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 التحرير هيئة كلمة

 يالعراق عيد المعلم

قفزت سنغافورا وابملعلم  ،وابملعلم ازدهرت الياابن ،سرية احلضارة اإلنسانيةماملعلم هو نقطة اإلنطالق يف 
 دول املتقدمة بعد أن كانت ارضاً للمستنقعات.السالمل التقدم لتصبح من 

الياابن قال: بدأان من حيث انتهى اآلخرون عندما ُسئل امرباطور الياابن ذات يوم عن سبب تقدم 
وتعلمنا من أخطائهم ومنحنا املعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير، فأصبح املعلم هو الرجل الثاين يف 

 الياابن بعد االمرباطور.
ويف سنغافورة ظهر زعيم يعرف قدر املعلم هو )يل كوان يو( وبتواضع قال: انين مل أقم ابملعجزة يف 

ورة اان فقط قمُت بواجيب حنو وطين فقد خصصُت موارد الدولة للتعليم وغرّيت مكانة املعلمني من سنغاف
الطبقات الدنيا يف اجملتمع اىل املكان الالئق هبم. وهم قد صنعوا املعجزة اليت يعيشها املواطنون اآلن واي 

جتاوز راتب املعلم يف سنغافورة  مسؤول حيبُّ بلده ويهتم بشعبه كان سيفعل مثل فعلي، وما هي األايم حىت
 الف دوالر سنوايً ابإلضافة اىل بقية األمتيازات املادية واملعنوية. 50

يف فلندا، املانيا، اسرتاليا، فتش عن السبب فستجد العامل وهكذا فأينما وجدت تقدمًا يف العامل 
 الرئيسي هلذا التقدم هو املعلم.

يف ضعف مستوى التعليم وهزالة ستجده وعلى العكس فتش عن أسباب التأخر واإلحنطاط عند الدول 
املعلم وضعف مكانته االجتماعية. فاملعلم الفاشل يبين جياًل منحطاً. والدول الفاشلة تنتج جمتمعاً متخلفاً 

ف الفقر، مرمى للطعن يعيش يف بلدان التخلف حتت سق أصبح لتعليم وجتاهلها للمعلم الذيلإبمهاهلا 
 ين.حلاقدلسهام ا اً وهدف

يؤدون وظائفهم التعليمية يف هم أصعب الظروف املعيشية و يف الف معلم  370ويف العراق اليوم يعيش 
صانع األجيال،  ؛وإمكاانت الدولة اليت إهتمت بكل شيء االّ ابملعلمابملسرية التعليمية أماكن ابئسة التليق 

يف مصاف دول العامل املتقدمة، وإذا أردان لشعبنا  ويكون ردان للعراق اخلري والتقدموصانع احلضارات. فإذا أ
السعادة والرقي فعلينا أن نبدأ أوالً ابملعلم نضعه نصب أعيننا ونقوم له تبجيالً وإحرتاماً امتثاالً للشاعر أمحد 

 شوقي:
يال ج ب ت ل ه ا فّ لم و ع م ل ل  قم 

 

ــو ا الكاد    معلم أن يكون رس
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الوسائل اإلجرائية إلستعمال الحق في الدعوى المدنية )دراسة قانونية 

 تحليلية(

Procedural means for the use of the right to civil action 

(analytical legal study) 
  .Shamran AlshammaryAli Assist. Prof(1) علي شمران الشمري دم.أ.

 خالصةال

تعد الوسائل اإلجرائية إلستعمال احلق يف الدعوى املدنية من أهم االدوات واإلجراءات القضائية اليت 
وقانون املرافعات تكفل ببيان اإلجراءات واالوضاع اليت تلزم  ،حيمي هبا املدعى عليه حقِه من دعوى املدعي

فضاًل عن ذلك فهو يعين  ،واملواعيد اليت جيب أن حترتم عند إختاذها ،مراعاهتا عند االلتجاء إىل القضاء
 ببيان اجلزاء يف حالة خمالفة أية من اإلجراءات القضائية الالزمة لرفع الدعاوى املدنية.

ل القانونية اليت يستعني هبا اخلصم ليجيب هبا عن دعوى خصمِه بقصد تفادي فالدفوع هي الوسائ
فعل أو حركة وهذا  ،فالدفع إذن هو أداة إلستعمال احلق يف الدعوى وهو نشاط إجيايب ،احلكم لهُ مبا يدعيه

نوين وليس فهو إذن شكل قا ،النشاط يصدر من املدعى عليه ابلصيغة احملددة وفق القوانني اإلجرائية النافذة
 إتفاقي اهلدف منُه إجراء موازنة عادلة بني االطراف حفاظاً على النظام العام وإستقرار املعامالت.

 ، الدعوى املدنية، قانون املرافعات.الوسائل اإلجرائيةالكلمات املفتاحية: 
Abstract 
Procedural means for the use of the right to civil action are among the 

most important judicial tools and procedures by which the defendant 

protects his right from the plaintiff's lawsuit. The Code of Procedure 

guarantees the procedures and conditions that need to be observed when 

resorting to the judiciary, and the dates that must be respected when taken. 

A statement of the penalty in case of violation of any judicial procedures 

necessary to bring civil proceedings. 

                                                        
 .كلية القانون/--أهل البيت جامعة  -1
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Defenses are the legal means by which the litigant uses the answer to 

avoid his judgment, in order to avoid being judged by what he claims. 

Payment is therefore an instrument for the use of the right to action, which 

is a positive activity, action or movement. This activity is issued by the 

defendant in the form prescribed according to the procedural laws in force. 

It is not an agreement aimed at achieving a fair balance between the parties 

in order to maintain public order and the stability of transactions. 

 المقدمة

 أواًل: موضوع البحث:
وضاع اليت تلزم واليت يعين ببيان اإلجراءات واال ،إن قانون املرافعات املدنية هو من القوانني اإلجرائية

 ،وكذلك املواعيد اليت جيب أن حترتم عند العمل هبا ،مراعاهتا من قبل اخلصوم عند االلتجاء إىل القضاء
وعليه البد من  ،إضافة إىل ذلك فهو يعين ببيان اجلزاء املرتتب على خمالفتها وكيفية التمسك هبذا اجلزاء
وابلتايل يطمئن  ،وجود وسائل يستخدمها أحد األطراف ضد اآلخر لكي يستعمل حقِه يف الدعوى املدنية

 .االشخاص ابحملافظة على حقوقهم مىت إختذوا االوضاع اليت نص عليها القانون
القضائية واالعرتاف لهُ ابحلق فإذا كان املشرع يعرتف للمدعي حبق اللجوء إىل القضاء عن طريق املطالبة 

فإنُه من ابب العدالة واالنصاف وحتقيق املساواة بني اخلصوم فقد  ،يف رفع الدعوى ضد من إعتدى عليهِ 
حيث يطلق  ،إعرتف للمدعى عليِه حبق )الدفاع( عن نفسِه أمام القضاء ملا يثار يف مواجهتِه من إدعاءات

ئل الدفاع اليت يستعني هبا اخلصم ألستعمال حقِه يف الدعوى إصطالح الدفع مبعناه العام على مجيع وسا
املدنية ابلرد على طلب اخلصم اآلخر بقصد تفادي احلكم لصاحل األخري مبا يدعيه كاًل أو بعضًا سواء 

أم إىل إجراءات  (ابلدفوع املوضوعية)أكانت هذه الوسائل موجهة إىل أصل احلق املطالب بِه وهو ما يسمى 
أو إىل حق اخلصم يف إستعمال الدعوى منكراً عليه هذا احلق  (ابلدفوع الشكلية)ما يسمى الدعوى وهو 

 (.ابلدفع بعدم القبول)عن طريق ما يسمى 
 أهمية البحث وسبب إختياره: :ثانيًا

إن موضوع وسائل استعمال احلق يف الدعوى املدنية واليت هي كما ذكرانها الدفوع الشكلية واملوضوعية 
م القبول من املوضوعات املهمة العملية والعلمية يف نطاق القوانني اإلجرائية واليت يهدف من والدفع بعد

ورائها املشرع إىل حتقيق وإقامة املوازنة العادلة بني طريف الدعوى ضمااًن لكفالة حق اإلدعاء وتقريرِه لكل 
إعطائِه فرصة الرد عليها من خالل متكني املدعى عليِه أبطالعِه على أدلة خصمِه و  ،خصم يف الدعوى

إستناداً ملبدأ حرية اخلصوم يف الدفاع وحقهم ابجملاهبة ابألدلة وكافة اإلجراءات اليت يستعني هبا املدعى عليه 
وسبب إختياران هلذا املوضوع هو الرتباطِه الوثيق ابحلياة العملية لألفراد  ،يف الرد على طلبات املدعي

وكذلك لتجنب نوعًا من الدعاوى  ،ملنازعات املعروضة أمام القضاءخصوصًا بعد كثرة عدد الدعاوى وا
بغية االهتمام واالملام ببعض املوضوعات وتسليط الضوء عليها  ،الكيدية اليت قد حتصل من أحد األطراف
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ليكون حافزًا لألفراد وللقضاء يف إستخدام الطرق القانونية املشروعة يف إستعمال هذِه الدفوع للمحافظة  
 .حلقوق واليت هي حمل الدعوى املدنيةعلى ا

 نطاق البحث: :ثالثًا
الواقع العملي يف كيفية استعمال احلق يف الدعوى املدنية والرد على طلبات املدعي يف دعواه يقودان  ن  إ

إىل حقيقة أساسية اال وهي االهتمام والبحث يف موضوع الدفوع واليت هي أما تتعلق بشكل الدعوى 
وأما  ،وأما تتعلق مبوضوع الدعوى وتسمى ابلدفوع املوضوعية ، تسمى ابلدفوع الشكليةوإجراءاهتا واليت

دفوع تقف وسطاً بني النوعني السابقني واليت هي تتعلق بشروط قبول الدعوى وصفة رافعها واليت تسمى 
وبناًء على ما من أهم الوسائل االجرائية يف هذا اجملال  دأذن هذه الدفوع الثالثة تع ،الدفع بعدم القبول

 .تقدم فقد تكون املواضيع املذكورة يف أعاله هي نطاق البحث والتقصي يف هذا املوضوع
 -:تهوخط منهجية البحث :رابعًا

واليت هي من أحسن الوسائل اليت يستعملها املدعى عليه يف إستعمال حقِه  هانظراً لتعدد الدفوع وتشعب
فتحتم علينا أن نبحث  ،واليت قد تسبب لُه إضرارًا مبصلحتهِ  يف الدعوى املدنية ابلرد على طلبات املدعي

هذا املوضوع وفق منهجية مقارنة حتليلية آلراء الفقه ونصوص القوانني وأحكام القضاء بني النظام القانوين 
ما العراقي واملصري والفرنسي كأصل عام مع االشارة إىل بعض االنظمة القانونية العربية واالجنبية إستثناًء كل

 ،إستدعت حاجة البحث إىل ذلك زايدة يف املعلومة وقوة ورصانة البحث من اجلانب العلمي االكادميي
 .وابلتايل نرجح ما هو راجح وننتقد ما نراه غري ذلك مع إعطاء احللول واملعاجلات املناسبة

ول بعنوان كان األ  ،مباحث ةوألجل بيان هذه املوضوعات يف أعاله فقد مت تقسيم املوضوع على ثالث
وسننهي هذا  ،أما الثالث كان بعنوان الدفع بعدم القبول ،والثاين بعنوان الدفوع الشكلية ،الدفوع املوضوعية

 وهي على النحو اآليت. ،املوضوع خبامتة تتضمن عددا من النتائج واملقرتحات
 المبحث األول: )الدفوع الموضوعية(

املرافعات هي مصطلح إجرائي يقصد به اإلداة األخرى من أدوات استعمال إبتداءً أن الدفوع يف قانون 
على إعتبار إن الدعوى وحسب ما نصت عليه املادة الثانية من قانون املرافعات  ،احلق يف الدعوى املدنية

املعدل هي )طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء( وهذا  1969( لسنة 83املدنية العراقي رقم )
 ،ولكن للمدعى عليه أيضًا احلق يف دفع هذا الطلب بدفع موضوعي ،دعي يف الدعوىالشخص هو امل

فألجل اإلحاطة مبوضوع هذا البحث بشكل دقيق سوف  ،وهلذا الدفع معىن عام وآخر خاص أو ضيق
بعنوان خصائص  :والثاين ،بعنوان التعريف ابلدفوع املوضوعية :كان األول  ،نقسمُه على ثالثة مطالب

والتفاصيل  ،أما أحكام هذه الدفوع فقد كانت عنواانً للمطلب الثالث ،الدفوع املوضوعية وشروط صحة
 على النحو اآليت:

 )التعريف بالدفوع املوضوعية( األول:املطلب 
 -1حيث نصت على أن ) ،( منه8لقد مت تعريف الدفع يف قانون املرافعات املدنية العراقي يف املادة )

 ،..(.تدفع دعوى املدعي وتستلزم ردها كاًل أو بعضاً  ،من جانب املدعى عليهالدفع هو االتيان بدعوى 
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املعدل فلم يشر اىل تعريف الدفع صراحًة  1968 لسنة 13أما قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم 
يطلق على مجيع  فالدفع مبعناه العام ،(2)وامنا أشار اىل بعض أحكامِه وإجراءات رفعِه اىل احملكمة املختصة 

وسائل الدفاع اليت يستعني هبا اخلصم للرد على طلب اخلصم اآلخر لغرض تفادي حصول احلكم لصاحل 
أما الدفع مبعناه اخلاص فيطلق على الوسائل اليت يستعني  ،(3)الطرف األول وهو املدعي يف الدعوى املدنية 

 .(4)تعرض فيها ألصل احلق املدعى بههبا اخلصم ويطعن هبا بصحة اإلجراء يف الدعوى من دون أن ي
لى دفع ابملعىن الضيق ودفع ابملعىن الواسع فالدفع ابملعىن الضيق عوهناك من يقسم الدفع املوضوعي 

بل  ،وليس للقاضي إاثرته من تلقاء نفسهِ  ،إن شاء استعملُه وإن شاء تنازل عنهُ  ،هو حق خاص للخصم
وليس لغريِه  ،لك إىل أن اخلصم ال جيرب على الدفاع عن حقوقهِ للخصم وحدُه التمسك بِه وإثباتِه ويرجع ذ

للخصم املدعى عليه  اً خاص اً إستعمال حقِه يف الدفاع عن هذه احلقوق وهذا النوع من الدفوع لكوهنا حق
أو بتقادم احلق يف التمسك هبا شأهنا شأن  ،فأهنا تنقضي أما بتنازل املدعى عليِه عنها صراحًة أو ضمناً 

احلق يف الدعوى ومن أمثلتِه الدفع ابملقاصة أو الدفع ابإلبطال لعيب من عيوب اإلرادة أو الدفع بتقادم 
وإمنا يرتب آاثره بقوة القانون وميكن  ،اثرته على إرادة اخلصمأما الدفع ابملعىن الواسع فال يتوقف إ ،الدين

للقاضي إاثرته من تلقاء نفسِه وال حيتاج يف ذلك إىل متسك املدعى عليه بِه ما دام تضمنتُه وقائع القضية 
 ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها: ،املعروضة عليه

نظــام العــام ترتــب أثرهــا بقوة القــانون ويثريهــا إرتبــاط الــدفع بفكرة النظــام العــام: فــالــدفوع املتعلقــة ابل .1
القاضـــــي من تلقاء نفســـــِه دون توقف يف ذلك على متســـــك اخلصـــــم ومثال ذلك الدفع ببطالن العقد 

 لعدم مشروعية السبب.
وإال حكم القاضـــــــــــي برفض  ،عليه إثباتهِ  ئاإرتباط الدفع بفكرة االثبات: فالقاعدة أن من يدعي شـــــــــــي .2

ولذلك إذا فشـــــــل املدعي يف  ،إىل دفع أو إنكار صـــــــريح من املدعى عليه إدعائِه دون حاجة يف ذلك
ه دون حاجة إىل إنكار املدعى رفض القاضـــــــــــي طلب   ،إثبات الواقعة اليت يســـــــــــتند عليها للمطالبة حبقهِ 

 .عليه هلذه الواقعة
ة قانون يف القاضـــي يثري من تلقاء نفســـِه أي مســـأل ن  إإذ  :إرتباط الدفع مبســـألة متعلقة بفكرة القانون .3

 .القضية املعروضة عليه
وهذا النوع من الدفوع يضـــــــعها القاضـــــــي يف إعتبارِه من تلقاء نفســـــــِه طاملا تضـــــــمنتها وقائع القضـــــــية  .4

وال مينعهُ من ذلك تنازل اخلصــــم عنها كما أهنا ال يرد عليها التقادم إذ ترمي إىل بيان  ،املعروضــــة عليهِ 
ها وســــــيلة دا قاعدة )إن الدفوع ال تتقادم( إذ أهنا بععدم وجود احلق املوضــــــوعي لذلك تســــــري عليه

                                                        
 .( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري116-108انظر هبذا اخلصوص املواد من ) -2
 ،القاهرة ،مكتبة عامل الفكر والقانون للنشر والتوزيع ،2ط ،2ج ،املرجع يف التعليق على قانون املرافعات ،د.معوض عبد التواب -3
 .186ص ،2004
 .1019ص ،2005 ،مصر ،مطبعة رمضان ،2ط ،2ج ،التعليق على قانون املرافعات ،عز الدين الديناصوري وحامد عكاز -4
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لبيان عدم وجود احلق املوضــــــــــوعي تبقى قائمة )كوســــــــــيلة دفاع( ما بقي الطلب القائم على أســــــــــا   
 .(5)وجود هذا احلق 

ومن خالل إستعراض تعاريف الدفع سابقة الذكر فقد نرى أبنه من املستحسن لو إن املشرع العراقي مل 
قيدًا على حرية القاضي يف التوسع يف  دص قانوين حمدد وذلك لعدة أسباب منها إنه يعيعرف الدفع بن

مفهوم الدفع وفقًا ملا تتطلبُه احلالة املعروضة أمام القضاء ومنها لتحقيق أكثر إستقرارًا للمعامالت وأكثر 
هي عدم وجود تعاريف واسباب آخرى  ،مرونةً يف إجياد احللول املناسبة لبعض املنازعات اليت تستدعي ذلك

هلذا املصطلح يف بعض القوانني العربية كقانون املرافعات املدنية والتجارية املصري وحسناً ما فعل يف عدم 
وذلك ليفتح الباب أمام الفقه  ،ايراد تعريف للدفع واكتفى إبيراد بعض األحكام واإلجراءات الضرورية

 ما تكون جامعة يف مفهومها لتتناول اجلزء األكرب من والقضاء لإلجتهاد يف وضع التعريفات اليت غالباً 
 .احلماية القانونية للمدعى عليه

وعليه فيمكن إعطاء تعريفاً متواضعًا للدفع خيتلف عما سبق من حيث الصياغة القانونية والفنية وهو 
لبات املدعي الدفع )وهو أية وسيلة إجرائية قانونية تسمح للمدعى عليه من مهامجة ط ،على النحو اآليت

 يف دعواه املدنية وتستلزم رد الوقائع واألدلة املقدمة للقاضي بناًء على سلطتِه التقديرية(.
 ن  أ.. أبهنا )الوسائل اليت يلجأ اليها املدعى عليه ليثبت فيها .أما الدفوع املوضوعية فقد مت تعريفها

وتعرف أيضاً أبهنا  ،(6)وموضوعها(دعوى خصمه على أسا  غري قانوين وهي دفوع تتعلق أبسا  الدعوى 
أو هي سلطة املدعى عليه يف أتكيد واقعة  ،)إعرتاض من املدعى عليه على احلق املطلوب محايتِه من املدعي

منعت أو منهية للواقعة املنشئة اليت أكدها املدعي ليس من شأهنا رفض الدعوى ما مل يتمسك هبا املدعى 
 .(7)عليه( 

( 413ومن أمثلة هذه الدفوع هو الدفع ابملقاصة إلنكار حق املدعي يف املطالبة ابلدين إذ تنص املادة )
املعدل أبنه )............ ال تقع املقاصة اال من متسك  1951لسنة  40من القانون املدين العراقي رقم 

د إشارة آخرى اىل الدفوع وكذلك جن ،(8)هبا من له مصلحة فيها( وهو املدعى عليه يف الفرض أعاله 
جيوز التمسك ابلدفع يف  -2( إذ نصت على أنه )442/2املوضوعية يف القانون ذاته وخاصًة يف املادة )

 .....(..أية حالة كانت عليها الدعوى
أما قانون املرافعات املدنية العراقي واملصري فلم يتطرقا اىل تعريف للدفوع املوضوعية على عكس قانون 

( منه على تعريف الدفع 50حيث نصت املادة ) ،املعدل 1983لسنة  90اكمات اللبناين رقم إصول احمل
املوضوعي أبنه )كل سبب يرمي به اخلصم اىل رد طلب خصمه لعدم صحته بعد حبث احلق يف املوضوع( 

                                                        
د.وجدي  .485ص ،1998 ،التنفيذ اجلربي ،د.فتحي وايل .270ص ،1981 ،1ج ،قانون القضاء املدين ،د.حممود هاشم -5
 .491ص ،2001 ،مبادئ القضاء املدين ،راغب

 :القاضي .18ص ،2011 ،بغداد ،املكتبة القانونية ،4ط ،شرح قانون املرافعات املدنية العراقي ،مدحت احملمود :القاضي -6
 .147ص ،2011 ،مكتبة السنهوري ،دراسة مقارنة ،شرح قانون املرافعات املدنية ،صادق حيدر

 .143ص ،2007 ،منشأة املعارف ابالسكندرية ،الدفع بعدم جواز نظر الدعوى املدنية ،د.عبد احلكم فوده -7
( من 336ونص املادة ) ،املعدل 1948لسنة  131( من القانون املدين املصري رقم 365/1املعىن نفسه نص املادة ) انظر -8

 1804( من القانون املدين الفرنسي الصادر عام 1297ونص املادة ) ،عدلامل 9/3/1932قانون املوجبات والعقود اللبناين الصادر يف 
 املعدل.
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أو ابدعاء  ( من القانون ذاته ايضاً ذكرت أبن الدفوع املوضوعية هي )انكار حق املدعي مباشرةً 74واملادة )
وهذه املادة األخرية جاءت مطابقة ملا ذهب اليه قانون املرافعات املدنية الفرنسي  ،يراد به أابدة هذا احلق(

 .(9) 1975لسنة  1123رقم 
ويف معىن آخر للدفوع املوضوعية يقصد هبا االعرتاض على موضوع الدعوى فهي توجه مباشرًة حنو احلق 

 ،فعلى املدعى عليه إبداء كل ما لديه من دفوع موضوعية ،اً أو جزئياً موضوع الدعوى وتقضي برفضه كلي
 .(10)حىت يتالىف صدور حكم مفاجئ من احملكمة لو إنه قام أببداء دفع موضوعي واحد 

فيتضح من كل ما تقدم ابن الدفوع املوضوعية هي سالح بيد املدعى عليه يستطيع التخلص هبا من 
يف املواعيد القانونية احملددة هلذا الغرض أو هي ما يثريه املدعى عليه  دعوى خصمه إذا ما أحسن تطبيقها

 أمام القاضي لرد إدعاء املدعي كأاثرة واقعة وفاء الدين مثاًل.
 (هاوشروط )خصائص صحة الدفوع املوضوعية: املطلب الثاني

كثرية ومتعددة منها الدفع ابتداًء ان الدفوع املوضوعية هي مذكورة على سبيل املثال ال احلصر وهي  
والدفع  ،والدفع ابملقاصة بني الديون ،والدفع ابلتقادم املكسب واملسقط للملكية ،بصورية التصرفات والعقود

فبالتأكيد أبنه تتمتع هذه الدفوع  ،(11)والدفع ابحلوالة وغريها الكثري  ،والدفع بسبق السداد ،بعدم التنفيذ
اإلجراءات القانونية األخرى من هذه اخلصائص هو )ورودها على بعدة خصائص متيزها عن االوضاع و 

سبيل املثال ال احلصر( أي أن من حق املدعى عليه إبداء عدة دفوع موضوعية يف الدعوى املدنية ال دفع 
واحد وكل هذه الدفوع عند رفعها جيب أن حتقق مصلحته فنالحظ ابن الدفوع املوضوعية اليت يتمسك هبا 

ألن املشرع مل يورد نصًا حيصر فيه  ،مام حمكمة املوضوع مل تكن حمددة على سبيل احلصراملدعى عليه أ
 .(12)الدفوع املوضوعية اجلائز أبداؤها أمام احملكمة 

 ،ومنها أيضاً أبنه )ميكن التمسك ابلدفوع املوضوعية واألدالء هبا أمام احملكمة يف مجيع مراحل الدعوى
ومن خصائصها أيضاً ابنه )يرتتب على احلكم الصادر  ،بل جيوز إاثرهتا ألول مرة أمام حمكمة الدرجة الثانية(

وحيوز احلكم املذكور حجية الشيء املقضي  ،بقبول الدفع املوضوعي إهناء النزاع على أصل احلق املدعى به
كمة مصدرة احلكم أو أمام أية حمكمة سواء كان ذلك أمام احمل هابه ومن مث ال يسوغ جتديد القضية نفس

ومنها أيضًا أبنه )يعد احلكم الصادر يف الدفع املوضوعي حكمًا موضوعيًا فاصاًل يف املوضوع(  .آخرى(
(13). 

                                                        
 .1975لسنة  1123( من قانون املرافعات املدنية الفرنسي رقم 71نفسه انظر نص املادة ) ابملعىن -9

 ،لثقافة للنشر والتوزيعدار ا ،االصدار الثاين ،1ط ،شرح أحكام قانون إصول احملاكمات املدنية ،د.عبا  العبودي إستاذان -10
 .277ص ،2007 ،عمان

 ،القاهرة ،اجمللد الساد  ،دار القانون لإلصدارات القانونية ،1ط ،موسوعة الدفوع املدنية والدفوع اإلجرائية ،زوين هشام -11
 .36ص ،2008

وانظر هبذا اخلصوص  ،379ص ،2006 ،القاهرة ،دار العدالة للنشر والتوزيع ،موسوعة الدفوع اجلنائية ،حممود د.جمدي -12
 ،جامعة النهرين ،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية احلقوق ،الدفوع املوضوعية يف الدعوى اجلنائية ،مصطفى راشد عبد احلمزة ،أيضاً 

 .49ص ،2009
 .232ص ،2008 ،نشر وتوزيع مطبوعات املعرفة مراكش ،5ط ،ةالشرح العملي لقانون املسطرة املدني ،الكرمي الطالب د.عبد -13
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ومن اخلصائص األخرى )فان األصل يف الدفوع املوضوعية أبهنا ال تتعلق ابلنظام العام بل هي تتعلق  
يتمسك هبا أو يسقط حقه يف ذلك عن طريق عدم التمسك هبا يف ابملصاحل اخلاصة( إذن لصاحبها أن 

ولكن على العكس من ذلك اذا كانت هذه الدفوع تتعلق ابلنظام  ،الوقت املناسب وابلشكل احملدد لذلك
العام فيجوز لصاحب املصلحة أن يتمسك هبا كما جيوز للمحكمة إاثرهتا والقضاء فيها من تلقاء نفسها 

(14). 
لذكر فقد يستخدم القاضي سلطته التقديرية عندما تطرح عليه بعض الوقائع واألدلة ومن اجلدير اب

ولو مل يكن ذلك  ،واالثبااتت فيقوم إبعطائها الوصف القانوين الذي يتالءم معها وكأهنا دفع موضوعي
رة هذا هنا ال يوجد ما مينع القاضي كقاعدة عامة من النهوض من تلقاء نفسه أباث ،متعلقًا ابلنظام العام

منطلقاً يف ذلك من مبدأ إستقرار املعامالت واحلفاظ على املصلحة  ،(15)الدفع حىت ولو مل يتقدم به اخلصم 
 العامة وحتقيق العدالة واجياد التوازن بني املراكز القانونية يف املنازعة املعروضة عليه.
ملوضوعي بوصفه دعوى أما ما يتعلق بشروط صحة الدفوع املوضوعية فهناك شروط خاصة ابلدفع ا

وجود حق أو مركز قانوين فما دام  ،فمثال الشروط اخلاصة هو ،وآخرى شروطاً عامة مطلوبة ألبداء الدفع
والشرط اآلخر هو  ،أن الدفع هو وسيلة حلماية احلق إذن يفرتض لوجوده سبق وجود حق أو مركز قانوين

شرط األخري هو شرط الصفة واملصلحة يف الدفع وال ،أن يكون هناك إعتداء على احلق أو املركز القانوين
أن يثار الدفع املوضوعي قبل إقفال ابب  ،أما الشروط العامة ألبداء الدفوع املوضوعية فهي أوالً  ،(16)

فالدفع الذي تلتزم  ،وهو ان يكون إبداء الدفع املوضوعي على وجه اثبت يف أوراق الدعوى ،واثنياً  ،املرافعة
 ،جيب ان يتمسك به صاحبه ويثريُه ابلفعل على وجه له أصل اثبت يف أوراق الدعوىاحملكمة ابلرد عليه 

هو أن يكون شامالً  :واملقصود بوضوح الدفع ،هو إبداء الدفع بصورة واضحة وجازمة ،والشرط الثالث
كذلك لبيان مضمونه موضحًا للفائدة منه ومبينًا أثره يف احلكم لكي تلتزم احملكمة بعد ذلك ابلرد عليه و 

جيب أن يكون جازماً أي أن ال يكون هذا الدفع بصيغة تفويض األمر اىل احملكمة أو ترك التصرف هلا إذا 
أي أن يكون تعلق هذا الدفع  ،والشرط األخري: هو أن يكون الدفع متعلقاً مبوضوع الدعوى ،(17)شاءت 

تعلقة أبسا  النزاع ومبوضوع ابملوضوع ظاهرًا ومنتجًا فيِه وهذا الشرط هو شرط جامع لكل الدفوع امل
 .(18)الدعوى أو الدفوع املوضوعية 

فيتضح من كل ما تقدم أبنه البد من وجود خصائص للدفوع املوضوعية لكي متيزها عن غريها من 
املصطلحات القانونية ويشرتط أيضاً جمموعة من الشروط لصحة هذا الدفع ولكي يكون منتجاً يف الدعوى 

 املدنية.
                                                        

ود.حلمي حممد  .400ص ،2008 ،االسكندرية ،الوسيط يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ،عمر د.نبيل امساعيل -14
 .53ص ،2007 ،بريوت ،1ط ،الوجيز يف إصول احملاكمات املدنية ،احلجار

 ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون ،كفالة حق الدفاع أثناء نظر الدعوى املدنية  ،حسن الساعدي جليل -15
 .224ص ،2011 ،القاهرة ،العاتك لصناعة الكتاب ،3ط ،املرافعات املدنية ،آدم وهيب النداوي.د .163ص ،1993

 .139ص ،2003 ،2ط ،نظرية الدفوع يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،حممد سعد الدين مدحت -16
 ،1977 ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،مطبعة االستقالل الكربى ،2ط ،ضوابط تسبيب األحكام اجلنائية ،عبيد د.رؤوف -17

 .171ص
 .73ص ،مصدر سابق ،عبد احلمزة مصطفى راشد -18
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 )أحكام الدفوع املوضوعية( :املطلب الثالث
 ختضع الدفوع املوضوعية من حيث تقدميها واحلكم فيها اىل جمموعة من القواعد العامة تتمثل ابآليت:

وجيوز إبداؤها يف أية حالة كانت  ،ال يتقيد املدعى عليه يف إبداء الدفوع املوضوعية برتتيب معني -1
وال يرتتب على تقدمي دفع موضوعي إعتبار املدعى  ،أمام حمكمة االستئنافولو ألول مرة  ،عليها اإلجراءات

الن قواعد العدالة واحرتام حقوق الدفاع تقتضي أن يسمح للخصم  ،عليه متنازالً ضمناً عن غريه من الدفوع
 ة.إببداء أي وسيلة من شأهنا تفادي احلكم عليه مبا يدعيه اخلصم اآلخر يف أية مرحلة من مراحل اخلصوم

فال جيوز جتديد املطالبة به  ،يرتتب على قبول الدفع املوضوعي إهناء النزاع أمام احملكمة اليت نظرتهُ  -2
وإذا إستؤنف احلكم الصادر فيه فأن هذا االستئناف ينقل النزاع  ،أمام القضاء مرة آخرى لسبق الفصل فيه

فية هذا احلكم فعليها أن تتصدى لنظر املوضوع فاذا ألغت احملكمة االستئنا ،برمتِه اىل احملكمة االستئنافية
 .(19)وال تعيده حملكمة أول درجة ألهنا إستنفذت واليتها بشأنه 

واحلكم فيها  ،ومن القواعد أيضاً أبن الدفوع املوضوعية واردة يف القانون على سبيل املثال ال احلصر -3
احلكم ابالستئناف وقضت األخرية إبلغائه يعد حكمًا فاصاًل يف موضوع النزاع وابلتايل إذا طعن يف هذا 

 ،(20)فان عليها أن تتصدى للموضوع وحتكم فيه وال تعيد القضية اىل حمكمة أول درجة لتنظرها من جديد 
تعرضًا ملوضوع الدعوى واحلكم بقبول الدفع املوضوعي هو  دعأو مبعىن آخر إن إبداء الدفوع املوضوعية يُ 

زاع على أصل احلق نفسه ويصبح للحكم املوضوعي حجية الشيء حكم يف موضوع الدعوى وينهي الن
 ،احملكوم به ومن مث ال جيوز للمدعي أن يعود مرة آخرى اىل جتديد النزاع أمام احملكمة ذاهتا واليت فصلت فيه

وال جيوز للمدعى عليه إال إستئناف احلكم أمام  ،أو أمام حمكمة آخرى لسبق الفصل يف ذات املوضوع
جة الثانية واليت هلا أن تعيد حبث ودراسة موضوع الدعوى بشكل جديد مث تقضي يف الدعوى حمكمة الدر 

 .(21)حسبما يرتآى هلذه احملكمة 
ومما جتدر اإلشارة اليه أبنه إذا كان لدى املدعى عليه عدة دفوع موضوعية متفاوتة القوة أن ال يكتفي 

وإمنا جيب عليه أن يبدي كل ما لديه من الدفوع فتصدر احملكمة حكمها ضده  ،أببداء الدفع احلاسم منها
وقد حدث أن إقتصر شخص يف دفاعه على التمسك حبجية حكم معني يرتبط  ،علي سبيل االحتياط

وملا مل أتخذ احملكمة اإلستئنافية بوجهة نظرِه أصدرت حكماً ضده فلما طعن يف هذا احلكم  ،مبوضوع النزاع
رت هذه احملكمة أنه ما دام الطاعن هو الذي آثر أن يقتصر يف دفاعه ابلنقض حبجة االخالل حبق الدفاع قر 

على هذا الدفع القانوين بقوة األمر املقضي فيه وكان وحده صاحب الشأن يف إبداء ما يرى من أوجه الدفاع 
ت سكوتِه عن د  وعليه فال على احملكمة أي لوم إن هي حكمت يف موضوع الدعوى وع ،يف الدعوى

 .(22)الربح مثالً هو عدم املنازعة يف تلك القيمة مناقشة قيمة 
وال جيوز إاثرة الدفوع املوضوعية ألول مرة أمام حمكمة التمييز وهبذا الصدد قضت حمكمة التمييز األردنية 

متعلقة حبقوق اخلصمني وليست من املخالفات اليت تتعلق بواجبات  دُّ ع))إن البّينات وقواعد االثبات تُ 
                                                        

 .716ص ،2016 ،دار النهضة العربية ،1ط ،الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ،بركات د.علي -19
 .281ص ،2012 ،عمان ،دار الراية للنشر والتوزيع ،1ط ،إصول الدفوع واحملاكمات ،نصر حممد د.حممد -20
 .118ص ،1995 ،املوسوعة الذهبية يف الدفوع ،سليم عبد العزيز -21
 .277ص ،مصدر سابق ،شرح أحكام قانون إصول احملاكمات املدنية ،العبودي عبا إستاذان د. -22
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من  198/6ال يصلح سببًا للنقض عماًل أبحكام املادة  ،رة الدفع هبا يف املرحلة التمييزيةاحملكمة وإن إاث 
 .(23)قانون أصول احملاكمات املدنية اإلردين(( 

خاصة ما عدا ما يقتضيه  ومن أحكام الدفوع املوضوعية األخرى هو إنه ال خيضع إبداؤها إىل قيود  
حسن دفاع املدعى عليِه عن نفسِه من تقدمي الدفوع احلامسة على الدفوع األقل قوة وأتثرياً مع مراعاة عدم 
التناقض بني تقدمي هذِه الدفوع على أنُه ال جيوز للقاضي احلكم للمدعي بشيء دون طلب وال جيوز لُه أن 

اء نفسِه وهبذا يكون قد جتاوز حدود سلطته اليت منحها أايه املشرع يثري دفعاً موضوعياً للمدعى عليه من تلق
 .(24)ويصبح لدينا تعسف يف إستعمال حق التقاضي وترجيح مصلحة طرف على آخر دون مسوغ قانوين 

ويشرتط أن يكون ذا صلة  ،فضاًل عن ذلك فقد يراعى يف الدفع ما يراعى يف الدعوى من أحكام
عليه ختضع الدفوع املوضوعية للشروط اليت خيضع هلا حق الدعوى من حيث و  ،مباشرة ابلدعوى االصلية

 .(25)( من قانون املرافعات املدنية العراقي 8/2وهذا مما أشارت إليه املادة ) ،توفر األهلية والصفة واملصلحة
قانون  وهبذا اخلصوص أشارت حمكمة النقض املصرية يف احدى قراراهتا أبنهُ )مفاد نص املادة الثالثة من

وعلى ما جرى به قضاء هذه احملكمة على إنُه يشرتط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو  ،املرافعات
دفع يكون لصاحبِه فيِه مصلحة شخصية ومباشرة أي يكون هو صاحب احلق أو املركز القانوين أو انئبِه 

تكون عليها الدعوى بعد القبول( فإذا مل يتوافر هذا الشرط تقضي احملكمة من تلقاء نفسها ويف أي حال 
(26). 

 )الدفوع الشكلية(: المبحث الثاني

 ،ألهنا مسة يف مسات النظام القضائي نفسه ،حتتل الدفوع الشكلية مكانة ابرزة يف ميدان قانون املرافعات
د املنظمة إلجراءات وأوجب االلتزام هبا إذ يبنّي قانون املرافعات املدنية العراقي اجلزاء املرتتب على خمالفة القواع

وأن  ،وللدفوع الشكلية معىن حمدد جدًا يف قانون املرافعات مرتبط بكيفية التمسك هبذا اجلزاء ،املرافعات
حق اخلصم يف التمسك ابلدفوع الشكلية أساسُه القانون فمن أجل احملافظة على األشكال واالوضاع اليت 

زاء على خمالفتها وحتديد كيفية التمسك بِه لكي نص عليها قانون املرافعات كان من الضروري وضع اجل
جيب أن ال يؤدي هذا اجلزاء إىل تفضيل الشكل على  هولكن يف الوقت نفس ،حترتم أوامر القانون ونواهيه

املوضوع والتعسف يف استخدامِه وغل يد القاضي عن إمكانية التصحيح وابلتايل إهدار احلقوق ألسباب 
 غري مقبولة.

واملرونة عند  ،فوع الشكلية حيتاج إىل موازنة دقيقة بني مسألتني مها التشدد يف الشكليةوأن تقرير الد
وكال األمرين لهُ أضراره فالتشدد يف الشكلية يؤدي إىل مجود نظام التقاضي  ،تطبيقها وفقاً ملقتضيات القانون

ضاء بدعاوى مكررة ال مما يرهق الق ،ويؤدي إىل إبطال الدعاوى ألبسط األسباب ،وعرقلة سري العدالة
أما التساهل واملرونة يف الشكلية فقد يؤدي إىل فوضى يف العمل القضائي  ،تنقطع سلسلتها اال بعد أمد بعيد

                                                        
 .(344ص ،4ج ،االجتهاد القضائي ،1994سنة 537ص 1364/92التمييز األردنية )رقم القرار  انظر قرار حمكمة -23
 .214ص ،2019 ،بريوت ،دار السنهوري ،مكتبة السنهوري ،شرح قانون املرافعات املدنية ،سلمان د.عماد حسن -24
 .املعدل 1968( لسنة 13( من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم )3املفهوم نص املادة ) إنظر بنفس -25
مشار إليه يف منت قانون  ،(24/1/2001قضائية جلسة  70لسنة  110النقض املصرية )الطعن رقم  إنظر قرار حمكمة -26

 .9ص  ،2018 - 2017طبعة  ،دنية والتجارية املصرياملرافعات امل
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إباتحة الفرصة أمام اخلصوم لألحتيال على إجراءات التقاضي كسباً للوقت أو املماطلة عند شعور اخلصم 
 ،فاملوازنة يف تطبيق الدفوع الشكلية هي مسألة أساسيةوعليه  ،أبنه على وشك أن خيسر دعواه أو دفعهُ 

وذلك يكون من خالل تقسيم  ،مث بيان مسقطاهتا ،وألمهية هذه الدفوع البد من التعريف هبا وبيان أنواعها
وخصصنا املطلب  ،سيكون املطلب األول بعنوان التعريف ابلدفوع الشكلية ،هذا املبحث على ثالثة مطالب

وعلى  ،أما مسقطات الدفوع الشكلية فقد كانت عنواانً للمطلب الثالث ،الثاين لبيان انواع الدفوع الشكلية
 النحو اآليت:

 )التعريف بالدفوع الشكلية( :املطلب األول
قي وغريِه من القوانني تعريف الدفع الشكلي صراحًة وإمنا مت معاجلة مل يتناول قانون املرافعات املدنية العرا

أما الفقه فقد عرفوا الدفع الشكلي بعدة تعريفات فبعضهم عرفُه أبنُه ))وسيلة دفاع  ،(27)بعض أحكامِه 
 .(28)توجه إىل إجراءات اخلصومة دون املسا  أبصل احلق املدعى به ولتفادي احلكم مؤقتاً يف املوضوع(( 

فهذِه الدفوع  ،رد تعريفُه أيضاً أبنُه ))االعرتاض على شكل الدعوى او إجراءاهتا بقصد تعطيل سريهاوو 
ال تتعرض إىل احلق املوضوعي الذي يستند إليه املدعي وإمنا تتعرض إىل عدم صحة اإلجراءات اليت رفعت 

ات الدعوى بقصد تعطيل كما عرفُه آخرون أبنه ))هو الذي يتعرض إىل إجراء  ،(29)((هبا الئحة الدعوى
فهو ال يتعرض إىل احلق املوضوعي الذي يستند املدعي إليه وال يتعرض إىل الوسيلة اليت حيمي  ،سريها

 .(30)( (ولكن يتعرض إىل عدم صحة عمل من االعمال كالدفع ببطالن عريضة الدعوى ،املدعي حقه هبا
ا املشرّع وجعلها وسيلة املدعى عليه ويرى البعض أبنُه ))هو تلك الوسائل أو االدوات اليت حدده

كما عرفُه إجتاه آخر أبنُه ))الدفع   ،(31)للتمسك ابجلزاء اإلجرائي املرتتب على وقوع خمالفات إجرائية(( 
أو  ،الذي يوجه إىل إجراءات اخلصومة بغرض استصدار حكم ينهي اخلصومة دون الفصل يف موضوعها

 .(32)دفوع على أسا  قواعد املرافعات املنظمة للخصومة(( يؤدي إىل أتخري الفصل فيها وتقوم هذه ال
( 73حيث نصت املادة ) ،قانون املرافعات املدنية الفرنسي مل يذكر الدفوع الشكلية على سبيل احلصر

دفعًا متعلقاً ابإلجراءات كل دفع يتصل ببطالهنا أو أبعتبارها كأن مل تكن  دُّ عمن القانون املذكور أبنُه ))يُ 
( منُه على ))وجوب إبداء مجيع الدفوع الشكلية 74/1بوقف السري يف الدعوى(( وتنص املادة )أو يتصل 

ولو كان الدفع الشكلي متصاًل ابلنظام  ،معًا وقبل التكلم يف املوضوع وقبل إبداء أي دفع بعدم القبول
 (.(العام

ز فيها التمسك أبمر يسبق ( فقد إستثنت احلاالت اآلتية حبيث جيو 74أما الفقرة الثانية من املادة )
 وهذه احلاالت هي: ،أو التمسك ابلدفع الشكلي بعد السري يف الدعوى ،الدفع الشكلي

                                                        
 1968( لسنة 13اليت مل تعطي تعريفاً للدفع الشكلي هي قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم ) من القوانني األخرى -27

 .املعدل وغريها من القوانني 1988( لسنة 24وقانون إصول احملاكمات املدنية االردين رقم ) ،املعدل
 .169ص ،1988 ،منشأة املعارف االسكندرية ،8ط ،نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ،د.أمحد ابو الوفا -28
 .278ص ،2004 ،عمان ،الثقافة والنشردار  ،1ط ،شرح أحكام قانون إصول احملاكمات املدنية ،العبودي استاذان د.عبا  -29
 .122ص ،2005 ،1ط ،وتطبيقاته العملية 1969( لسنة 81شرح قانون املرافعات املدنية رقم ) ،احملمود مدحت :القاضي -30
 .354ص ،1994 ،االسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،قانون املرافعات املدنية والتجارية ،عمر د.نبيل امساعيل -31
 .361ص ،1977 ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،1ط ،املوجز يف مبادئ القضاء املدين ،د.وجدي راغب -32
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 طلب االطالع على املستندات ال مينع من إبداء الدفوع الشكلية بعدئذ . .1 
ما مل يقصد بِه جمرد أتخري نظر  ،جيوز إبداء الدفع ابالحالة لألرتباط يف أية حال تكون عليها الدعوى .2

 ( مرافعات مدنية فرنسي.103الدعوى املادة )
فان التمسك هبذا امليعاد ال خيل حبقِه يف إبداء  ،إذا كان القانون مينح اخلصم ميعاداً معيناً الختاذ صفةً  .3

 ( مرافعات مدنية فرنسي.111ما لديِه من دفوع شكلية بعد إنقضاء األجل املادة )
ســـــــــك ببطالن أي إجراء يتم أثناء نظر الدعوى بشـــــــــرط أن يكون هذا التمســـــــــك فور إختاذ جيوز التم .4

ويســــــــقط احلق يف التمســــــــك ببطالن هذا اإلجراء ابلتكلم يف املوضــــــــوع أو إببداء دفع بعدم  ،اإلجراء
 ( مرافعات مدنية فرنسي.112مىت مت هذا أو ذاك بعد إختاذ اإلجراء الباطل املادة ) ،القبول

ابلذكر فالدفوع الشكلية يف قانون املرافعات املدنية هي تلك االدوات او الوسائل اإلجرائية  ومن اجلدير
اليت حددها املشرع وجعلها وسيلة املدعى عليه للتمسك ابجلزاء اإلجرائي املرتتب على وقوع خمالفات إجرائية 

( لسنة 90ية اللبناين رقم )( من قانون إصول احملاكمات املدن52إضافة إىل ذلك فقد عرفت املادة ) ،(33)
الدفع الشكلي أبنُه ))كل سبب يرمي به اخلصم إىل إعالن عدم قانونية احملاكمة أو سقوطها أو  1983

 .(34)وقف سريها(( 
ومنها من مل يعرفُه  ،فيتضح من خالل كل ما تقدم أبن هناك من القوانني من عرف الدفع الشكلي

دفع الشكلي جلعل األمر أكثر مرونة وسهولًة للقاضي يف استخدام وحسنًا فعلت القوانني اليت مل تعرف ال
سلطتِه التقديرية اليت منحهُ أايها املشرّع هذا أوالً واثنياً إن مهمة إعطاء التعريفات ال تقع على عاتق املشرع 

وح وإمنا على عاتق الفقه القانوين ولكي يواكب هذا املصطلح بعض التطورات اإلجرائية اليت حتدث يف س
وما تتوصل إليه الدراسات احلديثة والتطورات العلمية والتكنولوجية وخاصة يف جمال العقود  ،القضاء

وعليه أن الدفع يعد شكلياً  ،االلكرتونية واملعامالت التجارية عرب وسائل االتصال احلديثة "كاالنرتنيت" مثالً 
احملكمة أو إبجراءات اخلصومة لذلك  إذا كان يرمي إىل تعطيل النظر يف القضية لسبب يتعلق ابختصاص

الدفوع الشكلية هي )عقبات غالبًا ما تكون وقتية تتعلق بسالمة إجراءات الدعوى  ن  إنستطيع القول 
 ومدى مطابقتها لقانون املرافعات دون مناقشة موضوعها(.

 )أنواع الدفوع الشكلية( :املطلب الثاني
 :الى نوعني رئيسني مهعتنقسم الدفوع الشكلية 

 .أواًل: الدفوع الشكلية النسبية
 .وسنتناول هذه الدفوع تباعاً  ،اثنياً: الدفوع الشكلية املطلقة

                                                        
دار  ،مكتبة السنهوري ،شرح أحكام قانون املرافعات املدنية يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء ،د.عصمت عبد اجمليد بكر -33
 .432ص ،2009 ،بريوت ،السنهوري
فالراجح إهنا  ،اً قد اثر يف الفقه بصدد هل أن الدفوع الشكلية وردت على سبيل احلصر أم املثالخالف جتدر االشارة إىل أن -34

إذ صرحت املذكرة االيضاحية إىل أن املشرع اجته إىل عدم  ،مل ترد على سبيل احلصر وهذا ما أخذ به قانون املرافعات املدنية املصري
ومل حيصر قانون املرافعات املدنية  ،ابإلجراءات هو يف واقع األمر دفع شكليحصر الدفوع الشكلية على اعتبار أن كل دفع يتصل 

شرح أحكام  ،إنظر خبصوص ذلك إستاذان د.عبا  العبودي ،( منهُ 73وكما جاء يف نص املادة ) ،الدفوع الشكلية 1975الفرنسي لعام 
 .341ص ،2016 ،بريوت ،دار السنهوري ،مكتبة السنهوري ،1ط ،قانون املرافعات املدنية
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 أواًل: الدفوع الشكلية النسبية:
وإذا مل يتم تقدميها قبل  ،وهي اليت يلزم تقدميها قبل أي دفع آخر حبيث تتعلق مبصلحة أحد اخلصوم

شرع من وراء هذا التشديد يف تقدميها هو جتنب ضياع وأن هدف امل ،الدفوع األخرى يسقط احلق فيها
ألن ذلك سوف  ،وال يسمح برفعها من قبل أحد اخلصوم يف أي وقت يشاء ،الوقت واجلهد والنفقات

وأن يف ذلك  ،يؤدي إىل التمسك هبا على الرغم من أن الدعوى كانت قد إستمرت يف سريها حنو احلسم
 ، للطرف اآلخر والذي ميلك احلق من احلصول على حقِه أبسرع وقتإطالًة ألمد النزاع مما يسبب تعسفاً 

 .(35)ولكي حيقق يف ذلك القاضي العدالة والتوازن اإلجرائي بني اخلصوم وإستقرار املعامالت 
ويعد أي طلب أو دفع مما يتعلق مبوضوع الدعوى مسقطاً للحق يف الدفع الشكلي سواء ُقدم  بصورة 

ألهنا دفوع غري متعلقة ابلنظام العام بل هي مقررة لصاحل من يريد التمسك هبا وعليه  ،(36)شفوية أو حتريرية 
 أوردها املشرع العراقي هي )الدفع ومن األمثلة على هذه الدفوع واليت ،إبدائها قبل غريها من الدفوع األخرى

 ببطالن عريضة الدعوى( و )الدفع بعدم االختصاص املكاين( والتفاصيل كاآليت:
جيب إبداؤه قبل أي دفع أو طلب  هذا الدفع :الدفع ببطالن عريضـــــــــــــــة الدعوى أو األوراق األخرى .1

وجيب أن يرفع هذا  ،دعوىواحملكمة هنا تفصل فيِه قبل التعرض ملوضوع ال ،آخر وإال سقط احلق فيهِ 
ويزول بطالن التبليغ إذا حضـــــــــر  ،الدفع يف عريضـــــــــة اإلعرتاض أو االســـــــــتئناف واال ســـــــــقط احلق فيه

( من قــانون 73وهــذا ممــا أشــــــــــــــــارت إليــه املــادة ) ،املطلوب تبليغــِه أو من يقوم مقــامــِه يف اليوم احملــدد
عريضة الدعوى أو األوراق األخرى جيب الدفع ببطالن تبليغ  -1ونصها )) ،املرافعات املدنية العراقي

وتفصـــــــل احملكمة فيِه قبل التعرض ملوضـــــــوع  ،إبداؤه قبل أي دفع أو طلب آخر وإال ســـــــقط احلق فيهِ 
 -3 .جيب إبداء هذا الدفع يف عريضـــــة االعرتاض أو االســـــتئناف واال ســـــقط احلق فيه -2 .الدعوى

 .(37)( (وم مقامِه يف اليوم احملدد.يزول بطالن التبليغ إذا حضر املطلوب تبليغِه أو من يق
إن الدفع بعدم االختصاص املكاين جيب إبداؤه كذلك قبل التعرض  :الدفع بعدم االختصاص املكاين .2

( من قانون املرافعات املدنية 74وهذا مما أشـــــارت إليه املادة ) ،ملوضـــــوع الدعوى واال ســـــقط احلق فيهِ 
وليس من حق حمكمة املوضــــــــــوع إحالة الدعوى  ،وأن هذا الدفع هو من حق اخلصــــــــــوم ،(38)العراقي 

فإذا قضـــت احملكمة  ،على حمكمة أخرى حبجة عدم إختصـــاصـــها إذا مل يكن هناك طلب من اخلصـــم
بعدم إختصاصها القيمي أو الوظيفي أو النوعي أو املكاين وجب عليها أن حتيل الدعوى إىل احملكمة 

 .(39)نون املرافعات املدنية العراقي ( من قا78وهذا مما أشارت إليه املادة ) ،املختصة

                                                        
شرح أحكام قانون  ،وبنفس املفهوم إنظر إستاذان د.عبا  العبودي .208ص ،مصدر سابق ،د.عماد حسن سلمان -35

 .433ص ،مصدر سابق ،شرح أحكام قانون املرافعات املدنية ،ود.عصمت عبد اجمليد بكر .341ص ،مصدر سابق ،املرافعات املدنية
( من 95مثال على هذا ما تنص عليه املادة ) ،بعض الطلبات يلزم تقدميها حىت قبل هذا النمط من الدفوع الشكلية كما إن  -36

جيب تقدمي طلب الرد قبل الدخول يف أسا   -1قانون املرافعات املدنية العراقي املتعلقة بطلب رد القاضي واليت تنص على أنُه ))
 .الدعوى واال سقط احلق فيِه((

 .من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري (114)نفسه إنظر نص املادة  ملعىنواب -37
 .من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري (108)نفسه نص املادة  إنظر ابملعىن -38
 ( مرافعات مصري.110إنظر ابملعىن نفسه نص املادة ) -39
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 اثنياً: الدفوع الشكلية املطلقة: 
وهي اليت يتم تقدميها يف أية مرحلة من مراحل الدعوى فهي تتعلق ابلنظام العام وأن احملكمة تقضي هبا 

 وقد أورد قانون املرافعات املدنية العراقي أمثلة على ذلك منها: ،من تلقاء نفسها
( مرافعات عراقي على أن الدفع 77الدفع بعدم االختصـــــــــــــــاص الوظيفي أو النوعي: إذ تنص املادة ) .1

بعدم إختصـــاص احملكمة بســـبب عدم واليتها أو بســـبب نوع الدعوى أو قيمتها حتكم به احملكمة من 
وهذا الدفع من النظام العام جيوز  ،ه يف أية حالة تكون عليها الدعوىوجيوز إبداء ،تلقاء نفســـــــــــــــها

إبــداؤه يف أيــة مرحلــة من مراحــل الــدعوى مبــا يف ذلــك مرحلــة التمييز وهــذا مــا أكــدت عليــه املــادة 
 .( مرافعات عراقي209/3)

أخرى إذا تبني للمحكمــة إن للــدعوى إرتبــاطــاً بــدعوى مقــامــة قباًل مبحكمــة  :الــدفع بتوحيــد دعويني .2
والقرار الصــــــــــــادر من  ،ضــــــــــــبارة الدعوى إىل احملكمة األخرىإفلها أن تقرر توحيد الدعويني وترســــــــــــل 

مرافعات مدنية  (75)وهذا ما أشــارت إليه املادة  ،احملكمة األخرية برفض التوحيد يكون قابالً للتمييز
 ،ى احملكمة ذاهتاوللمحكمة أن تقرر توحيد الدعويني إذا كانت الدعوى األخرى مقامة لد ،عراقي

واهلدف من هذا التوحيد هو حلســن ســري العدالة وعدم صــدور أحكام ال توافق بينهما وحتقيق التوازن 
 .(40)اإلجرائي بني اخلصوم

ودعوى قطع  ،واألمثلة على هذا الدفع كثرية منها )دعوى زايدة النفقة اليت تقيمها الزوجة على زوجها
 على الكفيل املتضامن(. هنفس ودعوى الدين ،دعوى الدين على األصيلو ) ،النفقة اليت يقيمها هو عليها(

( من قانون 76الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى يف أكثر من حمكمة واحدة: على ذلك نصت املادة ) .3
فإذا أُقيمت  ،املرافعات املدنية العراقي بعدم جواز إقامة الدعوى الواحدة يف أكثر من حمكمة واحدة

وقد أجاز النص  ،ت عريضــــــــة الدعوى املقامة أوالً وأُبطلت العريضــــــــة األخرىُعديف أكثر من حمكمة 
للمحكمة توحيد الدعويني لتجنب مشـــــــــاكل األحكام املتناقضـــــــــة يف الدعوى الواحدة ولتحقيق مبدأ 

 االقتصاد يف اإلجراءات.
دي ملوضوع الدعوى فهناك الكثري من الدفوع ومبا أن الدفع الشكلي يرمي إىل منع احملكمة من التص

 :ومن هذه الدفوع على سبيل املثال ال احلصر هي ،مما ذكر يف أعاله هالشكلية واليت تؤدي الغرض نفس
 عدِّ والدفع ب ،والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين ال رابطة بينهم ،الدفع ببطالن صحيفة الدعوى

والدفع ابعتبار الدعوى كأن  ،والدفع ببطالن صحيفة االستئناف خللوها من األسباب ،املدعي اتركاً دعواه
مل تكن والدفع بسقوط اخلصومة أو إبنقضائها والدفع بسقوط أمر األداء لعدم إعالنِه يف امليعاد وغريها 

 .(41)الكثري

                                                        
وإنظر  .232ص ،2006 ،بغداد ،مكتبة الصباح ،1ج ،ملرافعات املدنيةدراسات يف قانون ا ،القاضي: رحيم حسن العكيلي -40

حبث منشور يف جملة العلوم القانونية  ،مركز اخلصم أمام القضاء املدين ،د.وجدي راغب ،أيضًا بشأن الدفوع اليت تتعلق ابلنظام العام
 .186ص ،18سنة  ،1976يناير /  ،العدد األول ،جامعة عني مشس ،واالقتصادية

دار حممود  ،اصول تفسري وتطبيق قواعد املطالبة القضائية يف قانون املرافعات املدنية والتجارية ،اجلوهري د.كمال عبد الواحد -41
 .252ص (،)بال سنة طبع ،القاهرة ،للنشر والتوزيع
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عامة واليت نصت عليها القوانني اإلجرائية فقد حتكم الدفوع الشكلية جمموعة من القواعد ال وأخرياً 
( فقد بي نت بعض األحكام والقواعد فيما خيص 80 -73كقانون املرافعات املدنية العراقي من املواد )

وذكرت هذه األحكام والقواعد يف قانون املرافعات املدنية  ،تقدميها أو عدم تقدميها وزمان ومكان القيام هبا
أما ابلنسبة للمشرع الفرنسي  ،( من القانون املذكور116 - 208دًا من املادة )والتجارية املصري وحتدي

فلُه موقف خيتلف عما ذهب إليه القانون العراقي واملصري إذ إشرتط أن تقدم مجيع الدفوع الشكلية قبل 
 أي دفع موضوعي أو أي دفع يتعلق بعدم القبول حىت لو كانت تلك الدفوع متعلقة ابلنظام العام واال

 .(42)سقط احلق يف تقدميها 
 )مسقطات الدفوع الشكلية( :املطلب الثالث

فال يكفي الزام  ،هناك الكثري من اإلجراءات والتصرفات اليت تكون مانعًا من إبداء الدفوع الشكلية
 ،بل عليِه أن يتقدم هبا قبل التعرض ملوضوع الدعوى واال سقط احلق فيها ،اخلصم برتتيب الدفوع الشكلية

 .(43)ور التعرض ملوضوع الدعوى عديدة وص
طلبات خصمِه أو أن يناقش خصمِه يف هذه الطلبات  ويكون التعرض للموضوع أبن يطلب اخلصم رد

أو تقدمي  ،(44)أو أن يتقدم بدعوى حادثة من جانبِه أو يطلب التأجيل ألدخال شخص اثلث ضامن فيها 
 .(45)لألطالع على مستند قدمُه خصمُه املستندات اليت تثبت براءة ذمتِه أو طلب التأجيل 

وإذا دفع املدعى عليه بعدم االختصاص املكاين مث طلب التأجيل ليثبت بتقدمي مستندات معينة براءة 
ذمتِه من جزء من الدين وقدم هذه املستندات يكون قد عدل عن حقِه يف التمسك بعدم االختصاص وإذا 

الدعوى أتجيلها لتحقيق الصلح وأجلت الدعوى بناًء على طلب املدعى عليِه يف أول جلسة حمددة لنظر 
 .(46)فال جيوز لُه بعد ذلك التمسك بعدم اختصاص احملكمة  ،هذا الطلب

وكذلك إذا رد املدعى عليه على طلبات خصمِه بالئحة جوابية قبل إنعقاد املرافعة وتضمنت التكلم يف 
وىل إبحالة الدعوى إىل حمكمة أخرى لألرتباط أو املوضوع فال جيوز لُه بعد ذلك التمسك يف اجللسة األ

وال يسقط حق اخلصم يف الدفع الشكلي إذا تضمنت الالئحة اليت  ،(47)لعدم إختصاص احملكمة املكاين 
 .(48)قدم فيها الدفع الشكلي كالماً يف املوضوع إذا هو راعى الرتتيب الذي اقتضاه القانون 

                                                        
علي  ،ا املوضوع إنظروأكثر تفصياًل بشأن هذ .من قانون املرافعات املدنية الفرنسي (74)نص املادة  إنظر هبذا اخلصوص -42

 .75ص ،2013 ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون/ جامعة اببل ،العيب اجلوهري يف اإلجراء القضائي ،سعود داخل
وللتفصيل  .172ص ،2000 ،االسكندرية ،منشأة املعارف ،8ط  ،نظرية الدفوع يف قانون املرافعات ،الوفا د.أمحد أبو -43

مقدمة إىل كلية احلقوق / جامعة ،إطروحة دكتوراه ،الدفوع الشكلية يف الدعوى املدنية "دراسة مقارنة" ،علي غسان أمحد :أكثر إنظر
 .19ص ،2008 ،النهرين

تشرين  ،3السنة /  ،3العدد/  ،املنشور يف النشرة القضائية 13/9/1972يف  972/ مدنية عقار /  191 إنظر القرار املرقم -44
 .119ص ،1974األول / 
 ،املطبعة النموذجية ،2ج  ،قانون املرافعات يف التشريع املصري واملقارن ،د.عبد الوهاب العشماوي ،العشماوي د.حممد -45
 .221ص ،1958

 .569ص ،1971 ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،إصول املرافعات ،مسلم د.أمحد -46
 .334ص ،1968 ،بغداد ،الوجيز يف املرافعات املدنية والتجارية ،الدين الناهي د.صالح -47
 .219ص ،مصدر سابق ،املوجز يف مبادئ القضاء املدين ،راغب د.وجدي -48
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كما إن املدعى عليِه لو طلب من احملكمة املرفوعة أمامها القضية توحيدها مع دعوى أخرى مرفوعة  
وعلة السقوط هذا هو إن املدعى  ، يف إيراد الدفع بعدم االختصاص املكاينأمامها لألرتباط يسقط حقهِ 

رغم إن طلب التوحيد  ،عليه إببداء ما تقدم قد س ل م  ضمناً بصحة اإلجراءات وبقيامها أمام حمكمة خمتصة
 .(49)هو حبد ذاتِه دفع شكلي 

اخلصوم على عدم السري يف  ويسقط احلق يف إبداء الدفوع الشكلية أيضًا إذا أقرت احملكمة إتفاق
فال جيوز  ،( من قانون املرافعات املدنية العراقي82الدعوى مدة ال تزيد على ثالثة أشهر عمالً بنص املادة )

بعد إنتهاء املدة التمسك أبي دفع شكلي وذلك ألن املشرع العراقي عندما أجاز لطريف اخلصومة االتفاق 
 .(50)على وقفها يفرتض إهنا انعقدت صحيحة 

ولكن ال يسقط حق اخلصم يف إبداء الدفوع الشكلية إذا وقع التأجيل أو إنقطع السري يف الدعوى 
حبكم القانون لوفاة أحد اخلصوم أو فقدِه أهلية اخلصومة أو زوال صفة من كان يباشر اخلصومة نيابًة عنهُ 

( من قانون 84املادة )وهذا ما أشارت إليه صراحًة  ،ما دامت الدعوى مل تتهيأ للحكم يف موضوعها
والسبب يعود هو حىت ال يصدر احلكم يف الدفع الشكلي يف غفلة  منه ويكون  ،املرافعات املدنية العراقي

 .(51)مشوابً ابلبطالن 
 ،وكذلك يسقط حق اخلصم يف التمسك ابلدفع الشكلي عند مبادرتِه أببداء دفع بعدم قبول الدعوى

أو لرفعها من غري ذي صفة أو ألنتفاء املصلحة  ،ناسبة احملددة لذلكلعدم رفعها مثاًل يف امليعاد أو امل
وهذا مما أشارت إليه حمكمة النقض املصرية يف أحد  ،أو لسبق الفصل يف موضوعها ،القانونية يف رفعها

 .(52)قراراهتا 
 من مسقطات الدفوع طلب أتجيل القضية إىل جلسة أخرى دون التكلم يف املوضوع أو دبينما ال يع

حتديد جلسة لنظر الدعوى دون أن تقرتن بطلب أتييد احلكم املطعون فيه إستئنافاً وكذلك طلب اإلطالع 
 .(53)أو الطعن بتزوير التبليغ أو طلب رد احلاكم ،على االوراق املتعلقة ابلدفع

املدنية ( من قانون املرافعات 93وال يسقط الدفع الشكلي لقيام سبب من أسباب الرد الواردة يف املادة )
( من القانون ذاتِه أوجبت تقدمي طلب الرد قبل الدخول يف أسا  الدعوى 95/1العراقي وذلك ألن املادة )

 .(54)وهذا ما أشارت إليه حمكمة متييز العراق يف أحدى قراراهتا  ،وإال سقط احلق فيهِ 
يف إبداء  هُ انوانً يسقط حق  تبنّي أبنُه هناك بعض اإلجراءات إذا ما قام هبا اخلصم بنفسِه أو من ميثلُه ق

ذلك تنازاًل منُه أو إمهااًل يف اختاذ بعض اإلجراءات أو قد يكون يف غفلة  منها  دعالدفوع الشكلية حبيث يُ 
                                                        

 .20ص ،مصدر سابق ،أمحدغسان  علي -49
 .222ص ،مصدر سابق ،د.عبد الوهاب العشماوي ،العشماوي د.حممد -50
مطبعة  ،السنة األوىل ،2العدد/  ،حبث منشور يف جملة التدوين القانوين ،ضاءنظرية الدفوع أمام الق ،شيت خطاب ضياء -51

 .25ص ،1962 ،بغداد ،الربهان
التعليق  ،أشار إليه د.أمحد ابو الوفا ،(1296ص ،20السنة / ،23/12/1969قرار حمكمة النقض املصرية )نقض  إنظر -52

 .559ص ،2007 ،االسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية ،على نصوص قانون املرافعات
 ،مع املبادئ القانونية لقرارات حمكمة متييز العراق 1969( لسنة 83شرح قانون املرافعات املدنية رقم ) ،الرمحن العالم عبد -53

 .300ص ،2009 ،2ط ،2ج
 ،منشور يف جملة األحكام العدلية ،(21/7/1977يف  977 ،/ مدنية أوىل 170قرار رقم قرار حمكمة متييز العراق )ال إنظر -54
 .160ص ،1977 ،السنة الثامنة ،4و  3العددان 
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يف الرد ابلدفوع الشكلية واليت يهدف من ورائها املدعى عليه تضييع الفرصة على املدعي يف  هُ فيضيُع حق  
 كسب دعواه.

 )الدفع بعدم القبول( :المبحث الثالث

إبتداًء يعد الدفع بعدم قبول الدعوى الوسيلة اإلجرائية اليت حددها القانون للمدعى عليه للتمسك 
على  ،رها يف الدعوى القضائية واليت تكون الزمة لقبول هذه الدعوىبتخلف الشروط القانونية الواجب تواف

إعتبار إن الدعوى هي جمموعة من اإلجراءات القضائية اإلصولية اليت يتطلبها القانون لغرض صحة وقبول 
( من قانون املرافعات املدنية العراقي قد عرفت الدعوى أبهنا )طلب 2الشك إن املادة ) ،هذه الدعوى
( من القانون ذاتِه فذكرت أبنُه )يشرتط يف الدعوى أن 6أما املادة ) ،من آخر أمام القضاء( شخص حقهُ 

 .(يكون املدعى بِه مصلحة معلومة وحالّة وممكنة وحمققة........
فإذا مل تتوافر هذه االوصاف أو إذا مل تتوافر  ،فترتكز هذه الشروط يف شرط املصلحة وأوصافها القانونية

وهذا الدفع هو وسيلة  ،يتولد للمدعى عليه حق إجرائي يف التمسك بعدم قبول الدعوىهذه املصلحة ف
كالصفة أو   ،ترمي إىل إنكار وجود الدعوى مطالبًا ابلقبول بعدم جوازها أو إلنتفاء أحد شروط قبوهلا

نقضاء أو ألنعدام احلق يف رفعها أو لسقوط احلق لسبق الصلح فيها أو أل ،املصلحة من وراء رفع الدعوى
وغريها الكثري من االسباب اليت تدفع املدعى عليِه ابلطلب من القضاء بعدم قبول  ،املدد احملددة لرفعها

 دعوى املدعي.
سيكون  ،مطالب ةوألجل بيان هذا املبحث بشكل أكثر دقة وإفادًة للمعىن البد من تقسيمِه على ثالث

وخصصنا املطلب الثاين لبيان التمييز بني انواع الدفوع  ،التعريف ابلدفع بعدم القبول :املطلب األول بعنوان
 :والتفاصيل على النحو اآليت ،ونبني يف املطلب الثالث أحكام الدفع بعدم القبول ،املختلفة

 )التعريف بالدفع بعدم القبول( :املطلب األول
دعي خوفاً من إن الدفع بعدم القبول هو أحدى اإلجراءات اليت حيتمي هبا املدعى عليه من دعوى امل

فقد مت تعريفُه أبنُه ))هو ذلك الدفع الذي  ،تعسفاً وبدون وجه حق من الطرف اآلخر أن تتضرر مصاحلهُ 
ومن مث منع  ،يوجه إىل حق املدعي يف رفع الدعوى هبدف إنكار هذا احلق إستنادًا لعدم توافر شروطه

 ،بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي صفة   ومثالُه الدفع ،(55)( (احملكمة من نظر الدعوى املرفوعة إليها
 .أو لعدم إختاذ إجراء كان جيب أن يسبق رفع الدعوى وغريها ،أو ألنتفاء املصلحة ،أو لسابقة الفصل فيها

ويف تعريف آخر الدفع بعدم القبول هو )كل دفع يقصد بِه عدم قبول دعوى اخلصم دون املسا  
كما يف حالة فقد الصفة أو املصلحة أو بسبب   ،لتقاضيمبوضوع الدعوى وذلك بسبب إنقضاء حق ا

 .(56) (التقادم أو السقوط أو بسبب سبق الفصل يف الدعوى

                                                        
الدفع بعدم  ،د.نبيل امساعيل عمر .15ص ،2013 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2ط ،الدفع ابإلحالة ،الرويب د.حممد -55

 ،شرح أحكام قانون إصول احملاكمات املدنية ،إستاذان د.عبا  العبودي .613ص ،1981 ،منشأة املعارف ،القبول ونظامِه القانوين
 .283ص ،مصدر سابق

 .12ص ،2007 ،االسكندرية ،منشأة املعارف ،الدفع ابنتفاء الصفة أو املصلحة يف املنازعات املدنية ،احلكم فوده د. عبد -56
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ويهدف إىل منع احملكمة من النظر فيها  ،وعرفُه أيضاً أبنه )دفع يوجه إىل حق اخلصم يف رفع الدعوى 
وعرفُه  ،(57)أو لسبق الفصل فيها( ،أو رفعها بعد فوات امليعاد ،كالدفع بعدم قبول الدعوى ألنتفاء املصلحة

آخرون أبنُه )الوسيلة اإلجرائية اليت حددها املشرّع للتمسك بتخلف الشروط القانونية الواجب توافرها يف 
 .(58)تكون الزمة لقبول هذه الدعوى( الدعوى القضائية واليت 

ومن خالل النظر إىل التعريفات املذكورة آنفاً بدوران نرجح ونذهب مع ما ذهب إليه التعريف األخري 
على إعتبار إن الدفع هو وسيلة إجرائية حتمي املدعى عليه هذا أوالً واثنياً إن هذا التعريف مل حيصر حاالت 

إذ جعل للقاضي سلطة تقديرية واسعة يف معرفة  ،فعلت التعريفات األخرىقبول الدفع بتعداد معني مثلما 
الشروط القانونية الواجب توافرها يف الدعوى القضائية دون االشارة إىل شرط الصفة أو املصلحة أو التقادم 

 ألن ذلك يضيق من سلطة القاضي عند نظرِه الدعوى املرفوعة أمامُه. ،أو غريها
أما موقف القوانني اإلجرائية من الدفع بعدم القبول فنالحظ إن قانون املرافعات املدنية العراقي مل يعرف 
هذا املصطلح وحسناً فعل وإمنا أشار إىل حالة واحدة من حاالت الدفع بعدم القبول وحتديداً يف نص املادة 

مة غري متوجهة حتكم احملكمة ولو من إذا كانت اخلصو  -1( من القانون ذاتِه عندما نصت على أنُه )80)
للخصم أن يبدي هذا الدفع يف أية حالة تكون  -2تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول يف أساسها. 

 .(59)عليها الدعوى( 
فقد  ،ومن خالل النظر إىل هذا النص تبنّي إن املشرع إعترب الدفع بعدم توجه اخلصومة من النظام العام

دما تكون اخلصومة غري متوجهة أن حتكم ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى فضالً أوجب على احملكمة عن
وهذا ما أكدت  ،عن إعطاء هذا احلق إىل اخلصم يف أن يتقدم هبذا الدفع ويف أية حالة تكون عليها الدعوى

 .(60)عليِه حمكمة التمييز العراقية يف أحدى قراراهتا 
( منهُ أبنهُ )كل دفع 122قد عر ف الدفع بعدم القبول يف املادة )أما قانون املرافعات املدنية الفرنسي ف

كما يف حالة   ،دون املسا  ابملوضوع وذلك بسبب إنتفاء حق التقاضي ،ينكر به اخلصم دعوى خصمهِ 
 فقد الصفة أو املصلحة أو بسبب التقادم أو السقوط أو سبق الفصل يف الدعوى(.

حتديد الطبيعة القانونية هلذا الدفع فذهب جانب من الفقه  ومن اجلدير ابلذكر فقد اختلف الفقه يف
إىل أن الدفع بعدم القبول خيضع ألحكام الدفوع الشكلية إذا كان سبب البطالن يرجع إىل عيب يف اإلجراء 

وذهب رأي آخر إىل أن الدفع بعدم القبول حيتل مركزاً وسطاً بني الدفوع الشكلية والدفوع  ،(61)القضائي 

                                                        
 .143ص ،1997 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ،صاوي د.أمحد السيد -57
، 1995 ،القاهرة ،دار املطبوعات اجلامعية ،1ج ،املوسوعة القضائية يف املرافعات املدنية والتجارية ،جمدي هرجه مصطفى -58

 .83ص
اجلدير ابلذكر أن بقية التشريعات أيضاً مل تعرف هنا املصطلح القانوين وإمنا اشارت إىل أكثر من حالة يف الدفع بعدم  ومن -59

/  218 ،121/1)أشار إىل مثل هذه احلاالت يف املواد  1988( لسنة 24)مثل قانون إصول احملاكمات املدنية االردين رقم  ،القبول
وبنفس  (،157 ،128 ،44)دنية والتجارية املصري اشار إىل حاالت الدفع بعدم القبول يف املواد وكذلك قانون املرافعات امل (،2

 .املعدل 1979( لسنة 107( من قانون االثبات العراقي رقم )105)املفهوم إنظر نص املادة 
العدد/  ،حكام العدليةاملنشور يف جملة األ (23/10/1983يف  84/  83 -3/ م 282)التمييز املرقم  إنظر قرار حمكمة -60

 .79ص ،1983 ،1
الوسيط يف قانون القضاء  ،ود.فتحي وايل .656ص ،1974 ،االسكندرية ،اخلاص القانون القضائي ،د.إبراهيم جنيب سعد -61

 .343ص ،مصدر سابق ،شرح احكام قانون املرافعات املدنية ،. وإستاذان د.عبا  العبودي548ص ،1987 ،القاهرة ،املدين
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ألهنا ال توجه إىل إجراءات الدعوى وال تتناول احلق ذاته وإمنا تتناول الوسيلة اليت حيمي هبا  ،املوضوعية
 .(62)صاحب احلق حقه 

أما من جانبنا فقد نتفق مع الرأي الذي تذكره حمكمة النقض املصرية واليت إعتربت الدفع بعدم القبول 
الدفوع املوضوعية مىت كان مبناه يتحصل يف  األصل فيه أنه ذو طبيعة خمتلطة غري أنه يغلب عليِه وصف

املسؤولية عن نفسِه أتسيساً على أنه غري ملزم بصفته الشخصية قبل املدعي  ،طلب طرح املتمسك ابلدفع
 أبي التزام وإمنا امللتزم شخص آخر.

ه هو دفع موضوعي مىت كان مبنا ،وفيما يلي نص القرار )إن الدفع بعدم قبول الدعوى إلنتفاء الصفة
أتسيساً على أنه غري ملزم بصفتِه قبل املدعي  ،يتحصل يف طلب طرح املتمسك ابلدفع املسؤولية عن نفسهِ 

 .(63)أبي التزام وإمنا امللتزم شخص آخر( 
بينما عزفت الكثري  ،فيتضح من خالل ما تقدم إن أغلب الفقهاء قد تناولوا تعريفاً للدفع بعدم القبول

( من قانون املرافعات الفرنسي بتعريفها 122من التشريعات عن ايراد تعريف له ابستثناء ما جاءت به املادة )
 للدفع بعدم القبول.
 )التمييز بني أنواع الدفوع املختلفة( :املطلب الثاني

التمييز بني هذه األنواع تشرتك الدفوع بصفة عامة بصفات يتميز هبا كل دفع عن اآلخر وتبدو أمهية 
الثالثة سابقة الذكر من خالل الرتكيز على عدة نقاط مهمة منها التمييز بينهما من حيث الوقت املعني 

مث بيان حجية احلكم الصادر  ،فضاًل عن بيان سلطة احملكمة يف إاثرتِه من تلقاء نفسها ،للتقدم بكل دفع
وغري ذلك من األمور اإلجرائية اليت تستوجب  ،تها بنظر النزاعفيه وأثرُه على مدى زوال سلطة احملكمة لوالي

 التمييز بني هذه الدفوع.
فإبتداًء إن الدفوع املوضوعية األصل فيها أنُه جيوز اإلدالء هبا يف أي دور من أدوار احملاكمة وحىت 

واال يسقط احلق  بينما الدفوع الشكلية فأن األصل فيها أن الدفع يكون قبل الدفوع املوضوعية ،هنايتها
فإذا دفع املدعى عليِه ابنقضاء الدين ابلوفاء مثالً مث دفع بعد ذلك بعدم إختصاص احملكمة  ،ابلتمسك هبا

فال يقبل منهُ هذا الدفع ألن من الواجب عليه إبداؤه قبل الدفوع املوضوعية وقبل  ،املكاين وهو دفع شكلي
منا هي قاصرة على مسائل شكلية وال تؤثر على الدخول أبسا  الدعوى ذلك ألن الدفوع الشكلية إ

وهذا مما أشار إليه قانون  ،موضوع احلق وهلذا جيب إبداؤها قبل الدفوع املوضوعية وإال سقط احلق هبا
ولكن يستثىن من ذلك الدفوع  ،(64)( منُه 108املرافعات املدنية والتجارية املصري وحتديداً يف نص املادة )

 .(65)علقة ابلنظام العام إذ جيوز إبداؤها يف أية حالة تكون عليها الدعوى الشكلية املطلقة واملت
                                                        

املرافعات  ،ود.عبد املنعم الشرقاوي .956ص ،1983 ،3ج ،التعليق املقارن يف مواد قانون اإلثبات ،الصوري د.حممد علي -62
 ،1969 ،القاهرة ،اريةالوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتج ،ود.رمزي سيف .135ص ،1977 ،مصر ،املدنية والتجارية

 .120ص ،1973 ،بغداد ،الوجيز يف شرح قانون املرافعات املدنية ،واالستاذ ضياء شيت خطاب .423ص
 ،162الطعن رقم / 25السنة / -جمموعة املكتب الفين ،10/4/1974نقض مدين جلسة )النقض املصرية  إنظر قرار حمكمة -63

 .283ص ،مصدر سابق ،شرح احكام قانون إصول احملاكمات املدنية ،العبودي أشار إليه استاذان د.عبا  (،140ص ،38السنة 
 ،االستاذ عبد الوهاب عرفه ،وإنظر أيضاً  ،( من قانون إصول احملاكمات املدنية االردين110نفسه نص املادة ) إنظر ابملعىن -64

 .78ص ،2009 ،القاهرة ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،1ط ،الدعوى املدنية وإجراءاهتا ،الشامل يف املرافعات املدنية
 ( من قانون إصول احملاكمات املدنية االردين.111املادة ) إنظر نص -65
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إذ جيوز للخصم إبداؤه يف أية حالة تكون عليها  ،أما الدفع بعدم القبول فيتفق مع الدفوع املوضوعية 
ية ( من قانون إصول احملاكمات املدن63وقد أجازت املادة ) ،الدعوى ألن هذا الدفع يتعلق ابلنظام العام

اللبناين للقاضي أن حيكم بتعويض الضرر الذي ينجم عن إساءة اخلصم لرخصة االدالء بدفوع عدم القبول 
ويكون طلب التعويض  ،وإمنا يتأخر يف ذلك بقصد إطالة أمد النزاع ،وعدم استعماهلا يف الوقت املناسب

 .(66)يف هذه احلالة بناًء على طلب اخلصم املتضرر 
أاثرة الدفع فطبقاً ملبدأ حياد القاضي فإن احملكمة ال جيوز هلا إاثرة الدفوع املوضوعية أما سلطة احملكمة يف 

والدفوع الشكلية أيضاً فإهنا  ،من تلقاء نفسها كقاعدة عامة إال إذا كانت هذه الدفوع تتعلق ابلنظام العام
واليتها أو بسبب نوع  عند تعلقها ابلنظام العام كما هو احلال ابلدفع بعدم اختصاص احملكمة ألنتفاء

وتتفق أيضًا الدفوع بعدم  (67)الدعوى أو قيمتها فإن على احملكمة أن تثري هذا الدفع من تلقاء نفسها 
 ،القبول مع الدفوع الشكلية ألن الدفع بعدم القبول يف الغالب يتصل بقاعدة قانونية تتعلق ابلنظام العام

 .هاولذلك جيب على احملكمة أن تثريه من تلقاء نفس
فهو  ،فضالً عن ذلك فإن احلكم الصادر بقبول الدفع املوضوعي يرتتب عليه إهناء النزاع يف أصل احلق

فال تصح املطالبة به أمام احملكمة اليت اصدرت احلكم  ،(68)حكم هنائي يكتسب حجية الشيء املقضي فيه 
أما احلكم الصادر بقبول الدفع الشكلي فهو ال ميس اصل احلق وابلتايل ال  ،أو أمام أي حمكمة أخرى

وبناًء عليِه فإن هذا الدفع ال مينع من إقامة  ،وال يؤدي إىل إهناء النزاع ،يكتسب حجية الشيء املقضي فيه
بعدم ويتفق الدفع  ،إذا ما صحح اإلجراء الذي طعن فيهِ  هذات الدعوى مرة اثنية للمطالبة ابحلق نفس

القبول مع الدفوع الشكلية ابلنسبة للحكم الصادر فال يكتسب حجية الشيء املقضي فيِه وجيوز إقامة 
 .(69)طاملا مل يسبق الفصل يف موضوعها  ،الدعوى وجتديدها مرة اثنية

أما من حيث إنتهاء والية احملكمة يف الدفع فطاملا كان احلكم الصادر يف الدفع املوضوعي ميس أصل 
أي ال يصدر إال بعد حبث احلق يف املوضوع ويصبح احلكم حائزًا حلجيتِه هنائيًا فأنه أيضًا خيرج  ،احلق

الدعوى من يد احملكمة فتستنفذ واليتها وال جيوز هلا أن تفصل فيه من جديد أما الدفوع الشكلية فإهنا 
ور حكم إجرائي بعدم وان إنتهاء النزاع بصد ،توجه إىل إجراءات الدعوى ودون حبث احلق يف املوضوع

قانونية الدعوى ال جيعل احملكمة مستنفذًة لواليتها جتاه املوضوع ألهنا مل تفصل فيِه وإمنا عليها أن تقرر إعادة 
 .(70)الدعوى إىل حمكمة الدرجة األوىل للنظر يف املوضوع 

                                                        
ظر وبشأن هذا املوضوع أن ،285ص ،مصدر سابق ،شرح احكام قانون إصول احملاكمات املدنية ،عبا  العبودياستاذان د. -66

املعدل مع املبادئ القانونية لقرارات حمكمة متييز  1969( لسنة 83شرح قانون املرافعات املدنية رقم ) ،عبد الرمحن العالم ،أكثر تفصيالً 
 .47ص ،مصدر سابق ،موسوعة الدفوع املدنية والدفوع اإلجرائية ،وهشام زوين .121ص ،2009 ،1ط ،1ج ،العراق

 .( من قانون إصول احملاكمات املدنية اإلردين سابق الذكر111نفسه نص املادة ) إنظر ابملعىن -67
وبنفس  ،2005( لسنة 16املعدل ابلقانون رقم ) 1952( لسنة 30( من قانون البي نات االردين رقم )41املادة ) إنظر نص -68

 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط ،واملرافعات املدنية إصول احملاكمات ،موسوعة القضاء املدين ،املعىن إنظر د.حممود حممد الكيالين
 .218ص ،2012 ،عمان

 .78ص ،مصدر سابق ،االستاذ عبد الوهاب عرفه ،تفصيالً بشأن التمييز بني الدفوع إنظر اكثر -69
 .( من قانون إصول احملاكمات املدنية االردين188نص املادة ) إنظر هبذا اخلصوص -70
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كم إذا مل يتعرض هذا أما احلكم يف الدفع بعدم القبول فإن حمكمة الدرجة األوىل ال تستنفذ واليتها ابحل
احلكم لبحث املوضوع ألن األصل أن إستئناف هذا احلكم ال يطرح النزاع بصورة كلية على حمكمة الدرجة 

 .(71)وإمنا يطرح فقط مسألة القبول وذلك حىت ال حيرم اخلصم درجة من درجات التقاضي  ،الثانية
يجب على اخلصم أن يبدأ ابلدفوع فيتضح من كل ما تقدم أبنه إذا توافرت يف الدعوى عدة دفوع ف

الشكلية كما أن هذه الدفوع يتقدم بعضها على البعض اآلخر فمثالً جيب الدفع بعدم االختصاص املكاين 
أو بطالن تبليغ الئحة الدعوى قبل أي دفع أو طلب آخر واال سقط احلق فيه ألن احملكمة تفصل يف هذه 

هناك حاالت تشابه واختالف بني أنواع الدفوع املذكورة  وظهر أبن ،الدفوع قبل التعرض ملوضوع الدعوى
ويتم التعامل هبذه الدفوع من قبل القضاء وفق ضوابط وحمددات قانونية ال تقبل النقاش أو التأويل ألن 

 البعض منها يتعلق مبسألة النظام العام وحتقيق التوازن اإلجرائي بني اخلصوم.
 بول()أحكام الدفع بعدم الق :املطلب الثالث

ويفي ابلغرض املطلوب من قبل بعض  رغم خصوصية الدفع بعدم القبول إال أنه مل ينظم بشكل كاف  
( منه فقط سابقة الذكر 80فقانون املرافعات املدنية العراقي مل يشر إىل ذلك اال يف املادة ) ،التشريعات

وما يستحقه من احلماية  ،دعى عليهوهي ال ترقى إىل أمهية اإلجراءات القضائية اليت ترفع من املدعي ضد امل
 من تعسف الطرف اآلخر.

( مرافعات مدنية مصري جمموعة من 115أما القضاء والفقه املصري فقد إستخلص من نص املادة )
 :األحكام والقواعد فيما يتعلق ابلدفع بعدم القبول وهي

 ،ل مرة يف االســـــــــــــــتئنافولو ألو  ،يُبدى الدفع بعدم قبول الدعوى يف أية حالة تكون عليها الدعوى .1
 .ولكن ال يُبدى يف النقض ألول مرة إال إذا كان متعلقاً ابلنظام العام

إن الدفع بعدم قبول الدعوى ال يتعلق ابلنظام العام إال إذا نص القانون على ذلك مثل الدفع بعدم  .2
 .قبول الطعن لرفعِه يف غري ميعادهِ 

حىت ال تزدحم احملاكم وتشـــــغل بقضـــــااي  ،نظام العامالدفع إبنكار صـــــفة املدعي أو املدعى عليه من ال .3
 .غري جدية ال يفيد منها أحد

( مرافعات 116الدفع بعدم قبول الدعوى لســابقة الفصــل فيها أصــبح من النظام العام عمالً ابملادة ) .4
 .مصري

دم يف بعض األحوال يرتتب على قبول الدفع بعدم القبول إهناء النزاع على أصل احلق كما يف حالة ع .5
ويف بعض االحوال يرتتب على قبول الدفع إهناء اخلصــومة وحدها كما  ،قبول الطعن لرفعِه بعد امليعاد

 يف حالة عدم قبول الطعن لرفعه قبل امليعاد.

                                                        
 ،مصدر سابق ،1ط ،1ج ،شرح قانون املرافعات املدنية ،بشأن هذا املوضوع إنظر: عبد الرمحن العالم للتفصيل أكثر -71

 .286ص ،مصدر سابق ،شرح أحكام قانون إصول احملاكمات املدنية ،وإستاذان د.عبا  العبودي .122ص
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 ،ال يرتتب على اســــــتئناف احلكم بقبول الدفع بعدم القبول طرح النزاع برمتِه على حمكمة االســــــتئناف .6 
 .(72)وإمنا واليتها تقتصر على جمرد الفصل يف الدفع بعدم القبول 

 ،أما يف قانون املرافعات املدنية الفرنسي فقد كان هناك عدة أحكام وقواعد تنظم الدفع بعدم القبول
مع عدم االخالل  ،( منهُ إبداء الدفع بعدم القبول يف أية حالة تكون عليها الدعوى123فقد أجازت املادة )

 .ابحلكم ابلتعويضات إن كان هلا وجه على من يتعمد التمسك بِه متأخراً بقصد أتخري نظر الدعوى
 إىل إثبات حصول أي ( من القانون ذاته التمسك ابلدفع بعدم القبول دون حاجة  124وجتيز املادة )

( من القانون املذكور للقاضي أن يثري من تلقاء نفسِه عدم قبول الدعوى إذا 125كما جتيز املادة )  ،ضرر
 .ويف حالة انتفاء املصلحة او عدم مراعاة مواعيد الطعن ابألحكام ،كان متعلقاً ابلنظام العام

وذلك  ،الدعوى إذا زال سبب عدم قبوهلا ( منُه على إنُه ال حيكم بعدم قبول126كما تنص املادة )
كما ال حيكم بعدم قبوهلا إذا أصبح صاحب الصفة   ،يف األحوال اليت جيوز فيها تصحيح شكل الدعوى

 .خصماً فيها بشرط أن يتم ذلك يف خالل امليعاد املقرر إلقامتها
صد بِه ضياع احلق السقوط الذي يق ،ومن اجلدير ابلذكر أن من أبرز صور الدفع بعدم قبول الدعوى

كالدفع بعدم قبول دعوى احليازة إذا رفع اخلصم دعوى امللكية   ،بسبب عدم مباشرتِه يف املدة احملددة قانوانً 
 .من قانون املرافعات املدنية العراقي (12/1)وخسر الدعوى وهذا ما أشارت إليه املادة 

اعى فيها مصلحة اخلصم وإمنا املصلحة ابإلجراءات واليت ال ير  اً وعلى أية حال إذا كان الدفع متعلق
 ،فاحملكمة هنا تقضي به من تلقاء نفسها ولو مل يتمسك به اخلصم ،العامة ومن مث فإنه يتعلق ابلنظام العام

 وهناك حاالت آخرى يتعني أن يتمسك اخلصم ابلدفع بعدم القبول وأنه يديل به قبل التكلم يف املوضوع
أو  ،ى سبيل املثال الدفع بعدم قبول الدعوى من عدميي األهلية أو انقصيهاومنها عل ،واال عد تنازاًل عنهُ 

 .(73)عدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد سنة من حصوله 
ومن أهم آاثر الدفع بعدم قبول الدعوى بعد قبول القاضي وصدور احلكم فيها هو زوال إجراءات 

ومن اآلاثر األخرى على هذا هو أن  ،(74)قيامها اخلصومة وزوال مجيع اآلاثر األخرى اليت ترتبت على 
يصبح احلكم الصادر بقبول الدفع يف هذه احلاالت حائزاً لقوة األمر املقضي ومستنفذاً لوالية احملكمة اليت 

 .(75)أصدرتُه ومن مث يكون حجًة امام احملاكم األخرى فيمنع من جتديد الدعوى حمل الدفع 
حكامًا متيزُه عن غريه من الدفوع األخرى من حيث يتضح من كل ما تقدم إن للدفع بعدم القبول أ

وقت إبدائِه واستنفاذ والية احملكمة ابلبت فيه وحجية األمر املقضي بعد إصدار احلكم به وغريها من 
األحكام كل ذلك وسائل إجرائية تنظيمية يهدف املشرع من ورائها إىل محاية املدعى عليِه من الدعوى اليت 

 يق املوازنة اإلجرائية بني األطراف املتنازعة.ولتحق ،يرفعها املدعي
                                                        

إصول تفسري وتطبيق قواعد املطالبة  ،د.كمال عبد الواحد اجلوهري ،إنظر أكثر تفصيالً بشأن الدفع بعدم القبول وأحكامه -72
 .268ص ،مصدر سابق ،املرافعات املدنية والتجارية القضائية يف قانون

 .792ص ،2008 ،دار املطبوعات اجلامعية ،الدفوع يف املواد املدنية والتجارية ،: فرج علواين هليلاملستشار -73
املركز  ،1ط  ،نظام املرافعات دراسة فقهية مقارنة بني الشريعة والقانون املدين االردين ،ينالوهاب خريي علي العا د.عبد -74

 .662ص ،2014 ،القاهرة ،القومي لألصدارات القانونية
 ،الدفع بعدم االختصاص دراسة اتصيلية مقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون املرافعات املدنية والتجارية ،خليفه شرقاوي د.امحد -75

 .153ص ،2011 ،مصر ،دار شتات للنشر والربجميات
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 :الخاتمة

بعد بيان موضوع البحث املوسوم ابلوسائل اإلجرائية الستعمال احلق يف الدعوى املدنية والرتكيز على 
وبيان التعريف بكل  ،الدفوع املختلفة واليت حيتمي هبا املدعى عليه من الدعوى املرفوعة ضده من املدعي

مث بيان ما هي أوجه الشبه واالختالف بني الدفوع املختلفة من خالل تناول  ،وأحكامهِ دفع وخصائصِه 
 فقد توصلنا يف النهاية إىل جمموعة من النتائج واملقرتحات وهي على النحو اآليت: ،وحبث التمييز بينهما

 النتائج: :أواًل
الغاية منُه هو رد دعوى تبني  لنا أبن الدفع املوضـــــــــــــــوعي هو دعوى ولكن من جانب املدعى عليه و  .1

 املدعي لكي حيافظ على مصاحلِه من األخري لكي ال تتضرر وابلتايل سوف خيسر الدعوى.
تبني  إن للدفوع أمهية بشــكل عام يف وصــول احلق إىل أصــحابِه وإهنا األســا  يف ممارســة اخلصــوم حلق  .2

وان  ،املعدل 1969( لســــنة 83)التقاضــــي الذي كفلُه الدســــتور وقانون املرافعات املدنية العراقي رقم 
ممارســة األشــخاص حقهم يف الدفاع عن مصــاحلهم واحلفاظ على حقوقهم وفق الضــوابط واإلجراءات 

 ممارسة هلم يف التعبري عن حريتهم. داملنصوص عليها يف القانون تع
اً بذلك، صـــــــــدور حكم يف الدفوع املوضـــــــــوعية يرتتب عليِه إهناء النزاع وإمتناع إقامة الدعوى جمدد ن  إ .3

 ألن احلكم الصادر فيها يكتسب حجية مطلقة يف مواجهة الكافة وواجب إحرتامه من قبل اجلميع.
إن الدفوع املوضـــــوعة تندمج يف موضـــــوع الدعوى وعلى هذا األســـــا  ال تلتزم احملكمة ابلفصـــــل فيها  .4

يه ابلنســبة على حده وإمنا تفصـــل فيها مع موضـــوع الدعوى وحيوز ذلك القرار حجية األمر املقضـــي ف
 للموضوع.

تبني  ان الدفوع الشــــــكلية هي الدفوع اليت توجه إىل إجراءات اخلصــــــومة لغرض إســــــتصــــــدار حكم برد  .5
 أو يؤدي إىل أتخري الفصل فيها. ،الدعوى من دون الفصل يف موضوعها

إن التمســـــك ابلدفوع الشـــــكلية والنجاح يف تقدميها يرتتب عليه وقف حلق موضـــــوع الطلب األصـــــلي  .6
 ن أن مينع من جتديدِه أو تصحيحِه حسب األحوال يف وقت الحق وإبجراءات جديدة.من دو 

وإسـتثىن من  ،لقد أوجب املشـرع على اخلصـوم إبداء الدفوع الشـكلية قبل الدخول يف أسـا  الدعوى .7
بـل أجـاز  ،إذ أجـاز إبـداؤهـا يف أيـة مرحلـة تكون عليهـا الـدعوى ،ذلـك الـدفوع املتعلقـة ابلنظـام العـام

 ولو من تلقاء نفسها وبدون طلب من أحد. ،ا ولو ألول مرة أمام حمكمة التمييزإاثرهت
إمنا يرتتب  ،القرار الصــــــادر يف الدفع الشــــــكلي ال ميس أصــــــل احلق وابلتايل ال يرتتب عليه إهناء النزاع .8

 وجيوز الطعن ابلقرار الصــادر بشــأنه ســلباً  ،عليه إهناء اخلصــومة وهو ال حيوز حجية احلكم املقضــي به
 أو إجياابً.

تبنّي إن اهلدف من الدفع بعدم القبول هو حلماية مصــــــــــــاحل املدعى عليه اليت قد تتضــــــــــــرر من دعوى  .9
 املدعي تعسفاً وبدون وجه حق.

إذا كان الدفع بعدم القبول يتعلق ابإلجراءات اليت تتعلق ابحملافظة على النظام العام فاحملكمة تقضـــــــي  .10
 خلصم هبا.ولو مل يتمسك ا ،به من تلقاء نفسها
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 30: العدد

 ثانيًا: املقرتحات: 
يف كيفية تطبيق اإلجراءات اخلاصـــــــــــــــة ابلدفوع  اً واختالف من خالل البحث الحظنا أبن هناك تفاواتً  .1

فعليـه نقرتح ســـــــــــــــن قانون موحد لقـانون املرافعـات املدنيـة يف البالد العربية  ،واملرافعـة من قانون آلخر
واالســــــالمية لكي يعاد املواد القانونية هبذا الشــــــأن معاجلة موحدة وشــــــاملة لكي تســــــهل مهمة إجراء 

العريب من أجل توحيد احللول وعدم تعقيدها بني دولة وأخرى تقدمي الدفوع واملرافعات على الصـــــعيد 
 املختلفة.ون اخلطوة األوىل حنو توحيد أغلب فروع القانون ولكي يك

شــــــــــياً مع الفقه انوصــــــــــي القضــــــــــاء العراقي ابألخذ ابملعيار الذي مييز الدفوع املوضــــــــــوعية عن غريها مت .2
 مبوضوع الدعوى.وهذا املعيار يكمن يف مدى تعلق الدفع  ،والقضاء املقارن

على املشــــــرع العراقي أن يضــــــم ن يف نصــــــوصــــــِه اخلاصــــــة ابلدفوع حالة اآلكراه يف ممارســــــة اإلجراءات  .3
 املرتتب عنُه.القضائية واجلزاء 

نقرتح إضـــــــــافة النص اآليت على النصـــــــــوص املوجودة يف قانون املرافعات املدنية اخلاصـــــــــة ابلدفوع )إذا  .4
ن ميارســـــــــــها إىل إجراءات دعوى تضـــــــــــليل تكررت الدفوع الشـــــــــــكلية الكيدية أكثر من مرة يتعرض م

 املناسبة(.القضاء وللمحكمة ان حتكم على مقدمها ابلغرامة 
نقرتح أن جييز النص القانوين إســــــــــتثناء بعض احلاالت اليت ميكن تقدمي الدفع الشــــــــــكلي فيها يف كافة  .5

ع الشــــكلي على أن يكون حملكمة املوضــــوع صــــالحية احلكم ابلغرامة إذا ما قدم الدف ،مراحل الدعوى
 وقت متأخر.املشمول ابالستثناءات يف 

ضرورة تفعيل دور املؤسسات القضائية واالهتمام ابلبىن التحتية والعمل على إجياد تعاون مشرتك بني  .6
لتســــــــــهيل مهمة إجياد احللول للمنازعات املشــــــــــرتكة بني  ،االقطار العربية فيما خيص العمل القضــــــــــائي

 دولتني.
 المصادر:

 قانونية:أواًل: الكتب ال
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 حجية إثبات المهدي المنتظر بين النقل والعقل

The Evidential Authenticity of the Expected Mahdi 

between Reason and Hadith 

 Ameer Yusuf -bdulLect. Hussein A(1) يوسف األمير عبد حسين .م

 ملخصال

هي أن  -ل هللا فرجهعج-إن ماقدمناه يف حبثنا من حديث من اآلراء املهمة الثالثة عن اإلمام املهدي 
هو أن املهدي من ولد  --البعض قد ذهبوا يف رواايهتم وأحاديثم العديدة املروية عن الرسول األكرم

ه مصلحا ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما عدّ بِ  ،وأنه يولد ويظهر آخر الزمان --فاطمة 
هو إبن  -ل هللا فرجهعج- وهناك من ذهب إىل أن اإلمام املهدي وهؤالء اليقولون بعصمته أيضاً. وجورا،

 لكنه ولد ومات ومن أحفاده سيظهر اإلمام املهدي املنتظر آخر الزمان، --اإلمام احلسن العسكري
ثنا عشرية ويذهب إليه أيضا بعض أما الرأي الثالث وهو مايقول به الشيعة اال وهذا الرأي ضعيف جدا.

وأمسه حممد ولد يف اخلامس عشر  --لعسكري هو أن اإلمام املهدي إبن اإلمام احلسن ا علماء السنة،
غيبته الطويلة هذه كما نصت عليه  هجرية وله غيبتان صغرى وكربى وسيظهر بعد255 من شعبان سنة

وهذا الرأي هو الرأي الذي نؤيده  وكذلك األدلة العقلية اليت تؤيد ذلك، األحاديث املعتربة اليت ذكرانه،
 .مامية مجيعاونذهب إليه كما يؤمن به الشيعة اإل

Abstract 
hree opinions about Imam Al-Mahdi (may God bless him and grant him 

peace): 
Nights and days will not end until God sends that reformer who was 

preached by the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the heavenly 

religions before him to fill the earth with equity and justice as it was filled with 

oppression and tyranny. 

                                                        
 .--جامعة أهل البيت /كلية العلوم اإلسالمية  -1
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God has made the resurrection and the reckoning in secret on a day that 

only those whose heart is filled with faith and fear of the threat will believe in 

it in order to survive that difficult day. The righteous and the oppressed. 

The issue of achieving divine justice on this planet is not a dream that 

passes and ends, or a wish that is desired by one who lacks it. Rather, it is 

a true divine promise that must be fulfilled, so that everyone who has a right 

takes his right, and for heaven’s justice to appear on its fullness as God 

promised it, to be an argument against those who lost and sold it. 

 المقدمة

 والدايانت -- األكرم الرسول به بشر الذي املصلح ذلك هللا يبعث حىت واألايم الليايل تنقضي لن
 (2).وجوراً  ظلماً  ملئت كما  وعدالً  قسطاً  األرض ليمأل قبله من السماوية

من القضااي العقائدية املهمة اليت شغلت ابل الباحثني  -ل هللا فرجهعج-إن قضية اإلمام املهدي 
وقد إنقسم الباحثون حوهلا وتعددت  اإلسالميني لفرتات طويلة وعلى مدى التأريخ اإلسالمي الطويل.

وعلى الرغم من كثرة األحاديث الواردة  هم فيها بني من يؤيدها وبني من ينكرها وبني من يشكك فيها،ءراا
تظل هناك مسألة خالف كبرية بني ، املعتربة رخييةتافيها ويف ظهوره احلتمي آخر الزمان،كما يف الكتب ال

له غيبة طويلة وسيظهر آخر الزمان ليمأل األرض قسطا وعداًل كما وهي هل أنه ولد فعاُل و ، املسلمني
 ؟أم أنه سيولد آخر الزمان مث يظهر ليعلن حكومة العدل اإلهلي املنتظرة ملئت ظلماً وجورا،

هم وإستدالالهتم املختلفة إلثبات كل فريق ءرااقني أن يقدموا يهذا اإلختالف دفع ابلباحثني من الفر 
ومن أهم البحوث  منها القدمية واحلديثة، ب واملصادر والبحوث العديدة حول ذلك،رأيه،وقد ظهرت الكت

كتاب الغيبة الصغرى والغيبة الكربى للشهيد حممد الصدرودراسة يف عالمات الظهور للسيد مرتضى   احلديثة،
هو ، ميةوغريها من املصادر ومن أهم املؤلفات القد العاملي وحبث حول املهدي للشهيد حممد ابقر الصدر

 كتاب الغيبة للشيخ املفيد رمحه هللا.
ويف حبثنا املختصر هذا الذي إعتمدان فيه على أدق املصادر املعتربة حناول تسليط الضوء على بعض 

اليت نقلناه عن تلك املصادر،ولنربط  -عجل هللا فرجه-األحاديث والرواايت املعتربة عن غيبة اإلمام وظهوره 
ايت وما يقرره املنطق والعقل يف صدقها وإثبات حقيقة ماورد فيها معتمدين أيضاً بني ماجاء يف تلك الروا

 على ماورد يف كتاب هللا العزيز لدعم تلك اآلراء:
وهذه املطالب عبارة عن اآلراء املطروحة من الطرفني حول ،وقد قسمنا حبثنا على ثالثة مطالب مهمة

 -عجل هللا فرجه-قضية اإلمام املهدي
وهو يبحث أحاديث ورواايت أهل السنة الواردة يف مصادرهم وكتبهم حول اإلمام  ول:املطلب األ
 .املهدي وظهوره

إستعرضنا فيها رأأي وسطيا يذهب القائلون فيه إىل أنه ولد لكنه مات وسيظهر من ولده  املطلب الثاين:
 مهدي آخر الزمان ليقوم إبيداء املهمة املوكلة إليه.

                                                        
 .74ص ،51ج ،حبار األنوار اجمللسي، -2
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 --أبن اإلمام املهدي هو حممد بن احلسن العسكري ، يقول أصحابه املطلب الثالث:وهو الذي 
هجرية وله غيبتان صغرى وكربى وسيظهر آخر الزمان  (255) الذي ولديف اخلامس عشر من شعبان عام

وهذا املطلب ينقسم  والقائلون به هم الشيعة اإلمامية. ليمألاألرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا.
 هو األدلة النقلية اليت تؤيد ذلك والثاين األدلة النقلية اليت تدعمه.، لى قسمنيع

 ومن هللا التوفيق .مث نذكرأهم ما توصلنا إليه من نتائج وبعدها ملخص عن البحث
 المطلب األول

ن الكثري من الكتب وأ، تكرارا ملا نقدم من األحاديث عند أصحاب هذا الرأي قد جيد القارئ الكرمي،
 وهناك أيضاُ الكثري من الباحثني أشاروا إليها فما هو الداعي لذكر بعضها، واملصادر املعتربة نقلتها ودونتها،

 وظهوره، --واجلواب هنا أننا لن نتوقف يف حبثنا هذا على النقل فقط ألثبات حقيقة اإلمام املهدي 
ا،ففي اإلثبات املنطقي البد وأن ندعم هذا اإلثبات واألدلة لكننا نريد أثبات والدته وغيبته نقليا وعقلي

لذا إستوجب األمر التأكيد على ،العقلية أبدلة نقلية لتكون احلجة أبلغ وأقرب إىل الواقع ومن مث التصديق
 األحاديث املعتربة وخاصة عند أصحاب الرأي األول:

 آخر يظهر نهأو  املهدي حول -- األكرم الرسول عن الواردة األحاديث على أصحابه إتفق لقد
 احلديث يف جاء فقد -- فاطمة ولد من وأنه وجوراً، ظلماً  ملئت كما  وعدالً  قسطاً  األرض وميأل الزمان

 وعدالً  وعدواان. مث خيرج رجل من عرتيت أو أهل بييت ميلؤها قسطاً  ال تقوم الساعة حىت متتلئ األرض ظلماً "
 .(3)"كما ملئت ظلما وعدواان

 -- هللا رسول مسعت تقول -رضي هللا عنها- سلمة أم عن ماجة بنإو  والنسائي داود أبو أخرج"
 (4). فاطمة والدأ من عرتيت من املهدي يقول

 رجل العرب ميلك حىت الدنيا تذهب ال" قال -- هللا رسول عن الرتمذي صحيح يف أيضاً  وجاء
 .(5)"بييت أهل من

 الدهر من يبق مل لو" قال -- النيب عن -- علي عن" جاء حنبل بن أمحد اإلمام مسند ويف
 .(6)"وظلماً  جوراً  ملئت كما  وعدالً  قسطاً  األرض ميأل بييت أهل من رجالً  هللا لبعث يوم، إال

وحنن ليس بصدد إستعراضها  وال حصر هلا، معتربةو  كثريةاليت ترويها كتب أهل السنة   حاديثإن األ
 بقدر ما حنن حباجة لطرح املوضوع والوقوف على أهيمته وإثبات واقعية الوالدة والظهور.

 الرسول ذرية من صاحل رجل وأنه الزمان آخر يولد املوعود املهدي نأ يرون الرأي هذا أصحابإن 
لكن ولألسف الشديد فأن هذه و ،املنتظرة اإلسالمية دولته ويؤسس للحق فينتصر --األكرم 

 من أو فيها شككي من الرأي هذا أصحاب منفأن هناك ،األحاديث وعلى كثرهتا وصحة تواترأغلبها

                                                        
 .291ص  8، وابن حبان ج 1128ح  ،367ص  ،1ج ،، وأبو يعلى17ص  ،3ج  ،راجع مسند أمحد بن حنبل -3
 .عن أيب داود 5453 ح ،2 ف 24ص  ،3: ج حممدبن عبدهللا التربيزي، -4
 .2230سنن الرتمذي موضوع الفنت  حممدبن عيسى، ينظر الرتمذي، -5
يراجع كتاب أحاديث املهدي يف مسند أمحد بن حنبل الناشر مؤسسة النشر اإلسالمي وهذا الكرا  حيتوي على أكثر من  -6

 .--مائة وثالثني حديث رواها أمحد بن حنبل يف اإلمام املهدي 
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 هلذا فقد --األكرم  الرسول ىلإ سبوهناينو  أنفسهم الشيعة وضع من اأهن قال من ومنهم ضعفهاي
 .والبحث، والتفكري االهتمام هذا كل  تستحق ال قضية املهدي اإلمام قضية عّدوا

 ديثاواألح" لقولإىل هذا األمراب دحالن الدين زين اإلسالمية، الفتوحات كتاب  صاحب فقد أشار
 هو ما وفيها حسن هو ما وفيها صحيح هو ما فيها ومتواترة، كثرية  املهدي ظهور ذكر فيها جاء اليت

 (7)."القطع تفيد صارت حىت بعضاً  بعضها يقّوي خمرجيها وكثرة رواهتا وكثرة لكثرهتا األكثر وهو ضعيف
 ظهور ويف فيها يشكك من إال يلتفت وال األحاديث، لكثرة املوضوع بصحة الباحث يقطع وهنا

 .اإلمام
 حيكم عادايً  وخليفة اعتيادايً  رجالً  املهدي عد   ولكنه الظهور يف التشكيك اىل يذهب مل من هناك لكن

 يف ذكران قد" القول البياانت يف املودودي عن جاء فقد. وعدالً  قسطاً  ليمألها األرض هذه على ما يوماً 
 بظهور فيها أخرب إمنا وأحاديث بصراحة، املهدي فيها ذكر أحاديث األحاديث، من نوعني الباب هذا

 النوع من األحاديث تشابه الثاين النوع من األحاديث هذه كانت  وملا ابملهدي، تصريح بدون عادل خليفة
 (8)."املهدي هو العادل ابخلليفة املراد أن اىل احملدثون ذهب فقد موضوعها يف األول
 واإلضطهاد، للظلم التاريخ مر على تعرضوا املسلمني من جمموعة إال تعين ال وكأمنا ظهرت املسألة هذه نإ

 التأريخ مدى على به يتشبثون راحوا الذي املرتقب واحللم األمل قضية هلم ابلنسبة املهدي قضية فأصبحت
 لكن. به يهتمون فصاروا عقيدهتم من مهماً  جزءاً  عّدوه لذا بعدهم، األجيال تتوارثه األمل هذا يبقى حىت

 اآلراء وتصدى هلاه هذ على عرتضإ من السنة أهل األخوة من املعاصرين اإلسالميني الباحثني من هناك
 ينكرها أو فيها يشكك من وأن ،العقيدة من مهماً  جزءاً  بوصفها وطرحها -- املهدي اإلمام لقضيةو 

 .احلنيف الدين عقائد من مهماً  عقائدايً  أمراً  نكرأ فقد
 اإلسالمية اجلامعة يف مدرساً  يعملالذي و  أهل السنة األخوة من وهو العبادي احملسن عبد الشيخ فهذا

 الثالث عددها يف اجلامعة جملة نشرته املذكورة اجلامعة يف ألقاه حبث يف املوضوع طرحفقد ، املنورة املدينة يف
 املهدي يف واألثر السنة أهل عقيدة) عنوان حتت 164 -136 الصفحة وعلى هـ1389 وىلاأل السنة

 :يقول املوضوع، يناسب مبا البحث هذا يف جاء مما بعضاً  نقتطف( املنتظر
 :مرانأ املوضوع هذا ختيارإل دفعين الذي إن"

 جمملة، جاءت بل التفصيل وجه على الصحيحني يف ترد مل املهدي يف الواردة األحاديث إن" :األول
 فالصحيح واضح، خطأ وذلك شأهنا من يقلل ذلك نأ ظان يظن فقد فيها، ملا مفسرة غريها يف وردت وقد
 ".احلديث أهل عند معتمد مقبول الصحيحني غري يف واحلسن بل

 علم، بغري املهدي يف الواردة األحاديث يف الطعن على أقدم العصر هذا يف الكتاب بعض إن": الثاين
 حممد الرمحن لعبد التعليق على اطلعت وقد ابحلديث، العناية أهل من يكن مل ألحد وابلتقليد جبهل بل

 يف جاء ما ابب يف الساد  اجلزء يف قال مصر يف أخرياً  طبع الذي( األحوذي حتفة) كتاب  على عثمان
                                                        

 .223ص ،2ج دحالن زين الدين الفتوحات اإلسالمية، -7
الكتاب: االحتج اج ابألثر على من أنكر املهدي املنتظر املؤلف: محود بن عبد هللا بن محود بن عبد الرمحن التوجيري ينظر  -8

اململكة العربية السعودية  -، الرايض هـ( الناشر: الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد1413)املتوىف: 
 .93ص ،م 1983 -هـ  1403الطبعة: األوىل، 
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 شك موضع هي املهدي عن احاديث من ورد ما كل  نإ العلماء من الكثريون يرى) تعليقه يف قال اخللفاء 
 تقارب املهدي بشأن معلقاً  أيضاً  وجاء( الشيعة وضع من هناأ بل -- هللا رسول عن تصلح ال وإهنا
 أحاديث من ورد ما إن االثبات، والثقات العلماء من الكثريون ويرى) املذكور اجلزء يف األمل وقصر الزمن

 -- الرسول اىل بنسبتها تصح ال وإهنا ضراهبمأو  والشيعة الباطنية وضع من إال ليست ابملهدي خاصة
 :احملسن عبد الشيخ يقول مث"

 على تعليقه يف يقول احلميد عبد الدين حمي فنجد ذلك من اكثر هو ما اىل بعضهم جترأ لقد بل"
 اجلزء من 166 ص املهدي خبارأ يف الوردي العرف يف جزء آخر يف يقول للسيوطي، للفتاوي احلاوي

 تعليق ذلك من وأخطر( االسرائيليات من والدجال املهدي عن ورد ما كل  إن الباحثني بعض يرى) الثاين
 إن) معناها مبا كثري  البن النهاية كتاب  على جاء عّما علق املاضي العام لبنان يف األزهر بعثة رئيس رية، أبو
 مث "،(الباطل على احلق النتصار هو إمنا والدجال عيسى ونزول املهدي شأن يف األحاديث من جاء ما

 :يقول
 -- الرسول تصديق يف يرتدد ال نأ لنفسه انصح مسلم كل  على الواجب ولكون األمرين هلذين"
 عقيدة عنواهنا وجعلت قلت كما  حماضريت موضوع األمر هذا حول الكالم يكون أن رأيت به، خيرب فيما
 اليت العبادي احملسن عبد الشيخ حماضرة عن ختصارإب قلناه ما انتهى. "املنتظر املهدي يف واألثر السنة أهل

 :وهي املهمة النتائج بعض منها نستخلص نأ ميكن
 مل أم وغيبته بوالدته عتقدإ سواءاً  املسلم عنه يغفل نأ ميكن ال مهم أمر املهدي مبسألة اإلميان نإ -1
 .يعتقد
 الشيعة ىلإ ونسبتها املهدي مسألة يف -- الرسول عن الواردة ابألحاديث الطعن حماولة نإ -2

 .وكثرهتا لتواترها مرفوض أمر
 مهدي هناك يكون نأ بدون الباطل على احلق نتصارإ جمرد مسألة ىلإ املهدي مسألة أتويل نإ -3

 وخاصة املهدي شخصية على واضحة ودالالت إشارات من فيها جاء وما األحاديث صراحة مع يتناىف أمر
 ."فاطمة ولد ومن امسي امسه" قال انه

 األخوة عند راسخة وعقيدة اثبتاً  رأايً  هناك ان نقول أن ميكن والشبهات، الطعون عن النظر وبغض إذن
 ال الرأي هذا أصحاب لكن ويل،أالت وال الشك تقبل ال املهدي، يف الواردة األحاديث بتلك السنة أهل

 وغيبته والدته نناقش وسوف -- الرسول به بشر كما  الزمان آخر بظهوره وإمنا وغيبته بوالدته يؤمنون
 .اآلخر الرأي أصحاب عند

إذ أردان أن ندر  ظاهرة التشكيك هذه عند أصحاب الرأي األول أو ابألحرى عند بعض أهل السنة 
 عدة ميكن ذكر أمهها: سباابً اجند أن هناك 

أواًل: يرى البعض أن األحاديث مل تذكر بصورة صرحية وواضحة ومتواترة يف صحيح البخاري وصحيح 
 .ضعفهاوهذا مما يضعف احلديث عن فكرة املهدي وي،مسلم

 والرد إبختصار على أصحاب هذا الرأي هو:
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كيف حيّق له أن يستند إىل جمّرد عدم إثباهتما حلديث معنّي يف كتابيهما، ليجعل ذلك دليال على نقول:
مل يلتزما ابستيعاب  -خاّصة-بطالن ذلك احلديث حىت إذا رواه غريمها؟ و صّححه. مع أّن البخارّي ومسلماً 

ة يف كتابيهما! بل، إمّنا انتخبا ما رأايه الزما وضروراّي، واستوعبه جهدمها وتعّلق به كّل األحاديث الصحيح
 .(9)غرضهما من األحاديث. وقد صّرحا أبّن ما تركاه من األحاديث الصحيحة أكثر ممّا أورداه

 (والبخاري)أي مسلم  وال واحد منهما مل حيكم"فقد قال:  " للنيسابوري املستدرك كتاب يف وجاءأيضا
 (10)أنّه مل يصّح من احلديث غري ما أخرجاه.

 ميكن فكيف صحيحيهما، يف املوجود غري احلديث صحة بعدم حيكما مل والبخارى مسلم أنمبعىن 
 الصحيحني. يف تذكر مل أحاديثه ألن املهدي، وجود عدم على دليالً  ذلك يكون أن

كما فعل إبن خلدون يف ،أو ضعف أسانيدها، اثنيا: هناك من شكك ابألخبار الواردة نفسها بشأنه
 (11)فقد ضعف بعض األحاديث بشأنه مع إعرتافه بظهوره.، اترخيه يف الفصل الثاين واخلمسني

إستاذ كلية الدعوة اإلسالمية يف ليبيا "تراثنا  ومن املشككني هبذه األحاديث أيضاً علي حسني السائح،
 .(12)وموازين النقد

بن إتناول فقد  يف املهدي نفسه بل شكك يف بعض األحاديث الواردة فيه،إن إبن خلدون مل يشكك 
من األحاديث الواردة يف املهدي املنتظر فأخضع هذه األحاديث للنقد  حديثاً  )ثالثة وعشرين(خلدون 

حديثا ومل حيكم ابلضعف على األربعة املتبقية مما يعين أهنا صحيحة يف  (عشر )تسعةوالدراسة فضعف 
أشاعوا أن ابن خلدون ال يعتقد ابملهدي مث  ،بن خلدونإ وأخذوا ماشكك بهء املتشككون، نظره، فجا

قال ما نصه حرفيا: "فقد  تؤكد ذلك شهادة خطية البن خلدونلكن هناك  .أحاديثهاملنتظر، ويضعف 
ر رجل إعلم أن املشهور بني الكافة من أهل اإلسالم على ممر األعصار أنه ال بد يف آخر الزمان من ظهو "

من أهل البيت يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه املسلمون، ويستويل على املمالك اإلسالمية ويسمى 
 .(13)"املهدي

اثلثاً: لقد إستدل البعض منهم على عدم وجود اإلمام ونفي والدته ابلقول"أن الشيعة إختلفوا وإنقسموا 
 (14)وهذا دليل على عدم وجود اإلمام" --فرقة بعد وفاة احلسن العسكري  ةربع عشر اإىل 

وليس من "ذكر الشيخ املفيد تلك الفرق وما نسب اليها من قول وانقشه مث عقب عليه بقوله:  لقد
 وثالمثائة اال اإلمامية اإلثنا نيوهو سنة ثالث وسبع اهؤالء الفرق اليت ذكرانها فرقة موجودة يف زماننا هذ

القاطعة على حياته وبقائه اىل وقت  --سمى ابسم رسول هللا بن احلسن املإعشرية القائلة إبمامة 
قيامه ابلسيف حسبما شرحناه فما تقدم عنهم وهم أكثر فرق الشيعة عددا وعلماء ومتكلمون ونظار 
وصاحلون وعباد ومتفقهة وأصحاب حديث وأدابء وشعراء، وهم وجه اإلمامية ورؤساء مجاعتهم واملعتمد 

                                                        
 .1، طبعة دار الفكر 19ص علوم احلديث، ينظر إبن الصالح، -9

 .1/2 ،هج 1398 ،طبعة دار الفكر، بريوتاملستدرك على الصحيحني  احلاكم النيسابوري، -10
 .191ص ،1ج، اتريخ ابن خلدون ابن خلدون، -11
 .181ص، 1993نشر مبجلة ليبيا، العدد العاشر، لسنة تراثنا وموازين النقد  السائح،علي حسني، -12
 .52فصل  ،555ص  ،1ج  إبن خلدون اتريخ إبن خلدون -13
 .--تفرق الشيعة بعد اإلمام العسكري فرق الشيعة، ينظر النوخبيت، -14
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اهم منقرضون وال يعلم أحد من مجلة االربع عشرة فرقة اليت قدمنا ذكرها ظاهرا عليهم يف الداينة ومن سو  
مبقالة وال موجودا على هذا الوصف من داينته وإمنا احلاصل منهم حكاية عمن سلف وأراجيف بوجود قوم 

 .(15)"منهم ال تثبت
على اإلطالق وقد  الذكوررابعا: هناك من يقول أبنه اليوجد عند اإلمام احلسن العسكري أبناء من 

إن رجاًل زعم أنه " نسبوا القول إىل الطربي، لكن الطربي مل يذكر ذلك صراحة بل أنه يروي حادثة مفادها
طالب فسأله  طومار نقيب الطالبيني ومشايخ آل أيب بنإبن احلسن املهدي فأمر املقتدر إبحضار  حممد

طومار:  جعفر الرضا، وأنه قدم من البادية، فقال له ابنبن  بن موسى بن احلسن عن نسبته، فزعم أنه حممد
وقد أستند القائلون أبن اإلمام مل يعقب  مل يعقب احلسن. وكان قوم يقولون: إنه أعقب وقوم قالوا: مل يعقب

 .(16)"إىل تلك الرواية
 وحول هذا التشكيك نقول:

املروايت واألحاديث املتواترة عن إن هذه املوارد وغريها من التشكيك ال تقوى أمام الكم اهلائل من 
والدته وغيبته وظهوره عليه السالم سواءاً عند الشيعة أو عند مؤرخي أهل السنة. لذا ميكن القول على أن 

لكن ،هذا مع أتكيدهم على ظهوره وإتفاق أغلبهم على األحاديث املروية فيه ويف والدته وظهوره آخر الزمان
 تهي ابلظهور املوعود كما نصت الرواايت.فيه من يرى أنه ولد وله غيبة تن

 :الثاني المطلب
 ولد وأنه -- العسكري احلسن أبناء من هو -- املهدي نأ ذهب أصحاب هذا الرأي إىل

 .-- الرسول به بشر الذي املوعود املنتظر املهدي يولد سوف أبنائه ومن ومات
 منسوبة وآراء إشارات جاءت وإمنا،الرأي هذا وقوة أصالة على التارخيية الكتب يف حبثنا خالل نطلع مل

 على بناءاً  النا  عوام تداوهلا وقد. النقد أمام تصمد وال تقوى الوهذه اآلراء حوله، العلماء بعض اىل
سهل النوخبيت  ابووقد نسبها البعض إىل أحد علماء الشيعة الكبار وهو  ملفقة، وخرافات موهومة قصص

 إستناداًإىل مانقله إبن الندمي عن الطربي:
من وهو بن نوخبت.  أبو إمساعيل بن عليالنوخبيت"حيث جاء عن ابن الندمي القول عن أيب سهل 

وكان فاضال عاملا متكلما. وله جملس حيضره  .الشيعة. وكان أبو احلسني الناشئ يقول إنه أستاذه علماءكبار 
أقول و انه كان يقول: اان مل يسبق إليه. وه --آل حممد  وله رأى يف القائم من مجاعة من املتكلمني.

 .(17)"وقام ابالمر يف الغيبة ابنه يف الغيبة. مات ولكنه. حممد بن احلسن ان اإلمام
 الكالم علم" كتابه  يف( مكدرموت مارتن) الدكتور الباحث وقد ذكر هذا الرأي أيضا نقالً عن إبن الندمي

 ان: فيه يقول الغيبة يف شاذاً  غريباً  رأايً  النوخبيت سهل أليب أن الندمي ابن ذكريقول " "املفيد الشيخ عند

                                                        
 .321ص الفصول املختارة، املفيد،حممد بن نعمان، -15
 .36-34ص ،8ج اتريخ الطربي، الطربي،حممد بن جرير، -16
 .225ص الفهرست، إبن الندمي، ينظرالبغدادي، -17
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 حىت األبناء اىل اآلابء من الغيبة يف اخلالفة هذه وستستمر جنله، وخلفه غيبته اايم يف تويف عشر الثاين اإلمام
 .(18)"املهدي اإلمام أخالف احد يظهر أبن هللا مشيئة تقتضي
 تنسب مل أبسرها الشيعية الكتاابت إن" :فقال بطلهأو  الرأي هذا على إقبال عبا  األستاذ رد وقد

 بنأ نقله الذي "اإلمامة يف ابلتنبيه" املسمى كتابه  قسم يف يذكر مل وكذلك سهل أيب ىلإ هذا، مثل عتقاداً إ
 هذا نسبة عن احلاكي كالمه  يف صادقاً  الندمي بنإ كان  لو وحىت هذا، مثل رأايً  الدين كمال  كتابه  يف اببويه
 .(19)"اإلمامية أغلبية لرأي مسلماً  بعد فيما رأيه عن عدل أبنه القول من فالبدّ  سهل أيب ىلإ الرأي

 فمن مات، نهأ لو" يقول ،املنتظر كتابه  يف -- ايسني آل حسن حممد الشيخ علق الرأي هذا وحول
 ينأو  قربه، وأين دفنه، الذي ومن شّيعه الذي ومن عليه صلى الذي ومن غسله الذي ومن عليه وقف الذي
 (20)."ابطلة دعوى هي إمنا ذريته،

 والدته حول الشيعة رأي وإبطال تفنيد يف منها، االستفادة وحياول األحاديث هذه البعض يردد وقد
 ولكن وموته، بوالدته يؤمن من ومنهم بغيبته يؤمن من فمنهم حوله تتناقض أحاديثهم ان ويقول وغيبته،
 من تكفري على اإلمامية علماء يتفق وقد. مبوته يقول من فيهم وليس وغيبته بوالدته يؤمنون اإلمامية أغلب
 املهدي مبوت يقول من يكفر من السنة أهل علماء من هناك ان بل فقط اإلمامية وليس. الرأي هبذا يقول

 يقول من كل  وينتقد الرأي هذه يذكر اهليثمي الدين شهاب امحد املعروف العامل فهذا -ل هللا فرجهعج-
 مجاعة هناك":فيقول الكفر حد اىلاألميان مبوته  يصل وقد مجيعاً  املسلمني علماء آراء عارضي ألنه فيه،

 تكفري هذا على ويرتتب الزمان آخر ظهوره املنتظر املوعود وأنه سنة أربعني من مات قد املهدي أن دعواإ
 مسلماً  كفرّ   ومن املذكور املهدي ليس امليت هذا وإن زعمهم، يف هؤالء يكذب مبا بكتبهم املصرحني األئمة
 .(21)"يتب   مل إن عنقه تضرب مرتد كافر  فهو لدينه

 يؤيده ما توفر لعدم الرأي هذا رفض على املسلمني علماء مجيع بني اتفاقاً  هناك ان جند هذا وعلى
 .يديه على احلق دولة وقيام ظهوره عن ومعتربة مستفيضة أحاديث من املسلمون نقله ما مع يتناقض وألنه

 :الثالث المطلب

 القسم األول:األدلة النقلية:
 .علماؤهم يتفق وعليه الرأي هبذا القائلني أغلب عشرية اإلثنا اإلمامية الشيعة يعدّ 

 وهو. عددهم قل وإن عليه معهم يتفق من األخرى اإلسالمية املذاهب علماء من بعضاً  هناك أن وكما
 عشر الثاين اإلمام وهو -- العسكري احلسن اإلمام بن حممد هو -عجل هللا فرجه- املهدي اإلمام أن
 .-- اهلدى أئمة من

                                                        
 .51ص علم الكالم عند الشيخ املفيد، ،مكدرموت مارتن -18
 .مشهد ص، املطبعة الرضوية علي هاشم األسدي، آل نوخبت،نقله إىل العربية، عبا  إقبال،، األشتياين -19
 .19ص املنتظر، حسن،حممد  آل ايسني، -20
 .48ص صون اللسان يف كشف البيان، ينظر سعد عبد القادر ماهر، -21
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 الساسية والظروف وأسباهبا منها والفائدة غيبته فلسفة اىل نتطرق أن نريد ال هذا املختصر حبثنا ويف 
 أشبعوا وقد. املذهب وأئمة واملفكرين الباحثني من العديد إليها تطرق األمور هذه ألن هبا، أحاطت اليت

 وإن. والكربى الصغرى الغيبة كتابه  يف -- الصدرصادق  حممد السعيد الشهيد وخاصة حبثا املوضوع
 عشر اخلامس يف -- والدته أكدت اليت والنقلية العقلية األدلة بعض ذكر هو هنا اليه التطرق نريد ما

 هـ 329اىل هـ 260عام من استمرت صغرى أحدمها غيبتني له وأن للهجرة،( 255) عام شعبان من
 .احلق دولة وإقامة ابلظهور له هللا أيذن حىت الوقت ذلك من استمرت كربى  وأخرى

 على نصت اليت األحاديث أغلب على املسلمني علماء من غريهم مع اإلمامية الشيعة علماء يتفق
 الشيعة غري أصحاب يرى فبينما وغيبته، والدته مسألة يف معهم خيتلفون لكنهم فاطمة، ولد من وانه ظهوره

 اهلادي علي بن العسكري احلسن اإلمام ابن وأنه ولد، انه الشيعة علماء يرى الزمان، آخر ويظهر يولد انه
 بن الباقر اإلمام بن الصادق جعفر اإلمام بن جعفر بن موسى اإلمام بن الرضا اإلمام بن اجلواد اإلمام بن

 .-- فاطمة ذرية من وهو -- طالب أيب بن علي بن احلسني بن علي اإلمام
 األحاديث ومنها رأيهم دعم يف الطرفني عن املروية العديدة األحاديث اىل الرأي هذا أصحاب ويستند

 :منها ونذكر السنة أهل طريق عن الواردة
 من تســـــعة عشـــــر، اثنا بعدي من األئمة: )يقول -- الرســـــول عن اخلدري ســـــعيد أيب عن -1

 .(22)(منهم واملهدي احلسني صلب
 بشــيء تكلم مث( أمرياً  عشــر اثنا بعدي يكون) -- هللا رســول قال: قال مسرة بن جابر عن -2

 (23).قريش من كلهم  قال،: فقال( عمر) رواية ويف يليين الذي فسألت أفهمه مل
 ســـــــــــيد وعلي النبّيني، ســـــــــــيد أان) -- هللا رســـــــــــول قال قال، جابر عن ربعي بن عبابة عن -3

 .(24)(القائم املهدي وآخرهم علي أوهلم عشر إثنا بعدي أوصيائي وإن الوصيني،
- هللا رســــــــــــول مسعت أيب، قال قال، عفان، بن عثمان بن عمرو عن املســــــــــــيب بن ســــــــــــعيد عن -4

 .(25)(األمة هذه مهدي ومنا احلسني صلب من تسعة عشر إثنا بعدي األئمة) يقول -
 حممد وأبو) -- األئمة مناقب رســـــــــــــــالة يف البخاري الدهلوي الفقيه احملدث العارف وقال -5

 .(26)(وثقاته أصحابه خواص عند معلوم -- حممد ولده العسكري، احلسن
 صاحب هذا حديثه ذكر فقد وكراماته وغيبته امسه وذكر املكية الفتوحات كتابه  يف عريب ابن ذكره وقد
 .منه 157 ص يف الكالم وجوه كتاب

 وظهوره وغيبته ونسبه والدته حول وعلماؤهم السنة أهل ينقلها اليت األحاديث من به الأب  عدد وهناك
 .هنا لذكرها جمال ال

 :-- األطهار األئمة عن ومنها أيضاً  كثرية  فهي الشيعة يرويها اليت األحاديث أما
                                                        

 .9ص مقتضب األثر، أمحد بن عياش، اجلوهري، -22
 .81ص ،9ج الصحيح، البخاري، -23
 .308ص كمال الدين وامتام النعمة،  الصدوق، -24
 .151ص الكويف،ابن عقدة،فضائل أمري املؤمنني، -25
 .(63)ينظر كشف األستار ص حتصيل الكمال، البخاري الدهلوي، أبو اجملد عبد احلق، -26
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 الزمان صاحب بسيدان فهنأته -- حممد أيب على دخلت: قال العلوي احلسن بن احلسني عن -1
 .(27)ُولد ملا

 احلسن حممد ايب موالان من ورد -- الصاحل اخللف ُولد ملا: قال القمي إسحاق بن حممد عن -2
 املولود ُولد) عليه التوقيعات به يرد كان  الذي خبطه كتاب  اسحاق بن امحد جدي إىل -- العسكري

 .(28)(مستوراً  عندك فليكن
 :منها نذكر كثرية  أحاديث وردت غيبته وحول

 -- حممد بن جعفر للصادق قلت فيه، يقول طويل حديث يف احلمريي حممد بن السعيد عن -
 من ابلساد : فقال تقع، مبن فأخربين كوهنا  وصحة الغيبة يف آابئك عن أخبار لنا روي قد هللا رسول بن اي

 .(29)اهلداة األئمة من عشر الثاين وهو ولدي
وميكن للقارئ أن يراجع املصادر العديدة املعتربة سواءاً لدى الشيعة أو غريهم غري تلك اليت ذكرانها 

 ليطلع على العدد الكبري من األحاديث املروية سواءاً عن والدته وغيبته أو اليت تذكر ظهوره.
 الثاني:األدلة العقلية:القسم 

ها أدلة عقلية تؤيد مانقل وماجاء داليت قد نع األدلة بعض نورد أن فيمكننا النقلية األدلة تعدينا ذااو 
وهنا ميكن أن نعرض بعض النقاط اليت حتتاج إىل حبث  من أحاديث حول غيبته وظهوره عليه السالم،

 ها ونشري إليها إبختصار ومنها:مستفيض إلرتباطها مبوضوع الغيبة والظهور،وحنن نذكر 
 تتحــدث فــإهنــا العالمــات من جــاء مــاكــل   نأ هو -- املهــدي اإلمــام مســــــــــــــــألــة يف املالحظ إن -1

إبعتبار أن اإلمام املهدي مصـــــــــــــلح عاملي حاله حال املصـــــــــــــلحني  والدته، عن وليس ظهوره عنمجيعاً 
 البشــــــــــائر األمر أن تكون اإلشــــــــــارات واآلخرين من األنبياء الذين بعثوا إلقامة العدل لذا، يقتضــــــــــى 

ال عن موعد ظهوره  --والعالئم اليت تبشــــــــــر به وبقدومه إشــــــــــارات وعالمات عن موعد والدته 
إبعتبار أهنم سوف يبعثون لتلك ،حينما يولدون --كماهو احلال عند بشارات والدات األنبياء 

 على األرض وختليص البشـــــــــــــــرية من الظلم،وا للدنيا فيها، إلقامة حكم هللا ؤ الفرتة من الزمان اليت جا
 طالعنا فلو نيب، كل  والدة تســــــــــبق زمانية معينة حوادث أو كظهور عالمات وظواهر طبيعية خاصــــــــــة

 تشــري إىل قرب عالمات اأهن جند واملصــلحني والرســل األنبياء تلك العالمات اليت بشــرت بقدوم بعض
توقع  -- ابراهيمفالنيب  ســـــــــــــــبيل املثال، الظهورأو تبليغ الرســـــــــــــــالة،فعلى إىل موعد وليس لوالدةا

قتله والتخلص  إىل وأنه سوف حيارب النمرود بكل قوة لذلك سعى النمرود --املنجمون والدته 
 .(30)منه إال أنه مل يتمكن

                                                        
 .254ص ،1ج الطوسي، الغيبة، -27
 .412ص الصدوق،كمال الدين وامتام النعمة، -28
 .145ص ،51ج حبار األنوار، اجمللسي، -29
 .549ص، 7ج األمثل يف تفسريكتاب هللا املنزل، مكارم، انصر الشريازي، -30
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وكذلك احلال ابلنسبة للنيب زرادشت الذي كان املنجمون خيربون امللك الفارسي بوالدته وأبنه سوف  
فراح امللك يتحرى ذلك املولود ليقتله حني الحت عالئم  السحر وعلى سلطنة امللك،يقضي على 

 .(31)والدته
فقصته واضحة كما جاءت يف القرآن الكرمي وكيف أن الفرعون كان  --أما ابلنسبة للنيب موسى

وتلقيه أمر هللا أمه أن تضعه يف التابوت  --حىت أنه ملا ولد موسى ،ويقتلهيبحث عن كل مولود جديد 
( أ ِن اق ِذِفيِه يف الت ابُوِت ف اق ِذِفيِه يف ال ي مِّ فـ ل يُـل ِقِه ال ي مُّ اِبلس اِحِل 38ِإذ  أ و ح ي نا ِإىل أُمِّك  ما يُوحى ) يف اليم

ُه ع ُدوٌّ يل و ع ُدوٌّ ل ُه و أ ل ق ي ُت ع ل ي ك  حم  ب ًة ِمينِّ و لُِتص ن ع  ع لى ع ي يِن   .(32)أي  ُخذ 
فيحكيها املنجمون اجملو  الثالثة الذين قدموا فلسطني وبشرا  --عيسىأما عن قصة والدة النيب 

 كما جاء يف إجنيل مىت:  --بوالدته
رِِق " ِلِك، ِإذ ا جم ُو   ِمن  ال م ش  ِم ِهريُوُد   ال م  ج اُءوا ِإىل  ق د  و ل م ا ُوِلد  ي ُسوُع يف بـ ي ِت حل  ِم ال يـ ُهوِدي ِة، يِف أ اي 

ُجد  ل هُ »أُوُرش ِليم  ق ائِِلني :  ن ا لِن س  رِِق و أ تـ يـ  ع  « أ ي ن  ُهو  ال م و ُلوُد م ِلُك ال يـ ُهوِد؟ ف ِإنـ ن ا ر أ يـ ن ا جن  م ُه يف ال م ش  فـ ل م ا مسِ 
يُع أُوُرش ِليم  م ع ُه. ف ج م ع  ُكل  ُرؤ   تـ ب ِة الش ع ب، و س أ هل ُم : أ ي ن  يُول ُد ِهريُوُدُ  ال م ِلُك اض ط ر ب  و مجِ  س اِء ال ك ه ن ِة و ك 

 (33)"ال م ِسيحُ 
فقد إمتألت كتب التأريخ ابلرواايت املعتربة  -- الكرمي رسولناأما يف قصة البشارة لوالدة 

 والصحيحة عن ذلك احلدث العظيم.
ليستبشر  تذكر عالمات قبل والداهتم،أن أغلب املصلحني واألنبياء كانت  هذا الذي أردان بيانه هو،

-لكننا الجند يف اإلمام املهدي كمصلح عاملي أشار إليه الرسول النا  بقرب خالصهم من الظلم والطغني،
هم اثنا عشر من نسل فاطمة وأهنم من  --وإن ذكر أن األئمة  ، أشارة واضحة إىل والدته،-

 .--قريش كما تقدم بيانه يف األحاديث املروية عنه
 اليت الرواايت مجيع جاءت وملاذا ،؟الزمان آخر يف لوالدته عالمات -- الرسول يذكر مل فلماذا

؟ مع العلم أن الفرتة بني عالمة وأخرى قد الوالدةعن  وليس الظهور عالماتهي عن  املسلمون يرويها
اربة يف الزمن وقد قتكون متوهذا عكس عالمات الوالدة اليت  تكون فرتة طويلة وتستغرق عشرات السنني،

 تقع يف ليلة وضحاها.
وإذا كان  مبعىن أنه ولد يف زمان وسيظهر يف زمان آخر، ،الوالدة عصر غري الظهور عصر ان يعين وهذا

فال ميكن أن تكون والدته يف آخر الزمان أيضاً وذلك تبعاً  ظهوره آخر الزمان ويف وقت غريوقت والدته،
 مات املذكورة اليت إهتمت مبسألة ظهوره آخر الزمان ومل تشر إىل والدته مطلقاً،لألحاديث املروية والعال

 دليل على أنه مولود وينتظر أمر الظهور يف الوقت املناسب الذي أيذن هللا له به.

                                                        
 .282ص ،صة الدايانتقسليمان مظهر،  -31
 .38-37 آية، سورة طه، -32
 .2:7و2:2ينظر إجنيل مىت، -33
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 الشــــــــكاكني من الفالســــــــفة ألحد عقلية ابلتفاتة تذكران -ل هللا فرجهعج- املهدي اإلمام مســــــــألة إن -2
هناك فرضـــيتان  فقال ابهلل، اإلميان اىل خالهلا من عقله قاده لطيفة فرضـــية فرض فقد( ابســـكال) وهو
 مها:
ومل تكن هناك  قد رحبنا يف الفرض، فالنتيجة تكون موجود، نهأ وظهر موجود هللا نأ نافرض لوأواًل:

 فلم خنسر شئ ألن النتيجة الشئ بعد املوت. خسارة وإذا ظهر أنه غري موجود،
وإذا ظهر أنه غري موجود فعالً  لنا، خسارة فتكون النتيجة موجود أنه وظهر موجود ناه غريفرض إذا أما

 فالنتيجة الشئ أيضاً ألنه غري موجود.
 فأي فرضية خيتارها العاقل من هاتني الفرضيتني؟

 وهي اإلميان أبنه موجود.، سيكون اإلختيار حتماً للفرضية اليت فيها ربح وليس فيها خسارة
 .--املهدي اإلمام مسألةاألمر ميكن أن نطبقه يف هذا و 

أما إذا فرضنا  خسارة يف هذا الفرض. الفرضنا وجوده وظهر فعال أنه موجود فيكون هناك ربح و  فاذا
ألننا  واذا ظهر أنه غري موجود فعاًل فال أمث علينا، عدم وجوده وظهر أنه موجود ففي الفرض خسارة لنا.

 .--عملنا من أجل ظهوره 
 اً دافعمع العلم أن يف هذا األميان  ،-- وغيبتهوعلى هذا فلنختار الفرضية املرحبة ونؤمن بوجوده 

 اخلسارة وندفع بوجوده نؤمن ال وملاذا موجود أنه نفرض ال فلماذا واإلنتظار، واملراقبة العمل على لإلنسان
 (34).عنا
 كما  امللموســــة، ابملادايت معها التعامل ميكن ال -ل هللا فرجهعج- املهدي ابإلمام اإلميان مســــألة إن -3

 كان  ما فمىت املؤمن، اإلنســــان ضــــمري من ينبع روحي وشــــعور إميان أهنا بل األشــــياء، بقية مع نتعامل
 عنه، بعيداً  كان  وكلما ،له عنايته وإحاطة بوجوده يشـــعر ســـوف فإنه منه، روحياً  قريباً  املؤمن اإلنســـان

)فالذي يف قلبه نور املهدي ســـــــــــريى املهدي والذي الميتلك هذا النور  ولطفه بوجوده يشـــــــــــعر ال فإنه
 هبذه يشـــــــــــــعر ال لكنه العظيمة والنعمة اإلهلية الرمحة به حتيط الذي اإلنســـــــــــــان مثل مثله فأنه لن يراه(

ســيشــعر ابألمل واحلزن  فقدها فإذا ابملادايت املعروفة،ألنه اليســتشــعرها يف قلبه بل يتعامل معها  الرمحة
 مثل مثله أو. فرتاه يتوجه إىل هللا بقلبه لطلب تلك الرمحة اليت مل يســــــــتشــــــــعرها قلبه من قبل والعاطفة،
 ،ببصــريته ميدركه كنهل ببصــرهفهو قد يراهم  األشــخاص وا عليهمير  أو األشــياء عليه متر الذي اإلنســان

ومتر به وحتييه  معينة بفكرة مشــــــــــــــغوالً اإلنســــــــــــــان  يكون فقد. عنه مبعده أو مبقرهب يشــــــــــــــعرفهو قدال
وجواب الســؤال،  التحية رد عدم عنوحينما تعاتبته  الجواب الســؤال.و  فال يرد عليك التحية،وتســأله

فهو يراك ببصــــــــــــره لكن اليدرك  أنه مل يكن متوجها إليك لفكرة ما شــــــــــــغلت ابله، فســــــــــــكون جوابه،
 نشــــــــــــعر فإننا أبمره وفكران بوجوده نشــــــــــــغلناإو  املهدي ابإلمام عتقدانإ كلما  وحنن. ببصــــــــــــريتهوجودك 

أما إذ مل يكن له مكان ونور يف قلوبنا فإننا ال نشـــــعر به وال نؤمن بوجوده وال  .منا قربهو  بوجوده بيننا
نفقـــد وجنهـــل  ألن بعـــدان الروحي عنـــه وعـــدم التفـــاعـــل معـــه جعلنـــا،نعرفـــه حىت إذا رأينـــاه وإلتقينـــا بـــه

 وهذاحىت وأن ظهرت لنا كراماته فأننا الندركها مطلقاً.،مواصـــــــــفاته وأوصـــــــــافه النورانية اليت يتحلى هبا
                                                        

 .موضوع رهان ابسكال كتاب العقل ضد السلطة،  نعوم، ينظر تشومسكي، -34
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 واإلنســـــــان يراه، وكأنه هللا يعبد العارفالعابد ف وتعاىل، ســـــــبحانه اخلالق عن وبعدان قربنا يشـــــــبه األمر 
أما  ،هبذا الشـــــــــــــكل من العبادة يعبدان وأابه أمه وجد إلنه ،عبادة عادة وليس عبادة هللا يعبد لعاديا

 األمر ينطبق على وهذا حلظة، كل  يف بوجوده وحيس ويشـــــعر هللا من اً قريب يكونفإنه ســـــ العارفالعابد
 معها التعاملفيجب أن يكون  -عجل هللا فرجه-ومنها مســـألة اإلمام املهدي  الغيبية، املســـائل مجيع

 .حىت نستطيع أن نشعر بوجوده وقربه منا الفعل دون ابلقول وليس خالصاً، روحياً  تعامالً 
 ال ِذين  *  لِّل ُمت ِقني   ُهًدى ِفيهِ  ر ي ب   ال   ال ِكت ابُ  ذ ِلك  *  امل البقرة ســـورة من الكرمية اآلية تفســـري يف جاء -4

ِمُنون    (35).يُنِفُقون   ر ز قـ ن اُهم   و مم ا الص الة   و يُِقيُمون   اِبل غ ي بِ  يـُؤ 
اليت ذكرته اآلية املباركة وحتتاج إىل اجلواب املنطقي والعقلي  الغيبهذا  حول هنا األسئلة اليت نطرحهاوا
 هي:

( ذلكمع العلم أن أســـم اإلشـــارة ) ومل تشـــر هبذا الكتاب، الكتاب، بذلك اآلية أشـــارت ملاذا -1
 أن ولو. غائباً  وليس بعيداً  ليس والقرآن الغائب، أو البعيد اىل شـــــــــــــــريكما يقول النحويون ي

 دســتوران إســالمية أمة حنن ولكن احملفوظ، اللوح يف الكتاب به املقصــود يقول املفســرين بعض
 .الكرمي القرآن وهو أيدينا بني الذي هذا

ن العرب تستعمل أل الكتاب، وإن جاءت التفاسري خمتلفة يف تفسري )ذلك( فقال أغلبهم أهنا تعين)هذا(
 (36)أحدمها مكان األخرى.

 ينفقون، رزقناهم ومما الصـــالة ويقيمون ابلغيب يؤمنون للذين هدى، الكتاب هذا جعلنا ملاذا -2
 صــــــفة جعلت وملاذا مجع،أ لعاملل بل املســــــلمني جلميع هدى القرآن نأ العلم مع. املتقون وهم

 واخلالق املالئكة هو اآليةهذه  يف الغيب هبذا املقصـــــــــود كان  إذاف املتقني صـــــــــفات من الغيب
 جعلت وملاذا ،أيضاً  املسلمني غريل حىت بل فقط ابملتقني الختتص األمور فهذه اآلخر، والعامل

 ،ينفقون يف ســـبيل هللاو  الصـــالة، يقيمون املســـلمني أغلب نأ مع ،الصـــالة إقامة صـــفاهتم من
 .يصلي ال ولكنه هللا سبيل يف ينفق اً حمسن نساانً ا جتد قدو 

، وهل ميكن أن تقصد اآلية آمرا آخراً اآلية هذه يف اناملقصود الغيب وماهو ،الكتاب هو فما إذن،
 حىت يكون اإلميان هبما صفة خاصة للمتقني، أطلقت عليه لفظ الكتاب؟ وغيبا خاصاً يرتبط هبذا األمر،

 .ؤمن هبما غريهم من النا .الذين يؤمنون بذلك الكتاب وذلك الغيب اخلاص املقصود الذي الي
 عنها ُسئل -- الصادق اإلمام أن اآلية، هلذه تفسريه يف يف كتاب امليزان الطباطبائي، العالمةيقول 

 .(37)( البيت أهل غائبنا هو ابلغيب املقصود ان: )فقال
 بقيام، قال: من آمن الذين يؤمنون ابلغيبيف قوله تعاىل: : --ادق الص عنيف املعاين وجاء 

 (38).حقانه  القائم عليه السالم

                                                        
 .3-1آية  سورة البقرة، -35
 .أمساء اإلشارة معاجم اللغة العربية، -36
 .46ص ،1ج القران،امليزان يف تفسري  الطباطبائي، -37
 .47ص، 1ج املصدر اعاله، -38
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 ألن أغلب املسلمني وعامتهم يؤمنون بظهور املهدي،، وهذا يعين أن من يؤمن بغائبا ومل يقل مبهدينا
ولكن اليؤمن بغيبته إال املخلصني من النا  الذين أطلق عليهم القرآن إسم املتقني لتعلقهم بوجوده دون 

 ابلعمل دون امللل.شك وإنتظارهم له ولظهوره 
ويقول األلباين أيضاً يف تفسريه هلذه اآلية فإنه جيد الغيب فيها متعلق بغيبة األمام املهدي وليس ابملغيبات 

أو لعل اإلميان به جزء من املغيبات األخرى اليت ذكرها القرآن  املطلقة اآلخرى كما يرى املفسرون،
اثبتة متواترة عنه صلى هللا عليه وآله وسلم، جيب اإلميان هبا، إّن عقيدة خروج املهدّي عقيدة  فيقول"الكرمي،

امل  ذلك الكتاب ال ريب فيه ُهدًى ألهّنا من أُمور الغيب، واإلميان هبا من صفات املّتقني، كما قال تعاىل: 
 .(39)وإّن إنكاره ال يصدر إالّ من جاهل  أو ُمكابر   الذين يؤمنون ابلغيبللمّتقني 

ه عدِّ أما الكتاب فله معان عدة قد يكون إحدامها هو اإلمام املعصوم بِ . تفسري الغيبهذا ابلنسبة إىل
يف إشارته إىل  --وقد ورد هذا املعىن عن اإلمام علي  عدل القرآن ومفسر الكتاب ومبني معاين آايته،

 ننا وبينكم،كتاب هللا بي  وذلك يف معركة صفني حينما رفع أهل الشام املصاحف وقالوا، أنه هو الكتاب،
"هذا كتاب هللا الصامت وأان املعرب عنه فخذوا بكتاب هللا (.الناطق هللا كتاب  حنن) --فقال اإلمام

 (40)وذروا احلكم بكتاب هللا الصامت" الناطق،
ألي  واآلية تقول "ذلك الكتاب هدى للمتقني" مع العلم أن القرآن مل يكن هدى جملموعة دون سواها،

فلماذا قالت ذلك الكتاب وملاذا خصت اآلية  بل أنه كتاب هداية للبشرية مجعاء، اهلداية،نوع من أنواع 
مث تبني صفات أولئك املتقني فتقول"الذين يؤمنون ابلغيب" فاذا كان األميان ابلغيب الذي  املتقني فقط،
األمور يؤمن هبا حىت غري  فهذه وغريها من املغيبات، واملالئكة، واجلنة والنار، والقيامة، هللا، علمناه وهو،

 اجلواب قطعا كال: املسلم، فهل ميكن أن نطلق عليهم صفة املتقني يف هذه احلالة.
 نتيجة البحث:

منكن أن خنرج بنتيجة خمتصرها  -ل هللا فرجهعج- بعد إن إستعرضنا اآلراء الثالثة حول اإلمام املهدي
 هو:

وأدلتهم واضـــــحة وإن شـــــذ عنهم البعض وشـــــكك يف آراء أهل الســـــنة يف ظهوره آخر الزمان اثبتة  ن  إ -1
 ظهوره.

 --هو من نسل فاطمة  -ل هللا فرجهعج-جيمع أغلب املسلمني من الطرفني أن اإلمام املهدي  -2
 .--ومن ذرية اإلمام احلسني 

ولد يف اخلامس عشــــر من شــــعبان  قد --جيمع الشــــيعة وكثري من أبناء الســــنة أن اإلمام املهدي  -3
 وله غيبتان صغرى وكربى ويظهر آخر الزمان. --وأنه إبن األمام احلسن العسكري 

لكن هذه اآلراء ضــــــــعيفة وحمدودة وقد كفر علماء املســــــــلمني من قال  هناك آراء حول والدته وموته، -4
 هبا.

                                                        
 .236ص موسوعة األلباين، حممدانصر، األلباين، -39
 .34ص ،27ج وسائل الشيعة، -40
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 .القرآن والعقل يدعمان فكرة الغيب كما تدعمهما األدلة النقلية ن  إ -5 
من خالل مــا تقــدم من البحــث فــأن األدلــة النقليــة والعقليــة اليت قــدمنــاه تقودان إىل أن نرجح الرأي  -6

وألن الشـــــــــــــــيعة ليس  وغيبته وظهوره آخر الزمان، --الذي يؤمن بوالدة اإلمام املهدي  الثالث،
 --يتفقون على والدته  الكثري من علمـاء أهل الســـــــــــــــنـة، ن  إبل  لرأي،وحدهم من يؤمن هبذا ا

 وغيبته وقد جاءت األحاديث املعتربة والكثرية يف كتبهم ومصادرهم كما ذكرانها يف البحث.
 المصادر والمراجع

 القران الكرمي -
 .إجنيل مىت -1
 ؛الرضـــــوية املقدســـــة للعتبةالناشـــــر: مؤســـــســـــة الطبع والنشـــــر التابعة  آل نوخبت، األشـــــتياين،عبا  إقبال، -2
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 اليمن، ،مركز النعمان للبحوث والدراســات اإلســالمية ،موســوعة األلباين حممد انصــر الدين، األلباين، -3
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 .2018 مؤسسة البعثة، مقتضب األثر، أمحد بن عياش، اجلوهري، -9
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 جدلية التفسير و التأويل

The Controversy of Explanation and Interpretation 
 Rubaie-Lect. Azzam F. Shahab Al(1)م.د عزام فرحان شهاب الربيعي 

 خالصةال

تناول البحث اجلدلية القائمة بني التفسري و التأويل ومعانيهما اللغوية و االصطالحية وانواعهما و 
االضطراري  التأويل:اقسامهما وما يتعلق هبما من مفاهيم كاملناهج واالجتاهات التفسريية، واثبت نوعني من 

واستدل على عدم الفرق العملي بني التفسري والتأويل ابآلايت و االحاديث وغريها مفنداً  واالختياري،
اآلراء اليت تفرق بينهما بوجوه ظاهرية مردودة ومثبتاً عدم تطابق ذلك مع افكار اهلرمنيوطيقا اليت جترد النص 

 فهم املفسر من قيود القرائن احلالية واملقالية. من قصد املؤلف وتقيده بثقافة زمانه، فتحرر
 .التفسريية، االجتاهات التفسريية، اهلرمنيوطيقا الكلمات املفتاحية: التفسري، التأويل، املناهج

Abstract 
Conclusion the criminai research that existed between interpretation and 

interpretation and their linguistic meanings and reformayions and their types 

and residences and related concepts of ambiguous approaches and 

trends,and you know the compuisory and aptional interpretation of me, and 

inferred the practical difference between the interpretation and interpretation 

of the conversations of the hadiths and the reconstruction of the vesseis that 

divide them with aburger phenomenon in donia postta takes inconsistency 

with the ideas of al-harminoyta, which abstract the text from the authores 

priest and pays attention to his discretion, so liberate the understanding of 

inquiring about the restricyions of agar allen, the caring and the article. 

                                                        
 كلية العلوم االسالمية.  /--هل البيت جامعة ا -1
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 المقدمة

لقد حث االسالم على االهتمام ابلقران الكرمي وتالوته وتدبر آايته، بل أوجب تطبيق تعاليمه واحكامه 
هادايً ينظم تفاصيل احلياة العامة واخلاصة كمنهج حكيم ومستقيم يضمن سعادة البشر يف واختاذه دستوراً 

الدارين، ومن الواضح ان ذلك كله اليتسىن اال بتفسري آايته ومعرفة معانيه يف اعماق ذلك البحر املعطاء 
والفكرية اليت التنضب،  الذي ميّده من بعده سبعة أحبر إلستخراج مفاهيمه العظيمة وكنوزه املعرفية و العلمية

ومن هنا كان اهتمام املفسرين قدميًا وحديثًا بتفسري القران وأتويل ظواهره وتطبيق اكرب عدد ممكن من 
املصاديق املعاصرة على مفاهيمه ونظرايته بغية ربطه ابلواقع االجتماعي و حّله ملشاكله احلياتية، واحتاج 

عة ومنها معاين التفسري و التأويل وهل اهنما خمتلفان من وجه ذلك ايضاً اىل دراسات واحباث قرآنية متنو 
 او وجوه معينة او اهنما واحد وال اختالف بينهما االّ يف اللفظ والتسامح يف االصطالح؟

ومن هنا كان هذا البحث الذي يتابع معاين التفسري و التأويل ويناقش اآلراء املختلفة يف التفريق بينهما 
يثبت عدم الفرق بني التفسري و التأويل يف املفهوم و املصداق وان اخلالف يف التفريق بينهما اول ان مث ح

فالتأويل وجه من وجوه التفسري ونوع منه حبيث ميكن إطالق لفظ  ،لفظي فقط وال مشاحة يف االصطالح
وجماهد والطربي  التفسري عليه وكذلك العكس كما صنع معظم القدماء ومنهم ابن عبا  واملربد وابو عبيدة

واهل البيت  --وكذلك احاديث النيب ،بل كما صنع القران الكرمي نفسه ،و الشيخ الطوسي و غريهم
بل واستخدمت احياانً احدمها بقصد  ،اليت مل تفرق أكثرها عند التأمل فيها بني التفسري والتأويل --

املتبادر منها وميكن ان يفسرها حسب اآلخر، فاملفسر ميكن ان يفسر اآلايت حسب ظاهرها أو حقيقتها و 
وكل ذلك ابالدلة  ،ابطنها ووجوهها احملتملة األخرى مع مراعاة القرائن والسياق ومقتضيات العقل والعقيدة

 والشواهد واالمثلة القرانية.
كما البد ان ال يشتبه بني هذا املعىن وان التفسري و التأويل مها واحد عماًل وبني مفاهيم وافكار 

فال عالقة لذلك كله ابهلرمنيوطيقا وحماولة االنفراد ابلنص وعزله عن مؤلفه وقصده،  ،منيوطيقا املعاصرةاهلر 
وبذلك البد ان منّيز بني نوعني من قواعد فهم النصوص فنتقّبل احدمها ونرفض اآلخر كما ستتضح تفاصيل 

 ذلك يف ثنااي البحث.
ء معانيها التأويلية ان منّيز بني نوعني من التأويالت وكذلك ينبغي عند حماولتنا استخراج اآلايت واعطا

. وهكذا كان لزاماً حينئذ .وهي االضطرارية و االختيارية وأهم فرق بينهما هو يف قبول املعىن االخر وعدمه
استعراض انواع املناهج التفسريية ونفّرق بينها و بني االجتاهات التفسريية و االساليب التفسريية واملعاين 

سريية، وبذلك يتبادراىل الذهن رأي ابن عبا  يف تقسيم انواع التفسري فالبد من ذكره ايضاً وابداء الراي التف
 فيه.

 إصطالحات وفوارق:

البد يف هذا البحث اوالً من التطرق اىل تعريف بعض املصطلحات املهمة ومعرفة الفوارق بينها كمدخل 
 للوصول اىل النتائج النهائية.

 هي:وهذه املصطلحات 
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 30: العدد

 التفسري: 
ميكن تعريف التفسري يف اللغة واالصطالح لكي يتسىن لنا بعد ذلك النظر يف الفوارق املمكنة بني 

 التفسري والتأويل..
 ..(2)ومنها اسفر الصبح أي ظهر وابن ،التفسري لغًة: أصله من )سفر( و )فسر( أي اتضح او انكشف

 ..والظهور من اخلفاءوعليه فالتفسريهو االتضاح واالنكشاف 
 ولكن الراغب فصل بينهما فقال:

وعليه يكون التفسري من  (3)وُجعل السفر إلبراز االعيان لالبصار( ،)ُجعل الفسر إلظهار املعىن املعقول
 الفسر ال من السفر وهو األقرب.

رانية وكشف هو بيان معاين االايت الق يرى العالمة الطباطبائي ان مفهوم التفسري :التفسرياصطالحاً 
 (4)مقاصدها ومداليلها.

وكذلك  ،وعليه فالتفسري يتصدى لبيان الداللة التصورية لالايت أي مفهوم املفردات ومعاين االلفاظ
بيان الداللة التصديقية األوىل أي املراد االستعمايل لاللفاظ واالايت وبيان الداللة التصديقية الثانية أي 

 لوهلا.املراد اجلدي لالايت وتوضيح ومد
كالمه   د  ع. وميكن ان ن  (5)(بينما اختصرها الطربسي يف اللفظ: )التفسري كشف املراد عن اللفظ املشكل

 .(6)الن االايت تتكون من جمموع االلفاظ ومعانيها --وجها اخر لكالم الطباطبائي 
 اما الرتمجة: فهي بيان معاين االلفاظ الظاهرية ومدلوالهتا التصورية.

 التأويل:
 .(7)اللغة: هو من األول وهو الرجوع اىل األصل االّول يف

يف أتويل  ،فاحملكم هو املرجع الذي يرجع اليه ،هو الرجوع يف أتويل املتشابه اىل احملكميف االصطالح: 
 ..(8)وهو املأخذ الذي تؤخذ منه معارفه ،القران

يعىن بيان ابطن االلفاظ او بيان املصاديق وقد تعددت اآلراء يف معىن التأويل فمنهم من يرى ان التأويل 
 .(9)األخرى للمفهوم غري املصداق االول الذي ميثله الظاهر او سبب النزول

ت  حُم ك م ات  ُهن  أُمُّ ال ِكت اِب و أُخ ُر وقد ورد يف القران الكرمي:  ُهو  ال ِذي أ نـ ز ل  ع ل ي ك  ال ِكت اب  ِمن ُه آ اي 
ن ِة و اب ِتغ اء  أت  ِويِلِه و م  ُمت ش اهِب ات  ف أ   ا يـ ع ل ُم أت  ِويل ُه ِإال  م ا ال ِذين  يِف قـُُلوهِبِم  ز ي غ  فـ يـ ت ِبُعون  م ا ت ش اب ه  ِمن ُه اب ِتغ اء  ال ِفتـ 

 .(10)ُر ِإال  أُوُلو األ  ل ب ابِ هللاُ و الر اِسُخون  يف ال ِعل ِم يـ ُقوُلون  آ م ن ا بِِه ُكلٌّ ِمن  ِعن ِد ر بِّن ا و م ا ي ذ ك  
                                                        

 الراغب االصفهاين املفردات مادة سفر. -2
 املصدر السابق. -3
 .7ص،1ج ،ئيالطباطبا ،امليزان يف تفسري القران -4
 .13ص 1الطربسي جممع البيان ج -5
تفسري يف كتاب: املبادئ العامة لتفسري القران الكرمي، حممد حسني لاملعىن اللغوي واالصطالحي لحول راجع تفاصيل أخرى  -6
 .20 -15ص ،الصغري
 .او ل الراغب االصفهاين املفردات مادة -7
 .27ص 3تفسري امليزان للطباطبائي ج -8
 .21ص ،د. حممد حسني الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القران :راجع -9

 .7من االية  ،سورة ال عمران -10
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واملراد من ابتغاء الفتنة طلب ضالل النا  ابلشبهات والتلبيس من خالل اتباع املتشابه دون الرجوع به 
 ..(11)اىل احملكم

ويف حديث  املبهم )من الكالم والفعل والقول( اىل حقيقتة وواقعه، ئويف اجلملة فالتأويل هو ارجاع الش
ما من القران آية االّ  :)سألت ااب جعفر عن هذه الرواية :عن الفضل بن يسار قال --االمام الباقر

وهلا ظهر وبطن؟ فقال: ظهره تنزيله وبطنه أتويله منه ما قد مضى ومنه مامل يكن جيري كما جيري الشمس 
 .(12)والقمر(

اآلراء، بناءاً على ان املقصود ومنه يُعرف ان الفرق بني التفسري والتأويل هو الظاهر والباطن على بعض 
 من التنزيل هنا هو التفسري.

 التدّبر:
وتدبّر االمر أي أتمله و تفكر فيه على مهل ونظر  ،: دبر الشئ عقبه و مؤخره(13)معىن التدبريف اللغة 

 (14)أفال يتدبرون القران أم على قلوب أقفاهلاقال تعاىل:  ،ومنه تدبر القران ،يف عاقبته
 .(15)معىن التدبر لغة ايضاً: اخذ الشيء بعد الشيءوجاء يف 

ويف الفلسفة و التصوف: التدبر تصرف القلب ابلنظر يف العواقب، أو استغراق الذهن يف التفكري يف 
 .(16)موضوع اىل حد جيعله يغفل عن االشياء االخرى، والتفكري تصرف القلب ابلنظر يف الدالئل

غاايت القران ومقاصده من خالل التفهم و التأمل يف معاين ويف اصطالح علوم القران: التفكر يف 
 .(17)االايت ومبانيها

 .(18)وجاء كذلك: التدبر يف القران الكرمي هو التأمل يف االية عقيب االية، او التأمل بعد التأمل يف االية
 مفردة التدبر يف القران:

 وردت لفظة التدبر ابلقران الكرمي يف اربع اايت هي:
ِثريًاأ ف ال   .1 فًا ك  ِتال  بـ ُرون  ال ُقر آ ن  و ل و  ك ان  ِمن  ِعن ِد غ ري ِ اَّللِ  ل و ج ُدوا ِفيِه اخ   .(19)يـ ت د 
بـ ُرون  ال ُقر آ ن  أ م  ع ل ى قـُُلوب  أ قـ ف اهُل ا .2  .(20)أ ف ال  يـ ت د 
بـ ُروا ال ق و ل  أ م  ج اء ُهم  م ا مل   أي  ِت  .3 ء ُهُم األ  و ِلني  أ فـ ل م  ي د   .(21)آ اب 
تِِه و لِيـ ت ذ ك ر  أُوُلو األ  ل ب ابِ  .4 بـ ُروا آ اي   .(22)ِكت اب  أ نـ ز ل ن اُه ِإل ي ك  ُمب ار ك  لِي د 

                                                        
 .50ص ،2ج ،الطربي ،تفسري جامع البيان :راجع -11
 .223ص  ،. بصائر الدرجات حممد بن احلسن الصفار254ص  14وسائل الشيعة للحر العاملي ج -12
 .مادة دبر :القامو  احمليط ،لسان العرب ،املعجم الوسيط -13
 .24 :حممد -14
 .19، ص5راجع تفسري امليزان، العالمة الطباطبائي، ج -15
 .14ص ،9ج ،العالمة املصطفوي ،التحقيق يف كلمات القران الكرمي :راجع -16
 االنرتنت )بتصرف(. -نقال عن شبكة مجعية مكنون  -17
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وال خيفى ما يف هذه االايت من احلث على تدبر القران لكل من يعرف العربية عاملا كان او غريه مفسرا  
من ذلك كل  حبسبِه، بل جعل قوله تعاىل يف االية الرابعة التدبر يف القران واالعتبار كان او غريه واالستفادة 

 .(23)منه هو الغاية من انزالهِ 
 الفرق بني التدبر و التفسري:

يناءاً على كل ماتقدم ميكن القول أبن التدبر هو حماولة كشف معاين االايت ووضع احتماالت ملفاهيمها 
  و التأمل يف مفرداهتا وتعابريها وقرائنها..ومداليلها من خالل التفكري

والرتجيح بني  هابينما التفسري هو الكشف ملعاين االايت وبيان مفاهيمها ومداليلها ومصاديقها نفس
 .احتماالهتا ابالدلة العقلية والنقلية واللبّية واللغوية وغريها

 الفرق بني التأويل والتفسري:
 :(24)الفرق بني التفسري والتأويل نذكرها أبختصارهناك عدة أقوال يف حماولة اجياد 

 فالتفسريهو التأويل بال فرق بينهما. ،ال ميكن عماًل اجياد فرق بني التفسري و التأويل .1
 بينما يكون التاويل غالبا يف املعاين واحتماالهتا. ،ألنه يكون يف االلفاظ ،التفسري اهم من التأويل .2
 بينما التاويل رد احملتمل اىل الظاهر. ،التفسري توضيح املشكل من االلفاظ .3
 التفسري يكون لاللفاظ املفردات والتأويل للجمل غالبا. .4
 اما التأويل فيكون حمتمال هلذا املراد او ذاك مع الرتجيح بدليل وقرينه. ،التفسري قطع ابملراد .5
 والتأويل هو توضيح املعاين اجملازية او الكناية واالستعارة. ،التفسري هو املعىن احلقيقي .6
 بينما يعتين التأويل بباطن اللفظ.، التفسري بيان احلقيقة واجملاز معاً  .7
 بينما التأويل ابلدراية واالجتهاد واستنباط العلماء واملفسرين. ،التفسري ابلرواية والنقل .8
 التفسري ابلظاهر والتأويل ابلسماع والنقل. .9

 التفسري ابلسماع والنقل بينما التأويل توضيح الظواهر وتوكيدها )عكس التاسع(. .10
 اراء أخرى يف الفرق بني التفسري و التأويل وهي: 3وعلى هذا ميكن إضافة 

 والتأويل بيان ابطن القران خالف ظاهره. ،ن ظاهر القرانالتفسري بيا .1
 التأويل جيسد املصاديق يف الواقع. ،التفسري حيدد معىن املفهوم .2
وغالبا فان  ،بينما التأويل هو بيان املصــاديق األخرى املمكنة لالية ،التفســري هو املصــداق األول لالية .3

 اما املصــــاديق األخرى فهي اليت تتحدد عرب املصــــداق األول هو املصــــداق املتعارف يف عصــــر النزول
 ..وهلذا يقال التأويل مقابل التنزيل ،العصور

)اي علي تقاتل على التأويل كما قاتلُت على  --ألمري املؤمنني  --وبه قال النيب
 .(25)التنزيل(

                                                        
 .275ص ،احملاسيب ،فهم القران ،328ص،6ابن عجيبه االندلسي، ج ،راجع: تفسري البحر املديد -23
كتاب التمهيد يف   ،32 -20ص  ،حممد حسني الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القران :صيل راجع كتابامزيد من التفلل -24

 .30-25، ص1علوم القران، حممد هادي معرفة، ج
 .116، ص2الفصول املهمة يف أصول االئمة، احلر العاملي، ج /400، ص1امايل الطوسي، الشيخ الطوسي، ج -25
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رِي نـ ف س ُه اب ِتغ اء  م ر ض اِة ومن امثلته قوله تعاىل:  هللاُ ر ُءوف  اِبل ِعب ادِ هللاِ و ِمن  الن اِ  م ن  ي ش  حيث  (26) و 
ولكن ميكن أتويلها ملصاديق  ،، فهو مصداقها األول واملتعارف يف زمان نزول االية(27)--نزلت يف علي

مادام  ،أخرى تفدي نفسها هلل تعاىل وتبيعها أبي شكل من اشكال التضحية والفداء ويف أي وقت ومكان
 اصل القضية حمفوظاً والنية خالصة لوجهه تعاىل واهلدف ابتغاء مرضاة هللا وقربه سبحانه.

 الرأي الصحيح في التفسير والتأويل:

اء يف التفريق بني التفسري و التأويل؛ اال انه ميكن استظهار ان التفسري والتأويل رغم ما ذكرانه من االر 
كالمها واحد يف املعىن والواقع ويف املفهوم واملصاديق، خصوصًا على تعريف الطباطبائي صاحب امليزان 

 .(28)(داليلهاان مفهوم التفسريهو بيان معاين االايت القرانية وكشف مقاصدها ومللتفسري والذي قال فيه )
 مناقشة االقوال:

ليس هناك من داع  للتفريق بينهما هبذا الشكل الذي ُأشكل وصعب حىت على بعض الذين حاولوا 
فتعددت اآلراء فيها اىل اكثر من مخسة عشر رأاي يبدو منها اهنا تتقاطع فيما بينها أحياان  ،إجياد فرق بينهما

ا اجلدال واالختالف بال مثرة عملية واضحة، فان الوجدان وتتقارب بل وتتطابق أحياان أخرى ويكثر فيه
هو كاشف عن مصاديقها  والواقع العملي يشهدان أبن التفسري يف حقيقته الذي يكشف عن املعىن املراد

أيضا بال فرق بني كون هذا املصداق هو األول وكونه هو السبب للنزول وبني كونه يعرّب عن مصاديق أخرى 
ها املفهوم نفسه بعدما عرفنا ان السبب ال خيصص املسبب، او ان املورد ال خيصص ميكن ان ينطبق علي

 ،(29)أي ان العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وقد تعارف ذلك عند الباحثني يف أسباب النزول ،الوارد
ء أتويل )ان القران جيري فيهم كما جتري الشمس والقمر، كلما جا :--وهبذا يُفهم قول االمام الباقر 

 .(30)شيء منه يكون على األموات كما يكون على االحياء...(
ولكن التوهم يف الفرق بينهما جاء بعد مالحظة متكررة من استعمال لفظة التأويل يف حمل التفسري عند 

 .(31)بعض القدماء كمجاهد وأبو عبيده وابن عبا  بل حىت عند أمثال ابن جرير الطربي وغريهم كما سيأيت
واملفسر يف هناية املطاف اما ان يفسر هذه اللفظة او تلك ابملعىن الظاهر او املتبادر واحلقيقي، واما ان 
يرى ذلك غري مناسب ألي أمر كان عقلياً او نقلياً او واقعياً او اترخيياً فيفسره خبالف الظاهر منه او يفسره 

وهكذا، وذلك التفسري هو الذي قد يصطلح عليه ابجملاز او ابلكناية وما شابه خبالف الظاهري واملتبادر، 
                                                        

 .207االية  :سورة البقرة -26
 --حني تركه النيب --لت يف عليوقيل نز  :(3/21ذكره القرطيب بني عدة تفاسري لآلية الكرمية فقال يف تفسريه ) -27

( قال: وقيل: يف علي حني خّلفه رسول 127 /2على فراشه ليلة خرج اىل الغار وذكره ابو حيان االندلسي يف تفسريه )البحر احمليط 
(: 2/97(. وقال اآللوسي يف تفسريه )1/259وذكر ما قاله الثعليب ابن حجر العسقالين يف )العجاب يف بيان األسباب ) --هللا

 .على فراشه مبكة ملا خرج اىل الغار --وقال االمامية وبعض منا: اهنا نزلت يف علي كرم هللا تعاىل وجهه حني استخلفه النيب
(. وذكره ابن االثري يف )اسد الغابة 68 /42( عن ابن عبا  وبسند اخر عن ابن عبا  )42/67وذكره ابن عساكر يف )اتريخ دمشق 

 .(57 /1)امتاع االمساع ( واملقريزي يف 4/25
 .7ص،1ج ،الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القران -28
عبد الوهاب  ،علم اصول الفقه ،135ص،داوود العطار ،موجز علوم القران ،195ص ،الواحدي ،اسباب النزول :راجع -29

 .189خالف،ص
 .222ن الصفار، صسبصائر الدرجات، حممد بن احل /97، ص89حبار االنوار، العالمة اجمللسي، ج -30
 .3-2الفقرة  ،االدلة و الشواهد :حتت عنوان -31
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خصوصًا بعد التأمل يف هذه االقوال اليت ميكن  ،البعض ابلتأويل ال التفسري، وال مشاحة يف االصطالح 
ارجاع بعضها اىل البعض اآلخر ومن مث عودهتا يف هناية املطاف بتفاصيلها اىل معىن واحد هو االصل الذي 

و التأويل معرفة معاين اآلايت واملقصود منها ومداليلها ومصاديقها سواءاً كانت تفرعت منه وهو ان التفسري 
 من الظاهر او ابللجوء اىل الباطن اظطراراً.

 :االدلة و الشواهد
 ميكن االستدالل على عدم الفرق بني التفسري و التأويل عملياً مبا يلي:

 ،على تطابقهما او تقارهبما على االقل تدل (32)ان املعاين اللغوية واالصــــــــــطالحية للتفســــــــــري والتأويل .1
حبيث يظهر للمتأمل اهنما يرجعان اىل اصـــــــــــــــل ومعىن واحد، فاذا كان املعىن اللغوي للتفســـــــــــــــري هو 
الكشــف والبيان، ومعناه االصــطالحي هو: بيان معاين االايت القرانية وكشــف املراد منها ومقاصــدها 

بيان  :الرجوع اىل األصـــــــــــــل األول، واصـــــــــــــطالحا هوومداليلها، وهكذا كان تعريف التأويل ابنه لغة: 
ابطن االايت القرانية وإظهار مصـاديقها املختلفة والكشـف عن معانيها املتنوعة )ومن املعلوم ان بيان 
املعىن والكشــــــــف عن املراد منه هو رجوع به اىل اصــــــــل املعىن األول واشــــــــتقاقاته ومعانية وتشــــــــخيص 

ر املتالزمة ان مل نقل اهنما شـــــئ واحد عملياً، وهلذا صـــــار كل مصـــــاديقة املمكنة( فهما اذن من األمو 
من التفســــــــــري و التأويل بعهدة املفســــــــــر نفســــــــــه الذي البد له من ان يعطي املعىن النهائي املراد لآلية 

 .(33)ظاهراً كان أم ابطناً 
اللغوي العام او  بشرط ان اليكون ذلك االنتقال اىل الباطن اعتباطاً او خمالفاً لقواعد العربية او للذوق

 ،بل البد ان يكون معىن حمتماًل منطقيًا ومنسجمًا مع الظاهر ،مستتحيال يف معاين املفردات وبال شاهد
بل اشرتط البعض ان يكون جارايً على مقتضى اساليب العربية يف مداليل الكالم بل وان يكون له مثيل 

 .(34)مقرر من نفس القران 
ماء اىل حد الرتادف عند االســــــــــتعمال، ومنهم أبو عبيدة وأبو العبا  ان هذا التطابق اثبت عند القد .2

عبا  يف تفســـــــــريه عند  .. ومنهم ابن(35)وجماهد والشـــــــــيخ الطوســـــــــي وابن جرير الطربي وغريهم املربد
ًا :تفســــري قوله تعاىل رب  ِطع  ع ل ي ِه صــــ  ل ، ومن املعلوم اهنم أقرب للتشــــريع، ب(36)ذ ِلك  أت  ِويُل م ا مل   ت ســــ 

فلو كان لبان، وألكد  ،فكيف ال يفهم الفرق بينهما ان كان --عاش بعضــــــــــهم زمن املعصــــــــــوم 
 ..يف كالمه وأوضح الفرق بينهما --عليه املعصوم

وليس جملرد التسامح من هؤالء  ،ان ذلك اذا مل يرق  اىل حد الدليل فهو قطعاً مؤيد واضح ملا حنن فيه
 .األعالم على اختالف توجهاهتم و ازماهنم

                                                        
 فراجع.يف عنوان )اصطالحات و فوارق( كما اوضحنا هذه املعاين بنصوصها   -32
 .14ص ،ةحممد هادي معرف ،التأويل يف خمتلف املذاهب و االراء :راجع -33
 .391ص ،3ج ،الشاطيب ،املوافقات :راجع -34
، 3.، التبيان يف تفسري القران، الطوسي، ج165، ص4السيوطي ج ،، االتقان103، ص1جممع البيان، الطربسي ج :راجع -35

 .398ص
 .82سورة الكهف من االية  -36
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مثل قول اجلوهري:  ،بعض اللغويني املعتمدين قد صـــــــــــــــرح يف معىن التفســـــــــــــــري والتأويل ابهنما واحد .3
دبّره وقدره  :)اّول  الكالم أتويالً وأتّوله :وقول الفريوزاابدي (37))التأويل: تفســري ما يؤول اليه الشــيء(

 .(39)وهكذا صنع ابن منظور يف استعماله للتأويل مبعىن التفسري يف مواضع متعددة (38)سره(وف
 حيث قال: ،اما العالمة معرفة فقد ذكر ذلك أيضاً يف كتابه التأويل

 ،وراء ستاراللفظ هو نوع تفسري يعين ابملفاهيم الباطنة ئ)التأويل مبعىن الكشف عن املفهوم العام املختب
 (40)الة اآلية اخلالدة يكشفها املفسر اخلبري..(واليت تشكل رس

الذين مل يذكروا يف نصـــــوصـــــهم الشـــــريفة التفســـــري مقابل التأويل، بل  --قول بعض املعصـــــومني  .4
 .هفس ناهنم قصدوا ابلتأويل التفسري --ذكروا التنزيل مقابل التأويل، ويفهم منهم 

: --وهو خياطب االمام علي  --ومن تلك االقوال الكرمية احلديث الشريف للنيب االكرم 
فالظاهر منه اين اقاتلهم على االميان أبصل نزوله من هللا  (41))تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل(

 تعاىل، واما انت ايعلي فستقاتلهم من بعدي على تفسريه ومعانيه ومصاديقه اليت سينكروهنا او حيرفوهنا.
بصدد  --والظاهر منه انه  (42))ظاهره تنزيله وابطنه أتويله( :--وكذلك قول االمام الباقر 

والباطن من معاين االلفاظ وليس بني التفسري والتأويل وال خالف يف وجود الظاهر  التفريق بني الظاهر
والباطن يف القران الكرمي، فقد نزل القران ابلفاظ هلا ظاهر متعارف يف لغة العرب وهو املتبادر منها او 

ك من وكل ذل ،مصداقها األول واالوضح وميكن ان تستبطن هذه االلفاظ معان أخرى ومصاديق متعددة
 مهام املفسر نفسه يف كشفه وتفسريه وبيانه.

ان القران الكرمي يشـــــــهد على ذلك فقد وردت كلمة )أتويل( او ما يقارهبا مثل )أتويله( و)أتوياًل( يف  .5
عشـــــرة مواضـــــع كلها كانت )مبعىن تفســـــري( اما تفســـــري االايت او تفســـــري االلفاظ واالقوال او تفســـــري 

ا خارجة عما حنن فيه وســـــــــــــــتأيت. وذلك بشـــــــــــــــهادة عدة من كبار اال واحدة ولكنه ،االحالم وهكذا
وهي  --على ان االربعة األوىل منها كانت يف ســــــورة يوســــــف  ،املفســــــرين كما ســــــيتضــــــح ذلك

 كااليت:
ت ُه ع ل ي ك  قوله تعاىل:  -1 ِلك  جي  ت ِبيك  ر بُّك  و يـُع لُِّمك  ِمن  أت  ِويِل األ  ح اِديِث و يُِتمُّ نِع م   .(43)...و ك ذ 
ُه ِمن  أت  ِويِل األ  ح اِديثِ قوله تعاىل:  -2 ِلك  م ك ن ا لُِيوُسف  يف األ  ر ِض و لِنُـع لِّم  و ك ذ 

(44). 
ي  ِمن  قـ ب ُل ق د  ج ع ل ه ا ر يبِّ ح قًّاقوله تعاىل:  -3 ا أت  ِويُل ُرؤ اي   .(45)...و ق ال  اي  أ ب ِت ه ذ 
ت يِن ِمن  أت  ِويِل األ  ح اِديثِ ر بِّ ق د  قوله تعاىل:  -4 ت يِن ِمن  ال ُمل ِك و ع ل م   .(46)...آ تـ يـ 

                                                        
 .27ص ،1ج ،الصحاح يف اللغة -37
 .مادة اول ،1ج ،القامو  احمليط -38
 .وغريها 238ص ،3ج ،لسان العرب -39
 .14ص ،التأويل -40
 .116، ص2ج ،احلر العاملي ،الفصول املهمة ،65ص ،ابو جعفر الطربي ،دالئل االمامة -41
 .254، ص14وسائل الشيعة، احلر العاملي، ج -42
 ، راجع تفسري االية يف تفسري ابن عاشور، الزخمشري، أيسر التفاسري للجزائري.6سورة يوسف من االية  -43
 ، راجع تفسري االية يف الدر املنثور، تفسري ابن كثري.21سورة يوسف من االية  -44
 ، راجع تفسري االية يف مفاتح الغيب للرازي، تفسري االلوسي.100سورة يوسف من االية  -45
 ، راجع تفسري االية يف جامع البيان للطربي، تفسري البيضاوي.101ورة يوسف من االية س -46
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ًاقوله تعاىل:  -5  ِطع  ع ل ي ِه ص رب   .(47)و م ا فـ ع ل ُتُه ع ن  أ م رِي ذ ِلك  أت  ِويُل م ا مل   ت س 
ء  اي  أ يُـّه ا ال ِذين  آ م ُنوا أ ِطيُعوا اَّلل   و أ ِطيُعوا القوله تعاىل:  -6 ي  ِر ِمن ُكم  ف ِإن  تـ ن از ع ُتم  يف شــــــ  ول  و أُويل األ  م  ر ســــــُ

س ُن أت    ِم اآل  ِخِر ذ ِلك  خ ري   و أ ح  ِمُنون  اِبَّللِ  و ال يـ و  ُتم  تـُؤ   .(48)ِوياًل فـ ُردُّوُه ِإىل  اَّللِ  و الر ُسوِل ِإن  ُكنـ 
ي ل  ِإذ ا ِكل ُتم  و  قوله تعاىل:  -7 ُفوا ال ك  س ُن أت  ِوياًل و أ و  ت ِقيِم ذ ِلك  خ ري   و أ ح  ط اِ  ال ُمس   (49)زِنُوا اِبل ِقس 

ويف هذه االية فقط جاء تفسري )أحسن أتوياًل( أي أحسن عاقبة ومآاًل، ومن الواضح ان هذا أجنيب 
الكشف عما حنن فيه وخارج عنه الن التأويل هنا من املآل والعاقبة وليس من األول والرجوع اىل األصل و 

والتوضيح وال هو يف مقابل التفسري وما شابه ومع ذلك فيحتمل أيضا ان يكون )أحسن أتوياًل( يف هذه 
ن اك  اِبحل  قِّ و أ ح س ن  تـ ف ِسريًا: )أحسن تفسرياً(: هنفس االية هو قوله تعاىل  .(50)و ال  أي  تُون ك  مب ث ل  ِإال  ِجئـ 

ن ِة و اب ِتغ اء  أت  ِويِلِه و م ا يـ  ف أ م ا قوله تعاىل:  -8 اب ه  ِمن ُه اب ِتغ اء  ال ِفتـ  ع ل ُم ال ِذين  يف قـُُلوهِبِم  ز ي غ  فـ يـ ت ِبُعون  م ا ت شـــــــــــــــ 
ُ و الر اِسُخون  يف ال ِعل ِم يـ ُقوُلون    .(51)أت  ِويل ُه ِإال  اَّلل 

 .(52)...و م  أي  يت أت  ِويُلُه يـ ُقوُل ال ِذين  ن ُسوُه ِمن  قـ ب لُ ه ل  يـ ن ظُُرون  ِإال  أت  ِويل ُه يـ  قوله تعاىل:  -9
بُوا مب ا مل   حيُِيُطوا ِبِعل ِمِه و ل م ا أي  هِتِم  أت  ِويُلهُ قوله تعاىل:  -10  .(53)...ب ل  ك ذ 

وإذا وبضم هذه األمور اخلمسة اىل بعضها سيتعاضد الدليل على كون التفسري والتأويل مبعىن واحد، 
تنزلنا وقلنا ابن ذلك كله ال يصلح دليال وقد يناقش فيه فعلى اقل تقدير يكون كل واحد من هذه األمور 

 اخلمسة املذكورة مشريا ومؤيدا على اهنما واحد.
وابجلملة نقول: ان التأويل وجه من وجوه التفسري ونوع منه حبيث ميكن إطالق لفظ التفسري عليه كما 

املفسر ميكن ان يفسر اآلايت حسب ظاهرها أو حقيقتها واملتبادر منها وميكن ان صنع معظم القدماء، ف
 يفسرها حسب ابطنها ووجوهها احملتملة األخرى مع مراعاة القرائن والسياق ومقتضيات العقل والعقيدة.

 عالقة التفسري و التأويل بالهرمنيوطيقا:
عملياً مبعىن واحد أتييد فكرة اهلرمنيوطيقا ونظرايهتا قد يفهم مما تقدم عن معىن التفسري و التأويل و اهنما 

املعاصرة وحماولة تطبيقها على النصوص القرانية وأتويل معانيها حسب نظر املفسر او الناقد نفسه مبعزل 
 عن رأي )املؤلف او الكاتب(!!

لكن الصحيح ان التفسري و التاويل ملا كاان مبعىن الكشف عن املعىن املقصود و توضيح املفاهيم اجلدية 
فهذا ميكن ان يكون  -وابلتايل من أي نص آخر مساوي او أديب او فين او غريه -املرادة من النص القراين 

يقا فيما عرف عنها من اهنا قواعد فهم قريبًا مما اراده الفيلسوف االملاين فردريك شلريماخر رائد اهلرمنيوط
واملفروض ان تكون من خالل القرائن احلالية و املقالية و ظروف النص نفسه واالجواء احمليطة  -النصوص 

                                                        
 ، راجع تفسري االية يف تفسري ابن عطية، تفسري ابن عبا .82سورة الكهف من االية  -47
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ومما قصده دلتاي يف منهجه  -به وسبب صدوره ومنها معاين مفردات النص وثقافته السائدة يف زمانه
العالقة احلميمة اليت الميكن انكارها بني القصد و النص و التأويلي لنصوص الالهوت؛ وهو ما يوضح 

التفسري)او الكاتب واملنت والناقد( اىل احلد الذي يراها شلريماخر مساواة بني املفسر و املؤلف حبيث حيل 
املفسر مكان املؤلف عن طريق اعادة البناء الذايت واملوضوعي لتجربة املؤلف من خالل النص؛ وهذا بنظره 

 ..(54)سا  للفهم الصحيحهو اال
هذا كله مما ميكن قبوله يف فهمنا للنصوص عامة و النص القراين خاصة وحتديد مصداقه وامكانية مشوله 

 ..ملصاديق اخرى حسب قواعد: اجلري والتطبيق؛ وتنقيح املناط؛ و مناسبات احلكم و املوضوع
ة عزل املؤلف عن نصه وترك قصده منه اما اذا كان املقصود من هذه القواعد يف اهلرمنيوطيقا املعاصر 

متامًا حني تفسري النص حبيث تكون النصوص أشبه ابلقوالب الفارغة القابلة ألي معىن!! كما يرى ذلك 
فهي خالية من املعاين  ،عبد الكرمي سروش و حممد اركون وهاشم صاحل و امثاهلم: )االلفاظ ال حتمل معىن

وكذلك: )النص يف حقيقته امر مبهم وميكن ان يعطي  (55)ولكنها ميكن ان تتقّبل أي معىن يرد عليها..(
ألن ذلك  ؛فال ميكن قبول ذلك، وال ميكن مشاهبته ابلتفسري و التأويل كما عرفنا (56)عدة معاين..(

ل النص ما ال حيتمله حينما خيتلي ابلنص املفسر أبختصار سيوقع املفسر يف تقويل املؤلف مامل يقله وحتمي
وحده ويبتعد عن قصد مؤلفه فينفتح اجملال امامه لتأويالت النص حسب ميوله و توجهاته اخلاصة، وهذا 

 بعينه الفوضى يف فهم النصوص.
 أنواع التأويل:

 نيى نوعني اساسيلعالتأويل حيث يكون تفسرياً لالايت خالف الظاهر واملتبادر منها؛ ميكن ان نقسمه 
 فمنها اضطراري ومنها اختياري.

االضــــــــــــطراري: وهو التأويل الذي البد من القول به وترك الظاهر من االايت، وذلك اذا كان الظاهر  -1
 يتعارض مع العقل والعقيدة او العرف والذوق العام واملنطق السليم..

. حيث تؤول اليد (57)فوق أيديهم يد هللااما مثال تعارض الظاهر مع العقل فهو مثل قوله تعاىل: 
ابلقدرة والسلطنة، الن ظاهر اليد هي اليد اجلارحة املعروفة عند االنسان واملخلوقات وهذا يصطدم مع 
العقل النه يعين جتسيم الباري تعاىل، فالعقل حيكم ابستحالة كون واجب الوجود جسماً ألن اجلسم يتكون 

بينما جند ان واجب الوجود بسيط مطلق ال حيتاج شيئا واال ما من أجزاء مركبة وحتتاج بعضها اىل بعض 
 .كان واجبا، كما هو واضح يف الفلسفة بشكل مفصل

 (58)وعصى آدم ربه فغوىاما مثال تعارض الظاهر مع العقيدة الصحيحة فهو مثل قوله تعاىل: 
 واهي االلزامية اإلهلية.حيث تؤول املعصية هنا برتك األ وىل الن كل نيب معصوم ملتزم ابالوامر والن
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ومن كان يف : اما مثال تعارض الظاهر مع املنطق العام والذوق السليم والعرف فهو مثل قوله تعاىل 
، حيث تؤول االعمى هنا اىل عمى البصرية عن اهلدى (59)هذه اعمى فهو يف االخرة اعمى واضل سبيال

 العني املعروف. واحلق، ومن غري املقبول عرفا ومنطقاً ان يقال هنا بعمى
االختياري: وهو التأويل الذي ميكن القول به من ابب التوســـــــــــــــع يف املفهوم ويف املصـــــــــــــــاديق بدليل  -2

 وحجة، وميكن تركه واالخذ ابلظاهر فقط مادام ليس فيه تعارض مع العقل او العقيدة او غريها.
أتويلها اهنا أمر ابلتواضع ، فقد جاء يف (60)واقصد يف مشيكومثال التأويل االختياري قوله تعاىل: 

رعاية اإلعتدال يف العمل والكالم، ألّن التأكيد ، وجاء يف تفسري االمثل ان أتويلها:)(61)وترك التكرب واخليالء
بل وميكن أيضًا أتويل  ،(62)(على اإلعتدال يف املشي أو إطالق الصوت هو من ابب املثال يف احلقيقة

 ما هو يف معناها اللغوي:القصد هنا ابلنية واالرادة والتوجه ك
أي كن انوايً متوجاً مريداً هادفا  (63)أرادة القيام بعمل وعقد النية عليه..( :توجه اىل..والقصد :)قصد

 ..يف حياتك ومسريتك واعمالك والتكن عشوائيا متخبطاً على غري قصد ونية وال هدى ودراية
منه وهو االعتدال يف املشي ه لظاهر نفسعلى ان هذه التأويالت االختيارية ال تلغي إمكان األخذ اب

 املتعارف من غري بطء وال سرعة مفرطة.
وبناءًا على ذلك فأن الفرق األساسي بني التأويلني هو ان االضطراري يلغي الظاهر هنائيًا خبالف 

 االختياري الذي يبقى فيه الظاهر حمتمالً وممكناً جداً.
 اقسام التفسري:

 ..حلاظات متثل كل واحدة منها مقسماً وجهًة معينة للتقسيم ميكن تقسيم التفاسري بعدة
 فمرة يقسم التفسري بلحاظ املناهج التفسريية املتبعة اىل:

 ...التفسري القراين والتفسري الروائي والتفسري االجتهادي والتفسري
 ومرة أخرى يقسم التفسري بلحاظ االجتاهات التفسريية امليول املتنوعة اىل:

 ...لمي والتفسري الفقهي والتفسري اللغوي والتفسريالتفسري الع
 ومرة اثلثة يقسم بلحاظ املعاين التفسريية ومدى إمكان فهمه وتشخيص معانيه ومصاديقه اىل:

تفسري ال يعلمه اال هللا تعاىل وتفسري يعلمه العلماء خاصة وتفسري يعرفه من عرف العربية وفنوهنا 
 ...وتفسري

 التقسيمات وامثاهلا:وسيايت تفصيل هذه 
على ان هناك تقسيمات بلحاظات وجهات أخرى أعرضنا عن اخلوض فيها هنا مراعاة لالختصار 

 ...وتقديراً ملقتضى املوضوع واملقام
 ومن امثلة هذه اللحاظات واجلهات:

                                                        
 .72سورة االسراء من االية  -59
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او  ،واملفصلالتقسيم بلحاظ أسلوب كتابة التفسري من انحية التوسع وعدمه اىل املختصر واملتوسط 
كما صنع الفيض الكاشاين يف تفاسريه الثالثة من املختصر اىل املتوسط واىل   ؛االمجايل و التحليلي و املقارن

 الصايف واألصفى واملصّفى. :وهي على الرتتيب،املفصل
 :ومن انحية تسلسله وتسلسل تفسري آايته اىل

 ،رتتيب احلايل للقران وترتييب حسب ترتيب نزولهالرتتييب واملوضوعي.. وهكذا الرتتييب اىل ترتييب حسب ال
 و التفسرياملوضوعي اىل تفسري من املوضوع اىل االايت وتفسري من االايت اىل املوضوع..

 وتقسيم بلحاظ تنظيمه اىل تفسري منت ومزج وتفسري منت وشرح و....
ت االحكام او وتقسيم بلحاظ االختصاص وعدمه اىل تفسري جامع وتفسري خمتص )خيتص فقط اباي

 ...(.ابايت االعجاز او
وتقسيم بلحاظ متامه او نقصه اىل التفسري الشامل )لكل القران( والتفسري الناقص )لبعض القران مث 

 .التوقف ألي سبب كان مثل موت املفسر(
ة وتقسيم بلحاظ املذهب التفسريية اىل تفاسري الشيعة )اليت تؤكد على االمامة والوالية والعصمة والرجع

والشفاعة وامثاهلا( وتفاسري االشاعرة )اليت تؤكد على اجلرب وقبول الظواهر وامليل للتجسيم(، وتفاسري املعتزلة 
 ....)اليت تؤكد على االختيار والعقل والتأويالت( وتفاسري الزيدية و

 وتقسم بلحاظ املدار  التفسريية )داخل املذهب الواحد( اىل:
سري املدرسة الزيدية وتفاسري املدرسة اإلمساعيلية و... فهي تفاسري الفرق تفاسري املدرسة االمامية وتفا

 الكالمية..
وهكذا يقسم التفسري ايضًا حبسب األلوان التفسريية املعاصرة كالتفسري اجلهادي والتفسري السياسي 

 ..والتفسري
املعتمدة يف تقسيم واليت متثل اهم اجلهات  ،واليك االن األهم من هذه اللحاظات يف اقسام التفسري

وهي حلاظ  ،، وهي اللحاظات الثالثة األوىل فقط مما ذكرانه انفاً وذلك كله مراعاة لالختصار(64)التفاسري
 ..وحلاظ املعاين التفسريية ،وحلاظ االجتاهات التفسريية ،املناهج التفسريية

 املناهج التفسريية:
 أي (65)هبا يكشف عن معاين االايت ومداليلها( منهج تفسري القران الكرمي هو )عبارة عن الكيفية اليت

والرواايت و العقل واالجتهاد الشخصي  ،طريقة االستفادة من ادوات ومصادر تفسري القران مثل القران نفسه
 حسب الضوابط اللغوية والقرائن احلالية و املقالية و امثاهلا...

وهبذا يكون تقسيم التفاسري حسب املناهج التفسريية اىل التفسري القراين والتفسري الروائي والتفسري 
 االجتهادي العقلي و..

                                                        
املناهج التفسريية يف علوم ، 21-19ة للقران، د. حممد علي الرضائي، صدرو  يف املناهج واالجتاهات التفسريي :راجع -64

 .اقسام التفسري ،حممد حسني الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القران الكرمي ،76القران، جعفر السبحاين، ص
 .31ص ،كمال احليدري  ،مناهج تفسري القران -65
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وعليه ميكن تعريف منهج التفسري ابختصار على انه: كيفية كشف واستخراج معاين ومقاصد اايت  
 .(66)ادة منه يف تفسري االايتالقران الكرمي ومدى االعتماد على هذا املصدر او ذلك واالستف

ان منهج كل مفسر يف تفسريه يتعني من خالل طريقة املفسر يف التفسري واالداة والوسيلة اليت يعتمدها 
 .(67)ن وبيان مداليل االايت، وعادة تكون هذه األدوات والوسائل نقلية او عقليةآيف كشف معاين القر 

ن وبيان مداليل االايت، بينما آتفسري كشف معاين القر فالفرق بني التفسري ومناهج التفسري هو ان ال
منهج التفسري هو الطريقة اليت يتم هبا هذا الكشف والبيان ومدى استخدام األدوات والوسائل اخلاصة 

 بذلك.
ن نفسه بشكل اساسي فهو تفسري آن على القر آوبناءًا على هذا فاذا اعتمد املفسر يف تفسريه للقر 

 ن للعالمة حممد الصادقي الطهراين.آين للقر آيزان للعالمة الطباطبائي، والتفسري القر قرآين، مثل تفسري امل
واهل  --واذا اعتمد يف التفسري على الرواايت التفسريية وما ورد يف السنة الشريفة عن النيب 

ر يف فهو تفسري روائي )اثري(، مثل تفسري الربهان للعالمة البحراين، وتفسري الدر املنثو  --البيت 
 التفسري ابملأثور جلالل الدين السيوطي.

واذا اعتمد يف التفسري على االجتهاد والعقل واالستنباط حسب القواعد والضوابط والقرائن والظواهر 
وامثاهلا فهو تفسري عقلي اجتهادي، مثل تفسري التبيان للشيخ الطوسي وروح املعاين لاللوسي واغلب 

 --بن حبر االصفهاين وميكن اعتبار تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي  تفاسري املعتزلة مثل تفسري مسلم
 تفسريا عقليا اجتهاداي أيضا.

 ديف ذكر األمثلة واالقسام للتفسري يف منهجيه النقلي والعقلي االجتهادي، فيع (68)وهناك من يتوسع
دار  الكالمية، وهو ما ميكن مثال أن من أنواع واقسام التفسري العقلي االجتهادي هو التفسري يف ظل امل

ان يصطلح عليه التفسري الكالمي )العقدي( الذي يهتم ابالايت اليت تتحدث عن العقيدة مبختلف 
تفاصيلها وتشعباهتا، فيفسرها مبا يشبه التفسري املوضوعي الذي يتمحور حول موضوع معني وجيمع ما 

 نظرية القرآنية أو رأي القرآن حول ذلك املوضوع..خيصه من اايت وخيرج منها بنتيجة معينة ميكن اعتبارها ال
 :من تأويالت املعتزلة

من امثلة ذلك ما تتأوله املعتزلة يف تفاسريها عن الشفاعة وعن مرتكب الكبرية وما شابه ذلك حبيث 
قرآنياً على حتاول بكل ما تستطيع ان تلوي اعناق االايت وجترها جراً حنو معتقدها اخلاص ليتخذوها دليال 

 ما يعتقدون.
ففي مفهوم الشفاعة مثاًل التزم املعتزلة ابن الشفاعة ليس لغفران الذنوب وتكفري السيئات كما هو 

وان أصحاب الذنوب  ،بل هي جمرد لرفع الدرجات واعالء املنازل يف اجلنة ،متعارف عند عموم املسلمني

                                                        
 .18للمزيد راجع: درو  يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقران، د. حممد علي الرضائي، ص -66
 .75راجع: املناهج التفسريية يف علوم القران، جعفر السبحاين، ص -67
 .130 -89/ املبادئ العامة لتفسري القران الكرمي، حممد حسني الصغري، ص 163 -77راجع: املصدر السابق، ص -68
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! و استدلوا (69)ا فهم يف النار بل هم خملدون فيهاوالكبائر إذا ماتوا وهم على معاصيهم دون التوبة عنه
 .(70)وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان أييت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعةلذلك يف مثل قوله تعاىل: 

فالشفاعة ال تنال اال من اتب عن ذنوبه فاستحق اجلنة بعمله مث اتتيه الشفاعة الجل رفع منزلته وزايدة 
 اجلنة!فضله ودرجته يف 

وبناءاً على ذلك فان مرتكب الكبائر اذا مات دون توبة فهو خملد يف النار وان كان مؤمنا يف عقيدته 
 :وله اعمال صاحلة وحسنات كثرية وحاولوا االستدالل لذلك ابيتني

  (71)وان ربك لذو مغفرة للنا  على ظلمهم وان ربك لشديد العقاباألوىل: 
 الذنوب الصغرية املغتفرة او الكبرية بشرط التوبة قبل املوت.بزعم ان الظلم هنا هو 

  (72)ان هللا ال يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك ملن يشاءالثانية: 
بزعم ان املعىن هو ان هللا تعاىل ال يغفر ملن يشاء الشرك دون توبة ويغفر ملن يشاء ما دون الشرك اذا 

 اتب!!
زم ابن مرتكب الكبرية خملد يف النار ولو مات بال توبة الن امره بينما الصحيح هو عدم امكان اجل

حينئذ بيد هللا تعاىل ان يشاء يرمحه ابي سبب من أسباب الرمحة كالشفاعة وغريها او ان يكتف بتعذيبه 
يف الدنيا ابالبتالءات والعذاابت كالفقر واملرض واخلوف وامثال ذلك، وان يشأ يعذبه يف النار لفرتة معينة 

فكل ذلك يف النهاية راجع اليه تعاىل وال نستطيع اجلزم  ،وقد خيلد يف النار ايضاً  ، يعفو عنه ويدخله اجلنةمث
 تؤيد ذلك. --والقطع به وذلك لوجود اايت اخرى تدل عليه او رواايت و اخبار عن املعصومني 

 ؟مناهج ام اتجاهات
منهجاً مستقالً احياانً يف قبال املناهج القرانية والروائية وهكذا ُتذكر اقسام اخرى ايضاً غري ماتقدم تعدُّ 

وذلك مثل ما يُعرف ابملنهج العلمي  ،واحياانً اخرى تعدُّ ضمن منهج التفسري العقلي االجتهادي ؛والعقلية
والذي يؤكد عمومًا على الظواهر العلمية وربط االايت مبا فيها من حقائق  ،حيث يُنتج التفسري العلمي

وكذلك التفسري الصويف او التفسري العرفاين الذي يؤكد  ،ابلنظرايت العلمية واالكتشافات احلديثةعلمية 
بدوره على املعاين العرفانية او الغيبية وربطها ابلنظرايت واالراء الفلسفية او االعتقادات الصوفية وسلوكياهتا 

 ..اخلاصة
يؤكد على مايف القران الكرمي من مفاهيم  وكذلك التفسري االخالقي او الرتبوي او االجتماعي الذي

 .. وهكذا.اخالقية او تربوية او تشخيص وحل ملشكلة اجتماعية معينة
يف حني اّن الصحيح كما تقدم هو أن تعترب كل واحدة من هذه االقسام املذكورة نوعًا من التفسري 

ن يعرف ابالجتاهات التفسرية وهي ألهنا يف الواقع اقساما ملا ميكن ا ،العقلي واالجتهادي وليس قسيما له

                                                        
 .690- 681ص ،القاضي عبد اجلباراملعتزيل ،االصول اخلمسة :راجع -69
 .254سورة البقرة من االية  -70
 .6سورة الرعد من االية  -71
 .48سورة النساء من االية  -72
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وسيأيت  ،اليت متثل ميول ورغبات كل مفسر يف حبثه يف القران الكرمي حسب ختصصه واهدافه واهتماماته 
 ..احلديث عن ذلك

ين والروائي( من هذا التسامح حيث نسبت إليه اقساماً مثل التفسري آوكذلك مل خيُل التفسري النقلي )القر 
بينما متثل كل هذه االقسام  ،لتفسري التارخيي او التفسري الفقهي وما شابه ذلكاللغوي والبالغي او ا

االجتاهات التفسريية املتنوعة وليست مناهج التفسري املتقدمة.. واالكثر من ذلك قد ذكروا أحياانً مايعرف 
و ختبط اعمى مبنهج التفسري ابلرأي كأحد املناهج التفسريية رغم ان ذلك ليس قسيمًا هلذه املناهج بل ه

ه منهجاً وذلك ألنه مرفوض شرعياً عدوتوجه عشوائي حنو تفسري القران فال يستحق ان يعد منها فضالً عن 
 ..وعلمياً 

 (73))من فسر القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار( :املتواتر املتفق عليه --اما شرعياً فلقول النيب
 .(74)وامثال ذلك

بل قد تكون ايضاً من  ،ستمد من املرتكزات الذهنية واملتبنيات القب ليةي شخصي يأواما علمياً فالنه ر 
وال يعتمد على اسس علمية  ،االهواء الشخصية واملصاحل الذاتية والتوجهات املذهبية والسياسية وغريها

وعليه فال قيمة هلكذا نوع من التفاسري من الناحية العلمية  ،قائمة على االستدالل واحلجة والربهان
 ملوضوعية.وا

وهو يف الواقع ليس مبنهج وال  ،وقد يوضع احياانً ما يعرف ابملنهج املوضوعي قسيماً هلذه املناهج ايضاً 
امنا هو نوع من انواع  ،قسيم املناهج التفسريية او قسمًا منها وال هو لون من الوان االجتاهات التفسريية

الرتتييب الذي يتسلسل بتفسري السور واالايت من الفاحتة اىل ل التفسري قبا ،واساليب كتابة التفسري وتنظيمه
 وال أيخذ كل موضوع واايته اخلاصة على حده وما شابه ذلك من طرق التفسري املوضوعي. ،النا 

 ،وهو لون من الوان التفاسري املعاصرة ،وهناك ما ميكن ان يطلق عليه املنهج االجتماعي يف تفسري القران
النه حياول التوفيق بني مفاهيم االسالم عموماً واايت القران  (75)ه ايضاً ابملنهج التوفيقيوميكن ان يطلق علي

والغاية هو اجياد الرتابط  ،خصوصًا وبني املفاهيم املعاصرة ومتطلبات احلياة واحلضارة والثقافات اجلديدة
جتماعية واالقتصادية واالنسجام بني مفاهيم االسالم واملفاهيم الغربية عموما الجل حل املشاكل اال

وكان من ابرز هذه التفاسري اليت  ،والسياسية املعاصرة اوالجل دفع الشبهات عن االسالم وعن املسلمني
اجتهت حنو هذا املنحى تفسري املنار الذي ابتدأ به الشيخ حممد عبده مث اكمله تلميذه الشيخ حممد رشيد 

خ مكارم الشريازي وجبهود متنوعة االختصاصات وكذلك تفسري االمثل الذي اجنز ابشراف الشي ،رضا
من املناهج التفسريية ايضاً بل هو لون من الوان االجتاهات التفسريية  دواحلق ان ذلك ال يع ،لعشرة علماء

وعدم  ،املتنوعة اليت تسعى لتحقيق غاية معينة منسجمة من توجهات ورغبات املفسر نفسه كما اوضحنا
 ريي الذي عرفناه انفاً.انطباق ضابطة املنهج التفس

                                                        
 .42ص، 3ج،العالمة الطباطبائي ،تفسريامليزان ،551ص، 7ج ،الفخر الرازي ،التفسري الكبري -73
 .13ص ،جامع االخبار ،37ص  4ج  ،ابن ايب مجهور ،عوايل الآللئ :راجع -74
 .22ص ،حممد علي رضائي ،درو  يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقران :راجع -75
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 االتجاهات التفسريية:
أتثري االعتقادات الدِّينية، الكالمّية، واالجتاهات العصريّة وأساليب كتابة التفسري على  االجتاه التفسريي:

 (76)تفسري املفسر
ل و )العق توضيح معاين القرآن ابستخدام األدوات التفسريية اما املنهج التفسريي فكما قلنا سابقاً أبنه

 .النقل(
ر لبيان معاين اآلايت ورفع  هو ان املنهج التفسريي الفارق بني املناهج واالجتاهاتف يستخدم فيه املفسِّ

إهبامها أحد األدوات التفسريية وهي إما العقل أو النقل أو كليهما؛ فيعتمد يف تفسري آايت القرآن على 
العالمة الطبطبائي يف تفسري ليهما، أو غريمها، ف، أو على السّنة الشريفة، أو على كهنفس القرآن الكرمي

فمنهجه هو تفسري  النقل يف كشف اآلايت القرآنية فيعتمد على اآلية لتوضيح اآليةمثال يستخدم امليزان 
 القران ابلقران..

ر يبحث يف تفسريه عن اهتماماته حبسب قدرته؛ فيّتجه إىل ان ف يف االجتاهات التفسرييّة وأّما املفسِّ
ح املاّدة القرآنية اترة من حيث اللغة، وأُخرى يعتين آبايت األحكام، واثلثة يصّب اهتمامه على اجلانب إيضا 

 التارخيي والقصصي، أو يهتّم ابألحباث األخالقّية وغريها.
وبناءاً على ذلك ميكن القول أبن االجتاه التفسريي هو: اختيار املفسر لنوع معني من األحباث اليت يؤكد 

ن، ومتثل عادة غايته من التفسري ورغبته واهتماماته آكثر من غريها حسب ميوله عند تفسريه للقر عليها ا 
 ..اخلاصة او حاجة جمتمعه بغض النظر عن الطريقة واملنهج او أسلوب الكتابة واملدرسة اليت ينتمي اليها

معني اكثر من غريه وهبذا فاالجتاه التفسريي ميثل مدى أتثري ميول املفسر وختصصه واهتمامه جبانب 
يكون تنوع التفاسري بني االجتاه الفقهي واالجتاه الكالمي واالجتاه النحوي واالجتاه الفلسفي وامثاهلا، وهبذا 
يكون التفسري نفسه فقهيا او كالميا او حنواي او علميا او فلسفيا، او ان يكون جامعا مهما امكن بني 

 فيكون التفسري جامعاً. ،ه وميوله واهدافهاكثر من اجتاه حسب قدرة املفسر وجهد
مالحظة  والبد من ،وعليه فالبد من مالحظة ذلك االختالف بني املنهج و االجتاه عند تقسيم التفاسري

جهة تقسيم خاصة، حيث تتنوع التفاسري حسب جهة التقسيم وال تتداخل اجلهات، فاذا قلنا ان جهة 
ن آن والتفسري الروائي او االثري للقر آين للقر آتتنوع بني التفسري القر التقسيم هي املنهج التفسريي فالتفاسري 

 ..نآوالتفسري العقلي او االجتهادي للقر 
اما اذا اخذان االجتاه التفسريي كجهة للتقسيم فالتفاسري تتنوع بني التفسري الفقهي والتفسري العلمي 

ا لوحظ االهتمام جبهات متعددة وعدم الرتكز والتفسري الكالمي والتفسري الفلسفي والتفسري العرفاين، واذ
 على واحدة دون اجلهات األخرى فعندها يعرف ابلتفسري اجلامع..

فمثال تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي هو تفسري قرآين جامع، بينما تفسري جممع البيان للشيخ الطربسي 
 :(77)هاهتا التفسريية. وميكن ان منثل للتفاسري حسب اجتا.تفسري اجتهادي لغوي، وهكذا

                                                        
 .17ص ،حممد علي رضائي ،درو  يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقران -76
املناهج التفسريية يف علوم القران، ، 41-18حممد علي رضائي، ص ،راجع: درو  يف املناهج واالجتاهات التفسريية للقران -77

 .130 -89املبادئ العامة لتفسري القران الكرمي، حممد حسني الصغري، ص ،163- 77جعفر السبحاين، ص
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فمثال التفسري الفقهي: تفسري اجلامع الحكام القران للقرطيب/ تفسري زبدة البيان يف احكام القران  
 للمقد  االردبيلي وتفسري كنز العرفان يف فقه القران للفاضل املقداد.

 وسي.ومثال التفسري الكالمي: تفسري مفاتح الغيب للفخر الرازي/ تفسري التبيان للشيخ الط
 ومثال التفسري اللغوي: تفسري جممع البيان للعالمة الطربسي.

وتفسري القران  /ومثال التفسري الفلسفي: تفسري القران الكرمي لصدر املتأهلني الشريازي )املال صدرا(
 الكرمي البن عريب.

 اإلشارات للقشريي.ومثال التفسري العرفاين: تفسري تسنيم للشيخ جوادي أملي/ تفسري لطائف 
 ومثال التفسري العلمي: تفسري اجلواهر للطنطاوي اجلوهري.

 ومثال التفسري االديب: تفسري الكشاف للزخمشري/ تفسري جوامع اجلامع للعالمة الطربسي.
ومثال التفسري الصويف الشهودي: تفسري البحر املديد البن عجيبة االندلسي/ تفسري القران اجمليد 

  روح البيان المساعيل حقي الربوسوي.للتسرتي/ تفسري
 ومثال التفسري اجلهادي السياسي: تفسري يف ظالل القران لسيد قطب/ تفسري املبني حملمد جواد مغنية.

ومثال التفسري التارخيي: تفسري االء الرمحن للشيخ حممد جواد البالغي/ تفسري حجة التفاسري وبالغ 
 االكسري للشيخ عبد احلجة البالغي.

ثال التفسري اجلامع: تفسري التحرير والتنوير البن عاشور/ تفسري مواهب الرمحن للسيد عبد األعلى وم
 السبزواري/ تفسري امليزان للعالمة الطباطبائي.

ومثال التفسري االجتماعي التحليلي: تفسري األمثل للشيخ انصر مكارم الشريازي/ تفسري أحسن 
 النور حملسن قراءيت. احلديث للسيد علي أكرب القرشي/ تفسري

ومثال تفسري اسباب النزول: لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي/ تفسري أسباب النزول لعلي رضا 
ومعرفتها توجد ادوات جديدة بيد املفسر  ،وان كانت اسباب النزول هي من مباحث علوم القران -ذكاويت

ن اجتاهًا تفسريايً خاصاً اذا ما اهتم املفسر ولكن ذلك المينع من ان تكو  ،للكشف عن املراد من اآلايت
  -لبحثها يف تفسريه أكثر من إهتمامه بغريها

ومثال التفسري الرتبوي االجتماعي: تفسري اطيب البيان للسيد عبد احلسني الطيب/ تفسري الكاشف 
 حممد جواد مغنية.

سري الفرقان حملمد صادقي ومثال التفسري التحليلي العصري: تفسري الكوثر للشيخ يعقوب جعفري/ تف
 طهراين.

 ووفق االهداف اليت من اجلها كتبت. ،وهكذا تتنوع التفاسري حسب توجهات مفسريها واهتماماهتم
منها هو مدى امكان فهم معاين االايت ومفاهيمها وكشف مقاصدها  املعاين التفسريية: واملقصود

ومداليلها وحتديد مصاديقها واوقاهتا، وهذه متثل جهة اخرى من جهات تقسيم التفسري غري املناهج 
 واالجتاهات وامثاهلا.

ألن اآلايت ختتلف عن بعضها يف سهولة فهمها واستظهارها ومساعدة القرائن عليها وصعوبة ذلك 
وتفسريه نبياً كان ام غريه، وقد تبقى االايت يف  --بل قد ال يتيسر اال من كالم املعصوم  ،ياانأح
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متناول االحتماالت والوجوه واالراء كل حسب فهمه ودليله، او من اشارات معينة تصرحيية او تلميحية من 
 ...القران نفسه حيث يفسر بعضه بعضاً 

 :(78)لى أربعة وجوهعسري وبناء على ذلك فقد قسم ابن عبا  التف
وما ميلكون من تفســــــــــــري تعرفه العرب من كالمها: وميكن التمثيل البن عبا  يف ذلك بقوله تعاىل:  -1

 .(80)يوم يدّعون اىل انر جهنم دّعا، (79)قطمري
تفسري ال يعذر احد جبهالته: وميكن التمثيل له يف ذلك ابالايت املنصوصة الصرحية اليت ميكن فهمها  -2

وكلوا واشـــــــــــــــربوا وال ويســـــــــــــــر لكل من يعرف العربية عربيا كان ام غريه، مثل قوله تعاىل: بســـــــــــــــهوله 
 .(82)أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون، (81)تسرفوا

تفســري يعلمه العلماء خاصــة: وميكن التمثيل له يف ذلك ابالايت اليت نعتمد يف فهمها على الرواايت  -3
مثل اكثر اايت االحكام اليت ال تفهم  ســادة العلماء وافضــلهم،الهنم  --التفســريية للمعصــومني 

اي أيها ، وذلك كقوله تعاىل: --العرف تفاصيلها اال من السنة الشريفة كأقوال الرسول والعرتة 
 .(83)الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

يل له يف ذلك ابحلروف املقطعة وبوقت القيامة، وحقيقة الروح تفســـــــــــــري ال يعلمه اال هللا: وميكن التمث -4
واالرزاق واالجال وما شـــــــــــــــابه من هذه األمور الغيبية اليت يصـــــــــــــــرح القران ابن فهم حقيقتها واوقاهتا 

ويســــــــــــالونك عن الروح قل الروح من امر ريب وما ومصــــــــــــاديقها بيده تعاىل وحده، مثل قوله تعاىل: 
يســــــألونك عن الســــــاعة ااّين مرســــــاها فيم انت من ذكراها اىل ربك ، (84)الاوتيتم من العلم اال قلي

 .(85)منتهاها
والظاهر ان هذا هو مراد ابن عبا  من القسم الرابع ابلذات، حيث ال يعلم اال هللا وقته وحقيقته، اما 

ن كتاب هداية آقر والداللة التصورية لاللفاظ فال ميكن ان جنهل معناها أيضا واال مل يكن ال هاملفهوم نفس
 للمجتمع وال حجة عليهم.

فكيف يكون هاداي وحجة حنتج به ومرجعا يلجأ اليه وفصال للخطاب واخلالف اذا كان جزء كبري منه 
الذي جاء به الينا وقد نزل عليه ابتداءا،  --مبهم وال يعلمه اال هللا حبيث خيفى حىت على النيب 

اخلرية، وهم ساسة البالد واحلجة على العباد واملوكلون ابحلفاظ على وحىت على اله الكرام الربرة املعصومني 
 الشريعة ودستورها القران الكرمي وشرحه وتفصيله وصيانته من التحريف والتشويه.

                                                        
 .162، ص2ج ،لزركشيراجع الربهان يف علوم القران ل -78
 .13من االية  ،سورة فاطر -79
 .13من االية  ،سورة الطور -80
 .31سورة االعراف من االية  -81
 .82سورة البقرة من االية  -82
 .183سورة البقرة من االية  -83
 .85سورة االسراء من االية  -84
 .44 -42سورة النازعات من االية  -85
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يف امكان فهمه  هاوقد ذكر اخرون تقسيمات متشاهبة او مقاربة ملا ذكره ابن عبا  من اجلهة نفس 
يف تفسري التبيان وابن جرير الطربي يف تفسريه جامع البيان،  --وتفسريه وعدمه كالشيخ الطوسي 

 وغريهم.
ولكن االصح ان هذه التقسيمات املذكورة وامثاهلا ما دامت مبقسم امكان التفسري مباشرة او بعد التامل 

اجزائه، أي تقسيم التفسري الواحد من أي  والوسائل وعدم امكان ذلك فهو من ابب تقسيم الكل اىل
منهج تفسريي كان ومن أي اجتاه كان او لون او أسلوب اىل أجزاء خمتلفة فبعضه يسهل فهمه وبعضه 

 . .يصعب وبعضه حمتمل وبعضه يستحيل، بينما املطلوب هو تقسيم التفاسري اىل أنواع
الفاظه واايته وسهولة فهمها وعدمه فال  ومع ذلك فاذا اردان تقسيم التفسري الواحد مبالحظة معاين
او غريه بل يكفي تقسيم تفسريان  --حنتاج اىل اقسام أربعة او اكثر على النحو املتقدم البن عبا  

 ..(86)ن نفسه اىل حمكم ومتشابه، فاحملكم: ما ال تعرض فيه شبهة لفظا وال معىنآن تبعا لتقسيم القر آللقر 
 حيتمل وجوها الن داللته واضحة فيه، أي داللة اللفظ واضحة يف املعىن..فهو املتقن يف املعىن فال 
 .(87)...امل تر كيف فعل ربك أبصحاب الفيل امل جيعل كيدهم يف تضليلوذلك مثل قوله تعاىل: 

 .(89)ليس كمثله شيء، واية: (88)وما كان ربك نسياومثل قوله تعاىل: 
 .(90)املرادواملتشابه: هو ما ال يُنبأ ظاهره عن 

فهو املتماثل مع غريه يف املعىن، أي متاثل وجوه الكالم بعضها مع بعض فتجمل الوجوه وتتعدد املعاين 
 ...وحمتمالهتا

 .(92)مث استوى على العرش، (91)يد هلل فوق أيديهموذلك مثل قوله تعاىل: 
 :، حيث قال(93)واألفضل ان نقول كما قال الفخر الرازي يف متييزه بني احملكم واملتشابه

احملكم: هو النص )الذي ال حيتمل وجوها أخرى( او الظاهر )الراجح املقدم على احتمال اخر اقل 
 منه(.

. الذي .واملتشابه: هو املشرتك يف املعىن )املتساوي االحتماالت( او املؤول )املرجوح وخالف الظاهر(
 لفظية وامثاهلا.قد يرجح على الظاهر بقول املعصوم او ابلقرائن العقلية وال

وعليه فاالايت احملكمة هي اآلايت اليت ميكن فهمها وكشف املراد منها ابلنص الصريح او ابلظاهر 
املقبول سواءا مباشرة مبا منلكه من معرفة ابلعربية ومعانيها وبالغتها و ابلقرائن احلالية واملقالية او ابالستعانة 

 وتوضيحه. --بكالم املعصوم

                                                        
 راجع مفردات غريب القران، الراغب االصفهاين، مادة حكم. -86
 .2 -1سورة الفيل من االية  -87
 .64سورة مرمي من االية  -88
 .11من االية  ،ىسورة الشور  -89
 راجع مفردات غريب القران الراغب االصفهاين، مادة شبه. -90
 .10سورة الفتح من االية  -91
 .54سورة األعراف من االية  -92
 .180، ص7تفسري مفاتح الغيب، الفخر الرازي، ج راجع -93
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شاهبة فهي االايت اليت ميكن فهم عدة معاين منها ويصعب تشخيص احدها، او قد اما االايت املت
يستحيل تشخيص املصداق والوقت والتفاصيل املرادة منها فال يعلم ذلك اال هللا تعاىل، اال انه ميكن تقريب 

 يه.احد معانيه وتغليبه على املعاين األخرى من خالل ارجاعه اىل احملكم الذي حياكيه او ينظر ال
هو الذي انزل لة ويؤكد هذا التقسيم حيث قال تعاىل: أوهبذا نزل القران الكرمي ليوضح هذه املس

عليك الكتاب منه اايت حمكمات هن ام الكتاب واخر متشاهبات فاما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما 
 .(94)...تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويله وال يعلم أتويله اال هللا

وبناءاً على ذلك نقول ان هذا التقسيم للتفسري الواحد وهذا التعريف للمحكم و املتشابه وهذه الطريقة 
يف التمييز بينهما هي االفضل؛ ألهنا االقرب للواقع ولفحوى اآلية املتقدمة وألهنا األنفع يف التفسري وفهم 

ن وهي الطريقة املثلى عادة عند آلقر ن ابآمعاين اآلايت ومداليلها، ولو ألجل اهنا تقتضي تفسري القر 
 .وعند اتباعهم من السلف الصاحل رضوان هللا عليهم --املعصومني 

 نتيجة البحث:

 ية:تلقد توصل هذا البحث اىل اهم النتائج اآل
هناك آراء خمتلفة يف التفريق بني التفســـــري و التأويل وصـــــلت اىل مايقارب اخلمســـــة عشـــــر رأايً؛ اال انه  -1

اهنما واحد يف املعىن والواقع ويف املفهوم واملصـــــاديق، خصـــــوصـــــاً على تعريف العالمة  ميكن اســـــتظهار
 أبنه بيان معاين االايت القرانية وكشف مقاصدها ومداليلها. الطباطبائي للتفسري

ميكن الرد االمجايل على فحوى هذه االراء املفرقة بني التفســــــري و التأويل أبن الوجدان والواقع العملي  -2
أبن التفســـري يف حقيقته الذي يكشـــف عن املعىن املراد هو كاشـــف عن مصـــاديقها أيضـــا و يشـــهدان 

بال فرق بني كون هذا املصـــــداق هو األول أو كونه هو الســـــبب للنزول وبني كونه يعرّب عن مصـــــاديق 
أخرى ميكن ان ينطبق عليها املفهوم نفســـه بعدما عرفنا ان الســـبب ال خيصـــص املســـبب، او ان املورد 

أي ان العربة بعموم اللفظ ال خبصـــــوص الســـــبب، وقد تعارف ذلك عند الباحثني  ،صـــــص الواردال خي
)ان القران جيري فيهم كما جتري الشــمس والقمر، كلما  :--قال االمام الباقر ،يف أســباب النزول

 (95)جاء أتويل شيء منه يكون على األموات كما يكون على االحياء...(
التوهم يف الفرق بينهما فقد جاء بعد استعمال لفظة التأويل يف حمل التفسري عند بعض القدماء  اما هذا

 ،وال مشاحة يف االصطالح ،جرير الطربي وغريهم كمجاهد وأبو عبيده وابن عبا  بل حىت عند أمثال ابن
فان التفسري و التأويل معرفة معاين اآلايت واملقصود منها ومداليلها ومصاديقها سواءاً كانت من الظاهر او 

 ابللجوء اىل الباطن اظطراراً.
 ميكن االستدالل على عدم الفرق بني التفسري و التأويل عملياً مبا يلي: -3

                                                        
 .7سورة ال عمران من االية  -94
 .222ن الصفار، صسبصائر الدرجات، حممد بن احل /97، ص89حبار االنوار، العالمة اجمللسي، ج -95
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تدل على تطابقهما او تقارهبما على االقل، حبيث  (96)ية واالصطالحية للتفسري والتأويلان املعاين اللغو  
يظهر للمتأمل اهنما يرجعان اىل اصل ومعىن واحد، وهلذا صار كل من التفسري و التأويل بعهدة املفسر 

 نفسه الذي البد له من ان يعطي املعىن النهائي املراد لآلية ظاهراً كان أم ابطناً.
ذا التطابق اثبت عند القدماء اىل حد الرتادف عند االستعمال، ومنهم ابن عبا  وأبو عبيدة وأبو ان ه

.. ومن املعلوم اهنم أقرب للتشريع، بل (97)العبا  املربد وجماهد والشيخ الطوسي وابن جرير الطربي وغريهم
بان، والكد عليه فلو كان ل ،فكيف ال يفهم الفرق بينهما ان كان --عاش بعضهم زمن املعصوم 

 يف كالمه وأوضح الفرق بينهما. -- املعصوم
مث ان بعض اللغويني املعتمدين قد صرح يف معىن التفسري والتأويل ابهنما واحد، مثل قول اجلوهري: 

دبّره وقدره  :)اّول  الكالم أتوياًل وأتّوله :وقول الفريوزاابدي (98))التأويل: تفسري ما يؤول اليه الشيء(
 .(100)وهكذا صنع ابن منظور يف استعماله للتأويل مبعىن التفسري يف مواضع متعددة (99)وفسره(

)التأويل مبعىن الكشف عن املفهوم العام املختبأ وراء ستاراللفظ :وهكذا صنع العالمة معرفة حيث قال
 (101)املفسر اخلبري..(هو نوع تفسري يعين ابملفاهيم الباطنة، واليت تشكل رسالة اآلية اخلالدة يكشفها 

التأويل، بل ذكروا  قبالمل يذكروا يف نصوصهم الشريفة التفسري  --وكذلك فان بعض املعصومني 
، مث ان القران الكرمي يشهد هنفس اهنم قصدوا ابلتأويل التفسري --التأويل، ويفهم منهم  قبالالتنزيل 

له( و)أتوياًل( يف عشرة مواضع كلها كانت على ذلك فقد وردت كلمة )أتويل( او ما يقارهبا مثل )أتوي
 )مبعىن تفسري( اما تفسري االايت او تفسري االلفاظ واالقوال او تفسري االحالم وهكذا.

ان التفســــري و التاويل ملا كاان مبعىن الكشــــف عن املعىن املقصــــود و توضــــيح املفاهيم اجلدية املرادة من  -4
او أديب او فين او غريه( فهــذا ميكن ان يكون قريبــاً  النص القراين )وابلتــايل من أي نص آخر مســاوي

مما اراده الفيلســــــوف االملاين فردريك شــــــلريماخر رائد اهلرمنيوطيقا فيما عرف عنها من اهنا قواعد فهم 
النصـــــــــوص )واملفروض ان تكون من خالل القرائن احلالية و املقالية و ظروف النص نفســـــــــه واالجواء 

ا معاين مفردات النص وثقافته السائدة يف زمانه( ومما قصده دلتاي يف احمليطة به وسبب صدوره ومنه
منهجه التأويلي لنصـــوص الالهوت؛ وهو ما يوضـــح العالقة احلميمة اليت الميكن انكارها بني القصـــد 

هذا مما ميكن قبوله يف فهمنا للنصوص عامة و النص و )او الكاتب واملنت والناقد(  و النص و التفسري
وتنقيح  ة وحتديد مصداقه وامكانية مشوله ملصاديق اخرى حسب قاعدة اجلري والتطبيق؛القراين خاص

 ..املناط و مناسبات احلكم و املوضوع
اما اذا كان املقصود من هذه القواعد يف اهلرمنيوطيقا املعاصرة عزل املؤلف عن نصه وترك قصده منه 
متامًا حني تفسري النص حبيث تكون النصوص أشبه ابلقوالب الفارغة القابلة ألي معىن فال ميكن قبول 

                                                        
 فراجع. 1يف صكما اوضحنا هذه املعاين بنصوصها   -96
، 3.، التبيان يف تفسري القران، الطوسي، ج165، ص4السيوطي ج ،االتقان، 103، ص1جممع البيان، الطربسي ج :راجع -97

 .398ص
 .27ص ،1ج ،الصحاح يف اللغة -98
 مادة اول. ،1ج ،القامو  احمليط -99

 وغريها. 238ص ،3ج ،لسان العرب -100
 .14ص ،التأويل -101
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ع املفسر يف تقويل املؤلف ذلك، وال ميكن مشاهبته ابلتفسري و التأويل كما عرفنا، ألن ذلك أبختصار سيوق
مامل يقله وحتميل النص ماالحيتمله حينما خيتلي ابلنص املفسر وحده ويبتعد عن قصد مؤلفه فينفتح اجملال 

 امامه لتأويالت النص حسب ميوله و توجهاته اخلاصة، وهذا بعينه الفوضى يف فهم النصوص.
لى نوعني عادر منها؛ ميكن ان نقســـــــمه التأويل حيث يكون تفســـــــرياً لالايت خالف الظاهر واملتبان  -5

 ...اساسني فمنها اضطراري ومنها اختياري
االضطراري: وهو التأويل الذي البد من القول به وترك الظاهر من االايت، وذلك اذا كان الظاهر 

 يتعارض مع العقل والعقيدة او العرف والذوق العام واملنطق السليم..
ميكن القول به من ابب التوسع يف املفهوم ويف املصاديق بدليل االختياري: وهو التأويل الذي اما 

 وحجة، وميكن تركه واالخذ ابلظاهر فقط مادام ليس فيه تعارض مع العقل او العقيدة او غريها.
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 الفقه الجنائي انموذجا -عليه السالم-سالمة القضاء عند االمام علي 

The Integrity of the Judiciary by Imam Ali (PbUH): An 

Example of Criminal Jurisprudence 
 Lect. Zahra Mahdi Gati’(1)م.د زهراء مهدي كاطع 

  Hiba M. Ali(2)مرتضى عليهبة 

 ملخصال

لى مستويني يتمثل األول ابالهداف االساسية ع --توزيع اهداف احلكم عند أمري املؤمنني  ن  إ
الضرورية اليت متس حياة األفراد واجملتمع مساً مباشراً وهي يف اربعة اجتاهات مالية ودفاعية وتنموية واصالحية 

اما الثاين فيمثل  التزامات اساسية يفرض بدورها ان تدور حوهلا سياسة احلكومة،وعمرانية وهي بدورها 
االهداف العليا اليت جيمعها اطار العبادة اخلالصة هلل سبحانه وتعاىل وهو اهلدف املعنوي الذي يوفر االجابة 

 .تهوتربي االسالمية عن فلسفة الوجود االنساين وتقومي االنسان
هي تلك احلكومة اليت تكون حاكمية هلل  --السالم وعند االمام علي احلكومة الشرعية يف او 

 ل.تعاىل على الصعيد التشريعي يف اقامة العد
حقوق احلاكم وبني حقوق احملكومني فواجبات احلاكم تصل حقوقاً اىل الرعية  وهناك عالقة جدلية بني

حقوق الرعية على حقوق  --ام علي ويف املقابل تنعكس حقوق الرعية حقوقاً اىل احلاكم وقد قدم االم
 .احلاكم

 ملالك االشرت. --، الفقه اجلنائي، عهده --الكلمات املفتاحية: القضاء عند االمام علي 

                                                        
 .كلية العلوم االسالمية/--جامعة اهل البيت -1
 .كلية العلوم اإلسالمية/--جامعة اهل البيت -2



  

 الفقه اجلنائي امنوذجا --سالمة القضاء عند االمام علي  

77 

Abstract 
The goals of governance for the Commander of the Faithful, peace be 

upon him, can be divided into two levels. The first is represented by the basic 

and necessary goals that directly affect the lives of individuals and society, 

and they are in five directions: financial, defense, development, reform, and 

construction, which in turn are basic obligations that impose in turn the 

government policy around them, while the second represents the goals It is 

the moral goal that provides the Islamic answer to the philosophy of human 

existence, the evaluation and education of man. 

The legitimate government in Islam and according to Imam Ali, peace be 

upon him, is that government that is the ruler of God Almighty on the 

legislative level in the establishment of justice. 

There is a dialectical relationship between the rights of the ruler and the 

rights of the governed. The duties of the ruler amount to rights of the 

subjects, and in return, the rights of the subjects are reflected in the rights of 

the ruler. Imam Ali, peace be upon him, presented the rights of the subjects 

over the rights of the ruler. 
Keywords: Judgment with Imam Ali, criminal jurisprudence, The era of 

the Imam to Malik Al-Ashtar. 

 المقدمة

من معجزات االسالم، ملا  ةشخصيه فّذة بل اهنا معجز  --شخصية اإلمام علي بن اىب طالب  ن  إ
 متلكه من عمق وثراء يف خمتلف جوانب احلياة البشرية واالبداع احلضاري على مّر العصور.

. (3): )أقضاكم علّي بعدي(--حيث قال  --اإلمام علي  --وصف النيب األكرم 
شاابً ايفعاً االمر الذي  وانه الوحيد الذي مل خيتربه الرسول املعظم حني واله قضاء اليمن رغم انه كان وقتها

ابنه اقضى  --يدلنا على متتعه ابهلام رابين وخصوصية قضائية استحق فيها ان يصفه النيب األكرم 
 األمة.

حي موجود، أنه ملا اراد رسول  --مما جاءت به الرواية يف قضاايه والنيب "قال الشيخ املفيد: 
هم االحكام، ويبني هلم احلالل من احلرام، وحيكم تقليده قضاء اليمن وانفاذه إليهم ليعلم --هللا 

: )ندبتين اي رسول هللا للقضاء واان شاب وال علم يل بكل --فيهم أبحكام القرآن، قال له أمري املؤمنني
: اللهم اهد قلبه وثبت --القضاء، فقال له: ادن مين، فدان منه، فضرب على صدره بيده، وقال 

 .": فما شككت يف قضاء بني اثنني بعد ذلك املقام(--لسانه. قال أمري املؤمنني 
فما هو اذن منهجه يف القضاء؟ وكيف كان يقضي بني النا ؟ وما هي طريقته وحلوله العملية ىف 
جزئيات املسائل والقضااي اليت كانت تعرض عليه؟ ان استعراض اقواله ومعاجلاته ألمور القضاء، عالوة على 

                                                        
 .103، ص2جم، 1966 حتقيق: السيد حممد ابقر اخلرسان، الطربسي،الشيخ  ،األحتجاج -3
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ابألسس الرئيسة ملنهجه  ، ميثل أهم الواثئق اليت متدان--أحكامه ىف جزئيات املسائل اليت ورثناها عنه  
 يف القضاء.

 محتويات البحث 

مباحث حيث كان املبحث االول املصطلحات بني اللغة واالصطالح ضم  ةاربع هذا البحث تضمن
الفقه اجلنائي لغة  تعريفالفقه لغة واصطالحًا واملطلب الثاين  تعريفمطالب، املطلب االول  ةثالث

اء لغة واصطالحاً وتناول املبحث الثاين املواصفات اليت جيب أن القض تعريفواصطالحاً واملطلب الثالث 
مطالب، املطلب االول صفات القاضي  ثالثة، ضم --يتحلى هبا القاضي يف فكر األمام علي 

، --، واملطلب الثاين ضماانت التقاضي عند االمام علي --يف رسالة االمام علي  هوشروط
اما املبحث الثالث الدعوى ووقائعها يف املنهج القضائي  م القضائية،واملطلب الثالث مراعاة وحدة االحكا

 الدعوىواملطلب الثاين  --املطلب االول العمل القضائي عند االمام علي  ،مطالب ثالثةضم كذلك 
أدلة  رابعاملطلب ال وفهم الدعوى واملساواة بينهم، الطرفنيواملطلب الثالث احضار  ها ومدلول سريها،عووقائ

 ،طالبم ثالثةدراسة تطبيقية، ضم  --اما املبحث الرابع احلدود والدايت يف فكر االمام علي  ثبات،اال
 س.دية اجلناية يف قتل النف ثالثاملطلب ال ،االول حد الزان، واملطلب الثاين حد اخلمر،

 أهداف البحث

 .تهوانظم يف أتسيس قواعد الفقه اجلنائي --ابراز دور االمام علي  .1
دور كبري يف بناء الدولة االسالمية من خالل تطبيقات االحكام الشرعية  --لالمام علي  .2

 .والسياسية واالقتصادية والعسكرية
 .ايضاح مفهوم القضاء وامهيته يف بناء الدولة االسالمية .3
 .فرد يف الدولة االسالمية. مدى حتقق العدالة االجتماعية وضمان حقوق ال4
 .معرفة أتثري القضاء من الناحية السياسية واالقتصادية والعسكرية .5
 .. معرفة اثبات احلقوق وكيفية رفع الدعوى وثبوهتا واخذ احلقوق الصحاهبا ومعاقبة املفسدين6
 .عليه من حقوق وواجبات يف اجملتمع ومعرفة ما ه. تربية سلوك الفرد وتقومي7

 لبحثمنهجية ا

وصفية يف حتديد كافة املفاهيم املرتبطة ابلفقه فقهيه  اي ان الدراسة الفقهي والوصفي نا املنهجاتبع
 وأثره يف بناء الدولة االسالمية. --اجلنائي يف قضاء االمام علي 

 فرضية البحث

جلنائي يف ارساء معامل القضاء يف الفقه ا كبري    له دور   --هناك فرضية مفادها ان االمام علي 
االسالمي فهو الذي اسس قواعد القضاء من خالل احكامه وتطبيقاته القضائية ونظرته املميزة ملعاجلة 

 االشكاليات اليت تعاين منها الدولة املعاصرة.
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  مشكلة البحث

انه الميكن ان يتم القانون الوضعي بدون القانون السماوي التشريعي  ؛ومن هنا تكمن مشكلة البحث
 فقه هذا البحث على النحو اآليت ما هو دور اشكاليةتقدم ميكن طرح التساؤل الذي يربز وعلى ضوء ما

؟ هل يساهم القضاء اجلنائي يف حتقيق العدالة بشىت انواعها يف االجتماعيةالقضاء اجلنائي يف حتقيق العدالة 
 بناء الدولة االسالمية؟

 المصطلحات بين اللغة واالصطالحاألول: المبحث 

 املطلب االول: تعريف الفقه لغة واصطالحًا

 تعريف الفقه لغة -اوال:
وفقه يفقه  فقه الرجل يفقه فقيه، يقال: يف الدين، العلمذكر علماء اللغة ان معىن الفقه من الفهم و 

 .(4)فقهاً، اذا فهم
ه وفضله وغلب على علم الدين لسيادته وشرف الفقه العلم ابلشيء والفهم له، يف لسان العرب: وجاء

 وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة شرفها هللا تعاىل. وقال ابن االثري: على سائر انواع العلم،
 االصطالح: يف الفقه -اثنيا:

 .(5)(من ادلتها التفصيليةالفرعية  حكام الشرعيةال)العلم اب هو ورد عن الفقهاء ان معىن الفقه اصطالحا
 تقييد العلم ابألحكام فقد خرج العلم ابلذوات كالنبااتت واجلمادات وغريها،ويفاد من التعريف املذكور 

اما تقييد الشرعية ابلفرعية  كاألحكام الطبيعية واللغوية،  والتقييد الشرعي خيرج العلم ابألحكام غري الشرعية
األدلة التفصيلية  وقيد فإنه خيرج التعريف عن العلم ابألحكام الشرعية االصولية كأصول الدين واصول الفقه،

خيرج التعريف عن علم املقلد ابالحكام الشرعية الفرعية والوظائف العملية ألن عمله بذالك مل يكن عن 
 .وهو اجملتهد والعمل طبق فتواه ادلة تفصيلية بل عن تعبد برأي سواه،

 لغة واصطالحاً  يةالجنا تعريف: املطلب الثاني

 لغة: تعريف اجلناية-اوال:
مبعىن اخذ يقال جىن الثمر إذا اخذه من الشجرة ويقال جىن على  من جىن جيين،قيل ان معىن اجلناية 

نفسه وجىن على قومه جناية إذا جر عليهم وهي اسم لكل ماجيين الشخص ومايكسبه من أمث وهي عامة 
رتكابه وشراً ابيف الشر كله وخصصت مبا حرمه الشرع دون غريه فاجلاين اضاف على نفسه واكتسب امثاً 

 .(6)هذه اجلناية
                                                        

 ،ابب العني والضاد ولالء معاً  مهدي املخزومي، د. :قيقدار مكتبة اهلالل حت ه(،175اخلليل بن امحد الفراهيدي )ت:، العني -4
 .370ص ،3ج

، مطبعة اآلداب ،البقال عبد احلسني حممد علي :قيقحت الشهيد الثاين ابن الشيخ زين الدين،، اجملتهدينمعامل الدين ومالذ  -5
  .140م، ص1971النجف األشرف، 

، حممد بن يعقوب، فريوز أابدي، ال، القامو  احمليط519، ص1جمجال الدين حممد بن مكرم، بن منظور، ، السان العرب -6
م، 1986حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر، مكتبة لبنان،  للرازي،، خمتار الصحاح ،315، ص4ج اب،اهليئة احلصرية العامة للكت

 .48ص
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 -:يف اصطالح الفقهاءتعريف اجلناية  -اثنيا: 
سواء وقع على نفس او  )هي كل فعل حمرم شرعًا مطلقاً  ورد معىن مصطلح اجلنائي عند الفقهاء هو

 مال او غري ذلك(.
فعل اجلاين  ويالحظ ان اجلناية هي اجلرمية يف اصطالح الفقه االسالمي والواقع إن اجلناية هي أثر

فيجب ان خيتص بضررها كما خيتص بفعلها واالصل الذي بنيت عليه اجلناايت يف الشريعة هو درء املفاسد 
مايتحقق به مصلحة اخللق احلفاظ على الضرورايت اخلمس املعروفة عند  أو جلب املصاحل ومن أهم

حفظ  وية وهي )حفظ الدين،اليت رويت يف الشريعة االسالمية والشرائع السما االصوليني ابلضرورات
 .(7)(النفس، حفظ العرض، حفظ املال، حفظ العقل

 تعريف القضاء لغة واصطالحاً : املطلب الثالث

  لغة: تعريف القضاء -اوال:
ابملد اصله)قضاي( النه من قضيت فأبدلت الياء مهزة جمليئها بعد الف ساكنة  جاء يف معىن القضاء

اين كثرية منها أحكام الشيء وامتامه والفراغ منه وأمضائه واحلكم بني وللقضاء يف اللغة مع فصارت قضاء،
وقضاء األمر وقضاء الدين، وجاء يف معىن احلكم قوله  والفصل بني الشيئني وقضاء احلاجة، املتخاصمني،

 .(9)اي حيكم (8)وهللا يقضي ابحلقتعاىل: 
 اصطالحاً: تعريف القضاء -اثنيا:

والية احلكم شرعاً ملن له أهلية الفتوى جبزيئات القوانني الشرعية ) هو عند الفقهاءقيل يف معىن القضاء 
 .(10)على أشخاص معينة بشرية متعلقة إبثبات احلقوق وأستيفائها للمستحق.(

 المواصفات التي يجب أن يتحلَّى بها القاضي في فكر :المبحث الثاني

 --االمام علي 

 --يف رسالة األمام علي  هصفات القاضي وشروطاألول: املطلب 
مارة شرعية ميارسها ويل أمر إِ أوىل االسالم القضاء امهية كربى فعده من ارفع املناصب وأمساها فهو 

املسلمني وخليفتهم بنفسه ألنُه من الوظائف الداخلة حتت اخلالفة واملندرجة يف عمومها، البل انُه غصن 
 فالقضاء يتمم األمر املتنازع فيه ابلفصل واحلسم  .(11)وخلفائهمن شجرة الرائسة العامة للنيب 

                                                        
، دار الكتاب اجلامعي، 2ط ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون، الشاذيل، حسن علي اجلناايت يف الفقه االسالمي -7

م، 1968، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 1ط عبد القادر عودة،اإلسالمي مقارنة ابلقانون الوضعي،  التشريع اجلنائي ،23، ص1ج
 .4ص ،2ج

 .251سورة البقرة، اآلية  -8
 .186، ص15مجال الدين حممد بن مكرم، جبن منظور، لسان العرب، ا -9

، 1422ايران ، قم املقدسة، --ي ألهل البيت ملالعامع اجملمركز الطباعة والنشر  ،1ط علي الطباطبائي،، رايض املسائل -10
 .385، ص2ج

 .220، لبنان، صبريوت دار احياء الرتاث العريب،، ن خلدون، اباملقدمة -11
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فالقضاء منصب حسا  ومهامه دقيقة لتعلقها حبقوق النا  وحرايهتم اضافة اىل حقوق الباري سبحانه 
نه اول قاض  يف إ ذا --وحسبه درجة إن يكون ابدئ ذي بدء من حقوق الرسول الكرمي  وتعاىل،

توسم فيهم الكفاءة يف مركز واليته وسلك هنجه املقد   مناء لبعض اصحابه األسالم مث اانط أمر القض
كان قد قضي بني النا  يف خصوماهتم على عهد   --األمام علي  ن  أخلفاؤه من بعده مع مالحظة 

 النيب األمني ويف عهود من توىل اخلالفة بعده.
تند اليها الفقهاء يف حتديد صفات من الواثئق املهمة اليت اس --علي  لالماموتعد رسالة القضاء 

على قواعد صارمة يف اختيار  --القاضي وحتقيق العدالة واملساواة أمام القضاء وقد ركز األمام اختيار
القاضي وشروطه ليحول دون الغنب الذي يلحق ابلنا  عن طريق القاضي والشروط اليت استنتجها الفقه 

 من رسالة القضاء هي:
 العلميةاوال: شروط الكفاءة 

يعد من اول الشروط اليت جيب توفرها يف القاضي ألنُه بدون هذا الشرط سوف يضطر القاضي اىل ان 
حيكم أما بعلمه احملدود وأما وفق هواه وكالمها اليكفي يف أقامة احلدود واملساواة بني النا . واشار األمام 

]مث  :-رضوان هللا عليه- مالك االشرت على شرط الكفاءة العلمية اليت جاء فيها يف رسالته اىل --علي 
واشرتاط افضل الرعية اليعين ان يكون القاضي اعلم زمانه وامنا  افضل رعيتك[ اي للقضاء، اخرت للحكم:

يفهم الرتجيح ابلصفات اليت تتوفر يف القاضي وان حييط علماً مبعرفة تفاصيل القضااي اليت تعرض عليه واليت 
]اليكتفي أبدىن فهم دون أقصاه[ اي انهُ اليكفي أصدار حكمه مبا يبدو له أبول  --عرب عنها األمام 

أبقوال اخلصوم وامنا يزيد اىل معلوماته معلومات أخرى حىت  يال يكتفم ويقر به دون أقصى الفهم فهو الفه
-ولتحقيق الكفاءة العلمية عند القضاة كان األمام علي  حييط ابلقضة املعروضة امامه من كل جوانبها.

ام القضائية يف كافة جيمع القضاة والفقهاء بني حني وآخر ليوحد األسس اليت تقوم عليها األحك -
 .(12)احناء البالد وجيعل القضاة على علم واسع مبا بلغ اليه االجتهاد

 اثنياً: شرط العدالة
العدالة ملكة يف النفس متنع صاحبها من ارتكاب الكبائر والرذائل واالصرار على الصغائر فهي استواء 

 --ملالك االشرت --د االمام عليعتدال اقوله وافعاله. ونستنتج من عهااحوال األنسان يف دينه و 
يكونن احملسن واملسيء عندك سواء، فإن ذلك تزهيداً ألهل االحسان يف األحسان  والذي جاء فيه )وال

--ألزم نفسه( وجاء يف العهد أيضا قوله  والزم كل منهم ما ساءة،إلوتدريبًا ألهل االساءة على ا
ا يف العدل وأمجعها لرضا الرعية( فكانت شخصية االمام ليك أوسطها يف احلق وأعمهإوليكن احب األمور )
د ضرب بنفسه اروع األمثال يف املساواة املطلقة بني النا  أمام القضاء قيف األصالة والتماسك ف --

 اىل عمر بن اخلطاب يف خصومة وكان عمر آنذاك خليفة، --فقد شكا أحد النا  األمام علي 
-ااب احلسن جبانب خصمك فبدأ التأثر على وجه االمام علي  قف اي --فأحضرمها وقال: لعلي 

                                                        
، بريوت ،358-357ص، دار املهدي، اجمللد األول، 1ط جورج جرداق،، صوت العدالة االنسانية --االمام علي  -12

 م.2004 لبنان،
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ال ولكين رأيتك مل تسّو بيين :فقال له علي ان تقف اىل جانب خصمك، أكرهت اي فقال عمر: - 
سالمي اىل التشريع اال --تستند روح العدالة عند االمام علي  (13)وبينه إذ عظمتين ابلتكنية ومل تكنه 

ونصوصه فهي ليست جمرد فضيلة من الفضائل بل بوصفها جزء من الشريعة وقد وردت آايت قرآنية كثرية 
ال يطلب العدالة  فاالسالم (14)إن هللا أيمر ابلعدل واالحسان:قوله تعاىلدالة على األخذ ابلعدالة ومنها 

م على احلكام االلتزام ابلعدالة من القضاء بل هي مفروضة على كل من ميلك السلطة فقد اوجب االسال
 .(15)حىت مع االعداء

 اثلثا: التشديد يف تطبيق األحكام
لقد شدد اإلسالم يف شروط من يصلح للقضاء وذلك ألن القضاء مسلط على دماء وأعراض وممتلكات 
النا  وهو الذي حيكم ويفصل يف كّل ذلك فينبغي يف رجال القضاء توفر شروط دقيقة وهذه الشروط قد 

رفت قال: ال، قال: فهل أش ؟لقاض: )هل تعرف الناسخ من املنسوخ --جاءت يف قول اإلمام علي 
 هلكت، وأهلكت(. نذاقال: ال، قال:  ؟على مراد هللا عّزوجّل يف أمثال القرآن

 واملفيت حيتاج إىل معرفة معاين القرآن وحقائق السنن وبواطن اإلشارات واآلداب واإلمجاع واالختالف،
حل، مث واالطالع على أصول ما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه، مث إىل حسن االختيار، مث إىل العمل الصا

فنحن نرى شروطاً دقيقة يف من يتوىل القضاء وقد فصل فقهاؤان  (16)احلكمة، مث التقوى، مث حينئذ إّن قدر
 هذه الشروط كما أييت:

االجتهاد،  -8الرشد  -7العدالة  -6طهارة املولد  -5اإلميان  -4الذكورة  -3العقل  -2البلوغ  -1
 .(17)بل الضبط على وجه، وال تعترب فيه احلرية كما ال تعترب فيه الكتابة وال البصر، فإن العربة ابلبصرية(

فنحن إذا متعنا يف هذا النص الفقهي جند أن اإلسالم اهتم أوالً يف أن يكون القاصي ابلغاً ففي البلوغ 
القضاء من مل يبلغ السن القانونية، وهي البلوغ  يكتمل النضوج الذهين لإلنسان، فليس صحيحاً أن يتوىل

إضافة لذلك الشرط جيب أن يكون عاقال وليس فيه نقص يف قواه الذهنية وجيب أن يكون ذكرًا فإن 
هلذا املنصب احلسا ، الن املرأة بطبيعتها األنثوية مرهفة األحاسيس، وملا هلا  (18)اإلسالم حرم تويل املرأة

ن أن ختدعها دموع املتخاصمني فتحكم وفقا لعواطفها، كذلك املرأة معرضة من شفقة وحنان حبيث ميك
حلاالت احلمل والوالدة، والعادة الشهرية، ورضاعة األطفال، والسهر على تربيتهم، فكل هذه العوارض 

حرم الطبيعية التكوينية تؤثر سلباً على قابلياهتا سواء من الناحية النفسية أو اجلسدية، فلكل هذه األسباب 
 اإلسالم على املرأة أن تتوىل أمراً ال طاقة هلا به، فهو دين يسر ال ميكن أن يكلف اإلنسان فوق طاقته

                                                        
 .354-353ص ،جورج جرداق، صوت العدالة االنسانية --االمام علي  -13
 .90، اآلية حلسورة الن -14
مصر،  ،االسكندرية، منشأة املعارف، عبد احلميد متويلمع املقارنة ابملبادئ الدستورية احلديثة،  مبادئ نظام احلكم يف االسالم -15
 .218ص  ،1974
 .351صم، 1980، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، 1ط ،--دق املنسوب لألمام الصا ،مصباح الشريعة -16
 .26ص ، 1مؤسسة اخلوئي اإلسالمية، ج كتاب القضاء،السيد أبو القاسم،   اخلوئي، ،تكملة املنهاجمباين  -17
 .61صم، 2014مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت،  ،علي بن حممد بن حبيب البصريابو احلسن ، املاوردي االحكام السلطانية -18
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وقد ذكر الشيخ  .(19)ال يكلف هللا نفساً إالّ وسعها هلا ما كسبت، وعليها ما اكتسبتتعاىل: لقوله 
فصل فيه عوامل عدم صالحية املرأة  --عن النيب  --املفيد يف حديث طويل عن ابن عبا  

 للقضاء.
وبكتابه،  --ومن شروط القاضي هو اإلميان، فيجب أن يكون مسلماً مؤمنا ابهلل تعاىل، ورسوله 

تقومي شخصيته واستقامتها،  وبرسله، وابليوم اآلخر وغريها من شروط اإلميان، واليت تكون األسا  يف
مكانته يف كذلك من شروط القاضي أن يكون طاهر املولد وليس معروفاً أبنه ولد من سفاح حىّت تتعزز 

اجملتمع، وال يكون فيه مطعن ميكن أن ينفذ إليه املنافقون ال ألن ولد الزان يتحمل خطيئة أبويه فقد قال 
لد الزان ال يتحمل تلك اجلرمية ألنه ولد بريئاً ولكن للمجتمع فإن و  .(20)وال تزر وازرة وزر أخرىتعاىل: 

أعرافاً وتقاليد ينبغي مراعاهتا وال ميكن أن يكون احلاكم والقاضي املسلم فيه ثغرة ميكن أن ينفذ منها من يف 
قلبه مرض، وشك، ونفاق، الشرط اآلخر، وهو األهم أن يكون القاضي عادالً منصفاً غري مرتكب للمعاصي 

ومطلعًا على  (21)يت ختل ابلعدالة، وأن يكون راشدًا ذكيًا مستقيماً، وأن يكون عاملًا ابلفقه، وجمتهدًا ال
القوانني اإلسالمّية وإذا مل يكن جمتهداً، فيجب أن يكون ضابطاً لألمور الفقهية، واملسائل القانونية، فهذه 

ور اليت استثناها اإلسالم يف شروط القاضي هي أهم الشروط الواجب توفرها يف من يتوىل القضاء، ومن األم
هي مسألة )احلرية(، فهو ال يشرتط يف القاضي أن يكون من علّية القوم ووجهائهم كما تشرتطه بعض 
القوانني الوضعية سواء القدمية، منها مثل القانون الروماين، الذي كان يشرتط أن يكون القاضي من النبالء، 

يطاين امللكي يف وجوب كون القاضي من اللوردات، أو من احملافظني، فإن أو كما يشرتطها القانون الرب 
اإلسالم أجاز القضاء ومنصبه الرفيع حىّت للعبيد اّلذين ال ميلكون حريتهم ما دامت تتوفر فيهم الشروط 

 .(22)األساسية األخرى، وهذه هي عظمة اإلسالم
 --ضمانات التقاضي عند األمام علي : املطلب الثاني

على اسس وقواعد مهمة هتدف اىل تنظيم حسن سري القضاء  --تستند رسالة القضاء لألمام علي 
اىل اجياد  --فضالً عن ذلك حيرص األمام علي  وأجراءاته وضمان حقوق اخلصوم وعدم االضرار هبم،

ي محاية قواعد خاصة لضمان نزاهة القضاة ومحاية استقالهلم جتاه اخلصوم والغرض من هذه الضماانت ه
حدًا ملثل هذه التصرفات اليت قد تؤثر على نزاهة  --القاضي من نفسه وضعت رسالة األمام علي 

اسسًا وقواعد لضمان  --ألنه بشر والنفس أمارة ابلسوء فقد وضع االمام علي  ؛القاضي وحيادته
 :منها (23)وظيفة التقاضي

                                                        
 .286، اآلية بقرةسورة ال -19
 .18، اآلية فاطرسورة  -20
، ص 6ج، 1985، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، 2ط ،وهبة الزحيلي .الفقه االسالمي وادلته، د -21

746. 
 ه.1430، العدد --عبا  زبون العبودي، جملة أهل البيت، --أتمالت قانونية يف رسالة القضاء لإلمام علي -22
 .362ص جورج جرداق،، صوت العدالة االنسانية -23
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 اواًل: استقالل السلطة القضائية 
فهو مبدع هذه الفكرة من خالل  --ستقالل القضاء هو أمري املؤمنني اوب اول من بدأ أبسل ن  إ

 ياملنهج القضائي الذي اعتمده يف االحكام والقضااي اليت حكم هبا وكل من كتب يف القضاء االسالم
فصل القضاء عن السلطة التشريعية  اىل --سعى األمام فقد . --استند اىل منهج أمري املؤمنني 

ألن من اهم اسباب جناح القضاء  ؛لكي يكسب القضاة احلصانة ويؤمنهم من عقاب السلطةوالتنفيذية 
هو ))ان يكون القاضي مستقالً يف الفكر واالرادة، قوايً يف الصميم والقرار غري متأثر بشيء من السلطات 

 .(24)السياسية واالقتصادية((
 ملالك االشرت ))واعطه من املنزلة لديك مااليطمع فيه غريه من خاصتك، -- هِ قد جاء يف كتابف

 .(25)ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك وانظر يف ذلك نظراً بليغاً((
 اثنيا: التأمني الوظيفي واالقتصادي للقاضي 

 ؛على ضرورة التأمني الوظيفي واالقتصادي للقاضي --يستند النظام القضائي عند االمام علي 
هذا االمر ملالك  --وقد اوضح االمام علي  ،النه عدم ضبط هاتني الوسيلتني تعم الفوضى واالحنالل

من املنزلة لديك ماال يطمع فيه غريه(( وهبذا يوصي االمري  (اي للقاضي).. .االشرت واليت جاء فيها ))واعطه
ا كانت درجته ان يعيق ان تكون للقاضي منزلة رفيعة عند السلطة حبيث اليستطيع احد مهم --

 .عملهم
رواتب القضاة يف اإلسالم أعلى رواتب يتقاضاها موظف يف الدولة اإلسالمّية فلم حيدد اإلسالم  دتع

هلم مرتباً معيناً بل هلم صك مفتوح كي ال تلجأهم احلاجة والفاقة إىل أخذ الرشوة من املتخاصمني فتختل 
: )مث أكثر تعاهد أمره --عن رسول هللا  --ام علي األحكام القضائية وختتفي العدالة فعن اإلم

وقضاايه، وأبسط عليه من البذل ما يستغين به عن الطمع وتقل حاجته إىل النا  واجعل  -أي القاضي-
له منك منزلة ال يطمع فيها غريه حىّت أيمن من إغتيال الرجال أايه عنك وال حيايب أحداً للرجاء واليصانعه 

 .(26)الستجالب حسن الثناء، أحسن توقريه يف جملسك، وقربه منك(
مسو مكانة القاضي يف النظام اإلسالمي  -- ديث الشريف عن النيبفنحن نرى يف هذا احل

ومكانته الرفيعة، فليس هناك رتبة يف السلطة اإلسالمّية أرفع من رتبة القاضي إاّل رتبة اإلمام وويل األمر 
ه حبيث ال يلجأ القاضي إىل أحد الوزراء أو القادة كي يقربوه من احلاكم األعلى للمسلمني أو ميدحوه لدي

حىّت ال يصبح أداة طيعة يف أيدي هؤالء املسؤولني كي حيكم لصاحلهم إّن حدثت هلم قضية لديه بل هو 
 هلدى اإلمام، وهذه هي عظمة النظام القضائي يف اإلسالم ومسو  اً أرفع وامسى منهم مجيعًا وأقرب شخص

                                                        
، 2جم، 1988، الدار اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 2ط املنتظري،، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة االسالمية -24

 .196ص 
 .94، ص3ج ،--االمام علي ، هنج البالغة -25
حتقيق: عاصف بن علي أصغر فيضي، دار املعرف، القاهرة، مصر، ، املغريب القاضي النعمان ،ابن حيون، دعائم االسالم -26
 .360، ص1جم،1963
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سولت له نفسه يوما  ن  إ فقد حذر اإلسالم القاضي من أخذ الرشوة وقبول اهلدية كذلك وسد عليه الطريق
 .(27)ما يف ذلك األمر
املراقبة الوثيقة للموقف املايل للقضاة حيث روي ان شرحيًا أشرتى دارًا فقال له  --ونبه االمام 

وكتبت هلا كتاابً، واشهدت شهوداً، فقال  : )بلغيت انك اشرتيت دارًا بثمانني دينار،--االمام علي 
مث قال له اما انه سيأتيك من الينظر يف كتابك واليسألك  اً فنظر مغضب قال: أمري املؤمنني، شريح: كذلك اي

فأنظر ايشريح التكون ابتعت الدار من  عن بيتك حىت خيرجك منها شاخصاً ويسلمك اىل قربك خالصاً،
 --فاالمام  (28)ذا انت قد خسرت الدنيا واآلخرة( إف او نقدت الثمن من غري حاللك، غري مالك،

 --يريد لقضاته التميز عن بقية النا  ابملال وشراء الدور واالراضي ومع انه طلب من مالك االشرت ال
كان   --ولكن هدف االمام  ان يفسح لقاضيه يف البذل مايزيل علته وتقل معه حاجته اىل النا ،

 .نا بل اراد ان يتعفف عما يف ايدي ال سامياً مل خيلق طبقة عليا حاكمة من والته وقضاته،
 .(29)لني ان يقارنوا انفسهم مع ضعفاء النا  وليس مع اغنيائهمو يريد من املسؤ  --فاالمام علي 

 اثلثا: الرقابة على القضاة 
لدعم واستقالل وتقومي اجلانب االخالقي والسلوكي للقاضي فضالً  مساعداً  عامالرقابة القضاء تعد  ن  إ

ابو األسود الدؤيل عن القضاء لرفع صوته  --م علي فقد عزل االما عن اجلانب العلمي والتشريعي،
مل عزلتين،  :وىل ااب االسود الدؤيل القضاء مث عزله فقال له --على اخلصم فقد روي ان أمري املؤمنني 

-وقد رأى االمام علي  (30))اين رأيت كالمك يعلو كالم خصمك( --ماخنت وماجنيت؟ فقال 
ان مصلحة القضاء ورعاية العدل تقضي على ويل االمر ان يكثر من مراقبة واعمال وتصرفات  -

متصفني بصفات املتكاملة واهنم افضل الرعية علمًا واخالقًا والشعور  االقضاة من حني آلخر وإن كانو 
ُق قوايً وعميقاً أن يكون احل --لني فأراد االمام علي و يف نفو  بعض املسؤ  قد يكون ضئيالً  لية،و ابملسؤ 

يف نفو  املوظفني عامة والقضاة خاصة فعهد اىل عامله ان يكثر تعهد قضائه والعمل مببدأ استقالل 
القاضي حيتم وجود الرقابة ألهنا ستكون الضمانة على عدم احنراف القاضي واستقالله للحرية املمنوحة 

 .(31)اليه
 مراعاة وحدة االحكام القضائية: املطلب الثالث

اكد  --فاالمام علي  اختالف القضاة يف وحدة االحكام القضائية، --االمام علي  رفض
على اجلانب األجتماعي يف عملية التنظيم القضائي وابلتايل يف عملية العدل وعدم االختالف يف الوحدة، 

الشريفة ألهنا معني وتتبع أمر القضاء ونصه والرجوع اىل منهله األسا  املتمثل ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية 

                                                        
 .228ص  2ج،عمانلقاضي الن، دعائم االسالم -27
 .866، ص 41ج  حممد ابقر، دار احياء الكتب اإلسالمية، قم، إيران، اجمللسي،، حبار االنوار -28
 .120، ص1423، دار الوالية، 1ط حسني املوسوي،، منوذج احلاكم العادل --االمام علي  -29
 .(21581رواية رقم)359، 17ج  احلر العاملي،، مستدرك الوسائل -30
 .55-54صم، 1969مطبعة أسعد، بغداد، العراق، توفيق الفكيكي، ، الراعي والرعية -31
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مطابقة للحق، وهي احكام  --ومصدر احلكم القضائي واحلجر األسا ، وان احكام األمام علي  
 .هياثبته تتقيد بتغري الزمان واملكان، ألنه يستقي علومه من الوحي األال

ألن القضاء  فقضيت بينهما قضاًء واحداً، يف رسالته ))لو أختصم ايل رجالن، --يشري األمام 
 .(32)الحيول واليزول(( 

وحده يف حقيقة االحكام القضائية ألهنا تكون عنده مطابقة للحقيقة الواقعية،  --تفرد االمام 
جيمع القضاة واحلكام بني احلني واآلخر ليوحد األسس اليت تقوم عليها االحكام  --وكان االمام علي 

:))ترد على احدهم --وكان يقول  جتهاد،إلاسع آبلية ايف كافة ارجاء دولته وجيعل القضاة على علم و 
 ((.مث ترد تلك القضية بعينها على غريه فيحكم خبالفه القضية يف حكم من األحكام فيحكم فيها برأيه،

فقد كان  (33)الذي استقضاهم فيصوب آراءهم مجيعاً  --مث جيتمع القضاة بذلك عند األمام علي 
اقضاكم علي( وعليه فأن ) --هو الذي قال فيه رسول هللا اقضى القضاة و  --األمام علي 

أطالع الفقه القانوين على احكام احملاكم والتعليق عليها يعزز رصانتها العلمية والوصول اىل احلقيقة الواقعية 
ولذالك نظمت تشريعات  اليت تعمل التشريعات احلديثة على ان تكون أصدار األحكام القضائية موحدة،

لى درجتني وجعلت االسس املهمة اليت يستند اليها القضاء مما جعل احملكمة اكثر دقة بدراسة التقاضي ع
 .موضوع الدعوى واالحكام والتدقيق فيها للوصول اىل العدالة ووحدة االحكام

السابق فاالمام هو احملكمة العليا اليت تصحح االخطاء اليت يقع  هبقول --وهذا مااشار اليه االمام 
 .(34)ضاةهبا الق

 الدعوى ووقائعها في المنهج القضائي: المبحث الثالث

 --العمل القضائي عند االمام علي : املطلب األول
هي ولكن كلف به االنسان، فالقاضي القضاء ليس عمالً اداراي يف جمال الوظيفة العامة امنا هو عمل اال

يكتنفه التنازع او الغموض لغرض كشف عائديته عندما تعرض امامه الدعوى يطلب التحري عن احلق الذي 
، وهبدف الوصول اىل احلكم الصائب والسليم البد من امكان اً وواضح اً وحقيقة وجوده وان يكون صحيح

واحلق ان قيمة احللول العلمية اليت قررها  --النظر وتفهم املعطيات للجانب العلمي لقضاء االمام علي 
ضااي اليت يرويها لنا تراثه العظيم، امنا تشكل يف حقيقتها ملتقياً عاماً يف جزيئات الق --االمام علي 

كان حريصاً يف قضائه على احكام هللا سبحانه   --، وان امري املؤمنني (35)لرجال القضاء عرب العصور
، ولذلك اكد لعماله ضرورة أختيار القاضي الصاحل وأقامة العدل بني النا  --وتعاىل وسنة رسوله

، ففي هذا اجلو املفعم ابلعدالة (36)يف اشاعة العدل --يقتدي بسرية رسول هللا  --كان 
                                                        

 .103ص ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 3ط عبا  العبودي،املدين،  شرح احكام قانون االثبات -32
 .359جورج جرداق، ص ، صوت العدالة االنسانية --االمام علي  -33
 .11-9توفيق الفكيكي، ص، الراعي والرعية -34
، العتبة العلوية املقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية، 1ط فاضل عبا  املال،، لقضاءابومنهجه  --مام علي إلا -35
 .138ص م، 2010
، دار النفائس للطباعة والنشر، عمان، األردن، 3، طحممد نعيم ايسني، نظرية الدعوى بني الشريعة االسالمية وقانون املرافعات -36
 .274، 6ج م،2005
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االجتماعية تربز مبادئ األسالم الداعية اىل احرتام حقوق النا  ومصاحلهم املشروعة ومن ضمنها حقهم 
مي حقيقة عدالة القضاء األسال --يف رفع الدعوى حىت على السلطة احلاكمة، لقد جسد االمام علي 

ميني قاطع،  وأ)احكام املسلمني على ثالثة: شهادة عادلة،  --حبكمته وعلمه وذكر عنه أبنه قال: 
 .(37)ماضية من أئمة اهلدى( ةو سنأ

 الدعوة ووقائعها وعناصرها ومدلول سريها: املطلب الثاني
ع الدعوى على وجوب اتباع شكل معني يف رف --من خالل سري العملية القضائية ألمري املؤمنني 

مل تعرف شكلية للقيود والتعقيدات يف اجراء الدعوى،  ن الشريعة االسالمية أسا   أو الطلب القضائي، ال
فالقاضي عليه ان يدور مع احلق ويتقصى احلقيقة من خالل اإلجراءات اليت يبادر أبختاذها مادام يراها 

-لعاملي يف وسائله عن أمري املؤمنني عليا ىمفيدة، دون ان أتخذه لومة الئم يف جمال سري الدعوى فقد رو 
وانه  ،(38)يزال هبم حىت يصطلحوا( )كان يدعو اخلصوم اىل الصلح فال --أبن النيب االكرم  -

: )ايعلي اذا تقاضي اليك رجالن فال تقِض لألول --عليه افضل الصالة والسالم قال يومًا لعلي 
 .(39)للقضاء(حىت تسمع من اآلخر، فإنك ان فعلت ذلك تبني 

تدلنا على وجوب ان يراعي القاضي ابتداء اجلانبني،  --ومقتضى هذه التوجيهات النبوية لألمام 
األول احضار املتخاصمني وفهم الدعوى اما الثاين فيقوم على عرض الصلح عليهما، فأن وقائع الدعوى 

ه فهي احلالة اليت تصب يف مصدر تكمن يف جمموعة من الوسائل واألمور اليت يستند اليها املدعي يف دعوا
احلق املدعى به، وان موضوع الدعوى هو املطالبة ابلتعويض عن الفعل الضار مثال كضمان ملك الدابة 
اليت سببت للغري الضرر اثناء ركوبه هلا بفعل الوطئ على ماجاء يف احدى السوابق القضائية ألقضى األمة، 

ى التعويض املطالب به عما سببت الدابة من ضرر للمشتكي، اي ان موضوع الدعوى هو الضمان القائم عل
فإن وقائع الدعوى تتمثل يف العناصر الواقعية اليت سببت ذلك الضرر بفعل الوطئ ابلذات، وهو نشاط 
مادي ملمو ، اما عناصر الدعوى فتكمن يف فروق بني الدعوى اجلزائية عن الدعوى املدنية اذ لكل منهما 

 ن األخرى وهي كالتايل:عناصرها املستقلة ع
 اواًل: من حيث السبب:

السبب للدعوى اجلزائية هو الواقعة االجرامية اليت توجب ايقاع اجلزاء على اجلاين بعد ادانته على  ن  إ
فعله االجرامي وذلك ضمااًن للحق العام، يف حني ان سبب الدعوى املدنية هو الضرر وليس الواقعة 

 األجرامية.
 ملوضوع:اثنياً: من حيث ا

 .بينما موضوع الدعوى اجلزائية هو طلب العقوبة ،ضموضوع الدعوى املدنية هو طلب التعوي

                                                        
 .)ابب الزايدات يف القضااي واالحكام(217، ص 27ر العاملي، جاحل، وسائل الشيعة -37
 .)ابب ان يشرتط فيه األميان والعدالة( 415، ص 27احلر العاملي، ج، وسائل الشيعة -38
 .499ص ، --، وصااي الرسول لزوج البتول 2ج  ،4، ب 158، ص 18احلر العاملي، ج ، وسائل الشيعة -39
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 :اخلصوماثلثاً: من حيث  
يف حني ان اخلصوم يف الدعوى اجلزائية مها ،اخلصوم يف الدعوى املدنية هم املدعي املدين واملدعى عليه

 .(40)اجلاين أو املسؤول مدنياً  -املشتكي أو احلق العام واملتهم
عليه ان يكون )اوقفهم يف الشبهات  نم اجراءاهتا، كالتأين وحتليل البينة وما اىل ذلك، فالقاضي اذتي

وأخذهم ابحلجج واقلهم تربماً مبراجعة اخلصم واصربهم على كشف األمور( كي يفقه سر التنازع يف الدعوى 
ا فقد يفوته الكثري ألن يف الزوااي خفااي وبغية وصول فهمه اقصاه فإن مل خيض يف اجلزيئات الدعوى وزواايه

 --ستقصاء، ألن النظرة االوىل محقاء كما يروي عن النيب الاعليه ان يستقصي أمر الدعوى أشد 
وعليه فإن فهم الدعوى يعين التحقق منها وكشف عائدية احلق فيها من عدمه عرب ماحتصل لدى القاضي 

ادلة ودفوع وهذا الفهم يستتبعه فهم الواجب وهو فهم حكم هللا تعاىل من الكتاب يف جملس قضائه من 
يف الشاهد يرى مااليراه الغائب وقد شبه  --والسنة املطهرة، وانُه على هدى توجيهات النيب االكرم

قيق يتم اال عرب التح ال ابحلديد احملماة فهي تصيب من المسها ابآلم واحلروق وهذا يعين فهم الدعوى،
ملعاينة( اانهُ )ليس اخلرب ك --واملوازنة يف االدلة اليت حتصلت يف جمالس القضاء وقد ورد عن رسول هللا

اي حقق مث  )ان الشاهد يرى ما ال يراه الغائب(--ألن العني التكذب ومعىن قول الرسول 
 .(41)أقضي

 أدلة االثبات: الثالثاملطلب 
املدعي دعواه فيسأل القاضي املدعى عليه عن رأيه يف  عندما حيضر اخلصمان جملس القضاء، يعرض

فإن الدعوى تثبت عليه واذا مل يقر طلب القاضي من املدعي ان يقدم مالديه  ذلك فإذا أقر مبا قاله املدعي،
من البينة وعلى اساسها يصدر القاضي احلكم، فإذا مل يكن لدى املدعي البينة، اعطي له حق استحالف 

ا رفض ختمت الدعوى لصاحل املدعى عليه، واذا استحلفه وحلف املدعى عليه انتهت املدعى عليه، فإذ
هذه الوسائل اليت يستخدمها القاضي تسمى أدلة االثبات وهي عديدة اتفق  القضية لصاحل املدعى عليه،

ختلفوا الفقهاء على بعضها واختلفوا على بعضها االخر، اتفقوا على األقرار والشهادة واليمني والنكول، وا
دليالُ آخر من سريته  --يف علم القاضي والقرائن والقسامة والقيافة والقرعة، وقد قدم لنا امري املؤمنني 

، ومن خالل (42)القضائية وهو رأي اخلبري فإن مل أيت احد من العلماء على ذكره المن السنة والمن الشيعة
 القضائية نذكر ما يلي: --مسرية االمام علي 

                                                        
 .159-144فاضل عبا  املال، ص  ،ومنهجه يف القضاء --االمام علي  -40
 .151 -145، صفاضل عباي املال، ومنهجه يف القضاء --االمام علي  -41
م، 1999، الغدير، بريوت، لبنان، 1طالدكتور حمسن ابقر املوسوي، ، --القضاء والنظام القضائي عند االمام علي  -42

 .189ص
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 اإلقرار:اوال: 
اف املقر هو اعرت او  (43)هو اخبار الشخص بثبوت حق للغري على نفسه ولو كان هذا احلق سلبياً وقيل 

حبق عليه ويشرتط فيه ان يكون له أهلية التملك فلو أقر لبهيمة مل يقبل ولو اقر لعبد صح ويكون املقر به 
 ملواله.

ان يكون شيئاً معمواًل ومشروعاً فالذي اليقره العقل الميكن االقرار به، كأن يقر أبن  يشرتطبه  واملقر
 ان ذالك الشخص قد تويف يف ذالك التاريخ. شخصاً اعطاه بيتاً وحدد اتريخ، مث تبني ان ذلك

اء  َّللِِ  الكرمية  ةاستند العلماء على حجية االقرار اباليو  ِط ُشه د  اي  أ يُـّه ا ال ِذين  آم ُنوا ُكونُوا قـ و اِمني  اِبل ِقس 
ي ِن و األ  قـ ر ِبني  ِإن ي ُكن  غ ِنيًّا أ و   ُ أ و ىل ٰ هِبِم ا ف ال  تـ ت ِبُعوا اهل  و ٰى أ ن تـ ع ِدُلوا و ِإن  و ل و  ع ل ٰى أ نُفِسُكم  أ ِو ال و اِلد  ف ِقريًا ف اَّلل 

ِبريًا  .(44)تـ ل ُووا أ و  تـُع رُِضوا ف ِإن  اَّلل   ك ان  مب ا تـ ع م ُلون  خ 
ا اما والشهادة على النفس هي األقرار وقد امران هللا تبارك وتعاىل ان نقر على انفسنا ابحلق الذي علين

 .(45))قل احلق ولو على نفسك( --من السنة فقد ورد عن النيب األكرم 
يف رجل اقر عند موته لفالن وفالن  --واستندوا اىل رواية السكوين عن جعفر عن ابيه عن علي 

:)اميها اقام البينة فله املال، وان --ألحدمها عندي الف درهم، مت مات على تلك احلال، فقال علي 
فاألقرار هو دليل من ادلة االثبات بل هو اقوى األدلة  (46)مل يقم احد منهما البينة، فاملال بينهما نصفان(

ه ارجح من احتمال الكذب اذ ليس من عادة العقالء إن يقروا بشيء على األطالق ألن احتمال الصدق في
فضيلة ألنُه دليل على التوبة  --على انفسهم اذ مل يكونوا صادقني بذلك، واالقرار عند أمري املؤمنني 

لكن األقرار اقوى داللة من االعتذار، النه يتضمن  (47)))االقرار اعتذار(( --لقول أمري املؤمنني 
 عادة احلق اىل نصابه فهو اعتذار وتعهد يف آن واحد.ويتضمن تعهداً إب االعتذار

 اثنياً: البينة:
 (48)))البينة على املدعي(( --عقلية كانت أم حمسوسة ومسي الشاهدان بينة لقوله  الواضحةالداللة 

طرق القضاء لقوله  فالبينة مرادفة للشهادة ألثبات احلق على الغري، اتفق الفقهاء مجيعاً على ان الشهادة من
ِن مم ن تـ ر ض و ن  ِمن  اتعاىل: ِ فـ ر ُجل  و ام ر أ ات  ي ِن ِمن ّرِج اِلُكم  ف ِإن مل   ي ُكوان  ر ُجل ني  ِهُدوا ش ِهيد  ت ش  اءِ و اس   .(49)لشُّه د 

)الشهادات استظهار على  --أما الشهادة يف هنج البالغة يف هذا اجملال ورد عن أمري املؤمنني 
واحد يدعي احلق على نفسه فضاعت  لفلوال الشهادة ألستمر النزاع بني النا  ولظل ك (50)اجملاحدات(

، ولو نظران اىل قضاء أمري احلقوق وانتشر الظلم بني بين البشر فاجملاحدات هنا مبعىن األمور اليت يتم انكارها
                                                        

 .137صم، 2005قم، ايران، ، 2م ،دائرة معارف الفقه االسالم، مؤسسة موسوعة الفقه االسالمي -43
 .135سورة النساء، اآلية  -44
 .171، ص77، جحبار االنوار، اجمللسي -45
 .400، ص13جاحلر العاملي، ، الوسائل -46
حتقيق: سيد مهدي رجائي، دار الكتاب اإلسالمي، خ عبد الواحد بن حممد التميمي اآلمدي، الشيودرر الكلم،  غرر احلكم -47

 .51، ص1قم، إيران، ج
 .474، ص6الشيخ عبد الواحد بن حممد التميمي اآلمدي، ج، غرر احلكم -48
 .282 ، اآليةبقرةسورة ال -49
 .248، ص1ابن فرحون املالكي، ج، تبصرة احلكام -50
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لوجدانه استفاد من السلطة اليت مينحها الواقع القضائي يف تقدير شهادة الشهود بغية  --املؤمنني  
ابعاد السلطة اليت مارسها  --كشف احلقيقة وحتديد الواقعة، ومن احلوادث اليت عاجلها امري املؤمنني 

اول من فرق بني الشهود يف القضاء وحىت  --نني االمام يف تقدير شهادة الشهود وان امري املؤم
 اصبحت سنه جارية.

بني الشهود يف قصة الشاب املعروفة، عندما ورد عليه ابكياً شاكياً لشريح  --فقد فرق االمام علي 
القاضي ألنه حكم عليه بشهادة الشهود الذين شهدوا موت ابيه فقام امري املؤمنني بتفريقهم واخذ اقواهلم 

وبعد هذه احلادثة اصبح  (51)ين فوجد اختالفا كبريا يف اقواهلم مما يدل على كذهبم وتواطئهم على قتلهمنفرد
 بعد ان ملسوا آاثره ومنافعه. --التفريق بني الشهود مبدأ يف القضاء ويستدلون عليه بعمل امري املؤمنني 

 النكولاثلثا: و 
 انُه حيلف ومل يرد، قال احلاكم ان حلفت واال احملقق احللي يف النكول )ان نكل املنكر، مبعىن وذكر

فإن اصر قيل يقضي عليه ابلنكول( فالنكول هنا  جعلتك انكاًل ويكرر ذلك ثالاثً، استظهارًا ال فرضاً،
امنا اعطى دلياًل أبنكاره  فاملدعى عليه عند امتناعه عن حلف اليمني، ةمبعىن اقرار غري جازم ألن فيه شبه

صحيحاً فلو كان صادقاً يف انكاره ملا تبطأ يف اليمني اليت ستدفع الضرر عنه وال خوف من اليمني مل يكن 
 .(52)اذا كان صادقاُ 

 رابعاً: القسامة 
))القسامة جعل يف النفس على العهد مخسني رجاًل وجعل يف النفس على  --عند امري املؤمنني 

وقد استدل بعضهم يف هذه الرواية على عدم كفاية أقل من مخسني رجالً مع  اخلطأ مخسة وعشرين رجاًل((
 :العدد هو اجياد احلس اجلماعي، وعن احملقق احللي قال ةوهذا الرأي االوفق ألن حكم تكثري احللف عليه،

واهلدف من القسامة احلفاظ على  عليهم االميان حىت يكملوا العدد( كررتكانوا اقل من اخلمسني    )لو
 .(53)جتماعيةاللية او جياد حس املسؤ الدماء إب

 خامسًا: علم القاضي
مل يستخدم علم الغيب يف مجيع املوارد صحيح انه استخدم خواص  --فإن االمام أمري املؤمنني 

 --ودة وقد ذكرت يف قضاايه لكنها الحتمل عنوان القضاء بل كان األمام هذا العلم يف مرات حمد
و احنراف جسيم كوقوفه للحيلولة  يريد هبذه اخلطوة أبستناده اىل املغيبات ان يقف امام وقوع أشكال كبريأ

سرتي قد ولو ان العالمة الت دون حتقق الزواج غالم أبمه وهو اليعلم أهنا امُه، فهذه احلادثة التعد قضاءً 
 ، نذكر نصها كما اوردها ابن شهر آشوب: --ذكرها يف مجلة اقضيته 

                                                        
ه، 1379مشري الدين ابو عبدهللا حممد بن علي، مكتبة العالمة، قم إيران، شهر آشوب،  ، ابنبالقصة املذكورة يف املناق -51

 .507-506ص، 1ج
، دار القارئ، بريوت، لبنان، 2، حتقيق: السيد صادق الشريازي، طالعالمة احللييف مسائل احلالل واحلرام،  شرائع االسالم -52
 .874، ص4جم، 2014
 .2احلديث رقم ،120، ص19ج ،احلر العاملي، الوسائل -53
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بعث احد اصحابه اىل احدى حمالت الكوفة واخربه ان هنالك امرأة ورجل  --ان امري املؤمنني 
على ابب مسجد احمللة، وأمره ان أييت هبما، فلما جاء ذكر للمرأة قصتها مع الرجل الذي تزوجته زواجاً 

وكيف تركت مولودها يف العراء خوف الفضيحة، مث ذكر هلا ان ولدها الذي  مؤقتاً، وكيف ولد هلما مولود،
ركته هو هذا الرجل الذي اتفقت معه على الزواج فهذه ليست واقعة قضائية ولكن كان هدف االمام ت

 .(54)منع حتقق هذا الزواج --علي 
ال يقضي اال بدليل وكان دليله معه فإذا سأله اخلصم عنهُ قدمه اليه وهذه  --فكان امري املؤمنني 

تقتضي احلكم ابلواقعيات. الن احلكم ابملغيبات يفتقر اىل ميزة ابرزة يف مجيع أحكامه واحلاجة اىل الدليل 
 دليل ملمو .

 ابلقرائن --امري املؤمنني  سادسًا: قضاء
والقرائن هي النتائج اليت يستخلصها القانون او القاضي من واقعة معلومة ملعرفة واقعة جمهولة وقد قضى 

القرائن  --قد استعمل االمام علي يف كثري من اخلصومات اليت عرضت عليه و  --امري املؤمنني 
 للكشف عن احلقائق يف كثري من قضاايه وهي تقسم على اسا  طبيعة القرينة اىل:

  ..قرائن االثر1
  ..القرائن اللفظية2
  .. قرائن احلالة3

وما نفحت  يف صاحب الدابة انُه يضمن ماوطأت بيدها ورجلها، --فقد قضى امري املؤمنني 
 .(55)عليه اال ان يضرهبا انسانبرجلها فال ضمان 

دراسة - --الحدود والديَّات في فكر اإلمام علي : المبحث الرابع

 -تطبيقية

 توطئة:
اقضى أهل زمانه ألنُه أعلمهم ابلفقه  --ثروة علمية فاألمام علي  --يعد قضاء االمام علي 

))اقضاكم  --والشريعة ومها الوجدان الذي اعطاه القدرة يف استخدام القضاء وفيه قال: رسول هللا 
))ليس أحد يقضي بقضاء يصيب يف احلق  :قال --و ))اقضى اميت علي(( وإن حممد الباقر  علي((

))لو ثنيت يل الوسادة لقضيت بني اهل االجنيل  --ويقول االمام علي  (56)مفتاحه قضاء علي(( اال
جنيلهم، وأهل الفرقان بفرقاهنم، حىت ينطق كل واحد ويقول قد قضى علي يف مبا انزل(( ويف املأثور عن إب

قامة احلدود من األمور إف اب احلسن((أ عمر بن اخلطاب قوله: ))ال ابرك هللا يف معضلة مل حتكم فيها اي

                                                        
 .492-491، 1جالبن شهر آشوب، ، املناقب -54
 .11، الرواية رقم303، ص7جالكليين، ، الكايف -55
 .195، ص1جم، 1993، 2حتقيق: مؤسسة آل البيت، طالشيخ املفيد، ، االرشاد -56
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ومن هنا نذكر بعص التطبيقات واألحكام اليت طبقها األمام علي  --مام علي االساسية يف قضاء األ 
 .(57) --واصبحت بعده مناراً يستلهم منها كل ذي عدل ليحكم بنهج األمام علي  --

 حد الزنا: املطلب األول
واضحة عد علماء املسلمني الزان من الذنوب الكبرية وحرمته تعد من البديهيات الدينية واملسلمات ال

وورد يف القرآن الكرمي سبع آايت حتدثت عن الزان وقد ذكرت بعض الرواايت الكثري من اآلاثر املتعلقة 
ومن آاثره الدنيوية خراب البيت وسلب الربكة يف  ابلزان، وان الزان يعدل قتل نيب أو أمام او هدم الكعبة

خروية الغضب االهلي واخللود يف النار، وقد ومن آاثره اال أهاحلياة، وتعجيل الفناء وقطع الرزق وموت الفج
ورد يف كتب الفقه ثالث عقوابت كحد للزان ختتلف أبختالف حال الزانة اجللد وهو احلد الشرعي للرجل 
أو املرأة، الزاين اذا مل يكن حمصناً وكان ابلغاً عاقاًل حراً وهو مائة جلدة وقد ورد هذا احلكم يف االية الثانية 

فالقتل هو عقوبة الزان ابحملارم النسبية كاألم ، ويكون اقامة احلد حبضور جمموعة من املؤمننيمن سورة النور 
واالخت والبنت والزان أبمرأة مكرها هلا )االغتصاب( وزان غري املسلم ابملسلمة وتكرار الزان بعد اقامة احلد 

اذا كان عاقاًل حرًا سواء كان عليه ثالث مرات فإنه يقتل يف الرابعة، والرجم هو احلد الشرعي للمحصن 
أمرأة ومن حيكم عليه ابلرجم جيب عليه الغسل ويبقى الرجل اىل وسطه واملرأة اىل صدرها يف االرض  أو رجالً 

ونذكر اروع  ،(58) يضربون ابحلجارة وأما الشيخ والشيخة اذا زنيا فإهنما جيلدان مائة جلدة مث يرمجانمث
 .--ي التطبيقات اليت قام هبا األمام عل

فيمن ولدت لستة اشهر روي عن يونس، عن احلسن ان عمر أتى  --حكم االمام علي  اوال:
)وإن خاصمتك بكتاب هللا  --أبمرأة قد ولدت لستة اشهر فهم برمجها، فقال له أمري املؤمنني 

والوالدات يرضعن أوالدهن ، وقوله تعاىل:(59)ومحلهُ وفصالهُ ثالثون  شهراً خصمتك إن هللا عز امسه يقول:
املرأة الرضاعة سنتني، وكان محلهُ وفصالهُ ثالثني  فإن متت ،(60)أراد أن يتم الرضاعةحولني كاملني ملن 

محل منها ستة اشهر فخلى عمر سبيل املرأة وثبت احلكم بذلك يعمل به الصحابة والتابعني  الضشهراً كان 
كتاب هللا مما حري ب --ومن اخذ عنه اىل يومنا هذا، وكذا غريه من الوقائع اليت قضى هبا أمري املؤمنني 

العقول فهذا احلكم كان اثبتاً يف الكتاب اجمليد ولكن التبلغه عقول الرجال اال املكمل منهم الذين هداهم 
 .(61)هللا اليه وعلمهم معامل دينه

عرض أمري املؤمنني أف اي أمري املؤمنني إين زنيت فطهرين، فقال: --امري املؤمنني  اثنيا: اتى رجل اىل
على القول فقال: أيعجز احدكم اذا قارف  --مث قال له اجلس فإقبل علي  بوجهه عنه، --

 أمري املؤمنني اين زنيت فطهرين، اي فقام الرجل فقال: هذه السيئة ان يسرت على نفسه كما سرت هللا عليه،
                                                        

ص ه، 1417، مؤسسة البعثة للطباعة والنشر، قم، إيران، 1حتقيق: قسم الدراسات اإلسالمية، طالشيخ الصدوق، ، مايلألا -57
429. 

دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، ، العاملي، زين الدين البجعي الشهيد الثاينيف شرح اللمعة الدمشقية،  الروضة البهية -58
، --، مؤسسة اإلمام اهلادي --تابعة ملؤسسة اإلمام اهلادي حتقيق: جلنة التحقيق ال الصدوق،، ، املقنع16ص  ،9ج

 .428صه، 1415
 .51، اآلية ألعرافسورة ا -59
 .233، اآلية بقرةسورة ال -60
 .206، ص 1املفيد، ج، االرشاد -61
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بل على واي طهارة افضل من التوبة؟ مث اق :--قال  الطهارة، قال: ؟قال: وما دعاك اىل ما قلت
فقال:  امري املؤمنني إين زنيت فطهرين فقال له أتقرأ شيئاً من القرآن؟ اي اصحابه حيدثهم، فقام الرجل فقال:

 وجل يف صالتك وزكاتك؟ : أتعرف ما يلزمك من حقوق هللا عز--نعم، فسأله فأصاب، فقال له 
د وجعاً يف رأسك أو شيئاً يف فأصاب، فقال لُه: هل بك من مرض يعروك أو جت فقال الرجل نعم، فسأله،
: وحيك اذهب حىت نسأل عنك يف --فقال  امري املؤمنني ال، فقال: اي ؟بدنك أو غمًا يف صدرك

فأخرب أنُه سامل احلال وانه ليس  نا مل نطلبك، فقال: فسأل عنه،يالسر كما سألناك يف العلن، فإن مل تعد ال
 الظن.هناك شيء يدخل عليه به 

: لو أنك مل أتتنا مل --جل اليه فقال: ايامري املؤمنني اين زنيت فطهرين فقال له قال: مث عاد الر 
انه جيزى من حضر منكم  معشر النا ، وجل، مث قال اي نطلبك، ولسنا بتاركيك اذا لزمك حكم هللا عز

أننا ال ف رمجه عمن غاب فنشدت هللا رجالً منكم حيضر غداً ملا تلثم بعمامته حىت ال يعرف بعضكم بعضاً،
-فأقبل علي  قال فغدا النا  كما أمرهم قبل اسفار الصبح، ننظر يف وجه رجل وحنن نرمجه ابحلجارة،

وجل  أيخذ هللا عز فأنه ال مث قال: نشدت هللا رجاًل منكم هلل عليه مثل هذا احلق ان أيخذ هلل به، -
ورماه  حىت الساعة، مث رماه أبربعة احجار،حبق من يطلبه هللا مبثله، قال فانصرف وهللا قوم ما ندري من هم 

 .(62)النا 
يف الشريعة االسالمية تقوم على الرمحة والتهذيب وليس على األنتقام والتشفي ففي  اثلثا: ان العقوبة

فإمر ان يقام  قال: اتى عمر خبمسة نفر اخذوا يف الزان، هُ رواية حممد بن فرات عن االصبغ بن نباته رفع
: ايعمر ليس هذا حكمهم، --حاضراً، فقال  --احلد وكان امري املؤمنني  على كل واحد منهم

وقدم الثالث فضربه  فقال عمر: فإقم انت احلد عليهم، فقدم واحد منهم فضرب عنقه، وقدم اآلخر فرمجه،
احلد، وقدم الرابع فضربه نصف احلد، وقدم اخلامس فعزره، فتحري عمر وتعجب النا  من فعله، فقال 

 !ااب احلسن مخسة نفر يف قضية واحدة أقمت عليهم مخسة حدود ليس شيء منها يشبه اآلخرعمر: اي
 :--فقال أمري املؤمنني 

 أما االول: فكان ذمياً فخرج عن ذمته مل يكن له حد اال السيف.
 واما الثاين: فرجل حمصن كان حده الرجم.

 واما الثالث: فغري حمصن فحده اجللد.
 بناه نصف احلد.واما الرابع: فعبد ضر 

 واما اخلامس: جمنون مغلوب على عقله فعزر.
فبالرغم من ان اجلرمية واحدة اليت ارتكبها اجلناة اال ان احلكم اختلف بينهم، حيث كان لكل جان 
شروط أجتماعية متباينة جعلت احلكم يتعدد بتعدد اقسامه، فالزان على وجوه واحلد فيه ايضًا على وجوه 

 .(63)فاعلهحبسب حال 
                                                        

، وسائل 31، ص4جه، 1404، منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم، 2طالصدوق، ، من ال حيضره الفقيه -62
 .329، ص18جاحلر العاملي، ، الشيعة

، مطبعة خورشيد، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 4حتقيق: السيد حسن املوسوي اخلراسان، طالطوسي، ، هتذيب االحكام -63
 .50، ص10جش، 1365إيران، 
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 حد الخمر: املطلب الثاني 
حرم هللا اخلمر لفعلها وفسادها ألن مدمن اخلمر تورثه االرتعاش وتذهب بنوره وهتدم مروته وحتمله على 

يؤمن اذا سكر ان يشب على حرمة وال  ان جيرتئ على ارتكاب احملارم وسفك الدماء وركوب الزان، وال
)شرب اخلمر مفتاح كل شر، وشارب  --يعقل ذلك وال يزيد شارهبا اال كل شر، وعن االمام الصادق 

حرمة شرب اخلمر حرم  ةوجل، ولو صّدق كتاب هللا حرم حرامه( ولشد اخلمر مكذب بكتاب هللا عز
فلو سقطت قطرة من الشراب يف طرف مليء بسائل ، ةاالسالم تناول املسكر قليله وكثريه وخالصه وممزوج

آخر، فإن متام ذلك السائل سوف حيرم، فقد جعل االسالم لشارب اخلمر عقاابً دنيوايً وهو اجللد مثانني 
 جلدة على ظهره، ونذكر بعض احكام امري املؤمنني يف اقامة احلدود على شارب اخلمر منها:

مثانني،  كان علي عليه السالم يضرب يف اخلمر والنبيذقال:   --ايب بصري عن أحدمها  اوال: عن
قال: ليس هلم ان يظهروا شربه، يكون  شأن اليهودي والنصراين؟ احلر والعبد واليهودي والنصراين، قلت وما

 .(64)اهرين به يقام عليهم احلدظربوا اخلمر متشذلك يف بيوهتم، ان اليهود والنصارى وكذلك اجملو ، اذا 
فيد يف االرشاد وابن شهر آشوب يف املناقب وقاال: رواه العامة واخلاصة من أن قدامة بن امل اثنيا: ذكر

ألن  فقال قدامة: ال جيب علي احلد، فأراد عمر ان حيده، مارة عمر بن اخلطاب،إِ مضعون شرب اخلمر يف 
احِل اِت ُجن اح  ِفيم ا ط ِعُموا ِإذ ا م ا اتـ ق وا ل ي س  ع ل ى ال ِذين  آم ُنوا و ع ِمُلوا الص  العزيز:هللا تعاىل يقول يف كتابه 
: ان قدامة ليس من اهل هذه --، فدرأ عمر عنه احلد فقال له علي (65)و آم ُنوا و ع ِمُلوا الص احِل اتِ 

االية وال من سلك سبيله يف ارتكاب ماحرم هللا ان الذين آمنو وعملوا الصاحلات اليستحلون حراماً، فإردد 
قدامه واستتبه مما قال فإن اتب اقم عليه احلد وإن مل يتب فأقتله فقد خرج عن امللة، وعرف قدامة اخلرب 

: مثانني جلدة ان --فقال علي  ،--كيف حيده يسأل علياً   فأظهر التوبة فدرأ عنه القتل ومل يدر
 .(66)شارب اخلمر اذا شرهبا سكر واذا سكر هذى واذا هذى افرتى فحده عمر مثانني

 وفعرف اب قال: شرب رجل على عهد ايب بكر مخراً، --بكري عن ايب عبد هللا  اثلثاً: يف رواية
قال ومل هي حمرمة؟ فقال له الرجل إين أسلمت وحسن أسالمي بكر، فقال له أشربت مخراً؟ قال الرجل نعم، 

ولو علمت اهنا حرام اجتنبتها، فالتفت ابو بكر اىل  ومنزيل بني ظهراين قوم يشربون اخلمر ويستعملوهنا،
عمر فقال له: ما تقول يف أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس هلا اال ااب احلسن، فقال: ادع لنا علياً 

، --فقاما والرجل معهما ومن حضرمها من النا  حىت امري املؤمنني  ر: يؤتى احلكم يف بيته،فقال عم
قال: ابعثوا معه من يدور به جمالس املهاجرين واالنصار من كان  وقص الرجل قصته، فأخربه بقصة الرجل،

ية التحرمي فتخلى عنه، تال عليه آية التحرمي فيشهد عليه، ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه احد أبنه قرأ عليه آ
 .(67)وقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك احلد

                                                        
 .227، ص28ج، امليحلر العا، وسائل الشيعة -64
 .93، اآلية ائدةسورة امل -65
 .22، ص28جاحلر العاملي، ، ، وسائل الشيعة215ص ،7جالكليين، ، الكايف -66
 .289، ص40جاجمللسي، ، ، حبار االنوار216ص ،7جالكليين،  ،الكايف -67
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 دية الجناية يف قتل النفس: ثالثاملطلب ال
يعرف القتل على انه ازهاق روح االنسان واماتته والفتك به وذحبه ومن اجلدير ابلذكر ان االسالم حفظ 

 :السالمية حفظ الضرورات اخلمس، وهيالنفس البشرية من العدوان حيث ان الغاية من احكام الشريعة ا
حفظ النفس، حفظ العقل( والن حفظ الدين مقدم على حفظ  حفظ العرض، )حفظ الدين، حفظ املال،

النفس شرع اجلهاد يف سبيل هللا الذي من املمكن ان تزهق فيه ارواح املسلمني يف سبيل اعالء كلمه هللا 
قتل النفس املسلمة بغري احلق وشرع  النفس اليت حرم هللا تعاىل،تعاىل والدفاع عن االسالم ومن اجل حفظ 

ي اة  اي  أُويل األ  ل ب اِب ل ع ل ُكم  تـ تـ ُقون  وجل  فقد قال عز (68)القصاص من القاتل  .(69)و ل ُكم  يِف ال ِقص اِص ح 
ه خطابه دائما بتوجي --لقد تصدى الفكر العلوي جلرمية القتل وحماولة احلد منها فإستمر االمام 

لإلنسان من اجل ان يقوم بدور الرتبية واألرشاد الصحيح وحيذر كل من يفكر ان يزهق روحًا بغري وجه 
من اقرتاف ذنباً كهذه اجلرمية ال  --حق قائاًل ثالثة ال يدخلون اجلنة اوهلم سفاك الدم احلرام وينبه 

ال جيوزين ظلم ظامل، ولو كف بكف ولو مسحه  تغتفر وان هللا تعاىل اقسم على نفسه فقال )وعزيت وجاليل
أبعاد القول  --بكف( ألن الزواجر االخالقية والبعد الديين الغييب قد يشكل درعاً مهماً يفسر األمام 

 --فرض هللا القصاص حقنًا للدماء قد شرع هللا سبحانه القصاص واعدام القاتل فقد كان االمام 
 .(70)حامسا يف موضوع القصاص

 يف القتل وديه القتل: --اروع االحكام اليت قضى هبا امري املؤمنني  ونذكر
ان قوماً احتضروا زبينه االسد فوقع  --عن مسمع بن عبد امللك عن الصادق  أواًل: وفيه بسنده

فيها احد الرجال فأزدحم النا  عليها ينظرون اىل االسد فوقع فيها رجل تعلق ابلرجل الذي قبله ووقع رجل 
 --علق اآلخر ابآلخر فماتوا مجيعًا من جراح االسد، فتشاجر القوم يف ذلك، فقضى علي آخر وت

فيهم، فقضى لألول ربع الدية ألنه اهلك من فوقه والثاين ثلث الدية والثالث نصف الدية والرابع الدية 
 --فرفع اىل النيب االكرم  كاملة وجعل الدية على القبائل الذين ازدمحوا فرضى بعض وسخط بعض،

وجل فوق  )لقد قضى ابو احلسن فيهم بقضاء هللا عز -- وقال: --فأجاز قضاء ابو احلسن 
 .(71)عرشه(

ان هؤالء النفر  :--ومعه مجاعة فقال االمام  --شاب شكواه اىل األمام علي  رفع اثنيا:
وسألتهم عن امواله  هم عنه فقالوا: قد تويف،خرجوا ومعهم ايب يف السفر، فرجعوا ومل يرجع معهم ايب فسألت

ألحكمن بينهم حبكم ما  !فأنربى االمام قائاًل: )وهللا فقدمتهم اىل شريح فأستحلفهم، فقالوا: ما ترك مااًل،
اخلميس فلما حضروا وكل  ةقنرب أبحضار شرط --( مث امر --حكم به خلق قبلي اال داود النيب 

 بكل واحد منهم شرطياً، والتفت اليهم قائاًل:
جلاهل، مث امر بتفريقهم وتغطية  ن)ماذا تقولون؟ تقولون: اين الاعلم ما صنعتم أبيب هذا الفىت؟ إين اذ

ه مث دعا كاتب رؤوسهم، واقيم كل واحد منهم اىل اسطوانة من اساطني املسجد، وقد ُغطيت رؤوسهم بثياهبم،
                                                        

 .215ص ، الواسطي -68
 .179، اآلية بقرةسورة ال -69
  .137ص، 113خطبة الشريف الرضي )اجلامع(، فهرسه وتعليق د. صبحي، ، هنج البالغة -70
 .39صحتقيق: فار  حسون كرمي، ، األميين، العاملي حمسن --عجائب احكام أمري املؤمنني علي ابن ايب طالب  -71
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وجلس النا   يف جملس القضاء، --حضار صحيفة ودواة، وجلس االمام وامره إب عبد هللا بن رافع، 
مث دعا بواحد منهم وكشف الثوب عن وجهه وقال لعبيد هللا كاتبه  يف جملسه وقال هلم اذا اان كربت فكربوا،

 .)اكتب اقراره وما يقول(
فقال يف كذا  ن منازلكم وابو هذا الفىت معكم؟،مث اقبل على الرجل، وقال له )يف اي يوم خرجتم م

اىل اين بلغتم يف سفركم  كذا وعينها،  ةيف سن ،؟ةي شهر؟، يف شهر كذا وعينه، يف اي سنأيف  وكذا وعينه،
حىت مات ابو هذا الفىت؟، اىل موضع كذا وعينه، يف منزل من مات؟، يف منزل فالن وشخصه، ماكان 

ومن صلى  ؟ومبا كفنتموه ؟ومن كفنه ؟اي يوم مات؟ ومن غسله مرضه؟، وعني الوقت الذي مرض يف
 .ومن نزله قربه؟ ؟عليه

وكرب النا  معه، فاراتب الباقون ومل يدخلهم الشك ان صاحبهم قد اقر  --مث كرب االمام علي 
ابلرجل اىل السجن، ودعا بشخص آخر منهم  --عليهم وعلى نفسه مبا اقرتفوه من جرمية، مث امر 

امري  : كال! زعمتم اين الاعلم ما صنعتم؟ فأراتب الرجل وطفق خيرب النا  مبا اقرتفوه قائاًل: ايوقال له
لقتله، مث دعا بكل واحد منهم فأقر ابلقتل وسلب  اان اال واحد من القوم، ولقد كنت كارهاً  املؤمنني، ما

 .(72)ملال والدماملال، مث أمر برد الرجل الذي أمر به اىل احلبس فأقر كصاحبه، فالزمهم اب
 الخاتمة والنتائج

 :اهم النتائج للبحث ميكن تلخيصها كما يلي
اىل مستويني يتمثل األول ابالهداف االساسية  --ميكن توزيع اهداف احلكم عند أمري املؤمنني  .1

اجتاهات مالية ودفاعية وتنموية  مخســــةالضــــرورية اليت متس حياة األفراد واجملتمع مســــاً مباشــــراً وهي يف 
اما  واصالحية وعمرانية وهي بدورها التزامات اساسية يفرض بدورها ان تدور حوهلا سياسة احلكومة،

اليت جيمعها اطار العبادة اخلالصة هلل سبحانه وتعاىل وهو اهلدف املعنوي الثاين فيمثل االهداف العليا 
 .الذي يوفر االجابة االسالمية عن فلسفة الوجود االنساين وتقومي وتربية االنسان

هي تلك احلكومة اليت تكون حاكمية هلل  --ان احلكومة الشرعية يف االسالم وعند االمام علي  .2
 .يف اقامة العدل تعاىل على الصعيد التشريعي

مثة عالقة جدلية بني حقوق احلاكم وبني حقوق احملكومني فواجبات احلاكم تصــــــــــل حقوقاً اىل الرعية  .3
للحقوق حقوق  --ويف املقـابـل تنعكس حقوق الرعيـة حقوقـاً اىل احلـاكم وقـد قـدم االمـام علي 

 .الرعية على حقوق احلاكم
لتعلقه حبياة النا  وحقوقهم واقامة العدل ان القضـــــــــــــــاء مهمة صـــــــــــــــعبة وذلك  --أمري املؤمنني  .4

واملســــاواة بينهم والتتحقق هذه الغاية من القضــــاء اال من خالل تســــليم هذا املنصــــب لذوي الكفاءة 
اىل موازنة هذه الســــــــــلطة وجعلها عادلة من خالل أقراره والشــــــــــروط الالزمة لتعيني  --لذا عمد 

قية وذلك الن القاضـــي هو الركن االســـاســـي الذي تقوم القضـــاة واليت تتمثل ابلكفاءة العلمية واالخال
 .عليه السلطة

                                                        
 .--، قضاء أمري املؤمنني 204، ص18ج ،احلر العملي، ، وسائل الشيعة317، ص7، جالكليين، الكايف -72
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قراره الضماانت الالزمة للقضاة واليت إِ على حتصني السلطة القضائية عرب  --االمام علي  حرص .5
 .من شأهنا القضاء على االحنراف والفساد مما جيعل القاضي عاداًل يف احكامه القضائية

ان العقوابت اجلنائية ال تعطي اثرها يف اجملتمع اال بعد بناء الدولة ووضــــــعها  --بني االمام علي  .6
على منظومة اســـــــــــالمية متكاملة من خالل تطبيق األحكام الشـــــــــــرعية يف نظم الدولة يف االســـــــــــتقرار 
الســـــــياســـــــي وما وفره النظام االقتصـــــــادي من تكامل وفرص عمل وعدالة يف التوزيع حتققت الرصـــــــانة 

 .االقتصادية
قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان وميكن للحكومات  --القوانني اليت ارســــــــــــــاها االمام علي  ان .7

 .املعاصرة ان تعتمدها يف تنظيم سلطتها القضائية من اجل حتقيق العدالة اليت تنشدها البشرية
  المصادر والمراجع
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 القادر عبد الوضعي، ابلقانون مقارنة اإلسالمي اجلنائي التشريع ،23ص ،1ج اجلامعي، الكتاب دار ،2ط
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The death of a Party in Thepersonal contracts 

consideration (Comparative Study) 
 (1).م.د علي شاكر عبد القادر البدريأ

Assist. Prof. Ali Shaker Abdl Gader Al Badri 

 الملخص

فإذا اتصف العقد ابلصفات  ،ينظر فيها ألمهية شخص املتعاقدتتصف بعض العقود بصفات شخصية 
أبحد أطراف التعاقد أو كالمها  الشخصية، ُعِرف ابالعتبار الشخصي يف التعاقد، وهذا املصطلح يعتد

بذات شخص املتعاقد اآلخر أو بصفة من صفاته حبيث يكون هلذه الذات أو لتلك الصفة أثر يف إرضاء 
 املتعاقد اآلخر.

تبار الشخصي يعد من األفكار املهمة يف إبرام العقود رغم االغفال التشريعي والفقهي، وجند ان فاالع
موضوع موت املتعاقد يف عقود االعتبار الشخصي، موضوع جدير ابلبحث فلم جند له معاجلة متخصصة، 

اختذان من  ،ببحثنا وجند اختالف احللول فيها فيما يتعلق،وجند النصوص املنظمة له متناثرة ال جيمعها جامع
 .الفقهيةهذه الدراسة منهجاً حتليلياً للنصوص التشريعية والقرارات القضائية واالقوال 
وعلى الرغم من امهيته فنجد  ،لالعتبار الشخصي امهية يف تربير بعض احللول القانونية املتعلقة ابلعقد

يف العقود ذات  اً والخيفى ان لالعتبار الشخصي دور  ،يف العقد اً هامشي اً البعض قد اغفل ذلك وعّده عنصر 
ففي بعض  ،الذي تلعب شخصية املتعاقد أو احدى صفاته الدور اجلوهري يف العقد ،الطابع الشخصي

العقود جند لالعتبار الشخصي دورا جوهراي فيه بل جند جماله اخلصب يف هذه العقود ويف عقود آخرى ال 
 الدور.جند هذا 

                                                        
 .كلية القانون  /جامعة كربالء -1
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 ،العتبار الشخصي يرتكز اما على ارادة املتعاقدين او وجود نص قانوين او طبيعة االلتزامان االعتداد اب 
وهذا االعتداد ابالعتبار الشخصي قد يكون يف مرحلة تكوين العقد او يف تنفيذ العقد وقد يكون يف انقضاء 

 حبثنا.سنيبنه يف  واالخري هوما ،العقد
ريه يف بعض من العقود الواردة على امللكية او الواردة وعلى الرغم من وجود االعتبار الشخصي وأتث

 على االنتفاع ابلشيء او الواردة على العمل اال اننا جند قلة من كتب يف هذا املوضوع احليوي.
وعلى الرغم من ان املشرع العراقي شتت دور االعتبار الشخصي يف العقود وعدم تركيزه وتوجيه ابجتاه 

 القانونية حللولا ريترب  بصدد رما تثا وكثريا،العقد يةظر ن قاطن يفامللمو  ه أثره ، فاالعتبار الشخصي لواحد
 العقود ابرامجمال  في ساسيةألراألفكاا من يعد الشخصي االعتبارف ،هاروآباث العقود اببرام واملتعلقة املختلفة
 وصفات ابشخاص االعتداد او صفاته من يةر هوج صفة أو نياملتعاقد دحأ بشخصية ابالعتداد وتنفيذها

الدراسة، يف القانون املدين  يف لقد وجدان من املناسب لتحقيق مرامي البحث أن نتناوله ،العقد اطراف مجيع
موت املتعاقد فيعقود االعتبار مفهوم  العراقي ومقارنته مع القانون املصري وان نبني يف املبحث االول

املوت يف عقود االعتبار الشخصي فإذا فرغنا من ذلك كله ، وان نكر  يف املبحث الثاين اثر الشخصي
 بتوفيق من هللا وتسديده نكون قد وصلنا إىل خامتة جنمل فيها أبرز نتائج البحث ومقرتحاته.

 الكلمات املفتاحية: موت املتعاقد، عقود االعتبار الشخصي، القانون املدين العراقي، القانون املصري.
Abstract 
Some contracts are characterized by personal qualities which are 

considered for the importance of the person of the contractor. If the contract 

is characterized by personal qualities, it is considered personal in the 

contract. This term is considered by one of the parties to the contract or both, 

in the same person or in any of its characteristics.  

The personal consideration is one of the important ideas in the conclusion 

of contracts despite the absence of legislative and jurisprudential, which 

made some think that it is only a marginal topic, and we find this position 

was a reflection of the position of legislation from it, and find that the subject 

of the death of the contractor in the contracts of personal consideration, We 

have taken from this study an analytical approach to the legislative texts, 

judicial decisions and jurisprudence. 

 المقدمة

وعلى الرغم من امهيته فنجد  ،لالعتبار الشخصي امهية يف تربير بعض احللول القانونية املتعلقة ابلعقد
 العقود ذات يف اً والخيفى ان لالعتبار الشخصي دور  ،يف العقد اً هامشي اً وعّده عنصر  ذلكالبعض قد اغفل 
ففي بعض  ،لذي تلعب شخصية املتعاقد أو احدى صفاته الدور اجلوهري يف العقدا ،الطابع الشخصي

ال  آخرىالعقود جند لالعتبار الشخصي دورا جوهراي فيه بل جند جماله اخلصب يف هذه العقود ويف عقود 
 .جند هذا الدور
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املتعاقدين او وجود نص قانوين او طبيعة االلتزام، ان االعتداد ابالعتبار الشخصي يرتكز اما على ارادة 
وهذا االعتداد ابالعتبار الشخصي قد يكون يف مرحلة تكوين العقد او يف تنفيذ العقد وقد يكون يف انقضاء 

 سنيبنه يف حبثنا. مااالخري هو و  ،العقد
مللكية او الواردة وعلى الرغم من وجود االعتبار الشخصي وأتثريه يف بعض من العقود الواردة على ا

 احليوي.على االنتفاع ابلشيء او الواردة على العمل اال اننا جند قلة من كتب يف هذا املوضوع 
وعلى الرغم من ان املشرع العراقي شتت دور االعتبار الشخصي يف العقود وعدم تركيزه وتوجيه ابجتاه 

ر احللول يترب  بصددر ما تثا وكثريا ،العقد يةظر نق اطنفي ره امللمو  ثله أالشخصي  فاالعتبار ،واحد
ل جماسية في ساألر األفكاعد من ا، فاالعتبار الشخصي يهاراثبآالقانونية املختلفة واملتعلقة اببرام العقود و

او االعتداد ابشخاص  صفاتهن م يةر هوج صفةن أو يد املتعاقدحابرام العقود وتنفيذها ابالعتداد بشخصية أ
الدراسة، يف  يف من املناسب لتحقيق مرامي البحث أن نتناوله لقد وجدان، اطراف العقدوصفات مجيع 

عقود  موت املتعاقد يفمفهوم القانون املدين العراقي ومقارنته مع القانون املصري وان نبني يف املبحث االول 
إذا فرغنا من ذلك ف اثر املوت يف عقود االعتبار الشخصيالثاين وان نكر  يف املبحث  ،االعتبار الشخصي

 ومقرتحاته.فيها أبرز نتائج البحث  متة جنملكله بتوفيق من هللا وتسديده نكون قد وصلنا إىل خا
 مفهوم موت المتعاقد في عقود االعتبار الشخصي: األولالمبحث 

وللوقوف على معناه يستلزمنا  ،االعتبار الشخصي يعد من املواضيع املهمة يف جمال العقود املدنية ن  إ
لذا سنتكلم يف املطلب االول عن تعريف االعتبار  ،تعريفه ومتييزه مما يشتبه به وذكر صفاته اجلوهرية

وسنخصص يف املطلب الثاين متييز االعتبار الشخصي مما يشتبه به وسنكر  يف املطلب الثالث  ،الشخصي
 اقد.الصفات اجلوهرية حمل االعتبار الشخصي يف التع

 تعريف االعتبار الشخصي : األولاملطلب 
مل يعرف الفقه او التشريع موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي، فتنتهي الشخصية الطبيعية مبوهتا الطبيعي 

على ان ))تبدأ شخصية  ،1951لسنة  40( من القانون املدين العراقي رقم 1ف/34)وقد نصت املادة 
، وهناك موت حكمي وهو املفقود، فباملوت تزول شخصية (2)تهي مبوته((وتن ،االنسان بتمام والدته حياً 

 املتعاقد اليت كانت حمل اعتبار.
التشريعات عدم بيان بعض الغموض بسبب  يشوبهعام  بشكل ياالعتبار الشخص معىنحتديد  إن

))يكون إىل تعريفه  يب رأ، إذ ذهفيهأدى إىل تباين اآلراء الفقهية  مما، معناهاملدنية وتطبيقاهتا القضائية 
ويالحظ  .(3)لشخص العاقد اعتبار خاص يف مبىن العقد حبيث يكون لصفة العاقد ارتباط مبوضوع العقد((

على هذا التعريف عدم بيانه للمقصود من ارتباط صفة العاقد مبوضوع العقد، كذلك جعل االعتبار 

                                                        
 .1948( لسنة 131( من القانون املدين املصري رقم )1ف /29) انظراملادة -2
، 1964 ،، مطبعة احلياة دمشق2، ط1ج-املدخل الفقهي العام  -مصطفى الزرقاء، الفقه االسالمي يف ثوبه اجلديد،  -3

 .435ص
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اذ انه ربط االعتبار الشخصي مبوضوع التعاقد، ومل تقم وزان لدور ارادة  الشخصي يتسم بطابع موضوعي، 
 املتعاقدين يف االعتداد ابالعتبار الشخصي.

عيت يف و كانت شخصية احد املتعاقدين أو صفة خاصة فيه قد ر العقد الذي  وعرف كذلك ابنه ))
بشخصية  ))االعتداد وعرف أيضا أبنه (4)((إبرام العقد، كالعقد املربم مع فنان أو مقاول أو مع جراح

ويالحظ على هذين التعريفني عدم وضوحهما حلقيقة  ،(5)((املتعاقد أو صفة من صفاته ويؤثر يف إبرام العقد
 خصي.االعتبار الش

اعتبار الشخص الذي مت التعاقد معه ))االعتبار الشخصي  املقصود من يف حني بني  البعض اآلخر أن
والذي دفع رضا العاقد أو العاقدين اآلخرين، أي إن االعتداد بشخص أحد العاقدين يكون ابعثا دافعا 

 .(6)((لرضا الطرف اآلخر ابلتعاقد
بني الباعث الدافع على التعاقد وبني االعتبار الشخصي يف ة وجود عالقة وثيقمن هذا التعريف  بنيويت

العقود القائمة على االعتبار  إال أنه يف عدة بواعث تدفعه للتعاقديف الغالب له الشخص التعاقد ألن 
إلبرام العقد مع العاقد  اجلوهريالشخصي يكون هلا املقام اجلوهري من بني هذه البواعث فهو يعد الباعث 

 .(7)ار الشخصيحمل االعتب
ويظهر من هذا الرأي ان االعتبار الشخصي يرتبط ابلباعث الدافع اىل التعاقد، فإذا كانت شخصية 
املتعاقد او إحدى صفاته هي الدافع اىل التعاقد كنا بصدد اعتبار شخصي يف التعاقد، اما اذا مل تكن 

 بصدد عقد متصف ابالعتبار الشخصي.التعاقد مل نكن  إحدى صفاته هي الدافع اىلو شخصية املتعاقد ا
اذا  ألنهبني االعتبار الشخصي وبني الباعث الدافع اىل التعاقد  ولقد اثر نقاش فقهي حول العالقة

صح يف بعض العقود ذات الطابع الشخصي ان يكون شخص العاقد او احدى صفاته الباعث الدافع اىل 
إرادة  املوهوب له هو الباعث الرئيسي الذي دفع عقد اهلبة فحينئذ يكون االعتداد بشخص مثلالتعاقد 

                                                        
، مطبعة فالق 2، ط1مصادر االلتزام، ج ،املصريد. حممود مجال الدين زكي، الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين  -4
مبعىن العجب  أتيتن خمتلفة يف اللغة وأتيت مبعىن الرأفة والرمحة، كذلك على معار يف اللغة تدل إلعتباا . فكلمة251، ص 1976،القاهرة

في الشخص لح طمصمدلول ما ابلشيء أوأتيت مبعىن االعتداد  ،على ما يقابل الواقع وأتيت مبعىن االتعاظ والتدبروالتعجب وأتيت مبعىن 
ت الذات وقيل الفرد من أي نوع كان، وهو الكائن العاقل املختار يف ثباإبه ور، واملارد هع وظتفام له أرجسل كو فهاللغة العربية، 
دون ذكر سنة  ،بريوت ،دار احلضارة العربية،اجمللد االول ،يلي، الصحاح يف اللغة والعلوم  العالللتفصيل ينظر عبد هللا .مقابل الشيء

 .652ص، الطبع
، 2010، 25د. علي املوسوي، االعتبار الشخصي يف الشركة املسامهة، جملة العلوم القانونية، جامعة بغداد، العدد الثاين، جملد  -5

 .311ص 
6- "li ntnitus personae: cette expression indique، que la consideration de la personne avec I aqueiie 

on a contracte a determine le consentment du ou des conteractans ". 
-AZOULAI، lelimination de lintuitus personas le contrat m la tendance a la stabilite du rapport 

contre – ctuel، paris 1960، p. l et suir 
" un contra test marsque dintuitus personae lorsqe la consideration de la personne dun des contro 

actants a ete de terminante du consent ement donne par lautre " 
 .15، ص1975، جامعة االسكندرية، نقال عن: د. مسري إمساعيل، االعتبار الشخصي يف التعاقد، اطروحة دكتوراه

، ص 1999اايد امحد البطاينة، االعتبار الشخصي يف التعاقد، رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس كلية القانون، جامعة اببل،  -7
9. 
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فمثال يف عقد  ،(8)الشخصي  االعتبارالواهب اىل التعاقد، اال ان هذا ال يصدق على مجيع العقود ذات 
الوكالة االمر خيتلف عن عقد اهلبة وان كان عقد اهلبة يعتد ابالعتبار الشخصي، فاالعتبار الشخصي يف 

على الرغم من كونه عنصرا مهما يرتب عليه عدة ااثر،  لدافع الرئيسي للتعاقد،عقد الوكالة ال يكون هو ا
ويبدو ان االعتبار الشخصي هو الدافع الرئيسي )لالختيار املتعاقد( وليس اىل ابرام العقد بل حىت يف عقد 

وهوب له( ألنه )امل اهلبة فالدافع للتعاقد ذاته قد يكون احلصول على االجر والثواب بينما اختيار املتعاقد
الن االعتبار  ،السبب عن االعتبار الشخصي ويالحظ كذلك اختالف مفهوم الباعث يف ،(9)همن أقارب

، ولتوضيح ذلك ابملثال االيت اذا قام شخص الشخصي يف حالة االعتداد به يصبح عنصرا جوهراي يف التعاقد
ومع ذلك فقد يعبأ بشخص احملامي ،دعوىبتوكيل حمام  بسبب دعوى لديه فالدافع الرئيسي للتعاقد وجود ال

 .(10)او احدى صفاته، حبيث يكون عنصراً  جوهرايً  يف التعاقد، له أمهية يف نظر املتعاقد االخر 
 ابختالفالباعث الدافع اىل التعاقد خيتلف عن االعتبار الشخصي، فالباعث خيتلف من عاقد إىل آخر ف

ان القول خبالف ذلك كما   ،اليوجد شيء من ذلكخصي بواعثهم ودوافعهم، يف حني إن االعتبار الش
، ألن ما يشرتط ابالعتبار الشخصي أن يكون عنصراً الشخصي دمج السبب مع االعتبارإىل ويؤدي 
ال السبب الوحيد أو السبب الرئيس يف التعاقد الن الكثري من العقود ال تكون  اىل اختيار املتعاقدجوهرايً 

شخصية املتعاقد هي السبب الوحيد للتعاقد وإمنا الباعث الدافع هو حاجة املتعاقد إىل حمل العقد، وابلتايل 
احلاجة إىل من ينوب عنه يف اجراء التصرف القانوين، أي ان الذي دفعه اىل ابرام العقد هو  حباجة

ها داىل حمل العقد ليقوم به غريه ومن مث يضع ابلشخص الذي يروم التعاقد معه صفات جوهرية ويع
اما االعتبار الشخصي فال يستلزم  اساسية يف العقد، كما ان ركن السبب يستلزم وجوده يف العقود،

يف حالة ذلك يف حالة اطالقه، وبناء على ذلك يكون وجود السبب وصحته امر مفرتض قانوان 
، بل اليوجد اعتبار شخصي اما االعتبار الشخصي فلم يفرتضه القانون يف العقود ،(11)عدم ذكره 

 يف كل العقود.
جعل من التشريعات املدنية تكتفي ابإلشارة اىل  ياالعتبار الشخصوما تقدم من تباين يف بيان معىن 

كان صدى املصري  إن موقف القضاء  ذلك جند. ك،(12)معناه ان حتدددون العقد االعتبار الشخصي يف 
                                                        

، 1620عقيل حممد موسى الغّبان، االعتبار الشخصي يف عقد املقاولة، رسالة ماجستري مقدمة لكلية القانون جامعة اببل،  -8
 .14ص

 ،حبث منشور يف جملة احلقوق الكويتية ،مدى جدية عنصر االعتبار الشخصي يف عقد الوكالة ،د. مشعل مهدي جوهر حياة -9
التنازل عن العقد  ،دعالء حسني علي ود.سعد ربيع عبد اجلبار وم.م حممد عبد الوهاب.28ص ،33،2009العدد االول السنة 

 ،2012 ،العدد الساد  ،حبث منشور يف جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية ،والتعاقد من الباطن يف عقود االعتبار الشخصي
 .6ص

. د. مساعيل 49-48، ص 1997د. جالل علي العدوي، اصول االلتزام، مصادر االلتزام، منشأة املعرف، االسكندرية،  -10
. د. جليل الساعدي، االعتبار 195-194، ص 1966النظرية العامة لاللتزام، مصار االلتزام، مكتبة عبد هللا وهية، مصر،  غامن،

حممد بن ابراهيم  .153و 149، ص 1998،الشخصي وأثره يف انعقاد وتنفيذ العقد، جملة العلوم القانونية، بغداد، العدد االول والثاين
ار الشخصي يف العقود، رسالة ماجستري مقدمة اىل املعهد العايل للقضاء يف جامعة حممد بن سعود، السعودية، عبد العزيز القاسم، االعتب

 .42، ص 2012
ويفرتض يف كل التزام ان له سببا مشروعا ولو مل يذكر هذا -))( من القانون املدين العراقي على ان 132/2نصت املادة ) -11

( من القانون 1132( من القانون املدين املصري. واملادة )137، واليت تقابلها املادة )((ى غري ذلكالسبب يف العقد مامل يقم الدليل عل
 .املدين الفرنسي

 من القانون املدين املصري. (721،639.)من القانون املدين العراقي (939 ،838 ،829، 820،810مثال يف املواد ) انظر -12
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ففي )) عقد حيث اكتفى ابإلشارة لذلك بقولهاللتوجهات مشرعه يف عدم بيان معىن االعتبار الشخصي يف  
احلاالت اليت يكون فيها شخصية املقاول حمل اعتبار يف العقد سيكون الغلط فيه سبباً لقابلية عقد املقاولة 

تومهًا انه جراح معني ابلذات، فظهر غلط يف شخصه وأنه جراح تعاقد مريض مع جراح م فاذالألبطال. 
 .(13) ((آخر كان من حق املريض إن يطالب إبطال عقد املقاولة للغلط

ذات  عيضايوجد يف مو يوجد ابلعقود ذات الطابع الشخصي وال ان االعتبار الشخصي والبد ان نبني 
 ايل.تعتمد على االعتبار امللعقد وحمله فهذه العقود طابع موضوعي اذ تتعلق اب

 تمييز االعتبار الشخصي مما يشتبه به: املطلب الثاني
مع بعض االوضاع القانونية مثل التحفظ يف التعاقد والشرط لذا سنقسم هذا يتشابه االعتبار الشخصي 

هما متييزه املطلب على فرعني نتناول يف اوهلما متييز االعتبار الشخصي من التحفظ ابلتعاقد ونكر  يف اثني
 من الشرط

 التحفظ يف التعاقدمتييزه من  :الفرع االول
ان التحفظ يف التعاقد ميكن ان ينشأ يف مجيع العقود، وينقسم التحفظ يف التعاقد على قسمني، مها 
التحفظ الصريح والتحفظ الضمين، اما التحفظ الصريح يتحقق عندما يسبق التعاقد عرض يتقدم به أحد 

ر يعقبه مفاوضات، فإذا انتهت هذه املفاوضات وتوصل الطرفان إىل أتفاق على مجيع املتعاقدين لآلخ
األمور، فقد حيتفظ أحدمها أو كالمها لنفسه ببعض التحفظات وال يصدر إجياابً اباتً، بل حيتفظ لنفسه حبق 

لثمن تبعاً الرجوع أو حبق أجراء بعض التعديالت على الشروط اليت أتفق عليها، كأن حيتفظ حبق تعديل ا
. أما ابلنسبة للتحفظ (14)أن يعلق اإلجياب على أمر معني، فيسمى حينئذ ابإلجياب املعلق لسعر السوق أو

يستشف من ظروف التعاقد، والذي بدوره قد يكون )حتفظًا ضمنيًا موضوعياً(، أو ف الضمين يف التعاقد
تحفظ الذي له طابع عام ويسري جتاه )حتفظاً ضمنياً شخصياً(، ويقصد ابلتحفظ الضمين املوضوعي هو ال

النا ، كاعتبارات سن املتعاقد أو حالته الصحية ومدى أتثريمها على تنفيذ التزاماته. أما التحفظ  مجيع
مثل يسار الضمين الشخصي فيقصد به التحفظ املرتبط ابعتبارات شخصية، هلا طابع خاص ومعيار ذايت، 

 .(15)يف دفع الثمن املؤجل للعقد ياملشرت 
بني التحفظ الضمين املوضوعي والتحفظ الضمين الشخصي )املرتبط ابعتبار شخصي(  ةومعيار التفرق

اعتبارات موضوعية  هو طبيعة االعتبارات اليت تبىن عليها هذه التحفظات، فإذا كانت هذه التحفظات مردها
اليت تتعلق ابلسن واحلالة  عامة، تسري جتاه النا  كافة، فأهنا تكون حتفظات ضمنية موضوعية، كاالعتبارات

عتبارات شخصية هلا طابع خاص، ومعيارها ذايت ختتلف ابختالف تعود الالتحفظات  الصحية، وإذا كانت
 عام هلا على أسا  الشخص وصفاته تكون حتفظات ضمنية شخصية. ميكن حتديد معيار األشخاص، وال

                                                        
نقال عن د. عبد احلميد  ،2ج ،1973القضائية /    25السنة  ،17/4/1941انظر قرار حمكمة النقض املصرية يف  -13
 .42ص  ،2005 ،ابإلسكندريةمنشآة املعارف  الكتاب السابع، ،العقود املسماة ،التعليق املوضوعي على القانون املدين ،الشواريب
اايد  البحث للتفصيل ينظر .وهناك حتفظ ذهين ال يدخل ضمن149جليل حسن بشات الساعدي، املرجع السابق، ص د. -14

 .17ص ،املرجع السابق ،أمحد البطانية
 .67املرجع السابق، ص م.م حممد عبد الوهاب، سعد ربيع عبد اجلبار و د. عالء حسني علي و. د -15
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 :فيما أييتيح يف التعاقد ويالحظ مما تقدم أن االعتبار الشخصي خيتلف عن التحفظ الصر 
بل ميتد لتشمل  ،التحفظ الصريح يف التعاقد ال يقتصر على دائرة العقود ذات الطابع الشخصي ن  إ -1

 دائرة العقود ذات الطابع املوضوعي.
التحفظ الصريح يف التعاقد يؤثر يف الغالب على انعقاد العقد ال على تنفيذه أو انتقاله أو  ن  إ -2

 انقضائه، بينما جند االعتبار الشخصي يؤثر يف انعقاد العقد وتنفيذه وانتقاله.
أما التحفظ الضمين الشخصي فهي وأن كان يتشابه مع االعتبار الشخصي يف التعاقد، من حيث ان 

 الشخصي من رمييز االعتباق بناًء على اعتبارات تتعلق بشخص املتعاقد اآلخر، إال أن ما كليهما يتحق
 -هو: التحفظ الضمين

االعتبار الشخصي يتعلق ابلشخص أو بصفاته، والذي يعد عنصرًا جوهراًي يوجد يف العقود  ن  إ -1
، أما التحفظ الضمين (16)هاوتنفيذها وانتقاهلا وانقضائ العقود ويؤثر يف إبرام ،ذات الطابع الشخصي

الشخصي، فأنه وأن كان يتعلق ابعتبارات الشخص أو بصفاته، إال أهنا من املمكن أن تتوافر يف مجيع 
العقود، من دون أن يرتتب عليها ما ينتج عن اإلعتداد ابإلعتبار الشخصي من وجوب تنفيذ املتعاقد 

 .مبجرد وفاة املتعاقد لإللتزامات حمل العقد بنفسه، وإنتهاء هذه اإللتزامات
، هو أتثريها يف جليةبصورة و كذلك ما مييز اإلعتبار الشخصي من التحفظ الضمين الشخصي   -2

إنعقاد العقد وتنفيذه وإنتقاله وإنقضائه، خبالف التحفظ الضمين الشخصي إذ يكون أتثريه يف إنعقاد العقد 
 ال على تنفيذه أو إنتقاله أو إنقضائه.

 الشرطييزه من مت: الفرع الثاين
 والشرط ،(17)اإللتزام أو زواله(نفاذ عرف الشرط أبنه )أمر مستقبل غري حمقق الوقوع يرتتب على وقوعه 

وقد  ،(18)وجود اإللتزام وشرط فاسخ يرتتب على حتققه زوال اإللتزام يقتصر أتثريه علىنوعان، شرط واقف 
العقد املعلق هو ما كان معلقًا على شرط  -1القانون املدين العراقي على ان ) ( من286)نصت املادة

ويشرتط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدومًا على خطر الوجود ال  -2واقف أو فاسخ 
معلقاً  االلتزام( من القانون املدين املصري على ان )يكون 265) وقد نصت املادة حمققًا وال مستحيالً(.

فقيام  اما االعتبار الشخصيعلى شرط إذا كان وجوده أو زواله مرتتباً على أمر مستقبل غري حمقق الوقوع(. 
 املدين املعتد بشخصه بتنفيذ التزاماته.

 الشرط يف عدة جوانب من أمهها: مناإلعتبار الشخصي ويتميز 
الشرط الذي يقتصر  خبالفاإلعتبار الشخصي على إنعقاد العقد وتنفيذه وإنتقاله وإنقضائه،  أتثري -1

 .أثره على وجود اإللتزام إذا كان واقفاً أو زواله إذا كان الشرط فاسخاً 

                                                        
 .150جليل حسن الساعدي، املرجع السابق، ص.د -16
 .68املرجع السابق، ص،اجلبار وم.م حممد عبد الوهابملزيد من التفصيل ينظر دعالء حسني علي ود.سعد ربيع عبد  -17
اإلثبات )دراسة تفصيلية يف ضوء آراء الفقه وأحكام  -األحكام- د.حممد حسام حممود لطفي، النظرية العامة لإللتزام املصادر -18

 .137، ص2008دار النهضة العربية، القاهرة،  ،القضاء(،
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 ،هاملدين املعتد بشخصه بتنفيذ التزاماتالشخصي على تنفيذ العقد يف وجوب قيام  االعتبارأتثري  -3 
رط الذي ال يؤثر على تنفيذ العقد، وهلذا يوصف العقد القائم على اإلعتبار الشخصي أبنه على عكس الش

 .وغري منجز موصوفهو عقد واقف عقد منجز، أما العقد املعلق على شرط 
 جوهرية محل اإلعتبار الشخصي يف املتعاقد الالصفات : الثاملطلب الث

يتطلبه مبدأ حسن النية ما ة مبا يشتمل عليه العقد، و الشخصي يتسع لكافة الصفات املتعلق االعتبار ن  إ
فنكر  الفرع االول الصفات الذاتية املتعلقة ابملتعاقد، لى فرعني عيف التنفيذ، عليه سنقسم هذا املطلب 

 ونبني يف الفرع الثاين الصفات العلمية املتعلقة ابملتعاقد.
 الصفات الذاتية املتعلقة ابملتعاقد : الفرع األول

 مما حتتم أن، اعتبارك عدة صفات قد يتصف هبا املتعاقد تكون انبعة عن ذاته، فتضحى حمل هنال
 نستعرضها كاآليت:

 أواًل: األهلية القانونية
 اثنياً: حسن السمعة واألخالق

 اثلثاً: احلالة الصحية
 رابعاً: الداينة

 أواًل: األهلية القانونية
، وهي لصدور العمل القانوين على وجه يعتد به شرعاً صالحية الشخص  اهلية االداء وهي، ونقصد هبا

تعد عنصراً من مث أهم يف العقود ذات الطابع الشخصي بوجه خاص، و  هاودور  ،عنصر جوهري يف التعاقد
 .(19)جوهرايً عاماً يف خمتلف العقود

ليها الشخص اليت ينتمي وحتدد األهلية القانونية عادًة ابلنسبة للشخص الطبيعي حسب قانون الدولة ا
سنة  ةأن سن الرشد يكون بتمام مثان عشر القانون املدين العراقي  ( من106إذ بينت املادة ) (20)جبنسيته
متام أحدى وعشرون هو سن الرشد أن ( إىل 44/2) فقد بني يف املادة القانون املدين املصري اما ،كاملة

 .سنة ميالدية كاملة
ذ هبذه البساطة ابلنسبة للشخص للتعاقد إذا كان شخصاً طبيعياً، فأنه ال إذا كان األمر ميكن أن يؤخو 

يكون كذلك أذا كان هذا الشخص شخصًا معنوايً، إذ يوجب القانون بيان الشكل القانوين للشخص 
املعنوي من حيث املستندات والواثئق الدالة على قيامه قانوانً، كعقد أتسيسه ونظامه األساسي وغريها من 

وهنا تثور يف هذه احلالة مشكلة متثيل هذا الشخص، وفيما إذا كان . دات والواثئق اخلاصة بتكوينهاملستن

                                                        
، م2014 ،شخصي يف العقد االداري )دراسة مقارنة(، دار الفكر العريب، االسكندريةكنعان حممد حممود املفرجي، االعتبار ال  -19

 .63ص
األهلية تسري عليها قانون الدولة  -1املعدل على ) 1951( لسنة 40( من القانون املدين العراقي رقم )18نصت املادة ) -20

اثرها فيه، أذا كان أحد الطرفني آليت تعقد يف العراق وترتتب ومع ذلك ففي التصرفات املالية ا -2اليت ينتمي أليها الشخص جبنسيته. 
أجنبياً انقص األهلية وكان سبب نقص أهليته يرجع إىل سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف اآلخر تبينه، فأن األجنيب يعترب يف هذا 

 التصرف كامل األهلية(.
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أن يربز الواثئق  ،مؤهالً قانونياً هلذا التمثيل أم ال، لذلك جيب على من يتوىل مسؤولية متثيل شخص معنوي
 .(21)هبا من الشخص املعنوي ه، أو صالحيته املخولئاليت تثبت مشروعية متثيله، كإبراز منوذج من إمضا

 اثنياً: حسن السمعة واألخالق
اليت قد يعبأ  لذاتيةتعد من الصفات ا ،تعاقدملااألخالق والسمعة احلسنة اليت يتحلى هبا الشخص  ن  إ

هبا يف التعاقد، فكثرياً ما يكون خلق املتعاقد ومسعته حمل أهتمام كبري، إذ عادًة تعتد حبسن سرية الشخص 
ومن مث بسهولة ويسر،  ابلتزاماتهوابلذات فيما يتعلق مبدى حرصه على الوفاء  ،الراغبة ابلتعاقد معه ومسعته

 .(22)األخالقالسمعة و ن حسن تعاقد على درجة كبرية مجيب أن يكون الشخص امل
ما يتمتع به الشخص ابلثقة مع املتعاقدين السابقني، عرب تلك الصفة أو هذا العنصر  منوتستشف 

من خالل األمانة والصدق ابلتعامل بني األوساط التجارية، وأن يكون حريصًا على الوفاء  هكذلك مسعت
هتمام هبذه الصفة ويعتد هبا يف التعاقد، ألهنا صب األدون أي مماطلة، وكثرياً ما ينمن لتزاماته حبسن نية إب

 .(23)هماً وضرورايً يلزم توفره متعد عنصراً 
يستدل عليها من مسعته  ،يستخلص مما تقدم أن صفة حسن السمعة واألخالق اليت يتحلى هبا املتعاقدو 

 ،ه العملئانته املعروفة يف أداه ابلعهد من دون مماطلة، كذلك أمئوفاعرب  الطيبة بني أقرانه يف وسطه املهين،
لإلدارة عند  واطمئنانبال شك موضع ثقة جتعل منه  ومن مث فأن هذه األمور املواعيد، احرتاموالدقة يف 

 .(24)التعاقد معه 
  اثلثاً: احلالة الصحية

الناحية الطبية من حيث عدم أصابته أبمراض  املتعاقديقصد ابحلالة الصحية هو مدى سالمة الشخص 
السيما  هذه الصفة تكون حمل إعتبار يف كثري من العقود،ف. (25)أو من حيث البنية والقدرة اجلسدية ،معينة

املنوطة به، يتطلب منه أن يكون صحيح البنية،  لاللتزاماتن تنفيذه ذلك أل العقود الواردة على العمل
 .(26)يه توقف العملمرضه قد يرتتب علبسبب أن 

 رابعاً: الداينة
من حيث املبدأ هو أن ال يكون للمعتقد أثر يف املعامالت املالية لألفراد أو اإلدارة، فحرية األداين 

وهذا ما نص عليه الدستور العراقي النافذ يف املادة الثانية  ،واملعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة قانوانً 
ويضمن كامل احلقوق الدينية جلميع األفراد يف حرية العقيدة واملمارسة الدينية،  قول )... كمالمنه اب

                                                        
 .152جليل حسن الساعدي، املرجع السابق، ص.د -21
. وقد بني القضاء 30ص ،1995مصر  ،دار النهضة العربية2ط،العقود املدنية الصغرية ،الدين امساعيل علم الديند.حمي  -22

 Voir l'arrêt du :الفرنسي على ان ))... مسعة الشخص هو عنصر أساسي إذا ما كانت شخصية املتعاقد معتربة يف التعاقد((. انظر
cour d'appel de Parisde la  1994novembre  3،1995JCP G  ،I ،3851 ،org. .wikipedia.°11n  

ة االعتبار الشخصي يف عقد املقاولة )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستري مقدمة اىل كلي عقيل حممد موسى الغّبان، ،اشار اىل ذلك
 .32ص ،2016 ،جامعة اببل -القانون

سلطة االدارة يف توقيع اجلزاءات على املتعاقدين معها يف العقود االدارية وضوابطها طارق حممد عبد الرمحن سلطان،  د. -23
 .341ص ،2003دار النهضة العربية، القاهرة، )دراسة مقارنة(،

 .31ص، املصدر السابق، د. حمي الدين امساعيل علم الدين -24
 .67أايد أمحد البطاينة، املصدر السابق، ص -25
 .وما بعدها 158، ص1976 ،، دار النهضة العربية3د. حممد لبيب شنب، شرح قانون العمل ط -26

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_d%27appel_de_Paris
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أثر على العالقات أو املعتقد ..(، فال يصح أن يكون للدين .كاملسيحيني واأليزيديني، والصابئة املندائيني 
بناء أو ترميم مسجد وألسباب خمتلفة، كما يف حالة  يعتد به املتعاقداملالية، إال أنه ويف بعض احلاالت قد 

يتطلب األمر مراعاة السمات واملميزات اليت حتملها هذه األماكن املقدسة، والعمل على عدم إذ أو كنيسة، 
وجتنب حماوالت التأثري على مميزات هذه األبنية أو املشاريع ذات الطابع اخلاص، ذلك من  ،املسا  هبا

 .(27)ة على قدسية هذه األماكنخالل إسناد األعمال اليت تسمح للمتعاقد ابحملافظ
 الصفات العملية املتعلقة ابملتعاقد  :الفرع الثاين

املتعاقد هذا برام العقد، ملا قد يتمتع به إعند  املتعاقدلدى  اعتبارشخصية املتعاقد قد تكون حمل  ن  إ
الصفات العملية للمتعاقد  نبنيعليه سو عند توقيع العقد.  اعتبار حملتكون هي ف ،من مهارة وخربة ودراية

 -يف الفقرات اآلتية:
 أوالُ: الكفاية املالية

 تهمء))اإلمكانيات املالية اليت يتمتع هبا املتعاقد ومالابليسار ويقصد ،ويقصد هبا درجة يسار املتعاقد
ابملقدرة املالية العالية اليت متكنه من  املتعاقد ، إذ جيب أن يتمتع الشخص(28)هذه اإلمكانية وطبيعة العقد((

تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، فال يصح التعاقد مع شخص معسر أو مفلس قانوانً، ذلك ألن املقدرة املالية اليت 
. (29)واليت تكون حماًل لإلعتبار عند التعاقد ،تعد عنصر جذب للتعاقد معه املتعاقد،يتمتع هبا الشخص 

مدى يسر املتعاقد من الناحية املالية، وهو ما تطمئن معه عند التعاقد دائماً  يف إعتباره يضع املتعاقدحبيث 
 .(30)إىل ضمان تنفيذ العقد من انحية، ومقدرته على التغلب على عوارض التنفيذ من انحية أخرى

 اثنياً: املقدرة واخلربة الفنية
وتشمل الكفاءة الفنية والتقنية العالية اليت  ،(31)تعاقد الفنية وخرباته العمليةموتعين مؤهالت الشخص لل

بال ريب حمالً  ،تكون مؤهالته الفنية وسابقة أعمالهإذ  ،ليةمالفنية والع ابلتزاماتهمن القيام  املتعاقد متكن
تقنية يف املتعاقد  السيما إذا كان تنفيذ العقد يستلزم له، اختيارهاعند  املتعاقدوالتقدير من جانب  لالعتبار

 .(32)أو الصيانة، اليت يتطلب تنفيذها دراية فنية على مستوى عال من اخلربة أبصول املهنةالعقد  ة لتنفيذعالي
جتعل من  عمليةً  تعد صفةً  ،لتعاقدابويف احلقيقة أن املقدرة الفنية املتخصصة املالزمة للشخص الراغب 

أعتدت بصفة من صفات املتعاقد إذ  عند إبرامه عقدًا قائمًا على اإلعتبار الشخصي روعيتالعقد إذا 
وهي املعرفة واملهارة الفنية، أضف إىل ذلك أن هذه الصفة متكن صاحبها من القيام ابلعمل الذي  ،اآلخر

 .يناط به على أكمل وجه

                                                        
 .256ص ،1967 ،االسكندرية ،قانون العمل، منشأة املعارف ،جالل علي العدوي -27
 .63، صم1945 ،مصر ،مكتبة عبد هللا وهبة ،نظرية االلتزام يف القانون املدين املصري ،د. امحد حشمت ابو ستيت -28
ومما يؤكد أمهية الكفاية املالية يف تنفيذ عقود املقاوالت، أن تبلغ الكفاية املالية للمقاول حداً معيناً لكي يستطيع أبرام عقود  -29

 .1. هامش رقم 64املصدر السابق، ص كنعان حممد حممود املفرجي،   للتفصيل ينظراملقاوالت، 
 .258ص ،1967 ،بغداد ،شركة الطبع والنشر االهلية ،، انعقاد العقد1ج ،الوسيط يف نظرية العقد ،د. عبد اجمليد احلكيم -30
 .36ص ،1976بغداد  ،، مطبعة اوفسيت وسام1، ط1ج ،الوجيز يف شرح احكام عقد املقاولة ،كمال قاسم ثروت  د. -31
 .24ص ،1996عمان  ،مكتبة دار الثقافة ،1ط ،شرح القانون املدين )العقود املسماة( ،عدانن السرحاند.  -32
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 اثر الموت في عقود االعتبار الشخصي :المبحث الثاني

ان موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي يؤدي النقضاء العقد، ولكن قد يبقى العقد مرتبًا ااثره رغم 
طلبني نتناول يف املطلب االول على مموت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي، عليه سنقسم هذا املبحث 

لعقد مبوت املتعاقد ذو انتهاء العقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي، وسنكر  يف املطلب الثاين بقاءا
 االعتبار الشخصي.

 انتهاء العقد بموت املتعاقد ذو االعتبار الشخصياألول: املطلب 
العقد للخلف العام بعد موت املتعاقد نفسه، فموت احد املتعاقدين ال يرتب عليه انتهاء  ينصرف اثر

من القانون املدين العراقي على  (1/ف 142وامنا يظل العقد قائما منتجًا ااثره، إذ نصت املادة ) ،العقد
مامل يتبني من  ،ان ))ينصرف اثر العقد إىل املتعاقدين واخللف العام دون إخالل ابلقواعد املتعلقة ابملرياث

 .(33)العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينصرف إىل اخللف العام(( 
فشخصية املتعاقد حمل اعتبار  ،وكانت شخصيته حمل اعتبار وان احلكم خيتلف يف حالة موت املتعاقد
 إلرادةالعام  للخلفوان ما مينع من انصراف اثر العقد  ،متنع من انصراف اثر العقد اىل اخللف العام

 املتعاقدين او لطبيعة العقد يرجع حقيقته لالعتبار الشخصي.
اثر العقد اىل اخللف  انصرافي جند أن عدم وعند الرجوع اىل املذكرة االيضاحية للقانون املدين املصر 

 أي أن اثر العقد (35)الشخصي يرجع حقيقته اىل االعتبار ،(34)العام بسبب ارادة املتعاقدين أو طبيعة العقد
فال يستطيع اخللف  ،شخصية السلف حمل اعتبار يف التعاقدوذلك ان كانت يف حق اخللف العام اليسري 

 .(36)العقد وذلك ألن شخصية السلف كانت حمل اعتبار عند التعاقد بتنفيذ  أن يطالب
فاذا مات املتعاقد مل يعد ، بني شخصية املتعاقد والعقد اً قد يتبني من طبيعة التعامل ان هناك ارتباط

لية جراحية، ووفاة املرض قبل فتعاقد املريض مع الطبيب اجلراح للقيام بعم ،هناك مربر الستمرار العقد
واليقبل القول ، ال ميكن تنفيذه -القيام ابلعمل-حيول دون استمرار العقد، وذلك الن حمل العقد ، هائاجرا

ولو كان يف حاجة ، لسلفه هابملرض نفس ان اخللف العام للمريض خيلف سلفه، ولو كان اخللف العام مصاابً 
 .(37)بارات الشخصية حتول دون تنفيذ العقدفاالعت لذات العملية اجلراحية لسلفه،

                                                        
 ( من القانون املدين املصري.145انظر املادة ) -33
-131وص ص) 272ص،2القاهرة،ج،مطبعة مدكور ،وزارة العدل،أنظر جمموعة االعمال التحضريية للقانون املدين املصري -34

132.) 
املبادئ القانونية  ،ابراهيم املشاهدي ،1ص،اجمللد األول ،19/8/1963بتاريخ  ،1223رقم  قرار حمكمة التمييز العراقية، أنظر -35

 . كذلك قرار حمكمة النقض املصرية،45ص ،2007 ،مطبعة العمال ،وزارة العدل ،مركز البحوث القانونية ،يف قضاء حمكمة التمييز
املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية اليت  حسن الفكهاين وعبد املنعم حسين، ،13/2/1968ريخ بتا القضائية، 33لسنة  ،106رقم 

 .762،ص1982،دار العربية للمطبوعات االصدار الثاين، ،1ج،قررهتا حمكمة النقض املصرية
 .132ص ،2ج،مصدر سابق د. عبد اجمليد احلكيم وآخرون، -36
 .158ص ،املرجع السابق ،ينظر اايد امحد البطانية -37
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وكذلك عقد البحث العلمي والذي يعد من العقود القائمة على االعتبار الشخصي فانه ينتهي مبوت  
آاثراً يف املستقبل، وللقاضي سلطة تقديرية يف حتديد االعتبار  جفالعقد ينتهي اذ ال ينت ،(38)احد املتعاقدين

 .(39)الشخصي وفق طبيعة التعامل 
 رااثر العقد للخلف العام لوجود اتفاق املتعاقدين الذي يؤكد ان العقد ذو اعتبا فوقد ال تنصر 

العقد مبوت او قد يكون اتفاق املتعاقدين جيعالن العقد من عقود االعتبار الشخصي فينتهي  ،شخصي
 املتعاقد.

فعقد االجيار يف االصل انه ليس من عقود  ،وقد ينص القانون على ان العقد ذو اعتبار شخصي
االعتبار الشخصي ولكن ان روعي اعتبارات شخصية يف اختيار املستأجر فانه يعد من العقود 

د االعتبار الشخصي فقد االعتبارالشخصي فاذا روعي مهنة املستأجر أو حرفته عّد عقد االجيار من عقو 
على ان ))اذا مل يعقد االجيار اال بسبب حرفة املستأجر أو ( 784نص القانون املدين العراقي يف املادة )

 .(40)جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد(( ،العتبارات أخرى تتعلق بشخصه مث مات
الشخصي ولكن ان ابرم عقد املقاولة مع من عقود االعتبار  دذلك ان عقد املقاولة يف االصل ال يعوك

( 2ف /888فنان او مهند  معماري عّد عقد املقاولة من عقود االعتبار الشخصي فقد نصت املادة )
ان ))وتعترب دائما شخصية املقاول حمل اعتبار يف التعاقد إذا ابرم العقد مع من القانون املدين العراقي على 

 ..((..م ممن يزاولون مهنا حرة أخرىمعماري أو مع غريه  فنان أو مهند
وكذلك جند ان املشرع العراقي عّد عقد الوكالة من عقود االعتبار الشخصي اذ ان املوكل يضع ثقته يف 

وكذلك تعد شخصية املوكل حمل اعتبار عند الوكيل اذا كانت الوكالة من دون  ،شخص معني وهو الوكيل
على ان ))تنتهي الوكالة مبوت الوكيل أو ( من القانون املدين 946أجر وقد نص املشرع العراقي يف املادة )

وقد نص  ،كالة((املوكل أو خبروج احدمها عن االهلية أو إبمتام العمل املوكل فيه أو ابنتهاء االجل املعني للو 
( من القانون املدين على ان ))تنتهي الوكالة إبمتام العمل املوكل فيه او ابنتهاء 714املشرع املصري يف املادة )

من النصني املتقدمني ان عقد الوكالة  االجل املعني للوكالة وتنتهي ايضًا مبوت املوكل او الوكيل((، فيفهم
ل للورثة، وهذا خالف القاعدة ابنتقال احلقوق وااللتزامات للورثة، ينتهي مبوت اي من املتعاقدين والينتق

 مما ميكن القول ابن هذا العقد من عقود االعتبار الشخصي.
للعقود الفورية، فال مثرة من حبث ذلك  فان اثر موت املتعاقد يف عقود االعتبار الشخصي ال تنصر 

لك الن االلتزامات الناشئة عنه قد انتهت بتمام تنفيذها، نظرا لطبيعتها الفورية اذا مت تنفيذ العقد فوراً، وذ
اي يف العقود املستمرة ويف العقود الفورية  ،امنا نطاقها يكون يف العقود اليت يلعب الزمن دورا يف تنفيذها

، ففي حالة موت املتعاقد الذي تعد شخصيته حمل اعتبار يف عقود االعتبار الشخصي (41)املرتاخي تنفيذها
( من القانون 1ف /863)لعقد وال ينتقل لورثته فقد نص املشرع العراقي على ذلك يف املادة ينقضي ا

                                                        
ال موت املرخص له  اذ ان وكذلك عقد الرتخيص وهو من العقود اليت تشمل على التزام ابحملافظة على االسرار التكنولوجية -38

 .158التكنولوجية وهذا يتناقض مع طبيعة التعامل. انظر املرجع نفسه، ص  لإلسرارااثر ه للغري الن ذلك يتضمن انتقال  لتنتق
 .489ص ،1996 ،االسكندرية ،املبادىء االساسية يف القانون، منشأة املعارف ،رمضان ابو السعود ومهام حممد حممودد.  -39
 من القانون املدين املصري. 602انظر املادة  -40
 وما بعدها. 113ص ،املرجع السابق ،د.مشعل مهدي -41
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..(( وقد نص املشرع املصري يف املادة .ان ))تنتهي االعارة مبوت املستعري وال تنتقل إىل ورثتهاملدين على 
ينتهي مبوت املستعري، اما  فالعقد ..((،.( من القانون املدين على ان ))تنتهي العارية مبوت املستعري645)

وكذلك نص املشرع العراقي يف  موت املعري فال يؤثر على العقد كون شخصية املعري ليست حمل اعتبار،
العراقي على ان ))تنتهي املقاولة مبوت املقاول إذا كانت مؤهالته ( من القانون املدين 1ف/888املادة)

وكذلك  ..((،.ل اعتبار فال ينتهي العقد من تلقاء ذاتهفأن مل تكن حم الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد،
املصري على ان ))ينقضي عقد املقاولة مبوت ( من القانون املدين 666ي يف املادة )نص املشرع املصر 

مؤهالته الشخصية حمل اعتبار يف التعاقد، فأن مل تكن حمل اعتبار فال ينتهي العقد من  تاملقاول إذا كان
يف العقد بل ينتقل العقد اىل خلفه العام ما مل  رتقدم ان موت املتعاقد ال يؤث ويتبني مما..((، .تلقاء نفسه

اما ان مل  ،تكن شخصية املتعاقد حمل اعتبار فموت املقاول الذي شخصيته حمل اعتبار ينهي عقد املقاولة
صرية إىل ان ))فال املتكن شخصيته حمل اعتبار فال يؤثر موت املقاول يف العقد، وقد ذهبت حمكمة النقض 

الن املشرع افرتض إرادة  ،ينصرف أثر عقد الوكالة بعد الوفاة املوكل أو الوكيل إىل ورثته بوصفهم خلفاً عاما
هذا العقد من العقود اليت تراعى  املتعاقدين الضمنية اجتهت إىل انقضاء عقد الوكالة بوفاة ايهما اعتبارا ان

مما تقدم ان موت الشخص ذو االعتتبارالشخصي يؤدي النتهاء  وخنلص ،(42)فيها شخصية كل متعاقد(( 
العقد وذلك الن ابملوت تزول شخصية املتعاقد، فيكون لرب العمل او لورثة املقاول اوالي شخص متعاقد 

 .حمل اعتبار التمسك هبذا االنقضاء
اما االاثر السابقة  ،فآاثر العقد ال تنصرف للخلف العام بسبب االعتبار الشخصي فيما يتعلق ابملستقبل

على املوت فال ميكن الغاؤها، فآاثر العقد ذو االعتبار الشخصي تنصرف ااثره السابقة على املوت اىل 
فمثالً إذا مات الوكيل يف عقد الوكالة وكانت وكالة أبجرة، فعلى الرغم من انتهاء عقد الوكالة  ،اخللف العام

 .(43)املستحقة ملورثهم الوكيل قبل موته  ةورثة الوكيل من مطالبة املوكل ابألجر  مابملوت فأن ذلك ال حير 
فباملوت ينتهي العقد طاملا شخصية املتعاقد حمل اعتبار، وبناء عليه ال حتل ورثة الوكيل حمله بعد وفاته 

ون االاثر اليت اال مبوجب اختيار جديد عن طريق عقد جديد، ولكن انتهاء العقد يكون لالاثر املستقبلية د
رتبت على العقد يف املاضي كما بيناه سلفاً، وهذا االهناء يكون بقوة القانون االيف احلاالت االستثنائية 

 .(44)سوف نبينها الحقاً، واالهناء ال يكون ابثر رجعي، سواء كان للمتعاقدين او ابلنسبة للغري 
الشخصي ففي عقد الوكالة ان مات  ان موت احد اطراف العقد يؤدي النتهاء العقد ذو االعتبار

املوكل ينتهي هذا العقد ويربر ذلك ابن ارادة املوكل اليت اختارت شخص الوكيل قد اختفت بوفاة املوكل 
وتلك االرادة منعت من استمرار العقد سواء كانت وكالة ابجر او من دون اجر وقد جاء يف قرار حملكمة 

من القانون  2003اة املوكل عماًل بنص الفقرة الثالثة من املادة الفرنسية ))ان الوكالة تنتهي بوفالنقض 

                                                        
عقد الوكالة  ،، اشار اليه د. ابراهيم سيد امحد256ص ،19سنة  1968/  2/  13ق بتاريخ  23لسنة  106رارها املرقم ق -42

 .122ص املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، ،1ط ،2003فقهاً وقضاًء،
 .219للتفصيل ينظر مسري امساعيل حسن امساعيل، االعتبار الشخصي يف التعاقد، رسالة دكتوراة، القاهرة، ص -43
، 2001، منشأة املعارف االسكندرية، 1وكالة يف التشريع املصري واملقارن، طد.قدري عبد الفتاح الشهاوي، احكام عقد ال -44

 وما بعدها. 502ص
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( من القانون املدين الفرنسي تبني ان العقد ذو الطابع 3ف/2003، فاملادة )(45)..((.املدين الفرنسي 
أو حالة الوصااي  ،يف حالة املوت الطبيعي او املدين -3ان ))الشخصي ينتهي بوفاة املتعاقد اذ نصت على 

 ل االهلية أو حالة االعسار سواء املوكل او الوكيل((.على كام
توىف الشخص ذو االعتبار الشخصي يف مرحلة تكوين العقد، اي توىف من صدر منه التعبري فان  ناما ا

احلق ال ينتقل لورثته لسقوط االجياب ابملوت طاملا كان العقد املراد ابرامه ذو طابع شخصي، وكذلك يكون 
وملا كان مناط سقوط التعبري  ه اليه التعبري اذا كان العقد املراد ابرامه ذا طابع شخصي،احلل اذا مات من وج

فان هذا السقوط  ،عن االرادة وعدم انتاجه ال ثره ابملوت هو ارتباطه بشخص من صدر منه أو من وجه اليه
شخص العاقد الذي كان املوت يتعلق ابلعاقد الذي كان حمل اعتبار، اما اذ كان املوت يتعلق بن  يكون ا

وقد ينربي من يسأل اذا كان التعاقد مع أكثر من شخص ذو اعتبار  ،(46)ليس حمل اعتبار ففيه تفصيل
 أبعمال البناء ابلتضامن، أو التزم رسامان برسم لوحة جدارية نين يتعاقد شخص مع مقاولأشخصي، ك

الثاين، وإذا كان رب العمل  املتعاقد كبرية على احد اجلدران، فإن موت احدمها الينهي العقد ابلنسبة اىل
املقاولة  يال ينهقد عهد ابلعمل اىل عدة مقاولني متضامنني دون تقسيم العمل بينهم، فإن وفاة احدهم 

ابلنسبة لآلخرين، بل يستمر العقد ويكون ملزماً  هلم، كل ذلك مامل يكن مشرتطًا اجتماعهم يف تنفيذ 
، ولكن هذا ال يعين عدم انتهاء العقد ابلنسبة للمتعاقد املتوىف ذو االعتبار الشخصي، فالعقد (47)العمل 

 ابلتزامات سلفهم.ابلنسبة للشخص املتويف قد انتهى وال يلزم اخللف العام 
عن موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي الذي بدأ إبجناز بعض ما اتفق  ويقودان الكالم عن تساؤل

ابن نقول ال صعوبة يف حالة موت املتعاقد ذو االعتبار  ا ان نتلمس االجابة عن هذا التساؤلميكننو  عليه،
الشخصي ومل يبدأ ابلتنفيذ بعد، فال يلتزم اخللف العام ابي شيء النقضاء العقد، ولكن التساؤل يثور ان 

آاثر، فلو كان  فان مات املتعاقد ذو االعتبار الشخصي ترتتب عدة ،بدأ السلف إبجناز بعض االعمال
 ئاً ومات املقاول حمل االعتبار بعد أن اجنز شي -ويعد من ابرز الصور التنفيذ اجلزئي للعمل- العقد مقاولة

( 889فتتم تصفية مراكز كل من املتعاقدين وفق املادة ) ،من العمل أو بعد أن اشرتى األدوات واملواد الالزمة

                                                        
45- Cass Civ,22mar1988,Gaz de pal,1988,III.p.232 118 اوردها د. مشعل مهدي، املرجع السابق، ص. 

اإلرادة، أو فقد أهليته )قبل أن ينتج ( ))إذا مات من صدر منه التعبري عن 92فقد نص القانون املدين املصري يف املادة ) -46
التعبري أثره(، فأن ذلك ال مينع من ترتب هذا األثر عند اتصال التعبري بعلم من وجه إليه، هذا ما مل يتبني العكس من التعبري أو من 

من وقت صدوره من صاحبه، طبيعة التعامل((، فيفهم من هذا النص ان القانون املدين املصري عّد التعبري عن اإلرادة له وجود فعلي 
وال يسقط التعبري عن االرادة مبوت من صدر منه التعبري وال بفقدانه لألهلية، وأن هذا التعبري مبوجب النص املتقدم ذكره يستكمل 

خص موجهها. وجيدر ابلذكر أن القانون املدين املصري قد أعطى اإلرادة استقالليتها عن ش .وجوده القانوين بوصوله إىل علم من وجه إليه
املرجع  ،د. مسري امساعيل.105ص ،1968، مصادر االلتزام، 1يف النظرية العامة لاللتزام، ج،للمزيد من التفصيل ينظرد. امساعيل غامن

 .105السابق، ص
ن التعبري إجياابً أم أما املشرع الفرنسي فلم يرد نصاً يف قانونه املدين حيدد أثرا للموت وفقدان األهلية يف التعبري عن اإلرادة سواء أكا

، مما جعل الفقه والقضاء الفرنسي أن يضعوا حلواًل متفاوتة يف 2.16لسنة  131قبواًل قبل ان يعدل ابألمر التشريعي الفرنسي املرقم
اإلبقاء ذلك، فقد رأى الفقيه الفرنسي )مازو( أن)موت املوجب ال ميكنه أن جيعل اإلجياب ساقطاً عندما يكون األطراف قد اتفقوا على 

 Code civil ; 2003 ; DALLOZ ; Paris ; 2003. P.886( 1101على إجياهبم ملدة معينة( ينظر املادة )
أحكام عقد  ،اما القانون العراقي فلم ينظم موقف موت املوجب او القابل للتفصيل ينظر استاذان د. عزيز كاظم جرب اخلفاجي

 .96ص ،2013، لبنان، 1ط،منشورات زين احلقوقيةالبيع مقارنة ابلفقه االسالمي، الكتاب االول، 
 .387ص ،1964 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،5ج ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،د.عبد الرزاق امحد السنهوري -47
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لى رب العمل أن يتسلم العمل املنجز، ولكن هذا التسلم يتم ع ان األصلف ،(48)من القانون املدين العراقي
لذلك فإن احكام التسليم والتسلم تراعي  ،فهو تسلم معجل جلزء من العمل الكلي ،قبل األوان املتفق عليه

اذ يتسلم رب العمل اجلزء املعجل من االعمال ابلنسبة للعمل الكلي املتفق  ،ما تقتضيه خصوصية احلالة
مل يستطع رب العمل بعد  انيكون العمل املنجز غري انفع قد ، و (49)ت املقاول حمل االعتبارعليه عند مو 

ويلتزم الورثة برد االشياء العائدة اىل رب  ،(50)فيضطر اىل تركة  ،موت املقاول أن جيد مقاواًل آخر يكمله
 .العمل

 بموت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي. بقاء العقد: املطلب الثاني
العقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي، بل يبقى العقد مرتبا ااثره، وذلك يف حاالت  يينتهقد ال 

 متعددة، وهذه احلاالت توجد يف بعض العقود ذو االعتبار الشخصي دون سواها وكما أييت:
قد تبقى الوكالة  ،كما يف عقد الوكالة  -حالة عدم علم املتعاقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشــخصــي: .1

مبجرد موت املوكــل بــل تبقى الوكــالــة حلني  يفعقــد الوكــالــة ال ينته ،حىت اذا مــات احــد اطراف العقــد
تنصـــــــــــــــرف ااثر  ،مبوت املوكل نعلم الوكيل مبوت املوكل فلو ابرم الوكيل عقدا مع الغري وكاان ال يعلما

 من يؤســـــــس ذلك على نظرية العقد اىل اخللف العام للموكل، واختلف يف اســـــــا  صـــــــحة العقد بني
وردوا على هذه الفكرة  ،حفاظاً على اســــــــتقرار املعامالت ،، او لفكرة املركز الظاهر(51)النيابة الظاهرة

يف حني ان ســــــــــــــبب التزام املوكل هي اعتقاد غري  ،ان من شــــــــــــــأهنا ان ختلق مصــــــــــــــدراً جديدا لاللتزام
مما يؤدي هلدر  ،ل قائما مرتباً ااثرهظي-لك ورغم ذ-، واحلقيقة ان عقد الوكالة قد انتهى (52)املشـــــروع

ومهما قيل من اراء من بقاء ااثر اليت رتبها الوكيل  .ملقتضـــــى االعتبار الشـــــخصـــــي واالاثر املرتتبة عليه
ابهنا وكالة ظاهرة او من اهنا وكالة حقيقية ومما قيل من تربيرات محاية االوضـــــــــــــــاع  بعد موت املوكل

فالقول الفصـــــــل ان عقد الوكالة مازال مرتبا ألاثره، ويبدو ان الراي ، يةالظاهرة ومحاية غري احلســـــــن الن
فيكون  ،اجلــدير بــذلــك ان عقــد الوكــالــة ينتهي ابملوت اال ان صـــــــــــــــفــة النيــابيــة تبقى مبوجــب القــانون

النيابة االتفاقية بل اىل  بعد الوفاة وقبل العلم هبا ال إىل -االســـــــــــــــا  القانوين النصـــــــــــــــراف اثر الوكالة
 .الذي اضاف مشروعية لتفعيل الوكالة بعد وفاة املوكل، فاصبح هو املصدر ال اتفاق الطرفنيالقانون 

ابنتهاء الوكالة على غري  ج( على ان ))ال حيت984فقد نص املشرع العراقي يف قانونه املدين يف املادة)
يف قانونه املدين يف  قبل علمه ابنتهائها((، وكذلك نص املشرع املصري احلسن النية الذي تعاقد مع الوكيل

                                                        
رب العمل أن إذا أنقضى العقد مبوت املقاول وجب على  -1( من القانون املدين العراقي على ان ))889)املادة  اذ نصت -48

وتعترب  ،والنفقات من هذه اإلعمال يدفع للرتكة قيمة مامت من اإلعمال وما أنفق لتنفيذ مامل يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه
وجيوز لرب العمل نظري ذلك  -2االعمال والنفقات انفعة يف مجلتها إذا كان موضوع املقاولة تشيد مبان أو أنشاء إعمال كبرية آخرى

 يطالب بتسليم املواد اليت مت إعدادها والرسوم اليت بدئ يف تنفيذها على أن يدفع عنها تعويضاً عاداًل((.أن 
 .244ص،مصدر سابق ،حممد لبيب شنب .د -49
( من قانونه املدين رب العمل أبن يدفع لورثة املقاول بعد موته قيمة مامت من االعمال 889/1الزم املشرع العراقي يف املادة ) -50

وما أنفق لتنفيذ مامل يتم وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه االعمال والنفقات يف حني جند املشرع الفرنسي قد نص صراحة يف 
الوجيز يف  ،د. جعفر الفضلي اشار اىل ذلك .( من القانون املدين على أن يتم الدفع مبوجبة نسبة الثمن احملدد ابلعقد1796املادة )

 .447ص ،2007،بغداد ،توزيع املكتبة القانونية ،العاتك لصناعة الكتاب،املقاولة ،االجيار ،البيع ،العقود املدنية
 .292املرجع السابق، ص ، د. مشعل مهدي -51
 .65ص ،املرجع السابق ،د. مسري امساعيل -52
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( على ان ))إذا كان النائب ومن تعاقد معه جيهالن معًا وقت العقد انقضاء النيابة، فان اثر 107املادة) 
املوكل ومل يعلم الوكيل  يضاف اىل االصيل أو خلفائه((، فان توىف ،حقاً كان او التزام ،الذي يربمه العقد

 .(53)فال جيوز االحتجاج على الوكيل ابنتهاء الوكالة كما بيناه سلفاً 
فالوكالة تبقى رغم موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي وهو بقاء مؤقت اىل حني اثبات ان الوكيل او 

ان احسا  الثقة اليت  الغري كان يعلم مبوت املتعاقد، ويقع عبء االثبات على الورثة، ولعل االحرى القول
 تيتمتع هبا الوكيل، جتعل االلتزامات اليت ينشئها حبق السلف تنتقل للخلف العام، وان انتقال االلتزاما

، (54)واحلقوق للخلف العام يعد تقييد من آاثر االعتبار الشخصي املتعلقة ابالعتداد بشخص املتعاقد 
غم من ان موت املوكل يتضمن تقييداً من آاثر االعتبار الوكالة على الر  دوخنلص مما تقدم اىل استمرار عق

 .(55)الشخصي 
وقد ترتتب التزامات على انقضاء العقد ملوت املتعاقد ابالعتبار الشخصي، فمن االلتزامات اليت ترتتب 

فال  ،ان على اخللف العام لشخص املتعاقد ذو االعتبار الشخصي، اخطار املتعاقد االخر مبوت املتعاقد
الحتجاج ابنتهاء العقد اال ابلوقت الذي علم به املتعاقد االخر، وينبغي إخطار الغري الذي له صلة جيوز ا

أكيدة ابلعقد، حىت ال يتذرع جبهله ويتمسك بتصرفه مع املتعاقد االخر نظراً حلسن نيته، اما إذا تيسر العلم 
 ابنتهاء العقد فيعد خمطئاً، وعليه تقع تبعة تصرفه.

اللتزامات اليت يرتبها العقد يلزم هبا اخللف العام وان كان شخصية السلف حمل اعتبار احلقوق وا ن  إ
استثناءا عن العقد ينتهي ابلوفاة، وقد يكون عدم انتهاء العقد خبطأ من اخللف اذا علم ابلوكالة ورغم ذلك 

ع ذلك يعد العقد انفذا امهل ومل خيطر الوكيل، وقد يكون اخللف العام مل خيطأ ان كان ال يعلم ابلوكالة وم
 .حبقه، فعبء اثبات وفاة املوكل تقع على اخللف العام

ن صـــــراحة او ضـــــمناً  على ان يبقى عقد االعتبار الشـــــخصـــــي و وقد يتفق املتعاقد -اتفاق املتعاقدين: .2
رغم موت املتعاقد وذلك الن قاعدة انتهاء العقد مبوت املتعاقد يف العقود ذو االعتبار الشـــــــــــخصـــــــــــي 

فيجوز االتفاق على خالفها، وبناء على هذا االتفاق يلتزم ورثة املتعاقد ذو  ،لنظام العامليســــــت من ا
االعتبار الشخصي أباثر العقد فمثال جيوز االتفاق على عدم انتهاء عقد العارية على الرغم من موت 

مكملة املســــــــتعري، وذلك الن قاعدة انتهاء العقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشــــــــخصــــــــي تعد قاعدة 
جيوز االتفاق على خالفها وبناء على هذا االتفاق جيوز اســتمرار العقد على الرغم من موت املتعاقد، 

 863فقد نص القانون املدين العراقي يف املادة ) فيلزم ورثة املتعاقد ذو الطابع الشــخصــي أباثر العقد،
اذا كان هناك اتفاق على  ال  إان ))تنتهي االعارة مبوت املســـــــــــــــتعري وال تنتقل إىل ورثته ( على 1ف/

، وكذلك جند ذلك يف عقد الوكالة فقد ذهبت حمكمة النقض املصرية ))يكون للمتعاقدين (56)((ذلك
ان يتفقا على ان تســـــــــــتمر الوكالة على الرغم من وفاة احد املتعاقدين، على ان تنتقل التزامات املتويف 

                                                        
 .109ص ،املرجع السابق ،د. مشعل مهدي -53
 .239ص ،املرجع السابق ،مسري امساعيل حسن -54
وما  207ص ،1960 ،دون ذكر املطبعة ومكان الطبع،1التعسف يف استعمال احلقوق والغاء العقود ط ،د. حسني عامر -55
 بعدها.

 ( على ان ))تنتهي العارية مبوت املستعري مامل يوجد اتفاق يقضي بغريه((.645وقد نص القانون املدين املصري يف املادة ) -56
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ة املوكل قد يكون صـــــــرحيا او قد كون ضـــــــمنياً ، منها إىل ورثته، وهذا االتفاق على اســـــــتمرار بعد وفا
 .(57)ولقاضي املوضوع استخالص االتفاق الضمين من ظروف العقد وشروطه(( 

وقد يبقى العقد ذو االعتبار الشـــخصـــي على  -العقد املربم ملصـــلحة الغري او ملصـــلحة املتعاقد االخر: .3
غري قابلة للعزل، فأن كانت الوكالة الرغم من موت املتعاقد ذو االعتبار الشـــــخصـــــي مثل عقد الوكالة 

مبوت املوكل، بل ميكن القول ان الوكالة املنظمة ملصــــــــــــــلحة  يمربمة ملصــــــــــــــلحة الوكيل او الغري ال تنته
العزل جملرد صـــــــــــــــدور ارادة العزل عن املوكل منفرداً، بل حتتاج إىل رضـــــــــــــــاء من نظمت  لالوكيل ال تقب

القول))... ان الوكالة غري قابلة للعزل تعد استثناء إىل ملصلحته، وقد اجتهت حمكمة التمييز الفرنسية 
ويتبني مما تقدم ان الوكالة  ،(58)على االصـــــــل الذي يقضـــــــي حبق املوكل يف عزل وكيله مىت شـــــــاء...((

ملن قررت ملصـــــــلحته كأن تتضـــــــمن الوكالة رحبا للوكيل،  غري قابلة للعزل ال بد ان تتضـــــــمن حقاً  اثبتاً 
قابلة للعزل بتضــــــــــــمنها حق الوكيل او للغري يتعلق مبوضــــــــــــوع الوكالة وليس إبيراد الفالعربة ابلوكالة غري 

عبارة ان الوكالة غري قابلة للعزل، فنكون يف هذه احلالة امام امتداد لعقد الوكالة على الرغم من موت 
ل ببيع منزل اتفق الوكيل مع املوكل قبل موته على ان يســـــــــــــــتويف الوكيل من مثن بيع املوكل، ففي التوك

املنزل رحبا له اثبتاً وحمدداً بذمة املوكل، فال ينقضي العقد مبوت املوكل لوجود مصلحة للوكيل يف عقد 
صــــــري قد أقر الوكالة، وعلى الرغم من خلو القانون املدين املصــــــري لتنظيم هذه احلالة، اال ان الفقه امل

 .(59)ذلك ببقاء الوكالة غري القابلة للعزل مبوت املوكل 
اما القانون املدين العراقي فقد بني ان الوكالة تنقضي مبوت الوكيل او املوكل، واطالق النص يتضمن 

ة ))تنتهي الوكال أحد قراراهتاوهذا ما اقره القضاء العراقي اذ جاء يف  ،(60)حىت الوكالة غري القابلة للعزل
الدورية مبوت املوكل ويكون تصرف الوكيل اجلاري بعد موت موكله ابطال ولو تعلق به حق الغري لإلطالق 

على الرغم من وجود من يذهب اىل خالف ذلك  (61)، ((من القانون املدين العراقي 946الوارد يف املادة 
ان تنفيذها وصل اىل مرحلة الميكن إذ يرى ان الوكالة غري قابلة للعزل تبقى على الرغم من موت املوكل ان ك

قرارها ))ان بل ان القضاء العراقي قد ذهب بقرار له اىل أتييد هذا الراي اذ جاء يف  ،(62)القول ابنقضائها
معاملة البيع من قبل الوكيل الدوري للبائعة صحيحة وان توفيت املوكلة قبل التقرير يف الدوائر املختصة الن 

و مهما قيل يف ما  ،(63) اليت يتعلق هبا حق الغري انفذة وال يقطع املوت حكمها((الوكالة غري قابلة للعزل 

                                                        
 .1239، ص2ج،املنشور يف جمموعة احكام النقض 1953يناير  22بتاريخ  36املرقم  قرارها -57

58- Cass. Com,8 oct 1969,D.1970,ll,conc.LAMBERT(J),P.143;Cass.com,20 janv 
1971,Bull.civ,Iv,n20;Cass.com 2juin 1979,Bull.civ,lv,n222. 112ص ،املرجع السابق ،مشعل مهديد. اورده . 

 .624نظر د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، املرجع السابق، صللتفصيل ي -59
من القانون املدين العراقي على ان ))تنتهي الوكالة مبوت الوكيل او املوكل او خبروج احدمها عن االهلية  946فقد نصت املادة  -60

 او ابمتام العمل املوكل فيه او ابنتهاء االجل املعني للوكالة((.
 ،السنة اخلامسة ،العدد االول ،املنشور يف النشرة القضائية 1974/  2 /3يف  1973/ مدنية اثنية  999قرارها املرقم  -61
( 1527فال تتأثر مبوت املوكل اذ نصت املادة ) ،الوكالة غري قابلة للعزل على ان جملة االحكام العدلية قد ابقت .175ص ،1976

 تعلق به حق الغري فال ينعزل((. من اجمللة ))ينعزل الوكيل بوفاة املوكل ولكن إذا
 .23، ص1972 ،د. اكرم ايملكي، العقود التجارية مطبعة العاين بغداد وهذا رأي د. حسن علي ذنون اورده -62
 ،1970 ،قضاء حمكمة متييز العراق، اجمللد الرابع ،املنشور يف املكتب الفين 1966/ 22/4يف  65/ 2358قرارها املرقم  -63

 .144ص
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 30: العدد

قد حسم االمر  1971لسنة  43( من قانون التسجيل العقاري املرقم 1/ف 199تقدم، لكن نص املادة ) 
 .(64)ابنقضاء الوكالة غري قابلة للعزل مبوت املوكل او الوكيل 

وقد يبقى عقد  -آخرال ينتهي ابملوت ارتباطاً ال يتجزأ: ارتباط العقد ذو الطابع الشـــــــــــــخصـــــــــــــي بعقد .4
ال يقبل التجزئة وذلك  ااالعتبار الشــخصــي رغم موت املتعاقد اذا كان العقد مرتبطاً بعقد آخر ارتباط

كما هو الشــأن يف عقد وكالة العامل عن رب العمل يف ان يباشــر يف مواجهة الغري الدعاوى الناشــئة 
مبوت رب العمل، بل يظل العقد قائما على الرغم من موت املتعاقد  يعن عقد العمل الذي ال ينته

 .(65) ينته ابملوت ذو االعتبار الشخصي وذلك حفاظا على تنفيذ العقد االخر الذي مل
احلكم ابســــتمرار العقد على الرغم  -احلكم ابســــتمرار العقد ذو االعتبار الشــــخصــــي دون تربير ذلك: .5

من موت املتعـاقـد وعلى الرغم من كون شـــــــــــــــخص االخري حمـل اعتبـار يف التعـاقـد، وهـذا مـا يتعـارض 
يذ من اعتد بشـــــخصـــــه وحتقيق النتيجة االهم للعقد القائم على االعتبار الشـــــخصـــــي وهي ضـــــرورة تنف

لاللتزامات املرتتبة على العقد بنفســـــــــه وتلقي احلقوق، فيبقى العقد انفذا مرتبا ااثره رغم موت املتعاقد 
( من القانون املدين على ان 1/ف 812ذو االعتبار الشــخصــي، فقد نص املشــرع العراقي يف املادة )

، وابلنســـــبة لعقد املســـــاقاة نصـــــت (66)))ال تنفســـــخ املزارعة مبوت صـــــاحب االرض وال مبوت املزارع((
..(( .على ان ))ال تفســــــخ املســــــاقاة مبوت صــــــاحب الشــــــجر وال مبوت املســــــاقي(1ف/823املادة )

( من القانون املدين على ان ))ال 839وكذلك نص املشرع العراقي ابلنسبة اللتزام البساتني يف املادة )
مللتزم إذا مات مورثهم قبل ظهور أول مثرة من غري ان لورثة ا ،ينفســـخ عقد االلتزام مبوت احد الطرفني

طلب الفســـخ مىت اثبتوا ان تنفيذ العقد أصـــبح فوق طاقاهتم بعد موت مورثهم((. وكذلك  ،كل ســـنة
حىت لو كان شــــــخصــــــية املتعاقد حمل اعتبار ال ينقضــــــي  ريف عقد االجيار اخلاضــــــع لقانون إجيار العقا
 .(67)العقد مينع انقضاء عقد االجيار لوجود االمتداد القانوين الذي

ويف كل ما تقدم يف حالة انتقال ااثر العقد لورثة املتعاقد ذو االعتبار الشخصي وقد اخل احد االطراف 
ابلتزاماته فبإمكان املتعاقد االخر وفق القواعد العامة من طلب التنفيذ العيين او التنفيذ مبقابل او الفسخ 

 مع التعويض ان كان له مقتضى.
 الخاتمة

 النتائج:
ان االعتبار الشـــخصـــي حيول دون تالقي القبول ابالجياب اذا مات من صـــدر التعبري او من وجه اليه  .1

 االجياب.
                                                        

 ..((..اذ نصت على ان ))تنتهي الوكالة مبوت املوكل او الوكيل او خبروج احدمها عن االهلية حىت لو تعلق هبا حق الغري -64
 .239ص ،املرجع السابق ،مسري امساعيلد. -65
ولكنها تنقضي مبوت  ،املزارعة مبوت املؤجر يال تنقضعلى انه )) ( من القانون املدين املصري626بينما نصت املادة ) -66

 وكفاءتهيعتد بشخص املزارع ومهنته  ألنهذلك  ،املستأجر((. ولذا يف التشريع املصري ميتنع ى على ورثة املزارع املطالبة ابستمرار العقد
ر ملزيد من التفصيل ينظ ،لنظام العام فيجوز االتفاق على خالفهضاء املزارعة مبوت املزارع ليس من اقوامانته يف عقد الزراعة، وان كان ان

 .228ص  ،املرجع السابق ،مسري امساعيل
 .82ا.م.د عالء حسني ود. سعد ربيع وم.م حممد عبد الوهاب، املرجع السابق، ص -67
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 ان االعتبار الشخصي يف االصل حيول دون انتقال االاثر من السلف اىل اخللف العام. .2
 اخللف العام.جتعل ااثر العقد مستمرة يف حق  خرج املشرع العراقي عن هذا االصل ابستثناءات، .3
خرج املشـــرع العراقي ابســـتثناءات اخرى تتعلق ابســـتمرار بعض العقودعلى الرغم من موت املتعاقد ذو  .4

 االعتبار الشخصي ودون ان يربر ذلك بتربير معني.
يؤدي املوت يف القانون املدين العراقي اىل اهناء عقد الوكالة غري قابلة للعزل ســــــــــــــواء كان موت املوكل  .5

 أو الوكيل.
 قرتحات:امل

بشخصية  االعتدادميكن ان نورد معىن االعتبار الشخصي ميكن االخذ به يف القانون املدين العراقي )) .1
بشـكل يؤثر  املتعاقد االخراو بصـفة من صـفاته اجلوهرية اليت تكون حمل اعتبار جوهري بنظر  تعاقدامل

 وانقضاء العقد((.يف تكوين وتنفيذ 
القانون املدين العراقي اليت ختلط بني االعتبار الشــــخصــــي وركن ( من 2/ ف 118تعديل نص مادة ) .2

الســبب ليكون النص ))إذا وقع غلط يف ذات املتعاقد او يف صــفة من صــفاته وكانت تلك الذات او 
 هذه الصفة دافع رئيسيا الختياره يف التعاقد((.

 المصادر

 الكتبأوال: 
املكتــب اجلــامعي احلــديــث،  ،1ط ،2003د. ابراهيم ســـــــــــــــيــد امحــد، عقــد الوكــالــة فقهــًا وقضــــــــــــــــاًء، .1

 .االسكندرية
، د. امحد حشـــمت ابو ســـتيت، نظرية االلتزام يف القانون املدين املصـــري، مكتبة عبد هللا وهبة، مصـــر .2
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 في الفقه اإلمامي التذكية الشرعية وطرقها الحديثة

The Legal Slaughtering and its Modern Methods in 

Islamic Jurisprudence 
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Lect. Enas K. Raji Ibrahim Al-Kinani 

 (2)أ.م.د خضير جاسم حالوب الشمري 

Assist. Prof. Khodair J. Haloob Al-Shimari 

 ملخصال

طرق التذكية ، و روح احليوان ابلطريق املشروع الذي جيعل حلمه حالاًل للمسلم إزهاقهي  الذكاةتُعد 
، للذكاة الشرعية شروط وآداب جيب توافرها حىت تكون صحيحة، كما و الشرعية ثالثة: الذبح والنحر والعقر

يكون أن ة األصل يف الذبح يف الشريعة اإلسالمي، وغريها، و الذبح هو احللق وحمل النحر هو اللبةمنها: حمل 
لذبيحته، وألن طريقة اإلسالم هي األمثل رمحة ابحليوان،  إيالمو تدويخ، ملا يف ذلك من أبدون صعق 

جيوز اكل حلوم احليواانت ، و لذبيحته، وتقليالً من معاانته، وعليه فال جيوز اخلروج عن هذا األصل وإحساان
إذا توافرت الشروط اليت تؤكد عدم موت الذبيحة التذكية آبالت الصيد  ، أواليت مت تذكيتها ابلطرق احلديثة

ال أب  ابستخدام اآلالت امليكانيكية يف التذكية، ما دامت شروط التذكية الشرعية قد ، و قبل تذكيتها
توفر  إىل، ابإلضافة اً ن يكون الكلب معلمأ، بشرط أيضاً  استخدام كلب الصيد يف التذكية، ويف توفرت

 .يقةالشروط اليت تتعلق هبذه الطر 
 الكلمات املفتاحية: التذكية، الشريعة اإلسالمية، الذبح، الطرق احلديثة.

                                                        
 .كلية العلوم اإلسالمية  /جامعة كربالء -1
 .كلية العلوم اإلسالمية  /جامعة كربالء -2
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Abstract 
The masculinity is the injury of the animal spirit in the legitimate way that 

makes its meat halal for the Muslim, and the methods of Islamic intelligence 

are three: slaughtering, slaughtering and adhesion, as well as conditions 

and manners that must be available in order to be correct, including: the 

place of slaughter is the throat and the place of slaughter is the pulp, etc., 

and the origin of slaughtering in the Shariah. Islam ism should be without 

taseror or dissonance, because it is the pain of its slaughter, and because 

the method of Islam is the best mercy of the animal, and charity for its 

slaughter, and to reduce its suffering, and therefore it is not permissible to 

depart from this origin, and it is permissible to eat the meat of animals that 

have been remembered by modern methods, or to be smarted with hunting 

machines if There are conditions that confirm that the carcass does not die 

before it is remembered, and it is okay to use mechanical machines in 

intelligence, as long as the conditions of legal intelligence have been met, 

and in the use of the hound in the smarting as well, provided that the dog is 

a teacher, in addition to the conditions that relate to this method. 

 المقدمة

ن جعلنا مسلمني، وهذه النعمة من اجل وأعظم النعم، وأكثرها جلباً للخري والربكة أمن نعم هللا علينا  إن  
والصحة والسالمة، ملا يف هذا الدين من شرائع ونظم وقواعد تتحقق هبا مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة، 

وأصول تذكية الذابئح، واليت يلحقها الفقهاء ابلعبادات لتعلقها  ومن هذه الشرائع والنظم والقواعد قواعد
ما فيه  إالما فيه مصلحة وال حترم  إال، والشريعة اإلسالمية ال حتل واإلابحةبقواعد احلالل واحلرام واحلظر 

 ضرر.
 إشكالية البحث:

تعتمد على طرق ذبح كثري من اللحوم يف البالد اإلسالمية جتلب من بالد غري إسالمية، وهذه البالد 
كالصعق الكهرابئي، والتخدير، والذبح ابآلالت السريعة، وطريقة املسد  واملطرقة وغريها من   -حديثة
 إعدادوال تعنيها تذكية شرعية وال غريها، ما يعنيها فقط هو السهولة والسرعة يف الذبح، لذبح  -الطرق

بعض البالد اإلسالمية، فاعتمد عليها البعض،  إىلكبرية يف أوقات حمدودة. وقد انتقلت بعض هذه الطرق 
ن عامة املسلمني يتوجسون من هذه الطرق، ملا دار حوهلا من لغط إ إالحرمة،  أوحل  إىلدون النظر 

اليت قد تصيبهم جراء اكل حلوم الذابئح اليت  األمراضوشبهات، احتياطاً لدينهم، وخوفاً على صحتهم من 
كما ال   - توقف على استخدام بعض املسلمني هلذه الطرق يف الذبح، بلال ي ، واألمرذحبت هبذه الطرق

ن كثرياً من اللحوم املستهلكة يف البالد اإلسالمية كمستورد من بالد غري إسالمية تعتمد أ -خيفى على أحد
 ذلك وقوع املسلمني يف البالد غري اإلسالمية، ال سيما احملتاطون لدينهم إىلأضف ، هذه الطرق يف الذبح

يف تردد وحرية من امر الذابئح اليت تذبح هبذه الطرق، والذي يتوقف حلها على توفر الصفة املشروعة يف 
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والدجاج، مما جعلهم يتساءلون: هل تتوفر يف هذه الذابئح شروط وضوابط  واألغنام األبقارذحبها، كلحوم  
 م ال؟أالتذكية الشرعية 

 :أهمية البحث
طريقة  أوحترميه من خالل تذكيته  أو أكلهتكمن أمهية البحث يف تعلقه حبل اكل حلم احليوان املباح 

ن يكون أالشريعة اإلسالمية. كما تتأثر أمهيته من وجوب  أحكامذحبه، مما يتطلب حبثه ومعاجلته بروح 
كما ان للدراسة ،  بيث احملرميشرب، فيتناول الطيب املباح، ويتجنب اخل أواملسلم على علم وبينة مما أيكل 

املقارنة بني التذكية الشرعية وطرق الذبح احلديثة أمهية كبرية يف بيان طرق الذبح املتعددة ومعرفتها، ومعرفة 
 خمالفتها للتذكية الشرعية؟ أومدى موافقتها 

 :خطة البحث
 ن أتيت خطته يف مبحثني على النحو التايل:أ البحث تطلب املوضوع
 : مفهوم التذكية وشروطها وآداهبااملبحث األول

 املطلب األول: مفهوم التذكية
 املطلب الثاين: الشروط الشرعية للتذكية
 املطلب الثالث: اآلداب الشرعية للتذكية

 وأنواعهااملبحث الثاين: الطرق احلديثة للتذكية 
 املطلب األول: طرق التذكية احلديثة

 واألمساكاملطلب الثاين: تذكية اإلبل 
 املطلب الثالث: التذكية ابلصيد واللحوم املستوردة

 اخلامتة: وفيها النتائج والتوصيات
 مفهوم التذكية وشروطها وآدابها: المبحث األول

 املطلب األول: مفهوم التذكية

 الفرع األول: التذكية لغة
سم ذكاة، واملذبوح الذكاة لغة الذبح، وكذا التذكية، وذكيتم أي ذحبتم، ويقال: ذكيت الشاة تذكية، واال

 .(4)ما أدركتم ذكاته إالأي  ،(3)﴾ما ذكيتم إالوما اكل السبع ﴿ ذكى، كما يف قوله تعاىل:
وقيل الذكاة التوقد والتلهب الذي حيدث يف احليوان حبدة اآللة، ومسيت الشمس ذكاة لشدة احلرارة 

 .(5)ذكت النار إذا حييت واشتعلتومسي الرجل الذي خاطره حدة ذكياً، وأتيت الذكاة مبعىن احلياة من 

                                                        
 .3ية اآلسورة املائدة:  -3
الرتاث العريب،  إحياءهـ، دار  1412، 2هـ(: لسان العرب، ط 711ينظر ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم )ت  -4

 .87، ص14بريوت، لبنان، ج
م(: دار صادر، بريوت، لبنان، 1979 -هـ1399القاسم حممود بن عمر، أسا  البالغة، ) أيبينظر الزخمشري، جار هللا  -5

 .293ص
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ذحبها، ورجل  أمتمتوأصل الذكاة يدل على التمام ومنه ذكاة ابملد هناية الشباب، وذكيت الذبيحة 
 .(6)ذكي أي اتم الفهم

هنا عبارة عن سيل الدم ، ألأكلهاوالذكاة تنبئ عن الطهارة، وتذكية الشاة الن الذبح يطهرها وحيل 
فكانت الذكاة إزالة  ،(7)﴾دماً مسفوحاً  أو﴿وان الدم املسفوح كما يف قوله تعاىل: النجس فان احملرم من احلي

 .(8) للخبث وتطيبه بتميز الطاهر من النجس، واملسك ذكاة ومنه ريح ذكية أي طيبة
معناها األهم هو الذبح وهذا املعىن الذي  أنهذه هي املعاين اليت تدل عليها كلمة الذكاة والتذكية، ومبا 

 من التذكية يف هذه البحث فالبد من بيان معىن الذبح لغة. نقصده
فالذبح يف اللغة: قطع احللقوم من ابطن عند النصيل وهو موضع الذبح من احللق فقد فسر الذبح 

الرقبة ال من  أمامبكونه قطع احللقوم، واحللقوم جمرى النفس من احليوان ويقصد بقوله من ابطن أي من 
 ﴾وفديناه بذبح عظيم﴿ق وكل ما شق فقد ذبح، والذبح مصدر ذحبت، قال تعاىل: والذبح: الش، (9)القفا

 .(11)، واملذبح موضع الذبح من احللقوم ما بني أصل العنق وبني الريشة (10)
 الفرع الثاين: التذكية اصطالحاً 

يث يف حتديد مفهوم التذكية اصطالحاً، فقد وقع اختالف بني العلماء يف معناها، ح األقوالتعددت 
 :(12)ن التذكية عبارة عن قطع األعضاء األربعة اليت هيإ: اإلماميةذكر مشهور علماء 

 املريء: وهو جمرى الطعام
 واحللقوم: وهو احللق وجمرى النفس

 والودجان: ومها عرقان حميطان ابحللقوم.
.. فقال: --الكاظم  اإلمامصحيحة عبد الرمحن بن احلجاج قال: سألت واستدلوا على ذلك ب

 .(13)((فال أب  بذلك األوداجإذا فرى ))
، بدليل صحيحة زيد (14)ن التذكية عبارة عن قطع احللقوم وخروج الدمأ إىلذهب  اإلسكايفولكن 

 .(15)(( أب ... إذا قطع احللقوم وخرج الدم فال))انه قال:  --الصادق  اإلمامالشحام عن 

                                                        
هـ(: املكتبة 1367 -هـ 1408، )2هـ(: جممع البحرين، ت.ح امحد احلسيين، ط 1085، فخر الدين )ت الطرحييينظر  -6

 .99، ص2اجلعفرية، طهران، إيران، ج األاثراملرتضوية إلحياء 
 .145ية اآل: األنعامسورة  -7
 .288، ص14ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج -8
 .350، ص2، جممع البحرين، جالطرحييينظر  -9

 .49ية اآلسورة البقرة:  -10
 .438، ص2ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج -11
، 3هـ(: جواهر الكالم يف شرائع اإلسالم، ت.ح حممود القوجاين، ط 1266ينظر اجلواهري، حممد حسن النجفي )ت  -12
 .105، ص36اإلسالمية، طهران، إيران، جهـ، دار الكتب 1369

 --هـ، م/مهر، ن/ مؤسسة آل البيت  1414، 2هـ(: وسائل الشيعة، ط 1104احلر العاملي، حممد بن احلسن )ت  -13
 .10، ص24إلحياء الرتاث، قم، إيران، ج

 .105، ص36ينظر اجلواهري، جواهر الكالم، ج -14
 .11، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -15
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النسبة بني صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج وصحيحة زيد الشحام العموم من وجه، حيث  أنومبا  
 أو، األوداجالثالثة، ويفرتقان يف صورة قطع احللقوم بدون  واألوداججيتمعان يف صورة ما إذا قطع احللقوم 

 .(16)قطع احللقوم فقط الثالثة بدون احللقوم، فيقع التعارض بينهما يف صورة  األوداجقطع 
على ما  وقد ال تكون هناك معارضة بني صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج وصحيحة زيد الشحام، بناءً 

ينقطع  أنالودجان فالبد  أواألربعة متصلة بعضها مع بعض، فاذا قطع احللقوم  األوداجذكره املقداد: )أن 
الباقي معه، ولعله كذلك يف الذبح املتعارف املسؤول عنه يف النصوص، ال ما اذا قصد االقتصار على 

منتهى احللقوم يستلزم قطع اجلميع، ألهنا مع اتصاهلا به على  إىلاحدها، وحينئذ فاالنتهاء ابلذبح املتعارف 
 .(17)وجه اإلحاطة وحنوها ال يزيد عرضها على عرضه( 

ا يف حصول التذكية بقطع احللقوم وجراين الدم فاألصل عدمها، كما أن التقدمي يكون ما فإذا شككن
 .(18)على ما ذكره غريه كما هو واضح  -من معىن التذكية-ذكره املشهور 

هي من األمور التعبدية عند  -ابلطريقة الشرعية أكلهاأي ذبح احليواانت اليت حيل -التذكية  ن  إذ إ
 دى الطرق الشرعية التالية:املسلمني، وتتم إبح

 الذبحأواًل: 
 .(19)وهو قطع احللقوم واملريء والودجني، ويغلب استعماله يف الغنم والبقر والطيور، وجيوز غريها 

 النحراثنياً: 
 .(20)، وجيوز يف البقروأمثاهلامربأ الصدر، ويغلب استعماله يف اإلبل  إىلوهو الطعن يف اللبة )املنصر( 

 العقراثلثاً: 
املتوحش من احليواانت  أووهو جرح احليوان غري املقدور عليه، سواء الوحشي املباح صيده، 

 .(21)املستأنسة
 املطلب الثاني: الشروط الشرعية للتذكية

برايً، والذكاة اليت  أواحليوان الذي يذكى هو احليوان املأكول، سواء كان أهليًا  نأاتفق الفقهاء على 
، وهذه الشروط اليت ذكرها الفقهاء (22)بد هلا من شروط حىت يتحقق حل احليوان املراد تذكيتهتعمل فيه ال

 هي:

                                                        
 .225، ص2، قم، إيران، جاألئمةهـ، م/ أمني، ن/ جواد  1419، 1ينظر اجلواهري، حسن، حبوث يف الفقه املعاصر، ط -16
 .107 -106، ص36ينظر اجلواهري، جواهر الكالم، ج -17
 .225، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -18
م(: ن/ 2007 -هـ  1428، )1املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ط وأنواعهاينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها  -19

 .12دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ص
 .5م(: اإلسكندرية، مصر، ص1988 -هـ  1408ينظر مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي وآخرون، اهلدي الصحي، ) -20
 السابق.املصدر  -21
 .15م( دار املؤرخ العريب، بريوت، لبنان، ص2007 -هـ 1427)، 1ينظر السيستاين، حممد رضا، حبوث فقهية، ط -22
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 الذابح إسالمواًل: أ
الذابح، ودلت على هذا الشرط رواايت عديدة، منها: صحيحة سليمان  إسالم اإلماميةشرط مشهور 

: إذا --هل تؤكل؟ فقال عن ذبيحة الغالم واملرأة  --بن خالد قال: سألت اإلمام الصادق ا
كانت املرأة مسلمة فذكرت اسم هللا على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغالم إذا قوي على الذبيحة 

 .(23)فذكر اسم هللا.. 
انصبيًا وحنوهم فذبيحتهم حمرمة عند  أومغالياً  أومرتداً  أوملحداً  أوأما ذبيحة الكافر فإن كان وثنياً 

 .(24) اإلمامية
 وأماثالثة، فالقول املشهور شهرة عظيمة حرمة ذبيحته،  اإلماميةوإن كان الكافر كتابياً فاألقوال عند 

 .(25)القول الثاين التفصيل ابحللية مع مساع تسميتهم واحلرمة مع عدم التسمية، والثالث جواز أكل ذابئحهم
ميتة املذبوح فهي تعارض  إىلكانت مرشدة   إنت القائلة بعدم اكل ذابئح الكتايب، الروااي إن إال

 .(26)الرواايت اجملوزة ألكل ذابئح الكتايب، وحينئذ أنخذ برواايت التحرمي للرتجيح
 اثنياً: التسمية من الذابح

 وهو من الشروط الواجب توافرها يف الذابح، ومعناها:
حة، تربكًا هبا، وتطيبًا للذبيحة، وطرداً للشيطان، كقول بسم هللا الرمحن ذكر اسم هللا تعاىل على الذبي

ذكر كلمة هللا  وأمابسم هللا وهللا أكرب، وحنوها، كما يفهم ذلك العرف من ذكر اسم هللا تعاىل،  أوالرحيم، 
ة الذبيحة، حرم إىلعدم التذكية، وترك التسمية عمداً يؤدي  أصالةلوحدها فيشك يف حتليلها لألكل فتجري 

 .(27)تركها جهالً فاألظهر انه ملحق ابلعمد يف احلرمة  أمابينما تركها نسياانً ال يضر، 
ن يسمى أتؤكل أانه سأله عن الرجل يذبح فينسى )): --الصادق  اإلمامففي صحيح احلليب عن 

 .(28) ((: نعم، إذا كان ال يتهم--ذبيحته؟ فقال 
وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا ﴿، قال تعاىل: األكليف حل  اإلماميةوهذا الشرط ال خالف فيه عند 

 .(29) ﴾عليه وانه لفسق
 اثلثاً: استقبال القبلة ابلذبيحة

 .(30)القبلة إىلمن بدنه  اإلماميةوذلك أبن يوجه الذابح حمل الذبح من احليوان واجلهة 

                                                        
 .12، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -23
 .13املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص وأنواعهاينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها  -24
 .15ينظر السيستاين، حبوث فقهية، ص -25
 .228، ص2الفقه املعاصر، جينظر اجلواهري، حبوث يف  -26
م( م/ الريموك، ن/ 1975 -هـ 1395ينظر العبيدي، عبد احلميد محد شهاب، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية، ) -27

 .486ساعدت جامعة بغداد على نشره، بغداد، العراق، ص
 .17، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -28
 .121ية اآل: األنعامسورة  -29
 .13املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص وأنواعهار جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها ينظ -30
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هبذا الشرط بسبب  اإلخاللإذا كان  أماالعمل هبذا الشرط عامداً عاملاً،  وحترم الذبيحة إذا أمهل الذابح 
 .(31)اخلطأ يف التنفيذ، مل حترم أواخلطأ يف حتديد القبلة،  أواجلهل،  أوالنسيان، 

 .(32)الذبح، وان كان هذا أوىل أثناءيكون مستقبل القبلة  أنوال يشرتط يف الذابح نفسه 
 اإلماموبعض من غريهم كما سيأيت، ففي حسنة حممد بن مسلم عن  اإلماميةاشرتاطه  إىلوقد ذهب 

 .(33)(استقبل بذبيحتك القبلة()): --قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال  --الباقر 
: --وقد سئل عن الذبيحة تذبح لغري القبلة؟ فقال --الصادق  اإلماموصحيح احلليب عن 

 .(34)()ال أب  إذا مل يتعمد()
 اً يكون احليوان حي   أنرابعاً: 

يقع الذبح على احليوان وهو حي فيموت ابلذبح، ويستدل على ذلك أبن يتحرك احليوان بعد  أنأي 
 أوتكون احلركة كبرية جداً بل تكفي احلركة اجلزئية، مثل حركة العني،  أنالذبح حركة ما، وال يلزم  إكمال
 .(35)ابه ذلك مما يعلم به حياة احليوان قبل الذبح الرفس ابلرجلني وما ش أوالذنب،  أو، اإلذن

وكذلك ميكن االكتفاء خبروج الدم الكثري واملتدفق من احليوان بعد الذبح إذا كان ذلك دليالً على وجود 
 .(36)حركة  أياحلياة فيه قبله حىت ولو مل تصدر منه 

 تكون اآللة من حديد أنخامسًا: 
ابحلديد مع القدرة عليه، وقد دلت على ذلك  إالعدم صحة التذكية  اإلماميةلقد ذكر الفقهاء من 

 الرواايت:
عن الذبيحة ابلليطة وابملروة؟  --الباقر  اإلماممنها: صـــــــــحيحة حممد بن مســـــــــلم قال: ســـــــــألت  .1

 .(37)حبديد  إال: ال ذكاة --فقال 
قال: ســــألته عن ذبيحة العود واحلجر والقصـــبة؟  --الصــــادق  اإلمامومنها صــــحيحة احلليب عن  .2

 .(38)ابحلديدة  إال: ال يصلح --: قال علي --فقال 
انه قال: اذبح ابحلجر وابلعظم وابلقصـــبة  --الصـــادق  اإلمامومنها صـــحيحة زيد الشـــحام عن  .3

 .(39)والعود إذا مل تصب احلديدة... 
يكون الـــذبح مع القـــدرة على احلـــديـــد ابلعود  أننفى  -- اإلمـــامن إفهم ومن هـــذه الرواايت يُ  .4

 قد ذكرت كتب اللغة للحديد معاين منها:و واحلجر والقصبة، 
                                                        

: قم، إيران، --م( ن/ حمبان احلسني 2008 -هـ 1429، )1ينظر املدرسي، حممد تقي، فقه املصاحل العامة، ط -31
 .82ص

 .500ينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية، ص -32
 .18، ص24العاملي، وسائل الشيعة، جاحلر  -33
هـ، دار الكتب اإلسالمية،  1367، 3، طالغفاريهـ(، الكايف، ت.ح علي أكرب  328الكليين، حممد بن يعقوب )ت  -34

 .233، ص6طهران، إيران، ج
 .83ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -35
 .232، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -36
 .19، ص24حلر العاملي، وسائل الشيعة، جا -37
 .227، ص6الكليين، الكايف، ج -38
 .19، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -39
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مبعىن حاد فحديد فعيل مبعىن  (40)فبصــــــــــــرك اليوم حديداحلاد، أي القاطع، ومنه قوله تعاىل:  .أ
 .(41)فاعل )أي حاد( وحديد صيغة مبالغة من احلاد

ف يف مقــابــل بقيــة الفلزات، ومنــه )خــامت حــديــد(، واســـــــــــــــم القطعــة من احلــديــد وهو الفلز املعرو  .ب
 .(42)الصناعة: احلدادة، واحلداد معاد احلديد 

إن هذا االستظهار وان كان يتفق مع الفهم احلريف القائل أبن السكني إن وجدت وهي حادة وقاطعة 
 توجد السكني فيجوز الذبيحة، وان مل وإراحةبطبعها فالذبح إمنا يكون هبا لتسهيل عملية الذبح وإجابته 

العرف ال يفهم ابن عدم وجود السكني يكون قيداً يف صحة التذكية ابحلجر  إن ذإالذبح بكل آلة قاطعة، 
عن الذبح ابلليطة  -- اإلمامالرواايت اليت يسأل فيها  إىلاحلاد والليطة احلادة، ولكن عندما نرجع 

)اذبح ابحلجر والعظم  أوابحلديدة(  إال)ال يصلح  أو حبديدة( إالواملروة فيأيت اجلواب بصيغة: )ال ذكاة 
ن هذه الرواايت كأهنا تبني جواز الذبح ابحلجر احلاد إذا مل توجد إوالقصبة اذا مل تصب احلديدة..( نرى 

 .(43)احلديدة كما فهم املشهور 
 املطلب الثالث: اآلداب الشرعية للتذكية

ن متوت مل حيل أو سلخ شيء منها قبل أإذا ذحبت الشاة وسلخت، )): --قال أبو احلسن الرضا 
 .(44)أكلها((

ال تذبح الشاة عند الشاة، وال اجلزور عند اجلزور وهو )): --طالب  أيبعلي بن  اإلماموقال 
 .(45)((ليهإينظر 

احليوان  إراحةاحليوان عند الذبح، ولكن كيف لنا  إراحةن اإلسالم أراد إفمن النصوص املتقدمة نفهم 
 عند الذبح؟

والكرب احليوان بصورة موضوعية تكون من خالل عالمات رئيسية هي األمل  إراحة إن إىلذهب البعض 
والوعي، فاألمل يسبب الكرب، والكرب قد حيدث ألسباب عديدة أحدها اإلحسا  ابألمل، وحينئذ إذا 

 .(46)ابألمل واإلحسا افقدان وعي احليوان فيزول الكرب 
احلد األدىن عند الذبح الذي هو العنصر الرئيسي  إىلإنقاصه  أووالبد إلراحة احليوان من غياب األمل 

 أمامال يكون  أنن تكون آلة الذبح حادة جداً، ولكن حدها ينبغي أاحليوان، وهذا يتوقف على  إراحةيف 
 .(47)احليوان

نتجنب أي عملية ختيف احليوان عند الذبح مثل الضجيج الذي حيدث عند الذبح،  أنكما ينبغي 
ن الدم الذي خيرج على الصفة املتقدمة إمن حيوان نتيجة امل وخوف، حيث ثبت  ورائحة الدم الذي خيرج

                                                        
 .22ية اآلسورة ق:  -40
 .471ص /1ينظر الطرحيي، جممع البحرين، ج -41
 .141، ص3ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج -42
 .231، ص2املعاصر، جينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه  -43
 .17، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -44
 .230، ص6الكليين، الكايف، ج -45
 .253، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -46
 .501ص، ينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية -47
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كرب احليواانت األخرى، خبالف الدم الذي خيرج من احليوان هادئ حيث ال يسبب أي خوف   إىليؤدي  
 .(48)للحيواانت األخرى، بل تقوم احليواانت األخرى بلعق هذا الدم الذي خرج هبدوء

بغاز اثين أوكسيد  أوبواسطة الصعقة الكهرابئية  أواانت بواسطة مسد  فقد الوعي يف احليو  أما
 وإماتتهخوف عند احليوان وال توجب توقف قلبه  أو أذىهذه األمور ال توجد أي  أنالكاربون، فان ثبت 

 ومصاديقفال أب  هبا، وتكون منسجمة مع النصوص الشرعية اليت أمرت إبراحة الذبيحة عند الذبح 
 .(49)أجلهوخوف للحيوان فتكون منافية للغرض الذي جاءت من  أذىإذا كان فيها نوع  وأماجديدة هلا، 

 إىليسوقه برفق، وان يعرض عليه املاء، وان ال حيركه بعد ذحبه من مكان  أنويستحب لذابح احليوان 
ما رابه بيده  اإلنسانينحر  أون يذبح أ أيضاً آخر حىت ميوت، ويكره سلخ جلده قبل خروج روحه، ويكره 

 .(50)يف حالة الضرورة إالالزوال  إىلمن البهائم، وكذلك من املكروهات الذبح ليالً وهنار يوم اجلمعة 
 وأنواعهاالمبحث الثاني: الطرق الحديثة للتذكية 

 املطلب األول: طرق التذكية الحديثة
( وطرق عديدة األوتوماتيكيةاآللية )ن ازدايد العمران وكثرة املتطلبات الغذائية سبب استخدام األجهزة إ

آالف احليواانت يومياً،  إىلأخرى لذبح احليواانت، فقد أنشئت لذلك جمازر ومساخل ضخمة تصل منتجاهتا 
دراستها ومعرفة حكمها الشرعي وموقف الفقه  إىلوان استخدام مثل هذه الطرق بشكل واسع دفعنا 

 اإلسالمية منها.
 اليت تطرح عليها واإلشكاالتة الفرع األول: الذبح ابملاكن

عدم حتقق الشروط  أوهناك عدة إشكاالت تطرح على الطرق احلديثة للتذكية يستنتج منها عدم التذكية 
 هي: واإلشكاالتاملعتربة فيها، لذا سنطرح هذه اإلشكاالت والرد عليها، 

 األول: ينسب الذبح لآللة اإلشكال
يف الذبح  أمانسان، وهي حترك السكني وتباشر عملية الذبح، ن الذبح الشرعي يتم ابستخدام يد اإلإذ إ

 أمرار أوأي عمل يف حتريك  اإلنسانابملاكنة احلديثة تتحرك السكني بواسطة القوة الكهرابئية، وال تعمل يد 
، اإلنسان إىليكون انتساب التذكية  أنمن الذبيحة  األكلن حلية إ، فقد ذكرت اآلية الكرمية (51)السكني

هل لغري هللا به واملخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة أُ حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما ﴿عاىل: قال ت
روح  إزهاقالرواايت الدالة على انه ال يكفي يف احللية  إىل، ابإلضافة (52)﴾ما ذكيتم إالوما اكل السبع 

، (53)فيذكيه بيده اإلنسانما مل يدركه  وأوداجهبفعل حيوان آخر ولو بقطع مذحبه  أواحليوان من قبل نفسه 

                                                        
 .253، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -48
 .7ينظر مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي وآخرون، اهلدي الصحي، ص -49
 .95فقه املصاحل العامة، ص ينظر املدرسي، -50
 .36ينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص -51
 .3ية اآلسورة املائدة:  -52
 .242، ص2جينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر،  -53
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 أن إالقال: ال أتكل من فريسة السبع وال املوقوذة وال املرتدية  --الصادق  اإلمامبصري عن  أيبفعن 
 .(54)تدركه حياً، وتذكيه

 اإلشكالالرد على 

ويرتتب عليه ترتبا طبيعيا، ولذا  اإلنسانالذبح بفعل حيصل  أنالفاعل عرفاً يكفي فيه  إىلن االنتساب إ
ألجل  اإلنسانإذا سدد رصاصته من بندقيته، فحكم املاكنة اليت يشغلها  اإلنسان إىليصدق القتل وينسب 

 اإلنسانالذابح على  أوالذبح، فيصدق عنوان القاتل  أوالذبح هو حكم البندقية والسكينة اليت تفعل القتل 
 .(55)جة بفعله من دون ختلل شيء بني عمله وبني حصول النتيجةإذا حصلت النتي
 الثاين: عدم حتقق التسمية على املذبوح اإلشكال

تكون على آلة  أنن التسمية عند الضغط على الزر ليست على املذبوح املعني، فالتسمية جيب إذ إ
وجود الفاصل الزمين بني ذبح احليوان وزمن تشغيل  إىلالذبح، وال ميكن اعتبار الزر آلة للذبح، ابإلضافة 

وجود فاصل بني ربط احليوان هبا إذا صدرت التسمية من الذابح حني تشغيل اآللة، لذا يكون  أواآللة، 
 .(56)الذبح بال تسمية حني القيام به 

 اإلشكالالرد على 

اشرتاط التسمية هو حصوهلا حني الشروع يف الذبح الذي هو عمل اختياري  أدلةن الظاهر من إ
 أون الذبح ابملاكنة يكون عند تشغيلها إللفاعل، وان حتقق الذبح يف احليوان متأخراً عن ذلك زماانً، ومبا 

ى حني الشروع ابلذبح، عند تعليق احليوان ابلشريط فإن التسمية تكون عند الشروع بذحبه، فيصدق انه مس
الكلب املعلم، مع  إرسالحني  أوومثل هذا ما ورد يف الصيد الذي اشرتطت التسمية فيه حني رمي السهم 

الفاصل الزمين اذا كان قصرياً فعده العرف حبكم املتصل بزمان الذبح،  أناإلصابة متأخرة زماانً، على  أن
حني  إىلبتكرار الذابح للتسمية  اإلشكالالتخلص من هذا  يضاً أفيشمله اطالق ذكر اسم هللا عليه، وميكن 

 .(57)حصول الذبح ابملاكنة
 وهنا البد لنا من طرح سؤاالن:

ن أالعمل، وان التسمية البد  إجنازن الذبح ابملاكنة يستوجب تشغيل عمال عديدين ألجل إاألول: مبا 
 تكون من الذابح فمن هو الذابح الذي جيب عليه التسمية؟

                                                        
 .37، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -54
 .243، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -55
 .36ينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص -56
 .243، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -57



  

132 

 30: العدد

ن تعيني الذابح يكون بتعيني الشخص الذي يتحقق على يده اجلزء األخري من سبب الذبح، إ: اجلواب 
شخصاً شغل املاكنة وجاء آخر وأخذ بتعليق الذابئح على الشريط فأن هذا الشخص األخري  إنفمثالً لو 

 .(58)يعد هو الذابح الذي يتحقق الذبح بعد عمله، فيجب عليه التسمية
ذابئح املعلقة على الشريط الدائري للذبح كثرية فهل تكفي تسمية واحدة عليها الثاين: إذا كانت ال

 البد من تعدد التسمية بتعدد الذابئح؟ أومجيعاً، 
اجلواب على هذا السؤال خيتلف ابختالف املاكنات املعدة للذبح، فإن كانت املاكنة املعدة  إناجلواب: 
كانت   إن وأماكبرية مرة واحدة فيكفي للحل تسمية واحدة لصدق اسم هللا عليها،   اً عدادأللذبح تذبح 

مما  أهناالذبح ، ألنه ال يصدق عليها حني (59)كبرية ابلتدريج، فال يكفي للحل تسمية واحدة  إعدادتذبح 
ذكر اسم هللا عليها، نعم يصدق عليها ذكر اسم هللا تعاىل قبل الذبح، وهو غري كاف يف حلية الذبيحة، 

 .(60)وحينئذ البد من تكرار الذابح للتسمية على كل ذبيحة حني الشروع يف ذحبها
 الثالث: قطع منحر احليوان اإلشكال

ن قطع متام العروق املطلوب قطعها ويف مواضعها، حيث ال يتحقق يف الذبح ابملاكنة الذبح الشرعي م
 .(61)قطع الرأ  عمداً، وهذا ما هنت عنه الرواايت، فتكون النتيجة حمرمة إىليؤدي 

 اإلشكالالرد على 

قال: )ال  إذ --الباقر  اإلمامالرا  عمداً يف صحيحة حممد بن مسلم عن  إابنةالنهي الوارد يف  إن
الكراهة،  إىلللحرمة، حيث ذهب مجع  إفادته، فقد اختلف الفقهاء يف (62)ح(تقطع الرقبة بعد ما تذب

احلرمة، ولكن الصحيح على كال التقديرين عدم حرمة الذبيحة هبذا الفعل، ألن الزائد  إىلوذهب بعض 
عن قطع األعضاء خيرجه عن كونه ذحباً شرعياً فال يكون مبيحاً، ويضعف أبن املعترب يف الذبح قد حصل، 

 قطع حيث سئل عن ذبح طري --الصادق  اإلمامفال اعتبار ابلزائد، وقد روى احلليب يف الصحيح عن 
فكلوا مما ذكر رأسه أيؤكل منه؟ قال: )نعم، لكن ال يتعمد قطع رأسه( وهو نص، ولعموم قوله تعاىل: 

 .(64)فاملتجه حترمي الفعل دون الذبيحة، (63)اسم هللا عليه

                                                        
م(: دار القمر، دمشق، سوراي، 1998 -هـ 1419، )1ين، حممد تقي، حبوث يف قضااي فقهية معاصرة، طينظر العثما -58

 .424ص
 .36صينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية،  -59
 .245، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -60
 .36سالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، صينظر جممع الفقه اإل -61
 .29، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -62
 .118ية اآلسورة االنعام:  -63
 .123 -120ص/36ينظر اجلواهري، جواهر الكالم، ج -64
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 الرابع: عدم حتقق االستقبال اإلشكال
وحترم الذبيحة إذا أمهل  ن يوجه الذابح الذبيحة حني الذبح مقابل القبلة،أمبين على  اإلشكالوهذا 

من  اإلماميةالذابح العمل هبذا الشرط عامداً عاملاً، ويف الذبح ابملاكنة ال حيصل توجيه حملل الذبح واجلهة 
 .(65)القبلة  إىلبدن الذبيحة 

 اإلشكالالرد على 

يكون منحرها مواجهاً للقبلة، فإنه يصدق عليه انه  أن أوتكون مقادمي الذبيحة حني الذبح  أنيكفي 
ميينها فهذا ليس عليه أي دليل  أويكون مضجع الذبيحة حني الذبح على مشاهلا  أن وأماذبح جلهة القبلة، 

توجه املقادمي  أنيكون الذبح بشكل عمودي على  أنوعلى هذا يكفي يف صدق استقبال القبلة ابلذبيحة 
 .(66)القبلة  إىلاملنحر  أو

 اخلامس: الذبح بغري احلديد اإلشكال
شتملة على آلة الذبح يف كون الذبح ابملاكنة امل اإلشكالعدم جواز الذبح بغري احلديد اختياراً، وهذا 

 .(67)بغري احلديد من الفلزات األخرى 
 اإلشكالالرد على 

غريمها مما ال يكون  أواحلجارة  أون املراد ابحلديد هو احلاد يف مقابل الذبح بشيء ليس حباد، كالقصبة إ
عها، لذا جند وقط األوداجحاداً يف ذلك الزمان، أي كل ما يقوم مقام احلديد يف النحر وله القدرة على فري 

 إالالرواايت قد جعلت احلديد يف مقابل الزجاج واحلجر والقصب، ومل جتعله يف مقابل بقية الفلزات،  ن  أ
تكون االلة الذاحبة من جنس احلديد )الفلز اخلامس(، فإذا حتقق  أن إىلذهبوا  اإلماميةمشهور علماء  أن

 .(68)من انحية الذبح ابملاكنة  إشكالهذا الشرط فال 
 لينا من كلماهتم:إأورد فيما يلي نصوصاً مما وصل سو  من الذبح بغري احلديد اإلماميةراء مشهور فقهاء آ

هـــــــــــــــ(: )وال يؤكل الصيد املقتول ابحلجارة واخلشب، ومن مل جيد حديداً  413قال الشيخ املفيد )ت  .1
ليطة من قصـــــــب هلا حد كحد الســـــــكني ذكى هبا، وال يذكى  أويذكى به ووجد زجاجة تفري اللحم 

 .(69)عند فقد احلديد(  إالبذلك 

                                                        
 .82ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -65
 .245، ص2املعاصر، ج ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه -66
 .24ينظر السيستاين، حبوث فقهية، ص -67
 .245ص/2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -68
هـ، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم،  1410، 2هـ(: املقنعة، ط 413عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان )ت  أيباملفيد،  -69

 .578إيران، ص
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د، فان مل توجد حديدة وخيف ابحلدي إالهـــــــــــــــــ(: )وال جيوز الذابحة  460قال الشــيخ الطوســي )ت  .2 
 أوزجاجة  أوقصــــــبة  أومن ليطة  األوداجيذبح مبا يفري  أنجاز  هاذحب إىلاضــــــطر  أوفوت الذبيحة 

 .(70)حجارة حادة األطراف( 
ابحلديد، فان مل يوجد حديد وخيف فوت  إالهـــــــــــــــــــــــــ(: )ال جتوز الذابحة  598)ت  إدريسقال ابن  .3

 أوزجاجة  أوقصــــــــــــــبة  أومن ليطة  األوداجذبح مبا يفري ي أنذابحتها جاز  إىلاضــــــــــــــطر  أوالذبيحة 
 .(71)حجارة حادة األطراف مثل الصخور وغري ذلك( 

عند  األوداجابحلديد مع القدرة وجيوز بغريه مما يفري  إالهـ(: )وال تصح  676قال احملقق احللي )ت  .4
 .(72)( السن مع الضرورة تردد أوزجاجة، ويف الظفر  أوليطة  أوالضرورة ولو مبروة 

ـــــــــــــــ(: )وال تصح التذكية  726قال العالمة احللي )ت  .5 ابحلديد فان تعذر وخيف فوت الذبيحة  إالهـ
 .(73)جاز بكل ما يفري األعضاء كالزجاجة والليطة واخلشبة واملروة( 

ــ(: )والواجب يف الذبيحة أمور سبعة:  786قال الشهيد األول )ت  .6 يكون ابحلديد، فأن خيف  أنهـ
زجاجة ويف الســــــــــن  أومروة حادة  أوفوت الذبيحة وتعذر احلديد جاز مبا يفري األعضــــــــــاء من ليطة 

 .(74)والظفر للضرورة قول ابجلواز( 
يكون من حديد فال  أناليت يذكى هبا  هــــــــــــــــــــ(: )املعترب عندان يف اآللة 965قال الشـــــهيد الثاين )ت  .7

جيزي غريه مع القدرة عليه وان كان من املعادن املنطبقة كالنحا  والرصــــــاص والذهب وغريها، وجيوز 
 أومروة  أوليطة  أوولو من خشب  احملدداتالتذكية ما فرى األعضاء من  إىلمع تعذرها واالضطرار 

 .(75)غري ذلك عدا السن والظفر( 
ـــــــــــــــ(: )الظاهر عدم اخلالف يف اشرتاط كوهنا  993ردبيلي )ت ألقال احملقق ا .8  -آلة الذبح والنحر-هـ

 .(76)من حديدة مع االختيار( 
 .(77)ديد اتفاقاً( ابحل إالهـ(: )وال تصح التذكية اختياراً  1173قال الفاضل اهلندي )ت  .9

ر فال جيزى غريه وال يقع ابحلديد مع االختيا إالهـ(: )ال جيوز التذكية  1245قال احملقق النراقي )ت  .10
 .(78)به الذكاة وان كان من املعادن املنطبقة كالنحا  والرصاص والذهب والفضة وغريها( 

                                                        
 .583هـ(: النهاية، قد  حممدي، قم، إيران، ص 460جعفر حممد بن احلسن بن علي )ت  أيبالطوسي،  -70
هـ، مؤسسة النشر اإلسالمي، 1410، 2ـ(: السرائر، طه 598جعفر حممد بن منصور بن امحد )ت  أيباحللي،  إدريسابن  -71

 .107، ص3قم، إيران، ج
هـ، مؤسسة البعثة، قم، إيران، 1410، 3هـ(: املختصر النافع، ط 676احللي، أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن )ت  -72

 .241ص
هـ، مؤسسة النثر 1419، 1، طكاماألحهـ(: قواعد 726)ت  األسديمنصور احلسن بن يوسف بن املطهر  أيباحللي،  -73

 .320، ص13اإلسالمي، قم، إيران، ج
 .214هـ، دار الفكر، قم، إيران، ص1411، 1هـ(: اللمعة الدمشقية، ط 786العاملي، حممد بن مجال الدين مكي )ت  -74
، قم، إيران، هـ، مؤسسة املعارف اإلسالمية1417، 1، طاإلفهامهـ(، مسالك  965العاملي، زين الدين بن علي )ت  -75

 .270، ص11ج
هـ، مؤسسة 1414، 1هـ(: جممع الفائدة والربهان، ت.ح آغا جمتىب العراقي وآخرون، ط 993االردبيلي، امحد املقد  )ت  -76

 .91، ص11النثر اإلسالمي، قم، إيران، ج
هـ، ري قمري، 1405 هـ(: كشف اللثام، 1173الفاضل اهلندي، هباء الدين حممد بن احلسني بن حممد االصفهاين )ت  -77

 .258، ص2قم، إيران، ج
 .452، ص2هـ(: مستند الشيعة، مؤسسة االمام الضوئي اإلسالمية، ج 1245الفراقي )ت  -78
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ـــــــ(: ) 1266قال الشيخ صاحب اجلواهر )ت  .11 ابحلديد  إالحنراً  أواآللة فال تصح التذكية ذحباً  وأماهـ
لرصــاص والذهب وغريها، نعم لو مل مع القدرة عليه وان كان من املعادن املنطبعة كالنحا  والصــفر وا

مروة  أوخشــــــــــبة  أويوجد احلديد وخيف فوت الذبيحة جاز مبا يفري أعضــــــــــاء الذبيح ولو كان ليطة 
 .(79)زجاجة(  أوحادة 

ـــــــــ(: )1413قال السيد اخلوئي )ت  .12 يكون الذبح ابحلديد مع اإلمكان، نعم إذا مل يوجد احلديد  أنهـ
كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز ذحبها بكل ما   أووخيف فوت الذبيحة بتأخري ذحبها، 

 .(80)من الزجاجة واحلجارة احلادة وحنوها(  األوداجيقطع 
مل يوجد احلديد جاز ذحبها يكون الذبح ابحلديد مع اإلمكان، نعم إذا  أنقال الســـــيد الســـــيســـــتاين: ) .13

 إىلمن الزجاجة واحلجارة احلادة وحنوها حىت إذا مل تكف هناك ضـــــــرورة تدعو  األوداجبكل ما يقطع 
 .(81)( األظهرعلى  -االستعجال يف ذحبها كاخلوف من تلفها ابلتأخري

 أو يلاإلســـتاملدرســـي: )يكون الذبح بســـكني مصـــنوع من احلديد ولعل املصـــنوع اليوم من  الســـيد قال .14
 .(82)يكون ابحلديد(  أناستحباابً  األحواطغريه من معادن صلبة كاف يف الذبح، وان كان 

 الفرع الثاين: طرق أخرى للتذكية
تذكية شرعية  دتوجد طرق أخرى قدمية وحديثة متداولة للتذكية، البد من عرضها ملعرفة ماذا كانت تع

 م ال، وفيما يلي سنذكر هذه الطرق:أ
 يوان ابلتيار الكهرابئي: احل صعقأواًل: 

تيار كهرابئي ذي شدة معينة وملدة  إمراروهي طريقة حديثة تستعمل يف بعض احليواانت، حيث يتم 
وهذه الطريقة إذا ، (83)اثبتة جيعل احليوان املراد ذحبه كاملدوخ ابلصعق الكهرابئي، لكيال يتأذى عند الذبح 

، أكلهاعملية الذبح عليه، فاحلكم ابلتحرمي واضح وحيرم  إجراءتوقف قلب احليوان وموته قبل  إىلأدت 
الوعي بعدة مدة معينة، فهنا تكون الذبيحة  إليهللوعي فقط وسيعود  اً اقدجعل احليوان ف إىللكن إذا أدى 

إذا شككنا يف حياة احليوان بعد التدويخ فيكفي للحكم ابحلياة حركته بعد التذكية )كحركة  ، أما(84)جائزة 
أجريت ( وخروج الدم منه بدفع، وعلى هذا فمن الطبيعي حيرم احليوان املشكوك حبياته إذا اإلذن أوالذنب 

 .(85)عليه التذكية ومل يتحرك منه شيء 

                                                        
 .587، ص12اجلواهري، جواهر الكالم، ج -79
 .343هـ(: املسائل املنتخبة، مؤسسة االمام اخلوئي اإلسالمية، ص 1413اخلوئي، أبو القاسم املوسوي )ت  -80
م(: م/ مهر، ن/ مكتب السيد السيستاين، قم، 1993 -هـ  1414، )3السيستاين، علي احلسيين، املسائل املنتخبة، ط -81

 .455إيران، ص
 .82املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -82
 .39ينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص -83
 .420ين، حممد تقي، حبوث يف قضااي فقهية معاصرة، صينظر العثما -84
 .251، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -85
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 التدويخ ابملسدس ذي الواقذة:اثنياً:  

فقدان الوعي بشكل فوري، وهذه الطريقة إذا  إىلدث هذا املسد  ثقباً يف مججمة احليوان يؤدي حيُ إذ 
ماتت قبل لو  أما، ىاستعملت وذبح احليوان قبل املوت، فاألكل من الذبيحة جائز، ابعتبارها موقوذة مذك

 .(86)منها  األكلالذبح فهي حمرمة وال جيوز 
 التدويخ بضرب احليوان:اثلثاً: 

 املاءهذه الطريقة قدمية قد ختلت عنها اجملازر احلديثة، وتتضمن ضرب جبهة احليوان مبطرقة حتدث  ن  إ
احليوان املذبوح هبذه الطريقة حالل  دشديداً للحيوان وتفقده الوعي مث يتم بعد ذلك تذكيته ابليد، لذا يع

 .(87)ما مل ميت قبل التذكية 
 التدويخ ابستعمال اثين أوكسيد الكاربون:رابعاً: 

ون، حيث يتم حبس احليوان داخل مكان مقفل حيتوي على نسبة عالية من غاز ثنائي أوكسيد الكارب
جتعل احليوان حبكم املخنقة  ألهنافيفقد احليوان وعيه خالل عشرين اثنية، وهذه الطريقة مرفوضة وحمرمة 

لغري هللا به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية  اهلجحرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما ﴿، قال تعاىل: (88)
 .(89)﴾ما ذكيتم إالوالنطيحة وما اكل السبع 

 لطريقة اإلنكليزية:اخامسًا: 

وخيرق فيها الصدر بني الضلعني، وينفخ فيه حىت خيتنق احليوان بضغط هواء املنفاخ على رئتيه، وال خيرج 
احليوان يف هذه الطريقة داخل يف املنخنقة اليت نطق القران حبرمتها، وقد  إنمن احليوان دم، ومن البديهي 

 .(90)كتايب   أونق من مسلم اخلنق حمرم سواء أصدر اخل إنحققنا فيما سبق 
الطرق املتبعة يف التذكية تكون جائزة شرعًا إذا كانت بقصد التخفيف من  إن إىلكما جيب اإلشارة 

ما  إىلإبحسان ذبح احليوان والرفق به، وهذا شروط مهم ابإلضافة  --امل الذبيحة، فقد امر الرسول 
 .(91)مت ذكره من شروط حىت تصل الذبيحة 

 املطلب الثاني: تذكية اإلبل والسمك

 الفرع األول: تذكية اإلبل
الطريقة الشرعية لتذكية اإلبل هي )النحر(: ويكون بطعن احليوان يف لبته وهي الوهدة، وهي ما بني  إن

حنوه من  أواخلنجر  أوسكني جوف احليوان ومقتل له، فتطعن ابل إىلأسفل العنف الصدر، وهي منفذ 
 .(92)أي وسيلة حادة  أوالسالح الذي ينهر الدم 

                                                        
 .8ينظر مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي وآخرون، اهلدي الصحي، ص -86
 .249، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -87
 .8اهلدي الصحي، صينظر مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي،  -88
 .3ية اآلسورة املائدة:  -89
م(: دار القلم، دمشق، سوراي، 1998 -هـ 1419، )1ينظر العثماين، حممد تقي، حبوث يف قضااي فقهية معاصرة، ط -90

 .429ص
 .65املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص وأنواعهاينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها  -91
 .87فقه املصاحل العامة، ص ينظر املدرسي، -92
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ن ينحر( قيل أينحر؟ فقال: )السنة  أوانه سئل عن البعري يذبح  --الصادق  اإلمامفقد روي عن 
)يقام قائماً حيال القبلة، ويعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب )كيف ينحر؟ قال: 

 .(93) (لبته ابلشفرة حىت تقطع وتفري( يف
 .(94)()النحر يف اللبة، والذبح يف احللق()انه قال:  --الصادق  اإلماموجاء يف رواية أخرى عن 

حنر ما يذبح مل تكن تذكيته صحيحة وابلتايل حيرم اكل احليوان،  أوفان خالف الذبح وذبح ما ينحر 
 .(95)فاذا ذحبت اإلبل حرمت وإذا حنر البقر والغنم حرمت كذلك 

 وقد وردت رواايت كثرية تؤكد على ذلك، منها:
)كل منحور مذبوح حرام، ): --منها ما روي عن حممد بن علي بن احلسني، قال: قال الصادق 

 .(96)(ر حرام(وكل مذبوح منحو 
هل مكة ال يذحبون أن إ --وكذلك ما روي عن يونس بن يعقوب قال: قلت أليب احلسن األول 

 (97)فذحبوها وما كادوا يفعلون: --فقال: فقال  ينحرون يف اللبة فما ترى يف اكل حلمها؟ وإمناالبقر 
 .(98)ما ذبح إالال أتكل 

ابركة،  أوانه جيوز حنر اإلبل وهي واقفة  إالشروط النحر فكل ما يشرتط يف الذبح يشرتط ابلنحر،  أما
القبلة،  إىلمن بدهنا  اإلماميةيتم توجيه منحرها واجلهة  أنحىت ساقطة على األرض على جنبها بشرط  أو

 .(99)تنحر وهي قائمة أنولكن األفضل 
 الفرع الثاين: تذكية السمك

وال ترديد يف حلية ما يؤخذ من املاء من السمك  إشكاليذكى إبخراجه من املاء حياً، فال  السمك ن  إ
 ، ودلت على ذلك الرواايت الكثرية، منها:(100)حياً مث ميوت خارج املاء

)اجلراد ذكى ): --املؤمنني  أمري، قال: قال --عبد هللا  أيبروى عمرو بن هارون الثقفي عن 
 .(101)(ما هلك يف البحر فال أتكل( وأما، كله، واحليتان ذكى كله

، قال: سألته عن مسكة وثبت من هنر فوقعت --وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 
ن متوت مث ماتت فكلها وان أقبل  أخذهتا إن))؟ فقال: أكلهاعلى اجلسر من النهر فماتت، هل يصلح 

 .(102)(أتخذها فال أتكلها( أنماتت من قبل 

                                                        
م(: مؤسسة 1988 -هـ 1408، )2هـ(: مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، ط 1320النوري، حسني الطربسي )ت  -93

 .132ص /16إلحياء الرتاث، ج --آل البيت 
 .10ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -94
 .455اإلسالمية، صينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة  -95
 .14ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -96
 .71ية اآلسورة البقرة:  -97
 .229، ص6ج الكايف، الكليين، -98
 .87ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -99

م(: م/ ستارة، ن/ دار اهلالل، 2005 -هـ 1426، )3ينظر احلكيم، رايض، درو  منهجية يف الفقه اإلسالمي، ط -100
 .113ص

 .74ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -101
 .218، ص6الكليين، الكايف، ج -102
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الصادق( انه سئل عن صيد احليتان وان مل يسم  أوحممد بن مسلم عن أحدمها )الباقر  أيضاً وروى  
)ال )وسئل عن صيد السمك وال يسمى، قال:  (ن أتخذه(أن كان حيًا إ)ال أب  به )عليه، فقال: 

 .(103)(أب (
 املتعلقة بتذكية السمك: واألحكام

 :(104)عديدة يف تذكية السمك، أمهها أحكامهناك 
هو اإلمســـــــــاك ابليد  األخذمن املاء حياً، وأبرز مصـــــــــاديق  أخذهال يشـــــــــرتط يف تذكية الســـــــــمك غري  .1

 بشبكة الصيد. أومباشرة، 
 ال يشرتط ذكر اسم هللا يف ذكاة السمك، كما ال يشرتط كون اآلخذ مسلماً. .2
مذكى، حىت يثبت خالف ذلك، ولو وجد ميتاً بيد كافر  دميتاً بيد مســلم، فانه يع إذا وجد الســمك .3

 ذلك. إثباتيف  وإخبارهحىت يثبت موته خارج املاء، وال يكفي قوله  أكلهمل حيل 
 فيه. إشكالشواه وهو حي، فال  أوميوت  أنقطع السمك قبل  إن .4
 الوعاء من املاء حق ميوت السمك فيه، فهو حالل.إذا مجع السمك يف وعاء داخل ماء مث يتم تفريغ  .5
حوط ألاأي ســــــبب آخر، ف أون مات الســــــمك بعد وقوعه يف الشــــــبكة بســــــبب ضــــــيق جمال احلركة إ .6

 االجتناب، وان كان للقول حبليته وجه.
 .أكلهموت ما يف املاء مث اخرج ميتاً مل حيل  إىلفلو ألقي يف املاء مادة سامة أدت  .7
 أخذهان يكون قد أ إالحالة املد واجلزر ميتاً مل جيز تناوله،  أوك بطغيان املاء كما انه لو خرج الســم .8

 متوت، حيث يصدق عليه التذكية. أنقبل 
 التذكية بالصيد واللحوم املستوردة: املطلب الثالث

 الفرع األول: التذكية ابلصيد
خاصة يف نظر الشريعة، ، ويتحقق آبالت أكلهاروح احليوان بواسطة الصيد على وجه حيل  إزهاقوهو 

إذا كان بواسطة أحد  إاللذا ال يعترب الصيد تذكية شرعاً، ؛ (105)غريه  أوتكون حيواانً  أنوهذه اآلالت إما 
 :األمرين
 : كلب الصيدأوالً 

الكلب  أخذهابلكالب املعلمة، فما  إالانه ال يصح الصيد احليوان  اإلماميةمن املعروف بني فقهاء 
الصائد وجرح الكلب  إرسال، ويقوم أكلهيف حالة حركة املذبوح حيل  أواملعلم وجرحه، وأدركه صاحبه ميتاً، 

                                                        
 .73ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -103
؛ املوسوي، حمسن، صيد البحر تذكيته وما حيل منه، جملة فقه اهل البيت، العدد 76ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -104

 .17، صم(2005-هـ1426، )39
 .507ينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية، ص -105
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يكون معلمًا إذا توفرت فيه  إمناوالكلب ، (106)مقام الذبح املقدور عليه  -يف أي موضع كان-للحيوان 
 :(107)شروط ثالثة وهي

 صاحبه. أرسلهيسرتسل إذا  أن .1
 ه، أي يتوقف عن االسرتسال إذا زجر عنه.ينزجر بزجر  أن .2
 ال أيكل ما ميسكه على وجه الغلبة واالعتياد. أن .3

ما تقدم هناك شروط أخرى يف وقوع التذكية بواسطة كلب الصيد، وهذه الشروط  إىلوابإلضافة 
 :(108)هي
إذا انطلق الكلب تلقائياً وصـــــاد حيواانً وقتله، مل يكن  أمايرســـــل الصـــــائد الكلب بقصـــــد الصـــــيد،  أن .1

 مقتواًل حالاًل.
 من يكون حبكم املسلم كالصيب امللحق ابملسلم. أويكون الصائد مسلماً  أن .2
 أماالكلب للصــــيد، فاذا تعمد ترك التســــمية فال حيل الصــــيد،  إرســــاليذكر الصــــائد اســــم هللا عند  أن .3

 ترك التسمية نسياانً فال يضر.
إذا مات بســـــــــبب آخر مثل ارتطامه  أماجرحه بواســـــــــطة الكلب،  إىلاحليوان  يف موت دونتنيســـــــــ أن .4

 من املطاردة وما شاكل، فال يصل. إعيائه أوسقوطه من ارتفاع،  أوبصخرة، 
 ال تشرتط وحدة الصائد وال وحدة كلب الصيد. .5
 لو أرسل الصائد كلبني أحدمها مدرب واآلخر غري مدرب مل حيل صيدمها. .6
 يكون الصــــــــيد مذكى إذا مت اصــــــــطياده وقتله بواســــــــطة حيواانت الصــــــــيد من غري الكلب، كالفهد ال .7

 والنمر وطيور الصيد اجلارحة.
 اثنياً: آالت الصيد

 االصطياد ابآلالت هو اآلخر من أسباب تذكية احليواانت القابلة للذكاة، وهي على امرين:
خارقاً )كالرمح،  أو( أشبهخلنجر، والسكني وما يكون سالحاً سواء كان قاطعاً )كالسيف، وا أن أما .1

اخلرق حىت  أوويف هذه احلالة ال يشــرتط القطع ، (109)والســهم، والنشــاب، وبندقيات الصــيد احلديثة(
 أوقطع  أوظاهراً من جرح  أثراً يرتك فيه  أنحيل الصــــــــيد، فإذا رمى حيواانً بســــــــالح فقتله ولكن دون 

 .(110)خرق، حل الصيد 

                                                        
 .63ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -106
هـ، م/ ابقري، ن/ جممع الفكر اإلسالمي، قم، إيران، 1415، 1، حممد علي، املوسوعة الفقهية امليسرة، طاألنصاريينظر  -107

 .97ص /1ج
م(: مكتبة 1988 -هـ 1408، )1فوزان بن عبد هللا، لألطعمة واحكام الصيد والذابئح، طينظر الفوزان، صاحل بن  -108

 .180-179املعارض، الرايض، السعودية، ص
 .508ينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية، ص -109
 .67ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -110
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خترق اآللة الصــــــــيد حىت  أنآللة خارقة ولو مل تكن ســــــــالحاً، فيشــــــــرتط يف هذه احلالة تكون ا أن وأما .2 
 .(111)خترقه وتدميه، فال حيل أنإذا قتلته بثقلها دون  أمايكون حالاًل، 

 :(112)يشرتط يف تذكية الصيد ابآللة ما اشرتط يف صيد الكلب، وهي إبجياز، إذ شروط الصيد ابآللةومن 
 استخدام اآللة.ذكر اسم هللا عند  .1
 حسب املشهور بني الفقهاء واملوافق لالحتياط.-يكون الصائد مسلماً  أن .2
، فلو رمي هدفاً آخر أحوطيكون اســـــتخدام اآللة بقصـــــد االصـــــطياد حســـــب قول املشـــــهور وهو  أن .3

 فأصاب حيواانً مأكول اللحم فقتله مل حيل.
 يكون يف الرمق األخري من حياته. أول الصائد على ذحبه إن أدركه حياً، بل يكون قد قت ال يقدر أن .4
مبســــاعدته، فلو رمى الصــــيد  أوآلة الصــــيد فقط وليس بفعل عامل آخر  إىليســــتند موت الصــــيد  أن .5

 بسبب السقوط واآللة معاً، مل حيل. أوابآللة فسقط الصيد من شاهق ومات بسبب السقوط وحده، 
 الفرع الثاين: اللحوم املستوردة

حث انه البد من توفر ضوابط وشروط يف التذكية حبيث يكون ذحبها مستكمالً ذكران فيما مضى من الب
هل العلم يف ابب التذكية، فاذا ختلفت شروط التذكية عن ذبح ألألكل حسبما ذكره  إابحتهاشروط 

غري مباح وحمرم، لذا فالبد لنا من االطمئنان على توفر  أكلهاالذبيحة، وذحبت بطريقة غري شرعية، فإن 
بالد املسلمني من الدول غري اإلسالمية مبا تسمى )ابللحوم  إىلضوابط والشروط يف الذابئح اليت تورد هذه ال

 .(113)املستوردة(
حاجة للبحث عن حكم اللحوم املستوردة من البالد اإلسالمية اليت تكون حلومهم أبيديهم يتصرفون فال 

 .(114)هو حلية األكل كما هو واضح فيها ويستعملوهنا فيما يشرتط فيه الطهارة، حيث يكون احلكم
 وقد وردت بعض الرواايت حول هذا املوضوع، ومنها:

)ال أب  ابلصالة يف الفراء اليماين وفيما )انه قال:  --الكاظم  اإلمامإسحاق بن عمار عن  موثقة
: إذا كان الغالب عليها --هل اإلسالم؟ قالأصنع يف ارض اإلسالم، قلت: فان كان فيها غري 

 .(115)(املسلمون فال أب (
)كل )عن شراء اللحوم من األسواق وال يدري ما صنع القصابون، فقال:  --وسئل االمام الباقر 

 .(116) (لمني، وال تسأل عنه(إذا كان ذلك يف سوق املس
حيكم بعدم التذكية ملا وجد يف يد الكافر وان كان يف ارض املسلمني،  أنونستنتج مما تقدم من الرواايت، 

وكذا احلكم يف اللحم املأخوذ من يد جمهول احلال يف غري املسلمني، فكل مشكوك الذبح اذا مل توجد قرينة 

                                                        
هـ، م/ ابقري، ن/ جممع الفكر اإلسالمي، قم، إيران، 1415، 1فقهية امليسرة، ط، حممد علي، املوسوعة الاألنصاريينظر  -111

 .98ص /1ج
 .68ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -112
 .263، ص2ج، ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر -113
 .98ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -114
 .81ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -115
 املصدر نفسه. -116
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ن هذا احلكم ليس إأبصالة عدم التذكية، وال نرى ضرورة للتنبيه على  يد املسلم الدالة على احللية حيكم فيه
، فيكون احلكم فيها مجيعاً هو احلرمة وعدم جواز الصالة أيضاخمتصاً ابللحوم، بل جيري يف الشحوم واجللود 

 .(117)يف اجللود 
 الخاتمة

م هذا البحث حيث لكل بداية امحد هللا تعاىل على توفيقه يل يف إمتا أن إالويف هناية املطاف ال يسعين 
أكون موفقاً  أنهناية، وخري العمل ما حسن آخره وخري الكالم ما قل ودل، وبعد هذا اجلهد املتواضع أمتىن 

 ليها:إيف سردي للعناصر السابقة سرداً ال ملل فيه، واليكم النتائج والتوصيات اليت توصلت 
 : النتائجأوال

 ريق املشروع الذي جيعل حلمه حالاًل للمسلم.روح احليوان ابلط إزهاقالذكاة: هي  .1
 طرق التذكية الشرعية ثالثة: الذبح والنحر والعقر. .2
 للذكاة الشرعية شروط وآداب جيب توافرها حىت تكون صحيحة. .3
 حمل الذبح هو احللق وحمل النحر هو اللبة. ن  إ .4
 إيالمتدويخ، ملا يف ذلك من  أويكون بدون صـــــــــعق  أناألصـــــــــل يف الذبح يف الشـــــــــريعة اإلســـــــــالمية  .5

حســـــــــــاانً لذبيحته، وتقليالً من معاانته، إلذبيحته، وألن طريقة اإلســـــــــــالم هي األمثل رمحة ابحليوان، و 
 وعليه فال جيوز اخلروج عن هذا األصل.

ق احلديثة إذا توافرت الشـــــــــــــــروط اليت تؤكد عدم موت جيوز اكل حلوم احليواانت اليت مت تذكيتها ابلطر  .6
 الذبيحة قبل تذكيتها.

 ال أب  ابستخدام اآلالت امليكانيكية يف التذكية، ما دامت شروط التذكية الشرعية قد توفرت. .7
توفر  إىل، ابإلضــــــافة اً يكون الكلب معلم أنال أب  يف اســــــتخدام كلب الصــــــيد يف التذكية، بشــــــرط  .8

 هبذه الطريقة.الشروط اليت تتعلق 
 ال أب  يف التذكية آبالت الصيد، لكن بشرط توفر الشروط الشرعية للتذكية هبا. .9

احلكم بعد التذكية ملا وجد يف يد الكافر وان كان يف ارض املســـــــــلمني، وكذا احلكم يف اللحم املأخوذ  .10
 من يد جمهول احلال يف غري سوق املسلمني.

 ثانيًا: التوصيات
اليت  األحكــاميثــة يف ضـــــــــــــــوء مــا جيــد من تقــدم علمي وتكنولوجي ومراجعــة متــابعــة طرق الــذبح احلــد .1

 اختذت بشأهنا من قبل.
هيئات متخصــصــة يتكون أعضــاؤها من كل من له صــلة مبوضــوع الذبح من علماء دين وطب  إنشــاء .2

 وتربية احليوان وغريهم لإلشراف على املذابح للتأكد من حتقق التذكية الشرعية يف الذابئح.

                                                        
 .265، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -117
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ل اإلســــالمية إلزام اجلهات القائمة ابلذبح ابســــتخدام الوســــائل اليت حتقق التذكية الشــــرعية وعلى الدو  .3 
 على الوجه األمثل.

على احلكومات اإلســــالمية الســــعي لدى الســــلطات غري اإلســــالمية اليت يعيش يف بلدها املســــلمون،  .4
 لتوفر هلم فرص الذبح ابلطريقة الشرعية.

احليوانية يف البالد اإلســـــــــالمية لتحقيق االكتفاء الذايت، واالقتصـــــــــاد ما أمكن العمل على تنمية الثروة  .5
 على البالد اإلسالمية يف استرياد اللحوم.

اســـتخدام طرق الذبح احلديثة كالصـــعق الكهرابئي وغريه تكون من قبل مســـلم مدرب على اســـتخدام  .6
 هذه الطريق.

يف صعق  -يف الدول غري املسلمة-مة كاخلنازير عدم استخدام األدوات اليت تصعق هبا احليواانت احملر  .7
 احليواانت احلالل.

 قائمة المصادر والمراجع

 وآخرون، العراقي جمتىب آغا ح.ت والربهان، الفائدة جممع(: هــــــــــــــ 993 ت) املقد  امحد األردبيلي، .1
 .إيران قم، اإلسالمي، النثر مؤسسة هـ،1414 ،1ط

ـــــــــــــــــــ،1415 ،1ط امليســـــرة، الفقهية املوســـــوعة علي، حممد األنصـــــاري، .2  الفكر جممع /ن ابقري، /م هـ
 .إيران قم، اإلسالمي،

ـــــــ 598 ت) امحد بن منصور بن حممد جعفر أيب احللي، إدريس ابن .3 ـــــــ،1410 ،2ط السرائر،(: هـ  هـ
 .إيران قم، اإلسالمي، النشر مؤسسة

 .إيران قم، األئمة، جواد /ن أمني، /م هـ، 1419 ،1ط املعاصر، الفقه يف حبوث حسن، اجلواهري، .4
ــــــــــــــ 1266 ت) النجفي حسن حممد اجلواهري، .5  حممود ح.ت اإلسالم، شرائع يف الكالم جواهر(: هـ

 إيران. طهران، اإلسالمية، الكتب دار هـ،1369 ،3ط القوجاين،
 /ن مهر،/م هــــــــــــــ، 1414 ،2ط الشيعة، وسائل(: هــــــــــــــ 1104 ت) احلسن بن حممد العاملي، احلر .6

 .إيران قم، الرتاث، إلحياء -- البيت آل مؤسسة
 /ن ستارة، /م(: م2005 - هـــــــــــ1426) ،3ط اإلسالمي، الفقه يف منهجية درو  رايض، احلكيم، .7

 .اهلالل دار
ــــــــــ 676 ت) احلسن بن جعفر الدين جنم القاسم أبو احللي، .8  هـــــــــــ،1410 ،3ط النافع، املختصر(: هـ

 .إيران قم، البعثة، مؤسسة
 ،1ط األحكام، قواعد(: هــــــــــــــــــ726 ت) األســدي املطهر بن يوســف بن احلســن منصــور أيب احللي، .9

 .إيران قم، اإلسالمي، النثر مؤسسة هـ،1419
 .اإلسالمية اخلوئي االمام مؤسسة املنتخبة، املسائل(: هـ 1413 ت) املوسوي القاسم أبو اخلوئي، .10
ــــــــــــــــــــ1399) البالغة، أســــــا  عمر، بن حممود القاســــــم أيب هللا جار الزخمشــــــري، .11  دار(: م1979 - هـ

 .لبنان بريوت، صادر،
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 مكتب /ن مهر، /م(: م1993 - هــــــــــــــــ 1414) ،3ط املنتخبة، املسائل احلسيين، علي السيستاين، .12
 .إيران قم، السيستاين، السيد

 بريوت، العريب، املؤرخ دار( م2007 - هــــــــــــــــــ1427) ،1ط فقهية، حبوث رضـــا، حممد الســـيســـتاين، .13
 .لبنان

ــــــ 1085 ت) الدين فخر الطرحيي، .14 ــــــ1408) ،2ط احلسيين، امحد ح:.ت البحرين، جممع(: هـ  - هـ
 .إيران طهران، اجلعفرية، األاثر إلحياء املرتضوية املكتبة(: هـ1367

 .إيران قم، حممدي، قد  النهاية،(: هـ 460 ت) علي بن احلسن بن حممد جعفر أيب الطوسي، .15
 املعارف مؤسسة هــــــــــــ،1417 ،1ط اإلفهام، مسالك ،(هــــــــــــ 965 ت) علي بن الدين زين العاملي، .16

 .إيران قم، اإلسالمية،
 الفكر، دار هـ،1411 ،1ط الدمشقية، اللمعة(: هـ 786 ت) مكي الدين مجال بن حممد العاملي، .17

 .إيران قم،
ــــــــ1395) اإلسالمية، الشريعة يف والتذكية الصيد شهاب، محد احلميد عبد العبيدي، .18 ( م1975 - هـ

 .العراق بغداد، نشره، على بغداد جامعة ساعدت /ن الريموك، /م
ــــــــ1395) اإلسالمية، الشريعة يف والتذكية الصيد شهاب، محد احلميد عبد العبيدي، .19 ( م1975 - هـ

 .العراق بغداد، نشره، على بغداد جامعة ساعدت /ن الريموك، /م
ـــــــــــــــ1419) ،1ط معاصرة، فقهية قضااي يف حبوث تقي، حممد العثماين، .20  القمر، دار(: م1998 - هـ

 .سوراي دمشق،
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 .إيران قم، قمري، ري هـ،1405
 .452ص ،2ج اإلسالمية، الضوئي االمام مؤسسة الشيعة، مستند(: هـ 1245 ت) الفراقي .22
ـــــــــــــــــــــــ1408) ،1ط والذابئح، الصـــــــــيد وأحكام لألطعمة هللا، عبد بن فوزان بن صـــــــــاحل الفوزان، .23  - هـ

 .السعودية الرايض، املعارض، مكتبة(: م1988
 دار هـ، 1367 ،3ط الغفاري، أكرب علي ح.ت الكايف، ،(هـ 328 ت) يعقوب بن حممد الكليين، .24

 .إيران طهران، اإلسالمية، الكتب
 هـ 1428) ،1ط اإلســــالمية، الشــــريعة يف املختلفة وأنواعها وصــــورها التذكية اإلســــالمي، الفقه جممع .25

 .لبنان بريوت، العلمية، الكتب دار /ن(: م2007 -
ـــــــــــــــ 1429) ،1ط العامة، املصاحل فقه تقي، حممد املدرسي، .26 - احلسني مصباح /ن(: م2008 - هـ

 .إيران قم،: -
 مؤسسة هـــــــــ، 1410 ،2ط املقنعة،(: هـــــــــ 413 ت) النعمان بن حممد بن حممد هللا عبد أيب املفيد، .27

 .إيران قم، اإلسالمي، النشر
ـــ 711 ت) مكرم بن حممد الدين مجال منظور، ابن .28 ـــ، 1412 ،2ط العرب، لسان(: هـ  إحياء دار هـ

 .لبنان بريوت، العريب، الرتاث
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)دراسة تحليلية  المقدرات الجوهرية ودورها في بناء المنظمة المتعلمة

 آلراء اعضاء مجالس الكليات في جامعة ذي قار(

The Core Capabilities and Their Role in Building the 

Learning organization (An Analytical Study of the Views 

of College Board members in Thi Qar University) 
 Fatlawi -Prof. Mithaq Hatif Al(1) أ.د. ميثاق هاتف الفتالوي

  Assist. Lect. Isshaq Nassir Hussein(2) م.م. اسحاق ناصر حسين

 المستخلص

من يهدف البحث اىل الكشف عن العالقة واالثر بني املقدرات اجلوهرية وخصائص املنظمة املتعلمة، 
هو ما مدى أتثري املقدرات اجلوهرية يف تعزيز خصائص املنظمة املتعلمة؟، وألجل ذلك وضع  خالل تساؤل

مجيعها  من الفرضيات الرئيسة، وللتأكد من صحة الفرضيات خضعت نيخمطط فرضي يعرب عن اثن
حث االستبانة كوسيلة للحصول على البياانت. اما منهج البحث االب مت استخداموقد  ،الختبارات متعددة

( عضو 146) منجمتمع البحث  يف حني تكونفقد استخدم املنهج الوصفي التحليلي كمنهج للبحث. 
( 141حصل على )جملس كلية، من كليات جامعة ذي قار، وطبق البحث العينة العمدية القصدية وقد 

جمموعة  واعتمد الباحث يف القيا ( من جمتمع البحث الكلي. %96استبانة صاحلة للتحليل اي بنسبة )
النسب املئوية، الوسط احلسايب املوزون، االحنراف املعياري، االمهية ،من وسائل االحصاء الوصفي )التكرارات

عدد وكذلك االحصاء االستداليل )معامل االرتباط مصفوفة االرتباط البسيط وحتليل االحندار املت ،النسبية
(. ومن ابرز SPSS V.23) الربانمج بواسطة ،واستخدام الصدق الظاهري ،بريسون، معامل التفسري(

االستنتاجات اليت توصل اليها ان كليات جامعة ذي قار قيد الدراسة تبدي اهتماما كبريا ابملقدرات اجلوهرية 
عزيز خصائص املنظمة املتعلمة. أما أهم التوصيات اليت جاء هبا البحث هي تعزيز بوصفها عنصراً مؤثراً يف ت

                                                        
 .كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  -1
 .كلية االداب/ جامعة ذي قار  -2
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االستفادة من اخلربة واملعرفة ومهارات االفراد العاملني بكافة املستوايت التنظيمية عند وضع اسرتاتيجيات  
 تتماشى مع البيئة احملبطة هبا.

 مة، جامعة ذي قار.الكلمات املفتاحية: املقدرات اجلوهرية، املنظمة املتعل
Abstract 
The aim of the research is to reveal the relationship and impact between 

the core competencies and the characteristics of the learning organization, 

The methodology of the research has been asked to ask the question: What 

is the extent to which fundamental capabilities impact the enhancement of 

the characteristics of learning organization?. To that end, a hypothetical 

scheme was developed that reflected two of the main hypotheses. To verify 

the validity of the hypotheses, they were subjected to multiple tests. The 

research used the questionnaire as a means of obtaining data. The research 

methodology used the descriptive analytical method as a research method. 

The research community is (146) members of the Faculty Council, from the 

faculties of the University of Thi-Qar. Applied research sample was 

purposively intentionality obtained (141) questionnaire valid for analysis at a 

rate (96%) of the total research community. The research used a set of 

descriptive statistics (sequence, Percentages, weighted averages mean, 

standard deviation, Relative importance, Simple correlation matrix, multiple 

regression analysis), As well as the explanatory statistic (Pearson 

correlation coefficient, interpretation coefficient), The use of virtual honesty, 

As well as the use of statistical programs (SPSS V.23). One of his most 

striking conclusions is that the colleges of the University of Thi-Qar under 

study show great interest in core competencies as an influential element in 

enhancing the characteristics of learning organization. The main 

recommendations of the research are to enhance the use of the expertise, 

knowledge and skills of individuals working at all organizational levels when 

developing strategies in line with the frustrating environment.. 

 لمقدمةا

يف الوقت الذي أصبحت فيه املقدرات اجلوهرية أسا  بناء املنظمات وذات الصلة املباشرة ابملستقبل، 
سعت العديد من هذه املنظمات على خمتلف انشطتها جاهدة يف حماولة خلق مقدرهتا اجلوهرية من خالل 

وذلك من اجل توليد قيمة لعمالئها  ،االطريقة أو الكيفية اليت متكنها من حتقيق املزيج الفعال ملختلف موارده
ابلطريقة اليت يصعب عليهم تقليدها وتساهم بطرح منتجات جديدة تتيح  ،هاو تفوق ما قد يصل اليه منافس

امكانية الدخول اىل عدد من االسواق املتنوعة. ولكي تتمكن املنظمات من حتقيق رسالتها واهدافها يف 
توفر فيها عدد من املقدرات اجلوهرية اليت تتطلب مهارات وخربات البد من أن ي ،البيئة اليت تعمل فيها

خمتلفة، ابلشكل الذي يتفق مع قّيمها وثقافتها، وهنا يربز دور املقدرات اجلوهرية، وكيفية بنائها واستخدامها 
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عة كوهنا احدى املقدرات اليت تقوم بدعم وإسناد املنظمات لتحقيق اهدافها. لذا فاملقدرات اجلوهرية برا
 ،وال سيما كيفية تنسيق مهارات اإلنتاج املتنوعة. متأصلة يف املنظمات متكنها من تقدمي قيمة فريدة للعمالء

واملقدرات اجلوهرية ختلق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة وتساعدها على االندماج يف جمموعة واسعة من 
 .تقدمها منتجات املنظمة للعمالءوتساهم أيًضا بشكل كبري يف الفوائد اليت  األسواق ذات الصلة.

 اوالً: المنهجية العلمية للبحث

 مشكلة البحث .1
املقدرات اجلوهرية من اآلليات املهمة اليت مُتكن من تعزيز خصائص املنظمة املتعلمة يف ظل بيئة  دُّ عتُ 

املقدرات اجلوهرية من املرتكزات  دحيث تع ،األعمال احلالية اليت تتسم بسرعة التغريات احلاصلة فيها
لذا فإن مشكلة  ،ياهتا اإلنتاجيةاألساسية اليت تستطيع من خالهلا املنظمات حتقيق ميزهتا وابلتايل حتسني عمل

البحث اليت تتمحور حول أتثري املقدرات اجلوهرية يف تعزيز خصائص املنظمة املتعلمة وترتبط بصورة عامة 
مبدى إملام ومعرفة بعض منظماتنا بطبيعة هذه اإلشكالية وأبعادها يف املنظمة املبحوثة يف كليات جامعة ذي 

ما  -:مضمون املشكلة احلالية هلذا البحث من خالل التساؤل اآليت قار، وبشكل عام ميكن التعرف على
واستناداً إىل املشكلة أعاله انبثقت مجلة مدى أتثري املقدرات اجلوهرية يف تعزيز خصائص املنظمة املتعلمة؟ 

 -من التساؤالت وهي:
 ما مستوى توافر املقدرات اجلوهرية يف كليات جامعة ذي قار؟ .1
 خصائص املنظمة املتعلمة يف كليات جامعة ذي قار؟ما مستوى توافر  .2
ما مســــــــتوى واجتاه عالقة االرتباط بني املقدرات اجلوهرية من وجهة نظر اعضــــــــاء جمالس الكليات يف  .3

 جامعة ذي قار؟
ما مســــــــتوى واجتاه عالقة االرتباط بني املقدرات اجلوهرية وخصــــــــائص املنظمة املتعلمة من وجهة نظر  .4

 يف جامعة ذي قار؟ اعضاء جمالس الكليات
ما مســـتوى أتثري املقدرات اجلوهرية يف تعزيز خصـــائص املنظمة املتعلمة من وجهة نظر اعضـــاء جمالس  .5

 الكليات يف جامعة ذي قار؟
 اهمية البحث .2

 تربز أمهية البحث يف اجلانبني العلمي والعملي كاآليت:
 واســــــهامهم يف جمال تشــــــخيص اجلانب النظري من خالصــــــة ألفكار الباحثني األمهية العلمية: حيتوي •

 العالقة بني متغريات البحث وقد اوىل الباحث اهتمامه هبذا اجلانب اصالة املراجع وحداثتها.
يكتسب البحث امهيته من خالل الرتكيز على االعمال القيادية لفئة مهمة يف اجملتمع  االمهية العملية: •

مـــام البـــاحثني العراقيني على حـــد علم حيـــث ال جتـــد هـــذه االعمـــال القـــدر الكـــايف من اهت ،العراقي
 الباحث.
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 اهداف البحث .3 
اسرتشاداً مبشكلة البحث وتساؤالهتا وانسجاماً مع االهتمامات اليت أظهرهتا األدبيات لدور املقدرات 
اجلوهرية يف تعزيز خصائص املنظمة املتعلمة يف املنظمات، يسعى البحث احلايل إىل حتقيق مجلة من األهداف 

 االيت: وعلى النحو
اجراء حتليل لألدبيات اليت تناولت متغريات الدراســــــــــــة الرئيســــــــــــة واملتمثلة ابملقدرات اجلوهرية واملنظمة  .أ

 املتعلمة.
 عرض ودراسة وتفسري طبيعة عالقات االرتباط بني متغريات الدراسة يف العينة املبحوثة. .ب
 لعينة املبحوثة.عرض ودراسة وتفسري طبيعة عالقات التأثري بني متغريات الدراسة يف ا .ت
حتديد املقومات والقدرات اليت جيب توفرها يف بيئة العمل التنظيمي لرتســيخ أســس ومبادى املنظمات  .ث

 املتعلمة فيها.
معرفة مدى اســـــــــــــــتعداد االدارات العليا وقدرهتا لتفعيل ابعاد املقدرات اجلوهرية يف قطاع التعليم العايل  .ج

 والبحث العلمي.
مت احلصـــــــــــــــول عليهــا من عالقــات االرتبــاط والتــأثري واالعتمــاد عليهــا واخلروج االفــادة من النتــائج اليت  .ح

ابســــــــتنتاجات عملية وتقدمي التوصــــــــيات ألعضــــــــاء جمالس الكليات يف جامعة ذي قار خدمة لقطاع 
 التعليم العايل العراقي.

 انموذج البحث الفرضي .4
فكرية لألدبيات العلمية مت تصميم النموذج الفرضي للبحث على وفق ما جاء من مسح للنتاجات ال

الرصينة ذات الصلة مبتغريات البحث الرئيسة والفرعية، حيث يقدم املخطط صورة معربة عن فكرة البحث، 
واستنادًا إىل أمهية وأهداف البحث سيتم صياغة جمموعة من الفرضيات وهي كما موضحة يف النموذج 

 الفرضي أدانه.
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 خمطط البحث الفرضي( 1الشكل )
 فرضيات البحث .5

الفرضيييييييية الرئيسييييييية االور: توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصيييييييائية معنوية بني املقدرات  .1
 اجلوهرية واملنظمة املتعلمة وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية:

املتعلمــة أببعــادهــا توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة إحصــــــــــــــــائيــة معنويــة بني املوارد التنظيميــة واملنظمــة  .أ
 جمتمعة.

 توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية بني املوارد البشرية واملنظمة املتعلمة أببعادها جمتمعة. .ب
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية بني القدرات واملنظمة املتعلمة أببعادها جمتمعة. .ج

ذات داللة إحصيييييييييائية معنوية بني املقدرات الفرضيييييييييية الرئيسييييييييية الثانية: توجد عالقة  ثري  .2
 اجلوهرية واملنظمة املتعلمة وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية:

توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصــــــــــائية معنوية بني املوارد التنظيمية واملنظمة املتعلمة على املســــــــــتوى  .أ
 الكلي.

البشــــــــــرية واملنظمة املتعلمة على املســــــــــتوى  توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصــــــــــائية معنوية بني املوارد .ب
 الكلي.

 توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية معنوية بني القدرات واملنظمة املتعلمة على املستوى الكلي. .ج
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 ثانيًا: المقدرات الجوهرية 

 مفهوم املقدرات الجوهرية .أ
ومواردها بشكل أكثر فعالية ان املقدرات اجلوهرية تنشأ من الطريقة اليت تستخدم هبا املنظمة قدراهتا 

( أبن املقدرات Barney&Hesterly,2015:219(. واظهر كل من )Evans,2015:100من منافسيها )
اجلوهرية هي جمموعات معقدة من املوارد والقدرات اليت تربط االعمال التجارية املختلفة يف املنظمة من 

 ،(Rothaermel,2015:99من )خالل الدراية التقنية والفنية واخلربة. يف حني اكد كل 
(Brennan&Sisk,2015:58)، (Wright et al,2007:86)، (Rainey,2010:290)، 
(Rothaermel,2017:108-109 ان املقدرات اجلوهرية هي نقطة قوة فريدة من نوعها، وهي جزء ال )

فساهتا، مما يؤدي يتجزأ من عمل املنظمة، واليت تسمح بتمييز منتجاهتا وخدماهتا عن منتجات وخدمات منا
 deإىل خلق قيمة أعلى للزبون أو تقدمي منتجات وخدمات ذات قيمة مماثلة بتكلفة أقل. واشار )

Kluyver&Pearce,2015:102 اىل ان املقدرات اجلوهرية متثل قدرات على مستوى عاملي متكن )
تتنافس بناًء على قدرات معينة املنظمات من بناء ميزة تنافسية. وتشري املقدرات اجلوهرية إىل أن املنظمات 

(. بينما اوضح Williams,2016:220تقوم من خالهلا إبنشاء منتجات وخدمات متباينة يقّيمها العمالء )
(Clausewitz,Carl von,2016:79 أبن املقدرات اجلوهرية قد تكون قدرات استنتجت من خالل دراسة )

( ان املقدرات اجلوهرية متثل Hitt et al,2016:16) دالنجاح املتكرر، وخاصة النتائج غري املتوقعة. واك
هي حتول النظر من  Cordon et al,2016:21)الوضع التنافسي للمنظمة وتعكس واقعها. بينما عرفها )

اخلارج يف الصناعة والتخطيط إىل الداخل من أجل فهم نقاط قوة املنظمة وحتقيق أقصى قدر هلا. يف حني 
املقدرات اجلوهرية هي مسة تنظيمية مميزة ختلق ميزة تنافسية مستدامة وتوفر ( ان Küng,2017:103اظهر )

( فريى ان املقدرات اجلوهرية هي رؤية وقيم. Luthans&Doh,2018:557منطلقا للنمو املستقبلي. اما )
 Dess et) ،(Rigby,2015:24) ،(Laan&Yap,2016:75) ،(Marcus&Cohen,2017:52اما )

al,2014:182)، (Smith,2008:1)، (Pralahad&Hamel,1990:82 فريون ان املقدرات اجلوهرية هي )
التعلم اجلماعي يف املنظمات، وخاصة كيفية تنسيق مهارات اإلنتاج املتنوعة. اما 

(Ringlstetter,2018:108 فقد اوضح ان املقدرات اجلوهرية هي املقدرات اليت حنصل عليها من خالل )
( فقد Singh& Singh,2019:23ل واملشاركة وااللتزام العميق ابلعمل عرب احلدود التنظيمية. اما )التواص

وصف املقدرات اجلوهرية ابهنا حتسني القدرة على التعلم وذلك من خالل كيفية تنسيق املهارات واملعارف 
رة فريدة تكتسبها املنظمة وعلى هذا االسا  ميكن تعريف املقدرات اجلوهرية ابهنا قدوتشجيع عمل الفريق. 

من مؤسسيها وال ميكن تقليدها بسهولة. واليت متنح املنظمة ميزة تنافسية يف خلق القيمة وتقدميها لعمالئها 
 يف جماهلا املختار.

 ابعاد املقدرات الجوهرية .ب
حلصول تزايد االهتمام ابملقدرات اجلوهرية يف املنظمات على خمتلف احجامها، وذلك لدورها الفعال يف ا

ن يف تسمية وحتديد أبعاد و لذا اختلف الكتاب والباحث ،على امليزة التنافسية وحتقيق التفوق االسرتاتيجي



  

 )دراسة حتليلية آلراء اعضاء جمالس الكليات يف جامعة ذي قار( املقدرات اجلوهرية ودورها يف بناء املنظمة املتعلمة 

151 

( ان أبعاد املقدرات اجلوهرية تتعلق Lai& Hwang, 2014:206إذ يرى )واضحة للمقدرات اجلوهرية، 
( Agha et al, 2012:192. اما )ابلتعاون، االتصاالت، حل املشاكل املعقدة، التفكري الناقد، واإلبداع

بينما اوضح  ،فقد بني أبن ابعاد املقدرات اجلوهرية تتمثل يف الرؤية املشرتكة والتعاون والتمكني
(Özbağa,2013:12أبن ابعاد املقدرات اجلوهرية تصنف اىل التفرد، قابلية التوسع )،  وقيمة العميل. يف

 ،علم التنظيمي، را  املال البشري واملرونة االسرتاتيجية( ثالثة ابعاد وهي التKak, 2004:13حني ذكر )
والعمليات.  ،التسهيالت ،القدرات ،املعرفة نظم ،( املوارد الفريدةHani & Alhawary, 2009: 98وتناول )

( الذي استند هبا اىل Jabbouri& Zahari,2014:132واخريا اتفق الباحث مع مع االبعاد اليت تناوهلا )
والقدرات. إذ جاء  ،املوارد البشرية ،( املتمثلة يف املوارد التنظيميةHarrison & John, 1998تصنيف )

االختيار بسبب تناسب األبعاد مع موضوع الدراسة وطبيعته األفراد املستهدفني من الدراسة، فضال عن 
 ،(Rychen&Salgnik,2005:4استخدام هذا املقيا  من قبل العديد من الباحثني امثال )

(Branzei&Thornhill,2006:11)، (Goel,2007:41)، (Ljungquist,2008:1-2)، 
(Jelassi&Enders,2008)، (Vincent&Focht,2009:166.) 

 املوارد التنظيمية  .1
اذ تقوم النظرية بفحص  .أنسب نظرية لتفسري املوارد التنظيمية هي نظرية العرض املستند إىل املوارد

ملنظمة ما مستندة إىل مزيج من القدرات واملهارات واألصول واملمتلكات وتصنيف املزااي االسرتاتيجية 
(. والفكرة األساسية وراء هذه Othmana et al.,2015:122) ،(Mwai et al.,2018:1637امللموسة )

النظرية هي أن املنظمات ختتلف يف الطرق األساسية ألن كل منظمة متتلك بداخلها جمموعة من املوارد 
 &.Pearce, Jواليت تستخدمها القدرات التنظيمية عندئذ  ) -صول امللموسة وغري امللموسةاأل-الفريدة 

Robinson, R.,2013:98( فهذه املوارد والقدرات متكن املنظمة من حتقيق ميزة تنافسية .)Pesic, 
M.A.,2007:203ظمات تؤثر من الواضح أن املوارد التنظيمية اليت متتلكها املن ،(. ويف سياق هذه النظرية

واليت تشكل  ،على عملية التوجيه االسرتاتيجي، وهي مهمة ابلنسبة للمنظمة لتطوير القدرات من مواردها
( ينص عرض Barney,2007(. ووفقا لـ)Ismail et al., 2012: 153جزًءا من امليزة التنافسية للمنظمة )

قق أداءً فائًقا ولكن فقط أنواًعا معينة تتحكم املورد القائم على املورد على أن موارد املنظمة ليست مجيعها حت
 (.Gakenia,2015:3فيها املنظمة وتعود ملكيتها هلا )

 املوارد البشرية .2
غالبًا ما تسعى املنظمات إىل حتقيق النمو والتوسع من خالل متيزها عن غريها من املنافسني يف عدة 

وارد اليت تستطيع املنظمة التميز هبا وحتقيق ميزات جتعلها حتقق التفوق والتقدم عليهم ولعل من ابرز امل
حتقيق ما تصبو  هِ فاملورد البشري يعد القلب النابض يف املنظمة الذي تستطيع بِ  ،اهدافها هي املوارد البشرية

املورد البشري من املوارد املهمة اليت متتلكها املنظمات، فالبد من العمل  دعلذا يُ  ،اليه واملضي به قدماً 
ملتواصل حلسن إدارته وتنميته وتطويره لتحقيق اهداف املنظمة وحتسني ادائها وزايدة االنتاجية احلثيث وا

(. وقد مت تعريف مصطلح املوارد البشرية اترخييا على أنه "وظيفة تنظيمية 149: 2013 ،)كرفوع والبلداوي
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ن أن و ضرورية، ويعتقد الباحثاذ أن هذه الوظيفة ال تزال  ،تتعلق ابحلصول على واستبقاء االفراد املوهوبني 
املستوايت السابقة من الدعم والتفاعل مع االفراد لن تكون كافية يف توفري قوة عاملة مؤهلة ومدربة أبعداد 
كافية لتلبية االحتياجات املستقبلية مع تكامل أمناط احلياة الشخصية مع التكنولوجيا، لذا جيب أن يتالءم 

احلياة تلك لكي ينجح. ويتطلب ذلك توسيع نطاق ما تعنيه املوارد مكان العمل بشكل أفضل مع أمناط 
البشرية فاملستقبل ليس وظيفة، بل هو نظام تفاعلي لالحتياجات على املستوى التنظيمي والفردي 

(Marren et al.,2018:5 واملوارد البشرية هي موارد قّيمة واندرة وغري قابلة لالستبدال تسهم يف امليزة .)
 (.Hitt et al,2001:13احلقيقية )التنافسية 

 القدرات .3
تعرف القدرات على اهنا مهارات املنظمة اليت تنسق بني موارد املنظمة ووضعها قيد االستخدام 

اي االسلوب الذي تعتمده املنظمة يف اختاذ القرارات وادارة  ،وتكمن يف القواعد التنظيمية ،االنتاجي
: 2009 ،(. يف حني عرف )جرينربغ وابون185: 2010 ،اهدافها )هل وجونزالعمليات الداخلية لتحقيق 

( القدرات على اهنا االفكار املعقدة اليت ميتلكها االفراد واليت تتيح هلم التكيف مع البيئة والتصرف 147
ة حبكمة يف خمتلف ملواقف والقدرة على حل املشاكل. وجتمع املنظمة بني موارد فردية ملموسة وغري ملموس

يتم استخدام القدرات إلكمال املهام التنظيمية املطلوبة إلنتاج السلع واخلدمات  ،إلنشاء القدرات. يف املقابل
 (.Hitt,2017:88اليت تقدمها املنظمة للعمالء من أجل خلق قيمة هلم )

 ثالثًا: المنظمة المتعلمة

 مفهوم املنظمة املتعلمة .أ
املتعلمة يتعلق بتوفري فرص التعلم املستمر، واستخدامه يف يشري بعض الباحثني اىل ان مفهوم املنظمة 

حتقيق األهداف وربط أداء الفرد أبداء املنظمة، وتشجيع البحث واحلوار واملشاركة واألبداع، كمصدر للطاقة 
 اخرين يرون ابهنا ممارسة ني( اال ان ابحثCalvert,1994:12والقدرات والتجديد والتفاعل مع البيئة )

لنشاطها ومهامها يف إطار عملياهتا املعرفية املستمرة والناجتة عن عدم الثبات واالستقرار النسيب املنظمات 
لبيئاهتا، فتحاول مبوجب ذلك امتالك جمموعة من املوارد والقدرات على الرغم من أهنا تعلم جيداً أن تلك 

وكذلك اختالف نتائجها، فالتعلم  مما ينعكس بوجود املنظمة وبقائها ،املوارد والقدرات متغايرة يف خواصها
يعد مفتاحاً حامساً يف بقاء املنظمة عندما حتدث التغيريات بسرعة، فالتعلم هو عملية خللق معرفة جديدة، 

(. Moustaghfir&Schiuma,2013:502ومن مث تنقيح ودمج هذه املعرفة ابستمرار كرد على التغيريات )
 ،أو التدريس ،أو التدرب ،املعرفة أو املهارة من خالل الدراسة او قد يكون التعلم نشاط أو عملية اكتساب

( ان املنظمة املتعلمة AL-Adaileh,etal,2012:485(. ويصف )Sarder,2016:14أو جتربة شيء ما )
هي نظام مفتوح يتم دعمه من خالل اسرتاتيجيات التعلم التنظيمي وتطويرها على حنو استباقي للتنافس يف 

اهتا بسهولة لتتعامل مع هذه التغيريات، ومتتلك مزجيا غري عادي من النظم والعمليات املرتابطة البيئ ة وحتول ذ
وأتثريات التعلم التنظيمي لتصبح كفاءات املنظمة مميزة لتؤمن موقفها يف  من خالل االفراد، الديناميكيات

( ان املنظمة املتعلمة Graupp, et al,2014:172التنافسية. يف حني اوضح ) املستقبل وللحفاظ على ميزهتا
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املعرفة الضمنية والصرحية يف بيئة العمل اخلاصة  هي منظمة يتمتع فيها االفراد العاملون ابلقدرة على جتميع
ومن  ،هبم من خالل إدراك مالءمة املعرفة الضمنية وقيمتها وأن تطبيق إدارة املعرفة يضيف قيمة يف اإلنتاج

ت يف تعلم املفهوم واالنعكاسات على إدارة املعرفة فعلًيا بطريقة منهجية خالل هذه املعرفة تبدأ املنظما
وقابلة للتحويل. وعرفها ومدروسة. وان تطوير املنظمة املتعلمة ميكن أن ينشئ وحيافظ على عمليات قوية 

(Sarder,2016:14 ابهنا املنظمة اليت ختلق مناخا يساعد االفراد يف االستمرار بزايدة قدرهتم على ) خلق
النتائج اليت يرغبون فيها حقاً، حيث يتم تغذية أمناط تفكري جديدة وموسعة، وإطالق الطموح اجلماعي. 

( ابن املنظمة املتعلمة هي منظمة ماهرة يف إنشاء املعرفة واكتساهبا Tesavrita, Suryadi,2016:3وبني )
 ومن مث تعديل عملياهتا لتعكس تلك املعرفة اجلديدة. ،ونقلها

 املنظمة املتعلمة ابعاد .ب
ركزت معظم املفاهيم اخلاصة ابملنظمة املتعلمة على أمهية احلصول على املعرفة وتطويرها ونقلها وتسهيل 

ولكي  ،وعكس عملية التعلم هذه على سلوك وممارسات املنظمة املتعلمة وأفرادها ،التعلم الفردي واجلماعي
لذا الباحث اعتمد  ،لم البد من توفر سبعة ابعاد اساسيةتصبح املنظمات متعلمة او تسري ابجتاه عملية التع

(. واليت متثلت بـ)التعلم املستمر، االستفسار واحلوار، Nthurubele,2011:141على االبعاد اليت تناوهلا )
التعاون والتعلم اجلماعي، إنشاء أنظمة اللتقاط وتبادل التعلم، التمكني، ربط املنظمة ببيئتها، والقيادة 

كوهنا تتالءم مع طبيعة الدراسة واملنظمة املبحوثة   ،تيجية( ويرجع سبب اختيار الباحث هلذه االبعاداالسرتا
 ،(Gijzel,2015:20من جهة ومن جهة اخرى ان اغلب الباحثني تناولوا هذه االبعاد واتفقوا عليها امثال )

(Dekouloua& Trivellasb,2015:368)، (Ambula et al., 2016:98)، (Song& Joo, 
2009:56)، (Watkins& Marsick,2004:37)، (Kumar et al, 2016:177)، (Rose& 

Kumar,2006:320)، (Voolaid Karen,2013:486)، (Alazmi et al.,2013:524-525)، 
(Wu& Haley, 2011:151)، (Ali et al., 2015:2267)، (Wetherington& 

Daniels,2013:92)، (Mbassana,2014:22)، (Rush, 2011:113.) 
 التعلم املستمر .1

أبنه التعلم الذي يتألف  ،واملعروف ابسم التعلم مدى احلياة ،. التعلم املستمر(Casanova,2003)يُعّرف 
من مجيع أنشطة التعلم اليت تتم طوال احلياة، هبدف حتسني املعرفة واملهارات والكفاءات من منظور شخصي 

( Nthurubele,2011:13(. ويصفه كل من )Eurostat, 2016:9أو مدين أو اجتماعي أو للعمل )
حبيث يتم  ،( ابنه تصميم للعمل حىت يتمكن االفراد من أتدية االعمال أثناء العملRush, 2011:113و)

 توفري الفرص للتعليم املستمر والنمو.
 االستفسار واحلوار .2

حيصل األفراد العاملني على مهارات  وتدعم الثقافة التنظيمية االستفسار واحلوار والتغذية العكسية كي
ليعربوا عن وجهة نظرهم ويعززوا القدرة على االستماع واالستفسار ومناقشة وجهات نظر اآلخرين 

(Nthurubele,2011:13 فاالستفسار واحلوار يوحي ابن هناك ردود فعل مفتوحة ونزيهة يف العملية ..)
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مة، ويتم االستماع إىل وجهات نظر اجلميع، مبا يف ذلك ا يف املنظمة بطريقة حرة وحمرت هاليت تتم مناقشت 
وايضا التطلعات حنو خلق الثقة يف االفراد شرط  ،وجهات النظر املتضاربة، وحتليلها، والتسلسل اهلرمي

مسبق هو الرغبة يف فهم االفراد العاملني وإجياد حتدايت وفرص جديدة للمنظمة. ومن أجل االستفسار 
ومن املهم تطوير مهارات إجراء  ،الرتكيز على الزمالء وليس على النتائج الفردية واحلوار، جيب أن يكون

 (.Voolaid Karen,2013:486احلوار، واملناقشة، واالستماع الفعال، والتغذية الراجعة، والعمل اجلماعي)
 التعاون والتعلم الفرقي .3

إنشاء املعرفة بني أعضاء الفريق، وإنشاء يساهم التعلم يف الفعالية التنظيمية من خالل متكني الفرق من 
املعرفة مع اآلخرين خارج الفريق، والتفاعل مع البيئة لتمكني التكيف مع املواقف املتغرية. اذ يؤدي التعلم 
اجلماعي إىل حتسني األداء داخل الفريق والذي يتم ترمجته بشكل أكرب إىل األداء التنظيمي 

(Kayes&Burnett.,2014:3( ويرى .)García‐Sánchez, 2016:151 ان التعلم اجلماعي يعين جمموع )
حبيث يتم مشاركتها ومناقشتها ودجمها وتنظيمها.  ،األنشطة الفردية املختلفة اليت يعتمد عليها كل فرد

ويصمم العمل الستخدام الفرق او اجملموعات للوصول إىل طرق تفكري خمتلفة، ويتم تشجيع وتثمني التعاون 
 (.Nthurubele,2011:13قافة املنظمة لكي يتعلم أعضاء الفريق من بعضهم البعض )املدعوم من ث

 انشاء انظمة اللتقاط وتبادل التعلم .4
يتم تطوير أنظمة للمشاركة يف عملية التعلم، وإدامة هذه األنظمة وتعزيزها وتكاملها مع العمل، اذ 

ذات التكنولوجيات املتنوعة يسمح لألفراد العاملني يف املنظمة ابلوصول اىل هذه األنظمة 
(Nthurubele,2011:13 ،ويرتبط هذا البعد ابملستوى التنظيمي، وهو إنشاء أنظمة تسعى إىل التعلم .)

واستخدام أدوات إدارة املعرفة  ،وخلق فرص عديدة لالتصال الثنائي ونشر املعلومات على نطاق واسع
ات مهمة للمنظمة بشكل منهجي ويسهل تطبيق ويتم مجع معلوم ،والتطلعات حنو إنشاء شبكات املعرفة

 (.Voolaid Karen,2013:486املعلومات ليتم سد الفجوات بني النتائج احلالية واملتوقعة )
 التمكني .5

هو كافة املهارات املعرفية والعلمية اليت تتوفر عند االفراد العاملني، وجتعلهم قادرين على القياِم ابلعمل 
، ويتوافق مع بيئة العمل يف املنظمة، وكلما كانت خربات االفراد كافية كلما املطلوب منهم أبسلوب مناسب

ساهم ذلك يف زايدِة متكينهم من القيام أبدوارهم الوظيفية بنجاح حيث يسمح لألفراد العاملني يف وضع 
يما يتعلق حيث يتم توزيع املسؤولية بينهم اذ يكون االفراد متحمسني للتعلم ف ،وصياغة وتنفيذ رؤية املنظمة

 (.Nthurubele,2011:13مبا يتحملونه )
 ربط املنظمة ببيئتها .6

فإن تبادل املعلومات هو تفاعل مهم بني املنظمة وبيئتها ويشكل أسا  عالقتهم. وان اهتمام املدراء 
بربط املنظمة ببيئتها اخلارجية يعود اىل أتثري عوامل البيئة اخلارجية على نشاطات املنظمة وقد يكون هذا 

سلبيا فعليها  دعاو العكس قد يُ  ،التأثري اجيابيا على املنظمة فعليها استغالله كفرصة متاحة هلا واستثمارها
(. فربط املنظمة ابألبعاد البيئية وفهم األفراد العاملني هلذه األبعاد David‚2001:10جتنب التهديد )



  

 )دراسة حتليلية آلراء اعضاء جمالس الكليات يف جامعة ذي قار( املقدرات اجلوهرية ودورها يف بناء املنظمة املتعلمة 

155 

الء االفراد إدراك أثر املهام اليت واستخدام املعلومات لضبط ممارسات العمل مهم جدا، حيث يتاح هلؤ 
(. وربط املنظمة ببيئتها ايضاً حيقق التوازن بني العمل Nthurubele,2011:13يؤدوهنا على املنظمة ككل )

والبحث عن حلول  ،ويتم تشجيع التفكري القائم على احتياجات اجملتمع العاملي واحمللي والعميل ،واحلياة
 (.Voolaid Karen,2013:487)للمشاكل يف مجيع أحناء املنظمة 

 القيادة االسرتاتيجية .7
تلعب القيادة االسرتاتيجية دورًا مهمًا وابرزاً يف جناح املنظمات يف مجيع أحناء العامل. اذ عرفت القيادة 

ويتوجب على القادة  ،االسرتاتيجية على اهنا عملية منظميه تقوم يف االسا  على التعلم املستمر
نوا قادة تعلم يقدرون قيمة هذا التعلم وامهيته ابلنسبة ملنظماهتم املتعلمة االسرتاتيجيني ان يكو 

(Senge,2006:363( يف حني اوضح .)Alhyasat& Sharif,2016:2 ان القيادة االسرتاتيجية هي )
التفكري واختاذ القرار الالزم لتطوير وتنمية اخلطة االسرتاتيجية للمنظمة. اذ ان القيادة تستخدم التعلم 

سلوب اسرتاتيجي لتحقيق نتائج االعمال، وتدعم القيادة التعلم من خالل سلوكها كأسلوب حيتذى به أب
( ان هذا البعد Voolaid Karen,2013:487(. يف حني يرى )Nthurubele,2011:13من قبل اآلخرين )

اتيجياً حول كيفية وهذا يدل على املدى الذي يفكر فيه القادة اسرت  ،هو توفري القيادة االسرتاتيجية للتعلم
استخدام التعلم إلحداث التغيري ولتحريك املنظمة يف اجتاهات وافاق جديدة أو أسواق جديدة وتشتمل 
معايري هذا البعد على تشجيع ودعم االفراد العاملني للحصول على املهارات الالزمة لتحقيق األهداف، 

عية واملبادئ التوجيهية للمنظمة اذ ان كل فرد واستخدام أحدث املعلومات عن املنافسني واالجتاهات الصنا
له احلق يف تنفيذ رؤية املنظمة، لذا فالركيزة االساسية هي تطوير االفراد من قبل القادة بداًل من اإلدارة 

 واالنضباط والوعي ابحلاجة إىل التعلم املستمر.
 الجانب العملي للدراسة :رابعاً 

 اختبار اداة قياس البحث
جلمع البياانت اليت ختص متغريات  (Questionnaire)اعتمد البحث بشكل اساسي على االستبيان 

اتفق  -اىل -اخلماسي من ال اتفق متاماً  (Likert)البحث الرئيسة. هذه االداة تعتمد على مقيا  ليكرت 
ملسحي فالبد من اجراء متاماً. وبسبب االمهية اليت حتتلها اداة القيا  يف اي دراسة تعتمد منهج التحليل ا

 االختبارات التالية للتأكد من دقة وصحة البياانت اليت يتم احلصول عليها.
 صدق اداة قياس البحث

ان عملية القيا  الدقيق واملوثوق للبناء املراد قياسه يعرب عن قابلية االداة على القيا  للمتغريات، اي 
 ,Hinkin)كون موجودة يف الظاهرة قيد البحث والتحقيق املدى الذي متثل فيه اداة القيا  اخلصائص اليت ت

 -وقد تضمن هذا اجلانب الصدق الظاهري، وكااليت:. (968 :1995
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 الصدق الظاهري لألداة 
تشكل هذه اخلطوة امهية يف حتقيق االطمئنان للمقيا  اذ تعتمد على عرض اداة البحث يف صورهتا 

( حمكماً وذلك 18جمال ادارة االعمال الذين بلغ عددهم )االولية على عدد من احملكمني املتخصصني يف 
( يوضح امساء احملكمني. وقد اعد الباحث 1للتأكد من الصدق الظاهري ألداة القيا ، وامللحق رقم )

استمارة خاصة الستطالع اراء احملكمني حول مدى وضوح كل عبارة من حيث احملتوى الفكري والصياغة 
العبارات مع اضافة او حذف ما يرى احملكم من عبارات يف أي حمور من  وتصحيح ما ينبغي تصحيحه من

( من %70احملاور. ويف ضوء اآلراء اليت اظهرها احملكمون قام الباحث أبجراء التعديالت اليت اتفق عليها )
 احملكمني، وتعديل وصياغة بعض العبارات اليت رأى احملكمون ضرورة اعادة صياغتها لتكون اكثر وضوحاً.

 ثبات اداة قياس البحث
يشري ثبات اداة القيا  اىل اتساق مقيا  البحث وثبات نتائجه على فرتات زمنية خمتلفة 

(Bartholomew, 1996: 24) مت استخدام اختبار كرونباخ الفا للتأكد من الثبات البنائي ألداة . وقد
تخدام معامل ارتباط كرونباخ الفا وقد مت حساب معامل الثبات لألداة ابس ،القيا  اخلاصة ابلبحث احلايل

 -(:1املوضح يف اجلدول )
 ( معامالت الثبات ألداة قيا  البحث1اجلدول )

 معامل كرومباخ الفا للمقيا  معامل كرومباخ الفا للبعد املقيا 
 0.80  اوال: املقدرات اجلوهرية

 0.86 ملوارد التنظيمية. ا1
AL-Jabbouri & Zahari, 

 0.78 املوارد البشرية. 2 2014:183
 0.87 . القدرات3

 0.82  اثنيا: املنظمة املتعلمة
 0.84 التعلم املستمر

Nthurubele Abraham, 
2011:141 

 

 0.91 االستفسار واحلوار
 0.89 التعلم والتعاون الفرقي

 0.85 انشاء االنظمة
 0.92 التمكني

 0.83 ربط املنظمة ببيئتها
 0.88 االسرتاتيجيةالقيادة 

 Spss V.23املصدر: اعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج 
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وهي مقبولة إحصائيا  (0.77-0.92)( ابن قيم معامل كرونباخ الفا قد تراوحت بني 1يظهر اجلدول )
، واليت تدل (Nunnaly & Bernstein,1994) (0.75)يف البحوث اإلدارية والسلوكية الن قيمتها اكرب 

 على ان االداة تتصف ابالتساق والثبات الداخلي.
عالقة ارتباط موجبة ذات داللة احصائية بني املقدرات اجلوهرية  فرضية االرتباط الرئيسة االوىل: توجد

 بداللة أبعاده جمتمعًة "أبعاده جمتمعًة واملنظمة املتعلمة  بداللة
هبدف قبول الفرضية الرئيسية االوىل أعاله من عدم قبوهلا قام الباحث ابختبار قيمة معامل االرتباط 

على معنوية العالقة بني متغري املقدرات اجلوهرية ومتغري  ( للوقوفSig. 2-tailedاختبار )البسيط ابستخدام 
( اىل وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة معنوية بني متغري 2املنظمة املتعلمة إذ يشري اجلدول )

( وتشري **875.بينهما )إذ بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط  ،املقدرات اجلوهرية ومتغري املنظمة املتعلمة
ذلك معنوية  القيمة اىل قوة العالقة الطردية بني متغري املقدرات اجلوهرية واملنظمة املتعلمة، وإن ما يدعم هذه

( يوضح 2%( واجلدول )99%( وبدرجة ثقة بلغت )1) عالقة االرتباط اليت ظهرت عند مستوى معنوية
وجد عالقة ارتباط موجبة ذات تنص على إنه )تاذ يتضح قبول الفرضية الرئيسة االوىل اليت  ،تلك العالقة

داللة احصائية بني املقدرات اجلوهرية بداللة أبعاده جمتمعًة واملنظمة املتعلمة بداللة أبعاده جمتمعًة(. عند 
 %(.99ثقة قدرها ) %( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة1مستوى معنوية )

 ية أببعاده ومتغري املنظمة املتعلمة( مصفوفة معامالت االرتباط بني متغري املقدرات اجلوهر 2جدول )
Correlations 

الموارد  

 التنظيمية

الموارد 

 البشرية

المقدرات  القدرات

 الجوهرية

 المنظمة المتعلمة 

الموارد 

 التنظيمية

Pearson 

Correlation 

1 .667** .624** .877** .777** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 141 141 141 141 141 

الموارد 

 البشرية

Pearson 

Correlation 

.667** 1 .573** .848** .756** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 141 141 141 141 141 

 Pearson القدرات

Correlation 

.624** .573** 1 .867** .739** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 141 141 141 141 141 

المقدرات 

 الجوهرية

Pearson 

Correlation 

.877** .848** .867** 1 .875** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 141 141 141 141 141 

المنظمة 

 المتعلمة

Pearson 

Correlation 

.777** .756** .739** .875** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 141 141 141 141 141 

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

 وتتفرع من هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية هي:
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد املوارد التنظيمية مع متغري املنظمة املتعلمة .1
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( ابن هنالك عالقات ارتباط قوية )الن قيمتها اكثر من 2يظهر حتليل االرتباط الظاهر يف جدول ) 
بني بعد املوارد التنظيمية ومتغري املنظمة املتعلمة اذ بلغت  (1 %)( وذات داللة معنوية عند مستوى 0.30

 (.1رضية الفرعية ). وتدعم هذه النتيجة صحة الف)0.777**(قيمة معامل االرتباط البسيط بينهما 
 توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد املوارد البشرية مع متغري املنظمة املتعلمة .2

( ابن هنالك عالقات ارتباط اجيابية قوية وهي دالة معنواي بني بعد 2يظهر جدول مصفوفة االرتباط )
يف حني بلغت معنوية عالقات  .)756**(املوارد البشرية ومتغري املنظمة املتعلمة. اذ بلغت عالقة االرتباط 

بني بعد املوارد  (1%)مستوى اذ تظهر نتائج اجلدول وجود عالقة ارتباط معنوية عند  (000.)االرتباط 
 (.2اذ تدعم هذه النتيجة صحة الفرضية الفرعية ) ،البشرية ومتغري املنظمة املتعلمة

 املتعلمةع متغري املنظمة توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لبعد القدرات م .3
( اىل مصفوفة االرتباط اليت توضح ان هنالك عالقات ارتباط قوية وذات داللة معنوية 2) يشري جدول

ظاهرة بني بعد القدرات ومتغري املنظمة املتعلمة اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما  (1%)عند مستوى 
 (.3ه النتيجة صحة الفرضية الفرعية )وتدعم هذ )0.000(ومبستوى معنوية بلغ  )0.739**(

على )توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني متغري املقدرات  فرضية التأثري الرئيسة الثانية: اليت تنص
 .اجلوهرية ومتغري املنظمة املتعلمة(

لغرض تقدير اثر املقدرات اجلوهرية على  ،( نتائج مقدار االحندار اخلطي البسيط3يوضح اجلدول )
 املنظمة املتعلمة أذ يتضح ما أييت:

وبناءً عليه  .(0.01( عند مستوى داللة )454.452( احملسوبة لألمنوذج املقدر بلغ )Fإن قيمة ) -اواًل:
وهذا يعين وجود أتثري ذو داللة إحصائية معنوية للمقدرات اجلوهرية يف املنظمة املتعلمة  تقبل الفرضية
 %(.99وبدرجة ثقة )
 (N =141احملسوبة لعالقة التأثري بني متغري املقدرات اجلوهرية واملنظمة املتعلمة ) F( قيمة 3جدول )

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 32.028 1 32.028 454.452 .000b 

Residual 9.796 139 .070   
Total 41.825 140    

a. Dependent Variable: المنظمة المتعلمة 

b. Predictors: (Constant) المقدرات الجوهرية،  

  SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد الباحث اعداد من :املصدر
( يتضح ابن املقدرات اجلوهرية قادر على 766.الغة )( الب²Rالتحديد )يتضح من قيمة معامل  -اثنياً:
اليت تطرأ على خصائص املنظمة املتعلمة يف كليات جامعة ذي قار  ( من التغريات76.6%نسبته )تفسري ما 

 . داخلة يف أمنوذج البحثإىل مسامهة متغريات أخرى غري %( فتعزى23.4النسبة البالغة)عينة البحث. أما 
 (N  =141احملسوبة لعالقة التأثري بني متغري املقدرات اجلوهرية واملنظمة املتعلمة ) 2R( قيمة 4جدول )

Model Summary 

Model R R 

Square 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .875a .766 .764 .26547 
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a. Predictors: (Constant)، المقدرات الجوهرية 

 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد الباحث اعداد من :املصدر
ابن زايدة مستوايت توافر  (.803.) البالغ( βاحلدي )من خالل قيمة معامل امليل  يتضح -اثلثاً:

املقدرات اجلوهرية مبقدار وحدة واحدة من االحنرافات املعيارية سيؤدي إىل زايدة خصائص املنظمة املتعلمة 
 تقبل الفرضية. نذإاحنراف معياري واحد  %( من وحدة80.3بنسبة )

 (N =141ظمة املتعلمة )احملسوبة لعالقة التأثري بني متغري املقدرات اجلوهرية واملن B( قيمة 5جدول )
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .932 .119  7.823 .000 

المقدرات  

 الجوهرية

.803 .238 .875 21.318 .000 

a. Dependent Variable:  المتعلمةالمنظمة  

 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد الباحث اعداد من: املصدر
وتتفرع من هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية تتمحور حول "وجود أتثري ذو داللة احصائية ألبعاد 

( 6والقدرات( يف املنظمة املتعلمة"، ويعرض اجلدول ) ،واملوارد البشرية ،املقدرات اجلوهرية )املوارد التنظيمية
بني بعد املوارد التنظيمية ومتغري املنظمة  (= 0.285, P<.01)عالقة أتثري ذات داللة معنوية  فأن هنالك

( نتائج العالقة بني بعد املوارد البشرية ومتغري املنظمة املتعلمة. اذ تعرض 6املتعلمة. كما يظهر اجلدول )
وهذه  (1%)له أتثري اجيايب ومعنوي عند مستوى  (= 0.292,, P<.01)املوارد البشرية النتائج أبن بعد 

 =)( وجود عالقة أتثري معنوية 6اجلدول )لتوقعات البحث. ويشاهد من خالل  النتيجة جاءت مطابقة
0.233, P<.01)  وتفيد هذه النتيجة ابن (1%)بني بعد القدرات ومتغري املنظمة املتعلمة عند مستوى .

عاد ( اىل ان اب6تساهم يف زايدة مستوى توافر خصائص املنظمة املتعلمة. كما تبني نتائج اجلدول ) القدرات
من التغيري احلاصل  (77%)( تساهم يف تفسري والقدرات ،واملوارد البشرية ،املوارد التنظيميةاملقدرات اجلوهرية )

يعود لتدخل عوامل اخرى غري داخلة يف النموذج االحصائي. وكما  (23%)يف متغري املنظمة املتعلمة و 
توافر خصائص املنظمة نوية يف تفسري على وجود الداللة املع (F = 150.605, P < 0.01)قيمة  توضح

. ويف ضوء ما تقدم فأن هذه النتيجة تقدم دعم اجتاه الفرضيات املقدرات اجلوهرية من خالل مفهوماملتعلمة 
 الفرعية.

 ( نتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار الفرضيات الفرعية من الفرضية الرئيسة الثانية6جدول )
F R 2 Sig. T B المتغير المعتمد المتغير المستقل 

 

 المنظمة المتعلمة       

  الموارد التنظيمية **285. 5.768 000. 0.767 **150.605

  الموارد البشرية **292. 5.843 000.  

  القدرات **233. 6.025 000.  

 Spss V.23املصدر: اعداد الباحث ابعتماد خمرجات برانمج 
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 االستنتاجات 

اظهرت نتائج الدراســـة امليدانية يف كليات جامعة ذي قار قيد الدراســـة تبدي اهتماما كبريا ابملقدرات  .1
توجد عالقة ارتباط ، أي مبعىن اجلوهرية بوصــــــــــفها عنصــــــــــراً مؤثراً يف تعزيز خصــــــــــائص املنظمة املتعلمة

موجبة ذات داللة احصـــــــــــــــائية بني املقدرات اجلوهرية بداللة أبعاده جمتمعًة واملنظمة املتعلمة بداللة 
 .أبعاده جمتمعةً 

والقدرات(  ،واملوارد البشرية ،وجود أتثري ذو داللة احصائية ألبعاد املقدرات اجلوهرية )املوارد التنظيمية .2
 .يف املنظمة املتعلمة

بحوثني حول مــدى توافر املقــدرات اجلوهريــة يف كليــات جــامعــة ذي قــار توجــد اختالفــات يف اراء امل .3
وكانت مبســــــــــتوى مرتفع نســــــــــبيا وحســــــــــب الرتتيب االيت )املوارد التنظيمية اوال، القدرات اثنيا، املوارد 
البشــــرية اثلثا(، ويالحظ ابن بعد املوارد التنظيمية قد حصــــل على املرتبة االوىل بدرجة االمهية الرتتيبية 

 اجاابت عينة البحث اما اقل بعد فقد كان من نصيب املوارد البشرية.حسب 
اظهر التحليل ان التغيري الذي حيصــــل يف مســــتوى ادراك االفراد للمقدرات اجلوهرية ينعكس يف تعزيز  .4

مســـــتوى املنظمة املتعلمة لدى االفراد وابلتايل ســـــوف ينعكس ذلك اجيااب يف تقليل املشـــــكالت لعينة 
 البحث.

نتائج ان املقدرات اجلوهرية اســــــهمت ابالرتقاء بتعزيز خصــــــائص املنظمة املتعلمة بقيمة عالية تشــــــري ال .5
مما يدل على ان املقدرات اجلوهرية حتفز قدرات  ،(%1وذات داللة معنوية واحصــائية عند مســتوى )

 االفراد العاملني لتحسني االداء الوظيفي إلجناز املهام املطلوبة منهم.
 التوصيات

االســـــــتثمار األمثل للموارد التنظيمية واملوارد البشـــــــرية والقدرات اليت متلكها الكليات عينة البحث من  .1
خالل تنميــة وتطوير تلــك املهــارات ملــا هلــا من دور يف توجــه تلــك الكليــات اىل مــا تتيحــة البيئــة من 

 فرص الستثمارها وتفاديها التهديدات احملتملة.
العاملني يف صــــــياغة الرؤية املســــــتقبلية، كوهنا تعد اداة مهمة ميكن عن زج اكرب عدد ممكن من االفراد  .2

 طريقها ربط االفراد العاملني ابألهداف االسرتاتيجية للكليات.
تعزيز االســـــــتفادة من اخلربة واملعرفة ومهارات االفراد العاملني بكافة املســـــــتوايت التنظيمية عند وضـــــــع  .3

 ا.طة هبياسرتاتيجيات تتماشى مع البيئة احمل
زايدة االهتمام ابليات التعلم التنظيمي لتســـــهيل عملية احلصـــــول عل املعرفة وتوحيدها ونشـــــرها داخل  .4

الكليات عينة الدراســــــــــة، و تشــــــــــجيع االفراد العاملني عل توليد الرؤى واالفكار اجلديدة اليت تتســــــــــم 
 ني.ابألبداع من خالل اقامة الندوات واملؤمترات لألفكار املذكورة ومكافأة املبدع

 المصادر العربية

دور تنمية املوارد البشـــرية يف صـــناعة التأمني: دراســـة  ،البلداوي عالء عبد الكرمي ،الكرفوع عدانن طه .1
 .2013، 42، العدد 8جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد  ،حالة يف شركة التامني الوطنية
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 البيئة النظيفة حق من حقوق االنسان

A Clean Environment is a Human Right  
 Ameer Essa-Assist. Lect. Firas Abdul(1)م.م فراس عبد االمير عيسى

  Assist. Lect. Saib M. Nadhim(2) م.م صائب محمد ناظم

 ملخصال

تدور هذه الدراسة حول ماهية القواعد واألحكام املعنية حبماية البيئة على مستوى القانون الدويل وهل 
كثرياً ما تتعرض له   ؟هذه القواعد واألحكام من توفري محاية حقيقة للبيئة، وابألخص يف وقتنا احلايلتكفل 

البيئة الطبيعية مبختلف عناصرها إىل الكثري من التجاوزات واالعتداءات اليت أدت إىل الفتك هبا، ومن أجل 
ت واألعمال الدولية اليت نصت ضمان استقرار الوضع البيئي سوف نسلط الضوء ايضًا على أهم االجنازا

 .على احرتام البيئة ومحايتها سواء كانت اتفاقيات أو منظمات دولية
 .البيئة، التلوث،االتفاقيات، حقوقالكلمات املفتاحية: 

Abstract 
This study revolves around the rules and provision concerning the 

protection of environment at level of international low, and whether these 

rules and provision guarantee the provision of real protection for the 

environment, especially in your time, the national environment is often 

exposed to many of the abuses and attacks that led to its destruction. In 

order to ensure the stability of environmental situation, we will also highlight 

the most important achievement, and international respecting and protecting 

the environment, whether international agreements or organizations.  
Keywords: Environment, pollution, conventions, rights. 

                                                        
 .جامعة كربالء كلية االدارة واالقتصاد/  -1
 .جامعة كربالء كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة/  -2
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 المقدمة 

البيئة هي احمليط اليت تعيش هبا مجيع الكائنات احلية ومن ضمنها اإلنسان ونظراً للطبيعة اليت تتمتع هبا 
ثر وتتأثر ابإلنسان الذي ميار  حّقه اإلنساين فيها ومن ضمنها معيشته، هذا الذي مّكن البيئة كوهنا تؤ 

اإلنسان من استغالل واستخدام مواردها لغرض استمرار تقدمه وحتسني وضعه املعيشي لتحقيق غاايته 
جيدة، والفارق يف  وأهدافه املتمثلة برفاهيته وتنميته االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقه يف احلياة بصحة

هو هذا املوضوع أّن اإلنسان وأثناء عمله لصنع وضع إجيايب من خالل استثمار موارد البيئة وابلوقت نفسه 
العامل السليب يف تلوث هذه البيئة بسبب النشاط اإلنساين املتزايد والناتج عن النمو السكاين والصراع يف 

العامل مجيعًا وجبميع املرافق، أصبحت البيئة تعاين من عدد التقدم العلمي التكنولوجي اهلائل الذي شهده 
من املشاكل وجبميع أشكاهلا وأمهها هي مشكلة التلوث، ومل يتوقف هذا التلوث إىل حدود الدولة بل ذهبت 

 آاثره إىل دول العامل األخرى، وتتضمن املقدمة اآليت:
 فرضية البحث :أواًل

الدولية واألحكام الدولية املعنية حلماية البيئة على مستوى معرفة القواعد البحث من تنطلق فرضية 
القانون الدويل اليت سعت إىل محاية البيئة من انتهاكات العمل اإلنساين السليب الباعث عن تلوث البيئة 
من خالل استثماره واستغالله ملورد الدولة لذا عرفت املعاهدات واالتفاقيات الدولية املعنية بذلك ومعرفة 

 نتهاكات هو أسا  فرضية البحث.اال
 مشكلة البحث :ثانيًا

ّن الدول عند قيامها ابستثمار مواردها أخذت بنظر هل إِ  اآليت التساؤل تنطلق مشكلة البحث من
وما هي احللول اليت  ؟االعتبار االنبعااثت واالنتهاكات والعمل السليب لإلنسان الذي يؤثر على البيئة

 هكذا حاالت؟وضعتها الدول ملعاجلة مثل 
 منهج البحث :ثالثًا

البحث العلمي هو بذل اجلهد يف التحري والبحث والتتبع والدراسة ملوضوع معني لكي تتبني حقيقته 
وابلنظر  ،فإن  على الباحث أن يسلك منهًجا معيًنا يسري على هداه ويلزم نفسه به طيلة البحثولذلك 

بني كل من  واملقارن التارخيي والنظميحثية احلاضرة وفًقا للمنهج هلذه األمهية فقد ارأتينا معاجلة املشكلة الب
وال خيفى ما للمنهج األخري من أمهية ابلغة يف جمال الدراسات القانونية؛  العراق واالردن ومصر وعمان،

حيث ميكن للباحث من خالله االطالع على جتارب النظم القانونية األخرى ومقارنتها ابلنظم الوطنية مما 
 هم يف الكشف عن أوجه االختالف واالتفاق أو القصور بني هذه النظم.يسا

 هيكلية البحث :رابعًا
، مفهوم حق اإلنسان يف البيئة املبحث األولسنتناول موضوع البحث ضمن مبحثني حيث نتناول يف 

وأخريًا وليس آخرًا سنتناول ، تناول قواعد احلماية الدولية حلق اإلنسان يف البيئةنفس املبحث الثاينيف أّما 
 خامتة البحث فضالً عن قائمة املصادر.
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 مفهوم حق اإلنسان في البيئة: المبحث األّول

( يف العصر احلديث وتنوعت املفاهيم العاملية هلذا Environmentشاع استخدام مصطلح كلمة البيئة )
، واتساع جماهلا (3)ثون يف دراساهتم املختلفةاملصطلح، والرتباطها حبياة الكائنات احلية، سارع العلماء والباح

وكما نعلم أّن بيئة اإلنسان هي األرض حني أمر هللا ، لتشمل مجيع املشكالت واملوضوعات املرتبطة هبا
و ال   سبحانه وتعاىل ابحملافظة عليها، ألهّنا بيئة صاحلة للحياة وجلميع الكائنات البشرية احلية لقوله تعاىل:

ِسُدوا  يف  ولقد رأينا أّن القانون الدويل للبيئة  .(4) األ ر ِض بـ ع د  ِإص ال ِحه ا ذ ِلُكم  خ ري   ل ُكم  ِإن ُكنُتم مُّؤ ِمِنني  تـُف 
يعد وجهاً من أوجه تطور القانون الدويل املعاصر حيث كان تطوراً متنوعاً وسريعاً وامتد إىل نواحي عديدة 

ه فرعاً عديدان القانون الدويل حلقوق اإلنسان بدورة منظوراً آلية بمنها ميدان حقوق اإلنسان، فقد أصبح م
، ونظراً للطبيعة اليت تتمثل ابلبيئة كوهنا أصبحت جزء ال يتجزأ (5)من الفروع الرئيسية للقانون الدويل العام

هاكات من اإلنسان الذي يعيش فيها فما كان منه إال العمل على احملافظة عليها ومحايتها للحد من االنت
الطبيعية يف بداية السبعينات من القرن  البيئية، علماً أّن موضوع البيئة حديث التنظيم بعد أن تدهورت البيئة

وعليه سوف نتعرف على تعريف حق اإلنسان يف  ،(6)العشرين لذلك كان ال بّد من ظهور تعاون مشرتك
 )التلوث( يف املطلب الثاين.خالية من حق اإلنسان يف بيئة نظيفة  وقاتالبيئة يف املطلب األّول ومع

 تعريف حّق اإلنسان يف البيئة: املطلب األول
ية، لذا رأينا أن لقد شاع استخدام كلمة البيئة يف العصر احلديث الرتباطها املباشر جبميع الكائنات احل

 لى فرعني األّول نعرف البيئة والثاين أنواعها.عنقسم هذا املطلب 
 الفرع األو ل: تعريف البيئة

لغة مشتقة من الفعل )بوأ( وإّن هذا الفعل يوصي إىل أماكن عديدة منها موضع  البيئة لغة: البيئة :أوالً 
ونزل وأقام يقال تبوأت منزله أي نزلته وبوأ له منزالً أو منزل اإلنسان، فيقال تبوأ مكاانً أو منزاًل معىن حل 

، وأكد الباحثون أّن كلمة (8)، وهذا ما ورد يف لسان العرب البن منظور(7)ومكن له فيه ههيأ :وبوأه منزالً 
ِلك  م ك نِّا لُِيوُسف  يِف األ ر ِض يـ تـ بـ و   :، وقال تعاىل(9))بيئة( هي ذات املعىن يف مجيع اللغات ي ُث و ك ذ  أُ ِمنـ ه ا ح 

                                                        
، 2011أتويه، املسؤولية الدولية عن التلوث البيئي يف العراق، جامعة بريوت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، بريوت حممد جبار  -3

 .8ص 
 .(85سورة األعراف، اآلية ) -4
ر الكتب معمر رتيب حممد عبد احلافظ، القانون الدويل للبيئة وظاهرة التلوث )خطوة لألمام حلماية البيئة الدولية من التلوث( دا -5

 .66، ص 2008القانونية، مصر، احمللة الكربى، سنة 
 .6، ص 2011هشام بشري، محاية البيئة يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين، القاهرة، طبعة  -6
 .8مصدر سابق، ص  ،حممد جبار أتويه -7
وهيأه وجعله مالئمًا ملبيته مّث اختذه حماًل له.  املعىن األول: هو إصالح املكان وهتيئته للمبيت فقه فقد قيل: تبوأه أي أصلحه -8

استقرار املعىن الثاين: النزول واإلقامة: كأن نقول، تبوأ املكان أي نزل فيه وأقام فيه، وبنظران أّن املعنيني صحيح وذلك ألهّنما يعربان عن 
كل حالة قد خصص هذا املكان ليتخذ منه منزله اإلنسان فإصالح املكان وهتيئته للسكن ال يقل أمهية عن النزول واإلقامة فهو يف  

 .9واستمرار معيشته، ينظر: هشام بشري، مصدر سابق، ص 
البيئة )هو الوسط الذي يعيش فيه الكائن احلي بوجه عام، ابإلضافة إىل الظروف اليت حتيط به أايً كانت طبيعتها بيولوجية  -9

 .9نظر: هشام بشري، مصدر نفسه، ص . ي(اجتماعية اليت تكون سبب يف منو الكائن وتكاثره
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ِسِنني  ر  ال ُمح  ، وهنا نرى أهنا تعين ما ذهبنا إليه وهو معىن (10)ي ش اُء ُنِصيُب بِر مح  ِتن ا م ن ن ش اء و ال  ُنِضيُع أ ج 
 املكانة واهليأة.

اهتمام القانون حبماية البيئة على املستوى الدويل والوطين ابعتبارها قيمة  البيئة اصطالحاً: ظهر :اثنياً 
اجتماعية جديدة، واحملافظة عليها من كل فعل يسبب اضراراً هبا، وعلى الرغم من كثرة القوانني اليت تناولت 

فهوم الدقيق محاية البيئة إال أهّنا ملا تزل قاصرة على اعطاء تعريف حمدد، وقد اختلف الفقهاء حول امل
والذي مثل أول استعراض ، (12)تعريف عام للبيئة 1972وجاء يف إعالن ستوكهومل ، (11)ملصطلح البيئة

لصياغة نظرة عامة وأساسية لألسلوب الذي  ةدقيق لألثر البشري الشامل على البيئة، فيما يشكل حماول
غاايته واسعة النطاق من حيث يتيح التصدي لتحدي احلفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها، حيث كانت 

اتصاهلا ابلسياسة البيئية قبل اتصاهلا ابملواقف املعيارية التفصيلية وعلى أثر هذا اإلعالن زاد الوعي العاملي 
، ويف املؤمترات (13)ابلقضااي البيئية زايدة متواترة ومتنامية بقدر ما اتسع نطاق صنع القانون البيئي الدويل

البيئة عبارة عن جمموعة العوامل اليت أوجدهتا " (14)هناأبون البيئة وعرفها البعض الدولية اليت أهتمت بشؤ 
أنشطة اإلنسان واليت تؤثر يف ترابط وثيق على التوازن البيئي وحتدد الظروف اليت يعيش فيها اإلنسان بتطور 

مصادر الطبيعة إىل ، هذا كله أدى إىل جناح اإلنسان يف تطوير األساليب التقنية يف استخدام (15)"اجملتمع
سوء استغالل البيئة األمر الذي أدى إىل إصدار التشريعات الداخلية، للحد من األضرار ابلبيئة الطبيعية، 

وقد اختلفت السياسات اليت أنتهجها املشرع البيئي، وهو يصدر تعريف كلمة بيئة
.

ذهب القانون املصري و 
( الفقرة )أ( منه أبهّنا )احمليط احليوي الذي يشمل 1دة )يف هذا االجتاه حيث عرفتها املا 1994لسنة  4رقم 

الكائنات احلية وما حيتويها من مواد وما حييط هبا من هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت( 
البيئة أبهّنا )احمليط جبميع عناصره  1997( لسنة 3عرف املشروع العراقي يف قانون محاية وحتسني البيئة رقم )

كلمة بيئة أبهّنا   2002( لسنة 444تعيش فيه الكائنات احلية( عرف املشروع اللييب قانون البيئة رقم )الذي 
)احمليط الذي يشمل الكائنات احلية وغري احلية، وما حيتويه اإلنسان من مواد وما حييط به من هواء وماء 

                                                        
 .(56سورة يوسف، اآلية ) -10
البيئة )هي حيز مكاين له خصائصه الطبيعية واألحيائية وتتألف من عناصر حية كالنبااتت واحليواانت واإلنسان، وهناك  -11

عيش فيه ممن تتولد لديها صفات مميزة( عرفها عناصر غري حية كاملاء واهلواء والرتبة وإّن الكائنات احلية تتفاعل مع الوسط املكاين الذي ي
إهّنا احمليطة ابإلنسان والذي يشمله كل ما هو خارج عن كيان اإلنسان، وكل ما حييط به من موجودات فاهلواء واملاء )فريق آخر: 

تعترب االطار الذي يبين عليها اإلنسان واألرض الذي يعيش عليها ويزرعها وما حييط به من كائنات حية هذه مجيعها عناصر البيئة واليت 
 .17حياته( ينظر: هشام بشري، مصدر سابق، ص 

املقصود ابلبيئة: هو كل ما حييط ابإلنسان، من هنا نرى منوذجني للبيئة األول: البيئة الطبيعية، وهي كل ما حيطه ابإلنسان  -12
ها أي تكونت من فعل الطبيعة وعواملها، سواء كانت أرض من ظواهر حية وغري حية، أي ليس لإلنسان الدخل يف وجودها أو صنع

أو ماء أو هواء أو حيواانت أو نبااتت. الثاين: البيئة البشرية، وهي كل شيء مت من صنع اإلنسان عن طريق سلوكه ومنجزاته داخل 
ية الدولية للبيئة من أسلحة الدمار البيئة الطبيعية اليت نتجت عن نشاطه يف تعامله مع تلك العناصر( ينظر: سريان طه أمحد، احلما

 .8، ص 2004الشامل، حالة العراق منوذجاً، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة السليمانية، كانون الثاين، 
واعالن ريو بشأن البيئة  1972على سبيل املثال للحصر إعالن مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة البشرية )اعالن ستوكهومل(  -13

 .1992مية، والتن
اقرتاح وفد روماين بشأن مشروع امليثاق العاملي للطبيعة )وهو مشروع أعده االحتاد الدويل لصيانة الطبيعة واملوارد الطبيعية عام  -14
، 1975، بناًء على اقرتاح من موبوتو رئيس مجهورية زائري أثناء دور انعقاد اجلمعية العمومية لالحتاد بكينشاسا يف سبتمرب عام 1979

 .8تفصيالً سريان طه أمحد، مصدر سابق، ص  :(، ينظر1982ومت عرضه على العامة لألمم املتحدة وأقرته يف عام 
 .11هاشم بشري، مصدر سابق، ص  -15
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روع العماين حلماية البيئة وتربة، وتفاعالت أي منها، وما يقيمه اإلنسان من منشآت فيه( عرف املش
( البيئة أبهّنا )جمموع النظم والعوامل واملواد 6( فقرة )4املادة ) 1982( لسنة 1ومكافحة التلون رقم )

الطبيعية اليت يتعامل معها اإلنسان أو يؤثر أو يؤثر فيها مثل املاء والرتبة واملواد الغذائية واملعدنية والكيميائية 
 1976ة والعوامل االجتماعية املختلفة( عرف البيئة القانون الفرنسي الصادر لسنة املختلفة، مصادر الطاق

أبهّنا )تلك الناجتة من علوم الطبيعية، والطبقة على اجملتمعات اإلنسانية( عرف املشروع اليوانين مبوجب 
طبيعية )هي اجملال ( إّن البيئة ال5( الفقرة )1اخلاص بتنظيم البيئة املادة ) 1986( لسنة 36القانون رقم )

األرضي والبحري واهلوائي الذي حييط ابإلنسان، والذي يضم النبااتت واحليواانت واملصادر الطبيعية( عرف 
املشروع البلغاري البيئة )جمموعة العوامل والعناصر الطبيعية واليت تؤثر يف التوازن البيئي وكذلك حتسني املعيشة 

ويتضح لنا من خالل التعاريف ملفهوم استصالح البيئة هناك  .رخيي(وصحة اإلنسان والرتاث الثقايف والتا
هي املكان الذي يقصده الكائن احلي بقصد هتيئه الظروف األساسية مثل »تباين فيها وميكن أن نعرفها 

املسكن واإلقامة والعمل وكذلك الظروف احمليطة به لغرض استقراره يف هذا املكان وتوفري السبل الكفيلة 
 «.ر معيشتهابستمرا

 الفرع الثاين: أنواع البيئة
لسعة مفهوم البيئة والشمول يف متغرياهتا حبيث يصعب االحاطة هبا ودراستها مجيعاً ابعتبارها حمالً  اً نظر 

للحماية القانونية فقد عمد الباحثون إىل حماوالت لدراسة التفاعل بني احلياة والبيئة، ويعد تصنيف أنواع 
 لى قسمني:ع البيئة من تلك احملاوالت وعلى هذا األسا  ميكن تقسيم أنواع البيئة

ما حييط ابإلنسان من عناصر طبيعية، واليت ال دخل لإلنسان يف وجودها  هو كل: البيئة الطبيعية :أوالً 
ها فهي وجدت من خلق الطبيعة إبرادة هللا سبحانه وتعاىل نعمة للكائنات احلية مثل )املاء واهلواء ائنشاأو 

الطبيعية من تكوينات صخرية وجبلية ورملية ابإلضافة إىل الكائنات والرتبة والبحار واحمليطات( واألشكال 
احلية من النبااتت واحليواانت، وهناك من يصفها ابلبيئة اليت ال دخل لإلنسان يف وجودها واستخدامها، 
 وهي مكونة من أربعة نظم مرتبطة ببعضها، ارتباطاً وثيقاً )الغالف اجلوي والغالف املائي واليابسة واحمليط

 .(16)احليوي( وهذه األنظمة يف حال تغيري مستمر
هناك ما يسميها ابلبيئة املستحدثة وهناك من يسميها ابلبيئة الصناعية،  :البيئة الوضعية أو البشرية :اثنياً 

هو تدخل اإلنسان يف تغيري البيئة الطبيعية  اً ومن خالل هذه التسميات واملصطلحات يتبني لنا معىن واحد
شاء صناعات ثقيلة وعمالقة كصناعة الطائرات وسفن الفضاء والصناعات النووية مثل قيامه إبن

والكيميائية... اخل، ويقصد هبا أيضاً ذلك اجلزء من البيئة الذي يتكون من األفراد واجلماعات البشرية يف 
هذه  شكل تفاعلهم وأمناط النظم االجتماعية اليت يعيشون فيها ومجيع مظاهر اجملتمع األخرى، وتشمل

النظم مجيع العالقات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو قانونية كما تشمل أيضًا القيم الروحية واخللقية 
 .(17)والرتبوية وأمناط السلوك اإلنساين وتطورها

                                                        
سهري إبراهيم حاجم اهلييت، املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية القانون، جامعة بغداد،  -16
 .12، ص 2005 القانون،
 .17حممد جبار أتوية، مصدر سابق، ص  -17
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 حق اإلنسان يف بيئة نظيفة )التلوث( وقاتمع: املطلب الثاني 
أت ملواجهة اجلوانب السلبية للتقدم الصناعي إّن احلق يف البيئة من احلقوق اجلديدة لإلنسان اليت نش

فاحلياة تصبح غري ممكنة ويف بعض األحيان مستحيلة يف بيئة ملوثة ووسط مليء ابلصخب  والتكنولوجي،
، ممّا ال شّك فيه أّن قضية التلوث البيئي من القضااي املهمة اليت تشغل فكر العلماء والفقهاء (18)والضوضاء

، وال حيتكر الفكر القانوين الداخلي أو الدويل وحدة قضية اً ث كلما كان ذلك ممكنبغية وضع حد هلذا التلو 
، (19)تلوث البيئة، بل إّن املسألة مشرتكة كل يديل بدلوه فيها حسب تكوينه العلمي ونظرته املتخصصة

حت البيئة ونظر ألمهية البيئة للكائنات احلية جبميع أصنافها فإهّنا تستحق كل االهتمام والدراسة فقد أض
املرض املزمن للمدنية املعاصرة وحلضارهتا الصناعية والتقنية واختذ تلوث البيئة صورة مماثلة يف كل مكان ويف 

، ونظراً (20)كل شيء، وابلتايل أصبحت محاية البيئة والطبيعة وكذلك احلياة اليومية للسكان أمرًا ضرورايً 
 فرعني األّول تعريف التلوث والثاين أنواع التلوث.لى عألمهية التلوث سوف نقوم بتقسيم هذا املطلب 

 الفرع األو ل: تعريف التلوث
التلوث ليس هو اخلطر الوحيد الذي يهدد بضرر البيئة اإلنسانية إاّل أنّه من أهم األخطار على وجه 

 أكثر بتعريف التلوث سوف نقوم بتعريف التلوث لغة واصطالح. ولإلحاطة، (21)العموم وأشدها أتثرياً 
يف بعض معاجم اللغة العربية حيمل العديد من املعاين منها خلط الشيء مبا  التلوث لغة: التلوث :أوالً 

، إّن كلمة التلوث تعين (22)هو خارج عنه فيقال لوث تعين التلطيخ، ويقال لوث ثيابه ابلطني، أي لطخها
ضاراً، وال خيتلف تعريف التلوث يف اللغات اختالط الشيء بغريه أو بشيء غريب فيكدره وجيعل منه شيئاً 

 .(23)األجنبية
ال جند يف املراجع العلمية املعنية بشؤون البيئة تعريفاً موحداً متفقاً عليه ألّن  التعريف اصطالحاً: :اثنياً 

حيدث عند تغيري أو حدوث خلل يف مكوانت البيئة »، فالتلوث (24)مفهوم التلوث يغلب عليه طابع املرونة
وغري احلية حبيث تؤدي إىل شلل النظام االيكولوجي أو يقلل قدرته على أداء دوره الطبيعي من  احلية

التخلص الذايت من امللواثت النامجة عن عوامل عديدة طبيعية وصناعية بفعل اإلنسان حبيث ميكن أن يؤدي 
لى أنّه )التدهور ( عLundوعرف الند )، (25)«إىل إحلاق الضرر يف صحة وحياة وأنشطة الكائنات احلية

                                                        
 .67مصدر سابق، ص  ،معمر رتيب حممد عبد احلافظ -18
 .10هشام بشري، مصدر سابق، ص  -19
 .344، ص 2010أمحد أبو الوفا، الوسيط يف القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، الطبعة اخلامسة،  -20
، ص 2009، األمن البيئي النظام القانوين حلماية البيئة، االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة، طارق إبراهيم الدسوقي عطية -21

172. 
يوسفي نور الدين، جرب ضرر التلوث البيئي، دراسة حتليلية مقارنة يف ظل أحكام القانون املدين والتشريعات البيئية، اطروحة  -22

 .41، ص 2012دكتوراه، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
يف املعاجم الفرنسية، إن فعل يلوث أي يلطخ أو يوسخ، ووسخ الشيء جعله غري سليم أو عكره، ولون املاء واهلواء أي جعله  -23

معيباً، والتلوث كتعبري شائع يعين تدهور احلال أو الوسط إبدخال مادة ملونة أو مكدرة، واستخدمت املعاجم االنكليزية أكثر من 
لوث، ومنها دل على فعل التلوث، ويدل كذلك على الغش والقذارة والبذاءة واالغالل والوسخ مصطلح منها دل على حدوث الت

 .42والشائبة، وكذلك على التلطيخ والتعفن( ينظر: املصدر نفسه، ص 
 .160معمر رتيب حممد عبد احلافظ، مصدر سابق، ص  -24
التلوث )دراسة حتليلية مقارنة(، جامعة املوصل، الرافدين للحقوق، حممد صديق حممد عبدهللا، احلماية القانونية للبيئة من  -25

 .77، ص 2007( لسنة 32اجمللد التاسع، السنة الثانية عشر، عدد )
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الناشئ من األنشطة البشرية املختلفة وذلك نتيجة الستخدام تلك األنشطة لكل من املاء واهلواء وتقليل 
أيضاً حرص املشرع العريب واألجنيب عند اصداره للقوانني البيئية على وضع ، و (26)فعالية وكفاءة هذه املواد(

مفهوم حمدد للتلوث
.

التلوث أبنّه  1986لسنة  1650من القانون رقم  28املادة وعرفه املشرع اليوانين يف  
)ادخال يف البيئة مواد ملوثة مهما كانت طبيعتها ضوضاء أو أشعة أو شكل آخر للطاقة بكميات أو 
تركيزات من شأهنا أن تسبب أتثريات سلبية أو أضرار مادية للصحة أو النظام املعيشة أو للتوازن أو عموماً 

 مالئمة لتحقيق االستعماالت املطلوبة بشأهنا( املشرع املصري أفرد فقرتني أو ضمن املادة تؤدي إىل بيئة غري
على أّن التلوث يعين )أي تغيري يف خواص البيئة مما قد يؤدي  1994( لسنة 4( من قانون رقم )1/7)

ياته الطبيعية( املادة بطريق مباشر أو غري مباشر إىل األضرار ابلكائنات احلية أو يؤثر على ممارسة اإلنسان حل
( وصف التأثري على البيئة مبا يقلل قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضّر 1/8)

قد  1997لسنة  3من القانون املرقم  6فقرة  2ابلكائنات احلية أو اآلاثر( عرفه املشرع العراقي يف املادة 
ت املؤشرة يف البيئة بكمية أو تركيز أو صفة غري طبيعية تؤدي بطريق عرف التلوث أبنّه )وجود أي من امللواث

مباشر أو غري مباشر إىل األضرار ابإلنسان أو الكائنات احلية األخرى أو املكوانت األحيائية اليت توجد 
أو فيها( يف إشارة إىل امللواثت فقد بني أهّنا )أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو اهتزازات 

اشعاعات أو حرارة أو وهج أو ما شاهبهما أو عوامل أحيائية تؤدي بطريقة مباشر أو غري مباشر إىل تلوث 
البيئة( املشرع العماين عرف التلوث أبنّه )أي تغيري أو فساد حاد طارئ أو خفيف مزمن يف خصائص النظم 

الستعمال املفيد يف األغراض املخصصة هلا والعوامل البيئية أو يف نوعيتها. ابلدرجة اليت جتعلها غري صاحلة ل
أو يؤدي استخدامها إىل أضرار صحية أو اقتصادية أو اجتماعية يف السلطنة على املدى القريب أو البعيد(. 
غري أّن أهم تعريفات التلوث هو التعريف الوارد يف توصيات جملس منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

الذي عرف التلوث أنّه )ادخال مواد أو طاقة اإلنسان سواء بطريقة مباشرة  ،1974نوفمرب  14الصادرة يف 
أو غري مباشرة إىل البيئة حبيث يرتتب عليها آاثر ضارة من شأهنا أن هتدد الصحة اإلنسانية، أو تضر ابملوارد 

أّن  ناويف رأي، روعةاحلية أو ابلنظم البيئية أو تنال من قيم التمتع ابلبيئة أو تعوق االستخدامات األخرى املش
التعريف الوارد يف توصيات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هو الراجح ألنّه وايف مبعىن كلمة التلوث إذ 

 أشار فيه إىل معىن التلوث حاضراً ومستقبالً ومدى أتثريه على مجيع أصناف املوارد احلية.
 الفرع الثاين: أنواع التلوث

قسام متنوعة واستندوا إىل طبيعة املادة أو ابلنظر إىل نوع املادة امللوثة أو لى أعقسم العلماء التلوث 
 على أسا  العنصر أو مصدره وغريها، وسوف نعرض بشيء موجز هلذه األنواع فيما يلي:

 لى نوعني:عالتلوث البيئي ابلنظر إىل مصدره: ينقسم  :أوالً 
عوامل تصــــدر من الطبيعة وال دخل لإلنســـان التلوث الطبيعي: وهو التلوث الذي حيدث نتيجة عدة  -1

فيها مثل الرباكني والغازات املنبعثة من األرض، كما تســــــــــهم بعض الظواهر املناخية كالرايح واألمطار 
التلوث الصناعي: التلوث الناتج عن أنشطة اإلنسان  -2. (27)يف احداث بعض صور التلوث البيئي

                                                        
 .9ص ،2005، جامعة بغداد -كلية القانون  ،رسالة ماجستري ،املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي ،ابراهيم حاجم اهلييت -26
 .175ص  ،مصدر سابق ،عطية طارق إبراهيم الدسوقي -27
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املختلفة وجبميع نشـــاطاته ســـواء كانت صـــناعية أو زراعية  أي كل ما يفعله أثناء ممارســـته ألوجه حياته 
أو خدمية وغريها ابإلضــــــــــــافة إىل التطور العلمي وتقدم التقنيات التكنولوجية احلديثة الذي ســــــــــــاعده 
على صــــناعة املتفجرات النووية وغريها هذا كله ســــاعد على تلوث البيئة وميكن تقســــيم التلوث الذي 

 .(28)يولوجي وتلوث كيميائي وتلوث فيزايئيظهر بفعل اإلنسان إىل تلوث ب
 لى نوعني:عالتلوث البيئي ابلنسبة إىل نطاقة اجلغرايف: ينقسم  :اثنياً 

التلوث احمللي: يقصد به التلوث الذي ال تتعدى آاثره احليز اإلقليمي ملكان مصدره مبعىن أنه  -1
نطقة معينة أو مكان حمدد كمصنع التلوث احملصور يف نطاق معني بغض النظر عن مصدره أو آاثره يف م

 أو غاية أو حبرية... اخل.
التلوث البعيد املدى: هو الذي يكون مصدره العضوي موجوداً كليًا أو جزئيًا يف منطقة ختضع  -2

 .(29)لالختصاص الوطين لدولة وحيدث آاثره الضارة يف منطقة ختضع لالختصاص الوطين لدولة أخرى
لى ثالثة عينقسم أبنه دراسة موضوع التلوث نرى  ر إىل آاثره على البيئة: وبعدالتلوث البيئي ابلنظ :اثلثاً 
 أقسام:
التلوث املقبول أو املعقول: وهو الدرجة اليت ال يتأثر فيها التوازن البيئي، وال يكون مصحوابً أبي  -1

 أخطار رئيسية حبيث ال ختلو منطقة من مناطق الكرة األرضية منه.
ثل مرحلة متقدمة من النوع األّول حيث يبدأ أتثريه السليب على الكائنات احلية التلوث اخلطر: مي -2

ويكثر تواجده يف املناطق الصناعية ومناطق استخراج الطاقة فهذه مجيعها بتما  مباشر مع مجيع الكائنات 
 احلية والبشرية.

. ممّا (30)وره وأشكاله(التلوث املدمر: وخري وصف هلذا التلوث هو )اهنيار النظام البيئي بشىت ص -3
 يؤدي إىل االختالل يف التوازن البيئي بشكل جذري.

 قواعد الحماية الدولية لحق االنسان في البيئة: المبحث الثاني

 مل يعد االهتمام ابلبيئة حكرًا على دولة معينة او منظمة معينة، وإمّنا أصبح شاغاًل العديد من الدول
ونظراً ألمهية البيئة  .(31)االجتماعية والرتبوية واالقتصادية والقانونية على حّد سواءواملنظمات السياسية منها 

يف اجملتمع الدويل ونتيجة ملا تعرضت له من تلوث شامل قد جتسد هذا االهتمام ليأخذ خطوة مهمة متثلت 
عناصرها سواء  إببرام العديد من االتفاقيات الدولية وظهور منظمات دولية هتدف إىل محاية البيئة بكل

كانت جوية وبرية وحبرية وممّا زاد من ذلك شهد العامل أعقاب احلرب العاملية الثانية ثورة تكنولوجية واسعة 
وبشكل خاص يف صناعة األسلحة وأدوات التدمري مما حدى بنا إىل دراسة هذا املبحث يف مطلبني األول 

 الثاين دور املنظمات الدولية. دور االتفاقيات يف حق اإلنسان يف بيئة نظيفة واملطلب

                                                        
 .11سريان طه أمحد، مصدر سابق، ص  -28
 .25سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مصدر سابق، ص  -29
 .11سريان طه أمحد، مصدر سابق، ص  -30
 .78حممد صديق حممد عبدهللا، مصدر سابق، ص  -31
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 دور االتفاقيات الدولية يف حق اإلنسان يف بيئة نظيفة: املطلب األول
لقد اجته العامل منذ أوائل القرن املنصرم إىل وضع العديد من االتفاقيات واملعاهدات والربوتوكوالت هبدف 

( اتفاقية يف جمال القانون 300عقد ما يقارب )حتفيز اجلهود الدولية ملعاجلة قضااي البيئة ومواردها حيث مت 
الدويل البيئي، وتقسم هذه االتفاقيات إىل اتفاقيات تتعلق مبكافحة التلوث اليت تصيب مكوانت البيئة 

، وقد كان سبب (32)كتلوث اهلواء واملاء والتلوث العابر للحدود، والقسم الثاين يتعلق ابحملافظة على الطبيعة
ويل ابلبيئة لعدة أسباب منها تفاقم مشكالت البيئة وخطورهتا الرتباط مشكلة البيئة تعاظم االهتمام الد

مبشكلة التنمية، فالتنمية ال تقوم إاّل على بيئة نظيفة ومستقرة، ابإلضافة إىل زايدة االهتمام الدويل بقضااي 
دودية الدول يف احملافظة على حقوق اإلنسان يف احلياة يف بيئة سليمة، وأخرياً عدم كفاية اجلهود الوطنية حمل

، ولكل األسباب آنفة الذكر برزت العديد من االتفاقيات (33)البيئة اليت متتد آاثرها إىل ابقي الدول
واملعاهدات الدولية وعلى خمتلف املستوايت اليت سامهت على تظافر اجلهود من أجل التصدي لكل 

 مشكالت البيئة وأمهها:
إىل منع التلوث ابلتفريغ العمدي  اليت هتدف :(1954بحار ابلنفط سنة اتفاقية )منع تلوث ال :أوالً 

، كبديل عنها (34)(Marpolللنفط يف البحار فقط، مّث حلت االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن )
ملكافحة التلوث الناجم عن السفن أايً كان نوعه لتصبح اليوم أهم االتفاقيات اليت تعين مبنع تلوث البيئة 

لبحرية عن السفن، اليت وضعت بعض الضوابط الصارمة على عمليات التفريغ متثلت أبحكام خاصة مبنع ا
التلوث ابلنفط، وأحكام مبكافحة التلوث من املواد السائلة الضارة، ومنع التلوث ابملواد الضارة املغلفة 

 .(35)ث اهلواء من انبعااثت السفناملنقولة حبراً، ومنع التلوث الناجم عن مياه الصرف الصحي والنفاايت وتلو 
حظر جتارب  عقدت معاهدة :(1963اتفاقية )حظر جتارب األسلحة النووية موسكو عام  :اثنياً 

م، وهتدف بصفة 1963األسلحة النووية يف اجلو ويف الفضاء اخلارجي وحتت سطح املاء يف آب/ أغسطس 
ة، ووضع حد لسباق التسلح وإزالة دوافع وانتاج رئيسية إىل وضع هناية لتلوث البيئة عن طريق املواد املشع

، وكان هدفها هو وضع حد لتلويث البيئة البشرية ابملواد (36)واختبار كافة أنواع األسلحة مبا يف ذلك النووية
املشعة إضافة إىل مواصلة العمل من أجل حظر جتارب األسلحة النووية وصواًل إىل نزع السالح العام 

 .(37)رقابة دولية صارمة وفعالةوالكامل حتت 
ابملسؤولية املدنية عن األضرار الناشئة عن التلوث ابلنفط،  اخلاصة :(1969اتفاقية )بروكسل عام  :اثلثاً 

، حيث يتسبب يف أضرار تلوث نفطي يف احلوادث اً متّ اعتمادها لضمان التعويض الكايف الذي سيكون متاح

                                                        
 .50يوسفي نور الدين، مصدر سابق، ص  -32
 .20ص  ،هشام بشري، مصدر سابق -33
كرد على سلسلة من حوادث انقالت   1978، ومن مث بروتوكول 1973تشرين الثاين  2( يف Marpolاعتمدت اتفاقية ) -34

 2/10/1983حيث مت احتواء الربوتوكول ضمن االتفاقية األم ودخل هذا امليثاق حيز التنفيذ يف  1977-1976النفط بني عامي 
 .م 00:5، الساعة www.adoman.com12/12/2017 االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن

 م.25/11/00:12،2017االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن احلار  األمني للبيئة البحرية، املصدر االلكرتوين نفسه،  -35
، ينظر معاهدة 1963لفضاء اخلارجي وحتت املاء معاهدة احلظر اجلزئي لتجارب األسلحة النووية يف الغالف اجلوي ويف ا -36

 م. 00:10الساعة  http://www.marefa.org 24/11/2017احلظر اجلزئي للتجارب النووية 
 .39سريان طه أمحد، مصدر سابق، ص  -37

http://www.adoman.com/
http://www.adoman.com/
http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
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، هتدف (39))توري كانيون( ، ظهرت هذه االتفاقية بعد كارثة(38)البحرية اليت تنطوي على انقالت النفط 
هذه االتفاقية إىل توفري تعويض مالئم لألشخاص الذين يتكبدون ضرراً بسبب التلوث الناجم عن احراق 
النفط أو حرقه من السفن وتوحيد القواعد واالجراءات الدولية لتحديد املسائل املتعلقة ابملسؤولية والتعويض 

 .(40)املناسب
مت توقيع هذه : (1979اتفاقية )التلوث بعيد املدى للهواء عرب احلدود املنعقدة يف جنيف سنة  :رابعاً 
من أهم االتفاقيات على  دُّ عيف نطاق اللجنة االقتصادية االوربية، وهي تُ  1979يف نوفمرب عام  االتفاقية

ئة احمليطة به من تلوث اهلواء، حيث تلزم املستوى الدويل، وهتدف هذه االتفاقية إىل محاية اإلنسان والبي
الدول األطراف التلوث الذي يعرب احلدود الوطنية، ويصل إىل مناطق بعيدة عن مصدر التلوث، كما جيب 
على الدول األطراف وضع ضوابط للحد من تفاقم التلوث، وكذلك العمل بني الدول جبميع الوسائل 

 .(41)ملكافحة تلوث اهلواء
 :اخلاصة حبماية البحار واحملافظة عليها( 1982)األمم املتحدة لقانون البحار سنة  اتفاقية :خامساً 

عمل برانمج األمم املتحدة للبيئة على محاية احمليطات والبحار وتعزيز االستخدام السليم للموارد البحرية، 
يطات والبحار على االتفاقيات البحرية وخطط عملها االطار القانوين الوحيد يف العامل حلماية احمل دعوتُ 

املستوى االقليمي، حيث تلعب دوراً رئيسياً يف إنشاء اطار تنظيمي للنقل البحري من خالل جتارة عادلة 
 .(42)وفعالة ومعتمدة دولياً، مع الرتكيز بوجه خاص على منع تلوث احمليطات والبحار الناجم عن السفن

واليت اتفقت من خالهلا الدول األطراف على  :(1985فينا حلماية طبقة األوزون عام )اتفاقية  :سادساً 
طبقة األوزون والعمل على محايتها من التدهور والتدمري ووقف استنزافها  ضرورة التعاون من أجل صيانة

وتقوم هذه االتفاقية على أسا  التعاون الوقائي، وكذلك التأكيد على ضرورة اجياد بروتوكول حيدد التزامات 
واستخدام املواد املستنفذة لطبقة األوزون، وقد توجت اجلهود العاملية يف هذا الشأن  الدول بشأن انتاج

إبقرار بروتوكول )مونرتايل( واهلدف منه )هو محاية طبقة األوزون ابلتقليل والتخلص من االنبعااثت الكونية 
خل حيز النفاذ يف يناير م، ود1987البشرية للمواد اليت تؤدي إىل آتكل طبقة األوزون( الذي مت إقراره عام 

 .(43)1989عام 

                                                        
الساعة  http://ar.m.wikipedia.org 25/11/2017نفطي االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث ال -38

 .م 12:30
ابلقرب من شواطئ انكلرتا وكانت حمملة ابلنفط اخلام الكوييت  1967انقلة النفط )توري كانيون( هي حادثة وقعت يف ابريس  -39

صخور املوجودة يف البحر مما أدى إىل تسريب كميات كبرية من النفط، األمر الذي حيث انشقت هذه الناقلة إىل نصفني من جراء ال
أدى إىل تلوث املياه، وقتل الكثري من الطيور واألمساك والطحالب، إضافة إىل بقاء هذا املكان منكوب لبعض سنوات، حوادث هزت 

 م. 00:3الساعة  waiya.comwww.hanasatre 9/12/2017البحار 
 .23هشام بشري، مصدر سابق، ص  -40
االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية البيئة اهلوائية، اتفاقية التلوث بعيد املدى للهواء عرب احلدود، واملنعقدة يف جنيف عام  -41
، الساعة dz.com-http://www.politics 24/11/2017، ينظر املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية 1979

 .م 11:45
 00:3، الساعة www.un.org ،26/11/2017األمم املتحدة، احمليطات وقانون البحار، برانمج األمم املتحدة للبيئة،  -42

 م.
اخلاصة حبماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتايل اخلاص ابملواد اليت تعمل على آتكل طبقة األوزون، ينظر: موقع  اتفاقية فيينا -43

 مساًء. 30:10الساعة  http://www.epa.org.kw 24/11/2017اهليئة العامة الكويتية 

http://ar.m.wikipedia.org/
http://ar.m.wikipedia.org/
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http://ar.m.wikipedia.org/
http://ar.m.wikipedia.org/
http://ar.m.wikipedia.org/
http://www.hanasatrewaiya.com/
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ابلسيطرة على نقل النفاايت اخلطرة ورميها عرب احلدود،  اخلاصة :(1989اتفاقية )ابزل عام  :سابعاً 
وعلى وجه التحديد منع نقل النفاايت اخلطرة من البلدان املتقدمة إىل البلدان األقل منواً، ومعاجلة حركة 

ئها هو التخلص من النفاايت يف نفس مكان تولدها بقدر اإلمكان والتقليل النفاايت املشعة، ومن أهم مباد
من عملية نقل النفاايت اخلطرة عرب احلدود إىل درجة تتناسب مع إدارهتا بطريقة سليمة بيئياً، ابإلضافة إىل 

ها هو دولة ومن أهم أهداف 116، اعتمدت هذه االتفاقية من جانب (44)تقدمي املساعدة إىل الدول النامية
خفض توليد النفاايت اخلطرة إىل احلد األدىن، إضافة إىل تشديد الرقابة على نقل النفاايت اخلطرة املسموح 

، (46)، ويف ديسمرب مت التصديق على بروتوكول ابزل اخلطرة عرب احلدود والتخلص منها(45)بنقلها عرب احلدود
اندت بتأمني املصاحل االقتصادية واالجتماعية  ، اليت(47)(1992وأعقبتها اتفاقيات انشئة عن )قمة ريو عام 

 .والبيئية للجيل احلاضر وألجيال املستقبل
 دور املنظمات الدولية يف حماية حق اإلنسان يف بيئة نظيفة: املطلب الثاني

لقد شغل موضوع البيئة حيزًا كبريًا من اهتمام املنظمات الدولية بسبب كثرة احلروب وأتثريها على 
ة الدولية )اجلو والبحر وسطح األرض( لذلك لعبت دوراً مهمًا يف اعداد وصياغة املعاهدات عناصر البيئ

الدولية اليت تعين حبماية البيئة بصفة عامة، ومع ذلك مل يقتصر دورها على اعداد مشاريع تعاد شؤون 
، حيث (48)البيئةالبيئة، بل مشلت أيضًا التصرفات القانونية الصادرة عن هذه املنظمات يف جمال محاية 

قامت هذه املنظمات بدور فعال يف تطوير القانون الدويل للبيئة من خالل تبين اسرتاتيجية خاصة هبذا 
الشأن إىل جانب األنشطة األخرى اليت تقوم هبا، حيث ظهرت العديد من االتفاقيات اليت أبرمتها املنظمات 

وحتت أشرافها، واليت بينت أمهية القانون الدويل للبيئة الدولية منذ بداية السبعينات يف خمتلف جماالت البيئة 
 وإجياد احللول الكفيلة مبعاجلتها مشاكلها، لذلك سوف نتطرق إىل أهم هذه املنظمات.

املتحدة دوراً ابرزاً يف صياغة القانون الدويل البيئي من خالل  لقد لعبت األمم: دور األمم املتحدة :أوالً 
جهزة وبرامج وتشكيل جلان دولية خاصة حبماية البيئة واصدار قرارات وتوصيات تنظيم املؤمترات وإنشاء أ

تؤكد فيها على مطالبه احلكومات ابلتعاون الوثيق لوضع وتطبيق سياسة مجاعية للتنمية االقتصادية 
ونكشف دور األمم املتحدة من خالل اجلهد الذي بذلته  ،(49)واالجتماعية ومن بني أهدافها محاية البيئة

( حيث أسفر هذا املؤمتر عن اصدار اعالن اشتمل على ستة 1972يف عقد مؤمتر دويل يف )ستوكهومل( يف )
وعشرين مبدأ وعدد من التوصيات حيث نّص املبدأ اخلامس والعشرين منه )جيب على الدول أن تتأكد 

                                                        
 .مساءً  45:12، الساعة a.orghttp://ar.m.wikipedi ،24/11/2017اتفاقية ابزل،  -44
 .80سهري إبراهيم حاجم اهلييت، مصدر سابق، ص  -45
 .28هشام بشري، مصدر سابق، ص  -46
مبثابة  1992مسي )مؤمتر قمة األرض( هو أول مؤمتر لألمم املتحدة حول البيئة والتنمية الذي أقيم يف ريو دو جانريو عام  -47

وهو خمطط عمل لتحقيق التنمية  21ننظر هبا إىل البيئة والتنمية، فقد أقر زعماء العامل جدول أعمال القرن  نقطة حتول يف الطريقة اليت
لقطرية املستدامة ويقدم برانمج تنفيذي شامل لتحقيق التنمية ومعاجلة القضااي البيئية واالمنائية بطريقة متكاملة على املستوايت العاملية وا

 .www.egypple.comوقع )مؤمتر قمة األرض يف ريو دي جانريو(، واحمللية، وللمزيد ينظر م
 .75ص  ،سريان طه أمحد، مصدر سابق -48
 .105معمر رتيب حممد عبد احلافظ، مصدر سابق، ص  -49

http://www.egypple.com/
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، وكان من (50)ي دوراً مماثالً وفعاالً ومؤثراً يف نطاق محاية البيئة وحتسني البيئة(من أّن املنظمات الدولية تؤد 
وكما له احلق يف أن يعيش يف بيئة ذات  ةيف احلرية واملساوا اً أساسي اً ضمن هذه املبادئ أّن لإلنسان حق

رد الطبيعية للكرة نوعية تسمح له ابلعيش يف كرامة ورفاهية، وأكدت أيضًا على ضرورة احملافظة على املوا
األرضية املختلفة للحياة كاحليواانت والنبااتت وبيئتها لصاحل األجيال القادمة إضافة إىل عدم احلاق أي 
أضرار ابلبيئة يف الدول األخرى من جراء أنشطتها، وعليها أن تتعاون من أجل الوصول إىل قانونية دولية 

 .(51)املهددة للبيئة اإلنسانيةلتنظيم كيفية مواجهة التلوث وغريه من األضرار 
( واختذت مدينة جنيف مقراً هلا. من ضمن أهدافها 1947عام ) نشأت: منظمة الصحة العاملية :اثنياً 

تقييم اآلاثر الصحية لعوامل التلوث واملخاطر البيئية األخرى يف اهلواء واملاء والرتبة والغذاء حيث قامت 
توايت الدولية ملياه الشرب وتقييم امللواثت احليوية واالشعاعية بنشر العديد من املعلومات اخلاصة ابملس

واملواد السامة والعديد من االجراءات اخلاصة ابلتفتيش الدوري على املوانئ اجلوية والبحرية وكذلك السفن 
، وتفرع حق (52)( من دستور املنظمة4والطائرات واملعدات والتجهيزات واملباين هذا ما نصت عليه املادة )

آخر من هذه املنظمة ومسي )حق اإلنسان يف البيئة( اليت سامهت ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة 
ة يهدف إىل تقييم العالقة بني التعرض للملواثت اليت توجد يف املاء ييف وضع برانمج ملعايري الصحة البيئ

سموح هبا لكل ملوث يف بيئة واهلواء والغذاء وبني صحة اإلنسان ووضعت معايري تبني احلدود امل
، ابإلضافة إىل دورها الصحي يف أعقاب احلرب النووية حيث كانت لديها الكثري من الدراسات (53)اإلنسان

وتواصلها مع وكاالت األمم املتحدة يف مجع وحتليل البياانت املتعلقة هبذه األنشطة وتزويد اجلمعية العامة 
منظمة الصحة العاملية هلا دور كبري وفعال وابرز يف تكثيف املستوايت  هبذه األنشطة ابنتظام، ويتضح لنا أنّ 

 الوطنية حلماية البيئة من خالل اعداد برامج خاصة مبكافحة التلوث.
، هي منظمة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة (54)منظمة األغذية والزراعة: منظمة األغذية والزراعة :اثلثاً 

جلوع يف العامل، وتقوم مبساعدة البلدان النامية والبلدان يف مرحلة التطور ا تقود اجلهود الدولية للقضاء على
، ومن أهم أهدافها القضاء على سوء التغذية واالهتمام (55)على تطوير وحتسني ممارسات الزراعة والغاابت

وى املعيشة بقضااي الزراعة كالتصّحر وإزالة الغاابت ابإلضافة إىل احملافظة على املصادر وتطويرها ورفع مست
والتغذية لسكان العامل والعمل على زايدة االنتاج الزراعي واحلفاظ على املصادر الطبيعية، إّن عمل واهتمام 
هذه املنظمة وضع املعايري واملستوايت املتعلقة حبماية املياه والرتبة واألغذية من التلوث بواسطة بقااي مبيدات 

 .(56)ية للمساعدة يف حفظهااآلفات أو عن طريق املواد املضافة لألغذ

                                                        
 .114سهري ابراهيم حاجم اهلييت، مصدر سابق، ص  -50
 .35هشام بشري، مصدر سابق، ص  -51
 .111 -110معمر رتيب حممد عبد احلافظ، مصدر سابق، ص  -52
 .58حممد جبار أتوية، مصدر سابق، ص  -53
نقل املقر الرئيسي للمنظمة إىل  1951يف مدينة كويبيك، كندا، ويف عام  1945أتسست يف الساد  عشر من أكتوبر عام  -54

افة إىل االحتاد األورويب، وجزر فارو وتوكلو أعضاء منتسبني ( دولة، إض164) 2013روما، ايطاليا، بلغ أعضاءها حىت عام 
www.fao.org 12/12/2017 م 30:6، الساعة. 

 .ص 30:6ساعة ، الwww.ar.m.wikipedia.org ،26/11/2017منظمة األغذية والزراعة األمم املتحدة،  -55
 .39هشام بشري، مصدر سابق، ص  -56

http://www.fao.org/
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http://www.ar.m.wikipedia.org/
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هي منظمة  1947ولكن آليات عملها تعود إىل  1995عام  أتسست: منظمة التجارة العاملية :رابعاً 
، (57)دولية تعىن بتنظيم التجارة بني الدول األعضاء، وتطوير االنتاج وتنمية التجارة الدولية ينطوي حتت لوائها

شهد اختاذ اخلطوة الرئيسية يف جمال ربط التجارة ابلبيئة وإنشاء )جلنة التجارة  1995أبريل  15ويف يوم 
ئة( يف اطار منظمة التجارة العاملية ووضعت أهداف بيئية ذات األثر التجاري الفعال حلماية حياة والبي

 .(58)وصحة اإلنسان واحليوان والنبات
 الخاتمة

من حقوق اإلنسان وهو حق العيش يف بيئة نظيفة بوصفها من املسائل احليوية  اً تناولنا يف حبثنا هذا حق
ومن خالل البحث توصلنا اىل مجلة من النتائج  نا املعاصر ولألجيال املستقبليةوالشديدة األمهية ابلنسبة لعامل

 واملقرتحات نوردها على التوايل:
 االستنتاجات

مل يظهر اهتمام اجملتمع الدويل حلماية حق اإلنسان يف البيئة إال يف الربع األخري من القرن املاضي  -1
الذي متخض عنه اإلعالن العاملي  1972رية يف ستوكهومل يف عام بعد انعقاد مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البش

للبيئة البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، بوصفه أول مناقشة رئيسية لقضااي البيئة وعلى مجيع األصعدة 
 .العاملية واالقليمية واحمللية

إلنسان اليت دعت إىل ظهرت العديد من االتفاقيات واملنظمات الدولية ومناشدات جلان حقوق ا -2
 .تشجيع الدول يف محاية البيئة لكنها ال تزال قاصرة وغري كفيلة لضمان حياة ومستقبل البشرية

الدويل رغم اجلهود اليت بذلت منه عن طريق االتفاقيات واملعاهدات واملنظمات لكنه مل  اجملتمع -3
بب التقدم السريع يف التكنولوجيا يتوصل إىل حل مجيع مشاكل التلوث ويف مجيع دول العامل وذلك بس

 .احلديثة
 املقرتحات

حث املنظمات الدولية بتحديث وتكثيف عملها لكي يتناسب مع التطور التكنولوجي ووضع  -1
أنظمة وتعليمات وحلول للحد من تقليل تلوث البيئة وإعطاء توصيات تتناسب مع كل إخالل هبذه 

 .التعليمات
وضوع للحد من تلوث البيئة وابألخص الذي تسببت به الدول وضع جزاء صارم خبصوص هذا امل -2

الصناعية اليت متادت يف استخدام موارد الطبيعة وجبميع أشكاهلا واليت تسببت بتلوث البيئة الطبيعية وجبميع 
 أنواعها.

                                                        
 .ص 00:9، الساعة www.Aljazeera.net ،26/11/2017منظمة التجارة العاملية،  -57
 .41 -40هشام بشري، مصدر سابق، ص  -58

http://www.aljazeera.net/
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 الكتب والرسائل والبحوث :أواًل
جامعة القاهرة، دار النهضة العربية،  -القانون الدويل العام، كلية احلقوقأمحد أبو الوفا، الوسيط يف  -1

 .2010الطبعة اخلامسة، 
سريان طه أمحد، احلماية الدولية للبيئة من أسلحة الدمار الشامل )حالة العراق منوذجاً(، رسالة  -3

 .2004 ،جامعة السليمانية -ماجستري، كلية القانون
عطية، األمن البيئي النظام القانوين حلماية البيئة، االسكندرية، دار اجلامعة طارق إبراهيم الدسوقي  -4

 .2009اجلديدة، 
سهري إبراهيم حاجم اهلييت، املسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية  -5

 .2005جامعة بغداد،  -القانون
ث البيئي يف العراق، رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة حممد جبار أتويه، املسؤولية الدولية عن التلو  -6
 .2011كلية احلقوق والعلوم السياسية، بريوت،   -بريوت
حممد صديق حممد عبدهللا، احلماية القانونية للبيئة من التلوث )دراسة حتليلية مقارنة( جامعة  -7

 .2007 ( سنة32) السنة الثانية عشر( عدد /9املوصل، الرافدين للحقوق، جملد )
احلافظ، القانون الدويل للبيئة وظاهرة التلوث )خطوة لألمام حلماية البيئة  معمر رتيب حممد عبد -8

 .2008الدولية من التلوث( دار الكتب القانونية، مصر، سنة 
 .2016هشام بشري، محاية البيئة يف ضوء أحكام القانون الدويل اإلنساين، القاهرة،  -9

جرب ضرر التلوث البيئي، دراسة حتليلية مقارنة يف ظل أحكام القانون املدين يوسفي نور الدين،  -10
 .2012والتشريعات البيئية، أطروحة دكتوراه، جامعة حممد خضري بسكرة، 

 ثانيًا: املواقع اإللكرتونية
حلدود، االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية البيئة اهلوائية، اتفاقية التلوث بعيد املدى للهواء عرب ا -11

اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ، انظر: املوسوعة 1979واملنعقدة يف جنيف 
http://www.politics-az-com. 

 .http://ar.m.wikipedia.orgالتلوث النفط االتفاقية الدولية املسؤولة عن أضرار  -12
 .www.aldouman.comحرية الباالتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن احلار  األمني للبيئة  -13
 .http://ar.m.wikipedia.comابزل اتفاقية  -14
اتفاقية فيينا اخلاصة حبماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتايل اخلاص ابملواد اليت تعمل على آتكل  -15
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 -دراسة مقارنة-االتجاهات التشريعية الحديثة في إعادة المحاكمة 

The Modern Legislative Trends in the Re-trial :A 

comparative study 

  Assist. Lect. Karrar Riyadh Said(1) م.م كرار رياض سيد

 Jubouri -Assist. Lect. Maitham Ghanim Al(2)الجبوريم.م ميثم غانم 

 ملخصال

يعُد طريق الطعن إبعادة احملاكمة من طرق الطعن غري العادية يف األحكام القضائية، إذ أجاز املشرع 
أو لزوجته أو أحد أقاربه إن كان متوفياً، أن يقدما  ،العراقي للمحكوم عليه أو من ميثله قانوانً إن كان حياً 

إبعادة النظر يف األحكام احلائزة لقوة القضية املقضية الصادرة من حمكمة املوضوع إىل االدعاء العام  اً طلب
الذي بدوره يقوم ابلتحقيق يف صحة األسباب اليت استند إليها الطلب، ويدقق أوراق الدعوى مث يقدم 

وراق إىل حمكمة التمييز لكي تنظر ابلطلب، فإذا وجدته مل يستوف الشروط القانونية فتقرر مطالعته مع األ
أما إذا وجدته مستوفيًا هلا فتقرر إحالته مع األوراق إىل احملكمة اليت أصدرت احلكم أو إىل احملكمة  ،رده

( 90ة إعادة احملاكمة خالل )مرفقاً بقرارها إبعادة احملاكمة، وتصدر احملكمة حكماً بنتيج ،اليت حلت حملها
يومًا من اتريخ ورود اإلضبارة إليها وإحضار احملكوم أمامها إذا كان احلكم صادرًا ابإلعدام، وذلك بعد 

( من قانون أصول 270التأكد من توفر أسباب إعادة احملاكمة اليت حددها املشرع العراقي يف املادة )
أما يف مصر فيقدم طلب إعادة احملاكمة من قبل النيابة  ،عدلامل1971( لسنة 23احملاكمات اجلزائية رقم )

العامة، أو من احملكوم عليه، أما إذا كان احملكوم عليه متوفياً فيكون احلق يف طلب إعادة احملاكمة لزوجته 
أو أحد أقاربه على أن يبني يف الطلب موضوعه واألسباب اليت يستند إليها ويرفق به املستندات اليت تؤيده 

وإن الغاية املتوخاة من وضع طريق إعادة احملاكمة هي لدرء  ضمنها احلكم الصادر ابلعقوبة أو التدبري،ب

                                                        
 .كلية العمارة اجلامعة  -1
 كلية الصفوة اجلامعة.  -2
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الضرر الذي يصيب احملكوم عليه من قبل القاضي أو هيئة احملكمة جراء خطأ وقعت فيه عند إصدارها 
 للحكم القضائي.

 .تصحيح القرار التمييزي، االستئناف، التمييز، إعادة احملاكمةالكلمات املفتاحية: 
Abstract 
The Iraqi and Egyptian legislators considered the method of challenging 

the retrial as an unusual method of appeal in judicial decisions. The Iraqi 

legislator authorized the convicted person or his legal representative if he 

was alive, or by his wife or relative, if he was deceased, to submit a request 

to review the judgments The Court of Cassation finds that the request for 

retrial has not met its legal requirements and decides whether to return it, 

but if it finds it satisfied, it shall decide to refer it to the court that handed 

down the sentence or to the court which replaced it, Return The court shall 

rule on the outcome of the retrial within ninety (90) days from the date of 

receipt of the file and bring the sentenced person if the sentence was 

sentenced to death after confirming the reasons for retrial set by the Iraqi 

legislator in article (270) of the Law of Trials Penal Code No. (23) of 1971 

Amended. In Egypt, a request for retrial is submitted by the Public 

Prosecution or by the convicted person. If the sentenced person is dead, the 

right to request retrial is the right of his wife or a relative to indicate in the 

application the subject and the reasons Based on and accompanied by 

documents that support Including the sentence of the sentence or the 

measure. The purpose of the re-trial is to prevent damage to the convicted 

person by the judge or the court by an error in the judgment. 
Keywords: The Cache Reset, The Discrimination, The Appeal, Correcting 

The Discriminatory Decision. 

 المقدمة

 أواًل: التعريف باملوضوع
نه بقدر ما ميتد سيف العدالة فيها إإذا كانت األمم حتيا أبخالقها، وختلد حضارهتا بسمو العدل فيها، ف

كلمة احلق هي العليا، والقضاء هو سبيل   للحاكم واحملكوم، بقدر ما ينحسر الظلم، فتبقى دائماً  ومحايةً  ظالً 
 -يف اجملتمعات كافة على اختالف أنواعها  -، فمنذ القدم والقضاءفإىل ساحته يهرع النا  مجيعاً  ذلك،

، وهو سبيل واإلنصافهو السبيل الذي يلتمس فيه املظلوم العدل فعدل منذ وجوده، لل قاً مانة حتقيحيمل أ
 اً وحاميمظلومني لل اً خائفني ومالذلل اً مأمن يعدكما ،  احلاكم لكي أيمن غدر اخلارجني على إرادة القانون

، ولعل القضاء ضماانت املتقاضنييؤثر على ، لذا فقوة القضاء قوة للمستضعفني وضعفه للحقوق واحلرايت
يف العراق ومصر أكرب شاهد على احلقيقة السابقة، فمن خالله يستطيع األفراد ممارسة حقوقهم وحرايهتم 

لتنفيذية إذا ما تعرضت هلم وانتقصت من حقوقهم من دون مربر العامة، كما يستطيعون مقاضاة السلطة ا
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ن العراقي واملصري على تكريس مبدأ قانوين امقبول ومتفق مع أحكام الدستور والقانون، إذ حرص الدستور  
 ومنصفة(.هام وترسيخه وهو )أن املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة عادلة 

خالل فرتة زمنية معقولة  اجلزائيةعلى سرعة حسم الدعوى ومع ذلك وعلى الرغم من حرص القضاة 
إال أهنم قد يواجهون عقبات حتول دون حماكمة املتهم على حنو يضمن له كافة احلقوق اليت كفلها الدستور 

وهو األمر الذي  ،النحو املطلوبوالقانون، أو على حنو ال يرضي الشعور لدى النا  بتحقيق العدالة على 
رة إعادة حماكمة املتهم يف حاالت حمددة نص عليها قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي يستتبع ابلضرو 

 على سبيل احلصر.
كما حرصاً من املشرعني العراقي واملصري على حتقيق الغاية األساسية من حماكمة املتهم وفقاً لضوابط 

ستور والقانون للمتهم وحتقيق العدالة على قانونية يراعي فيها كفالة كافة احلقوق والضماانت اليت كفلها الد
النحو املنشود والردع العام واخلاص بني طوائف اجملتمع، فقد عمد كال املشرعني إىل إجراء بعض التعديالت 

( 23رقم ) قانون أصول احملاكمات اجلزائيةفقد أورد املشرع العراقي تعدياًل على  ،على نظم إعادة احملاكمة
( من قانون أصول 271فقد مت إلغاء نص املادة ) 2016( لسنة 18انون رقم )وذلك ابلق 1971لسنة 

سنوضحها ابلتفصيل احملاكمات اجلزائية سالف الذكر، ووضع أطر قانونية جديدة إلعادة حماكمة املتهمني 
املشرع املصري فقد حرص أيضًا على تنظيم مسألة الطعن يف األحكام لديه، وذلك تفادايً  ، أماالحقاً 

لبيات اليت كانت تلحق بعمليات إعادة احملاكمات يف مصر اليت كان من شأهنا إطالة أمد النزاع لسنوات للس
طويلة من دون مربر مقبول، وهو األمر الذي كان ميثل إهدارًا حلقوق املتهم يف حماكمة عادلة ومنصفة 

ك يف حماولة من الدولة للحد من وسريعة، وحلق الدولة يف إيقاع العقاب على اجلناة فور ارتكاب اجلرمية وذل
 الفرتة األخرية.األعمال اإلرهابية اليت انتشرت يف 

 أهمية البحث -ثانيًا:
تكمن أمهية البحث مبا يتسم به هذا املوضوع من أمهية بدأت تتصاعد وتريهتا يف اآلونة األخرية يف 

نصوص قانون أصول احملاكمات العراق ومصر، األمر الذي جعل املشرع العراقي إىل إدخال تعديالت على 
اجلزائية العراقي، كما أدى إىل أن يتبىن املشرع املصري تعديالت جوهرية على إجراءات احملاكمة لديه نتيجة 

 ملا تتعرض له مصر من أعمال إرهابية خسيسة ودنيئة يستحق فاعلوها أشد العقاب.
 أسباب اختيار موضوع البحث -ثالثًا:

 ا املوضوع ابآليت:تربز أمهية اختياران هلذ
يعود الســـبب الرئيســـي يف اختياران هلذا البحث إىل كون احملاكمة هي مناط العدل وجوهره، فال عدالة  .1

ترجى من دون حمــاكمــة، وال حمــاكمــة تقبــل إال إذا كــانــت عــادلــة، وال عــدل يف حمــاكمــة مل يتوافر فيهـا 
القانون واعتمدهتا الشـــــرائع املتمدنة،  للمتهمني احلق يف الدفاع عن أنفســـــهم وفقاً للضـــــوابط اليت أقرها

اليت أييت يف مقدمتها فتح الباب على مصراعيه إلعادة حماكمة املتهم مىت ما استجدت ظروف ووقائع 
 جدية كان من شأهنا تغيري مسار احلكم يف الدعوى اجلزائية املطروحة.
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بني حق املتهم يف حماكمة ما يتســم به موضــوع البحث من إطار عملي وتطبيقي، فالشــك أن  املوازنة  .2
وبني حق الدولة يف إيقاع العقاب على اجلناة من شـــــــــــــــأهنا أن  تعمل على تفعيل دور العدالة  ،عادلة

 وحتقيق الردع العام واخلاص على النحو املطلوب، مث التقليل من حجم اجلرائم املرتكبة.
 إشكالية البحث -رابعًا:

على الرغم من أن موضوع إعادة حماكمة املتهمني يعود إىل ينطلق البحث من إشكالية مفادها هو إنه 
ن العراقي واملصري ومل يتطرق إليها افرتة طويلة من الزمن إال أن هناك اجتاهات تشريعية حديثة تناوهلا املشرع

معظم الباحثني ابلدراسة بشكل مستفيض رغم حداثة التشريعات الصادرة يف هذا املوضوع، األمر الذي 
 العراقية.القانونية  ةث فيه، آملني أن يسهم يف سد النقص احلاصل يف املكتبالبح جعلنا

 منهجية البحث -خامسًا:
املقارن من خالل قراءة النصوص القانونية العراقية واملصرية، سنعتمد يف دراستنا اسلوب املنهج التحليلي 

مشرع، ومدى اتفاقها مع العدالة كأحد وحتليلها بغية الوصول إىل سبل السياسة التشريعية اليت انتهجها كلٌّ 
 مرفق القضاء إىل حتقيقها.األهداف الرئيسة اهلامة اليت يسعى 

 هيكلية البحث -سادسًا:
جمموعة و  ،خامتة تتضمن أهم النتائج اليت متخض عنها البحثو ، مبحثني رئيسني من هذا البحثتكون ي
 .البحثمن خالل  ناتوصل إليها الباحثاليت توصيات من ال
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مفهوم إعادة المحاكمة وأطرها العامة في القانون : المبحث األول 

 العراقي والمقارن

 تمهيد:
ه حىت تثبت إدانت النجاة للمتهمني والسيما األبرايء منهم فاملتهم بريءطوق  (3)قد متثل إعادة احملاكمة 

جماالً خصباً للراغبني يف إطالة أمد النزاع القضائي ، وقد متثل يف الوقت ذاته (5)يف حماكمة عادلة ومنصفة (4)
، وحقيقة األمر أن  معيار التوفيق بني هذين االعتبارين (6) بشكل غري مربر وعلى حنو يضر ابلعدالة وأغراضها

خيتلف من مشرع جنائي آلخر، بيد أن  املتفق عليه بني تلك التشريعات هي ضرورة التوفيق بني مصلحتني 
 حلماية:جديرتني اب
 .(7)تتمثل مبصلحة اجملتمع يف إنزال العقاب على اجلاين احلقيقي من دون غريه -األوىل:

                                                        
حيث كان الطاعن يرمي إىل حث القاضي على سحب احلكم اخلطأ، وإصدار حكم جديد بداًل منه، وكان يسمى يف ذلك  -3

مت إلغاء  1667الوقت اإلعادة ابلغلط، ولكن هذا الغلط بتقدير وقائع احلكم ليس فيه جتريح للقاضي الذي أصدر احلكم، ويف سنة 
لتما  إعادة النظر، وحصر األسباب اليت جيوز فيها الطلب إبعادة النظر يف تقدير الوقائع مصطلح نظام اإلعادة ابلغلط، ومت تسميته اب

 أو اخلطأ يف اإلجراءات، د. نبيل إمساعيل عمر، الطعن ابلتما  إعادة النظر يف املواد املدنية والتجارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،
 .12، ص1983
هة من جهات التحقيق مبحاكمته وإيقاع العقاب عليه مبناسبة حدوث جرمية مدعية تثبت صفة املتهم للشخص إذا طالبت ج -4

أو احملكمة يف حاالت التصدي ويف جرائم  ،أو قاضي التحقيق ،نسبة ارتكاب اجلرمية إليه سواء كانت هذه اجلهة هي النيابة العامة
أجاز له القانون ذلك، أو قام املضرور من اجلرمية ابستعمال اجللسات، وإذا قام مأمور الضبط القضائي ابلقبض عليه يف األحوال اليت 

حقه يف االدعاء املباشر، فقد تكلف احملكمة الفرد ابحلضور أمامها، وماجتدر اإلشارة إليه إنه تزول صفة املتهم عن الشخص يف القانون 
 -املصري يف األحوال اآلتية:

 نه صفة املتهم ويصبح شخصاً عادايً.إذا صدر حكم ابلرباءة لصاحل املتهم فتزول ع -:أوالً 
إذا صدر حكم ابإلدانة على املتهم، فتزول عنه صفة املتهم، وأيخذ صفة احملكوم عليه، وميكن أن تعود صفة املتهم للشخص  -:اثنياً 

انة بناءً على من جديد بعد صدور حكم ابإلدانة إذا نقض حكم اإلدانة من قبل حمكمة النقض أو قبل طلب إعادة النظر يف حكم اإلد
 أحوال التما  إعادة النظر. 

إذا انتهت حتقيقات النيابة العامة بصدور قرار ابألوجه إلقامة الدعوى اجلنائية، ومع ذلك قد تعود صفة املتهم للشخص  -:اثلثاً 
 مرة اثنية إذا ألغي قرار النيابة العامة ابألوجه إلقامة الدعوى اجلنائية.

املعتقد اشرتاك عدة أشخاص يف ارتكاب اجلرمية، مث بعد ذلك ثبت للنيابة العامة عدم أحقية تقدمي بعضهم إذا كان  -:رابعاً 
للمحاكمة فوجه االهتام ابلنسبة للبعض من دون البعض اآلخر، فمن مل يوجه إليه االهتام تزول عنه صفة املتهم، يف حني تظل لصيقة 

وحقوقه يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، دار  لعزيز عبد العزيز موسى، ضماانت املتهممبن وجه إليه االهتام، د. أبو السعود عبد ا
 .42، ص2015الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، 

 على: 2005( من دستور مجهورية العراق لعام 19حيث نصت املادة ) -5
 القضاء مستقل ال سلطان عليه لغري القانون.  -أواًل:
ال جرمية وال عقوبة إال بنص وال عقوبة إال على الفعل الذي يعده القانون وقت اقرتافه جرمية، وال جيوز تطبيق عقوبة أشد  -اً:اثني

 من العقوبة النافذة وقت ارتكاب اجلرمية.
 التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. -اثلثاً:
 كمة.حق الدفاع مقد  ومكفول يف مجيع مراحل التحقيق واحملا  -رابعاً:

املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية عادلة، وال حياكم املتهم عن التهمة ذاهتا مرة أخرى بعد اإلفراج عنه إال  -:خامساً 
 .إذا ظهرت أدلة جديدة

ء اإلجراءات اجلنائية تعرقل سري العدالة اجلنائية لكون العدالة البطيئة تعد صورة من صور الظلم، -6 الن إدراك  إن مشكلة بط 
العدالة ال يتحقق بصدور احلكم العادل أي احلل املنصف فحسب وإمنا يقتضي صدور هذا احلكم يف وقته وذلك ألن عامل الزمن له 

د. أمحد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  أمهيته يف حتقيق العدالة،
 .345، ص1995
تسعى السياسة اجلنائية العقابية اليت يضمها علم العقاب إىل الوقوف على الكيفية اليت ينبغي هبا مواجهة الظاهرة اإلجرامية يف  -7

 G. Levasseur, G. Stéfani etمرحلة التنفيذ العقايب، مبا يكفل حتقيق أهداف اجملتمع يف منع اجلرمية أو تقليصها إىل أبعد مدى. 
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تتمثل مبصلحة املتهم يف حماكمته حماكمة عادلة يكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه على  -والثانية:
 .(8)ي حنو يشعره بعدالة احلكم الصادر من القاض

وم إعادة احملاكمة ال ميكن أن  يستقيم أبي حال من األحوال من وحقيقة األمر أن  احلديث عن مفه
 دون التعرض ملاهيتها وضوابطها، ومتييزها عن طرق الطعن األخرى، عليه سنتناول ذلك من خالل مطلبني.

 ماهية إعادة املحاكمة وضوابطها -املطلب األول:
ق إىل التعريف اللغوي واالصطالحي لغرض إعطاء فكرة واضحة عن ماهية إعادة احملاكمة البد من التطر 

 هلا وعلى النحو اآليت:
 أواًل: التعريف اللغوي إلعادة احملاكمة

مأخوذة من  :واإلعادة يف اللغة مصطلح إعادة احملاكمة مشتق من لفظني األول إعادة والثاين احملاكمة،
العود ومنها صفة هللا تعاىل املبديء املعيد، فهو ج ل  يف عاله من يعيد اخللق إىل احلياة بعد املمات يوم 

، أما احملاكمة (9)احلساب، وجاء عن شريح قوله إمنا القضاء مجر فادفع اجلمر عنك بعودين أي شاهدين 
، واحلكم هو العلم والفقه، واحلكومة رد (10) لغًة فهي مأخوذة من القاضي الذي حكم األشياء ويتقنها

، واحلكم مقيد (11) الرجل عن الضيم ومنها حكمة اللجام ألهنا ترد الدابة، واحلكم صدر حكم أي قضى
ابلقضاء العادل، ويقال حكمته يف مايل إذا جعلت له احلكم فيه واحتكم فالن يف مال فالن إذا أجاز فيه 

 .(12) حكمه
 طالحي إلعادة احملاكمةاثنًيا: التعريف االص

 ن  إاختلفت وتعددت التعريفات اليت قيلت بشأن مصطلح احملاكمة، فلم تعرف  تعريفاً مانعاً جامعاً إذ 
أبهنا:"املرحلة الثانية للدعوى اجلنائية، ويطلق كل فقيه أو ابحث عرفها من زاوية نظر خاصة به، فقد عرفت 

ن اإلجراءات اليت تستهدف متحيص أدلة الدعوى مجيعاً، ما عليها تعبري التحقيق النهائي وهي جمموعة م
كان منها ضد مصلحة املتهم وما كان يف مصلحته، وهتدف بذلك إىل تقصي كل احلقيقة الواقعية والقانونية 
يف شأهنا، مث الفصل يف موضوعها، أما ابإلدانة إذا كانت األدلة جازمة، أو ابلرباءة إن  مل تتوفر األدلة 

 .(13)اجلازمة" 

                                                        
R. Jambu-Merlin, Criminologie et science pénitentiaire, Précis Dalloz, 4ème éd. 1980, p. 1 et s ; B. 

Bouloc, Pénologie, Précis Dalloz, 1991, n°1, p. 1 et s. 
قوق املتهم يقوم القضاء بتمحيص األدلة وتقدير أمهيتها لتصدر بعد ذلك حكمها، د. حممد رشاد الشايب، احلماية اجلنائية حل -8

 .48، ص2012وحرايته، دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 
 ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، املصري مجال الدين أبو الفضل، لسان العرب، الطبعة األوىل، بريوت، دار صادر، بريوت -9

 .315، ص2008
صول على حقه وانصافه، ملزيد من التفاصيل راجع د. جمدي صاحل يوسف القضاء هو املالذ احلقيقي للمظلوم وإليه يهرع للح -10

 .3، ص2011اجلارحي، ضماانت املتهم أمام احملاكم العسكرية يف النظام القانوين املصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 ،ل كضمانة للعدالة االنتقاليةوال شك أن املتقاضني يستمدون قوهتم من قوة القضاء، د. طلعت يوسف خاطر، القضاء العاد -11

 .5، ص2016دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، 
 .140حممد بن مكرم بن منظور األفريقي، املصري مجال الدين أبو الفضل، املرجع السابق، ص -12
 .753، ص1988النهضة العربية، القاهرة، د. حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، الطبعة الثانية، دار  -13
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جعلها املشرع وسيلة (14) أما إعادة احملاكمة اجلنائية فقد عرفت أبهنا: "طريق من طرق الطعن غري العادية 
لرفع اخلطأ الواقعي الذي أصاب األحكام الباتة الصادرة ابإلدانة، وذلك عن طريق رؤية الدعوى اليت سبق 

، ويعرفها البعض على أهنا: "طريق غري عادي مسح به (15)الفصل فيها اثنية وإصدار حكم جديد فيها
العدالة" القانون لتصحيح األخطاء اجلسيمة اليت تشوب األحكام الباتة، من أجل ضمان حسن حتقيق 

(16). 
"طريق من طرق الطعن يف األحكام القضائية الغرض منها رفع السهو أو  :كما يعرفها الباحثان أبهنا
لقضائية والذي من شأنه أن يؤثر على احملكوم عليه فقد تقوم احملكمة إبعادة اخلطأ الذي يصيب األحكام ا

 احملاكمة جمدداً وتصدر حكماً جديداً".
واألصل أن  احلكم البات هو عنوان احلقيقة، فال جيوز بعد صريورته اباتً الطعن عليه أبي طريق من طرق 

ذا احلكم، إال  أن  املشرع الوضعي وضع بعض الطعن أو البحث عن حقيقة أخرى غري تلك اليت عرب عنها ه
االستثناءات ويف حدود معينة إبثبات عكس هذه القرينة القانونية املستفادة من حجية األحكام الباتة، 

أن  اإلبقاء على احلجية املطلقة للحكم البات على أثر ثبوت اخلطأ اجلسيم الذي شاب احلكم هو  ورأى
ه احلقيقة اليت يعرب عنها، وتالفياً لذلك الوضع الذي ترفضه العدالة، مسح القانون أمر تتأذى منه العدالة ويشو 

يف حاالت معينة وبشروط حمددة املسا  بقوة القضية املقضية عن طريق طلب إعادة النظر، فهذا الطلب 
، محايًة هو الوسيلة القانونية اليت ميكن من خالهلا التعرف على اخلطأ املوضوعي الذي شاب احلكم البات

للمصلحة االجتماعية يف تاليف هذا اخلطأ، وهو املنفذ القانوين الستبعاد قوة األمر املقضي به والسماح تبعاً 
 .(17)لذلك ببحث جديد يف موضوع الدعوى توصالً إىل حكم جديد يعرب عن احلقيقة املطلقة 

االتفاقيات الدولية إىل التأكيد متيل أغلب املعاهدات و  نه على الصعيد الدويلأوما جتدر اإلشارة إليه 
عدم تقدمي شخص قد يعين هذا املبدأ على عدم جواز حماكمة الشخص الواحد عن ذات الفعل مرتني، و 

، نفسها حمكمة أخرى، على اجلرمية أمامأو  احملكمة نفسها أماممرة أخرى ة ئ من جرمية معينأدين أو بـُر  
املواثيق  نصت عليهورهتا، وحيتل هذا املبدأ أمهية ابلغة ويشمل هذا األمر مجيع اجلرائم مهما كانت خط

: شار إىل انهأ، الذي 1966واالتفاقيات الدولية، كالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية لعام 
منها حبكم  ء  بُرى أدين هبا أو أنال جيوز تعريض أحد جمدداً للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق  ..."

                                                        
تنقسم طرق الطعن يف األحكام إىل طرق عادية وطرق غري عادية، وأسا  هذا التقسيم هو أن  طرق الطعن العادية جيوز  -14

ا تعيب احلكم سواء ما تعلق  سلوكها جملرد عدم رضا احملكوم عليه ابحلكم الصادر ضده وله تقدمي ما يشاء من األسباب اليت يعتقد أبهن 
 منها ابلقانون أو ابلوقائع، أو بسلطة القضاء التقديرية يف كيفية تفسري انطباق القانون على الوقائع، أما طرق الطعن غري العادية فال

لطرق اليت جيوز سلوكها إال إذا كان عدم رضا احملكوم عليه يستند إىل سبب من األسباب احملددة يف القانون، وقابلية احلكم للطعن فيه اب
حددها القانون لكي توفق بني فكرة احلجية اليت تقضي ابحرتام احلكم حتقيقاً للمصلحة العامة، وبني مصلحة الفرد اخلاصة اليت تقضي 
إشباع غريزة العدالة يف نفسه، بتصحيح ما شاب احلكم الصادر ضده من أخطاء، واجلدير ابلذكر أن طرق الطعن يف األحكام اليت 

ع العراقي هي االعرتاض على احلكم الغيايب واالستئناف، وإعادة احملاكمة، والتمييز، وتصحيح القرار التمييزي، واعرتاض نظمها املشر 
الغري، والطعن ملصلحة القانون، د. غسان مدحت خري الدين، طرق الطعن يف األحكام، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر والتوزيع، 

 .11،12، ص2013عمان، 
 .462عيد حسب هللا عبد هللا، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، كلية القانون، جامعة املوصل، بدون سنة نشر، صد. س -15
 .567، ص2004د. أمحد فتحي سرور، النقض اجلنائي، دار الشروق، القاهرة،  -16
 .567د. أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص -17
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رأت احملكمة األوربية فقد  ذا املبدأ، وتطبيقاً  هل(18)."هنائي وفقاً للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد..
ضد النمسا  (Gradinger) قضية يف ت( امللحق ابالتفاقية األوربية قد انتهك7( من الربوتوكول)4) املادة أن

وفاة  يف لتسببه النمساويةاحمللية  قبل احملكمة من أُدين   أن   سبق كان بالغ بصاحب ، املتعلقة1995عام 
 اجلنائي القانون على ارتكزت اإلقليمية اليت للمحكمة وفقاً و  ،سيارته يقود وهو إمهاله أحد األشخاص بسبب

 عامالً  يشكلن  أ نهأش من املستوى الذي تبلغ مل الدعوى هذه صاحب لدى الدم يف الكحول نسبة كانت
 النقل حبركة املتعلق ابلقانون وتذرع هذا االستنتاج مع الرأي يف اختلف للمقاطعة العام احملامي مشدًدا، لكن

 أتثري حتت السياقة بسبب احلبس ملدة اسبوعانقوامها  الدعوى صاحب على غرامة ففرض الطرق على
 الطرق على النقل حبركة املتعلق والقانون اجلنائي القانون أن   من ابلرغم نهأ األوروبية احملكمة الكحول، ورأت

 إىل استندت فيها املطعون القرارات إال أن ،وغرضها اجلرمية وطبيعتها بتحديد يتعلق فيما مهاكال اختلف
 .(19)مرتني التهمة بنفس الشخص حماكمة جواز عدم انتهاكاً ملبدأ يشكل الذي األمر نفسه السلوك أسا 

احملاكمة على النحو املراد من حبثنا هذا فإننا جند أن  احملاكم الدولية ال تتواىن عن إعادة أما عن إعادة 
ا أن  تغري يف احلكم الصادر هنحماكمة احملكوم عليهم مىت ماظهرت أدلة جديدة رأت احملكمة أن  من شأ

اهبم من ضرر جراء األحكام منها، بل أن  احملاكمة الدولية حتكم بتعويضات ابهظة ألولئك املتهمني عما أص
 .(20)اخلاطئة اليت طبقت عليهم 

 التمييز بني إعادة املحاكمة وطرق الطعن األخرى -املطلب الثاني:
للوقوف على ماهية إعادة احملاكمة اجلنائية على وجه الدقة يتعني علينا أن  منيز بينها وبني ما يشبهها 

عن يف األحكام، كاستئناف احلكم، ومتييزه، و االعرتاض من طرق قانونية أخرى أقرها القانون إلعادة الط
 على األحكام الغيابية.

 إعادة احملاكمة واستئناف األحكام -أواًل:
أجاز القانون العراقي واملصري استئناف األحكام كمبدأ عام يف مجيع األحكام اليت تصدر من القضاء 

ظر املشرع استئنافها وأن تكون فاصلة يف بشرط أن تكون هذه األحكام صادرة من حماكم جزائية ومل حي
، واهلدف من تقرير االستئناف هو حتقيق املصلحة (21)املوضوع وأن يتم االستئناف خالل امليعاد املقرر قانوانً 

                                                        
 .العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية( من 7( الفقرة )14)املادة  -18

19- Eur. Court HR, Case of Gradinger v. Austria, judgment of 23 October 1995, Series A, No. 328-
C, p. 66, para. 55 متاح على املوقع  : www.echr.coe.int/ECHR/EN/. 

تبين نظام روما التعويض عن اخلطأ القضائي، كضمانة للمتهم لذلك من أجل تصحيح أخطاء قضاة احملكمة اجلنائية الدولية  -20
فقد حّدد حاالت استحقاق التعويض على سبيل احلصر، حيث مبوجبها ميكن للمتهم أن يلتمس من هيئة احملكمة التعويض املقرر 

االحتجاز من دون وجه حق يف أيّة  ومن احلاالت اليت تستوجب التعويض عن اخلطأ القضائي هي تعرض املتهم للقبض أو واملكفول له،
مرحلة من مراحل سري الدعوى، كما له أن يطلب حبقه يف التعويض مىت ما متكن من نقض اإلدانة بعد اكتشافه ألدلة جديدة مل تكن 

املسجل أو انئبه خطأ  متاحة وقت احملاكمة وأن  إخفاءها مل يعز إليه، أو مىت ما ارتكب القضاة أو املدعي العام أو نواب املدعي العام أو
قضائياً جسيماً، إذ بينت القواعد اإلجرائية إجراءات طلب التعويض الواجب اتباعها أثناء رفع دعوى التعويض من أجل احلصول على 

اجلنائية  وإن  التعويض عن اخلطأ القضائي يف نظام روما تقرر حملو آاثر أخطاء العدالة الصادرة من حمققي وقضاة احملكمة ،مبلغ التعويض
الدولية اليت وجدت أصاًل لدفع الضرر ال إلحداثه، خدومة عبد القادر، التعويض عن اخلطأ يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 

 .53، ص2017الدولية، حبث منشور يف جملة الدراسات احلقوقية، العدد الثامن، اجلزائر، 
 .636، ص2005ءات اجلنائية، مكتبة اجلالء، املنصورة، د. حممد عيد الغريب، الوجيز يف شرح قانون اإلجرا -21
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العامة اليت تقتضي تدعيم ثقة أفراد اجملتمع يف العدالة اجلنائية من خالل تصحيح ما حيتمل من أخطاء  
، بناًء على ذلك سنوجز أوجه الشبه واالختالف بني إعادة (22)ابلقوة حلكم معيباً  قضائية جتنبًا لالعرتاف

 احملاكمة واستئناف احلكم على النحو اآليت:
 أوجه الشبه بني إعادة احملاكمة واستئناف احلكم -1

األمر الذي جيعل من  ،يستند حق االستئناف إىل احتمال وقوع خطأ يف حكم حمكمة أول درجة
االستئناف وسيلة قانونية للتحقق من سالمة احلكم وتصحيح ما قد يشوبه من أخطاء يف حتصيل الوقائع 

، وهبذا املفهوم (23)أو يف تطبيق القانون، رغبًة يف احلصول على حكم قضائي مطابق للواقع وموافق للقانون
حملاكمة هتدف إىل مطابقة احلكم القضائي للواقع وعدم إعادة ا ن  أيتفق االستئناف مع إعادة احملاكمة يف 

 احنرافه عنه على حنو يضر بعدالة مرفق القضاء.
 أوجه االختالف بني إعادة احملاكمة واستئناف احلكم  -2

من أهم أوجه االختالف بني إعادة احملاكمة واستئناف احلكم هو الشروط اجلوهرية لقبول االستئناف 
من حمكمة أول درجة وذلك خالفًا إلعادة احملاكمة واليت تتم عندما يصبح  هو أن يكون احلكم صادراً 

 احلكم حائزًا لقوة األمر املقضي به.
 إعادة احملاكمة والطعن متييزاً  -اثنيًا:

ن العراقي واملصري إىل طريق الطعن عن طريق التمييز وهو طريق غري عادي يُلجأ إليه اتطرق املشرع
الفة للقانون أو بطالن سواء يف احلكم املطعون فيه، أو يف اإلجراءات اليت إلصالح ما شاب احلكم من خم

والغرض منه هو لبيان ما إذا كانت هناك خمالفة حلكم القانون، وما إذا كانت حمكمة ، (24)أسس عليها
 .(25)املوضوع قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً من عدمه

 أوجه الشبه بني إعادة احملاكمة والطعن متييزاً  -1
يعيد ه ن  أأتسيسًا على ما تقدم ميكننا القول أبن  متييز احلكم، أو نقضه يتشابه مع إعادة احملاكمة يف 

احلكم  يفكانت عليها قبل صدور احلكم املنقوض فال تتقيد مبا ورد   اليتالدعوى إىل حمكمة اإلعادة حبالتها 
إعادة تقديرها بكامل حريتها فيصبح  النقض يفن تقدير وقائع الدعوى وال يقيدها حكم أش يفاألول 

نه ال إ، ومن مث فذات موضوعالطاعن على هذا احلكم غري  مناعياحلكم املنقوض ال وجود له، وتضحى 
ابلرد على ما أاثره الطاعن من أوجه نعى على احلكم  (حمكمة اإلعادة)ن يطالبا احملكمة أيقبل من الطاعنني 

 .(26)املنقوض
 متييزاً  والطعن احملاكمة إعادة بني االختالف أوجه -2

 -من أهم أوجه االختالف بني إعادة احملاكمة والطعن متييزاً ما أييت:

                                                        
 .675، ص2002د. عوض حممود عوض، املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -22
 .1091ص ،املرجع السابق ،د. حممود جنيب حسين -23
 .426، ص1989امعة اجلديدة، اإلسكندرية، د. أمحد هندي، أصول احملاكمات املدنية والتجارية، دار اجل -24
 .1150، ص2010د. عيد القصاص، الوسيط يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية، دار الكتب، القاهرة،  -25
 غري منشور. 1/11/1982ق جلسة  52( لسنة 4217الطعن رقم ) -26
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الطعن ابلتمييز ال يكون إال يف األحكــام النهــائيــة، يف حني أن  إعــادة احملــاكمــة ال ميكن أن  تقع إال  .أ
 الشيء املقضي به.على األحكام اليت حازت قوة 

من شــأنه تصــحيح األخطاء، واملخالفات القانونية اليت يرجع ســببها إىل احملكمة  التمييزالطعن بطريق  .ب
اليت أصــــــدرت احلكم املطعون فيه، يف حني أن طريق الطعن إبعادة احملاكمة غايته تصــــــحيح األخطاء 

 اليت ال يرجع سبب ارتكاهبا إىل احملكمة اليت أصدرت القرار املطلوب إعادة احملاكمة فيه.
، وهي احملكمة اليت تشــــرف على حســــن تطبيق القانون، حمكمة التمييزيقدم إىل التمييز بطريق  الطعن .ج

للخصــوم أن  يتقدموا بطلب  القانون وهي غري احملكمة اليت أصــدرت القرار املطعون فيه، يف حني مسح
إعادة احملاكمة أمام احملكمة نفســها اليت أصــدرته، والســبب يف ذلك أن  األخطاء اليت نســبت إىل هذا 

املشـــــرع حاجة إىل اللجوء إىل حمكمة  احملكمة، وإمنا اخلصـــــوم أنفســـــهم لذا مل ير   القرار مل يكن ســـــببها
ويف تطور حديث قام املشــرع املصــري بتعديل أعلى، واكتفى بعرض ذلك على احملكمة اليت أصــدرته، 

نتيجة للظروف اليت متر هبا البالد والعتبارات تتعلق  -بعض نصــــــــــــوص قانون اإلجراءات اجلنائية لديه
 (150رقم )اإلجراءات اجلنائية  فأصــدر تعديالت على قانون -العدالة وحســن ســري القضــاء بتحقيق

لسنة  (57رقم )، وقانون حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض الصادر بقانون 1950لسنة 
 اللدائرة اجلنائية مبحكمة النقض عند نظر املوضـــــــــــــوع حق إقامة الدعوى طبقً الذي أجاز فيه  1959
 يحملكمـة النقض حق التصـــــــــــــــد أن   أينائيـة، اجلجراءات اإل ( من قانون11)مقرر من املادة  ملا هو

، أو بصـــــــــدد وقائع اإلحالةهم أبمر ؤ أمسا ةإلقامة الدعوى اجلنائية ضـــــــــد متهمني آخرين خالف الوارد
، وبـــذلـــك تتحول حمكمـــة النقض من حمكمـــة قـــانون إىل مشلتهـــا التحقيقـــات اإلحـــالـــةغري واردة أبمر 

مة موضـــــــــــــــوع تنظر الدعوى وتبت فيها من دون أن تتقيد بعدد مرات اإلحالة إليها، وهو منحى حمك
حتقيق العدالة وعدم إطالة أمد  هبدفاملشـــــــــــرع املصـــــــــــري حيث منحه حملكمة النقض  ســـــــــــلكهجديد 

 احملاكمة من دون مربر مقبول.
 إعادة احملاكمة واالعرتاض على احلكم الغيايب -اثلثًا:

اض على احلكم الغيايب من طرق الطعن يف األحكام اليت قررها قانون أصول احملاكمات طريق االعرت  دعي
، التمييز وتصحيح القرار التمييزي وإعادة احملاكمة ابإلضافة إىل طرقاملعدل،  1971لسنة  (23)اجلزائية رقم 

تكون هناك فسحة للمتهم  أنالضماانت اليت وفرها القانون للمتهم حيث جيب  أحد أهم أيضاً  د  يعكما و 
دفاع عن نفسه بعد علمه بقرار احلكم الغيايب الصادر حبقه، وإيصال احلقيقة أمام يف ال متكنه احملكوم غيابياً 

 .احلكم العادل إىل احملكمة وصوالً 
 غيايبأوجه الشبه بني إعادة احملاكمة واالعرتاض على احلكم ال -1

يتفق طريق الطعن إبعادة احملاكمة مع طريق االعرتاض على احلكم الغيايب يف نقطة واحدة وهي أن كل 
 منهما ميكنان احملكمة من إعادة النظر يف املوضوع من جديد.

 الغيايب احلكم على واالعرتاض احملاكمة إعادة بني االختالف أوجه -2
على احلكم الغيايب يف احلكمة اليت تقرر من أجلها كل  خيتلف طريق إعادة احملاكمة عن طريق االعرتاض

واحد منهما، فاحلكمة اليت تقرر من أجلها احلكم الغيايب هي متكني املتهم من إبداء دفاعه أمام حمكمة 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=937&vid=33
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، أم ا يف إعادة احملاكمة فاحلكمة ليست (27)املوضوع، عندما يصدر حكماً بغيابه ومل يتمكن من إبداء دفاعه 
م من إبداء دفاعه ألن  املتهم قد أبدى دفاعه ابلفعل أمام حمكمة املوضوع اليت مل تقتنع به متكني املته

وأصدرت حكمها البات إبدانته، ولكنها تكمن يف ظهور وقائع جديدة تستلزم إعادة نظر الدعوى، فهذه 
 الوقائع اجلديدة من شأهنا أن  تؤثر بشكل مباشر على احلكم الصادر يف الدعوى.

السياسة التشريعية العراقية والمصرية المتبعة في إعادة : المبحث الثاني

 المحاكمة

 تمهيد:
 أو نقضه، للمحكوم عليه طلب إعادة النظر ابحلكم الصادر ضده بقصد إبطالهالعراقي  أاتح املشرع

 علىأمة حمك أمامصدرت احلكم أو أاحملكمة اليت  أمامأو تعديله، سواء مت تقدمي هذا الطلب  أو فسخه
ليه املشرع العراقي حينما عدد طرق إشار أطريق الثالث الذي الالطعن إبعادة احملاكمة هو  طريق دعيُ ، و منها

( من 203) إىل( 196( من قانون املرافعات املدنية وعاجله يف املواد من )168الطعن ابألحكام يف املادة )
ويعد طريق الطعن إبعادة احملاكمة أو التما   ،نافذاملعدل ال 1969لسنة (83)قانون املرافعات املدنية رقم 

هم طرق الطعن يف األحكام اليت تقع أمام احملكمة أمن بني  -كما أمسته بعض التشريعات  -إعادة النظر
على القانون الستصدار  ر والتجاوزوالتزوي يواجه حاالت من الغش أن هُ  من أمهيتهصدرت احلكم، وتبدو أاليت 

فليس من العدل احرتامها وإلزام احملكوم عليه  اإلنصاف،وال مع  وال تتطابق مع الواقع ةحكام غري عادلأ
 الً و وصجياد طريق يتمكن به احملكوم عليه من كشف حقيقتها أمام القضاء إمن  بتنفيذها، فكان ال بد

عادية يلجأ غري الوإعادة احملاكمة طريق من طرق الطعن واإلنصاف، مع احلق  يتالءمبطاهلا أو تعديلها مبا إل
لسبب من األسباب اليت نص عليها القانون،  بطالهإصدرت احلكم بقصد أاحملكمة اليت  إىل اخلصم مبقتضاها

النظر  وإعادةصدرته أا يطلب به من احملكمة جمرد سحب حكمها الذي إمنوال يقصد منه جتريح احلكم، و 
هذا على صعيد قانون املرافعات املدنية والتجارية العراقي، ، صدرتهأرفع إىل ذات احملكمة اليت ي هُ أن  فيه، بدليل 

أم ا على صعيد قانون أصول احملاكمات اجلزائية فقد أدخل املشرع العراقي تعديالً على نصوص هذا القانون 
إىل ( 370ة يف املواد من )نظم من خالله آلية إعادة حماكمة احملكوم عليهم، إذ نص على إعادة احملاكم

 -:، بناًء على ما تقدم سنقوم بدراسة هذا املبحث من خالل املطلبني اآلتيني(28)( منه 379)

                                                        
احملكمة حني تنظر املعارضة بقاعدة ال يضار املعارض بناءً  يف مصر خيضع احلكم الغيايب الصادر يف اجلنحة للمعارضة وتتقيد -27

ض على املعارضة املرفوعة منه، وال جيوز للمحكمة أن تشدد العقوبة احملكوم هبا غيابياً، كما أن الطعن يف هذا احلكم الغيايب بطريق النق
يف اجلناايت فال جيوز حملكمة اجلناايت أن حتكم على املتهم  ال يكون جائزاً إال إذا ثبت إنه أصبح هنائياً قبل تقرير الطعن ابلنقض، أم ا

ا يف غيابه إال بعد إعالنه قانونيًا ابجللسة اليت حتدد لنظره دعواه ألن اإلعالن القانوين شرط الزم لصحة اتصال احملكمة ابملوضوع، فإذ
لدعوى فأن هي فعلت كان حكمها ابطالً وجيب عليها كان املتهم مل يعلن أصاًل أو كان إعالنه ابطالً فال حيق للمحكمة أن تتعرض ل

يف هذه احلالة أتجيل الدعوى إىل جلسة أخرى إلعادة تكليف املتهم ابحلضور على الوجه الصحيح. د. حممد عيد الغريب، املرجع 
 .552،553السابق، ص

، 2009ين، مكتبة السنهوري، بغداد، د. عبد األمري العكيلي وآخرون، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، اجلزء الثا -28
 .230ص
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 شروط طلب إعادة املحاكمة وأثره -املطلب األول:
تستلزم عملية إعادة احملاكمة توافر جمموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية يف طلب إعادة احملاكمة 

 -:اره، لذا سنتناول هذه الشروط على النحو اآليتحىت ينتج مث
 أواًل: الشروط الشكلية

شكلية معينة يف طلِب إعادة احملاكمة حيث حدد اجلهة املنوط هبا  نص املشرع العراقي على شروط  
النظر يف طلب إعادة احملاكمة، وصاحب احلق يف طلب احملاكمة، واإلجراءات املتبعة يف هذا الشأن سنتناول 

 -ه الشروط على النحو اآليت:هذ
 صاحب احلق يف تقدمي الطلب -1

لبيان م ن  هو صاحب احلق يف تقدمي طلب إعادة احملاكمة يف العراق ينبغي أن  نؤكد على حقيقة مفادها 
 أن  قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي قد ميز بني فرضني.

 إعادة احملاكمة حياً وهو احملكوم عليه.أن  يكون صاحب احلق يف طلب  -:الفرض األول
فيكون يف هذه احلالة للمحكوم عليه أو من ميثله قانوانً احلق يف طلب إعادة احملاكمة، ويف مصر يقدم 

 الطلب من النيابة العامة، أو من احملكوم عليه.
ق زوجته أو أحد إذا كان احملكوم عليه متوفياً فيكون احلق لطلب إعادة احملاكمة من ح -:الفرض الثاين

 أقاربه. 
وهي صورة مستحدثة وضعها املشرع العراقي من أجل حتقيق الصاحل العام واعتبارات العدالة، وذلك 

إذا كان احلكم يف الطعن ابلنقض قد صدر بعد » ":خالفاً ملا تبناه املشرع والقضاء املصري حيث قضى أبنه
و القضاء ر، ه يتعني العدول عن احلكم املذكو إن، فوفاة الطاعن اليت مل تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره

، وحنن نتفق مع املشرع العراقي ألن احملاكمة هنا هدفها (29)«ابنقضاء الدعوى اجلنائية لوفاة احملكوم عليه
 اجلنائية.حتقيق العدالة وليس إهناء الدعوى 

 اجلهات اليت يقدم هلا الطلب واإلجراءات املتبعة بشأنه -2
الدعاء العام الذي بدوره يطلب إضبارة الدعوى ويقوم ابلتحقيق يف صحة األسباب يقدم الطلب إىل ا

اليت استند إليها الطلب، ويدقق أوراق الدعوى وبعد استكماله للتحقيقات الالزمة عليه أن  يقدم مطالعة 
أن  تقدمي  مع مراعاة ،حمكمة التمييز هي اجلهة املختصة بنظر الطلب دوتعحمكمة التمييز،  األوراق إىلمع 

ويرى الباحثان إنه من طلب إعادة احملاكمة ال يوقف تنفيذ احلكم إال إذا كان احلكم الصادر هو اإلعدام، 
املعدل وجيعل 1971( لسنة 23الضروري أن يعدل املشرع العراقي يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )

كوم عليه إىل حمكمة التمييز مباشرًة أسوة ابملشرع طلب إعادة احملاكمة يقدم من قبل االدعاء العام أو احمل
املصري الذي جعل تقدمي الطلب من قبل النيابة العامة أو احملكوم عليه وذلك للدور الرقايب الذي ميتلكه 

بعكس احملكوم عليه الذي  ،علمية يف جمال اختصاصه ايف الدعوى وذ اً شريف اً ه خصمعداالدعاء العام وب
/عاشراً( من قانون االدعاء العام  5)كما نوصي املشرع العراقي أيضًا بضرورة تعديل املادة   ،جيعل القانون

                                                        
مشار إليه لدى د. عوض حممد عوض، شرح قانون اإلجراءات  -198رقم  824ص ،أحكام النقض 4/12/1962نقض يف  -29

 .133، ص1990اجلنائية، اجلزء األول، 
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اليت تنص على أن: "تقدمي الطلبات وإبداء الرأي يف قضااي التعهد حبفظ السالم  2017( لسنة 49رقم ) 
ر إن هذه املادة تبدو لنا غامضة فيجب أن تكون أكثر وحسن السلوك وإعادة حماكمة..."، حقيقة األم

وضوحاً لكي يفهم الباحث من خالهلا هل إن مهام االدعاء العام تقدمي الطلبات يف إعادة احملاكمة أم إبداء 
 الرأي يف إعادة احملاكمة.

 -وما جتدر اإلشارة إليه هو إنه ال خيرج موقف حمكمة التمييز عن أحد فرضني:
جتد الطلب مستوفياً للشروط القانونية الالزمة له وهلا أن  تقبل الطلب وحتيله للمحكمة  -:الفرض األول

 اليت أصدرت احلكم إلعادة حماكمة املتهم. 
رفض الطلب فاألمر متوقف على قناعتها ابألسباب اليت ُأسس عليها الطلب ومبا قدم  -:الفرض الثاين

 من مستندات وأدلة أمامها.
أبن  حمكمة التمييز ال تفصل يف الدعوى املطروحة أمامها إلعادة النظر فيها، إذ إن  وعليه ميكن القول 

الفصل يف هذه الدعوى منوط ابحملكمة اليت أصدرت احلكم املطعون فيه، أو احملكمة اليت حلت حملها، أما 
قانوانً، فاألصل  يف مصر فيقدم التما  إعادة النظر إىل حمكمة النقض مىت ماتوافرت شروطه املنصوص عليها

من الناحية القانونية ال سبيل إىل الطعن يف أحكام حمكمة النقض، فهي الصورة املثلى لألحكام الباتة أنه 
من قانون اإلجراءات اجلنائية، ومن مث ال سبيل  (454)احملكوم فيه طبقًا للمادة  ءياليت حتوز حجية الش

العليا، ذلك ما مل تتوافر شروط التما  إعادة النظر جهة القضاء  هادبعإىل مراجعة قضاء حمكمة النقض 
يف حكمها الصادر يف املوضوع يف األحوال اليت تتصدى له فيها، أو يف حكم حمكمة املوضوع الذي رفض 

الرجوع يف  -على خالف القيا  -، بيد أنه ويف تطور ملحوظ قبلت حمكمة النقض الطعن فيه ابلنقض
طأ يف إعمال مبدأ قانوين اثبت كعدم إضرار الطاعن بطعنه، وذلك بوجه حكمها يف بعض األحوال جملرد اخل

خاص لدى وقوع هذا اخلطأ يف فصلها يف املوضوع لدى الطعن على احلكم للمرة الثانية طبقاً ملا تقضي به 
من قانون حاالت وإجراءات الطعن ابلنقض، وذلك حيث ال يسعف التما  إعادة النظر يف  (45)املادة 

وقد أمجلت حمكمة النقض سبب إعماهلا مبدأ الرجوع املذكور يف حتقيق حسن سري ، خلطأ القانوينإصالح ا
 :ن  ض أبقالعدالة، فالعدالة هي اهلدف والغاية من كل تلك اإلجراءات والقواعد، فقد قضت حمكمة الن

ضاء الدوائر حمكمة النقض هي خامتة املطاف، وأحكامها ابتة ال سبيل إىل الطعن فيها، ولئن كان ق»
ما  أن   سري العدالة، إال   اجلنائية ابحملكمة جرى على الرجوع يف أحكامها يف أحوال خمصوصة حتقيقاً حلسن

يؤسس الطالب عليه طلبه على حنو ما سلف بيانه خيرج عن تلك األحوال، مما يتعني معه احلكم بعدم قبول 
 .(30) «الطلب

 الشروط املوضوعية -اثنيًا:
هناك شروط موضوعية جيب أن  تتوافر يف طلب إعادة احملاكمة من أمهها أن يستند الطلب إىل أسباب 
ووقائع جديدة من شأهنا أن  تغري من جمرايت احلكم، كإن تتبني حياة اجملين عليه يف جرمية قتل مثاًل، ففي 

من احلقيقة ذاهتا، فقد نصت املادة  هذه احلالة أتىب اعتبارات العدالة اعتبار احلكم عنوان احلقيقة، أو أقوى

                                                        
 .28/3/2005جلسة  -ق 68( لسنة 24551الطعن رقم ) -30
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اليت صدر  الدعاوىجيوز طلب إعادة احملاكمة يف " :( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه270)
 :تيةآلحوال افيها حكم ابت بعقوبة، أو تدبري يف جناية، أو جنحة يف األ

 .بقتله حياً  املدعىحكم على املتهم جبرمية قتل مث وجد  إذا .1
خر الرتكابه آإذا كان قد حكم على شــــــــــخص الرتكابه جرمية مث صــــــــــدر حكم ابت على شــــــــــخص  .2

 حد احملكوم عليهما.أوكان بني احلكمني تناقض من مقتضاه براءة  ،اجلرمية نفسها
ســــند مث صــــدر حكم ابت على ي خبري أو أإىل شــــهادة شــــاهد أو ر  اســــتناداً حكم على شــــخص  إذا .3

أو صـــــدر حكم ابت بتزوير  ،(31)يأالشـــــاهد أو اخلبري بعقوبة شـــــهادة الزور عن هذه الشـــــهادة أو الر 
 .(32)السند

                                                        
إذا مل تكن شهادة الزور هي السبب الرئيسي يف إصدار حكم الرباءة جاز للمحكمة رفض طلب إعادة احملاكمة، وتطبيقاً  -31

وابلدعوى اجلزائية املرقمة  26/1/2016" سبق وأن  أصدرت حمكمة جنح الرصافة بتاريخ  :مة استئناف بغداد أبنهلذلك قضت حمك
 -حكماً وجاهياً قابالً للتمييز يقضي بـ: 2015ج//1240

( لسنة 111من قانون العقوابت رقم ) (413/3) إلغاء التهمة املسندة للمتهمني كالً من )أ. م. ع وع. م. ع( وفق أحكام املادة
عن شكوى املشتكي )أ. ع. ك( واإلفراج عنهم وإخالء سبيلهم حااًل ما مل يكونوا مطلوبني أو موقوفني على ذمة قضية أخرى  1969

 .وإلغاء صكوك الكفالة املأخوذة منهم
من قبل املعاون القضائي وتنظيم حمضر أصويل  26/3/2015ملضبوطة مبوجب حمضر الضبط املؤرخ يف إتالف الظروف الفارغة ا

القرار أعاله ابلقرار  ( األصولية، وقد نقض182)بذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، وصدر القرار استنادًا ألحكام املادة 
( واتباعًا للقرار التمييزي أعاله أصدرت حمكمة جنح الرصافة بتاريخ 24/3/2016يف  2016جزاء/ /202التمييزي املرقم )

 :ـ( حكماً حضورايً قابالً للتمييز يقضي ب2015ج منقوض//1240ابلعدد ) 10/5/2016
 عقوابت. (413/3)احدة استناداً ألحكام املادة احلكم على املدان )أ. م. ع( ابحلبس البسيط ملدة سنة و 

لكون املدان صاحب عائلة وشاب يف مقتبل العمر عليه قررت احملكمة إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة ابلفقرة )أ( أعاله حبقه ملدة 
داره مائيت دينار تعاد إليه ثالث سنوات على أن يتعهد خالهلا حبسن السرية والسلوك وأن  يودع أتمينات يف صندوق احملكمة مبلغاً مق

 ( عقوابت.146و 144و 118بعد انتهاء املدة أعاله وبعكسه يقيد املبلغ إيراداً هنائياً خلزينة الدولة استناداً ألحكام املواد )
إعطاء احلق للمشتكي )أ. ع. ك( مبراجعة احملاكم املدنية للمطالبة ابلتعويض إن كان له مقتضى بعد اكتساب القرار الدرجة 

 القطعية. 
من قبل املعاون القضائي يف هذه احملكمة وتنظيم حمضر  26/3/2015بوطة مبوجب احملضر املؤرخ يف إتالف الظروف الفارغة املض

( األصولية، وقد صدق القرار أعاله ابلقرار 182)أصويل بذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وصدر القرار استناداً ألحكام املادة 
 .1/3/2017( وبتاريخ 20/10/2016 واملؤرخ يف 2016جزاء//729/745التمييزي املرقم )

 ،قدم احملكوم عليه )أ. م. ع( بواسطة وكيلته احملامية )ن. م( طلباً إىل رائسة االدعاء يطلب فيها إعادة حماكمته لألسباب املبينة فيه
استناداً ألحكام رد الطلب لعدم توفر شروطه القانونية  6/17/38/2017وابلعدد  28/3/2017قررت رائسة االدعاء العام بتاريخ 

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، عرضت القضية أعاله على االدعاء العام وطلب مبطالعته املؤرخة  (275و 272)املادتني 
 -رد الطلب، وكان القرار ابلشكل اآليت: 5/4/2017

( األصولية وذلك 270" لدى التدقيق واملداولة فقد وجد أبن  طلب إعادة احملاكمة مل يستوف للشروط املنصوص عليها يف املادة )
أ. م. ن( احملكوم عليه جبرمية شهادة الزور وأن  احملكمة )أ. م. ع( على شهادة الشاهد )ألن احملكمة مل تستند يف حكمها إبدانة املتهم 

كانت على اطالع على احلكم الصادر حبقه وقد جاء قرارها مستنداً إىل أدلة وقرائن أخرى ومنها أقوال املشتكي وبقية شهود اإلثبات 
م 11/4/2017( األصولية، وصدر القرار ابالتفاق بتاريخ 275)التقارير الطبية عليه قرر رد الطلب استناداً ألحكام املادة إضافة إىل

 2017جزاء/ 271قرار اهليئة التمييزية اجلزائية لرائسة حمكمة استئناف بغداد ابلعدد  ،ينظر يف ذلك، ه1438رجب/ /13املوافق 
 .11/4/2017والصادر يف 

 -:قاً لذلك قضت حمكمة التمييز أبنهتطبي -32
 8/4/2008يف  2008أج//6"لدى التدقيق واملداولة وجد أن حمكمة أحداث صالح الدين قضت مبوجب قرارها الصادر بعدد 

واحلكم على كل واحد  ( من قانون العقوابت252املادة ) إبدانة احلدثني اجلاحنني الفتيان وقت احلادث والبالغني حاليًا وفق أحكام
منهما إبيداعهما يف مدرسة الشباب البالغني ملدة مخس سنوات وشهر واحد والقرار الصادر من حمكمة جناايت صالح الدين بتاريخ 

( من قانون العقوابت واحلكم عليه 252املادة ) القاضي إبدانة املتهم )...( وفق 2008ج//23ابلدعوى املرقمة  25/9/2008
ظهر أبن تلك الشهادات كانت زوراً وحيث جيوز طلب إعادة احملاكمة يف الدعوى  عقوابت (132/1)ابملادة  ابلسجن املؤبد استدالالً 

بعقوبة إذا حكم على شخص استناداً إىل شهادة شاهد، مث صدر حكم ابت على الشاهد بعقوبة شهادة  اليت صدر فيها حكم ابت
عليه فإن طلب إعادة احملاكمة من قبل  ،من قانون أصول احملاكمات اجلزائية (270/3) الزور عن هذه الشهادة، استناداً ألحكام املادة

http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=291120076545995
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=291120076545995
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=251020071137981
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=251020071137981
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120076153616
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120076153616
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120078453890
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120078453890
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120079553908
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120079553908
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=251020079038915
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=251020079038915
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=251020071638935
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=251020071638935
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=291120079039123
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=291120079039123
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120078653761
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=281120078653761


  

196 

 30: العدد

هنا ثبوت أإذا ظهرت بعد احلكم وقائع أو قدمت مســتندات كانت جمهولة وقت احملاكمة وكان من شــ .4 
 براءة احملكوم عليه.

 .لغي بعد ذلك ابلطرق املقررة قانوانً أعلى حكم نقض أو  إذا كان احلكم مبنياً  .5
أو ما يف حكمهما عن الفعل ، فراجإلأو قرار هنائي اب، أو الرباءة، دانةإلإذا كان قد صـــــــــــــــدر حكم اب .6

 هلا. نفسه سواء كون الفعل جرمية مستقلة، أو ظرفاً 
 ي سبب قانوين.أو العقوبة عن املتهم أل، إذا كانت قد سقطت اجلرمية .7

                                                        
ته مع أوراق الدعوى إىل حمكمة جناايت صالح الدين إلجراء حماكمته استناداً )ت. ه. ف( مستوف لشروطه القانونية، لذا قرر إحال

هـ املوافق  1430حمرم/ /30( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، وصدر القرار ابألكثرية يف 276( و )275ألحكام املادتني )
 -وأصدرت احملكمة قرارها اآليت: 27/1/2009

املتهمني املوقوفني  16/1/2006واملؤرخ يف  2006إحالة//7بلد مبوجب قرار اإلحالة املرقم  لقد أحال السيد قاضي حمكمة حتقيق
أمر جملس الوزراء ( عقوابت، وبداللة 49،48،47وبداللة مواد االشرتاك ) (406/1)املادة ز( وفق أحكام  .)ت. هـ. ف. أ( و)ر. أ

لقيامهما وابالشرتاك مع املتهمني املفرقة قضاايهم بقتل اجملين عليه )...( واعطاء احلق للمطالبة ابلتعويض من  2004( لسنة 3رقم)
طات يف هذه املدانني أعاله أمام احملاكم املدنية لعدم إبرازهم للقسام الشرعي ومعرفة املستحقني منهم ومل تتطرق احملكمة إىل مصري املضبو 

د( من قانون أصول  /224املادة ) القضية لوجود قضية مفرقة حبق املتهمني اآلخرين، أفهمت احملكمة احملكوم عليهما أعاله مبضمون
 حمكمة التمييز للنظر يف احلكم متييزاً كما أن هلما أن يطعنا يف احلكم الصادر أبن أوراق دعوامها سرتسل تلقائيًا إىل احملاكمات اجلزائية

عليهما لدى نفس احملكمة أعاله خالل ثالثني يومًا تبدأ من اليوم التايل لتاريخ صدور احلكم عليها وتقدير أتعاب حماماة للمحامي 
من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية، قدم احملامي  املنتدب )...( عن املدان )...( وقدرها مخسون ألف دينار تصرف له

 8/5/2006والثانية بتاريخ  4/5/2006)...( وكيل املدانني )...( و)...( ثالث لوائح متييزية يطلب فيها نقض القرار األوىل بتاريخ 
تصديق كافة  6/8/2006بتاريخ  2006ـ. ع/ه/59طلبت رائسة االدعاء العام مبطالعتها املرقمة  17/5/2006والثالثة بتاريخ 

تصديق كافة القرارات  1006هيئة عامة//108وبعدد  30/10/2006القرارات الصادرة ابلدعوى، قررت حمكمة التمييز بتاريخ 
لألسباب الواردة الصادرة يف الدعوى، ولعدم قناعة طالب إعادة احملاكمة )...( ابلقرار التمييزي املذكور أعاله فقد طلب إعادة احملاكمة 

يف  6/17/2008. طلبت رائسة االدعاء العام مبطالعتها املرقمة 27/2/2007بالئحة وكيليه احملاميني )...( و)...( املؤرخة يف 
 " لدى التدقيق واملداولة من قبل اهليئة العامة يف حمكمة التمييز االحتادية فقد وجد: إعادة احملاكمة، وصدر القرار اآليت 23/11/2008

إدانة املتهمني )...( و)...(  2006ج//32ابلدعوى املرقمة  26/4/2006أن  حمكمة جناايت صالح الدين كانت قد قررت بتاريخ 
لقيامها  2004( لسنة 3الوزراء رقم ) وأمر جملس من قانون العقوابت، (49، 47،48وبداللة املواد) (/ أ 406/1)املادة وفق أحكام 

ابالتفاق واالشرتاك مع املتهمني املفرقة قضاايهم بقتل اجملين عليه )...(عمداً مع سبق اإلصرار وحكمت على كل واحد منهما ابإلعدام 
هيئة /108وابلعدد  30/10/2006شنقاً حىت املوت وصدقت كافة القرارات من قبل اهليئة العامة يف حمكمة التمييز االحتادية بتاريخ 

رد طلب التصحيح املقدم  30/5/2007يف  2007هيئة عامة//87كما قررت حمكمة التمييز االحتادية بقرارها املرقم   ،2006عامة/
ة طلب إعادة حماكمته لألسباب الوارد 27/2/2007من قبل املدان )...( قدم احملكوم عليه )...( طالباً إىل رائسة االدعاء العام بتاريخ 

 ،فيه، وبعد إجراء التحقيق من قبل الرائسة املذكورة يف صحة األسباب اليت استند إليها الطلب فيه إعادة حماكمته لألسباب الواردة فيه
إعادة حماكمة احملكوم  23/11/2008يف  14595وتدقيق إضبارة الدعوى أعاله وأضابري الدعاوى اجمللوبة طلبت مبطالعتها املرقمة 

( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، ولدى 270/3قق سبب من أسباب إعادة احملاكمة املنصوص عليها يف املادة )عليه وذلك لتح
فة التدقيق والتمحيص من قبل اهليئة وجد أن  الدليل الوحيد ضد املتهم )...( هو ما ورد يف أقوال املتهمني املفرقة قضاايهم واملدونة بص

( و)...( وان حمكمة جناايت صالح الدين اعتمدت تلك الشهادات عندما أصدرت قرارها يف الدعوى شهود وهم كل من )...( و)...
القاضي إبدانة احلدثني  8/4/2008يف  2008أج//6أعاله وحيث أتيد من القرار الصادر من حمكمة أحداث صالح الدين بعدد 

واحلكم على كل  ( من قانون العقوابت252)املادة ( وفق أحكام اجلاحنني الفتيان وقت احلادث والبالغني حالياً كل من )...( و)...
واحد منهما إبيداعهما يف مدرسة الشباب البالغني ملدة مخس سنوات وشهر واحد والقرار الصادر من حمكمة جناايت صالح الدين 

 ( من قانون العقوابت252املادة ) القاضي إبدانة املتهم )...( وفق أحكام 2008ج//23ابلدعوى املرقمة  25/9/2008بتاريخ 
منه أبن تلك الشهادات كانت زوراً وحيث جيوز طلب إعادة احملاكمة يف  (132/1)املادة واحلكم عليه ابلسجن املؤبد استدالالً ألحكام

الدعاوى اليت صدر فيها حكم ابت بعقوبة إذا حكم على شخص استناداً إىل شهادة شاهد، مث صدر حكم ابت على الشاهد بعقوبة 
من قانون أصول احملاكمات اجلزائية، فان طلب طالب إعادة احملاكمة  (270/3)ألحكام املادة  شهادة الزور عن هذه الشهادة، استناداً 

)...( مستوف لشروطه القانونية، لذا قرر إحالته مع أوراق الدعوى إىل حمكمة جناايت صالح الدين إلجراء حماكمته استناداً ألحكام 
 ،27/1/2009هـ املوافق  1430حمرم/ /30وصدر القرار ابألكثرية يف  ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية276و 275املادتني )

 .27/1/2009يف ( الصادر 394)ينظر يف ذلك حكم حمكمة التمييز رقم 
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فقاً هلذه املادة ال يقبل القاضي إعادة حماكمة احملكوم عليهم حبكم ابت إال إذا توافرت أحد احلاالت وو 
املنصوص عليها حصراً يف املادة سالفة الذكر، ولكي يتم قبول طلب إعادة احملاكمة من قبل احملكمة جيب 

وز هلا وحتت أي ظرف أن تقبل الطلب أن تتوافر فيه حالة من احلاالت املذكورة يف املادة أعاله وإال فال جي
وذلك احرتاماً حلجية األحكام القضائية وصريورهتا ابتة، كما ال  الذي مل يتوفر فيه شرط من هذه الشروط

، واجلدير ابلذكر أنه مت إلغاء هذه املادة ومسح ألقارب (33)جيوز تقدمي طلب إعادة احملاكمة ألكثر من مرة
بطلب إلعادة احملاكمة وهو ما يعد خطوة جيدة يف اتريخ التشريع العراقي، إذ احملكوم عليه واملتوىف التقدم 

وذلك ابلقانون  1971( لسنة 23أورد املشرع العراقي تعدياًل على قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم )
ف ( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية سال271الذي نص فيه على إلغاء املادة ) 2016( لسنة 18رقم )
 .البيان

 أبنه:حاالت طلب إعادة النظر  علىمن قانون اإلجراءات اجلنائية  (441ويف مصر فقد نصت املادة )
" جيوز طلب إعادة النظر يف األحكام النهائية الصادرة ابلعقوبة يف مواد اجلناايت واجلنح يف األحوال 

 -:اآلتية
 .ايً إذا حكم على املتهم يف جرمية قتل، مث وجد املدعى قتله ح .1
إذا صــــــدر حكم على شــــــخص من أجل واقعة، مث صــــــدر حكم على شــــــخص آخر من أجل الواقعة  .2

 عينها وكان بني احلكمني تناقض حبيث يستنتج منه براءة أحد احملكوم عليهما.
إذا حكم على أحد الشــــــــــــهود أو اخلرباء ابلعقوبة لشــــــــــــهادة الزور وفقاً ألحكام الباب الســــــــــــاد  من  .3

العقوابت، أو إذا حكم بتزوير ورقـــة قـــدمـــت أثنـــاء نظر الـــدعوى وكـــان الكتـــاب الثـــالـــث من قـــانون 
 .للشهادة أو لتقرير اخلبري أو للورقة أتثري يف احلكم

أو من إحدى حماكم األحوال الشـــــخصـــــية ، إذا كان احلكم مبنياً على حكم صـــــادر من حمكمة مدنية .4
 هذا احلكم.  يوألغ

ت أوراق مل تكن معلومـة وقـت احملـاكمـة، وكـان إذا حـدثـت أو ظهرت بعـد احلكم وقـائع، أو إذا قـدمـ .5
 ن هذه الواقعة أو األوراق ثبوت براءة احملكوم عليه.أمن ش

وهذه احلاالت متفق عليها املشرعني العراقي واملصري، ولعل ذلك يرجع التفاق علة إعادة احملاكمة 
 .(34)لديهما واملتمثلة يف إصالح اخلطأ القضائي املتعلق ابلوقائع

ويرى القضاء املصري إمكانية إعادة احملاكمة إذا ترتب على إعادة احملاكمة خمالفة قاعدة أال يضار 
الطاعن هي قاعدة  مركز فعدم تسو قاعدة وجوب  إنوحيث »طاعن بطعنه، وتطبيقاً لذلك قضي أبنه 

من قانون  (417)وفقًا للمادة  غري عاديةأو  عامة تطبق على طرق الطعن مجيعها عادية كانت قانونية

                                                        
أبنه: " لدى التدقيق واملداولة من  2018اهليئة املوسعة /  /328)وأتكيداً على ذلك قضت حمكمة التمييز يف حكمها املرقم  -33

حملامي ا قبل اهليئة املوسعة اجلزائية يف حمكمة التمييز االحتادية وجد أن  طلب إعادة احملاكمة املقدم من احملكوم عليه)ا.ع.ع( بواسطة وكيله
( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لذا قرر رده لعدم 270)ع. ب( ال يستند إىل أي سبب من األسباب املنصوص عليها ابملادة)

هـ 1434صفر//3من القانون املشار إليه وصدر القرار ابالتفاق يف 275و272استيفاء شروطه القانونية استنادًا ألحكام املادتني
 .18/12/2018املوافق

 .572فخري عبد الرازق صليب احلديثي، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، مكتبة السنهوري، بغداد، بدون سنة نشر، ص -34

http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=251020079038915
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=251020071638935
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ن حاالت وإجراءات الطعن أمام أيف ش 1959لسنة  57من القانون رقم  (43)اإلجراءات اجلنائية واملادة  
الدعوى اجلنائية رفعت على املتهم  أن  وكان واقع احلال يف الدعوى املاثلة...  حمكمة النقض، ملا كان ذلك

دنية مل تطعن يف احلكم الصادر من حمكمة اثين درجة املدعية ابحلقوق امل أن  ه.... وملا كان الثابت أنبوصف 
ل عن ؤو على الطعن احلاصل من املتهم واملس ، وقد نقض هذا احلكم بناءً 1973بتاريخ أول سبتمرب سنة 
ن يضارا بطعنهما، وإذ كان احلكم الصادر من هذه احملكمة أه ال جيوز من بعد إناحلقوق املدنية وحدمها، ف

قد قضى بتقدير التعويض مببلغ مثانية آالف « يف الطعن املرفوع للمرة الثانية» 1975من أبريل سنة  13يف 
ل عن احلقوق املدنية يكون قد أضر هبما مبا ال يتفق ؤو الطعن ابلنقض احلاصل من املتهم واملس ن  إجنيه، ف

 «.ستئنافية قد قدرته مببلغ مخسة آالفحيث كانت احملكمة اال»وصحيح القانون 
ن ترجع هذه احملكمة أه ال يوجد ما مينع من أنلك، وكان قضاء هذه احملكمة قد جرى على ملا كان ذ

على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد اخلصوم يعلن به اخلصم اآلخر، وهو ما  يف حكمها بناءً 
كمة بتاريخ نه يتعني الرجوع يف احلكم الصادر من هذه احملإإعادة النظر املقدم، ف التما انطوى عليه طلب 

 .(35)«يف خصوص ما قضى به يف الدعوى املدنية 1975من أبريل سنة  13
ويف هناية املطاف ميكننا القول أبن  األسس اليت بىن عليها املشرع العراقي إعادة احملاكمة لديه هي ذاهتا 

وقع فيه احلكم  األسس اليت تبناها املشرع املصري، واليت ترمي عند كل املشرعني إىل تصحيح اخلطأ الذي
 فيما يتعلق ابلوقائع.

 الضوابط القانونية والقضائية إلعادة املحاكمة وأثرها -املطلب الثاني:
كما عمل   ،ن العراقي واملصري جمموعة من الضوابط اليت حتكم عملية إعادة احملاكمةاوضع املشرع

القضاء يف العراق ومصر على بيان تلك الضوابط، وإرسائها على حنو موافق للقانون، لذا سنتناول تلك 
 -:الضوابط على النحو اآليت

 إعادة احملاكمة مبثابة حماكمة مبتدأة -أواًل:
اجلنائية من قانون اإلجراءات  (395)طبقاً لنص املادة من املقرر يف أحكام حمكمة النقض املصرية أنه 

استقر  ن قضاء حمكمة النقضإف ابلتايلو  ة،مبتدأمبثابة حماكمة وهي  حبكم القانون تكون إعادة احملاكمة
مما جاء ابحلكم  بشيءالدعوى بكامل حريتها غري مقيدة  يفتفصل  يكون حملكمة اإلعادة أن   على أن

أي مبعىن إنه مطلق احلرية اكمة بشأن إعادة احملوهو  ، وأتسيسًا على ما تقدم يكون للقاضي(36)الغيايب
ن يكون من أب ياً وال مبال ،ذات الواقعة على متهم آخر يفمما تضمنه حكم صادر  بشيءغري مقيد  يكون

تكونت لديه قيام تناقض بني حكمه واحلكم السابق صدوره على  اليتوراء قضائه على مقتضى العقيدة 
 اآلخر. القاضيتكونت لدى  اليتمقتضى العقيدة 

                                                        
 .22/6/1975جلسة  -ق 44( لسنة 788)الطعن رقم -35
 غري منشور. 9/5/1982ق جلسة  52( لسنة 1274الطعن رقم ) -36
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تغيري هيئة احملكمة ال يوجب إعادة إجراءات احملاكمة إال إذا أصر عليها املتهم أو املدافع  -اثنيًا:
 عنه

ه: "ملا كان الثابت من االطالع على احلكم املطعون ن  أتطبيقاً لذلك قضت حمكمة النقض املصرية على 
الدعوى قبل إحالتها إىل احملكمة اليت أصدرت فيه أن  الطاعن طلب أمام احملكمة اليت كانت منظورة أمامها 

احلكم املطعون فيه ندب خبري حسايب وهو ما يسلم به الطاعن أبسباب طعنه مث نظرت القضية جبلسة 
حيث تغري تشكيل احملكمة وأبدى احلاضر مع الطاعن دفاعه بتلك اجللسة من دون أن  22/9/2009

يف الدعوى، وملا كان القانون مل يوجب عند تغيري  يطلب ندب خبري حسايب مث أصدرت احملكمة حكمها
هيئة احملكمة إعادة إجراءات احملاكمة أو ضم أوراق أو اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إال  إذا أصر 

احملكمة من جانبها حمالً لضم أوراق  املتهم، أو املدافع عنه على ذلك، أما إذا تنازل صراحة أو ضمناً ومل تر  
فيجوز للمحكمة أن ترفض طلب ندب خبري حسايب وإن هذا  ،ذ أي إجراء من إجراءات التحقيقأو اختا

 .(37)الرفض جاء لعدم وجود حمل لندبه
 مدنياً أمام حمكمة اإلعادة من جديد ين يدعأابحلقوق املدنية  يجيوز للمدع -اثلثًا:

د أمام حمكمة اإلعادة، كما أجازت حمكمة النقض املصرية للمدعي ابحلقوق املدنية االدعاء من جدي
نقض احلكم وإعادة احملاكمة  أن  لئن كان األصل حددت احملكمة نطاق هذا احلق ومربره حيث قضت أبنه: "

وقفت عندها  اليتسريها من النقطة  لتستأنف كانت عليها  اليتاإلعادة ابحلالة يعيد الدعوى إىل حمكمة 
مة اإلعادة ملا أبرمته حمكمة النقض من احلكم املنقوض، أال تتعرض حمك بشرطقبل صدور احلكم املنقوض، 

بىن عليها الطعن، واملتصلة بشخص  اليتالوجوه إال من  ابحلكم املطعون فيه ال تتصل محكمة النقضف
 اوإذ ،يضار املتهم بطعنه إذا كان قد انفرد ابلطعن على احلكم بشرط أالو  –الطاعن وله مصلحة فيها 

خرجت من حوزة احملكمة بسبق إحالتها إىل احملكمة املدنية املختصة إعماالً لنص  كانت الدعوى املدنية قد
إجراء حتقيق، ومل يطعن  يالفصل فيها يقتض أن   من قانون اإلجراءات اجلنائية ملا ارأتته من( 309) املادة

للخصومة، وال مانع من السري فيها، والنتفاء مصلحتهم  هيه غري منألناحلكم من هذه الناحية  يفاملتهمون 
ابحلقوق  يهنم كانوا قد فعلوا لقضت حمكمة النقض بعدم قبول طعنهم، ومن مث فما كان جيوز للمدعأولو  -

سبق  الذيدعاء عوداً إىل أصل اال دُّ عيُ ن ذلك ألمدنياً أمام حمكمة اإلعادة من جديد،  ين يدعأاملدنية 
ن تكون هذه احملكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت أذلك  يف يته إىل احملكمة املدنية، يستو ن قضى إبحالوأ

احلكم يوجب عدم إضارهتم بطعنهم،  يفن انفراد املتهمني ابلطعن ألنظرة، و  يففيه، أو مل تكن قد شرعت 
الطعن بطريق ن طبيعة أل، و أو التعويض املدين، ن يكون الضرر من انحية العقوبة اجلنائيةأذلك  يف ييستو 

الدعوى  يفابحلقوق املدنية ألول مرة  عيالنقض وأحكامه وإجراءاته، ال تسمح ابلقول جبواز تدخل املد
 ااجلنائية بعد إحالتهم من حمكمة النقض إىل حمكمة املوضوع إلعادة الفصل فيها بعد نقض احلكم، وإذ

دعوى املدنية لدى حمكمة اإلعادة، قضائه على قبول ال يفخالف احلكم املطعون فيه هذا النظر، وجرى 
أتويله مبا يوجب تصحيحه والقضاء بعدم  يفه يكون قد خالف القانون وأخطأ إنوألزم املتهمني ابلتعويض، ف

                                                        
 غري منشور. 7/5/2011ق جلسة  80( لسنة 2317الطعن رقم ) -37
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التصال وجه الطعن هبما، وذلك من  قبول الدعوى املدنية ابلنسبة للطاعن األول واحملكوم عليهما اآلخرين 
 الذيطعن، ومن دون حتديد جلسة لنظر املوضوع، ما دام العوار من ال الثايندون حاجة لبحث الوجه 

 -، ويرتتب على إعادة احملاكمة أثران:(38)القانون يفشاب احلكم مقصوراً على اخلطأ 
 اجلنائي املطعون فيهاألول: وقف تنفيذ احلكم  -1

من أهم النتائج املرتتبة على قبول طلب إعادة احملاكمة هي وقف تنفيذ احلكم، فمىت ما تبني حملكمة 
املوضوع أن الطعن قدم خالل املدة القانونية املطلوبة وهي مخسة عشر يوماً ومىت ما توافرت األسباب اليت 

ويف هذه عن من الناحية الشكلية تدعو إىل إعادة حماكمة احملكوم عليه، كان للمحكمة أن  تقضي بقبول الط
، وجيوز ملقدم طلب اإلعادة طلب (39)احلالة يوقف تنفيذ احلكم حلني انتهاء إعادة حماكمة املتهم جمددًا 

وقف تنفيذ احلكم املطلوب إعادة احملاكمة بشأنه حلني الفصل يف الطعن وذلك يف احلاالت اليت خيشى فيها 
 ر تداركه ابلطاعن.من متام التنفيذ حدوث ضرر جسيم يتعذ

 حكم جديد حملهالثاين: صدور  -2

إذا تبني للمحكمة توفر أحد األسباب املوجبة إلعادة احملاكمة يف الطلب، كان هلا أن تقوم إبجراء 
حتقيقاهتا كاملة يف الدعوى فإن  وجدت طالب اإلعادة حمق يف طلبه كان هلا أن  تقوم إبصدار حكم يقضي 

، ويف هذه احلالة (40)و بتعديله يف اجلزء الذي ثبت حق طالب اإلعادة يف إبطالهإببطال احلكم املطعون فيه أ
 -على احملكمة أن تقوم إبصدار أحد األحكام اآلتية:

 حكماً جديداً مغايراً متاماً للحكم األول كأن تصدر حكماً برباءة املتهم .1
ملطروحة أمامها وتقدرها وتنفدها ها حمكمة وقائع فتنظر الوقائع اعدوهذا أمر منطقي ألهنا تنظر الدعوى ب

 على ضوء األدلة املستجدة اليت دعت إىل إعادة حماكمة احملكوم عليهم.
 هلا إن تعدل احلكم الصادر .2

ففي هذا الفرض لن تقوم احملكمة إبصدار حكم برباءة احملكوم عليه، ولكنها سوف ختفف العقوبة 
لظروف املطروحة عليها، والسؤال الذي يطرح هنا وقائع ويف ضوء اوعلى ضوء ما استجد من  ،احملكوم هبا

 .؟هل جيوز الطعن إبعادة احملاكمة :هو
 1969( لسنة 83( من قانون املرافعات املدنية العراقي رقم )202يف حقيقة األمر تكفلت املادة )

"ال يقبل الطعن بطريق إعادة احملاكمة يف احلكم الصادر يف  :ابلرد على هذا التساؤل حيث نصت على أنه
 الطعن إبعادة احملاكمة".

ويف رأينا أن هذا النص وإن كانت له حكمة أملتها ضرورة إهناء الدعوى املطروحة أمام القضاء، ووضع 
هبذا األمر، فمرفق  حد هلا حىت ال ميل النا  من حماكمة تلو األخرى لذات اجلناية إال إننا ال ميكننا التسليم

القضاء يسعى يف املقام األول إىل حتقيق العدالة والعدل، وال خيفى على أحد أن حتقيقهما قد حيتاج إىل 
 صرب ورؤية.

                                                        
 غري منشور. 13/3/1985ق جلسة  54( لسنة 7448الطعن رقم ) -38
 .683، ص2004املرافعات املدنية والتجارية، منشورات احلليب احلقوقية، د. نبيل إمساعيل عمر، الوسيط يف قانون  -39
 .272، ص2009وتطبيقاته، املكتبة القانونية، بغداد،  1969لسنة  83مدحت احملمود، شرح قانون املرافعات املدنية رقم  -40
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إن تقييد عدد مرات الطعن إبعادة احملاكمة يف عدد معني ال جيب أن يكون حىت ولو كان الدافع من 
مد النزاع، فسد الباب ال ينبغي أن يتم أبي حال من األحوال وراء ذلك سد الباب على الراغبني يف إطالة أ

على حساب اجلديني من مقدمي الطلب، وجيب أن يرتك األمر يف النهاية للقاضي ليبت يف قبول الطلب 
 أو رفضه وفقاً العتبارات معينة يقدرها القانون.

 الخاتمة

ا البحث، ومن مث نتبعها ببعض التوصيات جيدر بنا يف هذه احملطة أن نعرض أهم النتائج اليت تضمنها هذ
 اليت البد من اإلشارة إليها.

 أواًل: النتائج
ومن زوجتــه أو أحــد  ،إعــادة احملــاكمــة طلــب يقــدم من احملكوم عليــه أو من ميثلــه قــانوانً إن كــان حيــاً  .1

 إىل االدعاء العام. ،أقرابئه إن كان متوفياً 
 العدل وتصويب جمرى سري العدالة، ليتفق واحلقيقة الواقعة.إعادة احملاكمة هي وسيلة فاعلة إلقرار  .2
يشــرتط لقبول طلب إعادة احملاكمة توافر أســبابه اليت حددها القانون اليت من شــأهنا أن تغري من ســري  .3

 وجمرى احلكم الصادر.
يوجــد فرق كبري بني الطعن يف األحكــام اجلنــائيــة ابلنقض واالســـــــــــــــتئنــاف، وبني الطعن بطريق إعــادة  .4

اكمة حيث تتم إعادة احملاكمة بعد اســـــــــــــــتنفاذ الدعوى لكافة الطرق القانونية وبعد ظهور وقائع احمل
 جديدة من شأهنا أن  تغري يف جمرى احلكم القائم.

 من اآلاثر املرتتبة على إعادة احملاكمة وقف تنفيذ احلكم وإعادة احملاكمة من جديد. .5
 .مام حمكمة اإلعادة من جديدمدنياً أ ييدع ن  أابحلقوق املدنية  يجيوز للمدع .6

 ثانيًا: التوصيات
نوصــــــي املشــــــرع العراقي املصــــــري بضــــــرورة إعادة تنظيم مســــــألة إعادة احملاكمة على حنو يشــــــكل أكثر  .1

 فاعلية وواقعية ليتفق مع املستجدات القائمة. 
ة نُوصـــي ابلنص على حتديد دائرة قضـــائية يكون اختصـــاصـــها األصـــيل البت يف طلبات إعادة احملاكم .2

خالل مدة زمنية مقبولة بغية احلد من اســــــــــــتعمال طلبات إعادة احملاكمات من أجل إطالة أمد النزاع 
 ال أكثر.

 لســــنة( 23) رقم اجلزائية احملاكمات أصــــول قانون يف العراقي املشــــرع الضــــروري أن يعدل من نه  أ نرى .3
 حمكمة إىل عليـه احملكوم أو العـام االدعـاء قبـل من يقـدم احملـاكمـة إعـادة طلـب وجيعـل املعـدل1971
 عليه احملكوم أو العامة النيابة قبل من الطلب تقدمي جعل الذي املصــري ابملشــرع أســوة مباشــرةً  التمييز
علمية يف  االدعوى وكونه ذ يف اً شـــــــريف اً خصـــــــم هعدوب العام االدعاء ميتلكه الذي الرقايب للدور وذلك

 احملكوم عليه الذي جيعل القانون يف أغلب األحيان.على العكس من  ،جمال اختصاصه
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نظراً ألمهية حمكمة التمييز يف العراق لذا نقرتح على جملس القضــاء األعلى بضــرورة فتح حماكم للتمييز  .4 
يف كافة حمافظات العراق، وذلك من أجل ختفيف العبء الواقع على حمكمة التمييز يف الوقت احلايل 

 اآلالف سنوايً، ولكي تنجز الدعاوي أبسرع وقت ممكن. واليت تبلغ دعاويها عشرات
 لســـــنة( 49) رقم العام االدعاء قانون من( عاشـــــراً / 5) املادة تعديل بضـــــرورة العراقي املشـــــرع نوصـــــي .5

 وحســــــــن الســــــــالم حبفظ التعهد قضــــــــااي يف الرأي وإبداء الطلبات تقدمي: "أن على تنص اليت 2017
 لكي وضــــوحاً  أكثر تكون أن فيجب وغامضــــة  تكن واضــــحةلكوهنا مل ،..."حماكمة وإعادة الســــلوك

 إبداء أم احملاكمة إعادة يف الطلبات تقدمي العام االدعاء مهام من إن هل خالهلا من الباحث يفهم
 .احملاكمة إعادة يف الرأي
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احكام االحوال الشخصية للتوأم السيامي المتالصق )دراسة قانونية 

 استقرائية في ضوء الفقه االسالمي(

Personal status provisions for conjoined Siamese twins 

(An inductive legal study in the light of Islamic 

jurisprudence  
 Gawad Hussein-Dr. Atheer Abdel(1)اثير عبد الجواد حسين دم.

 Dr. Hasanin Maki Jodi  (2)حسنين مكي جودي دم.

 Shamri-Prof. Haider Hussain Al (3).د حيدر حسين الشمريأ

 الملخص

فيتزوج ويرث خلق هللا اإلنسان يف أحسن تقومي وأجرى عليه أحكام الشريعة الغراء وهو هبذه اهليئة 
 ويوصى له.

لكن يف حاالت اندرة قد يولد اإلنسان هبيئة توأم متالصق حبيث ال ميكن فصل هذا التالصق إال 
ابلتداخل اجلراحي وبطبيعة احلال فإن هكذا حالة تقتضي تطبيق أحكام خاصة على هذا الكائن وقد عىن 

ألة ووضعوا له مجلة من اإلحكام مبا يقتضي فقهاء الشريعة اإلسالمية منذ عصور اإلسالم األوىل هبذه املس
اإلسرتشاد هبذه األحكام بغية الوصول إىل حلول انجعة تعاد املشاكل اليت تثريها حالة التالصق بني التوأم 

 من الناحية القانونية.
 الكلمات املفتاحية: التوأم السيامي، الفقه اإلسالمي، األحوال الشخصية.

                                                        
 كلية القانون.  /--جامعة أهل البيت  -1
 كلية القانون.  /--ث األنبياءوار جامعة  -2
 كلية القانون.  /عة كربالءجامعة جام -3
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Abstract 
God created man in the best calendar and applied to him the provisions 

of the noble Sharia while he is in this form, so he marries, inherits and 

bequeaths to him. 

But in rare cases, a person may be born in the form of conjoined twins, 

so that this conjoining can only be separated by surgical intervention. Of 

course, such a situation requires the application of special provisions on this 

being. The jurists of Islamic Sharia since the early ages of Islam have been 

concerned with this issue and put a set of rulings for it that requires guidance 

These provisions are made in order to reach effective solutions that deal 

with the problems raised by the case of conjoined twins from a legal point of 

view. 

 المقدمة

اهليئة فيتزوج ويرث  خلق هللا اإلنسان يف أحسن تقومي وأجرى عليه أحكام الشريعة الغراء وهو هبذه
 ويوصى له.

لكن يف حاالت اندرة قد يولد اإلنسان هبيئة توأم متالصق حبيث ال ميكن فصل هذا التالصق إال 
ابلتداخل اجلراحي وبطبيعة احلال فإن هكذا حالة تقتضي تطبيق أحكام خاصة على هذا الكائن وقد عىن 

ذه املسألة ووضعوا له مجلة من اإلحكام مبا يقتضي فقهاء الشريعة اإلسالمية منذ عصور اإلسالم األوىل هب
اإلسرتشاد هبذه األحكام بغية الوصول إىل حلول انجعة تعاد املشاكل اليت تثريها حالة التالصق بني التوأم 

 من الناحية القانونية.
 تحديد نطاق البحث:

صل والزواج واملرياث يتحدد نطاق البحث يف حبث أحكام التوأم السيامي بنواحي معينة هي حكم الف
والوصية وحبث هذه األمور ابلتأكيد يقتضي التمهيد حول مفهوم التوأم السيامي وهبذه األمور يتحدد نطاق 

 حبثنا.
 أهمية املوضوع:

ميكن أن جنمل أمهية املوضوع من انحيتني عملية وعلمية فأما العملية أتيت من املشاكل اليت يثريها هذا 
أما من الناحية  ؟وما هي أحكام أرثه ؟ي على الصعيد العملي فما هي أحكام زواجهالنوع من التوأم السيام

العلمية فتتمثل أمهية املوضوع بقلة الدراسات اليت تناولت موضوع التوأم السيامي خصوصًا يف اجلانب 
القانوين فأغلب الدراسات اليت وقعت بني أيدينا تناولت املوضوع من جهة الفقه االسالمي فقط ومل جند 

لك يدعوان إىل تناول املوضوع ابلبحث عسى دراسة متخصصة تناولت املوضوع من الناحية القانونية كل ذ
 أن نصل إىل نتائج يسرتشد من خالهلا املشرع للوصول لرؤاي تؤهله إىل أن ينظم أحكام التوأم السيامي.
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 مشكلة البحث: 
 اً تتلخص مشكلة البحث ابخللل التشريعي الذي ينطوي على صورة الفراغ التشريعي فال جند نصوص

 ضمن املنظومة القانونية العراقية وكذلك العربية. تنظم أحكام التوأم السيامي
 منهجية البحث:

ملنهج التحليلي اإلستقرائي لآلراء الفقهية اليت قيلت حول موضوع التوأم السيامي مع اسنتبع يف حبثننا 
 مقارنة هذه اآلراء بني خمتلف املذاهب اإلسالمية.

 خطة البحث:
وحكم زواجها  ،ملبحث األول التعريف ابلتوائم السياميةسنقسم هذا البحث على مبحثني، سنتناول يف ا

ومن مث نتناول يف املبحث الثاين أحكام أرث التوأم السيامي ووصيته، وسنختم هذا البحث خبامتة توضح 
 فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقرتحات.

 المبحث األول: التعريف بالتوائم السيامية وحكم زواجها

السيامية وحتديد معناه بشكل دقيق أمهية كبرية لتميزه عن غريه من األوضاع اليت قد للتعريف ابلتوائم 
تشتبه معه كالتوأم العادي وكذلك تشوه بعض األعضاء ومن األمهية مبكان معرفة مدى أعتبار هذا الكائن 

 ؟وما هو حكم هذه اجلراحة ؟أو شخصني وهل من املمكن التدخل جراحيًا لفصلهما اً واحد اً شخص
كل هذه أألسئلة سنقسم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف املطلب األول التعريف ابلتوائم   نلإلجابة ع

 م السيامية.ائالسيامية وحكم فصلها ومن مث نتناول يف املطلب الثاين حكم زواج التو 
 املطلب األول: التعريف بالتوائم السيامية وحكم فصلها

يف الفرع االول تعريف التوائم السيامية و انواعه ويف الفرع سنقسم هذا املطلب على فرعني سنبحث 
 الثاين سنبحث التوصيف القانوين لتوأم السيامية وحكم فصلها.

 وانواعه: تعريف التوائم السيامية األول:الفرع 
التوأم يف اللغة ولدان فأكثر خيرجان من بطن واحدة بني والدتيهما أقل من ستة أشهر يقال لكل واحد 
منهما أبنه توأم اآلخر وهل يسمى توأم أو تؤمان فهنا موطن خالف بني اللغوين فيقول الفريوز أابدي 

و أنثى أو ذكر وأنثى ويقال توأم )التوأم من مجيع احليوان املولود مع غريه يف بطن من األثنني فصاعداً ذكرأ أ
ويف  (4)للذكور وتوأمة لإلنثى فإذا مجعا فهما توأمان وتوأم أأتمن األم فهي متئم ومتائم أخاه أي ولد معه 

هذا يف إطار معىن كلمة التوأم لغة أما ابلنسبة للتعريف  (5)رأي آخر فإن التوأم مشتقة من الوائم واملوافقة 
ة فتعريف هذا املصطلح املركب يقتضي الرجوع إىل املعىن اللغوي لكلمة )متالصقة( اللغوي للتوائم املتالصق

 وهي مشتقة من لصق مبعىن لزق يقال لصق الشئ بغريه لصقاً ولصوقاً لزق به فهما الصق ولصاق.
 .(6)ويقال ألصق الشئ ابلشئ أي ألزقه به والصقه الزقه وألتصق به تالصقاً 

                                                        
 .160ص  ،1ط ،بريوت ،4اجمللد  ،القامو  احمليط ،جمد الدين الفريوز أابدي -4
  ؟؟؟؟؟؟؟.80ص  (،مادة وأم) ،اجلزء الساد  ،أيب فار  معجم مقاييس اللغة -5
 .366ص  ،3ج (،مادة )لصق ،لسان العرب ،أبن منظور -6



  

 احكام االحوال الشخصية للتوأم السيامي املتالصق )دراسة قانونية استقرائية يف ضوء الفقه االسالمي( 

207 

م املتالصقة لغة على إهنا ما ولد ائمفردة املتالصقة نستطيع أن نعرف التو  وبدمج معىن مفردة التوأم مع
 .من بطن واحدة وبوقت واحد وألتصق جسميهما معاً 

أما أصطالحًا فقد عرفت على إهنا توائم تنشأ من بويضة ومشيمة واحدة وتعد متشاهبة ومتطابقة مل 
يكتمل إنفصاهلا فتولد متصلة يف منطقة أو أكثر من اجلسد وهي متطابقة اجلنس والصفات الوراثية و يطلق 

 (7)ثر فيها هذه الظاهرة على هذه الظاهرة التوائم السيامية نسبة لسيام )األسم القدمي لتايلند حيث تك
ويعرفها آخرون على أهنا كل مولودين أرتبطا ببعضهما يف جزء أو أكثر من أجزاء جسميهما خلقة ال ميكن 

 .(8)فصلهما إال إبجراء جراحي 
وعرفت أيضًا على أهنا التوائم اليت تنشأ من مشيمة وبيضة واحدة وتعد متشاهبة ومتطابقة مل يكتمل 

 .(9)تصقة يف منطقة أو أكثر من اجلسد وهي متطابقة اجلنس والصفات الوراثية وتولد مل ،أنفصاهلا
وهناك من عرف التوائم امللتصقة على أهنا توأمان متالمحان هلما يف كثري من األحيان أعضاء مشرتكة 

(10). 
ال اخللقة اجلنينان التوأمان املتطابقان مكتم))أما )األجنة املتالصقة( فهناك من عرف هذا املصطلح أبنه 

 ((املتالمحان يف أثناء احلمل تالمحاً غري طبيعي وهلما يف كثري من األحيان أعضاء مشرتكة ،ومتحدا اجلنس
(11). 

ومن كل ما تقدم ميكننا أن نعرف التوائم السيامية أبهنا التوائم املتحدة يف الصفات اليت تنشأ من بويضة 
 ابلتدخل اجلراحي ويف مجيع األحوال يكون اجلنينان ومشيمة واحدة وتكون متصلة بشكل ال ميكن فصله إال

 من جنس واحد وال يزيد عدد التوائم املتالصقة عن أثنني.
وحنن إذ نضع هذا التعريف نؤكد على أن حاالت التوائم السيامية ال ميكن أن تكون إال من جنس 

تالصق بني أكثر من الور واحد ذكران أو أنثيان وكذلك جيب أن ال يزيد عددهم عن أثنني فال ميكن تص
 أثنني وكذلك جيب أن يكون التالصق اتماً حبيث ال ميكن فصلهما إال ابلتدخل اجلراحي.

( تصنف التوائم السيامية بتصنيفني األول يعتمد على معيار :الفقرة الثانية / أنواع التوائم السيامية
اإللتصاق واجلزء الذي يتم فيه اإللتصاق اإلكتمال من عدمه أما التصنيف الثاين فهو الذي يعتمد على نوع 

 يف اجلسم ولزايدة اإليضاح سنشارك كل من هذين التصنيفني:
أنواع التوائم السيامية أبعتبار اإلكتمال وعدمه/ تتنوع التوائم السيامية إىل عدة أنواع ذكرها األطباء  -1

 نوردها تباعاً:

                                                        
 .105، ص 2009 ،الرايض ،مكتبة العبكان ،جتربيت مع التوائم السيامية ،الربيعةد. عبد هللا بن عبد العزيز  -7
مقالة مقدمة يف الدورة العشرون  ،نوازل التوائم امللتصقة األحكام املتعلقة بفصلها ومرياثها وزواجها ،د. عبد الناصر رأبو البصل -8

 .81ص  ،2010للمجمع الفقهي اإلسالمي املنعقد مبكة 
 ،2010 ،مكة ،مقالة مقدمة يف الدورة العشرون للمجمع الفقهي،األحكام الفقهية للتوائم املتالصقة،عبد هللا أطباند.انصر  -9

 .7ص
رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة اإلمام حممد بن  ،أحكام التوائم امللتصقة يف الفقه اإلسالمي ،علي بن عبد هللا احلمد -10

 .8ص  ،هـ 1423 ،قسم الفقه اإلسالمي ،سعود
 .أحكام األجنة املتالصقة حبث منشور يف جملة ،فهد بن عبد الكرمي السنبدي -11
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مكتماًل واآلخر جمرد جزء من جســــــــــــــــد يفتقـد التوائم الطفيليــة: هي اليت يكون فيهــا أحــد التوائم  .أ 
مقومات احلياة ويعد متطفالً على أخيه ومن هنا جاءت التســـــــــــــــمية وخيتلف العلماء يف إطالق 
صــفة )ســيامي( على هذا النوع ألن أعضــاء احلياة موجودة فقط يف أحدمها، أما اآلخر فأعضــاؤه 

ة خمصـــبة من حيوان منوي واحد إذا وتتكون هذه التوائم من بيضـــة واحد (12)ال تقوم معها احلياة 
الناشـــــــئة حتت اللفســـــــجة يف مرحلة متأخرة كاليت حتدث للقرص اجلرثومي حيث أنفصـــــــلت اخللية 

يؤدي ذلك إىل تكوين جنينني بغشـــاء ســـلي واحد ومشـــيمة واحدة ويف هذا النوع ميكن مالحظة 
ءاً من جنني يكون حمموالً توائم متالصـــقة نتيجة عدم اإلنفصـــال التام يف اخللية اجلنســـية أو أن جز 

جبوار اجلنني اآلخر وتكون نتيجــة عــدم أكتمــال التكوين يف أحــد التوأمني وقــد ذكر األطبــاء أن 
التوأم الطفيلي ال ميكنه أن يســـتقل ابحلياة على حاله هذا وأنه ميكن أســـتئصـــاله ليبقى بعد اجلنني 

 (13)مكتمل األعضاء 
حلــدوث حــالــة التوأم داخــل توأم آخر حني يكون هنــاك التوأم داخــل توأم: من احلــاالت النــادرة ا .ب

يكون غري مكتمل ويكون جنني مكتمل النمو وبداخله جنني آخر يف مرحلة النمو املبكر حبيث 
وقد حيدث هذا نتيجة  ،ميتاً أو ضـــامراً بشـــكل يف جتويف اجلنني األصـــلي ما يشـــبه الورم املختفي

هذا اجلنني وقد ذكر  رحلة ختلقه فينتج عنهادخول بيضـــة خمصـــبة إىل داخل جتويف بدنه خالل م
 .(14)مليون حالة  /1األطباء أن هذه احلالة حتدث بنسبة 

من التوائم يتبع التوائم املتطابقة املتالصـــــــــــــقة نتيجة حدوث إنفصـــــــــــــال  التوائم املكتملة: هذا النوع .ج
حيــث يؤدي ذلــك إىل تكوين  ،اخلليــة اجلنينيــة يف مرحلــة متــأخرة كــاليت حتــدث للقرص اجلرثومي

جنينني بغشـــــاء ســـــلي واحد ومشـــــيمة واحدة يف هذا النوع ميكن مالحظة تكون التوائم ملتصـــــقة 
وتقســــــم هذه الفئة حســــــب  (15)ييت اللفســــــجة الرئيســــــيتني نتيجة عدم تكامل اإلنفصــــــال بني خل

وقد قيل يف تفســـــــــــــــري هذه احلالة نظريتان النظرية األقدم هي نظرية  ،مواقع اإلتصـــــــــــــــال هلذ التوأم
الثانية واألكثر قبوالً عند اهل اإلنشطار حيث تنقسم البويضة املخصبة أنقساماً جزئياً أما النظرية 

حيث تنقسم البويضة املخصبة إنقساماً كامالً لكن  ،اإلندماجاالختصاص من االطباء هي نظرية 
اخلالاي اجلذعية )اليت تبحث عن خالاي مماثلة( جتد مثيالً اخلالاي اجلذعية على التوأم اآلخر وينتج 

والدة مع وجود نســـبة أعلى  189000احلالة نســـبة حالة واحدة لكل التوأمان معاً وحتدث هذه 
وميوت ما يتعدى نصـــــــف التوائم الســـــــيامية يف  ،ا وأفريقيا والربازيلنوعاً ما يف جنوب شـــــــرق آســـــــي

الرحم قبل الوالدة واجلزء اآلخر منهم يولد مع تشـــــوهات يصـــــعب العيش حبيث يبلغ معدل احلياة 

                                                        
 ،الطبعة األوىل ،املكتب اجلامعي احلديث ،أحكام زواج التوائم السيامية دراسة فقهية مقارنة ،عبد احلليم حممد منصور علي -12
 .21ص  ،2013

 .22ص  ،املصدر السابق ،د. عبد احلليم حممد منصور -13
ص  ،2008 ،الطبعة األوىل ،دار األصمعي للنشر والتوزيع ،اجلينات املتالصقة وموقف الفقهاء منه ،حممد مفتاح الشافعي -14

 .22ص  ،املصدر السابق ،أشار إليه د. عبد احلليم حممد منصور ،70
 .23ص  ،املصدر السابق ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -15
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ــــة %25والبقــــاء عليهــــا  ــــامي ــــداين )تشـــــــــــــــــــانج وانج  وكــــان األخوين ،من التوأم الســـــــــــــــي ــــايالن الت
 .(16)املتالصقة  ( أشهر زوج من التوأم1874 -1811بنكر)

املتالصقة حسب منطقة اإللتصاق: تصنف التوائم السيامية حبسب جهة اإللتصاق  أنواع التوائم -2
 على أنواع متعددة نذكرها تباعاً:(

من األطراف حيث ميكن أن  مع تشــــكيلةيكون اإللتصــــاق من الناحية اجلانبية  :ملتصــــق اجلانبني .أ
ربعة أطراف وعملية الفصل ممكنة مع أن نتيجتها ستكون يكون التوأم بطرفني فقط أو ثالثة أو أب

 .(17)ياة أبطراف صناعية حلا
 إلتصاق التوأمني من منطقة الظهر أو اخللف عند العمود الفقري: وهي حالة اندرة جداً. .ب
ملتصــق الرأســني: يف هذه احلالة يكون اإللتصــاق أما من الناحية اخللفية للرأ  أو اجلانبية ويكون  .ج

ني ممكناً مع أن حدوث أضرار ابلدماغ أمراً مألوف وقد شهدت جراحة فصل التوائم فصل التوأم
ما  من حتقيق طفرة فيهامللتصــــــــــــقة من الدماغ تطوراً كبرياً يف الســــــــــــنوات األخرية ولكن على الرغم 

زالت معدالت النجاح قليلة فقد بلغ عدد احملاوالت لفصـــــــــل توأم ملتصـــــــــقة الرأ  يف مجيع أحناء 
من بني  26( ثالثني حماولة حيث بقي على قيد احلياة 1987 -1928الفرتة ما بني )العامل يف 

 .(18)توأماً أجريت هلم مثل هذه اجلراحة  60
ملتصـق احلوضـني: يكون ألتصـاق احلوضـني عادة من الناحية األمامية أو البطنية ويشـرتك التوأمان  .د

 ونســـــــبة جناح فصـــــــل هذا النوع من التوأم غالباً يف األمعاء واملثانة واألعضـــــــاء التناســـــــلية والكليتني
وبقائها على قيد احلياة مرتفعة مع أنه حيدث قصـــــــــــــور أو تعطل يف وظائف أفراز الفضـــــــــــــالت أو 

 .(19)الوظائف اجلنسية 
ملتصــــــق الســــــاقني: يكون اإللتصــــــاق من الناحية اجلبهية مبنطقيت الرأ  والصــــــدر وعادة ما يوجد  .ه

النوع متقابلني من الرأ  وهذا النوع من التوائم ال يبقى على قيد احلياة  وجهان على اجلانبني هذا
 .(20)ففي اغلب احلالت ميوت مباشرة بعد الوالدة 

يكون اإللتصـــــاق من املنطقة اخللفية للحوض وهي حاالت اندرة ولكن نســـــبة  :ملتصـــــق العجزين .و
 .(21)بقائها على قيد احلياة وآفاق احلياة تعترب جيدة 

اإللتصاق يف هذه احلالة يكون من الناحية األمامية لو البطنية عند الصدر مع  :رينملتصق الصد .ز
اإلشــــــــــــرتاك يف قلب واحد عادة وهذا النوع من التوائم الســــــــــــيامية ال يبقى على قيد احلياة مع أنه 

 جرت حماوالت لفصلهم.

                                                        
  www.ar.m.wiklpedia.oryذكرت هذه املعلومة يف موسوعة وكابيداي العاملية على شبكة األنرتنت على الرابط:  -16
 .43ص  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،أحكام التوأم امللتصق بني الشريعة والقانون ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -17
 .http// form.sedty.com /t161825.html:مقالة بعنوان التوأم والتوائم امللتصقة منشورة على شبكة األنرتنت على الرابط -18
 .24ص  ،املصدر السابق ،عبد احلليم حممد منصور -19
 .25ص  ،املصدر نفسه -20
 .44ص  ،املصدر السابق ،عبد املنعم أمحد سلطان -21

http://www.ar.m.wiklpedia.ory/
http://www.ar.m.wiklpedia.ory/
http://www.ar.m.wiklpedia.ory/
http://www.ar.m.wiklpedia.ory/
http://www.ar.m.wiklpedia.ory/
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يكون التصــاق البطنني من اجلهة األمامية وعادة ما يشــرتك التوأمان يف الكبد ويف  :ملتصــق البطن .ح 
هذا النوع من اإللتصــاق بنصــفني أعلى معدالت البقاء على قيد احلياة فأنســجة الكبد هي النوع 
الوحيد من بني أنســــــجة اجلســــــم القادرة على جتديد نفســــــها مما جيعل فصــــــل الكبد إىل أثنني أمراً 

 .(22)ممكناً 
 الفرع الثاين: التوصيف االقانوين للتوائم السيامية وحكم فصلها.
أم شخصني وما  اً واحد اً شخص دتثار مسألة مهمة جداً وهي هل أن هذا النوع من التوأم امللتصق يع

هذه  نلإلجابة ع ؟هذا السؤال وكذلك ما هو حكم فصل التوائم املتالصقة نهو املعيار املعتمد لإلجابة ع
نقسم هذا الفرع على فقرتني نتناول يف الفقرة األوىل التوصيف القانوين للتوائم السيامية ومن مث األسئلة س

 نتناول يف الفقرة الثانية حكم فصل التوائم السيامية.
 التوصيف القانوين للتوائم السيامية: :الفقرة األور

اليت مبوجبها وأم وحتديد الضوابط يقصد ابلتوصيف القانوين للتوائم السيامية الوقوف على حقيقة هذا الت
ن من كل ما تقدم اوكذلك حتديد الضوابط اليت ميكن من خالهلا أن حنكم أبهنما شخص اً واحد اً شخص ديع

 ن األول ضوابط أعتبار التوأمني شخص واحد ومن مث نتناول اثنياً ضوابطيمر اسنتناول ضمن هذه الفقرة 
 أعتبار التوأمني شخصني.

 :اً واحد اً التوأمني شخص عد   ضوابط  :أوالً 

 يف احلاالت التالية: اً واحد اً يعد التوأم امللتصق شخص
لتان لكل من البول آإذا أحتد يف األمور الطبيعية مثل البول والغائط والتنفس وحنو ذلك ما كان له  -1

احلالة شخصاان والغائط وابل كل واحد منهما على حدة وتغوط من كل واحد على حدة فيعترب يف هذه 
وكذلك األمر يف النوم  اً واحد اً ابل كل منهما معاً أو تغوط معاً ففي هذه احلالة يعدان شخص ، اما اذا(23)

مث يصاح هبما  ،وقيل يرتك حىت ينام ،وأن غط كل منهما فنفسان ،أن غط كل منهما معًا فنفس واحدة
شخصني وهو ما آثر عن أمري املؤمنني  ااآلخر عد واحدا وأن أنتبه واحد وبقي اً شخص انافإن إنتبها مجيعاً ك

قد ورد يف األثر أنه قال )يرتك حىت ينام مث يصاح به فإن أنتبها مجيعاً كان له  --علي بن أيب طالب 
، ويف رواية أخرى يذكر أبن القيم بعض (24)مرياث واحد وإن أنتبه واحد وبقي اآلخر كان له مرياث أثنني 

فقد )روى حممد بن سهل  --اخلليفة عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب احلوادث املنسوبة إىل 
حدثنا عبد هللا بن حممد البلوي حدثين عمارة بن زيد حدثنا عبد هللا بن العال عن الزهري عن أيب سلمة 
عن عبد الرمحن قال أيت عمر بن اخلطاب إبنسان له رأسان وفمان وأربع أيدي وأربع أعني وأربع أرجل 

قضيتان أحدمها ينظر إذا  فقال فيهما -- اً علي ان ودبران فقالوا كيف يرث اي أمري املؤمنني فدعواحليال
انم فإذا غط غطيط واحد فنفس واحدة وإن غط كل منهما فنفسان وأما القضية الثانية فيطعمان ويسقيان 

                                                        
 .www.4ph.net//vb/t18676منشور على شبكة األنرتنت على الرابط:التوأم السيامي مقال  -22
 .51ص  ،املصدر السابق ،عبد احلليم منصور علي -23
 .36ص  ،املصدر السابق ،إىل األثر د. سعد بن انصر الشندي أشار -24

http://www.4ph.net/vb/t18676
http://www.4ph.net/vb/t18676
http://www.4ph.net/vb/t18676
http://www.4ph.net/vb/t18676
http://www.4ph.net/vb/t18676
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فإن ابل منهما مجيعاً وتغوط منهما مجيعاً فنفس واحدة وإن ابل من كل واحد منهما على حدة وتغوط من 
 .(25)كل واحد على حدة فنفسان( 

وأمني طبيعيًا واآلخر طفيليًا من احلاالت اليت حيكم عليها أبن التوأمني شخص إذا كان أحد الت -2
واحد أن يكون أحدمها حامالً لتوأم طفيلي سواء أكان هذا التوأم الطفيلي به روح يتحرك أم كان بال روح 

 .(26)أبن ولد هكذا أو مات وتعذر فصله 
م خمتلف يف جسده فال عربة به وال أثر له التوأم داخل التوأم: إذا كان هناك شخص وبداخله توأ -3

على تصرفات الشخص األصلي ففي هذه احلالة يعد واحداً ال إثنني وال أثر هلذا التوأم املختفي ألنه يكون 
ميتاً يشبه الورم ويرجع ذلك إىل أن البويضة يف رحم األم بعد تلقيحها إىل جنينني منفصلني أو ملتصقني 

 .(27)الً فيما ال تكتمل أعضاء اآلخر ليصبح طفالً ملتصقاً ومعه على اجلنني اآلخرقد ينمو أحدمها منواً كام
كما هو الشأن يف التوائم املكتملة اليت تشرتك أبحد أعضاء   :اإلشرتاك يف أعضاء مقومات احلياة -4

د وله مقومات احلياة كاملخ والقلب وابلتايل ال ميكن فصلهما دون أن يفقد أحدمها فالتوأم هنا شخص واح
 .(28)حقوق شخص واحد فقط 

وقد اسند البعض هذا القول على كالم اإلمام الشافعي فقد جاء يف  :التوأم امللتصق واحد مطلقاً  -5
ثر عنه قال )وإذا جىن على أمرأة فخرج منها بدانن يف رأ  مجع جنينني شيء واحد من خلقه ادمي أما 

 .(29)فالالزم له فيه عنق رقبة..خل( 
 بط اعتبار التوأمني املتالصقني شخصني:ضوا :اثنياً 

 كاملني إذا توافرت الضوابط التالية:  ن شخصنياالتوأمان املتالصقيعد 
أختالفهما يف الطباع وامليول: كما لوكان أحدمها هادائً واآلخر خبالفه، وكما لو كان أحدمها مييل  -1

إىل إرتكاب اإلمور غري املألوفه واآلخر عكسه، وكما لوكان أحدمها يشرب املسكرات دون اآلخر، كما يف 
كانت حياهتما غنية   سنة 63يف مدينة سيام وعاشا  1811قصة التوأم السيامي )بنكر( املولود عام 

ابلطرائف، منها أهنما ملا بلغا سن الرشد نشأ بينهم خالف عنيف حتول إىل قضية أستدعت أحدامها إىل 
رفع شكوى يف احملكمة ضد أخيه التوأم ألنه يتعاطى مشروابت روحية وهو ال يرغب يف ذلك بل يزعجه 

                                                        
، أشار إليه د. عبد 78-77ص  ،القاهرة ،مطبعة املدين ،اجلزء األول ،الطرف احلكمية يف السياسة الشرعية ،القيم أبن -25

 .52 -51ص  ،املصدر السابق ،احلليم حممد منصور
 .53ص  ،املصدر السابق ،احلليم حممد منصور عبد -26
 يتجاوز عمرها اخلمس أشهر يف عملية اندرة أطباء مستشفى امللك فهد يف السعودية على جنني داخل أحشاء طفلة مل عثر -27

كانت الطفلة تعاين من إنتفاخ غري طبيعي يف البطن منذ والدهتا بعد عرضها على الطبيب تبني من خالل األشعة ابملوجات وجود ورم 
سم عبارة  13ن قطره يبلغ كبري أسفل البطن خلف املبيض حيتل نصف جتويف البطن تقريباً ومت أقرار عملية أستئصال للورم الذي تبني أ

عن جنني مل يكتمل فحملته الطفلة يف أحشائها ذكر ذلك أحد أطباء املستشفى وأضاف أهنذه احلالة اندرة يف جمال جراحة األطفال 
بل ولذلك جيب التشخيص املبكر ملثل هذه احلاالت والطفل بداخل بطن األم حىت يتم ختليص الطفل أو الطفلة من هذا اجلنني مبكراً ق

 .http//www:للمزيد من التفاصيل يراجع شبكة األنرتنت الرابط ،أن يكرب حجمه
Ibtesama.com/vb/showthead.t4812.htm.. 

 .54ص  ،املصدر السابق ،عبد احلليم حممد منصور د. -28
 .35ص  ،املصدر السابق ،. سعد بن انصر الشنديد -29
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بينما هو الذي يسكر ويتأثر عقله يشرب اخلمر  إىل أقصى احلدود، وتضمنت حيثيات شكواه أن أخاه 
دون أخيه وابلطبع كان إصدار احلكم لصاحله يف جمتمع بيح تعاطي املشروابت ومنعه من تعاطيها يعد 

 .(30)مسألة صعبة وغري ممكنة لذلك أكتفت احملكمة بنصح أخيه وحثه على التوازن يف تناول املسكرات 
ئم حيب القراءة واآلخر مييل إىل األلعاب املسلية كما وقد يكون إختالف الطباع على هيئة أن أحد التوا

الدن( فقد كانت اللة شديدة الولع أبجهزة الكمبيوتر واإللعاب األلكرتونية  ،التوأم االيراين )اللهيف قضية 
تصبح صحفية وتعشق قراءة الصحف  ابإلضافة إىل حبها الشديد للقانون يف حني كانت الدن تريد أن

(31). 
ات احلياة املنفصلة: يرى البعض أن التوأم امللتصق يعد شخصني عند توفر مقومات توفر مقوم -2

 :األجهزة األساسية كاملخ والقلب فهما شخص واحد يقول الدكتور الربعيةاحلياة املنفصلة أما إذا أشرتكا يف 
مات احلياة املخ التوائم امللتصق املكتملة وهي اليت تتوافر فيها مقومات احلياة وميكن فصلها ونقصد مبقو 

والقلب وأن كان بعض العلماء يكتفي ابالشرتاك يف املخ فقط لكن اإلجتاه الراجح يرى أن مقومات احلياة 
 .(32))املخ والقلب( يف كال التوأمني فإن التوأم إثنان ولكل منهما حقوقه 

حدًا أو أكثر فقهية أخرى حاولت أن تضع معيارًا يصنف التوأم السيامي إذا كان وا وهناك اجتاهات
وإذا كان ال يوجد إال رأ  واحد فهو شخص واحد  ،كالقول بتعد الرأ  فإذا تعدت الرأ  فهما إثنان

وهناك من حكم أبهنما شخص واحد مطلقًا واألرجح هو  (34)وهناك من حكم أبهنما أثنان مطلقًا  (33)
 اً واحد اً أن املرجع يف اعتباره شخص اإلجتاه الذي ال يعطى حكماً واحداً يف مجيع األبواب وهنالك إجتاه يرى

ومن كل ما تقدم يبدو لنا أن الطب والعلم يف هذه األايم بلغ من املقدرة ما  (35)أو شخصني هو العرف 
يؤهله وميكنه من تشخيص حالة التوأم هل هو شخص واحد أو شخصان من خالل توافر األجهزة األساسية 

 أو شخصني. اً واحد اً ىل معرفة ما إذا كان التوأم شخصلكل منهما أو عدمه وهبذا ميكننا الوصول إ
 حكم فصل التوائم السيامية: :الفقرة الثانية

خيتلف حكم فصل التوائم السيامية عن بعضهما إبختالف أنواع اإللتصاق اليت أشران إليها سابقاً وميكن 
احلالة الثانية تتمثل حبكم فصل إمجال هذه األحكام يف أربع صور األوىل تتمثل حبكم فصل التوائم املكتملة و 

التوائم الطفيلية واحلالة الثالثة تتمثل حبكم فصل التوأم امليت عن صاحبه واحلالة الرابعة تتمثل حبكم فصل 

                                                        
 .55د. عبد احلليم منصور، املصدر السابق، ص  -30
ولد التوأم )اللة و الدن( من أسرة فقرية إيرانية مما أدى إىل عدم إجراء عملية الفصل ومها طفلتان لتكاليف العملية الباهضة  -31

وكرب التوأمان ودرستا احلقوق حىت خترجا من جامعة طهران وأقدمت التوأم )اللة و الدن( على إجراء عملية انفصال قال التوأمان إن 
عاماً  29لعملية هي رغبة كل منهما رؤية وجه اآلخر والتخلص من تعقيدات احلياة، عاشت التوأمان ملتصقتني ملدة أهم دافع إلجراء ا

دقيقة ويذكر أن آية هللا  90وبفارق  2003دقيقة فقط منفصلني قبل وفاهتما عام  60ومل تتحمال عملية الفصل حيث عاشتا لدة 
اإلسالم حيرمها وستعترب عملية قتل طاملا أكد األطباء أهنم يعرفون مقدمًا أهنا تنتهي اخلميين رفض إصدار فتوى بفصلهما وقال )إن 

يفضل  ابلوفاة وأفىت أيضاً يف أحدى املرات اليت زارته فيها التوأمان مع أبيهما أن التوأمني أمرأاتن كاملتان لذلك عليهما الزواج من رجلني
 رابط:أن يكوان شقيقني للمزيد من املعلومات زايرة ال

 .222هللا بن عبد العزيز الربيعة، املصدر السابق، ص  د. عبد -32
 .36زكراي األنصاري أشار إليه د. سعد بن انصر الشرتي، املصدر السابق، ص  وهو قول -33
 شرتي.)بدليل أهنما جيبان األم من الثلث إىل السد  "مغين احملتاج" أشار إليه د. سعد الدين ال وهو قول عدد من الشافعية -34
 .37ص  ،املصدر نفسه ،وهو قول اإلمام الشافعي أشار إليه د. سعد الشرتي -35
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التوائم امللتصقة بعد الوفاة، وحنن اذ نشري اىل هذه االحكام ننوه اىل ان احلكم الذي نقصده هو احلكم 
 م و الرأي الطيب.وأإبرادة الت قانوين يبقى مرهوانً الشرعي على اعتبار ان احلكم ال

حكم فصل التوائم املكتملة: ميكن إمجال اإلجتاهات الفقهية اليت قبلت يف حكم هذه احلالة إىل  :أوالً 
 إجتاهني أحدمها جييز مطلقاً واآلخر يفصل يف األمر.

فأما اإلجتاه اجمليز فقد قا  عملية الفصل على عملية التداوي واستدل مبجموعة من األدلة منها أن هللا 
اخللقة ومن كان مغايراً هلذه اخللقة جيعلنا أمام حالة  هي الفطرة وأصلمي وهذه خلق اإلنسان يف أحسن تقو 

ومن التربيرات اليت ساقها هذا اإلجتاه أن عدم الفصل بني التوائم  (36)مرضية قد تستدعي التدخل العالجي 
ر ويرتتب اآلخ مبرض معني فإنه ينتقل إىل الطرفامللتصقة قد يكون سببًا هلالكهما فإذا أصيب أحدمها 

و ال  ذلك هالك الشخص السليم واإلسالم يدعو إىل عدم إلقاء النفس يف التهلكة كما يف قوله تعاىل على 
ُلك ةِ  وكذلك أستدلوا على هذا احلكم أبن بقاء التوائم امللتصقة على هذا النحو  (37)تـُل ُقوا أبِ ي ِديُكم  ِإىل  التـ ه 

لى رفع الضرر كما يف قوله عليه الصالة والسالم )ال ضرر وال إضرار هبما والشريعة اإلسالمية عملت ع
ضرار( وكذلك استدلوا أبن يف عملية الفصل مصلحة للتوأمني املتالصقني حيث تؤدي عملية الفصل إىل 

 .(38)التوسعة على التوأمني امللتصقني والرفق هبما 
فرت حكم إبابحة عملية الفصل وأن فإذا تو  اً أما اإلجتاه اآلخر فهو اإلجتاه املفصل فقد أشرتط شروط

 ابحلرمة وهذه الشروط هي: ختلفت حكم
أن يغلب على ظن األطباء املختصني حياهتما مع عدم حصول الضرر عليهما فهنا جتاز عملية  -1

 الفصل.
، (39)أن يغلب على الظن أن كالمها سيعيش بعد الفصل فإن أحتمل موت أحدمها حكم ابحلرمة  -2

وضمن هذا اإلجتاه فصلوا يف احلاالت املختلفة للتوأم السيامي وكما يلي فذهب بعضهم ومنهم السيد 
ه )أن اإلسالم من التوائم املكتملة وقال ما نص التوأم )الله والدن( ومهااخلميين حيث يرى عدم جواز فصل 

 (40)حيرمها "أي العملية" وستعتب عملية قتل طاملا أكد األطباء أهنم يعرفون مقدمًا إهنا ستنتهي ابلوفاة(
وأفىت أيضاً يف أحدى املرات اليت زارته فيها التوأمتان مع أبيهما أن التوأمتني إمرأاتن كاملتان لذلك عليهما 

 هذا خالصة احلكم فيما خيص عملية فصل التوائم املتكاملة. (41)الزواج من رجلني يفضل أن يكوان شقيقني 
حكم فصل التوائم الطفيلي والتوأم داخل توأم: مر بنا مفهوم التوأم الطفيلي والتوأم داخل توأم  :اثنياً 

األعضاء الزائدة وفرقوا فيها بني وفصل هذا النوع من التوائم ميكن أتصيله على قول الفقهاء يف حكم فصل 

                                                        
دار الكتب والواثئق القومية،  ،املكتب اجلامعي احلديث ،أحكام جراحة فصل التوائم السيامية ،عبد احلليم حممد منصور -36

 .84ص  ،2012 ،الطبعة األوىل
 .98 -97ص  ،املصدر السابق ،أحكام فصل التوائم السيامية ،د. عبد احلليم حممد منصور -37
 .98ص  ،املصدر نفسه -38
 .41 -40ص  ،د. سعد بن انصر الشرتي، املصدر السابق -39
 .56ص  ،املصدر السابق ،أحكام جراحة فصل التوائم املتالصقة ،د. عبد احلليم حممد منصور -40
 اهلامش الثاين. ،51ص  ،املصدر نفسه -41
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إلحتمال قطع  ألول اال ميكن التفريق بني األصل والزائد ويف هذه احلالة ال جيوز الفصل بني التوائمأمرين ا 
 .(42)األصل 

يكون الفصل بني األصل والزائد ممكنًا ويكون يف بقاء هذه األعضاء شيء ظاهر أو األمر الثاين أن 
قال النووي و التربزي وقال أبن قدامه ضرر على الشخص األصلي ففي هذه احلال قال الفقهاء ابجلواز وبه 

)جيوز قياسًا على اخلتان واملداواة وقطع السلعة( والسلعة بكسر السني هي غده خترج بني اللحم واجللد 
 .(43)سائر األفعال املباحة فجاز استئصاهلا عليهما ك

الفصل  يةاألدلة بقيا  عملوكذلك استدلوا على جواز عملية الفصل يف هذه احلالة مبجموعة من 
للضرر عن التوأم  اً بعملية التداوي والتداوي مشروع يف جمملة لدى الفقهاء، وكذلك أن يف عملية الفصل رفع

األصلي وقد تثار مسألة التفرقة بني األصلي والزائد ورمبا كانت هذه املسألة جديرة ابلبحث فيما مضى أما 
 .(44)الزائد أمراً يسرياً  اآلن ومع تقدم علوم الطب أصبح تشخيص األصيل ومتيزه عن

حتدث فقهاؤان القدامى عن فصل التوأم امليت عن  :حكم فصل التوأم امليت عن صاحبه احلي :اثلثاً 
من غري ضرر يلحق احلي فصل وإال ربط امليت حببل حىت يذبل مث يفصل  أن أمكن ذلكصاحبه فقالوا 

 .(45)عن احلي 
وار لو ولد شخصان معاً ملتصقان ومات أحدمها فإن يف حاشية البيجرمي )قال يف سبط األنفقد جاء 

أمكن فصله من احلي من غري ضرر يلحق ابحلي وجب غسله والصالة عليه ودفنه واألوجب أن يفعل 
ابمليت املمكن من الغسل والتكفني والصالة وأمتنع دفنه لعدم أمكانه وينظر سقوطه فإن سقط وجب دفنه 

ل )دخلت بلدة اليمن فرأيت هبا أنسان من وسطه إىل أسفله بدن وروي عن اإلمام الشافعي أنه قا (46)
واحد ومن وسطه إىل أعاله بدانن مقرتانن برأسني وبوجهني وأربع أيدي ومها أيكالن ويشرابن ويتقاتالن 
ومتالمحان ويصطلحان قال ملا غبت عنهما قلياًل ورجعت فقيل يل )أحسن هللا عزائك يف أحد الشقيقني 

 فقيل ربط يف أسفله حبل وثيق وترك حىت ذبل مث قطع ورأيت اجلسد اآلخر ابلسوق ؟به وكيف صنع :فقلت
 .(47)ذاهباً راجعاً 

وروي أيضاً عن سعيد بن جبري قال )أتى عمر بن اخلطاب أبمرأة ولدت ولداً له خلقتان بدانن وبطنان 
وساقان ورجالن مثل سائر  وأربع أيدي ورأسان وفرجان هذا يف النصف األعلى وأما يف األسفل فله فخذان

-هللا مرياثها من زوجها وهو أبو ذلك اخللق العجيب فدعا عمر أبصحاب رسول  فطلبت املرأةالنا  
أن هذا أمر يكون له  :علي قال --طالب فلم جييبوا فيه بشيء فدعا علي بن أيب  فشاورهم -

نبأ فأحبسها، وأحبس ولدها وأقتص ماهلم واقم هلم من جتدمهم وأنفقت عليهم ابملعروف ففعل عمر ذلك 
مث ماتت املرأة، ونسب اخللق وطلب املرياث فحكم له علي أبن يقام له خادم خصي خيدم فرجيه ويتوىل 
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حد البدنني طلب النكاح فبعث عمر إىل علي منه ما يتوىل األمهات ما ال حيل ألحد سوى اخلادم مث أن أ
فقال له اي أاب احلسن ما جتد يف أمر هذين؟ ان اشتهى أحدمها شهوة خالفه اآلخر وأن طلب اآلخر حاجة 

إن  ،هللا أكرب --طلب الذي يليه ضدها حىت أنه يف ساعتنا هذه طلب أحدمها اجلماع، فقال علي 
و جيامع أهله، ولكن عللوه ثالاثً، فإن هللا سيقضي قضاء فيه ما هللا أحلم وأكرم من أن يرى عبد أخاه وه

 --طلب هذا إال عند املوت، فعاش بعدها ثالثة أايم ومات فجمع عمر أصحاب رسول هللا 
فقال عمر إن هذا الذي أشرمت  ،فشاورهم فيه قال بعضهم: أقطعه حىت يبني احلي من امليت، ونكفنه وندفنه

ميت، وضج اجلسد احلي فقال هللا حسبكم تقتلوين وأان أشهد أن ال إله إال هللا  لعجب أن تقتل حياً حلال
فقال اي أاب احلسن أحكم فيما بني هذين اخللقني  --وأن حممداً رسول هللا وأقرأ القرآن فبعث إىل علي 

وأسهل ما يسر احلكم أن تغسلوه وتكفنوه مع أبن أمه األمر فيه أوضح من ذلك  :--فقال علي 
جف فاقطعوه جافاً ويكون موضعه حي ال  مله اخلادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فإذا كان بعد ثالثحي

أيمل فأين )علم أن هللا ال يبقي احلي بعده أكثر من ثالث يتأذى برائحة نتنه وجيفه فافعلوا ذلك فعاش اآلخر 
 .(48)كل حكم   شبهة وموضعاي أبن أيب طالب ما زلت كاشف كل  فقال عمرثالثة أايم ومات 

وبناءً على ما تقدم ميكن القول أن فصل التوأم امليت من صاحبه أمر جائز بل قد يكون واجباً ال سيما 
وقد تقدمت علوم الطب واجلراحة بشكل واضح وميكن أتجيل ذلك على جمموعة من احلجج منها أن يف 

فصل اجلزء عدم فصل امليت عن احلي هالك له وكذلك أن يف فصلهما رفع للضرر عن احلي وكذلك أن 
 .(49)امليت فيه حفاظ على حرمة امليت 

ومن كل ما تقدم يبدو جلياً أن فصل التوأم امليت عن احلي مسألة مشروعة وقد تكون واجبة إذا أدى 
 أعلم.بقاء اجلزء امليت إىل تضرر احلي وهللا 

حال حياهتما  كتملةالوفاة: رأينا فيما تقدم أن فصل التوائم املحكم فصل التوائم امللتصقة بعد  :رابعاً 
أمر جائز وكذلك األمر فيما لو مات أحدمها وبقي اآلخر حياً لكن ما احلكم لو توفيا قبل أن جتري عليهما 
عملية الفصل هل جيوز فصلهما ليتمكن من غسل كل منهما منفرداً عن اآلخر وكذلك تكفينهما والصالة 

 ؟عليهما ودفنهما متوجهني إىل القبلة أمر ال جيوز
الوفاة واستدل على ذلك مبجموعة من  الغالب يف الفقه إىل جواز عملية الفصل بعدب االجتاه يذه

 األدلة نستعرضها تباعاً:
غسل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه متجهاً إىل القبلة أمر واجب وال يتم ذلك إال بفصلهما  ن  إ -1

 .(50)القبلة إذ يف حالة اإللتصاق ال ميكن توجيه كل منهما معاً إىل 

                                                        
 ص. ،املصدر السابق ،، أشار إليه د. عبد احلليم331ص  ،5ج ،كنز العمال  -48
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قال العباري )الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما إىل إىل القبلة وألنه بعد املوت ال ضرورة إىل بقاؤمها ملتصقني ونقل عن بعض  -50

من علماء الشافعية مبصر له حواشي عدن على كتب الشافعية  ،تبصر أمحد بن قاسم الصباغ العباري املصريالدراسات الصحية ما بواقته 
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من املعلوم شرعاً وجوب دفن كل إنسان يف قرب مستقل إال إذا اقتضت الضرورة دفنهما مجيعاً ففي  -2 
 قوال يدفن ميت يف موضع فيه ميت إال أن يعلم أنه قد بلي ومل يب)هذه احلالة يدفنون معاً قال الشريازي 

فصل التوائم السيامية بعد  ما تقدم يبدو أن ومن كل (51)بتلك األخبار منه شيء ويرجع فيه إىل أهل اخلربة 
يرى الوفاء أييت لضرورة توجيه كل منهما إىل القبلة فإن أمكن توجيههما إىل القبلة جاز دفنهما معاً كما 

 .تشكل هذه احلالة امهية كبرية من الناحية القانونية وال (52)الشربامنسي
 املطلب الثاني: أحكام زواج التوائم السيامية

التوائم ن تعرفنا يف املطلب األول على مفهوم التوائم السيامية وأنواعها واحلكم الشرعي لفصل هذه بعد أ
عن بعض أنيت اآلن لبيان احلكم الشرعي لزواج التوائم امللتصقة ونعتقد أن عملية زواج التوائم السيامية تتعقد 

 الكثري من املشاكل فيما يتعلق ابلتوأم بتعقد حالة اإللتصاق اليت تكون بني التوائم السيامية فهي ال تثري
الطفيلي وهي بكل أتكيد مستحيلة فيما يتعلق ابلتوأم داخل توأم لكن املسألة تدق وحتتاج إىل البحث 

هذا املطلب على  ابلنسبة للتوائم امللتصقة املكتملة وكذلك التوائم املشرتكة يف حمل الوطء لذلك سنقسم
كم زواج التوأم امللتصقة مكتملة األعضاء ومن مث نتناول يف الفرع الثاين فرعني نتناول يف الفرع األول ح

 .ءحكم زواج التوائم امللتصقة املشرتكة يف حمل الوط
 حكم زواج التوائم امللتصقة مكتملة األعضاء: الفرع األول

فالزواج يف هذه احلالة ء أتفق الفقهاء على جواز زواج التوائم امللتصقة الذي يكون مشروط بعدم الوط
وكذلك احلكم  (53)كثرية كقيام املرأة خبدمة زوجها أو اإلنفاق على الزوجة ال إشكال فيه ألن مقاصد الزواج  

فيما لو حكم عليه أبنه شخص واحد لكن وقع اخلالف بني الفقهاء يف حكم نكاح التوائم امللتصقة فيما 
هية اليت قيلت يف ثالث إجتاهات الرأي األول يرى حرمة زواج عدا هااتن احلاالاتن وميكن إمجال اآلراء الفق

ونسبه أبن القيم إىل  (54)التوائم امللتصقة وهذا القول ذهب إليه جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر الشريف 
أنه  --ويف رواية أخرى ينسب إليه  (55)كما ذكران يف رواية أشران إليها سابقًا   --اإلمام علي 

أما إذا حدثت فيهما الشهوة فإهنما سيمواتن  --فرج يف فرج وعني تنظر مث قال علي  قال )ال يكون
 .(56)مجيعاً سريعاً فما لبثا أن ماات وبينهما ساعة أو حنومها( 

م( حني سأل عن  1943 -هـ  1362الشيخ أشرف التهانوي املتويف )وذهب إىل هذا اإلجتاه العالمة 
لورك وكل واحدة منها تستقل بكل أعضائها حىت جمرى الطمث وهو حمل ني كانتا ملتصقتني ابتتوأمتني أثن

اجلماع فأفىت رمحه هللا أبنه ال حيل وطوؤها إال أن أمكن اإلتيان يف القبل بال تعدد وال ميكن ذلك بدون 
 ز للواطئ أن يتمتع ابألخرى ألهنما أختان واجلمع بينهما حرام قطعاً والمعصية فإذا وطئت أحدمها فال جيو 
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األمل املذكور أن يطأ  أمامها فتحرم عليها بناًء علىميكن أن يتمتع عن ملس األخر والنظر إليها والتعري 
 .(57)أحدمها يف هذا اجملال 

وجاء يف قرار جممع البحوث اإلسالمية يف األزهر الشريف )ال جيوز زواج أحد التوائم امللتصقة أو كالمها 
وأضاف أن التوائم ال يعد أنه شخص حد امللتصقني اإلطالع عليها ألن النكاح له مستلزمات حيرم على أ

أن يتزوج من أمرأتني ملتصقتني لعدم جواز اجلمع بني األختني وعليه يصبح  واحد كما أنه ال جيوز للرجل
وجاء يف منهاج الصاحلني للشهيد الصدر الثاين  (58)ألحكام الشرع  اً زواج امللتصق يف كل األحوال خمالف

)من كان ذا رأسني فإن حكم شرعاً على أنه فرد واحد فال إشكال يف ترتيب أحكام الزواج والطالق وسائر 
جسمني على عضو واحد وهو ال شك املعامالت عليه، وأما إذا حكم بكونه فردين كأن يكون مكون من 

ياط الوجويب للزوم أطالع الطرف على الفرد الثاين اللصيق به وابلعكس خمالف لإلحت يف كونه معدد فزواجه
 .(59)وهو حرام سواء كاان رجلني أو أمرأتني أو خمتلفني 

وذهب كذلك إىل حرمة زواج التوأم السيامي إذا حكم بكونه شخصني أبن ابز وكذلك الدكتور عبد 
 .(60)هللا الطيار

إىل القول جبواز نكاح التوائم امللتصقة وإىل هذا القول ذهب ذهب بعض متأخري الشافعية  :الرأي الثاين
حاشية ووجاء يف  ،(61)دار اإلفتاء املصرية وكذلك ذهب إىل هذا اإلجتاه العالمة عبد امللك السعدي

 ،خمتلفنيكالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كاان ذكرين أو أنثيني أو   :البيجرمي على اخلطيب
 .(62)إن أمكن  ظوجيب السرت والتحف

حاشية قليويب على املنهاج )ودخل الثاين ما لو كاان ملتصقني وأعضاء كل منهما كاملة حىت وجاء يف 
الفرجني فلهما حكم أثنني يف مجيع األحكام حىت أن لكل منهما أن يتزوج سواء كاان ذكرين أو أنثيني أو 

اًل كنوم أحدمها ويقظة اآلخر فكائنني خمتلفني فإن نقصن أعضاء أحدمها فإن علم حياة أحدمها استقال
 .(63)أيضاً وإال فواحد 

ورات وكذلك إرتكاب ظواستدل أصحاب هذا الرأي مبجموعة من األدلة منه أن الضرر وأن يتيح احمل
حقوق  والنكاح منأخف الضررين دفعاً ألعالمها وكذلك أن اإلطالع على العورة من حقوق هللا عز وجل 

ق هللا وكذلك ضرورة اإلمتناع عن الزان وإىل اإلجتاه اجمليز ذهب السيد اخلميين يف العباد مقدمة على حقو 
فتواه اليت أصدرها خبصوص التوأم )الله والدن( إذ أفىت حبرمة فصلهما إلحتمال املوت الذي كان راجحاً 
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رجلني يفضل أن على أحتمال احلياة ويف الوقت نفسه أفىت أبهنما أمرأاتن كاملتان لذلك عليهما الزواج من  
 .(64)يكوان شقيقني 

ومن كل ما تقدم يبدو أن الرأي األول الذي ال جييز هو األرجح فأن أمكن فصلهما جاز هلما أن 
إذ نرجح اإلجتاه األول نؤكد على ضرورة مراعاة التفاصيل اخلاصة لكل حالة على حدة فمن يتزوجا وحنن 

 املتالصقة املتكاملة.خاص بكل حاالت التوائم  الصعب إعطاء حكم قانوين
 )التوأم املشكل(  ءحكم زواج التوائم امللتصقة املشرتكة يف حمل الوط: الفرع الثاين

 اً حنن اآلن بصدد شخصني من األعلى وشخص واحد من األسفل حبيث يتحد العضو التناسلي ذكر 
أختلف العلماء  ؟كان أو أنثى، فهل جيوز هلذا التوأم امللتصق املشرتك يف العضو التناسلي أن يتزوج أم ال

 يف هذه املسألة على رأيني:
وقد نسب ء ذهب هذا اإلجتاه إىل جواز نكاح التوأم املشرتك يف حمل الوط :جواز نكاحه :الرأي األول

 وقد أخرب الشافعي أبمرأة هلا رأسان فنكحها مبئة دينار وطلقها قول إىل اإلمام الشافعي قال اإلمام الغزايل
(65). 

 (66)وذهب إىل القول ابجلواز يف هذه الصورة أيضاً العالمة أبن القيم وإليه أيضاً ذهب بعض املالكية 
ذهب صاحب الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية إىل جواز نكاحهما إذ جاء يف ومن الشيعة اإلمامية 

معة ما نصه )أما يف النكاح فهما واحد من حيث الذكورة واألنوثة أما من جهة العقد ففي توقف صحته الل
على رضامها معًا نظر ويقوي توقفه فلو مل يرضيا معًا مل يقع النكاح ولو اكتفيا برضا الواحد ففي صحة 

 .(67)نكاح اآلخر لوكان أنثى إشكال وكذا يقع اإلشكال يف الطالق 
اه يذهب الدكتور عبد امللك السعدي حيث يقول )إذا كان التوأمان امللتصقان هبذه اهليئة وهبذا اإلجت

بنني فهل الزواج منهما كأمرأة واحدة أو أمرأتني والعقد عليها على األسا  فقط أم ال بد من عقد لكل 
هذه :)ة أقولمنهما وإذا تزوجها واحد هل يعترب مجع بني أختني وما هو احلكم من حيث احلمل والرضاع

األمور مرتبطة مبا إذا كان لكل توأم فرج مستقل أو فرج واحد للجسم األسا  فقط فإن كان فرجاً واحداً 
يف األسا  فإن العربة له من حيث الزواج والنسب والرضاع والوالدة واجلزء الثاين مبثابة عضو زائد وإن كان 

اجلمع بينهما بعقد على كل واحدة منهما أستقالالً  لكل فرج مستقل فإهنما مبثابة أمرأتني أختني ال جيوز
حكمها وزواج الواحدة حيرم عليه قرابن الثانية أو وأجناب كل واحدة ينسب إليها وأحكام الرضاع كل هلا 

رها عند ظجلسمها إال لعسر التحرز عنها ويطؤها على أنفراد ويسترت عن الثانية وعلى األخرى أن تغض ن

                                                        
 ينظر املزيد من التفاصيل حول فتوى اخلميين الرابط التايل: -64

http//form.alfnnan.org/showthread.php>>>……??????……. 
 .97ص  ،مصدر سابق ،أحكام زواج التوأم السيامي ،د. عبد احلليم حممد -65
 .97ص  ،املصدر نفسه -66
منشورات  ،8ج ،الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية ،زين الدين العاملي ،الشهيدين حممد بن مجال الدين مكي العاملي -67

 .احلليب
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بوجود الفرج  عورة زوجها إلن أمور النكاح والطالق والزان واألنساب متأصلة كشف عورة األخرى وكشف
 .(68)وعدمه 

حرمة الزواج: ذهب بعض املالكية كالقاضي عياض إىل حرمة زواج امللتصقني يف حمل  :الرأي الثاين
ب جممع وإليه ذه (69)أبن عرفه ابجلواز وتعقبه عياض أبهنما أختان قال احلطاب بعد أن ذكر قول ء الوط

البحوث اإلسالمية ابألزهر الشريف وهو قول الدكتور أمحد الطيار حيث يقول )وإذا كان التوأمان امللتصقان 
ذكرين فإن كان اإللتصاق يف اجلهاز التناسلي كأن يكون هلما معاً جهاز واحد فهنا ال جيوز ألحدمها النكاح 

ة رجالن يف وقت واحد إنه إذا كان العقد ألحدمها ملا أييت: أنه ال جيوز حبال أن جنمع على املرأة الواحد
 (70)فإن اآلخر يكون الفعل منه زان، وأنه يشكل على ذلك نسبة الولد فلمن ينسب؟ 

التوأم املشكل أمر صعب واألفضل أن عطاء حكم شامل جلميع حاالت إومن كل ما تقدم نقول أن 
 إشكال يف زواجه وابقي األعضاء زوائد يكون املرجع يف ذلك هم أهل الطب فإن حكموا أبنه واحد فال

يف هذه  ن وأن هذا العضو التناسلي هلما على سبيل اإلشرتاك فال جيوز هلما الزواجاثناوأن حكموا أبنه 
احلالة لئال جنمع على املرأة الواحدة رجالن أو جيتمع رجل واحد على أمرأتني أختني يف عضو واحد إن كان 

 ال جيوز.ن وكل ذلك اثنان اامللتصق
 المبحث الثاني: أحكام أرث التوأم السيامي ووصيته

زواج التوأم السيامي أنيت اآلن لبيان أحكام أرث ووصية التوأم السابق أحكام املبحث بعد أن بينا يف 
السيامي، لذلك سنقسم هذا املبحث على مطلبني نتناول يف املطلب ألول أحكام أرث التوأم السيامي 

 املطلب الثاين أحكام وصية التوأم السيامي.ومن مث نتناول يف 
 أحكام مرياث التوأم السيامي: املطلب األول

يتعلق ابملتالصقني جمموعة من األحكام يف أبواب املواريث وهذه األحكام ميكن ردها إىل مرحلتني 
دة اإليضاح سنتناول األوىل تتعلق ابلتوأم املتالصق وهو جنني يف بطن أمه والثانية تتعلق به بعد الوالدة ولزاي

 كل مرحلة من هذه املراحل تباعاً:
أحكام مرياث التوأم املتالصق وهو جنني يف بطن أمه: نثبت للتوأم املتالصق يف هذه  :الفقرة األوىل

ألن وذلك  ،ان يثبت العكس املرحلة أهلية وجوب انقصة على اعتبار ان القانون قد افرتض حياة اجلنني اال
قائمة بذاهتا بعد الوالدة  لإلنفصال وصريورته تنشأذه املرحلة بقرار األم وأيضًا ألنه معد ه نتقاله يفاقرار 

تصلح ألن جتب له احلقوق فقط وذلك مثل ثبوت نسبه من أبيه لذلك جعل الشارع له أهلية انقصة  (71)
خالهلا على أن  اليت ميكن أن يستدل من ويثار يف هذه املرحلة سؤال مهم وهو ما هي الدالئل ،ومرياثه له

                                                        
األحكام الشرعية املرتتبة على التوائم املتالصقة منشور على الشبكة العاملية األنرتنت على  ،عبد امللك السعدييراجع د.  -68

 .Hattp//algurasy.topgoo.het/t3253- topic :الرابط التايل
 ص. ،مصدر سابق ،أحكام زواج التوأم السيامي ،أشار إىل رأي القاضي عياض د. عبد احلليم حممد منصور -69
70-  
 .150ص  ،املصدر السابق ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -71
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ن رأينا فيما مضى الصعوبة اليت تثريها هذه املسالة ابلنسبة للتوأم اهذا اجلنني شخص واحد أو شخص 
 :املتالصق املولود فما ابلك لوكان هذا التوأم املتالصق ال يزال جنيناً 

ة اخلنثى إذا أنعدمت الدالئل اليت تصف التوأم امللتصق إىل شخصني أو شخص واحد متاماً كما يف حال
املشكل حينما ال تنب فيه عالمات الذكورة واألنوثة فإن التوأم حينئذ يكون مشكاًل مبعىن أنه قد يكون 

 .(72)شخصني من وجه وشخص من وجه آخر
عن طريق األشعة ففي هذه احلالة ينظر ما سيسفر عنه من نتائج يف  اً لتصاقالكن إذا عرف أن هناك 

وعلى ذلك فتورثه )التوأم امللتصق( وهو جنني يف بطن أمه يتم وفق قواعد التعرف على نوعية اجلنني وعدده 
وحتل هذه املسألة بطريقتني أما أن يتم أتخري قسمة الرتكة حىت والدة اجلنني امللتصق لكي يتم  ،املرياث

لكن املشكلة تثار لو مل يرضى  (73)التأكد بشكل قطعي من عدده وجنسه ومن مث ال تثري املسألة صعوبة 
وقد أختلف الفقهاء حول املقدار الذي يرتك  (74)الورثة بتأخري قسمة الرتكة فال ميكن إجبارهم على ذلك 

 :اليت قيلت هبذا الصدد يف أربعة آراء كما يلي من الرتكة وميكن إمجال اإلجتاهات الفقهية
ربع إانث أيهما أكثر ويعطى ابقي الورثة اأو نصيب  ،يوقف للحمل نصيب أربعة بنني :الرأي األول

أقل األنصبة وذلك لإلحتياط وهذا الرأي أليب حنيفة رواه عنه أبن املبارك وكذلك هو رواية عند أشهب من 
 .(75)املالكية 

 .(76)يوقف للحمل بنصيب ثالثة بنني أو ثالث بنات أيهما أكثر  :الرأي الثاين
د أو أبنة واحدة أيهما أكثر وذلك ألن املعتاد الغالب أن يوقف للحمل نصيب أبن واح :الرأي الثالث

ومن كل ما تقدم جند أن  (77)ثلث املرأة يف بطن واحدة إال ولداً واحداً فيبىن عليه احلكم ما مل يعلم خالفه 
 الرأي الثالث هو أرجح اآلراء.

من األحكام يف هذه   نوعنيتتعلق ابملتالصقني :أحكام مرياث التوأم السيامي بعد الوالدة :الفقرة الثانية
 (:املرحلة

أو مرياث أثنني كما لو هلك هالك عن ثالثة أبناء وتوأم متالصق فهل  اً واحد هل يرث مريااثً  :األول
 ؟نقسم تركته على أربعة أو نقسم على مخس

الصق كما لو مات عن أم وتوأم مت  ؟هل يؤثر املتالصق أتثري أثنني أو أتثري واحد يف ابب احلجب :الثاين
 ورثت األم نيثنافإن حكمنا عليه أبنه واحد ورثت األم الثلث )عند القائلني هبذا الرأي وأن حكمنا عليه 

 .(78)السد ( 

                                                        
 .150ص  ،املصدر نفسه -72
 .286ص  ،املصدر السابق ،د. فهد بن عبد الكرمي -73
74- 
 .151ص  ،املصدر السابق ،أشار إىل رأي احلنفية د. عبد املنعم أمحد سلطان -75
 .151ص  ،املصدر نفسه ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -76
 -331ص  ،2003 ،دار النهضة العربية ،أحكام املرياث والوصية يف الفقه اإلسالمي والقانون ،حممد نبيل سعد الشاذيلد.  -77

332. 
 .151ص  ،املصدر السابق ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -78



  

 احكام االحوال الشخصية للتوأم السيامي املتالصق )دراسة قانونية استقرائية يف ضوء الفقه االسالمي( 

221 

يشمل ما لو ولدت أمرأة ولدين ملتصقني هلما رأسان وأربع أرجل وأربع  قال الشربيين قوله )أثنني( قد
ه وهذين فيصرف هلما السد  وهو كذلك ألن أيد وفرجان وهلما أبن آخر مث مات هذا األبن وترك أم

 .(79)حكمهما حكم اإلثنني يف سائر األحكام 
رأ  وبدن ورجالن وفرجان أن حكمهما حكم األثنني يف سائر وقال الرملي لوكاان ملتصقني ولكل 

وجاء يف الروضة البهية أنه يورث حبسب اإلنتباه فإذا كاان انئمني ونبه أحدمها  (80) األحكام ومنها األرث
 .(81)--اآلخر فواحد وأن مل ينتبه اآلخر فإثنان كما قضى به علي 

وال تشري مسألة جنس التوأم الكثري من املشاكل ألن التوأم يف مجيع األحوال يكون من جنس واحد 
 .(82)ذلك  كما أثبت العلم والوقائع التأرخيية

أو شخصني  اً واحد اً شخص دوبدوران نرجح إتباع الوسائل العلمية احلديثة يف حتديد هل أن هذا التوأم يع
وهللا أعلم أن يعتمد معيار تعدد القلب فإذا  الطبية احلديثة ونرىوابلتايل يعتمد على األشعة أو األجهزة 

ما يتوافق مع نكون أمام شخص واحد وهو  تعدد القلب نكون أمام شخصني وإذا كان التوأم بقلب واحد
ِ يِف ج و ِفهِ قوله تعاىل  ُ لِر ُجل  ِمن  قـ ل ب ني   .(83) م ا ج ع ل  اَّلل 

فإذا كان له قلبني أخذ حصتني حبسب جنسه وإن كان له قلب واحد أخذ حصة شخص واحد حبسب 
 .جنسه

 أحكام وصية التوائم السيامية :املطلب الثاني
اث فإن أحكام الوصية اليت يوصى هبا للتوائم السيامية ختتلف أحكامها فيما لوكان كما هو شأن املري 

 املرحلتني نيالتوأم ال يزال جنني يف بطن أمه عن تلك االحكام بعد والدهتما لذلك سنحاول ان نفصل هات
 :تباعا

اذا كان التوأم امللتصق جنيناً  :احكام الوصية اىل التوأم امللتصق وهو جنني يف بطن امه األوىل:الفقرة 
 يف بطن أمه وأوصى له انسان بوصية فيشرتط لصحة الوصية الشروط التالية:

وان يستمر وجوده اىل ما بعد موت املوصى خالفاً للمالكية  ،ان يكون موجودا عند انشاء الوصية -1
ين ال يشرتطون هذا الشرط حيث يقولون بصحة الوصية للمعدوم وبتحقق هذا الشرط اذا وجد احلمل الذّ 

 .(84)خالل مدة معينة من انشاء الوصية 
احلنفية  قهاء إبستثناءمجهور الفوالدته حياً: واحلياة هنا مشرتطة لكال التوأمني وهذا ما ذهب اليه  -2

 .(85)اجلزء االصيل يف حالة التوأم الطفيلي  ين اكتفوا حبياة اكثر احلمل أيالذّ 

                                                        
 ص. ،املصدر السابق ،أشار إىل رأي الشربيين د. سعد بن انصر الشرتي -79
 ص. ،املصدر السابق ،د. سعد بن انصر الشرتي ،أشار إىل رأي الرملي -80
 .206ص  ،املصدر السابق ،الشهيدين حممد بن مجال الدين العاملي وزين الدين العاملي -81
 .45ص  ،املصدر السابق ،أحكام جراحة فصل التوائم السيامية ،د. عبد احلليم حممد منصور -82
 (.3اآلية ) ،سورة األحزاب -83
 .152ص  ،املصدر السابق ،امحد سلطاند.عبد املنعم  -84
 .152ص  ،املصدر نفسه -85
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ثبوت نسب التوأم امللتصق البيه شرعاً: حسب اجتاه جانب من الفقه ان يكون التوأم املتالصق  -3 
الفقهي املتقدم نعتقد انه هذا الشرط الن االجتاه  وال نتفق مع(86) لكي يستحق الوصيةاثبت النسب البيه 

 71( من قانون الوصية املصري رقم 36قد خلط بني احكام الوصية واحكام املرياث وقد اشارة املادة )
يف وقت واحد او يف وقتني أبقل له حيث نص )اذا جاء احلمل  حالة تعدد احلمل املوصىاىل  1946لسنة 

ما ابلتساوي إال اذا نصت الوصية خالف ذلك من ستة اشهر بولدين صبيني او اكثر كانت الوصية بينه
وان مات احد االوالد بعد الوالدة كانت حصته  ،إن انفصل احدمها غري حي استحق احلي منهم كل الوصية

 .(87)بني ورثته يف الوصية ابالعيان وتكون لورثته املوصى يف الوصية ابملنافع 
 والدته.يتعلق أبحكام الوصية للجنني املتالصق قبل ما هذا اهم 

أحكام الوصية للتوأم السيامي بعد الوالدة: تصنف الوصية من جهة الشخص الذي  :الفقرة الثانية
النافعة نفعاً حمضاً والتوأم السيامي )املتالصق( شأنه شأن سيتلقى الوصية )املوصى له( أبهنا من التصرفات 

 ،غري املميز ومرحلة كمال األهليةحلة عدم التمييز ومرحلة الصالشخص العادي مير بثالث مراحل وهي مر 
أقواله كلها هدراً وتصرفاته ابطلة حىت لوكانت انفعة نفعاً  دوفيما يتعلق ابملرحلة األوىل ال يعتد أبقواله وتع

 .(88)وينوب عنه وليه الشرعي فيها  ،حمضاً كقبوله اهلبات أو الوصية
 (89)قبوله صحيحاً دون أن يتوقف على إجازة أحد دأما فيما يتعلق بقبوله الوصية يف مرحلة التمييز فيع

إذا بلغ سن الرشد ابلتحديد  يتعلق بتصرفات التوأم املتالصقتصرفاً ضاراً ال يعتد به أما فيما  دأما الرفض فيع
قبوله للوصية فإن التوأم السيامي إذا بلغ سن الرشد يصبح مكلفاً جبميع التكاليف وفيما يتعلق بقبوله للوصية 

 :تيةأمام الفرضيات الثالث االكون فنحن ن
 إذا قبل كال التوأمني املتالصقني الوصية أستحق كل منهما نصيبه حسب صيغة الوصية. -1
 .تنفذ الوصية حبقهماإذا رفض كل من التوأمني الوصية فال  -2
وصى اآلخر فإذا كانت صيغة الوصية تقضي أبن يتملكان املإذا رفض أحد التوأمني الوصية وقبلها  -3

كانت الوصية تقضي بتملك كل واحد منهما   به على الشيوع أنتقل نصيب الرافض إىل نصيب القابل وإن
 .جزء من املوصى به أمتلك القابل وأنتقلت حصة الرافض إىل الورثة هذا ابلنسبة للتوأم املتكامل

رى أن يعمل بعبارة القابل أما ابلنسبة للتوأم املشكل فإذا قبل اإلثنان فال مشكلة أما إذا رفض اإلثنان ن
 .وهتدر عبارة الرافض ملا فيه خري على التوأم السيامي وهللا أعلم

 الخاتمة

 بعد حبثنا إلحكام التوائم السيامية توصلنا إىل جمموعة من النتائج واملقرتحات نعرضها تباعاً:

                                                        
 .152ص  ،املصدر نفسه -86
 .1946لسنة  71( من قانون الوصية املصري رقم 36نص املادة ) -87
  .161ص  ،املصدر السابق ،د. عبد املنعم أمحد سلطان -88
 .162ص  ،املصدر نفسه -89
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 النتائج: :أواًل
ا التوائم متحدة اجلنس والصفات اليت يف إطار تعريف التوائم السيامية اقرتحنا أن تعرف على أهن -1

 تنشأ من بويضة ومشيمة واحدة وتكون متصلة وبشكل ال ميكن فصله إال ابلتدخل اجلراحي.
 وأثبت العلم نين أو أنثييأما التصاق ذكر  اً يف مجيع حاالت التوائم املتالصقة يكون اجلنس متحد -2

 ى.أنه ال ميكن أن يولد توأم متالصق ذكر وأنثوالتجربة 
أما وفق معيار اإلكتمال من عدمه أو وفق املنطقة  املتالصقة بتصنيفات متعددةتصنف أنواع التوائم  -3

 اليت حيدث فيها اإللتصاق.
تعددت املعايري يف إعتبار التوأمني شخص واحد أو شخصني منها من قال إبختالف الطباع  -4

ياة املنفصلة يف كل جزء من التوأمني ومنهم من وامليول كمعيار للتمييز ومنها من اعتمد توفر مقومات احل
 أو أثنني. اً من قال أن العرف هو املعيار يف تصنيف التوأم إذا كان شخص قال بتعدد الرأ  ومنهم

يف إطار زواج التوأم السيامي وجدان أن كلمة الفقه اتفقت على جواز زواج التوأم السيامي املشروط  -5
 فيما لو حكم عليه أبنه شخص واحد.وكذلك احلكم ء بعدم الوط

ن اختلفت اآلراء حول زواجه فذهب أحد ايف إطار زواج التوأم الذي حيكم عليه أبنه شخص -6
االجتاهات الفقهية إىل حرمة زواجه وذهب إجتاه آخر إىل جواز زواجهما ومنيل مع الرأي األول فيما يتعلق 

الصعب إعطاء حكم عام  وتقدر بقدرها فمنة كل حالة ابلتوائم املتالصقة املكتملة على أن ترعى خصوصي
 وشامل يف هذه احلالة.

بني جميز وحمرم ء اختلفت اآلراء اليت قبلت حول جواز نكاح التوائم امللتصقة املشرتكة يف حمل الوط -7
 من أستند إىل سد الذرائع يف حترمي زواج التوائم.من أجاز أستند على أهنما شخص واحد ومن حرم 

 --إطار التوائم املتالصقة وجدان أن أول من أفىت يف أرث التوأم السيامي هو اإلمام علي يف -8
التوأم ويهمس  شخصني حيث ينيمأو  اً واحد اً يف احلكم على التوأم إن كان شخص اً خاص اً وأعتمد معيار 

ن وبناًء على يف أذن أحدمها فإن أفاق اإلثنان فهي نفس واحدة وإن أفاق أحدمها دون اآلخر فهما نفسا
 ذلك ترتتب أحكام األرث.

أختلفت اآلراء حول أرث التوأم السيامي وهو جنني يف بطن أمه منهم من قال إبيقاف توزيع الرتكة  -9
 ةإىل أن يولد التوأم السيامي ومنهم من قال وقف مقدار معني من الرتكة كحصة ذكرين أو أنثيني أو ثالث

الرأي الذي يوقف للتوأم السيامي حصة ذكران أو أنثيان اآلراء هو ذكور أو ثالث أانث ونعتقد أن أرجح 
 أيهما أكثر.

أو أثنني هو  اً واحد اً ه شخصعدّ أما فيما يتعلق أبرث التوأم بعد الوالدة جند أن أفضل معيار يف  -10
ُ لِر جُ تعاىل معيار تعدد القلب وإننا إذ نضع هذا املعيار نستند إىل قوله  ِ يف ج و ِفهِ م ا ج ع ل  اَّلل   ل  ِمن  قـ ل ب ني 

 .(3ألحزاب اآلية )سورة ا
من التصرفات النافعة نفعا حمضا وابلتايل هي  ديف اطار وصية التوأم السيامي جند ان الوصية تع -11

تتأثر ابملراحل العمرية الثالث اليت مير هبا التوأم السيامي ففي إطار مرحلة عدم التمييز يقوم وليه او وصية 
 ةه تصرفا انفعا نفعا حمضا وال عرب عدقوله يف قبول وصية ب دمقامه يف قبول وصيه ويف اطار مرحلة التمييز يع
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اما يف مرحلة متام االهلية فإن قبل االثنان استحق الوصية وإن رفض  اً حمض اً ه تصرف ضار ضرر ابلرفض الن 
كانت صيغة الوصية هلما   وقبل االخر فينظر املال املوصى به فإناالثنان بطلت الوصية وإن رفض احدمها 

به ورد الباقي اىل على الشيوع انتقلت حصة الرافض إىل القابل وإن مسي لكل منهما جزء اخذ القابل نصي
 الورثة.

 املقرتحات: :ثانيًا
م السيامية ضمن قانون االحوال الشخصية النافذ على ائنقرتح على املشرع العراقي ان ينظم احكام التو 

 ان يراعى املسائل التالية:
او إثنني نقرتح ان يعتمد معيار تعدد  اً واحد اً يف اطار احلكم على التوأم السيامي إن كان شخص -1

 القلب.
 ءيف اطار زواج التوأم السيامي نقرتح على املشرع ان يبيح زواج التوأم السيامي املشروط بعدم الوط -2

 أما يف اطار التوأم املكتمل نقرتح ان ال يبيح زواجهم إال اذا امكن فصلهم.
 ر زواجهم بشكل مطلق.ظن حيفيما يتعلق ابلتوأم املشكل نقرتح على املشرع ا -3
يف بطن امه نقرتح ان يوقف من الرتكة ما يعادل  اً يف اطار إرث التوأم السيامي إن كان التوأم جنين -4

نصيب ذكرين فإن ولد التوأم كذكرين استحقا احلصة وإن ولد التوأم كأنثيني أخذا حصتهما ورد الباقي إىل 
 .الورثة

قرتح على املشرع ان ينظمها ضمن احكام قانون االحوال الشخصية يف اطار وصية التوأم السيامي ن -5
ويف حالة رفض احد التوأمني الوصية بعد بلوغ سن الرشد يعمل ابحلل الذي توصلنا اليه فإذا كانت الوصية 

 .ةمشاعة انتقل نصيب الرافض إىل القابل وإن مل تكن مشاعة إنتقل نصيب الرافض اىل الورث
 المصادر قائمة

 :املعاجم :أواًل
 .1ط ،بريوت ،4 اجمللد ،احمليط القامو  ،أابدي الفريوز الدين جمد -1
 (.وأم مادة) ،الساد  اجلزء ،اللغة مقاييس معجم فار  أيب -2
 .3ج ،(لصق) مادة ،العرب لسان ،منظور أبن -3

 :الكتب :ثانيًا
 .2009 ،الرايض ،العبيكان مكتبة ،السيامية التوائم مع جتربيت ،الربيعة العزيز عبد بن هللا عبد. د -1
 مقالة ،وزواجها ومرياثها بفصلها املتعلقة األحكام امللتصقة التوائم نوازل ،البصل الناصرأبو عبد. د -2
 .2010 مبكة املنعقد اإلسالمي الفقهي للمجمع العشرون الدورة يف مقدمة
 للمجمع العشرون الدورة يف مقدمة مقالة ،املتالصقة للتوائم الفقهية األحكام،هللا عبد انصر.د -3

 .2010 ،مكة ،الفقهي
 إىل مقدمة ماجستري رسالة ،اإلسالمي الفقه يف امللتصقة التوائم أحكام ،احلمد هللا عبد بن علي -4
 (.ه 1423 ،اإلسالمي الفقه قسم ،سعود بن حممد اإلمام جامعة



  

 احكام االحوال الشخصية للتوأم السيامي املتالصق )دراسة قانونية استقرائية يف ضوء الفقه االسالمي( 

225 

 الفقهية اجلمعية جملة يف منشور حبث املتالصقة األجنة أحكام ،السنبدي الكرمي عبد بن فهد -5
 .2011 األوىل مجادي /9 العدد ،السعودية

 اجلامعي املكتب ،مقارنة فقهية دراسة السيامية التوائم زواج أحكام ،علي منصور حممد احلليم عبد -6
 .2013 ،األوىل الطبعة ،احلديث

 ،والتوزيع للنشر األصمعي دار ،منه الفقهاء وموقف املتالصقة اجلينات ،الشافعي مفتاح حممد -7
 .2008 ،األوىل الطبعة
 ،العربية النهضة دار ،والقانون الشريعة بني امللتصق التوأم أحكام ،سلطان أمحد املنعم عبد. د -8
 .القاهرة
 .القاهرة ،املدين مطبعة ،األول اجلزء ،الشرعية السياسة يف احلكمية الطرف ،القيم أبن -9

 احلديث، اجلامعي املكتب ،السيامية التوائم فصل جراحة أحكام ،منصور حممد احلليم عبد. د -10
2012. 
 الصدر، الشهيد تراث هيئة ،الصاحلني منهاج ،الصدر صادق حممد حممد الشهيد السيد هللا آية -11

 .الرابع اجلزء
 اللمعة شرح يف البهية الروضة ،العاملي الدين زين ،العاملي الدين مجال بن حممد الشهيدين -12

 .لبنان ،بريوت ،األعلمي مؤسسة منشورات ،الدمشقية
 النهضة دار ،والقانون اإلسالمي الفقه يف والوصية املرياث أحكام ،الشاذيل سعد نبيل حممد. د -13

 .2003 ،العربية
 :األلكرتونية املواقع

 .الرابط على األنرتنت شبكة على منشورة امللتصقة والتوائم التوأم بعنوان مقالة -1
Httahp// forum.sedty.com /tl 61825.html. 

 الرابط على األنرتنت شبكة على منشورة السيامي التوأم بعنوان مقال -2
www.4ph.net//vb/t18676. 

3- hattp//www.ibtesam.com/vb/t18676thed – t4812.htm. 
4- hattp//forum.alfhhan.ory. 
 :الرابط على األنرتنت شبكة على العاملية وكابيداي موسوعة يف املعلومة هذه ذكرت -5

www.ar.m.wiklpedia.org. 
 .www.ahlalhadeth.com :الرابط على احلديث أهل منتدى موقع -6
 Hattp :الرابط على األنرتنت شبكة على الشريف لألزهر التابع اإلسالمية البحوث جممع موقع -7

4 www.azizbelleh.com //home/fatwa. 
 :الرابط على األنرتنت شبكة على السعدي امللك عبد الرمحن عبد د.أ الشيخ موقع -8

www.alomah- alwasat.com/ futwa األنرتنت شبكة على السيامي التوأم جمال يف فتواه حول وكذلك 
  .Hattp//algurasg.topgoo.het :الرابط على
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 تعارض التنفيذ في البيع المتعاقب

Conflict of Execution in Successive Sales 

  .Khafaji -Wasan Q. Ghani AlProf(1) الخفاجيغني د وسن قاسم أ.

 ملخصال

وفاعلية فكرة حسن النية يف التعاقد  ،وواقعية التصرفات القانونية ،ان من البديهيات يف علم القانون
تطلبه  ان يقع التصرف على حمل معني ويفرز كافة مستوجبات التعاقد يف هذا احملل ابتغاء اكمال ما ،عموماً 

 .القانون وماهدف اليه من وراء هذا التصرف
احدمها أسبق يف اتريخ وقوعه من التصرف  ،اال انه حيصل عماًل ان يتعاقب تصرفان على ذات احملل

الن  ،بصحة ونفاذ العقد األسبق منهما وقوعًا وبطالن الالحقومما تفرضه دواعي املنطق القول  ،االخر
اال ان  ،ومل يبق  من تلك املستلزمات الفراغها يف التصرف الالحق ،مستلزمات التعاقد ُصبت يف االسبق

الواقع العملي قد افرز حاالت خمصوصة يتم التعامل فيها مع التصرف الالحق على انه هو من يسري اثره 
اي دخوله  ،فالقاعدة العامة يف العقد ترتكز حول كونه ينتج ااثره فور انعقاده ،ال السابق ،ويصبح انفذاً 

فالعقد النافذ هو العقد الصادر بشكل صحيح ممن له والية  ،حيز النفاذ مبجرد عقده صحيحا غري خمتل
 .دور انتاج االاثر وهو التصرف الذي انتقل اىل ،او هو العقد الذي اليرتاخى اثره عن حلظة انشائه ،اصداره

انه يبدأ ترتيب ااثره فور االنعقاد  ،هنا،فالقاعدة ،فاذا نشأ العقد صحيحا مستوفيا اركان انعقاده
اال انه من املمكن ان تظهر عقبات تتسلل من خالهلا حاالت معينة قد مُتنح احلياة من بعد  ،صحيحا

 .فتنهض سببا لعرقلة تطبيق القاعدة اليت اشران اليها ،موهتا
 ،ابملبيع بعقد بيع اخر الحق يف اتريخ انعقاده على العقد االول ،فاذا تصرف البائع يف عقد البيع مثال
ان هذا العقد الالحق يقع ابطال لوقوعه على حمل سبق وان مت  ،فاملفروض وفقا للقواعد العامة يف القانون

فمن املمكن ان حييا هذا العقد الالحق  ،اال ان بوجود هذه العقبات واليت مت االشارة اليها ،التصرف فيه
وعقبة حيازة املنقول  ،كعقبة تسجيل العقد النتقال امللكية يف العقار  ،وينشأ مرتبا الاثره دون العقد االول

                                                        
 .جامعة اببل/ كلية القانون -1
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ويتجه ابلضرورة اىل تنفيذ الالحق منهما رغم  ،وهذا مما يثري تعارضاً يف تنفيذ هذين العقدين ،ندا للملكيةس
 .اولوية السابق هلذا التنفيذ

وماهي علة ترجيح نفاذ العقد  ؟وإزاء هذه احلاالت كيف ميكن حتقيق التوازن بني هذين التصرفني
 ،صوصا وان كالً من التصرفني صحيحاً التشوبه شائبة البطالنخ ،الالحق رغم كونه الحقا يف اتريخ انعقاده

ومااالاثر اليت ميكن ان ترتتب على هذا  ،وهذا ماجيعل الرتجيح املذكور حمل نظر لوال العلة اليت اقتضته
وهي ماسيجري االجابة عنها وفق ماسيظهر لنا يف  ،هذه التساؤالت هي مايثري اشكالية حبثنا هذا ؟النفاذ

 .ثمنت البح
 الكلمات املفتاحية: العقد السابق، العقد الالحق، البيع املتعاقب.

Abstract 
The axioms of the science of law, and realistic legal actions, and the 

effectiveness of the idea of goodwill in the general contracting, that is to act 

on a specific place and all sorts Mistojbat contracted in this shop in order to 

complete the Mattalbh law and Mahdv him from behind this act. 

But he gets to do it Tsrfan located on the same shop, one of them earlier 

in the history of occurrence of the other act, regardless of whether these 

were issued by a single contractor or from two different contractors. It 

imposed a matter of logic to say the health and entry into force of the former 

contract their frequent subsequent invalidity, because contractual 

requirements poured in the former, that was left of those supplies for 

emptying them in the subsequent disposition, but the practice may Lovers 

specific cases are dealt with with the subsequent act that is valid impact and 

becomes effective, not the past, and about how these cases can achieve a 

balance between these two Altsrven? What are the bug tipping the 

subsequent entry into force of the contract despite being later in history to 

take place, especially since both Altsrven right to Achoppe flawless nullity, 

and this is what makes the penalties mentioned at issue not for the illness, 

which necessitated? Maalathar and the possible consequences of this 

force? These questions are something to problematic discussed this, a 

Masaijeri answered according Masazar us in the research. 

 المقدمة

 -:فكرة موضوع البحث واشكاليته -اًل:او
وفاعلية فكرة حسن النية يف التعاقد  ،وواقعية التصرفات القانونية ،من البديهيات يف علم القانون ن  إ

ان يقع التصرف على حمل معني ويفرز كافة مستوجبات التعاقد يف هذا احملل ابتغاء اكمال ماتطلبه  ،عموما ً 
 القانون وماهدف اليه من وراء هذا التصرف.
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 ،احدمها أسبق يف اتريخ وقوعه من التصرف االخر ،ال انه حيصل عمالً ان يقع تصرفان على ذات احمللا 
دواعي املنطق القانوين القول بصحة ونفاذ وتنفيذ العقد األسبق  ومما تفرضه ،صادرين من ذات املتعاقد

ومل يبق  من تلك املستلزمات  ،الن مستلزمات التعاقد ُصبت يف االسبق ،منهما وقوعًا وبطالن الالحق
اال ان الواقع العملي قد افرز حاالت خمصوصة يتم التعامل فيها مع التصرف  ،الفراغها يف التصرف الالحق

ه من تعارض  يف التنفيذ ؤ يضاف اليها ماتنش ،ال السابق ،لى انه هو من يسري اثره ويتم تنفيذهالالحق ع
وماهي علة ترجيح نفاذ  ؟وإزاء هذه احلاالت كيف ميكن حتقيق التوازن بني هذين التصرفني ،بني التصرفني

حيحاً التشوبه شائبة خصوصا وان كاًل من التصرفني ص ،العقد الالحق رغم كونه الحقا يف اتريخ انعقاده
ومااالاثر اليت ميكن ان ترتتب على  ؟وهذا ماجيعل الرتجيح املذكور حمل نظر لوال العلة اليت اقتضته ،البطالن

وهي ماسيجري االجابة عنها وفق ماسيظهر لنا  ،هذه التساؤالت هي مايثري اشكالية حبثنا هذا ؟هذا النفاذ
 يف منت البحث.

 منهجية البحث -ثانيًا:
وهي كاًل من القانون  ،منهجية حبثنا سرتتكز حول اجراء استقراء للتشريعات القانونية حمل املقارنة ان

وما جيري العمل فيها خبصوص احلاالت اليت ترجح نفاذ العقد الثاين وابلتايل  ،العراقي واملصري والفرنسي
سبيل تركيز الفكرة وعدم تشتيتها ويف  ،لبيان االصوب منها عمالً  ،اولوية تنفيذه مقدما على األول منهما

لنرى انعكاسها يف حتقيق  ،كبيع العقار وبيع املنقول  ،سنقوم ببيان احلاالت اليت تنحصر يف عقد البيع
على اعتبارات تقوم  ،ضرورة لتأسيس تعارض التنفيذ هذا ،هنا ،وال جند .التعارض يف التنفيذ بني العقدين

وامنا يتحقق ذلك  ،ما حتققت احدى احلاالت اليت سنبينها الحقاعلى مرتكز مفاده حتقق هذا التعارض كل
ببيعه ملشرت   ،بعد بيعه ملشرت  أول ،فمثال قيام ابئع العقار ،مىت ماوجد له طريقا مبناسبة احدى تلك احلاالت

ة فهذه احلال ،مما يسمح ابلقول بنفاذ عقد البيع الالحق بسبب التسجيل ،وقيام االخري بتسجيل عقده ،اثن  
 .وامنا مىت ماحصلت حتقق التعارض املشار اليه ،الحتصل يف كل عملية بيع لعقار

 هيكلية البحث  -ثالثًا:
 ،أوهلا خصصناه لبيان مفهوم التعارض يف التنفيذ :وقد اعتمدان خطًة لبحثنا تقوم على ثالثة مباحث

ووضحنا يف الثاين شروط  ،تناولنا يف االول مضمون تعارض التنفيذ :وقد وزعنا البحث فيه على مطلبني
أما املبحث الثاين فقد ركزان فيه البحث حول احلاالت اليت جيري فيها ترجيح تنفيذ  .حصول هذا التعارض

وذلك يف حالتني وزعناها على  ،مما يولد ابلضرورة حصول التعارض بينهما ،العقد الالحق دون السابق
بحث الثالث وأما امل .ويف الثاين حالة بيع املنقول ،تكلمنا يف االول منهما عن حالة بيع العقار :مطلبني

وايضا وزعناه على مطلبني تبعا للحاالت اليت مت  ،فقد حبثنا فيه عن االثر املرتتب يف حال تعارض التنفيذ
 البحث فيها يف املبحث الثاين.

 مفهوم تعارض التنفيذ في البيع المتعاقب  -المبحث االول:

ونفصل  ،ضمنه هذا التعارضخنصص االول منهما لبيان مايت :وسنحاول ايضاح هذا املفهوم يف مطلبني
 .يف االخر شروطه ووفق ماسيأيت
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 مضمون تعارض التنفيذ يف البيع املتعاقب -املطلب االول:
تعار ض )فقد ورد يف املعاجم اللغوية  ،ان لفظ التعارض يف اللغة يشري اىل معىن املنع أو االختالف

عارض  ،ار ض اخلصمان امام القاضيوتع ،(2)أو منع احدمها االخر ،أي عارض احدمها االخر (الرجالن
 .(3)كل منهما االخر أي تعارض وأختلف معه 

 (4)واحياان التمانع"  ،وقد ورد يف تعريف االصوليني هلذا املصطلح "ان التعارض هو التناقض أو التنايف
الخر ميكن ان يفهم منه على ان تنفيذ أحد العقدين يكون مانعا من تنفيذ ا ،وتعارض التنفيذ مبوجب ذلك

 .على وجه كلي ينتج عنه أولوية يف هذا التنفيذ ألحدمها دون االخر
فهو ذلك البيع الذي يقدم فيه البائع على بيع ماميلكه ملشرتين اثنني أو اكثر على  ،أما البيع املتعاقب

و وضوح يبيعه اىل مشرت  اثن  وهكذا. وقد يبد ،مث قبل ان ينفذ هذا البيع ،فيبيعه للمشرتي االول ،التعاقب
 .الصورة يف مسألة تعارض التنفيذ بينهما يف كون البيعان قد وقعا على ذات احملل ومن ذات البائع

فانه بذلك يتحدد مدى  ،ان العقد ماهو اال توافق ارادتني على احداث اثر قانوين ،ومن انفلة القول
له القدرة على التحلل منه اال فال تكون  ،الزامية كل متعاقد مبوجب التصرف الذي اقدم عليه مبلئ ارادته

 بطريق التوافق ذاته الذي اوجد العقد.
انه يبدأ ترتيب ااثره فور االنعقاد  ،هنا،فالقاعدة ،فاذا نشأ هذا العقد صحيحا مستوفيا اركان انعقاده

اال انه من املمكن ان تظهر عقبات تتسلل من خالهلا حاالت معينة قد مُتنح احلياة من بعد  ،صحيحا
 .فتنهض سببا لعرقلة تطبيق القاعدة اليت اشران اليها ،موهتا

 ،ابملبيع بعقد بيع اخر الحق يف اتريخ انعقاده على العقد االول ،فاذا تصرف البائع يف عقد البيع
ان هذا العقد الالحق يقع ابطال لوقوعه على حمل سبق وان مت  ،عامة يف القانونفاملفروض وفقا للقواعد ال

فمن املمكن ان حييا هذا العقد الالحق  ،اال ان بوجود هذه العقبات واليت مت االشارة اليها ،التصرف فيه
حيازة املنقول  وعقبة ،كعقبة تسجيل العقد النتقال امللكية يف العقار  ،وينشأ مرتبا الاثره دون العقد االول

 سندا للملكية.
لكان هذا النفاذ من حصة العقد  ،لوال حتقق العلة اليت من اجلها اصبح العقد الالحق انفذا ن،اذ

السابق وهو االوىل من حيث احلماية النه االسبق اترخيا واالدعى نفاذا نظرا ملا يستوجبه التنفيذ يف العقود 
 .من ابراز ملبدأ حسن النية

ان منشأ هذا التعارض يف التنفيذ يرجع اىل البائع ذاته والذي قام ابلتصرف ابملبيع يف  ،لوخالصة القو 
يسعفه يف ذلك النصوص القانونية  ،وابلتايل حصول املانع من التنفيذ الحد العقدين ،اكثر من عقد واحد

 اليت تبيح هذا االمر لتحقق حاالت معينة سنوليها ابلبحث تباعاً.

                                                        
 .498ص  ،،املنجد يف اللغة واالعالم -2
 .357ص  ،،القامو  احمليط -3
 .www.books.google.iq:منشور على املوقع االلكرتوين ،التعارض يف احلديث ،لطفي بن حممد الزغري :انظر -4

http://www.books.google.iq/
http://www.books.google.iq/
http://www.books.google.iq/
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 روط حصول التعارض يف التنفيذش -:املطلب الثاني 
يتطلب توافر شروط  ،وابلتايل تعارضه معه ،ان االعتداد أبمكانية تنفيذ البيع الذي يعقب البيع االول

واخرى  ،شروط عامة يقتضيها نفاذ التصرف عموما :لى قسمنيعوهذه االخرية مما تنقسم  ،معينة للقول هبا
 خاصة للقول بوقوع التعارض خصوصاً.

 ا سنحاول بيان هذين القسمني من الشروط يف فرعني وكما أييت.وعلى هذ
 الشروط العامة لنفاذ التصرف  :الفرع االول

التيان  واثنيهما كونه مؤهالً  ،اوهلما كون املتصرف مالكا ملا يتصرف به :نيوتتلخص هذه الشروط يف اثن
 . وسنقوم ابيضاح هذين الشرطني تباعاً.(5)ذلك التصرف 

 ملكية املتصرف ملا يتصرف به  -:اوالً 
اي اليت متنح صاحبها السلطات املميزة هلذا  ،تلك اليت تكون اتمة ،يف هذا الشأن ،ويقصد ابمللكية

( من القانون املدين 1048وقد ورد هذا املفهوم يف م) .وهي االستعمال واالستغالل والتصرف ،احلق
ان يتصرف به املالك تصرفا مطلقا فيما ميلكه عيناً ومنفعة  "امللك التام من شأنه -:واليت جاء فيها ،العراقي

 .(6)..." .واستغالالً 
اي بتعبري  ،ان يكون املتصرف مالكا للشئ حمل التصرف،وعلى هذا يفرتض لكي يعد التصرف انفذا

فاذا مل يكن مالكا كأن يكون صاحب  ،وامهها سلطة التصرف ،(7)جامعا لسلطات املالك بني يديه ،اوضح
 الن أايً من هؤالء ليس مبالك. ،انفذاً  ،حينئذ ،فال يعد التصرف ،انتفاع او مستأجر او مرهتنحق 

واالخرية هي سلطة  ،اذا كان املتصرف ليس مبالك وامنا صاحب والية ،ومع هذا يعد التصرف انفذا
اي يتوىل الشخص او نيابية  ،وهي اما اصلية اي يتناول االنسان امور نفسه ،شرعية هبا ينعقد العقد وينفذ

صح تصرفه وعد   ،. فاذا كان املتصرف وكيال عن املالك(8)كالوكيل والويل والوصي وغريهم   ،امور غريه
اما اذا كان التصرف جتاوزاً  ،اذ ال إشكال اذا كان التصرف يدخل يف حدود الوكالة املمنوحة له ،انفذا

ان التصرف مل يكن  ،حلدودها فال ينفذ التصرف يف مواجهة املالك )املوكل( اال ابجازته. ويتضح من هذا
 .وال صاحب والية عنه ،انفذا النه مل يصدر من مالك

 اهلية املتصرف  -:اثنياً 
 صالحية الشخص الستعمال احلقوهذه االخرية ماهي اال  ،هي اهلية االداء ،هنا،واملقصود ابالهلية

 او صالحيته لصدور التصرف القانوين عنه على وجه يعتد به. ،(9)

                                                        
 .10ص ،2004 ،جامعة اجلزائر ،وق بن عكنونكلية احلق  ،اطروحة دكتوراه ،نفاذ العقد ،حممدي سليمان -5
 .من القانون املدين الفرنسي (544)وم  ،من القانون املدين املصري (802م ) :قريب من هذا املعىن -6
 .42ص ،بال سنة طبع ،القاهرة ،مكتبة العاتك ،1ج ،احلقوق العينية االصلية ،غين حسون طه ،حممد طه البشري -7
 .http //ar.jurispedia.org /index:حبث منشور على املوقع االلكرتوين ،عقد البيع بني الشريعة والقانون ،رائد العبادي -8
 .268ص ،بال سنة طبع ،بريوت ،دار احياء الرتاث ،1ج ،الوسيط يف شرح القانون املدين ،انظر: د. السنهوري -9
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وجيري ذلك وفق  ،(10)او حُيد منها  ،واالصل ان هذه االهلية يتمتع هبا كل شخص مامل تسلب منه
يكون له اجراء التصرفات القانونية سواء ماكان  ،فالشخص الذي تكون له اهلية االداء ،احكام القانون

اما ماكان منها ضاراً حمضًا فال جيوز اتياهنا اال ممن اكتملت  ،او دائرا بني النفع والضرر ،منها انفعاً حمضاً 
وهي اليت  ،فهي اما ان تكون اعمال ادارة ،هي التصرفات الدائرة بني النفع والضرر ،ومايعنينا هنا .اهليته

وهي اليت تبتغي تقرير  ،اوان تكون اعمال تصرف ،ومن امثاهلا عقد االجيار ، جمرد استغالل الشيءترمي اىل
اي بلوغ  ة،كمال االهلي  ،يفرتض فيمن ميارسها ةوهذه االخري  ،كعقد البيع  ،حق عيين للغري على الشيء

وعودا على  .ممكن ان حيد منها او ينفيها ةاي عدم وجود عارض لالهلي ،مع العقل ،(11)السن القانوين 
فيفرتض ان يكون املتعاقد كامل اهلية  ،هو البيع ،نشري اىل انه ما دام التعاقد يف اطار موضوع حبثنا ،بدء

مل يكن فاذا  ،وابلتايل امكانية القول بنفاذ العقد املتعاقب، ليكون ابمكانه ممارسة اعمال التصرف ،االداء
 .فان عقده ال يكون انفذا وامنا يكون موقوفا على اجازة الويل ،ذلك ،للمتعاقد

يتلخص ابنتفاء وجود حق لغري البائع على  ،من يضيف شرطا آخر لنفاذ التصرف (12)وهناك من الفقه 
او بيع  ،ونكما يف بيع الراهن للمره  ،ويعدون التصرف موقوفا غري انفذ يف حالة وجود مثل هذا احلق ،املبيع

ويستلزم هنا استحصال اجازة املرهتن او  ،ذي اهلية ،املؤجر للمأجور على الرغم من صدور البيع من مالك
 ،اي ان البيع هنا ،رجاحة هذا الراي ،(13)مع من ذهب اىل ذلك  ،اال اننا ال نرى .املستاجر لنفاذ العقد

لكي يصدر اجازة للعقد يف حال عده موقوفا  الن املرهتن او املستأجر ليس مبالك ،يعد انفذا غري موقوف
 .على االجازه

 الشروط اخلاصة لوقوع التعارض يف التنفيذ -:الفرع الثاين
الحقا يف اتريخ انعقاده  ،االول يظهر يف كون العقد الذي يتعارض التنفيذ بسببه ،وتتمثل هذه بشرطني

 ،منصبا على ذات احملل الذي مت التعاقد عليه سابقا واما الثاين فيتمثل يف كون هذا العقد ،للعقد السابق
 .سنحاول بيان هذين الشرطني تباعا ،وبشيء من االجياز

 الحقا يف  ريخ انعقاده للعقد السابق  ،ان يكون العقد الذي يؤدي ار تعارض التنفيذ -:اوال
وهذا التصرف يفرتض  ،يعتد به القانون ثر  أاىل احداث  ةيه االرادالعقد ما هو اال تصرف قانوين تتجه ف

اي يكفي النعقاده تراضي  ،والعقد قد يكون رضائيا ،اي اقرتان االجياب ابلقبول ،فيه تطابق اراديت العاقدين
ه ومىت ما حتقق انعقد العقد وحتدد اتريخ انعقاد ،فهذا االخري )اي الرتاضي( هو عماد العقد ،املتعاقدين

اي ال يكفي تراضي املتعاقدين  ،وقد يكون العقد شكليا ال رضائيا ،بلحظة التطابق بني االجياب والقبول
وبدون هذه  ،بل يتطلب فوق ذلك اتباع الشكلية اليت نص عليها القانون خبصوصه ،الكتمال انعقاده

                                                        
قريب  ،ل للتعاقد مامل يقرر القانون عدم اهليته او حيد منها"من القانون املدين العراقي النافذ "كل شخص اه (93انظر م ) -10
 .من القانون املدين املصري (109)منها م 
 .مدين مصري (44)م  ،مدين عراقي (106)م  -11
 .128ص ،بال سنة طبع ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،4ج ،مصادر احلق ،انظر د. عبد الرزاق السنهوري -12
 -العقود املدنية الكبرية ،د. مخيس خضر ،25ص ،2010 ،دمشق ،دار القلم، 2ط ،عقد البيع ،مصطفى الزرقاانظر د.  -13

 PLANIOL,RIPERT ET BOULANGER, Traite :ومن الفقه الفرنسي .302ص ،1984 ،2ط -البيع والتأمني واالجيار
elementaire de droit civil francais, II ed, 1949, p.38. 
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من حلظة  ،د العقد الشكلييتحدد اتريخ انعقا ،وعلى هذا ،ال ينعقد العقد ويكون معدوم الوجود ،االخرية 
ن حبسب ما اذا ييتحدد اتريخ انعقاد العقد ،ويف اطار موضوع حبثنا .افراغه يف القالب الشكلي اخلاص به

ومن حلظة  ،فينعقد العقد السابق من حلظة تطابق االراداتني ان كان رضائيا ،كان كالمها رضائيا ام شكليا
 ،اال ان ما ينفذ منهما ، يتلوه العقد الذي يعقبه يف االنعقادمث ،ان كان شكليا ،اتيان الشكلية القانونيه

 .ولعلة نوردها يف موضعها ،هو االخري وليس االول ،وعلى وفق ما سنرى الحقا
 ان ينصب العقدان على ذات احملل -:اثنيا

اي هو الشيء الذي يتعاقد عليه  ،(14)حمل العقد هو ما ينصب عليه التعاقد ويظهر فيه اثر العقد 
وهو قد يكون عمال  (15)فهو ما يلتزم به املدين ،اما حمل االلتزام .او منفعة ،وهو قد يكون عينا ،الطرفان

وفيما اذا كان  ،(16)أن احمللعن اختالفات الفقه بش ،وبصرف النظر .او تسليما لشيء ،او ميتنع عنه ،يؤديه
نذكر وكما نوهنا  ،وخبصوص موضوع حبثنا ،فما يعنينا هنا ،ام خمتلفا عنه ،حمل العقد هو ذاته حمل االلتزام

 ،هو العقد االول ،وفقا لالصل العام ،فان ما يصح ،ابنه اذا وقع اكثر من تعاقد على ذات احملل ،سابقا
وذلك الن اثر التصرف قانوان يظهر بكامل نتائجه يف العقد  ،عقبهوتبطل ابقي العقود اليت ت ،اي السابق

ال  ة،ولعلة معين ،اال انه .فتصبح ابقي العقود ال نتيجة منها الستنفاذ االثر القانوين يف االول منها ،االول
 .فانه يكون انفذا دون العقد السابق ،ال بل اكثر من ذلك ،بل يصح كالعقد السابق ،يبطل العقد الالحق

على ذات  ،نييشرتط ان ينصب كال العقد ،والجل القول بتعارض التنفيذ ،ففي احلالة مدار البحث ،ولذا
 .ليكون احدمها انفذا واالخر غري ذلك ،احملل

 الحاالت التي يجري فيها تعارض التنفيذ -:المبحث الثاني

جيدر بنا يف هذا املوضع  ،يقتضيها حصول التعارض يف التنفيذ بعد ان اهنينا البحث يف الشروط اليت
وما دمنا قد حددان يف مقدمة البحث اطار تلك  ،حتديد احلاالت اليت يظهر فيها بوضوح حصول ذلك

واثنيها  ،فسنحاول تفصيل املسائل املتعلقه به يف صورتني للبيع تتمثل اوالها ببيع العقار ،احلاالت بعقد البيع
 .وهذا ما سيجري عليه البحث يف املطلبني االتيني ،قولبيع املن

 املطلب االول: بيع العقار 
فمنها من  ،وامهها البيع ،على العقار ةيف حكم التصرفات العينيه الوارد همل تتفق التشريعات القانوني

 ،تسجيلاعتربت هذه التصرفات شكلية يتطلب الكتمال انعقادها تسجيل التصرف يف الدائرة املختصة ابل
ومن  .وامنا تطلبها النتقال ملكية العقار ،ومنها من اكتفى برضائية العقد فلم يتطلب اية شكلية النعقاده

 .الطبيعي ان خيتلف اثر التصرف ببيع العقار الكثر من مشرت  واحد مع اختالف املوقف للتشريعات املذكورة
 .سنحاول ايضاح هذا االختالف يف الفرعني االتيني ،وعلى هذا

                                                        
الوجيز يف نظرية االلتزام يف  ،حممد طه البشري ،عبد الباقي البكري ،د. عبد اجمليد احلكيم :االيضاح خبصوص احملل انظرلزايدة  -14

 .95ص ،بال سنة طبع ،بغداد ،مصادر االلتزام ،1ج ،القانون املدين العراقي
 .122ص ،2003 ،االردن ،دار الثقافة ،-مصادر االلتزام -النظرية العامة لاللتزامات  ،د. اجمد حممد منصور -15
دار اجلامعة  ،املوجز يف عقد البيع ،حممد حسن قاسم، 190ص  ،مرجع سابق ،4ج ،الوسيط ،انظر د. السنهوري ،للمزيد -16

 AUBRY et RAU, Traite de droit civil :انظر كذلك يف الفقه الفرنسي ،152ص ،1996 ،االسكندرية ،اجلديدة للنشر
francais, 5 ed, paris, 1951, p.43. 
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 بيع العقار الكثر من مشرٍت يف التشريعات اليت تعترب البيع شكليا  -الفرع االول:
حيث نص القانون املدين العراقي النافذ على عدم انعقاد بيع  ،العراقي ،ويف مقدمة هذه التشريعات

كما ان العقد الناقل مللكية عقار ال يعد منعقدا مامل تراع  فيه   ،(17)العقار مامل يسجل يف الدائرة املختصة
 .(19)اضافة اىل قانون التسجيل العقاري فهو ايضا قد نص على ذات املعىن ،(18)الشكلية القانونية

ال ينعقد قبل مراعاة الشكلية املقررة قانوانً وهي تسجيل البيع لدى دائرة  ،هنا ،وعليه فان بيع العقار
وابلتايل ليست هنالك من قيمة قانونية التفاق الطرفني على البيع الفتقاد  ،لعقاري املختصةالتسجيل ا

هو عدم امكان أي من طرفيه اجبار  ،وما يستتبع هذا .التصرف لركن رابع من اركانه ما زال غري مكتمل
 .ركان انعقادهينقصه احد ا النه ببساطة عقد   ،عن هذا العقد أاالخر على تنفيذ االلتزامات اليت تنش

يعد عقداً منعقداً توافرت  ،فان قيام البائع ابلتصرف ابلعقار ابلبيع ملشرت  اثن  ابدر اىل تسجيله ،ومن مث
يف منظور  ،الن االخري ،فيصح هذا العقد الثاين ويصبح انفذا دون العقد االول ،فيه الشكلية املطلوبة

تنتقل اىل  ،هنا ،فامللكية ،ع وحريته يف التصرف االخر اثنياً ومع بقاء امللكية للبائ ،ليس بعقد اوالً  ،القانون
 من مت تسجيل عقده واكتمال اجراءات انعقاده.

 ،وهو وقوع تعارض يف التنفيذ ،ميكن القول ابن االفرتاض الذي انطلق منه البحث ،ومن جممل ما طرح
مع  ،حة العقدين السابق والالحقص ،يضع يف اعتباره ،الن االفرتاض املذكور ،ال ينطبق واحلالة املعروضة

 .نفاذ االخري دون االول
وابلتايل بطالنه  ،لكونه غري مكتمل االركان ،فال يكون فيها العقد السابق صحيحاً  ،هنا،اما احلالة

 .ومن مث فال تعارض يف التنفيذ ،مطلقا
 .البيع الكثر من مشرٍت يف التشريعات اليت تعترب البيع رضائيا -:الفرع الثاين

وكما نوهنا يف مقدمة  ،ابتداءاً  ،هنا ،ونفرتض ،التشريع املصري والفرنسي ،ومن امثلة تلك التشريعات
وهذا يعين ان البائع حينما ابرم  ،اي االسبق منهما زمنيا ،انعقاد البيع االول صحيحا ونقصد ابالول ،حبثنا

فاذا كان  .يستطيع التصرف قانوان به ،وهو مبوجب حق ملكيته هذا ،كان مالكًا للمبيع  ،قد املذكورالع
فتكون ملكية املبيع قد انتقلت اىل املشرتي مبوجب هذا  ،العقد مما ينقل امللكية مبجرد االنعقاد صحيحاً 

يكون معه غري  ،ب هذاابن التصرف الذي يعق ،هنا ،وواضح ،ونقصد به العقد االول )السابق( ،العقد
 .النه امنا جاء من شخص ال ميلك التصرف به ،انفذ

اال ان هذا االمر اليكون بذلك الوضوح يف حال تراخي  ،على فرض انتقال امللكية مبجرد االنعقاد ،هذا
الكا وهذا يعين بقاء البائع م ،اي حني تنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد ،(20)انتقال املكلية بعد االنعقاد

                                                        
من القانون املدين العراقي واليت تذهب اىل ان "بيع العقار الينعقد اال اذا سجل يف الدائرة املختصة  (508)انظر نص م  -17

 واستوىف الشكل الذي نص عليه القانون".
 مدين عراقي "والعقد الناقل مللكية عقار الينعقد اال اذا روعيت فيه الطريقة املقررة قانوان". (1126)م  -18
"الينعقد التصرف العقاري اال ابلتسجيل  :واليت ذهبت اىل ،1971لسنة  43من قانون التسجيل العقاري رقم  (3/2)انظر م  -19

 يف دائرة التسجيل العقاري".
 ،كلية القانون  ،رسالة ماجستري (،العقد واالرادة املنفردة)كسب امللكية العقارية ابلتصرف القانوين   ،ادعبد املنعم حيىي جو  :انظر -20

 .158ص ،1983 ،جامعة بغداد
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وهذا ما  ،(21)واملقصود بتلك االلتزامات هو تسجيل العقد لدى الدائرة املختصة ،للمبيع حىت بعد االنعقاد 
اذ ان عقد بيع العقار ال تنتقل امللكية فيه البني املتعاقدين وال يف  ،جند صداه يف التشريع املدين املصري

وامنا التزاما ابلتسجيل  ،ال يولد اثرا عينيا ،هنا ،فالعقد ،ما مل يتم تسجيله يف الدائرة املختصة ،مواجهة الغري
 .(22)يقع على عاتق البائع 

فاهنا ال  ،ابستثناء امللكية ،اده صحيحافان عقد البيع ترتتب عليه كافة التزاماته ابكتمال انعق ن،اذ
وابلتايل امكانية  ،وهذا يعين ان البائع يبقى مالكا للمبيع حىت بعد انعقاد العقد ،تنتقل اال ابلتسجيل

والذي قد يقوم بتسجيل عقده الالحق فتنتقل اليه امللكية دون املشرتي  ،التصرف به تصرفاً آخر ملشرت  اثن  
 .والذي تراخى يف تسجيل عقده (بقصاحب العقد السا)االول 

يف حال مت تسجيل  ،على املشرتي االول (املشرتي الثاين)فانه يفضل املتصرف اليه  ،ومن هنا
دون العقد السابق وال يكون ذا  ،وابلتايل يصبح عقد البيع الالحق انفذا بسبب سبق تسجيله (23)التصرف

هي املعيار يف  ،اذ إن أسبقية التسجيل ،د الالحقحسن أو سوء نية املشرتي ابلعق ،اتثري هنا بشكل خاص
 .(24)وهذا ما سار عليه القضاء املصري يف عدة قرارات صدرت عنه  ،نفاذ العقد

 املطلب الثاني: بيع املنقول
 ،اذ ان االخري ،الجراءات التسجيل كما مر بنا يف بيع العقار ،كقاعدة عامة  ،ال خيضع عقد بيع املنقول

التحري  ةأخضعته التشريعات املختلفة هلذه العملية اليت تتيح للمتصرف اليه )املشرتي( امكاني ،وألمهيته
 ،(25)فهو ال خيضع ،اما املنقول ،وابلتايل اقدامه على التعاقد معه ،واالستعالم عن ملكية البائع هلذا العقار

اال  ،من جهة اخرى ،وقلة امهيته مقارنًة ابلعقار ،هلذه االجراءات نظراً لسرعة تداوله من جهة ،كما قدمنا
 ،دون املشرتي االول ،وتسليمه املنقول ،قد يدفع ببائع املنقول اىل بيعه مرة اثنية ملشرت  اثن   ،ان هذا االمر

 ؟فلمن تنتقل ملكية املنقول يف هذه احلالة
يؤدي  ،مع تسليمه هذا املنقول ،أبن التصرف الثاين املتمثل ببيع املنقول ملشرت اثن ،هنا ،ميكن القول

مالكاً للمنقول  ،اىل نتيجة تتمثل بتطبيق قاعدة )احليازة يف املنقول سند امللكية( حيث يصبح املشرتي الثاين
توافر شروط معينة المكانية اال اهنا تتطلب  ،رغم فاعليتها يف التطبيق ،اال ان هذه القاعدة ،عن طريقها

                                                        
surettes et publicite  ,cours de droit civil ,LATROUS BACHIR :انظر خبصوص نظام الشهر يف العقارات -21

fonciere, office des publications universitaires, Alger, 1984, p.116.. 
منه ابلقول "عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشرتي ملكية  (418)انظر تعريف القانون املدين املصري النافذ لعقد البيع يف م  -22

س اخلصوص انظر م ويف نف .اي انه جعل انتقال امللكية التزاما يقع على عاتق البائع ،شئ او حقا ماليا اخر يف مقابل مثن نقدي"
 .من القانون املدين الفرنسي (1582)

 ،الوايف يف شرح القانون املدين ،د. سليمان مرقس وكذلك ،172ص ،1966 ،القاهرة ،البيع واملقايضة ،د. مجيل الشرقاوي -23
 .698ص  ،1990 ،بال مكان طبع ،عقد البيع ،العقود املسماة ،1مج ،3ج

ان مناط املفاضلة بني املشرتين يف حالة التزاحم هو السبق يف ) :والذي قضى ب ،25/2/1966انظر النقض الصادر يف  -24
والذي ذهب  13/5/1954والنقض الصادر يف  (،ويفضل من سبق ولو كان متواطئا مع البائع على االضرار حبقوق الغري ،التسجيل

هو السبق يف التسجيل ولو كان املشرتي الثاين يعلم  ،مالك واحد اسا  املفاضلة عند التزاحم بني املشرتين لعقار واحد من) :اىل انه
 ،شرح احكام عقد البيع يف ضوء الفقه والقضاء ،د. حممد السعيد رشدي :اشار اليهما (.ولو كان متواطئا مع البائع ،بوجود البيع االول
 .139ص ،2007 ،القاهرة ،دار النهضة العربية

مثل الطائرات  ،ألمهيتها إرأتت التشريعات اخضاعها لنظام شبيه بنظام التسجيل يف العقاراتابستثناء بعض املنقوالت واليت  -25
 .والسفن والسيارات واملكائن الزراعية وغريها
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مث  ،وعلى هذا سنحاول ابراز هذه الشروط يف الفرع االول اآليت .متسك املشرتي الثاين ابنتقال امللكية اليه
 يف الفرع الثاين. ،ايضاح ما يستتبعه من نفاذ العقد الثاين يف بيع املنقول

 شروط قاعدة احليازة يف املنقول  -:الفرع االول
وسنحاول  (،احليازة)إضافة اىل شرط التسليم  ،حسن النية ،السبب الصحيح -:ثةوتتمثل هذه بثال

 .وكما اييت ،ايضاح ما تتضمنه هذه الشروط الثالثة ،بشئ من االجياز
 :اوال: السبب الصحيح

ويؤدي  ،ويقصد به التصرف القانوين الذي يصدر عن شخص اليعد صاحبا للحق املراد كسبه ابحليازة
انه يشرتط يف السبب الصحيح ان يكون  ،. وواضح من هذا(26)اىل نقل هذا احلق كما لو صدر من صاحبه

 .وان كان قد تصرف به سابقاً ملشرت  سابق ،وهو ينطبق على التصرف الثاين من قبل البائع ،تصرفا قانونيا
ابن التصرف الالحق  ،ا نقولويف هذ ،كما يشرتط فيه ان يكون هذا التصرف صادرا من غري صاحب احلق

الن القواعد واالحكام العامة للقانون املدين تشري اىل انتقال ملكية املنقول املعني  ،صدر من غري ذلك
فجاء  ،اي ان ملكية املنقول انتقلت للمشرتي االول مبوجب العقد السابق ،(27)ابلذات مبجرد انعقاد العقد
ويبدو إن علة هذا الشرط تظهر يف ان التصرف  ، صاحب احلقتصرفا من غري ،تصرف البائع ابلعقد الثاين

 .صحيحا لنقلهدون ان يتطلب سببا  ،لكان كافيا لنقل احلق ،لو كان صادرا من صاحب احلق فيه
 اثنيا: حسن النية:

هو افرتاض وجود قدر من االمانة يف املعامالت  ،مدار البحث ،واملقصود هبذا الشرط من شروط القاعدة
او انه كان جيهل  ،ويعد املتصرف اليه حسن النية اذا كان يعتقد انه يتلقى احلق عن مالك ،(28)بني االفراد

حسن النية من وقت بدء احليازة  ،ويفرتض ان يكون هذا املتصرف اليه ،(29)انه يعتدي على حق الغري
 .(30)لوالذي يتجسد بتسليم املنقو 

 تسليم املنقول )احليازة( اثلثا:
اذ ان احليازة متنح صاحبها مظهر املالك امام  ،الشرط اجلوهري لقاعدة حيازة املنقول ،وهو يف اعتقادان

ان يتم تسليم املنقول ماداي اىل املتصرف  ،ويشرتط يف هذا املقام .فتلعب دورا يف استقرار التعامل ،االفراد
كأن يكون املتصرف اليه قد ابقى املنقول يف حيازة البائع على سبيل   ،احلكمي وال يكفي التسليم ،اليه

                                                        
املبسوط  ،د. ايسني حممد اجلبوري، 164ص ،1974 ،القاهرة ،موجز يف احلقوق العينية االصلية ،انظر د. حممد لبيب شنب -26

 ،2002 ،االردن ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،نظرية العقد ،1مج ،مصادر احلقوق الشخصية ،1ج ،يف شرح القانون املدين
 .211ص

 ،"اذا كان املبيع عينا معينة ابلذات او كان قد بيع جزافا :من القانون املدين العراقي واليت تذهب اىل انه (531)انظر نص م  -27
 .من القانون املدين املصري (204)قريب منه نص م  ،...".من تلقاء نفسه ملكية املبيع نقل البيع

 .684ص ،1964 ،القاهرة ،2ط ،حق امللكية ،د. عبد املنعم فرج الصدة -28
 .330ص ،1951 ،القاهرة ،احليازة وااثرها يف التقنني املدين املصري ،د. حممد عبد اللطيف -29
 .253ص ،مصدر سابق ،د. غين حسون طه ،البشريد. حممد طه  -30
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كان يستلم   ،التسليم الرمزي ،(31)على رأي بعض الفقه ،كما ال يكفي  ،االجيار او الوديعة او غري ذلك 
 البضاعة دون البضاعة ذاهتا. سند ،املتصرف اليه

 حصول التعارض يف تنفيذ بيع املنقول :الفرع الثاين
تتم مبجرد ابرام عقد  ،وابالخص اذا كان معيناً تعيينا ذاتيا ،ابن انتقال ملكية املنقول ،فيما سبق ،نوهنا

اال ان هذا االمر قد يتعطل مبوجب قاعدة  ،فيصبح املشرتي هو املالك من حلظة امتام ابرام العقد ،البيع
فبأمكان االخري االحتجاج  ،وقام بتسليمه املنقول ،اي انه اذا تصرف ابئع املنقول ببيعه ملشرت  اثن ،احليازة

رغم ان التصرف الذي انتقل به  -اذا ما توافرت شروط إعماهلا-طبقا لتلك القاعدة  ،مبلكيته للمنقول
ة املتصرف اليه حسن هو محاي ،ان هدف هذه القاعدة ،ومن الواضح .مل يصدر من مالك ،املنقول اليه

 ن،النية والذي يقدم على التعامل مع البائع دون علم منه بسبق تصرف االخري مسبقا به ملشرت سابق اذ
رغم  ،(32)جعل النفاذ من نصيب العقد الثاين ال االول  ،تسلم او حيازة املنقول من قبل املشرتي الثاين

 األول.انتقال امللكية اىل املشرتي يف العقد 
 أثر تعارض التنفيذ في البيع المتعاقب  -:الثالث المبحث

سنحاول يف هذا املوضع من  ،بعد ان أوضحنا احلاالت اليت تظهر فيها بوضوح فكرة تعارض التنفيذ
وذلك من خالل ماسيأيت البحث فيه يف املطلبني  ،البحث بيان األثر الذي يرتتب على هذا التعارض

 .االتيني
 لتنفيذ يف عقد بيع العقار املطلب االول: اثر تعارض ا

مل تشرتط التسجيل كركن  ،(33)الحظنا ابن التشريعات املدنية اليت اعتدت برضائية عقد بيع العقار
وابلتايل فان تصرف البائع ابلعقار بعقد بيع اثن  مع قيامه  ،وامنا التزاما يقع على عاتق البائع ،النعقاده

وبصرف النظر عن حسن  ،(34)ن هذا العقد الثاين هو النافذيؤدي اىل ان يكو  ،ابلتسجيل للمشرتي الثاين
اىل ان للتسجيل  (36)والقضاء املصري (35)حيث يذهب الرأي الغالب يف الفقه ،أو سوء نية هذا املشرتي

 .لذلك يفضل عقد املشرتي الثاين دون البحث يف حسن أو سوء نيته ،حجية مطلقة
                                                        

 ،1959 ،بغداد ،2ج ،احلقوق العينية االصلية ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،انظر د. شاكر انصر حيدر -31
 .380ص ،بال سنة طبع ،املغرب ،احلقوق العينية االصلية والتبعية ،د. حمي الدين امساعيل ،1707ص

ن القانون املدين الفرنسي واليت تذهب اىل انه "اذا كان الشئ الذي التزم احد ابعطائه او تسليمه اىل م (1141)انظر نص م  -32
بشرط  ،فان ااي منهما حيوز املنقول حيازة حقيقية يفضل ويبقى مالكا حىت لو كان سنده الحقا يف التاريخ ،شخصني على التوايل منقوال
 .ان تكون حيازته حبسن نية"

 .ريعني املصري والفرنسيومنها التش -33
 (،امللكية التنتقل من البائع اىل املشرتي اال ابلتسجيل) :29/4/1982واتريخ  1499انظر قرار حملكمة النقض املصرية برقم  -34

 ،االسكندرية ،ةدار املطبوعات اجلامعي ،الدائرة املدنية ،جمموعة املبادئ القانونية اليت قررهتا حمكمة النقض املصرية ،منشور لدى فتيحة قرة
 .534ص ،1985
د.  ،186ص ،مصدر سابق ،د. مجيل الشرقاوي ،175ص ،1963 ،القاهرة ،الوجيز يف عقد البيع ،انظر د. امساعيل غامن -35

 .126ص ،1956 ،مصر ،البيع واملقايضة واالجيار ،العقود املسماة ،مذكرات يف القانون املدين ،منصور مصطفى منصور
التدليس او التواطؤ  ،امللكية تنتقل ابلتسجيل ولو نسب اىل املشرتي الذي ابدر ابلتسجيل) :حملكمة النقض املصريةانظر قرار  -36

املوسوعة الشاملة  ،عبد املنعم الشربيين :نقال عن (.طاملا انه قد تعاقد مع مالك حقيقي اليشوب سند ملكيته عيب يبطله ،مع البائع
 .602ص ،بال سنة طبع ،ديثة للطباعةالقاهرة احل ،الحكام حمكمة النقض
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والذي تكون ااثره ملزمة  (النافذ)فعالقة البائع ابملشرتي الثاين ستكون حمكومة بعقد البيع الثاين  ن،اذ
وضمان للتعرض  ،مبوجب هذا العقد من تسليم للمبيع فيلتزم كالمها اباللتزامات املقررة ،بني الطرفني

 .اضافة اىل دفع الثمن واملصاريف االخرى ،تحقاق والعيوب اليت من املمكن ان تظهر فيهواالس
فاليكون أمامه سوى مطالبة البائع ابلتعويض عن األضرار اليت حلقت به  ،اما املشرتي يف العقد االول

ابلتنفيذ العيين  ابمكانه ان يطالبه حيث اليكون ،،جراء قيام االخري ببيع العقار اىل مشرت  اثن  سجل عقده
 .(37)لعدم نفاذ عقده بسبب عدم تسجيله

تتحقق املسؤولية العقدية يف جانب البائع جتاه املشرتي يف العقد األول مبا تتضمنه من اركان تتمثل  ناذ
 .وسنسلط الضوء بشئ من االجياز على كل منها وفق ماأييت ،ابخلطأ والضرر وعالقة السببية بينهما

 البائع خطأ  -الفرع االول:
وقيامه  ،ويتمثل هذا اخلطأ يف جانب البائع بقيامه ابلتصرف ابملبيع بعقد  آخر بعد انعقاد العقد االول

حبيث أدى نتيجة تصرفه هذا اىل جعل النفاذ من نصيب  ،ابلتسجيل ملصلحة املشرتي يف العقد اآلخر
وأمهها التسجيل لصاحل املشرتي االول  ،العقد االخري دون قيامه بتنفيذ االلتزامات الناشئة عن العقد السابق

وهذه كلها التزامات بتحقيق نتيجة مل يسع  اىل حتقيقها البائع مما جعله يف مركز  ،العقار()وتسليمه املبيع 
 .(38)مرتكب اخلطأ العقدي

 ضرر املشرتي االول  -الفرع الثاين:
ويشرتط  ،(39)مالية مشروعة لهوالضرر هو االذى الذي يصيب الدائن يف حق من حقوقه او مصلحة 

 ،اال اذا كان قد صدر عن املدين غش او خطأ جسيم ،فيه ان يكون حمققا ومباشرا ومتوقعا وقت العقد
. ويتحقق الضرر يف جانب املشرتي يف العقد االول نتيجة (40)فيجوز التعويض حىت عن الضرر غري املتوقع

اضافة اىل املكسب الذي كان يرجتي حتقيقه  ،خطأ البائعاخلسارة اليت حلقته جراء عدم نفاذ عقده بسبب 
 ،هنا ،ويبدو واضحًا ان خطأ البائع الذي أدى اىل احلاق الضرر ابملشرتي ،لو دخل عقده حيز النفاذ

                                                        
"واليكون للتصرفات غري املسجلة من االثر سوى  :1946لسنة  114من قانون الشهر العقاري املصري رقم  (9/3)انظر م  -37

 :ابلقول وانظر كذلك ماذهبت اليه املذكرة االيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون املدين املصري ،االلتزامات الشخصية بني ذوي الشأن"
فضمان االستحقاق التزام يف ذمة البائع  .آثر املشروع يف بيان مايرتتب على ضمان االستحقاق ان يلتزم احلل الذي متليه القواعد العامة)

ومعىن ذلك ان ضمان االستحقاق مبعناه الدقيق  .واذا طالب املشرتي به قامت مطالبته على اسا  هذا العقد ،قد ينشأ من عقد البيع
وملا كان  ،واملشرتي يف رجوعه ابلضمان على البائع امنا يطلب منه تنفيذ التزامه بنقل ملكية املبيع ،تصور قيامه اال من قيام عقد البيعالي

راجع  (.فلم يبق  امام املشرتي اال ان يطالب بتنفيذ االلتزام عن طريق التعويض ،املبيع قد استحق واستحال بذلك التنفيذ العيين لاللتزام
 COLIN et CAPITANT, Traite de :انظر كذلك بنفس اخلصوص من الفقه الفرنسي ،95ص ،جمموعة االعمال التحضريية

droit civil, T.2, paris, 1959, no.908. 
 30ص ،1952 ،بغداد ،احكام االلتزام ،شرح القانون املدين العراقي ،لي الذنوند. حسن ع ،انظر مفصال يف اركان املسؤولية -38

 .ومابعدها
وانظر كذلك د.  ،133ص ،1987 ،مصر ،الفعل الضار ،2مج ،2ج ،الوايف يف شرح القانون املدين ،د. سليمان مرقس -39

 .158ص ،1991 ،بغداد (،الضرر)املبسوط يف املسؤولية املدنية  ،حسن علي الذنون
 .من القانون املدين املصري (221)وم  ،من القانون املدين العراقي (169)انظر نص م  -40
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لعلمه ابن عليه تنفيذ االلتزامات اليت انشأها عقد املشرتي  ،(41)اليعدو ان يكون إما غشاً او خطأ جسيماً  
 .ولذا فانه يكون ملزما بتعويض هذا املشرتي حىت عن الضرر غري املتوقع وقت التعاقد ،ذلكومل يقم ب ،االول

 عالقة السببية  -الفرع الثالث:
اي ان ضرر املشرتي ابلعقد  ،وهي تعين ان الضرر كان نتيجة طبيعية للخطأ املرتكب من قبل املدين

 عدم قيامه بتنفيذ التزاماته اليت رتبها هذا العقد. كان نتيجة خطأ البائع يف  ،األول واملتمثل بعدم نفاذ عقده
 املطلب الثاني: أثر تعارض التنفيذ يف بيع املنقول 

 ،عند حبثنا هلذه احلالة من ضمن احلاالت اليت يظهر فيها بوضوح أثر الفكرة مدار البحث ،تطرقنا سابقاً 
بقاعدة احليازة يف املنقول مع  (حقاىل ان متسك املشرتي الثاين )صاحب العقد الال، وهي تعارض التنفيذ

جيعل منه مالكا له على الرغم من ان التصرف الذي انتقلت به امللكية مل  ،توافر شروطها وتسلمه املنقول
 (صاحب العقد السابق)الن امللكية يفرتض اهنا قد انتقلت اىل املشرتي االول  ،يكن تصرفا من مالك

 .(42)مبوجب عقد البيع االول
جيدر بنا بيانه يف مواجهة كل من املشرتي  ،بيان ما يرتتب من اثر يف حال نفاذ العقد الثاين فاذا اردان

 .االول واملشرتي الثاين والذي اصبح املالك مبقتضى القاعدة املذكورة
 اثر النفاذ يف مواجهة املشرتي الثاين  -الفرع االول:

وما ختوله هذه االخرية  ،الثاين مللكية املنقول هو اكتساب املشرتي ابلعقد ،ان اهم اثر يرتبه النفاذ هنا
وال  ،من سلطات حيق هبا للمالك استعماله واستغالله والتصرف فيه بكافة أوجه التصرفات القانونية واملادية

وألن فاعلية قاعدة  ،يستطيع املشرتي االول االحتجاج عليه ابمللكية النه ال توجد عالقة مباشرة بينهما اوالً 
وعليه  ،اقوى أثرًا من قاعدة انتقال ملكية املنقول املعني ابلذات مبجرد انعقاد العقد ،احليازة يف املنقول

يفرتض ان يؤدي املشرتي الثاين الثمن اىل البائع وفق ما ميليه عقد البيع من التزامات تقع على عاتق 
رض يف حال وقع عليه تعرض من قبل الغري كما يلزم ايضا كما يلتزم البائع جتاهه بضمان التع  ،املشرتي

 .(43)ووفق ما جاءت به القواعد اخلاصة يف عقد البيع ،بضمان االستحقاق وضمان العيوب اخلفية

                                                        
اذ ان االول يعين االمتناع عمدا عن تنفيذ االلتزام الناشئ  ،رغم ان هنالك اختالفا بني مفهوم كل من الغش واخلطأ اجلسيم -41

اال ان كليهما يرتبان اثر التعويض  ،بينما اليعين اخلطأ اجلسيم سوى سوء النية لدى املدين ،او هو ارادة االخالل اباللتزام ،عن العقد
 .53ص ،1961 ،القاهرة ،سؤوليةاتفاقات امل ،انظر د. حممود مجال الدين زكي .عن الضرر غري املتوقع وقت العقد

 .184ص ،1970 ،االسكندرية ،عقد البيع واملقايضة ،د. توفيق حسن فرج -42
من  (1630)وم  ،من القانون املدين املصري (443و 439)واملواد  ،من القانون املدين العراقي (550و 549)انظر املواد  -43

 .القانون املدين الفرنسي
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 اثر النفاذ يف مواجهة املشرتي االول  -:الفرع الثاين
اال انه  ،السابق()االول  رغم كونه املالك الذي يفرتض ان ملكية املنقول قد انتقلت اليه بعقد البيع

 ،الن االخري هو من استلم حيازة املنقول املادية ،اليستطيع معارضة املشرتي الثاين )الالحق( يف ملكيته له
 .(44)وعن طريقها انتقلت امللكية اليه ،كما ذكران  ،واليت تعد الشرط اجلوهري لقاعدة احليازة يف املنقول

سوى الرجوع على البائع ابلتعويض عن الضرر الذي اصابه  ،هلضمان حق ،الميلك املشرتي االول ناذ
ولقيامه  ،اللتزاماته املقررة مبوجب عقد البيع االول البائععدم تنفيذ و  ،تعارض التنفيذ بني العقدين نتيجة

 عالوًة على الزام البائع ،بتسليم املنقول اىل املشرتي الثاين مما أدى اىل ان يكون العقد الثاين هو النافذ
تطبيقا لنظرية الكسب  ،نظراً لعدم استحقاقه ،ان كان قد تسلمه منه ،ابرجاع مثن املنقول اىل املشرتي االول

 .ببدون س
 الخاتمة

لنا يف خامتته بعض  ،حبثنا املوسوم "تعارض التنفيذ يف البيع املتعاقب" ،وحبمد  من هللا ،بعد ان أهنينا
نضمنها  ،التوقف لتحليل جانباً مما مت البحث فيه من مواضع قانونية وقواعد هلا املنزلة الكربى يف عامل القانون

 :فيما أييت
احدمها سابق وآخر  ،رأينا ابنه اذا أنصب عقدان على حمل واحد ،من خالل مامت البحث فيه -:اوالً 

هي  ،الن ااثره من وجهة نظر القانون والواقع ،يذه منهما هو السابقفاالصل العام ان ما يتم تنف ،الحق
 .النه يف مركز املنافس الذي الفائدة منه ،وأما العقد الالحق فهو القيمة له ،اليت تشابكت مع هذا احملل

قد هو الع ،مايصبح انفذا منهما ومن مث تنفيذه أوالً  ،ابنه يف حاالت استثنائية ،مع هذا ،اال اننا وجدان
 .ولغاية او علة أجدر ابالعتماد من تلك اليت على اساسها ينفذ العقد السابق ،الالحق دون السابق

 ،وحتديدًا حالة بيع العقار ،من خالل طرحنا للحاالت اليت جيري فيها تنفيذ العقد الثاين بينا -:اثنياً 
ئية او شكلية عقد البيع املنصب مابني التشريعات القانونية املدنية من اختالف يف مسألة االعتداد برضا

هو االصوب  ،ومن وجهة نظران ان موقف القانون املدين العراقي يف اعتبار هذا العقد شكلياً  ،على عقار
اليعد عقدا مكتمل  ،وقبل تسجيله يف الدائرة املختصة ،حيث ان هذا العقد ،واألدعى اثرا يف محاية املشرتي

وهذا مما يوفر محاية للمشرتي الثاين يف عدم تعرض  ،كن االدعاء بهاالركان وابلتايل فال وجود له والمي
ولذا فان احلالة االستثنائية لتنفيذ العقد الثاين ومن مث نشوء  ،املشرتي االول له ملطالبته حبقوق العلم له هبا

ف املوقف يف وهذا على خال ،واملتمثلة ببيع العقار الوجود هلا يف القانون العراقي ،حالة تعارض يف التنفيذ
وماتسجيله يف الدائرة املختصة اال  ،واللذين جيعالن من هذا العقد رضائيا ،القانونني املصري والفرنسي

 .وهو مافتح الباب لتطبيق احلالة االستثنائية مدار البحث ،التزاما لنقل امللكية او لنفاذ العقد يف مواجهة الغري
فمن الواضح اهنا قد أتسست على ملسة من  ،لقاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية اما ابلنسبة -:اثلثاً 

والذي يبدو يف حرمان املشرتي االول للمنقول من ملكيته على الرغم من ان انتقاهلا  ،الظلم القانوين املربر
                                                        

"من حاز وهو حسن النية منقوال او سندا حلامله  :من القانون املدين العراقي واليت تذهب اىل (1163/1)انظر نص م  -44
 ،من القانون املدين املصري (976/1)وقريب منه نص م  ،فال تسمع عليه دعوى امللك من احد" ،مستندا يف حيازته اىل سبب صحيح

 .من القانون املدين الفرنسي (2279)وكذلك م 
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اال ان حيازة املنقول  ،عقدمبوجب قاعدة انتقال ملكية املنقول املعني ابلذات مبجرد انعقاد ال ،اليه ابدئ االمر 
وبغية استقرار االوضاع  ،فقد ظهر امام الكافة مبظهر املالك له ،ومبا اهنا قد سلمت اىل املشرتي الثاين

يف  ،وحيث ان هذه القاعدة ماكانت لتلقى فاعلية ً  .جرى هذا احلكم ،الواقعية للمعامالت بني االفراد
فينبغي  ،صرف ألكثر من مشرت  مع تسليم احليازة للمشرتي الثاينلوال قيام البائع ابلت ،احلالة مدار البحث

مطالبة  (وابلتايل يتاح للمشرتي االول )املتضرر من هذا التصرف ،حماسبته حساب املتصرف بغش ،هنا
البائع بتعويضه عن الضرر املتحقق نتيجة عدم استفادته من انتقال امللكية اليه واليت عطلتها قاعدة احليازة 

 .وهذا االمر مرتوك لتقدير القضاء ،اضافة اىل تعويضه عن الضرر الذي اصابه نتيجة غش البائع ،رةاملذكو 
 .تعارض التنفيذ مبجال واسع ،تبدو مما حيصل يف رحاهبا ،وابلتايل فأن قاعدة احليازة يف املنقول

 مة المصادرئقا

 املصادر القانونية باللغة العربية -اواًل:
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The Platonic Sufism: Union or Sublimation  
  Lect. Hussein Hadi(1) م.د حسين هادي

 الملخص

ما أراده افالطون محله عشـــقه لســـقراط أن يتخفى به، ومينحه ذاته وهويته، ويتالشـــى هو يف نســـبه ويف 
شـــــــــــــــاعرية أفالطون، حاول البعض ان يبحث عن ســـــــــــــــقراط، ما قبل دمه، عن تلك اهلوامش اليت مل تناهلا 

 االفالطوين، جيد أن جيد هفوة او حّيزا يكتشف سقراط خمتبئاً فيه. الجل ذلك كتب هذا البحث.
 الكلمات املفتاحية: سقراط، افالطون، احلب.

Abstract 
Plato’s adoration of Socrates lead him to hide behind his character. Plato 

bestowed his identity and self on Socrates while he maintained flesh and 

blood for himself. Some attempted to look for Socrates in between Plato’s 

lines, hoping to discover Socrates. This study aims at revealing it.  

Keywords: Plato, Socrates, Love. 

 المقدمة

منذ أايم الدراســــة األولية يف قســــم الفلســــفة شــــغلتنا مســــألة قّلما أشــــارت إليها تواريخ الفلســــفة العامة: 
كيف نســــــتطيع أن منّيز ونســــــتخلص شــــــخصــــــية وفلســــــفة ســــــقراط عن أتثريات أفالطون اليت طبع هبا فكر 

 وفلسفة وشخص سقراط احلقيقي!

                                                        
 .كلية األداب  /جامعة بغداد -1
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حتّدث ابلنيابة عنه وألبسه أفكاره ومعتقداته، وأرسى قواعد كيف زّيف أفالطون حقيقة سقراط؟. ملاذا 
فلســـــفته؟. أســـــئلة  كثرية ترددت يف أذهاننا وقتذاك ومازالت غريها تعاود الظهور كّلما ســـــنحت هلا الفرصـــــة 

 بذلك.
ما هو عام يف ســــــــــــري أكثر العظماء إن مل يكن كّلهم، أن جند هناك من  يتحّدث إبمسهم، ويتكّلم على 

ومينحهم أفكاره ومعتقداته، يلبســهم إقنعته، ويضــفي عليهم مسات عصــره وزمنه وعقائده. يذيبهم ألســنتهم، 
 يف فكره ومقاالته.

دمى وأشــــــــــــباح حيرّكها خمرج ابرع بيديه، وهو يســــــــــــترت بعيداً عن األعني وراء  -إذن-هل كان العظماء 
سرح؟. هل حّقاً كانوا ضالالً تنعكس الستار؟. هل كان العظماء جمّرد أقنعة يتحّرك املمثلون فوق خشبة امل

كما تصـــــــــــــــّور ذلك أفالطون يف كهفه؟. كم من األحاديث واملقاالت   -على اجلدران، ويراها النا  حقيقةً 
واألقاصــــيص وضــــعها املخرجون والقصــــاصــــون ونســــبوها إىل العظماء!!. وهل كان العظماء أشــــباحاً ودمى 

 وضالاًل تنعكس على اجلدار؟
ذن، ومازاد يف الطني بّلًة، أّن خمرجنا الذي ختبأ وراء النّص، أفالطون احلكيم، تلك هي قصـــة ســـقراط إ

كان شـــــــاعراً غنائياً عظيماً. ومن النادر أن تبقى احلقيقة بني يدي الشـــــــاعر، حقيقًة. إنّه يف مجيع األحوال 
 لن تبقى حقيقة، ستذوب، وتتمّوج، وتنصهر، وتنكسر على ضفاف الشعر.

أبدعها قلم أفالطون، مل تعد لســــــــــــــقراط ضــــــــــــــفاف أو حدود، تضــــــــــــــع حدود هويته ويف احملاورات اليت 
 التارخيية، ومتنعه من أن ينسكب قطرة إثر قطر يف دم أفالطون وفكره.

ذاك ما أراده أفالطون ابلضبط. محله عشقه لسقراط أن يتخّفى به، ومينحه ذاته وهويته، ويتالشى هو 
 يف نسبه ويف دمه.

 تنـاهلـا شــــــــــــــــاعريـة أفالطون، حـاول البعض أن يبحـث عن ســـــــــــــــقراط، مـاقبل عن تلـك اهلوامش اليت مل
اإلفالطوين، جيد أن جيد هفوة أو حّيزاً يكتشـف سـقراط خمتبئاً فيه. ألجّل ذلك كتبت هذا البحث، عسـى 

 أن يقرأه طالب علم أو معرفة، مع التقدير.
 كيف نجد سقراط؟

 إىل حياة اإلعتدال والوســـــطية، قد انلت رضـــــا إّن الدعوة اليت جندها يف فلســـــفة ســـــقراط واليت ترشـــــدان
وموافقة الكثري من الفالســـــفة واملفكرين، وأســـــســـــت لقاعدة ذهبية ومعيار عمليايت لتقييم األهواء، وتبصـــــري 

 الغرائز. وهبا ميكن تثبيت الذات على ركائز عميقة وسط حبر متحرك من الرمال.
عامل اليت تشــــّكل جوهر وحقيقة الذات اليت نبحث النقطة األســــاســــية اليت ننطلق منها كي نعثر على امل

 عنها يف صخب احلوا .
نبدأ من هنا أواًل، أي أن جند أنفســــــنا، التائهة يف األهواء والرغبات، وأن نعثر على أنفســــــنا املضــــــطربة 

 بفوضى التغريات اليت تنهمر حولنا مثل ماء النهر والذي اليتوقف تّياره أبداً.
انً هادائً ومطمئناً، لن نســـــتطيع أن نعلم شـــــيئاً مما يتحّرك حولنا، ولن نفهم دون أن جند إل نفســـــنا مكا
 شيئاً حىت لو إمتلكنا العامل كّله.
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 30: العدد

الدعوة اليت هنض هبا سقراط، يف جوهرها دعوة  إلكتشاف الذات، وإستعادة العقل قبل أن يتحّول إىل  
 اإلنسان.أداة إستثمار بيد فئات املستثمرين واملستعبدين لذات 

من خالله نرى العامل. وأن نتحرر من سيولة األحداث،  -على األقل-البد أن يكون لدينا اثبتاً نسبياً 
وإهنمارات الســـــــطوح، وآتكل اجلروف حتت أقدامنا وتســـــــاقطها املتتابع؛ ذلك هو الشـــــــرط الرئيســـــــي حلياة 

 مل الذي حنن مسؤولون عنه أيضاً.اإلعتدال، وهنضة التعقل، مبا يولد من شعور إجتاه ذاتنا وإجتاه العا
إّن الرؤية الرئيسـية اليت ينطلق منها سـقراط يف فهم ووعي الشـعور ابحلب الذي يربطنا ابألخرين إرتباطاً 

تبدو واضـــحة يف قدرة اإلرادة املســـتبصـــرة على فرملة الشـــهوات والتحّكم  -وفقاً لنظرية اإلعتدال-مصـــريايً 
 إبضطراب األهواء وعصفها.

عوة سقراط حتمل يف طياهتا أّي هاجس ديين أو عقائدي، بل كانت دعوة حرّة ليقظة العقل، مل تكن د
وإستعادة املعقول الفلسفي من أوهام األقوال الشائعة، وتثبيت نواة راسخة للعقل، يف كّل إختيارتنا القادمة 

نا مب ا فيهم من قّوة جاذبية مبا فيها خيارتنا العاطفية يف احلب إجتاه األخرين، اليت تنجذب إليهم أنفســـــــــــــــ
 وأسر.

تنطوي فكرة ســــقراط يف حياة اإلعتدال والوســــطية على أســــاســــيات املباديء العامة للنحلة الفيثاغورية 
واليت ظّل ســـــــــقراط وفّياً هلا يف الســـــــــّر والعلن. تلك املباديء اليت ال تتيح إلتباعها حياة البذخ واإلســـــــــراف 

وأخالقاً ســـــــــــــــلوكية ملتزمة، جيهلها اليوانن، وتتنكر هلا قيمهم واإلنغما ، بل تفرض عليهم قيماً جديدة، 
 اإلجتماعية والطبقية املستعبدة لرقاهبم.

فقد إتبع فيثاغور  )عاش يف القرن الســـاد  قبل امليالد( املعّلم األول لســـقراط وإلتباعه من الفالســـفة 
احلياة الفاضــلة، واليت عادة املشــائيني، تعليمات صــارمة تفرض على تالميذه من كال اجلنســني مشــروطيات 

 ما تكتفي ابلضرورات القصوى اليت يتطلبها إستمرار احلياة يف داخلنا.
قيم الفلســـفة الفيثاغورية اليت أصـــبحت أســـاســـاً رئيســـياً يف بنود مدرســـة كروتوان اليت أســـســـها فيثاغور  

ادة يف بالد اليوانن؛ )جنوب إيطاليا(، كانت شروطاً صارمة لتحقيق هنضة أخالقية وإصالحية وفلسفية ج
من هنا فقد إنتخب فيثاغور  أتباعه من األقوايء من أصـــــــــحاب اإلرادة والشـــــــــكيمة العالية من اجلنســـــــــني 
كليهما، والذين كان هلم اإلســـــــتعداد لرفض قيم وســـــــلوكيات حياة الرذيلة والكذب والشـــــــهوة املتفشـــــــّية يف 

 عموم بالد اليوانن.
مع ميول الطبيعة داخل  -متاماً -حياة الشـــــــــــــهوة والرغبة، تتفق  جند أن  حياة اجلســـــــــــــد وما ترتتب عليه

أنفسنا؛ ذلك أهنا تنبع من صميم حركة وإحندار الطبيعة بذاهتا، واليت سرعان ما جترفنا معها بواسطة تّيارهتا 
 الصادمة والعنيفة، ومبا متليه علينا حياة الدعة والشهوة، ومبا تغرينا به أاننياتنا البدائية اجلشعة.

الفلســفة اليت جاء هبا فيثاغور  من الشــرق وهو يتجّول متغرابً يف مصــر واببل واهلند واليت أمضــى فيها 
أكثر ســـــــنوات عمره ليتعلم هبا، مل تكن تلك الفلســـــــفة إاّل دعّوة منّظمة لوقف وحجز تدهور حركة الطبيعة 

)إاّل حركة إصـــــــــــالحية كربى، الشـــــــــــهوانية داخل اجملتمع اليوانين، وداخل أنفســـــــــــنا، ومل تكن يف حقيقتها: )
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يقضــي بواســطتها على الشــلل الذي أصــاب التفكري اليوانين... خصــوصــاً بعد ســقوط املدن اليواننية حتت 
 .(2)السيطرة الفارسية((

الفلســـفة هي فن اإلرادة القادر على كبح شـــهواتنا، وفضـــح أســـاليب األان داخل أنفســـنا. الفلســـفة هي 
 اإلخالقية، وإصالح ذواتنا الشهوانية.سدٌّ حاجز ومانع، لتدهور قيمنا 

إلصالح مفهوم احلب،  -أيضاً -فالدعوة اليت بّشر هبا سقراط يف ساحات أثينا وأنديتها، كانت دعوة 
 وحترير اجلسد من قيود وعبودية الشهوة السدومية.

ســـــد عند ســـــقراط وأســـــالفه الفيثاغوريني، مل يعد احلب لّذة منغمســـــة يف اجلســـــد، ومتشـــــبثة إبمتالك اجل
اجلميل، كما هو احلال عند أبيقور  أو عند غريه من الشــــــهوانيني املنغمســــــني، وابلضــــــد من تلك العقيدة 
األبيقورية، اليعين مفهوم احلب عند ســـــــقراط إاّل برزخاً من برازخ التســـــــامي والتعايل على نداءات وخورات 

 الطبيعة داخلنا.
لتشــــامخ والقطيعة مع الطبيعة اليت جتذبنا بقّوة احلب الذي طلبه ســــقراط يف فلســــفته، قّوة التســــامي، وا

 وإصرار إىل مراكز التساقط واجلذب والتدهور.
يبدو ســقراط مصــرّاً على مقاومة نداءات اجلســد الســدومي الشــهواين، الذي ال يلبث، حييك لنا شــباك 

 إمتالك اجلســـــد اإلغراءات مبا يقدمه لنا من فتنة اجلســـــد، وإغراءات الشـــــهوة، وإســـــتغااثت األان اجلاحمة يف
 اجلميل.

لقد أدرك سقراط حبكمته الفيثاغوريّة أن الرغبة اجلاحمة ال تعين يف هناية املطاف إاّل إستنفاذ طاقة احلياة 
 الثمينة وتبديدها، وما يرتتب على ذلك من موت القلب وبالدة العقل، وهشاشة احلوا .

ر يف جذور فكرة النفس عند الفيثاغوريني، هناك ميكن أن جند أســـاســـيات الدعوة إىل اإلعتدال  والتبصـــّ
تبدو دعوة سقراط واضحة وجلّية، ف: ))النفس حقيقة إهلّية مستقّلة عن اجلسد كّل اإلستقالل، بل تعّد 
وجودها فيه مبثابة ســـــــجن حتاول اخلالص منه. ويذكر أفالطون هذه النظرية يف حماورة فيدون وينســـــــبها إىل 

يذ فيلوالو . ومؤدى هذه النظرية، أن النفس أشـــــــبه بنغم القيثارة، ألن اجلســـــــم مبثابة ســـــــيميا  الطييب تلم
القيثارة، فيه من احلرارة والربودة ما يف أواتر القيثارة من غليظ ورفيع األصـــــــــوات ومن توازن هذه األضـــــــــداد 

 .(3)اجلسد(( حيدث النغم، فأن أضل التوازن بينها تالشى النغم وأصاب النفس املوت حىت قبل أن يبلى
طغيان إحدى العناصــــر اليت تشــــكل مكوانت النفس األســــاســــية ينتهي بفشــــل النفس، وإضــــطراب يف 

 وظائفها الكلية وابلتايل إخنذاهلا أن تنجز غايتها يف وجودها األرضي يف احلياة العاقلة والراشدة.
الكيوســـــــــــــــي وهو  وفكرة توازن عنـاصـــــــــــــــر النفس قـد ترجع يف جـذورهـا إىل الطبيـب الفيثـاغوري أبقراط

 صاحب فكرة توازن عناصر البدن وإستقامتها كي تستقيم صحة البدن والنفس.
وســـــــقراط ما قبل اإلفالطوين أمن هبا وتفاىن لتطبيقاهتا العملية يف ميدان الصـــــــحة األخالقية. وكان هو 

هلو، ومل جنده  ابلذات إمنوذجاً عملياً إلســــــتيعاهبا يف ســــــلوكه اليومي، فلم نره مســــــرفاً يف شــــــراب أو أكل أو
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 30: العدد

مســـــــــــتغرقاً يف شـــــــــــهوة أو ممازحة، بل كان منوذجاً لإلعتدال يف أقواله أو أفعاله. كان وفّياً لتعاليم فيثاغور   
 اخلالدة.

))إّن اإلنسـان العادل والنقي واخلرّي هو صـديق األهلة، والرجل الظامل والسـيء... عكس ذلك ابملطلق. 
ألخيار كوهنم أصــــدقاء األهلة، ميتلكون الصــــورة احلقيقية... واألشــــرار والرجال كّلهم ممتلئون ابألمال... إّن ا

ميتلكون الصـــــورة الزائفة... ميتلكون امللّذات مرســـــومة يف أوهامهم وختيالهتم... واألشـــــرار يفرحون ابمللذات 
 .(4)الزائفة((

قول اإلنســــــان هذا ما كان يؤكد عليه ســــــقراط دائماً: ))إّن املعتدلني يكبحون مجاح شــــــهواهتم، متبعني 
احلكيم... لكن اإلفراط يف اللّذة يســــــــــــيطر على عقول األغبياء، ويصــــــــــــبح األغبياء والفاســــــــــــقون والعبثيون 

 .(5)جمانني، وجيعلهم األفراط يف اللذة يصرخون عالياً...((
فمن أين أتتى لليوانن أولئك املنهمكون حبياة الغرائز والشـــــــــــهوات، واحملبون للحرب، النهمون بعشـــــــــــق 

من أين أتتى هلم أن يصـــخيوا الســـمع لســـقراط، وهو يدعوهم حلياة الفضـــيلة، وينشـــر بينهم عقيدة  اجلســـد،
 العقل، ويتحدث هلم بلغة الفلسفة اليت ال تتالءم مع طبائعم وغرائزهم البحرية اجلاحمة؟.

على لســان  إّن الروح اليت حتّدث هبا ســقراط، إعتقد أكثر أهل اليوانن إهّنا لغة الوحي، قد ألقتها اآلهلة
ســــقراط، أو لعّلها روح غريبة أصــــابت ســــقراط، وجعلته يتكّلم مبقاالت مل أيلفها اليوانن من قبل، مع ذلك 
ال ميكن لســـــــقراط أو ألي فيلســـــــوف أخر يدعو النا  للتعقل ونبذ الشـــــــهوات اليت إعتاد عليها القوم، أن 

 ينجو بنفسه.
حماكمة فاشــــية ابطلة حكمت عليه ابملوت؟.  ذلك يفســــر لنا ملاذا إضــــطهدت أثينا ســــقراط وقادته إىل

وهو أيضـــــاً ما يلقي ابلضـــــوء على املصـــــري املأســـــاوي الذي آلت إليه مدرســـــة فيثاغور  يف كروتوان، وكيف 
إنتهى مصـــــــــري مدرســـــــــة احلكمة األوىل يف بالد اليوانن ابحلرق والقتل والتشـــــــــريد. وكان فيثاغور  قد أدرك 

متخّفياً قبل أن يقتله القوم: ))أما أتباعه الذين بقوا يف كروتوان فقد حبنكته املصـــــــري الذي يرتبصـــــــه، فهاجر 
الرايضــــي،  miloراحوا ضــــحية مؤامرة دبّرها فيلون وحزبه حيث أحرقوهم أحياًء وهم جمتمعون يف منزل ميلو

 .(6)فماتوا مجيعاً إبستثناء أرخبيو  وليسس التارنيت الذين فرّا إىل طيبة ابلقرب من أثينا((
ل كان فيثاغور  قد هجر وطنه يف جزيرة سـامو ، أقصـى الشـرق من بالد اليوانن: ))فراراً من ومن قب

ه يكون قـــد نُفي من  515 - 535طغيـــان بوليقراطيس ) ا خوفـــًا من غزو الفر ، أو لعلـــّ ق. م(، أو رمبـــّ
 .(7)البالد كما كانت العادة يف ذلك الزمان ابلنسبة للمفكرين األحرار((

                                                        
 ،القاهرة ،2ط ،والنشر للطباعة دارقباء ،قرين عّزت .د ،اليوانين النص عن ترمجها سقراط، حماكمة ،أفالطونحماورات  ،أفالطون -4

 .269، ص .20ص ،م 2001
 .339ص ،فيلبو  ،احملاورات ،أفالطون -5
 ،م 1998أ  القاهرة ،دارقباء للطباعة والنشر ،1ج ،اتريخ الفلسفة اليواننية من منظور شرقي ،مصطفى سامي النشار .د -6

 .153ص
 .150ص ،مصدره السابق ،مصطفى سامي النشار -7



  

 التصوف االفالطوين احتاد ام تسامي؟ 

247 

وشــــــــخصــــــــية ســــــــقراط قد أاثرت الريبة يف نفو  الطبقات العليا يف اجملتمع اليوانين، ال ريب أن أفكار 
ومنذ ذلك احلني أخذت تعد العّدة للنيل منه، أما ســــــقراط فقد مضــــــى لغرضــــــه غري مبال  خبصــــــومه الذين 

 أخذوا يزدادون حنقاً به.
ر ونبذ الشــــهوا ت، وتدعو من طرف خفي إن  أفكار هذا الرجل اليت تدعو إىل احلكمة والتعقل والتبصــــّ

لدى الطبقات اإلجتماعية املتنفذة،  -متاماً -إىل العدل وإنصـــــاف الضـــــعفاء واملســـــحوقني، غري مرحب  هبا 
واليت تؤمن ابلقّوة، ومتّجد الشـــهوة، وتبارك الرذيلة والظلم، اليت تعدها من مسات الرجل القوي. وتلك القيم 

 ريّة املتوحشة واحملّبة لسفك الدم.قد توارثها اجملتع اليوانين عن القبائل الدو 
فليس غريباً وفقاً لتلك احلقائق أن يواجه ســـــــــــــــقراط هتماً خطرية، يف نتائجها. ومن مجلة تلك التهم، 

 أهانة آهلة أثينا، وعبادة آهلة جديدة ال يعرفها اليوانن، وإزدراء قواعد الدين وقيمه العليا.
أرســـتوفانيز )يف مســـرحية الســـحب( إىل الداميون الســـقراطي... الذي يتمثل له ))إننا الجند إشـــارة عند 

على شـــــكل هاتف ابطين، والذي يشـــــري إليه اإلدعاء حينما يضـــــيف إهتاماً اثلثاً، وهو إحالل آهلة جديدة 
حمل آهلة أثينا... إّن ســـــقراط... وابء خطري ينبغي التخّلص منه أبي مثن. وهذا يؤكد قول ســـــقراط: عندما 

 .(8)لت لكم من قبل إّن كثريين يكنون يل أحقاداً عميقة فإعلموا إين قلت لكم احلقيقة((ق
سقراط مل يكن مبالياً بتلك التهم الباطلة اليت ال أسا  هلا من الصحة، وكّل دعوته تستند إىل إنصاف 

يف دعوات الســـوفســـطائية الطبقات الدنيا واليت أراد هلا أن تنال تعليماً مســـاوايً لغريها؛ هذا ماوجده مالئما 
 اجلريئة يف النزول ابلفلسفة من برجها العايل إىل الشعب.

مل يعــد مقبواًل وال منــاســـــــــــــــبــاً، أن تبقى الفلســـــــــــــــفــة حكراً وراثيــاً على أبنــاء الطبقــات العليــا، أو النخبــة 
لســـــــــــــفية اإلجتماعية النبيلة. كما أن حماولة فيثاغور  تعليم شـــــــــــــرحية أو خنبة حمددة ختضـــــــــــــع لقواعد حنلة ف

صــــــارمة، قد مضــــــى زمنه أيضــــــاً؛ لذا فمنذ البدء إكتشــــــف ســــــقراط الروح الثورية اليت إنطوت عليه الدعوة 
 السوفسطائية يف تعليم اجلماهري أحاديث الفلسفة وفن اخلطاب.

لقد اســتمر ســقراط يف تعليم أهل أثينا مباديء الفلســفة اليت وجد أهّنا كافية لتهذيب الطباع، وترويض 
إيقاظ العقل من ســـــــــــباته الذي طال ليله. وابلفعل بدأ حشـــــــــــد كبري من خمتلف أصـــــــــــقاع اليوانن الغرائز، و 

 يقصدون أثينا لكي يستمعوا ملباديء املعلم األول الذي أهُلم فن القول، وحكمة اآلهلة.
ومما له داللة كبرية هنا أن نالحظ أن أكثر تالمذة ســـــقراط ليســـــوا من أبناء وطنه أثينا، بل هم أجانب 

 يها، إستقطبهم سقراط حبكمته.عل
ويف حماورة فيدون: ))يذكر أفالطون بضــــــعة عشــــــر نفرّاً ممن حضــــــروا يوم إعدام ســــــقراط. وهم خاصــــــة 
تالميذه أو حلقته، ومعظمهم من األجانب عن أثينا، وفيهم أقليد  امليغاري. ومن هؤالء األصـــــجاب من 

، وإجتهت وجهة أخالقية حمضــــة. وكان بينهم أنشــــأ مدارســــاً أخالقية فيما بعد مثل أنتنســــتيس وأرســــتيبو 
مسيا  وقيبيس وميدوان  وهم فيثاغوريون وتالميذ فيلوالو  املشـــــــــــهور... ومل يكد ينفذ حكم اإلعدام يف 

 .(9)سقراط حىت هجر أفالطون أثينا((
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إننا نســــــتطرد إبيراد تلك النصــــــوص واليت قد حتملنا بعيداً عن الغرض؛ لكي نبني أن الدر  الفلســــــفي  
ان درســــاً وســــيبقى درســــاً، غري مرغوب فيه ليس لدى اليوانن وحســــب، بل لدى مجيع البلدان على حّد ك

 سواء.
فالســـــــلطة مهما تكن طبيعتها حىت وإن كانت من طبيعة دميقراطية، فإهّنا ال حتّبذ الفلســـــــفة؛ فهي تريد 

ارك العامة، أمر  ليس أن يبقى النا  رهن أشـــــــــــــــارهتا، ورهن لطاعتها. وإاثرة قضـــــــــــــــااي الوعي يف عقول ومد
 حممود العواقب، وال مأمون اجلوانب والنتائج.

اجلماهري ال ميكن إيقاظها ابلوعي الفلســــفي أو تســــريها به؛ ذلك ما يشــــّكل خطراً يف بناء أي جمتمع، 
وابلتايل يهدد بقاء أي ســـلطة. والنظم اإلجتماعية والســـياســـية، تنهض وتتشـــيد أركاهنا بواســـطة نظم القّوة، 

فرضـــــــــه من قوانني الطاعة واإلنقياد. ومن طبيعة الســـــــــلطة أن تتحالف مع طبقات رجال الدين الذين وما ت
يقدمون أكرب اخلدمات للســـــــــلطات الســـــــــياســـــــــية واإلجتماعية مبا ميتلكون من قدرات فّذة يف ختدير عقول 

 اجلماهري وتذويبها بواسطة قّوة وأتثري األسطورة.
لك، ومل حيط به علماً أو وعياً يف ذلك الزمن املبكر من اتريخ يبدو يل أن ســــــقراط مل يكن يدرك كّل ذ

الوعي الفلســـــفي الناشـــــيء يف بالد اليوانن، وابلتايل فإنّه مل يلمح اخلطر احلقيقي احملدق به، على الرغم من 
 أنّه يعلم جيداّ ما حّل بروتوغورا  )القرن اخلامس قبل امليالد( من مصــــــري ابئس على يّد أهل أثينا، وكيف

 أُحرقت كتبه علناً، وكيف وىّل هرابً، حىت أدركه املوت غرقاً يف عرض البحر!!.
 تلك الدرو  مل تكن كافية لثين سقراط عن عزمه، ومل تكن كافية لكسر قّوة إرادته وتصميمه.

تلك إرادة املفكر احلّر الذي ال خيشـــــــــى الضـــــــــغوط وال يهاب األخطار. وقد مضـــــــــى هلدفه: ))يعارض 
اجملتمع كّله وكّل ســـلطاته الدينية... ومن هنا كان البد من إصـــطدامه ابلســـلطة الســـياســـية؛ ألن الدين من 

 .(10)شأن الدولة نفسها((
إّن ما اكتشفه سقراط يف أثينا، وأواله كامل عزمه، أن يتحدث مع النا  البسطاء الذين يلتقي هبم يف 

جلديد من الســـــوفســـــطائيني الذين كانوا جييبون شـــــوارع أثينا، امليادين العامة واملناســـــبات. تعّلم ذلك النهج ا
 ويلقون مبواعظهم لكّل من يرغب بذلك.

والســـوفســـاطئيون أوّل من فتح أبواب الفلســـفة أمام اجلماهري الراغبة يف التعليم، وأابح الدر  الفلســـفة 
 للجميع، ابلرغم من معارضة بريوقراطية الفالسفة النبالء آنذاك.

فة أن تبقى حكراً بعد اليوم على النخبة املتعلمة فقط. إّن وظيفة الفلسفة احلّقة، تبصري ال ميكن للفلس
النـا  ابحلق، وهتذيبهم ابلعلم واألخالق الفـاضـــــــــــــــلـة. جيب أن ال تبقى الكلمـة اليت حتمـل بذور احلكمة، 

ثرة يف النفو  اليت أســــــــــرية اللفائف واملداد واملدوانت. احلوار هو أصــــــــــلح املناهج لنشــــــــــر الكلمة احلرّة واملؤ 
 تتلقاها.

والكلمة هي احلوار بني العقول، واملقابلة بني النفو  لتوليد احلق من نفو  الرجال. والفلســـــــــــــــفة منذ 
 ذالك اليوم هي مفرز إجتماعي، حواري، وجديل بّناء.
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كان ســـــــــقراط: ))ســـــــــوفســـــــــطائياً أصـــــــــياًل... وال غرو فقد كان تلميذاً لربوتوغرا  وبروديقيو ، وعلى 
خص جلورجوراي ... ومن الطريف أنّه كان يُطلق لفظ الســـــــــوفســـــــــطائي على ســـــــــقراط وتالمذته ومنهم األ

 .(11)أفالطون((
لقد وِلد ســـــــــــــــقراط فقرياً، ويف أدىن مراتب الســـــــــــــــلم اإلجتماعي، فلم يكن نبيالً كأفالطون. والده كان 

لوطنه، حمّباً للفقراء من أبناء شـــعبه.  حنااتً، ووالدته كانت قابلة للنســـاء، أما هو فلم يكن إاّل جندايً خملصـــاً 
 وقد عقد العزم منذ البدء أن يتلقى الدر  الفلسفي من مناشئه األصلية.

وال بد أن الفلســـــفة إختمرت يف ذهنه بواســـــطة تلك األســـــئلة املضـــــمرة اليت ظلت عالقة يف خلده منذ 
الء ومكرمني، كســـــــــاىل ومرتفني طفولته، وهو يرى ذلك التمايز الطبقي الذي جيعل من بعض أبناء وطنه نب

يتســـــــــــــــكعون يف األندية واخلّمارات، ينالون كّل ما يرغبون به من ترف ورغد عيش، دون أن يبذلوا جهداً 
يذكر، وبعد كّل تلك العطالة األخالقية والفكرية، واإلسرتخاء، يالحظ أن حكومات وطنه، ال تلبث حىت 

 واملناصب السيادية. تكّرم هؤالء وتعتين هبم، وختّصهم بكّل اخلريات
كان يتســــــــــأل من أين جاء ذلك التمايز اهلرمي الذي جيعل من بعض األفراد آهلة، ويســــــــــحق ويهمش 

 أخرين، يسحقهم حىت النهاية دون أدىن رمحة؟
أن يكون سوفسطائياً، متجوالً يف األسواق يعرض اراء ُه وإحتجاجته املكّرسة ابلفلسفة،  -إذن -قدرُه 

 عوزين، معزايً هلم.يلتصق ابلفقراء وامل
ســــــقراط احلكيم الذي إنتخبته اآلهلة بنداءاهتا الصــــــادقة يف معبد دلفي ليكون رســــــول احلكمة والكلمة 
الصــــادقة إىل أبناء وطنه مجيعاً، يســــري حايف القدمني يف صــــقيع أثينا البارد واملثلج؛ يف ذلك عزاء وأي عزاء 

ذلك صـــــــرخة إحتجاج ضـــــــد أولئك املرتفني واملتخمني يؤاســـــــي به الفقراء الذين الجيدون قوت يومهم. ويف 
 بلذائذ اجلسد السدومية.

ذلك ما يعطي لنا تفســـــــــــــــرياً مقنعاً، ملاذا أراد ســـــــــــــــقراط أن يتعّرض لزيف أولئك األوغاد الذين يدعون 
إمتالك احلقيقة، أولئك النبالء الذين إنتفخت أوداجهم غروراً أبنســــــــــــــاهبم وطبقاهتم وأحســــــــــــــاهبم ومراكزهم 

ماعية، ومبا حيملون على صـــــــــــدورهم من تكرمي إجتماعي. لكن ســـــــــــقراط أصـــــــــــّر أن خيلع عنهم أقنعة اإلجت
الكذب والزيف، ويســـــــلخ عن طبائعهم الدنيئة جلود الوهم الذي اتهوا به فخراً، وحســـــــبوه شـــــــرفاً هلم دون 

 األخرين.
قيقة، أو يبلغوا رتبة احلب أّن الشــــهوانيني واملرتفني الميكن أن ينالوا طعم احل -متاماً -لقد أدرك ســــقراط 

النبيل؛ ذلك أهّنم ليســــــوا نبالء كما يدعون، بل هم عبيد لشــــــهوة اجلســــــد الســــــدومي النازف. ال ميكن ملن 
اســـــتنزف قواه األخالقية والفكرية، أن يبلغ رتبة احلاســـــة النبيلة، اليت تتجّرد بعاطفة احلب النبيلة عن ممازجة 

 الشهوة، وخمالطة الرغبة احملّرمة.
كم إنتماءاهتم الطبقية املســــــــرفة فمن الراجح أن يكونوا قد اســــــــاؤوا فهم احلب أو تفســــــــريه، تفســــــــرياً وحب
 سوايً.
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من العسري جداً إن  مل يكن مستحياًل، أن نستخلص حقيقة سقراط السوفسطائي وأرائه، يف احملاورات  
 بتدوين أرائه، ومل يرتك أثراً يعتّد اإلفالطونية. فســــقراط احلقيقي مل يدّون حرفاً واحداً، ومل يكن مهتماً أصــــالً 

به لتمييز أاثر هويته األصـــــــــــــــلية؛ وهذا مهد  الســـــــــــــــبيل أمام تالمذته أن يكتبوا عنه أو خيلدوه مبا تشـــــــــــــــتهي 
 أنفسهم.

من الناحية العملية من غري املمكن أن نفرد شخصية وأراء سقراط عن أراء وفلسفة أفالطون؛ هذا أمر 
. غري أّن الكثري من الباحثني قد تلمســــوا أكثر من دليل أو قرينة، أّن أمراً ما، عســــري جّدا أو قل  مســــتحيالً 

 يف فلسفة سقراط وأرائه قد مًت تغريه أوتزيفه على يد أفالطون.
فأواًل: إّن شـــــخصـــــية ســـــقراط وبيئته اإلجتماعية اليت نشـــــأ فيها وترىّب، ختتلف إختالفاً جذرايً عن البيئة 

ع فيها أفالطون؛ هذا ابلضــــرورة يؤدي إىل إختالف الرؤى واألهداف والغاايت اإلجتماعية اليت نشــــأ وترعر 
لدي الرجلني؛ فكلٌّ منهما ينتمي إىل طبقة إجتماعية، ووســـــــــــــــط إجتماعي خمتلف ومتناقض. فال بد أن 

 تكون األولوايت خمتلفة أيضاً إن مل تكن متناقضة.
مقاالته الفلســـــــــــفية، بل كان يلقي ذلك شـــــــــــفاهاً على اثنياً: إن ســـــــــــقراط مل يكن مؤمناً بتدوين وكتابة 

تالمذته، وما دّونه أفالطون يف حماوراته عن ســــــــقراط، مل يكن إاّل أتليفاً أدبياً فنياً الحقاً، إجتهد فيه بفكره 
وميوله وجهده ورغبته وذاكرته، حىت ال يشـــتبه أحد  اليوم أّن ماورد عن ســـقراط يف احملاورات، ليســـت أقواالً 

 ، وال أراًء له، بل كانت نتاجاً إفالطونياً، مجلًة وتفصياًل.لسقراط
فســــقراط يف تلك احملاورات ليس أكثر من دمية حيركها أفالطون من وراء الســــتار، ويضــــع على لســــاهنا 
األحاديث اليت تســــعفه هبا الذاكرة، وحىت لو فرضــــنا أهّنا نصــــوص لســــقراط حقيقية، فأين حنن من أتويلها، 

مراراً وتكراراً، ســـــواء وضـــــعوا كتباً  ،العظماء أكثر تراث شـــــذيبها...؟. وهذا ما حصـــــل يفأوتفســـــريها، أو ت
 خاصة هبم أو مل يضعوا.

اثلثاً: إختالف الصــــور واألراء اليت وصــــلتنا عن ســــقراط وتباينها، تبايناً كبرياً مبقدار اإلختالف والتباين 
 ه، أو إستلهموا أتثريات سريته.بني تالمذة سقراط أنفسهم، الذين كتبوا يف أرائه أو فلسفت
ق. م(، بوحي مباشر من سقراط ختتلف  366فاملذهب الذي وضعه إنتستنيس اإلثيين أو الكليب )ت

 إختالفاً جذرايً عًما حتّدث به أفالطون.
فسقراط كما إستوحى سريته تلميذه إنتستنيس، يبدو زاهداً يف الدنيا، متشّرداً، فقرياً مدقعاً، ال رغبة له 

 متع الدنيا، يعيش كفافاً، معرضاً عن خمالطة السفهاء، فضاًل عن حمادثتهم.يف 
وكان إنتســــتنيس قد: ))إنضــــم إىل حلقة ســــقراط، فأخذ عنه إكبار حياة الفضــــيلة وعدم املباالة ابألمل. 

حبها وكانت فلســـــــــفته اخللقية تقوم على تقرير أن الفضـــــــــيلة قابلة للتعّلم والتعليم، وأهّنا كافية يف تبليغ صـــــــــا
 .(12)السعادة، ألن من ميتلكها الحيتاج إىل شيء من خارج((

ومن انحية أخرى جند أكثر الكلبيني: ))رفضــــــوا اقتناء بيوت أو أي مكان للســــــكن، وأخذوا يتجولون 
 .(13)أشبه ابألفاقني والشحاذين...((
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 .138ص  ،1984 ،القاهرة ،دار الثقافة للنشر ،جماهد عبد املنعم :ترمجة ،اتريخ الفلسفة اليواننية ،وولرت ستيس -13
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 فكرة الحب عند أفالطون:

الفىت الوسيم بسقراط. كان إسلوبه غامضاً، مل يكن أفالطون مشرقاً وهو يطرح عالقة السبياد  ذلك 
ر تلك العالقة الشـــاذة  معتماً، خجواًل. مل نعرف ماذا يريد أن يقول أفالطون. كما أننا ال نســـتطيع أن نفســـّ

كما فعل أفالطون، لكن ذلك لن يكون إاّل تلميعاً أجوفاً، لنّص تفوح -قبل أن نبذل جهداً أتويلياً كبرياً 
 منه رائحة الغلمة.

قول الدكتور علي الوردي: ))الظاهر أن أفالطون أراد أن يســـــتغل إســـــم ســـــقراط يف ســـــبيل مصـــــلحته ي
اخلاصة. ورمّبا حاول أن يتخذ مقتل سقراط ذريعة للقضاء على السفسطة والدميقراطية اللتني كانتا من ألّد 

كرة، مـــاهي . ولكن مـــا عالقـــة ذلـــك بفكرة احلـــب، ملـــاذا حـــاول أفالطون تزييف تلـــك الف(14)أعـــدائـــه((
 مصلحته من وراء ذلك؟.

يقول الوردي: ))كان أفالطون مصــــــــــــاابً ابإلحنراف اجلنســــــــــــي... مل يتزوج طيلة حياته... وخيّيل يل أّن 
 .(15)سقراط كان يكافح اإلحنراف اجلنسي بني قومه((

فرقاً بني الطبيب الذي يسعى لتشخيص ومعاجلة املرض،  -حسب إعتقاد الوردي-الفرق بني الرجلني 
 وبني املريض الذي جيد أعذاراً ملرضه، ويبحث عن تربيرات واهية لكي يستمر بعاداته السيئة واملختّلة.

 هبيميته إىل لريتدّ  عقبيه على أفالطون ينتكس وكيف، أفالطون إليه يدعوان الذي احلب حقيقة للنظر
 ذلك بل، نبيالً  حبّ  والكلّ ، احملّبة أنواع من نوع كلّ   يكون ال: ))يقول وهو إليه نصغي. النازفة السدومية

، ابلضــــرورة مشــــاع هو... أفروديت ذريّة من يكون الذي احلبّ  إنّ . فقط بنبل حيبوا كي  الرجال يلهم الذي
 من بدالً  ابجلســـــــد ويغرقون، الشـــــــباب حبّ  إىل النســـــــاء حبّ ، حّبهم فيتخطى، الرجال من األحقر وحيّرك
 .(16)...((الروح

خة اليت متار  الرذال فأفالطون كان  مريضـــــاً، وجوهر مرضـــــه، يرتّد إىل طبيعة طبقته اإلجتماعية املتفســـــّ
واملوبقات، كأهّنا طبائع إعتيادية. وقد أخذ أفالطون على عاتقة مســــــــــــؤولية توفري غطاء نظري وفلســــــــــــفي، 

 إلحنالل سدومي مزمن، إستغل فيه فلسفة سقراط ذاهتا.
اإليرو  الســـــدومي النازف، والذي هو خاصـــــية شـــــبه مالزمة لطبقة فأفالطون كان املنظّر األهم لغريزة 

 النبالء واألثرايء املرتفني، أو ملن حيّل حملهم من الشهوانيني والعبثيني.
يتحّدث افالطون يف حماورة ســـــــــــــــيبوزيوم أو املأدبة، عن احلب، بعد إعادة توزيع النص توزيعاً مسفونياً 

 األوريف.  -طلق الفيثاغوريماهراً، عن طريق حتفيزه وممازجته ابمل
يقول على لســان ســقراط: ))إّن دوتيميا كانت معلميت يف احلب... برهنت يل أّن احلّب مل يكن مجيالً 
وال خرّياً، بل وســـــــطاً بني ذلك. وقالت يل أّن احلّب هو نفس عظيمة، وهو توســـــــط بني اإلهلي والفاين... 

حمب للحكمة. وكونه حمباً للحكمة فإنّه وســـــــــــط بني العامل  يربط العامل كّله معاً... إّن احلّب فيلســـــــــــوف  أو

                                                        
 .207ص  ،م1955 ،بغداد ،مطبعة الرابطة ،مهزلة العقل البشري ،د. علي الوردي -14
 .211 - 210ص ،املصدر نفسه -15
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واجلاهل... فإنين ســـــأعلمك أبّن اهلدف املاثل... هو الوالء يف اجلمال، ســـــواء أكان هذا اجلمال يف الروح  
 .(17)أو يف اجلسد((

إمتالك  دوتيما املالك اليت أهلمت سقراط فن احلب أخربته أّن الوالدة تبدأ يف اجلمال. أي يف الرغبة يف
اجلســـــد اجلميل واإلســـــتحواذ عليه. لكّن أفالطون حياول مبعجزة أورفية أن اليتوقف عند الرغبة يف اجلســـــد، 
بل البد لنا من جتاوز عقبة اجلســـد، أبجنحة إســـتعارها من ســـقراط. هناك يف األعايل ميكن أن نلتقي بســّر 

 اجلمال الذي ال يفىن.
تلفتني مزجاً شعرايً، فالوالء للجمال، حسب إعتقاده، ميكن إّن أفالطون حياول أن ميزج بني قضيتني خم

أن يكون والًء جلمال اجلســـــــــــــــد، أو مجال الروح، على حّد ســـــــــــــــواء، ال فرق بينهما، مع إهّنما قضـــــــــــــــيتان 
متباعداتن، كما ال خيفى ذلك. ليس ابلضـــــرورة أن يكون مجال الروح، مجال للجســـــد، وال يصـــــح العكس 

 أيضاً.
عّلق ابحلوا ، وكثرياً ما يكون فّخاً تنصـــــــــبه الطبيعة لنا حلكمة الوالدة والبقاء. وال مجال اجلســـــــــد أمر  يت

 جند له عالقة جبمال الروح أو مسوها.
من املسـتبعد أن ينسـجم ذلك اإلعتقاد مع املبدأ الفيثاغوري، والذي هو صـميم يف اإلعتقاد السـقراطي 

 أساساً.
نّه كثرياً ما يســــــــــتخدم لغة شــــــــــعريّة مرنّة وخصــــــــــبة، تذيب علينا أن ندقق النظر فيما يقول أفالطون، فإ

التناقضــــات، وتقّرب ماهو بعيد. يقول أفالطون: ))إّن الذي يصــــعد من هذه األشــــياء األرضــــية حتت أتثري 
احلب احلقيقي، يبدأ من اجلمال األرضـــــــــي ويرتفع ألجل اجلمال األخر... ومن كّل األشـــــــــكال اجلســـــــــدية 

ت اجلميلة... لكن ماذا إذا كان لدى اإلنســـــــــــــان عيون لرتى اجلمال احلقيقي اجلميلة يرتقي إىل املمارســـــــــــــا
 .(18)فسريى اجلمال اإلهلي... اجلمال اّلالمدنس ابلتلوث اجلسدي((

يعتقد أفالطون أنّه من املمكن بواســـــــطة اجلدل الصـــــــاعد أن نتدرج من اجلمال اجلســـــــدي وصـــــــوالً إىل 
 اجلمال اإلهلي.

طون يف احلب ال ميكن أن تكون ســـــليمة أو صـــــائبة، إنّه فقط شـــــاعر، واضـــــح لكّل عاقل أّن رؤية أفال
 ميّوه يف األلفاظ، وخيّيل يف العبارات، لكّنه يف كّل األحوال ال يتحّمل مسؤولية ما يقول.

فالقضـــــية هنا ال تتعلق جبدل فلســـــفي صـــــاعد أو انزل، بل هي تتعلق بوجود مشـــــكلة عملية هلا صـــــلة 
 بنتائج عشق اجلسد ذاته.

ســــد ال بد أن يقودان إىل مركز جاذبيته، ويســــقطنا يف شــــباك قّوة شــــّده، عاجالً كان ذلك أم أجاًل، اجل
 ليس للجسد األرضي من وظيفة أخرى غري كثافة الشّد واجلذب والوالدة.

أفالطون خيادع ذاته، ويرتدي قناع ســــقراط. إنّه يريد أن ميضــــي قدماً بشــــفاعة اجلســــد ووســــاطته ليقف 
 احلب اخلالد.عند شفق 

                                                        
 .116ص ،4جملد  ،احملاورات ،أفالطون -17
 ،1996سنة ،2ط،مكتبة مدبويل،وايضاامام عبد الفتاح امام افالطون واملراة119ص ،سيمبوزيوم()احملاورات  ،أفالطون -18
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أننا أمام طريقني ال ميكن أن يســتمرا معاً، إذا ما رغبنا بولوج العتبة العذريّة  -ابلنســبة لنا-واضــح متاماً 
 للحب. وهنا ال بد لنا من قطع صلتنا ابجلسد اإلرضي أو الشهواين، قطيعًة ال صلة بعدها قط.

 اليت جند عندها منهج سقراط احلقيقي.نكون بلغنا الغاية  -إن صّح التعبري-بتلك القطيعة العذرية 
بنفي اجلســد اإلرضــي، وجذم الصــلة به، وخلع قيود عبوديته الشــهوانية أوالً واثنياً  -إذن-ســقراط يبدأ 

واثلثاً؛ إذ ال توجد أمامنا أّي فرصة مهما كانت صغرية، كي تسمو بعدها نفوسنا، وتتعلق أبهداب الشفق 
 اجلسد اإلرضي، منقادون إلغوائته السدومية.اإلهلي، طاملا حنن متعلقون بكثافة 

مثة فلسفتان متنازعتان ومتناقضتان مل يفلح أفالطون يف ردم اهلّوة الغائرة بينهما، ومها ينتميان لعاطفتني 
متغايرتني إحدمها تنزع نزوعاً صـــوفياً للمطلق، واألخرى تتثاقل إىل مركزية اجلســـد. إننا مهما بذلنا من جهد 

لن جنين من وراء ذلك غري خيبة  -كما يفرتض أفالطون-آليرو ، ومحلناه على اإلعتدال لتعقيل كثافة ا
األمل. إذ ال توجد حدود معرتف هبا ملعيار اإلعتدال، إذ ليس للحب معيار لإلعتدال، فهو ليس ابلقضية 

و مراكز التثاقل، الكمية؛ ابلتايل فنحن يف مجيع األحوال منســــــــــــاقون وراء طبائعنا، اليت متيل إىل اإلحندار حن
 وهذا أمر  معقول متاماً.

لن تكون هناك أّي حدود لإلعتدال أو الوســـــــطية يف أفعال الطبيعة، ســـــــنخضـــــــع فقط مليولنا الغرائزية، 
 ولن نتوقف حىت نكتفي أو منتليء. ننحدر مع جتوعنا حىت يسكت عنا اجلوع، ويرتوي العطش.

نعتق من قبضة ميولنا اجلسدية... هناك سلسلة ولن يكون هناك أّي فرصة ساحنة لكي نتسامى، أو ن
 دوافع وإحتياجات ورغبات، تنجذب إلشباعتها. 

يف الطبيعة توق ورغبة جاحمة، وإمتالك وإجنذاب وتكاثر يف اجلســد، وهكذا تتناســخ الشــهوة يف داخلنا 
 -جلســـد نفســـهعبور برزخ اجلســـد، عرب ممارســـات ا -متاماً -دون إنقطاع، تتكرر دون هناية. ومن املســـتبعد 

 ال بد أن تكون لدينا إرادة إلقحام القطيعة إىل صلب الطبيعة. -كما يتوهم أفالطون 
هناك هّوة عميقة وغائرة يف كنه الوجود. تلك اهلّوة السحيقة ال ميكن جتاوزها بواسطة التلوث اجلسدي 

القطيعة، يف صـــــــــــــــلب  كما يطلق عليه أفالطون، بل ال بد من زج إرادة اللوغو ، أو إرادة احلرمان أو-
 الرغبة. 

من العبث أن يتســـــــــــــامى احلب إىل شـــــــــــــفق عذري بدون تدخل اللوغو  اإلهلي الذي يصـــــــــــــادر متعة 
 اجلسد، ومينع الرغبة أن تتمادى فيه.

ومن املســتحيل إكتشــاف الذات أو التعرًّف على املاهّية املتعالية للحب دون وجود املطلق ذاته، ودون 
دد أو اّلالزماين. وقضـــــــــــية إكتشـــــــــــاف الذات وتعلقها مببدأ احلّب املتســـــــــــامي، أن ندخل يف عالقة ابلال حم

ليســــــت قضــــــية ماورائية، بل هي قضــــــية كيف تتحقق الذات يف الوجود؟. كيف تعرّب عن نفســــــها؟. كيف 
 تقاوم الشّر؟. كيف تنتصر على الشهّوة؟. كيف تتنّقى وتتطّهر من أاثم اجلسد، وأرجا  الشهوة؟.

 الخاتمة:

العســـري مبكان أن منّيز بني شـــخصـــية وفكر ســـقراط عن فكر وشـــخصـــّية أفالطون. فســـقراط يف ** من 
تواريخ الفلســـــــــفة كّلها هو ما نعثر عليه يف احملاورات كتبها أفالطون. ومن املســـــــــتحيل تقريباً أن نقف على 

 احلدود الفاصلة بني الفيلسوفني.
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طون وفلسفته، ابلرغم من أننا واثقون ** تكاد تكون شخصية سقراط وفلسفته هي ذاته شخصية أفال 
بوجود فوارق فاصـــــــــــلة وحامسة بني الفيلســـــــــــوفني؛ وذلك حبكم إختالفهما اإلجتماعي والطبقي. فأفالطون 
إرســـــــتقراطي، نبيل، مرتف وغين، ال يعبأ ابلفقراء واجلماهري املســـــــحوقة من أبناء وطنه، وهو إضـــــــافة لذلك 

، فإّن ســـقراط ينحدر من طبقة إجتماعية ابئســـة وفقرية، وهو حيتقر العبيد واملســـحوقني. وابلضـــد من ذلك
 قريب جّدا يف فكره وأماله وتطلعاته من أمال الفقراء واملسحوقني واملهمشني.

** مل يكن أفالطون يؤمن ابلعشــــــق الذي يربط الرجل ابملرأة، ويعتربه عشــــــقاً للعبيد والعامة. وهو يكّن 
بني رجل وأخر من جنســـه. وهنا جيد أفالطون ضـــالته يف عشـــق أشـــّد الوالء واإلخالص للحّب الذي يقع 

يبدو أنّه مسة مالزمة آلاثم طبقته اإلجتماعية املرتفة واملتعالية. وحنن جند ســـــــــــــقراط ميار  حياته اإلجتماعية 
الطبيعية يف بيت وزوجة وبنني. وسقراط ليس من دعاة احلّب السدومي، بل مل يكن من دعاة حّب وعشق 

 اجلسد أصاًل.
** موضــــــــوع احلّب عند أفالطون يبدأ ابحلوا ، وينهض من عشــــــــق اجلســــــــد اجلميل، مثّ يتدرج مبنهج 
جديل صـــــــــــاعد حىت يرتقي شـــــــــــرفة احلب العقلي والروحي ينصـــــــــــحنا. واحلب عند أفالطون متعة حســـــــــــّية 

ايل وجسدية، مثّ بعد أن متتلئ ينصحنا أفالطون أن نعتدل ونقتصد، ونتطلع للحب احلقيقي الذي يف األع
 حيث يبقى احلّب خالداً هناك.

** يرى ســـــــقراط أن احلب احلقيقي ال يكون حقيقياً خالصـــــــاً دون أمل ومعاانة وكفاح. ودون أن منتلك 
إرادة وقّوة يف حجب الشـــهوات وتطهري احلوا  من عوالق اجلســـد، ال ميكن لنا أن نرى ضـــياء الشـــفق، أو 

بو إليه سقراط بواسطة منهج القطيعة الكلّية مع الرغبة أن نتذوق طعم العشق العذري أو اإلهلي، الذي يص
 يف اجلسد.

 ال فرصة للحب اإلهلي دون أن تكون هناك قطيعة مع الرغبة يف اجلسد.
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 موقف اإلسالم من اإلعالن في فلسفة السيَّاحة

Islam position from the advertising in the philosophy of 

tourism 
  Assist. Lect. Haqi Ismaeel Ghafil(1) غافلم.م حقي إسماعيل 

 ملخصال

تعد السياحة من الظواهر اإلنسانية اليت نشأة منذ أن خلق هللا األرض ومن عليها فهي قدمية قدم 
احلياة، فالسياحة سابقاً كانت تقتصر على السفر لغرض التجارة أو لغرض البحث عن العلم واملعرفة ووسيلة 

له أصوله وفوائده أما اليوم فقد حث اإلسالم  اً ارف، ويف وقتنا احلاضر فقد أصبحت السياحة علمللتع
ن شرها وينتفعوا خبريها، لذا كثر احلديث و عليها كما استنبط الفقهاء الضوابط الشرعية هلا ليتجنب املسلم

النا  ابلسياحة عن طريق عنها وصارت كثري من دول العامل هتتم هبا، وأصبحت وسائل اإلعالم تغري 
اإلعالانت املغرية فقد وضع اإلسالم للسياحة ولإلعالن السياحي ضوابط ووجب على دراسة تلك الضوابط 

 الشرعية.
واملتتبع لإلعالانت السياحية اليوم جيد أنه قد احتوى الكثري منها املخالفات الشرعية ابشتماهلا على 

داع والتدليس والطعن يف السلع واخلدمات من أجل املنافسة، الصور غري األخالقية والكذب والغش واخل
لذا كان من الواجب وضع ضوابط هلذا النشاط ليكون عماًل مشروعاً لتسكن اليه النفو ، ويكون بعيداً 

 كل البعد عن كل ما هو حمرم يف الشرع اإلسالمي.
السياحة لغة، السياحة  الكلمات املفتاحية: اإلعالن لغة، اإلعالن اصطالحاً، اإلعالن شرعاً،

 .اصطالحاً، فلسفة السياحة

                                                        
 .اإلسالميةالعلوم كلية   /-- أهل البيت جامعة -1
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Abstract  
Tourism is considered one of the human phenomena which has been 

established since the creation of the earth and the creatures on it. So it is as 

old as life is. 

Tourism was limited to travelling for the purpose of trade or in search of 

science and knowledge. It is also a means of acquaintance. 

 In our current time, tourism has become a science with all its principles 

and benefits. Today,we notice that even our religion, Islam, has been 

encouraging it and religious scholars of jurisprudence have deduced 

legitimate regulations for it so that Moslems can avoid its bad aspects, if any 

and make use of its good aspects. 

Therefore, talks, conversations and discussions have increased about it 

and many countries of the world pay good attention and care of it. Means of 

information and news media began to tempt people to arrange themselves 

for tourism and adverts and announced that studying those legitimate 

regulations is an obligation. Today the followers of tourism adverts find out 

that many impolite photos, untrue facts, cheating, fraud and deception. 

These adverts also tell false information about some commodities and 

services. All these happen for the sake of competition and services. 

All these happen for the sake of competition. 

Therefore it has become a duty to set up regulations to this activity in 

order to be a legit work in which people can find safety and confidence. It 

must also void of any illegitimate and taboo in Islam. 

 المقدمة

ي يشكل منطاً مهماً يف السياحة كونه يُعد وسيلة تروجيية النفاق السلع املختلفة، أصبح اإلعالن السياح
يف واقعنا املعاصر، مستغلة كل الوسائل احلديثة من جمالت ودورايت وإذاعات مرئية وغري مرئية وانرتنت 

اعالانته، وغريها، ولكل من هذه االعالانت فلسفتها اخلاصة هبا، فمنها ما يراعي الضوابط الشرعية يف 
ولإلسالم موقف من اإلعالن السياحي كونه يؤدي  والبعض اآلخر ال يهمه من ذلك إال الكسب املادي،

دوراً مهماً يف السياحة اإلسالمية لتوفري جو الراحة النفسية مع بعث مناخ الطمأنينة يف داخل الفرد واجملتمع 
الرتفيه والتسلية املشروعة إذا استخدم ابلصورة  املسلم من خالل عملية اإلعالن الشرعي، وذلك إبشاعة ثقافة

الصحيحة لذلك اهتمت به كثري من دول العامل اإلسالمي، والبعض من االعالانت تسلط الضوء مثال على 
برانمج احلج والعمرة املفردة وزايرة األماكن املقدسة لألنبياء واألولياء الصاحلني وغريها، ويف الوقت نفسه 

لإلسالم وال ترتبط به أبي صلة مثل اإلعالانت االابحية والرتويج للمخدرات أو  هناك اعالانت تسيء
.. وما سوى ذلك، من خالل ذلك جاءت األدلة الشرعية إبابحة وجواز .عارايت اخلمور أو ظهور نساء  

هذا األمر ضمن ضوابط حمددة، فإذا خرج األمر عن ضوابطه أصبح حمرماً وخارجًا عن طريق الشرع ومن 
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األدلة ما ورد يف النصوص القرآنية والسنة النبوية، وحنن بدوران يف هذا البحث نسلط الضوء على  هذه 
 اإلعالن وأهم الضوابط الشرعية له وان نلتزم هبا عند تصميم تلك االعالانت.

املفهوم اللغوي واالصطالحي لإلعالن مبحثني: املبحث األول:  علىالبحث قسم ومن هذا املنطلق 
وتضمن املبحث الثاين السياحة يف اإلسالم، وختم البحث خبامتة تضمنت أهم النتائج  ،والسياحة

 والتوصيات.
 البحث أواًل: إشكالية

تربز اشكالية البحث من خالل ما تثريه اإلعالانت يف املؤسسات السياحية، على الرغم من وجود 
خبطورة اإلعالن السياحي وكثري من  بعض التشريعات والقواعد يف املؤسسات السياحية إال أن غياب الوعي

القائمني على صناعة اإلعالن غري مؤهلني علميًا ومهنيًا ملمارسة اإلعالن مبفهومه اإلسالمي يف الرتويج 
 للسلع واخلدمات يف املؤسسات السياحية.

 وضوع وسبب اختيارهأهمية املثانيًا: 
 تكمن أمهية البحث فيما يلي:

اإلسالم كوهنا تستهوي اليها النفو  البشرية، وابلتايل فإن  الكثري من تسليط الضوء على السياحة يف  .1
النفس واشـــــــــــباع غرائزهم واالبتعاد عن الشـــــــــــريعة  نالســـــــــــياح ميارســـــــــــون الســـــــــــياحة من أجل الرتفيه ع

 اإلسالمية.
توضيح بيان موقف اإلسالم من السياحة واإلعالن السياحي وبرامج تسويقهما وإظهار أهم الضوابط  .2

 بد أن تراعى عند تصميم اإلعالانت السياحية. اليت ال
تنوع وســـــــائل الرتفيه يف الوقت احلاضـــــــر إذ أصـــــــبح الكثري منها يهدد اجملتمعات ابالحنالل والســـــــقوط  .3

 والرذيلة.
ولعل الســـــــــبب يف اختيار املوضـــــــــوع هو ندرة الدراســـــــــات احلديثة اليت تطرقت حول موضـــــــــوع موقف  .4

 غري الشرعي واحملرم. ناإلعالن الشرعي واإلعالاإلسالم من اإلعالن والتفريق بني 
 ثالثًا: هدف البحث

يهدف البحث إىل تســــــليط الضــــــوء على الســــــياحة ومشــــــروعيتها وضــــــوابطها يف اإلســــــالم واألهداف  .1
 السامية اليت من أجلها شرع هللا عز وجل السياحة.

الذي يســـعى لنشـــر ثقافة التعرف على موقف اإلســـالم من اإلعالن الســـياحي الناجح والشـــرعي وهو  .2
للرتويج أو التســـــــويق أو البيع هبدف جلب األرابح  ولةً االدين مع الســـــــلع واخلدمات قبل أن يكون حم

 وزايدهتا.
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 المفهوم اللغوي واالصطالحي لإلعالن والسياحة: المبحث األول

 عالن يف املفهوم اللغوي واالصطالحيالا: املطلب األول

 يف اللغةأواًل: اإلعالن 
"اجملاهرة، على األمر يُعلن ُعلوانً، ويعلن، وع ل ن ع ل ناّ  اإلعالن يف اللغة بعدة معان  متقاربة ومنها:جاء 

 .(2)وعالنية فيهما، إذا شاع وظهر، واعتلن، وع ل نه وأعلن به"
( مصد رها من لفظ: تفيُد املادُة الّلغوي ةُ للفِظ اإلعالِن )أ علن، يعلن، إعالانً( مبعىن:)أ ظهر، أ شهر، ج ه ر 

  .(3))العالنية( أي مبعىن )اإِلظهار، اإلشهار، اجلهر(
اإلع الُن اُلمهاجرة وال معالنة إذا  ففي القامو  احمليط ووردت كلمة إعالن يف قواميس اللغة مبعان  عديدة

ُر يـ ع ُلُن ُعُلوانً ويعلن وعلن يـ ع ل ُن ع   ل ناً وع النية فيهما أعلن كل واحد لصاحبه ما يف نفسه، يقال: ع ل ن األم 
 الذيوع واالنتشار. ومجيع هذه التعاريف تشري إىل .(4)إذا شاع وظهر

 يف االصطالحاثنياً: اإلعالن 
اإلعالن اصطالحاً: "اجملاهرة، ويالحظ فيه قصد الشيوع واالنتشار، والفقهاء يستعملون كلمة إعالن 

 .(5)اإلظهار"يف ما استعملها فيه أهل اللغة، مبعىن املبالغة يف 
ويف منظور عدد من الكتاب والباحثني يعرف أبنه الذي يقدم رسائل إعالنية مرئية أو مسموعة، إىل 
اجلمهور إلغرائه بشراء خدمة أو سلعة مقابل أجر مدفوع، أو بتعبري آخر، كل نشاط يقوم بنشر املعلومات 

تهلكني للتعرف على حاجاهتم وعلى والبياانت على السلع واخلدمات واملنشآت بقصد إاثرة بعيدة للمس
كيفية اتباعها، ومن أجل مساعدة املنتجني إلكتساب عمالء جدد عرب تعريف هؤالء العمالء املرتقبني على 

 .(6)السلع واخلدمات
ومن جانب آخر عرف اإلعالن أبنه عملية اتصالية تستهدف أحداث أثر حمدد يتمثل يف إقناع اجلمهور 

 .(7)فعه إىل سلوك يقدم فيه على الشراء أو التعامل مع اخلدمة املعلن عنهااملستهدف من املعلن، ود
ل اهلدف منها تقدمي األفكار واخلدمات والسلع قباوعرف كذلك أبنه الوسيلة غري الشخصية يدفع عنها 

 .(8)وتروجيها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر معلوم

                                                        
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ، 13جالدين، حممد بن مكرم، ابن منظور أبو الفضل، لسان العرب، مادة )ُعل ن(،  مجال -2
 .288، ص1999لبنان، 
، دار ومكتبة احلياة، بريوت، لبنان، د.ت، 1، ط8مرتضى الزبيدي، اتج العرو  يف جواهر القامو ، مادة )ع ل ن(، م حممد -3

 .380ص
، 2007الفريوز آابدي، القامو  احمليط، حتقيق: أبو الوفاء نصر اهلورين، مادة علن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ينظر: -4

 .1569، ص1ج
 .261م، ص1986، الكويت، 2، ط5وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي ة املوسوعة الفقهية، ج -5
، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1مية السياحة الوطنية، طعبدالرمحن آل دغيم، اإلعالم السياحي وتن نخالد ب -6
 .64، ص2014
 .19، ص1998، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، 3صفوة العامل، عملية االتصال اإلعالين، ط -7
 .135، ص2008ملصرية، ، مكتبة األجنلو ا1القادر سعيد، التسويق واملبيعات يف صناعة السياحة والفنادق، ط سامي عبد -8
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عالن يشتمل على جمموعة من اخلصائص املميزة ومن خالل التعاريف السابقة ميكن التعرف على أن اإل 
 له من بينها:

انه وســــــيلة اتصــــــال غري شــــــخصــــــية تتم بني املعلن واجلمهور املعلن اليه، وخيتلف ابختالف الســــــلع أو  .1
 اخلدمات املعلن عنها.

ان املعلن يهدف من رســـــــــــــالته العلنية اليت يقدمها عرب وســـــــــــــائل النشـــــــــــــر املختلفة إىل إحداث التأثري  .2
 اع اإلجيايب حلث املستهلك على اقتناء سلعته أو خدماته اليت يعلن عنها.واإلقن

حتقيق املعلن ألهدافه املرجوة يعتمد على جمموعة اعتبارات وأييت على رأســـــــــها الوســـــــــيلة اإلعالنية  ن  إ .3
املختارة إلذاعة أو نشر الرسالة اإلعالنية من خالهلا، وان اختيار إحدامها بشكل خاطئ سيؤدي إىل 

 ردود فعل سلبية.
ل الدعاية تكمن يف أن املعلن أحد الســــــــــمات املميزة لإلعالن عن غريه من األنشــــــــــطة األخرى مث نّ إ .4

يفصـــح عن شـــخصـــيته وصـــفته ونشـــاطه معززاً ذلك ببياانت ومعلومات تفصـــيلية تفيد املســـتهلك عند 
 اختاذه قرار الشراء.

 وتطوره اثلثاً: نشأة اإلعالن التارخيي
يرجع اتريخ اإلعالن إىل آالف السنني قبل امليالد، حيث ذكر ان أول إعالن كتب كان إعالن مصري 

سجل على قطعة من ورق الربدي، يرجع اترخيه إىل ألف سنة قبل امليالد، كتبها أمري مصري يعلن فيها م
 .(9)عن مكافأة ملن يرد له عبده الذي هرب. وهذه القطعة حمفوظة ابملتحف الربيطاين بلندن

واألعمال اليت كما ان امللوك البابليني أعطوا أمهية خاصة لإلعالن عن أعماهلم، فكانوا يدونون احلروب 
يقوم هبا كل ملك على األلواح الطينية وحيفظوهنا أو يعلقوهنا يف أماكن العبادة، وقد قام محو رايب بتنفيذ 

. (10)أول شريعة قانونية للعالقات اإلنسانية، وكانت إعالاًن منه إىل اجلمهور عن استتباب األمن والعدالة
الصحافة، الوسيلة اإلعالمية األوىل اليت سخرت إمكانياهتا  وقد تطور اإلعالن بعد ظهور املطبعة اليت انتجت

يف خدمة اإلعالن، مث جتاوزها إىل استخدام وسائل اتصال أخرى، كالراديو، والتلفزيون واالنرتنت والسينما 
ولوحات الطرق، إضافة إىل ذلك املطبوعات من جمالت ودورايت، واإلعالن ليس وليد اليوم، بل ولد مع 

سايرها يف منوها خالل األجيال، ومنذ أن تعلم اإلنسان تبادل البضائع كان يقوم ابإلعالن عنها،  املدنية، مث
ما لديه من فائض السلع ويعلمون مزاايها، ومن مث كان اإلعالن ابحلديث  ىحىت جيعل النا  يقبلون عل

عشر تقدماً يف اإلعالانت والكالم أو بعرض السلع أمراً معروفاً منذ العصور القدمية، وشهد القرن التاسع 
الصحفية نتيجة تطور الثورة الصناعية اليت زادت من االنتاج زايدة كبرية كان ال بد أن تكون مصحوبة 
ابستنباط الوسائل الالزمة لتصريف هذه املنتجات، وقد أسهم يف هذه احلركة انتشار اجملالت والصحف 

ن وخاصة النصف الثاين منه ي، لكن يعد القرن العشر (11)اهاليومية زهيدة الثمن وانتشار التعليم وارتفاع مستو 

                                                        
 .64آل دغيم، اإلعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية، مصدر سابق، ص عبدالرمحن نخالد ب -9

 .11، ص1999منديل، اإلعالن بني النظرية والتطبيق، دار البارودي العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  عبد اجلبار -10
، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، 1حسني أبو دبسة، خلود بدر غيث، تصميم اإلعالن والرتويج االلكرتوين، ط فداء -11
 .17، ص2009عمان، 



  

 موقف اإلسالم من اإلعالن يف فلسفة السيَّاحة 

261 

فرتة خصبة يف عمر اإلعالن، اليت شهدت تطوره بشكل ملحوظ أصبح اإلعالن رئيساً يف التجارة وإدارة 
، "وواكبت اتساع استخداماته واستحداث وسائله وتقنياته بشكل كبري، ويساعد تتبعها على (12)األعمال

اإلعالن من تطورات ومدى أتثره وأتثريه يف املتغريات احمليطة به حىت أصبح  استخالص مدى ما طرأ على
 .(13)علماً وفناً يدر  يف كثري من املعاهد والكليات"

 رابعاً: أهداف اإلعالن
تنبع أهداف اإلعالن عادة من األهداف اليت تبغي اجلهة املعلنة الوصول اليها، ومبا ان مقاصد املعلنني 

 األغراض، فمن الطبيعي أن يكون لإلعالن عدة أهداف منها:متعددة 
)فأنت مدعو معنا للســفر حيث اجلمال واملتعة(؟ والدعوة هنا تولد االســتجابة حيث  الدعوة للســفر، -أ

 انه كثري ما يستجيب األفراد الدعوات حىت ولو كانت ابهظة التكاليف.
ا خياطب مجلة دوافع ونوازع بشــــرية متأصــــلة )البحث عن املتعة واالســــتمتاع والراحة واجلمال( وهو هن -ب

 يف النفس البشرية.
)التســـــــــــــــويق والبحــث عن اإلاثرة وحــب املعرفــة لكــل عجيــب وغريــب وغري مــألوف( ومن هنــا تنجح  -ت

ســياحة الســفر يف البالد البعيدة حيث العجائب وكذلك ســياحة الغوص يف أعماق البحار واحمليطات 
 على سبيل املثال.

امن يف النفس البشــرية بشــأن املرضــى حيث أرض الذكرايت، أرض األجداد أرض خماطبة الشــعور الك -ث
 اخلري والربكة واألايم اجمليدة، أرض البطولة والنداء.

ولقد . (14)ااثرة النوازع الدينية للتقرب إىل هللا، وكذا حملو الذنوب واملعاصـــي والتربك ابألماكن املقدســـة -ج
ن ضـــــمن ضـــــوابط حمددة، فإذا خرج األمر عن ضـــــوابطه جاءت األدلة الشـــــرعية إبابحة وجواز اإلعال

من خالل ذلك جيب أن تتوافر جمموعة من اخلصائص يف اإلعالن أصبح ممنوعاً وخارج إطار الشرع، 
 السياحي ومن أمهها ما يلي:

 أن يكون رسالته متجانسة مع عادات وتقاليد واتريخ وقيم وعادات اجملتمع الذي ختاطبه. -
ق والبياانت الصــــــــــادقة املعربة فعالً وواقعياً عن اخلدمات اليت ســــــــــتقدمها شــــــــــركة أن يعتمد على احلقائ -

 السياحة خالل الربانمج السياحي املعلن عنه بدون أي مبالغة أو أي تظليل.
أن يعرب ما يتضــمنه من )احملفزات الســياحية( وعناصــر اجلذب الســياحي اليت جتذب الســياح وتدفعهم  -

 نفاقهم، ويشمل هذا ما يلي:لزايرة دولة معينة وتزيد من ا
 اخلدمات السياحية اليت سوف يتضمنها الربانمج السياحي ابلفعل. •
 مستوى اخلدمة اليت سوف تقدم وفقاً لدرجات اجلودة املتفق عليها عاملياً. •
 التسهيالت اليت تتيحها شركات السياحة والسفر للسائح. •

                                                        
، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، عمان، 1إلعالم واإلعالن السياحي، طد. مصطفى يوسف كايف، دراسات يف ا -12
 .127، ص2015

 .19، ص1999، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، 1، اإلعالن، طمىن احلديدي -13
العالق وآخرون، الرتويج واإلعالن التجاري أسس ونظرايت، تطبيقات مدخل شامل، دار اليازوري العلمية للنشر  بشري -14

 .135م، ص2004والتوزيع، عمان، األردن، 
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 الة الطرق.وصف دقيق حلالة املوانئ واملطارات والسكك احلديدية وح •
 املناخ وظروف الطقس السائدة خالل فرتة الربانمج.و  املعامل السياحية اليت سيتم زايرهتا. •
 النشاط الثقايف والسياحي لألهايل خالل فرتة الربانمج. •

اإلعالن وسيلة من وسائل االنتشار. وهذا يعطي فرصة لوصول الرسالة إىل عدد كبري من السياح يف  -
 السياحية املطلوبة.السوق 

هو وســــــــيلة ذات قدرات تعبريية كبرية فاإلمكانيات الفنية اليت يتيحها اإلعالن واملتوفرة لدى وســــــــائل  -
اإلعالن تعطي الفرصــــــــــــة للمنظمة الســــــــــــياحية لتقول ما تريد عن منتجاهتا بشــــــــــــكل مجيل من خالل 

 على الســـــــــــياح يف الســـــــــــوق االســـــــــــتخدام اجلميل للطباعة والصـــــــــــوت واللون مما حيقق اجلاذبية والتأثري
 .(15)السياحية املطلوبة

 السياحة يف املفهوم اللغوي واالصطالحي: املطلب الثاني

 أواًل: السياحة لغة
لفظة السياحة يف اللغة العربية تعين الضرب يف األرض ومنها يسيح املاء وسيحان املاء يعين جراينه. 

اانً أي: ذهب؛ ويف احلديث: )ال سياحة يف اإلسالم( وساح يف األرض يسيح سياحة وسيوحاً وس ي حاً وس ي ح  
أراد ابلسياحة مفارقة األمصار والذهاب يف األرض، وأصله من س ي ح املاء اجلاري؛ وقال ابن األثري: أراد 

 .(16)مفارقة األمصار، وسكىن الرباري، وترك شهود اجلمعة واجلماعات
حديثة، حيث مل يشع استعماهلا إال أثناء القرن الثامن أما يف اللغات األجنبية، فإّن لفظة السياحة لفظة 

( للتعبري عن الرحلة اليت يقوم هبا كل شاب إنكليزي مهذب يف أوراب، Tourعشر، إذ استخدمت كلمة )
لغرض إمتام تعليمه مث تطور املصطلح بتسمية الشباب اإلنكليز الذين كانوا يقومون هبذه الرحلة ابسم 

(Tourists)(17) مت الكلمة بعد ذلك يف فرنسا للتعبري عن كل شخص كان يقوم برحلة ما مث استخد
( من Tourismلتحقيق متعة شخصية. واستعارت لغات أخرى عديدة بدورها كلميت سائح وسياحة )

اللغة الفرنسية مبعناها الضيق املقتصر على رحلة جمردة من غرض اكتساب املال و بقصد املتعة أو الراحة أو 
 .(18)حةالعناية ابلص

 اثنياً: السياحة اصطالحاً 
تعين: التجوال يف البالد للتنزه، أو التفرج، أو غري ذلك؛ حيث كانت ُتطلق أيضًا على بعض الزه اد 
واملتصوفني الذين كانوا يرتكون دايرهم ويسيحون يف األرض تفرغاً للعبادة، فهو سائح، مجع ُسّياح وسائحون، 

 .(19)والعاّمة تقول ُسّواح

                                                        
 .168م، ص1989أمحد اخلضريي، التسويق السياحي مدخل اقتصادي متكامل، مكتبة مدبويل،  حمسن -15
دار ومكتبة اهلالل للطباعة والنشر، لبنان، بريوت، ، 1ج، 1عند العرب تراث وحضارة، ط د. حممد فريد عبد هللا، السياحة -16
 .29م، ص2000

 .28م، ص2001عمان،  ،، دار املسرية للنشر والتوزيع1ط ،الظاهر وسراب اليأ ، مبادئ السياحة د. نعيم -17
 .26م، ص1975 ،القاهرة ،ة للكتاباهليئة املصرية العام ،د. كامل حممود، السياحة احلديثة علما وتطبيقا -18
 .29حممد فريد عبد هللا، السياحة عند العرب تراث وحضارة، مصدر سابق، ص -19
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 : نشأة السياحة وتطورها التارخيياً لثاث
تعود نشأة السياحة إىل بداية احلياة اإلنسانية على الكرة األرضية، حيث كان البشر حباجة إىل الرتحال 
ألغراض عديدة، سواء أكانت لتأمني الطعام أو أماكن للسكن، أو حبثاً عن أان  للقاء معهم حتقيقاً لغرض 

 دة مراحل اترخيية لتطورها وهي كاآليت:، وقد مرت السياحة بع(20)اجتماعي
ما قبل التاريخ أي املرحلة اليت عاش فيها اإلنســـان قبل  الســـفر يف العصـــور البدائية األوىل: وهو عصـــر .1

ظهور الكتابة واليت مسيت ابلعصـــــور احلجرية، واتســـــمت هذه املرحلة بعدم وجود للحكومات والدول 
ا، وكذلك اتســــــمت هذه املرحلة بعدم وجود امللكية الفردية واجليوش والقوانني واألنظمة والنقود وغريه

وعدم تكامل الواعز الديين، حيث كان اإلنســـــــــــان آنذاك يعيش حياة بدائية مشـــــــــــاعة، أما ابلنســـــــــــبة 
 .(21)لظاهرة التنقل والسفر، فقد كانت موجودة يف هذه املرحلة

م( حىت القرن 395) ومانية عامهذه املرحلة من ســقوط االمرباطورية الر  ســياحة القرون الوســطى: تبدأ .2
اخلامس ومن املعروف أن االمرباطورية الرومانية تُعد آخر امرباطورية يف العصــــــور القدمية وكانت آنذاك 
مركز إشــــــعاع ثقايف وفكري وجتاري وكان هلا األثر األكرب يف تطور حركة األســــــفار، بعد ذلك انتقلت 

يف النقل البحري األوريب وكذلك ظهور  اً وســطى تطور العصــور ال تالتجارة إىل الدولة البيزنطية وشــهد
الدولة اإلسالمية كقوة منافسة وامتدادها إىل بيزنطة عاصمة البيزنطيني وكذلك امتدادا يف أوراب وآسيا 
وإفريقيا جعل منها دولة ذات إشــــــــعاع فكري تطورت خالهلا األســــــــفار هبدف احلج إىل بيت املقد  

لرحالة العرب أمثال ابن بطوطة وابن جبري واملســـــــعودي والبالذري، ومكة املكرمة واشـــــــتهار عدد من ا
حيث كان )ابن بطوطة( مثاالً للرحالة والسائح فقد بدأت سياحاته يف سن  احلادية والعشرين واستمر 

( سنة مشلت اجلزائر وتونس ومصر والشام مث احلجاز والقرم وروسيا وايران واهلند والصني، مث 28هبا )
افر إىل االندلس والســـــــودان، وقد دوّن ذلك يف كتابه الشـــــــهري)حتفة االنظار يف غرائب بعد عودته ســـــــ

 .(22)االمصار وعجائب االسفار(
( حيث بدأت نواة السياحة اجلماهريية املوجودة حالياً، وقد 1850-1750الثورة الصناعية: وفرتهتا) .3

عية املهمة مثل اهلجرة من الريف إىل ختللت الفرتة املذكورة الكثري من املتغريات االقتصـــــــــــادية واالجتما
املدينة بغية العمل يف املؤســـســـات الصـــناعية والعيش يف احلياة احلضـــرية، كما أوجدت الثورة الصـــناعية 
طبقة اجتماعية وســــــــطى، وازداد وقت الفراغ ابســــــــتخدام اآللة، فازداد الطلب على الســــــــفر من أجل 

ربى ينحســر، كما انتشــر منط النزهة اليوم ورحالت الراحة واالســتجمام بشــكل بدأ فيه منط الرحلة الك

                                                        
، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر 1د. مصطفى عبد القادر، دور اإلعالن يف التسويق السياحي دراسة مقارنة، ط -20

 .38، ص2003والتوزيع، بريوت، لبنان، 
، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 1احلوري، أ.م إمساعيل حممد علي الدابغ، مبادئ السفر والسياحة، ط أ.د مثىن طه -21
 .15، ص2001األردن، 
م، 2001، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، 1د. مرزوك عايد القعيد، د. بركات كامل النمر وآخرون، مبادئ السياحة، ط -22

 .11ص



  

264 

 30: العدد

الرتويح عن النفس الســــياحة الشــــعبية ومع هناية القرن التاســــع عشــــر بدأ العمال حيصــــلون على إجازة  
 .(23)سنوية، وبدل أن يقضوا عطلتهم يف املدن واملناطق املتوسطة

رحلة، كذلك تنوعت تبلور مفهوم الســـــــــــــياحة وتطور يف هذه امل (24)الســـــــــــــياحة يف العصـــــــــــــر احلديث: .4
أهدافها وتزايدت أعداد الســــياح بشــــكل كبري، وامتازت حركت الســــفر مبختلف وســــائط النقل الربي 
والبحري واجلوي بكثافة كبرية مل تشــهدها من قبل، وظهرت ســياحة املشــاهد واالســتجمام إىل جانب 

ســـات الســـياحية أنواع الســـياحات األخرى، وأيضـــاً شـــهدت الســـياحة يف العصـــر احلديث تطور املؤســـ
واخلدمية واخلدمات الســــياحية وتنوعها، وســــامهت الثورات الزراعية والصــــناعية وما تبعها من تطورات 
وحتوالت تكنولوجية واقتصادية أسهمت بشكل مباشر وغري مباشر يف سرعة تطور وانتشار السياحة 

 وحركة السفر وذلك من خالل العوامل التالية:
، وتنـامي الرغبـة يف اإلطالع والتعلم نتيجـة لزايدة الوعي لـدى هاعـوارتفـ حتســـــــــــــــن مســـــــــــــــتوايت التعليم .1

 السكان مبختلف طبقاهتم وشرائحهم.
 التقدم السريع يف جمال املواصالت واالتصاالت أبنواعها املختلفة. .2
 تزايد أعداد السكان وارتفاع نسبة التحضر يف كثري من دول العامل. .3
احلياة يف معظم دول العامل نتيجة لزايدة ارتفاع معدالت دخول حتســـــــــني مســـــــــتوايت املعيشـــــــــة ونوعية  .4

 األفراد ونصيبهم من الناتج القومي.
 التحوالت االقتصادية والتقنية املتسارعة وما ينجم عنها من تسارع يف حركة التجارة والسفر. .5
التجارة  التنمية االقتصــــــــــــــادية الســــــــــــــريعة والكثيفة أدت إىل زايدة كبرية يف معدالت الســــــــــــــفر ألغراض .6

 واألعمال.
 تنظيم وتسهيل إجراءات السفر واجلمارك على احلدود بني الدول. .7
 الوعي البيئي وتزايد معدالت النمو السكاين. .8

 السياحة في اإلسالم: المبحث الثاني

 : فلسفة السياحة يف اإلسالماملطلب األول
يف كثري من آايته على السياحة والتفكر الكرمي  القرآن ث  ح  أوىل اإلسالم عناية خاصة ابلسياحة، وقد 

. (25)ع ِميق   ف جّ   ُكلِّ   ِمن   أي  ِتني   ض اِمر   ُكلِّ   و ع ل ى رِج ااًل  أي  ُتوك   اِبحل  جِّ  الن ا ِ  يِف  و أ ذِّن   تعاىلوالتدبر يف قوله 
فريضة احلج مما يتطلب السفر واالنتقال من مكان اىل اخر للكثري من املسلمني دعوى اىل أتدية هي 

، ويف ويتطابق هذا الفعل مع مفاهيم السياحة احلديثة ويطلق على هذا النمط من السفر ابلسياحة الدينية
م  ُسن ن  ف ِسريُوا ق د  خ ل ت  ِمن قـ ب ِلكُ تعاىل ورد قوله  آخري اشارة اخرى ميكن لنا االستفادة منها حيثسورة 

                                                        
، دار حازم للطباعة والنشر والتوزيع، 1آفاقها، ط -ظواهرها-لسياحة صناعة العصر مكوانهتا صالح الدين خربوطلي، ا -23

 .21، ص2002دمشق، سورية، 
، دار صفاء 1د. عثمان حممد غنيم، م. بنيتا نبيل سعد، التخطيط السياحي يف سبيل ختطيط مكاين شامل ومتكامل، ط -24

 .21-19، ص1999للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
 (27) احلج -25
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من هذه اآلية هو الدعوى للنظر يف ااثر  والظاهر ،(26)يف األ  ر ِض ف انظُُروا ك ي ف  ك ان  ع اِقب ُة ال ُمك ذِِّبني  
السابقني وما حدث معهم من قصص ليعترب االنسان وميكن االستفادة من هذا املعىن ابلدعوة للسفر من 

وكذلك  والتفكر هبا وهذا ما يطلق عليه ابلسياحة التارخيية يف العصر احلديث، اجل النظر اىل املواقع التارخيية
ثـ ُرُهم   ك ان    قـ ب لُ  ِمن   ال ِذين   ع اِقب ةُ  ك ان    ك ي ف    ف ان ظُُروا األ  ر ضِ  يِف  ِسريُوا ُقل  قوله تعاىل أخرى ورد يف سورة  أ ك 

رِِكني   أ   ك ي ف    ف انظُُروا األ  ر ضِ  يف  ِسريُوا ُقل  وقوله تعاىل  ،(27)ُمش  أ ة   يُنِشئُ  اَّلل ُ  مُث   اخل  ل ق   ب د  ِخر ة   الن ش   ِإن   اآل 
ء   ُكلِّ   ع ل ىٰ  اَّلل    نقل الشيخ الطوسي يف ، وهناك من السرية ما يشري اىل السفر والتنقل حيث (28)ق ِدير   ش ي 

هللا ابحلفظ والكالءة  ت الرحيل فصل ركعتني وادعُ اآلداب الدينية ما رواه عن العرتة النبوية قال: إذا أرد
وودع املوضع وأهله فإن لكل موضع أهاًل من املالئكة، وقل السالم على مالئكة هللا احلافظني، والسالم 

 .(29)علينا وعلى عباد هللا الصاحلني ورمحة هللا وبركاته
من خالل احلديث الذي رواه علي عن السيح يف األرض بقصد الرهبانية  --النيب ولقد هنى 

قال: سألته عن الرجل املسلم هل يصلح أن يسيح يف  --بن جعفر عن أخيه اإلمام موسى بن جعفرا
 األرض أو يرتهب يف بيت ال خيرج منه؟ قال: ال.

-املسلمني ممارستها رفض النيب قد عرفت قبل اإلسالم، وملا أراد بعض  رهبانيةويبدو أن  السياحة ال
-ذلك وعمل على مواجهتها، انطالقًا من رفض مبدأ الرتهيب واالنقطاع عن احلياة، لذا نراه  -
يؤكد اترة على أن سياحة امته يف اجلهاد كما مر، وطوراً: أبن  سياحة امته لزوم املساجد وانتظار  -

آيُِبون ، ) وع من السفر يقول دعاء السفر ويضيفأنه عند الرج --وروي عن النيب حممد . (30)الصالة
ئُِبون ، والسياحة، وهناك مجلة من اآلايت الشريفات تبني املقصود من السري  (،ع اِبدون ، لِر بِّن ا ح اِمُدون   ات 

لذلك فالسياحة من منظور إسالمي طاملا ال تتعارض أهدافها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، فإنه ال خالف 
، فاإلسالم يواكب التطور املفيد ويعانق احلضارة النافعة، ويواخي املدنية الراشدة، بل أنه يربط على ذلك

اجليل املسلم أبجماده واترخيه، وتربية أبناء األمة على التواصل النافع واالستفادة من معطيات العصر، 
دأ احملبة والتعايش السلمي فالسياحة يف اإلسالم مبنية على أسا  التعامل السمح مع اآلخرين وإظهار مب

 .(31)بني بين البشر بصرف النظر عن اختالف املذاهب واألداين
 : الضوابط اإلسالمية للسياحةأوالً 

ابط للسياحة أمه ها: التقيُّد مبنهج الشرع، وتوجيهاته، وأدل ته، وااللتزام ابلواجبات ضولقد وضع اإلسالم 
الديني ة، كإقامة الصالة، وأداء الزكاة، وإسداء النصح؛ ومنها عدم ترك واجب دنيوي كرتبية األوالد، واإلنفاق 

يق الذي يؤدِّي إليه، وعدم اإلسراف على املرأة، أو الوالدة، وإضاعة املال، وعدم الوقوع يف احلرام، أو الطر 

                                                        
 (137العمران ) -26
 (42الروم ) -27
 (20العنكبوت ) -28
 .240، ص1988إلحياء الرتاث، بريوت، لبنان،  --مؤسسة آل البيت ، 8، ج2ريزا النوري، مستدرك الوسائل، طامل -29
 .55، ص16جاملصدر نفسه، مستدرك الوسائل، ، املريزا النوري -30
، 2004، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، السعودية، 1علي بن فائز اجلحمي وآخرون، األمن السياحي، ط -31

 .37ص
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باح، واالبتعاد عن املبالغة يف ممارسة احلق الشخصي، مثل: اإلسراف يف النفقات، واملصروفات، وكذلك  
ُ
يف امل

بقيمة  االستخفافهدر األوقات، وعدم املبالغة يف الرتفيه، واللعب، والرتاخي يف الرتف، أو املالهي، وعدم 
ها إطارًا إسالمياً، ومستندًا دينياً، ومن هذه ع د  للسياحة بعض القواعد اليت الوقت، كما وضع اإلسالم 

فإذا علم السائح أن ه سريتكب بعض الذنوب، أو  القواعد قاعدة "دفع املفاسد مقدم على جلب املصاحل"،
التعارف  يقع يف احملظورات، فعليه أن  ال يرتد د يف تركها، وإن  كانت ستجلب له بعض املصاحل، كمصلحة

 .(32)مع اآلخرين، أو مصلحة جلب بعض السلع
، ُيستحسن للسائح اتِّباعها؛ ولعل  أمه ها ما ورد اً وسنن وابلتايل، فإن  للسياحة يف املفهوم اإلسالمي آداابً 

 يف الشريعة اإلسالمي ة املباركة من أحكام وآداب للمسافر)السائح( وهي:
مبا تيسر، وأن  يقول: "اللهم إين اشرتيت هبذه الصدقة سالميت،  تصدُّق املسافر قبل اخلروج، ولو -1

وسالمة سفري، وما معي، اللهم احفظين، وأحفظ ما معي، وسّلمين، وسّلم ما معي، وبلغين، وبلغ ما 
 .(33)معي، ببالغك احلسن اجلميل"

 ُيستحب للمسافر الُغسل قبل السفر، وأن  يدعو بدعاء االغتسال. -2
ركعتني، وأن  يطلب من هللا اخلري يف اإلقدام على أي عمل، ويقرأ آية الكرسي،  يستحب الصالة -3

وأن  يقول: "اللهم إين أستودعك اليوم نفسي، وأهلي، ومايل، وولدي، وم ن   --ويصلي على النيب
 كان معي بسبيل، الشاهد منهم والغائب".

 للتربك هبا. --ُيستحب للمسافر أن  أيخذ معه شيئاً من تربة اإلمام احلسني -4
 يستحب التسمية عند السفر. -5
:"سيد --يستحب للمسافر مساعدة أصحابه يف السفر، كما جاء يف حديث النيب حممد -6

 .(34)القوم خادمهم يف السفر"
ن املسافر أخالقه يف السفر، ويتزي ن ابحللم. وأن  يقرأ عندما يركب وسائل النقل هذا الدعاء:  -7 أن  حُيسِّ

 "سبحان الذي سخ ر لنا هذا وما كنا له مقرنني".
ويف رواية أخرى يُقال عند الركوب: "احلمد هلل الذي هداان لإلسالم، وعل منا القرآن، ومن  علينا مبحمد 

، سبحان الذي سخ ر لنا هذا، وما كن ا له مقرنني، وإان  إىل رب نا ملنقلبون، واحلمد هلل ربِّ العاملني، --
ستعان على األمر، وأنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، واملال، ال ل

ُ
هم أنت احلامل على الظهر، وامل

 .(35)والولد، ال لهم أنت عضدي وانظري

                                                        
، دار الراية للنشر والتوزيع، عم ان، األردن، 1أ. زيد منري عبوي، السياحة يف الوطن العريب، "دراسة ألهم املواقع العربي ة"، ط -32
 .38 -37م، ص2008

 .103ص، 2008 مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ،97ج، 2طلعال مة حممد ابقر اجمللسي، حبار األنوار، ا -33
م، 2010، دار احملجة البيضاء، بريوت، لبنان، 1ينظر: آية هللا العظمى السيد حممد تقي املدرسي، فقه السياحة والسفر، ط -34

 .25 -24ص
م، 2005بريوت،  -، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، لبنان 4الكليين، فروع الكايف، ج الشيخ حممد بن يعقوب أبو جعفر -35

 .284ص



  

 موقف اإلسالم من اإلعالن يف فلسفة السيَّاحة 

267 

 : موقف اإلسالم من اإلنفاق على السياحةنياً اث
تعد السياحة نوعًا من أنواع التجارة وموقف اإلسالم من االنفاق أييت ضمن رؤيته االقتصادية هلا، 
وتنطلق نظرة اإلسالم إىل التجارة يف دعوته إىل التاجر ابلتحلي ابلصدق والعفة واألمانة، وهنى عن الغش 

شوهاء، هلا هم هلا إال كسب  وسوء االستغالل وغريها من الصفاء املذمومة، اليت حتول اإلنسان إىل صورة
 .(36)املال واكتنازه 

لقد أوجب اإلسالم على املسلم عدم إنفاق أمواله على السياحة احملرمة، وخمالفة أحكام الشريعة 
اإلسالمية، وعلى سبيل املثال ال جيوز الذهاب إىل املسارح والسينما وأماكن االصطياف اليت فيها العري 

الف الشريعة اإلسالمية، وال يشرتي التماثيل والتصاوير احملرمة شرعاً، ومن وكشف العورات ملشاهدة ما خي
جانب آخر جيب االلتزام ابألولوايت اإلسالمية عند اإلنفاق على الرتويح واليت تتمثل يف الضرورايت 
واحلاجيات والتحسينات، وال جيوز للمسلم على اإلسراف يف اإلنفاق على الرتويح حىت ال يكون من 

رفني املبذرين، فإذا التزم الفرد ورب األسرة هبذه الضوابط اإلسالمية كان تروحيه حالاًل أثيب على املس
 .(37)ذلك

وقد اخرب سبحانه أن من أنفق ماله يف معصية هللا فقد صار أخاً للشياطني ملشاهبته هلم يف الشر وهي 
أيمروهنم ابلشر والفساد وإنفاق املال  غابة يف املذمة فإنه ال أشر من الشيطان أو ألن الشياطني هم الذين

 .(38)يف معصية هللا فصاروا اخواانً هلم لطاعتهم هلم
 : الضوابط الشرعية لإلعالن السياحياملطلب الثاني

ومن أهم التعليمات األخالقية واملسؤولية االجتماعية لإلعالن اليت يتوجب على املعلن واملكاتب 
اعالانهتم ال تتخطى املعايري االخالقية واالجتماعية، حيث ان هناك بعض اإلعالنية يف البلد، التأكد من ان 

 :(39)الرسائل االعالنية مينع نشرها وهي
إذا تضـــــــمن االعالن ما يســـــــيء بصـــــــورة مباشـــــــرة أو غري مباشـــــــرة للمفاهيم والقيم واالعتبارات الدينية  .1

 والوطنية واالجتماعية.
اء أو التقليل من شأن اآلخرين، وكذلك تلك اليت تسيء اإلشارات اليت يفهم منها اإلهانة أو االستهز  .2

 إىل الشعوب أو األجنا  أو الطوائف.
 اإلعالانت اليت تشكل إساءة إىل العالقات األسرية أو الزواج. .3
 اإلعالانت عن اخلمور والسكائر. .4
ة على إعالانت احلفالت الباذخة وكل مظاهر الرتف يف املناســــــبات االجتماعية، ملا هلا من آاثر ســــــيئ .5

 اجملتمع يف ظل ظروف احلصار.
 اإلعالانت اليت تظهر العنف أو الرعب أو اجلرمية. .6

                                                        
 .84د. مصطفى عبد القادر، دور اإلعالن يف التسويق السياحي، مصدر سابق، ص -36
( السنة السابعة عشرة، 197حسني شحاته، اقتصادايت الرتويح يف املنهج اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالمي، العدد ) -37

 .34، ص1997أغسطس، 
 .446، ص1998، مكتبة العبيكان، الرايض، السعودية، 2، ج1الزخمشري، الكشاف، ط -38
 .107، ص2011ومكتبة البصائر، بريوت، لبنان، ، دار 1ينظر: د. كرمي مشط املوسوي، أخالقيات اإلعالن، ط -39
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 اإلعالانت اليت تثري الغرائز وتشكل إساءة لألخالق واآلداب العامة. .7 
 اإلعالانت اليت تظهر حاالت التنجيم وقراءة الكف والشعوذة والسحر. .8
اصــة، هبدف حتقيق أرابح كاســتخدام مفردات اإلعالانت اليت تتاجر ابلشــعارات الوطنية لألنشــطة اخل .9

 كسراً للحصار.
 عدم التوسع بنشر اإلعالانت التجارية يف الصحف اليومية. .10
 احلرص على أن تكون اللغة العربية يف اإلعالن سليمة وخالية من الغموض. .11
ليت اســــتخدام وســــائل االتصــــال املباحة شــــرعاً من مقروءة ومســــموعة ومرئية، وجتنب وســــائل اإلعالم ا .12

تقوم بتســــــويق بعض األماكن املشــــــبوهة، وخصــــــوصــــــاً جتنب اإلعالانت غري االخالقية اليت تنشــــــر يف 
 وتعرض يف بعض وسائل االتصال والسيوشال ميداي.

إن اإلعالن الســـياحي امللتزم ابلشـــريعة اإلســـالمية هو الذي يســـعى لنشـــر مبادئ وتعاليم وثقافة الدين  .13
 األهداف املرجوه منه.اإلسالمي، مع اخلدمات أو السلع أو 

اتباع الصـــــــــــدق يف اإلعالن الســـــــــــياحي وجتنب الكذب على الســـــــــــياح وخداعهم كأن يعلن عن زايرة  .14
 منطقة معينة دون االلتزام مبا موجود يف اإلعالن.

إبراز شخصية املعلن يف اإلعالن السياحي، حيث تفيد املعلومات عن طبيعة املعلن وحالته ووضعيته،  .15
 شخص، أو دولة. سواء أكان مؤسسة أو

يتعني على اإلعالن الســـياحي إدراك حجم املســـؤولية الفنية والتقنية اإلخراجية امللقاة على عاتقه، فنياً  .16
اإلعالن الســياحي اإلســالمي تســخريه  بوشــرعياً، ألن كل مســتخدم للفن يصــبغه بصــبغته، فمن واج

 خلدمة اإلسالم واملسلمني.
دور املعرف للمســــلمني على البلدان الســــياحية، وأماكن ينبغي على اإلعالن الســــياحي االضــــطالع ب .17

الســياحة فيها من دون احلاح عليهم، فهو ال جيذب اجلمهور حنوه ابالســتثارة أو ابإلغراء بل مضــمونه 
 .(40)التعليمي والتعريفي والرتبوي املهم واملفيد

 النتائج والتوصيات

 التوصيات أمها ما أييت:من خالل ما تقدم يف منت البحث اظهرت مجلة من النتائج و 
 أوال: النتائج

تبني أن الســـياحة مســـتحبة تراد لعدة أمور منها طلب العلم واملعرفة والرتويح عن النفس ما مل خيالطها  .1
 فساد أو إفساد.

أتثر الكثري من السياح عند السفر أتثراً سلبياً، حيث تتأثر أخالقه ويضعف تطبيق الدين يف أسفاره،  .2
بعادات اجملتمع الذي ترىب فيه الســـــــــــائح، وقد يتنازل عن بعض مبادئه ومنطلقاته يف ويقل التمســـــــــــك 

 احلياة بسبب تعايشه مع جمتمع جديد لغرض السياحة.

                                                        
 .101-100د. مصطفى عبد القادر، دور اإلعالن والتسويق السياحي، مصدر سابق، ص -40
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الســـياحة يف اإلســـالم نوع من أنواع العبادات ان كان القصـــد منها خرياً ويف بعض األحيان قد تكون  .3
لب العلم وتعليمه واجب وكذلك هنى عن السياحة واجبة إذا احنصر طلب العلم أو تعليمه هبا ألن ط

 الفاسدة وأكد على السياحة الصاحلة.
يعتمد على الوضـــوح يف  اً مشـــروع اً فني اً غري شـــخصـــي وابداع اً اتصـــالي اً يعد اإلعالن اإلســـالمي نشـــاط .4

عرض املنتج الســياحي مع اإلفصــاح عن طبيعة املنتج حىت يســتقبلها الســائح وهو مراتح البال بشــرط 
 أن ال يدعو إىل حرام.

تتمثـــل ضـــــــــــــــوابط االعالانت يف عـــدم االعالن عن احملرمـــات، إال يكون يف اإلعالن مـــا يثري الغرائز  .5
 وان ال يكون يف اإلعالن ذم لسلع اآلخرين.والشهوات، وان ال تتعارض مع عقيدة املسلم، 

 ثانيًا: التوصيات
 توصل البحث إىل العديد من التوصيات أمهها:

عدم الرتويج للســــــياحة اجلنســــــية أو اخلليعة أو الرتويج لشــــــرب اخلمر والزان والفجور والقمار املصــــــادم  .1
 لقواطع الفواحش احملرمة شرعاً يف اإلعالن السياحي.

 ذير املال وانفاقه فيما ال نفع فيه، وضياع املال والوقت واجلهد يف غري نفع.عدم االكثار من تب .2
ضـــور املهرجاانت الســـينمائية واملهرجاانت الغنائية أو ألجل عدم الســـفر ألجل ما هو حمرم كالســـفر حل .3

 غري ذلك من احملرمات الشرعية يف السياحة.
إلســالمي املتكامل مثال على ذلك اإلعالن ضــرورة ملء الســاحة اإلعالمية واإلعالنية مبادة اإلعالن ا .4

 عن مواسم احلج وتبادل السلع املادية املواكبة ملوسم احلج.
وضــع قوانني وأنظمة لإلعالانت الســياحية وفق ضــوابط شــرعية حمددة ال ميكن جتاهلها، حيث تظهر  .5

ختلفة ومواقع للعيان املخالفات الشـــــــرعية واضـــــــحة يف اإلعالانت املعروضـــــــة يف الوســـــــائل اإلعالنية امل
 التوصل االجتماعي.

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم •

 أواًل: الكتب
بشــــــــري العالق وآخرون، الرتويج واإلعالن التجاري أســــــــس ونظرايت، تطبيقات مدخل شــــــــامل، دار  .1

 م.2004اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
دار إحياء ، 13جلســان العرب، مادة )ُعل ن(،  مجال الدين، حممد بن مكرم، ابن منظور أبو الفضــل، .2

 .1999الرتاث العريب، بريوت، لبنان، 
، دار أســـــامة للنشــــر 1عبدالرمحن آل دغيم، اإلعالم الســـــياحي وتنمية الســـــياحة الوطنية، ط نخالد ب .3

 .2014والتوزيع، عمان، األردن، 
 .1998، مكتبة العبيكان، الرايض، السعودية، 2، ج1الكشاف، طالزخمشري،  .4
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الراية للنشــــــــــر ، دار 1زيد منري عبوي، الســــــــــياحة يف الوطن العريب، "دراســــــــــة ألهم املواقع العربي ة"، ط .5 
 م. 2008والتوزيع، عم ان، األردن، 

، مكتبة األجنلو 1ســــــامي عبد القادر ســــــعيد، التســــــويق واملبيعات يف صــــــناعة الســــــياحة والفنادق، ط .6
 .2008املصرية، 

 .1998، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، 3صفوة العامل، عملية االتصال اإلعالين، ط .7
، دار حازم 1آفاقها، ط -ظواهرها-ة صـــــــــناعة العصـــــــــر مكوانهتاصـــــــــالح الدين خربوطلي، الســـــــــياح .8

 .2002للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، 
، قم، --، مؤســســة حتقيقات ونشــر معارف أهل البيت5الطوســي، التبيان يف تفســري القرآن، ج .9

 إيران.
شـــــــــــــــر والتوزيع، عمــان، عبــد اجلبــار منــديــل، اإلعالن بني النظريــة والتطبيق، دار البــارودي العلميــة للن .10

1999. 
عثمان حممد غنيم، بنيتا نبيل ســــعد، التخطيط الســــياحي يف ســــبيل ختطيط مكاين شــــامل ومتكامل،  .11

 .1999، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ط
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Madrid 2nd Edition,1999 p 5. 
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تجاه دول  رئيس االمريكي دونالد ترامبلل في التوجه السياسيالصفقة 

 الخليج العربية

The deal In the political direction of US President 

Donald Trump Towards the Gulf States 
  Lect. Muayed Jabbar Hassan(1) مؤيد جبار حسن م.

 ملخصال

وبشكل واضح لدى ترامب، مع  ،الصفقة مفهوم جتاري اقتصادي ارتبط يف الثقافة السياسية االمريكية
ليشكل حالة من تبادل املنافع االقتصادية والسياسية يف آن واحد ملا فيه مصلحة االطراف  ،اجلانب السياسي

 املتبادلة تلك.
ويف حبثنا هذا سنركز على مفهوم مثري للجدل، و الذي نعتقد انه حيكم التوجه والعمل السياسي للرئيس 

فقة. وسنحاول التعرف عليه عن قرب وحتليل مأالته الفكرية والعملية على توجه ترامب، اال وهو مفهوم الص
 .الرئيس االمريكي يف صنع القرار الداخلي واخلارجي

وفيه  ،السياسة االمريكية الصفقة يف :منها االولوضعنا ثالثة مباحث،  ،ومن انحية هيكلية البحث
الصفقة يف احلياة االمريكية. اما املبحث الثاين  :السياسية، والثاينماهية الصفقة  :املطلب االولمطلبني 

جتاه اململكة العربية  :االول،وفيه مطلبني :السياسة االمريكية جتاه دول اخلليج العربية فقد جاء حتت عنوان:
يف التوجه  الصفقة :جتاه ابقي دول اخلليج العربية.اما املبحث الثالث فريكز الضوء على :السعودية، والثاين
يف سياسته الداخلية  :طلب الثاينوامل ،فكر ترامب وهنجهيف  :املطلب االولوفيه  ،السياسي لرتامب

 .هومصادر  واخلارجية. مث خامتة البحث
 الكلمات املفتاحية: الصفقة السياسية، دوانلد ترامب، دول اخلليج العربية.

                                                        
 .مركز الدراسات االسرتاتيجية/جامعة كربالء -1
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Abstract  
The deal is an economic trade concept that has been linked to the political 

culture of the United States, and clearly Trump, with the political side, to form 

a state of mutual economic and political benefits at the same time for the 

benefit of those parties. 

In our research, we will focus on a controversial concept, which we 

believe governs the direction and political action of President Trump, the 

concept is the deal. And we will try to identify it closely and analyze its 

intellectual and practical mechanisms on the direction of the US president in 

internal and external decision-making. 

In terms of the structure of the research, we put three questions, the first 

of which: the deal in US politics, and the first requirement: what is the political 

deal, and the second: the deal in American life. The third topic focuses on: 

the deal in the political direction of Trump, and the first requirement: the first 

is the policy of the Gulf states, In Trump's thought and approach, and the 

second demand: in his internal and external policy. Then the conclusion and 

sources of research. 

 المقدمة

ما للوالايت املتحدة من امهية على مستوى  ،مهما كان مستواه العلمي والثقايف ،ال خيفى على احد
ذو نظام رائسي، حيث ميتلك  اً امريكا بلد عدب ،وأهم مؤسسة داخل تلك الدولة هي الرائسة ،دول العامل

 االخري صالحيات كبرية يف صنع القرار والسياسة الداخلية واخلارجية.
احلقبة املثالية ابلتوجه تلك اقب الشعب االمريكي وبسبب االخفاقات اليت واكبت مدة رائسة اوابما، ع

رامب، مبا ميثله من ظاهرة وبقوة حنو ما يريد فعال وما يتحرك داخل نفسه من رغبات واماين، فكان دوانلد ت
 فكرية، خيارهم االكيد، رغم كل االنتقادات الداخلية واخلارجية، فالشعب قال كلمته.

وقبل توليه املنصب وحىت  ،دوانلد ترامب الرئيس بعقلية التاجر وصاحب املال ومدير الشركات العمالقة
واخلسارة. والتاجر الناجح من يستطيع أظهر جبالء منظومته الفكرية القائمة على اسا  الربح  ،ترشحه له

 ان يربم صفقات مرحبة مع االخرين، لتتعاظم موارده ويزداد شهرة.
ويف حبثنا هذا سنركز على مفهوم مثري للجدل، و الذي نعتقد انه حيكم التوجه والعمل السياسي للرئيس 

ه الفكرية والعملية على توجه ترامب، اال وهو مفهوم الصفقة. وسنحاول التعرف عليه عن قرب وحتليل مأالت
 الرئيس االمريكي يف صنع القرار الداخلي واخلارجي.

وفيه  ،السياسة االمريكية الصفقة يف :منها االولوضعنا ثالثة مباحث،  ،ومن انحية هيكلية البحث
الثاين  الصفقة يف احلياة االمريكية. اما املبحث :ماهية الصفقة السياسية، والثاين :املطلب االولمطلبني 

جتاه اململكة العربية  :االول، وفيه مطلبني :السياسة االمريكية جتاه دول اخلليج العربية فقد جاء حتت عنوان:
الصفقة يف التوجه  :جتاه ابقي دول اخلليج العربية.اما املبحث الثالث فريكز الضوء على :السعودية، والثاين
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يف سياسته الداخلية  :طلب الثاينوامل ،مب وهنجهفكر ترايف  :املطلب االولوفيه  ،السياسي لرتامب 
 واخلارجية. مث خامتة ومصادر البحث.

 الصفقة في السياسة االمريكيةالمبحث االول: 

واخلارجية منها على وجه  ،ُكتب الكثري من البحوث والدراسات والكتب عن السياسة االمريكية
اخلصوص. وتلونت كل جمموعة من تلك املؤلفات بصبغة خاصة حسب كل رئيس وحقبته اخلاصة به. ومن 

وتقصي معىن الصفقة اليت أصبحت  هنا سنركز على حقبة الرئيس االمريكي موضوع الدراسة دوانلد ترامب،
 هنجه السياسي والصفة املميزة لعهده.

 الصفقة السياسية ماهيةاملطلب االول: 
الصفقة لغة: أسم املرة من الصفق، وهو الضرب ابليد على اليد االخرى او على يد شخص اخر عند 

مث استعملت  .البيع. وقد كانت عادة العرب إذا وجب البيع ضرب أحد املتبايعني يده على يد صاحبه
ويف كشاف  (2)ا مت وكمل.الصفقة مبعىن عقد البيع نفسه يف العرف ويف االصطالح الفقهي أيضا إذ

وشرعا هي العقد نفسه.  ،اصطالحات الفنون: الصفقة يف اللغة ضرب اليد على اليد عند البيع او البيعة
الصفقة املرة من البيع، او هو التبايع ألن املتبايعني يضع احدمها يده يف يد االخر عند البيع.  :ويف النهاية

ضرب يده على يده. وذلك  ،سواق" أي التبايع. وصفق له ابلبيع"أهلاهم الصفق ابأل :ويف حديث أيب هريرة
 (3)عند وجوب البيع.

وتطلق الصفقة  ،( يعرفها االستاذ حممد جرب مبعاملة البيع او الشراءTransaction Affaireالصفقة )
 (4)على التعامل بسعر منخفض. ويطلق الفقهاء الصفقة على العقد.

كي تعامل النا  السلعي يف ما بينهم، لكن ما هو حال هذا املفهوم هذا عن الصفقة كمفهوم جتاري حيا 
 واليت هي ابلتايل ال مناص من الوقوع حتت طائلتها. ،ان اقرتن ابلسياسة

والشركة والنقابة واحلزب  ،املدرسة ،املدينة ،فاملواطن يتعامل مع السياسة عند تصريف أمور الدولة
عديدة أخرى.فالسياسة هي حقيقة من حقائق الوجود االنساين ... وغري ذلك كثري من منظمات .السياسي

يف شكل ما من أشكال النظم  ،يف حلظة ما ،ال ميكن جتنبها، فكل فرد جيد نفسه مشرتكا بطريقة ما
 (5)السياسية.

فهو طريقة ميكننا من خالهلا ان نفهم وننظم شؤوننا االجتماعية،  ،اما مفهوم السياسة فله تعريفات كثرية
وهي الوسائل اليت يستطيع من خالهلا بعض االفراد واجلماعات السيطرة على الوضع أكثر من االخرين، 

                                                        
 .279ص ،2008سوراي،-، دمشق1ط ،نزيه محاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، دار القلم -2
 .254ص  ،1981لبنان،  -امحد الشرابصي، املعجم االقتصادي االسالمي، دار اجليل، بريوت  -3
-الرايض ،9حممد جرب االلفي، معجم املصطلحات التجارية الشرعية والنظامية، سلسلة اصدارات الكرسي -4

 .39،ص1431السعودية،هـ
 ،1993مصر، -، القاهرة5عال ابو زيد، مركز االهرام للرتمجة والنشر، طروبرت أ.دال، التحليل السياسي احلديث، ترمجة  -5

 .7ص
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وهو مفهوم نستخدمه كجزء من النماذج واالطر الذهنية اليت نفسر من خالهلا او حناول ان نفهم العامل من 
 (6)حولنا.

فهو  ،قام به :االمر-دبرهم وتوىل امرهم/ و :القوم-سياسة الدواب: قام عليها وراضها/ و -سا 
 :سائس ساسة وسوا / ويقال فالن جمرب قد سا  وسيس عليه أي أدب و أُدب. وسو  فالن امر القوم

 الطريق السياسة: استصالح اخللق ابرشادهم اىل .السائس :أي رأسوه.السا  :أساسه النا  .ملك عليهم
املنجي يف العاجل او االجل/ فن احلكم وادراة اعمال الدولة الداخلية واخلارجية؛ ومنها السياسة الداخلية 

 (7)والسياسة اخلارجية.
والسياسة يف القانون الدستوري، ترتدي معان خمتلفة: فن حكم احلاضرة)الدولة( بقصد بلوغ ما يعترب 

 ،سياسة سلطوية ،الدول، طريقة احلكم )يقال مثال، سياسة ليربالية كأنه الغاية العليا للمجتمع، علم حكم
 .اخل( ،سياسة االستخدام ،السياسة اخلارجية ،جمموع الشؤون العامة)مثال السياسة الداخلية (سياسة رجعية

(8) 
ت لكن لو قم ،انه المر إشكايل فعال تعريف املفاهيم يف احلقول املعرفية العلمية كالفيزايء والكيمياء

االفتقار للموضوعية العلمية او  :أي ؛فمن غري احملتمل ان تتهم مباشرة ابلفشل يف فهم املشكلة ،بذلك
كما هي حال الكاتب يف جمال السياسة.وإحدى املشاكل ترتبط مبا إذا   ،االدالء ابفرتاضات غري مضمونة

 (9)؟كنا نتحدث عن السياسة بوصفها نشاطا إنسانيا ام بوصفها نشاطا اكادمييا
( عندما أتبعت ابسم موضوع، وذكرت Administrationاستعملت كلمة )سياسة( مبعىن )إدارة( )

سياسة جهاز )سياسة صناعة السيارات( و )سياسة الطاقة( و ))كسياسة النقل( و  :مبيدان نشاط ما
نتذكر من خالل هذا التعبري الوجود املوضوعي ملشكلة يطرحها على  ،العاملني( إخل...يف هذه احلاالت

النا  الواقع الطبيعي او االجتماعي. ونسمي )سياسة( جمموعة االهداف احملددة، والوسائل املستخدمة يف 
 (10)هذا امليدان، مع االخذ ابحلسبان االمكانيات اليت يعرضها واالكراهات اليت يفرضها.

نيل السياسة ابهنا الصراع ضمن أي جمموعة على النفوذ الذي مينح فردا او اكثر ويعرف ابتريك هـ. او 
القدرة على اختاذ قرارات نيابة عن اجملموعة. وقد ترتاوح هذه اجملموعة من مؤسسة صغرية اىل دولة أبسرها 

 (11).او سكان الكرة االرضية برمتها. فالسياسة تتواجد يف أي مكان توجد فيه مؤسسة وسلطة
وكلمة احلكم تعين عندئذ،  ،ن التعريف احلديث يشمل حكم الدول واجملتمعات االنسانية االخرىولك

السلطة املنظمة ومؤسسات القيادة واالكراه. ان االخصائيني يتجادلون يف  ،يف كل مجاعة من اجلماعات

                                                        
 .246ص ،مصر-امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، دار الكتب العربية، القاهرة -6
 .362لبنان، ص-، بريوت19املطبعة الكاوليكية، ط ،املنجد يف اللغة واالدب والعلوم -7
 ،2004لبنان، -بريوت ،1قامو  املصطلحات السياسية والدستورية والدولية، مكتبة لبنان انشرون، ط ،امحد سعيفان -8

 .214ص
-، دمشق1ستيفن د.اتنسي و انجيل جاكسون، أساسيات علم السياسة، ترمجة حميي الدين محيدي، دار الفرقد، ط -9
 .28ص ،2016سوراي،

 .26ص ،1997لبنان،-اسة، ترمجة حممد عرب صاصيال، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوتجان ماري دانكان، علم السي -10
 .13، ص2012 سوراي،-دمشق ،1ابتريك هـ اونيل، مبادئ علم السياسة املقارن، ترمجة ابسل جبيلي، دار الفرقد، ط -11
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نظمة يف اجلماعة فبعضهم ما يزال يرى ان السياسة هي علم الدولة من حيث ان الدولة هي السلطة امل .هذا 
 (12)القومية. ولكن أكثر الباحثني يرون ان السياسة هي علم السلطة املنظمة يف اجلماعات االنسانية كافة.

ميكن القول ان الصفقة السياسية هي الفعل السياسي أستنسخت الياته وطرائقه من  ،ومن ما تقدم
اطرافها اىل حتقيق اعلى االرابح يف مقابل  الصفقة اليت تقرتن ابلسياسة يسعى ،مبعىن اخر ،الفعل التجاري

ادىن اخلسائر. وهنا يتشابه التاجر الناجح مع السياسي الناجح عدا ان الثاين حيكم الدولة اليت تعمل هبا 
 شركة االول.

 الصفقة يف الحياة االمريكيةاملطلب الثاني: 
كالتجارة   ،عات احلياة املختلفةميكن ان نالحظها يف قطا ،الصفقة قيمة جمتمعية يف اجملتمع االمريكي

 والقانون والسياسة وغريها.
 الغالبية تسوية يتم. جدا شائعة املتحدة ابلوالايت االعرتاف على املساومة ،فمثال يف قطاع القانون

 أمام احملاكمة من بدالً  ابلذنب اإلقرار اتفاق خالل من املتحدة الوالايت يف اجلنائية القضااي من العظمى
 إىل 1984 عام يف الفدرالية احلاالت من٪ 84 من ارتفعت حيث - وتريهتا ازدادت كما.  حملفني هيئة
وقواعد  ،احملكمة مبوافقة االعرتاف على ابملوافقة املتعلقة املساومات وختضع. 2001 عام حبلول٪ 94

 (13). القضائية واالختصاصات املختلفة الوالايت
 ميكن ال تقديرية سلطة العام املدعي منح يف تتمثل غريبة نتيجة هلا تكون أن الصفقة قراءة شأن من
 يف سواء عليه املدعى وحماكمة االهتام توجيه اختيار خالل من املعزز احلكم ختفيف أو لفرض إما ،فرضها

توفري  تلك على املساومة وتساعد (14). األطراف متعددة واحدة اهتام الئحة مبوجب أو منفصلة حماكمات
 القضااي يف ابلذنب اعرتافات على ابحلصول العام للمدعي السماح خالل من احملاكمات وتكاليف الوقت

 منتقدو وجيادل. الطلب قبول قبل اإلقرار صفقة على القاضي يوافق أن جيب. للمحاكمة تذهب قد اليت
 املدعى يرتكبها مل جرائم يتم استخدام القوة الستخراج االعرتافات على قد أبنه االعرتاف على املساومة

 (15).للغاية مبكر وقت يف اخلطرين اجلناة سراح إطالق إىل يؤدي وأنه ،عليهم
اما يف اجلانب السياسي، فيربز على السطح تساؤل حول وجود الصفقة يف زمن االدارات اليت سبقت 

 ؟وهل كان استخدامها منتشرا كما هو االن يف عهد الرئيس احلايل ،ادارة ترامب
 من احلكم نيلكي نقارن بني حقبت ،تناول ابلبحث الرئيس االسبق بوش االبن والرئيس السابق اوابماوسن

 الذي اختلفت فيه توجهات الرجلني ومدى أتثريمها االجيايب والسليب على بلديهما والعامل كذلك.
 ابن اثين وهو بوش، ووكر هربرت جورج واألربعني الواحد األمريكي الرئيس ابن بوش االبن: هو -1
 ابن آدمز كوينسي  جون الساد  األمريكي الرئيس ذلك إىل سبقه أن بعد األمريكية، الرائسة يتقلد رئيس
 .آدمز جون أمريكا رؤساء اثين

                                                        
 .7سوراي، ص-دار دمشق للطباعة، دمشق موريس دوفرجيه، مدخل اىل علم السياسة، ترمجة سامي الدرويب و مجال االاتسي، -12

13- Plea bargaining in the United States, Wikipedia, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Plea_bargaining_in_the_United_States. 

14- DEAL v. UNITED STATES, https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/508/129.html. 
15- Plea Bargain Law and Legal Definition, https://definitions.uslegal.com/p/plea-bargain/ 
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 العراق ومها دولتان حكمه مرحلة يف احتلت ،الواقعية للمدرسة ينتمي 2008-2000 أالبن بوش
 (16).االفعال هذه جراء جدا االمريكي االقتصاد وعاىن وأفغانستان

 مت حيث اترخيها يف هجوم أكرب إىل( 11/9/2001) عهده يف األمريكية املتحدة الوالايت تعرضت
 أربعة قرابة مقتل عن االنفجارات هذه وأسفرت. البنتاغون مبىن من وجزء العاملي التجارة مركز برجي تفجري
 آلتها وجهت مث ومن. الدن بن أسامة يتزعمه الذي القاعدة تنظيم بوش إدارة واهتمت .أمريكي آالف

 منظمات عدة بوش إدارة وضعت بعدها. هائلني وقتال دمارا أحدث الذي األمر أفغانستان إىل العسكرية
 وأيخذ. بوش إدارة أعلنتها اليت اإلرهاب قائمة ضمن وإيران العراق مها دولتني إىل إضافة وإسالمية عربية
 كما  اإلرهابية والعمليات األرض لتحرير املقاومة أعمال بني متييزها عدم بوش إدارة على احملللني بعض

 تزال وال 2000 أيلول يف اندلعت اليت الفلسطينية االنتفاضة مواجهة يف إلسرائيل الداعم موقفه ينتقدون
 (17).اآلن حىت جارية أحداثها
 كبري بشكل متأثرة االبن بوش جورج عهد يف األمريكية اإلسرتاتيجية بدت 2001 ايلول 11 أحداث قبل

 ذلك و األمريكية املتحدة الوالايت تفوق إبقاء على هؤ مباد ركزت حيث األمريكي القرن مشروع به جاء مبا
 يف الفريدة الفرصة استغالل األمريكية املتحدة الوالايت على كان كما ،منافسة عظمى قوة أي ارتفاع مبنع

 ذلك و ،قادمة لعقود العسكرية ابهليمنة احتفاظها على العمل و ذلك لتجسيد القوة عناصر بكل متتعها
 هذه إىل ابإلضافة ،النووي االسرتاتيجي التفوق إبقاء و العسكرية الشؤون يف احلاصلة الثروة ابستغالل
 و األمريكية القيم لنشر دائما يسعى الذي ال هتمل مضموهنا القيمي األمريكية فاالسرتاتيجية،األهداف

 (18) .السوق حرية و اإلنسان حقوق و كالدميقراطية العامل عرب محايتها
 سياسته اخلارجية1-1

بعد تويل جورج بوش االبن االدارة االمريكية مع بداية االلفية الثالثة والذي احاط نفسه مبجموعة من 
اسهمت االدارة اجلديدة بتغيري السياسة اخلارجية، واعتمادها على احملافظني اجلدد وتبىن سياستهم، فقد 

مبدأ القوة مستخدمة سياسة الضربة االستباقية ضد اجلماعات االرهابية، بدال من سياسة الردع واالحتواء 
 (19)اليت كانت النهج الذي سلكته الوالايت املتحدة يف سياستها السابقة.

 تفجري مت حيث اترخيها يف هجوم أكرب إىل عهد بوش االبن يف األمريكية املتحدة الوالايت تعرضت
 أسامة يتزعمه الذي القاعدة تنظيم بوش إدارة واهتمت. البنتاغون مبىن من وجزء العاملي التجارة مركز برجي

                                                        
 رؤساء، مركز النهرين للدراسات االسرتاتيجية، الرابط: مخس عهد يف االمريكية اخلارجية السياسة علي اغوان، حتليل -16

https://www.alnahrain.iq/post/113. 
واألربعون، شبكة اجلزيرة، الرابط:  لثالثا الرئيس: بوش دبليو جورج -17

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/691dc7bb-e272-4386-9df6-92209657f3fb 
رسالة ماجستري،  ،قاسم امساء امينة، التوجهات اجلديدة للسياسة اخلارجية االمريكية جتاه ايران وانعكاساهتا على دول املنطقة -18

 .52ص،،اجلزائر2015كلية احلقوق والعلوم السياسية، حزيران  عامة مخيس مليانة/جامعة اجلياليل بو ن
مازن امحد صدقي العقيلي، السياسة اخلارجية االمريكية بني التغيري واالستمرارية يف عهد اداريت جورج بوش االبن وابراك  -19

 .2016، متوز3، العدد17اوايما، جملة العلوم االقتصادية والسياسية، مج
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 دمارا أحدث الذي األمر أفغانستان إىل العسكرية آلتها وجهت مث ومن اهلجوم، وراء ابلوقوف الدن بن 
 (20).اهلجوم عن القاعدة تنظيم مسؤولية حمايدة دولية حتكيم جلنة طريق عن تثبت مل أنه رغم كبريين  وقتال
 سياسته الداخلية 2-1

 ووافق بوش إدارة اقرتحت ،أيلول 11 هجمات أعقاب فعلى املستوى االمين؛ ويف :االمن الداخلي
 هذه ومشلت". اإلرهاب على احلرب" ملقاضاة ضرورية أهنا قيل اليت القوانني من سلسلة على ،الكونغر 

 لتجاوزها املدنية احلرايت مجاعات النتقادات الذعة من بعضها تعرض اليت ،املراقبة برامج من واسعة جمموعة
 .هاوخارج املدنية داخل امريكا احلرايت بعض على

 الكونغر  يف اجلمهوريني مع بوش الرئيس عمل ،2001 عام أوائل اإلميان: يف على القائمة املبادرات
 اخلريية املؤسسات ومتول للضرائب وختضع ،الفيدرالية احلكومة هبا تنظم اليت الطريقة يغري تشريع إلقرار

 هلذه املمكن من كان  التشريع قبل أنه من الرغم على. الدينية املنظمات تديرها اليت الرحبية غري واملبادرات
 من تطلبت واليت ،اإلبالغ متطلبات أزال قد اجلديد التشريع أن إال ،فيدرالية مساعدة تتلقى أن املنظمات
 للمبادرات األبيض البيت مكتب بوش أنشأ كما.  الدينية وظائفها عن اخلريية وظائفها فصل املنظمات

 .اإلميانية واملبادرات الدينية
 من استمر ركود من االقتصاد عاىن ،االقتصادية للبحوث الوطين للمكتب وفقا :الناحية االقتصادية

 سنوي مبعدل احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج منا ،بوش إدارة خالل. 2001 تشرين الثاين إىل 2001 اذار
 يف٪ 3-2 حنو عند التارخيية مستوايته أدىن من ابلقرب بوش ظل يف التضخم ظل٪.  2.5 قدره متوسط

 أواخر إىل 2001 عام منتصف من االنكماش بشأن القلق إىل األسعار بعض واخنفاض الركود وأدى. السنة
 وارتفاع ،االقتصادية التحتية البنية يف االستثمار كفاية  عدم األجل طويلة املشاكل وتشمل. 2003 عام

 .وامليزانية التجاري امليزان يف كبري  وعجز ،مسنني لسكان السريع والتقاعد العالج تكاليف
 ذكر. للسكان املتحدة األمم لصندوق األمريكي التمويل بوش قطع ،2002 متوز يف :الصحية الرعاية

 الصني مجهورية يف القسري والتعقيم اإلجهاض عمليات دعم للسكان املتحدة األمم صندوق أن بوش
 Medicare إىل األدوية توفري أضاف الذي ،2003 لعام الطبية الرعاية قانون على الرئيس الشعبية. وقع

 وقع .األدوية شركات مع خصومات على التفاوض الفيدرالية احلكومة على وحظر ،(املتحدة الوالايت)
 ".احلياة ثقافة لتعزيز" هدفه عن أعلن أن بعد ،2003 عام يف اجلزئي اإلجهاض حظر قانون على بوش

التكتيكات واالسرتاتيجيات يف حياته السياسية وأخريا ميكن القول ان جورج بوش استخدم الكثري من 
 ليس بشكل واضح تكلم عنه اخلرباء والباحثني. ،لكن مل يكن من بينها الصفقة السياسية

هو الرئيس الرابع واألربعون للوالايت املتحدة  ؛راك أوابما وامسه الكامل ابراك حسني أوابما االبناب -2
، وأول رئيس من أصول أفريقية 2017 كانون الثاين// 20وحىت  2009 كانون الثاين// 20األمريكية من 

يصل للبيت األبيض. حقق انتصارًا ساحقًا على خصمه جون ماكني وذلك بفوزه يف بعض معاقل 
 .اجلمهوريني

                                                        
 اإلرهاب، موقع اجلزيرة االخباري، الرابط: على احلرب(.. األبن)بوش جورج -20

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9bd2e82e-d37b-4512-8eb3-90feabaea9e7. 
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كذلك ألهنا تناقض بشكل كبري   ،ها اليت سبقت الرائسة احلاليةعدب ،وسنركز هنا على مدة رائسة اوابما
لكن هناك من يرى اهنا مهدت لظهور وبروز الظاهرة الرتامبية على السطح يف الوالايت  ،التوجه احلايل

 املتحدة.
 سياسته اخلارجية 1-2

لقد تبىن اوابما اسرتاتيجية تدفع ابجتاه الرتاجع عن البعد الدويل، وكانت افعاله واقواله انقدة 
ام بتعزيز توجهات االمريكيني الداعية اىل لالسرتاتيجيات اليت انتهجتها االدارات االمريكية السابقة، وق

 (21)وتضييق نطاق املصاحل االمريكية يف اخلارج. ،تقليص دور الوالايت املتحدة يف املسرح الدويل
ويشري الدكتور محيد شهاب امحد اىل ان اوابما حاول إعادة ثقة العامل ابلوالايت املتحدة بعد ان ورث 

لفعل حتسنت صورة الوالايت املتحدة بعد انتخاب اوابما رئيسا هلا كونه واب ،تركة ثقيلة من االدارة السابقة
إضافة اىل أصوله االسالمية واالفريقية، كما  ،جاء من وسط النا  وليس من القمة السياسية واالجتماعية

ان انتخابه كان مبثابة املسمار االخري يف نعش التمييز العنصري الذي ساد قروان يف اتريخ الوالايت 
 (22)ملتحدة.ا

يف  تتمثل صعبة أوابما فمهمة ،دوليا أمريكا نفوذ احنسار حلظة يف جاء احلكم أوابما ابراك اعتالء إن
فأوابما  ،الضعيف بصورة الظهور دون العامل يف أمريكا صورة وحتسني ،أقل موارد ظل يف القوي مبظهر الظهور

 و انحية من أمريكا موارد حمدودية عليه تفرضها اليت الربغماتية السياسات لبعض بقبوله حركته يف مقيد
 صورة تدهور مع تزامن وصوله أن و وخاصة ،أخرى انحية من ونفوذها هيمنتها على يف احلفاظ رغبة

 (23).العامل يف املتحدة األمريكية الوالايت
قائمة فريقه للسياسة اخلارجية ل ذلك كانت اختيارات أوابما تشري إىل توجهات خمتلفة، ورغم أن قُبا

ضمت وجوها عملت سابقا يف إدارة الرئيس كلينتون فإهنا كانت من الوجوه اليت ُعرفت بتصادمها مع 
غري أن أكثر ما يلفت االنتباه يف .سياسات اإلدارة آنذاك وسجلت يف أوقات الحقة نزاهة سياسية الفتة

سياسة اخلارجية زبغنيو برجينسكي الذي برز يف السنوات قائمة أوابما هو اختياره مستشاره الرئيسي يف ال
األخرية كصوت ابلغ احليوية، ابلرغم من أنه وجه تقليدي يف أوساط خرباء السياسة اخلارجية يف واشنطن 

 .(24)القومي" للرئيس جيمي كارتر لالمن امنذ كان "مستشار 
 ة رائسته:ويضع االستاذ حممد ماضي ثالث قضااي فشل فيها اوابما خالل فرت 

يف وعوده يف خطابه الشهري ابلقاهرة واكتشف  حني ابلغأوال: فيما يتعّلق ابلعالقة مع العامل اإلسالمي، 
كيف أن كثريا من تلك الوعود اصطدمت بثوابت السياسة اخلارجية األمريكية، مما تسبب يف كثري من 

 .اإلحباط، كما ظهر يف استطالعات الرأي يف عدد من الدول اإلسالمية
                                                        

21- Robert Kagan, The twilight of the liberal world order, The Brookings Institution, Tuesday, 
January 24, 2017, www.brookings.edu/research/the-twilight-of-the-liberal-world-order/. 

ندوة بعنوان "السياسة اخلارجية االمريكية يف عهد ،محيد شهاب امحد، توجهات السياسة اخلارجية للرئيس االمريكي اوابما -22
 .6ص ،2009تشرين الثاين 25عة بغداد، اوابما"، فرع الدراسات الدولية /كلية العلوم السياسية /جام

 .55ص ،قاسم امساء امينة، مصدر سابق -23
 .https://goo.gl/PsLvsBطارق الكحالوي، السياسة اخلارجية يف عهد اوابما عصر الواقعيني اجلدد، موقع اجلزيرة، الرابط:  -24
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ج ميتشل مبعواث خاصا لعملية السالم يف اثنيا: مع أنه ابد ر يف أول فرتته الرائسية بتعيني السيناتور جور  
الشرق األوسط، فإنه مل يفلح يف زحزحة املفاوضات من عث رهتا، وواجه صعوابت مجّة يف أتمني مساندة 

، وظهر ضعيفا يف مواجهة نتانياهو  .الكونغر  لُرؤيته حلل الدولتني 
سية، والتعامل مع امللف النووي الرو  -اثلثا: واجه إخفاقا واضحا يف إعادة صياغة العالقات األمريكية

اإليراين، ومل ينجح يف استمالة الصني للتعاون مع الوالايت املتحدة فيما يتعلق ابلقضااي اإلقليمية 
 .(25)والدولية

ل اعادة بناء ما أمساه قُباويرى العميد انجي مالعب تقليص دور البنتاغون يف عهد الرئيس اوابما يف 
التزام إدارة اوابما ابستبدال القوة الصلبة ابلقوة الذكية، مل يقدم للوالايت احلصن الدبلوماسي، إذ لوحظ 

 (26)املتحدة االمريكية يف املنطقة سوى جمموعة غري مرتابطة وغري فعالة وغري متماسكة من السياسات.
خبصوص انتشار قوات بالده العسكرية يف العراق فمثال لكن ما الذي قدمه ابراك اوابما للعرب؟ 

انستان، متكن من تقليص أعدادها على حنو كبري، وإن كان االنسحاب العسكري الكامل منها مل يتم. وأفغ
الحقا على أراضي البلدين، إىل اإلبقاء  وتنظيم داعشواضطرت واشنطن، حبكم نشاط تنظيمي القاعدة 

 .على الدعم العسكري االستخبارايت واللوجيسيت حلكوميت البلدين على األرض حىت اليوم
معتقال  150وإذا كان أوابما قد فشل يف الوفاء بتعهده يف إغالق سجن غوانتاانمو حيث يقبع حوايل 

بني جدرانه إىل اليوم فقد متكنت خمابرات بالده من الوصول اىل أسامة بن الدن، زعيم تنظيم القاعدة وقتله 
 .إدارته على ما تسميه رأ  اإلرهابيف خمبئه يف ابكستان، وإلقاء جثته يف البحر يف أكرب "إجناز" تفخر به 

يسجل اتريخ أوابما أي اخرتاق على اإلطالق يف حلحلة الصراع بني  وخبصوص القضية الفلسطينية مل
على مدى السنوات املاضية،  ،املتعاقبةاالحتالل إسرائيل والفلسطينيني ومل تتمكن إدارته من إقناع حكومات 

احملتلة. وبدا أوابما، الذي أبدى محاسا إلحالل السالم يف الشرق  بوقف توسيع رقعة االستيطان يف األراضي
األوسط يف مستهل عهده، عاجزا منذ منتصف واليته األوىل عن حتريك ملف السالم يف الشرق 

 .(27)األوسط
مستوايت للتغيري يف السياسة اخلارجية االمريكية يف عهد  ةويصنف الدكتور مثىن علي حسني ثالث

 :اوابما
بوش االبن  للرئيساليت خيتلف فيها مع اإلدارة السابقة  ابلقضااياألول: التغيري الظاهري ويتعلق  املستوى

 .النسحاب من العراقكااإلدارة السابقة،   سياسةاليت مل خيرج فيها يف الواقع العملي عن  العراقية كالقضية
 كروسيامع القوى الكربى،   االسرتاتيجيةالعالقات  بقضاايويتعلق  االسرتاتيجياملستوى الثاين: التغيري 
التعاون  عمليةوخصوصا امللف النووي، إذ يود اوابما فتح الباب ابجتاه  اإليراينوالصني، وكذلك يف الشأن 

 .من جناحها متأكدينواحلوار حىت وان كان مستشاروه غري 
                                                        

 الدارة الرئيس اوابما، موقع القناة السويسرية، الرابط:حممد ماضي، السياسة اخلارجية االمريكية خالل الفرتة االوىل  -25
https://goo.gl/HG8RGh 

 انجي مالعب، يف عهد اوابما دور البنتاغون يف السياسة اخلارجية االمريكية، موقع االمن والدفاع العريب، الرابط: -26
http://sdarabia.com/?p=43919 

http://www.bbc.com/arabic/interactivity-الرابط:  ،BBCقناة  ما الذي جناه العرب من رائسة أوابما، موقع -27
38577517. 
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 اإلفريقيةالتغيري اإلعالمي ويتعلق ابستغالل مستشاري اوابما لصغر سنه وكارزميته وأصوله  :اثلثاً 
بوش االبن السابقة،  سياساتبعد  السيمايف اخلارج،  السيئةاملتحدة  الوالايتصورة  لتعديل واإلسالمية

 السياسة صعيدعلى وترتبط بذلك رحالت اوابما للخارج، إذ متكنت إدارة اوابما من اختاذ بعض اخلطوات 
 (28).منها إعالن اوابما إغالق معسكر غوانتنامو اخلارجية

كانت االدارة االمريكية يف عهد اوابما ترى ان مصاحل الوالايت املتحدة مهددة بسبب احلروب 
وان اي وساطة خارجية لن تنجح ما مل  ،والصراعات الداخلية وعليها التدخل املباشر يف هذه احلروب

ل خارجي جيعل مجيع اطراف الصراع متعادلني يف القوة، مع حماولة اجياد متثيل نسيب توافقي يرافقها تدخ
وعادل يف املناصب السياسية ملختلف االطراف بعد انتهاء هذه الصراعات من اجل خلق حالة االستقرار 

يت تواجه منطقة وان تكون الوساطة اخلارجية بقيادة امريكية ال سيما ان التحدايت االرهابية ال ،واالمن
 (29).الشرق االوسط متضي حنو التعقيد وحتتاج اىل حلول غري تقليدية من جانب االدارة االمريكية

 سياسته الداخلية 2-2
اسلوب " يتبع السياسي أوابما أسلوب أن ،كلينتون  إدارة يف السابق املسؤول ،روثكوف ديفيد يرى

 إىل أوابما وصل لقد. ابليمىن تلعبها لكنك ،اليسرى بيدك ابلسلطة متسك أنك أي": الكمان العزف على
 كوسط  بوضوح حيكم بينما اليسار دعم خالل من الكوجنر  يف ابلسلطة االحتفاظ يف وأيمل السلطة
 ليس أنه إىل االقتصادية وفرقه اخلارجية سياسته من كل  إىل أوابما تعيينات تشري. دولًيا وحمافظًا حملًيا معتدل
 (30).البلد هذا يف عادة هبا يُفهم اليت ابلطريقة ليربالًيا

ويقارن استاذ العلوم السياسية يف كلية رود  ميشيل نيلسون بني اوابما ورؤساء سابقني كروزفلت 
 كربى  اقتصادية أزمة ملعاجلة أوابما حيث اضطر ،، وهو يواجه مشكالت كبرية1981، وريغان 1933

. الوشيك االهنيار خطر تواجه البالد يف األخرى املالية واملؤسسات الرائدة البنوك استلم السلطة، إذ أن مبجرد
 وحىت. املئة يف 10 من يقرتب البطالة معدل مع ،وظائف نزيف من يعاين وكان النمو عن االقتصاد توقف

 املتعثرة املشاريع من لإلغاثة بوش جورج الرئيس برانمج أيد قد أوابما كان  ،الدستورية اليمني يؤدي أن قبل
(TARP)، أموال إقراض طريق عن البالد يف الكربى البنوك إلنقاذ دوالر مليار 700 بقيمة مبادرة وهي 

 (31). اباللتزامات الوفاء على قادرة إلبقائها كافية
 Obamaقانون "الرعاية الصحية أبسعار معقولة" )ومن االجنازات اليت حتسب لفرتة الرئيس اوابما 

care ،) أي منذ إقرار تشريع يسهل حصول 1965أهم إجناز لنظام الرعاية الصحية منذ العام حيث يعد ،
، ظلت 2010وحىت عام . أهم إجنازات أوابما بواليته األوىل على اإلطالق داملسنني على العالج، كما يع

                                                        
مثىن علي حسني املهداوي، السياسة اخلارجية االمريكية يف عهد اوابما، ندوة بعنوان"السياسة اخلارجية االمريكية يف عهد  -28

 .8، ص2009ن الثاين تشري25اوابما"، فرع الدراسات الدولية /كلية العلوم السياسية /جامعة بغداد، 
، 2016قطر، شباط/-تقرير )االمن والنظام العام(، اجمللس االطلسي ومعهد بركنز، الدوحة -29
 .www.washington.Atlantic.comالرابط:

30- Obama's Domestic Policies, Solidarity organization,web: https://solidarity-
us.org/obamaworkingpaper/obamaworkingpaper3/. 

31- Michael Nelson, BARACK OBAMA: DOMESTIC AFFAIRS, Miller Center/ University of 
Virginia, web: https://millercenter.org/president/obama/domestic-affairs. 
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اية صحية شاملة ملواطنيها، الوالايت املتحدة الدولة الوحيدة بني الدول املصنعة واملتطورة اليت ال توفر رع 
من سكان  %95ويهدف القانون لتوفري التأمني الطيب لنحو  .اتركة اجملال للقيام بذلك لشركات خاصة

 (32).، بشكل أسهل وأقل تكليفاً 2019أمريكا حبلول 
خبطوطها فهي وإن بدت استمراراً لالسرتاتيجية األمريكية االوابمية كما يصفها د. عبد احلسني شعبان 

العامة، إاّل أهنا وحتت ضغط الفشل يف العراق واألزمة املالية واالقتصادية، انكفأت وحاولت عدم التورط 
إبرسال قوات عسكرية إىل اخلارج. فهل ميكن أن نقول إن ترامب حىت قبل أن يصبح رئيساً جاء ونظريته 

فكان ان جاء االخري ومعه فكرته  ،وهذا ما حصل ابلفعل (33)معه؟ فما ابلك لو أصبحت سياسته رمسية؟
 يف الصفقة السياسية.

 السياسة االمريكية تجاه دول الخليج العربيةالمبحث الثاني: 

ان منطقة اخلليج كانت على امتداد اترخيها احلديث واملعاصر هدفا لالطماع االجنبية واالقليمية بدءا 
االقليمية والدولية. وعلى الرغم من استقالل دول من االستعمار الربتغايل والسيطرة الربيطانية واملنافسات 

مواجهة قدر كبري من التحدايت العاملية واالقليمية. ولعل املسألة  -وال تزال-فقد كان عليها  ،اخلليج العربية
امللحة اليت تواجه تلك الدول يف وقتنا احلاضر هي البحث عن الصيغة املثلى اليت حتفظ هلا أمنها واستقرارها، 

 (34)هلا استقالهلا وثرواهتا. وتصون
وكان  ،تعود بداية العالقات األمريكية مع اخلليج العريب إىل النصف األول من القرن التاسع عشر

 األمريكية األهلية احلرب أضعفت ،النشاط التجاري أبرز ما مييز املصاحل األمريكية خالل القرن التاسع عشر
 مرة األمريكي النشاط يظهر ومل ،العريب اخلليج نطقةم يف األمريكي التجاري النشاط( 1861-1865)

 األمريكية املصاحل متطلبات مع متمشياً  التبشريي النشاط جاء ، لقد1879 سنة يف إال اخلليج مياه يف أخرى
 يف أمريكي سياسي نفوذ من يعقبها وما املصاحل هذه لدعم متهيدية خطوة وكان ،العريب اخلليج يف املتنامية
 املنطقة سكان مع العالقة أواصر توثيق دون حتقيقه ميكن ال اهلدف هذا مثل أن يف شك مثة وليس ،املنطقة
 اتفاقية على ابلتوقيع للتبشري، وأنتهى الصراع بني املستعمر الربيطاين واملستثمر االمريكي املشرق الوجه وإبراز
 و 75) على األدىن أمناء بشركة املمثلة األمريكية املصاحل فيها حصلت( 1928 متوز 31) يف األمحر اخلط
 شركة حصلت ،العريب اخلليج مناطق ويف (.العراق نفط شركة) الرتكية النفط شركة أسهم من%(  23

 الوالايت استطاعت وهكذا ،البحرين يف النفط امتيازات على 1928 عام يف كاليفورنيا  أوف أويل ستاندر
%(  23 و 75) األمريكية للمصاحل فأصبح االمتيازات على احلصول يف املتواصلة جلهودها نتيجة ،املتحدة

 امتيازات أسهم من( %100) و الكويت نفط شركة أسهم من( %50) و العراق نفط شركة أسهم من
 ظيب وأبو اخليمة ورأ  والشارقة وديب قطر يف نفطية امتيازات على وحصلت والبحرين السعودية نفط

                                                        
الرئيسان؟، موقع اخلليج اونالين، الرابط:  به بدأ الذي القانون هو ما.. ترامب وألغاه أوابما هناء كلحوت، أقره -32

https://goo.gl/uyavJo. 
 .3z8http://cutt.us/vCعبد احلسني شعبان، الرتامبية جماهبة االرهاب مبثله، موقع اورنت نيوز، الرابط:  -33
 .4، ص1996مصر، -ر، مدرينة نص1ط ،، دار الفكر العريب5مجال زكراي قاسم، اتريخ اخلليج العريب احلديث واملعاصر، مج -34
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 العاملية احلرب اندالع حىت املناطق هذه من أي يف النفط اكتشاف يتم مل أنه إال ،وعمان وعجمان
 (35).الثانية

واليت من  ،تغريت الرؤية االسرتاتيجية للوالايت املتحدة االمريكية مع توايل السنني واختالف االحداث
لقوى العظمى االخرى. فكان ابرزها زوال القطب السوفييت املنافس وتربع واشنطن قطب اوحد بني ابقي ا

ذا امهية كبرية بفعل الثروات اليت يتمتع هبا واملوقع اجلغرايف املهم والقرب من دولة الكيان  ،مثال ،اخلليج العريب
 الصهيوين )أسرائيل(.
 تجاه السعوديةاملطلب االول: 

األمريكي، فكانت اجلناح اجلنويب للحزام  االسرتاتيجين منطقة اخلليج إحدى أهم املناطق يف التفكري ا
الذي شكله الغرب لتطويق االحتاد السوفييت خالل احلرب الباردة، ومنها أعلن الرئيس األمريكي بوش األب 

انة الرأ  يف تلك التشكيلة وحتتل السعودية مك (36). تدشني نظام عاملي جديد تقوده الوالايت املتحدة
اليت ختتلف فيها نظم احلكم بني ملكية وأمارة وسلطنة، كذلك البىن االجتماعية  ،املختلفة من الدول

 الشرق يف دولة واالقتصادية للشعوب اخلليجية اليت يظهر عليها التباين، رغم الشبه الظاهري،فالسعودية أكرب
 الكويت وحتدها واألردن العراق الشمال من حيدها آسيا قارة نم الغريب اجلنوب يف حتديًدا وتقع األوسط

 اليت البحرين إىل ابإلضافة املتحدة العربية واإلمارات قطر من كل  حتدها الشرق ومن الشرقي، الشمال من
 وُعمان اليمن، حتدها اجلنوب ومن العريب، اخلليج على الواقع فهد امللك جسر خالل من ابلسعودية ترتبط

 العربية اجلزيرة شبه من األكرب اجلزء الغرب وتشكل جهة من األمحر البحر حيدها كما  الشرقي، اجلنوب من
 (37).مربع كيلومرت  مليوين حوايل مساحتها تبلغ إذ

فضال عن متتع اململكة ابلثروة النفطية، فهي متتلك موقعا اسرتاتيجيا مطال على املنافذ البحرية والربية، 
 على اراضيها. --ابالضافة اىل مكانة اململكة الدينية املميزة بوجود قبلة املسلمني وقرب الرسول حممد 

حظيت اململكة  ،كية ابحداثها وتطوراهتاوخالل احلرب العاملية الثانية وانغما  الوالايت املتحدة االمري
العربية السعودية ابهتمام يكاد يكون استثنائيا ولعل مبعث ذلك االهتمام يعود اىل سببني رئيسني، يشكل 

 النفط عاملهما املشرتك.
املخاوف اليت ابدهتا الشركات النفطية االمريكية من مواصلة اجلانب الربيطاين للدعم  :السبب االول

وما يشكله من انفراد وهيمنة بريطانية، على  ،ملباشر للمملكة السعودية وانعكاسات ذلك الدعماملايل ا
 حساب املصاحل االمريكية.

السبب الثاين: القلق الناجم ازاء التقارير الواردة من االدارة االمريكية والتنبؤات اليت اوردها املسؤولون 
 (38)ط االمريكي.عن الصناعة النفطية حول قرب نفاذ احتياطي النف

                                                        
 واملعاصر، كلية الرتبية االساسية /جامعة اببل، الرابط: احلديث العريب اخلليج اتريخ ستار علك الطفيلي، حماضرات -35

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=41423. 
لعراق، جملة دراسات دولية، كلية العلوم السياسية /جامعة النهرين، دول اخلليج العريب واالستقرار االمين يف ا ،حممد كرمي كاظم -36

 .68ص ،2009، 42العدد
 /4025https://www.stats.gov.sa/arاهليئة العامة لالحصاء، معلومات عن اململكة العربية السعودية، الرابط:  -37
 .825ص ،2005 ،االردن-عمان ،دار اسامة للنشر ،حممود شاكر، موسوعة اتريخ اخلليج العريب -38
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 العالقات دخلت ،2009 عام الرائسة كرسي  إىل أوابما السابق ابراك األمريكي الرئيس وصول منذ 
 التقارب على أوابما الرئيس حرص وكان عادهتا، غري على التوتر، ورمبا الربود، مرحلة األمريكية السعودية

 إىل األمريكي االحتياج تراجع إىل ابإلضافة الفتور، ذلك مسببات أهم عليها، احلظر وإهناء إيران مع
 .السعودية

 وإذا اآلخر، تراجع أحدمها تراجع إذا متالزمني ملفني على قائمة األمريكية السعودية العالقات إن
 يف كبرية  أمهية امللف هذا مث ل وقد ؛(النفط) الطاقة ملف األول: البلدين بني العالقات فرتت معاً  تراجعا
 وضعت أن بعد األمريكية اإلدارة إىل ابلنسبة أمهيته قل ت ولكن مضت، عقود سبعة خالل العالقة توطيد
 واحلرب األمن) ملف فهو الثاين امللف أما. الصخري للنفط اكتشافها إىل إضافة العراق، نفط على يدها
 حدود وبقية اخلليج منطقة املتحدة الوالايت تؤمِّن إذ أيضاً؛ متبادلة املصلحة تبدو وهنا ،(اإلرهاب على

 (39)الدولية. احملافل يف اململكة جانب إىل الوقوف وكذلك ضدها، دويل خطر أي من اململكة
لكن مع الرئيس احلايل ترامب تغريت االمور متاما، فخالل محلته االنتخابية كان يؤكد ضرورة دفع ممالك 

 توليه احلكم قام ابلفعل بتحقيق تلك الرغبات والوعود االنتخابية. اخلليج مثن احلماية االمريكية هلم، وبعد
 280 قيمتها مشرتكة اتفاقيات خالهلا ، زار الرئيس االمريكي الرايض، ووقع2017ااير/ /20ففي 

 (40).سالح فقاتص دوالر مليار 110 إىل ابإلضافة دوالر، مليار
 ،السعودية منها ما اطلقه قبيل محلته االنتخابية الصاخبةوللرئيس ترامب الكثري من املواقف )املعلنة( جتاه 

ومنها ما اعلن عنه عندما فاز بكرسي البيت االبيض. وجلها يتمحور حول فكرة اساسية ما برح الرئيس 
ترامب يرددها وهي ان الزمن الذي تقوم فيه بالده حبماية احللفاء يف العامل بشكل عام واخلليج العريب الغين 

 إذ قال ومن يرغب يف نيل احلماية االمريكية عليه ان يدفع أستحقاقات ذلك اوال. ،د وىلبشكل خاص ق
 ستسيطر كانت  إيران إن األمريكية، آيوا بوالية حشد أمام ألقاه خطاب يف ترامب، دوانلد األمريكي الرئيس

 وأشار. اآلن للبقاء تكافح أهنا غري الرائسة، يتسلم أن قبل دقيقة 12 غضون يف األوسط الشرق على
 أمريكا محاية مقابل املال تدفع أن السعودية العربية اململكة على أن إىل التوايل، على الرابعة للمرة ترامب،

 (41)".تدفع أن جيب سنحميك كنا  إن" قائالً  هلا،
مما سبق نالحظ، ان السياسة االمريكية جتاه اخلليج العريب اختلفت وتنوعت حبسب االدارات اليت 

ففي حني عد الرئيس جورج بوش السعودية حليفا مهما يف مواجهة خطر  .الت على البيت االبيضتو 
ومن مث جاء ترامب  ،صدام حسني، كان اوابما خمتلفا وتقرب اىل القوة املنافسة على الشاطئ االخر للخليج

بعقليته التجارية ليعود ابالهتمام االمريكي لتك املنطقة لكن بشروط والتزامات على العرب االثرايء جيب 
 دفعها اىل الوالايت املتحدة لكي حتميهم من املخاطر احمليطة هبم ويستمر ملكهم مستقبال.

                                                        
 جاستا، تقدير موقف، مركز الفكر االسرتاتيجي للدراسات، الرابط: قانون بعد األمريكية السعودية العالقات -39

https://fikercenter.com/position-papers/saudi-u-s-relations-post-jasta-law. 
 ./7HJGLG2https://bit.lyموقع سبوتنك، الرابط:تصرحيات ترامب املعادية للسعودية،  -40
 .https://www.youtube.com/watch?v=BWyENjbiCkwخطاب مصور للرئيس ترامب، يوتيوب:  -41
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 تجاه باقي دول الخليج العربيةاملطلب الثاني: 
تمامات االمريكية على تلك الدول حسب حاجاهتا اىل الثروات ومصادر الطاقة. حيث توزعت االه

 ومن بني تلك الدول الصغرية والثرية سنتناول قطر مث االمارات.
 العالقات االمريكية القطرية:

. العريب اخلليج داخل كيلومرت  200 ملسافة ومتتد تقريباً  كيلومرت  100 عرضها جزيرة شبه قطر دولة
 وجُتاور السعودية، العربية ابململكة براً  اجلنوبية حدودها تتصل. اخلليج يف جزر عدة أيضاً  أراضيها وتشمل
 صخري سطح من أراضيها معظم تتكون. وإيران والبحرين املتحدة العربية اإلمارات من كل  البحرية احلدود
 (42).الساحل طول على التنموية املشروعات معظم تقام لذلك ونتيجة واحلصى، الرمال تُغطيه ُمنبسط

. املتحدة اململكة عن استقالهلا بعد 1972 عام يف قطر مع دبلوماسية عالقات املتحدة الوالايت أقامت
 القضااي من واسعة جمموعة حول كثب  عن وقطر املتحدة الوالايت تنسق حيث قوية، الثنائية العالقات
 الوالايت وتتعاون. املنطقة يف مؤثراً  دوراً  قطر لعبت ،املتحدة للوالايت قيماً  شريكاً  هاعدب. والعاملية اإلقليمية
القيادة  لـ الرئيسي املقر قطر كما تستضيف.  العريب اخلليج منطقة يف األمن جمال يف أيضاً  وقطر املتحدة

 يف األمريكية العسكرية والعمليات األطلسي مشال حلف منظمة الدوحة دعمت وقد املركزية االمريكية،
 الوالايت وترحب. والعراق سوراي يف داعش ضد الطريان لعمليات رئيسة انطالق نقطة كما متثل قطر.  املنطقة
 من كربايت اجلامعات ست ولدى ،عام كل  املتحدة الوالايت يف القطريني الطالب من ابملئات املتحدة

 (43).قطر يف فروعا األمريكية
اكرب قاعدة جوية امريكية هي قاعدة )العيديد( اجلوية. لكن رغم ذلك كانت تصرحيات ويف تلك البالد 

 عالية، مستوايت وعلى اإلرهاب متويل يف اتريخ لديها كان  قطر دولة الرئيس ترامب حول الدوحة تؤكد أن
العالقات  وهذا يظهر حتوال يف (44).اإلرهابيني دعم لوقف املزيد بفعل األخرى املنطقة ودول إايها داعيا

الثنائية ومنعطفا خطريا يف وترية التعاون املشرتك.لكن هذا ال يلغي صفقات السالح االمريكي لقطر اليت 
 تقدر أبكثر من عشرين مليار دوالر.
 العالقات االمريكية االماراتية:

سها عام ومتكنت دولة اإلمارات منذ أتسي. إمارات خليجية 7دولة اإلمارات العربية املتحدة احتاد يضم 
إىل واحد من أهم املراكز االقتصادية يف منطقة  من تطوير نفسها حبيث حتولت من بلد منعزل 1971

وتعد دولة اإلمارات، ابلرغم من خلفيتها وطبيعة جمتمعها احملافظة، واحدة من أكثر بلدان .الشرق األوسط
 .(45) بقدر من التسامح اخلليج حتررا، إذ يتم فيها التعامل مع الثقافات واملعتقدات الوافدة

                                                        
 ./BeOtWd2https://bit.lyحكومة قطر االلكرتونية، موقع حكومي قطري، الرابط:  -42
 ./htm5437r/pa/ei/bgn/https://www.state.gov.الرابط:  ،موقع احلكومة االمريكية -43
 .=AqyKiE5R8v3https://www.youtube.com/watch?vتصريح للرئيس ترامب، اليوتيوب:  -44
 .http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39105625العربية، الرابط:  BBCشبكة  -45
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أي منذ قيام احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة،  1971األمريكية عام  -بدأت العالقات اإلماراتية  
حيث كانت النواة األوىل هلذه العالقة إعالن أمريكا االعرتاف ابالحتاد، مث تسارعت وترية العالقات لتصبح 

 .عالقات دبلوماسية رمسية مع اإلماراتالوالايت املتحدة اثلث دولة تقيم 
وأكدت سفارة اإلمارات يف واشنطن أن دولة اإلمارات والوالايت املتحدة تشرتكان يف احلفاظ على 

املاضية تعاونت اإلمارات  25األمن واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط ويف العامل، وعلى مدى السنوات الـ
التحالفات العسكرية، بدءًا من حرب اخلليج األوىل إىل كوسوفو  والقوات األمريكية على ستة حماور من
 .(46)(داعش)وأفغانستان وليبيا واملعركة احلالية ضد 

، وبعد عقد من استقالل دولة اإلمارات العربية املتحدة، توجه حممد بن زايد آل 1981خالل سنة 
لكثري من الطموحات الكبرية املتعلقة هنيان، الذي أصبح الحقا ويل عهد أبوظيب، إىل واشنطن ويف جعبته ا

بشراء طائرات مقاتلة أمريكية، من شأهنا أن تعزز القدرات العسكرية للبلد النفطي وحتوهلا إىل قوة عاملية. 
ويف هذا اإلطار، قال دبلوماسي أمريكي سابق إن األمري شُعر أنه منبوذ، حيث مل يتعّرف أحد يف البداية 

 .(47)"على هذا الطفل
ان املال اخلليجي كان له تدخالت واضحة يف السياسة االمريكية قبيل انتخاب ترامب وبعده، ويبدو 

 األمريكية والتفكري الدراسات معاهد لصاحل الدوالرات دفعت لدرجة ان االهتامات وصلت اىل ان ماليني
 (48)اخلليجية واإلماراتية ابخلصوص، معهد الشرق االوسط منوذجا. الرؤية لدعم

قرب املقربني من دوانلد ترامب على استعداد لتبادل معلومات داخلية خاصة حول تعيينات كان بعض أ
، السفري اإلمارايت يف واشنطن، حبسب ما تكشف عنه جمموعة حكومة الوالايت املتحدة مع يوسف العتييب

يس على تعهدات من مستشاري الرئ بل لقد حصل السفري العتييب. جديدة من رسائل اإلمييل املسربة
املنتخب أبهنم سيسعون لصون مصاحل حكومة بالده ووضعها على رأ  أولوايت سياسة اإلدارة اجلديدة 
يف الشرق األوسط. وتكشف رسائل اإلمييل عن أن العالقة بني اإلماراتيني وبطانة الرئيس وأقرب مقربيه 

 .(49)كانت قد ترسخت يف وقت مبكر سابق عما كان يظنه كثري من النا 
يقني راسخ لدى ادارة ترامب ان املمالك اخلليجية الثرية ضعيفة وهشة من الداخل واخلارج، رغم هناك 

الزالت  ،محى مبيعات االسلحة اليت تعرتي أمرائها. واهنا رغم ما تبدو عليه من حياة التطور والتكنلوجيا
حباجة اىل رضا واشنطن حتيا بقوة العصبية وحد السيف، ومل خترج من ربقة البداوة واهلمجية. لذلك هم 

                                                        
 البيان، الرابط:مصطفى خليفة، االمارات وامريكا عالقات حيوية وشراكة اسرتاتيجية، جملة  -46

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2017-05-15-1.2947478 
47- Kareem Fahim and Missy Ryan, The UAE’s hunt for its enemies is challenging its alliance with 

the United States, Washington post, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/uaes-drive-
for-regional-influence-tests-its-military-alliance-with-the-united-states/2017/08/03/448683ee-6bd2-
11e7-abbc-a53480672286_story.html?noredirect=on&utm_term=.a63b70dd6433 

48- Ryan Grim, GULF GOVERNMENT GAVE SECRET $20 MILLION GIFT TO D.C. 
THINK TANK, The intercept, https://theintercept.com/2017/08/09/gulf-government-gave-secret-
20-million-gift-to-d-c-think-tank/ 

49- David Hearst, Revealed: How Trump confidant was ready to share inside information with 
UAE,.middle east eye, https://www.middleeasteye.net/news/donald-trump-campaign-and-uae-emails-
yousef-otaiba-tom-barrack-reveal-sharing-information-2016-election-saudi-9/11-1631521788 



  

 جتاه دول اخلليج العربية رئيس االمريكي دوانلد ترامبلل يف التوجه السياسيالصفقة  

287 

ليضفي هلم والنظمتهم املصداقية واالطمئنان واالستمرارية والبقاء يف بيئة الشرق االوسط اخلطرة. حىت وان 
فهم على استعداد للدخول يف هكذا  ،تدفع اىل االدارة االمريكية ،كان الثمن مليارات اخرى من الدوالرات

 وعن طيب خاطر. ،صفقات مع ترامب
 الصفقة في التوجه السياسي لترامبالث: المبحث الث

وبشكل واضح لدى ترامب، مع  ،الصفقة مفهوم جتاري اقتصادي ارتبط يف الثقافة السياسية االمريكية
ليشكل حالة من تبادل املنافع االقتصادية والسياسية يف آن واحد ملا فيه مصلحة االطراف  ،اجلانب السياسي

 املتبادلة تلك.
 ونهجه  فكر ترامبيف املطلب االول: 

كانون / 20دوانلد جون ترامب هو الرئيس اخلامس واألربعون للوالايت املتحدة األمريكية واحلايل منذ 
، وهو أيًضا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس 2017الثاين/ 

 .ةالوالايت املتحد نيويورك يف منظمة ترامب، واليت يقع مقرها يف
ن السياسة اخلارجية األمريكية منذ بداية عهد الرئيس اىل ااذا يشري الكاتب واالعالمي صاحل ابو انصر 

األمريكي احلايلّ دوانلد ترامب تتسم ابلتوتريية لألزمات السياسية يف منطقة الشرق األوسط، خبالف السياسة 
ليت ركزت على القوة الذكية يف حتقيق مصاحل السابقة اليت سارت عليها إدارة الرئيس السابق ابراك أوابما ا

 .(50)عليها عرب أدواهتا املوجودة يف املنطقة الوالايت املتحدة يف املنطقة، وعلى العوامل الناعمة يف احلفاظ
 ،أحتل مفهوم الصفقة حيزا كبريا يف حياة ونشأة وتفكري وتوجه دوانلد ترامب قبل وبعد توليه املنصب

وهذا ما يعطي تصورا عن شخصية ترامب والسيما يف .كتاب بعنوان " الصفقة"  حىت ان من بني مؤلفاته
وان االسرتاتيجية املفضلة حلل الصراع سوف يرتكز على مفهوم الصفقة يف التعامل  ،ملف السياسة اخلارجية

ما حيقق  مع قضااي السياسة اخلارجية، وابلتايل سيكون حجم فاعلية الوالايت املتحدة يف قضااي العامل مبقدار
 (51)النفع االجيايب االقتصادي الرقمي الواضح.

 وللطبقة الليربالية، ألمريكا معادايً  صارًخا، شعبوايًّ  خطاابً  االنتخابية محلته خالل ترامب املرشح تبىن  
 واضًحا وكان التينية؛ أصول من املواطنني وغري وللمواطنني وللمسلمني، وللمهاجرين، التقليدية، السياسية

 احلزب مؤسسة داخل وحىت. أولوايته مقدمة يف واملستقبل احلاضر من وخماوفه األبيض الناخب جعل أنه
 يف احلزب وقادة ترامب املرشح بني سابق ُودٌّ  يكن مل ابمسه، االنتخاابت ترامب خاض الذي اجلمهوري،
 .السابقني اجلمهوريني والرؤساء القومية احلزب وجلنة الكونغر 
ليست أيديولوجية بقدر ما هي ه من الواضح أن ،هذا املستوى ظهر اجتاه فكري يدعى الرتامبيةعلى 

عقيدة شخصية. ويتم إبقاؤها متماسكة معًا بطرق كثرية، بواسطة بعض املواقف السياسية واملبادئ 
لكنها تصبح  -اء، إخلالقومية املتطرفة، واحلصرية العنصرية، وكراهية املسلمني، والكيانية البيض–األيديولوجية 

                                                        
صاحل ابو انصر، مالمح السياسة اخلارجية االمريكية االنية جتاه الشرق االوسط، موقع نون بوست، الرابط:  -50

http://www.noonpost.org/content/21929. 
السياسة اخلارجية االمريكية يف عهد ترامب، جملة احباث اسرتاتيجية، دورية تصدر عن مركز بالدي  ،ايسر عبد احلسني -51

 .25، ص 2017، آذار 14العدد ،سرتاتيجيةللدراسات اال
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قوة فاعلة من خالل قوة كلمات ترامب. وبقدر ما قد يبدو ذلك غرائبياً، فإن هذه الكلمات حتمل قدراً  
 .(52)هائالً من الوزن والتأثري

هي بنية عقائدية تتجاوز الشخص  والرتامبية كما يراها االستاذ حسن منيمنة)سياسي وصحفي لبناين(
 :وتقوم على ثالثة أسس

الفئات املســـــتضـــــعفة واملثرية لتّوها للريبة، كاملهاجرين الوافدين واألقليات الدينية، وحتميلها  دافاســـــته .1
 .تعسفياً مسؤولية تردي األوضاع والعمل على إقصائها

 الطعن والتجريح ابخلصوم والنّقاد وإهانتهم. .2
ووعوده أبنه هو القادر وتعظيمه، يف إاثرته للخوف والغضــــب، « الرجل القوي»الرتكيز على شــــخص  .3

على حل املشــاكل عند إيالئه الثقة، وإعادة صــياغته للتاريخ واســتهتاره ابحلقائق، ومتّنعه عن االعتذار 
أو اإلقرار ابألخطاء مهما عظمت، واســـتخفافه ابحلاجة إىل املنطق واإلقناع، وإخضـــاعه للنســـاء فيما 

م ما مل تذعن له، وتقدميه العصــــــبية احمللية هو يدعي تعظيمهن، واحتقاره للمؤســــــســــــات العامة كاحملاك
 .(53) للعنف يف امليادين العامة هعلى النظم العاملية وعلى احرتام سائر الدول، وإاثرته وتربير 

وهي نتاج تفكري  ،" اوضح فلسفته االعالمية بكل صراحةTrump:The Art of the Dealيف كتابه "
ثالثة رجال أثروا فيه ويف البيئة االعالمية الفريدة اليت سادت نيويورك خالل سبعينات ومثانينات القرن 

 (54)والده فريد واملتعهد ويليام زاكيدورف وحماميه روي كوهني. :العشرين، وهم
. إليه سأحتاج مما ثريبك أكثر ،يكفي ما لدي. املال مقابل ذلك افعل "ال :يف مقدمة كتابه هذا يقول

 أو قماش على مجيل بشكل يرمسون آخرون أشخاص. فين اخلاص هي الصفقات .بذلك للقيام أفعلها
أحقق  اليت الطريقة هي هذه. الكبرية الصفقات وأُفضل ،الصفقات صنع أحب أان. الشعر الرائع يكتبون

. حقيبة أمحل ال أان. أبسلوب سلس ألعبها. هبا أعمل اليت الطريقة من النا  معظم يفاجأ .هبا االهداف
أو  مبدًعا تكون أن ميكنك ال. مفتوًحا منزيل ابب أترك. االجتماعات من الكثري جدولة عدم أان حاول

 ماذا وفقط انظر يوم كل  العمل إىل آيت أن أفضل أان. البىن من الكثري لديك كان  إذا املشاريع تدير
 .(55)يستجد"

 سياسته الداخلية والخارجيةاملطلب الثاني: يف 
 ،بعد سنتناول نبذة عن السياسة اخلارجية والداخلية للرئيس ترامب، مع مالحظة ان مدة رائسته مل تنتهِ 

 وامكانية ان حتدث التغيريات على هنجه واجنازاته وارد جدا.
 سياسته اخلارجية 1-2

 :حول االيت وترتكز قضاايها عند الرئيس ترامب،
                                                        

 ايريك دريسرت، الرتامبية اخلطر احلقيقي ليس دوانلد ترامب، ترمجة:عالء الدين ابو زينة، موقع العرب والعامل، الرابط: -52
http://cutt.us/ZhvRG 

  rlQ2http://cutt.us/fرابط:حسن منيمنة، الرتامبية الفاشية الصاعدة يف الوالايت املتحدة، موقع صحيفة احلياة، ال -53
 .156ص ،2017لبنان،-، بريوت1مايكل كرانش ومارك فيشر، ترامب بال قناع، ترمجة: ابتسام بن خضراء، دار الساقي، ط -54

55- Donald J. Trump, The Art of the Deal, The Random House Publishing Group, New York, 
1987,pp12. 
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 أفغانستان. يف االمريكي العسكري الوجود •
 .املكسيك مع احلدودي اجلدار •
 .االرهابني السجناء تعذيب أساليب •
 .الناتو حلف من املوقف •
 .الصني مع التعامل •
 .املناخ اتفاقية من االنسحاب •
 .(انفتا) الشمالية ألمريكا احلرة التجارة رابطة من االنسحاب •
 .كواب  مع العالقة •
 .القد  اىل ابيب تل من االمريكية السفارة نقل •

مب على هيالري كلينتون مبثابة ااجتهت العديد من التحليالت حول الشأن األمريكي إىل اعتبار فوز تر 
إنذار أطلقه الناخب األمريكي صوب املؤسسات األمريكية، أو ابألحرى املؤسسة احلزبية اليت أفرخت ساسة 

ورؤسائها على مر العصور. واعترب الناخب األمريكي أن كلينتون مُتثل الوجه األسوأ لتلك الوالايت املتحدة، 
املؤسسية بعكس ترامب الذي برز كثائر  عليها؛ حيث خدمت كلينتون كموظفة يف البنتاغون، وكسيدة أوىل 

يف  عندما كانت عضًوا 2003ملدة مثاين سنوات يف عهد بيل كلينتون، وصوتت لصاحل حرب العراق 
الكونغر ، ابإلضافة إىل عملها كوزير للخارجية يف عهد الرئيس ابراك أوابما. عزز خطاب ترامب الشعبوي 
من االنطباعات السلبية حول خربة كلينتون داخل املؤسسات املختلفة؛ حيث ارتكز خطابه على أخطاء 

خلية متنصاًل من كافة االلتزامات من سبقوه يف البيت األبيض، فضاًل عن تركيزه على املصاحل األمريكية الدا
اليت تقرها املؤسسات األمريكية كالعالقة مع دول اخلليج، واالحتاد األوريب ابإلضافة إىل العالقات املتوازنة 
مع الصني وروسيا، وكذلك املبادئ اليت تدعيها السياسة األمريكية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، ونشر 

 (56).عاملاحلرايت السياسية واملدنية ابل
 أمريكيون أدىل مسؤولونالتغري يف السياسة اخلارجية يف عهد ترامب ااثر منظمات حقوق االنسان.فقد 

كبار مؤخرا بتعليقات حول الشرق األوسط تعزز املخاوف من أن إدارة ترامب ستتجاهل إىل حد كبري 
وهذا ما ظهر . منذ زمن طويل مهمة للسياسة اخلارجية األمريكية دُّ عاإلنسان، اليت كانت تُ  قضااي حقوق

انتقاء ف ،انئب الرئيس مايك بنسو  وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسونجليا يف خطب وكلمات 
قيادته العليا. اخلطاب هو من األمهية مبكان. فالقادة يف مجيع أحناء العامل أيخذون بكالم دوانلد ترامب و 

وبعد أكثر من عام على دخول ترامب الرائسة، يضرب اثنان من كبار صناع السياسة اخلارجية عرض احلائط 
 .(57)ابلقيم واحلقوق ذاهتا اليت اعتربهتا الوالايت املتحدة منذ فرتة طويلة تصب يف صلب مصلحتها

بطرحه فكرة تضييق  2016يف عام  ان ترامب مل يكن الوحيد من بني مرشحي رائسة الوالايت املتحدة
وتقليص اعباء الدور القيادي للوالايت املتحدة يف النظام الدويل. إذ ان اطروحة  ،نطاق املصاحل االمريكية

                                                        
، املركز العريب ما بني سندان املؤسسية ومطرقة الفردانية: السياسة اخلارجية األمريكية يف عهد ترامبحممود مجال عبد العال،  -56

 .http://www.acrseg.org/40724للبحوث والدراسات، الرابط: 
، منظمة حقوق قوق اإلنسانبعد عام على رائسة ترامب، مسؤولون كبار يف إدارته انتقائيون يف جمال حاليسا ابيسنت،  -57

 .https://www.hrw.org/ar/news/2018/01/25/314201 :االنسان، الرابط

https://www.hrw.org/ar/lwlyt-lmthd-lmryky
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)امريكا اوال( مل تكن فكرة مفرغة بل هلا العديد من املؤيدين يف اجملال االكادميي االمريكي، وتدعو هذه  
او احلد  ، االمريكية من منظور ضيق، ووقف دعم هيكلية التحالفات الدوليةاالطروحة اىل النظر اىل املصاحل

من طموحات القوى الكربى الباحثة عن النفوذ واهليمنة، وعدم التمسك ابلقيم الليربالية للنظام الدويل، 
دى اليت ورفض التضحية ابملصاحل قصرية املدى، يف اجملال التجاري على سبيل املثال مقابل املصاحل طويلة امل

 (58)تتمخض عن احلفاظ على النظام االقتصادي احلر.
ان دوانلد ترامب ميار  السياسة من منطق الصفقة، وحتديدا حيال دول اخلليج العريب اليت قال عنها 
يف محالته االنتخابية ان عليها ان تسدد مقابل احلماية االمنية. وحتديدا دول اخلليج والسعودية على وجه 

تايل من الضروري عليها ان تدفع وان كان بشكل غري مباشر عرب صفقات االسلحة االمريكية اخلصوص، وابل
 (59)والتعاون يف جمال الطاقة واالقتصاد.

 ،االدارة االمريكية اجلديدة اعتمدت مبدأ الصفقة يف تعاملها مع القضااي االكثر احلاحا حول العامل
 ومنها:

من ابرز القضـااي اليت ظهر فيه التوجه اخلاص ابلرئيس االمريكي يف ملف الطاقة النووية االيراين: ويعد  .1
موضــوع الصــفقة، قضــية االتفاق النووي مع طهران. حيث اقدم ترامب على االنســحاب من االتفاق 

خلنق االقتصــــــــاد االيراين. ومن مثة اظهر توجها  ،ومن مثة فرض عقوابت اقتصــــــــادية على دفعتني ،اوال
على شـــــروط جديدة غري تلك اليت ابرمتها ادارة اوابما  ،ة جديدة مع ايرانيصـــــب يف اجتاه ابرام صـــــفق

 السابقة.
 ترامب دوانلد األمريكي الرئيس إن حجازي، املعطي عبد الدولية، الشؤون يف اخلبري وهذا ما اشار اليه

 العقارات صفقات يف خبريا هعدب كتب  عدة ألف ترامب ن  إإذ  ".إيران مع صفقة إبرام إىل ابلتأكيد يسعى"
 عليه األزمات، هذه مثل يف ترامب الرئيس سلوك يفهم أن أراد ومن وانجح، كبري  جتاري نشاط وصاحب

 يفعله ما هو الكتاب هذا ألن ،(1987 عام كتبت  ذاتية سرية عن عبارة" )الصفقة فن" كتاب  يقرأ أن
 (60)(.إيران مع) ابلضبط اآلن ترامب

"الصـــفقة" األبرز، اليت تثري تكهنات كثرية ومل تعلن كافة تفاصـــيلها رمسيا، وتبقى  :القضـــية الفلســـطينية .2
واليت  ،هي تلك اليت توصـــــف أبهنا "صـــــفقة القرن"، وتتعلق ابلصـــــراع بني اإلســـــرائيليني والفلســـــطينيني

 (61).وسبقتها ابالعرتاف ابلقد  عاصمة السرائيل ،تبنتها ادارة ترامب
 .وقطر، واالمارات ،وابرزها ذهبت اىل اململكة العربية السعوديةصفقات السالح اخلليجية:  .3
وخالل الزايرة اليت قام هبا  ،دول شـــــرق اســـــيا)الصـــــني وكوراي الشـــــمالية(: ففي جمال املنافســـــة التجارية .4

 253.4إنه أبرم يف الصــــــــــــــني عقودا جتارية بقيمة إمجالية تبلغ "قال الرئيس األمريكي ترامب للصــــــــــــــني 
                                                        

58- Robert Kagan, The twilight of the liberal world order, The Brookings Institution, Tuesday, 
January 24, 2017, www.brookings.edu/research/the-twilight-of-the-liberal-world-order/. 

علي فار  محيد واخرون، قمة الرايض وهم القوة وحمنة املواجهة، جملة احباث اسرتاتيجية، مركز بالدي للدراسات واالحباث  -59
 .12، ص2017العراق، آب/-، بغداد15االسرتاتيجية، العدد

 Jjn6https://goo.gl/YPالرابط:  موقع سبوتنك عريب، ،إيران، تقرير مصور أزمة يف احلقيقي هدفه تكشف" ترامب شفرة" -60
 http://www.bbc.com/arabic/middleeast-، الرابط:BBCأمري رواش، صفقات ترامب يف الشرق االوسط، موقع  -61

42713218 
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مليار دوالر  43صـــــــــــــــيين الســـــــــــــــتثمار ما يصـــــــــــــــل إىل -ما جرى توقيع اتفاق أمريكيك  ."مليار دوالر
من جهة أخرى، أكد ترامب أنه ال يلوم الصــــني على فائضــــها .الســــتخراج الغاز الطبيعي من أالســــكا

يف امليزان التجاري مع الوالايت املتحدة، حمّمال املســـــــــــــؤولية عن هذا االختالل إىل اإلدارات األمريكية 
 .السابقة

فمنها ذات مردود مايل حمض  ،ومن ما ذكر سابقا، يبدو ان ترامب قد عقد صفقات متنوعة املردود
كالصفقات مع دول اخلليج العريب، ومنها ذات مردود سياسي كاالتفاق مع الصني رغم وجود اجلنبة املالية 

 فيه، ومنها ذات مردود أمين كاالتفاق مع كوراي الشمالية.
 سياسته الداخلية 2-2
اغلبها تتمحور حول النقاط اليت كانت وعودا انتخابية وحتقق بعضها بعد فوز ترامب والبعض االخر و 

 وهي كااليت: ،مل يتم حتقيقه
 على املواطنني والشركات الضرائب ختفيض •
 االمريكية التحتية البنية بناء •
 امريكا اىل دول ست مسلمي دخول حظر •
 (اوابماكري) الصحية الرعاية قانون الغاء •
 الشرعيني غري املهاجرين ترحيل •

من التحدايت اليت تطرق هلا ترامب حال تسنمه منصب رئيس الوالايت املتحدة االمريكية واعتماده 
 وابرز مالحمها: اسرتاتيجية تتمحور حول فكرة مفادها )امريكا اوال(

 األمريكية.حتدايت اقتصادية داخلية تتمثل إبعادة بناء اقتصاد الوالايت املتحدة  .1
 محاية احلدود واعادة توظيف االمريكيني اىل البالد. .2
 (62)احملافظة على القوة االمريكية العسكرية مبا يسمح حبماية هذه املصاحل احليوية. .3

اىل  %35على أثر خفض الضرائب على الشركات من  ،ومع حتسن يف الوضع االقتصادي االمريكي
 30كشركة أبل اليت اعلنت اهنا ستستثمر   ،يف السوق الداخلي مما دفع بعضها اىل زايدة استثمارها 21%

كانون األول   22خطة اإلصالح الضرييب اليت وقعها ترامب يف  تعدو  .الف وظيفة 20مليار دوالر وخلق 
ودخل القانون حيز .، إذ مينح القانون اجلديد ختفيضات ضريبية لألفراد والشركاتلهإجنازا تشريعيا اترخييا 

، وهو أكرب تعديل ضرييب يتم اعتماده منذ القانون الذي أقر عام 2018األول من كانون الثاين/  التنفيذ يف
 .(63)خالل فرتة رائسة روانلد ريغن 1986

كما نالحظ فشل الرئيس ترامب يف الغاء قانون الرعاية الصحية )اوابماكري( واستبداله ابخر 
 حني ان يفو ا يف حد ذاته فشل سياسي كبري. مع وجود معارضة له يف الكونغر ، وهذ ،)ترامب.كري(

                                                        
-،بغداد14العددعلي حسني محيد، امريكا والناتو بعد ترامب، جملة احباث اسرتاتيجية، مركز بالدي للدراسات واالحباث،  -62

 .88ص  ،2017العراق، اذار
www.alhurra.com/a/donald-، موقع قناة احلرة، الرابط: عام يف السلطة.. هذه أبرز القرارات واملواقف الداخلية لرتامب -63

trump-first-year/414042.html. 
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النواب الدميقراطيني يف الكوجنر  قد اعرتفوا بعيوب املشروع، اال اهنم رفضوا ا ي حماولة إللغائه، مع ابداء  
استعدادهم لقبول ادخال تعديالت عليه، وأوضحوا أن دوافع ترامب ابلدرجة األويل هي القضاء علي ابرز 

عشرين مليون مواطن  وانه ال ميلك بديل ملشروع يوفر أتمني صحي ألكثر من ،ماتركة لسلفه ابراك اواب
أمريكي مل تكن إمكانياهتم املادية او طبيعة األمراض املصابني هبا تسمح هلم بشراء أتمني صحي من الشركات 

 (64).العاملة يف هذا اجملال
 15منها نشر  ،انتهج ترامب سياسة عدم التسامح، عرب مجلة اجراءات ،ويف قضية اهلجرة غري الشرعية

 الف جندي على احلدود مع املكسيك ملنع قوافل املهاجرين من الدخول اىل الوالايت املتحدة.
 الخاتمة

البلد الذي  ،ليس فقط يف الوالايت املتحدة ،غري تقليدية ،شكل الرئيس دوانلد ترامب ظاهرة سياسية
 انتخبه رئيسا، لكن لدى العامل امجع.

بعيدا عن مظهره اخلارجي، وتصرفاته غري الربتوكولية، أعتمد ترامب على مبدأ الصفقة يف مجيع توجهاته 
 االمريكية.السياسية، انقال خربته يف جمال التجارة اىل البيت االبيض الذي يدير منه الوالايت املتحدة 

الصفقة اليت تعين يف ابسط تعاريفها املبادلة التجارية للسلع واخلدمات، اعتمدها الرئيس ترامب كأسلوب 
سياسي أساسي يف سياسة بالده الداخلية واخلارجية. فكان يعقد الصفقات مع اجلميع، لتحقيق غاايته 

 واهدافه.
واالخرية  ،لرئيسة يف سياسته الداخلية واخلارجيةمن اساليب الرئيس ا اً سياسي سلوابً الذا كانت الصفقة 

إذ سعى ترامب الستغالل حاجة دول اخلليج العربية اىل احلماية والدعم االمريكي من  ،ما يهمنا يف حبثنا
اخلليجية -اجل بقاء شرعية أنظمتها دوليا وتقويتها أمام شعوهبا ايضا. فكانت صفقات السالح االمريكية

القتصاد االمريكي وانعاشه بدفقات مالية ضخمة، تعمل كجرعات مقوية لسوق العمل وسيلة ترامب لتعزيز ا
وتعزيز مكانة شركات السالح الداعمة ملؤسسة الرائسة االمريكية. ابالضافة  ،وختفيض نسب البطالة الداخلية

 ة هناك.اىل بسط النفوذ االمريكي يف منطقة اخلليج اكثر فاكثر عرب التبعية يف تسليح اجليوش العربي
وكل ما ذكر من منافع المريكا يف النهاية يصب يف صاحل مؤشرات رضا اجلماهري االمريكية اليت 

 النه حقق ما عجز عنه غريه من رؤساء سابقني. ،ستذهب النتخاب ترامب وجتدد له الوالية مرة اخرى
بل حىت يف تطبيق  ،ان الصفقة أسلوب حياة يف امريكا ويدخل يف جماالت خمتلفة كالتجارة واالقتصاد

القانون وعمل الشرطة. أي انه ليس مبستغرب على اجملتمع هناك، لكن املستغرب ان يستخدمه أكرب رأ  
 يف الدولة كتوجه سياسي مييزه عن ابقي من حكموا الوالايت املتحدة االمريكية منذ أتسيسها اىل االن.

 المصادر

-، دمشــــــق1ط ،يف لغة الفقهاء، دار القلمنزيه محاد، معجم املصــــــطلحات املالية واالقتصــــــادية  .1
 .2008سوراي،

                                                        
 ية واالسرتاتيجية، الراببط:سعيد عكاشة، السياسة الداخلية لدوانلد ترامب، مركز االهرام للدراسات السياس -64

http://acpss.ahram.org.eg/News/5663.aspx. 
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 .1981لبنان،  -امحد الشرابصي، املعجم االقتصادي االسالمي، دار اجليل، بريوت .2
حممد جرب االلفي، معجم املصـــــــــــطلحات التجارية الشـــــــــــرعية والنظامية، ســـــــــــلســـــــــــلة اصـــــــــــدارات  .3

 .ه1431 السعودية،-الرايض ،9الكرسي
الســــــــياســــــــي احلديث، ترمجة عال ابو زيد، مركز االهرام للرتمجة والنشــــــــر، روبرت أ.دال، التحليل  .4

 .1993مصر، -، القاهرة5ط
امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، املوسوعة امليسرة للمصطلحات السياسية، دار الكتب العربية،  .5

 مصر.-القاهرة
 لبنان.-، بريوت19املطبعة الكاوليكية، ط ،املنجد يف اللغة واالدب والعلوم .6
قامو  املصــــــطلحات الســــــياســــــية والدســــــتورية والدولية، مكتبة لبنان انشــــــرون،  ،امحد ســــــعيفان .7

 .2004لبنان، -،بريوت1ط
ســتيفن د.اتنســي و انجيل جاكســون، أســاســيات علم الســياســة، ترمجة حميي الدين محيدي، دار  .8
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 مستخلصال

يهدف البحث اىل تقييم اداء املصارف االسالمية العراقية الذي يعد من اهم املواضيع اليت شغلت 
جتاهل الدور الذي يلعبه اجلهاز املصريف  ال ميكن االقتصاد حيثالباحثني ملا هلذه املصارف من دور ابرز يف 

اثبتت حضورها مقارنة بصورة عامة واملصارف االسالمية بصورة خاصة على الرغم من حداثتها لكنها 
من اهم النماذج احلديثة لتقييم اداء املصارف وهو منوذج  اً ابملصارف التقليدية. استخدم البحث واحد

(PATROL( الذي مت استخدامه ألول مرة يف ايطاليا )( واهم مكوانت النموذج )كفاية رأ  املال 1993
م تقييم اداء املصارف االسالمية ومعرفة سالمة و الرحبية و جودة االئتمان و التنظيم والسيولة( حيث سيت

( 1موقف كل مصرف حسب مرتبته و يتم تقييم كل من املكوانت اخلمسة للمصارف على مقيا  من )
( يدل على أسوأ اداء ويستند هذا 5( يشري إىل أفضل اداء للمصرف وتصنيف )1( تصنيف )5إىل )

ويعترب تقيمها ضرورة ملحة لغرض أتهيلها للمنافسة. اهم  التصنيف إىل املعلومات النوعية والكمية املتاحة
االستنتاجات اليت توصلت اليها الدراسة ضعف يف بعض املؤشرات )جودة االئتمان والتنظيم( والرتكيز على 
املراحبة وقلة استخدام االدوات االخرى كاملشاركة واملضاربة اما اهم التوصيات تقليل القيود املفروضة على 

االسالمية ونشر تقييم االداء السنوي للمصارف االسالمية لتعطي صورة واضحة لدى الزابئن عن املصارف 
 .مستوى املصرف بني املصارف االخرى واستخدام ادوات حديثة ملواكبة الوضع االقتصادي الراهن

 .PATROLمنوذج  األداء،تقييم  اإلسالمية،املصارف  فتاحية:الكلمات امل

                                                        
 .كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء -1
 .كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء -2
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Abstract  
The study aims to evaluate the performance of Islamic banks in Iraq, 

which is one of the most important topics that occupied the researchers 

because of the prominent role played in the economy in spite of their novelty 

but proved their presence compared to conventional banks. The study uses 

one of the most important modern models for assessing the performance of 

banks, the PATROL model that was first used in Italy (1993). The main 

components of the model (capital adequacy, profitability, credit quality, 

Organization and liquidity) Each bank is rated according to its rank. Each of 

the five components of banks is evaluated on a scale of (1) to (5), (1) 

indicates the best performance of the bank, and (5) indicates the worst 

performance. This classification is based on the qualitative and quantitative 

information available. The main conclusions of the study are weakness in 

some indicators (credit quality and Organization), the focus on Murabaha 

and the lack of use of other instruments such as participation and 

speculation. The most important recommendations are reducing the 

restrictions imposed on Islamic banks and publishing the annual 

performance evaluation of Islamic banks to give a clear picture among 

customers about the level of the bank among other banks And the use of 

modern tools to cope with the current economic situation. 

Keywords: Islamic Banks, Performance Assessment, PATROL Model. 

 المقدمة

 الفائدة، مبدأ أسا  على التقليدية املصارف اذ تعملوحمركه االسا   ،املصارف عصب االقتصاد متثل
 القيام أثناء واخلسارة الربح يف املشاركة مبدأ على استناد فوائد بدون تعمل اإلسالمية املصارف أن حني يف

 حاليا املصريف القطاع يتكون االقتصادية التنمية يف حيوايً  دوراً  املصريف القطاع ويلعب التجارية ابألعمال
. اإلسالمي املصريف النظام هو واآلخر التقليدي املصريف النظام أحدمها - املصارف من أساسيني نوعني من

 اململوكة التجارية املصارف يضم خمتلط مصريف نظام هناك ،املصريف للنظام األساسيني الشكلني هذين جبانب
 والضعف القوة نقاط وتشخيص املصارف سالمة أجل ومن واألجنبية اخلاصة التجارية واملصارف للدولة
 منوذج حبثنا يف استخدم اليت احلديثة النماذج اهم ومن للزابئن الثقة ومنح لتطويرها ادائها تقييم جيب

(PATROL) (والسيولة والتنظيم االئتمان وجودة الرحبية و املال رأ  كفاية) املعايري اهم يتضمن الذي. 
 منهجية الدراسة :المبحث األول

 البحث مشكلة :أوال
العاملية  االقتصاداتورفاهية  وإنعاشعلى الرغم من الدور البارز الذي يلعبه القطاع املصريف يف تنمية 

وعلى اال انه مل حيتل موقعه الرايدي يف تنمية االقتصاد العراقي حلد االن،  انمية،كافة سواء كانت متقدمة ام 
 إلسالمية.متار  عملها طبقا للشريعة االيت  اإلسالميةاملصارف را  ذلك 
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ان جزء مهما من أسباب عدم ممارسة املصارف املذكورة لدورها الرايدي يف االقتصاد العراقي هو عدم  
ثقة املواطنني مبستوى أدائها، وهذا االمر انتج عن االفتقار اىل االفصاح والشفافية يف التعبري عن حقيقة 

كل خاص وعلى النمو االقتصادي بشكل اداء املصرف وهذا بدوره يؤثر على املتعاملني مع املصارف بش
ن اىل وضع اكثر من طريقة لتقييم أداء املصارف وإاتحة هذا التقييم للجمهور و االمر الذي دفع املهتم ،عام

هبدف اطالعهم على حقيقة أداء القطاع املصريف، وابلتايل مساعدهتم يف اختاذ قرارات االقرتاض او اإليداع 
. ومن PATROL، ومن بني النماذج احلديثة لتقييم أداء املصارف منوذج او االستثمار يف تلك املصارف

 خالل النموذج املذكور تسعى الدراسة احلالية اىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 هل حتقق املصارف العراقية اإلسالمية نسبة املالءة املالية املطلوبة؟ .1
 افية؟ك  اً هل حتقق املصارف العراقية اإلسالمية ارابح .2
 هل تؤثر خماطر االئتمان على اداء املصارف اإلسالمية؟ .3
 . هل متتلك املصارف اإلسالمية إدارة مصرفية كفؤة؟4
 . هل متتلك املصارف االسالمية السيولة الكافية؟5

 فرضيات البحث  :ثانيًا
اسة مؤشرات أداء متتلك املصارف اإلسالمية عينة الدر ال تنطلق الدراسة احلالية من فرضية رئيسة وهي )

 وهي: فرعية( فرضيات 5(، ولقد تفرعت عن الفرضية الرئيسة )PATROLنموذج ل وفقاجيدة 
متتلك املصارف اإلسالمية نسب كفاية رأ  املال جيدة لتحقيق املالءة املالية بضوء منوذج ال .1

PATROL. 
 .PATROج متتلك املصارف اإلسالمية قدرة جيدة على حتقيق الرحبية بضوء منوذ ال .2
 .PATROحتتاط املصارف اإلسالمية بشكل جيد من املخاطرة االئتمانية بضوء منوذج ال .3
 .PATROLمتتلك املصارف اإلسالمية إدارة كفؤة بضوء منوذج ال .4
 .PATROLمتتلك املصارف اإلسالمية سيولة كافية بضوء منوذج ال .5

 اهمية البحث :ثالثًا
 االتية:تنبع أمهية البحث من خالل النقاط 

كوهنا تليب متطلبات   سريع،الضوء على تقييم اداء املصارف االسالمية اليت منت بشكل  تسليط.1
 الشريعة اإلسالمية.

، PATROLالضوء على أسلوب حديث من أساليب تقييم أداء املصارف وهو أسلوب  تسليط.2
 اليت تناولته ابلشرح والتحليل وخاصة العربية منها.حيث يتميز هذا االمنوذج بقلة البحوث 

 .PATROLأبستخدام منوذج  أداء عينة من املصارف اإلسالمية العراقية تقيم. اول دراسة عراقية 3
 رابعًا: اهداف البحث

 يهدف هذا البحث اىل حتقيق ما يلي:
 تقييم بعض مؤشرات األداء للمصارف اإلسالمية العراقية. .1
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لى أهم النماذج املستخدمة يف قيا  وتقييم اداء املصارف االسالمية ومعرفة درجة ترتيبه الوقوف ع .2
 كل حسب اداء.

ضوء منوذج على حتديد العوامل املؤثرة اليت حتد من التقييم الكلي االداء املصارف اإلسالمية  .3
PATROL. 

 العراقية.تقدمي التوصيات الالزمة للنهوض مبستوى أداء املصارف اإلسالمية  .4
 عينة البحث :خامسًا

خالل سلسلة  هامشلت الدراسة عينة من املصارف اإلسالمية يف العراق مت تقييم بعض مؤشرات األداء في
 .(2017- 2011زمنية امتدت ملدة سبع سنوات من )

 األساليب الرياضية واإلحصائية :سادسا
، استخدم الباحثان PATROLابإلضافة اىل األساليب الرايضية املستخدمة لغرض احتساب قيم منوذج 

الوسط احلسايب لغرض املقارنة بني أداء املصارف عينة الدراسة سواء على مستوى سنوات الدراسة او على 
 مستوى املصرف الواحد.

 اسباب اختيار املوضوع  :سابعا
ستخدمة يف تقييم اداء املصارف االسالمية امللكونه من النماذج احلديثة وغري  PATROLأختيار منوذج

ويتميز بسالسة يف تطبيقه وفهمه وميتلك مخسة معايري مهمة يف القطاع املصريف يستند اليها ومن خالهلا 
 ميكن معرفة تصنيف املصرف.

 اإلطار النظري :المبحث الثاني

 االسالميِة مفهوم املصارفاوال: 
املصارف اإلسالمية على مدار العقود األربعة املاضية وشهدت منوًا ملحوظًا من حيث أعداد  برزت

اىل تطور الصريفية اإلسالمية  إنشاؤها يف مجيع أحناء العامل. أن هذا التوسع يشري متاملصارف اإلسالمية اليت 
يف املصرف اإلسالمي اليوم. إن وحدوث تغيريات كبرية يف الصناعة املالية، وتزايد اعداد املشاركني اجلدد 

السبب يف رغبة الزابئن االنضمام إىل هذه الصناعة يرجع بشكل أساسي إىل تشغيل أنشطة مصرفية خالية 
من أي عنصر حمظور يف الفقه الشرعي اإلسالمي مثل الراب والغرار. و هتدف اىل تقاسم الربح و اخلسارة 

 .(,Waemustafa 2013:67لتعزيز العدالة واإلنصاف )
ولقد وردت عدة مفاهيم للمصارف االسالمية ميكن توضيحها من خالل عدة تعاريف فقد عرفه 

مؤسسة مصرفية لتجميع االموال وتوظيفها ضمن الشريعة االسالمية لكي ))( 2010:110 ،)العجلوين
 ،ين وحساين)احلورا . وعرفها((وحتقيق العدالة ووضع املال يف املسار الصحيح إسالمي،خيدم بناء جمتمع 

منظمات اسالمية تعمل على بناء الفرد املسلم واجملتمع االسالمي ومنحهم الفرص )) ( ابهنا2011:163
مؤسسة مالية ))وكذلك عرفت ابهنا ((.للعمل من اجل النهوض على اسس ملتزمة ابلشريعة االسالمية
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 ((ميةواستثمارية وتنموية واجتماعية تستمد منطقها العقائدي من الشريعة األسال 
(Ĉihak,&Hesse,2010:2). 

اذا كانت املصارف التقليدية تعتمد يف عملها على جذب ودائع املدخرين من خالل تقدمي مغرايت 
عديدة امهها سعر الفائدة ومن خالله نستطيع جتميع املدخرات من الوحدات اليت تفيض لديها االموال مث 

ئدة. جند ان املصارف االسالمية تقدم خدماهتا بشكل متنحها اىل جهات تقل لديها االموال مقابل سعر فا
 :االتية صيغ االستثمارحيث تعتمد املصارف اإلسالمية على  اإلسالمية،يتوافق مع الشريعة 

 املشاركة: -أ
تعين املشاركة لغة الشركة هي االختالط  اإلسالمية،تعد املشاركة احد انشطة االستثمار اهلامة للمصارف 

تعين شراكة تتشارك  مشاركة((. ان كلمة )2009:193،او االمتزاج اي خمالطة الشريكني )الوادي ومسحان
ابلربح اواخلسارة ويف إطار املشاركة، يساهم املصرف والزبون بشكل مشرتك يف تكوين رأ  املال ابإلضافة 

ألساسية األخرى بنسب متفق عليها يتم تقاسم الربح أو اخلسارة وفقاً للعقد إىل اخلربة اإلدارية واخلدمات ا
 .(Khan et al:163املتفق عليه )

 املراحبة -ب
 تعين مراحبة وكلمة ًضارمقو رايً مشتو بائًعا تتضمن ةیإلسالما ةیلمالا تلمعامالا أنواع احد يھبحة رالما

 عقد األسا  يف وهي بيعها وسعر السلعة كلفة  بني الفرق مبعىن الربح من لغواي مشتقة ،"الربح" الواقع يف
معلوم ويشرتط أن يكون رأ  املال معلوما والعقد خايل من الراب حيث يستطيع ان حيصل  ربح مع بيع

وهي  ،املراحبة أكثر أساليب التمويل اإلسالمي شيوًعا وشعبية دالزابئن على السلع من خالل املصرف وتع
٪ من العمليات املالية للمصارف 80أن  وجداملصارف اإلسالمية يف مجيع أحناء العامل. وقد تقنية تستخدمها 

اإلسالمية تنتمي إىل فئة املراحبة وهي أحد مصادر التمويل املتاحة لشراء املعدات من مصرف إسالمي حتت 
( Almohana,2017:86-98) عقد مراحبة يقوم املصرف بشرائه نيابة عنه

(Iqbal&Mirakhor,2011:83). 
 املضاربة: -ت

املضاربة شكل من أشكال الشراكة حيث يساهم الطرف االول برأ  املال والطرف اآلخر يكر  رأ  
أيخذ  ،املال البشري املتمثل ابألفراد العاملني يف املصرف للقيام ابلنشاط التجاري من أجل املنفعة املتبادلة

شروع املضاربة خسائر، فأن املمول يتحمل مجيع كل طرف نسبة متفق عليها من الربح و إذا تكبد م
يدعى املمول أيًضا ابسم  ،اخلسائر املالية، يف حني ال يتلقى الطرف اإلداري أي مكافأة جلهوده

 .(Khan& Bhatti ,2008: 45"املستثمر")
 االستصناع: -ث

يع سلعة غري موجودة املعىن احلريف لكلمة االستصناع هو "التصنيع". هذا النوع من التمويل عادة ما يب
يف وقت التعاقد. و يركز االستصناع للتمويل على مشاريع البنية التحتية الكبرية، مثل تصنيع الطائرات وبناء 

أذ خيرب العميل املصرف عزمه على شراء سلعة البد من تصنيعها أو جتميعها مبواصفات معينة .حمطات الطاقة
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د استصناع، يسمح للمصرف بعقد مع طرف اثلث لتصنيع بسعر حمدد بعد ذلك يربم العميل واملصرف عق
السلعة اليت وافقوا عليها وتسليم هذه السلعة إىل العميل يف وقت معني وبسعر حمدد ميكن للعميل الدفع 

 .(,Alsolami 12 :2015) .للمصرف على الفور أو على عدة أقساط
 االجارة )التأجري( -ج

مبعىن العوض ويعين متليك للمنفعة بتعويض وفقا لشروط العقد االجارة لغة مشتقة من األجر وهو 
هذا يعين قرض قطعة معينة من املمتلكات، ومضموهنا هو أن ال تستهلك من  (2009:111 ،)النجار

قبل استخدامها وبعبارة أخرى، هو هدية االنتفاع من املمتلكات أو السلع اليت ال تستهلك عند االستخدام 
(2013:79Ismal,)،  رًاأن االجارة مشروعة استنادا اىل قوله تعاىل و ت  ع ل ي ِه أ ج   ق ال  ل و  ِشئ ت  الخت  ذ 

( ميكن لعقد اإلجارة أن يقدم للمستأجر خيار شراء األصل يف هناية 77سورة الكهف: ، )القران الكرمي
 اإلجيار. أو ابألقساط من مبلغ حمدد خالل فرتة ،فرتة اإلجيار عن طريق هدية أو مقابل عوض

  السلم -د
وأسلم مبعىن اسلف مبعىن قدم وسلم وهي البيع الذي يتم فيه تسليم  ،السلم لغة هو التقدمي والتسليم

الثمن يف وقت ابرام العقد ويؤجل تسليم السلعة احملددة واملوصوفة بدقة اىل وقت الحق يكون حمدد يف 
تم أتجيل التسليم فيه حىت موعد حمدد يف أن السلم هو البيع الذي ي (.48 :2008 ،العقد. )الشمري

املستقبل ويتم استخدامه للمنتجات الزراعية و الصناعية من أجل االمتثال للشريعة، جيب أن حيدد عقد 
-Khan, 2003:28)السلم نوعية املنتوج للتسليم، وجيب أن يتم السداد يف الوقت الذي مت فيه إبرام العقد.

 الكامل املتفاوض عليه للمنتج الذي وعد البائع بتسليمه يف اتريخ مستقبلي. ( يدفع املشرتي للبائع الثمن29
 (Čihák& Hesse, 2008:22)الدفع املسبق، التسليم املؤجل( )

 مفهوم تقييم االداء وماهية االداء املالي :ثانيا
ملية هي عنصر وهذه الع .استقراء التاريخ يوضح أن عملية تقيم االداء قدمية منذ قدم االنسان ذاته ن  إ

ومن خالهلا حتدد النتائج والدالئل اليت ميكن أن توضح عملية  ،مهم من عناصر أي عملية ادارية انجحة
وان االهتمام بعملية تقييم االداء ودقة اساليبه وموضوعية مؤشراته وحرصها على  التطور واالصالح.

جدية اجلهود وصقل االرادة لوضع عملية التنمية التصحيح استنادا للنتائج ميكن وصفها أبهنا الدليل على 
على بداية الطريق، كما يعرب نظام تقييم االداء عن نضج اجملتمع وعقالنيته يف تيسسري شؤونه 

 .(393- 389: 2010،)النجار
وقد تطور موضوع تقييم األداء ومفهومه يف الوحدات االقتصادية مبرور االايم بسبب التطور احلاصل يف 

لتنظيمي واإلنتاجي للوحدات االقتصادية ذاهتا أو للصناعة بصورة عامة من خالل البداية البسيطة اهليكل ا
واملتمثلة ابلرقابة الشخصية من قبل اصحاب املنظمات على العاملني للتأكد من سالمة تنفيذهم لألعمال 

ادية ومنوها من جهة املوكلة إليهم ومث تطورت هذه الفكرة وأصبحت أكثر توسعا بتطور الوحدات االقتص
 (2008:7 ،وتطور العلوم والتقنية من جهة أخرى. )املوىل
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إن تقييم األداء يهدف اىل التحقق من أن األهداف املنشودة للمؤسسات املالية واملصرفية يتم حتقيقها  
لقيا   وهو طريقة ،تقييم األداء جزًءا من إجراءات الرقابة دُّ عمن خالل استخدام طرق جتريبية خمتلفة ويُ 

إجنازات املنظمة بناًء على األهداف املخطط هلا. وقد زاد االهتمام بعملية تقييم األداء ملا تربزه من نتائج 
تعرب عن مدى جناح املنظمات يف تنفيذ اخلطط والربامج احملددة من قبل اإلدارات العليا يف املنظمات، حيث 

 .(Szczepanowicz 2011:99,عن األداء اجليد.)يعد املردود املتمثل يف الربح أساسا لكل عمل معربا 
ومما ينبغي اإلشارة اليه أن عملية التقييم ليس الغرض منها التشهري وزرع الرعب وتعطيل االعمال وأمنا 
اهلدف منها العكس من ذلك وهو ظهور حقيقة نتائج االداء والتعرف على عقباته لكي يتم التخلص هذه 

املؤسسة ومن اجل االفراد املتعاملني معها والعاملني فيها ابإلضافة اىل املصلحة العامة. العقبات من اجل 
 (2010:417 ،)النجار

وميكن تعريف عملية تقييم االداء أبهنا اخلطوة االخرية لكل عملية، ومن خالهلا يتم مقارنة النتائج مع 
(، 2001:120 ،نظمة يف ضوء التقييم )العامرياملعايري املناسبة وبذلك تكون االدارة استنتاجات عن اداء امل

 ،ويرى املوىل تقييم أبنه عملية حتديد درجة النجاح يف اجناز أالهداف اليت مت اعتمادها مسبقا )املوىل
( وهناك من يرى انه تقييم مدى جناح االدارة يف حتقيق عوائد عالية متوازنة مع خماطر مقبولة 7: 2008

( اما )القريشي( فقد عرف Jordan & Miller Jr,2009:414فعة واملخاطر املقبولة.)لتوازن بني العوائد املرت
تقييم االداء أبنه حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف و يساهم هذا التشخيص يف ختطط قرارات ادارة 

 .(90: 2004،املوجودات واملطلوابت للمصرف. )قريشي
 ثالثا: اهداف تقييم االداء

تقييم االداء بشكل عام هو معرفة أن االداء احلقيقي للمنظمة يسري وفقا ملاهو  اهلدف االساسي من ن  إ
( وحتقق عملية تقييم االداء مجلة من ,Karkoulian 32-2002:31خمطط له من اجل النمو والتطور )

( 2008:61 ،من قبل الباحثني امهها مايلي:)احليدري االهداف مت طرحها
(Nelson&Quick,2015:92) (29 :2015 ،)مسعودي. 

أو قطاعات خمتلفة ألصالح االدارة  ه. املقارنة بني اداء املصرف واملصارف األخرى ضمن القطاع نفس1
العليا ابجلوانب االجيابية ومدى امكانية االستفادة من اخلطة وتطبيقها لالرتقاء ابملصرف يف رفع مستوى 

 أدائه.
إذ تتكفل هذه النتائج  ،دث داخل املصارفكشف وتشخيص املشاكل االدارية والتنظيمية اليت حت.  2

 .التحليلة الكشف عن بعض العيوب االدارية والتنظيمية
 ،تنشيط االجهزة الرقابية على أداء عمل املصارف عن طريق املعلومات اليت تقدمها تقارير األداء. 3

وحتقيق  ،مما يتيح للقائمني على املصرف ومتخذي القرار التحقق من كفاءة عالية واجنازها ألهدافها املرسومة
 اكرب العوائد اوابقل تكلفة ممكنة.
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 أهمية تقييم األداء ا:رابع
ان تقييم االداء يعد عنصرا هاما جدا وجيب تطويره من قبل املؤسسات ويعد عملية اساسية من العمليات 

والتستطيع أي  ،دارية يف املؤسسة والتقل امهية عن العمليات االخرى كأختاذ القرار وبناء فرق العملاال
( لكوهنا تعمل على قيا  41: 2014 ،مؤسسة مهما كان نوعها امهال عملية التقييم )اخلفاجي وايغي

 .(1981:11 ،مدى النجاح الذي حتققه يف خمتلف اجملاالت والسعي للوصول اىل االهداف )الصباغ
 :وتكمن امهية تقييم االداء يف مايلي

يساعد يف معرفة احتياجات العمالء لوسائل االستثمار اذا كانت هذه الصيغة تليب احتياجاهتم  -1
 فمن خالهلا يعمل املصرف على التوسع.

ى يساعد يف اجياد نوع من املنافسة بني املراكز املختلفة يف املصرف مما يساعد يف حتسني مستو  -2
 االداء فيه.

األداء عن التطور الذي حتققه املصارف يف عملها حنو األفضل أو األسوأ من خالل  ميييكشف تق -3
 ابملصارف املماثلة األخرى. ايمن مدة إىل أخرى ومكان اينتائج األداء احلقيقي يف املصرف زمان

 تنشأ روح التنافس بني املصارف ويتم حتفيز االدارات لتحسني أدائهم. -4
 وفعال. مياألداء للحصول على نظام سل ميييساهم تق -5
يساعد تقييم األداء على حتديد املركز االسرتاتيجي للمصارف وبيان ضمن أي بيئة يعمل فيها ومن  -6

 مث حتديد التغيريات لغرض حتسني املركز التنافسي.
كأسا  لسياسات العمل يوفر تقييم األداء معلومات قيمة عن قرارات، فإن تقييم األداء خيدم   -7

( 232 :2008والدوري،  يني( )احلس21 :2015 ،( )تريعة46 :2015،( )زغود177املناسبة.)عاصي:
(2016:3 Iyengar,  &Moyal). 

 PATROLنموذج خامسا: 
يعد  PATROLنظام تصنيف داخلي جديد يسمى نظام  1993قدم البنك املركزي االيطايل يف عام 

أداة رقابية خارجية إلعطاء صورة واضحة لصحة املصارف املالية وتقدمي الدعم يف حتديد أولوايت استخدام 
ء الفحوصات الدورية املوارد اإلشرافية لتحديد وقت اختبارات املوقع. نظرًا لعدم وجود تفويض حمدد إلجرا

يف املوقع للمؤسسات املصرفية يف إيطاليا، االبعد اخضاع املصارف اىل التقييم خارج املوقع أبستخدام 
PATROL  يف إيطاليا ابلنسبة للمؤسسات املصرفية حيث ال يوجد أي توجيه لالختبارات الدورية يف

املعلومات املتاحة للتحليل و على أسا   PATROLاملوقع حبيث يتم تعيني مصارفها على تصنيف 
االشراف من بياانت التقارير التنظيمية الشهرية ونصف السنوية والسنوية اليت يتلقاها مصرف إيطاليا وأن 

والتنظيم)األدارة( هي كفاية رأ  املال والرحبية واجلودة االئتمانية  PATROLاملكوانت اخلمسة ال 
 (Mulugeta 2016:15,) والسيولة.
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 PATROLري او مكونات نموذج معايسادسا: 

 Capital adequacyكفاية رأس املال  -1
كفاية رأ  املال هو حتديد مستوى رأ  املال الذي يسمح به املصرف للحفاظ عليه من اخلسائر 
احملتملة النامجة عن املخاطر احملتملة واالمتثال ملستوى مالءة مقبول. يتبع مبدأ كفاية رأ  املال التوجهات 

ألدارة املخاطر. يتطلب تنفيذ هذا املبدأ تقييم مجيع املخاطر جلعلها قابلة للمقارنة مع القاعدة  الرئيسية
الرأمسالية للمصرف وتعديل رأ  املال إىل مستوى يتوافق مع تقييم املخاطر، مما يعين حتديد مستوى 

 2015:20,. )والً مقب حىت يكون جداً  "االحتمال" ملخاطر جتاوز اخلسائر، وهو خطر جيب أن يظل منخفضاً 
Bessis) وحيتسب: 

 رأ  املال االسا  + را  املال املساند
 (111-2011:110،)الربيعي والراضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كفاية رأ  املال=

 االصول املرجحة ابملخاطر
 :liquidityالسيولة  -2

احلماية واالمان للمصارف وحتافظ على قدرة اجلهاز املصريف على تلبية طلبات متثل السيولة عنصر 
( وهي Banks,2005:3االئتمان يف اي وقت وتسمح السيولة للوفاء اباللتزامات املتوقعة وغري املتوقعة )

رف ( وميكن تعريف سيولة املصCasu et al, 2006:486قدرة املؤسسة على دفع التزاماهتا عند استحقاقها )
على أهنا القدرة على تلبية االحتياجات النقدية املتوقعة وغري املتوقعة )الطارئة(. تنشأ االحتياجات النقدية 

 (.Machiraju, 2008:187من سحب الودائع، واستحقاقات االلتزامات ومدفوعات القروض )
 املوجودات السائلة

 (Rose,1999: 141) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= وحتتسب اباليت السيولة
 الودائع حتت الطلب

 (:profitabilityالرحبية ) –3
املقدمة من املصرف وهي تعد املقيا   متثل الرحبية االعمال النهائية للجهود املبذولة وكافة االنشطة

ريقة األكثر فعالية لألدارة و النمو يف ( وأن حتسني الرحبية هو الط98 :2007 ،الكلي لألداء املايل )لطفي
من النمو السريع يف املوجودات، ميكن للمصرف أن  هنفس األرابح يوفر زايدة حقوق املسامهني. وابلقدر

املقيا  األساسي لرحبية املصارف هو العائد على األصول وأن ( Machiraju, 2008:127).يقوي رأ  املال
(ROA) (,2011:70al etGul) 

 صايف االرابح
 (Mishkin& Eakins,2012:411) %100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعائد على االصول =

 امجايل املوجودات
  credit qualityجودة االئتمان  -4

وهي احتمالية عدم التزام عمالء املصرف املقرتضني ابلوفاء إبلتزاماهتم جتاه املصرف، وذلك عند 
استحقاق هذه االلتزامات أو عدم السداد حسب ما متفق عليه، اذ تعد هذه املخاطر مرتبطة ابلطرف 
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)عنانزه و  .املقابل يف العقد من حيث قدرته على سداد إلتزاماته جتاه املصرف يف الوقت احملدد
 ( يتم قيا  جودة االئتمان حسب االيت:2013:215،عثمان

 (& Quagliariello, Cannata 2004:14الديون املشكوك يف حتصيلها/ إمجايل القروض)
 :organizationالتنظيم  -5

تقدمي وتعد أهم الطرق لتغيري وضع املنظمة هو ،حيتاج اي عمل تنظيمي اىل تطوير اخلطوات املتبعة فيه
وظائف اندرة ومتطورة تواكب التغيري وتعد املوارد البشرية مصدر قوة للمصارف وتكمن مقدرهتا املتميزة يف 
قدرة العاملني وخربهتم ومهارهتم اليت جتعل املؤسسات تتنافس من خالل تطوير العاملني وأجياد وسائل 

حتليل االداء التنظيمي لتشخيص  ( وميكن تعريف التنظيم أبنه608 - 606: 2017 ،لتحفيزهم )العنزي
وأن التنظيم  درجة الكفاءة والوصول اىل استرياتيجات التطوير لكي تصل املنظمة اىل املستوى املطلوب.

 .(51-50 :2008 ،يعد وظيفة ادارية اهلدف منها بناء مايعرف ابهليكل التنظيمي )املرجوشى
 امجايل املصاريف التشغيلية

 (Rose 176,1999:) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التنظيم =معدل كفاءة 
  امجايل االيرادات التشغيلية

 االطار العملي والتحليلي :المبحث الثالث

-جودة االئتمان  -)كفاية را  املال  PATROLليل نتائج عناصر منوذج يتناول هذا املبحث حت
 .، لعينة من املصارف اإلسالمية العراقيةالسيولة( -الرحبية  -التنظيم او االدارة 

 املصرف الوطني االسالمي::اوال
 5/5/2005بتاريخ  26073أتسس املصرف كشركة مسامهة خاصة مبوجب اجازة التأسيس املرقمة م.ش 

مليار دينار حاليا، وبلغ عدد فروعه لغاية  251مليار دينار واستمر يف الزايدة اىل أن وصل  25رأمسال قدره ب
 .( فروع6) 2017سنة 
 كفاية رأس املال  .1

ان الوسط احلسايب لكفاية را  املال يف املصرف الوطين اإلسالمي كان  (1يبني اجلدول رقم )
فقد حقق املصرف اعلى نسبة ،  املال للمصرف املذكور(( ويالحظ تباين نسب كفاية رأ24.71%))

(( وهي اعلى من النسبة احملددة يف قانون املصارف العراقية ومقررات جلنة %30( بلغت ))2013) سنة
(( وهي أيضا اعلى من النسبة احملددة %15( اذ بلغت ))2011ابزل. فيما كانت اقل نسبة خالل عام )

ررات جلنة ابزل ان ذلك يدل بشكل عام اىل تبين املصرف لسياسة جمازفة يف قانون املصارف العراقية ومق
 يف استثمار موجوداته فهو مييل اىل الدخول ابستثمارات تتميز مبخاطرة.

كانت   2011مقارنة بسنة  ((%16.00))2012ارتفاع نسبة كفاية رأ  املال لسنة  وان
ارتفعت كفاية رأ   2013%(( ويف سنة  8.71(( وهي اقل من الوسط احلسايب بفارق ))15.00%))

(( %5.2واعلى من الوسط احلسايب بفارق )) 2011%(( وهي ضعف سنة  30.00املال بنسبة بلغت ))
اىل  150املصرف من ))ومتثل هذه الزايدة هناك منو يف رأ  مال املصرف حيث متت زايدة رأ  مال 

(( وهي نسبة مقاربة اىل الوسط %24.00فقد اخنفضت اىل )) 2014(( مليار دينار واما يف سنة 251
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(( وهي اكرب من الوسط احلسايب ويف %28.00فقد ارتفعت النسبة اىل )) 2015احلسايب ويف سنة  
(( وهي اعلى %34.00فقد ارتفعت اىل )) 2017(( اما يف %26.00فقد اخنفضت اىل )) 2016

(( وعلى الرغم %9.29ب ))نسبة سجلها املصرف الوطين االسالمي خالل السنوات واكرب من املتوسط 
من التابني يف النسب للمصرف االأهنا مجيعها ملتزمة ابلنسبة املقررة من قبل البنك املركزي وهي ادىن حد 

الزايدة هناك منو يف رأ  مال  للمصارف ومجيعها جتاوزت هذه النسب احملددة ومتثل هذه ((12%))
حسب جدول  1املصرف ومتثل هذه النسب مالءة مالية جيدة للمصرف وحصلت على تصنيف 

منوذج (( وفق %15جلميع السنوات الن مجيع النسب اكرب او تساوي ))يف امللحق  (1التصنيفات رقم )
 (.PATROLاملصريف )التقييم 

 الرحبية  .2
 ((%3.95وسط احلسايب للرحبية يف املصرف الوطين اإلسالمي كان ))( ادانه جند ان ال1من اجلدول )

( بلغت 2012ويالحظ تباين نسب الرحبية للمصرف املذكور، فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة )
( 2011فيما كانت اقل نسبة خالل عام ) .(( وهي اعلى من النسبة احملددة يف جدول التصنيف5.10%))

ا اعلى من النسبة احملددة يف اجلدول ان ذلك يدل بشكل عام اىل تبين (( وهي أيض%2.31اذ بلغت ))
املصرف لسياسة استثمار موجوداته فهو مييل اىل الدخول ابستثمارات تتميز مبخاطرة كبرية لتحقيق االرابح 

(( %5.10)) 2012وعدم جتميد االموال. وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة الرحبية لسنة 
(( ويف سنة %1.15))(( وهي اعلى من الوسط احلسايب بفارق %2.31)) كانت  2011بسنة مقارنة 
فقد  2014(( واما يف سنة %0.91)) ـ(( واعلى من املتوسط ب%4.86)) فقد اخنفضت اىل 2013

(( وهي اقل من املتوسط %3.76)) فأخنفضت نسبة الرحبية 2015(( ويف سنة %5.05)) ارتفعت اىل
(( وهي اقل من الوسط احلسايب %3.32فقد اخنفضت اىل )) 2016(( ويف سنة %0.19بنسبة قليلة ))

(( %0.69)) ـ(( وهي اقل من املتوسط ب%3.26)) فقد اخنفضت اىل 2017(( و يف %0.63بنسبة ))
وبعدها بدأ ت نسبة الرحبية  2013( شهد تذبذب اذ بلغ اعلى معدل يف سنة ROAيتضح أن )

زايدة يف املوجودات كانت اكرب من الزايدة  هنالك تفاع صايف االرابح ولكنابالخنفاض على الرغم من ار 
احلاصلة يف صايف االرابح املتحققة هنا يتطلب من املصرف استثمار االموال وتوظيفها يف موجودات حتقق 
اعلى العوائد مع مراعاة املخاطر املصاحبة هلذه االستثمارات والسعي اىل تعظيم االستثمار من خالل 

وعلى الرغم من التابني يف النسب للمصرف االاهنا مجيعها ملتزمة ابلنسبة ستخدام االدوات االسالمية ا
املقررة يف جدول التصنيف للمصارف ومجيعها جتاوزت هذه النسب احملددة ومتثل هذه النسب أن املصرف 

السنوات  ( جلميعPATROL) وفق منوذج التقييم املصريف1حقق ارابح جيدة وحصلت على تصنيف 
 .%1الن مجيع النسب اكرب من 

 جودة االئتمان .3
( ادانه جند ان الوسط احلسايب جلودة االئتمان يف املصرف الوطين اإلسالمي كان 1من اجلدول )

فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة  ،ويالحظ تباين نسب جودة االئتمان للمصرف املذكور ((3.34%))
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فيما كانت اقل نسبة  .من النسبة احملددة يف جدول التصنيف (( وهي اقل%4.89( بلغت ))2017)
(( وهي أيضا اقل من النسبة احملددة وأن ذلك يدل على أن %1.36( اذ بلغت ))2011خالل عام )

 القروض املمنوحة. يف حتصيلها مقابلك املصرف مل خيصص مبالغ كافية للديون املشكو 
(( مقارنة بسنة %2.12)) 2012وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة جودة االئتمان لسنة 

ارتفعت  2013ويف سنة  ((%1.22(( وهي اقل من الوسط احلسايب بفارق ))%1.36كانت ))  2011
فقد ارتفعت  2014ة (( واعلى من املتوسط بفرق قليل جدا ويف سن%3.44جودة االئتمان بنسبة بلغت))

فقد ارتفعت نسبة  2015(( ويف سنة %0.05بنسبة )) (( وهي اكرب من الوسط احلسايب%3.39اىل))
 2016(( ويف سنة %0.19(( وهي اكرب من الوسط احلسايب بفارق قليل جدا ))%3.53جودة االئتمان))

نسبة جودة  بلغت 2017(( وهي اكرب من الوسط احلسايب ويف %4.64ارتفعت النسبة اىل ))
(( وجند ان نسبة االرتفاع طفيفة جدا ومل تبلغ النسبة املطلوبة وأن مجيع النسب مل تعطي %4.89االئتمان))

امان للخسائر اليت ممكن أن يتعرض هلا املصرف وهذا دليل على أن املصرف مل خيصص مبالغ غري كافية 
خوفا من عدم سداد العميل وتولد خماطر  مقابل مامتنحه من قروض وتعد جودة االئتمان من النسب املهمة

جلميع السنوات  (PATROLوفق منوذج التقييم املصريف ) (5ائتمان وحصل املصرف على التصنيف )
 ،و هذا دليل على ان ادارة القروض تتبع سياسة غري مرضية مما يستدعي اهتمام من قبل السلطات املختصة

 من قبل االدارة. لتحسني مستوى ادارة القروض و ادارة املخاطر
 التنظيم .4

(( %33.73( ادانه جند ان الوسط احلسايب للتنظيم يف املصرف الوطين اإلسالمي كان ))1من اجلدول )
( بلغت 2011ويالحظ تباين نسب التنظيم للمصرف املذكور، فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة )

( اذ بلغت 2013عام )(( وحصلت على اقل تصنيف. فيما كانت اقل نسبة خالل 64.72%))
 (( وهي متثل افضل نسبة ويعد املصرف افضل تنظيميا.23.97%))

%(( مقارنة بسنة  24.16)) 2012وعلى املستوى التفصيلي نالحظ اخنفاض نسبة التنظيم لسنة 
وفق  1(( واقل من الوسط احلسايب وتعد افضل تنظيما وحصل على تصنيف%64.72كانت ))  2011

( الن االدارة استطاعت ان حتقق ايرادات أبقل املصاريف ويف سنة PATROLيف )منوذج التقييم املصر 
 2014(( و يف سنة %9.76(( واقل من الوسط احلسايب بفارق ))%23.97فقد اخنفضت اىل)) 2013

(( وحصل املصرف على %2.65(( وهي اصغر من الوسط احلسايب بنسبة))%31.09فقد ارتفعت اىل))
 2016(( وهي اقل من املتوسط ويف %32.98رتفعت نسبة التنظيم))فقد ا 2015اما  3تصنيف 
(( كان %24.13نسبة التنظيم )) اخنفضت 2017(( وهي اعلى من املتوسط ويف %35.10ارتفعت))

 2012وجند ان نسبة التذبذب طفيفة وكان تنظيم املصرف لسنيت 2016افضل من  2017تنظيمها يف 
مل حتقق االيرادات املطلوبة  2016و 2015و 2014يف وتراجع تنظيمها  2011افضل من  2013و

وفق منوذج  1حققت النسبة املطلوبة وحصلت على تنظيم جيد بتصنيف 2017أبقل املصاريف ولكن 
 (.PATROLالتقييم املصريف )
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 السيولة .5 
( ادانه جند ان الوسط احلسايب للسيولة يف املصرف الوطين اإلسالمي كان 1من اجلدول )

الحظ تباين نسب السيولة للمصرف املذكور، فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة وي ((79.50%))
( 2015(( وحصلت على اقل تصنيف. فيما كانت اقل نسبة خالل عام )%99.48( بلغت ))2016)

 (( وهي متثل افضل نسبة ويعد املصرف افضل سيولة.%58.95اذ بلغت ))
(( مقارنة بسنة %77.08)) 2012لسنة  وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة السيولة

وفق منوذج  4(( واقل من الوسط احلسايب وتعد افضل وحصلت على تصنيف%98.80)) كانت  2011
(( واقل من املتوسط %63.63فقد اخنفضت اىل)) 2013( ويف سنة PATROLالتقييم املصريف )

 2015من املتوسط اما  (( وهي اعلى%83.42)) فقد ارتفعت اىل 2014(( ويف سنة %15.87بفارق))
وهي  2(( وهي اقل من املتوسط وحصلت على تصنيف %58.95فقد اخنفضت نسبة السيولة اىل ))

(( %99.48)) ارتفعت نسبة السيولة 2016افضل سنة حققت نسبة معقولة مقارنة ابلسنوات السابقة ويف 
سبة السيولة للمصرف (( وان ن%75.13اخنفضت نسبة السيولة )) 2017وهي اعلى من املتوسط ويف 

للسنوات املبحوثة ليس ابملستوى والسبب يف ارتفاع السيولة النقدية املوجودة لدى املصرف واملصارف 
يف حجم  اً االخرى مقابل اخنفاض حجم االيداع على خالف السنوات االخرى واليت شهدت اخنفاض

ض معدل االموال السائلة لدى املصرف ابلرغم من ذلك فان اخنفا اإليداع،االموال مقابل االرتفاع يف حجم 
يسهم يف استغالل السيولة النقدية يف موجودات مرحبة وعلى العكس من ذلك ان ارتفاع السيولة النقدية 
لتحقيق االمان للمودعني لكن جيب ان تكون حبدود معقولة اذ ان بقاء هذه االموال من دون استغالل 

 ذا جيب على املصرف السعي لالستفادة من هذه االموال.سوف يعكس نتائج سلبية على ايراد املصرف ل
 (2017-2011للمدة ) للمصرف الوطين االسالمي PATROL(يوضح مؤشرات منوذج 1اجلدول )
املؤشرات 
 السنوات

 السيولة  التنظيم جودة االئتمان  الرحبية كفاية رأس املال 

2011 15.00% 2.31% 1.36% 64.72% 98.80% 
 5 5 5 1 1 التصنيف

2012 16.00% 5.10% 2.12% 24.16% 77.08% 
 4 1 5 1 1 التصنيف

2013 30.00% 4.86% 3.44% 23.97% 63.63% 
 3 1 5 1 1 التصنيف

2014 24.00% 5.05% 3.39% 31.09% 83.42% 
 5 3 5 1 1 التصنيف

2015 28.00% 3.76% 3.53% 32.98% 58.95% 
 2 3 5 1 1 التصنيف
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2016 26.00% 3.32% 4.64% 35.10% 99.48% 
 5 3 5 1 1 التصنيف

2017 34.00% 3.26% 4.89% 24.13% 75.13% 
 4 1 5 1 1 التصنيف

 %79.50 %33.73 %3.34 %3.95 %24.71 الوسط احلسايب
 رفأعتماداً على امليزانية العمومية للمص نياملصدر: من أعداد الباحث

 املصرف العراقي االسالمي :ثانيا
يف  5011أتسس املصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية مبوجب شهادة التأسيس املرقمة م.ش/

الصادرة من دائرة التسجيل وابشر املصرف اعماله بعد حصوله على اجازة من قبل  29/12/1992
ومار  نشاطه يف  14/3/1993يف  9/3893املصرف املركزي العراقي مبوجب كتاهبم املرقم ت   /

( مليار دينار وبلغ عدد 250وقام املصرف بزايدة رأمساله عدة مرات اىل أن وصل اىل ) 24/4/1993
 ( فرعا منتشرة يف احملافظات وثالثة يف بغداد.14) 2017الفروع لغاية 

 كفاية رأس املال  .1
 صرف العراقي اإلسالمي كان( ادانه جند ان الوسط احلسايب لكفاية را  املال يف امل2من اجلدول )

فقد حقق املصرف اعلى نسبة  ،((، ويالحظ تباين نسب كفاية رأ  املال للمصرف املذكور73.05%))
(( وهي اعلى من النسبة احملددة يف قانون املصارف العراقية ومقررات %129.69( بلغت ))2017سنة )

(( وهي أيضا اعلى من النسبة %33.00( اذ بلغت ))2011جلنة ابزل فيما كانت اقل نسبة خالل عام )
احملددة يف قانون املصارف العراقية ومقررات جلنة ابزل. ان ذلك يدل بشكل عام اىل تبين املصرف لسياسة 

 حمافظة يف استثمار موجوداته فهو مييل اىل عدم الدخول ابستثمارات تتميز مبخاطرة.
(( مقارنة %33.80)) 2012املال لسنة وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة كفاية رأ  

 2013(( ويف سنة %39.25(( وهي اقل من الوسط احلسايب بفارق ))%33.00كانت ))  2011بسنة 
(( اما %25.21(( وهي اعلى من الوسط احلسايب ))%47.84ارتفعت كفاية رأ  املال بنسبة بلغت ))

(( ومتثل %70.47مقارنة ابلسنوات السابقة حيث بلغت )) اً كبري   اً فقد شهدت ارتفاع 2014يف سنة 
( 250اىل  202) هذه الزايدة هناك منو يف رأ  مال املصرف حيث متت زايدة رأ  مال املصرف من

فقد  2015(( ويف سنة %2.58)) مليار دينار وهي نسبة مقاربة اىل املتوسط احلسايب بفارق بسيط
فقد ارتفعت اىل  2016رب من الوسط احلسايب ويف (( وهي اك%84.53ارتفعت النسبة اىل))

(( وهي اعلى نسبة سجلها املصرف %129.69فقد ارتفعت اىل )) 2017(( اما يف 112.03%))
(( وعلى الرغم من التابني يف النسب %56.64))ـالعراقي االسالمي خالل السنوات واكرب من املتوسط ب

( للمصارف (%12)) ة من قبل البنك املركزي وهي ادىن حدللمصرف االاهنا مجيعها ملتزمة ابلنسبة املقرر 
ومجيعها جتاوزت هذه النسب احملددة ومتثل هذه الزايدة هناك منو يف رأ  مال املصرف ومتثل هذه النسب 



  

312 

 30: العدد

( جلميع PATROLوفق منوذج التقييم املصريف ) 1مالءة مالية جيدة للمصرف وحصلت على تصنيف  
 .((%15او تساوي ))السنوات الن مجيع النسب اكرب 

 الرحبية .2
((، %3.00( ادانه جند ان الوسط احلسايب للرحبية يف املصرف العراقي اإلسالمي كان ))2من اجلدول )

بلغت  (2013فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة ) ،ويالحظ تباين نسب الرحبية للمصرف املذكور
( 2014ا كانت اقل نسبة خالل عام )فيم .(( وهي اعلى من النسبة احملددة يف جدول التصنيف5.78%))

(( وهي أيضا اعلى من النسبة احملددة يف جدول التصنيف ان ذلك يدل بشكل عام %1.34اذ بلغت ))
اىل تبين املصرف لسياسة استثمار موجوداته فهو مييل اىل الدخول ابستثمارات تتميز مبخاطرة قليلة لتحقيق 

 االرابح معتدلة.
 2011(( مقارنة بسنة %5.71)) 2012حظ ارتفاع نسبة الرحبية لسنة وعلى املستوى التفصيلي نال

ارتفعت  2013(( ويف سنة %2.71(( وهي اعلى من الوسط احلسايب بفارق ب ))%3.52)كانت )
 فقد اخنفضت اىل 2014(( وهي اعلى من الوسط احلسايب اما يف سنة %5.78)) الرحبية بنسبة بلغت

فقد ارتفعت نسبة الرحبية اىل  2015(( ويف سنة %1.67نسبة ))(( وهي اقل من املتوسط ب1.34%))
(( وهي اقل من املتوسط %1.56اخنفضت اىل)) 2016( وهي اقل من املتوسط ويف سنة (1.60%))

(( وهي اقل من املتوسط بفارق %1.51نسبة )) 2017واستمر االخنفاض يف الرحبية حيث بلغت يف سنة 
وبعدها بدأ ت نسبة  2013ذب اذ بلغ اعلى نسبة يف سنة ( شهد تذبROA(( يتضح أن )1.49%))

الرحبية ابالخنفاض على الرغم من ارتفاع االرابح ولكن هنالك زايدة يف املوجودات كانت اكرب من الزايدة 
لتحقق اعلى العوائد  احلاصلة يف صايف االرابح املتحققة هنا يتطلب من املصرف استثمار االموال وتوظيفها

خاطر املصاحبة هلذه االستثمارات والسعي اىل تعظيم االستثمار من خالل استخدام االدوات مع مراعاة امل
االسالمية وعلى الرغم من التابني يف النسب للمصرف االاهنا مجيعها ملتزمة ابلنسبة املقررة يف جدول 

وحصلت على  اً التصنيف ومجيعها جتاوزت هذه النسب احملددة ومتثل هذه النسب أن املصرف حقق ارابح
 ((.%1)) جلميع السنوات الن مجيع النسب اكرب من (PATROLوفق منوذج التقييم املصريف ) 1تصنيف 

 جودة االئتمان .3
( ادانه جند ان الوسط احلسايب جلودة االئتمان يف املصرف العراقي اإلسالمي كان 2من اجلدول )

فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة ((، ويالحظ تباين نسب جودة االئتمان للمصرف املذكور 6.28%))
فيما كانت اقل نسبة  .(( وهي اقل من النسبة احملددة يف جدول التصنيف%10.05( بلغت ))2012)

(( وهي أيضا اقل من النسبة احملددة وأن ذلك يدل على أن %2.34( اذ بلغت ))2013خالل عام )
 القروض املمنوحة. املصرف مل خيصص مبالغ كافية للديون املشكوك يف حتصيلها مقابل

(( مقارنة %10.05)) 2012وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة جودة االئتمان لسنة 
 2013(( ويف سنة %3.77(( وهي اكرب من الوسط احلسايب بفارق ))%5.77)) كانت  2011بسنة 

فقد  2014%(( يف سنة  3.94)) (( واقل من املتوسط بفارق%2.34اخنفضت جودة االئتمان ))
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فقد اخنفضت نسبة  2015(( اما يف %1.21)(( وهي اقل من املتوسط بنسبة )%5.07ارتفعت اىل ))
(( وهي اعلى من املتوسط %6.65)) ارتفعت 2016ويف  (( واقل من املتوسط%4.93)) جودة االئتمان

االرتفاع طفيفة جدا ومل تبلغ النسبة (( وجند ان نسبة %9.15)) بلغت نسبة جودة االئتمان 2017ويف 
للخسائر اليت ممكن أن يتعرض هلا املصرف وهذا دليل على أن  اماانً  املطلوبة وأن مجيع النسب مل تعطِ 

املصرف مل خيصص مبالغ كافية مقابل مامتنحه من قروض وتعد جودة االئتمان من النسب املهمة خوفا من 
( جلميع السنوات وفق منوذج 5وحصل املصرف على التصنيف ) عدم سداد العميل وتولد خماطر ائتمان

مرضية مما يستدعي  وهذا دليل على ان ادارة القروض تتبع سياسة غري (PATROLالتقييم املصريف )
 لتحسني مستوى ادارة القروض و ادارة املخاطر من قبل االدارة. ،اهتمام من قبل السلطات املختصة

 التنظيم .4
جند ان الوسط احلسايب للتنظيم يف املصرف العراقي اإلسالمي كان ( ادانه 2من اجلدول )

فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة  ،للمصرف املذكور ((، ويالحظ تباين نسب التنظيم47.48%))
( 2011(( وحصلت على اقل تصنيف. فيما كانت اقل نسبة خالل عام )%60.91( بلغت ))2014)

 ويعد املصرف افضل تنظيميا. بة(( وهي متثل افضل نس%22.61اذ بلغت ))
 2011(( مقارنة بسنة %34.11)) 2012وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة التنظيم لسنة 

وحصل  2012من سنة  2011(( واقل من الوسط احلسايب وتعد افضل تنظيما سنة %22.61كانت ))
حصلت على  2012بينما سنة  الن االدارة استطاعت ان حتقق ايرادات أبقل املصاريف 1على تصنيف

(( %55.02فقد ارتفعت اىل )) 2013ويف سنة  (PATROLوفق منوذج التقييم املصريف ) 3تصنيف 
(( وهي اعلى من %60.91فقد ارتفعت اىل)) 2014(( يف سنة %7.54واقل من املتوسط بفارق ))

(( وهي اقل %47.41فقد اخنفضت نسبة التنظيم)) 2015(( اما %13.43بنسبة )) الوسط احلسايب
ارتفعت  2016من الوسط احلسايب بنسية قليلة جدا لكن مل حتقق املستوى املطلوب من التنظيم ويف 

(( وان %58.78)ارتفعت نسبة التنظيم ) 2017ويف  (( وهي اعلى من الوسط احلسايب53.51%))
ملطلوب أبقل املصاريف مل حتقق االيراد ا نسبة تنظيم املصرف للسنوات املبحوثة ليس ابملستوى املطلوب

وفق منوذج التقييم املصريف  1حققت النسبة املطلوبة وحصلت على تنظيم جيد بتصنيف  2011ماعدا 
(PATROL.وبعدها اصبح تنظيمها تنازيل ) 
 السيولة .5

( ادانه جند ان الوسط احلسايب للسيولة يف املصرف العراقي اإلسالمي كان 2من اجلدول )
فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة  ،للمصرف املذكور ين نسب السيولة((، ويالحظ تبا153.74%))
( 2011(( وحصلت على اقل تصنيف. فيما كانت اقل نسبة خالل عام )%250.77( بلغت ))2017)

(( وهي متثل افضل من النسبة سابقة الذكر ويعد املصرف افضل سيولة ولكن مل %115.47اذ بلغت ))
وفق منوذج التقييم املصريف  5النسبتني حصلت على تصنيف  ،حيقق املستوى املطلوب للتصنيف

(PATROL.) 
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(( مقارنة بسنة %119.89)) 2012وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة السيولة لسنة  
فقد ارتفعت اىل  2013من الوسط احلسايب ويف سنة  (( واعلى%115.47كانت ))  2011

فقد ارتفعت  2014(( ويف سنة %30.49ق ))(( واقل من الوسط احلسايب بفار 123.24%))
فقد اخنفضت نسبة السيولة اىل  2015(( وهي اقل من الوسط احلسايب اما %140.80اىل))

(( وهي اعلى %191.53ارتفعت نسبة السيولة )) 2016(( وهي اقل من املتوسط ويف 134.46%))
سبة خالل السنوات املبحوثة (( وهي اعلى ن%250.7)ارتفعت نسبة السيولة ) 2017من املتوسط ويف 

(( وان نسبة السيولة للمصرف للسنوات املبحوثة ليس %97.03للمصرف وبفارق عن املتوسط بنسبة))
ابملستوى املطلوب والسبب يف ارتفاع السيولة هو زايدة النقدية املوجودة لدى املصرف واملصارف االخرى 

الل السيولة النقدية يف موجودات مرحبة وان ارتفاع واملصرف مل يسهم يف استغ ،مقابل اخنفاض حجم االيداع
السيولة النقدية لتحقيق االمان للمودعني لكن جيب ان تكون حبدود معقولة اذ ان بقاء هذه االموال من 
دون استغالل سوف يعكس نتائج سلبية على ايراد املصرف ولذا جيب من املصرف السعي اىل االستفادة 

 من هذه االموال.
-2011للمدة )للمصرف العراقي االسالمي  PATROLيوضح مؤشرات منوذج  (2اجلدول )

2017) 
 املؤشرات
 السنوات 

 السيولة التنظيم جودة االئتمان الرحبية كفاية رأس املال

2011 33.00% 3.52% 5.77% 22.61% 115.47% 
 5 1 5 1 1 التصنيف

2012 33.80% 5.71% 10.05% 34.11% 119.89% 
 5 3 5 1 1 التصنيف

2013 47.84% 5.78% 2.34% 55.02% 123.24% 
 5 5 5 1 1 التصنيف

2014 70.47% 1.34% 5.07% 60.91% 140.80% 
 5 5 5 1 1 التصنيف

2015 84.53% 1.60% 4.93% 47.41% 134.46% 
 5 5 5 1 1 التصنيف

2016 112.03% 1.56% 6.65% 53.51% 191.53% 
 5 5 5 1 1 التصنيف

2017 129.69% 1.51% 9.15% 58.78% 250.77% 
 5 5 5 1 1 التصنيف

 %153.74 %47.48 %6.28 %3.00 %73.05 الوسط احلسايب
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 .املصدر: من أعداد الباحثان أعتماداً على امليزانية العمومية للمصرف
 مصرف ايالف االسالمي :ثالثا

شهادة التأسيس الصادرة عن تسجيل اسس املصرف ابسم )مصرف الربكة لالستثمار والتمويل( مبوجب 
مليار دينار وبعد صدور اجازة ممارسة الصريفة من  2برأمسال قدره  18/3/2001( يف 7788الشركات رقم )

وصدر قرار تسجيل الشركات املتضمن  30/5/2007بتاريخ 9/3/884البنك املركزي العراقي املرقمة
منتشرة يف احملافظات  اً ( فرع16) 2017التعديالت التالية على عقد التأسيس وبلغ عدد فروع املصرف لغاية 

ستة منها يف بغداد مت تعديل اسم املصرف من )مصرف الربكة لالستثمار والتمويل( اىل )مصرف ايالف 
 .شركة مسامهة خاصة( -اإلسالمي

 أسكفاية ر  -1
( ادانه جند ان الوسط احلسايب لكفاية را  املال يف مصرف ايالف اإلسالمي لسنة 3من اجلدول )

فقد حقق املصرف اعلى  ،((، ويالحظ تباين نسب كفاية رأ  املال للمصرف املذكور%52.71كان ))
ية (( وهي اعلى من النسبة احملددة يف قانون املصارف العراق%87.00( بلغت ))2017) نسبة سنة

(( وهي أيضا اعلى %18.00( اذ بلغت ))2011فيما كانت اقل نسبة خالل عام ) .ومقررات جلنة ابزل
ان ذلك يدل بشكل عام اىل تبين املصرف  .من النسبة احملددة يف قانون املصارف العراقية ومقررات جلنة ابزل

 ميز مبخاطرة معتدلة.لسياسة حمافظة يف استثمار موجوداته فهو مييل اىل الدخول ابستثمارات تت
(( مقارنة %38.00)) 2012وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة كفاية رأ  املال لسنة 

 2013(( ويف سنة %14.71)(( وهي اقل من الوسط احلسايب بفارق )%18.00كانت ))  2011بسنة 
اىل  فقد ارتفعت 2014مل تتغري نسبة كفاية رأ  املال بقى املصرف حمافظا عليها واما يف سنة 

فقد  2015( ويف سنة (%1.71)(( وهي نسبة مقاربة اىل الوسط احلسايب بفارق طفيف )51.00%))
(( ومتثل هذه الزايدة هناك منو يف رأ  مال املصرف حيث متت زايدة رأ  %68.00)ارتفعت النسبة اىل )

 فقد ارتفعت 2016ويف  (( مليار دينار وهي اكرب من الوسط احلسايب250اىل  102)مال املصرف من)
( وهي اعلى نسبة سجلها مصرف ايالف (%87.00فقد ارتفعت اىل)) 2017( اما يف (%69.00)اىل)

( وعلى الرغم من التابني يف النسب للمصرف (%34.29)االسالمي خالل السنوات واكرب من املتوسط ب)
( للمصارف ومجيعها (%12دىن حد))االاهنا مجيعها ملتزمة ابلنسبة املقررة من قبل البنك املركزي وهي ا

جتاوزت هذه النسب احملددة ومتثل هذه الزايدة هناك منو يف رأ  مال املصرف ومتثل هذه النسب مالءة 
( جلميع السنوات PATROLوفق منوذج التقييم املصريف) 1مالية جيدة للمصرف وحصلت على تصنيف 

 .((%15الن مجيع النسب اكرب او تساوي.))
 الرحبية  -2

((، %3.00يف مصرف ايالف اإلسالمي كان )) ان الوسط احلسايب للرحبية( 3يبني اجلدول رقم )
( بلغت 2011فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة ) ،ويالحظ تباين نسب الرحبية للمصرف املذكور

( 2015(( وهي اعلى من النسبة احملددة يف جدول التصنيف. فيما كانت اقل نسبة خالل عام )5.66%))
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(( وهي اقل من النسبة احملددة يف اجلدول ان ذلك يدل بشكل عام اىل تبين املصرف %0.06بلغت )) اذ 
 لسياسة غري مستقرة فهو مييل اىل الدخول ابستثمارات تتميز مبخاطرة منخفضة جدا وتعد االدارة حمافظة.

 2011بسنة  (( مقارنة%2.68)) 2012وعلى املستوى التفصيلي نالحظ اخنفاض نسبة الرحبية لسنة
الرحبية  اخنفضت 2013(( ويف سنة %0.68(( وهي اعلى من الوسط احلسايب بفارق ))%5.66كانت ))

فقد اخنفضت اىل  2014( وهي واعلى من الوسط احلسايب و يف سنة (%2.36)بنسبة بلغت )
واخنفاضها االاهنا (( على الرغم من التباين ابلنسب %0.35(( وهي اقل من املتوسط بنسبة ))1.65%))

فقد اخنفضت نسبة الرحبية  2015( اما PATROLوفق منوذج التقييم املصريف ) 1حصلت على تصنيف 
(( ودليل واضح على اخنفاض االرابح املتحققة وضعف %1.94(( واقل من املتوسط ب ))0.06%))

( يف هذه PATROL) وفق منوذج التقييم املصريف 5االدارة يف توظيفها موجوداهتا وحصل على تصنيف 
فقد  2017وهي اقل من املتوسط ويف سنة  %1.06فقد ارتفعت نسبة الرحبية بلغت  2016السنة ويف 

 3(( وحصل املصرف على تصنيف %1.47(( وهي اقل من املتوسط ب))%0.53)) اخنفضت اىل
االستثمارية  حسب رتب التصنيف ومن خالل التباين يف النسب جند أن املصرف حباجة اىل تطوير اعماله

( شهد تذبذب اذ ROAوتوظيف موجوداته بصورة مرحبة للحصول على نسب رحبية مرضية يتضح أن )
وبعدها بدأت نسبة الرحبية ابالخنفاض على الرغم من ارتفاع االرابح ولكن  2011بلغ اعلى معدل يف سنة 

 2015ح املتحققة ولكن سنة هنالك زايدة يف املوجودات كانت اكرب من الزايدة احلاصلة يف صايف االراب
يف مستوى االرابح املتحقة هنا يتطلب من املصرف استثمار االموال وتوظيفها يف  اً شهدت اخنفاض

موجودات حتقق اعلى العوائد مع مراعاة املخاطر املصاحبة هلذه االستثمارات والسعي اىل تعظيم االرابح 
 من خالل استخدام االدوات االسالمية

 جودة االئتمان -3
( ادانه جند ان الوسط احلسايب جلودة االئتمان يف مصرف ايالف اإلسالمي كان 3من اجلدول )

فقد حقق املصرف اعلى نسبة  ،ويالحظ تباين نسب جودة االئتمان للمصرف املذكور ،((16.20%))
( PATROLوفق منوذج التقييم املصريف) 3(( وحصلت على تصنيف %37.97( بلغت ))2015سنة )

(( وهي اقل من النسبة احملددة وأن ذلك %0.58( اذ بلغت ))2013اقل نسبة خالل عام )فيما كانت 
 يدل على أن املصرف مل خيصص مبالغ كافية للديون املشكوك يف حتصيلها مقابل القروض املمنوحة.

 2011( مقارنة بسنة (%17.19وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة جودة االئتمان لسنة ))
فقد اخنفضت  2013(( ويف سنة %1.00(( وهي اكرب من الوسط احلسايب ب ))%11.84))كانت 

%((  31.62فقد ارتفعت اىل )) 2014( ويف سنة %15.62) (( واقل من املتوسط بفارق%0.58اىل))
فقد ارتفعت نسبة جودة  2015 (( اما يف سنة%15.42بنسبة )) وهي اكرب من الوسط احلسايب

وفق منوذج التقييم املصريف  3وحصلت على تصنيف  واعلى من الوسط احلسايب( (%37.97االئتمان))
(PATROL)  2017( وهي اقل من الوسط احلسايب ويف سنة (%6.88)اخنفضت ) 2016ويف سنة 

( وجند ان نسبة االرتفاع طفيفة جدا ومل تبلغ النسبة املطلوبة وأن (%7.30)بلغت نسبة جودة االئتمان)
 للخسائر اليت ممكن أن تتعرض هلا املصارف وهذا دليل على أن املصرف مل اماانً  مجيع النسب مل تعطِ 
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خيصص مبالغ كافية مقابل مامتنحه من قروض وتعد جودة االئتمان من النسب املهمة خوفا من عدم سداد 
فقد  2015( جلميع السنوات ماعدا 5على التصنيف ) وحصل املصرف وتولد خماطر ائتمان العميل

ادارة القروض تتبع  وهذا دليل على ان (PATROLوفق منوذج التقييم املصريف ) 3تصنيف  حصلت على
لتحسني مستوى ادارة القروض و ادارة  ،سياسة غريمرضية مما يستدعي اهتمام من قبل السلطات املختصة

 املخاطر من قبل االدارة.
 التنظيم -4

للتنظيم يف مصرف ايالف اإلسالمي كان ( ادانه جند ان الوسط احلسايب 3من اجلدول )
فقد حقق املصرف اعلى نسبة سنة  ،((، ويالحظ تباين نسب التنظيم للمصرف املذكور54.41%))
( 2011(( وحصلت على اقل تصنيف. فيما كانت اقل نسبة خالل عام )%94.36( بلغت ))2015)

 يا.(( وهي متثل افضل نسبة ويعد املصرف افضل تنظيم%17.29اذ بلغت ))
 2011(( مقارنة بسنة %31.29)) 2012وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسبة التنظيم لسنة 

وحصل  2012من سنة  2011(( واقل من الوسط احلسايب وتعد افضل تنظيما سنة %17.29كانت ))
قل ( الن االدارة استطاعت ان حتقق ايرادات أب(PATROLوفق منوذج التقييم املصريف )) 1على تصنيف

( (%40.94فقد ارتفعت اىل )) 2013ويف سنة  2حصلت على تصنيف  2012املصاريف بينما سنة 
(( وهي اقل من %61.57فقد ارتفعت اىل)) 2014(( يف سنة %13.47واقل من املتوسط بفارق))

اخنفضت  2016(( وهي اعلى من املتوسط ويف %94.36)فقد ارتفعت نسبة التنظيم) 2015املتوسط اما 
(( %78.14)ارتفعت نسبة التنظيم ) 2017(( وهي اعلى من املتوسط ويف %57.25)) التنظيمنسبة 

للمصرف للسنوات املبحوثة ليس ابملستوى املطلوب مل حتقق االيراد املطلوب أبقل املصاريف  تنظيم وان نسبة
املصريف وفق منوذج التقييم  1حققت النسبة املطلوبة وحصلت على تنظيم جيد بتصنيف  2011ماعدا 

((PATROL.وبعدهها اصبح تنظيمها تنازليا )) 
 السيولة -5

( ادانه جند ان الوسط احلسايب للسيولة يف مصرف ايالف اإلسالمي كان 3من اجلدول )
فقد حقق املصرف اعلى نسبة بسنة  ،للمصرف املذكور ((، ويالحظ تباين نسب السيولة174.18%))
( اذ 2013صنيف. فيما كانت اقل نسبة لسنة )(( وحصلت على اقل ت%267.16( بلغت ))2017)

(( وهي متثل افضل من النسبة السابقة الذكرويعد املصرف افضل سيولة ولكن مل حيقق %112.93بلغت ))
 (.PATROLوفق منوذج التقييم املصريف ) 5املستوى املطلوب من التصنيف النسبتني حصلت على تصنيف

 2011(( مقارنة بسنة %194.70ة السيولة))وعلى املستوى التفصيلي نالحظ ارتفاع نسب
(( %112.93فقد اخنفضت اىل )) 2013(( واعلى من الوسط احلسايب اما يف سنة %149.62كانت))

(( وهي اقل من %155.76فقد ارتفعت اىل )) 2014(( ويف سنة %61.24واقل من املتوسط بفارق))
(( وهي اقل من الوسط %156.94))فقد ارتفعت نسبة السيولة اىل 2015الوسط احلسايب ويف سنة 

(( وهي اعلى من الوسط احلسايب ويف %182.13ارتفعت نسبة السيولة )) 2016احلسايب ويف سنة 
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(( وهي اعلى نسبة خالل السنوات املبحوثة للمصرف وبفارق %267.16ارتفعت نسبة السيولة )) 2017 
وات املبحوثة ليس ابملستوى املطلوب (( وان نسبة السيولة للمصرف للسن%97.03عن املتوسط بنسبة ))

والسبب يف ارتفاع السيولة زايدة النقدية املوجودة لدى املصرف واملصارف االخرى مقابل اخنفاض حجم 
االيداع واملصرف مل يسهم يف استغالل السيولة النقدية يف موجودات مرحبة وان ارتفاع السيولة النقدية 

كون حبدود معقولة اذ ان بقاء هذه االموال من دون استغالل لتحقيق االمان للمودعني لكن جيب ان ت
 األموال.سوف يعكس نتائج سلبية على ايراد املصرف ولذا جيب من املصرف السعي اىل االستفادة من هذه 

 (2017-2011للمدة )ملصرف ايالف االسالمي  PATROL(يوضح مؤشرات منوذج 3اجلدول )
 املؤشرات 
 السنوات

 السيولة التنظيم جودة االئتمان الرحبية كفاية رأس املال

2011 18.00% 5.66% 11.84% 17.29% 149.62% 
 5 1 5 1 1 التصنيف

2012 38.00% 2.68% 17.19% 31.29% 194.70% 
 5 2 5 1 1 التصنيف

2013 38.00% 2.36% 0.58% 40.94% 112.93% 
 5 4 5 1 1 التصنيف

2014 51.00% 1.65% 31.62% 61.57% 155.76% 
 5 5 4 1 1 التصنيف

2015 68.00% 0.06% 37.97% 94.36% 156.94% 
 5 5 3 5 1 التصنيف

2016 69.00% 1.06% 6.88% 57.25% 182.13% 
 5 5 5 1 1 التصنيف

2017 87.00% 0.53% 7.30% 78.14% 267.16% 
 5 5 5 3 1 التصنيف

 %174.18 %54.41 %16.20 %2.00 %52.71 الوسط احلسايب
  أعتماداً على امليزانية العمومية للمصرفنياملصدر: من أعداد الباحث

 (2017-2011( التصنيف النهائي للمصارف العراقية االسالمية للمدة من )4اجلدول )
 السنوات
 املصارف

الوسط  2017 2016 2015 2014  2013 2012 2011
 احلسايب 

 الرتتيب

 املصرف الوطين
 االسالمي 

17 12 11 15 12 15 12 13.43 1 

 2 16.14 17 17 17 17 17 15 13 املصرف العراقي



  

 PATROLتقييم أداء املصارف اإلسالمية العراقية ابستخدام منوذج  

319 

  ياالسالم
 مصرف ايالف

 االسالمي 
13 14 16 16 19 17 19 16.29 3 

 ى اجلداول اعاله  أعتماداً علنياملصدر: من أعداد الباحث
( تبني أن افضل اداء PATROL( يوضح التصنيف للمصارف وفق منوذج )4من خالل اجلدول )

مصرف اسالمي للمصرف الوطين االسالمي حلصوله املرتبة االوىل مقارنة ببقية املصارف العراقية سجل 
( للسنوات 13.43افضل اداء ومتيز بسياسة واضحة على مدى سبع سنوات الن تصنيفه حصل على )

ضة من قبل البنك املركزي وعمل االدارة املبحوثة وهذا يعين ان املصرف ملتزم ابلضوابط والنسب املفرو 
املتواصل للوصل اىل احدث التقينات وتطوير االنظمة وجاء اثنيا املصرف العراقي االسالمي من حيث 

( عن مصرف الوطين االسالمي 2.86االداء وجاء اثلثا مصرف ايالف االسالمي من حيث االداء بفارق )
 الذي حصل املرتبة االوىل.

 االستنتاجات

مما يشـــــجع من خالل املشـــــاركة ابلربح واخلســـــارة  صـــــارف االســـــالمية نشـــــأت حديثا االأهنا جنحتامل -1
العديد من املصــــــــارف التقليدية واملؤســــــــســــــــات املالية األخرى على البدء ابســــــــتخدام تقنيات التمويل 

غلبية وال ســيما يف التعامل مع العمالء املســلمني أو يف املناطق ذات األ ،اإلســالمي يف تســيري أعماهلم
 .املسلمة

اهم مامييز املصارف االسالمية يف عملها هو االبتعاد عن الراب والعمل وفق مبدأ املشاركة يف الربح  ن  إ -2
 واخلسارة.

املنشورة للمصارف  -من خالل التقاريرللزابئن  اً وواضح اً دقيق اً نالحظ اغلب املصارف مل تعط تقييم -3
رة للزابئن عن مســــــتوى املصــــــارف وهذا جيعل الزبون و أن تقييم اداء املصــــــارف االســــــالمية يعطي فك

اكثر اطمئناان للتعامل مع املصـــــــــارف اليت حتصـــــــــل على افضـــــــــل اداء لتلبية احتياجاهتا وتقدم افضـــــــــل 
 .اخلدمات هلا

 .ةتعني املصارف االسالمية جلنة شرعية من اجل سالمة املعامالت املصرفي -4
للمصـــــارف العراقية بنســـــب جتاوزت النســـــبة املقررة بشـــــكل كبري حيث  ارتفاع نســـــب كفاية رأ  املال -5

وهذا يعين جتميد  2017( لســـــــــنة %129.69)اإلســـــــــالمي بلغت اعلى نســـــــــبة للمصـــــــــرف العراقي 
 لألموال بسبب عدم استقرار الوضع االقتصادي للبلد بسبب الظروف السياسية.

يعين عدم استثمار االموال لدى املصارف ارتفاع نسب السيولة يف املصارف االسالمية العراقية وهذا  -6
 ادى اىل ارتفاع هذه النسب.

نالحظ أن املصـــارف االســـالمية مل ختصـــص مبالغ كافية للديون املشـــكوك يف حتصـــيلها لذلك جند أن  -7
نســـــبة جودة االئتمان منخفضـــــة ومل حتقق التصـــــنيف املطلوب وابملقابل ســـــوف يؤثر ســـــلبا على ارابح 

 املصرف.
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 التوصيات 

ي لتطوير أنظمة الرقابة وتقييم اداء خاصة ابملصارف االسالمية مع االستفادة من انظمة االنذار السع-1
 .PATROLاملبكر كنموذج 

جيب أن يقوم البنك املركزي بتقدمي الدعم للمصارف االسالمية وختيف بعض القيود من أجل خدمة -2
 .اجملتمع ومساعدة ذوي الدخل احملدود بعيدا عن الراب

اجل تطوير املصارف االسالمية جيب عليها أن تستفاد من الدراسات والتجارب للمصارف من -3
 .االسالمية يف بعض الدول

نشر الوعي للمتعاملني وغري املتعاملني عن طبيعة العمل املصريف االسالمي من اجل كسب اكرب -4
الموال واستثمارها شرحية سواء اصحاب االموال او اصحاب االحتياجات من االستفادة من اصحاب ا

وحتقيق اهلدف االجتماعي وحتريك االموال  ومنحها للذين حباجة اليها وهذا يساعد يف النمو االقتصادي
 .وعدم جتميدها

التأكيد على نشر تقييم االداء السنوي للمصارف االسالمية لتكون صورة واضحة لدى الزابئن عن -5
قة للمتعاملني معهم وخلق روح املنافسة بني املصارف مستوى املصرف من بني املصارف االخرى ومنح الث

 .االسالمية نفسها واملصارف التجارية للحفاظ على زابئنهم
الرتكيز على اداة التمويل )السلم( هلا فوائد اقتصادية من أمهها مساعدة املزارعيني بتمويلهم ومتويل -6

حتسني وتطوير انتاجهم وهذا يؤثر على  اصحاب احلرف من اجل شراء السلع اليت وهذا التمويل يساعد يف
 النمو االقتصادي.

 المصادر

 املصادر العربية أوال:
مدخل كمي  -مؤيد عبد الرمحن عبد هللا "إدارة البنوك ،فالح حســـــــــــــــن عداي و الدوري ،احلســـــــــــــــيين -1

 .2008، االردن-عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،4واسرتاتيجي معاصر" ط
 -عبد الرزاق حســـــن "النقود واملصـــــارف" منشـــــورات جامعة دمشـــــق ،ينأكرم حممود و حســـــا،احلوراين -2

 .2011،سوراي
حنان عبد الباقي مصــطفى "تقييم كفاءة األداء االقتصــادي لشــركة العامة للســمنت العراقية  ،احليدري -3

(" رسالة مقدمة جملس كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة بغداد وهي جزء من 2005-1996للمدة)
 .2008،رجة املاجستريمتطلبات نيل د

احســــــان حممد ضــــــمني "اســــــتخدام بطاقة األداء املتوازن يف قيا  أداء  ،نعمة عبا  وايغي ،اخلفاجي -4
 .2014 -األردنعمان  ،" دار االايم للنشر والتوزيع-منظور متعدد االبعاد-املصارف التجارية 

 ،1 األداء واملخاطرة" طمحد عبد احلســـني "حوكمة البنوك وأثرها يف ،حاكم حمســـن و راضـــي ،الربيعي -5
 .2011،االردن ،عمان ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
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مطبعة  ،1صـــادق راشـــد "عمليات التمويل واألســـتثمار يف الصـــناعة املصـــرفية االســـالمية"ط ،الشـــمري -6
 .2008،العراق -بغداد ،الفرح

التنمية االدارية، جملة املركز القومي  ،زهري"االدارة ابالهداف كاســــــــلوب جديد لتقيم االداء" ،الصــــــــباغ -7
 .1981لالستشارات والتطوير االداري، 

 .2001،حممد علي ابراهيم "االدارة املالية"جامعة بغداد ،العامري -8
دار املســــرية  ،2ط  ،"حممد حممود"البنوك االســــالمية احكامها ومبادئها وتطبيقاهتا املصــــرفية،العجلوين -9

 .2010 ،االردن ،عمان ،للنشر والتوزيع والطباعة
سـعد علي محود "السـلوك التنظيمي انعكاسـات السـلوكيات الوظيفية للعاملني يف أداء  ،العنزي -10

 .2017،دار ومكتبة عدانن للطباعة والنشر والتوزيع ،1املنظمات" ط
دار  ،1أينت حممود ســــامح "تقييم األداء املؤســــســــي يف املنظمات العامة الدولية"ط ،املرجوشــــى -11

 .2008،القاهرة ،النشر للجامعات
حافظ جاســـم عرب "تقييم كفاءة األداء االقتصـــادي للشـــركة العامة لصـــناعة األدوية يف  ،املوىل -12
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"بحث تحليلي اإلنغراز الوظيفي تأثير الصورة التنظيمية المدركة على 

 آلراء عينة من موظفي مديرية شباب ورياضة كربالء"

The Effect of the Awareness of the Organizational 

Picture on the Functional Integration (An Analytical 

study of the Views of a sample of Personnel of sports 

and Youth Directorate-Karbala) 
 Fatlawi -Prof. Mithaq Hatif Al(1) أ.د ميثاق هاتف الفتالوي

 Kinani -lMohammad K. Ghanim A(2)محمد كامل غانم الكناني

 ملخصال

وذلك ابإلعتماد على  على اإلنغراز الوظيفيالتنظيمية املدركة  أتثري الصورة بيان اىل هذا البحثيهدف 
. إذ مت توزيع آراء عينة من موظفي مديرية شباب ورايضة كربالء من خالل إستخدام منهج البحث التحليلي

( إستمارة إستبانة 169مت إسرتجاع ) ( إستبانة على موظفي مديرية شباب ورايضة كربالء املقدسة،175)
(. وبعد إجراء التحليل 94.9اإلحصائي ومبعدل إستجابة )( إستبانة صاحلة للتحليل 166وكان منها )

اإلحصائي للبياانت الذي مت إبستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية املتوفرة يف الربانجمني اإلحصائيني 
(SPSS v.23 و )(AMOS v.20 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي إلستجاابت عينة البحث من )

قناعة بعدم إستبدال وظيفتهم احلالية بوظيفة أخرى.كما  الء أن لديهمموظفي مديرية شباب ورايضة كرب
تكثيف اإلهتمام بتوفري بيئة عمل صاحلة يستطيع املوظف توصل البحث اىل جمموعة من التوصيات امهها، 

مثل األخذ أبفكار املوظف حول طرق تنفيذ العمل  من خالهلا التعبري عن أفكاره ومعتقداته بكل حرية
 .بصورة أكثر حداثة مع الربامج املقرتحة لتطوير عمل الشبابوالتعامل 

 .اإلنغراز الوظيفي ،الصورة التنظيمية املدركةالكلمات املفتاحية: 
                                                        

 .جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واإلقتصاد -1
 .جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واإلقتصاد -2
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 Abstract 
The aim of this study is to demonstrate the effect of the perceived 

organizational image on job embeddedness by relying on the opinions of a 

sample of the staff of the Karbala Youth and Sports Directorate through the 

use of analytical research methodology. A total of (175) questionnaires were 

distributed to the employees of the Directorate of Youth and Sports of 

Karbala. A total of (169) questionnaires were retrieved, 166 of which were 

valid for statistical analysis and 94.9% response rate. After statistical 

analysis of the data using a set of statistical methods available in the 

statistical programs (SPSS v.23) and (AMOSv.20), the results of the 

statistical analysis of the responses of the research sample showed that the 

employees of the Directorate of Youth and sports Karbala The research also 

reached a number of recommendations. The most important of these is the 

intensification of interest in providing a good working environment through 

which the employee can freely express his ideas and beliefs, such as taking 

the employee's ideas about ways to implement the work and dealing more 

recently with the proposed programs for the development of youth work. 

 المبحث األول: اإلطار المنهجي للبحث

 أواًل: مشكلة البحث
حاز مفهوم الصورة التنظيمية املدركة على إهتمام كبري من قبل إدارة املنظمات وذلك ألمهية هذا املفهوم 

رجاهتا بصورة يف تعزيز ما حيمله األفراد خارج وداخل املنظمة من معتقدات وأفكار حول املنظمة وعملها وخم
الصورة التنظيمية املدركة اإلجيابية يكون هلا ابلغ األثر يف تطوير أداء العاملني وزايدة إندفاعهم  ن  إإذ  ،عامة

وزايدة متسك  حنو العمل وتعزيز حاالت الرضا الوظيفي للعاملني وشكل هذا االهتمام دافعاً للخوض فيه
 (.Polat,2009:12-15األفراد بوظائفهم واملنظمات العاملني هبا )

كما أوضحت األدبيات املتعلقة ابملتغريات اىل وجود جدل معريف يتعلق بتحديد كيفية تشكل الصورة 
التنظيمية املدركة وأتثريها بني من يرى أبن سلوكيات األفراد خارج املنظمة هي اجلزء الفعال يف تشكيلها 

(Umphress et.al.,2003:202 وبني من يرى أن ) الصورة التنظيمية املدركة هي إنعكا  كلي عن املنظمة
(. كما ان أغلب البحوث اليت أطلع عليها الباحثان استهدفت متغري الصورة Polat,2009:12بشكل عام )

التنظيمية املدركة كمتغري وسيط )ضمن املنطق اإلحصائي والعلمي يعد املتغري املستقل واملتغري الوسيط 
 إلختيار الصورة التنظيمية املدركة كمتغري مستقل لقيا  أتثرياته نيلباحثلشكل دافعاً متغريات مستقلة( مما 

 على اإلنغراز الوظيفي.
وقد قام الباحثان بطرح جمموعة من التساؤالت اليت تعكس مبجملها اإلحاطة املطلوبة بوافع البحث 

 وهي كما أييت: أعاله
 ديرية شباب ورايضة كربالء؟ما مستوى إدراك عينة البحث للصورة التنظيمية مل -1
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 ما مستوى اإلنغراز الوظيفي لدى عينة البحث يف مديرية شباب ورايضة كربالء؟ -2
 هل تسهم الصورة التنظيمية املدركة يف تعزيز اإلنغراز الوظيفي من وجهة نظر عينة البحث؟ -3

 ثانيًا: أهداف البحث
على عينة  املدركة على اإلنغراز الوظيفييهدف البحث وبشكل رئيسي اىل بيان أتثري الصورة التنظيمية 

من موظفي مديرية شباب ورايضة كربالء. وميكن حتديد جمموعة من األهداف األخرى اليت يسعى البحث 
 اىل حتقيقها وهي كما أييت:

حتديد مســـتوى إدراك الصـــورة التنظيمية أببعادها )الصـــورة التنظيمية احلالية، الصـــورة التظيمية البديلة(  .1
 .ورايضة كربالء املقدسةشباب  ملديرية

ة، املالءمة اجملتمعية، يالروابط التنظيم بكافة أبعاده )الروابط اجملتمعية، حتديد مستوى اإلنغراز الوظيفي .2
لدى عينة البحث يف مديرية شـــــــــــباب  املالءمة التنظيمية، التضـــــــــــحية اجملتمعية، التضـــــــــــحية التنظيمية(

 ورايضة كربالء.
 نظيمية املدركة يف اإلنغراز الوظيفي من وجهة نظر عينة البحث.حتديد مسامهة الصورة الت .3

 ثالثًا: أهمية البحث
 تتمحور أمهية البحث فيما أييت:

. تتجلى أمهية البحث من خالل األمهية الفكرية ملتغريات البحث واليت تعد من املفاهيم املهمة وذات 1
فضالً ،للصورة التنظيمية يف حتسني األداء وظفنيمليسهم ادراك اأتثري على كثري من جمرايت عمل املنظمة. أذ 

كما يساعد توافر متغري   (.Torres&Perez,2017:124)زايدة الرضا الوظيفي، واإللتزام التنظيمي  عن
اإلنغراز الوظيفي يف احلفاظ على العاملني داخل املنظمة من ذوي اخلربات والقدرات املهارية فضاًل عن 

إذ يشكل ذلك ميزة تنافسية .تعزيزه لقدرة املنظمة يف تنمية رأ  املال الفكري يف املنظمة واحلفاظ عليه
 (.Harman et al.,2009:19) للمنظمة وحيقق هدفها يف احلفاظ على العاملني

. كما تبني أمهية البحث من خالل سعيه لردم الفجوة املعرفية فيما يتعلق ابلعالقات بني متغريات 2
 البحث )الصورة التنظيمية املدركة، اإلنغراز الوظيفي(.

متغريات  يف املستقبل عند تناوهلم أحد نيالبحث مسامهة متواضعة يف مساعدة الباحث اهذ دعيُ  .3
 .البحث يف البحوث املستقبلية

هذا البحث األول من نوعه الذي أختار مديرية شباب ورايضة كربالء جمتمع وعينة له، إذ مل  دُّ ع. يُ 4
 يسبق ألي حبث أخر إختيار هذه املديرية ميداانً للتطبيق العملي.
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 رابعًا: املخطط الفرضي للبحث 

 ( املخطط الفرضي للبحث1شكل )

 خامسًا: فرضيات البحث 
 : ومهانييقوم البحث على فرضيتني رئيسيت

 ( H1الفرضية الرئيسة األور ) -1
(H0) .التوجد عالقة إرتباط ذات داللة احصائية بني أبعاد الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي 
 (H1).توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصائية بني أبعاد الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي 

 مها: فرعيتان وتتفرع من هذه الفرضية فرضيتان
موجبة ذات داللة إحصـــــــائية بني بُعد الصـــــــورة التنظيمية احلالية واإلنغراز عالقة إرتباط  توجدال (H0) -أ

وجد عالقة إرتباط موجبة ت (H1).يف مديرية شـــــــــــــباب ورايضـــــــــــــة كربالء عينة البحثالوظيفي أببعاده 
يف مديرية شـــــــباب ذات داللة إحصـــــــائية بني بُعد الصـــــــورة التنظيمية احلالية واإلنغراز الوظيفي أببعاده 

 عينة البحث.الء كرب  ورايضة
إرتباط موجبة ذات داللة إحصــــائية بني بُعد الصــــورة التنظيمية البديلة واإلنغراز  ال توجد عالقة (H0) -ب

توجد عالقة إرتباط موجبة  (H1).الوظيفي أببعاده يف مديرية شـــــــــــــباب ورايضـــــــــــــة كربالء عينة البحث
ذات داللة إحصــــــائية بني بُعد الصــــــورة التنظيمية البديلة واإلنغراز الوظيفي أببعاده يف مديرية شــــــباب 

 عينة البحث.ايضة كربالء ور 
 (H2الفرضية الرئيسة الثانية ) -2
(H0) .التوجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية بني أبعاد الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي 

 
 
 
 
 

 
  اإلرتباط
 التأثري

 
  ر

 اإلنغراز الوظيفي
 الروابط المجتمعية-
 روابط التنظيميةال -
 المالءمة المجتمعية -
 المالءمة التنظيمية-
 التضحية المجتمعية -
 التضحية التنظيمية-

 
 نية ترك العمل -

 اطرتبال 
 التأثير

H2 

H1 
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(H1.توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية بني أبعاد الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي ) 
 هذه الفرضية فرضيتان فرعيتان مها:وتتفرع من 

أتثري ذات داللة إحصـــــــــــــــائية لُبعد الصـــــــــــــــورة التنظيمية احلالية يف زايدة اإلنغراز ( التوجد عالقة H0) -أ
( توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية H1)الوظيفي يف مديرية شباب ورايضة كربالء عينة البحث.

غراز الوظيفي يف مديرية شــــــــــــــباب ورايضــــــــــــــة كربالء عينة لُبعد الصــــــــــــــورة التنظيمية احلالية يف زايدة اإلن
 البحث.

أتثري ذات داللة إحصـــــــــــــــائية لُبعد الصـــــــــــــــورة التنظيمية البديلة يف زايدة اإلنغراز  التوجد عالقة (H0) -ب
( توجـد عالقـة أتثري ذات داللة H1) الوظيفي يف مـديريـة شـــــــــــــــبـاب ورايضــــــــــــــــة كربالء عينـة البحـث.

البديلة يف زايدة اإلنغراز الوظيفي يف مديرية شـــــباب ورايضـــــة كربالء  إحصـــــائية لُبعد الصـــــورة التنظيمية
 عينة البحث.

 ةتوعين سادسًا: مجتمع البحث
من املوظفني يف مديرية شباب ورايضة كربالء املقدسة أذ بلغت عينة البحث  اً مشلت عينة البحث عدد

( موظف 320( موظفاً من خمتلف املستوايت اإلدارية يف املديرية الذي يبلغ عدد املوظفني الكلي )175)
( واخلاص بتحديد حجم العينة Krejcies&Morgan,1970:607-610وإستناداً اىل اجلداول اإلحصائية )

إذ قام  ( عنصراً.320( عنصرًا جملتمع يتكون من )175معروف كانت النتيجة أن حجم العينة ) جملتمع
( إستبانة على املوظفني يف مقر مديرية شباب ورايضة كربالء واملنتدايت الشبابية 175الباحث بتوزيع )

( إستباانت 3تبعاد )( استبانة وبعد تدقيق اإلستباانت املسرتجعة مت اس169التابعة هلا وقد مت إسرتجاع )
وذلك لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي وعليه يكون عدد اإلستباانت الصاحلة للتحليل اإلحصائي 

 .( استبانة175( إستبانة من أصل )166)
 سابعًا: الحدود املكانية والزمانية للبحث

 متثلت حدود البحث يف النقاط اآلتية:
انية للبحث هي مقر مديرية شباب ورايضة كربالء واملنتدايت احلدود املكانية: إذ كانت احلدود املك -1

الشبابية التابعة هلا يف مركز مدينة كربالء املقدسة وقضاء احلر وقضاء اهلندية وقضاء احلسينية وقضاء عني 
 التمر وانحية اخلريات.

ية والبحث العملية احلدود الزمانية: وهي املدة الزمنية اليت استغرقها الباحث يف إجراء البحث النظر  -2
املتمثلة بتوزيع اإلستباانت على عينة البحث وإسرتاجاعها وتدقيقها واحلصول على النتائج واليت امتدت من 

 .20/3/2019ولغاية  13/11/2018
 المبحث الثاني: اإلطار النظري للبحث 

 أواًل: مفهوم الصورة التنظيمية املدركة 
 . وان هذه(Okay, 2000)منظمة  أو شخص أو ائنك  خبصوص األشخاص أفكار عن تعرب الصورة

 والتفاعل الزمن من طويلة فرتة بعد الفرد عقل يف سلبية أذ تتشكل تكون إجيابية أو تكون أن إما األفكار
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 العوامل خالل من يتطور كمفهوم  الصورة (Moffitt,1994. ويصف )(Dichter,1985)النظام  عناصر مع 
املدركة الصورة التنظيمية  . إذ تعد(Polat,2011:257التاريخ ) عرب والتنظيمية والثقافية والبيئية الشخصية

وذلك ملا تعكسه عن طبيعة العالقات الداخلية للمنظمة من خالل ية ابلنسبة للمنظمة مهيف غاية األ اً أمر 
رغبون يف حتقيقها تفاعل العاملني مع بعضهم البعض وتفاعلهم مع اإلدارة من أجل حتقيق أهدافهم اليت ي

هذا من جانب ومن جانب آخر فأن الصورة التنظيمية املدركة تتمتع أبمهية  ،واليت تتفق مع اهداف اإلدارة
كبرية كوهنا متثل آراء ومعتقدات األفراد خارج املنظمة عن املنظمة وابلتايل فأن العمل التنظيمي املستمر من 

ابلغ األثر اإلجيايب يف تعزيز املوقع التنافسي للمنظمة بني  أجل تعزيز وحتسني الصورة التنظيمية يكون له
( يستعرض بعض 1. واجلدول )(Dutton et al., 1994:240)ها املنظمات املنافسة هلا يف الصناعة نفس

 .التعاريف اخلاصة ابلصورة التنظيمية املدركة اليت تقدم هبا بعض الكتاب وحسب األسبقية الزمنية
 الصورة التنظيمية املدركة ( بعض تعاريف1جدول )

 المصدر التعريف السنة ت

 المتعلقة والنطباعات والمواقف المعتقدات الذي يشتمل الدراك، 1994 1
 الصلة بالمنظمة ذات والجوانب بالسلوك

Treadwell and 
Harrison,1994:66 

األشخاص خارج  نظر كيفية على المطلعين جانب من تصورات 2000 2
 Bromley, 2000:240 المنظمة إلى المنظمة

3 2007 
السمعة التنظيمية التي يحتفظ بها األفراد خارج المنظمة عن 

المنظمة والمعلومات التي يمتلكها األفراد العاملين داخل 
 المنظمة

O’Neill & Gaither, 
2007:442 

4 2014 
 يقومون  المنظمة في أن األفراد مفهوم على يقوم معقد بناء

 .خصائصها عن مميز تقييم بإجراء
Günalan & Ceylan, 

2014:138 

5 2017 

التصورات التي يحملها األفراد داخل وخارج المنظمة عن 
المنظمة والتي تتضمن إنطباعات يحملها )الموظفون والمدراء( 
الذين هم داخل المنظمة و )الزبائن والموردون( الذين هم خارج 

 المنظمة

Perez&Torres,2017:126 

  إبعتماد ادبيات املوضوع نياملصدر: إعداد الباحث
 ثانيًا: أهمية الصورة التنظيمية املدركة

 ألعضاء األساسية واألهداف للتواصل مع القيم املنظمات املدركة وسيلة التنظيمية الصورة أعتربت لطاملا
 العمليات من العديد على التنظيمية تؤثر ن الصورةمن أ الرغم وعلى املنظمة الداخليني ومجهورها اخلارجي،

(. وال يقتصر دور وأمهية الصورة التنظيمية املدركة et al., 2008:2996 Braddyللمنظمة ) املختلفة التجارية
للمنظمة عند هذا احلد بل هناك الكثري من اجملاالت اليت ميكن أن تؤثر هبا الصورة التنظيمية املدركة وميكن 

 ادراج هذه اجملاالت ابلنقاط اآلتية:
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مباشر  غري أو مباشر بشكل سواء التنظيمية املخرجات من العديد املدركة على التنظيمية الصورة تؤثر .1
 عالوة. إجيايب بشــــــــكل املنظمة وجاذبية ومكانة ومسعة جودة على اإلجيابية التنظيمية الصــــــــورة إذ تؤثر

 .(Polat,2009:12) ابملوظفني املتعلقة املتغريات بعض على ةاملدرك التنظيمية الصورة تؤثر ذلك، على
 هناك وأن أكثر املنظمة مع أنفسهم يُعرّفوا أن املرجح من إجيابية أكثر صورة لديهم الذين املوظفني ن  إ .2

 وابلتايل،.التنظيمي اإلجيايب وســــــلوك األفراد الصــــــورة التنظيمية املدركة اإلجيابية بني هامة إجيابية عالقة
 ,.Dukerich et al)دوران  نوااي املدركة الصـــــــوراإلجيابية ذوي املوظفني لدى يكون أن احتمالية تقل

2002:522.) 
 وســـــــــــــــلوكيات املنظمة موظفي أداء على قدرة أتثريها التنظيمية املدركة يف الصـــــــــــــــورة إدراك أمهية أتيت .3

 املســـــــتهلكني على املنظمات ترتكه الذي األول اإلنطباع اخلارجيني وأن املصـــــــلحة أصـــــــحاب ومواقف
 (& Collinsخلق صـــــــــورة إجيابية حنو املنظمة يف حاســـــــــم وأنه الصـــــــــورة تكوين ادراك يف للغاية فّعال

(Stevens, 2001:6. 
الصـــــــــــــــورة التنظيميـــة املـــدركـــة ال تســـــــــــــــــاهم يف حتقيق النجـــاح فقط، بـــل وحتـــافظ على ذلـــك النجـــاح  .4

(Rüyam,2017:57). 
 اإلجيابية التنظيمية الصـــــورة وتســـــاعد التنافســـــي الســـــباق يف مهماُ  ة املدركة مورداً التنظيمي تعد الصـــــورة .5

 .Flavian et al., 2005):(448املنظمة  إىل الزابئن جذب على
  ثالثًا: أبعاد الصورة التنظيمية املدركة

(Oswald,1995  بتقدمي منوذج ) ( 13لقيا  الصورة التنظيمية املدركة وكان هذا النموذج يتكون من )
فقرة لقيا  أبعاد هذا املتغري اليت ركز فيها على التقييم الذايت ووجهات نظر املوظفني الشخصية إجتاه املنظمة 

مت تعريفها ببعدين ومها )الصورة التنظيمية احلالية واليت ( أبعاد الصورة التنظيمية املدركة Oswaldوحدد )
ة وكذلك نظر األفراد خارج املنظمة هلا( واليت مت على إهنا كيف ينظر املوظفون داخل املنظمة اىل املنظم

تعريفها على أهنا الصورة اليت ينظر أليها  و )الصورة التنظيمية البديلة واليت مت ،فقرات( 6قياسها ب )
( فقرات. و مت 7)ـملون هبا حالياً( إذ مت قياسها باملوظفون للعمل يف مكان بديل أخر غري املنظمة اليت يع

غري  -1( درجة حسب نوع اإلجابة )5-1إعتماد مقيا  من مخس درجات وقد مت توزيع الدراجات من )
( وفيما Gadto&Zion,2014:208موافق بقوة() 5-موافق  4-حمايد  3-غري موافق  2-موافق بقوة 

 نيدركة وحسب النموذج الذي مت إعتماده من قبل الباحثيلي إستعراض ألبعاد الصورة التنظيمية امل
(Oswald,1995). 
اليت حيملها أعضــــــــــــاء املنظمة  جمموعة من اآلراء واألفكار واملعتقدات هي الصــــــــــــورة التنظيمية احلالية: .1

احلاليني و األفراد الذين هم خارج املنظمة وكذلك تصــــوراهتم عن املنظمة واليت متثل واقع حال املنظمة 
الوقت احلاضـــــر. حيث تكتســـــب الصـــــورة التنظيمية احلالية أمهية كبرية ابلنســـــبة ملنظمات األعمال يف 

ية قادرة على جذب  كون املنظمات اليت تتمتع بصـــــــــــــــورة تنظيمية حالية جيدة حتظى بقوة تنافســـــــــــــــ
أصــــــــــحاب املصــــــــــاحل اجليدين الذين يكون هلم الدور الكبري يف احملافظة على املنظمة وضــــــــــمان بقائها 

تمرارها رغم قوة املنافســــــة مع املنظمات األخرى. هذا من جانب ومن جانب آخر فأن الصــــــورة وإســــــ
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التنظيمية احلالية اجليدة تســـــــــــــاعد وتســـــــــــــاند املنظمة يف عملية اإلحتفاظ ابملوظفني وعدم تفكريهم يف  
ظــائفهم مغــادرة املنظمــة. وابلتــايل تتجنــب املنظمــة حتمــل التكــاليف العــاليــة من عمليــة ترك املوظفني لو 

ومغادرة املنظمة ســـــــــواء كانت هذه التكاليف منظورة واليت تتمثل ابخلســـــــــائر املادية املرتتبة عن مغادرة 
املوظفني أو تكــاليف غري منظورة واليت تتمثــل إبخنفــاض الروح املعنويــة للعــاملني املســـــــــــــــتمرين ابلعمــل 

لمنظمـــة وعـــدم متـــاســـــــــــــــــك جمموعـــات العمـــل بســـــــــــــــبـــب مغـــادرة بعض اعضـــــــــــــــــاء اجملموعـــة وتركهم ل
(Dutton&Dukerich,1995:526). 

ما يتعلق مبا حيمله األفراد العاملني يف املنظمة من أفكار وآراء  هي كل الصـــــــــــــــورة التنظيمية البديلة: .2
ومعتقــدات حول طبيعــة العمــل يف منظمــة أخرى غري اليت يعملون هبــا يف الوقــت احلــاضـــــــــــــــر. إذ كــان 

األعمال وكذلك إحتدام شـــــــــــــــدة املنافســـــــــــــــة بني للتطور التكنولوجي اهلائل يف جمال عمل منظمات 
منظمات األعمال من أجل اإلســـــــــــــــتحواذ على املواهب ابلغ األثر يف منو وتعزيز الصـــــــــــــــورة التنظيمية 
البديلة عند األفراد العاملني يف املنظمة، كون هذه التصــــــــــــورات تبقى مالزمة للعاملني يف املنظمة حىت 

الوظيفي يف وظائفهم، بســــــــــــــبب ســــــــــــــقف طموح األفراد  وأن كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الرضــــــــــــــا
العاملني يبقى مرتفعاً يف ظل هذا التطور التكنولوجي اهلائل وإنعكاســـــــــــــــاته على منظمات األعمال 

(Godto&Zion,2014:206.) 
 رابعًا: مفهوم اإلنغراز الوظيفي

( وعلى  حنو غر ز  الرمح يف األرِض وغ ر ز  أي ُتشري كلمة )اإلنغراز( يف اللغة العربية اىل معىن الفعل )غر ز 
(. أما يف أدبيات علم اإلدارة يعرف اإلنغراز 369 :2004 ،أدخل الرمح يف الشيء اآلخر )أنيس و أخرون

الوظيفي على أنه جمموعة العوامل اليت من شأهنا أن تؤثر يف قرار املوظف مبغادرة املنظمة أو البقاء هبا 
(Mitchell et al.,2001:1104). 

مباشر ابلعديد من العوامل اجلوهرية املؤثرة يف البيئة التنظيمية، ويكون إرتباطه إرتباطاً مباشراً يف أنشطة 
نظرية اإلنغراز الوظيفي تركز على عملية احملافظة على العاملني وضمان عدم تركهم العمل  ن  إاملنظمة. إذ 

نظر للمتغريات اليت حتصل يف بيئة األعمال ومغادرة املنظمة، وقد تطورت هذه النظرية وبشكل سريع ابل
ولتشمل منوذج الدوران الطوعي وهذا املفهوم حديث نسبيًا يف ادبيات إدارة األعمال. اذ يكون إرتباطه 
بشكل مباشر يف عمل املنظمة وكذلك يساعدها يف حتقيق تفوق تنافسي مما جيعلها أكثر إستقرار ويعطيها 

 (.Shahriari,2011:11ستقبلية من القوى العاملة )القوة يف تقدير اإلحتياجات امل
( يوضح بعض التعاريف اليت أدىل هبا عدد من الكتاب فيما خيص موضوع اإلنغراز الوظيفي 2واجلدول )

 وحسب األسبقية الزمنية.
 ( بعض تعاريف اإلنغراز الوظيفي2جدول )

 املصدر التعريف السنة ت

1 2001 
ترك األفراد لعملهم أحد األساليب اليت تفسر عدم 

حىت وأن توفرت فرصة أخرى هلم للعمل يف مكان 
 آخر

Mitchel et al., 2001:1102 
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2 2004 
ابلعامل ابلشكل  يف اإلحتفاظ تتعلق مفاهيمية بُنية

 يف مباشرة بصورة للمشاركة قراراته الذي يعكس
 الوظيفة وخارج ابلوظيفة املرتبطة القضااي

Lee et al.,2004:711 

3 2010 
كل نشاط من أنشطة املنظمة الذي يهدف اىل 
اإلستجابة ملتطلبات العاملني والعمل على إبقائهم 

 داخل املنظمة وعدم ترك العمل فيها
Croft et al.,2010:1 

4 2015 
املشاركة اإلجتماعية داخل املنظمة من قبل املوظف 

 تكون هلا مع وجود التأثريات البيئية واإلجتماعية اليت
 أتثري على املنظمة مبرور الوقت

Nafei,2015:55 

 واخلارجية الداخلية الوظائف حمددات من كل 2018 5
 Arif,2018:37 املوظفني بدوران املرتبطة

  ابإلعتماد على أدبيات املوضوعنياملصدر: إعداد الباحث
 خامسًا: أهمية اإلنغراز الوظيفي

 اإلنغراز الوظيفي يف النقاط اآلتية:ميكن لنا ان ندرج أمهية 
تكمن أمهية اإلنغراز الوظيفي يف قدرة املنظمة على وضـــــــــــــــع الربامج اليت تعزز من إمكانية املنظمة يف  -1

زايدة متســــــــــــــــــــــك املوظفني الــــــــذي يعملون لــــــــديهــــــــا بوظــــــــائفهم وعــــــــدم التفكري يف ترك العمـــــــل، 
(Takawira,2012:24). 

ل هتيئة املوظفني اجلدد ابلشــــــــــــكل الذي خيلق لديهم ردود أفعال تزداد أمهية اإلنغراز الوظيفي من خال -2
 (.Kaseri et al.,2012:362-361اجيابية حول الوظيفة واملنظمة )

تســعى نظرية اإلنغراز الوظيفي يف الرتكيز على العوامل اليت من شــأهنا ان تســاعد وتشــجع العاملني يف  -3
نظمـــات أخرى وذلـــك لتجنـــب التكـــاليف اليت البقـــاء وعـــدم ترك العمـــل يف املنظمـــة واملغـــادرة اىل م

تتحملها املنظمة يف حالة مغادرة العاملني منها فقد تكون هذه التكاليف ملموســــــــة أو غري ملموســـــــة 
 .(129:2014 )الفتالوي،

يســــــــــــــاعد اإلنغراز الوظيفي يف تقوية وتنمية مبادئ اإللتزام التنظيمي وذلك من خالل برامج التدريب  -4
-Fletcher,2005:26والعمل على حتديد األهداف وتقدمي النصــح واملشــورة عند الضــرورة )للعاملني 

27.) 
 سادسًا: أبعاد اإلنغراز الوظيفي 

اإلجتماعية  القوة لوصف واإلقتصاد اإلجتماع علم كتب  يف إستخدامه سبق قد اإلنغراز مفهوم كان
 ,.Uzzi, 1997;Shepard et al)غريها و  الفردية اإلجتماعية للوحدات اإلقتصادية األنشطة يف هيكل

 اهليكلية العالئقية يف االقتصاد يف الفاعلة اجلهات عمق مشاركة ن  إ (Baum,1992)يف حني أكد  (.1997
 القوى من واسعة جمموعة اإلنغراز الوظيفي مفهوم اإلجتماعية. إذ ميثل بنيتها يف إنغرازها مستوى ستحدد
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 (Mitchell) ن  إ(. إذ 2001et al., Mitchell)يعمل هبا  اليت ابملنظمة املوظف ارتباط على تؤثر قد اليت 
 األفراد على أن تؤثر شأهنا من قوى تولد إليها، األفراد ينتمي واجملتمع اليت املنظمة سياق أن ه اقرتحواء  وزمال

والوظيفة اليت  املنظمة مع البقاءاألفراد قرار  تبين إىل بدوره سيؤدي ما وهذا بيئتهم مع عالقني ليصبحوا
بتصنيف تلك القوى  (,.2001Mitchell et al). وقد قام (wijayant,2004:337-338)يعملون هبا 

اليت من سياق املنظمة واجملتمع اىل ستة أبعاد واليت متثل مبجموعها ابعاد اإلنغراز الوظيفي وفيما ماأييت شرح 
 لكل بعد من هذه األبعاد:

 الفردية العالقات أن الروابط مع اجملتمع متثل( ,.2001Mitchell et al)أكد :تمعيةالروابط اجمل -1
إذ متثـــل هــذه العالقــات جمموعــة من شـــــــــــــــبكـــات التواصـــــــــــــــــل  .جمتمعهم لألفراد مع الرمسيـــة وغري

اإلجتماعية والنفســـــية واملالية اليت تشـــــمل العائلة واجملتمع واجملموعات من غري العاملني والعالقات 
فكلما زادت هذه الروابط زاد متســـــــــــــــك األفراد يف وظائفهم احلالية ومنظماهتم  ،العاطفية أيضـــــــــــــــاً 

 .(wijayant,2004:338) العاملني هبا
 يؤكد التنظيم. كما يف آخرين أفراد الرمسية مع وغري الرمسية عالقات األفراد الروابط التنظيمية: متثل -2

(2001 ,Mitchell et al )إىل مييلون فـــإهنم التنظيم، يف عملوا لوقـــت أطول األفراد الـــذين أن 
 اإللتزام يف الدراسات أظهرت وقد(. العمل يف زميل) آخرين مع أفراد اإلتصاالت من عدد وجود

 اليت اإلجتماعية التنشـــــئة عملية عن الناشـــــئة املعيارية الضـــــغوط يتطور من قد اإللتزام أن التنظيمي
 املوظفني مقرتحاً أن (Dyne et al.,1994)وأضـــــــــاف  .Meyer et al).(1993، املوظف هبا مير

 اإلنغراز العالية.كان لديهم معدالت   طويلة لفرتة يف الوظائف منظماهتم مع كانوا  الذين
وراحة املوظف مع بيئته كما تشــــري ايضــــاً اىل نظرة املوظف يف كيفية  اً توافقاملالءمة اجملتمعية: متثل  -3

 على قـــادران واجملتمع البيئـــة وإن .(,.Mitchell et al 2001)مالءمـــة اجملتمع مع البيئـــة احمليطـــة 
 التوافق كان  هبما وكلما الفرد إرتباط ســـــــــــــيعززون آلخر وقت من الذين لألفراد جديدة معان   خلق

 يعمل اليت مبنظمته مرتبط أبنه املوظف شـــــــعور إحتمالية زادت كلما  اجملتمع، مع أفضـــــــل والرفاهية
 (.Vaske,2001:17&Kobrin)هبا 

هذا املفهوم على حتقيق التناســـب بني القيم الشـــخصـــية وخطط املوظف  املالءمة التنظيمية: يرتكز -4
ســـتقبلية وبني ما تتطلبه الوظيفة والثقافة التنظيمية للمنظمة. ابإلضـــافة اىل ذلك جيب أن تكون امل

هناك مالءمة بني املوظفني أنفســـهم. فعلى ســـبيل املثال مكان العمل ووســـائل الراحة والثقافة اليت 
يشــعر األفراد أبهنم  تؤمن هبا املنظمة هلا أتثري ابلغ على األفراد وعلى القرارات املتعلقة هبم، فعندما

جزء من العمل وأن الوظائف اليت يعملون فيها تتناســـــب مع قدراهتم ومهاراهتم وما يؤمنون به من 
قيم شـــــــــخصـــــــــية وخطط مســـــــــتقبلية للعمل وأن ثقافة املنظمة هي جزء ال يتجزأ من الثقافة العامة 

نظمة وعدم التفكري للمجتمع فأن املوظفني يف هذه احلالة ســــيكون لديهم إســــتقرار أكثر داخل امل
 (.Shahriari,2011:12يف تركها مستقباًل )

 كون الفرد  خالل من املتحققة والنفســـية املادية املنافع اجملتمعية التضـــحية اجملتمعية: متثل التضـــحية -5
 يصـــــــــــــبح إذ. املنظمة أو الوظيفة الفرد ترك إذا فقدان تلك املنافع يتم قد واليت اجملتمع يف عضـــــــــــــواً 
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 ,.Mitchell et al)صـــــــــــــــعبًـا  قرارًا ابالحرتام وجـدير وآمن جـذاب جمتمع   املغـادرة منإختـاذ قرار 
. ألنه قد يفقد الفرد الدعم اجملتمعي الشــــــــديد والعالقات الشــــــــخصــــــــية املرحية والتواصــــــــل (2001

اإلجتماعي اللطيف. وكلما ازدادت التضـــــــــــــــحية اجملتمعية اليت ميكن أن يقدمها املوظف يف حالة 
 ة كلمـــا زاد متســـــــــــــــكـــه يف العمـــل داخـــل منظمتـــه احلـــاليـــة واحملـــافظـــة على وظيفتـــهمغـــادرة املنظمـــ

(wijayant,2004:339). 
 املادية الفوائد ابملنظمة من املرتبطة التضـــــــــحيات التنظيمية، التضـــــــــحية التنظيمية: متثل التضـــــــــحية -6

 ترك إذا الفوائدفقدان تلك  يتم قد احلالية واليت املنظمة مع العمل خالل من املتحققة والنفســـــــــــــية
 & Feldman) وقــــــــد أشــــــــــــــــــــــار (.Mitchell et al. 2001)أو املنظمــــــــة  الوظيفــــــــة املوظف

Bolino,1998) عدم مثل عديدة يف حالة ترك العمل يف املنظمة األفراد يتعرضــــــــون خلســــــــائر أن 
 ،لالهتمام مثرية خسارة مشاريع عدم إستقرار الدخل، احلصول على وظيفة جديدة، بشأن اليقني
حاالت الفقدان اليت يتعرض هلا  ازدادت فكلما. زمالء العمل مع جيدة خســـــــــــــارة عالقة كوكذل

 (.wijayant,2004:338) ابملنظمة ارتباطه زاد كلما  ،احلالية تهممنظ أو وظيفته ترك املوظف عند
 المبحث الثالث: اإلطار العملي للبحث

 : ترميز متغريات البحث ووصفهاواًلأ
 (3متغريات البحث الرئيسية والفرعية وحسب ما موضح يف اجلدول )مت ترميز 
 الرتميز والتوصيف (3)جدول 

 عدد البعد الفرعي املتغري ت
 العبارات

 املصدر الرمز

 الصورة التنظيمية املدركة 1
Image 

 Image1 Oswald,1996 6 .الصورة التنظيمية احلالية1
 Image2 6 .الصورة التنظيمية البديلة2 

2 

 اإلنغراز الوظيفي
Embed 

 ORG 5 .املالءمة التنظيمية1

Mitchell et 
al.,2001 

 CO 4 .املالءمة اجملتمعية2
 Relo 3 .الروابط التنظيمية3
 Relc 3 .الروابط اجملتمعية4
 Sero 4 .التضحية التنظيمية5
 Serc 3 .التضحية اجملتمعية6

  ابعتماد ادبيات املواضيعنيالباحثاملصدر: اعداد 
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 ختبار أداة قياس البحثإ :ثانيًا 

 . صدق أداة قياس البحث1
 . الصدق الظاهري ألداة القياس وصدق احملتوىأ

وعلى من يطبق ومدى  ،مة اإلختبار ملا يراد ان يقا  بهءيقوم الصدق الظاهري على فكرة مدى مال
اما صدق احملتوى فهو يتعلق مبدى متثيل اإلختبار للميادين او اجملاالت  ،عد الذي يقيسه اإلختبارعالقته ابلبُ 

حبيث يكون هناك توازن يف قيا  تلك امليادين املختلفة وهلذا يصبح منطقيا ان يكون  ،املختلفة اليت يقيسها
وكال اإلختبارين يتم  ،على مجيع عناصر القدرة املطلوب قياسهاما دام يشتمل  حمتوى اإلختبار صادقاً 

فحصهما من خالل عملية عرض اإلستبانة )أداة القيا ( على احملكمني )اخلرباء يف جمال اختصاص 
ولية على عدد من احملكمني املتخصصني يف ألاذ قام الباحثان بعرض أداة البحث يف صورهتا ا ،البحث(

 .عمالألجمال ادارة ا
 . الصدق البنائي التوكيدي ألداة القياسب

هبدف ان يتحقق الباحثان من الصدق البنائي التوكيدي ألداة القيا  استخدم الباحثان اسلوب التحليل 
 Structural)اهليكلية  منذجة املعادلةويعد هذا التحليل أحد تطبيقات  (CFA)العاملي التوكيدي 

Equation Modeling). واعتمد يف تطبيق هذا االسلوب على الربانمج االحصائي .(Amos. V.20). 
 (4)جدول  .(4وكما موضح يف اجلدول )

 اهليكلية عادلةامل نمذجةمؤشرات وقاعدة جودة املطابقة ل
 قاعدة جودة المطابقة المؤشرات ت
 5اقل من  dfودرجات الحرية  2xالنسبة بين قيم -1
 0.90اكبر من   Goodness of Fit Index (GFI)حسن المطابقة  -2
 0.90اكبر من  Normed Fit Index (NFI)مؤشر المطابقة المعياري  -3
 0.95اكبر من  Comparative Fit Index (CFI)مؤشر المطابقة المقارن  -4
 مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي: ▪ -5

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 0.05-0.08بين 

Source: Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). 

(Multivariate Data Analysis) 7th ed., Prentice Hall, Upper Saddle. 

  :: الصدق البنائي التوكيدي ملقياس الصورة التنظيمية املدركةاوالً 

عبارة  (12)اىل عدم صحة افرتاض أن الـ  (2)مؤشرات جودة املطابقة الظاهرة يف اسفل الشكل  شريتُ 
تقيس بنية )الصورة التنظيمية املدركة من خالل بعديها الصورة التنظيمية احلالية والصورة التنظيمية البديلة(. 

ليت تربط املتغريات الكامنة )املتغريات كما يتبني من خالل األوزان االحندارية املعيارية الظاهرة على األسهم ا
واليت تعرف مبعامالت الصدق يظهر ان  ،اليت تكون غري قابلة للقيا ( مع كل فقرة من فقرات املقيا 
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وهي غري مقبولة  (0.50)حندارية اقل من إهناك بعض الفقرات حصلت عل معامالت 
 .(IP1,IP2,IP3,IP4,IA3الفقرات هي ). وتلك (Costello&Osborne,2005)احصائياً 

 ( الصدق البنائي التوكيدي ملقيا  الصورة التنظيمية املدركة2شكل)
ومالحظة مدى الفرق  قل تشبعاً ألول حذف الفقرات األهبما ان ممكن العمل ءاجراا نيوهنا امام الباحث

خرى والطريقة الثانية هي حماولة رسم عالقة تباين بني فقرتني من خالل أليف زايدة تشبعات الفقرات ا
رتباطهما يزيد من تشبعات الفقرات يف إلتحديد أي فقرتني ممكن  (Modification Indices)االسرتشاد بـ 

وبعد عدة حماوالت مت التوصل اىل مؤشرات جودة مطابقة مالئمة تثبت الصدق البنائي  النموذج املخترب
فقرات للبعدين )الصورة التنظيمية احلالية والصورة التنظيمية البديلة( وكما يوضحها  (8)للمتغري وبعدد 

والصورة  ،احلاليةالصورة التنظيمية ( أي بعبارة اخرى ان األسهم اخلارجة من املتغريات الكامنة )3الشكل )
لثبات الصدق  (0.5)( حصلت على معامالت صدق اعلى من احلد االدىن للقيمة املقبولة التنظيمية املدركة

البنائي التوكيدي للعبارات املرتبطة هبا. اما لغرض التأكد من ان هذه الفقرات تقيس متغري ذو بعدين 
تشري من  (3)( فان مؤشرات جودة املطابقة املوجود يف اسفل الشكل Multidimensions)متعدد األبعاد 

)مؤشرات وقاعدة جودة املطابقة ملعادلة النمذجة اهليكلية( ابن هذه الفقرات  (5)خالل مقارنتها مع اجلدول 
ا الن قيم هذه املؤشرات مطابقة لقواعد معادلة النمذجة اهليكلية. وهذ اً واحد اً تقيس بعدين وليس بعد (8)

يؤكد ابن البياانت اليت سحبت من عينة البحث مطابقة لنموذج القيا  املتمثل هنا مبقيا  الصورة التنظيمية 
 املدركة.
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 ( الصدق البنائي التوكيدي ملقيا  الصورة التنظيمية املدركة3شكل )

 اثنيا: الصدق البنائي التوكيدي ملقياس اإلنغراز الوظيفي

فقرة تقيس بنية  (22)اىل عدم صحة افرتاض أن الـ  (4)ظاهرة يف الشكل تبني مؤشرات جودة املطابقة ال
والروابط  ،والروابط اجملتمعية ،واملالءمة اجملتمعية ،املالءمة التنظيمية) )اإلنغراز الوظيفي وفق ألبعاده الستة:

رية الظاهرة على األسهم والتضحية اجملتمعية( ووفقاً لألوزان االحندارية املعيا ،والتضحية التنظيمية ،التنظيمية
واليت تعرف مبعامالت  ،اليت تربط املتغريات الكامنة )األبعاد الرئيسة( مع كل بعد فرعي من ابعاد املقيا 

وهي غري  (0.50)الصدق ميكن احلكم على عدم صدق بعض تلك األبعاد الفرعية الن قيمتها اقل من 
كانت اقل من القيمة املطلوبة احصائيا وعليه   (F1,C4,RC3)مقبولة احصائياً. اذ ان تشبعات الفقرات 

 سيتم حذفها من النموذج.

 ( الصدق البنائي التوكيدي ملتغري اإلنغراز الوظيفي4شكل )
اصبحت تشبعات الفقرات املتبقية مجيعها  (50.)بعد عملية حذف الفقرات اليت تقل تشبعاهتا عن 

اعلى من النسبة احملددة احصائيا مما يشري اىل احلكم على صدق تلك العبارات يف التعبري عن األبعاد اليت 
والروابط  ،واملالءمة اجملتمعية ،أي ان األسهم اخلارجة من املتغريات الكامنة )املالءمة التنظيمية ،تنتمي هلا
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والتضحية اجملتمعية( حصلت على معامالت صدق  ،والتضحية التنظيمية ،ابط التنظيميةوالرو  ،اجملتمعية
بعاد الفرعية املرتبطة هبا. اما أللثبات الصدق البنائي التوكيدي ل (0.5)دىن للقيمة املقبولة ألعلى من احلد اأ

رات جودة املطابقة بعاد رئيسة فان مؤشأ ةلغرض التأكد من ان هذه األبعاد الفرعية تقيس متغري ذو ست
)مؤشرات وقاعدة جودة املطابقة ملعادلة  (5)تشري من خالل مقارنتها مع اجلدول  (4)يف الشكل  ةاملوجود

الن قيم هذه املؤشرات  اً واحد اً ابعاد رئيسة وليس بعد ةتقيس ست (19)النمذجة اهليكلية( ابن هذه الفقرات 
حبت من عينة البحث مطابقة يؤكد ابن البياانت اليت سُ عادلة اهليكلية. وهذا منذجة املمطابقة لقواعد 

 لنموذج القيا  املتمثل هنا مبقيا  اإلنغراز الوظيفي.

 ( الصدق البنائي التوكيدي ملتغري اإلنغراز الوظيفي5شكل )
 اوثباهت تساق أداة القياسإ. 2
 . الثبات البنائي ألداة القياسأ

ختبار كرونباخ الفا إعتمد الباحثان يف قيا  الثبات البنائي ألداة القيا  اخلاصة ابلبحث احلايل على إ
 :(5)اجلدول املوضح يف وقد مت حساب معامل الثبات لألداة ابستخدام معامل ارتباط الفا كرونباخ 

 معامالت الثبات ألداة قيا  البحث (5)جدول 
 كرونباخ الفا الُبعد كرونباخ الفا املتغري

 0.68 . الصورة التنظيمية احلالية1 0.73 الصورة التنظيمية املدركة
 0.70 . الصورة التنظيمية البديلة2

 0.80 اإلنغراز الوظيفي

 0.74 . املالءمة التنظيمية1
 0.69 . املالءمة اجملتمعية2
 0.75 . الروابط التنظيمية3
 0.83 اجملتمعية. الروابط 4
 0.76 . التضحية التنظيمية5
 0.78 . التضحية اجملتمعية6

 Spss. V.23ابعتماد خمرجات برانمج  نياملصدر: اعداد الباحث
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وهي مقبولة  (0.68-0.83)ابن قيم معامل كرونباخ الفا قد تراوحت بني  (5)ويالحظ من اجلدول  
واليت تدل على ان األداة تتصف ابإلتساق  (0.60)إحصائيا يف البحوث اإلدارية والسلوكية الن قيمتها اكرب 

 .والثبات الداخلي
 ًا: عرض نتائج إستجابات عينة البحثثالث

 متغري الصورة التنظيمية املدركة .1
وكذلك املعدل العام للمتغري فيما  املدركةالصورة التنظيمية ص األبعاد ملتغري ل( اىل خم6يشري اجلدول )

 :أييت خيص املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري ودرجة اإلجابة واألمهية الرتتيبية وكما
املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ودرجة اإلجابة واألمهية الرتتيبية لألبعاد الرئيسة  (6)جدول 

 (N= 166) املدركة ملتغري الصورة التنظيمية

املتوسط  الُبعد الرئيسي
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

 درجة
 اإلجابة

األمهية 
 الرتتيبية

 1 مرتفع 1.210 3.58 الصورة التنظيمية احلالية
 2 مرتفع 1.131 3.50 الصورة التنظيمية البديلة

  مرتفع 1.171 3.53 الصورة التنظيمية املدركةاملعدل العام ملتغري 
 SPSS. V.23ابعتماد خمرجات برانمج  نياملصدر: اعداد الباحث

قد حصل على املرتبة  الصورة التنظيمية احلاليةويالحظ من خالل عرض بياانت اجلدول أعاله أبّن بُعد 
األوىل بدرجة األمهية الرتتيبية يف ضوء اجاابت عينة البحث اما أقل بُعد فقد كان من نصيب بُعد الصورة 

يمية املدركة قد حقق متوسطاً ضمن مستوى وامجاالً يتبني أّن املتغري املستقل الصورة التنظ ،التنظيمية البديلة
مرتفع وهو مستوى جيد يؤشر انسجام يف فهم الصورة التنظيمية للمديرية من قبل عينة البحث متمثلة 
ابألفراد املستجيبني وأّن أبعاده قد حتققت مجيعاً يف تلك املديرية وضمن مستوى إتفاق مرتفع مما يؤشر لدى 

فضال عن قدرات موظفيها يف  ،يش صحة وظيفية تؤهلها إلجناز افضل النتائج أّن تلك املديرية تعنيالباحث
 النجاح يف اكثر من مكان لو اتيحت هلم الفرصة.

 متغري اإلنغراز الوظيفي .2
( اىل خملص األبعاد ملتغري اإلنغراز الوظيفي وكذلك املعدل العام للمتغري فيما خيص 7يشري اجلدول )

 .املعياري ودرجة اإلجابة واألمهية الرتتيبيةاملتوسط احلسايب واإلحنراف 
لألبعاد الرئيسة  رتتيبيةاملتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ودرجة اإلجابة واألمهية ال (7)جدول 

 (N= 166) اإلنغراز الوظيفيملتغري 

املتوسط  الُبعد الرئيسي
 احلسايب

اإلحنراف 
 الرتتيبيةاألمهية  اإلجابة درجة املعياري

 2 مرتفع 1.006 3.80 املالءمة التنظيمية
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 1 مرتفع جدا 861. 4.39 املالءمة اجملتمعية
 4 معتدل 1.094 3.29 الروابط التنظيمية
 3 معتدل 981. 3.29 الروابط اجملتمعية

 6 منخفض 1.202 2.50 التضحية التنظيمية
 5 منخفض 1.268 2.70 التضحية اجملتمعية

  معتدل 1.069 3.33 اإلنغراز الوظيفياملعدل العام ملتغري 
 Spss. V.23 ابعتماد خمرجات برانمج نياملصدر: اعداد الباحث

وُيالحظ من خالل عرض بياانت اجلدول أعاله أبن متغري اإلنغراز الوظيفي فيه حقق بُعد املالءمة 
مة التنظيمية ابملرتبة الثانية مث الروابط اجملتمعية ويليها الروابط ءاجملتمعية املرتبة األوىل بينما حل بُعد املال

التنظيمية مث التضحية اجملتمعية وأخريًا التضحية التنظيمية وإّن املتغري بشكل عام وأبعاده حقق مستوى 
عينة ابت استجابة معتدالً مما يؤكد حتقق اإلنغراز الوظيفي بشكل ال أب  به يف املديرية املدروسة وفقاً إلجا

 الدراسة.
 فرضيات البحثًا: إختبار رابع

 :(H1)الفرضية الرئيسة األور إختبار-1
(H0) .التوجد عالقة إرتباط ذات داللة احصائية بني أبعاد الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي 
(H1) .توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصائية بني أبعاد الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي 

تخدم الباحثان إختبار لغرض بيان مدى عالقات اإلرتباط بني املتغري املستقل واملتغري الوسيط اس
(Pearson)  بني املتغري املستقل )الصورة التنظيمية املتعلقة بعالقات اإلرتباط إلختبار الفرضية الرئيسة األوىل

والصورة التنظيمية املدركة( واملتغري الوسيط )اإلنغراز الوظيفي(  ،املدركة( وأبعاده )الصورة التنظيمية احلالية
والتضحية  ،والتضحية التنظيمية ،والروابط اجملتمعية ،الروابط التنظيمية ،الءمة اجملتمعيةوامل ،)املالءمة التنظيمية

بني أبعاد الصورة التنظيمية  (Pearson)مصفوفة معامالت اإلرتباط البسيط  (9)اجملتمعية(. إذ يظهر اجلدول 
 (9)هلذه الفرضية فان اجلدول املدركة وأبعاد اإلنغراز الوظيفي. وقبل اخلوض يف إختبار الفرضيات الفرعية 

يف اجلدول يشري اىل إختبار معنوية  (.Sig). وخمتصر (tailed-2)ونوع اإلختبار  (166)يشري اىل حجم العينة 
احملسوبة مع اجلدولية من غري ان يظهر قيمها. فإذا ظهر وجود  (t)معامل اإلرتباط من خالل مقارنة قيمة 

احملسوبة اكرب من اجلدولية. ويتم احلكم على  (t)هذا يعين ابن قيمة  على معامل اإلرتباط فان (**)عالمة 
 ( اآليت:8، وكما يف جدول )(Cohen & Cohen, 1983)مقدار قوة معامل اإلرتباط يف ضوء قاعدة 

 ( قيم ومستوايت عالقة اإلرتباط8جدول )
 مستوى عالقة اإلرتباط قيمة معامل إرتباط ت
 إرتباط منخفضةعالقة  (0.10أقل من ) 1
 عالقة إرتباط معتدلة (0.30( اىل )0.10من ) 2
 عالقة إرتباط قوية (0.30أعلى من ) 3
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  ابعتماد االدبياتنياملصدر: اعداد الباحث 
هبدف قبول الفرضية الرئيسية االوىل أعاله من عدم قبوهلا قام الباحثان إبختبار قيمة معامل اإلرتباط 

( للوقوف على معنوية العالقة بني متغري الصورة التنظيمية املدركة (Sig. 2-tailedإختبار )البسيط ابستخدام 
( اىل وجود عالقة إرتباط موجبة ومعنوية بني متغري 9)املستقل( ومتغري اإلنغراز الوظيفي إذ يشري اجلدول )

( .215**رتباط البسيط بينهما )إذ بلغت قيمة معامل اإل ،الصورة التنظيمية املدركة ومتغري اإلنغراز الوظيفي
وتشري هذه القيمة اىل اعتدالية العالقة الطردية بني متغري الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي، وإن 

%( 99%( وبدرجة ثقة بلغت )1) ما يدعم ذلك معنوية عالقة اإلرتباط اليت ظهرت عند مستوى معنوية
اليت تنص على إنه  البديلةقبول الفرضية رفض فرضية العدم و  إذ يتضح ،يوضح تلك العالقة (10واجلدول )

)توجد عالقة إرتباط ذات داللة احصائية بني أبعاد الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي(. عند 
 %(.99%( أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها )1مستوى معنوية )

 وأبعاد اإلنغراز الوظيفي الصورة التنظيمية املدركةفوفة معامالت اإلرتباط بني أبعاد مص (9)جدول 
Correlations 

الصورة التنظيمية  
 الحالية

الصورة التنظيمية 
 البديلة

الصورة 
 التنظيمية
 المدركة

النغراز 
 الوظيفي

الصورة التنظيمية 
 الحالية

Pearson Correlation 1 **-.264- **.549 **.591 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 

N 166 166 166 166 

الصورة التنظيمية 
 البديلة

Pearson Correlation **-.264- 1 **.661 **-.282- 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 

N 166 166 166 166 

الصورة التنظيمية 
 المدركة

Pearson Correlation **.549 **.661 1 **.215 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .005 

N 166 166 166 166 

 النغراز الوظيفي

Pearson Correlation **.591 **-.282- **.215 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .005  

N 166 166 166 166 

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

 spss v.23املصدر: خمرجات برانمج 
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 الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفيبناًء على ما تقدم ميكن تفسري عالقة اإلرتباط بني متغري 
بوجود عالقة إرتباط طردية معتدلة بني املتغريين تعكس مدى توافر الصورة التنظيمية املدركة أببعاده مما يؤشر 

 بنسبة معتدلة لظهور اإلنغراز الوظيفي يف مديرية شباب ورايضة كربالء عينة البحث. طردايً  اً انعكاس
 -وتنبثق من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

 :إختبار الفرضية الفرعية االورأ. 
(H0)  التوجد عالقة إرتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني بُعد الصورة التنظيمية احلالية واإلنغراز

توجد عالقة إرتباط موجبة ذات داللة  (H1)عينة البحث. الوظيفي أببعاده يف مديرية شباب ورايضة كربالء
كربالء عينة   شباب ورايضة الية واإلنغراز الوظيفي أببعاده يف مديريةإحصائية بني بُعد الصورة التنظيمية احل

 البحث.
بُعد الصورة التنظيمية احلالية واإلنغراز ( وجود عالقة إرتباط موجبة ومعنوية بني 10اظهر اجلدول )

وية بلغ عند مستوى معن (**591.الوظيفي أببعاده وقد بلغت قيمة معامل اإلرتباط مبتغري اإلنغراز الوظيفي )
%( وهذا يدل على قوة وإجيابية العالقة الطردية بينهما.وما يدعم هذه 99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1)

لعالقة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية احلالية واإلنغراز ( احملسوبة Sig. (2-tailed)النتيجة هو قيمة )
عالقة اإلرتباط وضمن مستوى عالقة إرتباط  إذ تدل هذه النتيجة على معنوية ،(000.الوظيفي والبالغة )

الصورة التنظيمية احلالية وأبعاد اإلنغراز الوظيفي كما يوضحها  قوية. يف حني بلغت عالقة اإلرتباط بني بُعد
( وهي 99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1%بلغ ) عند مستوى معنوية (**368.)التنظيمية اجلدول بُعد املالءمة 

يف حني بلغت نسبة اإلرتباط بني بُعد الصورة  ،اط قوية وهي دالة معنوية وإجيابيةضمن مستوى عالقة إرتب
( اي إهنا معنوية عند 000.العالقة ) وبلغت معنوية (**273.اجملتمعية )التنظيمية احلالية وبُعد املالءمة 

اما عالقة اإلرتباط بني  ،وهي ضمن مستوى عالقة إرتباط معتدلة (99%)( ومبستوى ثقة بلغ 1%مستوى )
( اي إهنا معنوية .000وبلغت معنوية العالقة )( .515**بُعد الصورة التنظيمية احلالية وبُعد الروابط التنظيمية )

وقد بلغت نسبة  ،وهي ضمن مستوى عالقة إرتباط قوية (99%)( ومبستوى ثقة بلغ 1%عند مستوى )
( .000وبلغت معنوية العالقة ) (.457**ط بني بُعد الصورة التنظيمية احلالية وبُعد الروابط اجملتمعية )اإلرتبا

اما  ،وهي ضمن مستوى عالقة إرتباط قوية (99%)( ومبستوى ثقة بلغ 1%)اي إهنا معنوية عند مستوى 
وبلغت معنوية العالقة  (**429.ية )عالقة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية احلالية وبُعد التضحية التنظيم

وهي ضمن مستوى عالقة إرتباط  (99%)( ومبستوى ثقة بلغ 1%)( اي إهنا معنوية عند مستوى 000.)
 وبلغت (**445.اجملتمعية )قوية واخرياً فأن يف نسبة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية احلالية وبُعد التضحية 

وهي ضمن مستوى  (99%)( ومبستوى ثقة بلغ 1%)معنوية عند مستوى ( اي إهنا 000.معنوية العالقة )
اليت  الفرعية األوىل البديلة قبول الفرضيةو  رفض فرضية العدم عالقة إرتباط قوية وتشري النتائج أعاله اىل

تنص على إنه )توجد عالقة إرتباط موجبة بني بُعد الصورة التنظيمية احلالية واإلنغراز الوظيفي أببعادها( 
واجلدول التايل يوضح  %(.99إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها ) %( أي1معنوية )عند مستوى 

 غراز الوظيفي أببعاده الستة وكاآليت:مسارات العالقة بني بُعد الصورة التنظيمية احلالية ومتغري اإلن
 ( مسارات العالقات بني بُعد الصورة التنظيمية احلالية واإلنغراز الوظيفي أببعاده10جدول )
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معامل  مسار العالقة 
 اإلرتباط

Sig مستوى  درجة الثقة
 اإلرتباط

قبول او رفض 
 الفرضية

الصورة --->اإلنغراز الوظيفي
 التنظيمية احلالية

تدعم قبول  قوية 99. 000. 591.**
البديلة الفرضية 

ورفض فرضية 
 العدم

الصورة --->املالءمة التنظيمية
 التنظيمية احلالية 

تدعم قبول  قوية 99. 000. **368.
البديلة الفرضية 

ورفض فرضية 
 العدم

الصورة --->املالءمة اجملتمعية
 التنظيمية احلالية 

تدعم قبول  معتدلة 99. 000. 273.**
البديلة الفرضية 

ورفض فرضية 
 العدم

الصورة --->الروابط التنظيمية
 التنظيمية احلالية 

تدعم قبول  قوية 99. 000. **515.
البديلة الفرضية 

ورفض فرضية 
 العدم

الصورة --->الروابط اجملتمعية
 التنظيمية احلالية 

تدعم قبول  قوية 99. 000. 457.**
البديلة الفرضية 

ورفض فرضية 
 العدم

الصورة --->التضحية التنظيمية
 التنظيمية احلالية

تدعم قبول  قوية 99. 000. **429.
البديلة الفرضية 

ورفض فرضية 
 العدم

الصورة --->التضحية اجملتمعية
 التنظيمية احلالية 

تدعم قبول  قوية 99. 000. 445.**
البديلة الفرضية 

ورفض فرضية 
 العدم

 SPSS. V.23 ابعتماد خمرجات برانمج نياملصدر: اعداد الباحث
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وبناًء على ما تقدم ميكن تفسري عالقة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية احلالية واإلنغراز الوظيفي 
اىل ان وجود الصورة التنظيمية احلالية يف إذهان عينة أببعاده إبهنا عالقة إرتباط إجيابية طردية بينهما وتشري 

 البحث يساهم يف زايدة اإلنغراز الوظيفي لديهم من خالل أبعاده.
 :ب. إختبار الفرضية الفرعية الثانية

(H0)  عالقة إرتباط موجبة ذات داللة إحصائية بني بُعد الصورة التنظيمية البديلة واإلنغراز ال توجد
توجد عالقة إرتباط موجبة ذات  (H1) يف مديرية شباب ورايضة كربالء عينة البحث.الوظيفي أببعاده 

داللة إحصائية بني بُعد الصورة التنظيمية البديلة واإلنغراز الوظيفي أببعاده يف مديرية شباب ورايضة كربالء 
 عينة البحث.

تنظيمية البديلة واإلنغراز الصورة ال( وجود عالقة إرتباط سالبة ومعنوية بني بُعد 11اظهر اجلدول )
عند مستوى معنوية  (-.282**وقد بلغت قيمة معامل اإلرتباط مبتغري اإلنغراز الوظيفي )الوظيفي أببعاده 

وما يدعم هذه  %( وهذا يدل على العالقة السلبية العكسية بينهما.99%( أي بدرجة ثقة بلغت )1بلغ )
الصورة التنظيمية البديلة واإلنغراز لعالقة اإلرتباط بني بُعد ( احملسوبة Sig. (2-tailed)النتيجة هو قيمة )

إذ تدل هذه النتيجة على معنوية عالقة اإلرتباط وضمن عالقة إرتباط سلبية  ،(000.والبالغة ) الوظيفي
عكسية. يف حني بلغت عالقة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية البديلة وأبعاد اإلنغراز الوظيفي كما 

يف حني بلغت  ،وهي عالقة سلبية غري دالة معنواي، )-.049**(اجلدول بُعد املالءمة التنظيمية  يوضحها
وبلغت معنوية العالقة  (**219.-وبُعد املالءمة اجملتمعية ) البديلةنسبة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية 

وهي ضمن مستوى عالقة إرتباط  (99%)( ومبستوى ثقة بلغ 1%( اي إهنا معنوية عند مستوى )005.)
وبلغت  (-.205**وبُعد الروابط التنظيمية ) البديلةاما عالقة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية  ،سالبة

وهي ضمن عالقة  (99%)( ومبستوى ثقة بلغ 1%( اي إهنا معنوية عند مستوى )008.معنوية العالقة )
 (**212.-ابط اجملتمعية )وبُعد الرو  البديلةبلغت نسبة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية  وقد ،إرتباط سالبة

وهي ضمن  (99%)( ومبستوى ثقة بلغ 1%( اي إهنا معنوية عند مستوى )000.وبلغت معنوية العالقة )
-لتضحية التنظيمية )وبُعد ا البديلة اما عالقة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية ،عالقة إرتباط سالبة

وهي  )99%(( ومبستوى ثقة بلغ 1%)( اي إهنا معنوية عند مستوى .000وبلغت معنوية العالقة ) (.385**
وبُعد التضحية  البديلةضمن عالقة إرتباط سالبة وأخريًا فان يف نسبة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية 

 الفرضية ورفض قبول فرضية العدم ة وتشري النتائج أعاله اىلغري دالة معنواي وسالب وهي( **117.-اجملتمعية )
الفرعية الثانية اليت تنص على إنه )توجد عالقة إرتباط موجبة بني بُعد الصورة التنظيمية البديلة  البديلة

ومتغري  البديلةواجلدول التايل يوضح مسارات العالقة بني بُعد الصورة التنظيمية واإلنغراز الوظيفي أببعادها( 
 اإلنغراز الوظيفي أببعاده الستة وكاآليت:

 عالقات بني بُعد الصورة التنظيمية البديلة واإلنغراز الوظيفي أببعادهال ( مسارات11جدول )
 مسار العالقة

معامل 
 Sig الرتباط

درجة 
 الثقة

 مستوى 
 الرتباط

 قبول او رفض
 الفرضية
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 30: العدد

 
الصورة التنظيمية --->النغراز الوظيفي

 البديلة
 سالبة 99. 000. -282.**

 رفض الفرضية
البديلة وقبول 

 فرضية العدم

الصورة --->المالءمة التنظيمية
 سالبة - 527. **049.- التنظيمية البديلة

 رفض الفرضية
البديلة وقبول 
 فرضية العدم

الصورة --->المالءمة المجتمعية
 التنظيمية البديلة

 سالبة 99. 005. -219.**
 رفض الفرضية
البديلة وقبول 
 فرضية العدم

الصورة التنظيمية --->الروابط التنظيمية
 البديلة

 سالبة 99. 008. **205.-
 رفض الفرضية
البديلة وقبول 
 فرضية العدم

الصورة التنظيمية --->الروابط المجتمعية
 البديلة

 سالبة 99. 006. -212.**
 رفض الفرضية
البديلة وقبول 
 فرضية العدم

الصورة --->التضحية التنظيمية
 التنظيمية البديلة

 سالبة 99. 000. **385.-
 رفض الفرضية
البديلة وقبول 
 فرضية العدم

الصورة --->التضحية المجتمعية
 التنظيمية البديلة

 سالبة - 133. -117.**
 رفض الفرضية
البديلة وقبول 
 فرضية العدم

 SPSS. V.23 ابعتماد خمرجات برانمج نياملصدر: اعداد الباحث
وبناًء على ما تقدم ميكن تفسري عالقة اإلرتباط بني بُعد الصورة التنظيمية البديلة واإلنغراز الوظيفي 

حث ال يرغبون وال يفكرون أببعاده إبهنا عالقة إرتباط سلبية عكسية بينهما وتشري اىل ان االفراد عينة الب
 ابختيار بديل يف الوقت احلاضر عن وظيفتهم.

 إختبار الفرضية الرئيسة الثانية-2
(H0) .التوجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية بني أبعاد الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي 
(H1 توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية بني أبعاد الصورة ).التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي 

( نتائج مقدار االحندار اخلطي البسيط. لغرض تقدير اثر 12يوضح اجلدول ) -وعلى النحو اآليت:
 الصورة التنظيمية املدركة على واإلنغراز الوظيفي إذ يتضح ما أييت:

(. و بناًء عليه 0.01لة )( عند مستوى دال7.980( احملسوبة لألمنوذج املقدر بلغ )Fإن قيمة ) -أواًل:
وهذا يعين وجود أتثري ذات داللة إحصائية معنوية للصورة البديلة وترفض فرضية العدم الفرضية  تقبل

 %(.99التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفي وبدرجة ثقة )
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 Nالوظيفي ) واإلنغراز الصورة التنظيمية املدركةاحملسوبة لعالقة التأثري بني متغري  F( قيمة 12جدول )
 =166) 

ANOVAa 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regressio
n 

2.631 1 2.631 7.980 .005b 

Residual 54.078 164 .330   
Total 56.709 165    

a. Dependent Variable: النغراز الوظيفي 
b. Predictors: (Constant), الصورة التنظيمية المدركة 

  SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد من :املصدر
( يتضح ابن الصورة التنظيمية املدركة 046.( البالغة )²Rيتضح من قيمة معامل التحديد ) -اثنياً:

لى اإلنغراز الوظيفي يف مديرية شباب ورايضة ( من التغريات اليت تطرأ ع4.6%قادر على تفسري ما نسبته )
%( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج 94.4) كربالء عينة البحث. أما النسبة البالغة

 البحث.
 N) متغري الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفياحملسوبة لعالقة التأثري بني  2R( قيمة 13جدول )

= 166) 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .215a .046 .041 .57423 
a. Predictors: (Constant), الصورة التنظيمية المدركة 

 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد من :املصدر
(. ابن زايدة مستوايت توافر 310.) البالغ( βامليل احلدي )من خالل قيمة معامل  يتضح -اثلثاً:

الصورة التنظيمية املدركة مبقدار وحدة واحدة من اإلحنرافات املعيارية سيؤدي إىل زايدة اإلنغراز الوظيفي 
 %( من وحدة إحنراف معياري واحد إذاً تقبل الفرضية.31بنسبة )

 N) متغري الصورة التنظيمية املدركة واإلنغراز الوظيفياحملسوبة لعالقة التأثري بني  B( قيمة 14جدول )
= 166)  

Coefficientsa 
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 Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 2.236 .392  5.700 .000 
التنظيمية الصورة 
 المدركة

.310 .110 .215 2.825 .005 

a. Dependent Variable: النغراز الوظيفي 
 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد من :املصدر

 :ومن الفرضية الرئيسية تنبثق الفرضيات الفرعية اآلتية
 -أ.الفرضية الفرعية االور:

(H0 التوجد ) داللة إحصائية لُبعد الصورة التنظيمية احلالية يف زايدة اإلنغراز الوظيفي عالقة أتثري ذات
( توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لُبعد الصورة H1) يف مديرية شباب ورايضة كربالء عينة البحث.

 التنظيمية احلالية يف زايدة اإلنغراز الوظيفي يف مديرية شباب ورايضة كربالء عينة البحث.
 ( ما أييت:15وتظهر نتائج اجلدول )

 (. و بناًء عليه0.01( عند مستوى داللة )87.958( احملسوبة لألمنوذج املقدر بلغ )Fإن قيمة ) -اواًل:
وهذا يعين وجود أتثري ذات داللة إحصائية معنوية ملتغري الصورة البديلة تقبل الفرضية و  ترفض فرضية العدم

 %(.99الوظيفي وبدرجة ثقة ) التنظيمية احلالية يف اإلنغراز
 Nوبُعد واإلنغراز الوظيفي ) الصورة التنظيمية احلاليةاحملسوبة لعالقة التأثري بني  F( قيمة 15جدول )

= 166) 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regressio
n 

19.797 1 19.797 87.958 .000b 

Residual 36.912 164 .225   
Total 56.709 165    

a. Dependent Variable: النغراز الوظيفي 
b. Predictors: (Constant), الصورة التنظيمية الحالية 

 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد من :املصدر
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التنظيمية احلالية ( ابن بُعد الصورة 349.( البالغة )²Rيتضح من خالل قيمة معامل التحديد ) -اثنيا:
%( من التغريات اليت تطرأ على املتغري اإلنغراز الوظيفي. أما النسبة البالغة 34.9قادر على تفسري ما نسبته )

 %( فتعزى إىل مسامهة متغريات أخرى غري داخلة يف أمنوذج البحث.65.1)
 بُعد الصورة التنظيمية احلالية ومتغري اإلنغراز الوظيفياحملسوبة لعالقة التأثري بني  2R( قيمة 16جدول )

(N = 166)  
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .591a .349 .345 .47442 
a. Predictors: (Constant), الصورة التنظيمية الحالية 

 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد من: املصدر
(. ابن زايدة بُعد الصورة التنظيمية 547.) البالغة( βيتضح من خالل قيمة معامل امليل احلدي ) -اثلثا:

%(  54.7واحدة من اإلحنرافات املعيارية سيؤدي إىل زايدة اإلنغراز الوظيفي بنسبة ) احلالية مبقدار وحدة
 من وحدة إحنراف معياري واحد ومبا ان عالقة التأثري كانت معنوية وعليه تقبل الفرضية.

 = N) الصورة التنظيمية احلالية واإلنغراز الوظيفياحملسوبة لعالقة التأثري بني  B( قيمة 17جدول )
166) 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardize

d 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.374 .212  6.465 .000 

الصورة التنظيمية 
 الحالية

.547 .058 .591 9.379 .000 

a. Dependent Variable: النغراز الوظيفي 
 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد :املصدر

 الثانية:ب. الفرضية الفرعية 

(H0)  عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لُبعد الصورة التنظيمية البديلة يف زايدة اإلنغراز الوظيفي التوجد
( توجد عالقة أتثري ذات داللة إحصائية لُبعد الصورة H1) يف مديرية شباب ورايضة كربالء عينة البحث.
 مديرية شباب ورايضة كربالء عينة البحث.التنظيمية البديلة يف زايدة اإلنغراز الوظيفي يف 

 ( ما أييت:18وتظهر نتائج اجلدول )
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 (. و بناًء عليه0.01( عند مستوى داللة )14.162( احملسوبة لألمنوذج املقدر بلغ )Fإن قيمة ) -اواًل: 
الصورة  وهذا يعين وجود أتثري ذات داللة إحصائية معنوية لُبعدالبديلة  تقبل الفرضيةو  ترفض فرضية العدم

 %(.99التنظيمية البديلة واإلنغراز الوظيفي وبدرجة ثقة )
 N) بُعد الصورة التنظيمية البديلة واإلنغراز الوظيفياحملسوبة لعالقة التأثري بني  F( قيمة 18جدول )

= 166) 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 4.508 1 4.508 14.162 .000b 
Residual 52.201 164 .318   
Total 56.709 165    

a. Dependent Variable: النغراز الوظيفي 
b. Predictors: (Constant), الصورة التنظيمية البديلة 

 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد من :املصدر
( أي أن بُعد الصورة التنظيمية البديلة يفسر ما نسبته 079.( بلغت )²Rالتحديد ) اثنيا: قيمة معامل

%( تسهم هبا متغريات 92.1بُعد اإلنغراز الوظيفي. و النسبة الباقية )تطرأ على  %( من التغريات اليت7.9)
 أخرى غري داخلة ابألمنوذج.

 N) بُعد الصورة التنظيمية البديلة واإلنغراز الوظيفياحملسوبة لعالقة التأثري بني  2R( قيمة 19جدول )
= 166). 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .282a .079 .074 .56418 
a. Predictors: (Constant), الصورة التنظيمية البديلة 

 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد :املصدر
(. أي أن الزايدة بُعد الصورة التنظيمية البديلة β( )-.235بلغت قيمة معامل امليل احلدي ) -اثنيا:

%( 23.5اإلحنرافات املعيارية سيؤدي إىل زايدة عكسية يف اإلنغراز الوظيفي بنسبة )من  مبقدار وحدة واحدة
 .وان عالقة التأثري كانت معنوية عليه ترفض الفرضيةواحد  وحدة إحنراف معياريمن 

 N) واإلنغراز الوظيفي احملسوبة لعالقة التأثري بني بُعد الصورة التنظيمية البديلة B( قيمة 20جدول )
= 166) 

Coefficientsa 
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Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 4.159 .223  18.668 .00
0 

00. -3.763- -282.- 062. -235.- الصورة التنظيمية البديلة
0 

a. Dependent Variable: النغراز الوظيفي 
 SPSS V. 23 برانمج على ابالعتماد نيالباحث اعداد من :املصدر

 الرابع: اإلستنتاجات والتوصياتالمبحث 

 أواًل: االستنتاجات
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي إلستجاابت عينة البحث من موظفي مديرية شباب وايضة كربالء  -1

وظيفتهم احلالية بوظيفة أخرى. وأن العمل يف مديرية شــــباب ورايضــــة  أن لديهم قناعة بعدم إســــتبدال
صـــــــــــــــورة تنظيميــة جيــدة يف نظر  مــديريتهم متتلــككربالء جيــد وال أب  فيــه، فضـــــــــــــــاًل عن إميــاهنم أن 

 اآلخرين.
أشــــارت نتائج التحليل اإلحصــــائي أبن موظفي مديرية شــــباب ورايضــــة كربالء هلم القدرة العالية على  -2

ن على أتدية املهام و يف حالة إتيحت هلم الفرصـــــــــــــــة للعمل يف وزارة أخرى، واهنم قادر أداء الوظائف 
 املنوطة هبم بكل كفاءة وفاعلية.

ن والثقـافـة والقيم الســــــــــــــــائـدة يف مـديرية و بني مـا يؤمن بـه املوظف اً جيـد اً وجـد البحـث أن هنـاك تالءمـ -3
ايضة ابإلحرتام والتقدير داخل مديرية الشباب والر  يشباب ورايضة كربالء. فضالً عن إحسا  موظف

 .بيئة العمل اليت يعملون هبا
من خالل حتليل إجاابت عينة البحث، أظهر موظفو مديرية شـــــــــــــباب ورايضـــــــــــــة كربالء أهنم حيملون  -4

املنزل الكبري الذي  دمشـــاعر إجيابية عالية إجتاه مكان العيش اخلاص هبم، وأهنم يشـــعون أبن بيئتهم تع
 يعيشون به.

هناك حمددات من قبل مديرية شـــــــباب ورايضـــــــة كربالء تضـــــــعها أمام حتقيق أهداف  وجد البحث أن -5
بضــــــــــعف الربامج التدريبية والتطويرية اليت تتبنها مديرية  املوظفني العاملني لديها وتتمثل هذه احملددات

شـــــــــــباب ورايضـــــــــــة كربالء وكذلك إنعدام برامج اإلطالع على التجارب الناجحة يف الدول العربية او 
ن على بذل و أن املوظفني مســــــــتعد هويف الوقت نفســــــــ .نبية فيما يتعلق بعمل منتدايت الشــــــــباباألج
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املزيد من اجلهد ألداء عملهم وأهنم يشعرون أبن العمل يف مديرية شباب ورايضة كربالء ُيشكل عائلة  
 اثنية هلم.

رايضــــــة أظهر الوصـــــــف اإلحصـــــــائي اخلاص إبجاابت أفراد عينة البحث من موظفي مديرية شـــــــباب و  -6
كربالء واملتعلق ابلروابط اإلجتماعية أبن املكان الذي يعيشــــــون به مُيّكنهم من حرية اإلعتقاد مما يوفر 

 هلم بيئة سليمة للتفكري واإلندماج ابلعمل.
وجود عالقــة إرتبــاط طرديــة ومعتــدلــة بني متغري الصـــــــــــــــورة التنظيميــة املــدركــة ومتغري اإلنغراز الوظيفي  -7

بنســـــبة  طردايً  اً توافر الصـــــورة التنظيمية املدركة أببعادها مما يؤشـــــر إنعكاســـــ وتعكس هذه العالقة مدى
معتدلة لظهور اإلنغراز الوظيفي يف مديرية شـــباب ورايضـــة كربالء عينة البحث. وتعكس هذه العالقة 
مدى إدراك املوظفني للصـــــــورة التنظيمية ملديرية شـــــــباب ورايضـــــــة كربالء وقناعتهم فيها مما ولد لديهم 

 يف احلفاظ على وظائفهم وعدم التفكري يف مغادرة املديرية. رغبة
 ثانيًا: التوصيات

أمهية العمل اجلاد واحلثيث من قبل مديرية شــــــــباب ورايضــــــــة كربالء بضــــــــرورة الصــــــــيانة واحملافظة على  .1
 صورهتا التنظيمية احلالية ألهنا تتميز ابلرضا والقبول من قبل موظفي مديرية شباب ورايضة كربالء.

ن يف مديرية الشـــــباب والرايضـــــة يف بيئة عملهم و تعزيز حاالت اإلحرتام والتقدير اليت يشـــــعر هبا املوظف .2
وذلك من خالل تعزيز حاالت اإلحرتام املتبادل بني اإلدارة واملوظفني وبني املوظفني أنفسهم وإحرتام 

 .اراء وتوجهات املوظفني
قيات عادل يكون فيه املعيار األســــاســــي كفاءة ضــــرورة إعتماد مديرية شــــباب ورايضــــة كربالء نظام تر  .3

 هنية يف نظام الرتقيات.املاملوظف وإلغاء أي دور للتأثريات اجلانبية وغري 
ضـــــــرورة إزالة مجيع العوائق واحملددات اإلدارية اليت فرضـــــــتها التعليمات الوزارية الســـــــابقة كوهنا تســـــــبب  .4

 .مديرية الشباب والرايضة ني يفوظفاملعرقلة عمل 
ة قيام مديرية شـــباب ورايضـــة كربالء إبعتماد خمصـــصـــات غالء املعيشـــة او املخصـــصـــات املهنية ضـــرور  .5

 .ضمن مفردات راتب املوظفني
منح صـــــــــــــــالحيات أكرب للمنتدايت الشـــــــــــــــبابية من خالل منحهم حرية احلركة والتعاون مع اجلهات  .6

 .احلكومية
 المصادر

 أواًل: العربية
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 تجارب اندماج المصارف اإلسالمية في بلدان مختارة )مقارنة وتحليل(

Experiences of Islamic banks integration in selected 

counties (comparative analysis) 
  Prof. Talib H. Faris(1) أ.د طالب حسين فارس

  Ban Abbas Mahdi(2)بان عباس مهدي

 مستخلصال

حقق البنك اإلسالمي جناحات كبرية يف هذا اجملال وساعدت هذه النجاحات يف تطوير أعماله وسرعة 
اإلسالمية تلتزم أبحكام الشريعة اإلسالمية للتعامل مع االهتمام، ان عمل البنوك انتشاره، حيث ان البنوك 

اإلسالمية ساعد على احلد من البطالة وتشجيع النمو وكذلك حتسني الظروف املعيشة االجتماعية لألفراد 
 كما أن التكامل املصريف الذي حدث يف البنوك اإلسالمية هو صورة لتطور البنوك اإلسالمية.

 كلمات املفتاحية: االندماج املصريف، املصارف اإلسالمية.ال
Abstract 
Islamic bank have achieved great successes in the word and have helped 

these successes in the development of its work and the speed of its spread, 

as Islamic banks adhere to the provisions of Islamic law is not to deal with 

interest as the Islamic banks and through their work helps to reduce 

unemployment and promote growth and also improve conditions of living 

and social for individuals,As the banking integration that took place in Islamic 

banks is a picture of the evolution of Islamic banks. 

                                                        
 .واقتصاد/ جامعة كربالءكلية إدارة   -1
 .كلية إدارة واقتصاد/ جامعة كربالء  -2
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 المقدمة

حققت املصارف اإلسالمية حركة تطور متنامية منذ والدهتا احلديثة يف منتصف القرن العشرين، بفعل 
 خصائص ومسات اسسها النظرية، وقدرهتا على التكيف مع االنظمة املصرفية املختلفة.

املميزة وما يرتتب عليها من عناصر قوة وكفاءة ااتح هلا مقومات جناح جتارب التطوير يف  طبيعتها ن  إاذ 
دائها االقتصادي والغين، وكذلك اكسبها القدرة على مواجهه االزمات املالية وظروف عدم االستقرار إ

حدايت اليت افرزهتا ، ومن بني اهم الت2008االقتصادي، كما اثبتت الوقائع ذلك يف االزمة املالية العاملية 
العوملة امام املصارف هو قدرهتا على االندماج لتحقيق وحدات حتويل أبحجام اكثر فعالية وكفاءة، وهذا 
ما جعل االندماج املصريف من متطلبات التطور املؤسسي املطلوب يف املصارف اإلسالمية يف بيئة االعمال 

 املعوملة.
 مشكلة البحث
طيع املصارف اإلسالمية يف دول العينة تلبية تالعوملة كيف تس ت،يف ظل حتداي اآليت انه تتمثل ابلتساؤل

وما هي الفرص املتاحة لتحقيق ذلك يف ضوء جتارب االندماج املصريف يف  ،متطلبات االندماج املصريف
 ؟املصارف اإلسالمية
 أهمية البحث

ة يف حتقيقها مليزة االندماج يكتسب البحث أمهيته من االجيابيات اليت حتظى هبا املصارف اإلسالمي
االندماج وانعكاسه على آلية عمل املصارف اإلسالمية وزايدة هذا املصريف اإلسالمي والنتائج املستوحاة من 

 أرابحها وتقوية مكانتها يف اقتصادايت الدولة والسوق املالية الدولية.
 هدف البحث

سالمية يف ظل املعطيات الداخلية واخلارجية حتديد طبيعة واستدامة االندماج املصريف يف املصارف اإل
 اليت تواجهها املصارف اإلسالمية ومدى قدرة هذه املصارف على توظيف نتائج االندماج املصريف.

 فرضية البحث
ومعطيات  ةيف ضوء ما هو متاح من امكانية تعزيز متطلبات االندماج املصريف للمصارف اإلسالمي

، يف املصارف اإلسالميةووجود جتارب اندماج انجحة  العربية واإلسالمية جتارب االندماج املصريف للمصارف
هل متتلك املصارف اإلسالمية القدرة على مواكبة الصناعة املصرفية يف العامل ومواجهه املنافسة من انحيه و 

 ؟نظامها املصريف وجودة اخلدمات اليت تقدمها
 المصارف اإلسالمية.نظري لالندماج المصرفي في الطار االالمبحث األول: 

 أواًل: مفاهيم االندماج املصريف
أصبحت عملية االندماج املصريف ظاهرة عاملية أتثرت هبا معظم بنوك العامل، ابعتبارها أحد النواتج 

عديدة، سواء تعلق االمر ابالندماج املصريف من حيث  االساسية للعوملة ولقد مشل االندماج املصريف أنواعاً 
 دات املندجمة او من حيث العالقة بني أطراف االندماج.طبيعة نشاط الوح
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كما أن االندماج ليس انمجًا عن عمل غري إرادي أو يكون جملرد الصدفة، بل هناك دوافع ودواعي  
حمددات من أجل إرسائه. ومن منطلق و عملية االندماج املصريف وكل هذا يقع حتت شروط وضوابط لمؤيدة 

قرار اسرتاتيجي، بل هو قرار مصريي، فأنه خيضع لدراسات حتليلية وشاملة  أن قرار االندماج املصريف هو
 .ةممكن ةومتكاملة اجلوانب واالبعاد لوضع التصورات الالزمة إلمتام عملية االندماج أبفضل صور 

)إنشاء شركة جديدة او مصرف جديد حيل حمل املصرفيني القائمني، حبيث  عامة هو ةفاالندماج بصور 
من الوجود القانوين، ويتكون مصرف جديد تتألف مطلوابتة من مطلوابت املصرفيني السابقني يزول كالمها 

 .(3)( كما تتألف املوجودات من كل موجوداهتما أو بعضهما
شراء شركة أخرى اصغر منها، ب ةكما تشري عملية االندماج فيما بني الشركات اىل قيام شركة كبري 

يف هذه العملية، وتسمى الشركة الراغبة او املبادرة  ةالسعر يعد أهم قفز وتتفاوض على سعر الشراء وهذا 
 .(4)ة ابالندماج )الشركة املقتنية( او الشركة املندجمة هبما، ابلشركة املستهدف

 ثانيًا: املصارف اإلسالمية ومتطلبات االندماج املصريف
االمر ، ة سواء كانت إسالمية أو تقليديةالصناعة املصرفي يفالعوملة االقتصادية من خالل متغرياهتا  تؤثر

العوملة قد تتيح فرص استخدام صيغ متويلية ف، ضرورة مواجهة مثل هذه التغرياتالذي جيب على املصارف 
إسالمية للمصارف وفتح املصارف اإلسالمية فروعاً جديدة يف البلدان االخرى، شرط إعادة صياغتها وزايدة 

من الكفاءة واملنافسة وتطوير وحتسني نوعية  اً لالندماج الذي حيقق مزيد رؤو  االموال وتنفيذ خطة رصينة
يضم اكرب  ابعتباره املنتجات فيها وتطويرها مثاًل اندماج املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية يف اخلليج

 جتمع للعمل املصريف اإلسالمي.
ة الصناعة املصرفية يف العامل ومواجهه ونتساءل هنا حول هل متتلك املصارف اإلسالمية القدرة على مواكب

مثل إصدار الصكوك املالية اليت تعمل  ؟املنافسة من انحيه نظامها املصريف وجودة اخلدمات اليت تقدمها
على حل مشكلة إدارة السيولة، وتطوير اجهزة االتصال فيها والنظام التشغيلي، االمر الذي يؤدي اىل 

 .(5)ها االمكانيات املالية والفنية جملاراة السوق املالية العامليةكن فيتفيها حىت وأن مل  هااستمرار 
استمرار التغريات اليت تواجه املصارف اإلسالمية سواء من الداخل او اخلارج او متس املصارف اإلسالمية 
 مباشرة أو غري مباشرة، كذلك دخول املصارف التقليدية ملعرتك أساليب العمل املصريف اإلسالمي ويف جمال

توسيع أساليب التمويل اإلسالمي االمر الذي ادى اىل وجود منافسة حقيقة لالستحواذ على حصة 
املصارف اإلسالمية يف االسواق املالية العاملية، لذلك حنن امام حتدي كبري وخماوف عديدة امام املصارف 

                                                        
عبد الكرمي جابر العيساوي، االندماج والتملك االقتصاداين املصارف أمنوذجاً، مركز االمارات للدراسات والبحوث  -3

 .13،ص1،2007ط االسرتاتيجية، االمارات العربية املتحدة،
4- Weston and Eugene F. Brigham,, Managerial Finance,, (Holt- Saunders intemational Editions 

6th, New york), Ed. 1977, p.5. 
اسرتاتيجية مواجهتها، عامل الكتب احلديث  -حتدايت العوملة-مقررات جلنة ابزل -امحد سليمان خصاونة، املصارف اإلسالمية -5

 .214ص ،2008 ،1ط  االردن، وجدارا للكتاب العاملي،
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ق املصرفية الدولية لذلك هلا ولعدم قدرهتا على املنافسة يف االسواااليت تتسم بصغر رؤو  امو اإلسالمية 
 :(6)وجد متطلبات عديدة ال بد من توفرها هيت

. وضع اسرتاتيجية عملية لتحديد برامج هتدف اىل حتقيق االندماج يف املصارف اإلسالمية، اذا ارادت 1
هتا حىت تتمكن من مواجهة التحدايت والتغريات وبعث الثقة لدى العاملني ها وكفاءِ ئداااالستمرار وتطوير 

 واملتعاملني يف املصارف اإلسالمية.
 . جيب أن تكون قادرة على الدخول واملنافسة على قاعدة صلبة وبدرجة ثقة عالية.2
هلا ومجيع االجراءات ا. يتطلب أختاذ بعض اخلطوات الضرورية قبل إعادة اهليكلة وزايدة رؤو  أمو 3

 اليت من شأهنا ان حتقق خطوة ابجتاه االندماج.
ماج يؤدي اىل وجود كياانت مالية قوية وعمالقة قادرة على أن تصمد امام املتغريات .حتقيق االند4

العاملية يف القطاع املصريف واملايل، وهو فرصة للبقاء والنمو، حيث ال مكان للمصارف الصغرية يف عامل 
 مليء ابملخاطر، ويقلل من فرص استمرار تقدمها.

الية واحملاسبية والشرعية املتبعة يف املصارف اإلسالمية وتطوير . االندماج يؤدي اىل توحيد املعايري امل5
من التشتت يف االداء وفلسفة اإلداء مبا أن الشريعة اإلسالمية هي  املنتجات املالية املتفقة مع فلسفتها بدالً 

 املرجع األول واألخري جلميع هذه املصارف.
املوارد املالية واإلسالمية املتاحة سواء النشطة منها يف املصارف اإلسالمية أو العاملة يف املصارف  ن  إ. 6

ويل اإلسالمي، ولديها القدرة على املسامهة يف التقليدية جيب ان يكون لديها االستعداد ألساليب التم
إنشاء سوق لألوراق املالية اإلسالمية وأتسيس صناديق استثمار متنوعة تساهم يف تطوير وابتكار املزيد من 
املنتجات املالية اليت تالئم فلسفتها وأحكام الشريعة اإلسالمية وإن العامل اآلخر لتوفري املوارد املالية هو 

ة لدى املتعاملني، مما سريفع قدرة هذه املصارف على مجع املدخرات سواء اليت تبحث عن الربح حتقيق الثق
 احلالل أو اليت تبحث عن العائد االفضل، مما يوفر بيئة متويلية وخدمية ذات جودة وكفاءة عالية.

ملستهدف مهد الطريق لتحقيق االندماج ايونستنتج من املتطلبات أعاله أن حتقيق هذه املتطلبات س
واملرجو والوصول اىل التكامل بني املصارف اإلسالمية، مع مراعاة بعض اخلصوصية لبعض املصارف و 

عن طبيعة العالقة بني املصارف املركزية سواء من جانب السيادة هلذه املصارف او لغياب التشريعات  النامجة
رف املركزية تعترب عملية االندماج شأنناً والقوانني املنظمة لعملها ايضاً نالحظ أن هذه املصارف اي املصا

تنظيمًا داخل النظام املصريف الوطين وما عدا ذلك خيضع لقوانني وشروط االستثمار اخلارجي، لذا جيب 
ضافة نوعية متميزة إهذه اخلطوة حيث ستكون خللق الثقة الالزمة لتحقيق وجتاوز هذه الصعوابت  حتقيق

 للعمل املصريف اإلسالمي.
 :(7)تطلبات االخرى ايضاً ومن امل

                                                        
، مقالة علمية مأخوذة من املوقع 2013جملة الصريفة اإلسالمية، املصارف اإلسالمية واحلاجة اىل االندماج املصريف،  -6

 .1ص ،www.islamic banking magazine.orgااللكرتوين
، 1ر، ليبيا، طعبد اللطيف محزة القراري، املصارف االستثمارية اإلسالمية... النظرية والتطبيق، دار الكتب الوطنية للنش -7
 .15-14، ص2011
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. عمليات االندماج وإعادة اهليكلة بني املصارف اإلسالمية حيث جاءت خطوات االندماج املصرفية 1 
حتدايت  ةوفعالة وقادرة على مواجه ةو إعادة اهليكلة التنظيمية اإلسالمية من اجل تكوين مؤسسات كبري 

تكونت علية اندماج بني مصرف البحرين العوملة مثلما حدث اندماج مصرف البحرين الشامل حيث 
ومصرف فيصل والشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي وكالمها يتبعان دار املال اإلسالمي وغريها من 

 االندماجات اإلسالمية.
تطوير االسواق املالية واحملافظ االستثمارية وأن امهية احملافظ االستثمارية يف الصناعة املصرفية  .2

 حيث اجتهت غالبيتها حنو أتسيس احملافظ االستثمارية احمللية وصناديق ،ً المية مهمة جداللمصارف اإلس
االستثمار يف االسهم العاملية، وتوسيع االسواق وزايدة اخلدمات املالية واالستثمارية الذي يؤدي اىل زايدة 

 قدرة توظيف السيولة الكبرية املتوفرة لدى هذه املصارف.
حيث أن اجتاه التحول التدرجيي يف املصارف التقليدية  ،و الصريفة اإلسالميةالتحول التدرجيي حن .3

ان هذا التحول اجلديد والتطور هو مطلب مستجد يقوي االجتاه ، اذ اىل اإلسالمية من السمات البارزة
 وحاجة املصارف حنو التحول خلدمات املصارف اإلسالمية.

المية حيث لعبت االحباث العلمية واجملاميع الفقهية . تزايد االهتمامات العلمية ابملصارف اإلس4
 واملؤمترات دوراً اساسياً واسهمت بشكل كبري يف هنضة وتطور وفعالية الصناعة املصرفية اإلسالمية.

العديد من القوانني والتشريعات التنظيمية ادت االهتمام بفعالية وأداء هيئات الرقابة الشرعية حيث  .5
 .حيوية عضوية هيئات الرقابة والضوابط الشرعية ابملصارف اإلسالميةاىل زايدة وفعالية و 

. دخول املصارف العاملية للتجربة اإلسالمية وهي من املتطلبات املهمة يف تطور الصناعة املصرفية 6
اإلسالمية ومتيزها بدور وخصائص وضوابط أحكام الشريعة اإلسالمية حيث برهنت التجربة على قدرهتا 

رعة وسهولة تطبيق العمل على اسا  أحكام الشريعة اإلسالمية واحلصول على نتائج بكفاءة احلضارية وس
يتسم اإلسالم بسمو مقاصده وجوهرية إنسانيته وقدرته على التكيف مع العصر وصهر الثقافات  ، اذقصوى

 ه.فيللخروج بنموذج ال خالف 
 ثالثًا: فرص االندماج يف املصارف اإلسالمية

 .(8)ج للمصارف اإلسالمية تؤدي اىل العديد من االجيابيات ومنهاان فرص االندما 
اً يف كبري   اً ان الدمج للمصارف اإلسالمية حيقق اقتصادايت احلجم الكبري وكذلك حيقق هلا ختفيض -1

 النفقات بسبب زايدة االندماج واخنفاض وحدة التكلفة.
توسيع القاعدة الرأمسالية وجتميع املوارد املالية والبشرية من مواهب وكفاءات ومهارات مما يساعد  -2

 على االنطالق الصحيح واألداء اجليد وحتقيق االستخدام االمثل للموارد.
تقليل عدد املصارف اإلسالمية غري اجملدية اقتصاداًي واليت ال تساهم عمليًا يف بناء وتطوير  -3
 استمرارها عبثاً مالياً على البلد اليت تعمل فيه. دعادايت احمللية، حيث يُ االقتص

                                                        
مدحت اخلراشي، اندماج املصارف العربية واخليار االسرتاتيجي، إشراقه، ملتقى الفكر املستنري، عامل االقتصاد، مقالة علمية  -8

 ..www.mafoum.comعلى املوقع االلكرتوين 

http://www.mafoum.com/
http://www.mafoum.com/


  

 )مقارنة وحتليل(جتارب اندماج املصارف اإلسالمية يف بلدان خمتارة  

361 

كرب حجم املؤسسات املصرفية اإلسالمية يساعدها على دخول العاملية بشكل أقوى حيث تتمكن   -4
من املنافسة ويساعدها على التوسع وإنشاء شبكة أكرب من الفروع داخل الدول اإلسالمية وخارجها ويؤدي 

احلجم الكبري  ن  إ ، اذبط العديد من اقتصادايت الدول مع املركز الرئيسي هلا وكذلك مع اقتصاد بالدهااىل ر 
، ستطيع حىت التفكري من االقرتابيساعد على استقطاب العمالء الكبار وأن الصغري ال يللمؤسسة املصرفية 

التعامل مع الشركات واملصارف  املصرف اإلسالمي واتساع قاعدته الرأمسالية ميكنه من حجم كرب  مع حيث
 الكبرية واملراسلني وتقدمي افضل اخلدمات املصرفية اإلسالمية.

 المبحث الثاني: المصارف اإلسالمية في بلدان العينة

 أواًل: املصارف اإلسالمية يف فلسطني.
( مث وصل عدد املصارف اإلسالمية العاملة 1995) بدأ العمل املصريف اإلسالمي يف فلسطني منذ عام

يف فلسطني اىل أربعة مصارف ومتتلك هذه املصارف العديد من الفروع، وكانت بداية أتسيسها اىل جانب 
مؤسسات مالية تعمل وفق احكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية وهي شركة بيت املال الفلسطيين برأمسال 

 .(9)دوالرمليون  10قدرة 
فرع  -معظم املصارف اإلسالمية يف فلسطني هي مصارف وطنية سوى بنك القاهرة عمان ن  إو 

ليكون أول نشاط  1995املعامالت اإلسالمية وهو بنك أردين حصل على ترخيص فتح فرع يف غزة عام 
 .(10)مصريف إسالمي يف فلسطني

املالءة املالية وصغر حجم إن املصارف اإلسالمية يف فلسطني منذ أتسيسها بقيت تعاين من ضعف 
ودائعها وعدم وجود تشريعات مناسبة لعملها وكذلك كانت تعاين من ضعف ثقة اجلمهور هبا، وكانت 
الفرصة الوحيدة املتاحة امامها هي فكرة االندماج لزايدة رؤو  أمواهلا والعمل على زايدة ودائعها، وبذلك 

 .(11)متر به تستطيع الصمود يف الوضع احلرج والصعب اليت كانت
 هوتطور  نشأة البنك الفلسطيين اإلسالمي للتنمية والتمويل -1

البنك اإلسالمي الفلسطيين للتنمية والتمويل هو شركة مسامهة عامة حمدودة أتسس يف اتريخ 
وذلك لتغطية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية يف ميدان اخلدمات املصرفية وأعمال  25/11/1995

ثمار املنظمة، اليت ال تتعامل ابلراب احملرم إسالمياً، و حصل على املوافقة النهائية ملزاولة العمل التمويل واالست
، ويعد البنك الفلسطيين اإلسالمي من أوائل املصارف اليت يتكون 31/12/1996من سلطة النقد يف 

أتسيسه وفق أحكام  منذ بداية امريكي دوالرمليون  10منها اجلهاز املصريف يف فلسطني برأمسال قدرة 
 .(12)هاوضوابط 1995الشريعة اإلسالمية يف 

                                                        
 .6ص ،1999 اإلسالمي، التقرير السنوي، البنك الفلسطيين -9

 -1996هباء الدين بسام مشتهى، دور املصارف اإلسالمية يف دفع عجلة االستثمارات احمللية يف فلسطني للفرتة ما بني  -10
 .52، ص2011، رسالة ماجستري، غزة، 2008

ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم )الضرورات واحملددات(، رسالة  فؤاد عبد العزيز عيد، االندماج املصريف للبنوك الفلسطينية -11
 .72، ص2012االدرية، جامعة االزهر، غزة،

 .1، ص2004التقرير السنوي، البنك الفلسطيين اإلسالمي،  -12
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 فرع املعامالت اإلسالمية -جتربة االندماج مع بنك القاهرة عمان  -2 
فرع املعامالت  -فكرة عملية الدمج ألداره املصرف الفلسطيين اإلسالمي مع بنك القاهرة عمان ن  إ

، واكتمل االندماج يف اتريخ (13)2005ويف الشهر الثاين من  2004 /1/11اإلسالمية بدأت يف اتريخ 
مبوجبها شراء  وقعت إدارة البنك الفلسطيين اإلسالمي اتفاقية مع إدارة بنك القاهرة عمان يتمااير  13

فرع املعامالت اإلسالمية من قبل البنك الفلسطيين اإلسالمي مببلغ  -صايف موجودات بنك القاهرة عمان
توقيع االتفاقية واتريخ النفاذ يف فرتة ما بني  نأو النقصاقابلة للزايدة دوالر امريكي  3,202,800وقدرة

(14). 
 جتربة االندماج مع بنك االقصى اإلسالمي -3

مليون دوالر يعمل وفق  20برأمسال قدرة  1997فلسطيين أتسس بنك القصى اإلسالمي هو بنك ا
وعلى موافقة سلطة  1997ايلول  20أحكام الشريعة اإلسالمية حصل على قرار املباشرة ابلعمل بتاريخ 

العاملة وكان يتصدر املصارف اإلسالمية و  اً فرع 12وميتلك  1998النقد الفلسطينية ابملباشرة ابلعمل يف 
، على الرغم من شعبية البنك إال انه تعرض للعديد من الصعوابت والتحريض االسرائيلي (15)يف فلسطني 

، مما ادى اىل جتميد أرصدة بنك االقصى اإلسالمي وهو (16)حبجة إنه يدعم احلركات االرهابية  هملنع عمل
ما عدا الودائع  د الفلسطينية،ما جعل إدارة البنك حتول ودائع البنك يف اخلارج حلساب سلطة النق

مليون دوالر مث احلجز عليها الحقا من قبل  17واالستثمارات السلعية قصرية االجل يف البحرين حبوايل 
البنوك البحرينية بقرار من مؤسسة نقد البحرين بناء على قرار امريكي، مما ادى اىل التوجه لالندماج مع 

 .(17)1020 /31/3البنك الفلسطيين اإلسالمي يف 
ان قبول البنك اإلسالمي الفلسطيين لالندماج مع بنك االقصى اإلسالمي هو لزايدة حجم ودائعه 

مليون دوالر وهي متثل حجم ودائع بنك االقصى اإلسالمي اضافة اىل شراء حمفظة التمويل  52حبوايل 
دد الفروع واحلصول على مليون دوالر ذات عائد مايل وزايدة االرابح من العائد وكذلك زايدة ع 22بقيمة 

 .(18)اخلربات املوجودة يف موظفني بنك االقصى اإلسالمي ألهنم يتمتعون خبربات يف جمال البنوك اإلسالمية
 ثانيا: املصارف اإلسالمية يف البحرين

 مصرف الربكة البحريين اإلسالمي -1
يف جمال الصريفة اإلسالمية،  البارزةيعد مصرف الربكة البحريين اإلسالمي من املؤسسات املالية البحرينية 

سنة لعب دوراً هاماً يف أتسيس البنية التحتية لصناعة  30 مدى، وعلى 1984وكانت بداية أتسيسه يف 
                                                        

خلود رحيان، الدمج املصريف للمصارف العاملة يف فلسطني، حبث مقدم اىل مؤمتر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب  -13
 .433، ص2006االسرائيلي، 

 .1، ص2005التقرير السنوي للبنك الفلسطيين اإلسالمي للتنمية والتمويل، البياانت املالية،  -14
 .1، ص2006مي،التقرير السنوي، بنك االقصى اإلسال -15
عيد، مسري مصطفى ابو مدلل، االندماج املصريف للبنوك الفلسطينية العامة، جملة جامعه فلسطني لألحباث  فؤاد عبد العزيز، -16

 .18، ص2016والتداول، اجمللد الساد ، العدد الثالث، اكتوبر 
 .24 -9، ص2006بنك االقصى اإلسالمي، البياانت املالية،  -17
 .29، ص2006اإلسالمي، البياانت املالية، بنك االقصى  -18
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سؤولة عن رفد الصناعة املالية اإلسالمية املال اإلسالمية يف البحرين والعامل، واملتمثلة ابملؤسسات املالية امل
على مستوى العامل، متمثلة ابملعايري اإلسالمية املهنية والشرعية، وتوفري املعلومات وإدارة اسواق املال 
والسيولة، كذلك لعب دوراً كبرياً يف الرتويج للصناعة املالية اإلسالمية، ويتمتع البنك بسمعة طيبة ومكانة 

 .(19)ع البحريين بشكل خاص واخلليجي والعريب والعاملي بوجه عامكبرية وسط اجملتم
إن بنك الربكة البحريين من البنوك القائدة يف جمال تقدمي املنتجات املالية اجلديدة وعلى وجه اخلصوص 
يف جمال االستثمار اإلسالمي والتجارة الدولية وأيضاً إدارة السيولة وكذلك يتمتع بتقدمي معظم صيغ التمويل 

 .(20)اليت تتبع املعايري الشرعية من مراحبة ومضاربة واملشاركة واملتناقصة واإلجارة املنتهية ابلتمليك وغريها
يف ابكستان، اليت يعود بداية  هالربكة اإلسالمي البحريين يف إمتام دمج فروع بنكقام  2010خالل عام 

املي)ابكستان(، ليتم أتسيس بنك مع فروع مصرف االمارات اإلسالمي الع 1991اتريخ انتشارها اىل 
 .(21)ه شركة اتبعة أبغلبية األسهم لبنك الربكة اإلسالمي البحريينعدالربكة ابكستان احملدود ب

، حيث إن مجيع فروع البنك الربكة 2010أكتوبر  29بدأ بنك الربكة ابكستان احملدود أعماله يف 
ل أسم الربكة ابكستان احملدود، بنك الربكة اإلسالمي ابكستان وبنك اإلمارات اإلسالمي العاملي حتم

(، 14400)سجل جتاري رقم  اإلسالمي هو مؤسسة مصرفية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة البحرينية
 -بنك الربكة اإلسالميكما ان من مصرف البحرين املركزي مبمارسة مصرفية التجزئة،   اً صادر  اً وميلك ترخيص

ة الربكة املصرفية، وهي شركة مسامهة مدرجة يف بورصة البحرين وانسداك البحرين هو أحدى وحدات جمموع
من اكرب اجملموعات املصرفية اإلسالمية الدولية  دديب ويتمتع بسمعة جيدة على املستوى العاملي والدويل ويع

فية من حيث التنوع يف االعمال املصرفية وكذلك التوزيع اجلغرايف، حيث تقدم جمموعة من اخلدمات املصر 
 .(22)لألفراد والشركات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 من االسهم املصدرة لشركة اتقان كابيتال %60سبة على نستحواذ ابالقام البنك  2012يف يوليو 
شركة ) وشركة اتقان كابيتال %83.7ارتفعت احلصة اىل  2015جمموعة التوفيق املالية سابقاً(، ويف اكتوبر )

ودة مقفلة( مسجلة يف السعودية ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية وتتعامل وفق الشريعة مسامهة حمد
عمل البنك بقبول ودمج بنك برج احملدود يف بنك الربكة ابكستان احملدود وهذا  2016اإلسالمية، أما يف 

نك جتزئة جنح البنك يف استحواذ ب 2016يف أواخر ، فرع 74ادى اىل إضافة فروع جديدة متكونة من 
 .(23)( حملي إسالمي يف ابكستان وهو )بنك برج ليمتد( مع الشركة التابعة وهو )بنك الربكة ابكستان

( مليار دوالر امريكي اما حقوق املسامهني حنو 1,5ال املصرح به جملموعة الربكة املصرفية )امليبلغ رأ  
واسع متمثلة بوحداهتا املصرفية التابعة هلا  ( مليار دوالر امريكي وجمموعة الربكة تتمتع بتوزيع جغرايف2,0)

 -البحرين، بنك الربكة اإلسالمي -)البنك اإلسالمي األردين، بنك الربكة اإلسالمي  دولة وهم 15يف 
جنوب  -السودان، بنك الربكة احملدود -اجلزائر، بنك الربكة اإلسالمي -ابكستان، بنك الربكة اإلسالمي

                                                        
 .5-1ص ،2013التقرير السنوي، مصرف الربكة البحريين،  -19
 .5، ص 2014التقرير السنوي، مصرف الربكة البحريين اإلسالمي،  -20
 .5، ص2013التقرير السنوي، مصرف الربكة البحريين اإلسالمي،  -21
 .1، ص2016حريين، التقرير السنوي، مصرف الربكة اإلسالمي الب -22
 .2التقرير السنوي، املصدر السابق نفسه، ص -23
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مصر، بنك  -تونس، بنك الربكة اإلسالمي -ش.م.ل/ لبنان، بنك الربكة اإلسالميافريقيا، بنك الربكة  
تركيا، وفروعه يف العراق ابإلضافة اىل مكتب متثيلي يف  -سوراي، بنك الربكة الرتكي للمشاركات -الربكة

 اندونيسيا وكتب متثيلي يف ليبيا.
 ثالثًا: املصارف اإلسالمية يف قطر

 اإلسالميمصرف قطر  -1
أول مؤسسة مالية إسالمية يف قطر وخيضع ألحكام د عويُ  1982مصرف قطر اإلسالمي يف  نشأ

خاضعة ألحكام الشريعة اإلسالمية، يتكون  فيه الشريعة اإلسالمية وكذلك تكون مجيع املنتجات والعمليات
ن سوق م %42.3فرع تغطي املواقع االسرتاتيجية واهلامة يف قطر اذ يستحوذ على نسبة  32حاليًا من 

 .(24)من إمجايل السوق املصرفية اإلسالمية والتقليدية %11الصريفة اإلسالمية يف البالد وحصة 
من أكرب املصارف اإلسالمية يف الشرق االوسط ومشال إفريقيا وميتلك املصرف  اً يعد املصرف واحد

شركة اجلزيرة  حصصًا هامة يف جمموعه من املؤسسات املالية واإلسالمية يف قطر: مصرف كيو إنفست،
للتمويل، شركة عقار، شركة ضمان للتأمني اإلسالمي "بيمه"، أما املؤسسات التابعة له فهي ابخلارج: 
مصرف اململكة املتحدة يف بريطانيا، وبيت التمويل العريب يف لبنان، وبنك التمويل اآلسيوي يف ماليزاي، 

 .(25)ومصرف السودان
وق احمللية من خالل شبكة الفروع اليت ميتلكها املنتشرة يف يعمل املصرف على تقدمي خدماته يف الس

كمصرف إسالمي قائد ويتمتع   ه، يتبىن املصرف اسرتاتيجية منو هتدف اىل تعزيز مكانته ودور راحناء قط
بعالقات قوية مع عمالئه، وشراكات مهمة مع اجملتمعات احمللية، و عمل على زايدة رأمساله خالل السنوات 

قام مصرف قطر اإلسالمي بعملية استحواذ على شركة ضمان للتأمني  10/10/2009 ويف املاضية،
استحوذ على شركة  11/10/2009مليون دوالر، ويف السنة نفسها بتاريخ  14اإلسالمي "بيمه" مببلغ 

+%( عن طريق 5مليون رايل قطري بنسبة ) 2067.56مليون دوالر ليصل رأمساله  50كيو أنفست مببلغ 
ق اجلهاز نفسة وقام يمليون رايل قطري عن طر  2166اىل  2010قطر لالستثمار ووصل يف  دخول جهاز

( عن طريق جهاز قطر لالستثمار، %10مليون رايل قطري بنسبة )+ 2363بزايدة رأمساله اىل  2011يف 
 263قام مصرف قطر اإلسالمي شراء حصة جهاز قطر لالستثمار مببلغ  24/2/2010اما يف اتريخ 

مليون دوالر يف اتريخ  525دوالر، وكذلك قام بشراء حصة جهاز قطر لالستثمار مببلغ مليون 
 ،(26)مليون دوالر 180قام بشراء حصة كيو إنفست مببلغ  1/3إما يف العام نفسة يف  17/1/2011

ميزانية املصرف بيت التمويل العريب، حقق املصرف اجنازات كثرية وتطورا اجيابياً يف  24/2/2013وبتاريخ 
يف االرابح واملوجودات والودائع والتوسع يف انشطة املصرف  ةمن حيث معدالت النمو بصورة كبري 

وأتسيس  ،االستثمارية واملصرفية من خالل زايدة الفروع وتطوير شبكة اخلدمات املصرفية اإللكرتونية

                                                        
 .5،ص2006التقرير السنوي، مصرف قطر اإلسالمي،  -24
 .9-6،ص2007التقرير السنوي، مصرف قطر اإلسالمي  -25
 .18-14ص ،2012التقرير السنوي، مصرف قطر اإلسالمي،  -26
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المية تتيح هلا التطور والنمو حنو الصناديق واحملافظ االستثمارية، وكذلك سعيها إلجياد سوق مالية إس
 .(27)مستقبل افضل يف ظل املنافسة اليت افرزهتا العوملة املالية

 المبحث الثالث: تحليل المؤشرات للمصارف اإلسالمية عينة الدراسة

( قبل عملية االندماج 2017 -1997) حتليل البياانت املالية للبنك الفلسطيين اإلسالمي للفرتةأواًل: 
( قبل 2017 -2009) وبعد عملية االندماج مقيم ابلدوالر االمريكي وكذلك لبنك الربكة البحريين للفرتة

( قبل 2017 -2005) للفرتة لالستحواذ مصرف قطر اإلسالميوجتربة االندماج وبعد االندماج وايضًا 
 االستحواذ وبعد االستحواذ.

ت ابستخدام مؤشرات تقييم أداء البنك الفلسطيين اإلسالمي وأجراء املقارنة البياانسوف يتم حتليل 
 املايل للبنك الفلسطيين اإلسالمي حيث نقدم حتلياًل ملؤشرات السيولة. مؤشرات االداءالالزمة ملتوسطات 

الصندوق+ النقد لدى البنك املركزي+ أرصدة سائلة أخرى/  مؤشر السيولة النقدية= )النقد يف -1
أتدية واجباته املالية يف  من هذه النسبة على قدرة املصرف رتفاع(، ويدل ا100ودائع وما يف حكمها*ال

إال أن ذلك ينعكس سلبًا على حتقيق األرابح وذلك لعدم استخدام هذه االموال السائلة يف  ،موعدها
 .(28) استثمارات ميكن أن تدر على املصرف عوائد مالية

 )%( .(2017-1997للمدة) السيولة النقدية للبنك الفلسطيين اإلسالميمؤشر ( 1جدول )
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-1997) املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك الفلسطيين اإلسالمي للمدة
2017.) 

، *(%37.91) نالحظ ان املتوسط العام ملؤشر السيولة النقدية يف البنك الفلسطيين اإلسالمي يبلغ
 -(، وبعد عملية االندماج مع بنك القاهرة%38.23) ومتوسط السيولة النقدية العام قبل االندماج بلغ

                                                        
 .5-3ص ،2017التقرير السنوي، مصرف قطر اإلسالمي،  -27
زاهر صبحي بشناق، تقييم اإلداء املايل للبنوك اإلسالمية والتقليدية ابستخدام املؤشرات املالية، رسالة ماجستري، اجلامعة  -28

 .83، ص2011اإلسالمية، كلية التجارة، غزة،
العام قبل االندماج مالحظة: يتم استخراج املتوسطات )املتوسط العام حيسب لكل السنوات واستخراج املتوسط، أما املتوسط  -28

ويشمل كال االندماجني  (،2017-2005اما املتوسط العام بعد االندماج فيحسب من عام ) (،2004-1997فيحسب من عام )
 .فرع املعامالت اإلسالمية وبنك االقصى اإلسالمي( - مع بنك القاهرة عمان
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من املتوسط  (، وهو أكرب%37.71عمان فرع املعامالت اإلسالمية ومع بنك االقصى اإلسالمي بلغ ) 
العام قبل االندماج ونالحظ ان هناك تباينًا واضحا قبل عملية االندماج وبعد عملية االندماج اذ بلغت 

(، مما %12.78) بلغ (2000( وسجل أدىن نسبة له يف )91.42%) ( وبلغت1997اعلى نسبة يف )
نقدية عالية ملواجهة عمليات  يشري اىل إن البنك الفلسطيين اإلسالمي بعد عملية االندماج حيتفظ بسيولة

السحب على الودائع، مقارنة مبا قبل عملية االندماج وهذا يؤثر سلباً على قدرة البنك فيما خيص حتقيق 
ويرجع السبب اىل احلالة االقتصادية والسياسية للبلد، ونالحظ ارتفاعات واخنفاضات يف نسبة  ،االرابح

 ،الساحة املالية خالل هذه السنوات يفىل التخوف الكبري املؤشر خالل سنوات الدراسة ويرجع السبب ا
او بسبب حالة التحوالت االقتصادية والسياسية، مما انعكس يف تقليل حجم االقراض وتفضيل السيولة 

ة يابلنسبة للمصرف، وبقي الوضع هكذا متسم ابالرتفاع واالخنفاض للمؤشر تبعا للحالة االقتصادية السياس
ات االقتصادية واملالية العاملية واليت أدت اىل تباطؤ النمو االقتصادي واخنفاض العائد للبلد، ورغم األزم

واهنيار البنوك الكربى أال أن البنك الفلسطيين اإلسالمي مل يتأثر كثرياً، وكان نشط لعملية االصالح اجلذرية 
ال إن البنك مل يتأثر إ 2008لية اليت حدثت يف اوتطور الوعي وحقق اجنازات مهمة، ورغم األزمة امل

 واستطاعت إدارة البنك إدارة موجوداته بصوره فعالة واستطاعت شراء حمفظة بنك االقصى اإلسالمي.
شراء حمفظة إال إن البنك مل يتأثر واستطاعت إدارة البنك إدارة موجوداته بصوره فعالة واستطاعت  2008

 بنك االقصى اإلسالمي.
 (.2017-1997لبنك الفلسطيين اإلسالمي للمدة )( مؤشر السيولة النقدية ل1شكل)

 (.1املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على اجلدول)
( قبل االندماج وبعد 2017 -2009مؤشر السيولة لبنك الربكة البحريين اإلسالمي للفرتة)اثنياً: 

 االندماج مقيم ابلدوالر االمريكي.
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( قبل 2017 -2009البحريين اإلسالمي للمدة ) (:حتليل مؤشرات السيولة ملصرف الربكة2جدول )
 االندماج وبعد عملية االندماج مقيم ابلدوالر االمريكي.

 :مؤشر السيولة النقدية -1
  )%( (.2017-2009للمدة) ( مؤشر السيولة النقدية لبنك الربكة البحريين اإلسالمي2جدول)
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املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنوية لبنك الربكة البحريين اإلسالمي 
 (.2017-2009للمدة)

التذبذابت يف مؤشر السيولة النقدية يرجع اىل االوضاع االقتصادية يف البلد، وان املتوسط العام  ن  إ
(، اما املتوسط %18.77ملؤشر السيولة النقدية ملصرف الربكة البحريين اإلسالمي قبل عملية االندماج بلغ)

دية وان البنك حيتفظ (، وهناك تقارب واضح يف نسب السيولة النق%17.29بعد عملية االندماج بلغ)
االرابح والودائع وارتفعت يف كما حقق تزايداً   ،عمليات السحب على الودائع ةبسيولة نقدية عالية ملواجه

اما يف السنوات الالحقة فقد حقق  2009 يف ةموجودات البنك بعد عملية االندماج، مع إنه حقق خسار 
 .(29) هِ ئادا تطوراً ملحوظا يف

 ة النقدية لبنك الربكة البحريين اإلسالمي.(: مؤشر السيول2شكل )

                                                        
 .5التقرير السنوي، البنك الربكة البحريين اإلسالمي، مصدر سابق،ص -29
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 (2املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على اجدول )
( قبل االستحواذ وبعد االستحواذ مقيم ابلرايل 2017 -2005) مصرف قطر اإلسالمي للفرتة اثلثاً:
 القطري.

االستحواذ وبعد عملية االستحواذ ( حتليل املؤشرات املالية ملصرف قطر اإلسالمي قبل عملية 3جدول )
 (، مقيم ابلرايل القطري.2017 -2005للفرتة )

 )%((. 2017-2005ملصرف قطر اإلسالمي للمدة) مؤشر السيولة النقدية( 3جدول )
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 املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنوية ملصرف قطر اإلسالمي لسنوات متعددة.
(، اما املتوسط العام %6.64املتوسط العام ملؤشر السيولة النقدية بلغ)نالحظ من البياانت أعاله إن 

(،فأن املؤشر قبل %6.42(، اما بعد عملية االستحواذ بلغ)7.13%للمؤشر قبل عملية االستحواذ بلغ )
 االستحواذ كان اكرب وهذا يعين ان مصرف قطر اإلسالمي حيتفظ بسيولة نقدية ملواجهه عمليات السحب 

 ئع مقارنة بعد االستحواذ وهذا يؤثر سلباً على قدرة البنك على حتقيق االرابح.على الودا
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 ( مؤشر السيولة النقدية لبنك قطر اإلسالمي.3شكل )

 (.3املصدر: من أعداد الباحثة ابالعتماد على اجلدول)
 :مؤشرات الربحية -2

وتعد من املؤشرات املهمة واليت تشري اىل مدى جناح إدارة املصرف يف توليد االرابح من الودائع اليت 
حيققه املصرف والذي يدل على كفاءة قرارات االستثمار  الذيزابئن وكذلك يقيس العائد الحيصل عليها من 

ثلة حبق امللكية والودائع وهي والتشغيل يف املصرف، ويدل على توليد األرابح من أمواله املتاحة واملتم
 :(30)كالتايل

 إمجايل اإليرادات.÷ األرابح بعد الضرائب  نسبة صايف االرابح اىل إمجايل اإليرادات= صايف -أ
 إمجايل الودائع.÷ بعد الضرائب معدل العائد على الودائع= صايف األرابح -ب
 لى حق امللكية.األرابح بعد الضرائب ع معدل العائد على حق امللكية= صايف -ج
 إمجايل الودائع + حق امللكية.÷ بعد الضرائب معدل العائد على املوارد= صايف االرابح -د
 إمجايل املوجودات.÷ االرابح بعد الضرائب  معدل العائد على إمجايل املوجودات= صايف -و

عملية االندماج ( مؤشرات الرحبية للبنك الفلسطيين اإلسالمي قبل عملية االندماج وبعد 4) جدول
 (، مقيم ابلدوالر االمريكي. )%(2017-1997للمدة )

 السنوات

نسبة 

صافي 

الربح الى 

المتوسط 

العام قبل 

االندماج 

معدل 

العائد 

على 

 الودائع

المتوسط 

العام قبل 

االندماج 

معدل 

العائد 

على 

المتوسط 

ل العام قب

االندماج 

معدل 

العائد 

على 

 الموارد

المتوسط 

العام قبل 

االندماج 

معدل العائد 

على 

اجمالي 

 الموجودات

المتوسط 

العام قبل 

االندماج 

                                                        
دراسة مقارنة بني مصريف الرشيد والرافدين،  -بالل نوري سعيد الكروي، تقييم رحبية املصارف ابستخدام مؤشرات السيولة -30

 .14ص ،2006 اجمللة العراقية للعلوم االدارية، جامعة كربالء، العدد الرابع والعشرون،
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اجمالي 

 االيرادات

وبعد 

 االندماج

وبعد 

 االندماج

حق 

 الملكية

وبعد 

 االندماج

وبعد 

 االندماج

وبعد 

 االندماج

1997 *  *  *  *  *  

1998 15.49  4.28  2.06  1.38  1.34  

1999 30.25  5.97  5.75  2.78  2.64  

2000 19.65  2.40  3.51  1.42  1.36  

2001 *  *  *  *  *  

2002 *  *  *  *  *  

2003 *  *  *  *  *  

2004 * 21.80 * 4.23 *  * 1.86 * 1.78 

2005 60.47  3.32  17.61 3.77 2.79  2.68  

2006 *  *  *  *  *  

2007 25.32  1.34  11.08  1.19  1.14  

2008 *  *  *  *  *  

2009 3.63  0.15  1.02  0.13  1.27  

2010 10.38 26.18 0.55 1.57 3.32 10.22 0.47 1.34 0.45 1.68 

2011 21.47  1.34  7.75  1.05  1.03  

2012 29.82  1.65  10.06  1.42  1.38  

2013 27.46  1.63  10.28  1.35  4.73  

2014 26.19  1.65  11.16  1.44  1.27  

2015 27.85  1.87  13.69  1.64  1.55  

2016 27.15  1.93  13.22  1.69  1.56  

2017 28.22  1.79  13.26  1.58  1.44  

 1.70  1.45  8.84  2.13  25.24  المتوسط العام الكلي

-1997اإلسالمي للمدة)املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك الفلسطيين 
2017.) 

 تعين ان املصرف حقق خسارة يف هذه السنة. -*
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يف فلسطني، ستقر املالوضع االقتصادي والسياسي غري تذبذب قيم مؤشرات الرحبية يرجع اىل  ن  إ
ذلك والضغوطات اليت ميارسها االحتالل االسرائيلي، وأتثري ذلك على احلركة التجارية وزايدة التكلفة، ورغم 

فأن البنك حقق أرابحًا بعد عملية االندماج، مما يعين أبنه يتمتع بكفاءة األداء املايل ابلنظر اىل حتقيق 
معدالت اكرب من األرابح ابلنسبة ألمجايل اإليرادات، حيث شهد البنك قفزات نوعية متعددة وحتوالً وتطوراً 

إذ بلغ املتوسط العام ملعدل صايف الربح اىل إمجايل  كمًا ونوعًا وختطية لألزمة املالية وحقق أرابحاً كبرية،
)اي دمج البنك الفلسطيين  ( ويبلغ املتوسط العام للمؤشر قبل عملية االندماج%25.24اإليرادات )

)اي  ( أما بعد عملية االندماج%21.80فرع املعامالت اإلسالمية( ) -اإلسالمي مع بنك القاهرة عمان
فرع املعامالت اإلسالمية ومع بنك االقصى  -مي مع بنك القاهرة عماندمج البنك الفلسطيين اإلسال

يف قيمة الودائع بعد  اً (، أما ابلنسبة ملعدل العائد على الودائع فأنه حقق ارتفاع%26.18اإلسالمي( بلغ)
فرع املعامالت اإلسالمية فكان املتوسط  -مع بنك األقصى اإلسالمي وبنك القاهرة عمان  عملية االندماج

 (، أما متوسط العام ملعدل العائد على الودائع%2.13) العام ملعدل صايف االرابح اىل إمجايل الودائع بلغ
(، اما املتوسط العام ملعدل 1.57%) ( اما بعد عملية االندماج فبلغ%4.23) قبل عملية االندماج فبلغ

( واصبح املتوسط بعد %3.77) ( وقبل االندماج كان املتوسط العام%8.84العائد على حق امللكية بلغ )
وهذا يشري اىل كفاءة قرارات االستثمار ألمواله يف حتقيق العائد املطلوب  (،%10.22عملية االندماج )

الذي تطمح إلية إدارة املصرف بعد عملية االندماج، ونالحظ زايدة الودائع بعد عملية االندماج مما يتطلب 
ثمار هذه الودائع لتحقيق املزيد من االرابح، وأن البنك حقق من إدارة البنك الفلسطيين اإلسالمي است

( بسبب تراكم 1997،2001،2002،2003،2004،2006،2008زايدة ابألرابح ابستثناء )
خمصصات ديون وفقاً لتعليمات سلطة النقد بسبب عدم انتظام وأتخر صرف موظفي القطاع العام خالل 

عمان فرع املعامالت اإلسالمية  -االندماج مع بنك القاهرة( بعد عملية 2005، ويف )(31)العام املذكور
مليون دوالر امريكي عن االعوام السابقة، ويف  (3,272,979حقق البنك زايدة يف االرابح مبقدار)

أما  ،( عن العام السابق نتيجة التوسع ابألعمال املصرفية2,507,881( استمرت الزايدة )2007)
( اختذ البنك خطوة االستحواذ على بنك األقصى 2010( فقد حقق البنك خسائر مرتاكمة ويف )2008)

فقد استمرت زايدة وترية االرابح والودائع بشكل تدرجيي،  اإلسالمي ودمج الفروع اجلديدة للبنك املذكور،
 وسط للمعدل قبل االندماج كان( وان املت1.45%) أما املتوسط العام ملعدل العائد على املوارد فقد بلغ

( ويدل على قدرة البنك الفلسطيين اإلسالمي يف حتقيق %1.34( واصبح بعد عملية االندماج )%1.86)
االرابح من خالل تشغيل مواردة الذاتية واخلارجية، آما املتوسط العام ملعدل العائد على إمجايل املوجودات 

( ويدل على كفاءة %1.68بح بعد عملية االندماج)( واص1.78%( وكان قبل االندماج)%1.70بلغ)
 البنك الفلسطيين اإلسالمي يف استخدام االصول يف حتقيق االرابح.

                                                        
 .118فؤاد عبد العزيز عيد، مصدر سابق، ص -31
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 (.2017-1997) ( مؤشرات الرحبية للبنك الفلسطيين اإلسالمي للمدة4شكل ) 

 (.4الباحثة ابالعتماد على اجلدول) داملصدر: من أعدا
ليل مؤشرات الرحبية لبنك الربكة البحريين اإلسالمي قبل عملية ( ميكن حت5من خالل بياانت اجلدول )

 .( مقيم ابلدوالر االمريكي2017-2009االندماج وبعد عملية االندماج للمدة )
 . )%((2017-2009ريين اإلسالمي للمدة )ح(: حتليل مؤشرات الرحبية لبنك الربكة الب5جدول )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

المتوسط 

العام 

 الكلي

نسبة صافي الربح الى 

 إجمالي االيرادات
 7.23 3.28 10.49 4.16 2.10 26.53 6.03 32.66 *)خسارة(

11.56 

 0.31 0.28 0.11 0.38 0.13 0.08 0.87 0.20 0.41 * معدل العائد على الودائع

 43..2 2.82 1.11 3.46 1.22 0.56 6.29 1.45 2.50 * معدل العائد على حق الملكية

 0.27 0.26 0.10 0.34 0.12 0.07 0.77 0.18 0.35 * معدل العائد على الموارد

معدل العائد على إجمالي 

 الموجودات
* 0.34 0.16 0.75 0.06 0.11 0.32 0.10 0.24 

0.26 

البحريين اإلسالمي املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنوية لبنك الربكة 
 (.2017-2009للمدة)

تشري مؤشرات الرحبية اىل زايدة االرابح بعد عملية اندماج فروع ابكستان مع بنك االمارات اإلسالمي 
(، اما املتوسط العام ملعدل 11.56%) وإن املتوسط العام ملؤشر صايف االرابح اىل إمجايل اإليرادات بلغ

 (، واملتوسط العام ملؤشر معدل العائد على حق امللكية فبلغ%0.31) العائد على الودائع فقد بلغ
(، وكذلك املتوسط العام ملعدل 0.27%) (، وايضاً املتوسط العام ملعدل العائد على املوارد بلغ2.43%)

(، وعلى الرغم من االحداث والتقلبات واالضطراابت السياسية %0.26) العائد على إمجايل املوجودات بلغ
حصة  استحواذ على 2012اال إن البنك استطاع يف  والبيئة التشغيلية الصعبة واالجتماعية يف املنطقة
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5.972.4 * * * *3.32  *
1.34*
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2.065.753.51 * * * *

17.61 *11.08*
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وإن االرتفاعات واالخنفاضات يف مؤشرات الرحبية بسبب الوضع  يف بنك إتقان كابيتال %60ملكية بنسبة
ج بنك احملدود وتتميز انجحة على بر  جنح البنك بعملية استحواذ 2016االقتصادي يف املنطقة وايضا يف 

إال إنه مل يؤثر على بنك الربكة البحريين اإلسالمي، وإن  ابلنسبة لالقتصاد العاملي، بوضع صعب 2016
حتقيق أرابح ابلنسبة إلمجايل اإليرادات،  بنك الربكة البحريين اإلسالمي يتمتع بكفاءة االداء املايل ابلنظر اىل

نتيجة للوضع االقتصادي العام الذي ابلتذبذب فرتة واستمرت وكذلك حتقيق عوائد صافية خالل هذه ال
فقد زادت ارابح البنك وكذلك االيرادات والودائع يف السنوات  ،مرت به دولة البحرين واالقتصاد العاملي

 2016ورغم إن  ،2008الالحقة لعملية االندماج، ومل يتأثر بنك الربكة اإلسالمي البحريين ابألزمة املالية 
م صعبًا ابلنسبة لالقتصاد العاملي نتيجة مجود حركة التجارة العاملية وتباطؤ االستثمارات واستمرار كان عا

حالة عدم التيقن يف السياسات، فأن البنك مل يتأثر كثرياً بسبب ان احلكومة البحرينية عملت على مشاريع 
اىل  ىطاع اخلدمات املالية الذي أدوق البنية االساسية وزايدة حركة السياحة وعودة احلياة اىل قطاع االنشاء

 .(32) ارتفاع التنمية العام للبلد

                                                        
 .10التقرير السنوي، بنك الربكة البحريين اإلسالمي، مصدر سابق، ص -32
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املصدر: من (.2017-2009( مؤشرات الرحبية لبنك الربكة البحريين اإلسالمي للمدة)5) شكل رقم 

 (.5إعداد الباحثة ابالعتماد على اجلدول)
بعد االستحواذ ( حتليل مؤشرات الرحبية لبنك قطر اإلسالمي قبل االستحواذ و 6جدول )

 (. )%(2017 -2005للمدة)
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 إعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنوية ملصرف قطر اإلسالمي لسنوات متعددة.املصدر: من 
نالحظ من املؤشرات اعاله إن املتوسط العام ملؤشر نسبة صايف االرابح اىل إمجايل اإليرادات 

(، واصبحت بعد عملية %65.70(، وان النسبة قبل عملية االستحواذ كانت )%51.44بلغ)
(، اما النسبة قبل %5.31(، اما املتوسط العام ملعدل العائد على الودائع فبلغ)%45.00االستحواذ)
(، اما املتوسط العام ملعدل العائد على حق امللكية %3.31)( وبعد عملية االستحواذ%9.79االستحواذ)

(، وبعد عملية االستحواذ %24.58(، اما النسبة قبل االستحواذ بلغت)%15.48بلغ)
( وكات قبل %3.89(، واملتوسط العام ملعدل العائد على املوارد فبلغ)%11.43لغت)ب
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( واملتوسط العام ملعدل العائد على إمجايل %2.52( واصبح بعد االستحواذ)%6.96االستحواذ) 
(، وهذا يدل %1.98( وبعد عملية االستحواذ بلغ)%5.73( وكان قبل االستحواذ)%3.13املوجودات)

تمتع بكفاءة اإلداء املايل ابلنظر اىل حتقيق معدالت اكرب من االرابح ابلنسبة إلمجايل على إن البنك ي
اإليرادات وارتفاع العائد وقدرة البنك على استخدام مواردة الذاتية لتحيق االرابح وخالل اعوام الدراسة 

إال إن املصرف  2008ارتفعت حجم الودائع وزايدة االرابح وعلى الرغم من الظروف املالية العاملية يف 
حقق منواً إجيابياً استمراراً ملا حققه يف السنوات السابقة وحقق معدالت منو قياسية غري مسبوقة يف مسريته 

 اليت متتد ألكثر من ربع قرن وكذلك حقق منواً كبرياً يف حقوق املسامهني ويف إيرادات االنشطة التمويلية.
 (.2017-2005) مي للمدة( مؤشرات الرحبية لبنك قطر اإلسال6شكل)

 (.6املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على اجلدول)
موجودات  ارتفعتاذ  جتربة البنك الفلسطيين اإلسالمي يف االندماج انجحة يف التقييم العام،نستنتج إن 

رحبية البنك وحجم ودائعه وتوفر حجم اكرب من السيولة مع زايدة ارابح البنك، اليت ترتبت عليها زايدة 
املصرف وزايدة قدرة البنك على املنافسة، وذلك من خالل تنويع اخلدمات املصرفية اليت يقدمها املصرف 
وإجياد صيغ مصرفية مل يكن يعتمد عليها قبل عملية االندماج، اوالرتكيز على التأجري التمويلي وزايدة عدد 

كان له فرعني وزادت بعد عملية   عمالئه، وكذلك زايدة عدد فروع البنك الفلسطيين اإلسالمي حيث
 فرع، وكذلك جتربة بنك الربكة البحريين اإلسالمي وجناح استحواذ بنك قطر اإلسالمي. 14االندماج اىل 

 والتوصيات االستنتاجات

 مت التوصل اىل االستنتاجات اآلتية:
لتحقيق االندماج املصريف بني املصارف االسالمية العراقية، الن االندماج املصريف  ملحةضرورة هناك  .1

االندماج املصريف هو أحد  ن  إخيدم تكوين كياانت بنكية قوية ومالئمة ملتطلبات العوملة االقتصادية، اذ 
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ندماج املصريف احلل االهم املتغريات املصرفية العاملية املهمة اليوم، مع تسارع وترية التحرر املايل، ويعد اال
لتحدي املنافسة الصعبة يف ميدان املصرفية العاملية، لذا يسعى البنك املركزي إلجياد بنوك فاعلة وقادرة على 
تلبية متطلبات التصنيفات العاملية مثل جلنة ابزل، و تكمن أمهية االندماج املصريف مبا ينجم عنه من جتميع 

زز من القدرة التنافسية، وليعمل على زايدة رؤو  أموال البنوك وودائعها املوارد، و اإلمكانيات، مبا يع
التقليل من خماطرها املالية و  وتسهيالهتا، و يرقي مستوى جودة خدماهتا، مبا خيدم زايدة معدل منو الربح،

 والتشغيلية.
السالمية العراقية، هناك امهية متوسطة للمتاح من املتطلبات لتحقيق االندماج املصريف بني املصارف ا .2

 و هذه املتطلبات اساسية يف تكوين كياانت بنكية قوية ومالئمة ملتطلبات العوملة االقتصادية.
هناك مدى مرتفع من التحدايت اليت تواجه االندماج املصريف للمصارف االسالمية العراقية، مثل؛  .3

اختالف النظم  و امللكية و محلة االسهم،صعوبة تقدير فرص االندماج املصريف لدى اصحاب حقوق 
الداخلية وتفاوت املركز املايل وقصور اللوائح والتشريعات وصعوابت االندماج مع مصارف اسالمية اجنبية 
و عدم اال ستقرار السياسي وضعف البيئة االقتصادية وعدم توفري البنك املركزي الدعم الكايف لعملية 

عدم وجود جتارب انجحة و ة املصرفية الداعمة لعملية االندماج املصريف االندماج املصريف وغياب الثقاف
 لالندماج املصريف يف العراق.

املصارف اإلسالمية من املؤسسات املالية اليت تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية، والقت اهتماماً  ن  إ .4
واخلدمات وتوظيفها يف قطاعات كبرياً من قبل الباحثني وهي مؤسسات مالية مصرفية تقوم بتجميع املوارد 

 اقتصادية خمتلفة.
. من حيث طبيعة عملها فأن املصارف اإلسالمية ختتلف عن املصارف التقليدية، حيث أن املصارف 5

تتميز ، و وختضع للرقابة الشرعية على عكس املصارف التقليدية اً حمرم دهاإلسالمية ال تتعامل ابلراب وتع
شفافية وابتعادها عن الفوائد املصرفية يف آلية عملها، وهذا كان أهم سبب املصارف اإلسالمية ابلصدق وال

 يف ظهورها يف البلدان العربية.
 التوصيات:

املصارف اإلسالمية اليت تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية والعدل واملساواة يف تشجيع انتشار  -1
 سالمية.آلية عملها وكذلك تشجيع االندماج املصريف بني املصارف اإل

اعتماد صيغ خمتلفة من اليت تستخدمها املصارف اإلسالمية مثل املضاربة واالستصناع وغريها من  -2
 الصيغ، لكي تزيد من االستقرار املايل ملواجهة التحدايت اليت تتعرض هلا املصارف اإلسالمية.

يبة على دراسات هناك ضرورة ملحه لتأهيل الكادر املصريف اإلسالمي شرعيا واقتصاداًي وتدر  -3
اجلدوى االقتصادية وتقييم املشاريع من اجل تقدمي افضل خدماته وأدواته االستثمارية واالقتصادية 

 واالجتماعية من اجل حتقيق الرفاه االقتصادي.
هناك ضرورة اقتصادية لدمج املصارف اإلسالمية يف العراق فيما بينها ألن االندماج حيقق اهداف  -4

 يقوي مركزها املايل.النمو والتطوير و 
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جيب االستفادة من التجارب العاملية والعربية لالندماج يف املصارف االسالمية وحماولة تطبيقها مبا  -5 
 يناسب واقع اقتصاد العراق، وتكوين جمموعات مصرفية تقدم جمموعة من اخلدمات املصرفية للمجتمع.

 المصادر

 أواًل: الكتب
االندماج والتملك االقتصاداين املصارف امنوذجاً، مركز االمارات ، ، عبد الكرمي جابرالعيساوي -1

 .2007، 1للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، االمارات العربية املتحدة، ط
، املصارف االستثمارية اإلسالمية... النظرية والتطبيق، دار الكتب ، عبد اللطيف محزةالقراري -2

 .2011، 1ط الوطنية للنشر، ليبيا،
، 1، املصارف اإلسالمية، دار اربد عامل الكتاب احلديث، االردن، ط، امحد سليمانخصاونة -3

2007. 
 ثانيًا: املجالت والدوريات

دراســة مقارنة بني مصــريف  -، تقييم رحبية املصــارف ابســتخدام مؤشــرات الســيولة، بالل ســعيدالكروي .1
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 .2006قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي، 
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4. weston and Eugene Brigham,, manageria finance,, (Holt-Saunders intemational 
Editions 6th), new york, Ed. 1977. 

 ثالثًا: الرسائل واإلطاريح
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Performance evaluation of Babil Cement Factory for the 

period2017-2016  
 M. Dr. Sultan Jassim Al Nasrawi (1) م.د سلطان جاسم النصراوي

  Ali Hamid Al MamouriAfrah (2)المعموريافراح علي حميد 

 ملخصال

إذ إهنا توضح  ،حتظى الدراسات املتعلقة بتقييم األداء االقتصادي أبمهية كبرية لدى الباحثني الدارسني
من خالل مقارنة ما مت ، التقدم والتطور الذي يتحقق يف الصناعة بشكل عام او املنشأة بشكل خاص

 ة ومقارنته مع السنوات احلالية ورفع اخلطط املستقبلية.اجنازه خالل السنوات السابق
إن معمل إمسنت اببل الذي يقع ما بني مركز قضاء املسيب وانحية سدة اهلندية ويعود إداراي إىل انحية 

هو احد معامل الشركة العامة لإلمسنت اجلنوبية التابعة لوزارة الصناعة  سدة اهلندية التابعة حملافظة اببل
اإلمسنت العادي واملقاوم ويستخدم املعمل  ،مسنتالإذ ينتج معمل مسنت سدة اهلندية نوعني من ا،واملعادن

وكان يف السنوات السابقة جيهز املواطنني وشركات  ،إلنتاج هذين النوعني من اإلمسنت ابلطريقة الرطبة
يعاين من احنرافات وقد اتضح من خالل البحث إن هذا املعمل  .ومعامل القطاع اخلاص يف تلك احملافظات

 .وعدم بلوغ الطاقات االنتاجية ،وارتفاع التكاليف ،يف األداء االقتصادي وهي: اخنفاض كميات االنتاج
فأن البحث قد حاول تقييم األداء  ومن مث  عدم االستغالل االمثل للموارد االقتصادية املتاحة وعليه

 .2017-2016االقتصادي هلذا املعمل خالل املدة 
 الكلمات املفتاحية: تقييم األداء، معمل امسنت اببل.

                                                        
 .جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد -1
 .جامعة كربالء/ كلية االدارة واالقتصاد -2
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Abstract  
Studies on economic performance assessment are of great importance 

to researchers, as they illustrate the progress and development of the 

industry in general or in particular, by comparing what has been achieved in 

previous years, comparing it with current years and raising future plans. 

Babil Cement Factory, located between the center of Musayyib and Siddh 

district of India, is administratively returned to Sada al-Hindi district of Babil 

province. It is one of the factories of the General Company for Southern 

Cement under the Ministry of Industry and Minerals. The cement factory 

produces two types of cement, For the production of these two types of 

cement in the wet way, and was in previous years to equip citizens and 

companies and laboratories of the private sector in those provinces. It has 

been shown through the research that this plant suffers from deviations in 

economic performance: low production quantities, high costs, lack of 

production capacity and then lack of optimal exploitation of economic 

resources available and therefore the research has tried to assess the 

economic performance of this plant during the period 2017-2016. 

 :Introductionالمقدمة 

للصناعة بشكل عام والشركات بشكل خاص من أهم الوسائل واآلليات  يُعد تقييم االداء االقتصادي
وبذلك فإن الوصول إىل نتيجة  ،الالزمة للتدقيق ومراجعة أداء الشركات على اختالف وظائفها وأهدافها

هنائية ألداء أي شركة يعد امراً مهماً للغاية للوقوف على مدى جناح الشركة وتشخيص مواطن الضعف اليت 
ها والتحدايت اليت تعرتض سري تطورها بغية وضع سرتاتيجية لالرتقاء بواقع الشركة سواء كانت تعاين من

وذلك إن عملية تقييم األداء تعطي صورة عن اداء الوحدات االقتصادية  ،مملوكة للدولة او للقطاع اخلاص
االقتصادي الواجب أن  وفاعليتها وقدرهتا على حتقيق األهداف املرجوة من إنشائها، ومن مث ترشيد القرار

يتخذه املعنيون بتلك الوحدات االقتصادية سواء كانوا حكومات  أو أفراد اجملتمع املستفيدين من اخلدمة أو 
ويسعى البحث إىل تقييم االداء  ،السلعة املقدمة أو املسامهني واملستثمرين يف تلك الوحدة االقتصادية

القتصادي للشركة العامة لصناعة السمنت اجلنوبية ملعمل االقتصادي لغرض الوقوف ورفع تقييم األداء ا
 ،(2017-2016امسنت اببل، لغرض الوقوف على واقع األداء االقتصادي ملعمل امسنت اببل للمدة )

 .ورفع االسرتاتيجيات املناسبة من اجل النهوض واالرتقاء بواقع معمل امسنت اببل
 :مشكلة البحث

يتمتع هبا االمسنت ودوره يف توفري احتياجات البلد من هذه احلاجة الالزمة لعملية ابلرغم من األمهية اليت 
االنتاج ومن مث تتحول مشكلة البحث يف ضعف اداء معمل امسنت اببل وعدم قدرته مواجهة التطورات 

 وسد احتياجات البلد على الرغم من توفري املستلزمات املادية والبشرية والطبيعية.
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 هدف البحث: 
 ف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف منها:يهد

الوقوف على مستوى أداء معمل امسنت اببل والتأكد من اداء استخدامه للموارد االقتصادية املتاحة  -1
 على النحو األمثل.

 .دراسة واقع املعمل وبيان مدى أتثري التكاليف وعالقتها ابإليرادات وصوالً إىل حتقيق األرابح -2
ايري تقييم األداء االقتصادي للخروج بنتائج تسمح مبعرفة مواطن القوة والضعف يف ستخدام معإ -3

 أداء املعمل وتقصي أسباب االحنرافات من أجل تصحيح مسار العمل ورفع األداء االقتصادي يف املعمل.
 :فرضية البحث

األمثل للموارد  ملعمل إمسنت اببل تساعد على االستغاللإن اإلمكاانت الداخلية والظروف اخلارجية 
االقتصادية املتاحة والطاقات اإلنتاجية املتوفرة ابلشكل الذي يساعده على ختطي االحنرافات املوجودة يف 

 التقييم األداء االقتصادي.
 مصادر البيانات:

 اعتمدت هذه الدراسة للحصول على البياانت واملعلومات على املصادر اآلتية:
 بعض املصادر األجنبية.املصادر العربية والدورايت و  -1
 احلساابت اخلتامية وتقارير اإلنتاج ملعمل امسنت اببل. -2
 كشوفات وتقارير الشركة العامة لإلمسنت العراقية.  -3
 الدراسة امليدانية واملقابالت الشخصية مع ذوي االختصاص يف معمل امسنت اببل. -4

 اإلطار النظري لتقييم االداء االقتصادي  المبحث االول:

تصّدرت عملية تقييم األداء االقتصادي مكانة مهمة على مجيع املستوايت سواء أكانت اقتصادية أم 
واملخطط هلا مع  اجتماعية أم إدارية، إذ تكمن أمهيتها يف قدرهتا على بيان مدى مطابقة األهداف املرسومة

بينهما وأسبابه وتقدمي  ما مت إجنازه من أهداف عرب عمر املشروع االقتصادي مع حتديد مدى االحنراف
االقرتاحات الالزمة ملعاجلته، وابلرغم من تطابق النظرة العامة لعملية تقييم األداء إال أهنا ختتلف يف طرائق 
ووسائل قيامها حسب كل نشاط وفلسفة القائم عليها، ولتوضيح جوانب اإلطار النظري للتقييم األداء 

م وأمهية وأهداف تقييم األداء االقتصادي وأسسه ووظائفه االقتصادي سنتطرق يف هذا املبحث إىل مفهو 
 :وغريها وعلى النحو اآليت

 الوظائف ،االهداف،االهمية ،املفهوم :تقييم االقتصادياوال: ال
 لقد تنوعت وتعددت التعاريف املتعلقة بتقييم األداء االقتصادي فمنهم من يرى:
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وكفاءة استغالهلا مع  مستوى العالقة بني املوارد املتاحةأنه ))مجيع العمليات اليت ترمي إىل حساب 
دراسة تطوير تلك العالقة خالل مدة زمنية حمددة عن طريق إجراء املقارانت بني املخطط له واملنفذ من 

 .(3)((األهداف استنادا إىل مقاييس معينة
يركز على حتليل النتائج اليت تتم  ،لذا فإن تقييم األداء االقتصادي على انه شكل من أشكال الرقابة

هبدف الوقوف على حتقيق أهداف وحدات  ،التوصل إليها من خالل اجلهود املبذولة على خمتلف املستوايت
 .(4)األعمال يف استخدام املوارد املتاحة أفضل استخدام وترشيد اإلدارة يف إعداد اخلطط املستقبلية 

دم للتعرف على نشاط املشروع هبدف قيا  النتائج املتحققة وع رِّف ايضًا أبنه ))االداة اليت تستخ
؛ كما ع ّرف تقييم األداء االقتصادي أبنه ))جمموعة من (5)ومقارنتاها ابألهداف املرسومة مسبقا(( 

اإلجراءات والنسب واملؤشرات واملعايري اليت تستخدم يف حتديد قيمة وبيان مدى حتقيق األهداف اليت أنشئ 
 .(6)((املشروع من اجله أي بعبارة أخرى مقدار ما حيققه من العوائد

إن تقييم األداء االقتصادي تعين جمموعة الدراسات اليت هتدف اىل التعرف على مدى قدرة وكفاءة 
وخالل  ،..اخل.الوحدة االقتصادية من ادارة نشاطها يف خمتلف جوانبه االداري واالنتاجي والتقين والتسويقي

نية حمددة ومدى قدرهتا يف حتويل املدخالت اىل خمرجات ابلنوعية والكمية واجلودة املطلوبة واتباع مدة زم
 .(7)االساليب االكثر انتاجاً وتطوراً يف جمال عملها 

مستهدفا قيا   ،يف حني عرفها البعض األخر على أهنا ))اداة تستخدم للتعرف على نشاط املشروع
بغية التعرف على االحنرافات وحتديد اسباهبا مع  ،ابألهداف املخططة مسبقاالنتائج املتحققة ومقارنتها 

حتديد الوسائل الكفيلة مبعاجلتها(( وهذا يعين ان جوهر عملية تقيم كفاءة االداء االقتصادي تتمثل ابملقارنة 
 .(8) بني ما هو متحقق فعال  وما هو مستهدف وخالل مدة زمنية معينة وهي يف العادة سنة واحدة

األداء االقتصادي هي عملية رقابية أدائية للحكم على مدى فعالية وجناح موضوع األداء سواء إّن تقييم 
 .(9)أكان عنصرا واحدا أم عدة عناصر 

                                                        
 ،دراسة حالة( -قيا  كفاءة أداء مستشفيات صالح الدين ابستخدام اسلوب )حتليل البياانت التطويقي ،حممود أمحد حسني -3

 .210ص ،2009 ،14العدد،5اجمللد ،جامعة تكريت ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،لة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصاديةجم
 ،2010 ،عمان ،،2ط ،مؤسسة الوراق للنشروالتوزيع ،التحليل املايل ألغراض تقييم األداء والتنبؤ ابلفشل ،محزة حممود الزبيدي -4

 .92-91ص
 .39ص ،2000، دار الكتب للطباعة، بغداد، 1تقومي كفاءة األداء يف الوحدات االقتصادية، ط ،جميد عبد جعفر الكرخي -5
مقدمة  ،اطروحة دكتوراه بلدية الكرادة"، -"تقومي أداء نشاط قطاع اخلدمات البلدية يف حمافظة بغداد ،كرمي جنم خلف االسدي  -6

 .13ص ،2010 ،بغداد ،جامعة سانت كلمينتس ،اىل جملس كلية اإلدارة واالقتصاد
تقييم كفاءة االداء االقتصادي لشركة دايىل العامة للصناعات الكهرابئية للمدة  ،اثئر حممود رشيد العاين وعلي وهيب عبد هللا -7

 .244ص ،2014 ،75العدد ،20اجمللد ،جامعة بغداد ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،2000-2010
 ،دار املناهج للنشر والتوزيع، دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات حتليل نظري وتطبيقي، كاظم جاسم العيساوي  -8

 .248ص ،2005،عمان ،2ط
 ،2011 ،بدون دار طبع ،جامعة الشرق األوسط ،حتليل وتقييم األداء املايل ملؤسسة البرتول الكويتية ،مشعل جهز املطريي -9

 .10ص
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 the importance of assessing) economicاهمية تقييم األداء االقتصادي  ثانيًا: 
performance) 

كبرية، من أجل حتديد النشاط االقتصادي للوحدات االنتاجية خالل لتقييم األداء االقتصادي أمهية  
وتربز أمهية تقييم األداء االقتصادي يف النواحي  ،مدة زمنية معينة، وكيفية الوصول إىل النتائج املتحققة له

 :(10) اآلتية
ية إن عملية تقييم األداء االقتصادي تظهر مدى اسهام الشركة يف عملية التنمية االقتصاد -1

واالجتماعية من خالل حتقيق أكرب قدر من االنتاج وبتكلفة منخفضة والتخلص من اهلدر يف املوارد واملال 
 واجلهد والوقت.

ُتظهر عملية تقييم األداء االقتصادي التطور الذي حققته الشركة أو الوحدة االنتاجية يف مسريهتا  -2
ئج األداء الفعلي زمنياً يف املنشأة من مدة ألخرى حنو االفضل أو التحول حنو األسوء وذلك عن طريق نتا

 ومكانياً ابلوحدات واملنشآت املماثلة.
التحقق من معايري اجلودة لإلنتاج، ومدى مطابقة اإلنتاج للمواصفات املطلوبة واحملددة مسبقاً  -3

(11). 
إذ تساعد العملية على توضح عملية تقييم األداء العالقات التبادلية بني األقسام والفروع املختلفة  -4

 التحقق من قيام تلك األقسام والفروع بوظائفها أبفضل كفاءة ممكنة.
سواء على مستوى الفروع  ،ترتبط أمهية تقييم األداء ارتباطا وثيقا ابلتخطيط وعلى كافة املستوايت -5

 .(12)أو على مستوى املشروع أو القطاع أو االقتصاد القومي ،أو األقسام
 .(13)وسيلة لسري العملية اإلنتاجية الصناعية وإجناز اإلنتاج يف الوقت احملدد ضمان أفضل -6
تؤدي عملية التقييم اىل توجيه أشراف االدارة العليا وحتقيق التنسيق بني خمتلف أوجه النشاط من  -7

 .(14)أنتاج وتسويق ومتويل وتوظيف وتدريب حبيث تصبح اإلدارة اكثر انتاجية 
 (Objectives of economic performanceاهداف تقييم األداء االقتصادي ثالثًا: 

assessment) 
 :(15)يسعى تقييم األداء االقتصادي إىل حتقيق مجلة من االهداف منها

الوقوف على مستوى إجناز الوحدة االقتصادية للوظائف املكلفة أبدائها مقارنة بتلك الوظائف  -أ
 املدرجة يف خطتها اإلنتاجية.

                                                        
سيد حممد جبارة، تصميم نظام لتقومي األداء ابملصارف التجارية يف ضوء خمرجات نظم املعلومات احملاسبية، دراسة تطبيقية يف  -10

 .17، ص2002،كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصريةمصرف الرشيد، رسالة ماجستري يف احملاسبة،  
 .251، ص2008األردن، عمان،،1كاظم جاسم العيساوي، االقتصاد اإلداري، دار املسرية للنشر والتوزيع، ط  -11
 .249كاظم جاسم العيساوي، دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات حتليل نظري تقرييب، املصدر السابق، ص   -12
جملة العلوم  ،2009-1999يونس علي امحد، تقييم النشاط االقتصادي ملعمل اجلص الفين يف ابزاين السليمانية للفرتة  -13

 .7ص ،2011،اجمللد السابع ،27، جامعة السليمانية، العدداالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد
، 1999-1980للمدة  SDIلصناعة االدوية واملستلزمات الطبية زايد خلف خليل اجلبوري، تقومي كفاءة االداء للشركة العامة  -14

 .45، ص2002رسالة ماجستري، مقدمة اىل جملس كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، 
 .41-40املصدر السابق، ص ،جميد عبد جعفر الكرخي -15
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الكشف عن مواصلة اخللل والضعف يف نشاط الوحدة االقتصادية وأجراء حتليل شامل هلا وبيان  -ب
 مسبباهتا وذلك هبدف وضع احللول الالزمة هلا وتصحيحها وارشاد املنفذين اىل وسائل تالقيها مستقباًل.

يف النشاط حتديد مسؤولية كل مركز او قسم يف الوحدة االقتصادية عن مواطن اخللل والضعف  -ج
الذي يصطلح به وذلك من خالل قيا  انتاجية كل قسم من اقسام العملية االنتاجية وحتديد اجنازاته سلباً 

 .او اجياابً االمر الذي من شأنه خلق منافسة بني االقسام ابجتاه رفع مستوى اداء الوحدة
ائدًا اكرب بتكاليف اقل الوقوف على مدى كفاءة استخدام املوارد املتاحة بطريقة رشيدة حتقق ع -د

 بنوعية جيدة.
حتقيق تقييم شامل لألداء االقتصادي على مستوى االقتصاد الوطين وذلك ابالعتماد على نتائج  -ه

 .التقييم االدائي لكل مشروع
 (economic performance assessmentاالقتصادي وظائف تقييم األداءرابعًا: 

functions) 
أن عملية تقييم األداء االقتصادي مت  كن الوحدات االقتصادية من القيام بعدد من الوظائف األساسية 

 :(16)واملهمة أبرزها ما أييت 
 متابعة تنفيذ األهداف للوحدة اإلنتاجية. -أ

 .ممارسة الوظيفة الرقابية على نشاطات املنشأة املختلفة -ب
املشروع لألهداف احملددة مقدماً، األمر الذي يتطلب متابعة تنفيذ التعرف على مدى حتقيق  -ج

األهداف احملددة للوحدة اإلنتاجية كماً ونوعاً وضمن اخلطة املرسومة وللمدة احملددة هلا، ويتم ذلك ابالستناد 
 إىل البياانت واملعلومات املتوفرة عن سري النشاط.

االستخدام الفعال للموارد املتاحة وفعالياهتا يف ختفيض حتديد مراكز املسؤولية وكفاءة أدائها من  -د
 .(17) التكلفة بقدر املستطاع

 مقارنة الكلفة الفعلية مع الكلفة القياسية. -ه
 .(18)زمنية خمتلفة مقارنة اإلنتاج الفعلي ابإلنتاج املخطط أو ابلطاقة التصميمية ملدة  -و

 االداء االقتصاديمؤشرات )معايير( تقييم المبحث الثاني: 

مة املؤشرات واملعايري وعلى قابليتها على ءيعتمد جناح مهمة تقييم األداء االقتصادي على دقة ومال
وهناك عدد كبري من املؤشرات العامة اليت ميكن االستعانة هبا  القيا  واالحتساب لتؤدي الغرض املطلوب.

 .اإلنتاجيةيف تقييم األداء يف الوحدات 

                                                        
 .250ص،2005،عمان ،2ط ،دار وائل للنشر ،االقتصاد الصناعي ،مدحت القريشي -16
رسالة ماجستري ،2009-1996تقومي كفاءة األداء االقتصادي ملعمل امسنت كبيسة للمدة  ،شاكر محود صالل جرب العبيدي -17

 .63ص ،2010،مقدمة إىل جملس كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة االنبار
)دراسة 2009-2000لمدة من تقييم كفاءة األداء يف الشركة العامة للصناعات اجللدية يف العراق ل ،حامد عبيد حداد -18
 .356ص،2014السنة ،75العدد،20اجمللد ،جامعة بغداد ،جملة العلوم االقتصادية وإلدارية ،ميدانية(
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 (The concept of benchmark and indicator)يار و املؤشرمفهوم املع -1 
 ،لوجدانها تقّدم لنا هدفاً واحداً للمعيار واملؤشر عند حتليل قيم املتغريات ،لو تفّقدان األدبيات االقتصادية

تيجة اليت إاّل أن  هناك الكثري من الباحثني م ن ميّيز بينها بوصف املعيار أبنه ميّثل األداء أو اإلجناز أو الن
يفرتض حتقيقها للوحدة االقتصادية يف ظل ظروفها وإمكاانهتا. أما املؤشر فيظهر له كداللة تؤشر وتقدم 

 .(19)مثل مؤشرات اإلنتاج واإلنتاجية والقيمة املضافة ،فكرة عن مستوى األداء أو النشاط الذي تقوم بقياسه
لنشاط الذي تقوم بقياسه و ميكن أن تكون يرى البعض ان املعايري هي ))دالالت تؤشر مستوى كفاءة ا

جناح ان إذ  .ة(( و حتتاج عملية التقييم إىل معايري كأدوات قيا  لتنفيذ العملية املذكورةيوصفية أو قيم
العملية يعتمد على صحة و دقة هذه املعايري وعلى قابليتها للقيا  واحلساب. وهناك أنواع كثرية من املعايري 
اليت ميكن استخدامها يف عملية التقييم، اذ هناك املعايري الفنية و االقتصادية املالية و اإلدارية و الرئيسة و 

للمشروع و اختالف إمكانية كل معيار يف تطبيقه فبعضها  الفرعية. مما يؤدي إىل اختالف أمهيتها النسبية
 .(20)يتعلق أبهداف اجتماعية و أخرى تتعلق أبهداف مالية 

أبن  ))املعيار هو أسا  يوضع ألغراض القيا   ،يف حني يعرفهما ديوان الرقابة املالية يف مجهورية العراق
ؤشر فهو جمموعة من الدالالت اليت تؤشر النشاط بوصفه منوذجا ملا جيب أن يكون((. أما ))امل ،واملقارنة

 .(21)ه(( ئالذي تقوم بقياسه أو تقييم أدا
واألحوال  كما يعرف املعيار على انه ))هو رقم حمدد لعنصر معني حمسوابً على أسا  جتارب املاضي

أما ،(22)اليته((احلاضرة وتقدير ما سيحدث يف املستقبل، أو أنه ميزان وضع ملقيا  جودة األداء وكفاءته وفع
املؤشر فيعرف ))إنه الوسيلة اليت يقا  من خالهلا مدى حتقيق املنشأة ألهدافها أو النتائج املرغوبة 

 .(23)لديها((
)الدالالت اليت تؤشر املعلومات لإلدارة بصحة  وميكن تعريف معايري ومؤشرات األداء كذلك أبهنا

أيضاً وسيلة للتخطيط حيث تزود املخطط بكل املعلومات املسارات املتخذة فهي وسيلة للرقابة الفعالة وهي 
الالزمة عن مدى وفعالية أية خطة من اخلطط املتعددة حيث يتم القيام ابلتعديل الالزم وحتسني األداء( 

(24). 
 :(25)إىل أن عملية تقييم الوحدات االقتصادية تتطلب معايري تركز على ما أييت  ،وجتدر اإلشارة

حدة االقتصادية يف إجناز األهداف االسرتاتيجية املعتمدة للتنمية االقتصادية ( قيا  مسامهة الو 1
 الشاملة.

                                                        
 .9،ص1990ديوان الرقابة املالية، بغداد،  ،مؤشرات ومعايري رقابة وتقييم األداء على فطاع التشييد ،عادل حممد احلسون -19
املايل ملزرعة البيوت الزجاجية يف النهروان )دراسة يف حتديد  -التقييم االقتصادي ،البكري صفوان حممد شوقي حسام الدين -20

 .16ص،2005،مقدمة إىل جملس كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة املستنصرية ،أطروحة دكتوراه ،االستخدام األمثل للموارد املزرعة(
 .85ص،1990،بغداد ،مجهورية العراق ،الرقابيةديوان الرقابة املالية: دليل املصطلحات  -21

22- Calvin Enger, Managerial Accounting, Richard D. Irwin, Illinois, 1987, p.310. 
23- Australian National Audit Office, Performance Auditing, sydney, June,1992, p.76. 

 .357ص، املصدر السابق ،حامد عبيد حداد -24
اختيار مؤشرات ومعايري تقييم األداء االقتصادي املايل )دراسة تطبيقية يف شركة صناعة االصباغ  ،بد هللا سلمان الوائليامحد ع -25

 .32ص، 2003 ،رسالة ماجستري مقدمة إىل جملس كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة بغداد ،احلديثة /قطاع خمتلط(
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( تقدير اآلاثر املالية املباشرة وغري املباشرة للوحدة االقتصادية على وفق أسعار معدلة على عموم 2
 االقتصاد.

 Types of economic performance)أنواع معايري تقييم األداء االقتصادي  -2
evaluation criteria) 

 :(26)تية هناك العديد من املعايري اليت ميكن توضيح أهم أنواعها وفق التصنيفات اآل
ني مجيع ختص املعايري الكلية يف حبث العالقة بني املخرجات وب -:املعايري الكلية واملعايري اجلزئية -1

عناصر اإلنتاج اليت استخدمت يف احلصول عليها، أما املعايري اجلزئية فتهتم ابلعالقة بني املخرجات وبني 
 عناصر اإلنتاج.كل عنصر على انفراد من 

اإلمجالية هتتم ابلقيم اإلمجالية للمتغريات اإلنتاجية واملالية  -:املعايري اإلمجالية واملعايري الصافية -2
أما املعايري الصافية فتهتم ابلقيم الصافية أي بعد طرح اخلصومات وأجور النقل ،ة يف الوحدةواالقتصادي

 وغريها، أو ابلقيمة املضافة بدال من اإلنتاج اإلمجايل.
أما  ،املعايري القيمية تستخدم قيمة املتغريات مقاسه بعملة حمددة -:املعايري القيمية واملعايري املادية -3

 ة فتستخدم كمية املتغريات مثل طن من اإلمسنت أو مرت من القماش أو ساعة من العمل.املعايري املادي
تستخدم املعايري الكمية البياانت واملعلومات واألرقام يف قيا   -املعايري الكمية واملعايري الوصفية: -4

لقياسات االعتيادية أما املعايري الوصفية فإهنا تعتمد الوصف وا ،حجم النشاط وتناسبه مع األنشطة األخرى
 بسبب صعوبة قيا  احلالة، كصعوبة قيا  رضا العمال، أو العالقة اإلنسانية بني الرؤساء واملرؤوسني.

وهناك العديد من املعايري اليت ابإلمكان استخدامها يف تطبيق البياانت وبناًء على ذلك مت حتديد بعض 
 .(27)ة العامة للسمنت العراقية ومن هذه )املعايري( هياملعايري املالئمة مع طبيعة النشاط االقتصادي للشرك

 .productivity criterion( معيار الطاقة اإلنتاجية 1
 .Productivity Criterion( معيار اإلنتاجية 2
 .Added Value Criterion( معيار القيمة املضافة 3

 وسوف يتم تناول هذه املعايري وطرق حساب كااليت:
 ((productivity criterionمعيار الطاقة اإلنتاجية  -1

هذا  ميثل ،كافةتعد االنتاجية من املواضيع احليوية اليت تلقي اهتمامًا متزايدًا يف اجلوانب االقتصادية  
ة وتعرف الطاقة اإلنتاجية أبهنا )القدر وكمية املوارد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية  املعيار العالقة بني اإلنتاج

اإلنتاجية املتوفرة يف املشروع مبا يف ذلك القائمة واملستحدثة واملستبعدة وضمن إطار أسلوب إنتاجي معني 
 .(28)ومن خالل مدة زمنية معينة(

                                                        
مقدمة إىل جملس كلية  ،رسالة ماجستري غري منشوره، تقييم األداء للمشاريع الصناعية النسيجية يف واسط ،شروق عبا  مرزا -26

 .28ص، 2012، واسط جامعة، االدارةواالقتصاد
 ،(2005-1996تقييم كفاءة األداء االقتصادي للشركة العامة لإلمسنت العراقية للمدة ) ،حنان عبد الباقي مصطفى احليدري -27

 .70ص ،2008 ،جامعة بغداد ،مقدمة اىل كلية اإلدارة واالقتصاد ،رسالة ماجستري غري منشورة
 .30ص ،املصدر السابق ،شروق عبا  مرزا -28
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أبهنا قدرة نظام التصنيع أو نظام اخلدمة إلنتاج كمية من ) ميكن تعريف الطاقة اإلنتاجية ابملعىن العامو  
الطاقة االنتاجية ايضًا )اليت تعرب عن كمية اإلنتاج . كما تعرف (29)( نةاملخرجات خالل مدة زمنية معي

الفعلي الذي مت احلصول عليه من السلع واخلدمات وخالل مدة زمنية معينة ابالعتماد على الطاقة التصميمة 
 .(30)والطاقة املتاحة يف الوحدة االقتصادية( 

 :(31)وتقوم الطاقة اإلنتاجية يف املشروع على جانبني مها
ويعين حتقيق اقصى انتاج ممكن من املوارد املتاحة خالل فرتة زمنية معينة  ،ءة اإلنتاجيةجانب الكفا -أ

 ضمن اسلوب انتاجي معني.
ويعين مطابقة الكفاءة الفنية لرغبات اجملتمع لتحقيق اقصى اشباع  ،جانب الكفاءة االقتصادية -ب

 وأبدىن مستوايت نفقات الوحدات املنتجة..ممكن
ىل اهم العوامل اليت تساهم يف حتديد الطاقة اإلنتاجية يف الوحدة االقتصادية أمهها والبد من االشارة ا

(32): 
 كمية مدخالت االنتاج املتاحة.-1
 اسلوب االنتاج املستخدم.:-2
 كفاءة االستخدام للمستلزمات االساسية يف العملية اإلنتاجية.-3

االقتصادي وطبيعته والظروف احمليطة  وتتباين مستوايت وأمناط الطاقة اإلنتاجية حسب نوع النشاط
فإنه البد من التعرض أو التعرف على أنواع الطاقات  ،به، ومن أجل إعطاء صورة واضحة عن هذا املعيار

 :(33)اإلنتاجية وهي
 ((Production designed capacityأ( الطاقة اإلنتاجية التصميمية 

 واآلالت يف ظل توفر مجيع مقومات عملية وهي تلك الطاقة اليت حتدد من املنشأ املنتج للمكائن
أو مبعىن أن الطاقة اإلنتاجية التصميمية تعين أعلى انتاج ميكن أن حتققه الوحدة اإلنتاجية أبقصى  اإلنتاج.

 .(34)(%100سرعة وبدون انقطاع أي متثل استغالل اإلمكانيات البشرية واملادية استغالالً اتماً بنسبة )
 (Actual Capacityاإلنتاجية الفعلية )  ب( الطاقة 

( من %85-75وهي كمية السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها خالل مدة زمنية معينة وترتاوح ما بني )
الطاقة النظرية، وتتأثر الطاقة اإلنتاجية الفعلية مبجموعة من العوامل غري املتوقعة احلدوث املعرقلة لسري 

                                                        
29- Evans, R. James, Applied Production and Operations management, fourth Edition, U.S.A: west 

publishing company, 1993, p 189. 
 .462، ص1984،جامعة املوصل، مديرية مطبعة اجلامعة ،أساسيات االقتصاد الصناعي ،مد أزهر السماك واخرونحم -30
 ،1ط ،بغداد ،تقييم املشروعات حتليل معايري ومؤشرات دراسات اجلدوى وتقييم كفاءة األداء ،حيىي غين النجار -31
 .431ص،2010
تقييم املشاريع االقتصادية دراسة يف حتليل اجلدوى االقتصادية وكفاءة  ،ايطالل حممود كدو  ،عبد العزيز مصطفى عبد الكرمي -32

 .216 -215ص ،1999،املوصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،االداء
 .256ص ،املصدر السابق ،كاظم جاسم العيساوي دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات حتليل نظري وتطبيقي  -33
"استخدام بعض املعايري يف تقومي كفاءة األداء يف الشركة العامة لصناعة األمسدة الشمالية"، جملة ، هدااي واخرونالويس عبوش  -34

 .79ص ،2009(، 14(، العدد )5تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت كلية اإلدارة واالقتصاد، اجمللد )
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ص ظروف النتاج داخل الوحدة االقتصادية أو عوامل خارجية كالطلب العملية اإلنتاجية وهي عوامل خت
 .(35)والتسوق وظروف بيئية واجتماعية أخرى
 (Production Planned capacityج( الطاقة اإلنتاجية املخططة )

وهي الطاقة املستهدف إنتاجها على وفق الظروف واإلمكاانت الفعلية للمشروع املعدة يف اخلطة 
 .(36)ن اخلطة االقتصادية للنشاط الواحد أو للقطاع الصناعي ككل اإلنتاجية ضم

 (Maximum production Capacityد( الطاقة اإلنتاجية القصوى )
والعوامل املساعدة (37) اإلنتاج،وفقا ملواصفات عوامل  ،وهي الطاقة احملددة خالل مدة زمنية معينة

الشروط الفنية واألخرى وتقا  الطاقة اإلنتاجية  كالصيانة وابقي املتطلبات بشكل مستمر ويف ظل سالمة
هذا يعين  .القصوى لكل مرحلة بغض النظر عن تناسق القدرات اإلنتاجية للمراحل السابقة أو الالحقة

قيا  الطاقة اإلنتاجية القصوى للوحدة اإلنتاجية بغية حتديد مواطن االختناقات يف العملية اإلنتاجية مما 
 .(38)لطاقة املتاحة لدى املشروع لتحقيق اإلنتاج النهائي على أفضل سورة ممكنة يرتتب على ذلك ضياع ا

 (Available capacityهي( الطاقة اإلنتاجية املتاحة )
 ،مع توافر كل مقومات عملية اإلنتاج من مهارة ،ويعين هبا أن يعمل خط اإلنتاج يف أفضل الظروف

 .(39)كائن مع األخذ بنظر االعتبار التوقفات املربجمة والصيانة اجليدة للم ،وجودة يف املواد األولية
 :(40)ومن خالل معرفة الطاقات اإلنتاجية السابقة ميكننا احتساب مؤشرات النسب اآلتية 

الطاقة اإلنتاجية الفعلية= ( نسبة االنتفاع1
 الطاقة اإلنتاجية التصميمية

 ×100 

الطاقة التصميمية املتوفرة من خالل االستغالل للموارد إذ يعرب هذا املؤشر عن مدى إفادة املشروع من 
 بشكل يقلل اهلدر والضياع.

الطاقة اإلنتاجية الفعلية= ( نسبة التنفيذ2
 الطاقة اإلنتاجية المخططة 

×100 

وهو مؤشر يعرب عن مدى تنفيذ اخلطة اإلنتاجية املوضوعة وتظهر أعلى تنفيذ مت ختطيطه للعملية 
 منية حمددة.اإلنتاجية خالل مدة ز 

الطاقة اإلنتاجيةالمخططة=  ( نسبة التشغيل3
 الطاقة اإلنتاجية التصميمية

×100 

                                                        
 .220ص، املصدرالسابق، ذاويطالل حممود ك، عبد العزيز مصطفى عبد الكرمي -35
رسالة 2010-1999تقييم كفاءة االداء االقتصادي ملعمل إمسنت البصرة دراسة تطبيقية للمدة ، طاهر جاسب مكي البعاج -36

 .18ص، 2012، ماجستري مقدمة إىل جملس كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة البصرة
 .258ص، السابقاملصدر اإلداري، االقتصاد ، كاظم جاسم العيساوي  -37
دار املسرية للنشر والتوزيع ، دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم كفاءة أداء املنظمات ،د. سلمان اللوزي ،يوحنا عبد آل آدم -38
 .226ص ،2005، عمان ،الطبعة الثانية ،والطباعة
 .79ص، املصدر السابق ،الويس عبوش هدااي واخرون -39
 ،تقومي كفاءة األداء من خالل معيار العائد دراسة حالة خاصة يف الشركة العامة لصناعة البطارايت ،رجاء رشيد عبد الستار -40

 .90ص  ،2009 ،19العدد ،جامعة بغداد ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية
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وهو مؤشر يعرب عن مدى االحنراف يف الطاقة املخططة عن الطاقة التصميمية واملتاحة ومدى قدرة  
ووضعها يف حساابته عند القائمني على التخطيط للمشروع من االستفادة من الطاقة التصميمية او املتاحة 

 التخطيط مدة زمنية معينة.
الطاقة االنتاجية المتاحة= ( نسبة االستغالل4

 الطاقة اإلنتاجية التصميمية
×100 

وهو مؤشر يعرب عن مدى ابتعاد الطاقة االنتاجية املتاحة عن الطاقة التصميمية وعن مدى جدية اجلهة 
 .(41)طاقة التصميمية املختصة يف احتساب الطاقة املتاحة يف ضوء ال

 (Productivity Criterionمعيار اإلنتاجية) -2
 يعكس معيار االنتاجية مدى كفاءة يف استغالل املوارد االقتصادية ألنه ميثل العالقة بني االنتاج

 (Overall Productivityاإلنتاجية الكلية ) -أ

العملية االنتاجية وميكن التعبري عنها ابلصيغة وتعين اإلنتاجية جلميع عناصر االنتاج املستخدمة يف 
 :(42)التالية

 اإلنتاجية الكلية =
 المخرجات

 المدخالت
أو  

 قيمة أو كمية االنتاج

مجموع عناصر االنتاج
أو  

 قيمة أو كمية االنتاج

 العمل+راس المال+المواد
. 

 (partial productivityاإلنتاجية اجلزئية ) -ب
 حد من عناصر اإلنتاج وميكن التعبري عنها ابلصيغة التالية:وتعين اإلنتاجية لعنصر وا

 اإلنتاجية اجلزئية =
 المخرجات

المدخالت
 أو 

المخرجات

 عنصر واحد من عناصر االنتاج
  =

المخرجات

عنصر العمل أو راس المال أو عنصر المواد
 

إنتاجية العمل خاصة عندما يكون ان املعيار األكثر شيوعا واستخداما من بني تلك املعايري هو معيار 
بل ميتد ليشمل التعبري  ،اهلدف هو تقييم األداء، إذ ان هذا املعيار ال يعرب عن كفاءة استخدام عنصر العمل

 عن كفاءة عناصر اإلنتاج املستخدمة.
 :(43)وميكن التعبري عنها ابلصيغة األتية 

= إنتاجية العمل
 كمية أو قيمة اإلنتاج

عدد العاملين أو ساعات العمل المبذولة
 

 أما لقيا  كفاءة عنصر العمل فيمكن استخدام الصيغة األتية:
= كفاءة عنصر العمل

 عدد العاملين 

 كمية اإلنتاج الفعلية
  

                                                        
 .79ص ، السابق املصدر ،الويس عبوش هدااي واخرون -41
 .261ص ،املصدرسابق ،ة وتقييم املشروعاتدراسات اجلدوى االقتصادي ،كاظم جاسم العيساوي  -42
-2003تقييم كفاءة األداء االقتصادي للشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية يف العراق للمدة  ،رواء طارق رشاد النعيمي -43
 .27ص ،2010 ،رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة بغداد، 2007
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وكذلك صعوبة فصل أثر عناصر اإلنتاج على االنتاجية وتوليفة املنتج الختالف املوارد الداخلة يف 
لعدم جتانس ومتاثل املنتجات يصعب استخدام تكلفة تلك العناصر ومعدالت التحويل  اإلنتاجية،العملية 
لذا البد من تطبيق األسس احملاسبية يف احتساب املؤشرات بصورة كلفة كل عنصر وعالقتها  النمطية.

هذه  فيما أييت أهم املعادالت املستخدمة لقيا  بكلفة اإلنتاج والعائد مما خيفف من أثر هذه الصعوابت.
 :(44)العناصر

المخرجات إنتاجية رأ  املال -أ

 رأس المال رالمستثمر
) =) 

)إنتاجية االجر= -ب
 قيمة االنتاج

اجمالي الرواتب و االجور
.) 

  (Added Value Criterionمعيار القيمة املضافة ) -3
وهي جمموعة من املؤشرات االقتصادية املهمة اليت تعرب عن القيمة اليت أضافها املشروع اإلنتاجي على 
املواد األولية واخلامات اليت استخدمتها يف العملية اإلنتاجية واملصدرة هلا من املشاريع األخرى وذلك؛ لغرض 

لنتيجة فالقيمة املضافة ))أبهنا القيمة حتويلها إىل منتجات ذات قيمة أعلى وقدرة أكرب على اإلشباع واب
وميكن  .(45)اإلنتاجية اليت خلقها املشروع وأسهم هبا مع غريه من املشروعات يف خلق اإلنتاج القومي(( 

 :(46)التمييز بني نوعني من القيمة املضافة وهي 
 (Total Added Valueالقيمة املضافة االمجالية ) -أ

وهي تساوي  اإلنتاجية،)أبهنا عبارة عن القيمة اليت تضاف اىل قيمة السلع الوسيطة كنتيجة للعملية 
 قيمة االنتاج االمجايل مطروحا منه قيمة مستلزمات االنتاج(.

 قيمة مستلزمات االنتاج(.-اإلنتاجالقيمة املضافة االمجالية =)قيمة 
  ((Net Added Value القيمة املضافة الصافية -ب

 هي عبارة عن القيمة املضافة االمجالية بعد استبعاد االنداثرات منها.
 وحتسب وفق الصيغة األتية:

 (االنداثرات -القيمة املضافة الصافية= )القيمة املضافة االمجالية
 : قياس االداء االقتصادي لمعمل اسمنت بابل المبحث الثالث

 نبذة مختصره عن معمل اسمنت بابل )السدة سابقا(: -1
يقوم معمل امسنت اببل )السدة سابقا( إبنتاج مادة االمسنت وهي مادة انعمة امللمس هلا القابلية على 

اذ اهنا تسهم يف تكوين رأ  املال  ،التصهر والتجمد يف وجود املاء. وتعد صناعة اإلمسنت صناعة اساسية
                                                        

 .231و230ص ،املصدر السابق ،وسليمان اللوزي يوحنا عبد ال ادم -44
والتوزيع  للنشر دار املسرية ،دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات االستثمارية ،شقريي نوري موسى واسامة عزمي سالم -45
 .243ص ،2009، 1ط  ،عمان ،والطباعة
 .252-251ص ،السابقاملصدر  ،طالل حممود كذاوي ،عبد العزيز مصطفى عبد الكرمي -46
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وبناء الطرق ومشاريع الري الضخمة كالسدود  ،وأنشاء اجلسور ،اعية واالبنيةالثابت كاملنشآت الصن 
 واخلزاانت للسيطرة على مياه الري وتوليد الطاقة الكهرابئية.

مسنت السدة يف موقع متوسط ما بني مركز قضاء املسيب وانحية سدة اهلندية ويعود إداراي  ويقع معمل
اببل. اختري املعمل يف ضوء عوامل موقعيه امهها قربة من املواد األولية  اىل انحية سدة اهلندية التابعة حملافظة

فضاًل عن ،املتمثلة أبحجار الكلس واجلبس املتوفرة يف حمافظة كربالء وضمن مسافات قريبة من املعمل
 ،ايب غرق -طريق مسيب  -حماويل  -)طريق مسيب وقوعه على طرق النقل الربية املتمثلة ابلطرق املعبدة 

بصرة( اىل جانب اسواق حمافظات كربالء وبغداد  -كربالء( وجبوار سكة حديد بغداد   -ريق مسيب ط
 والقادسية وحمافظة اببل نفسها.

وعلى مساحة  (مليون دينار2وبرأ  مال قدره ) 1953أتسس املعمل من شركة كروب األملانية عام 
( الف 120وبطاقة إنتاجية قدرها ) 1957عام  غري أنه مل يبدأ ابإلنتاج الفعلي اال يف ،دومن( 43قدرها )

وقد زيدت طاقته اإلنتاجية بعد أجراء سلسلة من التحسينات وخباصًة بعد قرارات التأميم  ،طن سنواي
كذلك يقوم معمل مسنت   ،1980( ألف طن عام 210إذ بلغت طاقته اإلنتاجية ) ،1964الصادرة عام 

ادي واملقاوم ويستخدم املعمل إلنتاج هذين النوعني من اإلمسنت سدة اهلندية إبنتاج نوعني من اإلمسنت الع
 .(47)الطريقة الرطبة 

إذ اصبح املعمل حيمل  1964لسنه  74حتول املعمل اىل القطاع العام بعد صدور قانون التأميم رقم 
ابإلنتاج أذ  مسنت العراقية. وأستمر العملاللامساً جديداً هو معمل مسنت السدة ومت احلاقه ابلشركة العامة 

ويعمل على أنتاج  ،1979( طن عام 235024اىل ) 1964( الف طن عام 200زاد انتاجه من )
 السمنت العادي والسمنت املقاوم لألمالح.

 قياس معايري تقييم االداء االقتصادي -2
ان عملية تقييم األداء االقتصادي تعد مقياسا لقدرة الشركة االقتصادية او الوحدة اإلنتاجية على حتقيق 
األهداف احملددة هلا مسبقا وذلك من خالل مجلة من املعايري واملؤشرات اخلاصة بتلك العملية، فضاًل عن 

 خاصة.معايري ومؤشرات ذلك الوقوف على كفاءة الشركة االقتصادية يف أداء أنشطتها من خالل 
 Productivity الطاقات اإلنتاجية معايري وال:أ

 نسبة االنتفاع
توضح هذه النسبة العالقة بني الطاقة اإلنتاجية ألفعلية والتصميمية أي مدى االنتفاع من الطاقة 

 التصميمية والعالقة هي:
×= 2016نسبة االنتفاع-أ الطاقة االنتاجية الفعلية 2016

 الطاقة االنتاجية التصميمية 2016 
 100 

 =69,688
198,000  ×100  

                                                        
 مديراحلساابت فالح.، 2018-11-13لمقابلة اجرهتا الباحثة مع مدير قسم اإلدارة يف معمل امسنت ابب -47
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=35.19% 
×=2017نسبة االنتفاع  -ب الطاقة االنتاجية الفعلية 2017

 الطاقة االنتاجية التصميمية 2017 
 100 

 =43,747,250
198,000  ×100 

=22.09% 
( %35.19انتفاع بلغت )( طن وبنسبة 69,688قد بلغت ) 2016إذ يالحظ أن الطاقة الفعلية لعام 

(. إن االخنفاض الكبري يف %22.09إذ بلغت ) 2017وهي نسبة مرتفعة، واخنفضت هذه النسبة يف عام 
يعود إىل سوء الوضع األمين ونقص مادة الوقود ونقص الطاقة الكهرابئية 2017نسبة االنتفاع يف عام 

للخطوط اإلنتاجية وان الطاقة اإلنتاجية أضف إىل ذلك تقادم املعمل وعدم إجراء أي عملية أتهيل 
التصميمية ما زالت اثبتة من الناحية النظرية وان اخلطوط اإلنتاجية يف أحسن ظروف هلا حاليا ال ميكن أن 

 تنتج هذه الكمية.
 نسبة التشغيل

اً للصيغة وهي العالقة بني الطاقة اإلنتاجية املخططة والطاقة اإلنتاجية التصميمية ويتم احلصول عليها وفق
 اآلتية:

الطاقة اإلنتاجية المخططة= 2016 نسبة التشغيل -أ
الطاقة اإلنتاجية التصميمية

  ×100 

=570,600
198,000  ×100 

=288.18% 
الطاقة اإلنتاجية المخططة= 2017 نسبة التشغيل -ب

الطاقة اإلنتاجية التصميمية
  ×100 

=790,488
198,000  ×100 

=399.23% 
 .2017-2016اآليت مؤشر الطاقة االنتاجية ملعمل امسنت اببل للمدة ويوضح اجلدول 

 .(2017-2016) الطاقات اإلنتاجية ملعمل امسنت اببل للفرتة( 1جدول )

 لسنواتا
 2017 2016 القيمة

 198,000 198,000 الطاقة التصميمية
 790,488 570,600 الطاقة املخططة

 43,747 69,688 الطاقة اإلنتاجية الفعلية
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 االنتاج يف معمل مسنت اببل.املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على بياانت قسم 
ابلثبات النسب خالل عامي  اتسمت( يتضح أن الطاقة اإلنتاجية التصميمية 1من خالل اجلدول )

إذ  2016( طن. يف حني أن الطاقة اإلنتاجية املخططة يف عام 198,000إذ بلغت ) ،2017و2016
فضة بسبب اخنفاض ( وهي نسبة تعد منخ%288.18( طن وبنسبة تشغيل بلغت )570,600بلغت )

. وهي أعلى نسبة تشغيل خالل (%399.23) 2017إذ بلغت نسبة التشغيل يف عام  ،الطاقة املخططة
 ( طن وذلك سبب رفع الطاقة التخطيطية.790,488وبطاقة ختطيطية بلغت ) 2017عام 

 نسبة التنفيذ 

املخططة ويتم احلصول عليها وفقاً للصيغة وهي العالقة بني الطاقة اإلنتاجية الفعلية والطاقة اإلنتاجية 
 اآلتية:
الطاقة االنتاجية الفعلية 2016= 2016نسبة التنفيذ -أ

 الطاقة االنتاجية المخططة 2016 
  ×100 

=69,688
570,600  ×100 

=12.2% 
الطاقة االنتاجية الفعلية 2017= 2017نسبة التنفيذ -ب

 الطاقة االنتاجية المخططة 2017 
  ×100 

=43,747
790,488  ×100 

=5.53% 

 178,000 178,000 الطاقة املتاحة
 22.09 35.19 نسبة االنتفاع%
 399.23 288.18 نسبة التشغيل%
 5.53 12.2 نسبة التنفيذ%

 89.8 89.8 نسبة االستغالل %
 272.4 446,035 قيمة االنتاج 

 168.148 301,57 االنتاجية الكلية 
 534 492 عدد العاملني

 375,973 264,295 االجور الرواتب 
 263,524 562,837 املواد االولية

 171,373 171,373 را  املال
 39,311 114,92 انتاجية الدينار

 261,279 144,065 امجايل مستلزمات االنتاج
 8.185 8.101 املوجودات الثابتة 
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( طن سنواي. وأن الطاقة 69,688( يتبني أن الطاقة اإلنتاجية الفعلية إذ بلغت )8ومن اجلدول )
(.وأن الطاقة %12.2( طن وبنسبة تنفيذ بلغت )570,600بلغت ) 2016اإلنتاجية املخططة يف عام 

بلغت  2017اإلنتاجية املخططة يف عام ( طن سنواي. وأن الطاقة 43,747اإلنتاجية الفعلية حيث بلغت )
 (.%5.53( طن وبنسبة تنفيذ بلغت )790,488)

 نسبة االستغالل 
 يتم احلصول على هذه النسبة أو املعيار وفق الصيغة اآلتية:

الطاقة االنتاجية المتاحة نسبة االستغالل =
 الطاقة اإلنتاجية التصميمية

×100 

=178,000
198,000 

  ×100 
=89.8% 

( 178,000)( اخلاص ببياانت معمل امسنت اببل أن الطاقة املتاحة بلغت 8يالحظ من اجلدول )
طن سنوايً خالل عامي  (198,000وأن الطاقة التصميمية بلغت )2017و2016طن سنوايً خالل عامي 

 وهي نسبة جيدة. 2017و 2016خالل املدة  89.8إذ بلغت حنو  2017و2016
 Productivity Criterionاثنيا: معيار اإلنتاجية 

يقيس هذا املعيار إنتاجية عناصر اإلنتاج أي يوضح قيمة اإلنتاج الناجتة عن استخدام وحدة نقدية 
 .(48)واحدة من قيمة عناصر اإلنتاج 

 وأهم مؤشرات معيار اإلنتاجية هي:
 (Total Productivityاإلنتاجية الكلية ) -1

 اإلنتاجية،اليت يتم مبوجبها قيا  العالقة بني كافة عناصر االنتاج ومستلزماته املستخدمة يف العمليات 
أي أن القيا  يتم ابستخدام ، واالنتاج املتحقق من العمليات اإلنتاجية اليت يقوم هبا مشروع األعمال

وابلتايل اإلنتاجية الكلية  ،لياتوكافة خمرجات هذه العم اإلنتاجية،العالقة بني كافة مدخالت العمليات 
 :(49)ميكن قياسها من خالل الصيغة األتية 

 قيمة االنتاج) =2016اإلنتاجية الكلية  -أ
 قيمة عوامل االنتاج

). 

=446,035
1.479 

 =301,57 

 قيمة االنتاج)=  2017اإلنتاجية الكلية -ب
 قيمة عوامل االنتاج

). 

=272.4
1.620 

 =168.148 
                                                        

 .123ص ،املصدرالسابق، شاكر محود صالل جرب العبيدي -48
 ،1ط ،لتوزيععامل الكتب احلديث للنشر وا ،اساسيات دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات ،فليح حسن خلف -49
 .310ص ،2012،االردن
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 (Partial Productivityاإلنتاجية اجلزئية ) -2 
بني كل عنصر من  ،أي اإلنتاج الكلياإلنتاجية، اليت يتم مبوجبها قيا  العالقة بني خمرجات العملية 

 .(50)عناصر االنتاج ومستلزماته املستخدمة يف العملية االنتاجية 
 Factor productivityإنتاجية العامل  -أوال

 :اآلتية الصيغة خالل من لعملا إنتاجية قيا  ميكن

كمية أو قيمة اإلنتاج= 2016 إنتاجية العامل -أ
عدد العاملين

 

 =446,035

492 
 =0,906 

كمية أو قيمة اإلنتاج= 2017 إنتاجية العامل -ب
عدد العاملين

 

 =272.4
534 

 =0.510 

 Pay productivityإنتاجية األجر  -اثنيا

 وحيسب وفق الصيغة اآلتية:
 قيمة االنتاج)=2016إنتاجية االجر  -أ

اجمالي الرواتب و االجور
). 

= 446,035

264,295 

=1,687 
 قيمة االنتاج)=2017إنتاجية االجر  -ب

اجمالي الرواتب و االجور
). 

= 272.4
375,973 

=0.724 
 Capital productivityإنتاجية رأس املال  -اثلثا

 وحيسب وفق الصيغة اآلتية:

                                                        
 .312ص ،املصدر السابق ،فليح حسن خلف -50
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قيمة اإلنتاج= )2016املالإنتاجية رأ   -1
 رأس المال

 ) 

=446,035

171,373=2,602 

قيمة اإلنتاج= )2017رأ  املالإنتاجية  -2
 رأس المال

 ) 

=272.4
171,373=1,58 

 (Added Value Grossمعيار القيمة املضافة ) -3
 وميكن حساب القيمة املضافة من خالل املعادلة التالية:

 قيمة مستلزمات االنتاج -= قيمة االنتاج 2016املضافة القيمة  -أ
=446,035- 144,065=301,97  
 قيمة مستلزمات االنتاج -قيمة االنتاج  =2017القيمة املضافة  -ب
=272.4-261,279 =11,121  

 النتائج والتوصيات

 الستنتاجاتاوال: ا
( إذ استطاع 35,19) 2016عام حقق املعمل من الوصول إىل رفع نسبة االنتفاع عالية يف  -1

 استغالل كامل الطاقة االنتاجية.
نستنتج من خالل احتساب معيار اإلنتاجية الكلية ابن هناك ارتفاع مستوى اإلنتاجية الكلية  -2

( دينار عراقي ان هذا 0.57اي حقق زايدة مبقدار ) 2016( مليون دينار عراقي يف عام 301,57)
ية له اسبابه اليت امهها ارتفاع اسعار املكائن واملعدات املستخدمة يف العملية االرتفاع يف االنتاجية الكل

 االنتاجية فضالً عن والرواتب واالجور اليت يف تزايد مستمر.
 (1,687لتصل اىل )2016من خالل احتساب معيار إنتاجية االجر نستنتج هناك ارتفاع يف عام  -3

 مليون دينار عراقي.
 (.2,602) 2016للعائد على رأ  املال يف عام  اً جيد امسنت اببل معدالً حقق معمل  -4

 ثانيًا: التوصيات
ضرورة قيام إدارة معمل امسنت اببل ابستغالل الطاقة اإلنتاجية بصورة أفضل للحيلولة دون هدر  -1

 ل.يف املوارد املتاحة وذلك من خالل تنفيذ برانمج شامل لتحديث األقسام اإلنتاجية يف املعم
ضرورة إجراء عملية تقييم األداء االقتصادي بشكل شامل ودوري وابلتعاون مع اجلهات املختصة  -2

بذلك، من أجل حتديد االحنرافات والتعديالت اليت طرأت على املشروع وعلى استثماراته وآاثرها على 
 األداء االقتصادي واالجتماعي للمشروع.
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سيساعد إدارة املعمل على زايدة اإلنتاج وحتسني نوعيته من االهتمام ابلبحث والتطوير؛ ألن ذلك  -3 
 خالل تطوير التكنولوجيا احمللية وحتسني وسائل اإلنتاج.

 .مواكبة التطورات التكنولوجية يف عملية التصنيع العاملية للوقوف بوجهة املنافسة الدولية -4
 المصادر

 اوال: الكتب العربية 
 ،وتقييم كفاءة أداء املنظمات دراسة اجلدوى االقتصادية ،سليمان ،يوحنا عبد و اللوزي ،ال ادم -1

 .2005 ،عمان ،الطبعة الثانية ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة
مؤسسة الوراق  ،التحليل املايل ألغراض تقييم األداء والتنبؤ ابلفشل ،محزة حممود،الزبيدي -2

 .2010 ،عمان ،،2ط ،للنشروالتوزيع
جامعة املوصل، مديرية مطبعة  ،أساسيات االقتصاد الصناعي ،حممد أزهر واخرون ،السماك -3

 .1984 ،اجلامعة
، دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات حتليل نظري وتطبيقي ،كاظم جاسم،العيساوي -4

 .2005 ،عمان ،2ط ،دار املناهج للنشر والتوزيع
 ،عمان ،األردن ،1ط ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،االقتصاد اإلداري،كاظم جاسم  ،العيساوي -5

2008. 
 .250ص ،2005 ،عمان ،2ط،دار وائل للنشر ،االقتصاد الصناعي ،مدحت ،القريشي -6
، دار الكتب للطباعة، 1تقومي كفاءة األداء يف الوحدات االقتصادية، ط ،جميد عبد جعفر ،الكرخي -7

 .2000بغداد، 
 ،جامعة الشرق األوسط ،حتليل وتقييم األداء املايل ملؤسسة البرتول الكويتية ،مشعل جهز ،املطريي -8

 .2011 ،بدون دارالطبع
 ،تقييم املشروعات حتليل معايري ومؤشرات دراسات اجلدوى وتقييم كفاءة األداء ،حيىي غين ،النجار -9
 .2010 ،1ط ،بغداد

عامل الكتب  ،اساسيات دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات ،فليح حسن ،خلف -10
 .2012 ،االردن ،1ط ،احلديث للنشر والتوزيع

تقييم املشاريع االقتصادية دراسة يف حتليل ،طالل حممود ،كدواي  ،عبد العزيز مصطفى،عبد الكرمي -11
 .1999 ،املوصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،اجلدوى االقتصادية وكفاءة االداء

دراسة اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات  ،اسامة عزمي ،شقريي نوري و سالم ،موسى -12
 .2009، 1 ط ،عمان ،ةللنشر و التوزيع والطباع دار املسرية ،االستثمارية
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 ثانيا: البحوث واملجالت املنشورة
تقييم النشاط االقتصادي ملعمل اجلص الفين يف ابزاين السليمانية للفرتة  ،يونس علي ،امحد -13
اجمللد  ،27العدد ،جامعة السليمانية،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جملة العلوم االقتصادية ،1999-2009
 .2010،السابع

ديوان الرقابة  ،مؤشرات ومعايري رقابة وتقييم األداء على فطاع التشييد ،عادل حممد ،احلسون -14
 .1990املالية، بغداد، 

تقييم كفاءة االداء االقتصادي لشركة دايىل  ،علي وهيب،اثئر حممود رشيد و عبد هللا ،العاين -15
كلية اإلدارة ،جملة العلوم االقتصادية واإلدارية ،2010-2000العامة للصناعات الكهرابئية للمدة 

 .2014 ،75العدد ،20اجمللد،جامعة بغداد ،واالقتصاد
يل قيا  كفاءة أداء مستشفيات صالح الدين ابستخدام اسلوب )حتل ،حممود امحد،حسني -16

جامعة  ،كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،دراسة حالة(-البياانت التطويقي
 .2009 ،14العدد ،5اجمللد ،تكريت
تقييم كفاءة األداء يف الشركة العامة للصناعات اجللدية يف العراق للمدة من  ،حامد عبيد ،حداد -17
 ،75العدد ،20اجمللد،جامعة بغداد ،جملة العلوم االقتصادية وإلدارية ،)دراسة ميدانية(2000-2009
 .2014السنة 

 .1990،بغداد ،مجهورية العراق ،ديوان الرقابة املالية: دليل املصطلحات الرقابية -18
تقومي كفاءة األداء من خالل معيار العائد دراسة حالة خاصة يف  ،رجاء رشيد ،عبد الستار -19

 .2009 ،19العدد ،جامعة بغداد ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،الشركة العامة لصناعة البطارايت
األداء يف الشركة العامة "استخدام بعض املعايري يف تقومي كفاءة ،الويس عبوش واخرون،هدااي -20

 ،جامعة تكريت كلية اإلدارة واالقتصاد ،لصناعة األمسدة الشمالية"، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية
 .2009 ،(14العدد ) ،(5اجمللد )

 ثالثا: الرسائل واألطاريح
بلدية -اد "تقومي أداء نشاط قطاع اخلدمات البلدية يف حمافظة بغد،كرمي جنم خلف،االسدي -21
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دراسة تحليلية ألراء -انتهاك العقد النفسي وتأثيره على تهكم الزبون 

 -عينة من زبائن شركة آسيا سيل لالتصاالت الالسلكية

Psychological contract violation and its effect on 

customer's cynicism: An analytical study of the views of 

a sample of subscribers' Asia Cell Telecommunications 

Company 
 (1)حسين علي عبد الرسول  أ.م.د

Assist. Prof. Hussein Ali Abed-Al-Rassool 

 Ghanimi -Safa A. Akram Al(2)الغانمي صفا أمجد أكرم

 مستخلصال

. وركزت هتكم الزبونهتدف الدراسة احلالية ملعرفة مدى انعكا  ظاهرة انتهاك العقد النفسي على 
 ،الدراسة على مشكلة أساسية حاولت من خالهلا معرفة مستوى إدراك الزابئن النتهاك العقد النفسي

 ،اختيار زابئن شركة آسيا سيل يف منطقة الفرات األوسط كمجتمع للدراسة. ومت وأتثريه على هتكم الزابئن
ار فرضية الدراسة الرئيسية عليهما واليت تنص على انه تنعكس تب( مشرتك مت اخ254)واختريت عينة من 

. ومت اختبار الفرضيات بعد حتليل بياانت الدراسة على هتكم الزابئنظاهرة انتهاك العقد النفسي على نية 
وفق  اإلحصائية واألساليب األدواتووظفت بعد  ،ة من الدراسات السابقةيليت اعتمدت على مقيا  جتريبا

املشاعر السلبية  إن أمهها( وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من االستنتاجات كان من spss.ver.23)برانمج 
ويف  .ابلتهكم على الشركةيت قطعتها اليت غالبا ما تعرتي الزابئن نتيجة انتهاك الشركة اللتزاماهتا ابلوعود ال

ضرورة العمل على حتسني صورة الشركة  أمههاضوء ذلك قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات كان من 

                                                        
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية.  -1
 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية.  -2
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والسعي  ،وخلق انطباعات اجيابية من خالل االيفاء بوعودها اليت قطعتها يف الرسالة الرتوجيية والتسويقية 
 .ن من التهكم على الشركةلتلبية احتياجات الزابئن ورغباهتم اخلاصة خللق الرضا والقبول التام مبا مينع الزابئ

 .الكلمات املفتاحية: انتهاك العقد النفسي، هتكم الزبون
Abstract 
The present study aims to determine the extent to which the phenomenon 

of violation of the psychological contract is reflected on customer's cynicism. 

The study focused on a fundamental problem in which tried to determine the 

level of customer perceived of violation of the psychological contract, and its 

effect on customer's cynicism. 

Asia cell customers were selected in the Middle Euphrates region as a 

study population. A sample of 254 subscribers was selected. The study 

hypothesis was chosen, which states that the phenomenon of violating the 

contract is reflected in the switching intent through the customer's cynicism. 

The hypotheses were tested after the analysis of the study data which was 

based on the trial scale of the previous studies, and was used after the 

statistical tools and methods according to the program spss.ver. 

The study concluded with a number of conclusions, the most important 

of which is that the negative emotions that customers often feel as a result 

of the company's violation of its promises made may lead them to customer's 

cynicism. 

A number of recommendations were made. The most important of these 

was the need to improve the image of the company and create positive 

impressions by fulfilling its promises made in the promotional message and 

marketing, and seeking to meet the needs of customers and their own 

desires to create satisfaction and full acceptance to prevent customers from 

Well. 

Keywords: Violation of the psychological contract, cynicism of the 

customer. 

 المقدمة

وعلى هذا سيل  آسيااللتقاط طبيعة التوقعات حوله شركة  اىل تقدمي إطار شامل لدراسة احلاليةهتدف ا
اىل وما الذي جيعل الزبون يشعر بقلة او عدم ميوله  ،نفسهالدراسة احلالية على الزبون سوف تركز  األسا 

انسحاب الزبون ليقلل  وبذلك سوف يؤدي ذلك اىل ،االستثمار العاطفي او سلوكي يف عالقته مع الشركة
صنع القرار حيث يعد  من مستوايت الضرر احملتملة يف املستقبل حبيث تعد خطوة معرفية هنائية يف عملية

 ظاهرة ديناميكية وليس كيان اثبت. أهنا أي اً فعلي اً سلوك
يف املراحل االوىل  الزابئن خاصةً  ابحتياجاتالعقد النفسي من قبل الزبون عندما ال تفي الشركة  ينتهك

 اذ ،متغريينحيث تنشأ سلوكيات معينة. حيث تضمنت الدراسة احلالية  ،من تعامل الزبون مع الشركة
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مت اختيار عينة من كما   ،يبني هتكم الزبوناما املتغري الثاين فانه  ،يتضمن املتغري االول انتهاك العقد النفسي
 .( زبون254)منطقة الفرات األوسط كمجتمع للدراسة فقد بلغت العينة يف سيل  آسيازابئن شركة 

 وهو هل توجد عالقة إرتباط وأتثري بني تساؤل مهم الوة على ذلك فان الدراسة احلالية حتول اختباروع
 ؟و هتكم الزابئن على الشركة انتهاك العقد النفسي

)منهجية  منها األولخصص  حماور،لى عفقد قسمت الدراسة احلالية  أعالهالتساؤل  نواإلجابة ع
( اما واألساليب االحصائية كلة الدراسة وأهدافها وأمهيتها وفرضياهتاالدراسة( تشمل منهجية الدراسة )مبش

( اما هتكم الزبون) ( و)انتهاك العقد النفسي للتأطري نظري ومفاهيمي لكل منفقد خصص  احملور الثاين
 و)الفحص االويل ملدى صدق املقيا  وثباهتا(  الثالث فقد خصص للجانب العملي للدراسةاملبحث 

)االستنتاجات  احملور الرابعاختبار منوذج العالقة والتأثري بني متغريات الدراسة( اما و  (ائي)الوصف االحص
 والتوصيات(.

 منهجية الدراسة: المحور األول

 أواًل: مشكلة الدراسة:
تتفق معظم البحوث والدراسات التسويقية املعاصرة إن اهلدف األساسي من أي نشاط تسويقي هو 

رصينة مع الزابئن تقوم على الرضا والوالء وذلك خللق حواجز دخول للمنافسني وتوفر قاعدة بناء عالقة 
تدعم املنظمة من خالل الدعاية الشفوية اليت ميارسها الزابئن لتحسني صورة الشركة أمام اآلخرين. ولعل 

نظراً ملا تشهده  ،صناعة االتصاالت الالسلكية من أكثر الصناعات اخلدمية اليت تسعى لتحقيق ذلك اهلدف
جيذب الكثري من  اً تنافسي اً من تطورات تكنولوجية وتنافسية واجتماعية واقتصادية جعلت فيها حمور 

حبسب  ةواعدة ومرحب اً والسوق العراقية يف جمال االتصاالت أصبحت سوق ،االستثمارات وااليرادات
من خيارات متنوعة وسهلة جعلته خصوصية املستهلك العراقي الباحث عن التغيري يف ضوء ما يتاح له 

الالعب احلقيقي. إي أن خيارات التحول من مزود خدمة اتصال آلخر مل تكن صعبة يف البيئة التسويقية 
احمللية نظرا لتشابه اخلدمات املقدمة من جانب وكثرة اخليارات املتاحة من جانب آخر. لذا فان التزام 

ري لضمان ثقة املستهلك ودميومة العالقة معه. وعلية فان الشركات املقدمة للخدمة أصبح أمر مهم وضرو 
قضية جوهرية من خالل طرح التساؤل اآليت: "هل ان انتهاك العقد الدراسة احلالية حتاول الرتكيز على 

 .النفسي يؤثر على هتكم الزابئن؟"
 وتبني من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية اآلتية:

 لعقد النفسي؟ما مستوى إدراك العينة النتهاك ا .1
 ما مستوى هتكم الزبون على الشركة؟ .2
 هل هناك عالقة ارتباط معنوي بني انتهاك العقد النفسي و هتكم الزبون على الشركة؟ .3
 هل توجد عالقة أتثري معنوي بني انتهاك العقد النفسي و هتكم الزبون على الشركة؟ .4
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 ثانيا: اهمية الدراسة 
وذلك  ،للدراسة يف ضوء املتغريات اليت تناولتها ابلبحث التطبيقياالمهية النظرية  : تتضحامهية النظرية -أ

لتوضـــــــــيح وتفســـــــــري اخر االســـــــــهامات العلمية )التطبيقية والنظرية( يف جمال ادارة التســـــــــويق وســـــــــلوك 
 :االتيةاملستهلك حول االبعاد 

اوله يف جمال اذ مت تن ،انتهاك العقد النفسي والذي يعد من املتغريات املهمة يف جمال سلوك املستهلك .1
الســــــلوك التنظيمي بشــــــكل عام وقد اتضــــــح بني الدراســــــات بضــــــرورة البحث يف هذا املتغري يف جمال 

 .التسويق وسلوك املستهلك
الرتكيز على عنصــــــر جوهري وهو هتكم الزبون والذي اصــــــبح ميثل مكانة خاصــــــة يف ادبيات عالقات  .2

كد على العائد على االســـــــتثمار يف الزبون والتســـــــويق ابلعالقات وخصـــــــوصـــــــا تلك الدراســـــــات اليت تؤ 
 .عالقات الزبون

والربط  ،كما ميثل املوضــــــــوع امهية خاصــــــــة نتيجة افتقار الدراســــــــات احمللية والعربية ملثل هذه املتغريات .3
 .بينهما يف اطار موحد وهو ما ختلو منه حىت الدراسات االجنبية حسب االطالع الباحث

يقية من الدور املهم لقطاع االتصــــــــــــاالت الالســــــــــــلكية يف اجلانب االمهية التطب : تنبثقاالمهية التطبيقية -ب
بني القطاعات االخرى خصــــوصــــا مع بروز ظاهرة  اً االقتصــــادي واخلدمي وكما هذا القطاع االكثر منو 

 .االنفجار التكنولوجي الذي يشهده العامل
 ثالثا: اهداف الدراسة 

هتدف الدراسة احلالية بشكل رئيسي لتحديد اثر انتهاك العقد النفسي على نية التحول وتنبثق منه 
 النحو االيت:جمموعة من األهداف الفرعية وهي على 

 حتليل مستوى ادراك العينة النتهاك العقد النفسي من قبل الشركة. .1
 التحقق من مستوى هتكم الزبون على الشركة. .2
 .العقد النفسي على هتكم الزبون على الشركةحتديد أتثري انتهاك  .3
 .تقدمي اطار نظري وتطبيقي يفيد الباحثني واملمارسني على مستوى املتغريات املبحوثة .4

 رابعًا: املخطط الفرضي للدراسة وفرضياتها

 خمطط الدراسة الفرضي: .1
التأثري والعالقة بني متغريات على ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها مت بناء أمنوذج للدراسة للتوضيح طبيعة 

 (1الشكل)ما هو موضح يف حيث ان انتهاك العقد النفسي يؤثر على نية التحول وك ،الدراسة
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 ( املخطط الفرضي للدراسة1الشكل )

 الدراسة:فرضيات  .2
فرضية اساسية اعتمدت الدراسة على  ،من اجل حتقيق اهداف الدراسة واختبار منوذجها الفرضي
 فرضيات اآلتية:ال" تنبثق منها مفادها "تنعكس ظاهرة انتهاك العقد النفسي على هتكم الزبون

 ن.ارتباط ذات دالله معنوية بني انتهاك العقد النفسي و هتكم الزبو  ال توجد عالقة -2-1
 هتكم الزبون.عالقة أتثري ذات دالله معنوية بني انتهاك العقد النفسي و  ال توجد -2-2

 خامسًا: االساليب االحصائية 
اىل استخدام عدد من االساليب االحصائية املناسبة بقصد حتليل اجاابت عينة الدراسة  الباحث أجل

 (2) وكما هي موضحة يف اجلدول
 االحصائية( االساليب 2جدول )

الربانمج املستخدم او املعادلة او  التحليل االحصائي الغرض
 الطريقة

 Sekaran,1982 طريقة اجلداول حتديد حجم العينة
 Spss. v.25 التحليل العاملي االستكشايف 

 معامل ارتباط ألفا كرونباخ اإلستبانة الثبات البنائي هصدق املقياس وثبات
الفقرات ابملتغري وارتباط  االرتباط اإلستبانةثبات فقرات  

 الفقرات ابلبعد
 Spss. v.25 الوسط احلسايب اإلحصائيالوصف 

االحنراف املعياري والنسبة املئوية  
 واالشكال

Spss. v.25 

 Spss. v.25 البسيط االرتباطمعامل  اختبار الفرضيات
 Amos معامل اإلحندار

 انتهاك العقد النفسي

 وةوةوةةوةوة

 هتكم عاطفي

 هتكم سلوكي

هتكم الزبون هتكم اعتقادي
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 الدراسة ومربرات اختياره: وصف مجتمع سًاساد 
اذ تعتمد دقة النتائج على االختيار  ،اختيار ميدان الدراسة من املراحل املهمة يف البحث العلمي إن

 1999أتسست شركة اسيا سيل يف سنة . ومدى انسجامه مع متغريات الدراسة ،املناسب مليدان الدراسة
نشطة من اللدى الشركة العديد من ااصبح  2007على يد رجل االعمال فاروق مصطفى رسول ويف 

وإهنا  ،حيث مت ادراج شركة اسيا سيل كأول شركة اتصاالت يف السوق ،ضمنها خدمة الزابئن بشكل مميز
حيث اهنا تقدم اخلدمة  ،حيث حققت تغطية شاملة لكافة اجزائه ،خدمات يف العراقلتعد املزود الرئيسي ل

 G3اطلقت خدمة اجليل الثالث  2014-2017بني فرتة  وان ما ،يف مجيع حمافظات العراق الثمانية عشر
% من قاعدة مشرتكيها وكذلك تتضمن عروض خطوط الدفع املسبق لتتناسب  99حيث تشكل حوايل 

 مع قطاعات خمتلفة من السوق.
 سوق االتصاالت وإهنا تعكس حقيقة أبهنا جديرة ابلثقة احتلت شركة اسيا سيل املرتبة االوىل يف

 24وكذلك تتوفر لدى شركة اسيا سيل مراكز تقدمي اخلدمات للزابئن بصورة متطورة على مدار  ،للزابئنها
 ساعة على كافة اايم االسبوع خلدمة وتلبية احتياجات وطلبات الزابئن.

جمتمع  ل لالتصاالت املتنقلة يف العراق لتمثلوقع االختيار على شركة اسيا سي األسا وعلى هذا 
 :االيتالدراسة لعدة اسباب 

 هذه الشركة من اكرب الشركات املنافسة يف السوق احمللية. .1
وما تقدمه من استثمارات من االرابح  هاالقتصاد على ما جتني النمواهنا تساهم بشكل كبري يف زايدة  .2

 .سهم يف تشجيع االستثمار من جانب آخرفهي توفر فرص عمل من جانب وت ،كبرية وواعدة
كما ان الشـــركة ابدت اســـتعدادها للتعاون   ،وطبيعتهاوان جمتمع الدراســـة يتالءم مع متغريات الدراســـة  .3

 يف تقدمي بياانت تفصيلية عن طبيعة عمل الشركة.
 سابعًا: عينة الدراسة ووصفها 

للوقت واجلهد اليت تبذهلا الباحثة يف مجيع  اً اختصار متثل عينة الدراسة جزء من اجملتمع وقد اختريت عينة 
 األصلي.فقد اختارت الباحثة عينة عشوائية من اجملتمع  ،ميع اجملتمعجلاملعلومات وصعوبة الوصول 

( والذي يوظف جداول خاصة يف حتديد حجم Sakaren,1982ومت حتديد حجم العينة وفق مدخل )
( جيب أن يكون حجم العينة 100ن اجملتمع إذا كان أكرب من )ينص هذا املدخل أب ،والعينة بشكل مباشر

 (مشاهدة.250)
( كخدمات ختزين Google Driveمت استخدام ) ،( استبانة300لذا حاولت الدراسة احلصول على )

( يف انشاء وتعديل وختزين امللفات Google Driveو تسمح خدمة ) (.Googleسحايب مقدم من شركة )
( على حساب Google Driveيتم استخدام ) ،عدم الوصول اليها أال من قبل املالكيف  ةحيث اهنا امن

(Google عن طريق كتابة الربيد االلكرتوين )Gamail ( مث بعد الدخول علىGoogle Drive نضغط )
طيع بعد ذلك نشر تعلى انشاء وبعد ذلك نقوم إبدخال االسئلة وبعد االنتهاء من تصميم االستبانة نس

وميكن توضيح اخلصائص الدميغرافية للعينة كما هو موضح يف اجلدول .ئل التواصل االجتماعيعلى وسا
(2): 
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 وصف عينة الدراسة (2جدول )
 النسبة التكرار الفئات املستهدفة املتغريات ت
 النوع االجتماعي 1

 
 % 54,7 139 ذكور
 % 45,3 115 اانث

 %100 254 اجملموع
 37% 96 فما دون30من  الفئة العمرية  2

40-31 67 %26.4 
50-41 55 %21.7 
60-51 36 %14.2 
 100% 254 اجملموع

 31.9% 81 دراسات عليا التحصيل العلمي 3
 35.4% 90 بكالوريو 

 18.4% 47 دبلوم
 14.2% 36 اعدادية فاقل

 100% 254 اجملموع
 63.8% 162 جيده طبيعة اخلدمات  4

 36.2% 92 سيئة
 100% 254 اجملموع

 ( ما أييت:2ويالحظ من اجلدول)
ان الفئة املستهدفة االكثر من جمموع االفراد املبحوثني هي الذكور وتقدر ب النوع االجتماعي:  -أ

مما يدل على ان كان توزيع االستبانة على اجملتمع الدراسي ،%( 45)يف حني تقدر نسبة االانث  %( 55)
 .واالانثوبنسبة تقارب بني الذكور 

فأقل( وتقدر 30)د املبحوثني هي من ان الفئة املستهدفة االكثر من جمموع االفرا :الفئة العمرية -ب
واليت  ،(41-50( مث أتيت الفئة اقل بني )31-40) بني ( أي الفئة26%( يف حني تقدر نسبة اقل )38%)ـب

جاابت نرى اكثر فئة تتعامل االمن خالل  ،(51-60أي الفئة )،(14%( مث الفئة االخرية )22%متثل نسبة )
على اهنا تليب احتياجات الشرحية االكرب يف اجملتمع وابلتايل تعكس مع الشركة هي فئة الشباب مما يدل 

قدرة الشركة املبحوثة على تسليط الضوء على الفئة االكرب وابلتايل تصبح سهولة تلبية االحتياجات وتقدمي 
 عروض اكثر.

بكالوريو  التحصيل العلمي: ان الفئة املستهدفة االكثر من جمموع االفراد املبحوثني هي من فئة ال -ت
وهي فئة الدبلوم  (% 19)اي فئة الدراسات العليا مث أتيت فئة  (% 32)مث تليها فئة  (% 35)ـواليت تقدر ب

مبا ان الشركة تليب احتياجات الشباب فان حتصيلهم  ،% اي الفئة االعدادية فاقل14مث الفئة االخرية 
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انه مما يعكس اجيابيا على اجاابهتم وابلتايل العلمي بكالوريو  اي ميتلكون القدرة على فهم فقرات االستب 
 على النتائج.

%( اما النسبة  64) ـطبيعة اخلدمات: تشكل طبيعة اخلدمات ان النسبة االعلى جيدة تقدر ب -ج
عينة الدراسة ترى اهنا افضل يف طبيعة اخلدمات.نسبة الزابئن الذين  ،اي سيئة %( 36االقل تقدر ب )

اما نسبة الزابئن الذين يرون ان الشركة تليب متطلباهتم  (% 40)متطلبات الزابئن تقدريرون ان الشركة ال تليب 
وهذا يعين ان النسبة  (% 31) ـاما الزابئن الذين يرون هنا إبمكان تلبية توقعاهتم تقدر ب (% 29)تقدر 

ان الشركة متتلك املهارة واملعرفة ابحتياجات الزابئن لكنها ال تليب  ،االعلى هي ان الشركة ال تليب توقعاهتم
 .متطلباهتم

 التأصيل النظري والفكري للدراسة: المحور الثاني

 هاوال: نشأة مفهوم العقد النفسي وتطور
يف عام  Argyrisعلى الرغم من أن العقد النفسي كمصطلح قد ظهر يف بداية الستينات عندما قدمه 

إال ان الباحثني  ،انه ميثل الفهم املشرتك بني الطرفني اجتاه ما ينبغي ان يقوم به الطرف االخر ىعل (1960)
يف عام  Bernardsحني قدم ، يرجعون الفضل يف والدة العقد النفسي كفكرة اىل ثالثينيات القرن املاضي

 املنظمة مرهون مبا تقدمه هلم التوازن النسيب اليت افرتض فيها ان استمرار مشاركة االفراد يف نظرية (1938)
النفسية بني االفراد وأرابب العمل يكون يف تطور  أن العالقة (Bernardsألفكار)ووفقاً  ،كافية  آتمن مكاف

لذا ميكن للمنظمة ، وان الفرد هو عنصر اسرتاتيجي للمنظمة،دائم نتيجة لعملية التبادل التعاونية فيما بينهم
ويف  ،املادية واملعنوية تآالفرد االنتاجية والتعاونية من خالل تقدميها االغراءات واملكاف ةان تعظم مسامه

ن مصطلح العقد النفسي كمعىن لتحديد الفهم الضمين بني و بداية الستينات من القرن املاضي قدم الباحث
 ل  انتاج عا دالتمع العاملني حيافظوا على ( ابنBird,2005:150)الحظ  اذ ،حوله قضية معينةالطرفني 

 املنظمات حترتم قواعد العمل اليت حتافظ على اجر عادل ومعاملة عادلة.كون وشكوى اقل يف حال  
على امهية فهم منظور العاملني ومنظور ويالحظ ان املرحلة االوىل من مراحل العقد النفسي ركزت 

 ،د النفسي من خالل ثقافتهاكيف ميكن للمنظمات التعبري عن العق  وكذلك اكدت على مناقشة ،املنظمات
حيث  ،مستوى الفرد وقد وصف العقد النفسي يف البحوث املعاصرة ابنه مسة مميزة يف حتديد موقعة على

يساهم به الفرد يف تلك العالقة بدال من التبادل املتفق  اللتبادل مباختذ من العقد النفسي كنموذج ذهين 
 (.Birling,2008:17والعاملني )علية بني املنظمات 

اباللتزامات املتبادلة  الزابئناميان  على انهقد النفسي للزبون العقدم ( Malhota al,2017:150) اما
من  اً يعد العقد النفسي نظاماذ  ،اي انه جمموعة مفرتضة من االلتزامات املتبادلة بني الطرفني ،بني الطرفني

( Hazrati,2017:2)ومن اجلانب االخر استجابة الزابئن  املتوقع للمنظمة من جهةاملعتقدات يتضمن االداء 
لصياغة العقد النفسي على انه معتقدات تتعلق بتبادل االلتزامات  ( اطارSearle,2013:8) وقد وصف

ويعتمد تطور  ،قد تكون مشرتكة او غري مشرتكة مع االخرينو العالقة القائمة بني املنظمات والزابئن  ضمن
وكلما كانت الوعود  ،بوجود عالقة تبادلية هعلى عوامل خمتلفة تعزز من اعتقادالعقد النفسي للزبون 



  

 -لالتصاالت الالسلكيةدراسة حتليلية ألراء عينة من زابئن شركة آسيا سيل -انتهاك العقد النفسي وأتثريه على هتكم الزبون  

409 

كلما زاد اميان الزبون ابلوفاء اباللتزامات وتكون العقود النفسية مع   ،والتوقعات املتبادلة اكثر وضوحا
 رصانة.اكثر  املنظمات

 نفسياً  اً فاهنم يربمون عقد ،نظمةاملبطلب اخلدمة من  ابئنما يباشر الز نديتشكل العقد النفسي للزابئن عو 
يطالبون غري مكتوب وكنتيجة هلذا العالقة اليت تشكلت بني الطرفني تستقر يف اذهان الزابئن توقعات 

حالة أبنه " العقد النفسي للزبون أن( Zottoli,2003:3)يؤكد  كما(Kagaari,2014:21)تحقيقها املنظمة ب
ألخر" تفسريات من زبون هذه اللجوء اليها وقد ختتلف الميكن غري موثقة ذاتية تتضمن تفسريات داخلية 

الطرفني وتؤثر على سلوكهم  وبذلك فان العقد النفسي يوضح الطريقة اليت تفسر سبب التغري يف العالقة بني
 .(Perera,2016:238)دور يف ذلك  واألخالقيويكون للوسط الثقايف واالجتماعي 

 انتهاك العقد النفسي .1
ن على تشخيص احلاالت اليت مل و العديد من االفراد قادر  ن  إإذ ، يعد انتهاك العقد النفسي أمراً شائعاً 

 Grimmer et تلتزم املنظمة فيها ابإليفاء بوعودها يؤدي اىل نكث يف شروط وبنود العقد كما أنه اشار
(al,2007:156)  إىل ان التزام املنظمة إبجناز الوعود املرتبطة هبم اي يف حني ان الوفاء يدل على درجة

جتربة عاطفية تنجم عن عملية من جهة اخرى يعد انتهاك العقد النفسي ،اجلدية يف االلتزام بتنفيذ العقد
وعدم  هتا ابلعقدنكث املنظمة ابلوعود اليت حددتتمثل بتفسري معريف يؤكد على حدوث حالة االنتهاك 

تناقض يف تصورات الزابئن جتاه املنظمة بشأن طبيعة االلتزامات الاي  التنافرو  ،ةااليفاء اباللتزامات املستحق
 .املتبادلة

عن خدمات املنظمة قد يرتاجع لعدة  همفان رضا ،عقودهم النفسيةيف  اً عندما يواجه الزابئن انتهاك
ومن املفرتض ان ينجم عن هذا  ،للمنظمة الفعلي واألداءالزابئن  هيتوقع من التناقض بني ما ةاسباب انجت

ما للمحاوالت التنظيمية اخلاصة عند  االستجابةاالنتهاكات تداعيات قد تؤثر على سلوك الزابئن حنو 
 تهم ابملنظمةاهناء عالقمما يؤدي اىل يف حتقيق اهدافها  ةمفشل منظ نتيجةالزابئن بظلم كبري  عرشي
(Srilatha,2010:277 .) واملرارة ، يعرف انتهاك العقد النفسي أبنه مزيج من مشاعر خيبة األمل والغضبو

والسخط واليت تنبثق من اعتقاد الزبون أبنه قد تعرض للخيانة او سوء املعاملة من قبل املنظمة ، واالستياء
(Hanal,2011:7084.) 

جتربة نفسية ذاتية عندما يدرك "العقد النفسي ابنه ( انتهاكJiawei al,2013:978)وكذلك عرف 
 ".وانه قد تعرض للخداعابلوعود  نظمة مل تفِ املن ابالزابئن 

حسب حالة اخلرق  تركزالعاطفية الشديدة اليت قد ة يشري انتهاك العقد النفسي اىل االستجابكما 
ان انتهاك العقد  عالوة على ذلك( و Xavier,2014:3)واالستياء املدرك بعد ان يعاين الضحية من الغضب 

خليانة اليت غالبا ما تعرتي الزابئن عندما يعتقدون الشعور ابالنفسي يؤدي اىل املشاعر السلبية كالغضب و 
 (.Okabe,2018:242)تزاماهتا لان منظمتهم قد فشلت يف الوفاء بواحد او اكثر من ا

قد الضمين غري املكتوب بني املنظمات حيدث انتهاك العقد النفسي عندما ينفسخ او ينتهك العكما 
 ةوتعامليالنفسي تصبح العالقة حمسوبة  (. ونتيجة النتهاك العقدArmstrong al,2012:5163)والزابئن 

 ينجماذ  (Pate at el,2003:559) انتهاك املدركة الزابئن على قوة لحبتة ويعتمد أتثريها على طول سلس
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خيتلف عن انتهاك العقد النفسي للمعاملة خمتلفة اي ان انتهاك العقد النفسي  اثر  آعن انتهاك العقد النفسي  
يلجأ الزابئن اىل سلوكيات سلبية مثل الكالم الشفهي  للمعاملةيف حالة انتهاك العقد النفسي  ،للعالقة

انتهاك يف العقد  اما ،(Wen,2017:4)فشل اخلدمة السليب حبق املنظمة والقاء اللوم على املنظمة عند 
طويلة فشلت يف ضمان العالقة املستقبلية املستقرة ولفرتة  املنظمةن ابيعكس اعتقاد الزابئن  للعالقةالنفسي 
 (.Yanal,2013:488)االجل 

ولسوء احلظ ينظر اىل انتهاك العقد النفسي من منظور الضحية واملتفرج اي انه يعمل كآلية تفسريية يف 
 .(Notelaers et al,2018:4)ا ابملعتقدات الضمنية اليت مل حتققها املنظمات جوهره

  :مصادر النتهاك العقد النفسي وكااليت ( ثالثةMalone al,2000:159)حدد وقد 
املختلفة جتاه املنظمات اخلاصــــة بتقدمي اخلدمات عند رغبة  ادراكات الزابئنانتهاك غري مقصــــود: اي  .1

 .الزابئن احلفاظ على العالقة
 .تعطيل العقد: عندما تفشل املنظمة يف الوفاء بوعودها جتاه الزابئن .2
لكن مدى الظلم املدرك يؤدي  ،ظروف العقد: اي رغبة الزابئن يف احلفاظ على العالقة مع املنظمات .3

 .النفسياىل انتهاك يف العقد 
من املرجح ان تكون استجاابت الزابئن اكثر حدة مما علية يف حالة  ،عندما ينتهك العقد النفسيو 

االفعال احملتملة عن انتهاك العقد النفسي  اما ردود(. Omaral,2017:5)انتهاك التوقعات اليت مل تتحقق 
 :اباليت(Steven X,2008:940)حددهافقد 

 .بشأن انتهاك لعقد تفسري الزبون مشاعره السلبيةالالتعبري عن  من خالل الصوت: .1
 .هو املالذ االخري عندما حيدث انتهاك العقد النفسيالتحول  نما يكو غالبا :اخلروج .2
على امل ان يكون اظهار استجابة من قبل الزبون الصمت: يعكس شكل من اشكال عدم استجابة  .3

 .حتسني من قبل املنظمات
 .فهو االمهال السليب ويعد االكثر استخداما من قبل الزابئن اليت تعوزهم قنوات صوتية :االمهال .4

 : تهكم الزبائنثانيا
الرتكيز على هتكم الزابئن كظاهرة تسويقية تعززها العوامل االقتصادية مدى سنوات طويلة مل يتم  على

اخلدمات املرافقة جعل  الزابئن أبمهية زايدة حدة املنافسة وازدايد الوعي بني صفوفمع ولكن  ،واالجتماعية
 الزبونمواقف " أبنه الزبون فقد عرف هتكم ،ال ميكن إغفاله أو جتاوزه اً واضح اأتثري املعىن املعاصر للتهكم 

 ووالشعور ابلتخلي  األملاليت تؤدي اىل خيبة  للتوقعاتتتشكل من خالل عملية وصف غري واقعي  يتال
 .(Helm,2004:345)يانة والشعور ابخل ،الشعور ابلظلم

واستغالل  األخالقياالنتهاك  أوالشعور ابلتالعب  أبنه (Mills,2005:90)الزبون كذلك عرف هتكم 
والذي يتشكل عندما ال تليب املنظمة توقعات  ،أي انه مواقف الزابئن الناجتة من اكتساب املعلومات ،الزابئن

 .اخليانةالشعور ابخلداع و  و األملخيبة  الزابئن مما يولد
اليت هي عنصر  الكاذبةمن الوعود الفارغة واملظاهر انبعة فكرة التهكم  إن (Helm, 2015:516)ويؤكد 

 .واقعيةالغري حاسم جلميع مفاهيم التهكم على الرغم من التوقعات 
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يظهر على انه موقف سليب جتاه املنظمة تتشكل منه معتقدات  إنميكن هتكم الزبون ومن املالحظ ابن 
كما يظهر التهكم على شكل   ،سلبية جتاهها مثل االعتقاد بعدم قدرة املنظمة على حتقيق العدالة واملساواة

والصورة املتألقة للتهكم وتكون سلوكية من  ،مشاعر سلبية وعواطف ذاتية تقلق موقف الفرد جتاه منظمة
 (.Thamgas et al,2018:16)للمنظمة الفرد املستمرة ات خالل انتقاد

وتقلل من اجلهود  ،اىل سوء التصرف جتاه املنظمة والعاملني فيها الزابئنولعل تلك املكوانت تدفع 
غري  سلوكياتبل وحىت تدفعهم اىل  ،ن وعدم االهتمام مبصلحة املنظمة ومكانتهاو احلقيقية اليت يبذهلا العامل

كما (  Evans et al,2011:84)اخطاء العاملني السرقة واالستغالل والتسكع والتشهري على االخالقية مثل 
على  متعددة مثل نشر الدعاايت السلبية قد أيخذ التهكم اشكاالً ( Bomme et al,2005:736)يؤكد 

 لزابئناوهبذا الطريقة يسخر او االزدراء الضحك  ،النظرات ذات املغزى واالذالل وادانة وحىت ،املنظمات
 (Polat,2013:1484)املنظمات اليت يتعاملون معها  أهدافالذين يتبنون سلوكيات متهكمة من 

 أمهية التهكم يف ضوء األيت: (Gummesson,1991:60)حدد وقد 
منظمات االعمال البقاء والنمو دون االعتماد على الوعود  تســـتطيع ال :االمهية على مســـتوى املنظمة .1

لذا فان مبادرات التهكم قد تضــر مسعة املنظمة  ،مصــدر مهم لبقاء املنظمات وتنافســها ألنهوالســمعة 
 وصورهتا يف اجملتمع.

عالقات طويلة االجل واالحتفاظ ابلزابئن احلاليني حيدد  ان بناء :االمهية على املســـــــتوى االقتصـــــــادي .2
فان هتكم الزبون قد يســـــــبب خســـــــائر مادية كبرية للمنظمة واليت تكون انجتة من  ،الرابح املســـــــتقبليةا

كما قد يؤثر على الزابئن االخرين ويقلل من   ،انســـــــــــــــحاب الزبون وحتوله اىل منظمة اخرى منافســـــــــــــــة
 فاعلية الربانمج الرتوجيي.

ان اهم  ،حال اخلدمات وجها لوجه مع الزابئن يف االمهية على املســـــــــــــــتوى االجتماعي: يتم التعامل .3
خلدمة هو تزويد الزابئن ابملعلومات الضــــــرورية املتصــــــلة اب تســــــعى املنظمات اىل حتقيقها هداف اليتاال

تكون على  ال فأهنالوجه على عكس يف حال تقدمي املنتجات  هاليت يتم التعامل مع اخلدمات وجه
 .متا  مع الزبون

الرؤية النفسية واالدراكية للتهكم مستند على النظرة الفلسفية  ( علىBertilsson,2015:2)كما يؤكد 
مما يعين أبنه ليس حقيقة  ،الزابئنوانعكاسها على افكار  الزبوناملعاصرة للتهكم كونه ظاهرة حيركها ادراك 

يف البيئة  شياءلألللتذمر واالنتقاد والتقييم السليب  يدفعهمما  الزبونالتالعب بوعي  يسودهجمردة بل دافع 
وان االنفعاالت والشك يف دوافع الزابئن قد تنشأ مبرور الوقت يف ضوء التناقض او عدم .احمليطة واملدركة

احلالة ميثل التطابق بني توقعات الزبون )احلالة املرغوبة( ومقدم اخلدمة )املنظمة( مما يعين ابن هتكم الزبون 
ج بني متناقضي اول عندما ينظر للتهكم كحالة ومورد نفسي اجيايب ينت ألنهمن حوكمة الذات  الناجتة الذاتية

 .(Odou,2010:1799) من خالل حماوالت اخلداع التسويقي اما الثاين من جهة اخرى كمورد سليب
 (shahzad &Mohmood,2012)وتتفق العديد من الدراسات والبحوث ومنها دراسات

(Nafei,2013)(Cakici,et al,2015) وفق ثة ابعاد الد التهكم التنظيمي ميكن ان تتحدد بثعلى ان ابعا
 االيت:
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 تهكم االعتقاديال .1 
يف خلق مشاعر سلبية جتاه املنظمة تدفعهم لتوليد مواقف هتكم  اً مهم ينظر اىل هذا البعد كونه عامالً 

صورة بينهم اىل تعميق الولعل مواقف التهكم هذه تدفع البعض من الزابئن  (.Polat,2013:1484)ضدها
وبني املنظمة وحتفز سلوكيات التهكم بشكل مباشر ليعرب عنها الزبون بصورة عدم االحرتام او االحتقار 

 (.Turner,2001:123)عند التعامل مع املنظمة  ابألحراجوالغضب واالنزعاج بل والشعور 
وبني  هاالجتماعية بين املكانة( ان هذا البعد حرج جدا للزبون كونه يؤثر على Sak,2018:3)يؤكد كما 
ان ما مييز و واالضطراب عندما يفكر ابملنظمة وصورهتا  واالمشئزاز اءر زدابالجيعل الزبون يشعر  ألنهاملنظمة 

واخلجل  ،االحرتام معدها االساسي تقوم على مصاديق متعددة مثل الشعور بئلبنا مفامهةبنية  كونههذا البعد  
وكل تلك املصاديق تدفع الزبون لتوليد صورة سلبية عن املنظمة تقوم  ،واالحباط النفسي األمانةوانعدام 

والصدق  كاإلخالصعلى عدم النزاهة واالنتهازية وسلوكيات اخلداع وعدم وجود معايري عامة حتكم املنظمة  
ان البعد  (Yildirim 2017:3)لذلك يؤكد  (Nafel,2013:132)واالنصاف والتفاوض يف التصرفات 

السلبية املرتاكمة مثل الغضب والسخط  ههكم يرتبط بشكل وثيق بعواطف الزبون ومشاعر للت االعتقادي
املشاعر يولد ردود فعل عاطفية قوية تنطوي على االزدراء والشعور خبيبة االمل  هواستمرار هذ ،والقلق الدائم

 همع هذ لتعاملابل قد يصل االمر للشعور ابلعار نتيجة  ،والذل يف التعامل مع املنظمة والسخط منها
املنظمة نظمة وتفسرياهتا تقوم على نوااي سيئة جتنبا خلق كل تصرف او سلوك تقوم به ابملاملنظمة والتشكيك 

(Sarikay al,2017:31). 
 هتكم العاطفي  .2

ويف ضوء هذا البعد  ،معتقدات الزبون ابن املنظمة تفتقر اىل املصداقيةبناء على يرسخ البعد العاطفي 
على حممل  اوال أيخذوهنون هبا دائما كواحلمالت الرتوجيية للمنظمة ويشك ابإلعالانت ن يثقو الفان الزابئن 

اجلد ويعتقدون ان املنظمة حتتال عليهم وتكيد هلم من اجل حتقيق مصاحلها الذاتية دون االخذ ابالعتبار 
 (.Polat,2013:1484)احلقيقية حاجاهتم ورغباهتم 

 ااباللتزماهتومن املالحظ ان البعد العاطفي جيمد احلوافز النفسية جتاه املنظمة ويدفعهم للتحول وخيل 
سلوكيات عدائية  ءال بدايدفعهم  قدو ( Brandes & das,2008:233)الثقة جتاه املنظمة ويؤثر على 

وعدم  ابإلجحافزبون وينتج التهكم العاطفي بصورة مباشرة عندما يشعر ال والأخالقيةومعاكسة للرضا 
اليت وتضلل املعلومات الرتوجيية  يخلداع التسويقاب تقومالعدالة من قبل املنظمة خصوصا عندما يكشف اهنا 

ثقة الزبون بكل رسائل املنظمة واتصاالهتا التسويقية  زما يه.وذلك (Yildirim,2017:3)تقدمها 
(Sak,2018:3عالوة )  ضعفالزبون ابنتهازية املنظمة وعدم نزاهتها و تهكم العاطفي شعور العلى ذلك يولد 

ا يعرب .كم(Sari Kay al,2017:31الأخالقية)التزاماهتا ابلوعود املقدمة مسبقا ويفسر كل ذلك على اسس 
ويبقى يف بوتقة  ،البعد العاطفي للتهكم عن عدم اميان الزبون بقدرات املنظمة وقيمتها ورسالتها ورؤيتها

وسوء نية املنظمة جتاههم وحماوالهتم  ،مما جيعلهم يشعرون دوما بعدم العدالة ،جتاهاإالشك واالفكار السلبية 
احلقيقية الدائمة لتحقيق الربح ومصاحلها الذاتية على حساهبم دون االخذ ابعتبار حاجاهتم ورغباهتم 

(Eagly &chaiken,1993:131). 
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 سلوكيالتهكم ال .3
( فقد ينطوي على Turner,2001:123)املنظمة هذا البعد املفتاح واملظهر الهم للتهكم ضد  يعد

يتذمر من اي سلوك تقدمة  جتعلهسلوكيات سلبية تقوم على مواقف واعتقادات متجذرة يف نفسية الزبون 
وتدفق اىل بصورة سلوكية عدائية ومضرة ابملنظمة  السلوكي.كما يظهر هتكم (Yildirim,2017:3)املنظمة 

( .Hag high et al,2011:123)ويبدأ بنشر الدعاية السلبية ضدها  ،االنتقادات اهلدامة اليت تسئ للمنظمة
تهكم اللفظي املبين على املشاعر واملواقف السلبية يف نطاق الن اىل تفسري و ويف بعض االحيان يذهب الباحث

 ( يف دراسته ان الزبون املتهكم يضمر ميوالً Kasalak,2014:102)فقد اكد .(Sak,2018:3)هتكم السلوكي
فقد يلجأ الزابئن املتهكمون اىل االنتقاد  ،جتاه وعود املنظمة الفردلسلوكيات سلبية انجتة عن توقعات  ةخاص

.كما حياولون (Sarikay al,2017:31)والسخرية واستخدام التعابري الساخرة على املنظمة وعالمتها التجارية 
 .(Deanet al,1998:341)منها الزابئن االخرين الذين يتعاملون مع املنظمة وعالمتها ويسخرون  انتقاد

للتهكم تعتمد على فهم املنظمة وادراكها ألخالقيات الزبون  ةوعلى الرغم من ذلك فان الرؤية التسويقي
لبنية االجتماعية وهي وجهة نظر معاصرة يف فهم حتليل ظاهرة التهكم كوهنا مسألة معتمدة على تفسري ا

لألفراد واجلماعات وادراكهم لطبيعة الصراعات يف جمتمعهم وكيفية تفسريها او التعبري عنها مرئيا او شفواي 
 (Bertilsson,2015:2)كما يؤكد   (.Koukkanen etal,2016:226)جمموعة استهالكية وكتابيا بني اي 

رة الفلسفية املعاصرة للتهكم كونه ظاهرة حيركها ادراك على الرؤية النفسية واالدراكية للتهكم مستند اىل النظ
افكار االفراد مما يعين ابنه ليس حقيقة جمردة بل دافع يعتمد على التالعب بوعي  الفرد وانعكاسها على

الفرد من اجل ابداء التذمر واالنتقاد والتقييم السليب لألشياء يف البيئة احمليطة واملدركة ويالحظ ان االنفعاالت 
الشك يف دوافع الزبون قد تنشأ مبرور الوقت يف ضوء التناقض او عدم التطابق بني توقعات الزبون واخلدمة و 

 املستلمة.
 الجانب العملي: المحور الثالث

 القياس والوصف اإلحصائي إلجابات العينة: ةداأاختبار  أواًل:
واملعامل  ،ومعامل الثبات)الفا كرونباخ على مؤشرات صدق التقارب وصدق التمايز الدراسةأعتمد 

((، ومدى وجود إختالف 3)أنظر اجلدول ) وثباته وصالحيتهيف حتديد مصداقية املقيا   الثبات املركب(
أن  أي ،هنفس وكذلك مدى تقارب وتشابه الفقرات املكونة للبعد ،بني اإلبعاد اخلاصة مبتغريات الدراسة

 .هانفس تسعى إىل قيا  البنية املفاهيمية فقرات املقيا  أو أبعاده
وهي مقبولة إحصائيا يف البحوث اإلدارية  (0.79-0.89)وقد تراوحت قيم معامل كرونباخ الفا بني 

واليت تدل على ان املقاييس تتصف ابالتساق الداخلي.أما معامل  ،(0.75)والسلوكية الن قيمتها اكرب 
، ومن املالحظ إن مجيع الفقرات جتاوزت (0.70ركب فإن القيمة املقبولة له مساوية أو أكرب من )الثبات امل

 ق.اإلتسا ا يعين إن املقيا  يتسم ابلثبات ومم. املقدارذلك 
للتشبعات املعيارية اخلاصة بكل فقرة من فقرات املقاييس  (t( أبن مجيع قيم )3كما تبني من اجلدول )

وميثل احلد األدىن التقارب. مما يدلل على حتقق أحد مؤشرات صدق  ،(0.01عند مستوى )كانت معنوية 
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إذ ظهر أبن مجيع املقاييس قد حصلت على تباين أعلى  ،(0.5املقبول للتباين املستخرج للمقيا  مقدار ) 
 .من احلد املقبول

 إلجاابت العينةوالوصف اإلحصائي  ( نتائج اختبار مقيا  الدراسة3جدول)
 M SD FL t-value فقرات املتغري 

 (3.33احلسايب) املعدل العام للوسط ; α =0.79; CR= 0.73 AVE=0.611انتهاك العقد النفسي 
 (Robinson& Morrison,2000( املصدر )PCV( الرمز )82.لالحنراف املعياري)املعدل العام 

PCV1 3.93 0.78 .70 31.71** 

PCV2 2.97 0. 82 .81 14. 65* 

PCV3 3.09 0.91 .72 28.72** 

PCV4 3.13 0.88 .91 19. 88* 

PCV5 3.67 0.83 .83 12. 62* 

PCV6 3.22 0.73 .73 13. 68* 

PCV7 3.31 0.82 .90 16. 98* 

 ;املعدل العام للوسط  ;( CBLالرمز ) ; ; α =0.80; CR= 0.79 AVE=0.654 التهكم االعتقادي
 (Branded et al.,1999املصدر ) ;( 97.املعدل العام لالحنراف املعياري);(3.13احلسايب)
CBL1 3.3 .93 .91 19. 88* 
CBL2 3.19 .98 .91 19. 88* 
CBL3 3 .99 .83 12. 62* 
CBL4 3.15 .94 .73 13. 68* 
CBL5 3.3 .93 .90 16. 98* 

 املعدل العام للوسط;( CEMالرمز ); ;α =0.84; CR= 0.82 AVE=0.642التهكم العاطفي 
 (Branded et al.,1999صدر )امل (1.1املعدل العام لالحنراف املعياري);(2.21احلسايب)
CEM1 3.3 .99 .83 17. 93* 
CEM2 3.12 .97 .82 38.70 * 
CEM3 3.1 1.4 .84 19. 72* 
CEM4 3 .94 .70 28.72** 
CEM5 3.2 1.2 .81 19. 88* 

 املعدل العام للوسط ;( CBHالرمز ) ; ;α =0.74; CR= 0.81 AVE=0.681 التهكم السلوكي
  (Branded et al.,1999( املصدر )1.01(املعدل العام لالحنراف املعياري)3.19احلسايب)
CBH1 3.2 .98 .86 21.22** 
CBH2 3.31 .89 .92 15. 91* 
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CBH3 3.11 1.2 .74 23. 18* 
CBH4 3.15 1.1 .83 19. 88* 

X2= 352, df =89 NFI=.95; CFI =.93; GFI =.91; RMSEA =.075 
 املصدر: من أعداد الباحث ابالعتماد على نتائج احلاسبة

 أما فيما يتعلق بوصف إجاابت العينة حول فقرات اإلستبانة فقد كانت على النحو اآليت:
 انتهاك العقد النفسي -1

اىل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وأدىن وأقصى إجابة ومستوى اإلجابة واألمهية  (3)دول اجليشري 
انتهاك العقد النفسي. إذ يالحظ يف هذا اجلدول ابن  النسبية الستجاابت األفراد عينة البحث اجتاه بعد

جتاهي( قد إيت أتعامل معها وعودها اليت كنت أتوقع تنجزها )غالبًا ما ختلف الشركة ال اخلاصة (1)الفقرة 
 .(3.93)حصلت على أعلى املتوسطات احلسابية فقد بلغ 

تناسق وتناغم إجاابت عينة البحث اجتاه هذه الفقرة، وضمن مستوى مما يعين  (78.)وابحنراف معياري 
من املنافع امللموسة اليت حصلت  نسبة قليلة )هناكاخلاصة  (2)إجابة "مرتفع". يف حني حصلت الفقرة 

وابحنراف معياري  (2.97)املتوسطات احلسابية بلغ  متوقعة( على ادىنعليها من الشركة نسبة اىل ما هي 
، أما الفقرتني مما يعين انسجام إجاابت األفراد عينة البحث وضمن مستوى إجابة "معتدل" (82.)بلغ 

 ،( على التوايل82.،83.( وإبحنراف معياري )3.67،3.22( على التوايل فقد كانت بوسط حسايب )5،7)
باط و وجود إحسا  لدى العينة أبهنا تعرضت للخداع التسويقي من قبل الشركة، وتشعر ابإلحمما يعين 

 القلق جتاه تصرفات الشركة وممارستها التسويقية.
وابحنراف معياري عام بلغ  (3.33)ووفقًا ملا تقدم، فان املعدل العام لبعد انتهاك العقد النفسي بلغ 

شركة مل تفلح )من وجهة نظر العينة( يف رسم ، ويشري ذلك اىل وجود إتفاق من قبل العينة على إن ال(82.)
 حول قدرهتا يف الوفاء بوعودها للعينة وتلبية توقعاهتم املستقبلية. إجيايب انطباعي
 بعد اإلعتقاد: -2

( النتائج اخلاصة ابلعينة املبحوثة إجتاه متغري هتكم الزبون )بعد اإلعتقاد(، إذ بلغ 3يظهر اجلدول )
أعتقد ابن الشركة ( اخلاصة بـ)1(.وقد حصلت الفقرة )97.( وإبحنراف معياري )3.81الوسط احلسايب )

( على أعلى املتوسطات احلسابية خبدمات معينة )شيء معني( وتقدم خدمات )أشياء أخرى اً تقدم وعود
بني الوعود  ضئيالً  اأرى تشاهباخلاصة بـ) (4(. بينما حصلت الفقرة )99.معياري ) واحنراف( 3.27ومبقدار )

 واحنراف( 3.15أدىن متوسط حسايب ومبقدار)( على اليت تقدمها الشركة وبني ما تقدمه فعاًل لألسواق
 (.94.معياري )

 اعتقاد( يتبني اخنفاض مستوى االتفاق بني أفراد العينة حول وجود 5ومن خالل النتائج أعاله للفقرة )
فوق الوسط  اً ( أظهرت نتائجها أن هناك إتفاق2أما الفقرة ) ،العينة أبن الشركة تفتقد للمصداقية والنزاهة

سياسات التسويق يف الشركة وأهدافها العامة واسرتاتيجياهتا حنو السوق ال توجد اد العينة حول من قبل أفر 
 .بينها قواسم مشرتكة
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 البعد العاطفي  -3 
عينة الدراسة حول متغري هتكم الزبون )البعد  اجتاهات( اخلاصة 3تشري النتائج الواردة يف اجلدول)

( 1(. إذ حصلت الفقرة )1.17( وابحنراف معياري)2.21وقد بلغ الوسط احلسايب هلذا البعد ) ،العاطفي(
(. 99.معياري بلغ) واحنراف( 2.42( على وسط حسايب مقداره)اشعر ابلرضا -االستياءواخلاصة بـ)اشعر 

، أما الفقرة )مما يعين إن العينة حتمل مشاعر  اشعر  -اشعر ابلتوتر( اخلاصة بـ)4اإلستياء بشكل  واضح 
 .(94.معياري) ابحنراف( 3( كان وسطها احلسايب )ابهلدوء

( وإبحنراف معياري 3.2،3.12،3.1(كانت أوساطها احلسابية ترتاوح بني )5،3،2يف حني إن الفقرات )
لقول بوجود إتفاق بني العينة ابلشعور بـ)الضجر (،ومن خالل نتائج الوصف الواردة ميكن ا97.،1.2،1.4)

 و القلق و التشاؤم( يف ضوء تعاملها مع الشركة وخدماهتا.
 بعد السلوك  -4

( وإبحنراف معياري 3.19(الوسط احلسايب لبعد التهكم السلوكي )3يظهر من خالل اجلدول )
سلوكيات هتكمية جتاه الشركة. ويف ضوء ما سبق مما يعين وجود توافق بني العينة على ممارسة ،(1.01مقداره)

( كان وسطها احلسايب 2ميكن تفصيل إجاابت العينة حول فقرات التهكم السلوكي، إذ يتبني إن الفقرة )
مما يعين إرتفاع نظرات اإلستياء والضجر حول منتجات الشركة ووعودها ،(89.معياري ) ابحنراف( و 3.31)

( 98.معياري ) وابحنراف( 3.2( )1كما بلغ الوسط احلسايب للفقرة)  .فيما بينهماليت يتبادهلا زابئن الشركة 
( فقد 3،4تذمر العينة ألصدقائهم حول عروض الشركة و تصرفاهتا يف السوق. أما الفقرتني ) وذلك يؤكد

 االنتقاداتمستوى  ارتفاعوهذا يعين  ،(1.2،1.1)وابحنراف معياري ( 3.11،3.15بلغ وسطهما احلسايب )
 والسخرية اليت ميارسها الزابئن ضد الشركة و مبادراهتا وطبيعة اخلدمات اليت تقدمها هلم.

األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية ومستوى اإلجابة واألمهية النسبية ألبعاد التهكم  (4)جدول 
(N=254) 

االمهية  .M S.D العبارة ت
 النسبية

 1 97. 81 .3 التهكم االعتقادي 1
 3 1.1 3.14 التهكم العاطفي 2
 2 1.01 3.19 التهكم السلوكي 3

  1.02 3.16 املعدل العام
( تبني أبن بعد اإلعتقاد قد حصل على املرتبة األوىل ضمن 4ملا تقدم ومن خالل بياانت اجلدول)ووفقاً 

(، أما بعد 97.معياري بلغ ) واحنراف( 3.81مستوى إجابة مرتفع من وجهة نظر العينة وبوسط حسايب )
وكان أدىن  ،(1.01معياري ) واحنراف( 3.19التهكم السلوكي فقد جاء ابملرتبة الثانية بوسط حسايب بلغ )

(. وبشكل عام كان 1.1معياري بلغ ) واحنراف( 3.14وسط حسايب لبعد التهكم العاطفي للزابئن مبقدار)
 (.1.02معياري عام بلغ ) ابحنراف( 3.16الوسط احلسايب ملتغري هتكم الزبون )
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 ثانيا: اختبار الفرضيات

توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بني  فرضية االرتباط واليت تنص على إنه" الاختبار  -1
 ."انتهاك العقد النفسي وهتكم الزبون أببعاده

( اىل وجود عالقة ارتباط إجيابية ذات داللة معنوية عند مستوى 5تشري البياانت الظاهرة يف اجلدول )
باط البسيط بينهما إذ بـ ل غ ت قيمة ُمعاِمل االرت ،%( بني انتهاك العقد النفسي وهتكم الزبون1معنوية )

 إذ تصنف أبهنا عالقة ارتباط اجيابية قوية، و يعين ذلك ،( وتشري هذه القيمة إىل قّوة العالقة بينهما0.63)
إجيايب لدى الزابئن ابإليفاء بوعودها مرتبط ابلتهكم على الشركة و  انطباعإن عدم قدرة الشركة على توليد 

 .موقف سليبتج عن النيل من مسعتها أمام اآلخرين. والذي ين
جتاه الشركة انتج عن االعتقاد أن الشركة تفتقد للثقة يف تعامالهتا ووجود عواطف سلبية مما يولد ميل 

 .حنو االستخفاف واالنتقاد للشركة
 ( قيم معامل االرتباط بني انتهاك العقد النفسي وهتكم الزبون5جدول )

 Pearson العالقة
Correlation 

N Sig. (2-tailed) 

 0.000 254 **0.63  وهتكم الزبون -انتهاك العقد النفسي

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  
 وتنبثق من الفرضية الرئيسية األوىل الفرضيات الفرعية اآلتية: 

 االعتقاد.توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بني انتهاك العقد النفسي و بعد ال  .أ
وجود عالقة ارتباط إجيابية معتدلة دالة إحصائيا  (،6اجلدول)يظهر من النتائج اإلحصائية الواردة يف 

( وتشري 0.46بني انتهاك العقد النفسي و بعد االعتقاد، إذ بـ ل غ ت قيمة ُمعاِمل االرتباط البسيط بينهما )
مل الزبون أبنه  اعتقادذلك  هذه القيمة وفقاً لتنصيف قوة االرتباط إىل عالقة ارتباط اجيابية معتدلة، و يعين

 لى كل األشياء اليت وعدته هبا الشركة لقاء النفقات والتكاليف اليت خصصها لشراء اخلدمات منهاحيصل ع
 ابن الشركة ال تتسم ابملصداقية يف وعودها و ال ميكنها أن حتقق كل متطلبات الزبون. اعتقاديولد 

 ( قيم معامالت االرتباط بني انتهاك العقد النفسي و بعد االعتقاد6جدول )
 Pearson العالقة

Correlation 

N Sig. (2-tailed) 

 0.000 254 **0.46 بعد االعتقاد -انتهاك العقد النفسي 

 0.034 254 *0.541 البعد العاطفي. -انتهاك العقد النفسي

 0.000 254 557 .0** البعد السلوكي -انتهاك العقد النفسي

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بني انتهاك العقد النفسي و البعد العاطفي.ال  .ب 
( وجود عالقة ارتباط إجيابية قوية ودالة إحصائيا بني 6تشري النتائج اإلحصائية الواردة يف اجلدول) كم

( وتشري 0.541البسيط بينهما ) انتهاك العقد النفسي و البعد العاطفي، إذ بـ ل غ ت قيمة ُمعاِمل االرتباط
(، ما يؤشر اىل وجود ترابط بني املشاعر %1هذه القيمة إىل العالقة االجيابية املعتدلة ومبستوى معنوية بلغ )

التعامل مع  استمرارالسلبية لدى زابئن الشركة حول قدرهتا يف اإليفاء بوعودها و بني شعورهم ابلقلق يف 
 هلم.ات اليت تقدمها الشركة الشركة والضجر من تكرار اخلدم

 توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بني انتهاك العقد النفسي و البعد السلوكي.ال  .ج
( اىل وجود عالقة ارتباط إجيابية معتدلة دالة إحصائيا عند مستوى 6تشري النتائج الواردة يف اجلدول )و 

إذ بـ ل غ ت قيمة ُمعاِمل االرتباط البسيط بينهما  ،%( بني انتهاك العقد النفسي و البعد السلوكي1معنوية )
( وتشري هذه القيمة إىل قوة العالقة بينهما وهي ضمن مستوى )عالقة ارتباط قوية موجبة( عند 0.557)

مما يعين إن املشاعر السلبية املتولدة عن االعتقاد أبن الشركة لن تفي بوعودها و  ،%(1مستوى معنويّة )
الشكوى والتذمر عن عروض الشركة و جعل الزابئن ميارسون سلوكيات سلبية مثل إلتزاماهتا جتاههم ست
 .تصرفاهتا يف السوق

يف ضوء النتائج السابقة واملتعلقة ابختبار عالقة االرتباط بني انتهاك العقد النفسي وأبعاد هتكم الزبون 
 عقد النفسي وأبعاد هتكم الزبون.نالحظ عدم حتقيق فرضية العدم مما يعين وجود عالقة ارتباط بني انتهاك ال

 فرضية التأثرياختبار  -2
)هتكم التابع املستقل)انتهاك العقد النفسي(، واملتغري  املتغري بني التأثري عالقة مبعرفة تتعلق هذه الفقرة

التأثري ( إذ يعرض هذا املبحث إمكانية التحقق من صحة فرضيات الدراسة املتعلقة بعالقات أببعاده الزبون
 .بني متغريات الدراسة و اليت مت صياغتها استنادا إىل مشكلة الدراسة

 لبناء (AMOS v.23ابستخدام برانمج)وسوف تعتمد الدراسة احلالية على منذجة املعادلة اهليكلية 
منوذج يوضح طبيعة العالقة بني املتغريات ومقارنة بعضها ابلبعض لغرض اكتشاف التأثري و معنويته من 

الدنيا  ( واحلدودC.Rاحلرجة )ل إستخراج معامالت التأثري املباشرة وغري املباشرة وحتليل مستوى النسبة خال
 والعليا للتأثري للقيمة املقدرة للتأثري غري املباشر ومن مث احتساهبا واحلكم على معنوايهتا.

( يف حالة 1.96±أكرب من )( C.Rويتم احلكم على معنوية النموذج كلما كانت قيم النسبة احلرجة)
(.أما يف معنوية التأثري غري املباشر %5( اصغر من مستوى الداللة )P-Valueوكانت قيمة ) ،التأثري املباشر

( يف عمود املعنوية، فكلما كانت قيمة Sigفيتم حتديدها من خالل اإلعتماد على مستوى القيم املعنوية )
(Sig( أقل من مستوى الداللة )كلما د%5 ) ل على إن معامل التأثري املعياري أو الالمعياري هو ذو داللة

 (.Byrne,2010:86إحصائية )
معنوية بني انتهاك العقد النفسي وهتكم الزبون أببعاده. وقد مت بناء منوذج  ةتوجد عالقة أتثري ذات دالل

ويظهر أن النموذج النهائي  ،يوضح طبيعة التأثري احملتمل النتهاك العقد النفسي على أبعاد هتكم الزبون
 (.7كما هو موضح يف اجلدول)  للتأثري املباشر النتهاك العقد النفسي يف بتهكم الزبون أببعاده

 ( نتائج إختبار فرضيات االحندار بني انتهاك العقد النفسي وهتكم الزبون أببعاده7دول )ج
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مسارات 
 اإلحندار

 

معلمة 
 االحندار

ß 

إحصاءه 
اختبار 
 املعلمة

T 

 اخلطأ
 املعياري

SE 

النسبة 
 احلرجة
C.R 

معنوية 
 املعلمة

Sig. 

معامل 
 التفسري

R² 

إحصاءه 
اختبار 
 النموذج

F 

معنوية 
 النموذج

P 

انتهاك 
العقد 

-النفسي 
< بعد --

 االعتقاد

.362 3.892 .085 2.65 .000 

.650 91.41 .000 

انتهاك 
العقد 

-النفسي 
-- >

البعد 
 العاطفي

.329 4.324 .044 3.98 .000 

انتهاك 
العقد 

-النفسي 
-- >

البعد 
 السلوكي

.311 3.221 .051 2.99 .000 

 مؤشرات جودة املطابقة
ᵡ2 (211) = 1230.11 (p<0.01); CFI = 0.91; NFI = 0.922; GFI = 0.911; RMSEA = 

0.052 
( إن انتهاك العقد النفسي له أتثري معنوي على هتكم الزبون 7يالحظ من نتائج الواردة يف اجلدول)

والذي كان  ،(R²=.65فقد بلغت القوة التفسريية للنموذج يف ضوء معامل التحديد أو التفسري ) ،أببعاده
( الذي يفسره انتهاك العقد %65(، وهذا يعكس مقدار التباين)P=.000اتما ومبعنوية إحصائية كذلك )

تأكيد لعوامل ( ختضع ابل%35لشركة والباقي من نسبة التباين )االنفسي من تباين يف هتكم الزبون على 
 البحث احلايل.أخرى مل يتضمنها النموذج وهي خارج نطاق 

نالحظ إن أتثري انتهاك العقد النفسي على بعد االعتقاد كان بداللة معامل بيتا  ،وبشكل أكثر تفصيالً 
 ،(ß=.329, P=.000وأتثري على البعد العاطفي بداللة معامل بيتا املعيارية ) ،(ß=.362, P=.000)املعيارية 

 (.ß=.311, P=.000)يف كان أتثري على البعد السلوكي بداللة معامل بيتا املعيارية 
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املشاعر السلبية اليت غالبا ما تعرتي الزابئن عندما يعتقدون إن منظمتهم قد وبناءًا على ما سبق فان  
اه الشركة انتج عن موقف سليب جت إظهار قد تدفعهم اىل إلتزاماهتافشلت يف الوفاء بواحد أو أكثر من 

كما تولد لديهم حالة من التوتر والضجر يف التعامل معها و ،االعتقاد أن الشركة تفتقد للثقة يف تعامالهتا
 انتقد عروض الشركة ووعودها وما تقدمه من خدمات يف السوق.ينتقدون 

د هتكم الزبون نالحظ يف ضوء النتائج السابقة واملتعلقة ابختبار أتثري بني انتهاك العقد النفسي وأبعا
 انتهاك العقد النفسي وأبعاد هتكم الزبون. عدم حتقيق فرضية العدم مما يعين وجود أتثري بني

 اإلستنتاجات والتوصيات: المحور الرابع

 أواًل: اإلستنتاجات:
املبحوثة مل تفلح يف رسم انطباع اجيايب حول قدرهتا ابلوفاء بوعودها للعينة وتلبية توقعاهتا  ان الشركة -1

املستقبلية وان االستجاابت العينة بوجود شعور أبهنا تعرضت للخداع التسويقي وتشعر ابإلحباط والقلق 
ستطيع اقناع الزابئن مبا يتعلق ال ت جتاه تصرفات الشركة وممارساهتا التسويقية ومما يعين ان الشركة املبحوثة

حوله االلتزامات الشركة  دمات املقدمة وتعمل على تقليل الدوافع اليت تنعكس على مستوى متدن  خلاب
 .املبحوثة ابجتاه رغباته ومصاحله الشخصية متناسني مصاحل الزابئن

ثة ومبادراهتا وطبيعة ارتفاع مستوى االنتقادات والسخرية اليت ميارسها الزابئن ضد الشركة املبحو  -2
لزبون ابإلحباط من االحباط بسيط اىل خيانة ل اخلدمات اليت تقدمها هلم وهو عبارة عن احسا  متأرجح

 :ابخلدمة املقدمة وذلك من خالل االيت هاقد كسرت وعود شركةتظهر من االعتقاد أبنة 
فان  ، لذاخلدمات املقدمةملصـــــــــداقية والعدالة اباب تتســـــــــمن الشـــــــــركة املبحوثة اب العينة اعتقادضـــــــــعف  .أ

فعال الســـلبية من قبل املنظمة من الســـهولة ان مييزها او يدركها الزبون وابلتايل فان الشـــركة املبحوثة ألا
 مل تستجيب اىل توقعات الزابئن 

وجود شــــعور لدى الزابئن ابلضــــجر والقلق والتشــــاؤم عند تعاملها مع خدمات الشــــركة املبحوثة وإهنا  .ب
ات العقلية اليت ختلق بواســطة الزابئن حوله التزامات الشــركة املبحوثة واليت تشــري اىل جمموعة من التوقع

حالة وجدانية وعاطفية تذهب اىل ما بعد حالة ادراك وااللتزام ابلوعود مما يعين ان الشـــركة املبحوثة مل 
 زابئن وال تسعى اىل حماولة معاجلة الفشل الحوله مشاعر  بالِ تُ 
شعور العينة أبن الشركة انتهكت التزاماهتا نتيجة  بية اليت غالبا ما تعرتي الزابئناملشاعر السلإن  -3

تبديل قد تفرز نوااي مستقبلية ابلتحول اىل شركة أخرى وحماولة  جتاه الوعود اليت قطعتها للسوق والزابئن
املشاعر السلبية اليت غالبا إن  و يعين ذلك شركة االتصال احلالية عند احلاجة اىل خدمات اتصال مستقبلية

، والزابئنشعور العينة أبن الشركة انتهكت التزاماهتا جتاه الوعود اليت قطعتها للسوق نتيجة  ما تعرتي الزابئن
مما تظهر نوااي مستقبلية ابلتحول اىل شركة أخرى وحماولة تبديل شركة االتصال احلالية عند احلاجة اىل 

 . خدمات اتصال مستقبلية
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 : التوصياتثانيًا
على ضوء االستنتاجات فقد توصل املبحث احلايل اىل عرض ابرز التوصيات اليت من شأهنا معاجلة ما 

  -:توصلت اليها دراستنا وكذلك املقرتحات كاأليت
العمل على تعزيز صــــــــورة الشــــــــركة وخلق انطباعات اجيابية من خالل االيفاء بوعودها اليت قطعتها يف  .1

  -:تسويقية وذلك يف ضوء االيتالرسالة الرتوجيية وال
 عدم املبالغة يف الوعود املقدمة للزبون وااللتزام مبصداقية الرسالة الرتوجيية  -أ

 بث رسالة تروجيية واضحة ومفهومة من قبل الزبون  -ب
 االلتزام برسالة الشركة واهدافها  -ت
 دراسة مستوى التطابق بني االداء املتوقع واالداء احلقيقي خلدمات الشركة  -ث

حتســــني عالقة الشــــركة مع زابئنها من خالل دراســــة ومتابعة نواايهم الدامة العالقة مع الشــــركة وذلك  .2
 -:وضوء االيت

توظيف برامج حتليل رحبية الزبون ومعرفة حصـــة كل شـــرحية من الزابئن من مشـــرتايت الشــركة  -أ
 جيه برامج خاصة شرحية يف ضوء مستوى رحبيتهم وتو 

والء خاص من اتقان تزيف املســــتمر للزابئن  الرتكيز على خلق برامج عالقات الزبون وبرامج -ب
  حنو املنافسني يف ضوء حزم مالية واجتماعية وهيكلية تقلل او حتد من حتول الزبون

 و عالقاتية وتكنولوجية  ةخلق حواجز اصعب متنع الزبون من التحول مثل حواجز كلفموي -ت
فهي اداة  ،توظيف جاهزية بعض الشــــــــــرائح من الزابئن لتكون اداة اتصــــــــــال تســــــــــويقية وتروجيية فاعلة .3

 جمانية موثوقة من قبل الزابئن اآلخرين وهذا يتطلب توفري حواجز مالية ومادية للزابئن املوالني 
  -:الرضا والقناعة وذلك يتطلب ما أييت ةالسعي لتلبية احتياجات الزابئن ورغباهتم اخلاصة خللق حال .4

حاهتم لتطوير اجراء مســــــــــوحات مســــــــــتمرة للزابئن ملعرفة شــــــــــكواهم وتزويدهم ودراســــــــــة مقرت  -أ
 خدمات الشركة 

تعزيز ثقــة الزبون جبودة خـدمـات الشـــــــــــــــركـة من خالل االيفــاء بوعودهـا والتطــابق بني االداء  -ب
 املتوقع واحلقيقي 

وتطبيق  ،تطبيق فلســـفة التحســـني املســـتمر من خالل اشـــرتاك الزبون وفتح قنوات اتصـــال مباشـــرة معه .5
يفة اجلودة وصــــــــــــوت الزبون للتحقق وبدقة من وتوظيف تقنية نشــــــــــــر وظ ،مبدأ الزبون دائما على حق

 .متطلبات الزبون الواقعية من خالل اهلاتف النقال
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 بناء المحفظة االستثمارية المثلى في ظل نموذج المؤشر الواحد لشارب

 دراسة تحليلية في سوق عمان لألوراق المالية

Constructing the optimal investment portfolio under the 

single index model for Sharp “Analytical study in the 

Amman Stock Exchange” 

 Mayali -Haider N. Hussein Al(1)حيدر ناصر حسين الميالي

 Daami -Prof. Abbass K. Al(2)أ.د عباس كاظم الدعمي

 ملخصال

استخدام تركز هذا الدراسة على بناء احملفظة االستثمارية املثلى يف سوق عمان لألوراق املالية من خالل 
منوذج املؤشر الواحد لشارب، اذ ان بناء احملفظة االستثمارية أصبحت عملية معقدة بشكل متزايد يف 

ن حتقيق اقصى العوائد مع ختفيض حجم املخاطرة على و وكما هو معروف يتوقع املستثمر  ،السنوات األخرية
على العوائد عند مستوى معني من استثماراهتم، اذ ان التوليفة املثلى من احملفظة هي تلك اليت حتقق ا

املخاطرة لذلك فأن املستثمر حيتاج اىل املعرفة الصحيحة بتحليل األوراق املالية ونظرية احملفظة هبدف اختاذ 
 اً رايضي اً ماركويتز هو الرائد يف نظرية احملفظة احلديثة وأول من قدم منوذج دعالقرار االستثماري الصحيح، ويُ 

نظرية احملفظة احلديثة هي نظرية مالية تعىن ابلقرارات املالية الرشيدة من خالل  ،يعهايف بناء احملفظة وتنو 
عملية املوازنة بني العائد واملخاطرة وجوهر هذه النظرية يدور حول اثر التنويع الكفوء يف ختفيض املخاطرة، 

تك اخر مسي بنموذج وقد حاول وليام شارب تبسيط االفرتاضات الرئيسية ملاركويتز من خالل تطوير تكي
املؤشر الواحد يتاح لالستخدام عندما يكون حجم االستثمار كبريا، اذ يرتبط ادخال او ادراج أي ورقة مالية 
للمحفظة املثلى من خالل نسبة العائد الفائض اىل بيتاه اومن خالل استخدام ما يسمى حبد القطع اذ يتم 

قطع ويتم ترتيبها من األعلى اىل األدىن مث يتم احتساب ادرج األوراق املالية اليت تكون اعلى من حد ال
                                                        

 .كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  -1
 األنبياء.كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة وارث   -2
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النسبة املئوية لالستثمار يف كل ورقة مالية على أسا  االوزان املخصصة لكل سهم من األسهم املدرجة يف 
سهم من األسهم املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية للفرتة  41احملفظة، وقد تكونت عينة الدراسة من 

، وقد توصلت هذه الدراسة اىل العديد من االستنتاجات 2017ديسمرب  30اىل  2010يناير  1من 
إضافة اىل القدرة على حتسني خصائص  أمهها الكفاءة العالية لنموذج املؤشر الواحد يف بناء احملافظ املثلى

ع املستثمرين الراغبني وأداء احملفظة املثلى ابملقارنة مع احملفظة املرجعية، اما اهم التوصيات فتتمثل بتوجيه مجي
يف بناء احملفظة االستثمارية املثلى اىل استخدام منوذج املؤشر الواحد يف بناء احملفظة االستثمارية املثلى ألنه 
يبسط عملية بناء احملفظة االستثمارية املثلى بشكل كبري إضافة اىل األداء األفضل للمحافظ هلذه النموذج 

 مقارنة مع احملافظ االخرى.
الكلمات املفتاحية: احملفظة االستثمارية املثلى، منوذج املؤشر الواحد لشارب، سوق عمان لألوراق 

 املالية.
Abstract 
This study focuses on construction an optimal investment portfolio on the 

Amman Stock Exchange through the use of Sharpe Single index model. The 

construction of the investment portfolio has become increasingly complex in 

recent years, Investors are expected to achieve maximum returns while 

reducing the risk on their investments, As the optimal combination of the 

portfolio is the one that achieve the highest returns at a certain level of risk 

so the investor needs the right knowledge of securities analysis and portfolio 

theory in order to make the right investment decision, Markowitz is the 

pioneer in modern portfolio theory (MPT) and the first to introduce a 

mathematical model in portfolio construction and diversification. Modern 

portfolio theory is a financial theory that addresses rational financial 

decisions through the process of balancing returns and risk. The essence of 

this theory revolves around the effect of efficient diversification in reducing 

risk, Sharpe simplifies the main assumptions of Markowitz by developing 

another tactic called a Single index model that is available for use when the 

volume of investment is large, The insertion or inclusion of as the 

introduction or inclusion of any securities of the optimal portfolio is linked to 

the excess return to Betas through the use supposedly cut off, as the 

securities that are above the cut limit are listed and arranged from top to 

bottom and the percentage of investment is calculated in each sheet The 

study sample consisted of 41 shares of shares listed on the Amman Stock 

Exchange for the period from 1 January 2010 to 30 December 2017, The 

main findings of this study are the high efficiency of the single indicator 

model in the optimal portfolio construction, as well as the ability to improve 

the portfolio's optimal characteristics and performance compared to the 

reference portfolio. The main recommendations are to guide all investors 
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 who wish to build the optimal investment portfolio to use the single index 

model in construction the optimal investment portfolio because it simplifies 

the process of building the optimal investment portfolio in addition to the best 

performance of the portfolios of this model compared to other portfolios. 

 المقدمة

احملفظة االستثمارية هي عبارة عن جمموعة من األصول الفردية او األوراق املالية او مزيج منها، ونظرية 
احملفظة هي نظرية معيارية تعىن ابلقرارات املالية الرشيدة من حيث كيفية املوازنة بني العائد املخاطرة عند 

يف األصول املختلفة او األوراق املالية املعرضة للمخاطر، اذ ان اهلدف الرئيسي للمحفظة  االستثمار
االستثمارية هو تقليل حجم املخاطر عن طريق االستثمار يف جمموعة من األصول املختلفة واحملافظ املنوعة 

اطر او العكس، ان تنويعا جيدا هبدف احلصول على اعلى معدل للعائد املتوقع عند مستوى معني من املخ
عملية اختاذ القرار الرشيد املتعلق ابالستثمار يتطلب حتليل األوراق املالية ودراسة عملية إدارة احملفظة 

اول من طرح مفهوم احملفظة االستثمارية عن طريق  1952ماركويتز عام  عدُّ االستثمارية بشكل مفصل، ويُ 
أظهر ماركويتز أن التباين يف معدل لية وما يسمى ابلتنويع، و االستثمار يف جمموعة من األصول او األوراق املا

مقياًسا ملخاطر احملفظة يف ظل جمموعة خمتلفة من االفرتاضات، وتوصل ماروكيتز اىل كيفية  دُّ عالعائد يُ 
اال ان منوذج ماركويتز يعاين من صعوابت عديدة ابزرها احلجم الكبري الذي حساب التباين يف احملفظة، 

ن املدخالت إضافة اىل مشاكل تتعلق حبل مشكلة الربجمة الرتبيعية وعدم قدرة النموذج على التنبؤ يتطلبه م
مت إجراء العديد من الدراسات والبحوث لتطوير منوذج مؤشر بسيط لبناء بعالوة املخاطرة لألوراق املالية، 

وا تبسيط منوذج ماركويتز وطوروا وليام شارب هو من بني العديد من الذين حاول دعاحملافظ االستثمارية و يُ 
مؤشر شارب الذي يقلل بشكل كبري من البياانت واملتطلبات احلسابية، و يفرتض منوذج املؤشر الواحد أن 

وامنا هناك التقلبات يف قيمة األسهم ابلنسبة لألسهم األخرى ال تعتمد على خصائص هاتني األوراق املالية 
و عامل السوق وان قيم األسهم تستجيب بسرعة اىل التغريات اليت عامل واحد مؤثر على قيمة األسهم وه

 حتدث يف السوق و يعد مؤشر السوق ممثال صادقا للتغريات املختلفة اليت حتدث يف البيئة السوقية.
 منهجية الدراسة األول:المحور 

 مشكلة الدارسة: :أوال
 تتمحور مشكلة الدراسة ابلتساؤالت الرئيسية االتية:

هل ان منوذج املؤشر الواحد قادر فعال على تبسيط إجراءات بناء احملفظة االستثمارية املثلى يف سوق  .1
 لألوراق املالية.عمان 

 الواحد لشارب.ها وفقا لنموذج املؤشر ؤ هل ميكن حتسني خصائص وأداء احملفظة املثلى اذ مت بنا .2
اطرة مقارنة مع احملفظة املرجعية او حمفظة هل ان احملفظة املثلى حتقق أفضـــــــــــــــل مبادلة بني العائد واملخ .3

 السوق.
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 أهمية الدراسة  :انيثا
تنبع أمهية هذه الدراسة من خالل تقدمي منوذج يساعد خمتلف املستثمرين يف بناء احملفظة االستثمارية 
 املثلى، اذ وكما هو معروف فان املستثمر يتعرض اىل العديد من املشاكل واملعوقات اليت تعرتضه خالل

عملية اختيار تركيبة األسهم او األوراق املالية الداخلة اىل تركيبة احملفظة املثلى إضافة اىل عدم القدرة على 
حتديد نسب االستثمار املثلى لكل سهم من جمموعة األسهم املتاحة لالستثمار، ويقوم منوذج املؤشر الواحد 

لى اختالف مستوايهتم يف اختيار احملفظة على تبسيط هذه اإلجراءات بشكل كبري ويساعد املستثمرين ع
اليت تتناسب واحتياجاهتم ومت اجراء هذا البحث ألثبات انه من خالل استخدام منوذج املؤشر الواحد 

 ن بناء احملفظة املثلى واليت حتقق اقصى العوائد عند مستوى معني من املخاطر.و يستطيع املستثمر 
 اهداف الدراسة لثا:ثا

عن قدرة وكفاءة منوذج املؤشـر الواحد لشـارب يف بناء احملفظة االسـتثمارية املثلى  تقدمي دراسـة مفصـلة .1
 يف سوق عمان لألوراق املالية.

نظــاميــة جلميع الحســــــــــــــــاب العــائــد املتوقع واالحنراف املعيــاري وااللفــا والبيتــا واملخــاطرة النظــاميــة وغري  .2
 األسهم عينة الدراسة احلالية يف سوق عمان لألوراق املالية.

حتديد األوراق املالية ذات األداء اجليد يف الســـــــــــــــوق وبناء احملفظة املثلى ابالعتماد على هذه األوراق  .3
 واستبعاد األسهم ذات األداء املنخفض.

حســــــــــــــاب معدل القطع الذي يعد املعيار األهم يف حتديد تركية األســــــــــــــهم املؤهلة للدخول للمحفظة  .4
 املثلى واألسهم اليت يتم استبعادها.

 فرضيات الدراسة :رابعا
ان منوذج املؤشـــر الواحد قادر فعال على تبســـيط مدخالت وإجراءات بناء احملفظة املثلى للمســـتثمرين  .1

 لألوراق املالية.يف سوق عمان 
 املؤشر الواحد.ها وفقا لنموذج ؤ ميكن حتسني خصائص وأداء احملفظة املثلى اذ مت بنا .2
واملخاطرة ونســـــب األداء لشـــــارب مقارنة مع احملفظة ان احملفظة املثلى حتقق أفضـــــل مبادلة بني العائد  .3

 املرجعية.
 مدة وبيانات الدراسة :خامسا

لغرض حتقيق اهداف البحث فقد مت االستعانة بقيم أسعار االغالق الشهرية ملؤشر سوق عمان لألوراق 
اىل  2010عينة الدراسة يف سوق عمان لألوراق املالية وللفرتة من يناير/ املالية وأسعار االغالق للشركات 

 .2017ديسمرب /
 مجتمع عينة الدراسة  :سادسا

يتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع الشركات املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية، اما عينة الدراسة 
ث القيمة السوقية وحسب متطلبات الدراسة واالعلى من حي فقد تكونت من الشركات األكثر تداوالً 

 سهم مدرج يف سوق عمان وحسب اجلدول االيت: 41احلالية اذ مت اختيار 
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 ( عينة سوق عمان لألوراق املالية1جدول ) 
 الرمز اسم الشركة ت

 القطاع املايل
 ARBK العريب 1
 THBK اإلسكان 2
 JOKB األردين الكوييت 3
 JOIB األرديناإلسالمية  4
 INVB البنك االستثماري 5
 CABK بنك القاهرة عمان 6
 BOJX بنك األردن 7
 FINS األوىل للتأمني 8
 TIIC التأمني اإلسالمية 9

 AIUI االحتاد العريب 10
 UINV االحتاد لالستثمارات 11
 FRST األردن األوىل 12
 AFIN العربية 13
 AAFI األمني 14
 UCFI املتحدة 15
 JOMC األردنية لالستشارات  16
 ULDC تطوير األراضي 17
 SPIC التجمعات االستثمارية 18
 MEET ميثاق 19
 REAL الشرق العريب 20
 JNTH التجمعات خلدمات التغذية 21

 قطاع اخلدمات
 ZARA زارة لالستثمار 22
 MDTR البحر املتوسط 23
 MALL واألسواقالدولية للفنادق  24



  

 دراسة حتليلية يف سوق عمان لألوراق املالية منوذج املؤشر الواحد لشارببناء احملفظة االستثمارية املثلى يف ظل  

431 

 AIHO العربية الدولية 25
 RJAL امللكية األردنية 26
 SITT السالم للنقل 27
 JETT النقليات السياحة 28
 RUMM ر.م للنقل واالستثمار 29
 JDFS األسواق احلرة  30
 SIJC االستثمارات املتخصصة 31

 قطاع الصناعة
 JPHM األردن الدوائية 32
 HPIC الدوائيةاحلياة  33
 MBED العربية للمبيدات 34
 IPCH البرتوكيمياوايت 35
 UMIC العاملية للزيوت 36
 JODA االلبان األردنية 37
 APOT البوات  العربية 38
 JOPH الفوسفات 39
 JOCM االمسنت  40
 AALU االملنيوم/ ارال 41

 املصدر: من اعداد الباحث.
 اإلطار النظري للدراسة: :المحور الثاني

 االمتداد التاريخي للمحفظة االستثمارية: :أوال
ان عملية التخصيص األمثل لألصول املالية وغري املالية تعد من اهم القضااي يف العصر احلديث، وقد 

اول من اقرتح النظرية  1952يف عام  (Harry Markowitz)كان االقتصادي االمريكي هاري ماركويتز
يف جملة  ةالكمية من اختيار وإدارة احملافظ االستثمارية من خالل نشر حبثه بعنوان اختيار احملفظة ألول مر 

هو بداية ظهور مفهوم احملفظة االستثمارية  1952عام  د(، اذ يعChen,et.al,2013:285) التمويل املايل
 من خالل وصفه العالقة بني العائد واملخاطرة لنظرية احملفظةهاري ماركويتز الرائد واملنظر األول  دويع

(Chau Li,et.al, 2014:37) (Witt&Dobbins,1979:5)،  وكان أهم جانب يف منوذج ماركويتز هو
لى عدد األوراق املالية داخل احملفظة وعالقاهتا املتباينة، ويف وقت الحق قام وصفه ألثر تنوع احملفظة ع

وبعد  1959ماركويتز بتوسيع هذه النتائج بشكل كبري مع نشر كتابه اختيار احملفظة والتنويع الكفوء عام 
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ت االقتصاد عام حصل ماركويتز على جائزه نوبل يف املالية واالقتصاد ملسامهته الكبرية يف جماال 30حوايل 
كما وأظهر كيف ميكن للمستثمر أن يقلل من االحنراف   ،(Benninga,2008:236) ومتويل الشركات

املعياري لعوائد احملفظة عن طريق اختيار األسهم اليت ال تتحرك معا ابلضبط عن طريق التنويع لكن ماركويتز 
لبناء احملفظة، هذه املبادئ هي األسا  مل يتوقف عند هذا احلد، اذ ذهب إىل العمل على املبادئ األساسية 

 Tobin)ومن مث قام  (،Meyers,2003:187للكثري مما متت كتابته حول العالقة بني املخاطر والعائد )
بتطوير نظرية احملفظة من خالل امكانية املستثمرين حتقيق بعض العوائد دون التعرض ألي خماطرة  (1958

األجل من الدرجة األوىل مثل سندات اخلزانة وابلتايل فإن أي أصل من خالل االستثمار يف األصول قصرية 
يستحقه يوفر عائًدا متوقًعا على األقل أعلى من معدل املخاطرة، وسوف يرغب املستثمر يف تعظيم العائد 

مت توسيع أسا  هذه النظرية بشكل كبري  ولقد(، Bernstein,2014:19)ودون التعرض للمخاطر املتوقع
الذي اشتهر على نطاق واسع بعمله  من قبل زميل ماركويتز الفائز جبائزة نوبل وليام شارب يف وقت الحق

 &Lee) (،Fama &French, 2004:26) (CAPM)حول منوذج تسعري األصول الرأمسالية  1964يف عام 
Junior,2018:346)منوذج تسعري املوجودات الرأمسالية د، اذ يع (CAPMنظرية مهمة للموازنة بني )  العائد

واملخاطرة ومتكني املستثمرين من تقييم االوراق املالية بشكل اكثر موضوعية استنادا اىل املخاطر النظامية 
يف اشتقاقه  Capital Market Line) و (Efficient Frontier بشكل كبري مبفاهيم(Sharpe,1964)  وتقدم
جبائزة نوبل يف االقتصاد عن  (Sharpe) ، ويف وقت الحق فاز(Laubscher, 2002:133)(CAPMمن )

(، John Lintner1965)مسامهاته األساسية للمحفظة االستثمارية، وطور من بعده هذه النظرية كل من 
(Jan Mossin1966،) ويتبع عرض (CAPM) مصادر مثل (Hamada1969& Rubinstein1973) من

، اذ اصبح هذا النموذج (Mcdonald,2003:6)(CAPMخالل تطوير منوذج تسعري املوجودات الرأمسالية )
بني العائد واملخاطرة  ستثمارات يف االوراق املالية من خالل عملية املوازنةيستخدم لتقيم اال

(Mangram,2013:5 وفيما بعد مت تطوير تكتيك أخر مسي بنموذج املؤشر الواحد والذي يستخدم ،)
 (.Locke,1986:239عندما يتاح االستثمار ابألوراق املالية أبعداد كبرية )

( اذ ان منوذج تسعري CAPMبتطوير منوذج ) (Ross 1976 and Huberman 1982) منمث قام كل 
 املوجودات الرأمسالية يعتمد بشكل اساسي على حمفظة السوق او كما يطلق عليه منوذج العامل الواحد

(Galagedera,2007:824) اما منوذج التسعري املرجح فانه يعتمد ابإلضافة اىل حمفظة السوق على عوامل ،
 ليةاسعار الصرف. اخل( اخرى تؤثر على عائد وخماطرة االوراق املا ،التضخم ،)اسعار الفائدةة عديد

(Ross,1976:341) (109:Rásonyi, 2004). 
 نظريات املحفظة االستثمارية :ثانيا

 Traditional Portfolio Theoryنظرية احملفظة التقليدية  .1
يدية للمحفظة االستثمارية يف تنويع احملفظة االستثمارية عن طريق القيام جبمع تشكيلة تقوم النظرية التقل

واسعة وكبرية من األوراق املالية املختلفة من األسهم والسندات واألوراق املالية األخرى من القطاعات 
وتكون سيولتها  اً جيد هاؤ االقتصادية املختلفة مع الرتكيز على القطاعات اليت حتقق عوائد مرتفعة ويكون أدا
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، ولعل املقولة املشهورة ال تضع البيض كله يف (,al,2011;181 Gitman et)مرتفعة وخماطرها منخفضة 
هذه املقولة يرجع اىل ان عملية االستثمار يف  واحد أبرز جتسيد لنظرية احملفظة التقليدية، وتفسري ةسل

عرض اىل مؤشرات اقتصادية خمتلفة، فاذا كان أداء القطاعات االقتصادية املختلفة جيعل االستثمارات تت
بعض القطاعات ضعيفا سيعوض األداء اجليد للقطاعات االخرى األفضل حاال وابلتايل فان عائد احملفظة 

، ويطلق على هذا األسلوب ابألسلوب (Gangadhar & Bahn,2006:311) اقل مبرور الوقتسيظهر تقلبا 
اىل زايدة العدد املمكن منها  اً العالقة بني األسهم بقدر ما يعطي اهتمامه ال يبني نّ إالساذج اذ 

Wachowicz,2009;104) &(Van Horne. 
 Modern Portfolio Theoryنظرية احملفظة احلديثة  .2

 ومتثل املسامهة الرئيسية لنظرية احملفظة احلديثة يف ادارة احملافظ يف كوهنا متثل اإلطار املنتظم لعملية االختيار
نظرية  دُّ عتُ  و ،(Alrabadi 2007:2)واملخاطر املتوقعة املوازنة بني العوائد  عمليةالرشيد للمحافظ من خالل 

، اذ وفرت 1972و 1953ثورة حقيقية يف جمال التمويل، تطورت هذه النظرية بني عامي  ةاحملفظة احلديث
اطارا متطورا إلدارة حمافظ االوراق املالية عن طريق فوائد التنويع وكفاءة االسواق املالية والعالقة النظرية  هذه

، وقد سامهت نظرية احملفظة (Michel,et,al:2015:1)(Lydenberg.2016:56)بني العائد واملخاطرة 
راء بتحديد املخاطر والعائد املتوقع احلديثة مسامهة كبرية يف عملية ادارة االستثمار، اذ إن السماح للمد

للمحفظة االستثمارية قد وفر التكامل العلمي واملوضوعي للفن املوضوعي إلدارة االستثمار واحملافظ 
االستثمارية، واألهم من ذلك يف حني كان الرتكيز يف إدارة احملافظ يف وقت واحد على خطر األصول 

، ُتظِهر (Brown, 2009:20 ) الرتكيز إىل خماطر احملفظة أبكملهاالفردية، فقد حولت نظرية اختيار احملفظة 
عوائدها املتوقعة، ولكن  هذه النظرية أنه من املمكن اجلمع بني األصول اخلطرة وبناء حمفظة تعكس مكوانهتا

ة أخرى من املمكن إنشاء حمفظة تكون خماطرها أصغر من جمموع مع اخنفاض خماطرها إىل حد كبري، وبعبار 
 ..(Elton & Gruber, 2000:28)ها الفرديةئجزااكل 

اقرتح ماركويتز نظرية احملفظة احلديثة، واليت تنص على أنه من خالل اختيار جمموعة من األصول 
املخاطرة، كما اقرتح طريقة لالستثمار فيها، اذ ميكن للمستثمر احلصول على عوائد أعلى بنفس القدر من 

ان  (Aranha&Iba,2007:196) استخدامها لتعظيم مشكلة اختيار احملفظةاملتوسط اليت ميكن  -التباين
صف عدد االوراق املالية داخل ( هو كيفية و Markowitz 1952اإلطار املهم الذي يركز عليه ماركويتز )

 & Mendesاألوراق )احملفظة من خالل التنويع للحد من املخاطر وعالقات التباين املشرتك بني هذه 
Marques 2012:451) ويقوم منوذج ماركويتز على اسا  ان القرارات االستثمارية للمستثمرين واختيار ،

املالية يرتكز على العائد املتوقع واالحنراف املعياري، اي ان املستثمر خيتار احملفظة اخلاصة به على االصول 
 ,Lawson& Pike) اسا  عملية املبادلة بني املعلمتني أي كل من العائد املتوقع واالحنراف املعياري

1979:43 (Elton&Gruber,1997:1744))فرتاضات تتعلق ، ويبىن منوذج ماركويتز على عدد من اال
 (Reilly&Brown,2012: 183) (West, 2004:3-4)بسلوك املستثمرين أمهها: 

 ن لكل بديل استثماري على انه توزيع احتمايل للعوائد املتوقعة خالل فرتة االحتفاظ.و ينظر املستثمر  -أ
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ظم مستوى العائد عند درجة معينة من املخاطرة والعكس عن ويتصرفون بطريقة تو ن عقالنيو املستثمر  -ب 
 صحيح.

يزيد املستثمرون من املنفعة املتوقعة لفرتة واحده، اذ تظهر منحنيات املنفعة اخلاصة ابملستثمرين  -ج
 تناقص يف املنفعة احلدية للثروة.

 املتوقعة.يقدر املستثمرون خماطر احملفظة على أسا  تقلبات العوائد  -د
لذا فإن منحنيات املنفعة هي دالة  ،رات املستثمرين تعتمد فقط على العائد واملخاطر املتوقعةقرا -ه

 للعائدات فقط.على العائد املتوقع والتغري املتوقع )أو االحنراف املعياري( 
املخاطر. وابملثل، ابلنسبة  يفضل املستثمرون عوائد أعلى خلفض ،ابلنسبة ملستوى خماطرة معينة -و

 .(Gao&Li,2013:745)املستثمرون خماطر اقل معني من العائد املتوقع، يفضل ملستوى 
 تحليل املحفظة االستثمارية: :ثالثا

 portfolio Risk& Returnالعائد واملخاطرة للمحفظة  -أ
 Portfolio returnعائد احملفظة  -1

هتا الفردية وحسب حيسب معدل العائد للمحفظة على أسا  املعدل املوزون للعوائد املتوقعة ملكوان
 :(Qi et.al, 2010:21) (deLlano-Paz et al. 2017:638)املعادلة االتية 

 يف احملفظة. iوزن املوجود =  يف احملفظة. iعائد املوجود 
 Portfolio Riskخماطرة احملفظة  -2

التباين يف منوذج ماركويتز هو ابرز مقاييس املخاطرة يف ظل نظرية احملفظة احلديثة،  -ان معيار الوسط 
 (.Scala et al:(Garcia et al. 2017:13)املعادلة االتية احملفظة عن طريق اذ ميكن قيا  خماطرة 

2019:156): 

 اذ ان:
 وزن كل موجود داخل احملفظة. = تباين احملفظة.  =
 ( التباين املشرتك بني األوراق املالية ) = التباين اخلاص ابملوجود. =

املشرتك يف ظل منوذج ماركويتز بطريقني األوىل عن طريق البياانت التارخيية وفق املعادلة ويسحب التباين 
 (::354Berk&Demarzo,2014االتية )
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 التباين املشرتك وفق املعادلة االتية:اما الطريقة الثانية اذا كانت البياانت احتمالية فيحسب 
(Parrino,2012:220) 

c𝑜𝑣𝑖𝑗 = ∑(𝑅𝑖 − )(𝑅𝑗 − )× 𝑃𝑖 

𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗= ( التباين املشرتك بني األوراق املالية𝑖(و )𝑗.) 
𝑅𝑖= ( العائد الفعلي للموجود𝑖.)= للموجود املتحقق العائد متوسط (𝑖.) 
𝑅𝑗= ( العائد الفعلي للموجود𝑗 .)= للموجود املتحقق العائد متوسط (𝑗.) 
𝑃𝑖= .احتمالية حدوث العائد 

استخراج معامل االرتباط وفق املعادلة وهناك طريقة أخرى حلساب التباين او معامل االختالف بعد 
 (:Meyers,2003:169) (Mahabadi et al. 2018:9)االتية

𝐶 
C𝑜𝑣𝑖𝑗 = 𝜎𝑖 𝜎𝑗 𝜌𝑖𝑗 

𝜎𝑖𝜎𝑗 املعياري للسهم= االحنراف(𝑖) ( 𝑗.) 

.) 𝜌𝑖𝑗 =معامل االرتباط لالسهم ( 

اما معامل االرتباط يف منوذج ماركويتز الذي يقوم حبساب درجة االرتباط بني خيارين من االستثمار 
 (Malz,2011:76) (Qureshi &Paydar,2012:50) فيسحب وفق الصيغة االتية:

 اذ ان:

𝜎𝑖 𝜎𝑗االحنراف املعياري للسهم = (𝑖)(𝑗) 
 .( التباين املشرتك بني األوراق املالية )  =

 االنتقادات املوجهة اىل نموذج ماركويتز: عًا:راب
جمموعة من االنتقادات اليت مت توجيهها اىل منوذج ماركويتز ترجع اىل الصعوبة والتعقيد يف التطبيق هناك 

 (:Elton,et,al.,1976:1341) وبناء احملافظ منها
ملدخالت وخاصة حيتاج اىل عدد كبري من املدخالت، وصعوبة تقدير جودة البياانت املتعلقة اب -1

 املالية.مصفوفة التباين املشرتك، اذ يتطلب حساب التباين املشرتك لكل زوج من األوراق 
حيتاج اىل وقت وتكلفة كبرية هبدف الوصول اىل احملفظة الكفؤة )صعوبة حل مشكلة الربجمة  -2

 اخلطية(.
املبادلة بني العائد واملخاطرة  صعوبة يف تثقيف املستثمرين ومدراء احملافظ خاصة فيما يتعلق بعملية -3

ان جوهر نظرية احملفظة ليس جبديد، واليت يتم التعبري عنها ابلتابني املشرتك والعوائد واالحنراف املعياري، 
عندما قام ماركويتز بنشر مقالته الرائدة ومن مث كتابه الالحق عام  1952صول هذه النظرية اىل عامويعود ا
لذي حصل منذ تقدمي وتطوير ال ما أوالقارئ قد يس عام، 50 احملفظة قد جتاوز عمرهااي ان نظرية  1958
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ابإلضافة اىل ذلك إذا كان لديك معرفة ابملمارسات الفعلية للمؤسسات املالية، فقد تتساءل ملاذا النظرية،  
 ؟استغرقت هذه النظرية وقتا طويال الستخدامها من قبل املؤسسات املالية

عن هذين السؤالني ارتباطًا وثيًقا، وقد ركزت معظم البحوث على إدارة احملافظ يف  ترتبط اإلجاابت
يف التنفيذ حديثة  كانت العديد من التطبيقات  على طرق لتنفيذ النظرية األساسية، املاضية 50ال السنوات 

ى إدارة العهد، وبفضل هذه املسامهات اجلديدة فقط أصبحت نظرية احملفظة قابلة للتطبيق بسهولة عل
كان هناك اثنان من املداخل يف األدبيات حلل أول هذه   ( لقدElton,et,al.,2014:126الكفؤة )احملافظ 

املشاكل كان أحد استخدام منوذج املؤشر الواحد هبدف الوصول اىل التباين املشرتك، والثاين هو افرتاض 
إثبات أن مجيع االرتباطات املشرتكة  على وجه اخلصوص، مت وجود تركيبة بسيطة ملصفوفة التباين املشرتك

 .(Elton,et,al.,1976:1341) هبياكل االرتباطات يف املستقبلهي نفسها تؤدي وظيفة ممتازة للتنبؤ 
 The Single-Index Modelنموذج املؤشر الواحد  خامسًا:

 من خالل تطوير بتبسيط عملية بناء احملافظ (Elton& Gruber& Padberg: EGP) قام كل من
معايري بسيطة الختيار احملفظة اليت ال تقوم على استخدام الربجمة الرتبيعية، اذ تسمح قواعد قرارهم البسيطة 

 جيب تضمينها يف احملفظة وكمية االستثمار يف كل منهاأبن حيددوا بسهولة األوراق املالية اليت 
(Chen&Brown,1983:1087 )املؤشر الواحد أن احلركة املشرتكة بني األسهم ترجع إىل  يفرتض منوذج

وابلتايل ميكن احلصول على  ،(Nandan& Srivastava,2017:74) التأثري املشرتك الوحيد ألداء السوق
 وقد (Ali,2008:5)األسهم على مؤشر سوق مقيا  هذا املؤشر من خالل ربط عائد األسهم ابلعائد 

اقرتح وليام شارب منوذج املؤشر الواحد والذي يقوم على اسا  املراقبة املستمرة للمؤشرات السوقية ألسعار 
يرتفع السوق )والذي يتم قياسه من قبل أي من مؤشرات  ( فعندماS&P500) املثالاالسهم على سبيل 

فإن معظم األسهم متيل إىل الزايدة يف السعر، وعندما تنخفض  ،(سوق األسهم املتاحة على نطاق واسع
السوق متيل معظم األسهم إىل االخنفاض يف السعر، هذا يشري إىل أن أحد األسباب اليت قد تكون مرتبطة 

(، وميكن Toma & Fulga, 2018:4السوق )بعائدات االوراق املالية هو االستجابة املشرتكة لتغريات 
األوراق األسهم ابلعائد على مؤشر سوق  احلصول على مقيا  مفيد هلذه العالقة من خالل ربط العائد على

أهم ميزة يف منوذج املؤشر الواحد هو اإلطار الذي يوفره ، ولعل Gautam:2014:111)&(Singh املالية
ابلغة األمهية لفعالية احملفظة  دعيف إعداد قائمة املدخالت اليت تُ  لتحليل االقتصاد الكلي واالوراق املالية

و يعتمد تقدير العائد املتوقع  لكل االوراق املالية، املخاطر اذ يتطلب منوذج ماركويتز تقديرات لعالوة، املثلى
ولكن إذا قام العديد من احملللني املختلفني ، على كل من توقعات االقتصاد الكلي وتوقعات الشركات الفردية

إبجراء حتليل لألوراق املالية ملؤسسة كبرية مثل شركة صناديق االستثمار املشرتك، فإن النتيجة احملتملة هي 
، لتطابق يف التوقعات االقتصادية الكلية اليت تكمن جزئيًا يف توقعات العائدات عرب األوراق املاليةعدم ا

إضافة اىل ذلك فإن االفرتاضات األساسية ملخاطر ومؤشرات السوق غالباً ما تكون غري واضحة يف حتليل 
ن املصدرين املختلفني متاًما لتغري ينشئ منوذج املؤشر الواحد إطارًا يفصل بني هذي األوراق املالية الفردية،
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وفقا لنموذج املؤشر الواحد فانه ميكن كتابة العائد  ،العائد وجيعل من السهل ضمان التطابق بني احملللني
 (Mary& Rathika,2015:90) :املتوقع لألوراق املالية

 اذ ان:
 =Riالفرتةعلى الورقة املالية يف  العائدt)) 
 =αiمتغري عشوائياالضايف للورقة غري املرتبط ابلسوق وهو  العائد. 

iβالسوقدرجة حساسية الورقة املالية جتاه التغريات يف  ،= امليل. 
 =Rmيف الفرتة  العائد على مؤشر السوقt)) 

لى قسمني، جزء يرجع اىل السوق ومرتبط به، وجزء عوحبسب املعادلة السابقة فان عائد السهم يقسم 
يرمز اىل القيمة العشوائية)غري ei)، و)(ai)( يرمز اىل القيمة املتوقعة αiان )اخر مستقل عن السوق، ولنفرتض 

 ك:، لذل(ai)املؤكدة( ل 
ai= αi + ei 

بشأن عوائد االوراق  الذي يقيس عدم التأكد (σei) واالحنراف املعياري لـ ،له قيمة صفر (ei)ن  إاذ 
املالية، ميكن كتابة املعادلة السابقة لعائد الورقة املالية الذي يرتبط مبؤشر السوق حسب املعادلة االتية: 

(Bilbao et al., 2007:829)(DuPlessis,2009:39:) 

ويف ظل منوذج املؤشر الواحد ميكن حساب العائد املتوقع واالحنراف املعياري والتباين الكلي وفق الصيغ 
 (Sharpe,et.al,1999:198-199)(Schlueter & Sievers 2014:9)الرايضية االتية: 

 :(Hwang,et.al, 2012:92) اما تباين عائد الورقة املالية وفق منوذج املؤشر الواحد فيمكن حسابه

 :(Toma & Fulga, 2018:4)( j( و)iلتباين املشرتك بني عوائد الورقتني )اما ا

 (Rosdiana,2012:41): داما معامل االرتباط يف ظل منوذج املؤشر الواح

 ،(αiووفقا لنموذج املؤشر الواحد فان العائد املتوقع يتكون من جزئني، االول هو اجلزء املرتبط ابلشركة)
وكذلك احلال ابلنسبة للمخاطرة فهي ايضا تتكون من جزئني  (،i Rmابلسوق)اما اجلزء الثاين فهو مرتبط 

ان التباين املشرتك يعتمد فقط  كما،  (m2σ2iβابلسوق)اجلزء املرتبط  (، والثاينeiσابلشركة)االول مرتبط 
ركات االوراق املالية فيما بينها وهذا يعين ان منوذج املؤشر الواحد ينص على ان حت ،على خماطرة السوق

 تستجيب للتحركات والتغريات يف االسواق.
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 The Single Index Model andنموذج املؤشر الواحد والتنويع :ًادسسا 
Diversification  

(، iSوهي عبارة عن املتوسط املوزون لقيم بيتا الفردية لألرواق املالية ) (Bp) ابلرمزيرمز اىل بيتا احملفظة 
  (Vishwanath,2007:100):ذلك فان بيتا احملفظة حتسبل

 (Bhansali:2011,238) االيت:( فيمكن ان حتسب حسب αpوكذلك احلال ابلنسبة اىل الفا احملفظة)

ويف ظل منوذج املؤشر الواحد ميكن حساب العائد املتوقع واالحنراف املعياري للمحفظة وفق الصيغة 
 (Amenc& Le Sourd,2003:87) (Grover& Lavin,2007:63)االتية: 

 Quiry,et.al,2009:403 (Brown)//حسابه: )اما تباين احملفظة وفق منوذج املؤشر الواحد فيمكن 
2000,243) 

 خطوات حتديد االسهم الداخلة يف احملفظة: :اً سابع
( 10( و )9واملخاطرة لألوراق املالية وفق منوذج املؤشر الواحد وحسب املعادلة رقم ) حساب العائد1- 

 وكما موضح ادانه:

اخلطوة الثانية تقوم على اسا  ترتيب االوراق املالية من االعلى اىل االسفل عن طريق نسبة العائد  2-
وتقوم هذه النسبة بقيا  مرغوبية  (Treynor)( ويطلق على هذه النسبة نسبة ترينور βاالضايف اىل بيتاه )

 (Jordan &Miller,2009:415)كل سهم لإلدخال يف احملفظة: 

-cut) اخلطوة الثالثة بعد ان يتم ترتيب االوراق املالية من اعلى اىل اسفل يتم حتديد معدل القطع 3-
off)  ويتم ذلك عن طريق مقارنة نسبة العائد الفائض اىل بيتاه مع القيم الرتاكمية وبعدها يتم حتديد االسهم
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الصيغة االتية: الداخلة يف احملفظة يف حال البيع القصري غري مسموح فيه وحيسب وفق 
(Loviscek,2015:1205)(Tirtana,2009:23). 

 اذ ان:
Ciمعدل القطع = ,m 2σ=   املاليةتباين عائد السوق االوراق 
ei2σ= تباين عائد الورقة املالية ,=Ri  املاليةمعدل عائد الورقة 

 (Mehta,2015:5) االتيةاخلطوة الرابعة: تتمثل يف حتديد الوزن لكل ورقة مالية ووفقا للصيغة  -4

 وزن الورقة املالية يف احملفظة
 الوزن النسيب للورقة املالية املدرجة يف احملفظة.

 :Kamal, 2012:34)) املعادلة االتيةفيمكن حساهبا وفق  Zاما قيمة 

 الجانب العملي :المحور الثالث

 تحليل معدالت العائد واملخاطرة للشركات عينة الدراسة الحالية: :أوال
( سلسلة من العائد املتوقع واالحنراف املعياري والتباين وااللفا والبيتا واملخاطرة اخلاصة، 2ينب اجلدول )

( وهذا 0.01307ونالحظ من اجلدول ان اعلى معدل للعائد املتوقع كان يف شركة األسواق احلرة اذ بلغ )
عين احلركة التصاعدية السهم هذه الشركة، اما ادىن معدل للعائد املتوقع كان يف شركة االستثمارات ي

وهذا يعين احلركة التنازلية السهم الشركة، اما يف ما يتعلق ابالحنراف  (0.02862-املتخصصة اذ بلغ )
(، اما أدىن 0.26349) املعياري فقد بلغت اعلى قيمة له يف شركة التجمعات خلدمات التغذية اذ بلغت

( وعند املقارنة مع االحنراف املعياري 0.02965معدل لالحنراف املعياري كان يف شركة اإلسكان اذ بلغ )
( ويعين ذلك املخاطرة الكلية للشركات يف كلتا احلالتني كانت مرتفعة، اما يف ما 0.024للسوق البالغ )

( وهذا يعين ان القيمة 0.013458األسواق احلرة اذ بلغت )يتعلق ابأللفا فقد كانت اعلى قيمة هلا يف شركة 
راحبة، اما  اً احلقيقية هلذه الشركة اكرب من القيمة السوقية وتعد هذه األسهم من وجهة نظر املستثمرين اسهم

( وهي قيمة سالبة 0.02821-ادىن قيمة لأللفا فقد كانت يف شركة االستثمارات املتخصصة اذ بلغت )
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لقيمة السوقية هلذه األسهم اكرب من القيمة احلقيقية وتعد من األسهم اخلاسرة، اما يف ما وهذ يعين ان ا 
( وهذا يعين 3.06632يتعلق يف البيتا فقد كانت اعلى قيمة هلا يف شركة التجمعات االستثمارية اذ بلغت )
م شركة احلياة الدوائية ان حركة األسهم اكثر تقلبا من حركة السوق، اما ادىن قيمة للبيتا فقد كانت يف سه

( ويعين ذلك ان حركة األسهم اقل تقلبا من السوق، اما املخاطرة اخلاصة ابلشركة فقد 0.2055-اذ بلغت )
(، اما ادىن خماطرة 0.06743كانت اعلى قيمة هلا يف سهم شركة التجمعات خلدمات التغذية اذ بلغت )

( 0.00058الذي بلغ )املقارنة مع تباين السوق  ( وعند0.00088خاصة كانت يف شركة اإلسكان اذ بلغت )
 جند ان التباين غري املرتبط بتحركات السوق يف كلتا احلالتني مرتفع وحسب اجلدول االيت:

 (2017-2010( عرض شامل ملدخالت الدراسة يف سوق عمان لألوراق املالية للفرتة من )2جدول )
كة  القطاع ت Ŕi  Ϭi 2 الشر

i Α β 2
ei  

 
- السوق 

0.00182 

0.024 0.00058 
   

1 

القطاع 

 المال  

- العرب   

0.00807 

0.05197 0.0027 -0.00567 1.31257 0.00171 

0.00173 0.00088 0.02965 0.00164 اإلسكان 2

7 

0.05242 0.00088 

3   
 
األردب

  
 الكويت 

-

0.00086 

0.04676 0.00219 0.00077 0.89177 0.00173 

اإلسالم   4

  
 
 األردب

0.00147 0.05771 0.00333 0.00335 1.03166 0.00272 

0.00100 0.003 0.05474 0.00021 االستثماري 5

2 

0.43647 0.00289 

القاهرة  6

 عمان
-0.0052 0.06726 0.00452 -0.00326 1.06096 0.00388 

0.00404 0.00377 0.0614 0.00347 األردن 7

7 

0.31604 0.00371 

األول  8

 للتأمي   
-

0.00435 

0.05797 0.00336 -0.00365 0.38369 0.00328 

التأمي    9

 اإلسالمية
-

0.00375 

0.05456 0.00298 -0.0026 0.63213 0.00275 

االتحاد  10

 العرب   
-

0.00053 

0.13238 0.01752 0.00061

9 

0.62972 0.0173 

االتحاد  11

 لالستثمارات
-

0.00339 

0.12664 0.01604 0.00040

6 

2.08128 0.01354 

0.00529 0.00468 0.06842 0.0039 األردن األول  12

6 

0.7635 0.00435 

- العربية 13

0.01042 

0.0692 0.00479 -0.00763 1.53209 0.00344 
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- األمي    14

0.00993 

0.05879 0.00346 -0.00751 1.32795 0.00244 

- المتحدة 15

0.01525 

0.10212 0.01043 -0.0133 1.07089 0.00977 

0.00268 0.00527 0.07259 0.00158 األردنية 16

8 

0.6073 0.00506 

تطوير  17

  
 األراض 

0.00238 0.10108 0.01022 0.00472

8 

1.28892 0.00926 

التجمعات  18

 االستثمارية
-

0.01634 

0.26207 0.06868 -0.01075 3.06632 0.06327 

 0.00418 0.32065 0.00714 0.00424 0.06513 0.00656 ميثاق 19

ق  20 الشر

 العرب   
-

0.00137 

0.18806 0.03537 0.00105

9 

1.3335 0.03434 

التجمعات  21

لخدمات 

 التغذية 

-

0.01133 

0.26349 0.06942 -0.00794 1.862 0.06743 

 
 المتوسط

 
-

0.00331 

0.09486 0.01318 -0.0014 1.04771 0.01228 

22 

قطاع 

 الخدمات

زارة 

 لالستثمار
-

0.01206 

0.12194 0.01487 -0.0107 0.7461 0.01455 

البحر  23

 المتوسط
0.00275 0.03422 0.00117 0.00317

5 

0.2305 0.00114 

الدولية  24

للفنادق 

 واألسواق

-0.003 0.03871 0.0015 -0.00186 0.62106 0.00128 

العربية  25

 الدولية
-

0.00468 

0.06108 0.00373 -0.00407 0.33797 0.00367 

الملكية  26

 األردنية
-

0.01593 

0.11367 0.01292 -0.01212 2.08646 0.01041 

السالم  27

 للنقل
-

0.01094 

0.07148 0.00511 -0.01077 0.09546 0.0051 

النقليات  28

 السياحة
-

0.00043 

0.04886 0.00239 0.00036 0.43552 0.00228 

ر.م للنقل  29

 واالستثمار
-0.007 0.07566 0.00572 -0.00653 0.25864 0.00569 

األسواق  30

 الحرة
0.01307 0.06337 0.00402 0.01345

8 

0.211 0.00399 

االستثمارات  31

 المتخصصة
-

0.02862 

0.16803 0.02823 -0.02821 0.22581 0.0282 
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 المتوسط

 
-

0.00668 

0.0797 0.00797 -0.00573 0.52485 0.00763 

32 

قطاع 

 الصناعة

األردن 

 الدوائية 
-

0.01191 

0.07733 0.00598 -0.01075 0.63207 0.00575 

الحياة  33

 الدوائية
0.00464 0.08655 0.00749 0.00426

8 

-0.2055 0.00747 

العربية  34

 للمبيدات
0.00077 0.03722 0.00139 0.00119 0.23169 0.00135 

وكيمياو 35 البت 

 يات
0.00043 0.09646 0.0093 0.0024 1.08297 0.00863 

العالمية  36

 للزيوت
0.00707 0.06891 0.00475 0.00784

6 

0.42275 0.00465 

االلبان  37

 األردنية
0.00419 0.10828 0.01173 0.00475

9 

0.31372 0.01167 

البوتاس  38

 العربية
-

0.00797 

0.0781 0.0061 -0.00555 1.32758 0.00508 

- الفوسفات 39

0.02036 

0.08318 0.00692 -0.01778 1.41216 0.00577 

- االسمنت 40

0.01843 

0.10628 0.0113 -0.01631 1.16169 0.01052 

 االلمنيوم/  41

 ارل
0.00373 0.0699 0.00489 0.00360

4 

-0.0694 0.00488 

 
 المتوسط

 
-

0.00378 

0.08122 0.00698 -0.00263 0.63097 0.00658 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية.
واملخاطرة ( متوسطات العائد املتوقع واالحنراف املعياري والتباين الكلي وااللفا والبيتا 2وينب اجلدول )

اخلاصة على مستوى القطاعات االقتصادية املبحوثة، ونالحظ من اجلدول ان اعلى متوسط للعائد املتوقع 
يف مستوايت  اً ( وهو متوسط سالب ويعين ذلك اخنفاض0.00331-كان يف قطاع االستثمار املايل اذ بلغ )

املالية، اما ادىن متوسط للعائد املتوقع  النشاط االقتصادي يف قطاع االستثمار املايل يف سوق عمان لألوراق
يف مستوايت  اً ( وهو أيضا متوسط سالب وهذا يعين اخنفاض0.00668-كان يف قطاع اخلدمات اذ بلغ )

النشاط االقتصادي يف قطاع اخلدمات، اما االحنراف املعياري فقد كانت اعلى قيمة يف قطاع االستثمار 
لية يف هذا القطاع، اما ادىن متوسط لالحنراف املعياري فقد كانت يف املايل وهذا يعين زايدة املخاطرة الك

( وهذا يعين أيضا 0.024( و عند املقارنة مع االحنراف املعياري للسوق البالغ )0.079703قطاع اخلدمات )
املايل  يف املخاطرة الكلية يف قطاع اخلدمات، اما االلفا فقد كانت اعلى قيمة هلا يف قطاع االستثمار اً ارتفاع

( ويف كلتا احلالتني قيمة االلفا -0.00573)(، اما ادىن متوسط لأللفا فقد كانت 0.0014-اذ بلغت )
سالبة وهذا يعين ان القيمة احلقيقة السهم هذه القطاعات اقل من القيمة السوقية وهي اسهم خاسرة وجيب 
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( وهذا يعين ان 1.047706ايل اذ بلغت )بيعها، اما البيتا فقد كانت اعلى قيمة هلا يف قطاع االستثمار امل
حركة هذا القطاع اعلى من حركة السوق، اما ادىن قيمة للبيتا فقد كانت يف قطاع اخلدمات اذ بلغت 

( وهذا يعين ان حركة األسهم هلذا القطاع أبطأ من حركة السوق، اما املخاطرة اخلاصة فقد 0.52485)
 (.0.000576السوق الذي بلغت قيمته )كانت يف كلتا احلالتني هي اعلى من تباين 

 بناء املحفظة االستثمارية املثلى: :ثانيا
مت ترشيح مجيع األسهم املشار اليها يف عينة الدراسة فيي بناء احملفظة االستثمارية املثلى وكما موضح 

 االيت: ( وحسب 2ادانه يف اجلدول )
 املخاطرة ونسب البيتا للشركات عينة الدراسة( معدالت العائد املتوقع واخلايل من 3جدول )

STOCK CAMPANY 
𝑹𝒊 𝑹𝑭 𝑹𝒊 − 𝑹𝑭  i 

 

 0.004883 0.06945- 0.02798- 0.031708 0.003731 ارل-االلمنيوم  41

 0.007467 0.20548- 0.02707- 0.031708 0.004642 الحياة الدوائية  18

24 
التجمعات 

 0.063267 3.066316 0.04805- 0.031708 0.01634- االستثمارية 

 0.013542 2.081279 0.0351- 0.031708 0.00339- االتحاد 11

 0.00926 1.288924 0.02933- 0.031708 0.002378 تطوير األراضي 23

 0.010414 2.086459 0.04764- 0.031708 0.01593- الملكية األردنية  28

27 
التجمعات 

 0.067427 1.862 0.04304- 0.031708 0.01133- لخدمات التغذية

 0.034342 1.333499 0.03308- 0.031708 0.00137- الشرق العربي 26

 0.003436 1.532086 0.04213- 0.031708 0.01042- العربية  13

 0.008629 1.082971 0.03128- 0.031708 0.000425 البتروكيمياويات 35

4 
اإلسالمي 
 0.002717 1.031655 0.03024- 0.031708 0.001469 األردني 

38 
البوتاس 
 0.005084 1.327585 0.03968- 0.031708 0.00797- العربية 

 0.001708 1.312571 0.03978- 0.031708 0.00807- العربي 1

 0.002441 1.32795 0.04164- 0.031708 0.00993- األمين 14

 0.003875 1.06096 0.0369- 0.031708 0.0052- القاهرة عمان 6

 0.004346 0.763505 0.02781- 0.031708 0.003903 األولى 12

 0.001728 0.891772 0.03256- 0.031708 0.00086- االرني الكويتي 3

 0.00577 1.412165 0.05207- 0.031708 0.02036- الفوسفات 39

 0.010519 1.161693 0.05014- 0.031708 0.01843- االسمنت 40

 0.009769 1.070895 0.04696- 0.031708 0.01525- المتحدة 15

 0.005057 0.607296 0.03013- 0.031708 0.00158 األردنية 16

 0.017295 0.629725 0.03224- 0.031708 0.00053- االتحاد العربي 10

21 
الدولية للفنادق 

 0.001277 0.621058 0.0347- 0.031708 0.003- واألسواق
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9 

التأمين 
 0.002746 0.632131 0.03546- 0.031708 0.00375- اإلسالمية

 0.004645 0.422747 0.02463- 0.031708 0.007075 العالمية للزيوت 36

 0.01455 0.746097 0.04376- 0.031708 0.01206- زارة لالستثمار 19

 0.005749 0.632075 0.04362- 0.031708 0.01191- األردن الدوائية 17

 0.002886 0.436466 0.0315- 0.031708 0.000206 االستثماري 5

30 
النقليات 
 0.002278 0.435518 0.03214- 0.031708 0.00043- السياحة

 0.004183 0.32065 0.02515- 0.031708 0.006555 ميثاق 25

 0.011668 0.31372 0.02752- 0.031708 0.004187 االلبان األردنية 37

 0.00399 0.211001 0.01864- 0.031708 0.013073 األسواق الحرة 32

 0.003712 0.316044 0.02824- 0.031708 0.00347 األردن 7

 0.003276 0.383692 0.03606- 0.031708 0.00435- األولى للتأمين 8

 0.003665 0.337972 0.03639- 0.031708 0.00468- العربية الدولية 22

 0.00114 0.230495 0.02895- 0.031708 0.002755 البحر المتوسط 20

34 
العربية 
 0.001354 0.231691 0.03094- 0.031708 0.000768 للمبيدات

31 
ر.م للنقل 
 0.005686 0.258637 0.03871- 0.031708 0.007- واالستثمار

33 
االستثمارات 
 0.028204 0.225806 0.06033- 0.031708 0.02862- المتخصصة

 0.005104 0.095457 0.04265- 0.031708 0.01094- السالم للنقل 29

 0.000877 0.052416 0.03007- 0.031708 0.001641 اإلسكان 2

 ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية.املصدر: من اعداد الباحث 
( معدالت العائد املتوقع لألسهم الفردية عينة الدراسة ومعدالت العائد على حواالت 3يبني اجلدول )

اخلزينة يف سوق عمان لألوراق املالية والبيتا واملخاطرة اخلاصة لألسهم الفردية اذ من خالل هذا اجلدول يتم 
تنازليا من األعلى اىل األدىن من خالل مؤشر ترينور والذي حيدد مرغوبية كل سهم لإلدخال ترتيب األسهم 

 (.4اىل احملفظة املثلى وكما موضح ادانه يف اجلدول )
 ( احملفظة املثلى واوزاهنا وفق معيار حد القطع السهم الشركات عينة الدراسة4جدول )

 4 3 2 1 الخطوات  الرقم

STOCK CAMPANY  

(𝑹𝒊 − 𝑹𝑭)

 𝒊
 

(𝑹𝒊 − 𝑹𝑭) 𝒊

𝟐𝒆𝒊
 [2] [3] *𝟐𝒎 

 0.000229208 0.39790312 0.39790312 0.402871154 ارل-االلمنيوم  41

 0.000658235 1.142689443 0.744786323 0.131718531 الحياة الدوائية  18

24 
التجمعات 

 االستثمارية 
-0.015671246 -2.328953104 -1.186263661 -0.000683336 

 0.003790576- 6.580401223- 5.394137562- 0.016863669- االتحاد 11

 0.006142297- 10.66296359- 4.082562372- 0.022755794- تطوير األراضي 23

 0.011640161- 20.20719822- 9.544234621- 0.022830759- الملكية األردنية  28

27 
التجمعات 

 لخدمات التغذية
-0.023114634 -1.1885299 -21.39572812 -0.012324802 
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 0.013064734- 22.68024268- 1.284514566- 0.0248075- الشرق العربي 26

 0.023885833- 41.4655588- 18.78531611- 0.027499388- العربية  13

 0.02614742- 45.39165069- 3.92609189- 0.02888624- البتروكيمياويات 35

4 
اإلسالمي 
 األردني 

-0.029311613 -11.48095801 -56.87260869 -0.032760915 

 0.038729507- 67.23402219- 10.3614135- 0.029886443- البوتاس العربية  38

 0.056337528- 97.80136453- 30.56734234- 0.030304297- العربي 1

 0.069386548- 120.4543273- 22.65296275- 0.031353857- األمين 14

 0.07520631- 130.5573743- 10.10304706- 0.034783144- القاهرة عمان 6

 0.078020053- 135.4420021- 4.884627776- 0.036417768- األولى 12

 0.08769901- 152.2445718- 16.8025697- 0.036516978- األردني الكويتي 3

 0.095038964- 164.9866553- 12.74208343- 0.036869104- الفوسفات 39

 0.098228821- 170.5242135- 5.537558275- 0.043161332- االسمنت 40

 0.101194154- 175.6720012- 5.147787687- 0.043850194- المتحدة 15

 0.103278385- 179.290205- 3.618203791- 0.049610327- األردنية 16

 0.103954529- 180.4639833- 1.173778283- 0.051193723- االتحاد العربي 10

21 
الدولية للفنادق 

 واألسواق
-0.055880242 -16.88469961 -197.3486829 -0.113680796 

9 
التأمين 
 اإلسالمية

-0.05609874 -8.162897663 -205.5115806 -0.118382954 

 0.119674274- 207.7532986- 2.241718079- 0.058270309- العالمية للزيوت 36

 0.120967028- 209.9975053- 2.244206631- 0.058658582- زارة لالستثمار 19

 0.123729227- 214.7926543- 4.795148979- 0.069003068- األردن الدوائية 17

 0.126473152- 219.5560789- 4.763424636- 0.072175011- االستثماري 5

30 
النقليات 
 السياحة

-0.073802486 -6.145156318 -225.7012352 -0.130013009 

 0.131123663- 227.629318- 1.928082781- 0.078443822- ميثاق 25

 0.131549901- 228.3692637- 0.739945726- 0.087725266- االلبان األردنية 37

 0.132117589- 229.3547633- 0.985499631- 0.088318031- األسواق الحرة 32

 0.133502417- 231.7588113- 2.404047955- 0.089348094- األردن 7

 0.135935246- 235.9821765- 4.223365206- 0.093968856- األولى للتأمين 8

 0.137868206- 239.337776- 3.355599481- 0.107678248- العربية الدولية 22

 0.141239743- 245.1907288- 5.852952799- 0.125614637- البحر المتوسط 20

34 
العربية 
 للمبيدات

-0.133542348 -5.293677532 -250.4844063 -0.144289115 

31 
ر.م للنقل 
 واالستثمار

-0.149677535 -1.760780614 -252.2451869 -0.145303395 

33 
االستثمارات 
 المتخصصة

-0.267156903 -0.482975411 -252.7281623 -0.145581609 

 0.146041112- 253.5258554- 0.797693049- 0.446828789- السالم للنقل 29

 0.147075989- 255.3223914- 1.796536006- 0.573622121- اإلسكان 2

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية.
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5 6 7 8 9 10 

 𝟐𝒊

𝟐𝒆𝒊
 

 [5] [6] * 𝟐𝒎 +1 Ci [
𝟒

𝟕
] 𝒁𝒊 𝒘𝒊 

0.98766843 0.98766843 1.000568937 0.000229078 -5.720383529 0.613319505 

5.654377681 6.642046111 1.003826086 0.000655726 -3.606539035 0.386680495 

148.6131428 155.2551889 1.089433247 -0.00062724 0 0 

319.8673803 475.1225691 1.273689752 -0.002976059 0 0 

179.4076026 654.5301717 1.377035762 -0.004460521 0 0 

418.0428103 1072.572982 1.617845272 -0.007194854 0 0 

51.41893588 1123.991918 1.647464652 -0.007481072 0 0 

51.7792832 1175.771201 1.677291606 -0.007789185 0 0 

683.1176045 1858.888806 2.070794882 -0.011534621 0 0 

135.9156443 1994.80445 2.149087772 -0.012166753 0 0 

391.6863289 2386.490779 2.374714886 -0.013795726 0 0 

346.6927586 2733.183537 2.57442389 -0.015043951 0 0 

1008.68013 3741.863667 3.155464304 -0.017853958 0 0 

722.4936584 4464.357326 3.571649774 -0.01942703 0 0 

290.4581336 4754.815459 3.738965367 -0.020114204 0 0 

134.1276001 4888.943059 3.816228271 -0.020444284 0 0 

460.1303402 5349.073399 4.081281895 -0.021488104 0 0 

345.6032802 5694.67668 4.280363315 -0.022203481 0 0 

128.2990588 5822.975738 4.354268745 -0.0225592 0 0 

117.3948674 5940.370606 4.42189292 -0.022884804 0 0 

72.93247155 6013.303077 4.463904964 -0.023136332 0 0 

22.92816785 6036.231245 4.477112513 -0.023219101 0 0 

302.1586725 6338.389918 4.651168088 -0.024441343 0 0 

145.5094655 6483.899383 4.734987405 -0.025001746 0 0 

38.47101738 6522.370401 4.757148262 -0.025156726 0 0 

38.25879456 6560.629195 4.77918687 -0.025311215 0 0 

69.4918225 6630.121018 4.819216961 -0.025674135 0 0 

65.99825266 6696.11927 4.857234615 -0.026038098 0 0 

83.26489598 6779.384166 4.905198551 -0.026505147 0 0 

24.57915401 6803.96332 4.919357135 -0.026654634 0 0 

8.434807437 6812.398128 4.924215924 -0.026714893 0 0 

11.15853266 6823.55666 4.930643688 -0.026795201 0 0 

26.90653871 6850.463199 4.946142939 -0.026991217 0 0 

44.94430792 6895.407507 4.972032672 -0.027339974 0 0 
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31.16320651 6926.570714 4.989983935 -0.027628988 0 0 

46.5945128 6973.165226 5.016824253 -0.028153217 0 0 

39.6404408 7012.805667 5.039658745 -0.028630731 0 0 

11.76382691 7024.569494 5.046435183 -0.028793275 0 0 

1.807834294 7026.377328 5.047476569 -0.028842454 0 0 

1.78523199 7028.16256 5.048504934 -0.028927596 0 0 

3.131915492 7031.294476 5.050309044 -0.029122176 0 0 

 املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات احلاسبة االلكرتونية.
وقد مت بناء احملفظة املثلى من األسهم العادية ابالعتماد على نتائج التحليل االحصائي يف اجلدول رقم 

االوزان للمحفظة  ( يف استخراجRanking Simpleالبسيط )( ومن خالل استخدام أمنوذج التدرج 4)
  -:(3)املثلى من خالل منوذج شارب وحسب اخلطوات االتية

وقد وضعت  ( ولكل سهمRi-RF/iترينور )األسهم تنازليا من خالل مؤشر  اخلطوة األوىل: ترتيب
 (.4( من اجلدول )1يف العمود )

 (Ri- (ei2/βRFالصيغة )ترتيب األسهم تنازليا من خالل مؤشر ترينور حسب  اخلطوة الثانية: بعد
 ( من اجلدول السابق.2ووضعت يف العمود )

( وحسب 3( تراكميا ووضعت النتائج ابلعمود يف اجلدول )2القيم يف العمود ) اخلطوة الثالثة: مجعت
 ).ei)2/RF)) -Ri(الرايضيةالصيغة 

السوق والبالغ ( ولكل سهم يف اجلدول بقيم تباين حمفظة 3ضربت القيم العمود )اخلطوة الرابعة: 
 (.4( ووضعت يف اجلدول رقم )0.000576)

ei(الصيغة  اخلطوة اخلامسة: حسبت
2/2(β ( 5لكل سهم ووضعت يف العمود رقم.) 

( وفق الصيغة 6( تراكميا وقد وضعت النتائج يف العمود )5قيم العمود ) اخلطوة السادسة: مجعت
)ei

2/2β(. 
( مث اضيف واحد 0.000576( بقيم تباين حمفظة السوق )5قيم العمود ) اخلطوة السابعة: ضربت

 (.7صحيح لكل انتج من النواتج ووضعت يف العمود رقم )
وذلك من خالل  (Cut off-Rateالقطع )الثامنة قد اختصت حبساب حد  اخلطوة الثامنة: ان اخلطوة

( إزاء كل سهم من األسهم، وقد 7مود )( على القيم الظاهرة يف الع4قسمة القيم الظاهرة يف العمود )
( مع 8(، والغرض من ذلك هو مقارنة قيم العمود الظاهرة يف العمود )8وضعت النتائج يف العمود رقم )

( لسهم معني اقل 8( يف العمود )Ci( واذا كانت النتائج يف حد القطع )4يف اجلدول رقم ) (1العمود )
سيكون ضمن مكوانت احملفظة، ونالحظ من اجلدول ان قيمة ( فأن هذا السهم 1من القيم يف العمود )

(Ciلشركة االملنيوم )-( لذلك فقد 1( هي اقل من نسبة ترينور يف العمود )0.000229078ارل والبالغة )
( 0.00062724-لشركة التجمعات االستثمارية والبالغة ) Ci)مت ادرجها يف احملفظة املثلى. وقد كانت قيمة )

                                                        
 .(Ci)ان هذه اخلطوات واإلجراءات ماهي اال تبسيط حلد القطع -3
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( وعلية فأن إجراءات منوذج املؤشر 0.015671246-( والبالغة )1ة ترينور يف العمود )هي أكرب من نسب 
 الواحد او منوذج التدرج البسيط ال تتضمن شركة التجمعات االستثمارية يف احملفظة املثلى.

( 8يف العمود رقم )( *C)او  (Optimal Cut – off Rateاألمثل )حد القطع  اخلطوة التاسعة: يقع
(، ومن خالل 0.000656سهم األخري الذي تضمنته احملفظة املثلى يف شركة احلياة الدوائية والبالغ )امام ال

 .(Zحد القطع األمثل حسبت قيمة )
من االسهم الداخلة يف تركيبة احملفظة املثلى من  الوزن األمثل لكل سهم اخلطوة العاشرة: مت حساب

اد نسب االستثمار املثلى لكل سهم من خالل قسمة قيم لألسهم املرشحة أوال، مث إجي Z)خالل مجع قيم )
(Z( لكل سهم على جمموع قيم )Z). 

( ومن خالل استخدام منوذج 3وابالعتماد على اخلطوات السابقة واإلجراءات الواردة يف اجلدول )
اة الدوائية ارل وسهم شركة احلي-املؤشر الواحد يف بناء احملفظة املثلى فقد مت ترشيح سهم شركة االملنيوم 

سهم يف حالة عدم السماح ابلبيع القصري وقد مت استخراج  41للدخول اىل احملفظة املثلى فقط من بني 
االوزان املثلى ابالعتماد على منوذج شارب وبعد ترجيح االوزان املثلى لكل من بيتا األسهم الداخلة للمحفظة 

 لنتائج االتية:املثلى واملخاطرة اخلاصة وااللفا فقد مت احلصول على ا
 RP 0.00409031 معدل العائد املتوقع

 8.73129E-06 SYSTEMATIC املخاطرة النظامية

 UNSYSTEMATIC 0.00057604 املخاطرة الالنظامية

 VARIANCE 0.000584772 التباين الكلي

 SD 0.024182051 االحنراف املعياري

 R/R 0.169146509 مؤشر العائد على املخاطرة

 SHARPE 1.142081778- نسبة شارب

 ملخص بناء املحفظة املثلى يف سوق عمان لألوراق املالية :ثالثا
سهم يف بناء احملفظة  41ابالعتماد على اإلجراءات السابقة يف بناء احملفظة املثلى ومن خالل استخدام 

ارل وسهم شركة احلياة الدوائية فقط للدخول للمحفظة املثلى  -املثلى فقد مت ترشيح سهم شركة االملنيوم 
به منوذج املؤشر الواحد  فقط وهذا يظهر بشكل جلي حجم التبسيط الكبري الذي قام 41من بني الـ 

والفرق بني هذا النموذج مع منوذج ماركويتز اذ كما هو معروف فأننا حنتاج اىل دارسة وحتليل واستخراج 
معدالت العائد واملخاطرة و معامالت االرتباط واالوزان لكل سهم من األسهم عينة الدراسة وهذا حيتاج 

يتز مقارنة مع منوذج املؤشر الواحد الذي اقتصر بناء اىل وقت وجهد وتكلفة كبرية يف ظل منوذج ماركو 
ارل وسهم شركة احلياة الدوائية وهذا يؤكد صحة الفرضية  -احملفظة املثلى فقط على سهم شركة االملنيوم 

األوىل اليت تنص على قدرة منوذج املؤشر الواحد على تبسيط إجراءات بناء احملفظة املثلى، وفيما يتعلق 
الذي ينب ملخص بناء  (5واملخاطرة ونسبة األداء ومن خالل النتائج الظاهرة يف اجلدول )خبصائص العائد 

احملفظة املثلى واحملفظة املرجعية يف سوق عمان لألوراق املالية، اذ بلغ معدل العائد املتوقع للمحفظة املثلى 
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-ظة السوق الذي بلغ )( وهو معدل موجب ابملقارنة مع معدل العائد للمحفظة املرجعية او حمف0.0041)
( وهو معدل سالب وهذا يعين تفوق احملفظة املثلى على احملفظة املرجعية يف سوق عمان لألوراق 0.0018

ها وفق منوذج ؤ املالية من خالل معدل العائد، اما املخاطرة الكلية فقد بلغت للمحفظة املثلى اليت مت بنا
مقارنة مع حمفظة السوق اذ بلغت املخاطرة الكلية هلا ( 0.0242املؤشر الواحد )منوذج شارب( فقد بلغت )

( ونالحظ من خالل النتائج تساوي احملفظة املثلى مع احملفظة املرجعية يف املخاطرة الكلية على 0.024)
الرغم من تفوق احملفظة املثلى على احملفظة املرجعية من خالل معدل العائد وهذا يعين ان احملفظة املثلى قد 

مبادلة بني العائد املتوقع واملخاطرة ومن خالل العديد من الدراسات السابقة فهذه النتائج حققت افضل 
اندرة احلدوث ابملقارنة مع احملفظة املرجعية، اذ ومن خالل استخدام مؤشر العائد اىل املخاطرة والذي يبني 

وهو معدل موجب مقارنة مع ( 0.16915عملية املبادلة بني العائد واملخاطرة والذي بلغ للمحفظة املثلى )
( وهو معدل سالب ونالحظ أيضا تفوق احملفظة املثلى من خالل هذا 0.076-احملفظة املرجعية الذي بلغ )

 ،املؤشر وهو يثبت صحة النتائج السابقة من خالل حتقيق احملفظة املثلى افضل مبادلة بني العائد واملخاطرة
(، وقد بلغت 1.1421-تقييم أداء احملفظة املثلى الذي بلغ ) اما معيار األداء وابستخدام معيار شارب يف

( وعلى الرغم من كون نسبة األداء للمحفظة املثلى واحملفظة 1.3971-نسبة شارب للمحفظة املرجعية )
كل من الفرضية الثانية   املرجعية سالبة اال ان احملفظة املثلى قد تفوقت على احملفظة املرجعية وهذا يؤكد صحة

ثة من خالل )إمكانية حتسني خصائص وأداء واحملفظة املثلى من خالل استخدام منوذج املؤشر الواحد( والثال
)وان احملفظة املثلى حتقق افضل مبادلة بني العائد واملخاطرة واألداء ابملقارنة مع حمفظة السوق( وحسب 

 اجلدول االيت:
 مان لألوراق املالية( ملخص بناء احملفظة االستثمارية املثلى يف سوق ع5جدول )

PORTFOLIO R(P) σ2
P SYS UNSYS Rp/ σ2

P SHARPE 

 8.73129E-06 0.0006 0.16915 -1.1421 0.0242 0.0041 المثلى

 1.3971- 0.076-     0.024 0.0018- المرجعية

 االستنتاجات والتوصيات  :المحور الرابع

 االستنتاجات :أوال
أظهرت نتائج حتليل سوق عمان لألوراق املالية ان احملفظة املرجعية او حمفظة السوق هي ذات معدل  .1

لألوراق املالية يف حالة ســــــــالب وهذا يعين ان النشــــــــاط االقتصــــــــادي واالســــــــتثماري يف ســــــــوق عمان 
 (.Down marketاخنفاض ونزول ويعد من وجهة نظر التحليل الفين من األسواق النازلة )

 نتائج حتليل الشركات املدرجة يف سوق عمان لألوراق املالية ان أداء هذه الشركات كان أداءً  أظهرت .2
شــــركة من الشــــركات عينة الدراســــة متوســــطات ســــالبة وهذا يدل على األداء  24اذ حققت  اً ضــــعيف

 التنازيل هلذه الشركات.
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ســـــــتخدام منوذج املؤشـــــــر الواحد أظهرت النتائج اليت مت التوصـــــــل اليها من خالل بناء احملفظة املثلى اب .3 
قدرة هذه النموذج على التبســـــــــــــــيط الكبري يف إجراءات بناء احملفظة املثلى مقارنة مع منوذج ماركويتز 

 احملافظ.الذي حيتاج اىل الوقت والتكلفة إضافة التعقيد الكبري الذي يرافق عملية بناء 
رج يف بورصـــــــة ســـــــوق عمان لألوراق ســـــــهم مد 41أظهرت النتائج اليت مت التوصـــــــل اليها انه من بني  .4

ســــــــــــــهم مؤهل للدخول للمحفظة املثلى وفق  2املالية عينة الدراســــــــــــــة احلالية فقد مت احلصــــــــــــــول على 
إجراءات منوذج املؤشـــــــــــــر الواحد وهذا يؤكد حجم التبســـــــــــــيط الكبري الذي قام به هذا النموذج اذ ان 

 السهمني.إجراءات بناء احملفظة املثلى اقتصرت فقط على هذين 
أظهرت النتائج اليت مت التوصــــــــل اليها قدرة منوذج املؤشــــــــر الواحد لشــــــــارب التأثري يف معدالت العائد  .5

 النموذج.ها وفق هذا ؤ واملخاطرة واألداء للمحفظة املثلى وحتسني خصائص احملفظة اليت مت بنا
سني خصائص احملفظة ان استخدام طريقة املعاينة املثلى يف بناء احملفظة املثلى اثبت كفاءة كبرية يف حت .6

االســـــتثمارية من حيث العائد واألداء، وعلى الرغم من حتقيق الشـــــركات عينة الدراســـــة احلالية وحمفظة 
 الســــــوق متوســــــطات ســــــالبة اال ان اتباع طريقة العينات املثلى أي التقاط األوراق املالية األكثر تداوالً 

بــة من خالل معــدالت العــائــد املوجبــة واالعلى من خالل القيمــة الســـــــــــــــوقيــة قــد حقق النتــائج املرغو 
 واألداء.للمحفظة االستثمارية وتفوق احملفظة املثلى من خالل املخاطرة 

أظهرت النتائج اليت مت التوصـــل اليها تفوق احملفظة املثلى من خالل معدالت العائد واملخاطرة ونســـبة  .7
مان لألوراق املالية وهذا يؤكد م األداء على احملفظة املرجعية او حمفظة الســوق يف ســوق عيشــارب لتقي

 االستثمارية.كفاءة يف منوذج املؤشر الواحد يف بناء احملافظ 
 التوصيات :ثانيا

جيب على مجيع املســــتثمرين الراغبني يف االســــتثمار يف ســــوق عمان لألوراق املالية اتباع منوذج املؤشـــر  .1
الواحد يف بناء احملفظة االســـتثمارية املثلى خاصـــة يف ظل الكفاءة الكبرية اليت يتميز فيها هذا النموذج 

ارية املثلى مقارنة مع النماذج من خالل حتليل األوراق املالية وصــــوال اىل تبســــيط بناء احملفظة االســــتثم
 األخرى.

ضـــرورة قيام املســـتثمرين ابســـتخدام طريقة العينات املثلى يف بناء احملفظة االســـتثمارية من خالل القيام  .2
واالعلى من  بدراســـة مفصـــلة للســـوق املايل عينة الدراســـة واختيار الشـــركات او األســـهم األكثر تداوالً 

ط األوراق املالية الراحبة اذ يتيح ذلك للمســـــــــــــــتثمرين حتقيق حيث القيمة الســـــــــــــــوقية من خالل التقا
 معدالت عائد موجبة وأداء متفوق على حمفظة السوق.

جيب على املستثمرين الراغبني يف استخدام منوذج املؤشر الواحد مراقبة ودراسة السوق بشكل مستمر  .3
اختيار األســـــهم املناســـــبة  ومفصـــــل والقيام بتحديث حمافظهم االســـــتثمارية املثلى ابســـــتمرار من خالل

 التوقيت االفضل.لالستثمار واختيار 
ضرورة القيام بتوجيه املستثمرين يف سوق العراق او سوق عمان لألوراق املالية من خالل عقد ندوات  .4

تثقيفية خمتلفة للتعريف مبميزات هذا النموذج يف بناء احملفظة االســــــــــتثمارية املثلى إضــــــــــافة اىل إمكانية 
 اءة.والكفاستخدامه من قبل خمتلف املستثمرين اذ يتميز ابلسهولة وعدم التعقيد 
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نالحظ ان االســتثمار يف ســوق العراق لألوراق املالية وحىت يف ســوق عمان لألوراق املالية غري متطور  .5
بشـكل كبري وليسـت هناك إمكانية السـتخدام املناهج او املداخل احلديثة يف بناء احملفظة االسـتثمارية 

اءة العالية اليت متيزها يف كوادر متخصــــــصــــــة يف هذا اجملال للتعريف هبذه املداخل والكفاذ جيب اعداد  
 عملية بناء احملفظة االستثمارية.

هناك ضرورة ملحة لتطوير سوق العراق لألوراق املالية من خالل حمتوى البياانت اليت يصدرها والدقة  .6
واملوثوقية مقارنة مع ســـــوق عمان لألوراق املالية الذي يتفوق بشـــــكل كبري على ســـــوق العراق يف هذا 

يف نشـــــــــــــــر التقارير املالية ة من الطرق احلديثة اليت تســـــــــــــــتخدم يف البلدان املختلفة اجملال واالســـــــــــــــتفاد
 وامليزانيات اخلاصة ابلشركات اذ نالحظ وجود ضعف كبري موجود يف سوق العراق لألوراق املالية.

ضــرورة وضــع وســن قوانني صــارمة متنع أصــحاب الشــركات املختلفة املدرجة يف ســوق العراق لألوراق  .7
من التالعب ابلبياانت والتقارير اليت تصدر عن هذه الشركات ملا له من أمهية كبرية يف مساعدة املالية 

معرفة الواقع الفعلي للســــــــوق مقارنة ملا هو موجود يف ســــــــوق عمان لألوراق املســــــــتثمرين واحملللني من 
 املالية.
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 مستخلصال

هذه الدراسة اىل الربط بني االنفاق العام وانتاجيته من أجل معرفة مسامهة االنفاق العام يف  ىسعت
عملية حتقيق التنمية االقتصادية من خالل ااثره اليت يتمتع هبا وعلى خمتلف االنشطة االقتصادية، ابالضافة 

اخللل هبيمنة االنفاق االستهالكي  اىل ذلك يتسم االنفاق العام خبلل كبري يف االقتصاد العراقي، ويتمثل هذا
على حساب االنفاق االستثماري، ويضاف اليه اخللل الكبري يف توزيع االنفاق العام على مستوى الفصول 

مت تقسيم االنفاق  ،خالل السنة املالية، ومن أجل بيان أثر هذا اخللل الكبري يف االنفاق العام على االنتاجية
( وابستخدام اساليب قياسية 2005-2017لسنة املالية الواحدة وللمدة )لى اربعة فصول خالل اعالعام 

حديثة تعرف ابسم )منوذج البانل( ومن خالل ذلك تبني أبن اعلى قيمة إلنتاجية االنفاق العام كانت يف 
قيمة هلا يف الفصل الرابع، ومن أهم أسباب  الفصل االول مث بدأت ابالخنفاض وبشكل تدرجيي لتسجل ادىن

 هو عدم انتظام توزيع االنفاق العام خالل السنة املالية الواحدة.ذلك 
 الكلمات املفتاحية: منوذج البانل، إنتاجية االنفاق، العام والفصلي، التنمية االقتصادية.
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Abstract  
This study sought to link public spending with its productivity in order to 

know the contribution of public expenditure to the process of economic 

development through its effects and various economic activities, in addition 

public spending is highly flawed in the Iraqi economy, this imbalance is 

dominated by consumer spending at the expense of investment spending, 

in addition there is a large imbalance in the distribution of public spending at 

the classroom level during the fiscal year, in order to demonstrate the impact 

of this large imbalance in public expenditure, public spending was divided 

into four chapters during the fiscal year and for the period (2005-2017) using 

modern standard methods knows as the (Model of the Panell), it was found 

that the highest value of public expenditure was in the first quarter, then 

began to decline gradually and to record the lowest value in the fourth 

quarter, the main reason for this is the irregular distribution of public 

spending during the fiscal year. 

 المقدمة

يعد العراق من البلدان الريعية، حيث يعتمد وبشكل رئيس على النفط يف متويل نفقاته، ويضاف إىل 
ة على حساب النفقات االستثمارية، ومبا أن القطاع النفطي يتسم بتذبذب ذلك هيمنة النفقات االستهالكي

يف النفقات العامة، وعدم انتظامها  اً كبري   إيراداته بسبب ارتباطه أبسعار النفط العاملية، فأن هذا يسبب تذبذابً 
قتصادية، ال خالل فصول السنة املالية، وبسبب أمهية االنفاق العام كونه يعد من أهم ادوات السياسة اال

بد من ان تكون انتاجيته يف حالة تزايد بسبب كوهنا تربر جدوى تدخل الدولة يف االنشطة االقتصادية، 
لذلك ال بد من قياسها ومعرفة اخللل الذي تعاين منه ويتسبب بعدم كفاءهتا، يف سبيل االرتقاء بدورها يف 

 عملية حتقيق عملية النمو والتنمية االقتصادية.
 راسةمشكلة الد

من عدم التوازن يف توزيع هذا االنفاق زمنيًا خالل السنة املالية مما  ةيشهد االنفاق العام سنواًي حال
ينعكس على انتاجيته، إذ أن اخنفاض مستوايت االنفاق يف بداية السنة املالية وارتفاعها يف هناية السنة، 

 لسنة املالية.ينعكس بشكل تذبذب يف مستوايت إنتاجية االنفاق العام خالل ا
 أهمية الدراسة

تنبع أمهية الدراسة من أمهية االنفاق العام وإنتاجية هذا االنفاق على وجه اخلصوص اذ ان اإلنتاجية 
هنا تعد مؤشرا مهما على مدى األثر االقتصادي الذي حتققُه السياسة االنفاقية للدولة ومدى أثر هذا 

 ية واالجتماعية اليت تسعى املؤسسات احلكومية اىل حتقيقها.االنفاق يف إمكانية حتقيق االهداف االقتصاد
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 هدف الدراسة 

اســــتخدام منوذج البانل يف تقدير إنتاجية االنفاق العام يف االقتصــــاد العراقي من خالل تقســــيم الســــنة  .1
 ثالثة اشهر.املالية اىل أربعة فصول كل فصل يتضمن 

 السنة املالية.ام خالل حتديد أعلى وأدىن مستوى حتققه إنتاجية االنفاق الع .2
 على انتاجيته.بيان أثر سوء التوزيع الزمين لإلنفاق العام  .3

 فرضية الدراسة

لى أربعة فصول فإن إنتاجية االنفاق العام حتقق أعلى عتفرتض الدراسة أنه يف حال تقسيم السنة املالية 
صول املتبقية من السنة وهذا انعكا  مستوايهتا يف الفصل األول يف السنة املالية مث أتخذ طابعا تنازليا للف

 لسوء التوزيع الزمين لالنفاق العام خالل السنة املالية.
 مفهوم االنفاق العام وانتاجيته   -:اواًل

 مفهوم االنفاق العام .1
يعرف االنفاق العام أبنه عبارة عن مبلغ نقدي خيرج من الذمة املالية للدولة أو أحدى املؤسسات العامة 

، ويعرف ايضاً أبنه مبلغ نقدي يقوم بتنفيذه شخص عام هبدف (3)اليت تنشؤها هبدف أشباع حاجة عامة 
واملشرتايت اليت تقوم هبا  ، ويعرف كذلك أبن االنفاق العام يتمثل جبميع املدفوعات(4)حتقيق نفع عام 

جهات حكومية خمتلفة حيث تشمل املدفوعات واملشرتايت اليت ال يستطيع القطاع اخلاص توفريها ولكنها 
مهمة للصاحل العام ككل ومن أمثلتها االنفاق على الدفاع والبىن التحتية وقطاع الصحة والتعليم ومدفوعات 

 .(6)نُه مبلغ من النقود تنفقُه الدولة لغرض حتقيق نفع عام ، وكذلك يعرف على أ(5)الرعاية االجتماعية 
 انتاجية االنفاق العام .2

تعرف االنتاجية أببسط مفاهيمها أبهنا عبارة عن العالقة بني االنتاج واملدخالت اليت تستخدم يف ذلك 
مية عوامل االنتاج ، وتعرف أيضاً أبهنا عبارة عن العالقة بني الكمية املنتجة من سلعة معينة وك(7)االنتاج 

، وميكن القول أبن االنتاج يشمل كل من أنتاج السلع واخلدمات أي (8)املستخدمة يف حتقيق هذا االنتاج 

                                                        
 .155ص ،1980 ،األردن ،"مبادئ االدارة املالية العامة و أقتصادايهتا"، املطبعة األردنية ،عدانن اهلندي ،فيصل فخري مر ار -3
 .17ص ،1991 ،بغداد ،اجلامعة املستنصرية ،"علم املالية العامة والتشريع املايل" ،طاهر اجلنايب -4

5- Deepashree and Vanita Agarwal, " Macroeconomics ", TataMCGraw-Hill publishing company 
limited, India, 2007, p21.  

 .56، ص2011 ،العراق، 1ط ،دار دجلة ،"اقتصادايت املالية العامة" ،سعيد علي حممد العبيدي -6
7- Stefan Tangen,"Under standing the concept of productivity", Asia pacific Industrail Engineering 

and Management Systems Conference, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 2002, 
p1. 

" Nover" إنتاجية العمل دراسة مقارنة بني مؤسسة عمومية ومؤسسة خاصة )دراسة حالة مؤسسة الزجاج " ،فاطمة الزهرة غريب -8
كلية العلوم االقتصادية   -جامعة حسيبة بو علي ،(،رسالة ماجستري2006-2002اخلاصة خالل الفرتة ) CCB"ة واآلجر "العمومي

 .11، ص2008 ،وعلوم التسيري
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أن االنتاجية ميكن أن تقيس كمية السلع واخلدمات املنتجه خالل فرتة ما أو أن تقيس اخلدمات اليت ميكن 
 :(9) للمعادلة التالية أن يقدمها شخص أو مؤسسة ما، وتقا  االنتاجية وفقاً 

 االنتاجية=
 امجايل االناتج

 امجايل املدخالت املستخدمة

، (10)منو االنتاجية من أهم املكوانت اليت تساهم يف حتقيق منو أقتصادي مستدام وطويل األجل  دُّ عويُ 
االقتصادي ومعدل نستنتج مما ذكر أعاله أبن أنتاجية االنفاق العام هي عبارة عن العالقة بني معدل النمو 

يف غاية األمهية لكوهنا تربر جدوى تدخل الدولة يف النشاط  اً أنتاجية االنفاق أمر  دوتع ،منو األنفاق العام
أذ توضح لنا أنتاجية الوحدة الواحدة من االنفاق العام من خالل أثر هذه الوحدة يف الناتج  .االقتصادي

داد االنفاق مبقدار وحدة واحدة فقد تكون هذه االنتاجية أي كم يزيد الناتج عندما يز  ،احمللي االمجايل
فعند زايدة االنفاق العام مبقدار وحدة واحدة وزايدة الناتج مبقدار موجب  ،موجبة أو سالبة أو تساوي صفراً 

فنقول أبن االنفاق العام منتج مبقدار معني )أكرب من الصفر(، أما أذا أزداد االنفاق العام ومل يتغري حجم 
أما عندما يزداد االنفاق العام وينخفض  ،اتج فنقول أبن انتاجية االنفاق مساوية للصفر أي أنهُ غري منتجالن

حجم الناتج فعندها نقول أبن انتاجية االنفاق سالبة )أصغر من الصفر( أي أن الناتج ال يستجيب لالنفاق 
 -:(11)ا يلي وبذلك ستكون لدينا ثالث حاالت ألنتاجية االنفاق العام وكم ،العام

 MPG > 0انتاجية موجبة 
  MPG = 0غري منتج 

  MPG < 0إنتاجية سالبة 
 املالية السنة خالل الحكومي األنفاق انتاجية لقياس البانل نموذج استخدام ثانيًا:

 مدخل نظري لنموذج البانل  .1
واليت مت اعتمادها الن  ،(2017ولغاية ) ((2005ان السلسلة الزمنية اليت اعتمدانها يف دراستنا هذه هي

يف اقرار  اً واضح اً االنفاق العام يف العراق شهد خالل هذه الفرتة ارتفاعاً غري مسبوق كما أن هنالك أتخر 
االمر الذي ادى اىل عدم األنتظام يف توزيع االنفاق العام على فصول واشهر السنة الواحدة سواء  ،املوازنة

االمر الذي أثر سلبًا على  .حدات االدارية التابعة لكل وزارةعلى مستوى الوزارات او على مستوى الو 
عليه مت اللجوء اىل  ،( سنة13انتاجية االنفاق العام يف العراق ونظراً لقصر الفرتة الزمنية واليت ال تتجاوز )

صبح منوذج البانل الذي يساعدان على استخراج انتاجية االنفاق العام لكل قطاع وتوسعة السلسلة الزمنية لت
( 39( اشهر وهو طول الفصل وبذلك تصبح عدد مشاهدات كل فصل )3( سنة مضروبة يف )13)

                                                        
9- Gboyega A.Oyeranti,"Concept and Measurment of Productivity", University of 

Ibadan,Department of economic, p1-3. 
10- Stanislav Bucifal,"Productivity Concepts and policy Directions", Working paper, Department of 

Industry,Innoration,Science,Resarch and Tertiary Education, Austraila, 2013, p4. 
دراسة يف بلدان عربية خمتارة  -" حتديد حجم االنفاق العام االمثل يف االقتصادات الريعية للمدة ،حممد حسني كاظم اجلبوري -11
 .2012 ،170-169ص  ،جامعة الكوفة ،كلية االدارة واالقتصاد  ،اطروحة دكتوراه ،(1988-2009للمدة )
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ونظرًا لوجود فواصل زمنية بني مشاهدات الفصل الواحد ألن كل ثالثة اشهر متثل سنة معينة  .مشاهدة 
خدم لتقدير عليه جلأان ألستخدام منوذج البانل ألنُه يست ،والثالثة اشهر االخرى متثل سنة اخرى وهكذا

 .هكذا سالسل زمنية غري متجانسة
تتكرر  اليت املشاهدات من جمموعة البانل معطيات أو املقطعية الزمنية السالسل بياانت مبصطلح نعين

املقطعية  البياانت من كل  خصائص بني أهنا جتمع حبيث ،الزمن من فرتات عدة يف األفراد من جمموعة عند
 املفردات أو من عدد سلوك تصف فهي املقطعية للبياانت فبالنسبة ه،نفس الوقت يف الزمنية والسالسل
سلوك  الزمنية السالسل بياانت تصف بينما ،واحدة زمنية فرتة عند( دول أو شركات) املقطعية الوحدات

معلومات  على حتتوي كوهنا  البانل بياانت استخدام أمهية تكمن وهنا ،معينة زمنية فرتة خالل واحدة مفردة
لكل العينات  نفسها الزمنية الفرتة كانت  فإذا ،متعددة مفردات وعلى الوقت ديناميكية مع تتعامل ضرورية

 عينة ألخرى من الزمنية الفرتة اختلفت إذا أما ،"النموذج املتوازن" ـاملستخدمة يسمى منوذج البانل هنا ب
 .(12) "متوازن النموذج غري" ـالبانل ب منوذج يسمى

 ج االساسية لتحليل بياانت البانلالنماذ  .2
 منوذج التأثريات الثابته -أ

مستقل لكل وحدة أو مقطع عرضي للبياانت أي أن هناك جمموعة  iaهذا النموذج احلد الثابت  دُّ عيُ 
 .(13)من احلدود الثابتة 
 منوذج التأثريات العشوائية -ب

 لكل اثبت حد وجود عدم أي املركب، العشوائي اخلطأ عنصر ضمن ai الثابت احلد هذا النموذج دُّ عيُ 
 .(14)عرضي  مقطع

 اختبار هومسان -ت

 العشوائي أو الثابت النموذج للتقدير مةءمال أكثر يكون النماذج أي يتم من خالل هذا االختبار معرفة
 أما النموذج لتقدير املالئم هو العشوائية منوذج التأثريات اىل االختبار هبذا اخلاصة العدم فرضية تتشري حيث

 مة.ءمال األكثر هو الثابتة التاثريات منوذج ان على فتنص البديلة الفرضية
 توصيف النموذج. .3

 -ان املعادلة التقديرية اليت سنستخدمها يف تقدير انتاجية االنفاق احلكومي الفعلي هي:
𝐺𝐷𝑃 = 𝛼 + 𝛽 𝐺 

                                                        
12- Dielman, " Pooled Cross-Sectional and time series data analysis", Texas Christian, University, 

USA, 1989, p2. 
13- William green, " Econometric Analysis ", 5 ed, New Jersey, Prentice Hall, Apper Saddle, River, 

p 272, 2003. 
 ،دراسة نظرية وقياسية ابستخدام بياانت ابنل" :جبوري حممد، "أتثري أنظمة أسعار الصرف على التضخم والنمو االقتصادي -14

 .2013- 2012، 307-306ص  ،تلمسان -جامعة ايب بكر بلقايد -كلية العلوم االقتصادية  ،أطروحة دكتوراه
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متثل  βنسبة االنفاق العام اىل الناتج احمللي اإلمجايل،  G الناتج احمللي اإلمجايل، GDPحيث ميثل 
قيا  إنتاجية االنفاق احلكومي لكل فصل من  ويتم من خالل النموذج أعاله .انتاجية االنفاق احلكومي

 لى أربعة فصول و كااليت:عإذ سيتم تقسيم السنة املالية  ،فصول السنة املالية
( اىل 2005( ســــنة من )13ل يتضــــمن أشــــهر )كانون الثاين، شــــباط، اذار( على مدى )الفصــــل األو  -

 ( والنموذج املعتمد هلذا الفصل هو 2017)
-  𝐺𝐷𝑃1 = 𝛼 + 𝛽 𝐺1 

( 2017( اىل )2005( سنة من )13الفصل الثاين يتضمن أشهر )نيسان، أاير، حزيران( على مدى ) -
 والنموذج املعتمد هلذا الفصل هو

𝐺𝐷𝑃2 = 𝛼 + 𝛽 𝐺2 

( 2017( اىل )2005( ســــنة من )13الفصــــل الثالث يتضــــمن اشــــهر )متوز، اب، أيلول( على مدى ) -
 والنموذج املعتمد هلذا الفصل هو

𝐺𝐷𝑃3 = 𝛼 + 𝛽 𝐺3 

( ســـنة من 13كانون األول( على مدى )  ،تشـــرين الثاين ،الفصـــل الرابع يتضـــمن أشـــهر )تشـــربن األول -
 والنموذج املعتمد هلذا الفصل هو( 2017( اىل )2005)

𝐺𝐷𝑃4 = 𝛼 + 𝛽 𝐺4 

تقدير النموذج لكل فصل من الفصول األربعة يهدف اىل استخراج أربعة معلمات تعرب عن إنتاجية  ن  إ
وهذا يتطلب تكوين بياانت سالسل زمنية مقطعية حيث تتكون  ،االنفاق العام لكل فصل من فصول السنة

وكل مقطع  ،2005-2017( مقطع يتمثل بتكرار ظهور الفصل السنوي للمدة من 13كل سلسلة من )
لذا  ،من هذه املقاطع السنوية يتكون من ثالثة مشاهدات تتمثل ابالشهر الثالثة اليت يتكون منها الفصل

 مقطع. 13( مشاهدة مقسمة اىل 39سيكون عدد املشاهدات اإلمجايل لكل فصل )
 يةنتائج تقدير النماذج القياس .4

 (2005-2017النموذج اخلاص ابلفصل األول من كل سنة مالية للمدة ) -أ
 تقدير منوذج اآلاثر الثابتة  -أ

اجلدول التايل يوضح نتائج تقدير انتاجية االنفاق احلكومي للفصل االول وفق طريقة االاثر الثابتة حيث 
قدر  النموذجيتضح من نتائج التقدير أن العالقة املعرب عنها بواسطة 

ُ
معنوية من الناحية هي عالقة امل

تغري
ُ
تغري التابع وامل

ُ
ستقل االحصائية بني امل

ُ
حتسبة. كما ان معامل  (Fوذلك من خالل قيمة )،امل

ُ
 R)2(قيمة امل

Adjusted R-squared( وان معلمات العالقة املقدرة 92تشري اىل ان القدرة التفسريية للنموذج بلغت )%
  Prob valueلقيمة وفقاً معنوية 
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 العشوائية اآلاثر منوذج تقدير -ب 

كما أن القدرة   ،تشري نتائج التقدير الواردة يف اجلدول التايل اىل أن العالقة معنوية من الناحية اإلحصائية
مع بقاء قيمة املعلمة   R squared-RAdjusted)2(%( وفقا لقيمة 51التفسريية للنموذج اخنفضت اىل )

 (0.27املقدر على حاهلا دون تغيري حيث بلغت )
  االثار العشوائية ( نتائج تقدير النموذج األول وفق طريقة2جدول )

 
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Periods included: 3 
Cross-sections included: 13 

Total panel (balanced) 
observations: 39 Coefficient Std. Error 

t-
Statistic Prob.  

C 
7.285454 0.076397 95.36311 0.0000 

G1 0.27395 0.04434 6.1561 
0.0000 

R-squared 0.518748 Mean dependent 

var 

 1.056642 

Adjusted R-squared 0.504594 S.D. dependent var  0.045686 

S.E. of regression 0.032156 Sum squared resid  0.035157 

 االاثر الثابتة ( نتائج تقدير النموذج األول وفق طريقة1جدول )
Dependent Variable: GDP1 
Method: Panel Least Squares 
Periods included: 3 
Cross-sections included: 13 

Total panel (balanced) 
observations: 39 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.28601 0.06813 106.93760 0.00000 

G1 0.27395 0.04434 6.1561 0.00000 

Cross-section fixed (dummy 
variables)         

R-squared 0.95297 
Mean dependent 
var   6.88169 

Adjusted R-squared 0.92843 S.D. dependent var   0.12199 

S.E. of regression 0.03264 
Akaike info 
criterion   -3.73268 

Sum squared resid 0.02450 Schwarz criterion   -3.16085 

Log likelihood 80.18819 
Hannan-Quinn 
criter.   -3.53310 

F-statistic 38.83443 Durbin-Watson stat   2.24268 

Prob(F-statistic) 0.00000       

 Eviews 10 من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج :المصدر
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F-statistic 36.64908 Durbin-Watson stat  1.562404 

Prob(F-statistic) 0.000001    

 Eviews 10 من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج :المصدر

 Hausman Testتطبيق اختبار  -ت
 للنموذج االول  Hausman تطبيق اختبار( 3جدول )

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: Untitled 
Test cross-section random effects  

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 0.010002 1 0.9203 

 Eviews 10 من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج :المصدر

%( وهو ما 5مستوى ) هي أعلى من probability valueقيمة تشري نتيجة االختبار أعاله اىل ان 
أي قبول فرضية العدم اليت تنص على ان منوذج التأثريات العشوائية  ،يعين عدم أمكانية رفض فرضية العدم

ومن هنا نستخلص ابن إنتاجية  .(2هو املالئم لتقدير هذا النموذج وابلتايل سيتم اعتماد نتائج اجلدول )
( وان القدرة التفسريية 0.27االنفاق احلكومي للفصل األول من السنة املالية خالل مدة الدراسة بلغت )

 .%(50نموذج قد بلغت )لل
 ( 2005-2017تقدير النموذج اخلاص ابلفصل الثاين من كل سنة مالية للمدة ) -ب

 تقدير منوذج اآلاثر الثابتة  -أ
يوضح اجلدول التايل نتائج التقدير وفق طريقة االاثر الثابتة حيث يتضح من نتائج التقدير أن العالقة 

قدر املعرب عنها بواسطة 
ُ
تغري هي عالقةالنموذج امل

ُ
تغري التابع وامل

ُ
ستقل، معنوية من الناحية االحصائية بني امل

ُ
 امل

حتسبة. (Fوذلك من خالل قيمة )
ُ
تشري اىل ان القدرة التفسريية  squared-Adjusted R (2Rكما ان )  امل

حيث بلغت معلمة  ،Prob valueوفقاً لقيمةمعنوية %( وان معلمات العالقة املقدرة 97للنموذج بلغت )
 (0.17متغري االنفاق العام )

 االاثر الثابتة ( نتائج تقدير النموذج الثاين وفق طريقة4جدول )
Dependent Variable: GDP2 
Method: Panel Least Squares 
Periods included: 3 
Cross-sections included: 13 

Total panel (balanced) 
observations: 39 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.244673 0.041690 173.7760 0.0000 

G2 0.179 0.0244 7.33606 0.0000 

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 
0.984972 

Mean dependent    
6.940652 



  

464 

 30: العدد

 
Adjusted R-squared 

0.977132 S.D. dependent 
var   

0.099810 

S.E. of regression 
0.015094 

Akaike info criterio   
-5.274893 

Sum squared resid 
0.005240 

Schwarz criterion   
-4.703066 

Log likelihood 
107.9481 

Hannan-Quinn    
-5.075310 

F-statistic 
125.6252 

Durbin-Watson    
2.809428 

Prob(F-statistic) 
0.000000 

      

 Eviews 10 من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج :المصدر

  العشوائية اآلاثر منوذج تقدير -ب
%( مع بقاء املعلمة 54ان التقدير وفق هذه الطريقة قد أظهر اخنفاض القدرة التفسريية للنموذج اىل )

 F-statistic ان النموذج ككل معنوي احصائيا وفقا لقيمةاخلاصة ابالنفاق احلكومي على حاهلا، علما 
  االثار العشوائية ( نتائج تقدير النموذج الثاني وفق طريقة5جدول )

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Periods included: 3 
Cross-sections included: 13 

Total panel 
(balanced) 
observations: 39 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 
7.231866 0.049020 147.5294 0.662405 

G2 
0.179 0.0244 7.336066 0.024152 

R-squared 0.553973 Mean dependent var  0.662405 

Adjusted R-squared 0.540854 S.D. dependent var  0.024152 

S.E. of regression 0.016366 Sum squared resid  0.009106 

F-statistic 42.22854 Durbin-Watson stat  1.576109 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج

 تطبيق اختبار هومسان -ت
 للنموذج الثاني  Hausmanتطبيق اختبار ( 15جدول )

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: Untitled 
Test cross-section random effects  

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 6.9727 1 0.0083 

 Eviews 10 من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج :المصدر
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%( وهو ما يعين 5هي دون مستوى ) probability valueتشري نتيجة االختبار أعاله اىل ان قيمة 
رفض فرضية العدم، أي قبول الفرضية البديلة اليت تنص على ان منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم لتقدير 

( والذي يشرياىل ان معلمة متغري االنفاق العام للفصل 4هذا النموذج وابلتايل سيتم اعتماد نتائج اجلدول )
 .(0.17الثاين من السنة املالية تبلغ)

 ( 2005-2017لنموذج اخلاص ابلفصل الثالث من كل سنة مالية للمدة )تقدير ا -ت
 تقدير منوذج اآلاثر الثابتة  -أ

يوضح اجلدول التايل نتائج التقدير وفق طريقة االاثر الثابتة حيث يتضح من نتائج التقدير أن العالقة 
تغري التابع هي عالقة  بني املتغريين

ُ
تغريمعنوية من الناحية االحصائية بني امل

ُ
ستقل وامل

ُ
وذلك من خالل  ،امل

تشري اىل ان القدرة التفسريية للنموذج  squared-Adjusted R( 2Rقيمة ). كما ان statistic-F قيمة
حيث بلغت معلمة متغري  ،Prob valueوفقًا لقيمةمعنوية %( وان معلمات العالقة املقدرة 98بلغت )

 (0.15االنفاق العام )
االثار الثابتة وفق طريقة الثالثلنموذج ( نتائج تقدير ا7جدول )  

Dependent Variable: GDP3 
Method: Panel Least Squares 
Periods included: 3 
Cross-sections included: 13 

Total panel (balanced) 
observations: 39 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.206276 0.034591 208.3279 0.0000 

G3 0.150014 0.0212 7.07613 0.0000 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 
0.993046 

Mean dependent    
6.967689 

Adjusted R-squared 
0.989418 

S.D. dependent    
0.100377 

S.E. of regression 
0.010326 

Akaike info    
-6.034165 

Sum squared resid 
0.002452 

Schwarz criterion   
-5.462339 

Log likelihood 
121.6150 

Hannan-Quinn    
-5.834582 

F-statistic 
273.7088 

Durbin-Watson    
2.470093 

Prob(F-statistic) 
00000 

      

 Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج

  العشوائية اآلاثر منوذج تقدير -ب
ان التقدير وفق هذه الطريقة قد أظهر ان املعلمة اخلاصة مبتغري االنفاق العام للفصل الثالث قد بلغت 

 %(، علما ان النموذج ككل معنوي احصائيا وفقا لقيمة57( وان القدرة التفسريية للنموذج بلغت )0.15)
F-statistic 
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  االثار العشوائية ق طريقة( نتائج تقدير النموذج الثالث وف8جدول )

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Periods included: 3 
Cross-sections included: 13 

Total panel (balanced) 
observations: 39 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 
7.206951 0.045823 157.2784 0.0000 

G3 
0.150014 0.0212 7.07613 0.0000 

R-squared 0.591751 Mean dependent var  0.397736 

Adjusted R-squared 0.579743 S.D. dependent var  0.015731 

S.E. of regression 0.010198 Sum squared resid  0.003536 

F-statistic 49.28244 Durbin-Watson stat  1.716399 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Eviews 10 من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج :المصدر

 تطبيق اختبار هومسان -ت
 للنموذج الثالث  Hausmanتطبيق اختبار ( 9جدول )

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: Untitled 
Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 0.1655 1 0.68 

 Eviews 10 من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج :المصدر

%( وهو ما 5هي أعلى من مستوى ) probability valueتشري نتيجة االختبار أعاله اىل ان قيمة 
أي قبول فرضية العدم اليت تنص على ان منوذج التأثريات العشوائية  ،فرضية العدميعين عدم أمكانية رفض 

 (.8هو املالئم لتقدير هذا النموذج وابلتايل سيتم اعتماد نتائج اجلدول )
 (2005-2017تقدير النموذج اخلاص ابلفصل الرابع من كل سنة مالية للمدة ) -ث

 تقدير منوذج اآلاثر الثابتة  -أ
يوضح اجلدول التايل نتائج التقدير وفق طريقة االاثر الثابتة حيث يتضح من نتائج التقدير أن العالقة 

تغريهي عالقة  بني املتغريين
ُ
تغري التابع وامل

ُ
ستقل معنوية من الناحية االحصائية بني امل

ُ
وذلك من خالل ،امل

تشري اىل ان القدرة التفسريية للنموذج  R squared-Adjusted R)2)قيمة . كما ان statistic-F قيمة
حيث بلغت معلمة متغري  ،Prob valueوفقًا لقيمةمعنوية %( وان معلمات العالقة املقدرة 95بلغت )

 (0.10االنفاق العام )
االثار الثابتة وفق طريقة الرابع( نتائج تقدير النموذج 10جدول )  

Dependent Variable: GDP4 
Method: Panel Least Squares 
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Periods included: 3 
Cross-sections included: 13 

Total panel (balanced) 
observations: 39 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.154532 0.039382 181.6690 0.0000 

G4 0.108568 0.029814 3.64151 0.0001 

Cross-section fixed (dummy variables) 

R-squared 
0.967208 

Mean dependent    
6.976242 

Adjusted R-squared 
0.950099 

S.D. dependent    
0.103138 

S.E. of regression 
0.023039 

Akaike info    
-4.429026 

Sum squared resid 
0.012209 

Schwarz criterion   
-3.857200 

Log likelihood 
92.72248 

Hannan-Quinn    
-4.229444 

F-statistic 
56.53295 

Durbin-Watson    
2.002418 

Prob(F-statistic) 
0.000000 

      

 Eviews 10 من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج :المصدر

  العشوائية اآلاثر منوذج تقدير -ب
الطريقة قد أظهر ان املعلمة اخلاصة مبتغري االنفاق العام للفصل الرابع قد بلغت ان التقدير وفق هذه 

%(، علما ان النموذج ككل معنوي احصائيا وفقا لقيمة 36( وان القدرة التفسريية للنموذج بلغت )0.10)
F-statistic 

  االثار العشوائية ( نتائج تقدير النموذج الرابع وفق طريقة11جدول )

 
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Periods included: 3 
Cross-sections included: 13 

Total panel (balanced) 
observations: 39 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 
7.151643 0.049829 143.5241 0.0000 

G4 
0.108568 0.029814 3.64151 0.0001 

R-squared 0.378597 Mean dependent var  0.860325 

Adjusted R-squared 0.360320 S.D. dependent var  0.028537 

S.E. of regression 0.022824 Sum squared resid  0.017711 

F-statistic 20.71488 Durbin-Watson stat  1.369090 
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 Prob(F-statistic) 0.000065    

 Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج

 تطبيق اختبار هومسان -ت
 للنموذج الرابع  Hausmanتطبيق اختبار ( 12جدول )

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: Untitled 
Test cross-section random effects  

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 0.3659 1 0.545 

 Eviews 10 المصدر: من إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج

%( وهو ما 5هي أعلى من مستوى ) probability valueتشري نتيجة االختبار أعاله اىل ان قيمة 
أي قبول فرضية العدم اليت تنص على ان منوذج التأثريات العشوائية  ،فرضية العدميعين عدم أمكانية رفض 

 (.11هو املالئم لتقدير هذا النموذج وابلتايل سيتم اعتماد نتائج اجلدول )
 -الفعلي: العام خالصة نتائج إنتاجية األنفاق -ج

إنتاجية االتفاق العام حسب فصول أظهرت خمرجات نتائج تقدير النماذج اليت مت توصيفها لقيا  
( وهي ختص الفصل األول من السنة املالية. وهي متثل انتاجية 0.27السنة املالية أن أعلى معلمة قد بلغت )

أما الفصول األخرى فقد اخنفضت قيمة االنتاجية لتبلغ يف الفصل الثاين  ،االنفاق احلكومي يف هذا الفصل
( وميكن 0.10( أما الفصل الرابع فقد بلغت إنتاجيتهُ )0.15ل الثالث )( يف حني بلغت انتاجية الفص0.17)

 بيان مستوايت إنتاجية االنفاق العام حسب الفصول من خالل اجلدول ادانه:
 اجلدول من عمل الباحثة وفقاً لنتائج تقدير النماذج االربعة -املصدر:

يالحظ من اجلدول أعاله ان حجم انتاجية االنفاق العام بلغت حدودها العليا يف الفصل األول من 
السنة املالية وبدء االخنفاض وتنخفض بشكل واضح يف هناية السنة املالية ويعد التوزيع الزمين لإلنفاق العام 

م عادًة ما يكون متدنياً يف الفصل االنفاق العاخالل السنة املالية أحد أبرز أسباب هذه الظاهرة، حيث أن 
األول من السنة املالية، يف حني جند أن االنفاق يكون يف أعلى مستوايته يف الفصل األخري من السنة، آخر 
ثالثة أشهر من السنة املالية بسبب اخنفاض حجم االنفاق فيه لتأخر اقرار املوازنة املالية لكل عام منذ 

 الثاين والثالث يكون فيهما حجم االنفاق العام متوسطاً مع مالحظة ان ، أما الفصلني2017ولغاية  2005
ضخامة التمويالت احملولة من و الفصل الثالث يكون مرتفعا وذلك لقربه من فرته هناية السنة اليت متتاز بكثرة 

 املالية.ت االنفاق بغية رفع نسب تنفيذ االنفاق قبل هناية السنة داوزارة املالية اىل وح

 إنتاجية االنفاق الفصل السنوي
 0.27 الفصل االول
 0.17 الفصل الثاين

 0.15 الفصل الثالث
 0.10 الفصل الرابع
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هذه الظاهرة يتميز هبا االقتصاد العراقي اكثر من غريه من االقتصادات، خاصة يف املدة اليت تلت تغري 
 ( وأييت ذلك نتيجة بعدة اسباب امهها:2003النظام بدء عام )

ارتفاع حجم اإليرادات العامة للدولة بســـــــــبب ارتفاع حجم الصـــــــــادرات النفطية نتيجة لرفع العقوابت  .1
 ية مما أدى ارتفاع سقف التخصيصات احلكومية للوزارت.االقتصاد

أتخذ اقرار املوازنة العامة للدولة من مجيع اعوام مدة الدراســة نتيجة املشــاكل الســياســية اليت تؤدي يف  .2
كل عام اىل أتخر اقرار املوازنة العامة لغاية الشـــــــــــهر الثالث من الســـــــــــن املالية، االمر الذي يؤدي اىل 

ل األول من الســـنة املالية االمر الذي ينعكس على ارتفاع انتاجية األنفاق ضـــعف ختصـــيصـــات الفصـــ
كما ان النفقات احلكومية تبدأ ابالنســــيابية يف دوائر مؤســــســــات الدولة بعد الشــــهر الثالث مما   ،العام

وتشـــهد اقل مســـتوى هلا يف الفصـــل  ،للوحدة الواحدة املنفقة يؤدي اىل اخنفاض انتاجية االنفاق العام
بع بســـــــــــــــبب كرب حجم االنفاق العام يف هذا الفصـــــــــــــــل وذلك حملاولة الوزارات والوحدات االدارية الرا

مما ينعكس على  ،كانون األول من كل عام  31اســـتنفاذ خمصـــصـــاهتا املالية قبل انتهاء الســـنة املالية يف 
 .ومن مث اخنفاض انتاجيتهِ  كفاءة االنفاق واخنفاض مردوداتهِ 

ري واملايل مما يؤدي اىل تضــــخم حجم االموال املخصــــصــــة واخنفاض حجم ارتفاع حجم الفســــاد األدا .3
االمر الذي ينعكس على اخنفاض  ،املصــــــــــروف احلقيقي منها على املشــــــــــاريع والنشــــــــــاطات احلكومية

 انتاجية األنفاق العام.
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات
على معلمة سجلت ملتغري االنفاق العام يف أ ن  إ أذ ،ضعف انتاجية االنفاق العام يف االقتصاد العراقي .1

 .(0.27كانت )النماذج االربعة واليت مت تقديرها واليت عربت عن فصول السنة املالية  
أتخر إقرار املوازنة العامة للدولة وعدم التزام احلكومة ابملواعيد احملددة إلقرار املوازنة العامة مما يتســـــبب  .2

االســـــــــــــباب اليت تؤدي اىل حدوث خلل كبري يف توزيع االنفاق  من اهم ،بتأخريها عن موعدها احملدد
 ضعف يف انتاجيته.العام وما يتسبب به من 

من  دُّ عيُ  ،تضارب املصاحل السياسية لألحزاب وعدم أخذها بنظر االعتبار الصاحل العام ألفراد اجملتمع .3
 .قيأهم املسببات البرز املشاكل االقتصادية اليت يعاين منها االقتصاد العرا

 التوصيات
جيـب على الوحـدات احلكوميـة ضـــــــــــــــرورة االلتزام إبقرار املوازانت العـامـة يف املواعيـد احملـددة هلـا وعـدم  .1

 أتخريها كما هو معتاد.
العمل على تفعيل دور االنفاق العام يف حتقيق عملية التنمية االقتصــــــــــــــادية وذلك بصــــــــــــــفته احد اهم  .2

 من خالل رفع معدالت انتاجيتها وعدم تذبذهبا من فرتة ألخرى. ،االدوات االقتصادية
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 Autoregressiveالذاتي لإلبطاء الموزعاستخدام انموذج االنحدار 

Distributed Lag (ARDL في قياس وتحليل العالقة بين االنفاق العام )

 2017- 1994واالستثمار في العراق للمدة 

The Use of Autoregressive Distributed Lag in the 

Measurement and Analysis of the Relation between the 

overall Expenditure and Investment in Iraq for the 

Period 1994-2017 

  Prof. Amir Umran Kadhim(1) أ.د عامر عمران كاظم

  Hussein Ali Abbass(2)حسين علي عباس

 مستخلصال

( ومت الكشف عن وجود عالقة طردية ARDLاستخدم البحث امنوذج االحندار الذايت لإلبطاء املوزع )
من خالل االمنوذج  ،االنفاق العام واالستثمار أي زايدة االنفاق العام يعمل على زايدة االستثماربني 

واستنتج البحث عشوائية االنفاق العام يف العراق واحنرافه عن مسار اخلطة االقتصادية و توصل  ،القياسي
ل على تفعيل دور القطاع البحث اىل مجلة توصيات تقضي بضرورة إدارة االنفاق العام بشكل كفوء والعم

 اخلاص اىل جانب القطاع العام لتوفري البيئة املناسبة لالستثمار اليت تسعى الدولة اىل حتقيقها.
الكلمات املفتاحية: االحندار الذايت، االنفاق العام، االستثمار، االبطاء املوزع، القيا ، القطاع العام 

 واخلاص.
                                                        

 .كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  -1
 .كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء  -2
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 Abstract 
The research used the ARDL model and revealed a positive relationship 

between public spending and investment. This increase in public 

expenditure increases the investment through the standard model. The 

research concluded random Iraqi public expenditure and deviation from the 

economic plan. Including the recommendations of the need to the 

management of public spending efficiently and work to activate the role of 

the private sector in addition to the public sector to provide an appropriate 

environment for investment, which the State seeks to achieve. 

 المقدمة

يف متويل نفقاته على اإليرادات النفطية وطاملا تتسم أسعار  ةيعد العراق بلدا نفطياً الرتكانه بنسبة كبري 
النفط ابلتقلبات الشديدة واملستمرة بسبب الصدمات السعرية اليت تشهدها السوق النفطية ومما يشكل 

دم استقرار حجم التمويل وعدم كفايته لتغطية النفقات العامة خطرا على تذبذب حجم اإليرادات وابلتايل ع
ومبا ان اجلزء األكرب من النفقات العامة يوجه حنو  ،فضال عن تدين االمكاانت االقتصادية بشكل عام

النفقات اجلارية على حساب النفقات االستثمارية ومع عدم مرونة اجلهاز اإلنتاجي فان ذلك سوف يؤدي 
 على االستثمار. ةاىل ااثر سلبي
االعتماد على االسترياد لتلبية احلاجة احمللية والذي أدى اىل تراجع األنشطة اإلنتاجية بسبب  نفضالً ع

 عدم قدرة املنتجات احمللية على منافسة املنتجات األجنبية بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج واليت كانت سبباً 
عدم وضوح السياسة االقتصادية يف تطوير النشاط  اساسيًا يف تراجع النشاط االستثماري. إضافة اىل

 اإلنتاجي اخلاص والعام.
وقد واجه االقتصاد العراقي اختالل هيكل االيرادات واليت تعتمد على عائدات النفط اخلام بنسبة 

وبسبب  ،وان اجلزء االكرب من النفقات يوجه حنو اغراض استهالكية وليس حنو االعمال االستثمارية 91%
واألحداث السياسية يف الوقت احلاضر وزايدة حجم النفقات املوجه حنو القطاع العسكري واخنفاض  احلروب

النفقات االستثمارية واعتماد االقتصاد على مصدر احادي )النفط اخلام( وهو املورد االسا  يف متويل 
 النفقات العامة اذ يشكل النسبة األكرب من الناتج احمللي االمجايل.

 ة البحث اهمي أواًل:
إضافة اىل دور االنفاق  ،أتيت امهية البحث من الدور املهم الذي ميارسه االستثمار يف النشاط االقتصادي

 احلكومي يف تطوير النشاط االستثماري يف العراق.
 ثانيًا: مشكلة البحث 

واالستهالك ما يؤثر احنراف االنفاق العام عن واقع اخلطة االستثمارية وتوجهه حنو قطاعي اخلدمات 
 على حجم االستثمار.
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 ثالثًا: فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها ))ال توجد عالقة واضحة املعامل بني سياسة االنفاق العام واالستثمار 

 يف العراق االمر الذي ينعكس سلباً على النشاط االقتصادي((.
 رابعًا: اهداف البحث

 تتمحور اهداف البحث يف:
حتليل امهية سلوك االنفاق العام يف العراق وإعادة هيكلة مبا يتناسب مع ختفيف األثر السليب يف دفع  .1

 عجلة االستثمار وحتقيق الواقع االستثماري املرغوب.
 .هاوحتليل االنفاق العام واالستثمارقيا  العالقة بني  .2

 خامسًا: منهجية البحث 
لتحليلي عن طريق حتليل تطور البياانت عرب املراحل يعتمد البحث على استخدام املنهج الوصفي ا

التارخيية واستقراء الواقع االقتصادي وحتليل الظواهر االقتصادية خالل مدة الدراسة ومتابعة تطورها الزمين 
امنوذج االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع فضاًل عن استخدام  ،ومن مث استنباط االاثر املرتتبة على ذلك

(ARDL) .لتحليل العالقة بني متغريات الدراسة 
 سادسًا: هيكلة البحث 

 اذ تناول االول االطار املفاهيمي لألنفاق العام و لالستثمار. ،لى مبحثنيعيقسم هيكل البحث 
 .هاوحتليل تناول قيا  العالقة بني االنفاق العام واالستثمار يف العراق ،والثاين

 نفاق العام واالستثمارالمبحث األول: اإلطار المفاهيمي لأل

 ، انواع(االنفاق العام )مفهوم املطلب األول:

 اواًل: مفهوم االنفاق العام
 ،ومع تطور دور الدولة من الدولة احلارسة اىل الدولة املتدخلة ،يعكس االنفاق العام دور الدولة وتطورها

اذ  ،احلكومي دور الدولة يف احلياة االقتصاديةكما يعكس االنفاق ،تطور االنفاق العام ،اىل الدولة املنتجة
وابلتايل فان دراسة االنفاق  ،اصبح االداة الرئيسة للسياسة املالية اليت هتدف اىل حتقيق االستقرار االقتصادي

ويعرف  ،(3)احلكومي )العام( هتدف اىل معرفة االثر الذي خيفض البطالة وحيقق االستقرار االقتصادي
ة مجيع املدفوعات واملشرتايت من السلع واخلدمات اليت تقوم هبا الدولة لغرض حتقيق منفعة االنفاق العام ابن

ومدفوعات عامة وال يقدر القطاع اخلاص توفريها مثل االنفاق على التعليم والصحة والدفاع والبىن التحتية 
 .(4)االجتماعية الرعاية

                                                        
اد الكلي )االاثر االقتصادية الكلية لسياسة االنفاق حلكومي( دراسة تطبيقية قياسية مبادى االقتص ،وليد عبد احلميد عايب -3

 .100ص ،2010،لبنان ،بريوت ،للطباعة والنشر والتوزيع مكتبة حسني العصرية ،للنشر املنهل ،1ط ،لنماذج التنمية االقتصادية
4- Trvin B. Tucker, " Macroeconomics for Today " Seventh Edition,  Copyright 2010 Cengage 

Learning, Canada, 2010, P 324. 
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مة املالية للدولة أو إحدى السلطات املكونة مبلغ نقدي خيرج من الذوكذلك يعرف االنفاق العام ابنه  
او هو مبلغ من املال )اقتصادي او نقدي( يصدر عن الدولة او عن اي  ،(5)هلا هبدف حتقيق نفع عام(

 .(6)بقصد حتقيق منفعة عامة  ،شخص معنوي عام
ناء حمطة وتدفع اموااًل اىل متعهد او شركة قامت بب ،تدفع الدولة رواتب اىل موظف يف امانة الصحة

وتوزيع اعاانت على املنكوبني او  ،وراتبًا او معاشًا تقاعدايً  ،ومتنح مساعدة مالية اىل املصدرين ،للكهرابء
وتتحمل نفقات جتديد مصنع او طريق  ،وتشرتي سالحًا من دولة اجنبية ،املتضررين من زلزال او فيضان

 ،من خزينة الدولة مبالغ نقدية اي خروج ،. اخل يف كل هذه احلاالت توجد نفقات عامة.عام او ميناء
 ،اال ان هذه النفقات ختتلف من حيث طبيعتها و ااثرها ،وصرفها من اجل اشباع احلاجات العامة للمجتمع

بعض االخر ال ميثل اي تدخل كدفع رواتب اىل الو ،فبعضها ميثل تدخال اقتصادايً كمنح االعانة للمصدر
كما ان بعضها االخر ميثل استثماراً منتجاً يدر على الدولة دخالً يف املستقبل كبناء حمطة للكهرابء   ،موظف

بينما ال ميثل شراء السالح اي استثمار منتج وان  ،بسبب ما تنتجه من طاقة تبيعها الدولة للمستهلكني
 .(7)نينة للمواطنني كان يساهم بشكل غري مباشر يف زايدة االنتاج بسبب ما يوفره من امن وطمأ

 اثنياً: انواع االنفاق العام 
 :(8)أتخذ النفقات العامة انواع متعددة وهي 

االجور والرواتب: وهي االجور والرواتب اليت تدفعها الدولة اىل املوظفني والعمال واملتقاعدين ( 1
 .العاملني يف اجهزهتا )وهنا تدفع النفقة مبقابل(

يم السلع واخلدمات اليت تشرتيها الدولة وهتدف من ذلك اىل اشباع ( امثان مشرتايت الدولة: ق2
احلاجات العامة مثل اآلالت واملعدات والقرطاسية واالاثث وغريها من املشرتايت االخرى )هذه النفقة تدفع 

 .مبقابل ايضاً(
االجتماعية او اىل الدول الدولة اىل خمتلف الفئات  ( االعاانت: االعاانت املختلفة اليت تقدمها3

 مات الدولية.ظواملن
( تسديد الدين العام: تسديد أقساط وفوائد الدين العام الذي تقرتضه الدولة سواء كانت من الداخل 4

 او اخلارج.

                                                        
5- Mithani, Modern Public finance, theory and practice, Himalaya House., New York, 1998, P. 

221. 
 .76ص ،(2015-2014) ،دمشق ،1ط ،املالية العامة .د. خالد شحادة اخلطيب ،حممد خالد املهايين -6
 .19ص ،2004 ،عمان ،املؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،مبادى املالية العامة  ،منصور ميالد يونس -7
 .20ص ،2007 ،مصر ،القاهرة ،العتاك لصناعة الكتاب ،1ط،علم املالية العامة والتشريع املايل ،طاهر اجلنايب -8
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املطلب الثاني: اإلطار املفاهيمي لالستثمار )مفهومه، أنواع، العوامل املحددة، تحليل 
 تطور املتغريات االقتصادية(

 ال: مفهوم االستثماراو 
تشري اىل "طلب احلصول على الثمر والسعي  ،مصدر استثمر وه ،ان املدلول اللغوي لكلمة استثمار

االستثمار يعين استخدام املدخرات النقدية يف  من الناحية االقتصاديةاما  ،(9) للحصول عليه واالنتفاع به
اي جزء من الدخل  .اثبتة( تستخدم يف انتاج السلع واخلدماتموجودات )االقتصاد لتكوين اصول رأمسالية 

 املوارد االولية.وعلى زايدة املخزون من  (موجودات اثبتة)القومي الذي يوجه حنو شراء االصول الرأمسالية 
واملباين اجلديدة  ،وحىت يتم االستثمار يف االقتصاد من خالل انفاق قطاع االعمال على اآلالت اجلديدة

وتوفري ملن يرغب يف استخدامها  ،ن تتوفر يف االقتصاد مؤسسات تتوىل مهمة مجع االدخارات النقديةينبغي ا
ألغراض االستثمار والذي ينتج سلع وخدمات حيث يوفر القدرة االنتاجية وكذلك زايدة الكفاءة االنتاجية 

وهذا ما يؤدي اىل ارتفاع  ةوأن االستثمار يسهم يف توليد دخول اضافي ،لألصول الرأمسالية عند استخدامها
وهذا الطلب ميثل  ،القوه الشرائية اليت تشكل طلباً على السلع واخلدمات اليت يسهم االستثمار يف انتاجها

ومن مث فان االستثمار يف شراء اآلالت واملعدات واملباين والزايدة يف  ،حنو اقامة املشاريع والتوسع فيها اً حافز 
بح وتعويض االنداثر الذي يصيب االصول الرأمسالية يف العملية االنتاجية او املخزون يتحقق عند حتقق الر 

التقادم الفين املرتبط إبحالل اصول رأمسالية جديدة تصبح معها االصول الرأمسالية املستخدمة خارج اطار 
ابملستوايت  من اجل احملافظة على استمرار النشاطات االقتصادية .امكانية االنتفاع االقتصادي املقبول منها

 .(10)اليت هي عليه بدون توسع او انكماش
كما يعرف االستثمار أبنه تكوين را  املال الثابت مضافا الية التغري يف املخزون السلعي يف سنة معينة 

. او هو ذلك اجلزء من الناتج القومي الذي ال يوجه لالستهالك وامنا يدخر يف صور اآلالت ومعدات (11)
والبعض األخر يعرف االستثمار أبنه التخلي (12)ابإلضافة اىل التغري يف املخزون  ،دةو تشيدات سكنية جدي

عن استخدام أموال حالية ولفرتة زمنية معينة من اجل احلصول على مزيد من التدفقات النقدية يف املستقبل 
جمزي مقابل حتمل تكون مبثابة تعويض عن القيمة احلالية لألموال املستثمرة مع إمكانية احلصول على عائد 

 ،وبذلك يلعب االستثمار دورًا ابرزًا ومهمًا يف اقتصادايت الدول املتقدمة والنامية، (13)عنصر املخاطرة 
وان تكوين امجايل رأ  املال يساهم يف تعجيل  ،كونه وسيلة لتحقيق النمو االقتصادي والتطور االجتماعي

 (14)ظرايت االقتصادية والبحوث االقتصادية التطبيقية عملية النمو االقتصادي كما تشري اىل ذلك معظم الن
                                                        

 ،2002بغداد  ،بيت احلكمة لألعالم والنشر ،"االستثمار األجنيب املباشر والتجارة الدولية الصني أمنوذجاً" ،هناء عبد الغفار -9
 .13ص

-163ص ،2007 ،األردن ،عمان ،اربد ،علم االقتصاد احلديث للنشر والتوزيع  ،1ط ،االقتصاد الكلي ،فليح حسن خلف -10
165. 

 .59ص ،2014 ،دار الكتاب ،1ط،االستثمار االجنيب والنمو وسياسات االستقرار االقتصادي ،امحد بريهي علي -11
12- Shapiro, Macro Economic Analysis, 3cd, Harcourt Brace Jovanovich,New York,1974,P.156. 
13- Redclife, R, Investment; concept, Analysis, and stratege, lll, Scott,(2). for esman comp. 1982,p7. 
14- Hadiwibowo, yuniarto " fiscal policy, Investment and Long – Run Economic Growth:Evidence 

From Indonesia ", Asian social science vol. 6,No.9: September 2010, p3. 
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حمركًا مهما للنمو يف مجيع االقتصادات كما انه حيمل مفتاح  (العام واخلاص)ويعد االستثمار املادي  
 .(15)التحسينات ال حياء منو االنتاجية 

 اثنيا: انواع االستثمار 
 اهلدف  وفقتصنيف االستثمار  (1

وهو ميثل الفرق ينب  ،وهو االضافة الصافية اىل رصيد اجملتمع من را  املال :(االستثمار الصايفأ
ن اهلدف منه هو مواجهة الزايدة يف الطلب ولغرض استكمال اال حاليل اال ااالستثمار االمجايل واالستثمار 

 (16)الطاقة االنتاجية املرغوبة 
 (1)------------يل االستثمار اال حال -االستثمار االمجايل  =االستثمار الصايف 

 ب( االستثمار اإلحاليل
ولكن ال يؤدي  ،لإلحالل حمل االصول املستهلكة اثناء العملية االنتاجيةهو القدر من االستثمار يوجه 

اىل اضافة يف رصيد را  املال بل يزيد من املقدرة االنتاجية لالقتصاد القومي خاصة اذا كانت اآلالت 
 .(17)ى التكنولوجيا والتقنية واملعدات تتميز ابرتفاع مستو 

 ( االستثمار الثابت ج
واملعرفة اليت  (اآلالت واملعدات)هو االستثمار الذي يتكون من االصول املعمرة من السلع الرأمسالية 

 (Mankiwويعرف ) (18)ميكن استخدامها إلنتاج السلع واخلدمات واليت تزيد من الطاقة االنتاجية 
 .(19)املصانع واملعدات اجلديدة من قبل الشركات(  االستثمار الثابت)أبنه شراء

 ( االستثمار يف املخزون د
ة أواليت حتتفظ هبا املنش ،الذي يتكون من الزايدة احلاصلة يف املواد اخلام او السلع النهائية املخزونة

سلعة ة خالل هذه الفرتة تضيف او حتسب منه كماده خام او أحيث ان املنش ،خالل فرتة زمنية حمددة
وان هذا التغري من رصيد املخزون من خالل االضافة او السحب هو الذي يشكل االستثمار يف  .هنائية

 .(20)املخزون 
 االستثمار حسب العائدية  (2

 ( االستثمار الفردي أ

                                                        
15- IMF POLICY PAPER, FISCAL POLICY AND LONG- TERM GROWTH, 

APRIL,20,2015,p18. 
http;// www. Imf.org /external/pp/ ppindex. aspx 
16- Little.L.M.D&J.A.Mirrlees, Project Appraisal and Planning for Developing Countries.London, 

Heinemann, Education Books,1974,p116 
 ،1ط ،السندات والصكوك( ،االسهم ،املضاربة ،االستثمار ابملشاركة يف البنوك االسالمية )الشركات ،امحد حممد حممود نصار -17

 .11ص ،2010 ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية
18- Bodie, Ziv & Kane, Alex & Marcus, Alan J, Essentials Of Investment, 5th ed, Mc graw-Hill/ 

Irwin, New York, USA 2007, P4. 
19- N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, 7th ed., USA, Worth publishers, Harvard University, 

2009, p27. 
 .282ص ،2010 ،االردن ،عمان ،دار املسرية ،1ط ،مبادى  علم االقتصاد ،واخرون ،حممود حسني الوادي -20
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االستثمار الفردي فهو قيام القطاع اخلاص ابستخدام تلك البىن املتاحة إبقامة مشاريع تعود ابلنفع على 
 ،وتعود على احلكومة واجملتمع ابلفائدة من حيث قدرهتا على خلق فرص عمل ،ر من فوائد وارابحاملستثم

ويتأثر االستثمار  ،(21)وتنشيط السوق احمللية بتحريك التجارة واقامة الصناعات احمللية وتوفري منتجاهتا 
 .والتقدم التكنولوجي ،والنمو السكاين ،التوقعات ،الفردي ابلكفاءة احلدية لرا  املال وسعر الفائدة

 ب( االستثمار احلكومي 
هو را  املال احلقيقي اجلديد الذي تقوم احلكومة بتكوينه ومتويله من فائض االيرادات عن االنفاق  
و يشري  ،(22)او من حصيلة القروض اليت تطرحها لالكتتاب العام او من حصيلة القروض االجنبية  ،العام

األموال العامة اليت تضيف إىل خزين رأ  املال احلقيقي العام ويتضمن بناء  االستثمار احلكومي اىل إنفاق
والذي يوجه حنو حتقيق نفع عام من خالل بناء  ،(23)الطرق واملوانئ واملدار  واملستشفيات.. اخل 

 .(24)املستشفيات والصحة العامة والتعليم والطرق واجلسور فهو يتأثر بسياسة الدولة 
 اثلثاً: العوامل احملددة لالستثمار 

 التقدم التكنولوجي  (1
االستثمار سوف ينتقل ان هذا التطور يساعد على تقليل تكاليف االستثمار فان منحىن الطلب على 

فالدول الصناعية يف صراع  ،وهذا الشيء موجود يف عاملنا اليوم ،اىل اليمني وهذا يعين زايدة االستثمارات
تكنولوجي وفين وتتسابق يف اخرتاعاهتا وتقدمها وهذا يشجع على استخدام وسائل تكنولوجية حديثة يف 

 .هنفس دت االستثمارات عند مستوى سعر الفائدةاالنتاج وأببسط الطرق اي حدوث تطورات تكنلوجية زا
  (التوقعات)ثقة وتوقعات القطاع التجاري ابلوضع االقتصادي  (2

مبعىن عند توقع رجال االعمال حدوث ركود  ،نعين ابلثقة التجارية الثقة ابلوضع االقتصادي املستقبلي
االمر الذي  ،ار يف تلك الدولةاقتصادي يف دولة معينة فأن العديد من املستثمرين حيجمون عن االستثم

كذلك ينطبق هذا الكالم عند توقع القطاع   ،سيؤدي اىل انتقال منحىن االستثمار يف تلك الدولة اىل اليسار
اما عند توقع رجال االعمال حدوث انتعاش اقتصادي فان العديد  ،التجاري حتقيق أرابح اقل يف املستقبل
وهذا حيدث ايضاً عند توقع  ،لتايل ينتقل منحىن االستثمار اىل اليمنيمن املستثمرين يزيدون استثماراهتم واب

 (25)القطاع التجاري حتقيق ارابح اكرب يف املستقبل.

                                                        
االمانة العامة  ،دائرة املعلومات والبحوث ،ورقة عمل ،واقع االستثمار يف سلطنة عمان ،أمل بنت سيف بن انصر السالمية -21

 .4ص ،2006 ،سلطنة عمان ،جملس الشورى ،املساعدة للمعلومات
 .183ص ،2015 ،طرابلس ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،1ط ،االقتصاد الكلي ،وديع طورو  -22

23- Edward Anderson et al., the role of public investment in poverty reduction: theories, evidence 
and methods, working paper 263, overseas development institute, 111 Westminster Bridge Road, 
London SE17JO, UK, 2006, p2. 

24- Desgranges,Gabriel,Rochon,,Celine, Conformism and Public new, wp/11/33.http: 
//www.imf.org/external/pubs/ft/wp//wp1133.pd,2011,p3. 

 .123ص،2010 ،االردن ،عمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،2ط ،االقتصاد الكلي ،واخرون ،حممود حسني الوادي -25
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 حجم الطلب ومنوه )الزايدة السكانية( (3 

تؤثر الزايدة السكانية يف زايدة الطلب على السلع واخلدمات املختلفة ومنوه يؤدي اىل تشجيع املستثمرين 
مما يؤدي اىل  ،الت ومعدات وبناء مصانع جديدة لتلبية الطلب املتزايد او حتقيق ارابح أعلىعلى شراء اآل

 انتقال منحىن الطلب االستثماري اىل اليمني والعكس صحيح.
 اجراءات احلكومة  (4

وقد ينتقل منحىن الطلب االستثماري اذا تغريت معدالت العائد املتوقعة للمشروعات نتيجة إلجراءات 
فتخفيض العبء الضرييب أو اعفاءات مجركية أو تقليل الضريبة على املشروعات ستؤدي اىل  ،احلكومة

كما ان احلوافز   (.لألعلى)تشجيع االستثمارات وابلتايل انتقال منحىن الطلب على االستثمار لليمني 
النتاجية أبسعار والتسهيالت اليت تقدمها احلكومة للمستثمرين مثل تقدمي دراسات جدوى للمشروعات ا

وكذلك ان تقوم ابلقضاء على الروتني وغريها من احلوافز ستؤدي حتماً اىل زايدة االستثمارات وانتقال  ،رمزية
 .(26)منحىن االستثمار اىل اليمني )لألعلى( 

 الكفاية احلدية لرأس املال  (5

ع الغالت النقدية الصايف الكفاية احلدية لرأ  املال هي ))سعر اخلصم الذي جيعل القيمة احلالية جملمو 
اليت يدرها األصل الرأمسايل مساوية لتكلفة هذا األصل )سعر العرض( فعندما يقوم رجال األعمال 
ابالستثمارات يف أصول رأمسالية فانه يقوم بتقدير الغالت الصافية من هذا األصل طيلة فرتة بقائه صاحلاً 

املشروع بعد خصم مجيع التكاليف ما عدا سعر الفائدة  الغالت الصافية تعين ))مقدار ايرادات ،لالستعمال
املدفوعة وتكلفة اهتالك را  املال(( مث يقوم بعد ذلك خبصم تلك الغالت بسعر خصم معني جيعل القيمة 

على سيل املثال فاذا  ،(27)احلالية للغالت مساواًي لسعر االصل ليحصل على الكفاية احلدية لرا  املال 
اي العائد اكرب من تكلفة احلصول  ،%10و الكفاية احلدية لرا  املال اكرب من  %10كانت فائدة البنوك 

على را  املال فان املشروع يكون مرحباً مما يشجع على االستثمار حىت يتقاطع منحىن الكفاية احلدية لرا  
 النقطة املثلى تتحقق عندما يكون  ،(Aاملال مع سعر الفائدة عند نقطة التوازن )

(2) − − − ملالا − الكفاية احلدية لرا   =   سعر الفائدة
( تكون الكفاية احلدية لرأ  املال اقل من سعر فائدة البنوك، مما يؤدي اىل تراجع Aوبعد هذه النقطة )

 .(28)االستثمار ومن االفضل التوجه حنو االدخار بدالً من االستثمار 
 ( الكفاءة احلدية لالستثمار1شكل )

                                                        
 .137ص ،2014،االردن ،عمان ،دار املسرية ،4ط  ،مبادى  االقتصاد الكلي ،حسام علي داوود -26
 .125حممود حسني الوادي واخرون، مصدر سابق، ص -27
 .133 - 132ص ،مصدر سابق ،حسام علي داوود -28
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 ،2014 ،عمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،4ط ،مبادئ االقتصاد الكلي ،حسام علي داود :املصدر
 133ص 

( يف فرتة معينة كما ميثل احملور العمودي سعر I( ميثل احملور االفقي كمية را  املال )1يف الشكل )
( مع افرتاض ابقي العوامل األخرى اثبتة دون تغيري ومنها توقعات kاحلدية لالستثمار )( والكفاية iالفائدة )

وهيكل األسعار السائدة ودرجة  ،كاألذواق والعادات  ،الربح والتقدم التقين وغريها من العوامل األخرى
ري تغرياً عكسياً مع ويلحظ ان الكفاية احلدية تتغ ،.. اخل وهذا جيعل التحليل ساكناً .املنافسة وتوزيع الدخل

ويرتتب على زايدة حجم  ،جتاه اليمني ذات ميل سالبوتنحدر من األعلى اىل األسفل اب ،حجم االستثمار
 االستثمار اخنفاض الكفاية احلدية لالستثمار.

وميكن اإلشارة اىل ان سبب العالقة العكسية بني االستثمار والكفاية احلدية لالستثمار يعود اىل التكلفة 
 .الزايدة يف تكاليف التشغيل انعكاسًا الرتفاع تكلفة املواد ،دية املتزايدة يف صناعة السلع الرأمساليةاحل

 الكفاية احلدية لرأ  املال
 

 ةسعر الفائد
A 

 Iكمية را  املال 

K, i 

سعر 
الفائدة 
والكفاية 

احلدية لرا  
 املال
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واخنفاض اإلنتاجية احلدية لالستثمار كلما زاد معدل  ،واخنفاض االمثان تبعًا لزايدة اإلنتاج واملبيعات 
 .(29)االستثمار 
 حتليل تطور املتغريات االقتصادية رابعاً:

وين را  املال يف العراق تطورات عديدة ويعد مؤشر امجايل تكوين را  املال من املؤشرات شهد تك
االقتصادية املهمة املستخدمة يف التحليل االقتصادي ومتابعة التطورات اليت يشهدها االقتصاد خالل مدة 

األصول الثابتة  فضال عن كونه يشري اىل اجتاه النفقات املسامهة يف زايدة ،حمددة على املستوى الكلي
وتقا  أسعار الفائدة بنسبة مئوية  ،حني يعرف سعر الفائدة وهو تكلفة اقرتاض النقود ،لالقتصاد الوطين

وتلعب  ،سنوية وهي ختتلف ابختالف صفات القرض من انحية واتريخ االستحقاق واملخاطر والسيولة
وتؤثر يف قرارات رجال  ،االستهالك واالدخار للتأثري يف قرارات االفراد من خالل اً مباشر  اً سعر الفائدة دور 

و يقصد ابلنفقات االستثمارية ذلك اجلزء من االنفاق احلكومي  ،االعمال واملنشأة عن طريق االستثمار
 العام الذي يوجه لبناء حمطات الكهرابء والطرق واجلسور واملستشفيات واملدار .

 ةيف العراق للمد عر الفائدة واالنفاق االستثماريبياانت تكوين را  املال اإلمجايل وس( 1-1اجلدول )
1994-2017 

 السنوات

تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي 

 باألسعار الثابتة

(1) 

 سعر الفائدة

(2) 

االنفاق االستثماري باألسعار الثابتة 

2007=100 

(3) 

1994 2029784391.3 6.5 1204347.8 

1995 1053342727.3 7.25 772236.4 

1996 513409129.0 7.25 391828.0 

1997 2217974701.8 7.25 629008.8 

1998 3145534938.9 7.25 731267.2 

1999 5132602666.7 7.35 1373877.6 

2000 9453243129.0 7.35 2238948.4 

2001 14063560655.6 7.35 3215894.4 

2002 10228263953.5 6.35 6813953.5 

2003 18388202.2 6.35 742528.1 

2004 7851118189.6 6 8282233.5 

2005 20405535493.0 7 9162360.7 

2006 22135019210.7 10.42 7889633.5 

2007 7530404439.0 20 7723044.0 

2008 20621596405.5 16.75 10541858.9 

2009 11032958462.7 8.83 8610487.3 

                                                        
 ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،1ط ،مقدمة يف التحليل االقتصادي الكلي ،عفاف عبد اجلبار سعيد ،جميد علي حسني -29
 .196ص ،2004 ،األردن
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2010 20985433103.9 6.25 15565147.9 

2011 21373953539.0 6 13498949.9 

2012 27223319782.3 6 20950001.4 

2013 38568098226.3 6 28297827.6 

2014 38271009499.0 6 17087571.6 

2015 34223359968.2 6 12543700.0 

2016 19380964995.3 4 10731937.9 

2017 24651109385.4 4 11094650.3 

 والنشرات اليت تصدر من وزارة التخطيط لسنوات متفرقةاملصدر: التقارير 
 .2017-1994للمدة  2007على سنة األسا   ( من أعداد الباحث2( )1مت احتساب عمود )

 حتليل تطور تكوين راس املال الثابت اإلمجايل ابألسعار الثابتة يف العراق (1
 (2002-1994رأ  املال الثابت االمجايل ابألسعار الثابتة خالل املدة )تطور تكوين  .أ

( خالل مدة الدراسة وتبني 1ان تطور تكوين رأ  املال الثابت اإلمجايل يف العراق يتضح من اجلدول )
-1998-1997-1994من خالل اجلدول، ارتفاع مستوى النشاط االستثماري خالل السنوات )

-2029784391.3لحوظ وكان تكوين را  املال االمجايل )( بشكل م1999-2000-2001
2217974701.8-3145534938.9-5132602666.7-9453243129.0-

( اخنفاض مستوى 2002-1996-1995اعوام ) تحني شهد ،( مليون دينار14063560655.6
-513409129.0-1053342727.3النشاط االستثماري وبلغ حجم تكوين را  املال اإلمجايل )

 ( مليون دينار.10228263953.5
 (2017-2003تطور تكوين رأ  املال الثابت االمجايل ابألسعار الثابتة خالل املدة ) .ب

-2008-2006-2005-2004الل السنوات )شهد ارتفاع مستوى النشاط االستثماري خ
( بشكل ملحوظ وكان حجم تكوين را  املال 2010-2011-2012-2013-2014-2017

-22135019210.7-20405535493.0-7851118189.6االمجايل )
20621596405.5-20985433103.9-21373953539.0-27223319782.3-
حني شهد اعوام  ،دينار( مليون 38568098226.3-38271009499.0-24651109385.4

( اخنفاض مستوى النشاط االستثماري وبلغ حجم تكوين 2003-2007-2009-2015-2016)
-11032958462.7-7530404439.0-18388202.2را  املال اإلمجايل )

 .( مليون دينار34223359968.2-19380964995.3
 حتليل تطور سعر الفائدة يف العراق (2

 (2002 -1994)تطور سعر الفائدة خالل املدة  .أ
( %6.5كان )  1994( تطور سعر الفائدة يف العراق نالحظ ان سعر الفائدة يف عام 1يوضح اجلدول )

ويف عام  ،1998واستمر هذا السعر حىت عام  (%7.25ارتفاع سعر الفائدة اىل ) 1995وشهد عام 
سعر الفائدة حىت عام ( واستمر هذا املستوى ل%7.35ارتفع سعر الفائدة ارتفاعاً طفيفاً ليصبح ) 1999
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نالحظ أن أسعار الفائدة يف اخنفاض والسبب يف  ،(%6.35اىل ) 2002مث اخنفض يف عام  ،2001 
ذلك ان السلطة النقدية مل تستخدم أسعار الفائدة للتأثري يف النشاط االقتصادي او معاجلة مشكلة التضخم 

دة الدور الفعال يف اجتذاب املدخرات اليت كانت تعصف ابالقتصاد العراقي كذلك مل ميار  سعر الفائ
 .(30)وسحب السيولة للحد من الضغوط التضخمية 

 (2017-2003تطور سعر الفائدة خالل املدة ) .ب
اما عام  ،(%6,35ثبات سعر الفائدة عند املستوى السابق اذ بقي عند معدل ) 2003شهد عام 

واستمر هذا  ،(%7ليصبح ) 2005 مث عاود االرتفاع عام ،(%6فقد اخنفض سعر الفائدة اىل ) 2004
وهذا االرتفاع يف اسعار الفائدة كان بسبب  ،(%20وبلغ ) 2007االرتفاع يف سعر الفائدة حىت عام 

سعي البنك املركزي للوصول اىل اسعار فائدة توازنية فضال عن التأثري يف مستوايت التضخم اليت يعاين منها 
 .(31)ع احلقيقياالقتصاد العراقي بسبب التقلبات يف القطا 

( واستمر البنك املركزي بتخفيض اسعار الفائدة اىل %16.75اىل ) 2008اخنفض سعر الفائدة عام 
-2012( خالل االعوام %6وابقى البنك املركزي سعر الفائدة اثبتاً عند مستوى ) ،2011يف عام  (6%)

 (.%4)فقد شهد سعر الفائدة اخنفاضا اذ بلغ  2017- 2016اما خالل عامي  ،2015
 حتليل تطور االنفاق االستثماري ابألسعار الثابتة يف العراق (3

 (2002-1994تطور االنفاق االستثماري ابألسعار الثابتة خالل املدة ) .أ
حني  ،( مليون دينار1204348بلغ ) 1994نالحظ االنفاق االستثمار ابألسعار الثابتة يف عام 

-772236.4( اخنفاضًا بلغ )1996-1995شهد االنفاق االستثمار ابألسعار الثابتة عامي )
وبلغ  (2002-1997وزاد االنفاق االستثماري خالل أعوام ) ،( مليون دينار391828

 (.2002( مليون دينار عام )6813953.5)
 (2017-2003تطور االنفاق االستثماري ابألسعار الثابتة خالل املدة ) .ب

مع عدم ، ( مليون دينار742528.1اخنفاضًا يف االنفاق االستثماري اذ بلغ ) 2003وشهد عام 
متكني القطاع الصناعي من حتقيق الرتاكمات املالية املطلوب لتمويل االستثمارات التنموية أضيف إىل ذلك 

م من تنفيذ العديد تقليل االعتماد على التخصيصات االستثمارية يف خطط التنمية االقتصادية على الرغ
( 2005-2004ارتفاع االنفاق االستثماري ابألسعار الثابتة عامي ) .(32)من املشاريع االنتاجية الكبرية 

( تراجع 2007-2006حيث شهد عامي ) ،( مليون دينار9162360.7_8282233.5وبلغ )
والسبب يف  ،ار( مليون دين7723044.0_7889633.5االنفاق االستثماري ابألسعار الثابتة وبلغ )

مث عاود  ،(33)هذا االخنفاض مل يكن اقتصاداي وامنا هو بسبب تغيري طريقة حساب تكوين رأ  املال الثابت

                                                        
اثر السياسة النقدية على استقرار اسعار الصرف االجنيب يف العراق للمدة  ،جليل كامل غيدان و استربق امساعيل محه -30

 .129ص ،2015 ،17العدد  ،جامعة واسط ،جملة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية ،(1990-2012)
-2003( على االقتصاد العراقي للمدة )st.louis)مناذج السياسات النقدية واملالية: مع تطبيق معادلة  ،نبيل مهدي اجلنايب -31
 .58ص ،2012 ،22العدد ،8اجمللد  ،جملة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية ،(2011
 .155، ص2002، بيت احلكمة، بغداد، 1صباح كجه جي، التخطيط الصناعي يف العراق اساليبه وتطبيقاته واجهزته، ج -32
 قسم تكوين را  املال الثابت. ،مديرية احلساابت القومية ،اجلهاز املركزي لإلحصاء ،وزارة التخطيط -33
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وشهد تراجعًا من جديد  ،( مليون دينار10541858.9)الزايدة وبلغ  2008االنفاق االستثماري عام 
مث عاود االستثمار يف عام  ،يون دينار( مل8610487.3بعد االزمة املالية العاملية وبلغ ) 2009يف عام 
وبلغ  2011يف حني اخنفض يف عام  ،( مليون دينار15565147.9االرتفاع وبلغ ) 2010

( وسبب االخنفاض يعود اىل سوء اختيار األولوايت واخنفاض كفاءة التنفيذ للمشاريع 13498949.9)
مث ارتفع ، (34)يع حقيقية على األرض مع وجود فساد كبري مما جعل تلك التخصيصات ال ترتجم اىل مشار 

يف حني شهدت  ،( مليون دينار28297827.6( و)20950001.4و بلغ ) 2013-2012يف عامي 
( 17087571.6تراجعاً يف حجم االنفاق االستثماري و بلغ على الرتتيب ) 2016و  2014االعوام 

هبا االقتصاد وسياسات ( مليون دينار بسبب االحداث اليت مر 10731937.9( و)12543700.0و)
ارتفع االنفاق  2017التقشف احلكومية فضال عن دخول االقتصاد حالة الركود االقتصادي. و يف عام 

( وسبب ارتفاع االنفاق االستثمار يعود اىل قيام احلكومة بزايدة 11094650.3االستثماري وبلغ )
فرص عمل جديدة ضمن األنشطة خمصصات النفقات لدعم عملية النمو وأتهيل البين التحتية وخلق 

 .(35)االقتصادية املختلفة والتقليل من نسب احلرمان 
المبحث الثاني: قياس العالقة بين االنفاق العام واالستثمار باستعمال 

 (ARDLانموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع )

 اوال: توصيف االنموذج القياسي
مرحلة التوصيف من اهم مراحل بناء االمنوذج القياسي وأصعبها وذلك ملا تتطلبه من حتديد  دُّ عتُ 

ويف هذه املرحلة يتم االستناد على النظرية االقتصادية لتحويل  ،للمتغريات اليت جيب أ ن  حيتويها األمنوذج
جتاه العالقة بني املتغريات العالقة بني املتغريات اىل معادالت رايضية ابستخدام الرموز يف حتديد نوع وا

 االقتصادية.
يعرف االمنوذج القياسي أب ن ه عبارة عن امنوذج اقتصادي يبني بصيغة رمزايً طبيعة العالقات االقتصادية 
للظاهرة املدروسة وبصورة أقرب اىل الدقة مستخدمًا يف ذلك العوامل احملددة أو املؤثرة يف سلوك الظاهرة 

 .(36)جزيئاً أو كلياً 
املؤثرة يف سياسة االنفاق العام وانعكاساهتا على واقع االستثمار يف العراق واليت مت توضيحها عد العوامل ت

بل البد من  ،واليت ال ميكن أن يقتصر حتليلها على اجلانب الوصفي فقط ،من املواضيع املهمة ،مسبقاً 
اسة االنفاق العام وانعكاساهتا على حتديد وقيا  أثرمها ونسبة مسامهتهما يف التغيريات اليت حتصل يف سي

وهذا يتم من خالل االستعانة ابالقتصاد القياسي  ،(2017-1994واقع االستثمار خالل مدة الدراسة )
إذ أهنا تتسم ابلسهولة والدقة واإلمكانية العالية يف  ،الذي يعد من األساليب الكمية املميزة يف هذا اجملال

                                                        
مطبعة  ،الناشر مركز العراق للدراسات ،1ط ،يارات االنطالق. خ.اقتصاد العراق النفطي فوضى تنموية ،عبد احلسني العنبكي -34
 .74ص  ،2013 ،الساقي

 .63ص ،2011التقرير االقتصادي العراقي للعام  ،وزارة التخطيط والتعاون االمنائي -35
 .47ص ،2006 ،عمان ،دار االهلية للنشر والتوزيع ،1ط ،اساسيات االقتصاد التحليلي ،وليد امساعيل السيفو وأخرون -36
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و ميكن توصيف هذه املتغريات كما  ،إدخاهلا أو استبعادها من النماذج حتديد طبيعة املتغريات اليت يتم 
 -:أييت
 املتغريات التابعة )املعتمدة(: .1

أي معرفة  .أي بواسطة تقدير معادالت النموذج ،وهي املتغريات اليت تتحدد قيمها عن طريق النموذج
 قيم املعلمات وقيم املتغريات اخلارجية.

 :وتكون
 (CTتكوين را  املال اإلمجايل ) .أ
 املتغريات املستقلة )خارجية(: .2

ويف  ،وامنا تتحدد بعوامل خارجية عن النموذج ،وهي املتغريات اليت ال تتحدد قيمها عن طريق النموذج
 .(37)األصلين النموذج بعض األحيان تتحدد قيمها عن طريق منوذج اخر خمتلف ع

 .(IRسعر الفائدة ) .أ
 .( ابألسعار الثابتةEIاالنفاق االستثماري ) .ب
  (tUاملتغري العشوائي ) .3

وقد حيتوي  ،حيتوي املتغري العشوائي املتغريات اليت يصعب قياسها كالعادات والتقاليد وطبيعة السلوك
فمن احملتمل  ،الية والدولية اليت تعذر احتساهباعلى بعض املتغريات احلقيقية أو املالية فضال عن التدفقات امل

 عدم وجود البياانت الكافية عنها ولصعوبة قياسها كمياً.
 استقراريه املتغريات ثانيًا: اختبار

واجراء اختبار ديكي فولر  Eviews.9متغريات الدراسة ابستعمال برانمج ةسنقوم ابختبار استقراري
املتغريات مستقرة ام غري مستقرة اي حتتوي على جذر الوحدة مع ( من اجل معرفة هل ان ADFاملوسع )

 -(:2وبعد اجراء االختبار للمتغريات حصلنا على املخرجات املوضحة ابجلدول ) ،حتديد رتبة التكامل
 ( اختبار ديكي فولر املوسع جلذر الوحدة2جدول )

 المتغير رتبة التكامل المستوى الفرق األول

Non B a Non B A 

   -0.91 -3.01 -3.08* I(0) IR 

   -0.55 -3.34** -1.69 I(0) CT 

-5.45 -5.32 -5.39* -0.67 -2.45 -1.60 I(1) EI 

a تعين االحندار حيتوي على قاطع فقط 
b تعين االحندار حيتوي على قاطع واجتاه عام 

non تعين االحندار ال حيتوي على قاطع وال اجتاه عام 
 %5تعين معنوي عند مستوى معنوية  *

                                                        
دار جمد الوي للنشر  ،1ط ،االقتصاد القياسي التحليلي بني النظرية والتطبيق ،أمحد حممد مشعل ،وليد امساعيل السيفو -37

 .43-42، ص2003 ،والتوزيع، عمان
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 %10** تعين معنوي عند مستوى معنوية 
 Eviews. 9املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 

بوجود ( سواء Level( ان بعض السالسل الزمنية كانت مستقرة على املستوى )2نالحظ من اجلدول )
قاطع ام بوجود قاطع واجتاه عام اي اهنا خالية من جذر الوحدة وال حتتوي على االحندار الزائف وهذه 

, يف حني I(0)وستكون متكاملة من الدرجة  %10و  %5( عند مستوى معنوية IR,CTاملتغريات هي )
 - Firstاالوىل ) ( غري مستقرة لذلك مت اجراء االختبار بعد اخذ الفروقEIكانت بقية املتغريات)

difference وستكون متكاملة من  %10و  %5( للسالسل االصلية وتبني اهنا استقرت عند مستوى
 سواء بوجود قاطع ام قاطع واجتاه عام. I(1)الدرجة 

ثالثًا: تقدير العالقة بني االستثمار واالنفاق العام باستعمال انموذج االنحدار الذاتي 
 (ARDLلإلبطاء املوزع )

( وبعد اجراء التقدير حصلنا 4وبوجود فرتات ابطاء عدد ) ARDLتقدير االستثمار حسب منوذج مت 
 (3على النتائج املوضحة يف اجلدول )

 لالستثمار ARDL( نتائج امنوذج 3جدول )
Prob.* t-Statistic Std. Error Coefficient المتغير 

0.0079 3.398826 0.169613 0.576483 CT(-1) 

0.0948 -1.866370 0.229167 -0.427710 CT(-2) 

0.3768 -0.929691 0.201556 -0.187385 CT(-3) 

0.0409 2.384281 0.223797 0.533595 CT(-4) 

0.0012 4.637052 225.3489 1044.954 EI 

0.1633 -1.518066 5.13E+08 -7.78E+08 IR 

0.0236 2.720548 8.19E+08 2.23E+09 IR(-1) 

0.0093 -3.296736 9.89E+08 -3.26E+09 IR(-2) 

0.0362 2.458793 8.35E+08 2.05E+09 IR(-3) 

0.0532 -2.224604 5.65E+08 -1.26E+09 IR(-4) 

0.0908 1.893671 4.76E+09 9.02E+09 C 

0.838266 Adjusted R-squared 0.923389 R-squared 

2.564513 Durbin-Watson stat 10.84767 F-statistic 

 Eviews. 9املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
لالستثمار اذ كانت القدرة  ARDLنالحظ من اجلدول املذكور انفا الذي يوضح نتائج تقدير امنوذج

 %92االمنوذج املقدر تفسر ( اي ان املتغريات املستقلة الداخلة يف 2R=0.92التفسريية لألمنوذج املقدر )
وكذلك نالحظ  ،من التغريات يف املتغري التابع والنسبة املتبقية تعود ملتغريات اخرى غري داخلة يف االمنوذج

اي ان االمنوذج  %5( وهي معنوية عند مستوى 10.84احملتسبة ) Fان االمنوذج معنوي اذ كانت قيمة 
 املقدر معنوي.
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ود عالقة تكامل مشرتك اي وجود عالقة توازنيه طويلة االجل عن طريق اخلطوة الالحقة هي اختبار وج 
 (.4واملوضح يف جدول ) (Bounds Testاختبار احلدود )

 ( اختبار احلدود لألمنوذج املقدر لالستثمار4جدول )
K Value Test Stat. 
2 1.941 F- Stat 

I1 Bound I0 Bound Signi. 
4.14 3.17 10% 
4.85 3.79 5% 
5.52 4.41 2.5% 
6.36 5.15 1% 

 Eviews. 9املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
( احملتسبة كانت F-statistics( الذي يوضح نتائج اختبار احلدود ومنه نالحظ ان قيمة )4من اجلدول )

( 3.17القيمة اجلدولية الصغرى )( وكانت 4.14( وهي اقل من القيمة اجلدولية العظمى البالغة )1.941)
وعليه سنقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة. ننتقل اىل اختبار االمنوذج  %10عند مستوى معنوية 

املقدر للتأكد من خلو من مشكلة االرتباط التسلسلي ومشكلة عدم جتانس التباين واالرتباط الذايت 
 (6) ،(5ابجلدولني )

 ط التسلسلي وعدم جتانس التباين لالستثمار( اختبار االرتبا5جدول )
 Eviews. 9املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 

 ( اختبار االرتباط الذايت لالستثمار6جدول )
Date: 03/20/19 Time: 12:38    

Sample: 1994 2017      

Included observations: 20     

Q-statistic probabilities adjusted for 4 dynamic regressors 
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob* 
       
       

     .**|  .   |      .**|  .   | 1 -0.321 -0.321 2.3854 0.122 

     .  |  .   |      . *|  .   | 2 0.033 -0.078 2.4118 0.299 

     .**|  .   |      .**|  .   | 3 -0.224 -0.267 3.7111 0.294 

     .  |* .   |      .  |  .   | 4 0.138 -0.029 4.2353 0.375 

     . *|  .   |      . *|  .   | 5 -0.085 -0.088 4.4460 0.487 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.45 Prop. F 0.892 F- statistic 

0.13 Prob. Chi-Square 4.06 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
0.3147  Prob. F 1.392885 F-statistic 
0.2752  Prob. Chi-Square 12.14963 Obs*R-squared 
0.9863  Prob. Chi-Square 2.774101 Scaled explained SS 
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     .  |  .   |      . *|  .   | 6 -0.023 -0.145 4.4624 0.614 

     .  |  .   |      .  |  .   | 7 0.003 -0.049 4.4627 0.725 

     .  |  .   |      . *|  .   | 8 -0.034 -0.121 4.5060 0.809 

     .  |  .   |      . *|  .   | 9 -0.017 -0.127 4.5181 0.874 

     .  |* .   |      .  |  .   | 10 0.111 0.057 5.0593 0.887 

     . *|  .   |      .**|  .   | 11 -0.176 -0.219 6.5726 0.833 

     .  |  .   |      . *|  .   | 12 0.045 -0.130 6.6860 0.878 
       
       

*Probabilities may not be valid for this equation specification. 

 

 Eviews. 9املصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
كانت غري معنوية اي سنقبل فرضية العدم   Chi-Squareو  F( نالحظ ان قيمة اختبار 5من اجلدول )

من مشكلة  رفض الفرضية البديلة وكذلك االمنوذج خال  اي عدم وجود ارتباط تسلسلي بني االخطاء ون
( فمنه نالحظ ان النموذج خايل من االرتباط 6اما اجلدول ) ،عدم جتانس التباين اي نقبل بفرضية العدم

1uϬ: 0H 3uϬ  =وعليه سنقبل فرضية العدم %5( غري معنوية عند مستوى Stat-Qالذايت ألن قيمة )
= 2uϬ  3ونرفض الفرضية البديلةuϬ ≠ 2uϬ ≠ 1uϬ: 1H . 

 ( اختبار فرتات االبطاء2شكل )
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واالجراء الالحق هو تقدير امنوذج تصحيح اخلطأ والعالقة طويلة االجل وبعد اجراء عملية التقدير 
 (.7حصلنا على النتائج املوضحة ابجلدول )

 امنوذج تصحيح اخلطأ والعالقة طويلة االجل المجايل تكوين را  املال( نتائج 7جدول )
 االجل القصير 

Prob t-stat Std. error Coefficient المتغير 

0.6366 0.488955 0.166680 0.081499 D(CT(-1)) 
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 0.1715 -1.485772 0.233017 -0.346210 D(CT(-2)) 

0.0409 -2.384281 0.223797 -0.533595 D(CT(-3)) 

0.0012 4.637052 225.348867 1044.954333 D(EI) 

0.0000 0.000000 512507877.415857 -778020956.571693 D(IR) 

0.0000 0.000000 988781672.043452 3259752305.660539 D(IR(-1)) 

0.0000 0.000000 834540506.891921 -2051962564.110794 D(IR(-2)) 

0.0000 0.000000 565423747.838094 1257844086.660580 D(IR(-3)) 

0.0128 -3.094993 0.163172 -0.505016 

CointEq(-

1) 

 + CT- (2069.1516*EI -2010926533.1155*IR معادلة تصحيح الخطأ

17866036220.7006)=Cointeq  

 االجل الطويل

Prob t-stat Std. error Coefficient المتغير 

0.0031 4.009242 516.095442 2069.151613 EI 

0.0845 -1.93887 1037160530.78479 -2010926533.11545 IR 

0.0607 2.143150 8336342370.45655 17866036220.70055 C 

 Eviews.9املصدر من اعداد الباحث ابالعتماد على خمرجات برانمج 
كان معنواي   t( نالحظ ان االنفاق االستثماري يف االجل القصري وعن طريق اختبار 7من اجلدول )

ويرتبط بعالقة طردية مع تكوين را  املال االمجايل اي ان زايدة االنفاق  %5عند مستوى معنوية 
اما أسعار  ،( وحدة1044.9سيؤدي اىل زايدة تكوين را  املال االمجايل مبقدار) ةواحد ةاالستثماري بوحد

قتصادية اذ ان العالقة بينهما عالقة ومتفقة مع مضمون النظرية اال %5الفائدة فإهنا معنوية عند مستوى 
اي  %5( وهي معنوية عند مستوى -0.50عكسية. اما معلمة سرعة التكييف فقد كانت كبرية بلغت )

( منها جتاه القيمة التوازنية طويلة االجل يف السنة %50ان االختالالت يف االجل القصري يتم تصحيح )
 ثري يف االمنوذج.نفسها اي ان عملية التصحيح كانت متوسطة التأ

مع تكوين را  املال اإلمجايل  اما يف االجل الطويل فنالحظ ان االنفاق االستثماري يرتبط بعالقة طردية
وكذلك  %10ايضا عند مستوى  اما سعر الفائدة فقد كان معنوايً  ،وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية

 .%5د الثابت فقد كانت معنوية عند مستوى عالقته عكسية وتتفق مع النظرية االقتصادية اما معلمة احل
 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجاتاوال( 
 -:توصل البحث اىل جمموعة من االستنتاجات امهها

 نستنتج بعشوائية االنفاق العام يف العراق واحنرافه عن مسار اخلطة االقتصادية. .1
د عالقة طردية أي ان زايدة االنفاق نســـــــــــتنتج من قيا  العالقة بني االنفاق العام واالســـــــــــتثمار بوجو  .2

 العام يعمل على زايدة االستثمار.
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( وتعين ان االحنرافات يف االجل -0.50معامل تصــحيح اخلطأ كان )نســتنتج من دالة االســتثمار ان  .3
( جتاه القيمة التوازنية طويلة االجل خالل الســنة نفســها اي ان ســرعة %50القصــري تصــحح بنســبة )

وهنا ســنرفض فرضــية العدم ونقبل الفرضــية البديلة بوجود  ،أثري نســبيا يف االمنوذجالتكيف متوســطة الت
 عالقة توازنية طويلة االجل. اما احلد الثابت فلم يكن ذات داللة معنوية.

 ثانيًا( التوصيات
  على االستنتاجات يوصي البحث ابآليت:ءاً بنا

على االيرادات النفطية ألهنا مصـــــدر دائم  العمل على تنويع مصـــــادر اإليرادات العامة تقليل االعتماد .1
وهذا يســـــــتلزم من احلكومة  ،لالزمات واالعتماد على مصـــــــادر الدخل االخرى كالضـــــــرائب والرســـــــوم

اجلديدة تنويع سياساهتا االيراديه من خالل تشجيع االستثمار يف القطاعات االقتصادية غري النفطية 
غنياً يســــــد  اً الدينية ألنه ميكن ان يكون مورد كالزراعة والصــــــناعة و الســــــياحة واخلصــــــوص الســــــياحة

 .حاجات احلكومة
ضــــــــرورة تفعيل دور القطاع اخلاص إىل جنب القطاع العام ليأخذ دوره بعملية اســــــــتنهاض االقتصــــــــاد  .2

للقطاع العام عن طريق توفري املســـــــتلزمات الضـــــــرورية كافة وتوفري البيئة  اســـــــاســـــــياً  ئاً ه شـــــــيعدالعراقي ب
كذلك   ،وتقليل التعقيدات والروتني االداري الذي ميثل عائقاً بوجه املســـــــــتمريناملناســـــــــبة لالســـــــــتثمار 

ينبغي من احلكومة تشــــريع القوانني واصــــدار التعليمات وتقدمي كل التســــهيالت واالعفاءات اىل حني 
 .من الزمن من اجل خلق موقع تنافسي للعراق يف التعامل مع رجال االعمال واملستثمرين

ادارة اإلنفاق العام بشـــــــــــــــكل كفوء من قبل جملس متخصـــــــــــــــص يف اعداد وتنفيذ مشـــــــــــــــاريع التنمية  .3
تماعية واالقتصادية كقطاع الصحة واإلسكان واخلدمات العامة األخرى والرتبية والتعليم األسا  االج

 ابلدرجة األوىل.
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دراسة -استراتيجيات ادارة المعرفة في تحقيق التكيف التنظيمي تأثير 

شركة زين العراق لالتصاالت المتنقلة تحليلية آلراء عينة من العاملين في 

 -في محافظتي كربالء المقدسة وبابل

The Impact of Knowledge Management Strategies in 

Achieving the organizational Adaptation (An Analytical 

study of the views of a Sample of Personnel in zain Al-

Iraq for the Mobile Telecommunication company in 

Babil and Karbala Provinces) 
 (1) عبير محمد مهدي الشمريم م.

Assist. Lect. Abeer M. Mahdi Al-Shimari 

 مستخلصال

االعمال هو قدرهتا على مواكبة احدث املتغريات اليت يشهدها عصر الثورة ابرز مقومات جناح منظمات 
التكنولوجية واملعلوماتية نتيجة التطور اهلائل الذي طرأ على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستخدامها 

لالستفادة يف جمال املعلومات، مما ادى اىل وجود حاجة ماسة لتنظيم وادارة هذه املعلومات حبكمة ومسؤولية 
، وقد متثلت مشكلة البحث القصوى منها يف حتقيق اهداف املنظمات االسرتاتيجية ودعم متخذي القرارات

عرب التساؤالت املطروحة بشأن مدى أتثري اسرتاتيجيات ادارة املعرفة وابعادها يف التكيف التنظيمي ضمن 
حمافظيت كربالء املقدسة واببل، وسعى البحث شركة زين العراق لالتصاالت املتنقلة يف عينة من العاملني يف 

اىل حتقيق مجلة من االهداف استناداً  اىل فرضية رئيسة واخرى فرعية. وقد استخدمت االستبانة كأداة جلمع 
شخص اشتملت على  (70)البياانت واملعلومات املتعلقة بعينة البحث، اذ مت توزيعها على عينة مكونة من 

 االقسام و وجمهزي اخلدمة املتواجدين يف تلك الشركة. يو مدير  يهممعاون و نين العاميكادر املدير 

                                                        
 .جامعة كربالء/ كلية العلوم السياحية -1
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وقد بينت االساليب االحصائية عدداً  من النتائج من ابرزها وجود أتثري معنوي السرتاتيجيات ادارة 
ارة املعرفة يف التكيف التنظيمي، ويف ضوء مناقشة النتائج اظهرت بوجود امهية كبرية ملفهومي اسرتاتيجيات اد

املعرفة والتكيف التنظيمي، االمر الذي يستلزم من الشركة املبحوثة ضرورة االعتناء ابسرتاتيجيات ادارة املعرفة 
 لدورها يف حتقيق التكيف التنظيمي.

 .شركة زين العراق لالتصاالت ،حتقيق التكيف التنظيمي ،اسرتاتيجيات ادارة املعرفةالكلمات املفتاحية: 
Abstract 
The most important elements of the success of business organizations is 

their ability to keep abreast of the latest changes witnessed in the era of the 

technological and information revolution as a result of the tremendous 

development of information and communication technology and its use in 

the field of information, which led to the urgent need to organize and manage 

this information wisely and responsibly to make the most of it in achieving 

the goals of the organizations Strategy and support of decision makers. The 

problem of research was the question of the extent to which knowledge 

management strategies and their implications for organizational adjustment 

were affected by a sample of employees of Zain Iraq Mobile 

Telecommunications Company The holy sites of Karbala and Babylon, and 

the search sought to achieve a set of goals based on the premise of the 

President and the other subsidiary. The questionnaire was used as a tool for 

collecting data and information related to the sample of the research. It was 

distributed to a sample of 70 persons, which included the cadre of the 

general managers, assistant managers, department managers and service 

providers in the company. The statistical methods showed a number of 

results, the most significant of which is the significant impact of knowledge 

management strategies on organizational adaptation. In view of the 

discussion of the results, there is a great importance for the concepts of 

knowledge management strategies and organizational adaptation, which 

requires the company to take care of knowledge management strategies for 

its role in achieving adaptation. Organizational structure. 

 منهجية البحثاألول: المبحث 

 املقدمة
حتتاج منظمات االعمال اليوم اىل التطور والنمو مبا حيقق هلا التميز واالستدامة يف التعلم وابلتايل تطبيق 
اخلربات واملهارات املكتسبة يف نشاطاهتا اليومية، ويف ظل عصر املعرفة على املنظمات ان تعيد النظر يف 

من مواجهة التحدايت املتعلقة ابلبيئة سريعة طبيعة فهمها السرتاتيجياهتا وعملياهتا وتوجهاهتا مبا ميكنها 
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التغري والسعي اىل تبين مفاهيم ادارية حديثة كاسرتاتيجيات ادارة املعرفة مبا حيقق الوصول اىل املستوى  
 املطلوب من التكيف التنظيمي.

 مشكلة البحث: -1
بدأت منظمات  ،وارد املعرفيةبعدما ازداد االهتمام ابدارة املعرفة وبيان دورها يف اكتساب ونشر وتطبيق امل

االعمال ابلبحث يف تبين اسرتاتيجيات واضحة الدارة تلك املوارد وحتسني استثمارها مبا حيقق قدرات متنامية 
 هلا ابلشكل املستدام، وعليه من املمكن صياغة عناصر مشكلة الدراسة على النحو اآليت:

اتيجيــات ادارة املعرفــة ودورهــا يف حتقيق التكيف مــا مــدى ادراك املنظمــة املبحوثــة ملزااي وفوائــد اســـــــــــــــرت  .1
 التنظيمي؟

 ما مدى توافر املستلزمات الضرورية لتطبيق اسرتاتيجيات ادارة املعرفة يف الشركة املبحوثة؟ .2
 ما االسرتاتيجية االمثل اليت ميكن تطبيقها يف الشركة املبحوثة؟ .3
 ة يف الشركة املبحوثة؟ما املعوقات اليت حتد من تطبيق اسرتاتيجيات ادارة املعرف .4

 اهمية البحث: -2
 التكيفمؤشراً  أساسياً  لتحقيق  اهدبع اسرتاتيجات ادارة املعرفةتتمثل أمهية البحث احلايل يف دور 

استثمار املوارد املعرفية ملنظمات االعمال يف ظل بيئة تنافسية تتسم ابلتعقيد وعدم التأكد، وذلك من خالل 
ومبا يساهم يف الوصول اىل احلصة والوصول اىل افضل خدمة ممكنة للزابئن،  ة عال  يف اداء املهام مبستوى دق

 لى جزئني مها:عالسوقية األكرب مقارنة ابملنافسني لذلك ميكن جتزئة أمهية البحث 
 األمهية النظرية للبحث: .أ

ريف يف ضوء متغريات تتمثل األمهية الفلسفية االكادميية للبحث يف دعم وزايدة االثراء الفكري والرتاكم املع
والتكيف  اسرتاتيجيات ادارة املعرفةالبحث، فضالً  عن تكوين خالصة الهم نتاجات الباحثني يف ميدان 

، والرتكيز على التعامل بصورة مشولية مع متغريات البحث من خالل السعي للوصول اىل اهم التنظيمي
مبا يساهم يف رفد املكتبات العراقية ودعم خطوات النتاجات العلمية احلديثة واملراجع ذات القيمة العالية و 

 مسرية البحث العلمي.
 األمهية امليدانية للبحث: .ب

تربز األمهية امليدانية للبحث من خالل تسليط الضوء على متغريات البحث ومدى أمهيتها للمنظمات 
ك املتغريات وأتثريها على ، واليت قد تعاين من ضعف االهتمام والوعي بتلالعاملة يف البيئة العراقية عموماً 

املبحوثة ومساعدهتم يف  الشركةفهو حماولة لزايدة ادراك العاملني يف  ،املوقف التنافسي يف سوق االعمال
 اسرتاتيجيات ادارة املعرفة والتكيف التنظيمي.تشخيص السبل الكفيلة لتبين ابعاد 

 اهداف البحث: -3
بني متغريات البحث )اسرتاتيجيات ادارة املعرفة والتكيف يهدف البحث احلايل اىل حتليل طبيعة العالقة 

 حتقيها:ه حماولة نظرية وتطبيقية، وابلتايل ميكن اجياز اهم األهداف اليت يسعى اىل دالتنظيمي( بع
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 اسرتاتيجيات ادارة املعرفة والتكيف التنظيمي.مبفاهيم  الشركة املبحوثةمعرفة مدى اهتمام  .أ
 اسـرتاتيجيات ادارة املعرفة والتكيف التنظيميتشـخيص مسـتوى وطبيعة عالقات االرتباط والتأثري بني  .ب

 املبحوثة. الشركةيف 
، فضـــــالً  عن صـــــياغة التوصـــــيات ومبا الشـــــركة املبحوثةتقدمي احللول للمشـــــكالت اليت قد تعاين منها  .ج

لتكون قادرة على تقدمي اخلدمة  نظيمياســـــــــرتاتيجيات ادارة املعرفة والتكيف التيســـــــــاهم يف تبين ابعاد 
 ابجلودة املطلوبة.

والتحقق من اجلدوى واملصــــــــداقية  ،بناء خمطط فرضــــــــي يصــــــــف شــــــــكل العالقة بني متغريات البحث .د
 العلمية والعملية لذلك املخطط.

 مخطط البحث الفرضي: -4
 ات البحث:اىل املخطط الفرضي الذي يعرب عن التأثري املنطقي بني متغري ( 1الشكل )يشري 

 خمطط البحث الفرضي( 1)شكل 
 فرضية البحث: -5

من اجل حتقيق اهداف البحث واختبار خمططه الفرضي مت االعتماد على الفرضية الرئيسة اليت تنص 
وقد انبثقت عنها  (التكيف التنظيمييف  السرتاتيجيات ادارة املعرفةيوجد أتثري ذات داللة معنوية )على انه 

 :اآلتيةالفرضيات الفرعية 
 (Y) التكيف التنظيمييف  (X1) السرتاتيجية الرتميزيوجد أتثري ذو داللة معنوية  ➢
 (Y)التكيف التنظيمي يف  (X2) السرتاتيجية الشخصنةيوجد أتثري ذو داللة معنوية  ➢
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 حدود البحث: -6 
العراق لالتصاالت العاملني يف شركة زين املكانية للبحث بعينة من تتمثل احلدود  :احلدود املكانية -أ

 املتنقلة يف حمافظيت كربالء املقدسة واببل.
 .2019/  4/ 3ولغاية  20/2/2019متتد احلدود الزمانية للبحث للمدة من  :احلدود الزمانية -ب
 ادوات البحث: -7

من اجل ان حيقق هذ البحث غاايته فقد مت االعتماد يف عملية مجع البياانت واملعلومات على استمارة 
 (1)ستبانة وكانت تتضمن احملاور اآلتية وكما مبينة يف اجلدول اال

 اور االستبانة( حم1)جدول 
املتغريات  احملاور ت

 االساسية
عدد  املتغريات الفرعية

 الفقرات
 املصادر

الول
ور ا

احمل
 

املعلومات اخلاصة مبجييب 
 استمارة االستبيان

النوع االجتماعي، الفئة العمرية، 
العلمي، املنصب االداري املؤهل 
عدد الدورات التدريبية، ،احلايل،

 عدد سنوات اخلدمة 

 
6 

 اعداد الباحث

  6  اجملموع

ثاين
ر ال

حملو
ا

 

اسرتاتيجيات ادارة : اوالً 
 املعرفة

 اسرتاتيجية الرتميز -1
 اسرتاتيجية الشخصنة -2

 

3 
3 

 

(Hansen et al, 
1999: 116) 

  6 اجملموع
 حتمل املخاطرة -1 التكيف التنظيمي: اثنياً 

 تبين افكار جديدة -2
 التشارك املعريف -3

3 
3 
3 

 (Garvin 
et al, 2008: 

109)  
  9 اجملموع

  21 اجملموع الكلي
 إعداد الباحث :املصدر 

 توزيع استمارة االستبانة -8
اذ كان عدد  ،املستجيبنياىل عدد االستمارات املوزعة واملسرتجعة من قبل ( 2)يشري اجلدول 

وهذا يعين ان نسبة  ،استمارة (70)وعدد االستمارات املسرتجعة  ،استمارة (70)االستمارات املوزعة 
 (.% 100)االستجابة كانت 

 عدد االستمارات املوزعة واملسرتجعة( 2)جدول 
  جمتمع البحث
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 االستباانت
 نسبة االستجابة املسرتجعة املوزعة

 % 100 35 35 كربالء املقدسة  -العراقشركة زين 
 % 100 35 35 اببل -شركة زين العراق

 % 100 70 70 اجملموع الكلي
 املصدر: إعداد الباحث 

 وصف عينة البحث  -9
 معاوين ،نين العامياذ تضمنت عدداً  من املدير  ،ان اختيار عينة البحث مت بصورة قصدية عمدية

 .يوضح خصائص عينة البحث (3)واجلدول  ،الشركة املبحوثةيف  اخلدمة يوجمهز األقسام  يمدير  ،املديرين
 وصف عينة البحث حسب استمارة االستبانة( 3)جدول 

 النسبة المئوية التكرار العينة المتغيرات

 النوع االجتماعي

 

 % 76 53 الذكور

 % 24 17 االناث

 % 100 70  المجموع

 الفئة العمرية

 

21- 30 32 46 % 

31- 40 21 30 % 

41- 50 8 11 % 

51- 60 5 7 % 

 % 6 4 فأكثر 61

 % 100 70  المجموع

 المؤهل العلمي

 

 % 47 33 دبلوم

 % 37 26 بكالوريوس

 % 10 7 دبلوم عالي

 % 6 4 ماجستير

 % 100 70  المجموع

 المنصب االداري الحالي

 

 % 3 2 مدير 

 % 3 2 معاون مدير

 % 14 10 رئيس قسم

 % 80 56 مجهز خدمة 
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 % 100 70  المجموع

 سنوات الخدمة عدد 

 

1- 5 32 46 % 

6- 10 38 54 % 

 % 100 70  المجموع

 عدد الدورات التدريبية

 

 % 7 5 ال يوجد

1- 3 34 49 % 

4- 6 18 26 % 

7- 9 8 11 % 

 % 7 5 فأكثر 10

 % 100 70  المجموع

 على استمارة االستبانة ابالعتماد إعداد الباحث :املصدر 
 اساليب التحليل االحصائي املستخدمة يف البحث -10

من اجل اختبار فرضيات البحث، مت االستعانة مبجموعة من االساليب االحصائية، فضالً  عن توظيف 
التكرارات والنسب املئوية، )واالساليب االحصائية املستخدمة هي  (SPSS)الربانمج االحصائي اجلاهز 

 .(Fر ، اختباR2، معامل التحديد Simple Regression Coefficientمعامل االحندار البسيط 
 الجانب النظري :المبحث الثاني

 تمهيد:
املنظمات وجناحها من خالل التأثري يف حتقيق التميز التنافسي  ءتلعب املعرفة دوراً  جوهرايً  يف ادا

وزايدة التفكري االسرتاتيجي، اذ ادركت املنظمات مدى امهية املعرفة واصبحت ادارة املعرفة املصدر االساسي 
فضالً  عن ذلك دورها املتنامي يف خلق وبناء املهارات واملعارف والعمل على  ،لللنمو يف سوق االعما

 تطويرها.
 اسرتاتيجيات ادارة املعرفة: :اوالً 

 :اسرتاتيجيات ادارة املعرفةمفهوم  -1
( اىل ان اسرتاتيجيات ادارة املعرفة هي االداة اليت تعمل على االستفادة من Murray, 2001: 5اشار )
خربات ومعلومات مبا حيقق الزايدة يف االنتاجية  ،الفكرية اليت متتلكها املنظمات من مواهب املوجودات

فقد بينها بعملية استخدام املعرفة للوصول  (Klciner, 2007: 2)اما  ،والقدرة على املنافسة ابلشكل االمثل
( Oluikpe, 2012: 863يف حني عرفها )، او اكتساب املعرفة اجلديدة لتحقيق االهداف االسرتاتيجية

ابالسرتاتيجيات اليت تعمل على حتقيق االهداف وبلوغ الغاايت والرؤى التنظيمية من خالل استخدام املعرفة 
 ا املنظمات.الضمنية والظاهرة اليت متتلكه
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 امهية اسرتاتيجيات ادارة املعرفة: -2
ان ادارة املعرفة الفاعلة تعتمد ابلدرجة االوىل على وجود اسرتاتيجية وغرض واضحني وابلتايل االعتماد 
املتبادل بني اسرتاتيجية املعرفة واسرتاتيجية االعمال، اذ توفر االوىل االطار املتكامل للعمل مبا يساعد 

ينما تعمل الثانية على بوداهتا غري امللموسة املنظمات يف ادارة املبادرات واالفكار اجلديدة واليت ستعظم موج
 توفري العمليات والتقنيات املطلوبة لتدفق املعرفة بفاعلية واتقان.

ان جناح اسرتاتيجيات ادارة املعرفة يعتمد على مدى توفر املناخ التنظيمي املناسب من خالل دعم 
ار من خالل تسخري االساليب اخلاصة االدارة العليا وتشجيع التعلم املستدام وتبادل املهارات واالفك

 ,Alex et al، واشار )(Wheelen and Hunger, 2004: 17ابالتصال وتشجيع نقل وخزن املعرفة. )
اىل ان اسرتاتيجيات ادارة املعرفة ميكن ان تساهم يف تقليل الوقت املستغرق الجناز االعمال  (216 :2012

فضالً  عن ذلك ان امهية اسرتاتيجيات ادارة املعرفة  ،واخلدماتمما يؤدي اىل زايدة معدالت تقدمي املنتجات 
يت من امهية ادارة املعرفة ذاهتا ودورها يف حتقيق الرقي والتطور وجيب تعزيز املعرفة والرتكيز عليها وحماولة أت

 عن اجلهل.االبتعاد 
 ابعاد اسرتاتيجيات ادارة املعرفة: -3

 من اسرتاتيجيات ادارة املعرفة ومها )اسرتاتيجية نيجود نوع( اىل و Hansen et al, 1999: 116اشار )
 الرتميز واسرتاتيجية الشخصنة( وقد مت اختيار هذا االمنوذج لشموليته واعتماده بشكل عاملي:

حول احلاسوب اذ مبوجبها يتم اختيار وتصنيف وترميز  اسرتاتيجية الرتميز: تتمحور هذه االسرتاتيجية -أ
املوارد املعرفية وخزهنا بعناية يف قواعد بياانت ميكن ان توفر الوصول اىل واالستخدام من قبل االفراد العاملني 

اذ تستند هذه االسرتاتيجية على اجلانب التكنولوجي الذي يقوم برتميز املعرفة يف هيئة ادوات  ،يف املنظمات
 .تعليمات مستنداً  على دعم تكنولوجيا املعلومات و

املعرفة  ن  إاذ  ،ان اسرتاتيجية الرتميز متثل االسلوب املعريف الذي يقود اىل اقتصادايت احلجم يف املعرفة
 .اليت يتم ترميزها ميكن استخدامها الحقاً  وهذا ما يؤدي اىل حتسني املعرفة بشكل مستمر

ابملعرفة املتعلقة ابجلانب االنساين والتفاعل املباشر  تم هذه االسرتاتيجيةاسرتاتيجية الشخصنة: هت -ب
من املعرفة املتاحة يف املنظمة هي معرفة  اً كبري   اً اذ تعتمد على افرتاض ان مقدار  ،غري الرمسي بني االشخاص

خالل ضمنية واليت ترتبط بدورها بشكل واضح ابلشخص الذي يعمل على مشاركة املعرفة وتنميتها من 
فضالً  عن ذلك ان هذه االسرتاتيجية تركز على اسلوب التحاور بني االشخاص ولكنها  ،االتصال املباشر

 .ال تلغي دور التكنولوجيا يف حتقيق املشاركة والوصول اىل املعرفة
 التكيف التنظيمي: :ثانياً 

 مفهوم التكيف التنظيمي: .1
جمموعة توقعات خاصة ابالفراد واملنظمة بشكل  ( ان التكيف التنظيمي هوTillson, 2005: 31اشار )

( فقد اشار اىل Heifetz et al, 2009: 11اما ) ،عام هتدف اىل االنسجام والتغري حسب الظروف البيئية
ان االدارة العليا يف املنظمة جيب ان تعمل على خلق مناخ تنظيمي واجتاهات تعمل على تسريع التعلم 
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 Battilanaويضيف ) .سخري االدوات للوصول اىل االهداف املستقبليةوالتكيف املستدام فضالً  عن ت 
and Casciaro, 2012: 381 ان التكيف التنظيمي هو بناء متعدد االبعاد يشتمل على تطوير املهارات )

التدريب واخلربات التنظيمية فضالً   ،املعرفية والسلوكيات اليت يسعى من خالهلا قادة املنظمات لزايدة التعلم
 ن تسريع االنسجام الثقايف يف بيئة العمل.ع
 جماالت التكيف التنظيمي: .2

ان انتهاج املنتظمات لعملية التكيف التنظيمي تتضمن التغيري  (Kumar and Best, 2006: 75بني )
 يف ثالثة جماالت جوهرية هي:

وتتضمن التحول يف بريوقراطية االدارة اىل خصائص اعمال التغيري يف بريوقراطية وعمليات االدارة:  -أ
 جديدة تسمح للعاملني من اداء املهام املوكلة اليهم بفاعلية عالية ومبستوى تكنولوجي متقدم.

مال بصورة سهلة يف هيكلية املنظمة ستسمح من اداء االع ان التغيري :التغيري يف هيكلية املنظمة -ب
ة فضالً  عن الرتكيز على توزيع القدرات املعرفية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات عرب خمتلف املستوايت وءوكف

 الوظيفية.
اىل التحول يف الثقافة التنظيمية اىل قيم ومعايري جديدة وانفتاح  ويشري :التغيري يف الثقافة التنظيمية -ت

فضالً  عن االهتمام بتقليل مقاومة التغيري وزايدة مستوى الثقة ابالدارة  ،نظيميمتبادل يف احلوار وااللتزام الت
 العليا مما يزيد من دافعية العاملني والتزامهم اجتاه اهداف املنظمة.

 :ابعاد التكيف التنظيمي .3
 ( اىل ان التكيف التنظيمي يشتمل على ثالثة ابعاد رئيسة هي: Garvin et al, 2008: 109يشري )

حتمل املخاطرة من قبل اعضاء املنظمة وادارهتا العليا من اهم االبعاد اخلاصة  دُّ عيُ  :مل املخاطرةحت -أ
اذ ان املنظمات ميكن ان حتقق التكيف التنظيمي عندما متتلك القادة والعاملني الذين  ،ابلتكيف التنظيمي

 ،من االمن النفسي واجلسدييتصفون ابداء املهام مهما كان مستوى املخاطرة والبحث عن مقدار معني 
يف حتمل املخاطرة وذلك من خالل امهيته املتزايدة يف أتسيس املمارسات  اً كبري   اً اذ يلعب االمن النفسي دور 

والقيم املشرتكة داخل املنظمة ومبا حيفز االنفتاح والعالقات االجيابية وتسهيل التحاور بعيداً  عن مشاعر 
 اخلوف والتوجس من الطرف اآلخر.

اليت تسعى اىل انتهاج عملية التكيف التنظيمي تتصف ابلبحث  ان املنظمات :تبين افكار جديدة -ب
اذ ان املناخ التنظيمي السائد يشجع العاملني على  ،املستدام عن االفكار اجلديدة والتعلم من االخطاء

ادة يف تلك املنظمات فضالً  عن ذلك ان الق ،ابتكار االفكار والتخلص من اخلوف املرتبط حباالت الفشل
يبحثون بشكل مستمر عن اجياد احللول للمشاكل اليت يواجهوهنا بشكل نظامي والقدرة املتزايدة على 

 النمو واالبداع. ،التكيف
ذلك اىل تدفق حر من املعلومات عرب املنظمة والقدرة على الوصول للمعرفة  ويشري :التشارك املعريف -ت

احد املقومات احلرجة لتطوير التكيف التنظيمي هو االهتمام بتطوير املناخ  عدُّ اذ يُ  ،داخل املنظمة وخارجها
التنظيمي الذي يسهل تبادل املعلومات عمودايً  وافقياً  والقدرة على حتليل املعلومات وتطبيقها يف حلول 
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 ،ر املفتوحفضالً  عن ذلك اهتمام القادة يف منظمات االعمال لتطوير اليات التحاو  ،ملشكالت مستقبلية
 االبداع والتفكري مبا حيقق االستشعار الدقيق للتغريات البيئية احمليطة بشكل فعال.

 المبحث الثالث: قياس عالقات التأثير بين متغيرات البحث

التكيف )يف املتغري املعتمد  (اسرتاتيجيات ادارة املعرفة)يهدف هذا املبحث اىل قيا  أتثري املتغري املستقل 
وذلك ابالعتماد على حتليل االحندار  ،ختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية املنبثقة عنهااب (التنظيمي
لتحديد معنوية معادلة االحندار  (F)واختبار  (SIMPLE REGRESSION ANALYSIS)البسيط 

يوجد هذا  وال .اجلدولية (F)احملسوبة اكرب من قيمة  (F) اذ يوجد أتثري معنوي اذا كانت قيمة (،التأثري)
كذلك   (،0.01)اجلدولية عند مستوى معنوية بلغ  (F)احملسوبة اصغر من قيمة  (F)التأثري اذا كانت قيمة 

لتفسري مقدار أتثري املتغري املستقل أببعاده للتغريات اليت تطرأ على املتغري  (2R)مت استخدام معامل التحديد 
 املعتمد.

ملبحث من خالل فقرة رئيسة ختصص الختبار الفرضية سيتم حتقيق هدف ا ،وبناءاً  على ما تقدم
 وكما أييت: ،الرئيسة وما ينبثق عنها من فرضيات فرعية

 قياس تأثري اسرتاتيجيات ادارة املعرفة يف التكيف التنظيمي ❖
تتناول هذه الفقرة قيا  اثر الذكاء االسرتاتيجي يف التفوق التنظيمي والذي تضمنته الفرضية الرئيسة 

 (،توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية السرتاتيجيات ادارة املعرفة يف التكيف التنظيمي)اليت تنص على انه 
 :ومت اختبار الفرضيتني الفرعيتني املنبثقة عنها وعلى النحو اآليت

 :اختبار الفرضية الفرعية االور -أ
 ال توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية السرتاتيجية الرتميز يف التكيف التنظيمي (H0)فرضية العدم  ▪
 لرتميز يف التكيف التنظيميتوجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية السرتاتيجية ا (H1)فرضية الوجود  ▪

لتحليل معنوية امنوذج  (F)ومن اجل قبول الفرضية الفرعية اعاله من عدم قبوهلا مت استخدام اختبار 
 والذي مت بناؤه على وفق الصيغة اآلتية: (4)االحندار اخلطي البسيط وكما هو موضح يف اجلدول 

Y = 0.179 + 0.403 * X1  

 .(التكيف التنظيمي)د متثل املتغري املعتم Yاذ ان 
 (.اسرتاتيجية الرتميز)متثل البعد االول للمتغري املستقل  X1وان 

يف  (X1)تقدير معلمات امنوذج االحندار اخلطي البسيط لقيا  أتثري اسرتاتيجية الرتميز  (4)جدول 
  (Y)التكيف التنظيمي 

 اسرتاتيجية الرتميز
X1)) 
 املتغري

 (Yاملعتمد )

Constant X1)) ( قيمةF) 
معامل التفسري 

2 R 
A B1 اجلدولية  احملسوبة 

(1%) 
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 التكيف التنظيمي 
(y) 

0.179 0.403 52.372 2.79 0.655 

 احلاسبة االلكرتونية وفقاً  لنتائج إعداد الباحث :املصدر n=70 
 :ما أييت (4)يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول 

بلغت قد ( X1)احملســـــــــــــــوبة ألمنوذج االحندار اخلطي البســـــــــــــــيط الســـــــــــــــرتاتيجية الرتميز ( F)ان قيمة  .1
اي  (%1)ة بلغ عند مســـــــــــــــتوى معنوي( 2.79)اجلدولية البالغة  (F) وهي اكرب من قيمة (52.372)

عند مســــــــــتوى املعنوية  (B1 = 0.403)وهذا يدل على ثبوت معامل االحندار  (.%99) بدرجة ثقة
 .املذكور

ويعد  (،Y) التكيف التنظيميأتثري عال   يف  تذا (X1) تكون اسرتاتيجية الرتميزوبناءاً  على ذلك 
 (.%99)بلغت  اي بدرجة ثقة (%1) داللة احصائية عند مستوى املعنوية البالغ تهذا التأثري ذا

ما  تفســـــــر (1X) اســـــــرتاتيجية الرتميزوهذا يعين ان  ،(0.655)بلغت  (2R)ان قيمة معامل التفســـــــري  .2
. اما النســــــــــبة املتبقية والبالغة (Y) التكيف التنظيميمن التغريات اليت تطرأ على  (% 65.5)نســــــــــبته 

 فتعود اىل مسامهة متغريات اخرى غري داخلة يف خمطط الدراسة احلالية. (% 34.5)
اي ثبوت صحة الفرضية الفرعية  (H1)ية الوجود وقبول فرض (H0)ومما تقدم يتضح رفض فرضية العدم 

 .(التكيف التنظيمييف  السرتاتيجية الرتميزتوجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية )االوىل اليت مفادها 
 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: -ب

ال توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية الســــــــرتاتيجية الشــــــــخصــــــــنة يف التكيف  (H0)فرضــــــــية العدم  ▪
 التنظيمي.

توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية الســــــــــرتاتيجية الشــــــــــخصــــــــــنة يف التكيف  (H1)فرضــــــــــية الوجود  ▪
 التنظيمي.

 منوذجلتحليل معنوية ا (F)ومن اجل قبول الفرضية الفرعية اعاله من عدم قبوهلا مت استخدام اختبار 
 والذي مت بناؤه على وفق الصيغة اآلتية: (5)االحندار اخلطي البسيط وكما هو موضح يف اجلدول 

Y = 0.365 + 0.579 * X2 

 .(التكيف التنظيمي)متثل املتغري املعتمد  Yاذ ان 
 (.اسرتاتيجية الشخصنة)متثل البعد الثاين للمتغري املستقل  X2وان 

يف  (X2)االحندار اخلطي البسيط لقيا  أتثري التكيف التنظيمي تقدير معلمات امنوذج  (5)جدول 
 (Y)اسرتاتيجية الشخصنة 

اسرتاتيجية 
 ((X2الشخصنة

 املتغري
 (Yاملعتمد )

Constant (X2) ( قيمةF) 
معامل التفسري 

2R A B2 احملسوبة 
 اجلدولية 

(1%) 
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 التكيف التنظيمي
(y) 

0.365 0.579 72.374 2.79 0.692 

 يةاحلاسبة االلكرتون وفقاً  لنتائج املصدر: إعداد الباحث n=70 
 ما أييت: (5)يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول 

قد بلغت  (X2)ألمنوذج االحندار اخلطي البســــــيط الســــــرتاتيجية الشــــــخصــــــنة احملســــــوبة  (F)ان قيمة  .1
اي  (%1)عند مســـــــــــــــتوى معنوية بلغ  (2.79)اجلدولية البالغة  (F)وهي اكرب من قيمة  (72.374)

عند مســـــــــــــــتوى املعنوية  (B2 = 0.579). مما يدل على ثبوت معامل االحندار (%99)بدرجة ثقة 
 املذكور.

ذات أتثري  (X2الشخصنة )اي ان اسرتاتيجية  ،وهذا يعين ثبوت معنوية امنوذج االحندار اخلطي البسيط
%( 1)، ويعد هذا التأثري ذات داللة احصائية عند مستوى املعنوية البالغ (Y)عال   يف التكيف التنظيمي 

 (.%99ثقة )بدرجة  اي
فســـر ت (X2) اســـرتاتيجية الشـــخصـــنة، وهذا يعين ان (0.692)بلغت  (R2)ان قيمة معامل التفســـري  .2

. اما النســـبة املتبقية والبالغة (Y) تكيف التنظيميالمن التغريات اليت تطرأ على  (% 69.2)ما نســـبته 
 احلالية. فتعود اىل مسامهة متغريات اخرى غري داخلة يف خمطط الدراسة (% 30.8)

اي ثبوت صحة الفرضية الفرعية  (H1)وقبول فرضية الوجود  (H0)ومما تقدم يتضح رفض فرضية العدم 
التكيف يف  السرتاتيجية الشخصنةتوجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية )الثانية واليت تنص على انه 

 .(التنظيمي
 اختبار الفرضية الرئيسة: -ت

يمي يف التكيف التنظ (X)بناءاً  على النتائج املتقدمة وللتحقق من معنوية أتثري اسرتاتيجيات ادارة املعرفة 
(Y) وفق الفرضيتني اآلتيتني: 
ال توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية الســـــــرتاتيجيات ادارة املعرفة يف التكيف  (H0)فرضـــــــية العدم  ▪

 التنظيمي.
توجد عالقة أتثري ذات داللة معنوية الســـــــــــرتاتيجيات ادارة املعرفة يف التكيف  (H1)فرضـــــــــــية الوجود  ▪

 التنظيمي.
لتحليل معنوية امنوذج  (F)ئيسة اعاله من عدم قبوهلا مت استخدام اختبار ومن اجل قبول الفرضية الر 

 والذي مت بناؤه على وفق الصيغة اآلتية: (6)االحندار اخلطي البسيط وكما هو موضح يف اجلدول 
Y = 0.271 + 0.699 * X  

 .(التكيف التنظيمي)متثل املتغري املعتمد  Yاذ ان 
 .(اسرتاتيجيات ادارة املعرفة)متثل املتغري املستقل  Xوان 

 (X)تقدير معلمات امنوذج االحندار اخلطي البسيط لقيا  أتثري اسرتاتيجيات ادارة املعرفة  (6)جدول 
 (Y)يف التكيف التنظيمي 

CONSTANT  (X) قيمة (F) 
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 30: العدد

 ادارة استراتيجيات 

  بأبعادها المعرفة
X)) 

 المتغير
 Y)) المعتمد

A B المحسوبة 
 الجدولية

(1%) 
 معامل

 2R التفسير

 Y 0.271 0.699 72.663 2.79 0.793 التنظيمي التكيف

 االلكرتونيةاحلاسبة  وفقاً  لنتائج املصدر: إعداد الباحث n=70 
 يتضح ما أييت: (6)ومن النتائج الواردة يف اجلدول 

قد بلغت ( X)اخلطي البسيط السرتاتيجيات ادارة املعرفة احملسوبة ألمنوذج االحندار  (F)ان قيمة  -1
اي بدرجة  (%1)مستوى معنوية بلغ  عند (2.79)اجلدولية البالغة  (F)وهي اكرب من قيمة  (72.663)

 عند مستوى املعنوية املذكور. (B = 0.699). مما يدل على ثبوت معامل االحندار (%99)ثقة 
، ويعد هذا (Y) التكيف التنظيمييف  كبري  أتثري له (X) تقدم يتضح أبن اسرتاتيجيات ادارة املعرفةومما 
 .(%99)اي بدرجة ثقة (%1)داللة احصائية عند مستوى املعنوية البالغ  تالتأثري ذا

 (X) اسرتاتيجيات ادارة املعرفةوهذا يعين ان ، (0.793)بلغت  (2R)ان قيمة معامل التفسري  -2
. اما النسبة املتبقية والبالغة (Y) التكيف التنظيميمن التغريات اليت تطرأ على  (% 79.3)فسر ما نسبته ت
 فتعود اىل مسامهة متغريات اخرى غري داخلة يف خمطط الدراسة احلالية. (% 20.7)

جيات ادارة اسرتاتيوثبوت معنوية أتثري  الفرضيتني االثنني اعالهومما تقدم وبعد التأكد من ثبوت صحة 
توجد عالقة أتثري ذات )، أتكد صحة الفرضية الرئيسة واليت تنص على انه التكيف التنظيمييف  املعرفة

 .(السرتاتيجيات ادارة املعرفة يف التكيف التنظيميداللة معنوية 
 (Y)يف التكيف التنظيمي  (X)ترتيب القوة التأثريية السرتاتيجيات ادارة املعرفة  (7)ويوضح اجلدول 

 وعلى النحو اآليت: (2R)وفقاً  اىل أقيام معامل التفسري 
 (Y) يف التكيف التنظيمي (X)ترتيب قوة التأثري السرتاتيجيات ادارة املعرفة  (7)جدول 

 ترتيب القوة التأثريية (2R)معامل التفسري ابعاد اسرتاتيجيات ادارة املعرفة
 الثاين 0.655 (X1)اسرتاتيجية الرتميز 

 االول 0.692 (X2)اسرتاتيجية الشخصنة 
 احلاسبة االلكرتونية وفقاً  لنتائج إعداد الباحث :املصدر 

 :ما أييت (7)يتضح من النتائج الوارد يف اجلدول 
على املرتبة االوىل من حيث قوة التأثري يف التكيف التنظيمي  (X2)حصــــلت اســــرتاتيجية الشــــخصــــنة  .1

 .(0.692)معامل تفسري بلغ من خالل 
يف املرتبــة الثــانيــة من حيــث قوة التــأثري يف التكيف التنظيمي من  (X1)جــاءت اســـــــــــــــرتاتيجيــة الرتميز  .2

 .(0.655)تفسري بلغ خالل معامل 
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هو االهم يف القوة  (X2)د اسرتاتيجية الشخصنة ومن خالل النتائج املتحققة السابقة يتضح ان بـُعُ 
من التغريات اليت تطرأ على النموذج وابقي التغريات واليت متثل  (% 2.69)اذ يفسر ما قيمتُه  ،التأثريية

 تفسرها متغريات اخرى مل يشملها خمطط الدراسة احلالية. (% 30.8)
 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

املبحث سيتم عرض االستنتاجات وبعد ذلك تقدمي التوصيات املقرتحة للشركة املبحوثة خاصةً  يف هذا 
 والشركات املماثلة االخرى على وجه العموم.

 :اوالً : االستنتاجات

 :االستنتاجات ذات الصلة ابسرتاتيجيات ادارة املعرفة .1
ملعرفة كوهنا متثل اداة فعالة تســاهم يف هتتم الشــركة املبحوثة وبشــكل كبري يف متغري اســرتاتيجيات ادارة ا -أ

م مع متطلبات ءاســـــــــــــــتثمار القدرات املعرفية من خربات وافكار تعمل على تطوير املنتجات مبا يتال
 الزابئن.

هتتم الشــركة املبحوثة بشــكل كبري ابســرتاتيجية الرتميز ويتضــح ذلك عرب اتمني وتصــنيف املعرفة وخزهنا  -ب
 الوصول اليها واستخدامها من قبل العاملني.يف قواعد بياانت توفر امكانية 

تركز الشــركة املبحوثة على اســرتاتيجية الشــخصــنة، ويظهر ذلك من خالل التأكيد والتشــجيع املســتمر  -ت
واملتنامي على التفاعل االنســــاين املباشــــر وغري املباشــــر بني العاملني مبا حيقق تطوير لالفكار واخلربات 

 يف ميدان العمل.
 :ت الصلة ابلتكيف التنظيمياالستنتاجات ذا .2
ويظهر ذلك من خالل تركيزها على  ،ادراك الشــــــــــــركة املبحوثة بشــــــــــــكل كبري ملتغري التكيف التنظيمي -أ

التدريب  ،تطوير املهارات املعرفية والســــــــــــلوكيات اليت يســــــــــــعى من خالهلا ادارة الشــــــــــــركة لزايدة التعلم
  بيئة العمل.واخلربات التنظيمية فضالً  عن تسريع االنسجام الثقايف يف

ويظهر ذلك من خالل تركيزها على أتســـــيس  ،هتتم الشـــــركة املبحوثة يف تبين املخاطرة بدرجة ملحوظة -ب
املمارســــــــات والقيم املشــــــــرتكة داخل املنظمة ومبا حيفز االنفتاح والعالقات االجيابية وتســــــــهيل التحاور 

 بعيداً  عن مشاعر اخلوف والتوجس من الطرف اآلخر.
بحوثة امهية تبين افكار جديدة ويتضح ذلك من خالل سعيها اىل هتيئة مناخ تنظيمي تدرك الشركة امل -ت

فضــالً  عن ذلك  ،يشــجع العاملني على ابتكار االفكار والتخلص من اخلوف املرتبط حباالت الفشــل
ان القادة يف الشركة يبحثون بشكل مستمر عن اجياد احللول للمشاكل اليت يواجهوهنا بشكل نظامي 

 النمو واالبداع. ،ة املتزايدة على التكيفوالقدر 
تعطي الشـــــــــركة املبحوثة امهية كبرية لبُـُعد التشـــــــــارك املعريف عند تقدمي اخلدمات اىل الزابئن، ويتم ذلك  -ث

 من خالل تدفق حر من املعلومات عرب الشركة والقدرة على الوصول للمعرفة داخل الشركة وخارجها.
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صـــــــحة الفرضـــــــية  مما يعين اتكيد، التكيف التنظيمييف ارة املعرفة اســـــــرتاتيجيات ادثبوت معنوية أتثري  -ج 
الســـــــــــــــرتاتيجيات ادارة املعرفة يف عالقة أتثري ذات داللة معنوية  انه )توجدالرئيســـــــــــــــة واليت تنص على 

 (.التنظيميالتكيف 
 :ثانياً : التوصيات

املماثلة يف ميدان العمل هبدف معرفة ضـــــــرورة اجراء الشـــــــركة املبحوثة للمقارنة املرجعية مع الشـــــــركات  .1
اهم التطورات العاملية يف قطاع االتصــــاالت فضــــالً  عن معرفة االســــرتاتيجية املتبعة يف تلك الشــــركات 

 الدارة املعرفة واالستفادة منها.
 م مع متطلبات ادارة املعرفة.ءتطوير البىن التحتية االلكرتونية يف الشركة املبحوثة مبا يتال .2
 م االتصاالت الداخلية واخلارجية مبا يساهم يف نشر ومشاركة املعرفة بني العاملني.تطوير نظا .3
الرتكيز على اســـــــرتاتيجية ادارة املعرفة وتطبيقها بشـــــــكل صـــــــحيح لدورها يف حتقيق التكيف التنظيمي،  .4

وخصوصاً اسرتاتيجية الشخصنة من خالل االهتمام ابلوسائل واالدوات التكنولوجية واستثمار قواعد 
 البياانت.

أتســـيس خطة إلدارة املخاطر اليت تتعرض هلا االصـــول واملوجودات املعرفية داخل الشـــركة املبحوثة من  .5
 خالل أتمني تلك االصول بنظام رقايب حمكم.

زايدة ثقافة التشـــــارك املعريف بني االفراد العاملني يف املنظمة لدورها الكبري يف حتقيق التكيف التنظيمي  .6
 ندوات واالجتماعات احلوارية.من خالل زايدة ال

االهتمام املتزايد ابالفكار اجلديدة وتبنيها يف اجياد احللول للمشـــــــــــــاكل يف ميدان العمل وذلك لدورها  .7
يف تنمية التكيف التنظيمي من خالل ختصـــــــــــــــيص املكافآت واحلوافز املادية واملعنوية جلميع املبادرات 

 اليت يطلقها االفراد العاملني.
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  الرمحن الرحيمبسم هللا
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة كربالء
 كلية العلوم السياحية

 قسم ادارة املؤسسات الفندقية
 ...السيد املستجيب احملرتم

 ...هنديكم اطيب حتياتنا
 

أتثري )تعد االستبانة اليت بني ايديكم جزءاً  من متطلبات اعداد حبث يف علوم إدارة االعمال بعنوان 
اسرتاتيجيات ادارة املعرفة يف حتقيق التكيف التنظيمي( دراسة حتليلية آلراء عينة من العاملني يف شركة زين 

واببل، ونظراً  ملا تتمتعون به من دراية  العراق لالتصاالت املتنقلة يف العراق يف حمافظيت كربالء املقدسة
متلؤان الثقة أبن حتظى فقرات االستبانة  ،االستبانة بدقة نواسعة وخربة يف ميدان عملكم نرجو اإلجابة ع

على امل ان  ،حبرصكم واهتمامكم عند اإلجابة عليها لضمان دقة التحليل وصواب الرأي يف نتائج البحث
البحث العلمي وتعزز أطره املعرفية والتطبيقية وذلك بفضل ما ستقدمونه من خيرج هذا البحث بنتائج ختدم 

 :ولكي تتضح الصورة لديكم يرجى مالحظة النقاط اآلتية ،إجاابت دقيقة وموضوعية
يرجى ان تكون اإلجاابت مســـــــــــــــتندة اىل الواقع الفعلي املوجود حالياً  وليس على أســـــــــــــــا  ما ترونه  .1

 .صحيحاً  ومناسبا ً 
 .( امام اختيار واحد فقط لكل فقرة اإلجابة من خالل وضع عالمة )يرجى  .2

  م / استبانة



  

506 

 30: العدد

الن ذلك يعين عدم صـــــــــــــــالحية االســـــــــــــــتبانة  ،يرجى من حظرتكم عدم ترك أي فقرة من دون إجابة .3 
 .للتحليل

 ان اإلجاابت سوف تكون ألغراض علمية حبتة فال حاجة لذكر االسم او التوقيع على االستبانة. .4
 املوفقيةلتعاونكم معنا متمنني حلظرتكم دوام  مع خالص شكران وتقديران

 الباحث
 عبري حممد مهدي الشمري

 املعلومات العامةGENERAL INFORMATIONS 
 انثى    ذكر   النوع االجتماعي 

 40 – 31   30 – 21   الفئة العمرية:
 فأكثر  – 61   60 – 51   41-50 

 دبلوم عالي    بكالوريوس   دبلوم  :المؤهل العلمي

 ماجستير 

 معاون مدير   مدير   :الحالي المنصب االداري
 مجهز خدمة   رئيس قسم    

 – 4   3 – 1  ال يوجد  :عدد الدورات التدريبية

 فأكثر  – 10   9 – 7   6

  10 – 6   5 -1   :عدد سنوات الخدمة

 استراتيجيات ادارة المعرفة أوال ً: 

خربات  ،االداة اليت تعمل على االستفادة من املوجودات الفكرية اليت متتلكها املنظمات من مواهب
 ومعلومات مبا حيقق الزايدة يف االنتاجية والقدرة على املنافسة ابلشكل االمثل.

 اسرتاتيجية الرتميز: -1
تستند هذه االسرتاتيجية على اجلانب التكنولوجي الذي يقوم برتميز املعرفة يف هيئة ادوات و تعليمات 

 مستنداً  على دعم تكنولوجيا املعلومات.
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تهتم ادارة الشركة  -1

في تطوير نظام  المبحوثة

الكتروني لتوثيق وخزن 

ونشر المعلومات بما يحقق 

 .االستخدام الجيد

           

توفر ادارة الشركة  -2

المخصصات  المبحوثة

الكافية لتدريب العاملين 

 .وفرق العمل

           

تحقق الشركة المبحوثة  -3

منافع كبيرة من خالل 

االعتماد على المعرفة 

  .المخزنة

           

 :اسرتاتيجية الشخصنة -2
 .هتتم هذه االسرتاتيجية ابملعرفة املتعلقة ابجلانب االنساين والتفاعل املباشر غري الرمسي بني العاملني

 العبارات
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الشركة المبحوثة  تهتم إدارة -4

بتطوير شبكات االتصال بين 

االقسام االدارية والعاملين لتشارك 

  .المعرفة

           

استخدام ادارة الشركة  -5

المبحوثة لفرق العمل لتطوير 

 .ومشاركة المعرفة

           

تهتم ادارة الشركة المبحوثة  -6

بمكافئة االشخاص لمشاركتهم 

 .المعرفة مع االخرين

           

 ثانيا: التكيف التنظيمي:

االنسجام والتغري حسب الظروف جمموعة توقعات خاصة ابالفراد واملنظمة بشكل عام هتدف اىل 
 .البيئية
حتمل اخلاطرة: ان املنظمات ميكن ان حتقق التكيف التنظيمي عندما متتلك القادة والعاملني الذين  -1

 يتصفون ابداء املهام مهما كان مستوى املخاطرة والبحث عن مقدار معني من االمن النفسي واجلسدي

 العبارات
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المنظمة القدرة  تمتلك إدارة -7 

على اداء المهام بمستوى عالي من 

 المخاطرة.

           

تهتم ادارة الشركة المبحوثة  -8

بتشجيع العاملين على تبني االفكار 

 الجديدة والمبتكرة

           

الشركة  تحرص إدارة -9

المبحوثة على ايصال المعلومات 

 الجديدة للعاملينالخاصة بالمعرفة 

           

املنظمات اليت تسعى اىل انتهاج عملية التكيف التنظيمي تتصف ابلبحث  تبين افكار جديدة: ان -2
 املستدام عن االفكار اجلديدة والتعلم من االخطاء.

 العبارات

 اتفق بنسبة
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الشركة  تحرص إدارة -10

تلبية جميع على المبحوثة 

الزبائن من خالل احتياجات 

 البحث المستدام للمعلومات.

           

الشركة تحفز إدارة  -11

العاملين على المبحوثة 

تحسين العالقات مع الزبائن 

من خالل خطوات 

 مدروسة.

           

الشركة  تركز إدارة -12

المبحوثة على التعاون 

واالنسجام وتشكيل فرق 

 عمل متعددة المعارف.

           

 التشارك املعريف: -3
ويشري ذلك اىل تدفق حر من املعلومات عرب املنظمة والقدرة على الوصول للمعرفة داخل املنظمة 

 وخارجها.

 العبارات
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الشركة تتبع إدارة  -13

المبحوثة سياسات وظيفية 

تحرص على ازالة العقبات 
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امام التعلم والتطور 

 الوظيفي

اهتمام ادارة الشركة  -14

المبحوثة بتقدير واحترام 

جهود العاملين الخاصة 

 بالتشارك المعرفي 

           

الشركة  تحرص إدارة -15

المبحوثة على تنمية 

التشارك المعرفي من خالل 

تلبية حاجات العاملين 

 ومتطلباتهم الشخصية 
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 لـ)باولو كويلو(تجليات الذات واآلخر في رواية الخيميائي 

The Manifestations of self and other in Paolo Coelho’s 

novel “Alchemy” 

  Assist. Lect. Zaid wifaq Shakir(1) م.م. زيد وفاق شاكر

 ملخصال

وتتحدث الرواية  1988رواية اخليميائي هي رواية رمزية من أتليف )ابولو كويلو( نشرت ألول مرة عام 
الراعي االندلسي ))سانتياغو(( الذي مضى يف البحث عن حلمه املتمثل بكنز مدفون قرب عن قصة 

اهرامات مصر بدأت رحلته من إسبانيا عندما التقى امللك "ملكي صادق" الذي اخربه عن الكنز عرب 
 ...مضيق جبل طارق مارا ابملغرب حىت بلغ مصر وكانت تواجهه طوال الرحلة اشارات غيبية

يف هذه الرواية مفهوم الذات واالخر وبيان العالقة فيما بينهما عن طريق حتليل نصوص  وقد تناولت
واستنتجت ابن مفهوم الذات فيها قد تنوعت صوره واشكاله تبعا لتغيري الظروف احمليطة ببطل  ،الرواية

لتتماشى معها  الرواية الراعي )سانتياغو( اذ تغريت صور الذات متاشيا مع االحداث اليت وردت يف الرواية
 ...حيث كان تغيري االحداث واضحا يف نفس الذات )الراعي(

اما ابلنسبة اىل مفهوم االخر فنالحظ انه قد ورد بصور واشكال مت تقسيمها وفقا ملا جاء يف الرواية 
 اىل:

 .االنسان: والذي يتجسد يف )األصدقاء، والعدو، واحلبيبة( .1
 والصقور(.احليوان: يتجسد يف )األغنام،  .2
 والصحراء(. ،والريح ،وجتسدت يف )الشمس الطبيعة: .3
 .املعطف( ،اجلماد: وقد جتسدت يف )الكتاب .4

                                                        
 .جامعة كربالء -1
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وبعد حتليل نصوص الرواية اتضح لنا أبن العالقة مابني الذات واالخر يف رواية اخليميائي كانت متذبذبة 
القة هي عالقة توافقية اجيابية فاالخر فهي احياان تكون توافقية واخرى تقاطعية ولكن السمة البارزة هلذه الع

 .جبميع صوره كان ذا موقفا دفع ببطل الرواية اىل حتقيق اهدافه والسعي وراء حلمه املنشود
 الكلمات املفتاحية: الذات واآلخر، رواية اخليميائي.

Abstract 
This study sought to search for bi-self and the other in the novelist 

alchemist (Paolo Coelho), and the results were penetrated during the 

research is an analytical research that produces partial results often in their 

positions of analysis. However, we can summarize the main findings of the 

research as follows: 

1. The relationship between the self and the other in the alchemist's novel 

was fluctuating, sometimes it is conciliatory and the other conclusive but the 

salient feature of this relationship is a positive correlation relationship 

2. Personal nature is an important part of self-determination. It is a 

reflection of the individual's concept of himself. The experiences and 

experiences of that person are a way to realize that self, which develops 

through social upbringing and social interaction. And their impact on their 

personal nature 

3. We find that the other always plays an important role in the integration 

of the civilized cultural achievement of the self, and this applies to the 

personality of the king (Melchizedek) and its intellectual and cultural 

influence on changing the personality of the protagonist (Santiago) and 

motivating him to achieve his goals 

4. The one who is familiar with al-Khaimi's novel finds that it is based on 

the dualism of the self and the other, since the existence of one of them is 

coupled with the other. The personality that represents Santiago in all its 

forms is a clear interview of the other that the novel defines in all its forms. 

5. The other is represented in the novel of the alchemist of Santiago 

(man), which is embodied in the (sun, wind, and desert), which is embodied 

in (the friends, the enemy and the beloved) and the animal: which is 

embodied in (sheep, falcons).. 

 المقدمة

اليت تبلورت علّميا يف العصر احلديث عرب جهود متنوعة بذهلا  يُعد مفهوما الذات واالخر من املفاهيم
 ...النفس واالجتماع، فضال عن جهود الكتّاب يف احلقل األديب والثقايف إمجاالمفكرون وابحثون يف علم 

 فنحن ،وقبل اخلوض يف مفهوم االخر وتداعياته البد لنا من وقفة قصرية نتحدث هبا عن مفهوم الذات
حتت مسمى )الشخصية( ومن مث   فنحن أمام ثنائية ضدية اليت تنضوي نتحدث يف ضوء مفاهيم علم النفس 
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ابعاد فكرية  اذ هلان تلك اليت أشاعتها دراسات احلداثة وما بعد احلداثة، وكذلك )األان، الذات، اآلخر( م 
الذات ابآلخر عالقة متداخلة ومركبة لذا فإن  وألن عالقة وفلسفية، وأخرى اجتماعية، وحىت سياسية.

. لذا فحصا ومتحيصا الذاتيستدعي االنتقال إىل الطرف املكمل هلذه الثنائية وهو  اآلخراحلديث عن 
يتحرك لفهم الفن والفكر والثقافة الذي تحليلي النهج املهو و هذه الدراسة، اقتضى منا ان نتبع منهجاً يالئم 

..اما ابلنسبة اىل خطة .أي ابالحتكام إىل معطيات النص يف التحليل والتأويل ،الروائيمن خالل النص 
قد حتدثت فيه عن مفهومي الذات واالخر من حيث اللغة كان االول   -البحث فهي مقسمة على قسمني:

 واالصطالح والعالقة فيما بينهما كوهنما ميثالن كما اسلفت )ثنائية ضدية(.
فرواية  ،اما يف القسم الثاين فقد تناولت فيه مفهوم الذات واالخر وجتلياته يف نصوص رواية )اخليميائي(

إذ إّن وجود أحدمها مقرون ابآلخر، فالذات اليت متثل )سانتياغو( اخليميائي تقوم على ثنائية الذات واآلخر، 
 .بكافة صورها، هي مقابلة واضحة لآلخر الذي حتدده الرواية أبشكاهلا وصورها كافة

ولذلك أرأتيت أن يكون هذا القسم مقتصرا على جزئني مهمني، ميثل األول صور الذات اليت كانت 
 لثاين فهي األشكال املتنوعة اليت رمست لنا اآلخر.مرآة يتجلى عنها )سانتياغو(، أما ا

 : )مفهوم الذات واالخر(األولالفصل 

 اواًل /مفهوم الذات:
أو عرفه من الذات نفسه: سريرته  ،جاء فالن ذاته :ويقال ،هي النفس أو الشخصيف اللغة: ))

إن  هللا   :وهذا ما عرّب عنه القرآن الكرمي بقوله ،، وهي إشارة اىل ما يكمن يف داخل االنسان(2)املضمرة((
اِت الصٌُّدورِ  يكون الوصول اىل الذات هي اكتشاف احلقيقة، ويف حال وصوله هلذه  ، وهبذا(3)ع ِليُم ِبذ 
 .(4)احلقيقة يكون سيدا

 ويف االصطالح:
والتقييمات اخلاصة ابلذات ))تكوين معريف منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتطورات هيالذات 

يبلوره الفرد ويعتربه تعريفًا نفسيًا لذاته ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية احملددة األبعاد من 
العناصر املختلفة لكينونته الداخلية واخلارجية وتشمل هذه العناصر التصورات واملدركات اليت حتدد خصائص 

 .(5)ف الفرد لذاته كما يتصورها هو((الذات كما تنعكس إجرائياً يف وص
وهذا الوجود قد يتطلب جمهودا استثنائيا،  ،نضيف اىل ذلك ان الذات هي اليت حتدد وجود الشخص

فـ))هي الوجه العميق الذي يتطلب اكتشاف بعض مالحمها ومساهتا الباطنية جمهودًا معرفيًا ومجاليًا وجتربة 
ويعد مفهوم  (6)حياتية صميمية متجذرة يف تربة الواقع ومتواشجة مع مهوم البسطاء وانشغاالهتم وعذاابهتم(( 

                                                        
 .مادة: )الذات( ،1/307 :م1989د.ط،  ،تركيا-تانبولدار الدعوة اس ،إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط -2
 .23لقمان / -3
 .17 :م1983، 3ابريس، ط-منشورات عويدات، بريوت ،نسيم نصر :ترمجة ،ماري مادلني دايف،ينظر: معرفة الذات -4
 .83، 1989،التوجيه واالرشاد النفسي، حامد زهران، منشورات جامعة دمشق، سوراي، د.ط -5
الصورة الشعرية وأسئلة الذات، قراءة يف شعر حسن جنمي، د. عبد القادر الغزايل، مؤسسة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار  -6

 .98:م1،2004البيضاء، ط
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فيؤكدوا على ضرورة مفهوم الذات، فقد اعترب بعض الكتاب  لماء مفهوما مهماالذات عند بعض الع
م(، الذات مفهوما ضروراي حىت  1910 -1842وجيمس ) م(1952 -1859االمريكني ومنهم ديوي )

م( بعد أن شعروا أبن املفاهيم التحليلية لعلم النفس قد فقدت ما للعمل الوظيفي من وحدة 1890عام )
حيدد للفرد شخصيته ورؤيته، وهذا التنظيم يفسر خربات  ))تنظيماً  اعترب مفهوم الذات (م3519أدلر )ف. (7)

وتسعى الذات الكتساب اخلربات اليت تكفل للفرد أسلوبه املتميز يف احلياة،  ،الكائن احلي ويعطيها معناها
 .(8)وإذا مل توجد تلك اخلربات فإهنا تعمل على خلقها((

وتوكيد الذات، والذات  العلماء يستخدمون ))مفاهيم مثل صورة الذات، وحتقيق الذات،بدأ بعض قد و 
 .(9)الواقعية، والذات املثالية، وتقبل الذات((

إهنا تشري إىل اجتاهات الشخص ومشاعره :أوهلما،وي على معنيني متميزينتوهكذا فإن كلمة الذات حت
. أما املعىن الثاين فهو self – as – objectوضوع ويطلق على هذا املعىن الذات كم ،وصورته عن نفسه

فالذات  .ذاتية(عملية )الذات هنا أبهنا جمموعة العمليات السيكولوجية اليت حتكم السلوك والتوافق فتوصف 
التفكري واإلدراك. ويستعمل بعض الكتاب هي الفاعل مبعىن أهنا تتكون من جمموعة أنشطة من العمليات و 

لنظام مفهوم  selfد اإلشارة إىل جمموعة العمليات النفسية وأن حيتفظوا بتعبري الذات عن Egoتعبري األان 
الشخص عن نفسه، وأحياان يستعمل التعبري على العكس من املعىن السابق. وأحياان يستخدم تعبري األان 

ست والذات؛ ليشري إىل كل من العمليات واملوضوع الذي يدرك. أي إن الذات حبسب هذا التوجه لي
حبسب -مفهوما ميتافيزيقيا أو دينيا، وإمنا هي مفهوم يقع داخل دائرة علم النفس. وإمجاال تُعرف الذات 

أبهنا رؤية الفرد لنفسه وصورهتا عنده بوصفه مصدرا للتأثري والتأثر ابلنسبة لآلخرأو  -فهم علماء النفس
 .(10)ات الفرد ومستوى طموحهتقدير الفرد لقيمته بوصفه شخصا، والذات متكننا من معرفة إمكاني

نضف اىل ذلك ان الطبيعة الشخصية تعد جزءاً مهما يف حتديد الذات، إذ اهنا متثل انعكاسا ملفهوم 
الفرد لنفسه، وتكون خربات ذلك الشخص وجتاربه طريقًا ألدراك تلك الذات، اليت تتطور ابلتنشئة 

 االجتماعية والتفاعل االجتماعي.
معرفة الذات هلا عالقة وثيقة بعلم النفس، وقد خاض علماء النفس يف هذا اجملال وال شك يف أن 

هبدف حتديد املالمح الشخصية للفرد، و )فرويد( حتديداً لتلك املالمح اليت وضعها يف ثالثة أجهزة، وعدها 
زة وما حيصل فيها ، وبتفاعل تلك األجه(11)احملرك الرئيس لنفس االنسان وهي )الـ هو و األان و األان العليا(

من صراعات، يؤدي اىل تطور الشخصية فوظيفة الذات هي خدمة تلك األجهزة الثالثة، والتوفيق 
 .(12)بينهما

                                                        
اي   -ةدراسة مقارن- ينيالنضج االنفعايل وتقبل الذات وتقبل اآلخرين عند الطلبة املسرعني واملتميزين وإقراهنم العاد ينظر -7

 .62: ه(دكتورا )اطروحة م،1997ضر القيسي، جامعة بغداد كلية الرتبية )ابن رشد(، خ
دار الفكر العريب،  ،ولطفي حممد فطيم ،يتوقدري حممد حف ،فرج امحد فرج:ترمجة ،ك ،نظرايت الشخصية، ولندزي هول -8
 .161 :م1976 ،د.ط ،القاهرة
 .27 :م1987 ،د.ط ،القاهرة ،دار املعرفة اجلامعية ،سيكولوجية الذات والتوافق، إبراهيم أبو زيد -9

 .187-185م: 1976، 2دار السالم، بغداد، ط ينظر: سيكولوجية املتفوقني عقليا، أديب اخلالدي، -10
 .45م:1997طذ،  ،بريوت ،دار الفكر العريب ،كمال أبو شهدة  ،ينظر: مقدمة يف التحليل النفسي، كمالل وهيب -11
 .585)د:ت(: ،3ط ،سيد طواب وآخرون / منشورات مكتبة التحرير :ترمجة ،ينظر مدخل علم النفس، ندال دافيدوف -12
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مع الذات، لكون أن لكل  شخصية )اخليميائي( عرب تفاعلهاوقد يكون لتلك األقسام الثالثة وجود يف  
 الذي ترمي الوصول إليه، واألجزاء هي: منها وظيفة جعلتنا نكتشف مالمح شخصية وسّر وجودها وهدفها

القلق من أجزاء النفس اإلنسانية البعيدة عن مبدأ الغريزة واألخالق، والقريبة من أمور  اهلو: ومتثل اجلزء
 مستمدة من طبيعة االنسان نفسه.

ذين الذي ميثل جمال الشعور ضمن ماهو معقول، ويتغري بوساطة اإلدراك والشعور الل وهو اجلانب األان:
 ميثالن قوة اندفاع الفرد، وقد يؤدي اىل ميالنه اىل إحساسه العاطفي.

شخصية، واليت تسيطر على أعماله اجليدة، وجتنبه الوقوع يف  اخلُلقي أليالقسم  األان األعلى: اليت متثل
 .(13)األخطاء، وحتديد اهلدف

 مفهوم اآلخر: :ثانيًا
فة ماهيتها، وعلينا ان ننتقل او نتطرق اىل مفهوم اآلخر تناولنا مفهوم الذات وما يتعلق ابلشخصية ومعر 

وجتلياتِه كونِه املوضوع االساسي يف حبثنا، فنحاول أن جنيب عن بعض األسئلة اليت قد تطرح هنا وهناك يف 
أهو اجملتمع أم الفرد وهل مها قريبان لبعضهما؟ او هو العدو األبعد؟  م ن  هو اآلخر؟عالقة الذات ابآلخر، 

هل اآلخر هواخلصم الذي قد يكون ضح ية الرفض  بيئة اليت نعيش فيها وفيها تتحرك قيم اآلخر؟أم ال
 .أم هو املتقدم معرفيا وثقافيا فيصبح العدو املرفوض علنا أوضمنا؟ املضمر؟

أو غري، وال أييت مبعىن رجل آخر أو ثوب آخر، الن  معىن أحدى الشيئني، اللغة جاء يففاآلخر يف 
 .(14)فيه معىن الصفة 

احد الشيئني وهو اسم على  :اما عند امحد بن فار  يف كتابه مقاييس اللغة فريى ان االخر هو
 .(15)واالنثى أخرى  ،وزن)افعل(

 (16).واحد ويكوانن من جنس ،اما يف املعجم الوسيط فنجد تعريفا لالخر: فاالخر: احد الشيئني
 كقول املتنيب: 

ــو ي  ــوغ رير ص كل ص ودع 
 فــــــــ نــــــــنــــــــي

 

ـــائل المحكي وا  ر   نا الص ا
ـــــــــــــــــــــد   الص

 

 .وقد يكون مبعىن )غري( ،فنالحظ ان االخر من جنس الذات
 .(17)كقول امرىء القيس 

ضيته صاحب قد ر  اذا قلت هذا 
 

لت ا را  بد نان  به العي  وقرغ 
 

                                                        
 .46 :م.ن :ينظر -13
 ،دار احلديث ،هـ(، مراجعة ومصححة مبعرفة خنبة من السادة واألساتذة املتخصصني711ابن منظور )ت ،لسان العرب :ينظر -14

 ./ مادة )آخر( 1/94 :د.ت ،اهرة د.طالق
 .143ص ، بريوت ،دار اجلبل ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،مقاييس اللغة ،امحد بن فار  -15
 .29-1/20 ،1ط ،بريوت ،دار صادر إبراهيم،انيس  ،املعجم الوسيط -16
 .29-20 ،وينظر املعجم الوسيط، 22ص ، ديوان امرىء القيس -17
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كان   ،ولكن مدلوله خاص جبنس ماتقدمه ،اخرين مبعىن غريويف املنجد جند تعريف االخر هو مفرد 
 .(18)جاءين رجل وآخر معه مل يكن االخر إال من جنس ماقلته :تقول

من يعّده من املصطلحات الفضفاضة اليت حتتاج اىل حتديد  فهناك :أما مفهوم اآلخر يف االصطالح
 .(19)لكي ال تتشابك مع معىن الذات  ،واىل اتفاق واضح ،التسمية

وحينما نقول اآلخر نشري اىل وجود ثنائية تنشأ مع األول وهي الذات، فضال عما أشار اليه املعىن يف 
ئا آخر، فـ ))اآلخر هو الكائن املختلف عن الذات، إنساان أم شي-ذلك الغري-اللغة وهو )الغري( سواء أكان 

 .(20)وهو مفهوم نسيب ومتحرك/ ذلك اّن اآلخر ال يتحدد إال ابلقيا  اىل نقطة مركزية هي الذات((
فالشرق اآلخر للغرب، والرجل اآلخر للمرأة، والسماء اآلخر لألرض، وهكذا نستطيع أن جند اآلخر 

مجيع مراحل احلياة، فضال عن تغري خصائصه بتغري الظرف واملوقع، فقد يف كل شيء، فاآلخر حاضر يف 
يكون اترة فردا واترة أخرى مجاعة، أو يكون اآلخر معروفا للذات أو قريبا منها، فاآلخر جزء مهم ومكمل 

ومىت ما حتدد اآلخر نستطيع أن حندد مفهوم الذات ومعرفتها  ،للذات، وأن الذات تقتضي وجود آألخر
نص، فأي نص أديب ال خيلو من آألخر، لكونه الركيزة األسا  يف الوصول اىل غاية أو نقد حالة يف أي 

فسارتر يف فلسفته ينظر إىل  اآلخر يؤدي دائما دورا مهما يف تكامل املنجز احلضاري الثقايف للذات.فما. 
وعلى ذلك يصبح  ))فوجود اآلخر شرط لوجودي وشرط ملعرفيت لنفسي:املختلف( فيقول ،اآلخر )الغريب

وهلذا فإن جميء اآلخر املختلف  ،.(21)اكتشايف لدواخلي اكتشافا لآلخر كحرية تعمل إما جلانيب أو ضدي((
ويفتح هلا آفاقا جديدة تسمو هبا إىل ما هو أرقى، لبيان نقاط  ،يضعف من سيطرة الذات على نفسها

هذا ينطبق على خمتلف العلوم اإلنسانية الضعف والقوة من انحية معرفية عند كليهما )الذات واآلخر(، و 
وقد  ،ومنها األدب، وما هذا إال ألن األدب هو نتاج ذات حساسة مرهفة تتفاعل مع احلياة وحقائقها

..فسيان أن .:))لن نتواصل أبدا إىل أن نعرف اآلخرينحتدث تودروف عن عالقة الذات ابالخر اذ يقول
وهذا يعين ان من خالل التعرف على االخر  ،(22)واحد((فهما شيء  .تعرف اآلخرين أو أن تعرف ذاتك

مصطلح )اآلخرين( الذي ف .ميكننا ان نعرف هويتنا وذاتنا وما هو موافق وخمتلف مع الذات الشخصية
واليعين اجلمع ملصطلح اآلخر بوصفه  على أنه اجملتمع حبراكه احليايت املنتج للقيم،يدل استعمله تودروف 

وإذا كانت جدليتها  ،))العالقة بني األان واآلخر هي اخليط الناسج للنص اإلبداعيالفردي. وهكذا فإن 
كثريا ما تبدو مصطنعة يف اخلطاب الفكري، فإن اإلبداع يتيح هلا من مقومات البناء والصياغة ما يوسع 

ول قضاايهم إمكاانت تصورها والتعبري عنها، وابملناسبة فإن املفكرين يضيعون فرص الثراء عندما يلتفون ح
دون أن يشعروا بغياب املبدع وابحلاجة إىل خياله وإىل حسه وحدسه، أي إىل قدرته على جتاوز الوعي 

                                                        
 .85ص ،2/1986ط ،بريوت ،دار املشرق ،املعلوف، اليسوعي ،املنجد يف اللغة واالعالمينظر  -18
 ،كية الدراسات العليا  ،أطروحة قدمت اىل جامعة النجاح الوطنية ،مي عودة امحد ايسني ،اآلخر يف الشعر اجلاهلي :ينظر -19
 .4م: 2006 ،فلسطني-انبلس

 ،1ط ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،د. اندر كاظم ،املتخيل العريب الوسيطمتثيالت اآلخر صورة السود يف  -20
 .20:،م2004
 .72منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ط، د.ت:  كمال احلاج،:قدم له جان بول سارتر، ،الوجودية مذهب إنساين -21
مركز  ،(، حترير:الطاهر لبيبروابرتو يسربايين وماراي مانسي ،سبقةومنظورا إليه )ما بعد األحكام امل صورة اآلخر العريب انظرا -22

 .وينظر يف موضعه.150م: 1999، 1ط،دراسات الوحدة العربية، بريوت
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كما يقول الشاعر بلند احليدري فأي نص أديب ال خيلو من آخر،   ،(23)التجرييب يف اجتاه الوعي املمكن(( 
كون ستقع يف اللحظة الواحدة يف ال معربا عن جتربته الفردية بوصفه شاهدا: ))إن ذايت كذات أي إنسان

وصراع التناقضات تنحل واملغادرة يف آن، أي يف الرحلة املستمرة عرب األشياء. ومن خالل هذه العملية 
 .(24)شخصييت العامة حلوال جزيئا يف هذه املتناقضات((

إهنا دعت إىل يف تروجيهم للحداثة يرون أن احلداثة متثل النظرة األرقى لآلخر، إذ  فأصحاب احلداثة
املساواة بني أفراد اجملتمع وإىل حماربة طبقة اإلقطاع واالستغالل املوروث يف القرون الوسطى ودعت إىل 

مهما كان لونه وعرقه وعقيدته، ويدعون إىل التسامح واختاذ احلوار سبيال للتوافق  ،احرتام اآلخر وخياراته
د نفذت إىل صميم حياة جمتمعنا بتفاوت، وعرب . و))الخالف يف أن احلداثة ق(25)اإلنساين مع اآلخر

. وهكذا فقد دخلت (26)واآلخر ابلتقاليد واالحتكاك(( ،بعضها القسري املفروض ،مسالك وأساليب
احلداثة إىل اجملتمع العريب وحتولت أما إىل الشخ ص نة أو احللول و))احلداثة هي املشاركة واملسامهة يف هذا 

قيام اجملتمعات  ،نسانية اليوم. لقد مرت اإلنسانية يف عدة حتوالت كربىالتحول الكبري الذي تشهده اإل
وأخريا هنوض حضارة العلم والتكنلوجيا وانتشارها  البشرية أبشكاهلا البدائية، وظهور احلضارات اإلنسانية،

على أن للحداثة وجهني: خارجي يتجسد ابلتطور العلمي والتكنلوجي، وآخر داخلي  (27)((فوق كوكبنا
، وهذا (28)يتمثل بتطور النظرة الداخلية )الرؤية( املفضية إىل السلوك اإلنساين والتكون احلداثة إال ابلوجهني
ا كان ))مل يقود إىل احلديث عن التالزم فاحلديث عن اآلخر هو حديث عن الذات يف الوقت نفسه و

خطاب حول االختالف، فإن التساؤل فيه ضروري حول األان أيضا،  -أساسا-اخلطاب حول اآلخر هو
 ،وإمنا عالقة بني آخر وأان متكلمة عن اآلخر ،ذلك أن هذا اخلطاب اليقيم عالقة بني حدين متقابلني

 .(29)هلوية((وال إىل جوهرة ا ،وتناول االختالف ال يفضي إىل نفي اجلدلية بني الذات واآلخر
واإلشارة إىل اآلخر تقودان إىل )آخر النحن( وهو ما أكده الباحث الفرنسي )جان فارو( عندما عد 

فقبله كان )آخر النحن(  ،مرتبطا بوعي الذات بل إنه متأخر نسبيا ،األان الذي اليوجد بدونه اخرتاعا اترخييا
ا يف جمتمعنا وتربهن وجوده سلوكيات التصفية ولعل هذا املفهوم مازل حاضر  ،والفرد فيه مرتبطا ابلقبيلة

 .(30)العرقية والقبلية...إىل غري ذلك 
فاآلخر سواء أكان فردا أم جمتمعا هو صورة أو حضور يتحد فيه شعور الذات بذاهتا وتتفاعل الذات 

الفه الثقايف وتزداد رغبتها عرب االمتزاج به )احللول( أو مبا يرمز إليه، أي إن وقفة الذات أمام اآلخر ابخت
احلضاري، هي وقفة مشبعة ابلقلق فهي تبحث عن املختلف أمال يف الوصول إىل الكمال أو األمنوذج 

                                                        
 .38 :رصورة اآلخ -23
 .168 (:أصوات التجربة الواحدة)اسئلة الشعر -24
 .60 :م1999، 1ط ،بريوتمنري شفيق،املركز الثقايف العريب،  ،يف احلداثة واخلطاب احلداثي :ينظر -25
 .7 :م2002(، 37الثقايف،العدد ) فد.بكري خليل، جملة املوق ،مقدمات للنقاش،مشروع النهضة ومنهج نقده لآلخر -26
الكويت،د.ط،  -اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدابسلسلة عامل املعرفة،معن زايدة،  ،معامل على طريق حتديث الفكر العريب -27
 .70 :م1987
 .71 :م.ن :ينظر -28
 .21 :صورة اآلخر -29
 .21 :م.ن:ينظر -30
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. وهي حمتاجة يف هذا إىل ))اجلرأة يف مواجهة معرفة اآلخر، انطالقا من الثقة ابلتسلح املعريف (31)األمثل
))قطع  -هو برت للذات-أن نفي اآلخر، ويرى بعض الباحثني (32)وليس انصياعا للتهور والالمسؤولية((

جلزء منها هو )اجلزء امللعون( من الذات. هذا رغم أنه ضروري الكتشافها، إذ تّصور الذات الينفصل عن 
فاستخدام الذات لكلمات من شاهنا ان تؤدي اىل االنقضاض على حرية االخرين  .(33)تّصور اآلخر((

 ثقافة التسامح بني ابناء اجملتمع. اعةوابلتايل تدمري كل حماوالت اليت تؤدي اىل اش
))اخرتاع اآلخر يرتبط عند ذلك ان ذا ميكننا القول إن اآلخر كان مفهوما ومصطلحا حديثا هكو 

البعض بسياق االكتشافات الغربية ومبا وفرته من شروط اخلطاب حول االختالف الثقايف. من هذه الوجهة، 
اخلطاب االنثروبولوجي الفضاء البالغي لبناء صورة  د، كما يعاكتشاف أمريكا بداية احلداثة الغربية دعيُ 

 .(34)((مسألة اآلخر:اآلخر، ويف اجتاه ما كان ذهب إليه تودروف يف فتح أمريكا
وهنا بدأت  ،ستخدمت الثقافة يف الفكر الغريب احلديث لبيان ماهو غريب ومتييزه من غري الغريبلتايل أواب

أهنم األصل وغريهم اتبعون شاذون عن العامل الغريب وأتثرت هبذا العديد من على سلسلة الثنائيات بوصفهم 
 .(35)البالد اليت وقعت حتت سيطرهتم

 الفصل الثاني: )تجليات الذات واالخر في رواية الخيميائي(

 :نبذة مختصرة عن الرواية
وتتحدث الرواية  1988ليف )ابولو كويلو( نشرت ألول مرة عام رواية اخليميائي هي رواية رمزية من أت

عن قصة الراعي االندلسي ))سانتياغو(( الذي مضى يف البحث عن حلمه املتمثل بكنز مدفون قرب 
اهرامات مصر بدأت رحلته من إسبانيا عندما التقى امللك "ملكي صادق" الذي اخربه عن الكنز عرب 

ويف طريقه للعثور  ،حىت بلغ مصر وكانت تواجهه طوال الرحلة اشارات غيبيةمضيق جبل طارق مارا ابملغرب 
تقع له احداث كثرية كل حدث منها استحال عقبة تكاد متنعه من متابعة رحلته اىل ان  ،على كنزه احللم

يزاي يرافق رجال اجنل ،يعمل يف متجر للبلور ،جيد الوسيلة اليت تساعده على جتاوز هذه العقبة فُيسلب مرتني
اىل ان ،يبحث عن اسطورته الشخصية يشهد حرواب تدور رحاها بني القبائل، )يريد ان يصبح خيميائيا(

يلتقي "اخليميائي" عارف االسرار العظيمة الذي حيثه على املضي حنو كنزه يف الوقت نفسه يلتقي "فاطمة" 
فتنصحه فاطمة  ،ة البحث عن كنزهحبه الكبري فيعتمل يف داخله صراع بني البقاء اىل جانب حبيبته ومتابع

وخالل هذه االحداث تتوطد الرابطة بني هذا الراعي  ،ابملضي وراء حلمه وتِعد ه ابنتظارِه يف الصحراء
 والكون حىت يصبح عارفا بلغة الكون فامها لعالماته.

                                                        
 .52م: 1999، 1دار الشروق، القاهرة، ط ،د. سعد البازعي -مقارانت أدبية-مقاربة اآلخر :ينظر -31
 .18 :خطاب اآلخر -32
 .22 :صورة اآلخر -33
 .21 :صورة اآلخر -34
 .101املركزية اإلسالمية:  :ينظر -35
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وجود أحدمها لذا فان املطلع على رواية اخليميائي جيد أبهنا تقوم على ثنائية )الذات واآلخر( إذ إّن  
مقروان ابآلخر، فالذات اليت متثل )سانتياغو( بكافة صورها، هي مقابلة واضحة لآلخر الذي حتدده الرواية 

 أبشكاهلا كافة.
ولذلك أرأتيت أن يكون هذا اجلانب مقتصرا على جزئني، ميثل األول منه صور الذات واليت كانت 

 شكال اليت رمست لنا صور اآلخر.مرآة يتجلى عنها )سانتياغو(، أما الثاين فهي األ
 اوال:صور الذات:

إذ إن )سانتياغو( كان يقيم يف بلد يتفاخر أهلها  صور منها )طالب العلم(متثلت صور الذات يف عدة 
أبن يكون أحد أبنائها طالب علم اىل ان يصل اىل درجة تؤهله من الوصول اىل الكنيسة ويكون أحد 

ادسة عشرة من عمره، إذ كان يرتدد على مدرسة اكلرييكية، ودر  أفرادها، فكان طالب  علم حىت الس
يف هذا املقطع ))... فحىت السادسة عشرة تردد اىل املدرسة اكلرييكية الالتينية واإلسبانية والالهوت كما 

 وكان والداه يرغبان ابن جيعال منه كاهنا ليغدو فخرا لذويه الريفيني البسطاء الذين يكدحون من اجل الطعام
 .(36) ..((.در  الالتينية واالسبانية والالهوت .واملاء مثل خرافه متاما

رغبة ابيه فيجوب الرباري  العلم اىل )راع( ليحققمث دعت الضرورة أن تتحول ذات الفىت من طالب 
واملدن ابحثا عن أسطورته الشخصية وعن الكنز حماوال الوصول اىل هدفه الذي خرج من أجله، والذي 

إذ ))تعلم خالل هاتني السنتني كل شيء عن تربية الغنم، وهو  ،تغري جراء تغري الظروف اليت أحاطت به
 ،طيعه من الذائب ويعرف كل حقول االندلس ومراعيهاوالعناية ابلنعاج احلوامل ومحاية ق ،يتقن جّز الصوف

 .(37)((...كما يعرف مثن البيع ومثن الشراء لكل من هبائمه
يصبح )مغامرا( وبعد ذلك ابع الفىت نعاجه بسبب الظروف الىت مر هبا وتغري حياته حيث اراد ان 

ادرك  واليه ابحثا عن اغنامه مثجيوب االرض حبثا عن هدفه املنشود كما يف هذا املقطع من الرواية ))نظر ح
مل يعد مضطرا للذهاب حبثا عن املاء والعشب  ،انه االن يف عامل اخر وبدل ان حيزنه ذلك شعر ابلسعادة

لقد اختار مساء  ،ولكنه مؤمن ابحلياة ،ليس يف جيبه فلس واحد .بل ميكنه ان ينطلق للبحث عن كنز
 .(38)((...ود قراءهتاامس ان يكون مغامرا يشبه ابطال الكتب اليت تع

وبعد ذلك حتولت ذات الفىت بسبب ظروفه الصعبة اىل )عامل( يف حمل بيع البلور كما يف هذا املقطع 
.. .))اريدك ان تعمل يف حانويت فقد دخل اليوم زبوانن عندما كنت تنظف االواين البلورية وهذه اشارة طيبة

ار وابملقابل احتاج اىل املال لكي اكون غدا يف استطيع ان اعمل بقية هذا النه ؟اتريد ان تعمل عندي
، وهكذا عمل الفىت الراعي يف حمل بيع البلور كعامل ودار عليه ما دار من تعب وإرهاق كل (39)( (مصر

 .هذا بسبب رغبته يف السفر اىل مصر وبلوغ هدفه )االهرامات(

                                                        
 .24م: 2008 ،لبنان-بريوت  ،16ط ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،جواد صيداوي :ترمجة ،أبول كويل ،اخليميائي -36
 .41 :م.ن -37
 .57 :م. ن -38
 .62:اخليميائي -39
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حقيقة وهي أن يكون )عاشقا(، وحتقق ذلك أرادت ذات الفىت أن تعيش حلماً طاملا متنيت ان يكون 
بلقاء )فاطمة( بنت الصحراء، واليت كان يظُن أبهنا هي الكنز الذي يبحث عنه، حينما ))شاهد عينيها 

ا يف اللغة اليت يتكلم السوداوين وشفتيها احلائرتني بني التبسم والصمت أدرك اجلزء اجلوهري االكثر افصاح
وهو مايسمى احلب انه الشيء مااكثر  ،هبا العامل واليت تستطيع كل كائنات االرض ان تفهمها يف اعماقها

من البشر ومن الصحراء ذاهتا ومع ذلك يتكرر انبثاقه ابلقوة ذاهتا ويف كل مكان كلما تعانقت نظراتن  قدما
 .(40)..((.مثلما حدث للتو قرب بئر ماء

ور الذات االخرى واليت تنوعت اشكاهلا تبعا لتغري الظروف هو حتول الفىت الراعي اىل )مستشار ومن ص
ابالشارات اليت علمه اايها الشيخ العجوز)ملكي صادق( فكانت سببا دفع زعيم  الواحة( بسبب علمه

عليه البعض  وهذ مايطلق ،اىل االنتباه للفىت وما حيمله صفات تؤهله الن يكون مستشار للواحةالواحة 
 ،(41)(( فإهنا تتكون من الرموز اليت يكوهنا الشخص من خالل ما يراه اآلخرون فيه،الذات املوضوعيةبـ))

مث ذك ر جمددا حبكاية  ،كما يف هذا املقطع ))استدعى زعيم الواحة الفىت الغريب واعطاه مخسني قطعة ذهبية
 .(42)مستشار الواحة((  ،وطلب اىل الفىت ان يكون من االن فصاعدا ،يوسف يف مصر

وهذه كانت ابرز مناذج من صور الذات اليت كان حيملها )سانتياغو( بطل الرواية واليت كانت تتغري تبعاً 
 .واىل تغري اآلخر اترًة اُخرى ،اىل تغري الظروف اترة

 صور اآلخر يف الرواية: :ثانيا
وف حناول أن نكتشف بعض تلك متثل اآلخر يف رواية اخليميائي لذات )سانتياغو( بصور عدة، وس

 الصور مبا يسمح به املقام.
 .واحلبيبة( ،والعدو ،االنسان: والذي يتجسد يف )األصدقاء .1
 احليوان: يتجسد يف )األغنام، والصقور(. .2
 والصحراء(. ،والريح ،وجتسدت يف )الشمس الطبيعة: .3
 .املعطف( ،اجلماد: وقد جتسدت يف )الكتاب .4

)الصديق( فقد متحور يف شخصيات عدة منها )ملكي صادق( أو مايعرف مبلك فاآلخر االنسان 
))وعي اآلخر وعيا ذلك الن فقد كان اآلخر االجيايب الذي كان حمفزا اجيابيا للذات )سانتياغو(  ،سامل

فقد  (43)موضوعيا ونقداي سيكون أحد احملفزات األساسية الكتشاف الذات فكرا وقيما وأمناطا حضارية((
الفىت اىل أن يرشده اىل )الكنز املخبوء( واىل أسطورته الشخصية اليت كانت هي ))الواجب الوحيد  احتاج

فإن الكون أبسره يطاوعك  ،ليس الكل سوى شيء واحد وعندما ترغب يف شيء ما ،املفروض على البشر
 .(44)((بتحقيق رغبتك على القيام

                                                        
 .111 :م. ن -40
 .91 :م2000 ،د.ط ،األردن -عماندار الفكر للطباعة والنشر  ،خليل عبد املعايطة ،علم النفس االجتماعي -41
 .131م.ن:  -42
 .56: م2000، 2حممد حمفوظ، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط ،الغرب وحوار املستقبل ،اإلسالم -43
  .37 :م.ن -44
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التاجر اليت أراد أن تكون له زوجة فما قاله  وهذا اآلخر كان السبب أيضا يف عدوله عن مقابلة ابنت 
يف تردد الراعي مبقابلة الفتاة كما يف قوله ))لقد فكر الشيخ عن ابئع الفشار الذي مر من امامهم كان سببا 
يف حني ينام الرعيان  ،ألن هلم مساكن أيوون إليها ،يف االمر فعال ولكن ابئعي الفشار اهم بكثري من الرعيان

.. شعر الفىت ابنقباض يف صدره .النا  يفضلون تزويج بناهتم لبائعي الفشار اكثر منهم للرعاةو  ،يف العراء
 .(45)..((.ذلك أن املدينة اليت يعيش فيها هناك ال بد ان يكون فيها ابئع فشار ،وهو يفكر اببنة التاجر

إذ يقول ))أحياان أظهر يف شكل  ،حامسة للفىتورمبا يكون هذا الصديق أو اآلخر فكرة مجيلة أو حلظة 
ولكن  ،وأحياان أخرى ويف حلظة حامسة انصرف على حنو تغدو االمور معه اكثر سهولة وهكذا ،فكرة مجيلة

 (46)معظم النا  اليالحظون شيئا...((
سانتياغو هو )اتجر البلور( الذي شارك يف بقاء الفىت اة واآلخر الذي كان ميثل منعطفا آخر يف حي

مستمرا يف البحث عن كنزه وحتقيق أسطورته الشخصية عرب عبارات رددها يف أكثر من مقام، ومنها حينما 
قام الفىت بتنظيف األواين البلورية ))ألن األواين كانت ُمتسخة، وكل منا حباجة اىل تنظيف رأسه من األفكار 

. كما يف هذا املقطع الذي (48)، فضال عن عبارات أخرى كان هلا األثر العميق يف ذات الفىت(47)((السيئة
 .(49)))سأعطيك ماال لكي تعود اىل بلدك ايبين(( (يبني رغبة اتجر البلور يف الوقوف اىل جانب )سانتياغو

ألنه كان  ،ياغو(واالخر الذي جتسد يف االنسان هو )اجل ّمال( كان هو أيضا آخر ابلنسبة اىل )سانت
جيد يف شخصه اآلخر الذي يتكلم معه عن نفسه يف صحراء واسعة كما يف هذ املقطع ))وانتهى االمر به 
اىل اقامة عالقة صداقة مع اجلمال الذي يراه ابستمرار اىل جانبه وحني يقبل املساء ويطول السهر حول 

أن اجلّمال شخصية عاشت املعاانة نفسها ، فضال عن (50) النار حيكى له عن مغامراته يوم كان راعيا((
اجلّمال ))أن اترخينا واتريخ العامل إمنا كتبا اليت مّر هبا الفىت نفسه حىت تغري جمرى حياته، وهذا يؤكد ماقاله 

وهناك مواقف أخرى هلذا اآلخر ذات أثر يف  ،وهي العبارة اليت مسعها من اتجر البلور ،(51)ابليد ذاهتا((
 .(52)ذات الفىت 

مهما هي )اخليميائي( فقد كان اآلخر املكمل تكاد كون شخصية البارزة سانتياغو، واليت شكلت آخر و 
ملا قبله، وكأن الشخصيات تتبادل احلوار وتتناقل احل كم واملوعظة، هبدف بقاء الفىت يف طريق حتقيق أسطورته 

أجنزت هذا الشوط الكبري وحىت لو كنت قد ،))ينبغي اال تضعف عزميتك ومن نصائحه للفىت الشخصية،
 .(54)واليت شّكلت آخر  ،، وأيضا كان امتدادا للشخصيات اليت قابلها الفىت(53)من السفر...(

                                                        
  .38:اخليميائي -45
  .39:م.ن -46
  .62:م.ن -47
 77و: 76و: 70:لالستزادة مراجعة م.ن -48
 63م.ن:  -49
 93م.ن:  -50
  .93 :م.ن -51
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  .129 :اخليميائي -53
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فهو )العدو( املتمثل ابلرجل الذي أراد أن يكون له دليال لبلوغ أما اآلخر الذي جتسد يف االنسان 
ملقهى الذي كان له وجهة نظر خمتلفة إذ كان الفىت مطمئنا، على الرغم من اعرتاض صاحب ا، األهرامات

ولكن صاحب املقهى أمسك بذراعه  ،هنض ليدفع ما توجب عليه ،يقول ))شعر الفىت مبزيد من األطمئنان
 .(56) فقد كان مكمال ملا تنقصه ذات سانتياغو يف معرفة الطريق، (55)..((.وأمسعه عظة طويلة دون توقف

، وأيضا اجلماعة (57)طريقه مع اخليميائي  ( الذين اعرتضواةثالثالعدو يف )احملاربني الوكذلك ميثل اآلخر 
 .(58)اهلاربة من احلرب، الذين أوسعوا الفىت ضرابً وسرقوا منه القطعة الذهبية عند األهرامات 

االنسان )احلبيبة( وابختصار شديد كانت )فاطمة( شخصية شكلت آخر واآلخر الذي جتسد يف 
بعد أن أراد إهناء احللم ابحلب ))أفرتت شفتا  -هدف سانتياغو-دفحافظ على أجتاه البوصلة حنو اهل

، ولذلك اآلخر الفتاة أخريا عن ابتسامة كانت مبثابة إشارة وهي اإلشارة اليت أنتظرها دون أن يدري((
 ، مثل ادراكه أن احلب هو دافع للوصول للغاية وليست هنايتها.(59)مواقف أكثر أمهية للفىت

ل يف )احليوان( هي )األغنام( إذ إن هنالك عالقة بني ذات )سانتياغو( واآلخر متثأما اآلخر الذي 
املتجسد ابألغنام اليت كانت رفيقة دربه، واليت وصفها ابلطاقة الغامضة اليت توحد بينهما، وهو هبذا يؤكد 

النوم فور  ان معرفة اآلخر تقود اىل معرفة الذات، وجتسد ذلك بقوله: ))الحظ أن غالبية ماشيته تفيق من
إفاقته، لكأن  هناك طاقة غامضة توّحد بني حياته وحياة هذه األغنام اليت جتوب البالد برفقته منذ عامني 

 .(60)..((.لقد ألفت عادايت جيدا حىت ابتت تعرف مواعيدي ،قال لنفسه هامسا ،حبثا عن الكأل واملاء
وأتكيدا على أن اآلخر ليس ابلضرورة أن يكون من اجلنس نفسه، فقد كان خياطب نعاجه وكأنه يتكلم 

))ال أمهية لذلك فأان أعرف أيضا فتيات  قد ال يتحققمع نفسه، حينما عرف أن بنت التاجر ابتت حلماً 
 .(61)((أخرايت يف مدن أخرى

املتمثل هذا ما جعل )سانتياغو( يهتم ابآلخر و  ،وقد يكون اآلخر هو من يقود الذات يف بعض األحيان
وهي إشارات قد فهمها الفىت، إذ إهنا كانت حتاول ان ختربه  ،تتشاجر فوق الواحة )ابلصقور( اليت كانت

إجاب  (62)اخليميائي ))مل قرأت حتليق الطيور((وحينما سأله  ،ويقع على من يف الواحة ،مبا سوف يكون
 .(63)أرادت إنقاذ الواحة(( ،ن ترويه فحسب))قرأت ما كانت تريد الطيور أ

جتسده )الطبيعة( واملتمثل يف )الشمس( إذ أهنا كانت حتاكي )سانتياغو( يف وننتقل اىل اآلخر الذي 
فكانت يف شروقها متثل األمل والدميومة فهي االخر اجليد للفىت ))ابنت الشمس تذّكر ،أكثر من موضع

                                                        
 .51 :م.ن -55
  .53و: 52وك 54لالستزادة مراجعة م.ن: -56
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، ويف غروهبا إحياء لالنتهاء ))مع غياب الشمس جيد نفسه غريبا (64)((الفىت حواره مع والده وشعر ابلسعادة 
 .(65)مل يعد راعيا وال ميلك شيئا(( ،يف بلد غريب حيث ال يستطيع حىت فهم اللغة اليت يتكلم النا  هبا

كانت الشمس هي )اآلخر( يف حياة الفىت، إذ إهنا كانت تعلمه أو تواشج أفكاره مبا يريد، أو سوف 
شروقها ينبثق امًل جديُد، ويف أفوهلا جيد نفسه غريبا ال ميلك ما كان ميلكه، فهي إذًا هناية  يكون، ففي

 األشياء.
ثل  يف )الطبيعة( ايضاً هو )الرايح( إذ كانت مكملة ملا يف ذات الفىتوما  لكوهنا كانت هتمس له مبا  ،مت 

جيول يف خاطره من أمور ابعدهتا املسافات، فكانت كلما هتب حتمل معها ما يريد أن يراه، ويشم رائحته 
او يتحسسه ))الريح الشرقية تعصف بقوة، ويشعر بعصفها على وجهه.... حتمل أيضا رائحة الصحراء 

 .(66).. للبحث عن اجملهول((.انطلقواوحتمل العرق واحالم الرجال الذين  ،والنساء احملجبات
احلبيبة مثل صوت  ،أو يتوق هلا ،فهي أيضا كانت اآلخر الذي خيدم الذات ملعرفة األشياء اليت مل خيربها

، وللرايح دور كبري يف (67)فحاول ان يتبني بينهما صوت فاطمة(( ،))كانت الرايح حتمل أصوات الواحة
 .(68)وأخرى ختالف  ،ذات الفىت تتطابق اترة

وهناية الرحلة،  ،بقي أن نعرج على اآلخر من الطبيعة وهي )االهرامات( اليت مثلت احللم والغاية واملستقر
فكانت اآلخر البعيد الذي طاملا انتظر األايم والليايل وخسر ما خسر من أموال وأغنام يف سبيل الوصول 

ملا حتتويه من طاقة  ،ا شخص يف حديقتهإذ اهنا كانت ختتلف عن أي أهرامات من املمكن أن يبنيه ،اليها
 وهذا ما حاول اتجر البلور ان يقوله للفىت ،كامنة وكنوز خميفة

 . (69)))ال ميكن ألحد ان يبين أهراما يف حديقة منزله حىت لو استمر يكد  احلجارة طوال حياته((
فعندما  ،ًسرق وُضربو)األهرامات( كانت االخر الذي حياكي الفىت حينما وصل إليها آخر مرة بعد أن 

ابتسم ابتسامة محلت معاين كثرية ))هنض الفىت حتت وطأة األمل وألقى نظرة أخرية على األهرامات،فابتسمت 
 .(70)االهرامات له، وابتسم هلا، وقفل راجعا وقلبه مفعم ابلبهجة، ولقد وجد الكنز((

هامجني عليه، وأن الكنز ليس مبا جيده وكأنه يقول هلا هنا انتهى سراب أسطوريت اليت مل يؤمن هبا زعيم امل
 عندها إمنا مبا حصل عليه أثناء املسري إليها.

وهكذا يكون اآلخر متمما للذات، مساعدا إايها يف معرفة ما يريد معرفته، فال ذات دون اآلخر فقد 
ت تكون الذات واآلخر يف األنسان نفسه، قد يتفقان وقد خيتلفان، وهذا يعود على مدى خدمة الذا

 أو عكس ذلك. ،لآلخر
اما االخر )اجلماد( فقد جتسد يف )الكتاب( الذي كان يرافق سانتياغو طول فرتة رحلته حيث مثل 
االخر االجيايب له حيث استخدمه كوسادة يلجأ هلا يف نومه اضافة اىل كونه وسيلة للقراءة واملعرفة كما يف 
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قبل  ،ستخدما الكتاب الذي أهنى قراءته وسادةم األرض،هذا املقطع الذي يقول فيه ))بسط رداءه على 
بذلك يقضي وقتاً أطول قبل أن ينتهي  ،ان يغفو فكر أبنه ينبغي له أن يقرأ بعد االن مؤلفات أكثر ضخامة

 .(71) وقد تغدو وسائد أكثر راحة للنوم(( ،منها
)سانتياغو( كصديق محيم ورفيق ميثله )اجلماد( جتسد ايضاً يف )املعطف( فقد اختذه الراعي واالخر الذي 

درب يالزمه يف جتواله املسمرت حيث عده كنفسه متاما فيقول: ))ان هذا املعطف إذن كالفىت نفسه إن 
مايربر وجوده بعد عامني من التجوال يف سهول االندلس ابت يعرف عن ظهر قلب كل مدن املنطقة وهذا 

 .(72) ابلذات مااعطى معىن حلياته.. الرتحال((
 الخاتمة

سعت هذه الدراسة إىل البحث عن ثنائية الذات واآلخر يف رواية اخليميائي للروائي )ابولو كويلو(، وقد 
نتائجه اجلزئية يف أغلب األحيان يف مواضعها  جاءت النتائج متغلغلة يف أثناء البحث فهو حبث حتليلي يُنتج

 توصل إليها البحث على النحو اآليت: من التحليل. ولكن ميكن أن جُنمل أهم النتائج الكلية اليت
ان العالقة مابني الذات واالخر يف رواية اخليميائي كانت متذبذبة فهي احياان تكون توافقية واخرى  .1

 ذا كان  صـــــــــــــــوره جبميع تقاطعية ولكن الســـــــــــــــمة البارزة هلذه العالقة هي عالقة توافقية اجيابية فاالخر
 .املنشود حلمه وراء والسعي اهدافه حتقيق اىل الرواية ببطل دفع موقفا

الطبيعة الشخصية جزءاً مهما يف حتديد الذات، إذ اهنا متثل انعكاسا ملفهوم الفرد لنفسه، وتكون  تعد .2
خربات ذلك الشــــــخص وجتاربه طريق إلدراك تلك الذات، اليت تتطور ابلتنشــــــئة االجتماعية والتفاعل 

الظروف  لبطل الرواية ســـــانتياغو تبعا لتغيريتغيري صـــــور الذات  وهذا ماجنده واضـــــحا من االجتماعي.
 .احمليطة ابلبطل وأتثريها على طبيعته الشخصية

وهذا ينطبق على  اآلخر يؤدي دائما دورا مهما يف تكامل املنجز احلضـــــــــــــــاري الثقايف للذاتجند ان  .3
)ملكي صــــــــادق( وأتثريها الفكري واحلضــــــــاري على تغيري شــــــــخصــــــــية بطل الرواية  شــــــــخصــــــــية امللك

 غو( وحتفيزه لتحقيق اهدافه.)سانتيا
املطلع على روايــة اخليميــائي جيــد أبهنــا تقوم على ثنــائيــة الــذات واآلخر إذ إّن وجود أحــدمهــا مقروان  .4

ابآلخر، فالذات اليت متثل )ســـانتياغو( بكافة صـــورها، هي مقابلة واضـــحة لآلخر الذي حتدده الرواية 
 أبشكاهلا كافة.

يتجســــــــد يف منها االنســــــــان: والذي ،ات )ســــــــانتياغو( بصــــــــورة عدةمتثل اآلخر يف رواية اخليميائي لذ .5
 واليت:والطبيعة واحلبيبة( واحليوان: والذي يتجســـــــــــد يف )األغنام، والصـــــــــــقور(. ،والعدو ،)األصـــــــــــدقاء

 .الكتاب( ،والصحراء(..واجلماد الذي جتسد يف )املعطف ،والريح ،جتسدت يف )الشمس
 :قائمة المصادر والمراجع

 .الكرميالقران  •
                                                        

 .17 :م.ن -71
 .23 :م.ن -72
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 الحفظي وتطبيقاته في األحكام الوالئيةالتزاحم 

Conservation overcrowding and its applications in state 

judgments 

  Musawi -Dr. Dargham Karim Al (1)أ.م.د ضرغام كريم الموسوي

 The Zhraa of Ibrahim Khan (2)زهرة إبراهيم خان

 ملخصال

وهلا أمهية كبرية يف الشريعة  ،بدع فيها السيد الصدرالتزاحم احلفظي من النظرايت األصولية اليت أ
ابلنحو  ،والرتابط فيما بينها ترابطاً وثيقاً  ،ألهّنا أثبتت اإلنسجام التام بني كافة املنظومة التشريعية ؛اإلسالمية

 ،الذي جيعل من كل تشريع مكماًل لآلخر، ومن خالل البحث يتبنّي اإلنسجام بني التشريعات الوالئية
 ،وكيفية ربطها ابلتشريعات املتضمنة لنظام العقوابت ،وطبيعة العالقة بينها وبني التشريعات الواقعية

هذه التشريعات كانت نتيجةً حتمية ألن أغلب  ؛وإنسجامها مع التشريعات األخرى داخل املنظومة الواحدة
ّن املصاحل أل ،لوقوع التزاحم احلفظي بني األغراض الواقعية األولية وبني مقتضى حفظ الغرض األهم منها

ختتلف من زمن اىل آخر ومن مكان اىل آخر، حبيث ال ميكن إرتباطها بتشريع حمدد حبفظها ما دامت 
وابلتايل يؤدي اىل حتمية  ،ختالف املكان والزمانية حتقيقها ابمتعرضة للتبّدل والتغرّي، وكذلك خيتلف كيف

واليت نشأة األحكام  ،وقوع التزاحم يف بعض األحيان بني املصاحل العامة وبني مصاحل املرتبطة ابألفراد كأفراد
ألن مقتضى التزاحم احلفظي هو ترجيح الغرض األهم وإن أدى اىل خسارة بعض  ؛الواقعية األولية منها

فال خالف يف أّن املصلحة العامة أهم من املصلحة اخلاصة وعلى هذا يقضي تشريع  ،غراض الواقعيةاأل
بل  ،وهذه املصلحة ال تكون خارجة عن دائرة الشريعة ،معني يهدف من ورائه حفظ املصلحة العامة

 .مستفادة من هدي التشريعات اإلهلية
 ئية، الفقهاء، ويل االمر.الكلمات املفتاحية: التزاحم احلفظي، األحكام الوال

                                                        
 .جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية -1
 .جامعة كربالء/ كلية العلوم اإلسالمية -2
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Abstract  
The contradiction between the tolerance and compensation, and the 

interdependence away from everything related to the covenant, the 

interdependence, and the nature of the relationship between the factors of 

the crisis, the muscles, the complex, the muscles and the muscles. And the 

sensitivity of the preservation of the most important purpose of it, it starts 

from its history so far, can be the inevitable, the wing independence of the 

year that you do, and this requires a specific legislation aimed at preserving 

the public interest, and this interest is not outside the circle of Sharia, From 

the guidance of divine legislation. 

 المقدمة

من أهم املسائل اليت أبدع فيها السيد الصدر يف الدراسة األصولية حيث توصل اىل نظرية جديدة مل 
يتوصل إليه غريه من األصوليني وهي نظرية التزاحم احلفظي، فإنه متكن من خالل هذه النظرية تفسري حقيقة 
األحكام الظاهرية، وكيفية اجلمع بني احلكم الظاهري واحلكم الواقعي وبني إمكان جعلها وأمهيتها يف علم 

ومشكلة البحث هو بيان عالقة التزاحم احلفظي يف تفسري األحكام  الفقه وخصوصاً يف األحكام الوالئية،
مباحث، األول خصص  ةوألجل ذلك عقد البحث على ثالث الوالئية، وكذلك بيان آراء الفقهاء فيها،

يف ، وأما الثالث خصص وجماهلااألحكام الوالئية  معىنوخصص الثاين يف  ،هوم التزاحم احلفظيلشرح مف
املصادر  ونتائج البحث مث، فاخلامتة وعالقة التزاحم احلفظي هبا ألحكام الوالئيةيع اآراء الفقهاء بتشر 

 ..واملراجع
 مفهوم التزاحم الحفظي :المبحث األول

 أواًل: معنى التزاحم لغًة وإصطالحًا

 :. التزاحم يف اللغة1
يزمحوهنم زمحًا وزحاًما: و زحم القوم بعضهم بعًضا قد )ز ح م (، و الفعل  لغًة مأخوذ  مناللفظ )التزاحم( يف 

. وهذا يدل على (3)أي ضايقوهم. وازدمحوا وزامحوا: أي تضايقوا، واألمواج تزدحم وتتزاحم: أي تلتطم
عبارة عن وجود التضايق  ه: إنّ ميكن تعريف التزاحماملعىن اللغوي  ومن، (4)ِشّدةالذي يصطحبه االنضمام 

 زمان واحد.ويكون ذلك يف احد، بني أمريني على مورد و 

                                                        
 مكتبة ،هارون حممد السالم عبد :حتقيق ،اللغة مقاييس معجم ،(هـ395: ت) زكراي بن فار  بن أمحد احلسني أبو: فار  ابن -3

 .زحم مادة -49 :3 ،هـ1404 ،اإلسالمي اإلعالم
 -62: 12 ،هـ1405 ،قم احلوزة أدب نشر ،العرب لسان ،(هـ711:ت) مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أبو ،منظور ابن -4

 .بريوت ،اجلبل دار :وتوزيع وطبع نشر ،هـ2،1424 ط ،189 ،معجم األصول ،هالل هيثم زحم، مادة
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 :صطالحالتزاحم يف اإل .2 
صدرا من الشرع قد التنايف بني حكمني  أبنه (5)ورد تعريفه عند بعض األصولينيأما يف اإلصطالح فقد 

وهذا معناه، متثال اتفاقاً جيمع بينهم يف مقام اإل عدم قدرة املكلف على أن  يكون السبب يف ذلك احلنيف و 
ف آخر، وهذا التنايف ف دون مكلّ مكلّ أنه ابلنسبة إىل ضافة إىل ابإليف مورد دون آخر، وهذا يكون ه أنّ 

طاعة متثال واإلف على اجلمع بني األمرين يف مرحلة اإلاملكلّ  من قدرةالبسبب عدم تكون نشأته والتضاد 
مل  هه دون اآلخر، ولكنعلى فعل كل واحد من هذين الفعليني يف نفس قادراً قبل ذلك تفاقاً، وقد كان إ

ميتثل بكليهما معاً، وقد  أن   وال تنفع يقدر أن جيمع بينهما يف اخلارج قدرًا وهذه القدرة الواحدة ال تفي
 .ال دائماً  حصلت هذه املضادة يف هذا املورد

صدور حكمني من الشارع املقد  وتنافيهما  ةماميصطالح اإلإهو يف ) :رفه صاحب املعجم األصويلوعّ 
ما لقيام الدليل إلعدم القدرة على اجلمع بينهما كما هو الغالب يف هذا الباب و  ماإ تفاقاً إمتثال مقام اإليف 

 .(6)(رادة اجلمع بينهماإمن اخلارج على عدم 
ف بسبب قيام دليل من اخلارج على عدم إرادة املكلّ  ذلك يكون وقد أضاف بعض األصوليني أن)

أهنا إذ قال: على هذه اإلضافة  هـ( قد أورد إشكاالً 1413السيد اخلوئي )ت:  ، ولكن(7)(اجلمع بينهم
 .(8) من ابب التعارض هي م وإمناحليست من ابب التزا

 ثانيًا: معنى الحفظ لغًة وإصطالحًا 

 :. احلفظ يف اللغة1
 وكل ،إن احلفظ مستفاد من مادة حفظ وهو أصل صحيح يدل على تعاهد الشيء مع عدم الغفلة عنه

 .ما يشتق من معان فهو منه إذ إّن أصل وضعه يدل على تعاهد مقرون بعدم الغفلة
 وقّلة الت عاهدُ  وهو النِّسيان، نقيض: احلِف ظمصدر من قوهلم حفظ حيفظ ومادهتا )ح ف ظ( هي 

لة، ُو ك ل: واحل فيظ الغ ف 
 من آد م بين أعمال حُيُصون الذين وهم احلافظ، مجع واحل ف ظ ةُ . حيف ظ ه ابلشيء امل

ف ظ ُته لنفسي، به إحتفظت: تقول احلفظ، ُخُصوص: واإلحتفاظ. املالئكة  أن   سألته: أي كذا،  وإست ح 
، ويسمى الغضب وهي تدل على مراعاة الشيء، ولذلك يقال حفظت الّشيء حفظاً  (9)عليك حيف ظه

الّشيء، والّتحّفظ: هو قّلة الغفلة، واحلفاظ: احلفيظة، والسبب أّن تلك احلال من الغضب تدعو إىل مراعاة 
 .(10)معناه احملافظة على األمور

                                                        
 -االسالمي النشر مؤسسة ،(هـ1413: ت) اخلوئي السيد حبث تقرير ،الفقه أصول يف حماضرات إسحاق، حممد الفياض، -5

 1ط أمري، منشورات ،-- الصادق اإلمام مدرسة ،األصول زبدة ،صادق حممد السيد :والروحاين ،216 :3 هـ،1419 ،1ط قم،
 .74 :2 ،(هـ1412)

 .اجلبل،بريوت دار:وتوزيع وطبع ه،نشر1424،2 ،ط189.:هالل هيثم،األصول معجم -6
 .364 ،م1979 ،2ط ،--مؤسسة آل البيت ،األصول العامة للفقه املقارن ،حممد تقي ،احلكيم -7
 .346 :3 ،حماضرات يف أصول الفقه ،حممد إسحاق ،الفياض -8
 .198 :3 ،دار آل هالل ،العني ،هـ(170الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد البصري )ت -9

 .87 :2 ،اللغة مقاييس معجم ،فار  بن أمحد حسني أبو ،فار  إبن -10
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 :. احلفظ يف االصطالح2
، ولكن من األمهية حمدد للحفظاصطالحي على مصطلح  عثريفلم  ،أما عن معىن احلفظ يف االصطالح

وقد  ،النسيان الذي هو ضد احلفظمن التعرض ملعىن ( التزاحم اللفظي)ظاهرة هذه الد لفهم ه ال بّ مبكان أنّ 
 :(11)بنّي الفيومي يف املصباح املنري أّن النسيان مشرتك بني معنيني

 .خالف الذكر لهيكون الشيء على ذهول وغفلة، وهذا يرتك  أن األول:
الرتك تتعمدوا ال  أيّ  (12) كم  ين  ب   ل  ض  سوا الف  ن  ال تـ  و  وعليه قوله تعاىلوقصد تعمد  عن لرتكا: والثاين

 .يتعدى ابهلمز والتضعيف قد هذا الفعل إنّ  :قائالً  الفيومي وقد أضاف .واإلمهال
إما : تنوع إىل نوعنيقد النسيان هو ضد احلفظ، وهذا الضد أي النسيان  أنّ  الذي يظهر من ذلكو 

ا ومبا إّن معىن التزاحم احلفظي هو حفظ املوىل ،عمدتوإما عن قصد و  ،عن ذهول وغفلةيكون 
 
 سبحانه مل

هو  ،فاملقصود من احلفظ يف عنوان الرسالة ،هو أهم األغراض من التشريعات الواقعية عند حصول التزاحم
 ويكون املراد هو حفظ التشريعات من اإلضاعة. ،املعىن الذي يقابل اإلضاعة

 .ثالثًا: معنى التزاحم الحفظي كمصطلح
يف علم  لتزاحمحد معاين اأ والذي عّده السيد الصدر من إبداعات هو مصطلحو  :ظيالتزاحم احلف

بني مالكات دائمًا وقد عىن به التزاحم الذي حيدث  ،متثايلصول بعد التزاحم املالكي والتزاحم اإلاأل
 مكان احلفاظ عليها مجيعاً يف مقام احلفاظ على تلك املالكات عندما ال يعود ابإل ويكون ،حكام الواقعيةاأل

والذي يؤدي حتمًا اىل خسارة املوىل  ،حكام لدى املكلفاأل ختالط بني تلكإلشتباه واحصول اإل عند
 .(13)حد التشريعنيوابلتايل خسارته أل ،حد الغرضنيأل

شتباه حكام الواقعية يف مقام احلفظ التشريعي يف طول اإلهو التزاحم بني األ :فاملراد من التزاحم احلفظي
 نّ إن للموىل مالكات تقتضي التحرمي كما إف ،التشريعي ظاألولية يف حتقيق ذلك احلفوعجز اخلطاابت 

شتبهت إذا فرض ان هذه األمور إابحة اخرى و إشياء و أابحة ومن هنا حكم حبرمة لديه مالكات تقتضي اإل
غرضه برفع شك  املوىل يتعلق نّ أه يفرض اترة ه مل مييز املباح منها عن احلرام فأنّ نّ إف ،ف خارجالّ على املك

ه نّ أو أخرى تعذر هذا البيان أيفرض اترة  ،ف وبيان حالته املشتبه فيكون هذا البيان للحكم الواقعياملكلّ 
ف وعند ذلك ينشأ تزاحم جديد بني املالكات احلرمة ليس حاله موجب حبيث يستحكم الشك عند املكلّ 

مالكات  مبعىن أنّ  ،ام حفظ تلك املالكات تشريعاً وهنا يقع تزاحم يف مق ،الواقعية ومالكات االابحة الواقعية
لكي يضمن احتساب  ،حيكم بتحرمي كل ما حيتمل حرمته ن  أاحلرمة تقضي من املوىل للتحفظ على نفسها 

ابحة كل حيكم املوىل إب نّ أعليها  ابحة فأهنا تقتضي حتفظاً وعلى العكس منها مالكات اإل ،كل احملرمات
وعند ذلك  ،طالق العنان الذي هو حمط املصلحة يف كل مباحات الواقعيةإابحته لكي يضمن إما حيتمل 

 ،لزاميةيقع التزاحم يف مقام احلفظ التشريعي يف مثل ذلك يوازن املوىل بني مالكاته الرتخيصية ومالكاته اإل
                                                        

 ،1ط ،قم ،مؤسسة دار اهلجرة ،املصباح املنري ،ه( 770ت )أبو العبا  أمحد بن حممد بن علي الفيومي  ،احلموياملقرئ  -11
 .201 ،ه، مادة نسي1405
 .237البقرة /  -12
 .16 ،م2010 ،1ط،قم والنشر، للطباعة مدين ،احلفظي التزاحم نظرية ،أايد ،املنصوري -13
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ن ابحة يف موارد الشبهات بلسان مابإل فسوف جيعل حكماً  ،همأالرتخيصية كانت  املالكات نّ أفان فرض  
حتياط فسوف جيعل حكمه بوجوب اإلأهم لزامية كانت املالكات اإل نّ أفرض  ن  إلسنة احلكم الظاهري و أ

 .(14)لسنة احلكم الظاهريأيف موارد الشبهات بلسان من 
 ومجالهافي األحكام الوالئية  المبحث الثاني:

 أواًل: معنى األحكام الوالئية
 ،األحكام اليت يصدرها من له الوالية مبقتضى واليته الشرعية: )هي عبارة عن (15)األحكام الوالئية 

ملصلحة اجملتمع  أمر املسلمني حتقيقاً  أو هي القرارات اليت يتخذها ويلّ  ،ويطلق عليها األحكام احلكومية
 املسلم(.

: )وهي األحكام املتعلقة بسلطان احلاكم على رعيته واحلقوق (16)أو تسمى ابألحكام السلطانية 
 بلة(.املتقا

ويطلق عليها األحكام  ،وهو هبذا التعريف يقابل األحكام اليت يستنبطها الفقيه بوصفه جمتهد ومرجع
 الفتوائية أو الشرعية.

الفتوى عبارة عن احلكم  أنّ ) :(17)وقد فرق التربيزي يف كتابه صراط النجاة بني احلكمني حيث قال 
ئي فهو ملن كانت له الوالية على األمر والنهي يف األمور وأما احلكم الوال ،الكلي الفرعي املستنبط من أدلته

 املباحة(.
طاعة األوامر الوالئية إجيب على كل مسلم  ،للفقه الشيعي )طبقاً  :(18)ولذا ذكر السيد اخلامنئي 

فكيف  ،حىت على سائر الفقهاء العظام ،الشرعية الصادرة من ويل أمر املسلمني والتسليم ألمره وهنيه
 .(-- سالم وبوالية املعصومنيلتزام ابإلللفصل عن اإل وال ترى االلتزام بوالية الفقيه قابالً  ؟مبقلديهم

للدولة وخمالفة  الفقيه حاكماً  ن ويلّ كوّ ل ؛فوجوب الطاعة وعدم املعصية على هذا النحو من األحكام
كان خمالفته خيتلف عن خمالفة   ن  إو  ،مالك هذه األحكام هي خمالفة النظامو  ،لقوانني الدولة ةً أحكامه خمالف

احلكم  ةثابمباألحكام الصادرة من الفقيه الذي يعترب  عتبار أنّ املالكني خمتلفان إب احلكم الشرعي؛ ألنّ 
حكماً شرعياً  دتعاألحكام الوالئية ف ،معصية ألّن مالكه خمالفة احلكم الشرعي اإلهلي تُعدُّ وخمالفته الشرعي 

 من هذه الناحية.

                                                        
 :8 ،إيران ،قم ،ستارة :املطبعة ،هـ1423 ،1ط الصدر، السيد أحباث تقرير،األصول علم يف حبوث ،عبد حسن ،الساتر ،ظ -14

388 -389. 
الناشر: دار اهلادي للطباعة  ،م2005 ،1ط ،513 ،دراسات يف فلسفة أصول الفقه والشريعة نظرية املقاصد ،علي ،حب هللا -15

 .والنشر والتوزيع
 .33:2 ،رايض املسائل ،السيد علي ،الطباطبائي -16
 ،ه1416مجادي األول  ،1ط ،موسى مفيد الدين عاصي العاملي :حتقيق ،426 :3 ،صراط النجاة ،املريزا جواد ،التربيزي -17
 .الناشر: دفرت نشر بركزيده ،سلمان الفارسي :املطبعة

 .دار النبأ للنشر والتوزيع :الناشر ،م1995-ه1415 ،1ط ،23 :1 ،أجوبة االستفتاءات ،السيد علي ،اخلامنئي -18
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من  ا تكتسب الصفة الشرعية ووجوب التنفيذ شرعاً ألهنّ ): (19)السيد الصدر حيث ذكرر ذلك وبرّ 
 قتضتها(.إاألحكام الشرعية اليت 

األحكام  نّ إورغم ذلك ف ،وعليه أصبح ال فرق بني احلكمني يف وجوب الطاعة واملخالفة به معصية
 ،التشريع حق هللا سبحانه وحده ألنّ  ؛الفقيها أحكام يشرعها وهذا ال يعين أهنّ  ،الوالئية تنسب اىل الفقيه

يشخص موضوع تلك  فقط دور الفقيه هو أن   ،ولكن هي يف األسا  أحكام شرعها هللا سبحانه
هناك تشريعات خاصة بلحاظ  ألنّ  ؛أو يشخص املالك األقوى واألهم عند حصول التزاحم ،التشريعات
وعلى هذا فهو خيتلف من مكان اىل مكان ومن  ،وتشريعات عامة جمعولة بعنوان كلي أو عام ،كل مورد

 فيتأثر ابملتغريات. رومن ظرف اىل آخ ،زمان اىل زمان آخر
سالمي يف التشريع اإل نّ إ) :(20)ذكر احملقق األردبيلي يف مقدمة كتاب جممع الفائدة حيث قال لذاو 
 اةطه ابجلوانب املتغرية من حيرتباإل ؛سالم فيه بتشريع تفصيلي اثبتمل يتعرض اإل متصوراً  متغرياً  جانباً 

 وهو ما يسمى مبنطقة الفراغ(. ،بل جاء فيه بتشريعات عامة وترك لويل األمر مسؤولية تفاصيله ،االنسان
ا تستنبط من أحكام الشريعة على منّ إو  ،)فاألحكام الوالئية مل ترد يف الشريعة مباشرة وبنصوص حمددة

 .(21)(دلري والتبّ ضوء الظروف واألحوال اليت هي عرضة للتغّ 
ونصت على اهلدف  ذا شرعت حكماً إسالم من الكتاب والسنة مصادر اإل نّ إ: )و (22) وعليه ذكروا

 بصيغ تشريعية تضمن حتققه(. ،كان اهلدف عالمة هادية مللء اجلانب املتحرك واملتغري حبسب الظروف  ،منه
ن والزمان وغري ذلك فعنوان )الصالة( فاألحكام الشرعية )الفتوائية( هي عناوين حمددة ال تتأثر ابملكا

 أو )الصوم( ال يتأثر وال يتغري مبرور الزمان واملكان.
عليه الدليل  ويدخل يف األحكام الشرعية كل حكم دلّ ): (23)وقد ذكر السيد الصدر هبذا الصدد 

نكر، ن املكحكم وجوب الصالة والزكاة واخلمس واحلج واألمر ابملعروف والنهي ع  ،الشرعي بصفته املعينة
 وكافة التفاصيل احملددة اليت جاءت يف الشريعة(.

تلك اليت ترتبط بواقع االنسان ) ،وأراد ابلثابتة ،ا اثبتة ومتغريةهنّ أعلى  :لى قسمنيعم األحكام وعليه قسّ 
 أو متحضراً  ،نسان بدوايً ذا كان اإلإبصرف النظر عما  ،نساينعتبار ابلتكوين اإلوأتخذ بنظر اإل ،الطبيعي

)األحكام  :وأرادوا ابملتغرية ،(24)تعىن بزمان أو مكان معينني  ودون أن   ،أو ضعيفاً  قوايً  ،بيضاً أأو  ،أسوداً 
 .(25)ختالف املصاحل واألزمنة واألمكنة( إالقابلة للتغري حبسب 

                                                        
جتديد  ،شبلي ،مالط ،املنشور ضمن كتاب ،م1998 ،1ط ،45 ،8أسا   ،أصول الدستور االسالمي ،حممد ابقر ،الصدر -19

 .بريوت ،دار النهار للنشر ،ترمجة غسان غصن ،الفقه االسالمي
حتقيق: احلاج أقا جمتىب العراقي واحلاج شيع علي بناء اإلشتهاري  ،10 :1 ،مقدمة كتاب جممع الفائدة ،أمحد احملقق ،األردبيلي -20

 .ه1403 ،قم املقدسة ،الناشر: مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية ،روي واحلاج أقا حسني اليزدي اإلصفهاين
 .44،8أسا   ،أصول الدستور االسالمي ،الصدر، حممد ابقر -21
 .1999 ،7العدد ،جملة قضااي اسالمية معاصرة ،منطقة الفراغ التشريعي من منظور الشهيد الصدر ،ابقر ،بري -22
 .45 ،8أسا   ،أصول الدستور االسالمي ،حممد ابقر ،الصدر -23
الناشر:  ،جواد علي كسار :ترمجة ،ه1418 ،2ط ،109 ،مقاالت أتسيسية يف الفكر االسالمي ،حممد حسني ،الطباطبائي -24

 مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر.
 .107 ،ن ،م -25
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ألوالد اعلى األحكام الوالئية ليست كأحكام اليت يصدرها األب اىل أوالده وجيب  نّ إ من ذلك ويتبنّي  
وسوف يتضح ذلك .ا هي تطبيق التشريع على موضوعه الذي هو يف اخلارج وقد أحرزه الفقيهمنّ إو  ،طاعتهإ

ق به غرض الشارع ومل حفظ النظام ومراعاة املصلحة العامة تعلّ  نّ إذا علم الفقيه إ :من خالل املثال اآليت
للتشريع  وذلك تطبيقاً  ،وعليه يصدر احلكم املناسبال تشخيص املورد إفما على الفقيه  ،بفواهتا يرض  

والذي يتغري ويتأثر ابلزمان واملكان والظروف والتطور احلاصل يف حياة  ،املتعلق حبفظ النظام العام للمجتمع
 للتطور أن   وأعطى جماالً  ،سالم مل يتطرق اىل تطور حياة االنسانهم البعض أبن اإلوهنا قد يتوّ  ،املسلمني

عريضة اثبتة وال جيب تغريها  سالم أعطى خطوطاً اإل ألنّ  ؛هم غري صحيحولكن هذا التوّ  ،ندهيشرع من ع
نسان االسالم قد سكت عن اجلوانب املتطورة يف حياة اإل )أنّ  :(26)ولذا قال السيد الصدر  ،وتبديلها

وانب اخلطوط العريضة سالم أعطى يف تلك اجلاإل ا معناه أنّ منّ إو  ،دهنيشرع هلا من ع وفسح اجملال للتطور أن  
ا تؤثر يف القوانني اليت منّ إو  ،نسان ال توجب تغري هذه اخلطوط وتبدهلاالتطورات املدنية لإل الثابتة حبيث أنّ 

 تباشر تنظيم احلياة يف ظروف تقصر أو تطول(.
 ثانيًا: مجال األحكام الوالئية 

وحفظ النظام العام ضمن  ،سالماملصاحل العامة لإلما جمال األحكام الوالئية هو يف كل ما يرتبط برعاية أ
وجيب عليه مراعاة ذلك )وال يوجد أي شك يف لزوم مراعاة املصلحة  ،دائرة الدولة اليت حيكمها ويل الفقيه

الفقيه وفق املصاحل  يكون حكم ويلّ  ، على أن  (27)صداره األحكام احلكومية( إمن قبل الويل الفقيه عند 
وذلك من  هلية الكلية،وهي غري خارجة عن دائرة التشريعات اإل ،رة وابحلرمة اترة أخرىابلوجوب ات ،العامة

 .ابب تطبيق احلكم على موضوعه
جرائية إاألحكام الوالئية أحكام  : )أنّ (28)وقد أشار الشيخ مكارم الشريازي اىل ذلك حيث قال 

 ع اىل تشخيص الصغرايت واملوضوعات(.ترج ئماً اا دوأهنّ  ،ا مقتضى طبيعة مسألة الواليةألهنّ  ؛وتنفيذية
 -طار األحكام الوالئية تكون أمرين:إصالحية ويل األمر يف  نّ أ من ذلك ويتبنّي 

 .(29)يكون األمر الوالئي مما أقتضته املصلحة العامة  األول: أن  
 .(30)سالمية مع سائر أحكام الشريعة اإل يكون ذلك احلكم منسجماً  الثاين: أن  

وهذا القدر املتيقن ملن آمن  ،األحكام الوالئية جارية يف مساحة املباحات األولية أبنّ شكال إفال 
فيكون  ،لزامية أيضاً شكال واخلالف يف توسيع الدائرة لتشمل األحكام اإلا وقع اإلمنّ إو  ،ابألحكام الوالئية

ذا إكتعطيل احلج   ،لشارعوكذلك يكون له ذلك فيما أوجبه ا ،جياب يف املباحاتلويل الفقيه التحرمي أو اإل
 .اقتضت املصلحة لذلك

                                                        
 .45 ،الطباطبائي حممد حسني مقاالت أتسيسية يف الفكر االسالمي -26
جمموعة آاثر كنكرة مباين فقيه حضرت امام  ،353 :7 ،مباين أحكام حكوميت أز ديدكاه امام مخيين ،سيف هللا ،صرامي -27

 .(نقش زمان ومكان در اجتهاد) ،مخيين
الناشر: مدرسة اإلمام  ،قم-العلمية  :املطبعة ،ه1411 ،1ط ،551 :1 ،كتاب البيع  ،أنوار الفقاهة ،انصر مكارم ،الشريازي -28

 .--أمري املؤمنني 
 .بريوت ،النيل :املطبعة ،ه1399 ،1ط ،77 ،أسا  احلكومة االسالمية ،السيد كاظم ،احلائري ،ظ -29
 .الناشر: جممع الفكر اإلسالمي ،سلمان الفارسي :املطبعة ،ه1409 ،1ط ،171 ،والية الفقيه ،حيدر ،آل حيدر ،ظ -30
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المبحث الثالث: آراء الفقهاء بتشريع األحكام الوالئية وعالقتها بالتزاحم 

 الحفظي

  رأي تخصيص األحكام الوالئية يف نطاق املباحات األوليةأواّل: 
صوص نطاق املباحات، األمر يف خ هذا الرأي يلتزم يف جمال األحكام الوالئية اليت يتحرك فيها ويلّ  نّ إ

أو األمر بفعل حرام ومن أنصار  ،وليس له املنع من فعل واجب ،مينع فعل مباح أو أيمر به فيحق له أن  
ل على د نص تشريعي يدّ فأي نشاط وعمل مل يرّ ) :(31)بل على رأسهم السيد الصدر حيث قال ،هذا الرأي

مام عن فعل فاذا منع اإل ،أو األمر به ،اثنوية ابملنع عنهعطائه صفة األمر إب أو وجوبه يسمح لويلّ  ،حرمته
حترميها بشكل عام  وأما األفعال اليت ثبت تشريعاً  ،واذا أمر به أصبح واجباً  ،مباح بطبيعته أصبح حراماً 

نفاق الزوج إكما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ك  ،األمر اآلمر هبا فليس من حق ويلّ  ،اب مثالكالرّ 
طاعة أويل األمر مفروضة يف احلدود اليت ال تتعارض مع  ألنّ  ؛األمر املنع عنه وجته ال ميكن لويلّ على ز 

 .(طاعة هللا وأحكامه العامة
ِر ِمنُكم   :ودليلهم قوله تعاىل  .(59. )النساء /اي  أ يُـّه ا ال ِذين  آم ُنوا أ ِطيُعوا اَّلل   و أ ِطيُعوا الر ُسول  و أُويل األ  م 

 ،لصريح ما أمر هللا تعاىل أو األمر ابحلرام يكون خمالفاً  ،املنع من الواجب لى ضوء هذه اآلية يرون أن  ع
ال  راألم تكون طاعة ويلّ  ولذا جيب أن   ،طاعة األوامر والنواهيوذلك إب ،وهو وجوب طاعة هللا ورسوله
 .األمر يف مساحة املباحات فقط طاعة ويلّ إخيالف طاعتهما وعليه تكون 

 .رأي شمول دائرة األحكام الوالئية لساحة االلزامات :ثانيًا
الفقيه وأحكامه الوالئية ال تنحصر بدائرة  سلطة ويلّ  نّ إمام اخلميين حيث يرى اإل ههذا الرأي يلتزم

هلية الفرعية األحكام اإل م على مجيعحكم الويل الفقيه يقدّ  نّ إو  ،لزاماتبل تشمل دائرة اإل ،املباحات فقط
على  م حكم الفقيه الويلّ بل يتقدّ  ،ال تنحصر والية الفقيه ابألحكام األولية والثانية وحسب)حيث قال: 

ذا إ هلية املهمة مؤقتاً فاحلكومة قادرة على منع احلج الذي هو من الفرائض اإل ،هلية الفرعيةمجيع األحكام اإل
 .(32)(سالميكان يف ذلك صالح البلد اإل

 نّ إ) :وأتثرها ابلزمان واملكان وصرح أيضا بقوله ،وسبب ذلك تغري ماهية موضوعات األحكام الشرعية
 فاملسألة اليت كان هلا يف القدمي حكم يف الظاهر ميكن أن   ،جتهادالزمان واملكان عنصران فاعالن يف اإل

 ،يكون هلا حكم جديد من خالل العالقات احلاكمة على السياسة واجملتمع واالقتصاد يف نظام من األنظمة
الذي هو -جتعل املوضوع احلايل  ،جتماعية والسياسيةقتصادية واإلاملعرفة الدقيقة للعالقات اإل مبعىن أنّ 

 (جديداً  حكماً  و يستدعي تلقائياً وه ،واقعاً  موضوعا جديداً -حبسب الظاهر ال خيتلف عن املوضوع األول 
(33). 

                                                        
 .م1979 ،11ط ،دار التعارف للمطبوعات ،726 ،اقتصادان ،حممد ابقر ،الصدر -31
 ،4ط ،مؤسسة تنظيم ونشر آاثر امام مخيين ،171- 170: 20 ،جمموعة آاثر امام مخيين ،صحيفة نور ،روح هللا ،اخلميين -32
 ه ش. 1385
 .98 :21 ،جمموعة آاثر امام مخيين،صحيفة نور ،روح هللا ،اخلميين -33
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اليت  -األحكام الوالئية-د من الوقوف على حقيقة هذه األحكام ال بّ  ،وملعرفة أي الرأيني هو األصح 
فهل هي تثبت له مبقتضى تلك الوالية  ،حىت يشرع هذه األحكام ،األمر حسب السلطة يصدرها ويلّ 

وحتديد األهم عند حصول التزاحم بني  ،وضوعات العامةأم هي سلطة لتشخيص امل ،رع تلك األحكامفيشّ 
 ؟.املصاحل العامة واخلاصة للمجتمع االسالمي

سلطة  ألنّ  ؛أي حيق لويل األمر التشريع مبقتضى الوالية فقط يف ساحة املباحات :على الرأي األول
 ؛للزم منه األمر ابلنقيضني لكانت شاملة للواجبات واحملرمات إلوا التشريع لألحكام ال ميكن أن تتعدى ذلك

طاعة ويل األمر أيمران إب هويف الوقت نفس ،يف أوامره ونواهيه همن ابب أيمران بوجوب طاعة هللا ورسول ألنّ 
طاعة ويل أيمران إب هويف الوقت نفس ،طاعة أوامره ونواهيهأيمران إب وال ميكن أن   ،عليه صريح اآلية الذي دلّ 

أي له احلق يف تشخيص املوضوعات العامة  :وأما على الرأي الثاين ذا أمر وهنى مبا خيالف ملا أمر بهإاألمر 
بل هو من ابب التطبيق أي تطبيق احلكم  ،فهذا ليس من التشريع بشيء وحتديدها عند حصول التزاحم

ام ك لألحدل والتغرّي للتبّ  فيكون بنفسه موجباً  ،ي على موضوعه ومبا أن ماهيات املوضوعات تتبدل وتتغريالكل
الشيء  فكما أنّ  ،وعليه ال معىن حلصر سلطة األحكام الوالئية حبدود املباحات ،اليت كانت اثبتة ملوضوعاهتا

يء احلرام أو الواجب بعنوان ال شلك الوكذ ،املباح بعنوان كذلك ال ينايف حرمته أو وجوبه بعناوين أخرى
 .لزامات األولية واملباحات األوليةوعليه ال وجه للتفصيل بني اإل ،ابحته بعناوين أخرىإينايف املنع منه أو 

 ما يثبت للويل الفقيه مبقتضى ما يثبت له من الوالية ألنّ  ؛والصحيح من هذين الرأيني هو الرأي الثاين
وال ميكن  ،مثل هذه الوالية منحصرة به وحده نّ إف ،تشريع الثابتة هلل سبحانه وتعاىلمل يكن من سنخ والية ال

برازها إالفقيه هو الكشف عن تلك التشريعات و  رويكون دو  ،يشاركه فيها وال يعقل فيها التفويض لغريه أن  
ومن أغراضه التشريعية  ،هليةدراكه للمصاحل العامة املستفادة من هدي التشريعات اإلإظهارها عن طريق إو 
(34). 

 ،لتغري تلك املالكات فان تلك املصاحل اليت تتأثر ابلظروف واملتغريات اليت توجب تغيري األحكام تبعاً 
يكون  فجاز أن   ،ختالف املكلفنيوختتلف إب واملصاحل تتغري بتغري األوقات األحكام منوطة ابملصاحل نّ إف)

 .(35)أو مفسدة لقوم يف زمان آخر فينهى عنه(  ،ر بهاحلكم املعني مصلحة لقوم يف زمان فيؤم
 ،طار تشريعي حمددإيضعها يف  ال ميكن للشارع أن   ،ريدل والتغيّ املصاحل واملفاسد عرضة للتبّ  نّ إومبا 

األحكام  نّ أوتبني من ذلك  ،يف مقابل األحكام الثابتة ،وعليه أطلق على هذه األحكام ابألحكام املتغرية
 وال يوجد أي فرق بينهما من هذه اجلهة. ،هلية كغريهاإأو متغرية فهي أحكام  سواء كانت اثبتة

هم قد يتوّ  ،هليةمقدم على مجيع األحكام اإل -الفقيه-أحكام ويل األمر نّ أوأما ما ذكر االمام اخلميين 
ه صرح ألنّ  ؛ولكن مقصوده غري ذلك ،هليةاألمر من أحكام هي ختتلف عن األحكام اإل ان ما يصدره ويلّ 

 .(36))والية الفقيه واألحكام الوالئية من األحكام األولية(  :كال احلكمني من سنخ واحد فقال  أبنّ 

                                                        
 .45-41االسالم يقود احلياة  ،حممد ابقر ،ظ،الصدر -34
 ،ش1373 ،4ط ،السيد إبراهيم املوسوي الزجناين :حتقيق،385 ،كشف املراد  ،أبو املنصور احلسن بن يوسف بن املطهر ،احللي -35
 .قم ،قم، الناشر: إنتشارات شكوري -إمساعيليان :املطبعة

 .74: 20جمموعة آاثر االمام اخلميين، ،صحيفة تور ،روح هللا ،اخلميين -36
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ة وشاملة بل هي عام ،طار املباحات األوليةه ال يوجد وجه للتخصيص دائرة األحكام الوالئية إبويتبني أنّ 
 لعدم لزوم حمذور. ؛لكل األحكام االهلية

وهو نفس تعلق غرض الشارع  ،سالمياألحكام الوالئية أساسها املصاحل العامة للمجتمع اإل نّ أوكذلك 
دل بتبدل هذه املصاحل تتأثر وتتبّ  ومبا أنّ  ،واليت تكون حاكمة على املصاحل اخلاصة املرتبطة آبحاد املكلفني

 املكان والزمان ال ان   ،بدل وتتغري حسب تغري ماهيات املوضوعاتاألحكام الوالئية تتّ  نّ إفالزمان واملكان، 
آلة الشطرنج كان  :فمثال ،ل احلكم الشرعي وفقهولذا فأي تبدل وتغري ابملوضوع يقتضي تبدّ  ،يوجبان ذلك

 أصبح موضوعا جديداً ل اىل آلة تنشيط الفكر فهنا ذا تبدّ إف ،موضوعا للحرمة بلحاظ كونه آلة قمار وهلو
حمذور يف تعلق حكم  فان مع تغري املوضوع مل يبق   ،اً كان العنوان واحد  وان   ،غري الذي تعلق به احلرمة أوالً 

 وهو واضح. خمالف ملا تعلق به أوالً 
 التزاحم الحفظي يف تفسري األحكام الوالئيةثالثًا: 

كيف نوجه تلك   نذإ ،األحكام الوالئية تعمل بدائرة املصاحل العامة وحفظ النظام مما تقدم عرفنا أنّ 
بعض األحكام الوالئية قد تؤدي يف دائرة  ، ألنّ األحكام حبيث تكون منسجمة مع األحكام األخرى متاماً 

ابحة ما امات إبلز ويف دائرة اإل ،أو يوجبه أو حتليل احلرام أو حيرم ما هو مباح ،املباحات اىل حترمي احلالل
أو حترمي ما هو واجب حسب ما يراه الفقيه الويل رعاية  ،جياب ما هو حمرمإأو  ،هو واجب أو حرام

يكمن يف التزاحم  فاحللّ  ،والذي يؤدي اىل فوات الغرض اليت شرع به تلك التشريعات ،للمصلحة العامة
وترجيح األهم من  ،يف مقام احلفظ ووقع التزاحم بينهما ،هي تفرتض وجود غرضني شرعيني ألنّ  ؛احلفظي

األحكام الوالئية تكون  ألنّ  ؛بني األحكام الواقعية والوالئية ه ال تناف  ويتضح من ذلك أنّ  ،تلك األغراض
 ؛فسوف يقدم املصاحل العامة ،وعند تزامحها يف مقام احلفظ مع املصاحل الفردية ،على وفق املصاحل العامة

 .(37)ها ا أهم بنظر الشارع من غري ألهنّ 
وهذا ما قال به الشيخ مكارم  ،الفقيه هو فقط يعمل بقاعدة األهم واملهم عند التزاحم فعمل الويلّ 

. فهذا التفسري ينسجم مع كال (38) (فوالية الفقيه ترجع ابملآل اىل مراعاة األهم فاألهم شرعاً )الشريازي: 
 .الرأيني املتقدمني يف حتديد دائرة األحكام الوالئية

فاذا  ،اً الزامي اً حفظ الغرض األهم يتطلب حكم نّ إ :-حتديد الدائرة يف املباحات  -فعلى الرأي األول 
 .لزام هبذه احلالةقتضائية اذا ال يوجد ما حيول دون احلكم ابإلإكانت تلك املباحات من قبل املباحات الال

أحدمها متعلق ،الغرضنيفسوف يقع التزاحم يف مقام احلفظ بني  ،كانت مباحات اقتضائية  وان  
واذا مل  ،وال شك يف احلالة يكون الرتجيح للغرض األهم ،واآلخر متعلق حبفظ املصلحة العامة ،ابملباحات

 .جعل األحكام الوالئية مشروطة مبراعاة املصاحل العامة ألن   ؛يكن كذلك فال مربر جلعل احلكم الوالئي
فيكون جعل احلكم الوالئي أيضا  :-لزامية األحكام اإلسعة الدائرة لتشمل موارد  -وعلى الرأي الثاين 

نتيجة التزاحم احلفظي بني األغراض اللزومية لألحكام الشرعية األولية وبني الغرض اللزومي اآلخر اليت جعل 

                                                        
 .342 -341 ،نظرية التزاحم احلفظي ،أايد ،املنصوري ،ظ -37
 .74: 20 ،عة آاثر االمام اخلميينجممو  ،صحيفة نور ،روح هللا ،اخلميين -38
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ال ملا كانت إو  ،فيقدم يف مقام احلفظ املصلحة العامة -ي املصلحة العامة ه -على وفقه احلكم الوالئي  
 .احلكم الوالئيموجبة جلعل 

وهذا  ،وال يشك أحد برتجيح غرض املصاحل العامة على األغراض اللزومية املرتبطة آبحاد املكلفني
من دون حاجة اىل  ،واملالكات املقتضية هلا ،وبيان طبيعتها ،التفسري األصح لتربير جعل األحكام الوالئية

 ن  إ ،تبدل املوضوع ال يقتضي من زوال احلكم األويل ألنّ  ؛ف بتبدل ماهية املوضوعاتدعوى فيها تكلّ 
فهو مرتبط  ،وأما اثبات حكم آخر للموضوع اجلديد ،ال يقتضي أكثر من نفي احلرمة ،انقالب اخلمر خال

بل هو من شأن  ،وهذا ال عالقة له ابألحكام الوالئية ،مبدى دخوله حتت عنوان آخر ثبت له حكم معني
 .(39)لألمر  مل يكن ولياً  ن  إو  ،أي فقيه مبا هو فقيه

 هو وقوع تزاحم يف مقام احلفظ بني غرضني واقعيني ميثل :فان أسا  الذي يقوم عليه األحكام الوالئية
ومن روح الشريعة  ،املصلحة العامة للمجتمع االسالمي املستفاد من جمموع التشريعات االهلية :أحدمها

أو ذاك املرتبط آبحاد املكلفني  ،مة هبذا احلكم الشرعيأو املفسدة القائ ،املصلحة :نفسها وميثل اآلخر
ذا كان املعصوم الذي يعلم الغيب ويعلم ما يريده هللا إه من أنّ ) :وعلى هذا يندفع ما يقال ،وابألفراد كأفراد

.. فكيف .ال ميلك الصالحية املدعاة يف سعة والية الفقيه من التقدم على سائر األحكام ،وما ال يريده
وكيف ميكن لألحكام أن تعطي الفقيه ليعطل أحكام هللا اذا اقتضت املصلحة  ؟تكون والية الفقيه مقدمة

 ؟(ملسلمنيسالم واوكيف يكون يف تعطيل احلكم الشرعي مصلحة لإل ؟املفروضة غري مصلحة تطبيق الشريعة
ا هي جمرد تقدم ألهنّ  ؛نه ال حمذور من جعل األحكام الوالئيةأت نظرية التزاحم احلفظي فسرّ ف.ولذا (40)

بل هو مقتضى احلفاظ  ،الغرض األهم على غريه عند حصول التزاحم وليس فيه تعطيل ألي حكم شرعي
ه ألنّ  ؛احل العامة يف نظر الشارع أهماملص شكال أنّ إوال  ،على األحكام الشرعية واألغراض اجملعولة بلحاظها

وال ينفك عن املصلحة العامة  ،لوحظ فيها مقدار مسامهتها يف حتقيق الغرض العام من الشريعة بكاملها
 للمجتمع.

)فيحق للحاكم أن يفرض املصلحة االسالمية من الضرائب  :وأشار اىل ذلك الشيخ اآلصفي حيث قال
أو الدخول  ،سالمين يدعوهم اىل اجلهاد أو الدفاع عن حرمي الوطن اإلكما حيق له أ  ،على أموال املسلمني

وان  ،جتماعيةأو أي شيء آخر تتطلبه املصلحة اإل ،يف سلك األعمال العسكرية للتدريب والتهيؤ للحرب
أو مصادرة حرايهتم يف بعض القضااي  ،كان ذلك يؤدي أحياان اىل التضييق على بعض األفراد بصورة فردية

 كما أنّ   ،جتماعية األولوية على حق الفرد يف احلريةللمصلحة اإل نّ إف ،جتماعيةتعلق ابملصلحة اإلاليت ت
 .(41) (ذا ما تعارضت مع املصلحة الفرديةإجتماعية األولوية للمصلحة اإل

 الخاتمة واهم النتائج 

 :نتائج أمههاالمن خالل البحث استطعت أن أخرج ببعض 
 :يف بيان حقيقة األحكام الظاهرية اً كبري   اً أن لنظرية التزاحم احلفظي دور  :أوالً 

                                                        
 .344-343،نظرية التزاحم احلفظي ،أايد ،املنصوري -39
 بريوت لبنان. ،الناشر: دار األضواء للطباعة والنشر ،ه1425 ،1، ط256 ،والية الفقيه ،مفيد ،الفقيه -40
 .م2007 ،موقع دار الوالية للثقافة واالعالم ،حممد مهدي ،اآلصفي -41
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بسبب عدم وصول  ،وهو التزاحم بني األغراض الواقعية يف مقام احلفظ:من جهة سبب جعلها -1
 .مما أدى اىل اإلختالط فيما بينهما عنده ،التشريعات اإلهلية اىل املكلف

 .لغرض الواقعي األهموهو حفظ ا :من جهة اهلدف من جعلها-2
 .وهو تعيني وكشف عن الغرض األهم :من جهة الدور اليت تقوم به-3
 .هانفس فهي مبادئ األحكام الواقعية :من جهة املبادئ-4

 ويف حالة حصول التزاحم يف املقام فخسارة بعض األغراض ال مفر منه.
فنجد أن بعض األحكام الوالئية تلزم  ،يةيف تفسري األحكام الوالئ اً مهم اً اثنياً: أن للتزاحم احلفظي دور 

 -على مبىن من قال بتحديد دائرته بساحة املباحات -بفعل من األفعال أو يلزم برتكه يف مورد املباحات
 ،خصوصاً إذا كانت املباحات إقتضائية فيؤدي اىل إجتماع الضدين ،قد خيلق نوعاً من التنايف بني احلكمني

فيخلق  -على مبىن من قال بتوسيع دائرته لتشمل اإللزام -م الشارع بوجوبهأو يلزم منه املنع من فعل حك
فنظرية  ،هذا حيصل نتيجة عدم فهم طبيعة األحكام الوالئية ،تنافيا بني احلكمني فيلزم إجتماع الضدين

ألن طبيعة هذه النظرية وما تقوم عليه من إفرتاض وقوع تزاحم  ؛التزاحم احلفظي هي حتل الشبهات كلها
فإن خلو أي شريعة من مثل هذه األحكام يعد خلالً  ،بني األغراض الواقعية للتشريع اإلهلي يتضح له ذلك

ويعد  ،فوجود هذه األحكام يعد أمرا ضروراي يقتضيه التشريع اإلهلي ،يف الشريعة ال أن وجودها خلل   ،فيها
ا تقوم على أسا  وجود غرضيني واقعيني وقع التزاحم ألهنّ  ؛من عناصر تكاملها وإستمرارها اً عنصر أيضا 

األويل والثاين الغرض الذي إقتضى جعل احلكم  الغرض األول املتمثل ابحلكم ،بينهما يف مقام احلفظ
صلحة العامة ه شرع من أجل حفظ الغرض األهم وهو املألنّ  ؛وهو الغرض األهم حسب الفرض ،الوالئي

واملصلحة اخلاصة مرتبطة ابلفرد ولزوم مراعاة املصلحة العامة على  ،وألن املصلحة العامة مرتبطة ابجملتمع
 .اخلاصة

 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكرمي
عبد  :حتقيق ،معجم مقاييس اللغة ،هــــــــــــــ(395ابن فار : أبو احلسني أمحد بن فار  بن زكراي )ت:  .1

 .هـ1404 ،مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،السالم حممد هارون
أليب الفضــــــل مجال الدين حممد بن مكرم بن علّي بن أمحد بن أىب القاســــــم بن حبقة بن  ،إبن منظور .2

الناشــر: دار صــادر، بريوت، الطبعة  ،لســان العرب ،(ه711تمنظور األنصــاري األفريقي املصــري )
 .م 1997ااُلوىل، 

احلاج أقا جمتىب العراقي واحلاج شيع علي بناء األشتهار  :حتقيق ،جممع الفائدة ،أمحد احملقق ،األردبيلي .3
 ،مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة :الناشر ،روي واحلاج أقا حسني اليزدي االصفهاين

 .هـ1403
ــــــــــ1409 ،الطبعة األوىل ،والية الفقيه ،حيدر ،آل حيدر .4 جممع  :الناشر ،سلمان الفارسي :بعةاملط ،هـ

 .الفكر االسالمي
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دفرت نشــر  الناشــر: ،موســى مفيد الدين عاصــي العاملي :حتقيق ،صــراط النجاة ،املريزا جواد ،التربيزي .5 
 .هـ1416مجادي األول  ،الطبعة األوىل ،سلمان الفارسي :املطبعة ،بركزيده

 .بريوت -النيل  :املطبعة ،هـ1399بعة األوىل الط ،أسا  احلكومة االسالمية ،السيد كاظم ،احلائري .6
الناشــــــر: دار اهلادي  ،دراســــــات يف فلســــــفة أصــــــول الفقه والشــــــريعة نظرية املقاصــــــد ،علي ،حب هللا .7

 .م2005 ،الطبعة األوىل ،للطباعة والنشر والتوزيع
السـيد  :حتقيق ،كشـف املراد  ،هـــــــــــــــــ(726العالمة أبو املنصـور احلسـن بن يوسـف بن املطهر)ت،احللي .8

انتشـــــــــارات  :الناشـــــــــر ،قم ،امساعيليان :املطبعة ،ش1373 ،الطبعة الرابعة ،ابراهيم املوســـــــــوي الزجناين
 .قم ،شكوري

ـــــــــــ 1415 ،الطبعة األوىل ،أجوبة االستفتاءات ،السيد علي ،اخلامنئي .9 دار النبأ  :الناشر ،م1995-هـ
 .للنشر والتوزيع

مؤســـــســـــة تنظيم ونشـــــر آاثر امام  :الناشـــــر ،مام مخيينجمموعة آاثر ا ،صـــــحيفة نور ،روح هللا ،اخلميين .10
 .هـ ش 1385 ،الطبعة الرابعة ،مخيين

ــــــــــــ1423 ،الطبعة األوىل تقرير أحباث السيد الصدر،،حبوث يف علم األصول ،حسن عبد ،الساتر .11  ،هـ
 .إيران ،قم ،ستارة :املطبعة

 -العلمية  :املطبعة ،هــــــــــــــــ1411 ،الطبعة األوىل ،كتاب البيع  ،أنوار الفقاهة ،انصر مكارم ،الشريازي .12
 .--مدرسة االمام أمري املؤمنني  :الناشر ،قم

 ،مالط ،املنشـــور ضـــمن كتاب ،45ص ،8أســـا   ،أصـــول الدســـتور االســـالمي ،حممد ابقر ،الصـــدر .13
 ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار النهار للنشـــــــر ،ترمجة غســـــــان غصـــــــن ،جتديد الفقه االســـــــالمي ،شـــــــبلي
 .م1998

 .م1979 ،الطبعة احلادي عشر ،دار التعارف للمطبوعات :الناشر ،اقتصادان ،حممد ابقر ،الصدر .14
جمموعة آاثر كنكرة مباين فقيه  ،مباين أحكام حكوميت أز ديدكاه إمام مخيين ،ســـــــــــيف هللا ،صـــــــــــرامي .15

 )نقش زمان ومكان در اجتهاد(. ،حضرت إمام مخيين
 ،للطباعة والنشـــــر --مؤســـــســـــة آل البيت  :الناشـــــر ،رايض املســـــائل ،الســـــيد علي ،الطباطبائي .16

 .هـ1404الطبعة احلجرية  ،ايران -قم -الشهيد  :املطبعة
الطبعة  ،جواد علي كســار :ترمجة ،مقاالت أتســيســية يف الفكر االســالمي ،حممد حســني ،الطباطبائي .17

 .مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر :الناشر ،هـ1418 ،الثانية
 .دار آل هالل ،العني ،هـ(170اهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد البصري )تالفر  .18
ـــــــــــ(413مفيد )ت ،الفقيه .19 ـــــــــــ1425 ،الطبعة األوىل ،والية الفقيه ،هـ  ،دار األضواء للطباعة والنشر ،هـ

 .لبنان ،بريوت
مؤسسة  ،حماضرات يف أصول الفقه، تقرير ألحباث السيد أبو القاسم اخلوئي ،حممد إسحاق ،الفياض .20

 .هـ1419 ،الطبعة األوىل ،النشر االسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة
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مؤســســة دار  ،املصــباح املنري ،(770تأبو العبا  أمحد بن حممد بن علي الفيومي ) ،املقرئ احلموي .21
 ه.1405 ،الطبعة األوىل ،قم ،اهلجرة

 ،الناشــر: مؤســســة دار مدين للنشــر والطباعة ،الطبعة األوىل ،نظرية التزاحم احلفظي ،أايد ،املنصــوري .22
 .م2010-هـ 1431 ،مطبعة سرور

 .مراجعة،شروحات لكتب األصول،تعريفات لغويه،معجم مصطلح األصول ،هيثم ،هالل .23
 .دار اجلبل :نشر وتوزيعطبع و  ،م 2003-هـ 1424،الطبعة األوىل وتوثيق حممد النوخبيت، .24

  :املجالت واملواقع األلكرتونية
 م.2007 ،موقع دار الوالية للثقافة واالعالم ،حممد مهدي ،اآلصفي.1
 ،7العدد ،جملة قضااي اسالمية معاصرة ،منطقة الفراغ التشريعي من منظور الشهيد الصدر ،ابقر ،بري.2

 .م1999
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 دور جمعية الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية

Role of the Assembly of States Parties to the 

International Criminal Court 
 Mukhtar -Lect. Yassir Amir Al(1) ياسر عامر المختارم.د 

 ملخصال

تشكل مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية اهليئة التشريعية والرقابية العليا هلذه احملكمة، 
ويعود إليها اختصاص تعديل النظام األساسي للمحكمة، كما ختتص إبصدار القرارات واملقررات اليت تنظم 

ومالياً على أجهزة احملكمة كلها، حبكم سري عمل هذه احملكمة، وكذلك هي املشرف العام تنظيمياً وإدارايً 
دورها الرقايب الذي متارسه، ولكنها ليست جهازاً من أجهزهتا من الناحية التنظيمية، كما أهنا ليست هيئة 
أعلى مرتبة منها، وإمنا ارتبطت ابحملكمة ألن الدول األعضاء فيها ترسم السياسة العامة للمحكمة. والعضوية 

على الدول اليت تتمتع بكامل احلقوق العضوية واليت صادقت على النظام األساسي يف هذه اهليئة مقتصرة 
للمحكمة، أما الدول اليت وقعت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما متتاز بعضوية املراقبة فقط. تتمتع الدول األعضاء 

كة وإبداء الرأي يف أي ضمن مجعية الدول األطراف مبزااي مناقشة بنود النظام األساسي، وهلا احلق يف املشار 
تعديل يطرأ عليه، كما أن أحكام النظام األساسي أعطتها احلق دون غريها أبجراء أي تعديالت على 

من اختصاص احملكمة؛ وهذه املزااي تصب  دبنوده، والقبول بقائمة تكون أكثر مشوالً للجرائم الدولية اليت تع
 اجلمعية.يف مصلحة الدول وتدفعها أبن تكون عضواً يف هذه 

تقوم مجعية الدول األطراف بتسوية املنازعات الدولية بشأن تفسري وتطبيق النظام األساسي للمحكمة، 
وذلك مبتابعة املسألة عن كثب  وإصدار توصيات للدول املتنازعة حلل النزاع ابلطرق السلمية الدبلوماسية 

ا ذات اعتبار يف مسألة التنازع. ونرى أن ه جيب  القانونية، وان مل تكن التوصيات ملزمة للدول املتنازعة إال   أهن 
إعادة النظر ابلنسبة إىل القرارات اليت تصدرها مجعية الدول األطراف كوهنا غري ملزمة، إذ جيب أن تكون 

 ملزمة على مجيع الدول األطراف.
                                                        

 .مركز الدراسات االسرتاتيجية/ جامعة كربالء -1
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لكي جتربها على تنفيذ  ؛عضائهاأأن هذه اجلمعية تفتقر إىل العقوابت اليت جيب ان تفرضها على 
مما قد يؤثر على عمل اجلمعية  ،قراراهتا، وهذا ما يؤدي ابلنهاية إىل عدم امتثال الدول إىل تلك التوصيات

بصورة عامة. وعليه جيب على اجلمعية تعديل نظامها الداخلي من خالل فرض عقوابت على الدول 
 .ات مالية، أو تعليق عضويتهامثل فرض غرام ،األعضاء يف حال عدم امتثاهلم لقراراهتا

، اختصاصات مجعية الدول احملكمة اجلنائية الدولية ،مجعية الدول األطرافالكلمات املفتاحية: 
 االطراف.

Abstract 
The Assembly of States Parties in the International Criminal Court forms 

the Supreme legislative and regulatory Commission of this court. It is 

specialized in the amendment of the court’s statute, as well as issuing the 

decisions related tp the court’s work. It is considered the supervisor of the 

organization, management and the finance of the court’s organs, based on 

its function as censorship. However, it is nor an organ in the structure of the 

court nor higher in rank. The affiliation of the commission is based on the 

country members who shape the general policies of the court. The 

membership in this commission is based on the complete rights of 

membership that the countries who approved the satute of court. 

 المقدمة

تشكل مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية اهليئة التشريعية والرقابية العليا هلذه احملكمة، 
دار القرارات واملقررات اليت تنظم ويعود إليها اختصاص تعديل النظام األساسي للمحكمة، كما ختتص إبص

سري عمل هذه احملكمة، وكذلك هي املشرف العام تنظيمياً وإدارايً ومالياً على أجهزة احملكمة كلها، حبكم 
دورها الرقايب الذي متارسه، ولكنها ليست جهازاً من أجهزهتا من الناحية التنظيمية، كما أهنا ليست هيئة 

طت ابحملكمة ألن الدول األعضاء فيها ترسم السياسة العامة للمحكمة. والعضوية أعلى مرتبة منها، وإمنا ارتب
يف هذه اهليئة مقتصرة على الدول اليت تتمتع بكامل احلقوق العضوية واليت صادقت على النظام األساسي 

ع الدول األعضاء للمحكمة، أما الدول اليت وقعت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما متتاز بعضوية املراقبة فقط. تتمت
ضمن مجعية الدول األطراف مبزااي مناقشة بنود النظام األساسي، وهلا احلق يف املشاركة وإبداء الرأي يف أي 
تعديل يطرأ عليه، كما أن أحكام النظام األساسي أعطتها احلق دون غريها أبجراء أي تعديالت على 

لية اليت تعترب من اختصاص احملكمة؛ وهذه املزااي تصب بنوده، والقبول بقائمة تكون أكثر مشوالً للجرائم الدو 
 .(2)يف مصلحة الدول وتدفعها أبن تكون عضواً يف هذه اجلمعية

الدول اليت ختلفت عن توقيع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واملصادقة عليه، سريتد  ن  إ
عليها ذلك سلباً، وستدفع ضريبة أحجامها عن ذلك، وهي بعدم مشاركتها يف إقرار قواعد اإلثبات والقواعد 

                                                        
أيضاً  27، ص2003مأمون اخلصاونة، جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصلب األمحر، العدد الرابع والعشرون، ربيع/ -2

 . 22، ص2001أب/ -األمحر، العدد السابع عشر، متوز  عامر الزمايل، جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصلب
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املدعي العام واختيارهم، وال اإلجرائية، وإقرار وحتديد أركان اجلرائم، وعدم مشاركتها يف ترشيح القضاة و  
يتسىن هلا وال تستطيع املشاركة يف تعريف العدوان، الذي إذا ما مت حتديده سيخول احملكمة ممارسة اختصاصها 

 .(3)يف حماكمة املعتدين ومرتكيب جرائم العدوان ومعاقبتهم
حىت وإن مل تكن جهازاً من  رتباط مجعية الدول األطراف ابحملكمة اجلنائية الدولية هو ارتباط وثيق.ا ن  إ

أشارت إىل أن احملكمة  ، إذ( من النظام األساسي للمحكمة34أجهزهتا الرئيسة اليت نصت عليها املادة )
 تتكون من أربعة أجهزة: 

 .هيئة الرائسة -أ
 .بل احملاكمة أو الشعبة التمهيدية وشعبة االستئنافقشعبة ما  -ب
 مكتب املدعي العام. -ت
 هاز االداري للمحكمة.قلم كتاب احملكمة أو اجل -ث

تتمحور إشكالية هذا البحث حول الدور الفعلي جلمعية الدول األطراف داخل احملكمة اجلنائية الدولية، 
لنظام األساسي لمن حيث فرض الضوابط والتعليمات والعقوابت يف حال خمالفة الدول األطراف 

 للمحكمة، إضافة إىل مدى الزامية قرارهتا وتعليماهتا.
االول ، يتناول مبحثني ه علىتقسيمهجية البحث، فقد استندان على التقسيم الثنائي، من خالل اما من

لى مطلبني، األول هو أمانة مجعية الدول ع، الذي قمنا بتقسيمه مكتب مجعية الدول األطراف وأمانتها
اختصاصات مجعية الدول  فقد تناول الثايناألطراف، والثاين أتليف مجعية الدول األطراف. أما املبحث 

، والثاين دور دور اجلمعية يف الشؤون اإلدارية والتأديبيةلى مطلبني، األول ع، والذي ايضاً قسمناه األطراف
 اجلمعية يف تسوية املنازعات، ومن مث أهنينا البحث خبامتة تضمنت مجلة من االستنتاجات والتوصيات.

 األطراف وأمانتهاالمبحث األول: مكتب جمعية الدول 

أو اليت انضمت اليه بعد اقراره  ،الدول اليت صادقت على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ن  إ
، هي الدول اليت حيق هلا أن تتمتع بعضوية اجلمعية. أما بقية الدول اليت وقعت على النظام األساسي هونفاذ

ما، فأهنا تتمتع حبق حضور اجتماعات اجلمعية بصفة مراقب، أو اليت وقعت على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر رو 
 .(4)أي أن هلا حق املشاركة، وليس حق التصويت

وحتتاج احملكمة اجلنائية الدولية بصفتها كائنًا قانونيًا إىل هيكل تتكئ عليه، وتعتمد عليه يف سريها، 
، وأجهزة اثنوية أو فرعية يتم أنشاؤها وهذا اهليكل يتكون من أجهزة رئيسية جاء النص عليها يف ميثاق روما

                                                        
سوسن متر خان بكة، اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية  -3

 .81، ص2004احلقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، 
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.92( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واملادة )112/1املادة ) -4
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من قبل االجهزة الرئيسة، وهذه االجهزة تضطلع بدور مهم يف تسيري احملكمة وفرض إرادهتا ابسم احملكمة 
 .(5)ولصاحلا

نتناول خالل هذا املبحث يف مطلبه االول تكوين مكتب مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية 
 املطلب االول منه، بينما يف مطلبه الثاين أمانة مجعية الدول األطراف.الدولية من خالل 

 املطلب األول: مكتب جمعية الدول األطراف
سوف نتناول مكتب مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية على فرعني، األول هو أتليف 

 مكتب اجلمعية.مكتب مجعية الدول األطراف واجتماعاهتا، والثاين اختصاصات رئيس 
 الفرع األول: أتليف مكتب اجلمعية واجتماعاهتا. 

يتكون مكتب مجعية الدول األطراف من واحد  وعشرين عضواً، وهم رئيس وانئبان للرئيس ومثانية عشر 
ملدة ثالث سنوات من بني ممثلي الدول األطراف يف اجلمعية. ونص تقرير اللجنة  انتخاهبمعضواً، ويتم 
قدم إىل مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي املعين إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية إىل وجود انئب التحضريية امل

واحد لرئيس املكتب لكنه أشار إىل إمكان أن يكون أكثر من انئب واحد للرئيس وإىل إمكانية جواز النص 
عضاء املكتب مثانية عشر على إجراء زايدة أعضاء املكتب، إال أن النظام األساسي للمحكمة أبقى عدد أ

عضواً، كما جاء يف تقرير اللجنة، ولكنه أضاف انئباً اثنياً لرئيس املكتب. وسرى يف أوساط بعض الوفود 
املشاركة يف املؤمتر رأي يدور حول إمكانية معاجلة مسألة أتليف املكتب وتشكيله يف النظام الداخلي 

مثانية عشر عضواً ابإلضافة إىل الرئيس وانئبني له. ويتم للجمعية. ومت إقرار أن يكون عدد أعضاء املكتب 
نتخاب مجيع أعضاء مكتب اجلمعية من قبل اجلمعية نفسها وابالقرتاع السري وملدة ثالث سنوات، وقد ا

طالبت بعض الوفود بوجوب أن تكون االنتخاابت تعاقبية، على ان يتناول النظام الداخلي للجمعية ذلك 
معية، إذا ما قررت دون اعرتاض من أحد، أن ختتار على قاعدة توافق اآلراء وبدون . وميكن للج(6)االمر

، إال أنه مل يتم حتديد عدد االصوات الالزمة (7)اقرتاع، مرشحاً متفق عليه أو حىت قائمة مرشحني متفق عليها
 .(8)النتخاب أعضاء مكتب اجلمعية كما يف انتخاب قضاة احملكمة واملدعي العام ونوابه

وهو دبلوماسي يف األمم املتحدة، رئيساً للمكتب ابإلمجاع وملدة  (زيد بن رعد)وأنتخب األمري االردين 
. كما مت انتخاب كل من السيد (أيلول /10-3)ثالث سنوات، يف الدورة االوىل اليت عقدهتا اجلمعية من 

                                                        
تلعب أجهزة املنظمات الدولية دورًا هاما يف تسيريها، إذ من الثابت ان إرادة أي شخص من أشخاص القانون الدويل يتم  -5

ز معني أو عدد من األجهزة. ويتحدد هذا اجلهاز بواسطة قواعد القانون الداخلي واجبة التطبيق يف تكوينها والتعبري عنها بواسطة جها
أمحد أبو الوفا، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة، دار النهضة  هذا اخلصوص.

 .38، ص2000العربية للنشر، القاهرة، 
( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف. تقرير 29/1أ( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة ) - 112/3ادة )امل -6

اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة دولية جنائية، األمم املتحدة، مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين إبنشاء حمكمة دولية 
 .68، ص1998متوز  17 -حزيران  15جنائية، روما، 

 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف. 78املادة/ -7
 أ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. - 6/ 36املادة ) -8
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يد آنذاك عدة جلان خالل املشاورات ابوليلو أوروغواي والسيد سرياليون انئبني لرئيس املكتب. وترأ  االمري ز  
 .(9)الرمسية وغري الرمسية للجنة التحضريية للمحكمة، وعمل على أعداد النظام األساسي للمحكمة وصياغته

وتبني أنه يوجد إمجاع من الدول األطراف للجمعية على أتييد فكرة انتخاب مسبق لرئيس اجلمعية 
ئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وكان املنسق السيد كريستيان املقبل، وقبل بدء فرتة واليته الفعلية، كر 

موخ قد قام أبجراء مشاورات غري رمسية مع الدول األطراف بشأن عضوية املكتب املقبلة. وجاء يف تقريره 
أن عملية االنتخاب املسبق ستعطي للرئيس املقبل للجمعية فرصة املشاركة يف اجتماعات املكتب، كما 

شؤون احملكمة اجلنائية الدولية، مما يوفر له اإلملام الكايف مبسؤولياته. واجلدير ابلذكر أن الغالبية يشارك يف 
العظمى من مندويب الدول الذين شاركوا يف املشاورات وحتاوروا مع املنسق السيد موخ، كانوا على استعداد 

ال تتعدى السنة الواحدة؛ بينما فضل مبدئي النتخاب الرئيس املقبل للجمعية قبل موعد تسلمه واليته عدة 
 .(10)عدد قليل من الدول األطراف يف اجلمعية إجراء االنتخاب قبل موعد الوالية الفعلية ببضعة أشهر

وفيما يتعلق إبجراء انتخاابت مسبقة لعضوية مكتب اجلمعية فقد رأت الدول األطراف يف اجلمعية أنه 
ألي منصب غري منصب رئيس املكتب. كما مل يسجل أي  ليس من الضروري إجراء مثل هذه االنتخاابت

 اعرتاض على اقرتاح دعوة رئيس سابق للجمعية للمشاركة يف اجتماعات املكتب بصفة مراقب.
وحول انتخاب الرئيس وانئبيه أو اختيارهم مل ترد أي إشارة توضح هذه العملية، هل هي عن طريق 

اجلمعية يف املرحلة االوىل، أو يتم اختيارهم من بني  مجعية الدول األطراف عند انتخاب أعضاء مكتب
األعضاء املنتخبني او من قبلهم كمرحلة اثنية؛ وجتدر االشارة هنا، إىل ان النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية وقواعد االثبات والقواعد االجرائية، وكذلك النظام الداخلي للجمعية، مل تذكر اي آلية 

كتب وانئبيه أو اختيارهم. ولعل املركز احلسا  الذي يشغله رئيس املكتب بشكل خاص النتخاب رئيس م
املراد من وراء ذلك هو حصول توافق  نوانئباه بشكل عام أدى إىل هذا النقص يف حتديد آلية انتخاهبم، إذ

 .(11)يف آلراء حول التصويت وعدم اللجوء إىل قاعدة األغلبية يف عملية االنتخاب أو االختيار
ويفضل أن يتم اختيار رئيس مكتب اجلمعية بتوافق اآلراء من قبل أعضاء املكتب املنتخبني بعد انتخاهبم 
مباشرة كمرحلة أوىل، وإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء عندها يتم اللجوء إىل االنتخاب، إما ابألكثرية 

ب املنتخبني من قبل مجعية الدول األطراف، أو أبكثرية الثلثني ألعضاء املكت -النصف زائد واحد-العادية 
 أي انتخاهبم من قبل اعضاء املكتب كمرحلة اثنية.

وابلنسبة إىل عملية توزيع مقاعد العضوية اعتمد ميثاق روما مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل وهو معيار ذو 
ا التوزيع متثيل الدول يف طبيعة مزدوجة يف توزيع املقاعد يف املكتب ما بني الدول األطراف. إذ يضمن هذ

خمتلف البقاع يف العامل. وقد ركزت املنظمات الدولية املعاصرة واليت ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية على 
                                                        

 ، ولزايدة يف التفاصيل على ااملوقع:2002أيلول/ /3اجللسة األوىل املنعقدة يف  -9
www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm. 

تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة  -10
، الوثيقة 3، ص2004آب//31حتت عنوان )اقرتاح بشأن انتخاب رئيس للجمعية والعضوية املقبلة للمكتب(،  ،2004أيلول//10- 6

ICC-ASP/3/24. 
تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة  -11

 .3لسابق، ص، املرجع ا2004أيلول//6-10

http://www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm
http://www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm
http://www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm
http://www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm
http://www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm
http://www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm
http://www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm
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. إذ يعد هذا املبدأ من اهم املبادئ املعتمدة يف (12)استخدام هذا املبدأ لتشكيل أجهزهتا مبا فيها السكراترية
حملدودة. و إلضفاء ضمانة أخرى لتمثيل خمتلف الدول يف املكتب، أضاف تشكيل االجهزة ذات العضوية ا

يكتف مببدأ توزيع  نظام روما اعتماد التمثيل للنظم القانونية الرئيسة املتبعة يف العامل بشكل مناسب، ومل
 .(13)املقاعد على االسا  اجلغرايف

على الرغم مما أورده النظام األساسي وجتدر االشارة هنا انه مل يتم حتديد حصص اجملموعات االقليمية، 
ي صفة متييزية أللمحكمة حول التوزيع العادل لعضوية املكتب بني الدول األطراف. ومل خيصص نظام روما 

ألي دولة طرف مهما كان مركزها االقتصادي أو ثقلها السياسي، كما هي العضوية الدائمة يف جملس 
 .(14)د أمساء الدول دائمة العضوية يف جملس االمن يف امليثاقخصصها ميثاق األمم املتحدة وحد إذ االمن،

وعليه، فأن التمثيل يف مكتب اجلمعية يركز أن يكون مجيع أعضاء املكتب منتخبني من قبل الدول 
 األطراف يف اجلمعية.

املادة ( من نظامها الداخلي، وهذه 29وخالل دورهتا الثالثة املعقودة يف الهاي، عدلت اجلمعية املادة )
تنظم أحكام تكوين مكتب اجلمعية ووظيفته، إذ أبقى هذا التعديل على فرتة والية املكتب وصيغة متثيله 
كما هي، وكذلك، نص على إبقاء عدد أعضاء املكتب ونواب الرئيس كما هو عليه. ونص هذا التعديل 

ستأنف رئيس املكتب ي ادية، مثأيضاً، على أن تنتخب اجلمعية رئيس املكتب وأعضائه عند هناية الدورة الع
 .(15)املنتخب واليته عند بداية الدورة العادية املقبلة

ة اليت تفصل بني دإذ كان جوهر التعديل منصبًا على تنظيم استمرارية عمل مكتب ورئيسه خالل امل
 ة السنوات الثالث املقررة عند انتخاهبم.مدالدورات العادية، حبيث ال تنتهي واليتهم بنهاية 

 لفرع الثاين: اختصاصات رئيس مكتب اجلمعية.ا
عدا دوره السياسي والدبلوماسي يف العالقات اخلارجية بني الدول األطراف وغري األطراف يف احملكمة، 
ويف املؤمترات واحملافل الدولية، ويف املنظمات الدولية منها وغري الدولية، فإن رئيس مكتب مجعية الدول 

تنظيمية وإدارية عدة، ولكنه يبقى أثناء اضطالعه يف املهمات واملمارسات األطراف يتمتع ابختصاصات 
 ، إذ يتمتع رئيس املكتب ابحلق يف:(16)املوكولة إليه حتت سلطة مجعية الدول األطراف

 إعالن افتتاح كل جلسة عامة من جلسات الدورة واختتامها. .1
 إعطاء احلق يف الكالم وطرح األسئلة، وإعالن القرارات. .2

                                                        
 .112، ص1992بغداد،  ،صاحل مهدي العبيدي، قانون املنظمات الدولية، مطبعة العاين -12
 ( من النظام الداخلي للجمعية.29/2ب( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة )- 112/3املادة ) -13
ماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجت -14

 .2، املرجع السابق، ص2004أيلول//10- 6
بتوافق اآلراء، بشأن حتسني  2004أيلول//9قرار مجعية الدول األطراف املتخذ يف جلستها العامة اخلامسة للدورة الثالثة يف  -15

 ICC-ASP/3/Res. 2. Press Release Doc. Third Sessionثيقة( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، الو 29املادة )
of ASP، 5th Meeting، 9 September 2004، NO ASP 2004. oo7، P 1. 

 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.30/2واملادة )
( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف واليت أشارت إىل بعض االختصاصات لرئيس املكتب على سبيل 30/1املادة ) -16

 الذكر ال احلصر.
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املناقشـــــــــــات يف اجللســـــــــــات العامة مع الرتكيز على مراعاة أحكام النظام الداخلي جلمعية الدول  إدارة .3 
 األطراف.

أثناء مناقشــــــــــة أي بند، يقرتح على مجعية الدول األطراف حتديد الوقت الذي ســــــــــيعطى للمتكلمني،  .4
 وكذلك إقفال ابب املناقشة.

 حث.تعليق اجللسة أو رفعها أو أتجيل مناقشة البند قيد الب .5
البت يف نقاط النظام ويكون له كامل الســــــيطرة على ســــــري كل جلســــــة وحفظ النظام فيها مع مراعاة  .6

 نصوص النظام الداخلي للجمعية.
البت فيما إذا كانت مسألة ما موضوعية أو إجرائية، وعليه أن يطرح على الفور الطعن يف هذا القرار 

النصف  -مل تتم املوافقة على الطعن ابألغلبية البسيطةعلى التصويت. ويبقى قرار الرئيس ساري املفعول ما
 .(17)من الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة يف التصويت -زائد واحد

وحيق له دعوة دولة غري طرف، وليس هلا صـــــــــــــفة املراقب، إىل املشـــــــــــــاركة يف اجتماعات مجعية الدول  .7
الصــــــالحية مقيدة مبوافقة اجلمعية، وهلا أيضــــــاً األطراف عند بداية أي دورة من الدورات، إال أن هذه 

 .(18)أن تعطي األذن ملمثل تلك الدولة لإلدالء ابلبياانت
الدعوة إىل دقيقة صـــــــمت للتأمل أو الصـــــــالة فور افتتاح أول جلســـــــة عامة وقبل اختتام آخر جلســــــة  .8

 .(19)عامة من اجتماعات مجعية الدول األطراف
على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وأركان اجلرائم إىل مجيع ترمجة مجيع التعديالت املقرتحة يضمن  .9

 اجلمعية.اللغات الرمسية للمحكمة ومن مثة إحالتها إىل الدول األطراف يف 
يتكفل ابنتظام ســــــري االجراءات يف احملكمة، ويضــــــطلع بدور تنظيمي مهم فيها، يف عمليات ترشــــــيح  .10

كل من قضـــاة احملكمة واملدعي العام ونوابه، وانتخاهبم، عالوة على حتديد مدة الرتشـــيح واالنتخاب، 
 .(20)وتنظيم عملية االقرتاع 

عن جزء من جلسة وألي سبب كان، إذا تغيب رئيس مكتب مجعية الدول األطراف عن أي جلسة أو 
 رئيسال. ويكون للنائب املعني سلطات (21)حيق له أن يعني أحد انئبيه مكانه ليقوم مقامه أثناء اجللسة

. أما اذا عجز رئيس املكتب عن القيام (22)، وعليه الواجبات نفسها املرتتبة على رئيس املكتبهانفس
                                                        

 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.64املادة ) -17
دول التالية اليت ُوجهت إليها الدعوة ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف. وقد دعى رئيس اجلمعية ال94املادة ) -18

ت خالل الدورة األوىل للحضور أثناء أعمال اجلمعية للدورة األوىل املستأنفة، ابستثناء الدول اليت أصبحت طرفاً يف النظام األساسي واصل
وغو، توفالو، جزر كوك، مجهورية مشاركتها يف الدورات املستأنفة بتلك الصفة وهي اببوا غينيا اجلديدة، ابالو، بواتن، تركمانستان، ت

كوراي الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، راوندا، سانت كيتس ونيفيس، سوازيلند، سورينام، الصومال، غينيا 
ورة األوىل )االستئناف األول تقرير الد االستوائية، فانواتو، كريبا ، لبنان، مالديف، موريتانيا، ميامنار، نيوي، والايت ميكرونيزاي املوحدة.

، 2-1، ص2003نيويورك،  -والثاين( جلمعية الدول األطراف، منشورات األمم املتحدة، طبع يف قسم طباعة الواثئق، األمم املتحدة
 .ICC-ASP/1/3/Add. 1الوثيقة 

منشورات األمم املتحدة، قسم طباعة  ( من النظام الداخلي للجمعية. تقرير الدورة الثانية جلمعية الدول األطراف،43املادة ) -19
 .4، صIcc-Asp/2/10، الوثيقة 2003الواثئق، األمم املتحدة، نيويورك، 

 .( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف2/ 74(، واملادة )3/ 73املادة ) -20
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.32/1املادة ) -21
 م الداخلي جلمعية الدول األطراف.( من النظا32/2املادة ) -22
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كان، ففي هذه احلالة يتم انتخاب رئيس جديد بدالً منه، بواجباته وأداء مهامه أو شغر منصبه ألي سبب  
. ويف حال الغياب ال حيق لرئيس املكتب أو النائب الذي يعينه (23)للمدة اليت تبقت من عمله يف املكتب

أن يعني عضوًا اخر من أعضاء الوفد الذي معه  -أي رئيس املكتب -مكانه حق التصويت، بل عليه 
اليه مبوجب  ةولكي يقوم رئيس املكتب مبمارسة املهام واالختصاصات املوكول .(24)ليقوم مبحله ابلتصويت

نظام روما واملواثيق الدولية ذات الصلة ابحملكمة على أكمل وجه، ولضمان عدم هيمنته على جمرايت 
التصويت وفرض صوته على بقية أعضاء املكتب، مت اعتماد عدم إعطاء رئيس مكتب مجعية الدول األطراف 

د انئبيه الذي يشغر مكانة احلق يف التصويت. وال ميكن اعتبار رئيس مكتب مجعية الدول األطراف أو أح
يف عداد املوظفني الدوليني للمحكمة أبي حال من االحوال، كذلك املعتمد يف األمم املتحدة ابلنسبة إىل 

ية تنشأ حالة من االزدواج رئيس اجلمعية، ورئيس جملس االمن، ذلك أنه فور انتخاب ممثل أي دولة يف اجلمع
الوظيفي، ألنه سوف يكون من جانب ممثل لدولته يف اجلمعية، ومن جانب اخر رئيسًا ملكتب اجلمعية، 

 .(25)ه موظفاً دولياً عدوهي وظيفة إدارية ب
من هنا كان حرمان رئيس املكتب من حق التصويت يف اجلمعية لصاحل دولته نظراً إىل الصفة الوظيفية، 

ه من صفته التمثيلية للدولة اليت انتدبته، ومن مث يتوقف عن العمل وفق تعليماهتا، وخيضع يف ومت جتريد
 .(26)إىل ما جاء يف نظام روما واملواثيق الدولية املرتبطة ابحملكمة مباشرة مهامه وممارستها

انعقاد عادية  تعقد مجعية الدول األطراف، واليت متثل الدول األعضاء متثاًل شاماًل يف احملكمة، دورات
متقطعة يتخللها فرتات زمنية كما هو يف اجتماعات الوكاالت املتخصصة ذات الطابع املايل مثل صندوق 
النقد الدويل واجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة. أما ابلنسبة إىل اجتماعات مكتب مجعية الدول 

اليت تطرق داخلها وما تتطلبه من اتصاالت األطراف، فقد فرضت طبيعة التصويت واملناقشات على املواضع 
اليت تستغرق وقتًا طوياًل، إىل ضرورة أنشاء جهاز يكون حمدود العدد يتحقق له سرعة احلركة ملواجهة 

 .(27)املشكالت اليت يتم عرضها عليه وتقتضي اختاذ تدبري أو اقرار مستعجل
األطراف احملدود العدد والتشكيل الذي ميكنه أن وعلى هذا االسا  تربز أمهية مكتب مجعية الدول 

يقوم أبعباء هذه املهمة وذلك لسهولة استدعائه بصورة عاجلة من انحية، وابلتايل سرعة التواصل إىل تدبري 
أو إقرار حول مشكلة معروضة عليه من انحية أخرى. ومل توضع الفرتة الزمنية لعقد اجتماع املكتب، فقد 

يكون ملدة يوم واحد فقط. كما جيتمع املكتب كلما كان ذلك ضرورايً، ويقوم يطول االجتماع، وقد 
 .(28)مبساعدة اجلمعية أثناء االضطالع مبسؤولياهتا، شرط أن ال يقل عدد اجتماعاته عن مرة واحدة ابلسنة

                                                        
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.33) املادة -23
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.31املادة ) -24
يتم حتديد جمال عمل املوظف الدويل من خالل قيامه بتنفيذ اتفاق دويل ضمن أطار قانوين دويل، أذ إنه ميار  وظيفته  -25

موظف  -لية يف جمتمع دويل وملصلحة جمموعة من الدول جيمعها كيان وتنظيم دويل مشرتك. ويقوم أبعباء الوظيفة الدولية شخصالدو 
اضطالعه ابلقيام مبهام وظيفته  ال خيضع ألي نظام داخلي ألي دولة من دول األعضاء يف الكيان الدويل املشرتك، ذلك أنه اثناء -دويل

 تنظيم الدويل املشرتك، وتكون هذه العالقة حمكومة بنظام قانوين يتميز ابلدوام والثبات واالستقرار.يرتبط بعالقة تبعية ابل
 .7، ص1995عصام حممد امحد زانيت، قواعد تعيني املوظفني الدوليني، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -26
 .83- 82حممد السعيد الدقاق، التنظيم الدويل، املرجع السابق، ص -27
 ( من النظام الداخلي للجمعية.29/3ج( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة ) - 112/3املادة ) -28
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من اجلائز أن يشارك االمني العام لألمم املتحدة يف اجتماعات مكتب مجعية الدول األطراف، وهو  
طيع أن يعني عضواً من األمانة العامة للمشاركة ابمسه، وتوصف عضوية املراقب ابلعضوية غري املباشرة يست

أو غري الرمسية عند قيام العضو املراقب ابلدور الذي يقوم به العضو الدائم. ذلك أنه أثناء التطبيق العملي، 
كتب او األعضاء يف اجلمعية على حد يستطيع العضو املراقب أن يؤثر مبختلف الوسائل يف بقية أعضاء امل

سواء. فهو يستطيع أن يقنع عضواً أو أكثر بتقدمي مشاريع قرارات تتعلق به، وبناًء على ذلك ميكن له أن 
. أضافة (29)ختاذ القراراتإِ يتجاوز حدود احلضور واملشاركة يف النقاش الدائر يف االجتماعات إىل التأثري يف 

ة واملدعي العام واملسجل أن يشاركوا يف اجتماعات مكتب مجعية الدول إىل ذلك ميكن لرئيس احملكم
األطراف كلما كان ذلك مناسباً، وجيوز هلم أن يدلوا ببياانت خطية أو شفوية وأن يقدموا معلومات بشأن 

 .(30)أي مسألة وهي يف أطار البحث
لذلك كما يف مجعية أما ابلنسبة إىل مكان عقد اجتماعات مكتب اجلمعية، فلم نلحظ أي اشارة 

الدول األطراف، ومبا ان ما يتم تطبيقه على اجلمعية من نظام، ينسحب ويطبق على مكتبها، فإن عقد 
اجتماعات املكتب تكون يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، أو يف مقر احملكمة يف الهاي. ومبا أن نصف 

ا، وابلتايل ال ميكنهم املسامهة يف أعمال عدد الدول األعضاء يف اجلمعية ليس لديهم سفارات يف هولند
املكتب إال إذا كان مقره يف نيويورك، فقد أيدت أغلبية الدول األطراف يف احملكمة مقرتح ان يكون مكتب 
اجلمعية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. وما دام اهلدف من أنشاء املكتب أصالً هو القيام بدور سياسي 

ك أن يكون مقر احملكمة اثبتاً يف الهاي، وألسباب عديدة أخرى يرجع بعضها على ذل اً ودبلوماسي، رد
. ومتتاز (31)إىل اسباب تنظيمية، كان البد من االحتفاظ حبضور سياسي من قبل الدول يف األمم املتحدة

اجتماعات مكتب اجلمعية ابلسرية بصورة عامة ما مل يقرر املكتب على خالف ذلك، ومن انحية إصدار 
رات، فقد أشار نظام اجلمعية على ان يقوم رئيس املكتب أو انئبه اذا كان مكلفًا برائسة املكتب، القرا

إبصدار بيان مجيع القرارات املتخذة يف اجللسة السرية عند اختتامها، وذلك يف اجللسة العلنية التالية، ومن 
ماعات اجلمعية هو النظام نفسه خالل أمانة اجلمعية، وجيب ان نشري هنا إىل أن النظام املطبق على اجت

. أما ابلنسبة إىل اللغات املستخدمة يف عمل املكتب هي اللغة (32)املطبق على اجتماعات مكتب اجلمعية
العربية واالنكليزية والفرنسية والروسية والصينية واالسبانية، وهي ذاهتا اللغات اليت تعمل هبا اجلمعية، مبعىن 

ت الرمسية ولغات العمل يف مكتب اجلمعية، ودون أن حتدد لغات بعينها كلغات انه مل يتم التفريق بني اللغا
 .(33)عمل، مثلما هو حاصل يف احملكمة، حيث مت حتديد اللغتني اإلنكليزية والفرنسية كلغات عمل فيها

                                                        
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.36املادة ) -29
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.34( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة )5/ 112املادة ) -30
ير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة تقر  -31

 .3، املرجع السابق، ص2004أيلول//10- 6
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.1/ 2( واملادة )2-42/4املادة ) -32
مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة  تقرير مكتب اجلمعية املرفق -33

 .3، املرجع السابق، ص2004أيلول//10- 6
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 املطلب الثاني: أمانة جمعية الدول األطراف
الدول األطراف مبهام وخدمات السكراترية  تقوم أمانة مجعية الدول األطراف وهي إحدى اهليئات مجعية

للجمعية ومكتبها واللجان واهليئات االخرى اليت ترتبط ابجلمعية وتُتب ع هلا ومنها: جلنة امليزانية واملالية، وجلنة 
التفويض، والفريق اخلاص العامل املكلف جبرمية العدوان. أما من يقوم ابلعمل يف األمانة فهم املوظفون، 

ن من حيث التصرف عن ممثلي الدول يف مجعية الدول األطراف، إذ تذهب آاثر أعمال مندويب وهم خيتلفو 
الدول يف اجلمعية إىل دولة فقط وليس ألي جهة اخرى. ويرجع ذلك إىل ان املندوبني يعينون من قبل دوهلم 

االمانة  وموظف لذا فأهنم يتبعون هلا، بينما تتحمل احملكمة نفسها مسؤولية االعمال اليت يقومون هبا
 .(34)وتصرفهم

 املطلب فرعني: اوبناًء عليه سنعاد يف هذ
 الفرع األول: أتليف أمانة مجعية الدول األطراف واختصاصاهتا.

 الفرع الثاين: اختاذ القرارات يف أمانة مجعية الدول األطراف.
 الفرع األول: أتليف أمانة مجعية الدول األطراف واختصاصاهتا

مة دولية أن تقوم بعملها من دون جهاز أداري متخصص، وهذا يعين ان وجود ال ميكن ألي منظ
اجلهاز االداري أمر مهم يف أي منظمة دولية مهما كانت طبيعة املنظمة الدولية أو الكيان الدويل أو 
اختصاصاته. وتطلق مواثيق املنظمات الدولية على هذا اجلهاز عادة أسم السكراترية، والذي ترمجة الفقه 

. إذن، فإن اجلهاز االداري ألي منظمة هو االمانة العامة اليت يناط هبا (35)لدويل العريب ابألمانة العامةا
إدارة اجلوانب االدارية والفنية يف املنظمة الدولية والقيام بتصريف شؤوهنا بشكل مستمر ودائم يومياً. وعلى 

من أهم االجهزة الرئيسة يف املنظمة  دُّ عويُ  خالف غريه من االجهزة االخرى يوجد هذا اجلهاز بصفة مستمرة
الدولية، إذ ال ميكن ان تعمل منظمة بشكل كامل ذي جدوى من دون جهاز اداري متخصص يتوىل 
تصريف االعمال االدارية اليومية للمنظمة وتسيريها. وبناًء عليه، من الطبيعي أن متتلك احملكمة اجلنائية 

ألن هذه احملكمة تعد منظمة دولية تتمتع ابلشخصية  (،36)ن موظفني دولينيدارايً مكوانً مإِ الدولية جهازاً 
القانونية الدولية املستقلة عن الدول األعضاء فيها ومتتلك األهلية القانونية الالزمة من أجل حتقيق أهدافها 

 .(37)يف حتقيق العدالة الدولية
جهاز اتبع للمحكمة اجلنائية الدولية، وما مييز الفروع إذن، فألمانة العامة ليس فرعاً مستقالً بذاته، وامنا 

ها دالرئيسة عن الفرعية هو أن االوىل تذكر ابالسم، ويتم النص عليها صراحة يف امليثاق املنشئ للمحكمة بع
فروعاً رئيسية. وابلعكس فان الفروع الثانوية هي اليت يتم أنشاؤها بقرار من أحد االجهزة الرئيسة يف احملكمة، 

                                                        
 .127، ص2003امحد ابو الوفا، الوسيط يف قانون املنظمات الدولية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -34
، 1998 ،الدويل، النظرية العامة واملنظمات الدولية واإلقليمية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت حممد اجملذوب، التنظيم -35

 .83ص
وهنا جيب التفريق بني املوظف الدويل وبني املستخدم الدويل، حيث كل موظف دويل هو مستخدم والعكس غري صحيح،  -36

كل شخص يشغل )مؤقتة حلساب منظمة دولية(، اما املوظف الدويل هو كل شخص يؤدي مهمة دولية بصفة )فاملستخدم الدويل هو 
وظيفة عامة متول ابعتبارها كذلك وبصفة منتظمة(. ويظهر الفرق بني االثنني يف أن املوظف الدويل يشغل وظيفة دولية بصفة مستمرة 

 موصوف ابلتوقيت.وما يقتضيه القيام هبذه الوظيفة من تفرغ حىت ولو كان العقد الذي يربطه ابملنظمة 
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.4املادة ) -37
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. ومن ضمن االجهزة (38)للتعديل بسهولة وأبي وقت قابالً  هذه امليزة ختتص هبا احملكمة وجتعل هيكلها مرانً و  
الرئيسة التابعة للمحكمة املسؤول عن االمور الفنية واالدارية للمحكمة هو قلم احملكمة أو التسجيل، الذي 

ئية. مدير قلم احملكمة يسمى املسجل، يعمل االمور املوكلة اليه فقط من دون التدخل يف اجلوانب القضا
فهو املسؤول االداري للمحكمة، ويتم اختياره بطريقة االنتخاب السري من قبل القضاة ابألغلبية املطلقة. 
وعند بداية أنشاء احملكمة، أوكلت مجعية الدول األطراف أن يتوىل منصب املسجل يف البداية مدير اخلدمات 

دارية ابستثناء بعض الصالحيات حلني انتخاب مسجل، وذلك حسب النظام املشرتكة أن يقوم ابملهام اال
 د. وميثل قلم احملكمة االمانة العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، كما يع(39)املايل والقواعد املالية للجمعية

مانة مبثابة االمني العام للمحكمة. وهنا يالحظ أن للمحكمة امانتني، االوىل تتمثل أب -املسجل-رئيسه 
مجعية الدول األطراف، والثانية قلم احملكمة واليت تكون اتبعة إىل اهليئة القضائية، وهي من االجهزة الرئيسة 
للمحكمة كما ذكران سابقاً، ومن أهم وظائف قلم احملكمة هي تلقي تصرحيات الدول بقبول اختصاص 

 .(40)احملكمة واإلبالغ ابإلعالانت والطلبات وعرائض الدعوى
ل هو املسؤول االداري الرئيس للمحكمة، لذلك فهو من يتوىل رائسة رائسة قلم احملكمة وميار  املسج

إقامة قنوات اتصال املتمثلة يف تلقي املعلومات واحلصول عليها سلطة أبشراف رئيس احملكمة. ومن مهامه 
تقوم بعمل اخلدمات وتقدميها إىل احملكمة، دون التدخل بصالحيات املدعي العام، أما امانة اجلمعية ف

السكراترية جلمعية الدول األطراف، وهي تعمل حتت أشراف السلطة الكاملة للجمعية وتكون مسؤولة 
تشكل جزءاً ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، وتدمج موظفيها  -أمانة اجلمعية-مباشرة أمامها. كما أهنا 

تقع على قلم احملكمة مسؤولية اجلوانب غري القضائية  دارية، يف الوقت الذياالضمن قلم احملكمة لألهداف 
. أما ابلنسبة إىل جهة متويل أمانة اجلمعية، فهي متول من ميزانية (41)من أدارة احملكمة وتزويدها ابخلدمات

احملكمة وتدير ميزانيتها ذاتياً، وليس هلا دخل خاص هبا، وال جيوز ألمانة اجلمعية أن تتلقى تربعات مباشرة 
 .(42)جهة كانت سواء من دول أو منظمات دولية مامل تقرر اجلمعية خالف ذلك من أي

ألغراض وأهداف إدارية ُيضم موظفو أمانة اجلمعية العامة بقلم احملكمة، وعلى هذا االسا  يقع عليهم 
واجبات ويتمتعون حبقوق وحصاانت ومزااي نفس اليت يتمتع هبا بقية موظفو احملكمة، ولكنهم يف النهاية 

. ومسؤولية (43)يعملون حتت سلطة اجلمعية، فهم ملزمون بتقدمي تقارير األمانة بصفة مباشرة إىل اجلمعية

                                                        
 .63أمحد أبو الوفا، الوسيط يف قانون املنظمات الدولية، املرجع السابق، ص -38
تيبات ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. واملقرر الذي اختذته مجعية الدول األطراف بشأن الرت 43/4املادة ) -39

-ICCللدورة األوىل، الوثيقة  2002أيلول//3املؤقتة ملمارسة السلطة ريثما يتبوأ املسجل منصبه، يف جلستها العامة الثانية املعقودة يف 
ASP/1Decision 2. 

 .int/registry/registrar.php-www.iccواملوقع  ،int/registry/home.php-www.iccاملوقع  -40
( من قرار اجلمعية املعين إبنشاء األمانة الدائمة جلمعية الدول األطراف، الذي اختذته يف جلستها العامة 4( و )3الفقراتن) -41

( من النظام األساسي 2-43/1) . واملادة2، صIcc-ASP/2/RES.3بتوافق اآلراء، الوثيقة  2003ايلول  12اخلامسة املعقودة يف 
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.16( و)15( و)13للمحكمة، والقواعد)

معية الدول ( من املرفق امللحق بقرار مجعية الدول األطراف املعين إبنشاء األمانة الدائمة جل4( و )5( والفقرة)9الفقرة) -42
 .4، 3األطراف، املرجع السابق، ص

( من املرفق امللحق بقرار مجعية الدول األطراف املعين إبنشاء األمانة الدائمة جلمعية الدول األطراف، املرجع السابق، 3الفقرة ) -43
 .1ص
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موظفي اجلمعية ليست مبسؤولية وطنية وامنا مسؤولية دولية، ألهنم موظفون دوليون، ولكن مل يتم توضيح كم 
اليت  هااالمانة القوانني نفس يظف. ويطبق على مو (44)هو عددهم يف املواثيق الدولية ذات الصلة ابحملكمة

. كما خيضع موظفو أمانة (45)( من النظام األساسي44/3احملكمة وذلك حسب املادة ) وخيضع هلا موظف
اجلمعية إىل اآللية نفسها املعتمدة يف اختيار بقية موظفي احملكمة. وحسب النظام األساسي واالداري 

راءاته على موظفي امانة اجلمعية من دون املشاورة مع للموظفني، ال ميكن ملسجل احملكمة أن يتخذ اج
 .(46)مدير األمانة، وذلك تطبيقاً إىل النظام األساسي ملوظفي احملكمة

ولقد أوِكل  إىل األمانة أبن ترتجم كل التقارير والواثئق والقرارات الصادرة عن اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، 
وجلنة واثئق التفويض والفريق اخلاص املعين جبرمية العدوان، أضافة إىل  وهذه اهليئات هي جلنة امليزانية واملالية

ها يف املستقبل ابالستناد إىل قرار صادر منها. ومن مهام ؤ نشاااهليئات الفرعية االخرى اليت ميكن للجميع 
تقوم حبفظ واثئق أمانة اجلمعية أيضاً إعداد حماضر الدورات وطبعها وتعممها إذا طلبت منها اجلمعية، كما 

اجلمعية يف احملفوظات، وبصورة عامة فاألمانة تضطلع جبميع االعمال اليت تتطلبها مجعية الدول 
 :أييت. وميكن امجال االمور اليت تقع ضمن اختصاصها مبا (47)األطراف

 املسائل املتعلقة خبدمة املؤمترات. .1
 املسائل القانونية والفنية الرئيسة. .2
 املالية األساسية.املسائل  .3
 املسائل اإلدارية. .4
 املسائل املتعلقة ابإلخطار بعقد الدورات. .5
 املسائل املتعلقة جبدول األعمال املؤقت وإبالغه. .6
 .(48)املسائل املتعلقة ابلرتشيح واالنتخاابت .7

 الفرع الثاين: اختاذ القرارات يف أمانة مجعية الدول األطراف
يف اختاذ القرارات اعتماد قاعدة االمجاع، وهلذه القاعدة نواحي  عند بدء التنظيم الدويل كان السائد

اجيابية وسلبية، تعتمد هذه النواحي على طريقة وظروف استخدامها واجلهة اليت متارسها، فمن الناحية 
االجيابية أهنا اذا استخدمتها دولة ما فقد يكون ذلك للحؤول دون اختاذ قرارات دنيئة واحباطها، أما من 

ية السلبية، فهي تتمثل أبنه إذا أصرت دولة ما على التمسك بقرار ما فسيكون من أجل حتقيق الناح

                                                        
( من املرفق امللحق بقرار مجعية الدول األطراف املنشأ للنظام األساسي ملوظفي احملكمة اجلنائية 1 -1( البند )1املادة) -44

 .ICC- ASP/2/RES. 2، الوثيقة 2بتوافق اآلراء، ص 2003أيلول//12الدولية، املتخذ يف اجللسة العامة اخلامسة املعقودة يف 
ة الرائسة واملدعي العام نظامًا أساسيًا للموظفني يشمل األحكام ( على )يقرتح املسجل مبوافقة هيئ44/3نصت املادة ) -45

والشروط اليت جيري على أساسها تعيني موظفي احملكمة ومكافأهتم وفصلهم، وجيب أن توافق مجعية الدول األطراف على النظام األساسي 
 للموظفني(.

ه اجلمعية يف جلستها العامة الثالثة املعقودة يف قرار مجعية الدول األطراف بشأن اختيار موظفي احملكمة الذي اختذت -46
 .ICC _ASP/1/RES. 10الوثيقة  2002أيلول//9

 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف. 37املادة/ -47
تضمنت ( من املرفق امللحق بقرار مجعية الدول األطراف املعين إبنشاء األمانة الدائمة جلمعية الدول األطراف، واليت 5الفقرة ) -48

 .3 - 1، صICC-ASP/2/RES.3املسائل املتعلقة خبدمة املؤمترات، القانونية والفنية الرئيسة، املالية األساسية، اإلدارية، 
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تتساوي الدول  إذمصاحلها اخلاصة، وهنا نالحظ أن قاعدة االمجاع تربز وجتسد مبدأ السيادة واملساواة،  
ربى ذات النفوذ الصغرى، واليت ختشى من سيطرة الدول االكثر نفوذًا من السيطرة عليها من الدول الك

والقوة. وعليه فأن قاعدة االمجاع يف هكذا حاالت أن تدفع إىل اختاذ قرارات وسطية عندما يشعر من 
. وقد استقر العرف الدويل على (49)يتمسك برأيه أنه ال يستطيع فرض إرادته على االخرين دون موافقتهم

، ومن الناحية التارخيية فقد ظهرت قاعدة اً سياسي اً مبدأ االمجاع يف اهليئات واملؤمترات الدولية اليت حتمل طابع
االمجاع يف املؤمترات الدويل حىت هناية عصبة األمم. وتعتمد قاعدة االمجاع يف جملس االمن يف بعض القرارات 

جرائية املهمة واليت يتخذها ويستلزم إقرارها موافقة الدول دائمة العضوية فيه، ومن املنظمات اليت االغري 
هذه القاعدة هي منظمة احللف االطلسي)الناتو( ومنظمة الدول املصدرة للنفط)أوبك( وجامعة متار  

. لكن ميثاق األمم املتحدة أبتعد عن هذا القاعدة اليت كانت عرفاً سائداً يف املاضي، وأعتمد الدول العربية
اع حالة استثنائية حباالت معينة مبدأ اختاذ القرارات ابألغلبية املطلقة يف أكثر االحيان، واصبح قاعدة االمج

 .(50)من قرارات جملس االمن. بينما جعل اختاذ القرارات ابألغلبية هو القاعدة العامة
القرارات الصادرة مبوجب قاعدة االغلبية تكون ملزمة جلميع األعضاء سواء صوت أي عضو ملصلحة  ن  إ

جود يف إطار القانون الدويل العام بسبب هذه القرارات أم ال. وقد ظهرت قاعدة األغلبية إىل حيز الو 
مرونتها وكوهنا سريعة يف اختاذ القرارات، وأيضاً لصعوبة تطبيق قاعدة االمجاع وخصوصاً يف املنظمات اليت 

 ةً تضم أعداداً كبرية من الدول. لكن يف الواقع مل يتم تنفيذ أي قرار قد أختذ ابألغلبية بصورة كاملة، مقارن
 . وهناك نوعان من التصويت يف قاعدة األغلبية:(51)مجاعلو أختذ بطريقة اال

االغلبية املوصـــوفة: وهي تشـــرتط امجاع ثلثي أعضـــاء الدول املصـــوتة ملصـــلحة القرار ورمبا تشـــرتط ثالثة  .1
 أرابع املقرتعني املصوتة.

 االغلبية البسيطة: وتتم ابحتساب نصف أصوات عدد األعضاء املقرتعني زائد واحد. .2
مجعية الدول األطراف، فقد اعتمدت طريقة جديدة ابلتصويت، وهي طريقة معتمدة يف الكثري من أما 

املنظمات اليت ظهرت ضمن التنظيم الدويل احلديث، وهذه الطريقة تعرف بتوافق اآلراء أو االتفاق الرضائي. 
عض القرارات وابألغلبية ويف حال تعذر اختاذ قرار بتوافق اآلراء، أخذت اجلمعية ابألغلبية الثلثني يف ب

ونظراً ألن االكتفاء ابألغلبية يف اختاذ القرارات اخذ يثري إشكاليات جلهة قوهتا  .البسيطة يف بعضها اآلخر
امللزمة، فقد جلأت أغلب املنظمات الدولية إىل اعتماد قاعدة توافق اآلراء لكي تكون قراراهتا أكثر زمخاً 

يقتضي البحث عن تراضي األطراف قبل اللجوء  -قاعدة توافق اآلراءأي اعتماد -وفعالية، وهذا االسلوب 
 .(52)إىل عملية التصويت

ولكي يتحقق مبدأ املساواة بني الدول األطراف مت اعتماد التصويت لناحية مبدأ لكل دولة طرف يف 
مجعية الدول األطراف ويف املكتب صوت واحد، دون االلتفات إىل حجم هذه الدولة ومدى تقدمها 

                                                        
 .60صاحل جواد الكاظم، دراسة يف املنظمات الدولية، املرجع السابق، ص -49
 .www. natoلف الشمال األطلسي على املوقع( من معاهدة ح10( من ميثاق جامعة الدول العربية، واملادة )7املادة ) -50

int/docu/fonda/traite. htm. 
 .67، 66حممد اجملذوب، دراسة يف املنظمات الدولية واإلقليمية، املرجع السابق، ص -51
 .29، ص1997عبد الكرمي علوان خضري، الوسيط يف القانون الدويل العام، عمان،  -52
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. وال جيوز لدولة (53)العلمي أو قوهتا العسكرية، وهذا ما يعطي صورة عن هذا املبدأ بني الدول األطراف
اخر للتصويت  اً ابلتصويت اذا كان ممثلها يتوىل رائسة مكتب اجلمعية، بل علة هذه الدولة أن تعني شخص

لكياانت واملنظمات الدولية . وإضافة إىل ذلك، ال ميكن ملمثلي ا(54) يقوم حمل الرئيس لكي يصوت عنها
أو االقليمية، وكذلك ملمثلي الدول اليت تتمتع بصفة مراقب، التصويت يف مجعية الدول األطراف وهيئاهتا 

 .(55)الفرعية
 المبحث الثاني: اختصاصات جمعية الدول األطراف

ولية ابلنظر والبت ختتص مجعية الدول األطراف، بصفتها جهازًا تشريعيًا ورقابيًا للمحكمة اجلنائية الد
يف أمور عدة منها: ممارسة الرقابة االدارية على هيئة رائسة احملكمة واملدعي العام واملسجل، واملراقبة يف 

، ومناقشة (56)ترشيح القضاة وانتخاهبم. واختاذ االتفاقية اليت حتدد طبيعة العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة
يف أي مسألة من املسائل اليت تتعلق بعدم التعاون القضائي وعدم تقدمي  ميزانية احملكمة واعتمادها، والنظر

املساعدة القضائية للمحكمة، وتسوية املنازعات بني الدول األطراف، ودارسة توصيات اللجنة 
 .(57)التحضريية

وابلرغم من ذلك، وابلعودة إىل ميثاق روما واملواثيق االخرى ذات الصلة ابحملكمة، فإن الصالحيات 
واالختصاصات واالمتيازات املمنوحة هلذه اجلمعية يتيح هلا االشراف العام الفين واالداري واملايل على مجيع 
أجهزة احملكمة. ترتبط اجلمعية ابحملكمة من نواح عدة، عدا عملها من صالحيات تعديل قواعد االثبات 

ظام األساسي، وقواعد املتصلة ابآلليات والقواعد االجرائية، وعناصر اجلرائم أو أركاهنا، وتعديل أحكام الن
املالية واالدارية لعمل احملكمة؛ رغم كل هذا فإن اجلمعية من الناحية القضائية ليست جهازًا من أجهزة 
احملكمة وهي أيضًا ليست جهازًا أعلى منها أو يفوقها. وللجمعية هيئات عدة ترتبط هبا ابإلضافة إىل 

االختصاصات اليت تتعلق من ضمن و  .(58)ترتبط هبا كلما دعت احلاجة صالحياهتا يف أنشاء هيئات فرعية
. وعليه سوف نقسم واملدعي العام وتوجيه العقوابت التأديبيةهو ترشيح وانتخاب القضاة بعمل اجلمعية، 

 لى مطلبني:عهذا املبحث 
 املطلب االول: دور اجلمعية يف الشؤون اإلدارية والتأديبية.

 اجلمعية العامة للدول األطراف يف تسوية املنازعات.املطلب الثاين: دور 
 .يف الشؤون اإلدارية والتأديبيةالدول األطراف معية جاملطلب األول: دور 

هي ترشيح  اأمهبعدة اختصاصات،  خّول نظام روما مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية
منفصلة ، ابلرغم من إهنا داخل أجهزة احملكمةسلطة  مما يعطي للجمعيةوانتخاب القضاة واملدعي العام، 

                                                        
 األطراف. ( من النظام الداخلي جلمعية الدول60( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. واملادة )112/7املادة) -53
 ( من النظام الداخلي اجلمعية جلمعية الدول األطراف.31املادة ) -54
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.2-92/1املادة ) -55
 اجلنائية الدولية. ( من النظام األساسي للمحكمة2) املادة -56
 اجلنائية الدولية. من النظام األساسي للمحكمة (و، ز ،هـ ،د ،ج ،ب ،أ - 112/2املادة ) -57
 ( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة112/4. واملادة )71ضاري خليل حممود وابسيل يوسف، املرجع السابق، ص -58

 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.83)
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إذ متتد هذه السلطة إىل ، يف تشكيله اً فكل أجهزة احملكمة جند ان للجمعية دور ، ةشكليمن الناحية العنها  
جمعية صالحية للأن إضافة إىل ذلك، ف .حتت سلطة رئيس احملكمةعمله  يكونمسجل احملكمة الذي 

ومن جانب أخر، فإن . (1)احملكمةعند انتخاهبم مسجل  ممراعاهتلغرض لقضاة توجه لالتوصية اليت 
، وهلا ايضاً ان تفرض عقوابت أتديبية تصل إىل (59)ونواهبم القضاة واملدعي العام رواتب للجمعية ان حتدد

العزل يف خمالفة القاضي أو املدعي العام إىل الضوابط اليت بينها النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 
 لى فرعني:عوعليه سوف نقوم بتقسيم هذا املطلب 

 .الفرع األول: ترشيح القضاة واملدعي العام وانتخاهبم
 .الثاين: العقوابت التأديبية اليت تفرضها اجلمعيةالفرع 

 الفرع األول: ترشيح القضاة واملدعي العام وانتخاهبم
وعلى هذا األسا  تقوم فرتة الرتشيح، يبدأ عمل مجعية الدول األطراف يف اختيار القضاة من حتديد 

من وذلك  ل األطراف يف اجلمعية،الدعوات لرتشيح قضاة احملكمة الدولية اجلنائية على الدو بتعميم اجلمعية 
مجعية صادر من قرار برتشيح ترشيح وشروط الدعوات إجراءات وتتضمن ، سفارات والقناصلخالل ال

 .للمحكمةالنظام األساسي من  (36)املادة  وذلك مبوجب الدول األطراف
ب اجلمعية، فرتة الرتشيح اليت حيددها مكتعلى الدول األطراف اختيار مرشحيها من القضاة خالل و 

ويف ترفض الرتشيحات يف حال مت معية، حددهتا اجلالفرتة الزمنية اليت ان تراعي الدول هذه وجيب على 
ولرئيس اجلمعية ان ميدد فرتة الرتشيح إذا انتهت الفرتة  .تقدميها قبل او بعد فرتة الرتشيح كوهنا تعد ابطلة

 .القضاةاملقررة ومل يكتمل العدد املطلوب من 
 أبمساء املرشحني حسبقائمة إبعداد اجلمعية ال عدد املرشحني لتويل منصب القضاة، تقوم بعد اكم

بعدها تقوم بتعميم تلك القائمة الصادرة من دوهلم،  همواثئقرفق الرتتيب األجبدي يف اللغة اإلنكليزية مع 
 .(60)من خالل القنوات الدبلوماسية على مجيع أعضاء اجلمعية

يف املادة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  شاراختيار القضاة، فقد أأما من حيث شروط 
الشروط اليت جيب توافرها يف املرشحني ملنصب قاضي يف احملكمة، إذ جيب ان يكونوا قد عملوا  إىل (36)

ؤهالت على أن تكون هذه الصفات وامل ،واحلياد والنزاهة ةالرفيع خالقابألكقضاة يف دوهلم وان يتمتعون 
وجيب أن إضافة إىل ذلك، املطلوبة األخرى هي اليت مكنتهم من تبوء أعلى املناصب القضائية يف دوهلم. 

 .(61)وهي اإلنكليزية أو الفرنسية ،احملكمة على األقل اليت تعمل هبالغات يتكلم إبحدى الرشح امليكون 

                                                        
 .الدول االطرافلي جلمعية من النظام الداخ (88/3)اجلنائية الدولية، واملادة  من النظام األساسي للمحكمة (49)املادة  -59
البند )أ( من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام للمحكمة  -60

-ICC الوثيقة ،1ص  .بتوافق اآلراء 2002أيلول//9والذي اختذته اجلمعية يف جلستها العامة الثالثة املعقودة يف  ،الدولية اجلنائية
ASP/1/Res.2.. 

القضاء الدويل اجلنائي )دراسة نظرية حتليلية مقارنة للنظم األساسية للمحاكم اجلنائية(، رسالة  ،علي ضياء حسني الشمري -61
 .10ص كلية القانون، جامعة اببل،   ،ماجستري
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يف القانون واإلجراءات اجلنائية،  اً ضليعأن يكون ومن الشروط األخرى اليت جيب توفرها يف املرشح، 
 .(62)القانون الدويل، وقانون حقوق اإلنسان يف جماالتو 

يف اجتماع يتم انتخاهبم ، على االقلقاضيا   18اهليئة القضائية للمحكمة يكون عدد القضاة يف 
لى وينتخب مجيع القضاة أعضاًء عاملني يف احملكمة لوقت كامل ويكونون مستعدين للعمل ع ،للجمعية

 توضحزايدة عدد القضاة على أن  طلبهليئة الرائسة أن تميكن هذا األسا  من بداية مدة عضويتهم. 
حتديد معية لعملها، ويقع على عاتق اجل أمراً ضرورايً ومالئماً  استند عليها هذا الطلب كونهاألسباب اليت 

 .(63)القضاةانتخاب  موعد
على توفر النصاب القانوين للتصويت  ، لذا جيبوضوعيةامل ائلسمن امللة انتخاب القضاة أمس وكون

اكرب وعلى املرشح ان حيصل على  ،اجلمعية داخلطلقة للدول األطراف املغلبية األ توفرباختيار القضاة 
 وتتم إجراءات االنتخاب بطريقة ،عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة

 .(64)االقرتاع السري
ملدعي الرتشيح الزمنية فرتة بتحديد المكتب اجلمعية يقوم أما من حيث ترشيح وانتخاب املدعي العام، 

على الدول جيب لرتشيح. و ادعوات  نشربفيها  ممثلي الدول األطرافوتقوم أمانة اجلمعية من خالل  ،العام
تقدمي الرتشيح قبل أو بعد الفرتة احملددة ألنه يف حال مت  ،اجلمعيةهتا فرتة الرتشيح اليت حددب االلتزام األطراف

 .(65)يعترب التقدمي ابطل
موعد النتخاب  اليت تقوم هبا مجعية الدول األطراف يف انتخاب القضاة، يتم حتديد هانفس ابإلجراءات و

 لرتتيب األجبدي ابللغةل اً نصب وفقذا املقائمة ابملرشحني هل إبعدادأمانة اجلمعية إذ تقوم ، املدعي العام
املدعي يتم انتخاب توافق، إىل هذا الويف حالة عدم حصول  توافق اآلراء،ل وفقاً النتخاب ، ويتم ااإلنكليزي

 .(66)الدول األطراف العام ابالقرتاع السري ابألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية
 الفرع الثاين: العقوابت التأديبية اليت تفرضها اجلمعية.

ا، ونزاهة سري إجراءاهت هااألحكام الصادرة من عدالة وقانونيةان ضمان اهلدف األسا  لكل حمكمة هو 
على كل من القضاة اليت قد تفرض تأديبية الجراءات ماهية اإلابحملكمة  الصادرة عناملواثيق  كدتأوقد 

تتدخل . ومل حيددها النظام األساسي للمحكمةحاالت معينة  ضمن واملدعي العام ونواب املدعي العام
ولكنها تدخلت يف إجراءات ، القضاة واملدعي ونوابه اإلجراءات التأديبية حبقيف مجعية الدول األطراف 

خالل  ظهرت يتص الواقالنبعض ، وذلك لسد الرتشيح من خالل اصدار قرارات تنظيم هذه االجراءات
نائية الدولية يف إجراءات الرتشيح واالنتخاب. ولقد اقتصر دور مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجل

                                                        
 )ب( من النظام األساسي للمحكمة. 3فقرة /  36املادة /  -62
  .23- 22ص  ،مصدر سابق ،عطيةأبو اخلري امحد  -63
 ،2006 أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، اجلامعة اللبنانية،زايد عيتاين، احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي،  -64

 .189ص
 ،2008اب ، 8-7جملة املأمون، دمشق، عدد ، )بعض املالمح األساسية( حممد عزيز شكري، احملكمة اجلنائية الدولية -65

 .614ص
 .93ص، 2006بريوت، ، منشورات احلليبفيدا جنيب محد، احملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية،  -66
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لضمان سري االعمال القضائية اليت تقوم وذلك اإلجراءات التأديبية على القضاة واملدعي العام ونوابه فقط،  
تركز دور اجلمعية من الناحية التأديبية على نوعني مها: العزل من املنصب، قد هبا احملكمة بشكل صحيح، و 

 .(67)واإلجراءات التأديبية
قرار العزل للقاضي  للمحكمة جلمعية الدول األطراف بشكل حصري ابختاذ منح النظام األساسي

مع بعض االختالفات يف اإلجراءات لكل واحد منهم، ونسبة  ،واملدعي العام أو انئب املدعي العام
قرار أبغلبية ثلثي الدول األطراف يف ال كون، يفي حال عزل القاضيقرار العزل. ف يطلبهاالتصويت اليت 

قرار عزل القاضي أو  نفذويف حالة املدعي العام أو انئبه ابألغلبية املطلقة للدول األطراف. وياجلمعية، 
احملكمة،  مع زولالشخص املع القةتنقطع عوعندها مباشرة من اجلمعية،  هصدور  عند هاملدعي العام أو انئب

روما ثالث حاالت ميكن من وقد بني نظم النظر يف القضااي اليت كان مشاركاً فيها. ويشمل هذا االنقطاع 
 هي:و ه، تخذ مجعية الدول األطراف قرار عزل القاضي أو املدعي العام أو انئبخالهلا ان ت

انئبه قد ارتكب سلوكاً سيئاً جسيماً الذي قد حيدث يف أن يثبت أن القاضي أو املدي العام أو  :أوالً 
 الرمسية.إثناء أداء املهام الرمسية أو حيدث خارج إطار املهام 

 .النظام األساسي للمحكمة: أن يكون قد أخل إخالال جسيماً بواجباته مبقتضى اثنياً 
: أن يكون القاضي أو املدعي العام أو انئبه غري قادر على ممارسة املهام املطلوبة منه مبوجب ميثاق اً اثلث

طلوبة بصورة واضحة، إذ مل تعرف روما. ومل حيدد يف هذه احلالة ما معيار عدم القدرة على ممارسة املهام امل
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات مدى القدرة يف ممارسة الواجب للقاضي واملدعي العام وانئبه على خالف 
احلالتني األوىل والثانية. وميكن تقدير عدم القدرة يف انه يرجع حلاالت غري إرادية قد تكون مرضية أو 

أو قد اصبحوا غري أكفاء  ،نطاق إرادة القاضي واملدعي العام وانئبه شيخوخة مثالً أو حدوث أمر ما خارج
يف تقدير ان الشخص  ،قبل اختاذ قرار العزل ،وكل ذلك موكول إىل مجعية الدول األطراف .لتويل مناصبهم

 .(68)املراد عزله غري قادر على ممارسة املهام املطلوبة منه 
ذه التدابري اليت جيوز فرضها على القضاة واملدعي العام وانئب أما من انحية التدابري التأديبية، فتتمثل ه

جزاء مايل ال يتجاوز ستة اشهر  ةوالثاني ،جزاء معنوي ويتمثل بتوجيه اللوم األوىل طريقتني:املدعي العام ب
 تب الذي تدفعه احملكمة.ار لختصم من ا

أما من قبل رائسة احملكمة. يل واملعنوي املابشكليه يتم اختاذ القرار القضاة، عند اصدار قرار أتدييب حبق 
معية الدول جلابألغلبية املطلقة  هالقرار بشكلييتم اختاذ هذا املدعي العام،  عند اصدار قرار أتدييب حبق

مكتب اجلمعية يف اختاذ القرارات دور مع لمدعي العام يكون ليف حالة نواب املدعي العام، ولكن األطراف. 
يتم اختاذ القرار املالية،  عقوبةيف الأما . إصداره بصورة فرديةلمدعي العام ليف توجيه اللوم ولكن التأديبية، 

 .(69)توصية من املدعي العام إىل استناداً معية الدول األطراف اجلابألغلبية املطلقة ملكتب 

                                                        
 .112، ص 2014دار رضوان للنشر والطباعة، عمان، علي يوسف الشكري، القضاء الدويل اجلنائي يف عام متغري،  -67
 .129ص ، 2016بريوت، ، منشورات صادر احلقوقيةولية دراسة نقدية، ايسر عامر املختار، احملكمة اجلنائية الد -68
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية.4،3،2،1/ 30( و القاعدة )32القاعدة ) -69
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 لدول األطراف يف تسوية املنازعاتااملطلب الثاني: دور جمعية 
، -النظام األساسي-ء احملكمة اجلنائية الدولية قد مت بواسطة معاهدة دولية ن انشااكما ذكران سلفاً، 

هذا النظام من ضمن املعاهدات اجلماعية الشارعة كونه حيتوي قواعد موحدة وعامة هتم اجملتمع الدويل  دويع
 أمجع، وال يقتصر على عدد حمدود من الدول أو لشأن خاص هبا. وختضع احملكمة يف نظامها األساسي

. 1986و 1969لألحكام العامة للمعاهدات املدرجة يف اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات الدولية للعامني 
. 1/7/2002، وأصبحت سارية املفعول يف 17/7/1998ومت توقيعها من قبل الدول املشرتكة فيها يف 

اذا قبلت ان ختضع  وهذه احملكمة ال تلزم سوى الدول األعضاء فيها أو الدول غري األعضاء يف حالة
 الختصاص احملكمة استناداً إىل النظام األساسي للمحكمة.

ويف تسوية املنازعات بني الدول األطراف، فالتفاوض هو اخلطوة األوىل حلل أي خالف الذي ينشأ 
 .(70)بسبب تفسري نظام روما

عين هذا االلتزام ضرورة أو االلتزام ابلتفاوض يكون التزامًا ابلتوصل إىل نتيجة، اذ ال ي (71)والتفاوض
التوافق واالتفاق حتت أي شكل من األشكال وأبي مثن. وابعتبار التفاوض عالقة بني أشخاص القانون 
الدويل العام، فهو التزام مستمر وميكن اعتماده واللجوء اليه يف اي وقت، بدايًة واستمراراً وانتهاًء، إذ إن 

يف الوقت احلاضر وسيلة مهمة من وسائل حل النزاعات بني  دعيُ  التفاوض ونظراً التصافه ابلسهولة واملرونة
 .(72)الدول

واملفاوضات الدولية بصورة عامة نوعان: االول ان تكون مفاوضات دائمة وهي تكون يف أطار املنظمات 
الدولية أو أجهزهتا، والثاين تكون مؤقتة وتربم يف حالة حدوث نزاع معني تقوم الدول مبحاولة ف ض ه عن 

 .(73)طريق مفاوضات ثنائية او مجاعية
أما بشأن تسوية النزاعات بني الدول حول تفسري نظام روما او تطبيقه، فقد حدد النظام األساسي 

الف او النزاع احلاصل بينهم، وتسري هذا املدة من حلظة خلللمحكمة اجلنائية الدولية ثالثة أشهر لتسوية ا
حل خالل هذه املدة، حيال هذا اخلالف إىل مجعية الدول األطراف. وقوع النزاع، وإذا مل يتم الوصول إىل 

فاجلمعية ميكنها إصدار توصية إىل الدول األطراف لف ض اخلالف ابلطرق الدبلوماسية او القانونية، وهذه 

                                                        
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.119/2املادة ) -70
والتفاوض اصطالحًا تبادل وجهات النظر حول مسألة أو موضوع معني، وهو يفرتض طرفني على األقل أو اكثر، لذلك  -71

ل أو الرتابط أو فليس من املتصور اقتصاره على طرف واحد فقط، إذ كيف يتفاوض الشخص مع نفسه، فهو إذن نوع من االتصا
 -يف بعض احلاالت  -التبادل أو االجتماع الذي يفرتض بطبيعة األشياء وجود اكثر من طرف. وتنص صراحة بعض املعاهدات الدولية

 على اتباع املفاوضات املباشرة وجتعل منها شرطاً أساسياً ال بد من توفره قبل االلتجاء إىل التحكيم أو إىل القضاء الدويل، بل ان بعض
أحكام احملاكمة الدولية قد جعلت استنفاذ الطرق الدبلوماسية، واليت تعد املفاوضات واحدة منها، حىت يف حالة عدم النص عليها يف 

أمحد أبو الوفا، املفاوضات الدولية دراسة  اتفاق دويل، شرطًا ال بد من توفره قبل رفع القضية حمل النزاع أمام حمكمة العدل الدولية.
 .9، ص2005ها القانونية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، لبعض جوانب

 .24-23أمحد أبو الوفا، املفاوضات الدولية، املرجع السابق، ص -72
 . 15ص ،أمحد أبو الوفا، املفاوضات الدولية، املرجع السابق -73
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 30: العدد

، (77)، والوساطة(76)، واملساعي احلميدة(75)، واملفاوضات، والتوفيق والتحقيق(74)الطرق هي: التحكيم 
لقضائية. وميكن للجمعية أن تسعى إىل حل أي نزاع نشأ أو قد ينشأ بني الدول األعضاء يف والتسوية ا

 .(78)احملكمة أو الذين يعدون أعضاء فيها دون التقيد واالكرتاث ابملدة املمنوحة للدول
وقد ينشأ النزاع بني دولتني أو أكثر من خالف على وقائع معينة، وإذا ما مت الفصل يف صحة هذه 

ئع ميكن التوصل إىل تسوية ودية للنزاع بعد ذلك. وهنا يف مثل هكذا حالة من األجدى ألطراف النزاع الوقا
إحالة املوضوع إىل التحقيق لتوضيح الوقائع املختلف عليها والتحقيق هبا، وتكون املناقشة حول حل النزاع 

 .(79)مرتكزة على أسس من الوقائع الصحيحة
                                                        

سلطة التحكيم كسلطة القضاء، وقراراته مبثابة حكم قضائي لناحية صفة اإللزام، ويقوم التحكيم على النظر يف النزاع  دتع -74
نزاع. ويتم عرض النزاع على التحكيم بناءً من قبل شخص أو هيئة يلجأ اليها املتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الصادر بشأن ذلك ال

على اتفاق الدول املتنازعة اليت حيق هلا أن تعرض على التحكيم أي نزاعات قد تنشأ بنيها، ومن ضمنها النزعات ذات املنحى القانوين 
جيب أن حتلها هيئة التحكيم كاخلالفات على تطبيق قاعدة دولية أو تفسري معاهدة ما. حيث يتم حتديد موضوع النزاع واملشكالت اليت 

أن  وكيفية تشكيل هذه اهليئة، مع كامل احلرية ألطراف النزاع يف اختيار اهليئة اليت حيتكمون إليها، واليت تصدر قراراهتا ابألغلبية وجيب
ادة األطراف املتنازعني، تكون مربرة. أن التحكيم طريقة قضائية تعتمد يف وجودها ويف تشكيل اهليئة اليت تفصل يف اخلصومة بناء على إر 

وهذا هو الفارق بني الوحيد بني التحكيم وبني القضاء الدويل، ألن القضاء وأن اعتمد على إرادة الدول األطراف يف النزاع ابلنسبة إىل 
ل وقوع اخلصومة والية القاضي، إال أن تشكيل احملكمة واإلجراءات اليت تطبقها هي من اختصاص القانون العام، الذي يتوىل حتديدها قب

وقبل أتفاق أطرافها على عرضها على احملكمة الدولية. عبد العزيز حممد سرحان، دور حمكمة العدل الدولية يف تسوية املنازعات الدولية، 
 .7، ص1991دار النهضة العربية، القاهرة، 

قائق املتعلقة أبي نزاع ينشأ بني التحقيق هو أن تقوم جلنة مشكلة من أكثر من شخص واحد ابلتحقيق مهمتها تقصي احل -75
دولتني، ودون تقدمي أي مالحظات من شأهنا أن تؤثر يف حتديد الطرف الذي تقع على عاتقه مسؤولية وقوع النزاع، أي أن مهمة جلنة 

هي التدخل يف  التحقيق هي فقط مجع احلقائق ووضعها بتصرف الطرفني. ووفقاً لقواعد القانون الدويل العام، فإن مهمة جلان التحقيق
النزاع بغية التوصل إىل األسباب واحلقائق اليت أدت اليه، ولذلك فإن األطراف املتنازعة غري ملزمة بقبول ما وصل اليه التحقيق، ألنه 

هو  ليس من مهام جلان التحقيق تقدمي أي اقرتاحات حلل النزاع، ومهمتها فقط أن متهد الطريق للتفاوض بشأن تسوية النزاع. والتوفيق
تشكيل جلان توفيق من ثالثة إىل مخسة أعضاء، وهذه اللجان تكون معروفة ومشكلة قبل قيام النزاع وليس بعده، وذلك ملواجهة أي 
خالف ممكن أن حيدث بني دول تربطها عدة اتفاقيات، تعرف مبعاهدة التوفيق، ومن بنودها حتديد طريقة تشكيل اللجنة واختصاصاهتا. 

الطريق حلل اخلالف حاًل هنائياً، عن طريق التوفيق بني أطراف النزاع. وعادة ما تتخذ جلان قرارات جلان التوفيق والتوفيق هو متهيد 
ابألغلبية، أما اجتماعاهتا فتكون سرية، وليست جمربة على نشر تقاريرها. والفرق بني جلان التوفيق وجلان التحقيق، أن هذه االخرية 

مهمتها مؤقتة تنتهي عند انتهاء التحقيق. اما جلان التوفيق فتتميز أهنا تنشأ مبوجب معاهدة توقعها  تشكل عند وقوع نزاع دويل وتكون
عدة أطراف، قبل حصول اي نزاع من املتوقع حصوله فيما بينهم. وتتكون جلان التوفيق من أكثر من فرد واحد وتقوم على مبدأ اجلماعية 

ك ملواجهة أي نزاع قد يقع أو يراد حله. والعالقة بني جلان التحقيق والتوفيق، تكون من واالستمرارية أي اهنا ليست جلان مؤقتة، وذل
ق خالل تعهد جلان التوفيق أحياانً ابلقيام ببعض أشكال التحقيق بغية الوصول إىل بعض احلقائق يف النزاع. إذن هناك رابطة ما بني التوفي

يف بعض النزاعات الدولية اليت ال يكفي ملباشرة حلها جمرد التحقيق. عصام العطية، القانون  والتحقي، إذ يعترب التوفيق تطوراً عملياً والزماً 
 .592، 591، ص2001الدويل العام، دار احلكمة للطباعة والنشر، بغداد، 

 عند وقوع خالف بني دولتني، وذلك -دولة او منظمة دولية-املساعي احلميدة هو التدخل الودي من جانب طرف حمايد  -76
 .586، 584ص ،هبدف تصفية اخلالفات بني هاتني الدولتني. عصام العطية، القانون الدويل العام، املرجع السابق

أما الوساطة فهي نشاط ودي تبذله دولة أو منظمة دولية حلل خالف قائم بني دولتني، وقد درجت العادة يف العمل الدويل  -77
من الشخصيات السياسية املعروفة على مستوى العالقات الدولية. حيث يباشر هذا االخري  يف جمال الوساطة إىل امليل يف اختيار الوسيط

االتصاالت بني األطراف واقرتاح احللول اليت يراها مناسبة، هبدف التوصل إىل اتفاق يرضي مجيع األطراف املتنازعني. وينحصر الفارق 
الوساطة مبباشرة االتصاالت اليت تتم بني أطراف النزاع ومتابعتها، كما يقدم  املساعي احلميدة والوساطة أبن الطرف الثالث يقوم يف حالة

 االقرتاحات ابحلل الذي يعتقد أنه مناسب لف ض النزاع، وإذا رأى أن ذلك يساعد أطرافه على التوصل إىل هناية جيدة من اتصاالهتم.
 .4ات وإرساء مبادئ القانون الدويل العام، املرجع السابق، صعبد العزيز حممد سرحان، دور حمكمة العدل الدولية يف تسوية املنازع

( من ميثاق األمم املتحدة على )يفض مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية ابلوسائل السلمية...(، 2/3نصت املادة ) -78
من شأن استمراره ان يعرض  ( من امليثاق على تعدد الوسائل السلمية حلل املنازعات )جيب على أطراف أي نزاع33ونصت املادة )

حفظ السلم واألمن الدويل للخطر ان يلتمسوا حله ابدئ ذي بدء بطريقة املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 
 .(القضائية..
 . 737، ص1975علي صادق أبو اهليف، القانون الدويل العام، منشأة املعارف، االسكندرية،  -79
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(، ان يف حالة وقوع نزاع بني الدول 119/2حدد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة )
األطراف ميكن حلها بطريقة املفاوضات فقط، من دون وضع طريقة أخرى حلل النزاع. ويقدم هذا النزاع 

( يف 119/2املادة ) إىل التفاوض خالل ثالثة أشهر من وقوعه، حيث ميكن للدول األطراف اللجوء إىل
حالة وقوع نزاع حول تطبيق او تفسري نظام روما. علماً أن هذه املادة مل تشر إىل بقية وسائل حل املنازعات 

التفويض الذي خّولت به اجلمعية من أجل حل املنازعات بني الدول األطراف  ن  إاليت ذكرانها سابقاً. 
رارات فاصلة يف نزاع معني قد تؤثر فيها بعض امليول ينتابه بعض الغموض، وهذا ما يؤدي إىل اختاذ ق

السياسية ملصلحة الدول الكربى. لذا يفضل أن ترفق اجلمعية الوسائل أو الطرق السلمية حلل النزاعات بني 
 الدول األطراف بتوصية من اجلمعية من دون اختيار األطراف املتنازعة الطريقة حلل النزاع.

السيادة بني الدول، فأنه ميكن للدول املتنازعة اللجوء إىل أي من وسائل حل  وتطبيقاً ملبدأ املساواة يف
النزاعات الدولية ابلطرق السلمية، حلل النزاعات كافة شرط أن توافق الدول املعنية على الوسيلة املستخدمة 

زاع وتزامنها يف واملعتمدة. و من الثابت يف القانون الدويل العام أنه ال يوجد ما مينع تعدد وسائل حل الن
الوصول إىل تسوية سلمية حلل النزاع، كما أن  -يف النهاية-الوقت نفسه، ابعتبار أن اهلدف من ذلك هو 

الدول ال تلتزم بعرض نزاعاهتا مع الدول االخرى على أية وسيلة دون موافقتها، وهذا يعين أن اختصاصات 
. اضافة إىل ذلك لقد أشارت املادة (80)ضائية أيضاً اجلمعية ليست فقط تشريعية و رقابية و إدارية، وامنا ق

( إىل عدم الزامية توصياهتا الصادرة منها، الن كلمة توصية تعين أهنا من الناحية القانونية غري 119/2)
ملزمة، يف حال اذا نظرت اجلمعية خبالف بني الدول األطراف، وكان من االفضل استعمال كلمة قرار عن 

( اليت مت اختتامها 119/2 ملزمة أكثر من الثانية. ومن خالل القراءة املتأنية للمادة )كلمة توصية كون االوىل
بعبارة: )للجمعية أن تتخذ توصيات حلل النزاع مبا يف ذلك إحالة النزاع إىل حمكمة العدل الدولية(، فقد 

بني الدول  أشار النظام األساسي للمحكمة أنه قد أوكل حمكمة العدل الدولية على حسم النزاعات
األطراف، وكما هو معلوم أن حمكمة العدل الدولية ختص ابلنظر ابلتقاضي مبا خيص الدول فقط، وابلتايل 

 .(81)الدول املتنازعة جمربة على تنفيذها ابلرغم من إلزامية تطبيقها اىلفأن قرارهتا اليت تصدر يف هذه النزاعات 
باشرة أو غري مباشرة على جزاء ينتج عنه جتميد أضف إىل ذلك، ان هذه املادة مل تنص على بصورة م

عضوية الدولة أو وقفها، يف حالة عدم امتثال الدول إىل التوصيات اليت تصدرها اجلمعية عند املنازعات، 
حيث كان من األفضل ان ترفق جزاءات على الدولة اليت ال تلتزم بتوصيات اجلمعية لكي متتثل كل دولة 

 .(82)إىل هذه التوصيات
نتج من خالل ما اسلفناه، أن اخلالفات أو النزاعات اليت حتدث بني الدول األطراف بسبب تطبيق نست

او تفسري النظام األساسي، حتل من خالل الوسائل السلمية فقط، واملشكلة أن مجعية الدول األطراف 

                                                        
 . 11، 10فا، املفاوضات الدولية، املرجع السابق، صأمحد أبو الو  -80
حممد صالح الدين، منظمة التجارة العاملية وآلية تسوية املنازعات، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة اببل، اببل،  -81
 . 61-58، ص2003

 .172اللجنة التحضريية إلنشاء احملكمة، املرجع السابق، ص -82
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وهذا ما يؤدي تفتقر إىل العقوابت اليت جيب ان تفرضها على الدول لكي جتربها على تنفيذ توصياهتا،  
 ابلنهاية إىل عدم امتثال الدول إىل تلك التوصيات مما قد يؤثر على عمل اجلمعية بصورة عامة.

 الخاتمة

بعد أن فرغنا من دراسة موضوع دور مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، ومن دون 
اليت ترّسخت لنا من خالل البحث، وبعض الدخول يف تكرار ما سبق حبثه؛ فإن  هناك بعض النتائج 

 التوصيات سوف نوجزها ابآليت:
 أواًل: النتائج

تتألف مجعية الدول األطراف من ممثلي مجيع الدول اليت صـــــادقت على النظام األســـــاســـــي للمحكمة  .1
دون إضــــفاء مركز تفضــــيلي لبعض الدول، وتكون الدول متســــاوية يف عضــــويتها ال فرق بني عضــــوية 

ضمة، وتكون العضوية فيها تلقائية للدول مبجرد املصادقة على النظام من غري أي شروط أصلية أو من
 موضوعية أو شكلية.

د مجعية الدول األطراف اهليئة التشـــــــــريعية للمحكمة الدولية اجلنائية، إذ تتمتع بصـــــــــالحيات  عّدة، عّ تُـ  .2
لصــــادرة من احملكمة، وميكنها منها: تعديل النظام األســــاســــي للمحكمِة النظام الداخلي هلا والواثئق ا

إضــافة جرائم دولية إىل اختصــاص احملكمة، وهلا أن تصــدر قرارات ومقررات تنظّم ســري اإلجراءات يف 
 أجهزة احملكمة، وهلا اختصاص اإلشراف العام التنظيمي واملايل واإلداري على مجيع أجهزة احملكمة.

بشــــــــــأن تفســــــــــري وتطبيق النظام األســــــــــاســــــــــي  تقوم مجعية الدول األطراف بتســــــــــوية املنازعات الدولية .3
للمحكمة، وذلك مبتابعة املســــــــــألة عن كثب  وإصــــــــــدار توصــــــــــيات للدول املتنازعة حلل النزاع ابلطرق 
ا ذات اعتبار يف  الســـــلمية الدبلوماســـــية القانونية، وان مل تكن التوصـــــيات ملزمة للدول املتنازعة إال  أهن 

النظر ابلنســــبة إىل القرارات اليت تصــــدرها مجعية الدول األطراف مســــألة التنازع. ونرى أن ه جيب إعادة 
كوهنا غري ملزمة، إذ جيب أن تكون ملزمة على مجيع الدول األطراف، إضـــــــــــــــافة إىل ذلك، جند قلة 
الدول العربية املصــــــــــــادقة على نظام روما واملتضــــــــــــمنة مخس دول فقط )األردن، اليمن، جيبويت، جزر 

 لة الثقل العريب داخل مجعية الدول األطراف.القمر، تونس(، وهذا يعين ق
 التوصيات ثانيًا:

آبلية تســــــوية املنازعات املتعلقة بتفســــــري  اً مرتبطاً هبا خمتصــــــ اً دائم اً إنشــــــاء مجعية الدول األطراف جهاز  .1
وتطبيق النظام األســاســي بني الدول األطراف، فللجمعية الصــالحية يف إنشــاء هيئات مرتبطة هبا مىت 

جة إىل ذلك، ومثل هذه الصـــــــــــالحية متكنها من إنشـــــــــــاء جهاز ذي صـــــــــــبغة قضـــــــــــائية ما دعت احلا
مستقباًل، وذلك على غرار بعض املنظمات الدولية اليت أفردت ملسألة تسوية املنازعات ما بني الدول 

 األعضاء فيها جهازاً قائماً بذاته خيتص بتسوية املنازعات أتمني االستقرار يف العالقات الدولية.
لكي جتربها على  أعضائها،عية الدول األطراف تفتقر إىل العقوابت اليت جيب ان تفرضها على مج ن  إ .2

تنفيذ قراراهتا، وهذا ما يؤدي ابلنهاية إىل عدم امتثال الدول إىل تلك التوصـــــــــــــــيات مما قد يؤثر على 
عمــل اجلمعيــة بصـــــــــــــــورة عــامــة. وعليــه جيــب على اجلمعيــة تعــديــل نظــامهــا الــداخلي من خالل فرض 
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عقوابت على الدول األعضـــــــــــــــاء يف حال عدم امتثاهلم لقراراهتا مثل فرض غرامات مالية، أو تعليق 
 .يف احملكمة اجلنائية الدولية عضويتها

نه يف أ( من النظام األســاســي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي أشــار إىل 119/2تعديل نص املادة ) .3
ذ جيب ان تكون إحالته إىل حمكمة العدل الدولية، إميكن  ،حال نشـــــــــــــــوب نزاع بني الدول األطراف
من ضمن صالحيات مجعية الدول األطراف  اجلنائية الدولية صالحيات حل النزاعات داخل احملكمة

 حصراً.
 المصادر

 الكتبأواًل: 
أمحد أبو الوفا، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت الدولية  -1

 .2000، القاهرة، تخصصة، دار النهضة العربية للنشرامل
 .2003امحد ابو الوفا، الوسيط يف قانون املنظمات الدولية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -2
أمحد أبو الوفا، املفاوضات الدولية دراسة لبعض جوانبها القانونية يف القانون الدويل والشريعة  -3

 .2005ة العربية للنشر، القاهرة، اإلسالمية، دار النهض
 .1997عبد الكرمي علوان خضري، الوسيط يف القانون الدويل العام، عمان،  -4
عبد العزيز حممد سرحان، دور حمكمة العدل الدولية يف تسوية املنازعات الدولية، دار النهضة  -5

 .1991العربية، القاهرة، 
 .2001احلكمة للطباعة والنشر، بغداد،  عصام العطية، القانون الدويل العام، دار -6
عصام حممد امحد زانيت، قواعد تعيني املوظفني الدوليني، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -7

1995. 
، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، علي يوسف الشكري، القضاء اجلنائي الدويل يف عامل متغري -8

2014. 
احملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، فيدا جنيب محد،  -9

2006. 
 .1992صاحل مهدي العبيدي، قانون املنظمات الدولية، مطبعة العاين، بغداد،  -10
حممد اجملذوب، التنظيم الدويل، النظرية العامة واملنظمات الدولية واإلقليمية، الدار اجلامعية  -11

 .1998بريوت،  اعة والنشر،للطب
بريوت، ، منشورات صادر احلقوقيةسر عامر املختار، احملكمة اجلنائية الدولية دراسة نقدية، اي -12
2016. 

 أنظمة املحكمة:
 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. -1
 النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية. -2
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 لرسائل واالطاريحثانيًا: ا 
القضاء الدويل اجلنائي )دراسة نظرية حتليلية مقارنة للنظم األساسية  ،علي ضياء حسني الشمري -1

 .كلية القانون، جامعة اببل،  للمحاكم اجلنائية(، رسالة ماجستري
ة دكتوراه، كلية احلقوق، زايد عيتاين، احملكمة اجلنائية الد ولية وتطور القانون الدويّل اجلنائّي، اطروح -2

 .2006اجلامعة اللبنانية، بريوت، 
سوسن متر خان بكة، اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  -3

 .2004الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، 
لية تسوية املنازعات، رسالة ماجستري، كلية القانون، حممد صالح الدين، منظمة التجارة العاملية وآ -4

 .2003جامعة اببل، اببل، 
 القراراتثالثًا: 

قرار مجعية الدول األطراف بشأن اختيار موظفي احملكمة الذي اختذته اجلمعية يف جلستها العامة  -1
 .ICC _ASP/1/RES. 10الوثيقة  2002أيلول//9الثالثة املعقودة يف 

 2004أيلول//9قرار مجعية الدول األطراف املتخذ يف جلستها العامة اخلامسة للدورة الثالثة يف  -2
-ICC( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، الوثيقة 29بتوافق اآلراء، بشأن حتسني املادة )

ASP/3/Res. 2. Press Release Doc. Third Session of ASP،5th Meeting، 9 September 
2004، NO ASP 2004. oo7،P 1. 

 التقاريررابعًا: 
تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة  -1

، حتت عنوان )اقرتاح بشأن انتخاب رئيس للجمعية 2004أيلول//10 - 6جلمعية الدول األطراف للفرتة 
 .ICC-ASP/3/24، الوثيقة 3، ص2004آب//31 والعضوية املقبلة للمكتب(،

تقرير الدورة األوىل )االستئناف األول والثاين( جلمعية الدول األطراف، منشورات األمم املتحدة،  -2
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لدول األطراف، منشورات األمم املتحدة، قسم طباعة الواثئق، األمم تقرير الدورة الثانية جلمعية ا -3

 .Icc-Asp/2/10، الوثيقة 2003املتحدة، نيويورك، 
تقرير اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة دولية جنائية، األمم املتحدة، مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي  -4

 .1998متوز  17 -حزيران  15روما، للمفوضني املعين إبنشاء حمكمة دولية جنائية، 
تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة  -5

، حتت عنوان )اقرتاح بشأن انتخاب رئيس للجمعية 2004أيلول//10 - 6جلمعية الدول األطراف للفرتة 
 .ICC-ASP/3/24 ، الوثيقة2004آب//31والعضوية املقبلة للمكتب(، 
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قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونواب املدعي  -6
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 9 -شباط  26شروع اتفاق بشأن العالقة بني احملكمة الدولية اجلنائية واألمم املتحدة، نيويورك، م -7
 8، (PCNICC/2001/1/A. dd1)، وثيقة رقم 2001تشرين األول  5 -أيلول 24، و2001آذار 

 .3، 2، 1، املادة 2002كانون الثاين 
تقرير الدورة األوىل )االستئناف األول والثاين( جلمعية الدول األطراف، منشورات األمم املتحدة،  -8

 .ICC-ASP/1/3/Add، الوثيقة 2-1، ص2003نيويورك،  -طبع يف قسم طباعة الواثئق، األمم املتحدة
1. 

باعة الواثئق، األمم تقرير الدورة الثانية جلمعية الدول األطراف، منشورات األمم املتحدة، قسم ط -9
 .Icc-Asp/2/10، الوثيقة 2003املتحدة، نيويورك، 

 املجالتخامسًا: 
جملة املأمون، دمشق، عدد ، )بعض املالمح األساسية( حممد عزيز شكري، احملكمة اجلنائية الدولية -1

 .2008، اب 7-8
 -األمحر، العدد السابع عشر، متوزعامر الزمايل، جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصلب  -2
 .2001أب/
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 املواقع االلكرتونيةسادسًا: 
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3. www.icc-int/registry/registrar.php. 
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تأثير الشمول المالي على مؤشرات كفاية رأس المال )العراق حالة 

 (2016 -2010للمدة  دراسية

Effect of financial inclusion on capital adequacy 

indicators (Iraq case study for the period 2010 -2016) 
 (1) أ.م.د كمال كاظم جواد الشمري

Assist. Prof. Kamal K. Jawad Al-Shimari 

 Fatlawi -Riam F. Shakir Al(2) ريام فاضل شاكر الفتالوي

 مستخلصال

يعد الشمول املايل احد اولوايت السياسات املالية والنقدية بشكل عام والعراق بشكل خاص، وذلك 
فة املصرفية لدى اجملتمع وحتسني اداء القطاع املايل واملصريف يف العراق، وقد ملا له من دور كبري يف تعزيز الثقا

سعى صانعو السياسات النقدية واملالية اىل ايصال اخلدمات املالية اىل شرائح اجملتمع كافة وخاصة الشرائح 
 الشمول املايل، احملرومة من هذه اخلدمات احليوية، وتعد تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت بوابة الوصول اىل

ومن جانب اخر كانت البنوك التجارية تواجه خمتلف انواع املخاطر خالل اعماهلا اليومية ولغرض تاليف 
الوقوع يف مثل هذه املخاطر فقد مت حتديد نسبة حمددة من كفاية رأ  املال للحيلولة دون فشل البنوك 

كيف سيؤثر الشمول الدراسة من مشكلة رئيسية مفادها )وقد انطلقت ، ولتعزيز السوق واالستقرار املصريف
( واليت تضمنت جمموعة من التساؤالت إلعطاء رؤية علمية املايل على مؤشرات كفاية رأ  املال يف العراق

الشمول  ابعاد أتثري متكاملة تبني الفعالية االقتصادية للشمول املايل يف تعزيز االستقرار املصريف. وقد مت حتليل
( ابستخدام 2016-2010يف العراق للمدة ) املتمثلة ابلوصول واالستخدام على كفاية رأ  املال املايل

وجود عالقة أتثري وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات امهها  (SPSS.V25)الربانمج االحصائي 
ة أتثري ذات داللة ومؤشر كفاية رأ  املال، وكذلك عدم وجود عالقذات داللة معنوية بني ابعاد الوصول 

                                                        
 كلية اإلدارة واالقتصاد.جامعة كربالء/   -1
 جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد. -2
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 وتوصل الباحثان اىل جمموعة توصيات امههامعنوية بني مجيع ابعاد االستخدام ومؤشر كفاية را  املال، 
توسيع استخدام أجهزة الصراف اآليل ونقاط البيع والبطاقات اإللكرتونية، ب ضرورة قيام البنك املركزي العراقي

وإيصاهلا إىل اكرب شرحية يف اجملتمع مالت املصرفية اإللكرتونية لدور اهلام الذي تلعبه يف توفري املعاوذلك ل
مشاركة املؤسسات التعليمية، سواء يف املدار  أو التعليم العايل من خالل  التوجه حنوالعراقي، وكذلك 

املايل لتحقيق منو شامل يف الشمول أمهية  م يفهمونضروري جعلهفمن ال ،ثقيفيةالربامج التعليمية والت
 .اد، األمر الذي بدوره سيحفزها على املشاركة تلقائًيا يف النظام املايلاالقتص

 الكلمات املفتاحية: الشمول املايل، مؤشر كفاية رأ  املال، البنك املركزي.
Abstract 
Financial inclusion is one of the priorities of monetary and monetary 

policies in general and Iraq in particular, because of its great role in 

enhancing the banking culture of the society and improving the performance 

of the banking and financial sector in Iraq. Monetary and financial policy 

makers have sought to deliver financial services to all segments of society, 

And the information and communication technology is the gateway to access 

to financial coverage. On the other hand, commercial banks have faced 

various types of risks during their daily operations. In order to avoid the 

occurrence of such risks, a specific percentage of KFA The study started 

from a major problem (how financial coverage will affect the capital 

adequacy indicators in Iraq), which included a set of questions to give an 

integrated scientific vision indicating the economic effectiveness of financial 

coverage in enhancing banking stability.. The impact of the dimensions of 

the financial coverage of access and utilization on capital adequacy in Iraq 

for the period 2010-2016 was analyzed using the SPSS.V25. The study 

reached a number of conclusions, the most important of which was a 

significant effect relationship between the dimensions of access and the 

capital adequacy index, As well as the trend towards the participation of 

educational institutions, both in schools and higher education through 

educational and educational programs, it is necessary to make them 

understand the importance of financial inclusion to achieve comprehensive 

growth in the economy, which in turn will stimulate them to participate 

automatically in the financial system. 

Keywords: Financial inclusion, capital adequacy index, central bank. 

 منهجية البحث :المبحث األول

 أواًل: مشكلة البحث 
 التساؤالت االتية: نتتمثل مشكلة البحث يف االجابة ع
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قيا  املســــــتوى من خالهلا  وما املؤشــــــرات اليت ميكن ه؟ؤ ؟ ما أمهيته ومبادالشــــــمول املايلاملقصــــــود ما  -

 العام له؟
 امهيته ومعايريه؟مبؤشر كفاية رأ  املال؟ وما ما املقصود  -
 هل هناك أتثري ذات داللة احصائية ومعنوية بني ابعاد الوصول ومؤشر كفاية رأ  املال؟ -
 هل هناك أتثري ذات داللة احصائية بني ابعاد االستخدام ومؤشر كفاية رأ  املال؟ -

 ثانيًا: أهمية البحث
 أتيت أمهية البحث من خالل جمموعة من النقاط االتية:

 مول املايل يف العراق يف ضوء قيا  اهم مؤشراته وحتليلها.معرفة واقع الش -
 .حتديد مدى مسامهة ابعاد الشمول املايل يف حتقيق االستقرار املصريف -
إعطاء رؤية علمية يف إطار متكامل من التطورات النظرية والتطبيقية اليت تبني الفعالية االقتصـــــــــــــــادية  -

ه موضــوعاً حيوايً مل حيصــل عدبالشــمول املايل لرتكيز على ابيف تعزيز االســتقرار املصــريف  لشــمول املايلل
 .مستوىعلى حصة كافية من الدراسة يف املؤسسات األكادميية والبحثية على 

 ثالثًا: فرضيات البحث
بني  احصائية معنويةذات داللة أثر توجد هناك عالقة ينطلق البحث من فرضية رئيسة مفادها )ال 

 كفاية رأ  املال(، ولقد تفرع منها الفرضيات الفرعية االتية:ومؤشر   الشمول املايل
 رعالقة أتثري ذات داللة احصـــــائية معنوية بني ابعاد الوصـــــول ومؤشــــ التوجد الفرضـــــية الفرعية األوىل: -

 كفاية رأ  املال.
فاية أتثري ذات داللة احصــائية معنوية بني ابعاد االســتخدام ومؤشــر ك الفرضــية الفرعية الثانية: التوجد -

 رأ  املال.
 رابعًا: حدود البحث
 :مبا أييتتتمثل حدود البحث 

 ابلعراق كحالة دراسية.احلدود املكانية: تتمثل احلدود املكانية  .1
: احلقبة الزمنية لبياانت ومؤشـــرات الشـــمول املايل واالســـتقرار املصـــريف اليت مت اعتمادها الزمانيةاحلدود  .2

 .(2010-2016البحث للمدة )يف 
 هيكلية البحث خامسًا:

من حيث املشكلة  منهجية البحثتضمن املبحث األول ،مباحث ةثالثلى عالبحث  ةهيكليمت تقسيم 
اإلطار النظري للشمول املايل  تناولالثاين فقد املبحث اما واالمهية والفرضيات الرئيسة وهيكلية البحث. 

تناول املبحث الثالث يف حني  حمورين أساسيني،..اخل وفق .املال حيث املفهوم واالمهية و ومؤشر كفاية رأ 
 SPSS.v25حتليل بياانت الشمول املايل ومؤشر كفاية رأ  املال يف العراق واستخدام الربانمج االحصائي 

الستخراج عالقة اثر الشمول املايل على مؤشر كفاية رأ  املال يف العراق، واخرياً املبحث الرابع الذي مت 
 توصل إليها الباحثان.ليت ا التوصياتو  اتفيه تناول االستنتاج
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 الخلفية النظرية للشمول المالي واالستقرار المصرفيالمبحث الثاني: 

 ي والنظري للشمول املاليماملحور األول: اإلطار أملفاهي

 مول املايلشحملة  رخيية عن الأواًل: 
وقد تصاعد االهتمام  ،التسعينات من القرن املاضيتعود جذور الشمول املايل التارخيية إىل أوائل عقد 

هبذه الربامج استجابة لدعوات ومناشدات جمموعة من حمافظي البنوك املركزية يف جمموعة من الدول النامية 
إذ تضمنت هذه املناشدات توسيع نطاق  ،والسيما يف دول شرق آسيا ،والناشئة يف خمتلف أحناء العامل

( من سكان %50بعد أن كان أكثر من ) ،فية لتشمل اكرب شرحية ممكنة من اجملتمعاخلدمات املالية واملصر 
 العامل ال يستطيعون الوصول إىل اخلدمات املالية واملصرفية.

بل يساهم  ،إن توسع قاعدة اخلدمات املصرفية مبختلف أنواعها ال يعطي استقرارا ماليا لألفراد فحسب
يف رفع معدالت النمو االقتصادي وحتسني نوعية احلياة للمجتمع أبكمله عرب خدمات االئتمان والدفع 

 والتأمني وحتفيز املدخرات اليت أصبحت من ضرورات العصر.
فبعد أن أدركت احلكومات والبنوك التجارية  ،لقد تغريت سياسة الشمول املايل يف السنوات األخرية

عملت على حتقيق الشمول املايل  ،ج الفقراء ومنخفضي الدخل يف اخلدمات املالية واملصرفيةإمكانية إدما 
وذلك من خالل وضع خطط وبرامج منظمة هتدف إىل الوصول إىل مستوايت عالية من مؤشرات الشمول 

ة من كشفت الدراسات االستقصائية املعد  2011ففي عام  ،املايل اليت مت حتديدها من قبل البنك الدويل
أبن التعليم ومستوى نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفع  ،( دولة148قبل البنك الدويل واليت مشلت )

بشكل واضح يف الدول اليت قامت بتطبيق برامج وخطط الشمول املايل مقارنة ابلدول األخرى اليت مل تتحرك 
مكافحة ظاهرة اخلدمات املالية يف  كما أثبتت تلك الدراسات أبن الشمول املايل يعمل على  ،هبذا االجتاه

 ,Ramizوخيفض من مستوايت الفائدة فضال عن كونه حيقق النمو االقتصادي املستدام ) ،الظل )املرابني(
et al, 2017: 3.) 

إن ظهور مشاريع التمويل األصغر يف مطلع السبعينات من القرن املاضي يعد النواة األوىل ملفهوم 
فالشمول املايل ينطوي على تقدمي خمتلف أنواع اخلدمات  ،بد من التميز بني االثننيإال انه ال ،الشمول املايل

يف حني  ،املالية واملصرفية ألكرب عدد ممكن من شرائح اجملتمع مثل القروض واالدخار والتأمني والتحويل
صغرية فقط، يتحدد مفهوم التمويل األصغر مبنح القروض الصغرية وامليسرة ألصحاب املشاريع الفردية ال

(. ومبرور الزمن تطور مفهوم Christen et al, 2004: 2وغالباً ما تقوم هبذا النشاط منظمات غري حكومية )
االئتمان األصغر من التمويل األصغر مث إىل مفهوم الشمول املايل والذي يقصد به تقدمي أنظمة مالية 

كما يتضمن   ،&(Helms, Littlefield 2006: 1متكاملة ختدم النا  الفقراء ومنخفضي الدخل )
الشمول املايل اجلهود املبذولة للوصول إىل إفراد غري مشمولني ابخلدمات املالية واملصرفية، واليت تتمثل بتأميم 
البنوك واندماج املصارف الريفية واإلقليمية وتوسيع البنية التحتية املصرفية فضال عن مضاعفة أعداد الفروع 

ن كل هذه املبادرات اليت كانت تسعى لتقدمي اخلدمات املالية واملصرفية لألفراد أة إىل املصرفية، وجتدر اإلشار 
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املهمشني ماليا مل تصل إىل كافة شرائح اجملتمع، إذ ال يزال هنالك عدد كبري من األسر الفقرية حمرومة من  
 (.Chakrabarty,2011: 3ابسط اخلدمات املالية واملصرفية األساسية )

 م الشمول املايلاثنياً: مفهو 
يطلق مصطلح الشمول املايل على العديد من املفاهيم حبسب الُكتاب والباحثني النعكاسه املباشر على 
االستقرار املايل واملصريف بشكل خاص والنمو االقتصادي بشكل عام يف االقتصادات املتقدمة والنامية على 

واشنطن على انه "احلالة اليت يكون فيها مجيع فقد ُعرف الشمول املايل حسب مركز الشمول يف  ،حد سواء
األفراد قادرين على الوصول إىل جمموعة كاملة من اخلدمات املالية ذات اجلودة العالية والكلفة املنخفضة 

حيث ميكن الوصول اىل اخلدمات املالية من خالل مقدمي تلك  ،وأبسلوب مالئم حيفظ كرامة العمالء
 ,2013:225)احلاجات اخلاصة والفقراء واملناطق الريفية واملناطق املهمشة"اخلدمات مبا يف ذلك فئة ذوي 

Gatnar) كما ُعرف أيضا أبنه "عملية ضمان الوصول إىل اخلدمات املالية واالئتمانية يف الوقت املناسب.
 Gupter, etوالكايف عند احلاجة للفئات الضعيفة والفئات ذات الدخل املنخفض بتكلفة معقولة")

al,2012:133.) 
الشمول  (AFI)ومؤسسة التحالف العاملي للشمول املايِل (  G2ع رفت )جمموعة العشرين ويف تعريف آخر

املايل أبنه "تعزيز وصول واستخدام كافة فئات اجملتمع حيث يشمل الفئات املهمشة و الفقرية للخدمات 
 بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة"واملنتجات املالية اليت تتناسب مع احتياجاهتم حبيث تقدم هلم 

بني مفهوم الشمول املايل  اً ويف هذا الصدد يتبني ابن هناك فرق (.3-2 :2015)صندوق النقد العريب، 
ومفهوم احلصول على اخلدمات املالية حيث ان الشمول املايل يشمل نسبة االفراد والشركات الذين 

ان. فعدم االستخدام ال يعين ابلضرورة صعوبة احلصول يستخدمون اخلدمات املالية من امجايل عدد السك
قد يكون بعض األفراد قادرين ابحلصول على اخلدمات وأبسعار مناسبة ولكنهم ال مييلون فعلى اخلدمات. 

إىل استخدامها، وآخرين يفتقرون ابحلصول على هذه اخلدمات بسبب تكلفتها الباهظة او عدم توافر هذه 
وإن عدم وجود مشول مايل  ،ز التنظيمية أو العقبات التنظيمية او ألسباب ثقافيةأو بسبب احلواج اخلدمات

رمبا يعزى إىل نقص ابلطلب على اخلدمات او وجود بعض العوائق متنع وصول األفراد والشركات إىل 
 .GFDR) ,2014:(16 اخلدمات

رى ي ،تلف الكتّاب والباحثنيالتعاريف واملفاهيم املختلفة للشمول املايل واليت أشار إليها خمومن خالل 
ومبا  ،قبل شرائح اجملتمع نواستخدامها مو ااتحة املنتجات واخلدمات املالية هاملايل ابن الشمول الباحثان 

يشمل الفئات ذوي الدخل احملدود وامليسورين، كما تقدم بشكل عادل وبتكاليف معقوله دون متييز 
من خالل القنوات الرمسية اليت  وتساعدهم على استمرار مشاريعهم ليصبحوا جزءا من النشاط االقتصادي

ه اإلشرافية على تنفيذ هذه اليت يصدرها البنك املركزي بتمام رقابت حتكم عملها من التعليمات و الضوابط
 .هنفس التعليمات والضوابط مبا يضمن محاية حقوق املستهلك ونشر الثقافة املالية ابلوقت

 اثلثاً: أمهية الشمول املايل
 من خالل اآليت:الشمول املايل امهية  تربز
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الشــــمول  حيث ان هناك عالقة طردية بني ،يســــهم الشــــمول املايل يف تعزيز جهود التنمية االقتصــــادية .1
 (.2018:13)الدريعي، املايل والناتج احمللي االمجايل

يف أمتته النظام املايل حيث يتطلب توســـــــيع انتشـــــــار اخلدمات املالية  اً مهم اً يلعب الشـــــــمول املايل دور  .2
وزايدة معدالت اســــــــتخدامها املزيد من أمتتة هذه اخلدمات، ومبا جيذب املزيد من مســــــــتخدمني الثورة 

 ال االتصـــــــــــــاالت وااللكرتونيات اليت يشـــــــــــــهدها العامل يف القرن الواحد والعشـــــــــــــرينالتكنولوجية يف جم
(World Bank, 2014:2.) 

يُعد الشـــــــمول املايل عنصـــــــرا متزايد األمهية لســـــــياســـــــات التنمية الدولية، كما يتضـــــــح ذلك من اعتماد  .3
( 17ملتكونة من )، ا2015اجلمعية العامة لألمم املتحدة"اهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة" يف أيلول عام 

هدفاً رئيسـياً، سـتة منها حتتوي على مؤشـرات مرتبطة ابلشـمول املايل، وعلى سـبيل املثال كان اهلدف 
األول هو القضــاء على الفقر جبميع أشــكاله يف كل مكان، وحصــول اجلميع على عدد من اخلدمات 

أما اهلدف الثاين  ،الية(، مبا يف ذلك اخلدمات امل2030األســـاســـية كهدف ميكن حتقيقه حبلول عام )
فكان تعزيز النمو االقتصـــــادي الشـــــامل واملســـــتدام والعمالة الكاملة وفرص العمل الالئق للجميع كما 
يشــري ايضــاً إىل احلاجة اىل تشــجيع املشــاريع الصــغرية واملتوســطة وإضــفاء الطابع الرمسي وتنميتها، من 

اف مجيع الدول األعضـــــاء يف األمم املتحدة خالل الوصـــــول إىل اخلدمات املالية، وهذا يدل على اعرت 
 (.Clotteau& Measho, 2016:13أبمهية الشمول املايل يف التنمية االجتماعية واالقتصادية )

للشـــمول املايل دور يف تعزيز قدرة األفراد على االندماج واملســـامهة يف بناء جمتمعاهتم حيث أن حتســني  .4
ة يف النظام املايل ســتعزز قدرهتم على بدء أعماهلم اخلاصــة، قدرة االفراد على اســتخدام اخلدمات املالي

واالســــــتثمار يف التعليم، فضــــــالً عن حتســــــني قدرهتم على إدارة خماطرهم املالية وامتصــــــاص الصــــــدمات 
 (.2: 2016املرتبطة ابلتغريات املالية )إضاءات مالية ومصرفية،

هاب، حيث ان اجراءات مكافحة يســــــــــاعد الشــــــــــمول املايل يف مكافحة غســــــــــيل االموال ومتويل االر  .5
غسيل املوال ومتويل االرهاب ترتبط اجيابيا بـــــــــــــ )عالقة طردية( مع الشمول املايل، ذلك يعين كلما زاد 
اســـــــــــتخدام اخلدمات املالية الرمسية زادت كفاءة مكافحة غســـــــــــيل االموال ومتويل االرهاب وهذا يدل 

ين مالياً يف التعامل مع املؤســــــســــــات املالية على توحيد اهلدف يف جذب االفراد والشــــــركات املســــــتبعد
 (.FATF/OECD,2013:15واملصرفية )

 مول املايلشمبادئ ال: رابعاً 
تتضمن مبادئ الشمول املايل تقدمي العون واملساعدة من اجل هتيئة البيئة التنظيمية اخلاصة ابلسياسات 

لتحسني سبل وصول الفقراء للخدمات املالية من  ،الداعمة للشمول املايل القائم على اإلبداع واالبتكار
 -:من ابرز املبادئ اليت يقوم عليها الشمول املايل ما أييت ،خالل االنتشار اآلمن والسليم للمناهج اجلديدة

غر  االلتزام احلكومي الواســـــــــــع والصـــــــــــريح جتاه الشـــــــــــمول املايل  وتتضـــــــــــمن :(Leadership)القيادة .1
، ومن الناحية العملية فان ذلك يعىن ان احلكومات االكثر جناحاً للمســـــــــــــاعدة يف ختفيف وطأة الفقر

وذلك من خالل معاجلة قضــــــااي الســــــياســــــة العامة والتنظيمية ذات  ،هي االكثر دعما للشــــــمول املايل
الصـــــــــلة ابالبتكار ومحاية املســـــــــتهلك وتيســـــــــري مناهج جديدة فضـــــــــالً عن اعتماد مناهج تعاونية ازاء 
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مبا يف ذلك القطاع العام و الســــــــلطات الرقابية  ،قبل اجلهات ذات الصــــــــلةالشــــــــمول املايل متار  من  
ودعم برامج التثقيف املـايل أو من خالل تطوير البنيـة التحتيـة لنظم املـدفوعـات ومجع وتوفري البياانت 
ياســـــــــــــــات القائمة على االدلة اليت من شـــــــــــــــأهنا ان حتافظ على ســـــــــــــــالمة النظام املايل  لدعم الســـــــــــــــ

(G20,2010:2.) 
هبا تنفيذ منهج الســـــياســـــات اليت تشـــــجع على املنافســـــة وتتيح احلوافز  (: ويقصـــــدDiversityالتنوع ) .2

املســـتندة إىل أوضـــاع الســـوق لتوفري الوصـــول املســـتدام للخدمات املالية واســـتخدام جمموعة واســـعة من 
فضـــــــالً  اخلدمات ميســـــــورة التكلفة مثل )خدمات االيداع، والقروض، الدفع، والتحويالت، والتأمني(

ان هذه الســــــــــــياســــــــــــات توفر جمموعة متنوعه من جهات تقدمي اخلدمة )حيث ان تنوع املنتجات عن 
ومقدمي اخلدمات ميكن ان يؤدي اىل توافر اخلدمات وتعزيز املنافســـة الشـــريفة وكذلك يزيد من فرص 

 حصول الشرائح املستبعدة على اخلدمات املالية واملصرفية واستخدامها(.
ويتضـــمن تشـــجيع التطور التكنولوجي واالدوات املؤســـســـية كوســـيلة لتوســـيع  (:Innovationالتطوير) .3

 نطــــاق الوصـــــــــــــــول إىل النظــــام املــــايل، مع االشـــــــــــــــــــارة اىل نقــــاط الضـــــــــــــــعف يف البنيــــة األســـــــــــــــــــا 
 .(2018:42)العامري،

د املتعارف هبا وجود عناصر شاملة حلماية املستهلك يف إطار القواع (: ويقصدProtectionاحلماية ) .4
 .عليها من قبل احلكومة ومقدمي اخلدمات املالية واملصرفية ومستخدمي هذه اخلدمات

به العمل على حمو األمية املالية لألفراد، لتحقيق االســـــــــتفادة  (: يقصـــــــــدEmpowermentالتمكني ) .5
 Alliance) هتماملثلى من اخلدمات املالية، لذلك البد من تطوير قدراهتم وثقافاهتم املالية ومتكني قدرا

for Financial Inclusion,2011,3.) 
بيئة مؤســســية تتضــح فيها خطوط املســاءلة والتنســيق واحملاســبة  (: يعين خلقCooperationالتعاون ) .6

احلكومية، و تشـــــجيع الشـــــراكات واملشـــــاورات املباشـــــرة مع احلكومة والشـــــركات وأصـــــحاب املصـــــاحل 
 .(2016:32)ابو دية، املعنيني يف القطاع املايل

بياانت كافية ودقيقة، واســـــتخدامها لوضـــــع ســـــياســـــة عامة قائمة  (: جيب توفريKnowledgeاملعرفة ) .7
على أدلـة وأدوات لقيـا  التقـدم يف الشـــــــــــــــمول املـايل من قبـل اجلهـات الرقيبـة واإلشـــــــــــــــرافيـه ومزودي 

 (.G20,2010:20) اخلدمات املالية واملصرفية
للســـــــياســـــــات وخاص ابلنواحي التنظيمية بشـــــــكل وضـــــــع إطار  (: هوProportionalityالتناســـــــب ) .8

يتناســــــــب مع املخاطر واملنافع اليت تنطوي عليها املنتجات واخلدمات املالية املبتكرة ويســــــــتند إىل فهم 
للفجوات واملعوقـات املوجودة يف التنظيم احلـايل الـذي خيتلف يف املنــافع واملخــاطر املرتبطــة ابخلـدمـات 

 (.38: 2018)مطر، املالية ومقدمي اخلدمات املالية
بنظر االعتبار املســـــــــــــــائل التالية املعايري الدولية والظروف  (: يعين االخذFrameworkإطار العمل ) .9

الوطنية ودعم املشــــهد التنافســــي: نظام مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب على حنو مالئم ومرن 
مي واضـــــــــح للقيمة املخزنة نظام تنظي ،شـــــــــروط اســـــــــتخدام الوكالء كواجهة عميل ؛قائم على املخاطر



  

 (2016 -2010للمدة  أتثري الشمول املايل على مؤشرات كفاية رأس املال )العراق حالة دراسية 

571 

واحلوافز املوجهة حنو الســـــــوق لتحقيق اهلدف طويل األجل املتمثل يف قابلية التشـــــــغيل البيين ،إلكرتونياً 
 (.National Strategy for Financial Inclusion ,2015:15) والتواصل البيين

 خامسًا: ابعاد الشمول املايل ومؤشرات قياسه
( من أجل الشمول املايل على GPFI( مع توصية الشراكة العاملية )G20العشرين )اصدرت جمموعة 

 هذه تتناول ثالثة أبعاد رئيسة هي:تُقيس  جمموعة أساسية من مؤشرات قيا  الشمول املايل، و
 :بٌعد الوصول ومؤشرات قياسه .1

دام اخلدمات يساعدان هذا البعد يف قيا  حجم السكان املصرفيني، ويقصد به القدرة على استخ
وهو يعكس عمق التواصل للخدمات واملنتجات املالية يف  ،واملنتجات املالية املتاحة من املنظمات الرمسية

إطار نظام مايل شامل، ينبغي أن تكون اخلدمات املالية متاحة بسهولة للمستخدمني احملتملني وميكن 
الفروع /  ،دم اخلدمات املالية مثل املصرفاإلشارة إىل توافر اخلدمات من قبل عدد نقاط الوصول اليت تق

( أو يف بعض البلدان املعروفة BAsأو وكالء البنوك ) (ATMs، وآالت الصرف اآليل )branchesاملنافذ 
 .(Gamito,2018:9( لتوفري اخلدمات املصرفية للسكان )BCsابسم املراسالت املصرفية )

التطورات املصرفية احلديثة عرب اهلاتف احملمول واستخدام اخلدمات املالية عرب شبكات االنرتنت  ن  إ
تفتح قنوات جديدة إىل اخلدمات املالية الرمسية حيث ان التكنولوجيا اليت مت اعتمادها يف القطاع  املختلفة

ة الصراف االيل وان بعد املسافة املصريف تتجاوز الوصول املصريف التقليدي الذي يقا  بعدد الفروع واجهز 
امام الوصول للخدمة املالية وأن املؤشرات التقليدية لقيا  الوصول للخدمات املالية غري وافية  اً مل يعد حاجز 

 .(Camara and Tuesta, 2014:10حالياً )
 بعد االستخدام ومؤشرات قياسه: .2

تفشل احلمالت اليت هتدف إىل  ،املثالهو االستخدام الفعلي للمنتجات واخلدمات املالية، على سبيل 
زايدة عدد احلساابت اذا كانت تلك استخدام احلساابت يتم استخدامها بشكل اندر او مل يتم استخدامها 

وان حتديد مدى استخدام اخلدمات املالية يتطلب مجع بياانت حول مدى انتظام وتواتر االستخدام ، مطلقا
 (.Morgan &Yoshino,2016:4) عرب فرتة زمنية معينة

 :بٌعد اجلودة ومؤشرات قياسه .3
يقصد هبا قدرة اخلدمات املالية او املنتجات على تلبية طلبات املستهلك وان عملية وضع مؤشرات 

حتداي نظراي حبد ذاته وذلك لكون بعد اجلودة للشمول املايل ليس بعدًا واضحاً  دُّ علقيا  ابعاد اجلودة يُ 
العوامل اليت تؤثر على جودة ونوعية اخلدمات املالية مثل تكلفة اخلدمة، ومباشرًا ألن هنالك العديد من 

وفعالية آلية التعويض ابإلضافة اىل خدمات محاية املستهلك والكفاالت املالية، واملنافسة  ،ووعي املستهلك
تؤكد ، و AFI,2013): (4الشفافة يف السوق، وهنالك ايضا العوامل غري ملموسة مثل ثقة املستهلك 

املؤلفات على حاجة النا  إىل تطوير قائمة ابلقدرات املالية حىت يتمكنوا من االستفادة الكاملة من 
اخلدمات اليت يتم تقدميها هلم، حيث اصبحت القدرة املالية للعميل جانبا مركزاي متزايد االمهية يف التفكري 

 ،اهم ميزه يف حتسينات القدرة املالية دويؤكد املؤلفون على دور"التجربة" حيث تع ،حول الشمول املايل
 .(Mariz, 2017:26) حىت قبل فهمها بشكل كامل ،وتشمل تلك التجربة استخدام املنتجات املالية
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 -بعد كما يف اآليت: كل  قيا  ومؤشرات املايل الشمول ألبعاد تلخيص (1) اجلدول و يوضح 
 .قياسها ومؤشرات املايل الشمول أبعاد (1) جدول

 مؤشرات قياسه البعد

الوصول الى الخدمات 

 المالية

من البالغني  10000لكل  عدد نقاط الوصـــــــــــــــول للخدمة املالية •
 سب احملافظة.حبعلى املستوى احمللي 

 كيلو مرت مربع  1000( لكل ATMعدد أجهزة الصراف اآليل) •
 حساابت حتويل املايل االلكرتوين. •
 اخلدمة.امكانية الرتابط بني نقاط تقدمي  •
النســـــبة املئوية إلمجايل الســـــكان الذين يعيشـــــون يف احملافظة بنقطة  •

 وصول واحدة على االقل.

 استخدام الخدمات المالية

نســبة البالغني الذين لديهم نوع واحد على االقل كحســاب وديعة  •
 منتظم.

نسبة البالغني الذين لديهم نوع واحد على االقل كحساب ائتمان  •
 منتظم.

 من البالغني. 1000املتعاملني بسياسة التأمني لكل عدد  •
 عدد معامالت التجزئة غري النقدية للفرد الواحد. •
 عدد معامالت الدفع عرب اهلاتف •
نســـــبة البالغني الذين يســـــتخدمون حســـــاب مصـــــريف بشـــــكل دائم  •

 .ومتواصل
 نسبة احملتفظني حبساب مصريف خالل سنة مضت. •
 ت مالية حملية أو دولية.نسبة البالغني الذين يستلمون حتويال •
نســــبة الشــــركات املتوســــطة أو الصــــغرية اليت لديها حســــاابت رمسية  •

 مالية.
 عدد الشركات الصغرية واملتوسطة اليت لديها حساابت ودائع. •
 عدد الشركات الصغرية واملتوسطة اليت لديها قروض قائمة. •

 

 جودة الخدمات المالية

 :القدرة على تحمل التكاليف

متوسط الكلفة الشهرية للحصول على حساب أسا  بناء معرفة  •
 على احلد

 .لألجوراحلد االدىن الرمسي  •
 متوسط الرسوم السنوية لالحتفاظ حبساب جاري مفتوح. •
 متوسط تكلفة حتويالت االئتمان. •
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نســـــــــــــــبة العمالء الذين أفادوا ابن رســـــــــــــــوم املعامالت املالية غالية  •
 الرسوم.
 :الشفافية

العمالء الذين أفادوا أهنم يتلقون معلومات واضـــــــحة وكافية نســـــــبة  •
 حول اخلدمات املالية يف بداية عقود القروض املالية.

 وصف حمدد للخدمات املالية املقدمة. منوذجوجود  •
 :حماية المستهلك

امكانية وجود قانون أو الئحة معايري للشـــــــــــــــكاوي والتعامل بني  •
 العمالء واملؤسسة املالية.

للجوء اىل العــدالــة مثــل وجود حمــاكم مــاليــة اامكــانيــة مــدى وجود  •
 حلل املشاكل

صــــــــندوق  بوســــــــاطةنســــــــبة العمالء الذين لديهم ودائع مت تغطيتها  •
 أتمني الودائع.

 :الراحة والسهولة

نســــــــــبة االفراد الذين ال يشــــــــــعرون ابلراحة مبتوســــــــــط الوقت الذين  •
 ية.يقضونه يف االنتظار يف االصطفاف يف فروع املؤسسات املال

متوســــــــط الوقت الذي يقضــــــــيه العمالء يف االصــــــــطفاف يف فروع  •
 املؤسسات املالية
 :التثقيف المالي

حســـــاب النســـــبة املئوية للبالغني الذين يعرفون املصـــــطلحات املالية  •
 االساسية مثل املعدل، املخاطرة، التضخم.

 النسبة املئوية للبالغني الذين يستطيعوا اعداد ميزانية هلم كل شهر •
 :المديونية )السلوك المالي(

يوم عن ســــــــــداد  31نســــــــــبة املقرتضــــــــــني الذين يتأخرون أكثر من  •
 .القرض يف موعد االستحقاق

كيفيـــة حـــل األزمـــات املـــاليـــة من قبـــل الزابئن امـــا ابالقرتاض من  •
األصـــــــدقاء االقارب، بيع األصـــــــول، اســـــــتخدام وفورات، أو قرض 

 مصريف.
 العوائق االئتمانية:

الوحدات االدارية يف املناطق احلضرية على االقل بثالثة فروع نسبة  •
 مالية رمسية للمؤسسات.
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فر ضـــماانت انســـبة الشـــركات الصـــغرية واملتوســـطة املطلوب منها تو  •

 على القروض املصرفية.
 مدى وجود عوائق أو نقص يف املعلومات حول أسواق االئتمان •

 Global partnership for Financial Incluision Global Partnership for :املصدر

Financial Inclusion. "G20 Financial Incluision indicator. Available at: 

http://www.Global Partnership For Financial Inclusion.nancial 

Incluision.org/sites/default/Financial Incluisionles/g20. 
 كفاية رأس املالؤشر االطار النظري مل :املحور الثاني

 أواًل: مفهوم كفاية رأس املال
يقصد بكفاية رأ  املال هو مقدار رأ  املال الذي يكون كافيا المتصاص الصدمات اليت تتعرض هلا 

عنها من خسائر نتيجة عملية التسليف و االستثمار و غريها من العمليات املصارف يف عملها و ما ينتج 
املصرفية، لذلك فان امهية رأ  املال للمصارف ميكن فهمه على انه وسيلة جلذب املستثمرين و املودعني، 

بكفاية  يف حني تتضح أمهية رأ  املال للمودع كوسيلة حلماية ايداعاهتم، أما ابلنسبة للبنك املركزي فانه يعىن
رأ  املال من اجل احملافظة على قدرة املصرف يف تسديد التزاماته وكذلك احلفاظ على أموال املودعني و 
املسامهني، وعليه اصبح احلفاظ على رأ  املال املصريف من أهم القضااي املعاصرة إذ بدأ مفهوم كفاية رأ  

دها االسواق العاملية، وذلك الن العمل املصريف املال حيظى أبمهية كبرية نتيجة التطورات الكبرية اليت تشه
يتعرض يف ما يتعلق مبصادر امواله للعديد من املخاطر اليت قد تنشأ عن عوامل داخلية ترتبط بنشأة املصرف 

 :2013& سعيد،  و ادارته أو لعوامل خارجية تنتج عن تغريات الظروف اليت يعمل املصرف )املالكي
224.) 

 راس املال املصريف أمهية كفايةاثنياً: 
تعتمد أمهية كفاية رأ  املال إىل ضرورة أتمني الضمان واألمان الكايف للمودعني والدائنني، مع االخذ 
بنظر االعتبار احملافظة على عائد معقول للمسامهني، اصبح مفهوم كفاية رأ  املال ومعايريه ذات أمهية 

عها يف اإلقراض دون أن يتطلب ذلك زايدة متسقة يف متزايدة وذلك لنمو فعاليات املصارف التجارية وتوس
رأمساهلا، ولقد ادى ذلك التوسع وما نتج عنه من خماطر إىل ظهور أزمة الديون العاملية وأتثر العديد من 
البنوك العاملية بذلك، وادت هذه التطورات السلطات الرقابية اىل التشديد يف إجراءات الرقابة وتطوير 

يدة هلا ملساعدة املؤسسات املصرفية يف جتنب الوصول إىل مرحلة أساليب ومعايري جد
 (.101: 1990الفشل.)الشماع،

قضية كفاية رؤو  أموال يف البنوك أمهية كبرية يف ضوء التطورات املالية واملصرفية املتتالية،  توقد أكتسب
رى، إذ شهدت دول متعددة من اجل جتنب انتقال املخاطر املصرفية بني الدول الصناعية أو من الدول األخ

وقد اختلفت حدة تلك األزمات من األزمة املالية  ،من العامل أزمات مصرفية خالل الثمانينيات والتسعينيات
، و أكثر األزمات املالية واملصرفية شدة 1995وأوائل عام  1994اليت أصابت املكسيك يف أواخر عام 

http://www.gpfi.org/sites/default/files/G20
http://www.gpfi.org/sites/default/files/G20
http://www.gpfi.org/sites/default/files/G20
http://www.gpfi.org/sites/default/files/G20
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كان أتثريها   و1998واليت امتدت اىل عام 1997 هي أزمة جنوب شرق أسيا يف النصف الثاين من عام
واضح على االقتصاد العاملي وابألخص على القطاع املايل واملصريف، اذ إن حدوث أزمات مالية ومصرفية 
يف بعض الدول يؤثر سلبا على القطاعات املالية واملصرفية يف دول أخرى، فقد أتثرت البنوك الياابنية والبنوك 

زمة املالية يف جنوب شرق اسيا، خاصًة البنوك اليت اخنرطت بشكل كبري يف التعامل مع األوربية سلبًا ابأل
 (.11: 2005البنوك واألسواق املالية يف دول جنوب شرق آسيا )النشرة املصرفية،

 معايري كفاية رأس املال املصريف: اثلثاً 
 نسبة رأس املال إر الودائع  .1

املعايري املستخدمة لقيا  كفاية رأ  املال املصريف، يستند هذا املعيار تّعد هذه النسبة من أشهر واقدم 
على أسا  التحكم يف املخاطر الناجتة عن زايدة جمموع الودائع عن نسبة معينة يف رأ  املال. وقد اعتمدت 

(، مبعىن أن تكون جمموع الودائع تعادل عشرة أضعاف %10معظم املصارف املركزية على نسبة مقدراها )
 رأ  املال، إذ زادت الودائع عن هذا احلد املقرر زادت خماطر املصرف ابلنسبة للمودعني لديه

 . وتطرح هذه النسبة ابلصيغة اآلتية:(2017:76)املرسومي،
 %10=  100× رأ  املال / الودائع 

 نسبة رأس املال إر إمجايل املوجودات  .2
ارية والسلطات النقدية بعد احلرب العاملية يستخدم هذا املعيار بشكل واسع من قبل املصارف التج

الثانية. وهو ميتاز على املعيار األول )نسبة رأ  املال إىل الودائع( أبنه يربط رأ  املال ابملوجودات من اجل 
مواجهة أية خسائر قد يتكبدها املصرف، غري أن ما يؤخذ على هذا املعيار اعتماده على إمجايل املوجودات 

مبعىن  (%10وقد اعتمدن اغلب املصارف املركزية على نسبة مقدارها) ، أنواعها املختلفةمن غري متييز بني
 ان تكون امجايل املوجودات تعادل عشرة اضعاف رأ  املال من اجل محاية حقوق املودعني

(Santomero&Joseph,1997:185-205:والصيغة هلذه النسبة هي .) 
 %100× رأ  املال / إمجايل املوجودات 

 ة رأس املال إر املوجودات املرجحة ابملخاطرةنسب .3

حيدد هذا املؤشر احلد االدىن ملتطلبات رأ  املال بناًء على حجم االصول املرجحة ملخاطر املصارف 
إذ ان االقراض واالصول  ،بوصفه احد االليات املستخدمة لتقليل حجم املخاطر اليت قد تتعرض هلا املصارف

 ,Strumeyer & Swammyمتطلبات رأ  مال أعلى حلمايتها من املخاطر )ذات املخاطر العالية تولد 
(، وميكن حساب مؤشر متطلبات كفاية را  املال را  املال يف ضوء قسمة جمموع را  املال 2017:25

الذي حيتوي على )جمموع را  املال االساسي مثل االسهم العادية واملمتازة واالحتياطيات واالرابح احملتجزة 
علنة واحتياطيات اعادة التقييم و خمصصات الديون املع را  املال التكميلي مثل االحتياطيات غري + جممو 

 (:163: 1993املعدومة والديون الطويلة االجل(، على اسا  املعادلة االتية )شاكر،
 % 100× رأ  املال / املوجودات املرجحة ابملخاطرة 
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  نسبة رأس املال إر القروض .4 

املؤشر مقياساً هلامش األمان يف مواجهة خماطر الفشل يف اسرتداد جزء من األموال املستثمرة يّعد هذا 
 -يف القروض. وصيغة هذه النسبة هي:

 %100× رأ  املال / القروض 
 نسبة رأس املال إر االلتزامات العرضية  .5

ية العمومية للبنوك(، متثل االلتزامات العرضية جمموعة من احلساابت النظامية )حساابت خارج امليزان
 (:154: 1993)ابز، وتتضمن هذه احلساابت البنود )الفقرات( اآلتية

التسهيالت املستندية: وهي التسهيالت اليت متنح للعمالء لفتح اعتمادات مستندية لغرض االسترياد  ➢
 أو ألغراض أخرى.

)املصدر( بسحب كمبيالة على  املستفيدالقبوالت: وهي أرصدة االعتمادات املؤجلة الدفع اليت يقوم  ➢
العميل )املستورد( بقيمة البضاعة، وهذه االرصدة تستحق الدفع بعد مدة معينة متفق عليها، ويتعهد 

 املصرف بسداد قيمة هذه الكمبيالة يف اتريخ االستحقاق.
مة بناء على طلب الكفاالت: وهي املبالغ اليت يتعهد املصرف بدفعها اىل اجلهات املقيمة أو غري املقي ➢

هذه اجلهات )كفاالت صــــادرة(. والكفاالت املصــــرفية يدفعها العمالء للمصــــرف من اجل احلصــــول 
 -على ضمان للتسهيالت االئتمانية املمنوحة هلم. وصيغة هذه النسبة هي:

 % 100× رأ  املال / االلتزامات العرضية 
 نسبة رأس املال إر االستثمارات .6

رة املصارف على مواجهة اخلسائر الناجتة عن هبوط قيمة االستثمارات، تظهر هذه النسبة مدى قد
تراجع هذه النسبة يشري اىل اعتماد املصرف على الودائع يف حتمل اخلسائر، لذلك مسيت هذه النسبة هبامش 

منها  األمان يف مقابلة خماطر االستثمارات )اخنفاض القيمة السوقية لألوراق املالية واالستثمارات(، ويستبعد
 (.42: 2002حواالت اخلزينة واألوراق املالية احلكومية نظراً خللوها من املخاطر )الشماع،

 نسبة رأس املال احلر إر املوجودات العاملة .7
يتم حساب رأ  املال احلر بطرح املوجودات الثابتة من رأ  املال جلعله حراً، أي: قاباًل للبيع ملواجهة 

 املتوقعة.اخلسائر غري 
ابملوجودات العاملة: هي كل من االحتياطات الثانوية والقروض واالستثمارات، ويطلق عليها  ويقصد

)املوجودات املرحبة( أي املوجودات اليت تدر عائداً للمصرف. وتشري من هذه النسبة اىل مدى كفاية رأ  
 .(Clark&Vicent,1989:106) املال احلر ملواجهة خماطر االستثمار واإلقراض أبنواعه

 نسبة رأس املال احلر إر املوجودات اخلطرة .8
يتم احتساب رأ  املال احلر من خالل طرح املوجودات الثابتة من رأ  املال جلعله حراً، أي: قابالً 
للبيع ملواجهة اخلسائر غري املتوقعة، فاألسا  املنطقي هلذه النسبة، وهو إذا مت استثمار نسبة معينة من 

الثابتة، واليت تكون غري متاحة بسهولة، فعندئذ لن تكون متاحة فعالً  رأمسال مصرف ضمن املوجودات
 (.Rose,1999: 481) لدعم السيولة، أو لإليفاء ابلديون اليت قد تتجاوزها يف وقت الحق
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المبحث الثالث: تحليل الترابط بين الشمول المالي ومؤشرات كفاية رأس 

 المال في العراق

طورات اليت حيققها الشمول املايل يف العراق من خالل تلك خصص هذا املبحث لدراسة اهم الت
وبيان مدى أتثريها على مؤشر كفاية رأ  املال املصريف، وذلك عن طريق دراسة املتغريات املستقلة ،املدة

، عدد الصرافات االلية 2كم  1000املتمثلة نسبة االنتشار املصريف، عدد الصرافات االلية، عدد الفروع لكل
، نسبة القروض اىل الناتج احمللي االمجايل، نسبة الودائع اىل الناتج احمللي االمجايل، نسبة 2كم  1000لكل 

وذلك من خالل  ،عدد حساابت الودائع اىل عدد البالغني، نسبة عدد حساابت القروض اىل عدد البالغني
ابستخدام االرتباط البسيط  االرتباط فيما بينها( لتحليل عالقة SPSS.V25) استخدام الربانمج االحصائي

(Person)  معادلة االحندار اخلطي البسيطو (Linear)  اليت ميكن من خالهلا معرفة مدى أثر تلك املتغريات
 .املستقلة ابملتغري التابع املتمثل مبؤشر كفاية رأ  املال

 

 أوال: تحليل بيانات الشمول املالي ومؤشر كفاية رأس املال يف العراق:
 2016 -2010اهم التطورات يف الشمول املايل ومؤشر كفاية رأ  املال يف العراق للمدة ميكن توضيح 

 ( كااليت:2من خالل اجلدول )
  2010-2016( تطورات مؤشرات الشمول املايل ومؤشر كفاية رأ  املال يف العراق 2جدول )

احصائية  نشرات املركزي العراقللبنك  ابالعتماد على البياانت االحصائية نياملصدر: اعداد الباحث
 .2016، 2013،2014،2015، 2012، 2011، 2010للسنوات 

 البيان
 
 
 
 

 املدة

نسبة 
االنتش

ار 
 املصريف

عدد 
الصراف

ات االلية 
اىل عدد 

 البالغني

عدد 
الفروع 

لكل 
100

 2كم  0

عدد 
الصرافات 

االلية 
10لكل
 2كم00

نسبة 
القروض 

اىل 
الناتج 
احمللي 

 االمجايل

نسبة 
الودائع 

اىل 
الناتج 
احمللي 

االمجال
 ي

نسبة عدد 
حساابت 

الودائع اىل 
عدد 

 البالغني

نسبة عدد 
حساابت 
القروض 

اىل عدد 
 البالغني

كفاية 
 رأ  املال

2010 2.6 - 2.00 - 5.3 8.5 2.5 0.5 718.7 
2011 2.6 2.3 2.06 1.07 5.2 8.4 2.8 0.8 527.67 
2012 2.9 2.2 2.28 1.07 5.8 8.3 3.01 1.1 510.33 
2013 2.8 3.1 2.33 1.07 6.2 8.9 3.2 1.2 774.34 
2014 2.8 1.4 2.37 0.77 6.9 9.5 3.4 1.3 460.66 
2015 2.3 2.8 1,96 1.33 9.4 12.3 2.9 1.4 347.66 
2016 2.2 2.9 1.99 1.51 9.2 12.1 2.8 1.4 475.67 
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املنخفض ابلعراق نتيجة  اهابحملافظة على مستو  راالنتشار املصريف مستم( نلحظ ان نسبة 2من اجلدول ) 
واحتالل التنظيمات االرهابية )داعش( لعدد من  2014لتدهور االوضاع االمنية منذ منتصف عام 

وتدين مؤشر االنتشار  ،اذ أدى ذلك ألغالق عدد من فروع املصارف احلكومية واخلاصة ،احملافظات العراقية
هذا بدوره حال دون عملية النفاذ والوصول إىل اخلدمات املالية، واستفادة املصريف خالل السنوات الالحقة، و 

عدد اكرب من شرائح اجملتمع، وخاصة املستبعدين واحملرومني، كما أنه عمل على اضعاف القدرة يف تعبئة 
املالية،  املدخرات احمللية، وتسهيل األنشطة التجارية واالقتصادية للمواطنني، وتسهيل إمتام خمتلف معامالهتم

، وأن نسبة االنتشار ومن مث فكلما اخنفض مؤشر االنتشار املصريف كلما دل على ضعف الثقافة املصرفية
منخفضة ابلبيئة احمللية بسبب احداث تنظيم داعش االرهايب يف  ATMاملصريف ملاكنات السحب االيل 

 2015ادت بعد ذلك يف عام ( مث ازد27.83%حمافظة املوصل وبعض املناطق الساخنة وبنسبة اخنفاض )
وبنسبة  2016( وازداد يف عام %2.8( مما أدى إىل ارتفاع نسبة االنتشار املصريف اىل )%72.10بنسبة زايدة )

( ويعزى زايدة حجم االنتشار املصريف يف العراق للمصارف اخلاصة اليت سامهت بزايدة %13.79زايدة )
 املصارف.اعداد مكائن الصراف االيل وان معظم هذه االجهزة متوفرة يف االماكن التجارية وبعض فروع 

( 3جاوز)اذ انه مل يت ،ان االنتشار املصريف اىل مساحة العراق منخفض ويؤثر سلباً على الشمول املايل
(، وكذلك فيما خيص انتشار اجهزة الصراف االيل 2017-2010فروع لكل الف كيلو مرت مربع للفرتة )

(، وهذا يفسر صعوبة وصول 2016-2011خالل املدة ) 2( جهاز لكل الف كم2) يف العراق اذ مل تتعد  
 العراق. االفراد اىل اخلدمات املصرفية مما ينعكس سلباً على مستوى الشمول املايل يف

( كذلك ارتفاع نسبة القروض للقطاع اخلاص اىل الناتج احمللي االمجايل حيث 2نلحظ من اجلدول )
، واحلال نفسه فيما خيص امجايل 2010يف عام 5.3 بعد ان كانت 2016يف عام  9.2ارتفعت النسبة اىل 

 %12.1اىل 2010يف عام  %8.5ودائع القطاع اخلاص اىل الناتج احللي االمجايل فقد ارتفعت بشكل عام من 
، ومن اجلدير ابلذكر ان هذه النسب ماتزال منخفضة مما يكشف ضعف مسامهة القطاع 2016يف عام 

 ى اخلدمات املصرفية سواء خدمات الودائع او االئتمان.املصريف يف الناتج احمللي االمجايل وضعف الطلب عل
 2011أما نسبة عدد حساابت الودائع اىل عدد السكان البالغني قد ارتفت بشكل بسيط يف سنة 

% يف 3.4% وبعد ذلك استمرت ابالرتفاع يف السنوات الالحقة اذ بلغت اعلى نسبة 2.8مبعدل 
( 2.9أن تلك النسب قد اخنفضت اىل ) 2016 ،2015لعام ، يف حني كشفت البياانت املتوافرة 2014سنة
( على التوايل، ان هذا االخنفاض قد يكون بسبب االختالف يف البياانت املستخدمة يف التقدير، 2.8و)

والسبب الرئيس هو بقاء نسبة كبرية من سكان يف العراق البالغني دون االستفادة من اخلدمات املصرفية، 
%( من امجايل الفروع، ومن انحية اخرى امتناع 38.7روع املصارف يف بغداد بنسبة )الذي يعود اىل تركز ف

من امجايل نساء العراق  %30 ونسبة ،الكثري من االفراد التعامل مع املصارف بسبب االحكام الدينية
يعشن ابلريف وليس لديهن حساابت مصرفية ويف افضل االحوال فإن نسبة قليلة منهن ميتلكن  2015لعام

من الذكور يعيشون يف املناطق الريفية ال ميتلكون حساابت مصرفية،  هاحساابت التوفري، كما ان النسبة نفس
كما ان زايدة العملة يف التداول مؤشر واضح على تفضيل االفراد تسوية معامالهتم التجارية نقداً فضالً عن 

مهور ابلقطاع املصريف بسبب االوضاع انتشار ظاهرة االكتناز وترى الباحثة فضاًل عن ذلك عدم ثقة اجل
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ستقرة يف البالد وعدم امكانية املصارف يف ارجاع املبالغ املودعة لديها عند طلب الزبون، بينما يبني املغري 
( ان مؤشر الشمول املايل مقاسًا بعدد حساابت القروض اىل عدد البالغني سجل مستوايت 2اجلدول)

د يف كل من حجم القروض واعداد البالغني من السكان خالل مدة متزايدة حيث جند ان هناك حالة تزاي
وهو  2010( يف عام%0.5الدراسة حيث بلغت نسبة عدد حساابت القروض اىل عدد السكان البالغني)

بسبب الطلب املرتفع على القروض 2016 يف عام (%1.4) مؤشر نفاذ غري فاعل وضعيف جداً يف حني بلغ
االسكان ابلرغم من معدالت اسعار الفائدة املرتفعة نسبيًا للقروض طويلة االجل اليت والسيما قروض 

 .2016يف عام %12.6بلغت
يقصد به احتفاظ املصارف برأ  مال قادر على مواجهة اخلسائر احملتملة اما مؤشر كفاية رأ  املال ف

دعني من انحية وكذلك مهم من عمليات توظيف االموال، وجيب ان يكون كافيًا لتوفري احلماية للمو 
 املالكي &) للسلطات الرقابية من انحية اخرى لتجنب ايقاف عمليات املصارف التجارية

(. وفقا لتلك األمهية ملعدل نسب كفاية رأ  املال يف احلفاظ على املصارف من 2012:224سعيد،
انون املصارف العراقي املرقم من ق (16االفال  و االستمرار يف عملياهتا االستثمارية فقد حددت املادة )

للحد من خماطر االئتمان  (%12احلد االدىن ملعيار معدل كفاية نسبة رأ  املال بنسبة )2004( لعام 94)
( شهدت معدل نسبة كفاية رأ  املال لدى املصارف التجارية نسب 2املصريف، ابالستناد اىل اجلدول)

ث اال اهنا شهدت اعلى معدل نسب ارتفاع يف عام متفاوتة بني ارتفاع و اخنفاض يف بداية مدة البح
( و هذه تّعد معدل لنسب عالية يف احلفاظ على املصارف من االهنيار %774.34عندما بلغت ) 2013

 2015و االفال ، مث استمرت هذه املعدالت بني ارتفاع و اخنفاض اىل ان شهدت ادىن مستوى يف عام 
ت ضئيلة ابلنسبة للمعدالت السابقة و لكنها جيدة عند ( وتعرب هذه معدال%347.66) عندما بلغت

مقارنتها مع النسبة احملددة من قبل البنك املركزي، مث بعد ذلك بدأت ابلتحسن تدرجييا بني ارتفاع و 
اخنفاض خالل السنوات الالحقة، مما يؤكد هذا املؤشر وعلى وفق النسبة احملددة من قبل البنك املركزي 

 (.2010 -2016رف خالل مدة البحث )على وضع افضل للمصا
 ثانيا:اختبار فرضيات التأثري بني متغريات الدراسة

خضوع البياانت للتوزيع الطبيعي أرأتى الباحثان اجراء اختبار شرط ختبارات الاحتليل قبل 
(Normality test ملا )الختبار سيستخدم يف حتديد نوع االختبار االحصائي الذي كبرية من أمهية   له
أساليب االختبار املعلمي  سيستخدم الباحثانضيات الدراسة، فعند خضوع البياانت للتوزيع الطبيعي فر 
(Parametric test اما ،)فسوف يتم استخدام اساليب للتوزيع الطبيعي  يف حالة كان التوزيع غري طبيعي

تعتمد بشكل   املتغرياتالتأثري بنيان قيا  عالقات  (. علماً Non parametric testالالمعلمي )االختبار 
لتحديد طبيعة ( Kolmogorov-Smirnovاختبار) إذ استخدم الباحثان.على االختبار املعلمي اساسي

 وكااليت:( 3جلدول )اب التوزيع واملتمثل
 ( اختبار التوزيع الطبيعي ملتغريات الدراسة3جدول)

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
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Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 351. 7 903. *200. 7 214. نسبة االنتشار املصريف
 604. 7 936. *200. 7 181. عدد الصرافات االلية اىل عدد البالغني

 091. 7 836. *200. 7 248. 2كم1000عدد الفروع لكل 
 598. 7 935. 170. 7 259. 2كم1000عدد الصرافات االلية لكل 

 093. 7 837. *200. 7 217. الناتج احمللينسبة القروض اىل 
 051. 7 771. 154. 7 263. نسبة الودائع اىل الناتج احمللي

 944. 7 977. *200. 7 169. نسبة عدد حساابت الودائع اىل عدد البالغني
 200. 7 874. 200.* 7 214. نسبة عدد حساابت القروض اىل البالغني

 423. 7 914. 166. 7 260. نسبة كفاية را  املال
 SPSS Var.25نتائج الربانمج االحصائي ابالعتماد على نتائج  نياملصدر: اعداد الباحث

(، وهذا يعين خضوع 0.05كانت اكرب من )  اتختبار االان مجيع قيم ( 3)اجلدول خالل من يتضح 
وعليه سيتم اجراء اختبارات الدراسة  بياانت الدراسة للتوزيع الطبيعي مما حيقق شرط االختبار املعلمي.مجيع 

 ( وكااليت:Regressionعن طريق استخدام االحندار )
الرئيسة وما  ةاختبار عالقات التأثري بني متغريات الدراسة، وطبقا ملا ورد يف الفرضياىل  انهدف الباحثي

احلذف الرتاجعي تفرع عنها من فرضيات من خالل استخدام معامل االحندار املتعدد، وابستخدام أسلوب 
ومن خالل الربانمج  الذي يعد أسلواب كفوء يف حتديد املتغريات املستقلة اليت تؤثر فعال يف املتغريات التابعة،

 (.SPSS V.25االحصائي)
على أنه )ال توجد عالقة أتثري متعدد ذات دالله إحصائية ومعنوية بني ابعاد  وتنص: الفرضية الرئيسة

 مبني يف ادانه:(. ولقد تفرع عنها الفرضيات التالية، وكما ية رأ  املالومؤشر كفاالشمول املايل 
توجد عالقة أتثري متعدد ذات داللة إحصـــائية ومعنوية بني ابعاد الوصـــول  األوىل: الالفرضـــية الفرعية  .1

قيم معامالت االحندار املتعدد ابســـــــــــــــتخدام أســـــــــــــــلوب احلذف  (4)يبني اجلدولو  وكفاية را  املال.
 (1)فرضيةالرتاجعي لل

 بني ابعاد الوصول وكفاية را  املال. ( حتليل االحندار املتعدد بطريقة احلذف الرتاجعي4جدول)

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 715.624 1205.923  .593 .613 

 913. 123. 122. 56.487 6.937 نسبة االنتشار
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عدد الصرافات على عدد 
 191. 1.946 1.164 154.805 301.214 البالغني

عدد الفروع لكل 
 869. -188.- -137.- 616.525 -115.603- 2كم1000

عدد الصرافات لكل 
 282. -1.457- -1.273- 517.212 -753.751- 2كم1000

2 

(Constant) 800.039 812.040  .985 .397 
عدد الصرافات على عدد 

 083. 2.556 1.187 120.214 307.291 البالغني

عدد الفروع لكل 
 868. -181.- -066.- 307.335 -55.508- 2كم1000

عدد الصرافات لكل 
 083. -2.560- -1.346- 311.221 -796.873- 2كم1000

3 

(Constant) 658.145 178.867  3.680 .021 
الصرافات على عدد عدد 

 043. 2.933 1.177 103.802 304.496 البالغني

عدد الصرافات لكل 
 032. -3.242- -1.300- 237.462 -769.791- 2كم1000

R2=0.856 
 كفاية را  املال:املتغري املعتمد

 SPSS Var.25نتائج الربانمج االحصائي ابالعتماد على  نياملصدر: اعداد الباحث
( لغرض قيا  أتثري املتغريات املستقلة يف املتغري Betaعلى املعامالت املعيارية لالحندار ) انالباحثاعتمد 

االمر الذي حيتم حتويلها اىل النموذج  ،املعتمد، والسبب يف ذلك هو اختالف مقاييس املتغريات املستقلة
 االيت: (4)(. ويتبني من اجلدول Hair etal,388:2016توحيدها ) املعياري هبدف

االمر الذي أدى اىل  ،مل يتضـــمن النموذج األول متغريا مســـتقال ذو أتثري معنوي على كفاية را  املال .1
االنتقال اىل النموذج الثاين الذي حذف مؤشر نسبة االنتشار املصريف من التحليل لعدم معنويته، مما 

ؤشــر عدد الصــرافات لكل أدى اىل حتســني معنوية كل من مؤشــر عدد الصــرافات اىل عدد البالغني وم
، 2كم  1000، ابملقابل أدى ذلك اىل عدم التأثري على معنوية مؤشـــــــر عدد الفروع لكل 2كم  1000

االمر الــذي أدى اىل حــذفــه يف االمنوذج الثــالــث ليســـــــــــــــتقر التحليــل على مؤشـــــــــــــــرين فقط مهــا عــدد 
 التحليل ان أتثريمها معنوايً ، حيث بني 2كم1000الصرافات اىل عدد البالغني وعدد الصرافات لكل 

 (.%5عند مستوى )
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 يتبني من النموذج الثالث ما يلي: .2 
وهذا يعين ان كفاية ( 1.177عدد الصـــــــــــــــرافات اىل عدد البالغني يف كفاية را  املال يبلغ ) أتثريان  -أ

اذا زاد مؤشـــــــــر عدد الصـــــــــرافات اىل عدد البالغني مبقدار وحدة ( 1.177را  املال ســـــــــيزداد مبقدار )
( احملســـــــــــــــوبـــــة والبـــــالغــــة t( الن قيمـــــة )%5واحـــــدة، وهو أتثري معنوي عنـــــد مســـــــــــــــتوى ) ةمعيـــــاريـــــ

 كانت معنوية عند املستوى املذكور.(2.933)
وهذا يعين ان كفاية  (1.33-يف االســتقرار املصــريف يبلغ ) 2كم1000عدد الصــرافات لكل  أتثريان  -ب

مبقدار وحدة  2كم1000فات لكل اذا زاد مؤشــــــــر عدد الصــــــــرا (1.33-را  املال ســــــــيقل مبقدار )
( 3.24-( احملســــــــــــوبة والبالغة )t( الن قيمة )%5وهو أتثري معنوي عند مســــــــــــتوى ) ،واحدة ةمعياري

 كانت معنوية عند املستوى املذكور.
وهذا يعين ان كل من عدد الصــرافات  (0.856( للنموذج الثالث )R2بلغت قيمة معامل التحديد ) .3

من التغريات اليت  (%85.6يفســــــران ما قيمة ) 2كم  1000افات لكل اىل عدد البالغني وعدد الصــــــر 
امــا النســـــــــــــــبــة البــاقيــة فتعود لعوامــل أخرى غري داخلــة يف النموذج. عليـه  ،تطرأ على كفــايــة را  املــال

ذات داللة  أتثريتســـــــتدل الباحثة على رفض فرضـــــــية العدم وقبول فرضـــــــية الوجود مبعىن )توجد عالقة 
 ول ومؤشر كفاية را  املال(.معنوية بني ابعاد الوص

: ال توجــد عالقــة أتثري متعــدد ذات داللــة إحصــــــــــــــــائيــة ومعنويــة بني ابعــاد الثــانيــة الفرعيــةالفرضـــــــــــــــيــة  .2
 و كفاية رأ  املالاالستخدام 

ابعاد الوصول من الشمول املايل على ابعاد  بتأثرياختبار الفرضيات اخلاصة  ةبعد ان أكملت الباحث
على ابعاد االستخدام وهي من ابعاد الشمول املايل  أتثري، قامت ابختبار أ  املالكفاية ر املتغري املعتمد  

( قيم معامالت االحندار 5يبني اجلدول )و ، نيةالثا الفرعية، وهو ما تضمنته الفرضية مؤشر كفاية رأ  املال
 (2) الفرعية الرتاجعي للفرضية املتعدد ابستخدام أسلوب احلذف

 بني ابعاد االستخدام وكفاية را  املال االحندار املتعدد بطريقة احلذف الرتاجعي( حتليل 5جدول)

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1027.279 2744.001  .374 .744 

حجم القروض الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-17.611- 671.795 -.207- -.026- .981 

حجم الودائع الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-24.646- 573.113 -.287- -.043- .970 

عدد حسابات الودائع الى 

 عدد البالغين
-9.589- 718.245 -.019- -.013- .991 

عدد حسابات القروض 

 الى عدد البالغين
-85.331- 1200.894 -.191- -.071- .950 
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2 

(Constant) 999.528 1462.673  .683 .543 

حجم القروض الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-16.245- 542.144 -.191- -.030- .978 

حجم الودائع الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-24.265- 467.385 -.282- -.052- .962 

عدد حسابات الودائع الى 

 عدد البالغين
-97.649- 627.686 -.219- -.156- .886 

3 

(Constant) 1041.884 325.472  3.201 .033 

حجم الودائع الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-38.179- 46.046 -.444- -.829- .454 

عدد حسابات الودائع الى 

 عدد البالغين
-114.545- 238.794 -.257- -.480- .657 

4 

(Constant) 1067.382 295.347  3.614 .015 

حجم الودائع الى الناتج 

 المحلي االجمالي
-53.774- 29.991 -.626- -1.793- .133 

a. Dependent Variable: كفاية راس المال 

R2:0.62 

 SPSS Var.25 ابالعتماد على نتائج الربانمج االحصائي نياملصدر: اعداد الباحث
 االيت: (5)يتبني من اجلدول 

تضــــــــــمن النموذج األول عدم وجود أتثري معنوي للمتغريات املســــــــــتقلة يف املتغري املعتمد، ويف النموذج  .1
الثاين مت حذف مؤشــــر عدد حســــاابت القروض اىل عدد البالغني من التحليل لعدم معنويته، مما أدى 

لث فقد مت حذف مؤشــــــر حجم القروض اىل ما يف النموذج الثاأ اىل حتســــــني معنوية ابقي املؤشــــــرات.
 .الناتج احمللي االمجايل لعدم معنويته أيضا. ومت االستقرار على النموذج الرابع

وهـــذا ( - 0.626يتبني من النموذج الرابع ان أتثري حجم الودائع اىل النـــاتج احمللي االمجـــايل يبلغ ) .2
اد مؤشـــر حجم الودائع اىل الناتج احمللي اذا ز  (0.626يعين ان نســـبة كفاية را  املال ســـتقل مبقدار )

( الن قيمة %5( او)%1واحدة، وهو أتثري غري معنوي عند مستوى ) ةاالمجايل مبقدار وحدة معياري
(t( احملسوبة والبالغة )-1.793) .مل تكن معنوية عند املستوى املذكور 

( %62يفســــــــــــــر ما قيمة )وهذا يعين انه  (0.62( للنموذج الرابع )R2بلغت قيمة معامل التحديد ) .3
اما النســـــــــــــــبة الباقية فتعود لعوامل أخرى غري داخلة يف  ،من التغريات اليت تطرأ على كفاية را  املال

ذات داللة  أتثريتوجد عالقة  النموذج. عليه تســـــتدل الباحثة على عدم رفض فرضـــــية العدم مبعىن )ال
 معنوية بني ابعاد االستخدام ومؤشر كفاية را  املال(.
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 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات 

 أواًل: االستنتاجات
يعد الشـــــمول املايل ضـــــرورة هامة لتحقيق االســـــتقرار املصـــــريف، اذ ان هناك نســـــبة كبرية من االفراد ال  .1

يتعاملون مع املصــــــــــارف او ال ميتلكون حســــــــــاابت مصــــــــــرفية وان كانوا ميتلكون فأهنا تكون بســــــــــيطة 
 وحمدودة.

تواصـــل االجيايب بني يســـاهم الشـــمول املايل يف دفع عجلة التنمية االقتصـــادية واالجتماعية عن طريق ال .2
العمالء والبنوك يف عالقـــــة متوازنـــــة تعطي مثـــــارا جلميع االطراف وبطريقـــــة تســـــــــــــــــــاعـــــد على اطالق 

 ديناميكيات مالية واقتصادية منتجة.
قطاع االتصـــاالت يف العراق واســـتحداث  ضـــعف البنية التحتية التكنولوجية للقطاع املصـــريفلقد ادى  .3

فضال  تقدمي اخلدمات املالية واملصرفيةاملصريف ب العمق، الكثافة، املصريف اىل تدين مستوايت االنتشار
اىل  بدورهادى ي ذالو  ،تدين مســـــــتوايت التثقيف املايل للوحدات االقتصـــــــادية من جانب الطلب عن

وكذلك للعاملني يف القطاع املصــريف من جانب  ،لتلك الوحدات االقتصــاديةقدرات املالية ال اضــعاف
 العرض.

ني رواتب موظفي الدولة لدى املصـــــــــارف احلكومية واخلاصـــــــــة من اخلطوات املهمة يعد مشـــــــــروع توط .4
واإلجيابية حنو التداول الســـريع اخلدمات املالية واملصـــرفية لتشـــمل اكرب عدد من شـــرائح اجملتمع العراقي 

 ابخلدمات املصرفية.
الوصــــــــول يف  عن عدم وجود أتثري ذات داللة احصــــــــائية معنوية بني ابعاد افصــــــــحت نتائج الدراســــــــة .5

عدد الفروع لكل  عدد الصـــــرافات على عدد البالغني، النموذج االول املتمثلة بـــــــــــــــــــــ)نســـــبة االنتشـــــار،
 ( وبني مؤشر كافية رأ  املال.2كم1000، عدد الصرفات لكل 2كم1000

عن عدم وجود أتثري ذات داللة احصـــائية معنوية بني ابعاد الوصـــول يف النموذج  نتائج الدراســـة بينت .6
، عدد الصــرفات 2كم1000عدد الفروع لكل  الثاين املتمثلة بــــــــــــــــــ)عدد الصــرافات على عدد البالغني،

 ( ومؤشر كفاية رأ  املال.2كم1000لكل 
 ابعاد الوصـــــــول يف النموذج عن وجود أتثري ذات داللة احصـــــــائية معنوية بني نتائج الدراســـــــةاظهرات  .7

، وعدد الصرفات 0.043الثالث املتمثلة بــــــــــــــــ)عدد الصرافات على عدد البالغني عند مستوى معنوية 
 ( وبني مؤشر كفاية رأ  املال.0.032عند مستوى معنوية  2كم1000لكل 

خدام افصــــــحت نتائج الدراســــــة عن عدم وجود عالقة أتثري ذات داللة معنوية بني مجيع ابعاد االســــــت .8
 را  املال.ومؤشر كفاية 

 ثانيًا: التوصيات
توســـــــيع اســـــــتخدام أجهزة الصـــــــراف اآليل ونقاط البيع والبطاقات ب ضـــــــرورة قيام البنك املركزي العراقي .1

وإيصــــاهلا إىل اكرب لدور اهلام الذي تلعبه يف توفري املعامالت املصــــرفية اإللكرتونية وذلك لاإللكرتونية، 
 .يشرحية يف اجملتمع العراق



  

 (2016 -2010للمدة  أتثري الشمول املايل على مؤشرات كفاية رأس املال )العراق حالة دراسية 

585 

تكون اســـــرتاتيجية للشـــــمول املايل بوضـــــع  والســـــيما العراق ،يف معظم الدول النامية البنوك املركزية قيام .2
 التجارية وال تتعارض مع املبادئ العامة لعمل تلك املصارف. كو لبنا مكملة السرتاتيجية

املادية واملعنوية التوســع التدرجيي يف تنفيذ متطلبات العمل ابلشــمول املايل مبا يتماشــى مع االمكاانت  .3
والكفاءة والفاعلية يف االداء من قبل مجيع املؤســـســـات العاملة يف ظل النظام املايل العراقي هتدف اىل 
اســـــــــتعادة الثقة به بشـــــــــكل عام وابلقطاع املصـــــــــريف العراقي بشـــــــــكل خاص ومن قبل مجيع الوحدات 

 االقتصادية.
تابعة عملية الرصـــــد والتقدم والتوســـــع االســـــتفادة القصـــــوى من مؤشـــــرات الشـــــمول املايل من خالل م .4

والعمق يف تقدمي اخلدمات املالية وكذلك تشــــــخيص اوجه القصــــــور والضــــــعف يف ســــــري عمل القطاع 
قاعدة بياانت لعمل القطاع املصـــــــــريف الختاذ  هنفســـــــــ ابلوقت داملصـــــــــريف )احلكومي واخلاص( واليت تع

 االجراءات املناسبة لتاليف اتساع فجوة الثقة ابلقطاع املصريف.
ســــــــــواء يف املدار  أو التعليم العايل من خالل الربامج  ،مشــــــــــاركة املؤســــــــــســــــــــات التعليمية التوجه حنو .5

لتحقيق منو شـــــــــــــامل يف املايل الشـــــــــــــمول أمهية  م يفهمونضـــــــــــــروري جعلهال فمن ،ثقيفيةالتعليمية والت
 االقتصاد، األمر الذي بدوره سيحفزها على املشاركة تلقائًيا يف النظام املايل.

توفري البنيــة التحتيــة التكنولوجيــا الفعــالــة تكون قــادرة على توفري متطلبــات الشـــــــــــــــمول املــايل مع توفري  .6
مع اجلهات ذات العالقة قاعدة بياانت رصـــــينة متتاز ابلدقة والوضـــــوح يف بياانت مؤشـــــراهتا وابلتعاون 

وشــركات االتصــال واحلث على توســيع شــبكة االنرتنت ليشــمل مجيع مناطق العراق ألنه يعد الوســيلة 
املباشـــــــــرة الســـــــــتخدام خدمات اهلاتف احملمول وهلذا فهو مبثابة وســـــــــيلة لنشـــــــــر الثقافة املالية والرتويج 

 .للخدمات املصرفية وتعزيز االرتباط والثقة يف القطاع املصريف
 قائمة المصادر العربية:

ابو دية، ماجد حممد حممود، )دور االنتشـــــــــار املصـــــــــريف واالشـــــــــتمال املايل يف النشـــــــــاط االقتصـــــــــادي  .1
 .2016الفلسطيين(، ماجستري اقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزه، 

، 7لســــــلســــــلة الثامنة، العددمعهد الدراســــــات املصــــــرفية ا إضــــــاءات مالية ومصــــــرفية )نشــــــرة توعوية(، .2
 (.2016الكويت، )

 ،الدريعي، ســــــعود عزيز دايش، )دور االســــــتقرار والشــــــمول يف حتقيق التنمية االقتصــــــادية املســــــتدامة( .3
 .2018 رسالة ماجستري، جامعة واسط،

الشـــماع، خليل حممد حســـن، )حتليل وتقييم أداء املصـــرف(، )ورشـــة عمل(، األكادميية العربية للعلوم  .4
 .2002اليمن، يناير -، صنعاء(ة واملصرفية )معهد التدريب املايل واملصريفاملالي

املالءة الصـــــرفية وأثرها على ؛الشـــــماع، خليل حممد حســـــن، )مقررات جلنة ابزل حول كفاية رأ  املال .5
 .1990املصارف العربية(، بريوت، امللحق الرابع،

االشــــــــــــرافية للبنك املركزي العراقي يف حتقيق الشــــــــــــمول العامري، رشــــــــــــا عودة لفته، )اثر تدقيق الرقابة  .6
 .2018شهادة احملاسب القانوين، جامعة بغداد،  ،املايل(
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)دور معايري كفاية رأ  املال املصـــــريف على  ،املالكي، زهراء انجي عبيد& ســـــعيد، أمحد حممد فهمي .7 
، العدد 8مالية، اجمللد يف املخاطرة االئتمانية(، جملة دراســــــــــات حماســــــــــبية و  2و  1وفق مقررات ابزل 

24،2013. 
الســـــــيولة املصـــــــرفية و كفاية را  املال يف أداء املصـــــــارف  ةهذال، )أثر خماطر املرســـــــومي، مروج طاهر  .8

 .2017، رسالة ماجستري، جامعة كربالء،التجارية العراقية(
ريوت، احتاد ،ب(2-النشـــــــــرة املصـــــــــرفية العربية،)القطاع املصـــــــــريف العريب ومتطلبات االلتزام ابتفاق ابزل .9

 .2005-آذار ،املصارف العربية، الفصل األول
فريدي، )خصـــــــائص التجربة اللبنانية يف تطبيق توصـــــــيات جلنة ابزل(،"اإلجراءات اليت قامت هبا  ،ابز .10

 .1993السلطة النقدية العربية لتنفيذ مقررات جلنة ابزل"، احتاد املصارف العربية، 
صـــــوص مقررات جلنة ابزل بشـــــأن املعيار املوحد لقيا  كفاية شـــــاكر، فؤاد حممد، )التجربة املصـــــرية خب .11

رأ  املال(، "اإلجراءات اليت قامت هبا الســـــــــــــــلطات النقدية العربية لتنفيذ مقررات جلنة ابزل"، احتاد 
 .1993املصارف العربية، 

حول  صــــــندوق النقد العريب، فريق العمل اإلقليمي لتعزيز الشــــــمول املايل يف الدول العربية، ورقة عمل .12
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-االحكام الموضوعية واالجرائية للقوانين الجزائية المحددة الفترة 

 -دراسة تحليلية مقارنة

The substantive and procedural provisions of the penal 

laws specified period -Comparative analytical study-  

 Dr. Adi Jaber Hadi (1) أ.م.د عدي جابر هادي

 Ali Hamza Jaber (2)حمزة جبرم.م علي 

 ملخصال

إن  النص اجلنائي تتم صياغته من قبل املشرع على النحو الذي يضمن محاية مصاحل متعددة وهذا هو 
هدف السياسية اجلنائية احلديثة، وهلذا جند من اهم خصائص هذا النص سواء أكان عقابياً أم اجرائياً، انه 

دد مبوضوع معني بل انه نص عام جمرد يستجيب لكافة املتغريات يتسم بصفة الدوام وكذلك انه غري حم
 والتطورات اليت ميكن ان حتصل بغري ذلك.

واذا كان هذا املبدأ العام لكننا جند أن بعض احلاالت ال يصح معها تطبيق تلك النصوص، فقد ال 
ميكن تطبيقه على تلك اما بسبب ان نطاق النص العقايب ال  -النص العقايب الدائم النفاذ -يستجيب هلا

احلاالت اليت حصلت بعده، او ان هذه احلاالت اليت حتصل وكثرهتا حتتاج اىل نص جديد يستوعب كافة 
التغريات اليت حتصل بعد ذلك، أو ان طبيعة املصاحل احملمية مؤقتة فاهنا تستوجب نصاً عقابياً مؤقتاً، ومن 

ال تغين عن النصوص االصلية لكنها تعاد حاالت وجرائم هنا فقد ظهرت فكرة القوانني احملددة الفرتة فهي 
حتصل بعد ذلك نظرا ملراعاة خصوصية اجلرائم اليت حتصل فيها والفرتات اليت تقع خالهلا كاجلرائم اليت حتصل 

 يف مواسم الصيد وكذلك حاالت احلرب وغريها من احلاالت.
 املشرع.الكلمات املفتاحية: القوانني اجلزائية، تعدد القوانني، 

                                                        
 .جامعة القادسية /كلية القانون  -1
 كلية القانون والعلوم السياسية/ اجلامعة اإلسالمية.  -2
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Abstract  
The criminal text is drafted by the legislator in a manner that ensures the 

protection of multiple interests. This is the goal of modern criminal politics. 

Therefore, one of the most important characteristics of this text, whether 

punitive or procedural, is that it is always permanent and is not specific to a 

particular subject. Responds to all variables and developments that can 

otherwise occur. 
If this is the general principle, but we find that some cases are not valid 

with the application of those texts, may not respond to them - the text of the 

punishment of permanent access - either because the scope of the text 

punitive can not be applied to those cases that occurred after, or that these 

cases and the number of It requires a new text that accommodates all the 

changes that happen after that, or that the nature of the protected interests 

is temporary. It requires a temporary punitive text. Hence, the idea of the 

specific laws has emerged. It does not dispense with the original texts but 

deals with cases and crimes that take place after taking into account the 

specificity of the crimes Where and where the periods occur Crimes that 

occur in fishing seasons, as well as situations of war and other situations. 

 المقدمة

غته على النحو الذي يضمن محاية مصاحل خمتلفة ومتعددة، اذ إن  من اهم إن  النص العقايب تتم صيا
هذا خصائص هذا النص اتسامه بصفة الدوام وكذلك كونه غري حمدد مبوضوع حمدد بل عام جمرد لكي 

 يستجيب لكافة املتغريات والتطورات اليت ميكن ان حتصل بغري ذلك.
اللجوء إليه يف حاالت أخرى، إما الن نطاق النص  واذا كان هذا الكالم يعد مبدأ عام قد ال يصح

العقايب ال ميكن تطبيقه على تلك احلاالت اليت حصلت بعده، او ان هذه احلاالت املشار إليها اليت حتصل 
نتيجة لكثرهتا أو ألهنا وقتية بطبيعتها فإهنا حتتاج اىل نص جديد مؤقت بطبيعته ونطاقه يستوعب كافة 

 عد ذلك على النص العقايب الدائم.التغريات اليت حتصل ب
ومن هنا فقد ظهرت فكرة القوانني املؤقتة الفرتة أو احملددة الفرتة فهي ال تغين عن النصوص االصلية 
لكنها تعاد حاالت وجرائم حتصل بعد ذلك نظراً ملراعاة خصوصية اجلرائم اليت حتصل فيها والفرتات اليت 

 يف مواسم الصيد وكذلك حاالت احلرب وغريها.تقع خالهلا فيه كاجلرائم اليت حتصل 
 اهمية البحث: -اواًل:

يشتق هذا البحث امهيته من خالل التعرف على دور املشرع يف استيعاب كافة اجلرائم اليت تقع املصاحل 
احملمية املقرر محايتها مبوجب النص العقايب، كما يتم التعرف من خالل البحث على االمهية العملية للنصوص 

 القوانني املؤقتة من خالل كشف امهية تشريعها وبيان جدوى تطبيقها. او
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 مشكلة البحث: -ثانيا: 
يتفرع عن هذا البحث جمموعة من التساؤالت منها ماهي القوانني احملددة الفرتة؟ وماهي االحكام 

التساؤالت  املوضوعة الناشئة عنها؟ وما هي االاثر االجرائية الناشئة عنها؟ ويتضمن البحث جمموعة من
 الفرعية االخرى، منها ما احلكم لو تعددت القوانني الفرتة يف وقت واحد؟.

 منهجية البحث: -ثالثا:
ان املنهج الذي نتبعه يف هذا البحث هو املنهج التحليلي املقارن وذلك من خالل عرض موقف املشرع 

خالهلا على دقة وسالمة وموقف العراقي ومقارنته مع جمموعة من التشريعات االخرى يتم الكشف من 
 املشرع العراقي يف صياغته لنصوص واحكام القوانني احملددة الفرتة.

 المبحث األول: مفهوم القوانين المحددة الفترة

نتطرق يف هذا املبحث ابلتعريف للقوانني احملددة الفرتة أو ما يسمى ابلقوانني املؤقتة وأيضاً من مسمياهتا 
ذ، وعلى الرغم من اختالف مسمياهتا إال إهنا نصت عليها تشريعات الدول لتعاد القوانني حمددة النفا

ظروف خاصة وطارئة، ولغرض حبث تلك القوانني نقسم هذا املبحث على مطلبني يكون املطلب األول 
 للتعريف ابلقوانني احملددة الفرتة وأساسها واملطلب الثاين مربرات القوانني احملددة الفرتة وأنواعها.

 املطلب األول: التعريف القوانني املحددة الفرتة
نقسم هذا املطلب على فرعني األول خيصص ملعىن القوانني احملددة الفرتة، والفرع الثاين يكون لألسا  

 القانوين هلذه للقوانني.
 الفرع األول: معىن القوانني حمددة الفرتة

 نبني هذا الفرع على النحو اآليت:
 للقوانني حمددة الفرتة أوال: املدلول الفقهي

تناول الفقه اجلنائي القوانني احملددة الفرتة بعدة تعريفات، اذ عرفها احد الشراح أبهنا تلك القوانني اليت 
، وهناك من الفقهاء من (3)تسن ملواجهة ظروف خاصة وطارئة ينتهي العمل هبا مبجرد زوال هذه الظروف

صعبة تواجه هبا الدولة أوضاعا استثنائية كاألزمات االقتصادية يرى أبهنا هي القوانني اليت تصدر يف ظروف 
 .(4)والظروف الصحية أو احلوادث األمنية

ويرى أخر أبنه القوانني اليت تصدر ملواجهة ظروف خاصة يف حاالت احلرب والزالزل والكوارث الطبيعة 
 .(5)والفيضاانت وغريها

روف غري طبيعية فأحيااًن يعرب عنها أبهنا ظروف مما يالحظ على الفقه أنه يربط تلك التعريفات بظ
خاصة أو صعبة، وما نالحظه بعد ذلك أن تلك القوانني ال تعاد موضوعات يف ظروف خاصة أو صعبة 

 فحسب وإمنا تعاد موضوعات يف ظروف طبيعية، كتنظيم الصيد يف مواسم معينة ويف مواقع حمددة.
                                                        

 .60، ص2007د. عبود السراج، شرح قانون العقوابت القسم العام، نظرية اجلرمية مطبوعات جامعة دمشق، سوراي،  -3
 .100، ص2002د. مسري عالية، شرح قانون العقوابت القسم العام، مطبعة جمد للدراسات، بريوت،  -4
 .101، ص2011د. امحد عبد الظاهر، القوانني اجلنائية اخلاصة، مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة، -5
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املشرع ملواجهة فرتات استثنائية معينة أو أوضاعا حمددة  كما عرفت على أهنا القوانني اليت يصدرها
مرهوان ابملدة اليت يستغرقها الظرف الذي سنت ألجله، ذلك الظرف الذي يف العادة ما يكون سياسيا أو 

 .(6)اقتصاداي
وهناك من أضاف على أن القوانني احملددة الفرتة هي اليت تصدر يف حاالت الطوارئ ملواجهة ظروف 

تصادية أو صحية استثنائية دون إن ينص على مدة سرايهنا وحيتاج إبطال العمل به إىل قانون يصدر حربية اق
 .(7)إبلغائها

ويرى أخر أبهنا تلك القوانني اليت حيدد املشرع نفاذ احكامها أبجل معني كاحلرب والكوارث الطبيعية 
 .(8)كالفيضاانت والزالزل وغريها

ما تصدر ملواجهة ظروف غري عادية مثل األزمات االقتصادية ويف تعريف أخر فهي قوانني عادة 
 .(9)والظروف الصحية اضطراب األمن وحالة احلرب وغريها 

يبىن على كل التعريفات املتقدمة أن من أهم ما مييز القوانني احملددة الفرتة أو كما يسميها البعض 
ة خالل فرتة زمنية حتددها تلك القوانني حتديداً ابلقوانني املؤقتة، أهنا اليت تصدر من اجل جترمي أفعال معين

صرحيا من حيث بدء وانتهاء العمل هبا، حبيث انه و حبلول اتريخ انتهاء هذه القوانني تعد ملغاة وليس 
هناك ضرورة إلصدارها قانون يقرر إلغائها فإذا مل تتضمن هذه القوانني وبشكل صريح حتديد مدة سرايهنا 

 .(10)يةأصبحت كالقوانني العاد
 نستنتج من جممل التعاريف املذكورة أنفا ما أييت:

إهنا قوانني تصــــدر ملواجهة ظروف اســــتثنائية معينة او وضــــاعا حمددة طبيعية ويكون مرهون ابملدة اليت  .1
 يستغرقها الظرف، أي أهنا قوانني ظرفية ترتبط مبوضوعات معينة تستوجب وجود قوانني مؤقتة لغرض.

أي أهنا ووفقاً إلرادة املشـــــــرع صـــــــدرت يف فرتة زمنية حمددة ترتبط مبصـــــــلحة حممية قوانني زمنية النفاذ،  .2
 وجد املشرع ضرورة محايتها بنص عقايب مؤقت.

وميكن إن نعرفها على أهنا )القوانني اليت تصدر عندما تواجه الدولة ظروفاً استثنائية أو تلك اليت تنظم 
 .جترمي افعال حيددها املشرع يف الظروف العادية(

 اثنيا: املدلول التشريعي للقوانني حمددة الفرتة
القوانني حمددة الفرتة بل اكتفى  -وهذا هو املبدأ يف تناول املصطلحات اجلنائية  -مل يعرف املشرع 

بتنظيمها، كما فعل قانون العقوابت العراقي إذ أوردها يف املادة الثالثة منه واليت نصت على )إذا صدر قانون 
وبتشديد العقوبة املقررة له وكان ذلك يف فرتة حمددة فان انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون تنفيذ العقوبة بتجرمي 

 احملكوم هبا وال مينع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم يف خالهلا(.

                                                        
 .133،ص1996كندرية، مصر،د. حممد زكي أبو عامر،قانون العقوابت القسم اخلاص،مطبعة دار اجلامعة، اإلس -6
 .114،ص2002د. عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة احلليب احلقوقية،بريوت لبنان، -7
 .72،ص1992د.فخري عبد الرزاق صليب أحلديثي،شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة الزمان،بغداد، -8
 .71،ص2002انون العقوابت القسم العام،مطبعة العاين،بغداد،د. ضاري خليل حممود،البسيط يف شرح ق -9

 .56، ص2017جاسم خربيط خلف،شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة زين احلقوقية واألدبية، بريوت، -10
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قتضى إما ابلنسبة إىل املشرع املصري أوردها يف املادة اخلامسة اليت نص فيها )ويعاقب على اجلرائم مب 
القانون املعمول به وقت ارتكاهبا ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل احلكم هنائيا، قانون أصلح للمتهم 

 .(11)فهو الذي يتبع دون غريه(
أما املشرع الكوييت فقد نص على القوانني املؤقتة يف قانون اجلزاء النافذ املادة السادسة عشر نصت على 

يقرر العقوبة قانون مؤقتا مبدة معينة أو قانون دعت إىل إصداره ظروف طارئة  انه )إذا كان القانون الذي
وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب إثناء مدة سراينه ولو انتهت مدته او الغى لزوال الظروف الطارئة وكان 

وكذلك ما ذهب إليه املشرع العماين عندما نص ، (12)ذلك قبل صدور احلكم النهائي خبصوص هذا الفعل 
( من هذا القانون، إذا صدر قانون بتجرمي فعل أو بتشديد العقوبة 13على أنه )...استثناء من حكم املادة )

املقررة له، وكان ذلك مؤقتا بفرتة حمددة، فإن انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون إقامة الدعوى أو السري فيها 
 ...(.كوم هباعلى ما وقع من جرائم خالل تلك الفرتة، أو تنفيذ العقوابت احمل

وبعد عرض هذه النصوص نتساءل هل أن التشريعات املشار إليها إتفقت بشأن مصطلح حمدد جتاه 
 هذا املوضوع أم أهنا اختلفت على تسمية حمددة؟.

لإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي استطالع موقف التشريعات، فعلى صعيد التشريع املصري جند أنه 
مصطلح "فرتة حمددة"، وذلك يف طيات املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري، أما املشرع الكوييت تبىن 

وابت الكوييت، إما فإنه استخدم مصطلح "قانون مؤقت"، وذلك يف املادة السادسة عشر من قانون العق
ابلنسبة للقانون العراقي فقد استخدم مصطلح "فرتة حمددة"، وذلك يف املادة الثالثة من قانون العقوابت 
العراقي، وكذا احلال جنده منطبقاً على املشرع العماين فإنه استخدم املصطلح ذاته الذي تبناه املشرع العراقي، 

يف املصطلح ال يؤثر على داللته وغاية  رى أبن ذلك التباين النسيبوإستكماالً لالجابة عن سؤالنا املتقدم ن
املشرع من تشريعه، خاصة وأن املوضوعات املتبناة بني طيات النصوص املؤقتة هي واحدة أو متقاربة بني 
تشريعات تلك الدول، لذا فال وجود ألية فوارق تسجل يف هذا اخلصوص، يف ظل توافق املضامني اليت 

 تها تلك التشريعات.تبتغي معاجل
 الفرع الثاين: األساس القانوين للقوانني حمددة الفرتة

، وذلك يف نوعني من التشريعات، نبينها على (13)تبنت العديد من التشريعات القوانني حمددة الفرتة 
 النحو اآليت:

 أواًل: قانون العقوابت
البحث، فعلى صعيد املشرع العراقي فقد تبنت اغلب القوانني العقابية ابلتنظيم واملعاجلة املوضوع حمل 

أشار يف املادة الثالثة من قانون العقوابت العراقي إىل أنه )إذا صدر قانون بتجرمي فعل أو بتشديد العقوبة 

                                                        
، 0122د. علي حسني اخللف و د.سلطان عبد القادر الشاوي، املبادئ العامة من قانون العقوابت، مطبعة السنهوري،بغداد، -11

 .74ص
 .1960( لسنة 16( من قانون اجلزاء الكوييت رقم )16املادة ) -12
ال يوجد يف تونس واملغرب واألردن واجلزائر نص خاص ابلقوانني حمددة الفرتة فإذا أهنى العمل مبقتضى قانون مؤقت إبهناء  -13

 يف خالل هذا األجل.األجل املعني قبل إن يصدر حكم ابت انقضت الدعوى ابلنسبة للجرائم اليت وقعت 
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املقرر له وكان ذلك يف فرتة حمددة فان انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون تنفيذ العقوبة احملكوم هبا وال مينع من 
 لى ما وقع من جرائم خالهلا(.إقامة الدعوى ع

أما ابلنسبة للقوانني حمددة الفرتة يف مصر فقد نصت املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري على 
انه )يعاقب على اجلرائم مبقتضى القانون املعمول به وقت ارتكاهبا ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل 

 ذي يتبع دون غريه(.احلكم هنائيا قانون أصلح للمتهم فهو ال
يعين ذلك إذا صدر قانون وحتدد مدة سراينه لفرتة زمنية ما مبناسبة ظروف معينة لكي يطبق على أفعال 
معينة فإذا انتهت هذه الفرتة الزمنية وحىت إن مل يصدر حكم ابت فانه ال يسري القانون الذي جيرم الفعل 

 .(14)جلديد هبذا الوصف أو يعاقب عليه بعقوبة اخف وكذا ال يسري القانون ا
وتطبيقاً للنص املتقدم فقد قضت حمكمة النقض املصرية بـ)إن املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري 
يف فقرهتا األخرية قد أفادت ان حكمها خاص ابلقوانني املؤقتة إي اليت تنتهي عند ارتكاب فعل يف مدة 

ضاء هذه الفرتة بغري احلاجة إىل صدور قانون إبلغائها يف زمنية حمددة فهذه هي اليت يبطل العمل هبا ابنق
مذكرة اإليضاحية لقانون العقوابت املصري فقد ذكرت هذه املادة صراحة إن حكمها يتناول حالة القوانني 
املؤقتة وحالة قوانني وعلى ذلك فاألوامر العسكرية اليت تصدر مبناسبة اإلحكام العرفية غري حمددة مبدة معينة 

جائز اإلبطال العمل هبا إال بناء على قانون يصدر إبلغائها وال ميكن اعتبارها من القوانني ابملعىن الذي وال 
 .(15)تقصده الفقرة األخرية من املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري 

انون نصت على انه )إذا كان الق 1960أما املشرع الكوييت يف قانون اجلزاء املادة السادسة عشر لسنة 
الذي يقرر العقوبة قانون مؤقتا مبدة معينة أو قانون دعت إىل إصداره ظروف طارئة وجب تطبيقه على كل 
فعل ارتكب إثناء مدة سراينه ولو انتهت مدته او الغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور احلكم 

عندما نص على أنه )...استثناء ، وكذلك ما ذهب إليه املشرع العماين (16)النهائي خبصوص هذا الفعل 
( من هذا القانون، إذا صدر قانون بتجرمي فعل أو بتشديد العقوبة املقررة له، وكان 13من حكم املادة )

ذلك مؤقتا بفرتة حمددة، فإن انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون إقامة الدعوى أو السري فيها على ما وقع من 
 .(17)عقوابت احملكوم هبا...(جرائم خالل تلك الفرتة، أو تنفيذ ال

 اثنياً: التشريعات اجلنائية اخلاصة
مل تكتِف التشريعات حمل الدراسة املقارنة يف تبين املوضوع حمل البحث بل مت تطبيقه فعلياً، فعلى سبيل 

بعض املثال جند أن املشرع مل يكتف ابلتطرق يف املادة الثالثة من قانون العقوابت العراقي إليه فقد أشار يف 
(مينع منعا ابات صيد احليواانت الربية 1، فقد نص يف إحدى التشريعات إىل أنه )...)(18)التشريعات اخلاصة

من اللبائن والطيور غري األليفة يف مجيع بوادي القطر اعتبارا من اتريخ هذا القرار وملدة مخس سنوات 

                                                        
 83،ص1949د.مصطفى كامل،شرح قانون العقوابت العراقي القسم العام يف اجلرمية والعقاب،مطبعة املصارف،بغداد، -14
 .115،ص2002د.علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوابت القسم العام، مطبعة احلليب احلقوقية، بريوت،  -15
 اجلزاء الكوييت النافذ.( من قانون 16املادة ) -16
 .2018( لسنة 7( من قانون اجلزاء العماين رقم )14املادة ) -17
 .55،ص1997د. سامي النصراوي،املبادئ العامة يف قانون العقوابت،مطبعة دار السالم،بغداد، -18
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انون صيد احليواانت الربية ومحايتها رقم (يعاقب املخالف اإلحكام هذا القرار وفقا للمادة التاسعة من ق2) 
 .(19)(ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ويتوىل الوزراء املختصون تنفيذ إحكامه...(3املعدل) 40/1958

 2000/  1/  27( يف 20كما نص على أن )...ميدد العمل أبحكام قرار جملس قيادة الثورة املرقم بـ )
حول دفع الغرامة عند  2000لسنة  /20من متديد العمل أبحكام قرار /، واملتض(20)ملدة سنة واحدة...(

 انتهاء نصف املدة يف السجن.
كما ذهب املشرع العراقي يف تشريع منفصل إىل متديد املدة اليت مينع فيها صيد االمساك ببيان ينشر يف 

دمات الثروة احليوانية ببيان ينشر اجلريدة الرمسية ووسائل االعالم، إذ أشار إىل أنه )..حتدد الشركة العامة خل
يف اجلريدة الرمسية ووسائل اإلعالم املدة اليت مينع فيها صيد األمساك يف احملافظات كافة...( ونص على أن 
)مينع إستخدام طرق اإلابدة اجلماعية يف صيد األمساك كالسموم واملتفجرات واملواد الكيمياوية والطاقة 

 .(21)الكهرابئية...(
تطبيق آخر إىل )...منع صيد االمساك منعا ابات يف املناطق وللفرتات الزمنية وفقا كما مبني وذهب يف 

املخالف يعرض نفسه للعقوابت -4أدانه وذلك لغرض احملافظة على الثروة السمكية وزايدة انتاجيتها... 
لشمالية ملدة مخس ، وذهب كذلك إىل أنه )...مينع صيد الغزال يف البادية ا(22)الواردة يف القانون...(

 .(23)سنوات...(
 املطلب الثاني: مسوغات القوانني الجزائية املحددة الفرتة وأنواعها

نقسم هذا املطلب على فرعني، الفرع األول نبني فيه مربرات القوانني حمددة الفرتة، أما الفرع الثاين 
 فنكرسه لتوضيح أنواع القوانني حمددة الفرتة.

 وانني حمددة الفرتةالفرع األول: مسوغات الق
إتضح فيما تقدم أبن القوانني احملددة الفرتة هي قوانني يصدرها املشرع ملواجهة فرتات استثنائية معينة 
أو أوضاعا حمددة تطبيقها غري أهنا سنت ملواجهة ظروف معينة دون إن حتدد مدة معينة للعمل هبا بل ذلك 

له وهو الظرف الذي يف العادة سياسيا واقتصاداي حيث مرهون ابملدة اليت يستغرقها الظرف الذي سنت ألج
، ان القوانني حمددة الفرتة تلك القوانني اليت حتدد (24)ال ينتهي العمل هبا إال بصدور قانون يلغي العمل هبا

يف نصوصها مدة لسراين مفعوهلا فتحدد اتريخ انتهاء العمل هبا دون احلاجة حبلول هذا التاريخ إن صدور 
 يلغيها وهي قوانني بطبيعتها تصدر يف حاالت، منها:قانون 

                                                        
 .1978لسنة  1277قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم  -19
 .2001( لسنة 109ل رقم )ينظر قرار جملس قيادة الثورة املنح -20
 .2000( لسنة 30( من قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم )2-1ينظر املواد ) -21
 .1983( لسنة 22ينظر قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ) -22
 .1963 - 10 - 6يف  - 867منشور يف جريدة الوقائع العراقية عدد  1963( لسنة 1ينظر بيان مبنع صيد الغزال رقم ) -23
 .133، ص2000د.حممد صبحي جنم، قانون العقوابت القسم العام،مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، -24
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 أوال: حالة الطوارئ
وهي تصدر وفق قانون خمصص حلماية كل أو بعض اجزاء البالد ضد اإلخطار النامجة عن عدوان 

 ، وتتضمن جترمياً لبعض االفعال أو االمتناعات اليت تصدر خالهلا.(25)مسلح
 اثنيا: ظروف خاصة كحالة احلرب

املشرع العراقي حالة احلرب )... أبهنا يراد حبالة احلرب حالة القتال الفعلي وان مل يسبقها إعالن عرف 
احلرب وحالة اهلدنة اليت توقف هبا القتال ويعترب يف حالة حرب الفرتة اليت حيدث فيها خطر احلرب مىت ما 

ستدعي معاجلتها عن طريق ، فقد تقتضي حالة احلرب اوضاعًا خاصة مما ي(26)أسهمت فعال بوقعها...(
 القوانني احملددة الفرتة.

 اثلثاً: االوضاع االقتصادية
هي اليت تدعو إىل إصدارها حاالت خاصة مؤقتة من اقتصادي سيئ كوجود نقص يف احلبوب أو 

أو أهنا تصدر ملواجهة ظروف خاصة او ملعاجلة طارئة كالقوانني  ،املواشي أو إي نوع أخر من املواد الغذائية
لتسعري اجلربي اليت تصدر خالل األزمات االقتصادية، فاملصلحة العامة اليت تدعو املشرع إىل إصدارها اب

يوضع لفرتة زمنية حمددة صراحة أو تستنتج بصورة ضمنية من ظروف وضعه إن احلاالت اليت تؤدي إىل 
 اللجوء إىل هذه القوانني غري حمددة.

 ةرابعاً: االوضاع املتعلقة ابلصحة العام
يف كثري من االحيان حيدث وابء أو اضرار  صحية تصيب االفراد فيعمل املشرع على مواجهة كافة 

القوانني املتعلقة ابحملافظة على الصحة العامة -االفعال اليت قد تؤدي بطبيعتها اىل االضرار ابالفراد، أو أهنا 
 عند انتشار وابء من األوبئة.

 إصدار قوانني مؤقتة فقد يقرر إجراء تعديل يف التشريع فريى و هناك أسباب خمتلفة تدعو املشرع إىل
قبل إن يعتمده هنائيا جتريبه يف التطبيق مدة معينة من الزمن فيحدد له فرتة حىت يتمكن من الوقوف على 
اأثر تطبيقه فيها ومثال ذلك ما قامت به بعض التشريعات األجنبية من إلغاء عقوبة اإلعدام خالل فرتة 

 ختترب مدى أتثري ذلك على احلركة العامة لإلجرام أو على فئة معينة من اجلرائم خالل هذه الفرتة حمددة حىت
أو كان يطلق املشرع احلرية االقتصادية لبعض العمليات االقتصادية يف قطاع معني وكان نشاطها من قبل 

ادي وابإلضافة إىل حمظور أو منظمًا وذلك بقصد الوقوف على التحسن الذي يطرأ على الوضع االقتص
ذلك قد تدعو املشرع ظروف اقتصادية استثنائية أو طارئة كاألزمات السياسية واالقتصادية أو اضطراب يف 
األمن العام إىل إصدار مثل هذا النوع من القوانني أو ظروف صحية أو حالة حرب أو إعالن حالة الطوارئ 

 .(27)ا املشرع إىل إصدار القوانني املؤقتة غداة قيام الثورة او مترد يف كل هذه الظروف قد يلج
 الفرع الثاين: أنواع القوانني احملددة الفرتة

 هل القوانني احملددة الفرتة هي على نوع واحد أم أكثر من نوع؟
                                                        

 .133د جميد ظاهر.علي، املصدر السابق، ص -25
 (.189/2قانون العقوابت العراقي )نص املادة -26
 .328رنة، مطبعة دار الثقافة، عمان، بدون السنة، صد. حسن اجلوخدار، تطبيق القانون اجلزائي من حيث الزمان، دراسة مقا -27
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أجاب الفقه عن ذلك، منطلقاً من املعىن العام للقوانني حمددة الفرتة أنه واليت تتضمن وجود تشريعات  
ددة بنص صريح فيها أو بصورة ضمنية عن طريق معاجلة الظروف، فهي تشريعات مت تسن لفرتات زمنية حم

وضعها ملواجهة حاالت ذات خصوصة معينة، وبناًء على ذلك فهي تُقسم على كل من القوانني املؤقتة 
 حبكم النص والقوانني املؤقتة حبكم طبيعتها، ونبينهما على النحو اآليت:

 أوال: القوانني املؤقتة بنص
إن القوانني املؤقتة بنص هي تلك القوانني اليت يتم العمل هبا يف فرتة العمل القانون، فيحدد املشرع 
اتريخ االنتهاء العمل القانون، و من مث فان هذه القوانني تلغى تلقائياً مبجرد حلول هذا امليعاد دون احلاجة 

تنتهي عند ارتكاب فعل يف مدة زمنية حمددة إلصدار قانون يلغيها وابلتايل فان القوانني املؤقتة هي اليت 
، وعلى ذلك فإن املشرع يف هذا النوع (28)ويبطل هبا بعد تلك الفرتة بغري حاجة إىل صدور قانون إبلغائها

 من القوانني يتضح منه االيت:
 إن املشرع حيدد يف نصوص القانون احملدد الفرتة فرتة العمل به واتريخ انقضائه كذلك. .1
دد صــــراحة فرتة تطبيق تلك القوانني بصــــورة واضــــحة فيورد يف صــــلب نصــــوصــــها اتريخ إن املشــــرع حي .2

انتهاء العمل هبا ومثاله بعد شـــــــــــهر أو ســـــــــــنة أو ثالث ســـــــــــنوات ومىت حل هذا األجل ابنتهاء الفرتة 
، وعلى ذلك (29)احملددة هلا فأهنا تلغى من تلقاء ذاهتا دون احلاجة إىل صدور قانون جديد يقرر ذلك

كن أن نطلق على انتهاء فرتة العمل هبذا القانون دون تدخل تشــــريعي جديد إللغائه، اباللغاء فإننا مي
 التلقائي للنص العقايب.

 اثنيا: القوانني املؤقتة بطبيعتها
يف هذا النوع من التشريعات جنده أنه ال يعمد إىل حتديد مدة زمنية منصوص على سرايهنا على الوقائع 

جلها، ولكن يستفاد من طبيعة األمور اليت تنظمها وإبطال العمل هبا يقتضي صدور واالفعال الذي جاء ليعا
قانون إبلغائها وذلك القوانني االستثنائية اليت تصدر يف حاالت الطوارئ من القوانني كاألوامر العسكرية 

طال العمل هبا اليت كانت تصدر يف حالة اإلحكام العرفية تصدر غري حمددة مبدة معينة وابلتايل ال جيوز إب
اال بناء على صدور قانون يصدر إبلغائها، على عكس النوع االول، ومثال ذلك القوانني والقرارات اخلاصة 
ابلتسعري اجلربي فمن يتهم ابرتكاب جرمية بيع السلع بسعر يتجاوز الثمن احملدد يلزم تربئته إذا صدر قرار 

 .(30)حبذف هذه السلعة من جدول التسعري اجلربي
ون التسعري اجلربي والرقابة على النقد يف ظل ظروف اقتصادية خاصة والقوانني اليت تصدر ابلكوارث فقان

اليت تلحق ابلدولة وتبقى فرتة من الزمن فاملصلحة العامة اليت تدعو املشرع إىل إصدار النص املؤقت حينها 
حماكمته عن اجلرمية الواقعة خالل ال تتحقق اذا افلت اجملرم من العقاب بسبب انتهاء فرتة العمل به بدون 

العمل به أو تعمد املتهم إطالة إجراءات احملاكمة حىت ينتهي مفعول النص املؤقت القدمي األشد وابلتايل 

                                                        
 .69، ص2010د. امني مصطفى حممد،قانون العقوابت القسم العام،مطبعة منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، -28
 .329د. حسن اجلو خدار، مصدر السابق، ص -29
 .69د. امني مصطفى حممد، مصدر سابق،ص -30
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ال يصرح املشرع بتوافقيته بل يستفاد ذلك من طبيعة (31)يستفيد من النص اجلديد أو الوضع اجلديد األحق
 .(32)الظروف اليت ينظمها 

فإن القوانني احملددة الفرتة تسن وفق قانون ينشئ جرمية أو يعمل على تشديد عقوبة وال وعلى ذلك 
يكون منصوصا على مدة معينة لسرايهنا فهي تدخل يف حكم القوانني حمددة الفرتة الن إبطال العمل هبا 

 .(33)يقتضي صدور قانون إبلغائها
 بطبيعتها تنقسم على نوعني:وهناك من أضاف من الفقهاء إن القوانني 

حتدد مدهتا بطريقة ضمنيه عن طريق الظروف اليت أدت إىل وضعها وتنتهي هذه  النوع األول: قوانني
املدة تلقائيا ابنتهاء هذه الظروف ومثال هذه القوانني اليت تسري يف حالة احلرب واللوائح اليت تسري إثناء 

القوانني ينتهي ابنتهاء هذه احلالة دون حاجة النص الصريح  إقامة املعرض أو مؤمتر معني فهذا النوع من
بصورة ضمنية عن طريق الظروف اليت أدت إىل وضعها وتنتهي فرتة تطبيقها من تلقاء ذاهتا ابنتهاء هذه (34)

الظروف دون احلاجة إىل نص صريح يقرر ذلك ومثال ذلك القوانني اليت ينص على تطبيقها إثناء احلرب 
 .(35)عقاد مؤمتر دويل أو إقامة سوق دولية أو زايرة شخصية سياسية هامة إلقليم الدولة أو مبناسبة ان

النوع الثاين: قوانني حتدد مدهتا بطريقة ضمنية عن طريق الظروف اليت أدت إىل وضعها ولكنها ال تنتهي 
ف ابنتهاء بل البد من تدخل الشارع بنص صريح إللغائها فالشارع هو الذي يستقل وحده بتقدير الظرو 

ومثال قرارات رئيس اجلمهورية اليت تصدر عند إعالن الطوارئ فأهنا تبقى طاملا توافرت هذه احلالة ومل يصدر 
 .(36)قرار إبلغائها

 المبحث الثاني: اإلحكام المترتبة على تطبيق القوانين محددة الفترة

 والعقاب واإلحكام اإلجرائية تعاد يف هذا املبحث إحكام القوانني احملددة الفرتة من جانب التجرمي
ملواجهة اجلرائم اليت تقع خالل القوانني حمددة الفرتة وذلك عن طريق تقسيمه على مطلبني يكون املطلب 

 األول اإلحكام املوضوعية واملطلب الثاين اإلحكام اإلجرائية.
 املطلب األول: اإلحكام املوضوعية

ويكون على فرعني الفرع األول التجرمي بينما الفرع الثاين يكون خيص هذا املطلب اإلحكام املوضوعية 
 العقاب.

 الفرع األول: االحكام املتصلة ابلتجرمي
التجرمي يعين إخفاء احلماية اجلزائية على مصلحة معينة من املصاحل االجتماعية اليت هتتم اجملتمع ومنع 

تهديد ابنتهاكها الن اإلضرار اجلنائية ماهي إال نشاط إحلاق الضرر هبا إبصدارها وتدمريها كليا أو جزئياً اوال
                                                        

 .56د. جاسم خربيط خلف، مصدر سابق،ص -31
 343د. حسن اجلو خدار، مصدر السابق،ص -32
 .82،ص1423د.كامل السعيد شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، -33
 50،ص2012د. اشرف توفيق مشس الدين،شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة جامعة بنها،القاهرة، -34
 .330ر السابق،صد. حسن اجلو خدار،املصد -35
 .50د. اشرف توفيق مشس الدين،املصدر السابق،ص -36
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خمل ابحلياة االجتماعية وكل جمتمع حيتفظ بقواعده وأفكاره وقيمة اليت تضبط النظائر االجتماعي فالقواعد  
االجتماعية تنظم سلوك اإلفراد واجلماعات اليت متثلهم وبعض هذا القواعد هتتم هبا سياسة التجرمي فتنقلها 

 .(37)ن العقوابتإىل قانو 
إن التجرمي يستند إىل حتقيق غرض معني هو كفالة التنظيم القانوين ملوضوع معني كما انه يهدف إىل 
محاية حق من احلقوق بلغ درجة من األمهية جيعله جديراً ابحلماية اجلنائية فينص على جترمي كل فعل يعتدي 

نني حلماية املصلحة العامة خالل فرتة مؤقتة وان كثريًا من الدول تصدر هذه القوا ،(38)على ذلك احلق 
حمددة وقد جترم بعض األفعال وتعاقب عليها إن انتهاء هذه الفرتة املؤقتة ال يؤثر على تطبيق القانون املؤقت 
حماسبتهم على األفعال اليت جرمها اليت وقعت إثناء فرتة تطبيقه الن هذه األفعال قد أحدثت اضطراابً 

ال جدوى من القوانني املؤقتة إذا كان إلغاؤها ال يؤثر على اجلرائم اليت وقعت يف ظلها واإلخالل ابلنظام و 
يصدر ملواجهة ظروف خاصة وغالبا ما تكون استثنائية فإذا ما انقضت هذه الظروف مل يعد للقانون ما 

 .(39)يربأ والقانون املؤقت الذي ينظم التجرمي
قبل على جترميه الن األصل يف األفعال اإلابحة ومن واجب الجيوز جترمي فعل مل يكن املشرع قد نص من 

السلطة التشريعية إن تعلن مسبقاً عن األفعال اليت تعدها منافية ال من اجملتمع ونظامه وان تبلغها إىل الكافة 
ليكونوا على علم هبا وفعل التجرمي ال يعد جرمية إال إذا نص القانون اجلزائي أو إي نص جزائي أخر على 

مي فاملشرع هو الذي يضع قواعد السلوك فيأمر اإلفراد ابالمتناع عن القيام ببعض األفعال أو إبتيان جتر 
 .(40)بعضها مستلهما إحكامه عن اعتبارات ترتبط ببناء الدولة ونظامها االجتماعي وفلسفتها وسياستها 

يتعدى تطبيقه على ما إن السلطة املختصة ابلتجرمي تتصل بدور القاضي اجلنائي وان القاضي فيه ال 
يعرض عليه من وقع فالفعل او االمتناع ال يطلق عليه وصف اجلرمية مامل يكن مطابق أوصافه وعناصره 
النموذج الذي حدده املشرع يف النص ومن حتديد سلطة يف حتديد اجلرمية اي حبسب الفعل حبكم القاضي 

(41). 
ت سلبية ال اجيابية اي تتكون عن امتناع عن القيام و إذا كانت اجلرمية املنصوص عليها يف القانون املؤق

بفعل يفرضه هذا القانون مثل تقدمي خدمات أو أشياء للدولة فهل يسري بشأهنم حكم القوانني املؤقتة 
يذهب كذلك فريق من الفقهاء يف مصر القول ابن نص الفقرة األخرية من املادة اخلامسة مقصور على 

ذلك عبارة "ينهي عن فعل" إذا قد يستفاد منها إن املقصود هو اجلرائم االجيابية  اجلرائم االجيابية وسندهم يف
دون السلبية وواضح أن هذه التفرقة ال تقوم على أسا  سوى التعلق حبرفية النص وهي تتعارض كذلك مع 

أيمر قصد الشارع الذي صرح يف املذكرة اإليضاحية للنص أبنه يطبق على القانون الذي ينهي عن فعل أو 
 .(42)به كما إن تعترب الفعل يتسع لفظا للجرائم االجيابية والسلبية 

                                                        
- 2007د. فاطمة السباعي وآخرون، السياسة اجلنائية املفهوم والتطور، حبث مقدم اىل جامعة سيد حممد بن عبد هللا،  -37
 .14، ص2008
 .43عبده حيىي الشاطي، مصدر سابق، ص -38
 .65، ص1963ئي، مطبعة دمشق، د. عدانن اخلطيب، مؤجز القانون اجلزا -39
 .42-39، ص2018د. عبود السراج، قانون العقوابت العام، مطبعة اجلامعة، دمشق،  -40
 .3، ص1972د. امال عبد الرحيم، النموذج القانوين للجرمية يف جملة العلوم القانونية واالقتصادية، العدد األول،  -41
 .132علي بدوي، صد. حسن اجلو خدار، مصدر سابق، نقل عن د.  -42
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وهذا يعين أن الفعل قد ارتكب يف ظل قانون مؤقت وقبل احلكم هنائيا يف الدعوى انقضت فرتته وحل 
حمل قانون مؤقت أخر قد يكون اشد واخف منه فما احلل يف مثل هذه احلالة القاعدة إن كل القانون 

تقل يف نطاق تطبيقه اخلاص به فيستمر القانون املؤقت يف حكم األفعال اليت حدثت يف ظله املؤقت يس
وعله ذلك إن كل قانون يستقبل يف ظروفه الداعية إىل وضعه وبناء على هذا فقد حكمت حمكمة النقض 

ي والذ 1953ديسمرب نة  15الصادر من وزير التموين يف  1993لسنة  148املصرية ابن القرار رقم 
 يقضي ابن تستويل احلكومة لدى الزراع على كمية من األرز.

 الفرع الثاين: األحكام املتصلة ابلعقاب
إن القانون املؤقت يصدر ملواجهة ظروف خاصة وهو مؤقت بفرتة حمددة معروفة للنا  كافة وانقضاء 

ألفعال اليت حدثت يف ظله إذ إن فرتة العمل ابلقانون املؤقت ال يعين حبال انه مل يعد له مربراً لتطبيقه على ا
من قام يف ظله بفعل أو امتناع يظل مستحقا العقاب املقرر به فهو قد اضر ابجملتمع وهو مير يف مثل هذه 
الظروف ويظل مستحقا العقاب وان انقضت بعد فعله هذه الظروف وانقضى القانون ذاته وكل ما يعنيه 

الفعل بعد زوال الظروف ال يستحق العقاب وعلى ذلك إصدار القانون املؤقت إن من يقرتف مثل هذا 
جيب إن يستمر القانون املؤقت يف حكم اجلرائم اليت ارتكبت يف ظله الن وصف التجرمي او التشديد يف 
العقاب مستمد من إن الفعل ارتكب إثناء ظرف طارئ فالزمن يف جمال القانون املؤقت يعد من عناصر 

غم إلغاء القانون فمن خيالف قانون حيظر على سكان منطقة من املناطق اإلجرام وهذا الوصف ال يزول ر 
مغادرهتا لتفشي وابء معني فيها وحدد الشارع فرتة العمل هبذا القانون بثالثة أشهر حيث قدر إن الفقهاء 

يظل  على هذا الوابء حيتاج ملثل هذه الفرتة فانه يضر من غري شك ابجملتمع إذ يعرقل مقاومة الوابء لذا فهو
 .(43)جديرا ابلعقاب وان زال القانون بعد فعله 

التفريق بني ما إذا كان القانون املؤقت ينشئ جترميا جديدا او يقتصر على تشديد العقاب ذهب جانب 
من الفقه املصري إىل التفريق بني حالة القانون املؤقت الذي ينشئ جترميا جديدًا غري مقرر يف التشريع 

وحالة القانون املؤقت الذي يشدد العقاب على فعل يعد جرمية وفقا للتشريع العادي  العادي الذي العمل به
فانه يف احلالة األوىل يغدو مباحا بعد زوال القانون املؤقت ويف احلالة الثانية يعاقب عليه بعقوبة اخف 

ة اليت يصبح ويذهب بعد ذلك إىل القول برتتيب حكم القوانني املؤقتة ويف احلالة األوىل فحسب إي حال
فيها الفعل مباحا بعد زوال القانون املؤقت كما لو كان القانون ينهي عن تصدير رؤو  األموال إىل اخلارج 
مثال يف خالل فرتة حمددة األجل فيزول ذلك القانون ابنتهاء هذه الفرتة وتسقط اجلرمية عن الفعل ابتداء 

املؤقت على اجلرائم اليت ارتكبت ظله اما احلالة الثانية  من التاريخ املذكور يف هذه احلالة فقط يسري القانون
وهي اليت يبقى فيها الفعل بعد زوال القانون املؤقت معاقبا عليه ولكن بعقوبة اخف وفقا للقانون العادي 
الذي يسرتد بسلطانه بزوال القانون املؤقت فانه ال خيضع حلكم الفقرة االخرية من املادة اخلامسة ان القانون 

ؤقت ال يسري على األفعال اليت حدثت يف ِظلِه إذا مل يصدر هبا حكم ابت قبل زوال ويطبق بشانئها امل

                                                        
د.حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوابت القسم العام، اجمللد االول، الطبعة الثالثة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت،  -43
 .180، ص 2018
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القانون العادي ويستفيد املتهم من التخفيف الذي أييت به هذا القانون وسند هذا الفريق من الفريق من  
ل إال القانون الذي جيعل الفقهاء أن نص يبدأ بكلمة تفيد االستثناء من حكم الفقرة عليها وهي ال تشم

الفعل غري معاقب عليه وان نصها ينتهي كذلك يؤخذ منها إن الشارع قد اقرتض إن القانون العادي ال 
يعترب الفعل معاقبا عليه وهو ال حيول دون السري يف الدعوى او تنفيذ العقوابت احملكوم فيها إن هذا الرأي 

ه إىل ظاهر النص وميسك حبرفيه ألفاظ بصورة ال تتفق وقصد املطبق حلكم القوانني املؤقتة يعيبه انه اجت
الشارع الذي صرح به يف مذكرته اإليضاحية للقانون فال حمل لقصر النص على القوانني اليت تنشئ جترميا 
جديدا فان ذلك ختصيصا لغري علة مفهومه كما إن العلة يف عدم تطبيق القانون اجلديد ابثر رجعي هي 

ني وهي التعارض مع املصلحة العامة فقد تستدعي ظروف طارئة يشدد الشارع العقاب واحدة يف احلالت
على فعل كان يعده جرمية وفقا للقانون العادي والذي يستأنف العمل به بعد زوال القانون املؤقت وذلك 
الن الظروف قد زادت من خطورة هذا الفعل على اجملتمع فمن ارتكبه اثناء هذه الظروف يكون اضر 

جملتمع على حنو اشد وجيب ان يظل جديرا ابلعقاب املشدد وفقا للقانون املؤقت وان انقضى اجله قبل اب
 .(44)صدور حكم ابت يف الدعوى 

إن املشرع قد يشدد العقاب على الفعل بسبب الظروف خاصة حبيث ال جيب ان يستفيد من التخفيف 
ظروف إذا اضر ابجملتمع على حنو اشد وجيب إن يظل الوارد يف القانون العادي من ارتكب فعله إثناء هذه ال

جديرا ابلعقاب وفقا لألحكام القانون املؤقت وان انقضى اجله قبل صدور حكم ابت يف الدعوى على ان 
غالبية الفقهاء ترى وجوب استمرار القانون املدين )املؤقت يف حكم الوقائع اليت حدثت يف ظله يستوي يف 

ا أو يشدد العقاب على اجلرمية سابقا وقد اخذ هبذا احلل صراحة كثريا من ذلك إن يقرر جترميا جديد
( 2/3(والبولوين )املادة 2(وااليطايل )املادة 2/3التشريعات اجلنائية منها على سبيل املثال األملاين )املادة 

للييب )املادة ( وا3( والعراقي )املادة 5/4( واملصري )املادة 6ومشروع قانون العقوابت الفرنسي )املادة 
 .(45)(1(والكوييت )املادة 2/2(والسوري واللبناين )املادة 2/4

مل يصدر قرار الحق  1953يف ميعاد ال يتعدى أخر ديسمرب يف سنة  1953الشعري من حمصول سنة 
ولذلك فانه وفقا للفقرة األخرية من املادة اخلامسة  1953إبلغائه وهو بطبيعته مؤقت مبدة معينة وهي سنة 

عدم صدور قرار عن  من قانون العقوابت ال يتأثر ابنقضاء هذه املدة ال يتأثر من ابب أوىل بصدور أو
مت إلغاؤه وحكمت أيضا ابن  1954السنوات التالية أو بصدور قرار من نوعه ابلنسبة للمحصول سنة 

بتحديد املساحة اليت تزرع  1952من ديسمرب سنة  23الصادر  1952لسنة  203املرسوم بقانون رقم رقم
ص يف الفقرة )أ( من الزراعية اذا ن 1955-1954،1954-1953،1953-1952قطنا يف السنوات 

املادة الرابعة منه على انه ال جيوز ال يشخص إن يزرع القطن يف السنوات الثالث املذكورة يف ارض زرعت 
حمصوال شتواي غري الربسيم يف السنة الزراعية نفسها فقد أفاد بذلك انه قانون مؤقت من نوع ما نص عليه 

العقوابت الن أحكامه تنتهي عند ارتكاب فعل يف مدة زمنية يف الفقرة األخرية من املادة اخلامسة من قانون 
لسنة  489حمددة ويبطل هبا ابنقضاء هذه املدة بغري حاجة إىل صدور قانون وقد صدر بعدئذ القانون رقم 

                                                        
 .107،ص1969د. امحد عبد العزيز األلفي، شرح قانون العقوابت اللييب،مطبعة اإلسكندرية مصر، -44
 .119يد، اإلحكام العامة يف قانون العقوابت، مطبعة القاهرة، مصر، بدون ذكر السنة، د. السعيد مصطفى السع -45
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بتعديل بعض إحكام املرسوم بقانون املتقدم الذكر ونص فيها على وقف العمل أبحكام الفقرة  1953
الزراعتني وهذا الوقف ال ينسحب أثره على السنة  1955-1954،1954-1953 )أ(من املادة الرابعة

الزراعية السابقة عليهما ويلزم من ذلك وجوب تطبيق إحكام ذلك املرسوم بقانون على املخالفات اليت 
وقعت يف ظله ان القانون املؤقت حيتفظ أبثره كامال ابلنسبة للجرائم اليت وقعت يف ظله ويظل كذلك حىت 

انقضت فرتة العمل به قبل صدور حكم هنائي هبا ويستوي يف ذلك ان يكون حكمه اخف أم اشد  وان
 .(46)من حكم القانون العادي الذي يستأنف العمل به وان يكون القانون الالحق عليه عاداي أم مؤقتا 

ذهب جانب كيف يستقيم هذا الوضع اخلاص ابلقوانني املؤقتة مع فكرة رجعية القانون األصلي للمتهم ي
من الفقه إىل القول ابن عدم تطبيق فكرة رجعية القانون األصلح للمتهم يف جمال القوانني املؤقتة مرجعة 
انتقاء العلة اليت تقوم عليها هذه الرجعية ففي األحوال العادية تقرر رجعية القوانني األصلح ألهنا تفيد 

أو غري مفيدة أو زائدة عن احلد بسبب صدور اعرتاف الشارع ابن العقوبة السابقة أصبحت غري ضرورية 
تشريع جديد األصلح فال حمل بعد ذلك لإلصرار على توقيعها فثمة تتطور يف التجرمي والعقاب ومث اعرتاف 
بعيب التشريع ولكن هذه العلة ال حمل هلا عندما تنقضي فرتة العمل ابلقانون املؤقت فانقضائها ال يعين 

ة وكل مايعنيه ذلك مبجرد تغري الظروف وما يتطلبه ذلك يف حتقيق االتساق بني تطورا يف السياسة التشريعي
 .(47)الظروف اجلديدة والتشريع فحيث تنتفي علة الرجعية ال يكون سبيل إىل القول هبا

إمنا ما اعتمده الفكر التقليدي لتربير رجعية القانون األصلح للمتهم فهي سالح ذو حدين ومن هنا ال 
عليه أيضا كمنطق لتربير احلكم اخلاص ابلقوانني املؤقتة إذا كانت ال تصلح سند يف حد  ميكن االعتماد

ذاهتا فمن ابب أوىل ال تصلح للبناء عليها اثنيا من جهة أخرى فان هذه احلجة تضع على عائق القاضي 
ه او عدم مهمة التنقيب عن إرادة الشارع وفيما إذا كان ما صدر عنه من تشريع جديد يعد اعرتافًا من

اعرتاف بعدم جدوى العقوبة وهلذا األمر حماذيره إذ من العسري الوقوف على قصد الشارع يف ذلك فيما 
يعده بنظر البعض غري ذي جدوى يراه البعض األخر عكس ذلك وعلى فرض التسليم بذلك فمأل إي 

حملض سلطة القاضي  معيار نلجأ عند غياب ما يدل على إرادة الشارع يف إي هذا العدد وهل يرتك ذلك
معىن ذلك الوقوع يف خطر التحكم والرأي عندان ان استمرار سراين القانون املؤقت على اجلرائم اليت وقعت 
يف ظله حىت بعد انقضاء اجله وبصرف النظر عن ماهية القانون اجلديد من حيث اجتاهه حنو التخفيف آو 

 تعليل خاص فاألصل عند تنازع القوانني يف الزمان إن التشديد إمنا هو تطبيق للقواعد العامة وال حتتاج إىل
القانون اجلديد غري ذي اثر رجعي إن املركز القانوين للمتهم يتحدد ويتبلور هنائيا وقت اقرتافه الفعل فيكون 
من الطبيعي إن يسري القانون النافذ يف ذلك الوقت أما رجعية القانون األصلح للمتهم فما هي إال استثناء 

ا األصل العام وهي مشروطة اب ال تتعارض مع املصلحة العامة وهذا الشرط ال يتحقق يف جمال من هذ
القوانني املؤقتة يعين عدم األخذ هبا عودة إىل هذا األصل العام أي ملبدأ عدم الرجعية الذي يتمتع بسلطانه 

 .(48)كامال 
                                                        

 .336د. حسن اجلو خدار،املصدر السابق،ص -46
 .129، ص1963د. حممد الفاضل،شرح قانون العقوابت القسم العام، مطبعة دمشق سوراي، -47
 .200، ص1956سوراي،د. عبد الوهاب حومد، احلقوق اجلزائية العامة، مطبعة دمشق  -48
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 املطلب الثاني: اإلحكام املتصلة باإلجراءات 
ب إىل اإلحكام اإلجرائية يكون على فرعني الفرع األول إقامة الدعوى اجلزائية إثناء نتطرق يف هذا املطل

 سراين فرتة القانون املؤقت إما الفرع الثاين إقامة الدعوى اجلزائية بع انتهاء فرتة القانون املؤقت.
 الفرع األول: إقامة الدعوى اجلزائية أثناء سراين فرتة القانون املؤقت

ة هي الوسيلة اليت من خالهلا يستطيع اجملتمع حماسبة فاعل اجلرمية الذي عكر أمنه الدعوى اجلزائي
وسالمة وعرض مصاحله للخطر وهذه الوسيلة تبدأ بشكوى وتنتهي يف الغالب ابلعقوبة وقلنا غالبا يف 

 .(49)العقوبة وذلك الن الدعوى اجلزائية قد تنتهي يف مرحلة التحقيق
ئية العربية على انه إذا ارتكب شخص جرمية ما ملخالفة لنص حمددة الفرتة تنص غالبية التشريعات اجلنا

وُحركت إجراءات التحقيق واحملاكمة يف مواجهة او صدر حكم هنائي عليه ابإلدانة فان انتهاء الفرتة واحملددة 
الوضع  لسراين النص الحيول دون استمرار إجراءات التحقق وحملاكمة وتنفيذ اجلزاء احملكوم به ولو صار

أصلح له ابلعودة إىل الوضع األصلي السابق على صدور النص احملددة الفرتة ويتضمن بياان صرحيا بتاريخ 
 .(50)انتهاء مفعول

ووفقًا للقواعد العامة الواردة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي فإن تقدمي الشكوى يتضمن 
اجلزئية ضد مرتكب اجلرمية وفرض العقوبة عليه وتتضمن الدعوى ابحلق اجلزائي وهو طلب اختاذ إجراءات 

 .(51)الشكوى التحريرية الدعوى ابحلق املدين مامل يصرح املشتكي خبالف ذلك
ووفقًا لألصول العامة كذلك فإن الدعوى اجلزائية حترك بشكوى شفوية أو حتريرية تقدم إىل قاضي 

أو إي من أعضاء الضبط القضائي من املتضرر من التحقيق أو احملقق أو إىل إي مسؤول يف مركز الشرطة 
اجلرمية أو من يقوم مقامه قانوان أو إي شخص علم، بوقوعها أو أبخبار يقدم منهم من االدعاء العام مامل 
ينص القانون على خالف ذلك يتبني إن املشرع العراقي مل يعط يف هذا القانون الدور الرئيسي ومل خيص 

دعوى بل اعطاه أوال ملن وقعت عليه اجلرمية ومن مث ملن علم بوقوعها وأخريا لالدعاء االدعاء العام بتحريك ال
العام وهذا يعين إن املشرع العراقي الزال متأثرا ابلنظام االنكليزي الذي يعطي احلق يف حتريك الدعوى 

الدعاء العام لألفراد عدا بعض اجلرائم وال سيما تلك اليت تتعلق أبمن الدولة وتزيف العملة حيث خص ا
فيها كذلك فعل املشرع املصري الذي خص النيابة العامة دون غريها يف رفع الدعوى اجلنائية ومباشرهتا وال 
ترفع من غريه إال يف األحوال اليت حيددها القانون، وتطبيق هذا املوضوع على حمل البحث فيمكن إقامة 

 .(52)ؤقتالدعوى عن اجلرائم اليت يرتكب أثناء سراين القانون امل
وبعد هذا العرض نتساءل هل أن الزمن يعد يف حد ذاته عنصرا من عناصر التجرمي يف الفعل الذي 

 يرتكب أثناء فرتة العمل ابلقانون املؤقت أو عنصر من عناصر تشديد العقاب عليه؟.

                                                        
 .25بغداد، ص 2008د. سليم إبراهيم حربة،عبد األمري العكيلي، شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية،مطبعة العاتك، -49
 .104، بدون مكان النشر، ص2012د. عبد الفتاح خضر، النظام اجلنائي اجلزء االول،بدون مطبعة، -50
 احملاكمات اجلزائية النافذ. من قانون اصول1971لسنة  23أ( /9املادة ) -51
 .26د. سليم ابراهيم حربة، عبد االمري العكيلي، مصدر سابق، ص -52
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هم أو أجابت املذكرة اإليضاحية لقانون العقوابت املصري عندما قالت )انه ال جيوز إن يستفيد املت
احملكوم عليه من مضي املدة اليت ينهي فيها القانون عن فعل أو أيمر وإال ضاع الغرض املقصود من القانون 
إن سراين القانون العادي أبثر رجعي على ما ارتكب من أفعال يف ظل القانون املؤقت يشجع النا  على 

يتوقعون ذلك وان كان توقعهم على غري خمالفة إحكامه طاملا إهنم على علم مسبق بلحظة انقضائه أو أهنم 
أسا  فيتعمد املتهم تعطيل اخلصومة اجلنائية ابملماطلة والتسويف واستخدام الثغرات واحليل اإلجرائية 
احملكمة فضال عن الطعن ابحلكم مبختلف وجوه الطعن بقصد أتخري حلظة صدور احلكم النهائي ضده 

عقاب عليه أو تنزل به العقوبة األخف وهذا احملذور يظهر جبالء وحىت يلحقه القانون العادي فيغدو فعله ال 
عن ما تقرتف اجلرمية قبل هناية العمل ابلقانون املؤقت بوقت قصري ال يعقل إمكان املضي يف إجراءات 
التحقيق واحملاكمة وصدور حكم ابت خالل الوقت املتبقي منها كما يظهر ضرر رجعية القانون األصلح 

لنسبة للتشريعات اليت قررهتا حىت ما بعد صدور حكم ابت يف الدعوى وهذا يؤدي اىل للمحكوم عليه اب
ان من صدر يف مواجهة حكم ابت يف ظل قانون مؤقت يصبح فعله غري معاقب عليه بعد انقضاء فرتة 

 العمل هبذا القانون(.
إطار عرضه للقوانني  ( من قانون العقوابت يف3وهناك من يرى أن املشرع العراقي قد أخذ يف املادة )

، الذي ذهب فيها أن (53)احملددة الفرتة أبن يستمر القانون املؤقت يف حكم األفعال اليت وقعت يف ظله
جترمي فعل أو بتشديد العقوبة املقرر له وكان ذلك يف فرتة حمددة )...فان انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون 

الدعوى عل ما وقع من جرائم يف خالهلا...(، وحكم هذه املادة تنفيذ العقوبة احملكوم هبا وال مينع من إقامة 
يف حالة ما إذا ارتكب الفعل اجملرم يف ظل القانون املؤقت األشد مث انتهت مدة نفاده قبل إقامة الدعوى 
العامة عن اجلرمية ففي هذه احلالة انتهاء فرتة نفاذ القانون األشد ال حيول دون إمكان إقامة الدعوى العامة 
تطبيقا للقانون املذكور استثناء من مبدأ رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم على املاضي وحكم املادة 

( من قانون العقوابت العراقي قاصرا على القوانني املؤقتة وهي اليت تصدر لتنفيذ يف فرتة وابلتايل فهو ال 3)
يكون منصوصا على مدة معينة لسرايهنا إمنا  يشمل القوانني االستثنائية اليت تصدر يف حاالت الطوارئ وال

 .(54)حتتاج لبطالهنا إىل صدور قانون جديد بذلك
 الفرع الثاين: إقامة الدعوى اجلزائية بعد انتهاء فرتة القانون املؤقت

إذا حلت فرتة هناية القانون املؤقت قبل قيام إجراءات الدعوى فهناك من ذهب من الفقهاء إىل القول 
أبن احلكم الوارد يف الفقرة األخرية من املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري هو يف الواقع استثناء ملبدأ 

ستثناء ال جيوز التوسع يف حكمه على رجعية القانون األصلح مادام احلكم هنائيًا مل يصدر وان هذا اال
حساب املتهم مادام مقصورا يف صيغته على حالة قيام إجراءات الدعوى لذا فهو ال يسري على حالة 
انتهاء اجل القانون املؤقت قبل بدء إجراءات الدعوى على اجلرائم وقعت يف ظله ويسري يف هذه احلالة 

رجعي عليها فيحول دون إقامة الدعوى عماًل ابملبادئ العامة القانون العادي بعده القانون األصلح أبثر 

                                                        
 .28، ص1972د. حممود حممود مصطفى، اصول قانون العقوابت يف الدول العربية، مطبعة القاهرة، القاهرة،  -53
 .57جاسم خربيط خلف، املصدر السابق، ص -54
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فضال عن انقضاء اجل القانون املؤقت دون اختاذ إجراءات قبل اجملرم هلو دليل على قلة االهتمام جبرميته أو  
 .(55)نسيان أمرها رغم جترميها فال حمل إلاثرهتا بعد انقضاء األجل الذي كانت حمرمه فيه

بارة )قيام إجراءات الدعوى او صدور حكم ابإلدانة فيها( اإلفصاح عن أن  الفقرة فقد أراد املشرع بع
األخرية من املادة اخلامسة قد وردت استثناء ملا جاء يف الفقرتني تتكلم على صدور القانون قبل احلكم 

قصري األمر  البات أي يف حالة قيام إجراءات الدعوى وتتكلم قبل هناية فرتة العمل ابلقانون املؤقت بوقت
الذي مل يتيح الوقت الكايف الختاذ مثل هذه اإلجراءات كما ال يصح تفسري عدم اختاذ اإلجراءات ضد 
اجملرم قبل انتهاء اجل القانون دليل على عدم االهتمام ابجلرمية أو نسيان أمرها فقد يكون لضيق الوقت هو 

فرتة العمل ابلقانون كفرصة ملخالفته لعلمهم  الغالب والقول ابلعكس ذلك يؤدي إىل إن يتخري النا  هناية
أبنه ال يوجد متسع من الوقت لقيام إجراءات الدعوى ضدهم وقد أشرفت هناية القانون االقرتاب لذا فان 
انتهاء فرتة العمل ابلقانون املؤقت ال حيول دون السري يف اإلجراءات الدعوى سواء بدأت فعال او مل تبدأ 

 (56)العقوبة احملكوم هبا وكذلك احلال يف تنفيذ 
( من قانون العقوابت واملتضمنة للقوانني احملددة الفرتة ابلنص 3إن ما اخذ به املشرع العراقي يف املادة )

على انه )إذا صدر قانون بتجرمي فعل أو بتشديد العقوبة املقررة له وكان ذلك يف فرتة حمددة فان انتهاء هذه 
ن إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم يف خالهلا( الفرتة ال حيول دون تنفيذ العقوبة احملكوم هبا وال مينع م

وحكم هذه املادة يف هذه احلالة يشمل اذا ما ارتكبت الفعل اجملرم يف ظل القانون املؤقت )األشد( ومل تتم 
اقامة الدعوى اجلزائية يف ظل القانون نفسه وُحركت بعد ذلك فإنه اليعد مانعاً يف السري إبجراءاهتا ومن مث 

اجلاين حىت وإن انتهت مدة نفاذ القانون قبل القيام بتلك االجراءات، ففي هذه احلالة انتهاء احلكم على 
فرتة نفاذ القانون األشد قبل اكتساب احلكم الدرجة القطعية ال حيول دون تنفيذ العقوبة احملكوم هبا تطبيقا 

ألصلح للمتهم على املاضي، وجدير للقانون األشد مار الذكر استثناء أيضا من مبدأ رجعية القانون اجلنائي ا
( من قانون العقوابت العراقي قاصرا على القوانني احملددة الفرتة وهي 3وحكم املادة ) -على رأي-ايالشارة 

اليت تصدر يف فرتة حمددة وابلتايل فهو ال يشمل القوانني االستثنائية اليت تصدر يف حاالت الطوارئ وال 
 .(57)ة لسرايهنا أمنا حتتاج لبطالهنا إىل صدور قانون جديد بذلك يكون منصوصا فيها على مدة معين

 الخاتمة

 اوال: االستنتاجات
ان القوانني احملددة الفرتة هي تلك القوانني اليت يصــــــــدرها املشــــــــرع ملواجهة فرتات اســــــــتثنائية معينة او  .1

 .اوضاعا خاصة ابملدة اليت يستغرقها هذا الظرف الالزم تطبيقها خالل هذه القوانني
ان املربرات اليت تدعو لتبين هذا النوع من القوانني هي حالة الطوارئ والظروف الصـــــــــــــــحية واحلوادث  .2

 االمنية والظروف االقتصادية.

                                                        
 .118، ص1970االجراات اجلنائية يف القانون املصري، الطبعة الثامنة، القاهرة،د. رؤوف عبيد، مبادئ  -55
 .108د. امحد عبد العزيز االلفي، املصدر السابق، ص -56
 .57جاسم خربيط، املصدر السابق، ص -57
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ان القوانني حمــددة الفرتة على نوعني فمنهــا مــا هو حمــدد بنص ومنهــا مــا هو حمــدد بطبيعتــه لكن كال  .3
 نتهاء املدة احملددة او انتهاء مدة الظرف.الفرعني مرتبطا مبدة معينة ينتهي تطبيقها خالل ا

نظم املشــرع العراقي احكام القوانني املؤقتة الفرتة وذلك يوضــع قواعد التجرمي والعقاب، وكذلك وضــع  .4
 احملددة االحكام االجرائية الالزم تطبيقها خالل هذه املدة.

 ثانيا: التوصيات
ون العقوابت النافذ واالشــــــــــــــارة اىل القوانني ( من قان3ندعو املشــــــــــــــرع العراقي اىل تعديل نص املادة ) .1

احملددة الفرتة يف احلاالت املادية وحالة الطوارئ كما فعل املشرع الكوييت، وعدم قصرها على احلاالت 
 االعتيادية.

نوصي املشرع العراقي بعدم اللجوء القوانني حمددة الفرتة بصورة متكررة ألهنا تكشف عن مشاكل يف  .2
املوضــــــــــوعية واالجرائية اذ نفضــــــــــل ان يتم معاجلة املصــــــــــاحل احملمية مبوجب قوانني  تطبيقها يف النواحي

 تكسب صفة الدوام ال التأقيت.
ندعو املشرع العراقي اىل مراجعة كافة القوانني احملددة الفرتة ودراستها ومدى كفاءهتا يف محاية املصاحل  .3

إن  ذلك متكن املشــــرع من إصــــدار تشــــريعات  احملمية او املعربة اليت اراد املشــــرع محايتها من خالله اذا
 ذات فعالية اكثر يف وقائع مستقبلية.
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 30: العدد
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 الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق اإلنسان

The Legal and Constitutional Guarantees of Human 

Rights 

  Zainab A. Hassoon Bilal(1)بالل  حسون زينب احمد

 خالصةال

القانوين حلماية حقوق اإلنسان وهو الوسيلة األكثر فاعلية لتمكني األفراد من يعد التشريع هو األسا  
وذلك بوصفه عمالً من أعمال السلطة املنبثقة عن الشعب ولذلك تكاد جتمع التشريعات  التمتع حبقوقهم،

لى والذي ميثل التشريع األع على كفالة ومحاية حقوق اإلنسان سواء متثلت تلك التشريعات يف الدستور،
 .أويف القوانني العادية وتتمثل تلك احلماية يف جمموعة من الضماانت الدستورية والقانونية يف الدولة،

 .مبدأ الفصل بني السلطات، مبدأ املشروعية، احلقوق واحلرايت: الكلمات املفتاحية
Abstract 
Legislation is the legal basis for the protection of human rights and is the 

most effective means of enabling individuals to enjoy their rights as a work 

of the people's authority. Legislation is therefore almost unanimous in 

ensuring and protecting human rights, whether in the Constitution, Or in 

ordinary laws. Such protection is a set of constitutional and legal guarantees. 

Keywords: The principle of separation of powers, The principle of legality, 

Rights and freedoms. 

 المقدمة

انه  من املبادئ املسلم هبا يف النظم الدميقراطية أن ميثل الدستور الوثيقة القانونية العليا يف الدولة حبكم
يتضمن األسس القانونية اليت حتدد شكل الدولة ونظام احلكم فيها، وذلك من حيث تنظيمه الختصاصات 

                                                        
 كربالء/ كلية القانون.جامعة   -1
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 وحتديده حلقوق وحرايت األفراد. فالدستور ابإلضافة إىل تنظيمه للمواضيع األساسية ،السلطات العامة فيها
، واء كانت هذه احلقوق شخصيةيف الدولة فأنه يتوىل أيضا تنظيم موضوع احلقوق واحلرايت الفردية س

اقتصادية، فمن اجل احرتام هذه احلقوق واحلرايت البد من ان يتم النص عليها يف  ،جتماعية، اياسيةس
فالدستور هو خري ضامن هلذه احلقوق ألن النص عليها يضمن لنا عدم جتاوز السلطات  ،صلب الدساتري

صوص دستورية والنصوص الدستورية تتميز ابلسمو املوجودة يف الدولة هلذه النصوص على اعتبار أهنا ن
والعلو على غريها من القوانني األخرى، وحىت نضمن عدم جتاوز هذه السلطات لصالحياهتا البد من تفعيل 
موضوع الرقابة على دستورية القوانني اليت هي عبارة عن آلية قانونية مهمتها التحقق من مدى مطابقة 

لدولة إذن هو الضامن األساسي حلقوق األفراد وحرايهتم وهو ما جاء يف الدستور فدستور ا .القوانني للدستور
-14( حيث انه افرد الباب الثاين هلذا املوضوع )احلقوق واحلرايت( يف املواد )2005العراقي الصادر عام)

 ( منه.13( ابإلضافة إىل املادة )46
 املوضوع أواًل: أهمية

حبقوق وحرايت املواطنني األمر الذي جيعله يف مقدمة املواضيع اليت  تكمن أمهية املوضوع يف كونه يتعلق
ما أو  اً تفرض على كل ابحث او مهتم يف هذا الشأن ان يديل بدلوه لعله يف ذلك يشخص خطأ أو نقص

فيكون بذلك قد ساهم يف إيضاح فكرة أو لفت نظر  ،يثري انتباه املشرع لنقطة معينة تتعلق هبذا املوضوع
 دستوري ألمر توجب معاجلته مستقبال.املشرع ال

 ثانيًا: مشكلة البحث
 :ترتكز مشكلة البحث يف عدة تساؤالت ميكن عرضها أو ااثرهتا وفق التفصيل االيت

 ام ال؟ 2005دستور مجهورية العراق لعام  هِ وهل اخذ بِ  ؟ماذا نقصد مببدأ الفصل بني السلطات -
 عليها هذا املبدأ؟ماهي اهم املربرات اليت يستند  -
 وما موقف الدساتري منها؟ ؟ما هو اثر مبدأ املشروعية على ضماانت حقوق االنسان -

 ثالثا: منهجيه البحث
 اعتمدان يف هذا البحث على املنهج التحليلي واملقارن لدراسة موضوع الضماانت الدستورية والقانونية

 والدساتري املقارنه. 2005عراق لعام حلقوق اإلنسان من خالل حتليل نصوص دستور مجهورية ال
 رابعًا: خطة البحث

تنقسم خطة البحث على مبحثني تناولنا يف املبحث االول الضماانت الدستورية حلقوق االنسان وهو 
مقسم على مطلبني خصصنا املطلب االول لبيان مدلول مبدأ الفصل بني السلطات واملطلب الثاين لبيان 

 سلطات وموقف الدساتري منها.مربرات مبدأ الفصل بني ال
إما يف املبحث الثاين فقد مت ختصيصه لبيان مبدأ املشروعية وهو مقسم على ثالثة مطالب خصصنا 

إما املطلب الثاين فقد تناول أثر مبدأ املشروعية على  ،املطلب األول لبيان تعريف مبدأ املشروعية وأمهيته
 .موقف الدساتري من مبدأ املشروعيةلبيان  ب الثالثطلاملومت ختصيص  ،ضماانت محاية حقوق اإلنسان

 ويف اخلامتة سوف يتم التطرق اىل اهم النتائج والتوصيات اليت مت التوصل اليها.
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 المبحث األول: الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان 

ني تب، و توزع السلطات، و القانون الدستوري هو جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم قواعد احلكم
ومن مث فالدستور هو الذي يضع املبادئ  (2)تضع الضماانت األساسية حلقوق األفراد.، و اختصاص كل منها

اليت من بينها مبدأ الفصل بني السلطات وما يرتتب عليه من حتديد ، و األساسية الضامنة حلقوق اإلنسان
 ،(3)ا جتاوزها أو اخلروج عليهايث ال ميكنه، حباختصاصات معينة لكل سلطة من السلطات العامة يف الدولة

من مث تقف كل منها يف وجه األخرى إذا ما حادت أو أرادت أن حتيد ، و فيتحقق بذلك التوازن فيما بينها
مجيع خضوع  يتمثل يفالذي و  ومبدأ املشروعية .(4)عن جادة الصواب وختالف قواعد القانون الدستوري

 األفرادهذا املبدأ يضمن احرتام حقوق  أنال شك ف ،القانوناحملكومني حلكم فضاًل عن سلطات الدولة 
 .(5)وحرايهتم عن طريق التزامهم ابلقوانني اليت تسري عليهم والتزام سلطات الدولة ابحرتامها وتطبيقها

 لى مطلبني، وذلك على النحو التايل:عنقسم هذا املبحث ، سويف ضوء ما تقدم
 لسلطاتااملطلب األول: مدلول مبدأ الفصل بني 

 الدساتري منه املطلب الثاين: مربرات مبدأ الفصل بني السلطات وموقف 
 مدلول مبدأ الفصل بني السلطات: املطلب األول

البعض ، فلقد نشأ خالف بني فقهاء القانون العام حول مفهوم أو مدلول مبدأ الفصل بني السلطات
يث ختتص كل سلطة من السلطات الثالث ، حبالسلطاتفهمه على أنه يعين الفصل املطلق والتام بني 

ابلقيام إبحدى الوظائف التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ابستقالل اتم عن السلطات األخرى على حنو 
 قد أخذت هبذا التفسري الدساتري الفرنسية يف بداية األمر، و (6)تنتفي معه وجود أي عالقات تعاون بينها

 (7)ودساتري الوالايت املتحدة األمريكية. دستور السنة الثالثة(،، و 1179)دستور فرنسا سنة
هو أنه يعين الفصل املرن والنسيب ، و إال أن الغالبية العظمى من الفقهاء قد فهمت املبدأ على حنو آخر

 نها.يبني السلطات والقائم على وجود تعاون ب
 التفسريين وذلك كما يلي:نتناول مدلول كل من هذين ، سويف ضوء ما تقدم

 التفسري التقليدي ملبدأ الفصل بني السلطات)فكرة الفصل املطلق(:-أوالً 
يث فهم ، حلقد سادت فكرة الفصل املطلق بني السلطات يف احلقبة اليت أعقبت الثورة الفرنسية مباشرةً 

ي ، اجامد ومطلق رجال تلك الثورة ومن عاصرهم من الفقهاء مبدأ الفصل بني السلطات على أنه فصل

                                                        
 .427، صرجع سابقم ،لوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، اد.عبد الغين بسيوين -2
 .140ص ،2001 سنة، مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،يف الوطن العريب اإلنسانحقوق ، حسني مجيلد. -3
 .179ص ،دون اتريخ نشر ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،النظم السياسية والقانون الدستوري ،حسني عثمان حممد عثماند. -4
 ،1995سنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،اجلنائية اإلجراءاتيف  اإلنسانالشرعية الدستورية وحقوق ، محد فتحي سرورد.أ -5

 121.ص
 
 ،عامل الكتب ،القاهرة ،اجلزء األول ،دراسة مقارنة يف أصول النظم السياسية ،نظم احلكم املعاصرة ،د. حممد الشافعي أبو را  -6
 وما بعدها. 434ص  ،1977سنة 

 .23، صرجع سابق، محممد شريف، االزدواج الوظيفي والعضوي بني السلطتنيد.أمين  -7
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أن كل سلطة من سلطات الدولة الثالث جيب أن تباشر اختصاصاهتا استقالالً وال تتدخل يف اختصاصات 
 (8)السلطات األخرى.

كل سلطة متثل جزءًا منفصاًل ومستقاًل من ، و وذلك ألن األمة صاحبة السيادة متلك ثالث سلطات
إهنا تفوض كاًل من هذه السلطات إىل هيئة عامة ، فممثليها عندما ختتار األمة، و أجزاء السيادة اليت متلكها

األخرى يف ممارسة ، و تفوض إحدى هذه اهليئات األمة يف ممارسة السلطة التشريعية، فمستقلة ومتخصصة
هذه الوظائف الثالث ليست جمرد اختصاصات ، و الثالثة يف ممارسة السلطة القضائية، و السلطة التنفيذية

، لكنها سلطات مستقلة تعرب كل منها عن جانب من جوانب السيادة، و طة واحدةخمتلفة تصدر عن سل
 .(9)متار  نشاطاً متميزاً ومستقالً و 

حصر كل سلطة منها يف نوع معني ، و يام فصل مطلق بني هذه السلطات الثالث، قويرتتب على ذلك
بني السلطات يقوم على أمام ذلك ذهب أنصار هذا االجتاه إىل القول ألن مبدأ الفصل ، و من النشاط

مبعىن تقسيم وظائف  (10)هو يقوم أوالً على قاعدة التخصيص الوظيفي.، فقاعدتني تكمل إحدامها األخرى
لى أن ختتص كل سلطة أبداء ، عالدولة إىل ثالث:الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية

 (11)وظيفة بعينها ويف حدود اختصاصها.
هذا يعين استقالل كل سلطة من سلطات احلكم عن ، و ًا على قاعدة االستقالل العضويويقوم اثني

 :ةكما يرى البعض يف تفسريه هلذا االستقالل أحد األمور الثالث، و األخرى إابن مباشرهتا لوظيفتها
)فهو جزء من واحدة  الشخص عليه أن يتوىل عضوية إحدى السلطات الثالث يف الدولة فقط-أ

 فالوزير مثالً ال ميكن أن يكون عضواً ابلربملان. فقط(،
، عدم إمكانية مراقبة أي عضو من أعضاء السلطات الثالث إابن مباشرته لوظيفته لعضو آخر-ب

 والً أمام الربملان والقضاء وجيب أن يكون مستقاًل عن السلطة التنفيذية.ؤ الوزير مثالً جيب أال يكون مسف
فالوزير ال يستطيع  فة أخرى جبانب وظيفته العضوية إلحدى السلطات،عدم إمكانية ممارسة أي وظي-ج

 (12)القيام أبي عمل تشريعي.
 التفسري احلديث ملبدأ الفصل بني السلطات)فكرة الفصل املرن(:-اثنياً 

تقوم فكرة الفصل النسيب أو املرن بني السلطات العامة على أسا  أن سلطة الدولة متثل وحدة ال 
هذه ، و دولة وظائف ثالث هي:الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائيةتتجزأ،غري أن لل

                                                        
 م،2002تة، سدار النهضة العربية القاهرة، النظم السياسية يف العامل املعاصر حتدايت وحتوالت، للمزيد راجع:د.سعاد الشرقاوي، -8

 .132ص
 .323ص م،1994سنة العربية،دار النهضة  القاهرة، لنظم السياسية،، اد.ثروت بدوي

شركة  القاهرة، لرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية،، اد.حسن مصطفى البحري -9
 .53ص م،2006سنة ان  للطباعة،

 .53ص ق،الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية مرجع ساب د.حسن مصطفى البحري، -10
 م،2002سنة دار اجلامعيني، دراسة مقارنة، االنتخاابت النيابية وضماانهتا الدستورية والقانونية، د.عفيفي كامل عفيفي، -11

 .604ص
لية ، كجامعة القاهرة سالة دكتوراه،، ر لدميقراطية بني الفكر الفردي والفكر االشرتاكي، اراجع يف ذلك: د.أنور أمحد رسالن -12
 .23، صرجع سابق، مإلزدواج الوظيفي، اد.أمين حممد شريف ،.218، صم1971نة، ساحلقوق
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هيئة ، و حبيث تكون هناك هيئة ختتص مبمارسة التشريع الوظائف الثالث جيب أن توزع على هيئات ثالث، 
 .(13)هيئة تباشر الوظيفة القضائية، و ختتص مبمارسة أمور التنفيذ

ها سلطات منفصلة ميثل كل منها عدتباشر تلك الوظائف ال تباشرها بِ غري أن تلك اهليئات عندما 
ها جمموعة من االختصاصات تصدر من سلطة موحدة هي سلطة عدبل ب جانبًا من جوانب السيادة،

 هذه االختصاصات ال ميكن الفصل بينها فصالً مطلقاً لسببني:، و الدولة
بناء عليه فإنه جيب ، و ار  ألجل حتقيق الصاحل العامهذه االختصاصات مجيعاً إمنا مت ن  إالسبب األول: 

 ذلك ألجل حتقيق تلك الغاية.، و أن يقوم تعاون وتنسيق بني اهليئات اليت تباشرها
والسبب الثاين: مفاده أن هذه االختصاصات يتداخل بعضها مع البعض اآلخر لدرجة ال تسمح 

 ابلفصل بينها فصالً مطلقاً.
، هناك درجة معينة من املشاركة يف ممارستها بني اهليئات العامة املختلفةب أن تكون ، جيوبناء عليه

 (14)أو تركيز السلطة يف يد واحدة منها. ريطة أال تؤدي تلك املشاركة إىل إلغاء الفواصل القائمة بينها،ش
كما تصوره -ولقد ذهب معظم فقهاء القانون العام إىل أن املفهوم الصحيح ملبدأ فصل السلطات

، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها هو الفصل املتوازن بني السلطات العامة الثالث يف الدولة،-يكومونتس
ون ، دووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدودها تنفيذ وظائفها يف توافق وانسجام،ل

 (15)أن جتاوزها أو تعتدي على سلطة أخرى.
نظراً للحجج القوية اليت  بتأييد عدد كبري من الفقهاء املعاصرين،-القولكما تقدم -وهذا الرأي حيظى
 وميكن إمجال تلك احلجج يف اآليت: ساقها أنصاره لتربيره،

إن الغاية األساسية اليت ابتغاها مونتسكيو من فصل السلطات هي تفادي إساءة استخدام السلطة -1
تحقيق هذه الغاية توزيع السلطات بني هيئات متعددة بيد أنه يكفي ل ومحاية حقوق املواطنني وحرايهتم،
بل إن هذه الغاية املنشودة ال تتحقق على الوجه  ن االستبداد ابلسلطة،متستطيع كل منها أن متنع األخرى 

فالفصل املطلق جيعل من كل هيئة سلطة منعزلة  األكمل يف نظام يقوم على الفصل املطلق بني السلطات،
ن ، ألومتار  اختصاصاهتا بطريقة استقاللية قد متكنها من إساءة استعماهلا طات،متامًا عن ابقي السل

فالسلطات األخرى ال تستطيع أن تتدخل يف  السلطة املستقلة ال جتد أمامها عائقاً مينعها من االستبداد،
 من أن يكون من مث بدالً ، و وابلتايل ال تستطيع أن حتول بينها وبني ممارسة الطغيان الختصاصاهتا، اممارسته

 (16)هذا الفصل املطلق ضمانة ضد التحكم واالستبداد.

                                                        
، .121، صرجع سابق، مبدأ الفصل بني السلطات وحقيقة أفكار مونتسيكو، مراجع يف ذلك:د.عدانن محودي اجلليل -13

 .55، صلرقابة املتبادلة مرجع سابق، اد.حسن مصطفى البحري
لرقابة املتبادلة ، ا. د.حسن مصطفى البحري121ص، بدأ الفصل بني مرجع سابق، مودي اجلليلراجع يف ذلك:د.عدانن مح -14

 .55، صمرجع سابق
 .192، صرجع سابق، ملنظم السياسية والقانون الدستوري، اد.عبد الغين بسيوين -15
، لرقابة املتبادلة، امصطفى البحري. و د.حسن 322، صرجع سابق، ملنظم السياسية، اراجع يف ذات املعين: د.ثروت بدوي -16

 .56، صرجع سابقم



  

 الضماانت الدستورية والقانونية حلقوق اإلنسان

613 

ذلك يف الفصل الساد  من ، و إن مونتسيكو حبث مبدأ فصل السلطات حتت عنوان دستور إجنلرتا-2
من الثابت أن إجنلرتا مل تعرف يف أية حلظة من حلظات ، و الكتاب احلادي عشر من مؤلفه"روح القوانني"

 (17)كرة الفصل املطلق بني السلطات.اترخيها السياسي ف
للسلطة التنفيذية حبق املشاركة أو التدخل يف بعض  إن مونتسكيو يعرتف يف كتابه"روح القوانني"-3

احلق يف فض دورات ، و يعرتف للسلطة األوىل حبق دعوة الربملان إىل االنعقاد، فأعمال السلطة التشريعية
قر حبق اهليئة التشريعية يف مراقبة أعمال اهليئة التنفيذية ، يقابل ذلكاالعرتاض على القوانني. ويف م، و انعقاده

ا يعين ابلتايل أن مونتسكيو مل يذهب إىل حد القول ابلفصل ، ممواإلشراف على كيفية تطبيقها للقوانني
 (18)ل قدر دائماً وجود عالقة مستمرة بينها.، باملطلق بني السلطات

 لسلطات وموقف الدساتري منهاملطلب الثاني: مربرات مبدأ فصل ا
حيث وجد  ،(19)لقد شهد مبدأ الفصل بني السلطات بريقاً وجمداً مل يشهده غريه من املبادئ الدستورية

ذلك من خالل إبراز مزاايه ، و أخذوا يتحمسون له ويدافعون عنه، فحظوة كبرية لدى فقهاء القانون العام
شأن غريه من املبادئ السياسية والقانونية مل يسلم من النقد لكن شأنه ، و وشرح مربرات األخذ به وتطبيقه

شككوا يف أصالته ويف ، و وجهوا إليه سهام نقدهم، و قد عاداه بعض الفالسفة والفقهاء، فواهلجوم عليه
 جدواه.

 بعد ذلك االنتقادات اليت وجهت ، مثنتناول مربرات مبدأ فصل السلطات أوالً ، سويف ضوء ما تقدم
 ا يلي:إليه وذلك كم

 مربرات مبدأ الفصل بني السلطات:-أوالً 
إن األخذ مببدأ الفصل بني السلطات يف األنظمة السياسية كضمانة حلماية احلرايت كان وليدًا لعدة 

 مربرات تتلخص فيما يلي:
 منع االستبداد وصيانة احلرايت:-1

، لصيانة احلقوق واحلرايت ومقيداً للسلطة املطلقة للحكام اً ساسيا يعد مبدأ الفصل بني السلطات ضماانً 
)والعكس  إذا وجد إطالق للسلطة انتقت معه احلرية، فن إطالق السلطة وحتقيق احلرية ال يلتقيانأل

 (20)صحيح(. 

                                                        
الرقابة على دستورية القوانني يف الوالايت املتحدة األمريكية واإلقليم ، د. أمحد كمال أبو اجملد: للمزيد راجع يف ذات املعين -17
امة للقانون الدستوري وتطبيقاهتا النظرية الع . د.رمضان حممد بطيخ،116ص  ،1960سنة ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،املصري

 .258، صمرجع سابق، يف مصر
18-.149MONTESQUIEU; The Spirit of Laws, op.,cit.,p.-2. رجع ، ملرقابة املتبادلة، اد.حسن مصطفى البحري

 وما بعدها.57، صسابق
 .22ص  ،مرجع سابق ،الزدواج الوظيفي والعضوي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، اد.أمين حممد شريف -19
 .24، صاملرجع السابق -20
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فإن توزيعها على هيئات -بال شك إىل االستبداد-وإذا كان تركيز السلطة يف يدي هيئة واحدة يؤدي 
السلطة توقف السلطة عن طريق ما متلكه كل منها إزاء األخرى من وسائل ، فدون االستبدادمتعددة حيول 

 (21)الرقابة.
، يقود إىل االستبداد، سىت لو قيدت يف ممارستها بنصوص دستورية، حإن اجتماع السلطات يف يد واحدة

، ريع صفة العمومية والتجريدإن ذلك قد يفقد التش، فالتشريع والتنفيذ يف يد واحدة اإذا ما اجتمعت وظيفتف
صدار قوانني ملعاجلة حاالت خاصة أو تعديل قانون معني عند التنفيذ على احلاالت الفردية هبدف حتقيق إب

 .(22)أغراض شخصية
واجتماع التشريع والقضاء يف يد واحدة قد يدفع املشرع إىل سن قوانني مغرضة تتفق مع احلل الذي 

ية اليت تعرض أمامه للقضاء فيها حيايب من يشاء ويعصف حبقوق من يري تطبيقه على احلاالت الفرد
 (23)يريد.
 أتكيد مبدأ املشروعية يف الدولة:-2

هو وسيلة فعالة ، فيعد مبدأ الفصل بني السلطات من الضماانت املهمة اليت تكفل قيام الدولة القانونية
ن تركيز السلطة يف يد هيئة واحدة من شأنه ، أل(24)لكفالة احرتام القوانني وتطبيقها تطبيقاً عاداًل وسليماً 

، ن يف هذه احلالة قد ينصرف سن القوانني على احلاالت الفردية، ألأن خيلع عن القانون حيدته وعموميته
ذا كانت جدوى مبدأ الفصل ، لألمر الذي يتعارض مع ما جيب أن تتسم به القوانني من عمومية وجتريدا

 (25)ام القوانني يف الدولة وضمانة حلسن تطبيقها.بني السلطات يف كفالته الحرت 
 تقسيم العمل وإتقانه: -3

حيقق الفصل بني السلطات مبدأ تقسيم العمل والتخصص الذي من شأنه أن حيقق إتقان كل هيئة 
فهو يؤدي إىل توزيع وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على سلطات  ،(26)لوظيفتها وحسن أدائها

 القضاء.متار  الثالثة مهمة ، و متار  الثانية مهمة التنفيذ، و تمار  األوىل مهمة التشريع، فثالث
وتقسيم الوظائف على هذا النحو يؤدي إىل ختصص كل سلطة من هذه السلطات ابملهام املوكولة 

ا حيقق يف ، مموقيامها به على خري وجه ،(27)ألمر الذي يؤدي إىل إجادة كل سلطة لعملها وإتقانه، اإليها
 (28)النهاية حسن سري العمل يف كافة اجملاالت الرئيسية يف الدولة:التشريعية والتنفيذية والقضائية.

                                                        
 .295ص م،2005نة، سمنشأة املعارف اإلسكندرية، لنظم السياسية والقانون الدستوري،، اد.سامي مجال الدين -21
، ار املطبوعات اجلامعية، دإلسكندرية، النظم السياسية، ا.حسني عثمان حممد عثمان، دد.حممد رفعت عبد الوهاب -22

 .179، صم2001نةس
 املرجع السابق نفسه. -23
، نشأة املعارف، مإلسكندرية، اليل النظام الدستوري املصري، حتلنظم السياسية والقانون الدستوري، اد.إبراهيم عبد العزيز شيحا -24

 .399، صم2001نةس
 .25، صسابقرجع ، مد.أمين شريف، االزدواج الوظيفي والعضوي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية -25
 .202، صم2002نة، سةنشورات احلليب احلقوقي، مريوت، ببادئ النظم السياسية، مد.حممد رفعت عبد الوهاب -26
 .296، صرجع سابق، ملنظم السياسية والقانون الدستوري، اد.سامي مجال الدين -27
 .339، صرجع سابق، ملنظم السياسية، اد.إبراهيم عبد العزيز شيحا -28
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 االنتقادات اليت وجهت إر مبدأ الفصل بني السلطات:-اثنياً 
، إىل منع االستبداد وصيانة حرايت األفراد-كما مت القول-إن مبدأ الفصل بني السلطات يهدف

ضاًل عن إتقان الدولة لوظائفها. غري أنه إذا كان هلذا املبدأ من دعاة ، فقيق شرعية الدولةالعمل على حتو 
فوجهوا إليه  ال أن بعضاً من الفقه مل يسلموا هبذا املبدأ،، اوحرصوا على الدفاع عنه اندوا بوجوب األخذ به،

 ي:جنملها فيما يل-وإن كانت مل حتظ بتأييد الفقه هلا-الكثري من سهام النقد
ذ كان الغرض من تقريره يف أول األمر ، اإن مبدأ الفصل بني السلطات أصبح اآلن غري ذي موضوع-1

إن مبدأ ، فما وقد حتقق هذا الغرض، اهو انتزاع السلطة التشريعية من يد امللوك واحلد من سلطاهتم املطلقة
 (29)الفصل بني السلطات يف وقتنا الراهن يكون غري ذي جدوى أو فائدة.

ذ ال تلبث إحدى السلطات أن تسيطر ، اإن مبدأ فصل السلطات مبدأ ومهي غري مستطاع التحقيق-2
 (30)غم ما أوجده الدستور من حواجز بينها.، ر تسريها حبسب ما تريد، و على السلطات األخرى

ذلك على أسا  أن توزيع وظائف الدولة على عدة ، و وليةؤ إن هذا املبدأ يقضي على فكرة املس-3
ولية ؤ ولية ويساعد كل سلطة من سلطات الدولة على إلقاء عبء املسؤ ت يؤدي حتماً إىل توزيع املسهيئا

على النقيض ، و ولية احلقيقية داخل الدولةؤ ا جيعل من الصعوبة مبكان حتديد املس، ممعلى السلطات األخرى
 (31)ولية.ؤ فإن تركيز السلطة يؤدي إىل حصر وحتديد املس

  السلطات مع فكرة السيادة:تعارض مبدأ الفصل بني-4
، لقد انتقد روسو مبدأ الفصل بني السلطات بشدة لتعارضه مع فكرة السيادة وعدم قابليتها للتجزئة

من وجهة -نظراً ألن مظهر السيادة الوحيد يف الدولة من مث فكيف ميكن توزيعها على سلطات خمتلفة؟و 
ينما ينحصر دور السلطة التنفيذية يف كوهنا ، بشعبيكمن يف السلطة التشريعية املنبثقة من ال-نظر روسو

 جمرد وسيط بني املواطنني وصاحب السيادة.
 منافاة مبدأ الفصل بني السلطات ملبدأ وحدة الدولة:-5

إن ، فونظراً لقيام مبدأ الفصل بني السلطات على أسا  توزيع وظائف الدولة على السلطات الثالث
هذه كانت  (32)ألمر الذي يؤدي يف النهاية إىل اهنيارها. ، ادولة وسلطاهناهذا يعد تعارضاً صارخاً لوحدة ال

 جممل االنتقادات اليت وجهها الفكر الغريب ملبدأ الفصل بني السلطات.
وميكن القول أبن االنتقادات املوجهة إىل مبدأ الفصل بني السلطات إمنا ترجع إىل سوء فهم لذلك 

هي ختص يف احلقيقة بعض ، فإمنا تنصب على اإلسراف يف تطبيقهو  ،هي ال تنصب عليه يف ذاته، فاملبدأ
إنه جيعله بريئاً من معظم ، فما تطبيق املبدأ يف حدوده املعقولة، االنتائج السيئة اليت تنجم عن ذلك اإلسراف

                                                        
 .297، صرجع سابق، ملنظم السياسية والقانون الدستوري، اد.سامي مجال الدين -29
 .18، صرجع سابق، مقابة دستورية القوانني، ر د.عبد العزيز حممد ساملان -30
، نشأة املعارف، مإلسكندرية، املبادئ األساسية يف القانون الدستوري والنظم السياسية، اراجع يف ذلك: د.سعد عصفور -31

 .27، صمرجع سابق ،. د.أمين حممد الشريف، االزدواج الوظيفي والعضوي بني السلطتني التشريعية والتنفيذية162، صم1980نةس
 ،.564، صم1971نة، سار الفكر العريب، دلقاهرة، الدولة واحلكومة، النظم السياسية، اراجع يف ذلك: د.حممد كامل ليلة -32

 .297، صسابقرجع ، ملنظم السياسية، اد.سامي مجال الدين
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نه يهيئ جوًا من االعتدال يف ، أليظل من أجنح الوسائل اليت تكفل احلرية، و ما وجه إليه من انتقادات 
 (33)و زهرة احلرية.مهذا اجلو هو الذي ميكن أن تتفتح فيه وتن، و ون احلكمؤ ش

مبدأ الفصل  وااما فيما يتعلق مبوقف الدساتري من مبدأ الفصل فنجد ان رجال الثورة الفرنسية قد اقر 
، املطلق بني السلطات والفصل املرن بني السلطات بني السلطات، وقد ترددوا كثريا يف األخذ ما بني الفصل

مر رجال الثورة ، احرصاً على حقوق األفراد وحرايهتم العامة، و من أجل منع االستبداد والتحكم يف السلطةو 
الذي يستند إىل حقيقة ، و األخذ ابلتفسري املرن، و الفرنسية التخلي عن مفهوم الفصل املطلق بني السلطات

 الذي يقر أبن الفصل بني السلطات يكون فصالً مرانً.، و األفكار اليت اندى هبا"لوك" ومونتسكيو
م احلايل صراحًة 1787لم يعرتف الدستور األمريكي الصادر عام، فأما يف الوالايت املتحدة األمريكية

وقد يتضح من معامل ومظاهر النظام -ل اعرتف به ضمنياً ، بمه املطلقمببدأ الفصل بني السلطات مبفهو 
 الرائسي األمريكي أنه أيخذ مببدأ الفصل املطلق بني السلطات.

مل ينص صراحًة على  م،1971أما ابلنسبة للدساتري املصرية فنجد أن الدستور املصري الصادر عام 
 (34)خالل النصوص الدستورية املبينة يف الدستور.لكنه اعرتف به ضمناً من ، و مبدأ الفصل بني السلطات

وذلك -م فقد نص صراحة على مبدأ الفصل بني السلطات 2012أما الدستور املصري الصادر عام 
يقوم وذلك يف املادة السادسة منه واليت تنص على أنه:" -م1971على عكس الدستور املصري الصادر عام 

احلقوق  يفبني مجيع املواطنني  تسوى اليتوالشورى، واملواطنة اطية ر على مبادئ الدميق السياسيالنظام 
للسلطة، والفصل بني السلطات والتوازن  السلميوالتداول  والواجبات العامة، والتعددية السياسية واحلزبية،

 ".الدستور. يفام حقوق اإلنسان وحرايته؛ وذلك كله على النحو املبني واحرت  القانون، بينها، وسيادة
سي املشرع الدستوري املصري مبدأ الفصل بني السلطات إال إن هذا الفصل ليس فصال اتما حيث أر 

أن  -سالفة الذكر- بني سلطات احلكم ومن مث فمقتضي مبدأ الفصل بني السلطات يف الدساتري املصرية
ث األخرى يف نطاق اختصاصها حبي ىيكون بني السلطات الثالث تعاون وأن يكون لكل منهما رقابة عل

 .(35)يكون نظام احلكم قائما علي أسا  أن السلطة حتد السلطة
ومن منطلق مبدأ الفصل املرن بني السلطات منح املشرع الدستوري املصري للسلطة التشريعية وسائل 

ل احلقوق اليت قررها املشرع الدستوري قباويف  (36)السلطة التنفيذية ىعديدة لتحقق هبا رقابتها الفعالة عل
للسلطة التشريعية يف مواجهة السلطة التنفيذية فقد أعطي للسلطة التنفيذية أيضا العديد من الوسائل اليت 

 .(37)متكنها من التأثري يف السلطة التشريعية وذلك حىت يقيم نوعا من التوازن بني السلطتني
                                                        

، لقانون الدستوري واألنظمة السياسية املقارنة ابملبادئ الدستورية يف الشريعة اإلسالمية، اراجع يف ذلك:د.عبد احلميد متويل -33
 .65، صرجع سابق، ملرقابة املتبادلة، ا. د.حسن مصطفى البحري359، صم1999نة، سنشأة املعارف، مإلسكندريةا

، امعة القاهرة، جلية احلقوق، كسالة دكتوراه، ر راسة مقارنة، دحلماية الدستورية حلقوق اإلنسانا، د.حممد عطية حممد علي -34
 .112، صم2010نةس

 وما يليها.115ص  ،1985 ،مطبعة جامعة عني مشس ،القاهرة ،الوجيز يف القانون الدستوري ،د. رمزي طه الشاعر -35
دار  املنصورة، وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية يف مصر والكويت،جلان التحقيق الربملانية ك د.هشام حممد البدري، -36

 .7، صون سنة نشر، دالفكر والقانون
 .170ص م،2003نة، سون دار نشر، دالقاهرة راسة مقارنة،، دتوازن السلطات ورقابتها د.حممد عبد احلميد أبو زيد، -37

يث خصص الفصل ، حاخلامس منه لنظام احلكم وقسمه إىل فصولالباب  م1971الدستور املصري الصادر عام  خصص لقد
 (،136إىل86ذلك يف)املواد من)، و أفرد الفصل الثاين "للسلطة التشريعية"، و (85-73األول منه "لرئيس الدولة" وذلك يف املواد من )
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فيذية حق الربملان يف اليت تستخدمها السلطة التشريعية ملواجهة السلطة التن واإلجراءاتومن الوسائل 
لتقصي احلقائق  توجيه أسئلة واستجواابت إيل أعضاء السلطة التنفيذية وكذلك حقه يف أن يؤلف جلاانً 

 (38)وأيضا حقه يف طرح موضوع عام للمناقشة ويف حجب الثقة عن الوزارة أو احد الوزراء.
سلطة التشريعية جعل للسلطة ل احلقوق السابقة واليت وضعها املشرع الدستوري حتت تصرف القباويف 

 وبل ويف وجوده أيضاً يف بعض األحيان، التنفيذية أيضاً وسائل تستطيع من خالهلا التأثري يف عمل لربملان،
إذ ال ينبغي أن يكون الربملان صاحب حق  واليت حتقق هبا إجياد التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية،

 ة دون أن يكون هلذه السلطة األخرية وسائل معادلة للدفاع عن نفسها.يف السيطرة على السلطة التنفيذي
 وتتمثل هذه الوسائل يف مباشرة إجراءات تكوين الربملان والتدخل يف سري أعماله ويف حق حل الربملان.

م جند أن 1970م وحىت عام  1925وأما يف العراق فبالرجوع إىل الدساتري العراقية الصادرة منذ عام 
ابستثناء -ا مل ينص على مبدأ الفصل بني السلطات صراحة ورمبا يرجع ذلك إىل أن هذه الدساتري أاي منه

كانت مؤقتة حيث كانت تركز السلطة بيد هيئة واحدة أو شخص واحد كرئيس   -م 1925دستور عام 
 .(39)يةم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذ1970الدولة مثال والذي كان جيمع بيده يف ظل دستور عام 

م أول الدساتري العراقية اليت نصت صراحة على 2004ويعد قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 
مبدأ الفصل بني السلطات وذلك يف املادة الرابعة واليت تنص على انه "نظام احلكم يف العراق مجهوري 

النظام االحتادي على  ..........................ويقوم.احتادي"فدرايل "دميقراطي تعددي
 السلطات".أسا ...........والفصل بني 

تور املصري مع الدسوهو بذلك يتفق -م فقد نص صراحة 2005وأما الدستور العراقي الصادر عام 
م والذي مل ينص على ذلك صراحة 1971م وخيتلف عن الدستور املصري الصادر عام 2012الصادر عام 

تتكون السلطات ( منه واليت تنص على أنه:"45) ذلك يف املادةعلى مبدأ الفصل بني السلطات و -
ا ومهماهتا على أسا  مبدأ االحتادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، متار  اختصاصاهت

حيث لى فصول عحيث خصص الباب الثالث من للسلطات االحتادية وقسمه  .الفصل بني السلطات"
للسلطة  وأفرد الفصل الثاين (62-46للسلطة التشريعية وذلك يف املواد من ) خصص الفصل األول منه

أفرد الفصل الثالث"للسلطة القضائية وذلك يف املواد  يف حني (83-63التنفيذية وذلك يف املواد من )
 (.105إىل 84من)

                                                        
ذلك يف املواد ، و بع "للسلطة القضائية"أفرد الفصل الرا، و (164إىل 137)وأفرد الفصل الثالث"للسلطة التنفيذية وذلك يف املواد من

 (.173إىل165من)
م فقد خصص الباب الثالث للسلطات العامة وقسمه إىل فصول حيث خصص الفصل األول منه للسلطة 2012أما دستور عام 

أفرد الفصل ، و (167إىل132من) املواد ذلك يف، و ة"التنفيذية وأفرد الفصل الثاين "للسلطة  (131-82التشريعية وذلك يف املواد )
 .(182إىل 168)وذلك يف املواد من القضائيةالثالث"للسلطة 

 -2. 125ص م،2006نة، سنشأة املعارف، مإلسكندرية، اهيمنة السلطة التنفيذية على أعمال الربملان د.رأفت دسوقي، -38
 .156، صالرجع السابق

دراسة يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية والدستور العراقي  ،حقوق اإلنسان بني النص والتطبيق ،د. على يوسف الشكري -39
 .200ص  ،2009سنة  ،مكتبة ايرتاك ،القاهرة ،2005لسنة 
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 المبحث الثاني: مبدأ المشروعية)سيادة القانون( 

، الدولة القانونية هي اليت حترتم الشرعية، فقوق واحلرايت العامةميثل مبدأ املشروعية ضمانة مهمة للح
 حترتم احلقوق واحلرايت العامة.-بال شك-خيضع مجيع أفرادها حكاماً وحمكومني للقانون هي دولةو 

إن أي نظام حكم ال حيرتم هذه احلقوق أو ينحرف عن مهمته األساسية يف ضمان واحرتام ، فومن مث
 (40)توصف تلك الدولة أبهنا دولة غري قانونية.، و هو نظام ال حيرتم مبدأ املشروعية تلك احلقوق واحلرايت

هنا تصبح حمكومة ، ألومبدأ املشروعية يضمن احرتام حقوق األفراد وحرايهتم يف مواجهة السلطة العامة
ألفراد عن طريق هبذا حيقق مبدأ سيادة القانون األمن ل، و ابلقانون وحده بعيداً عن أهواء السلطة أو حتكمها

 (41)والتزام سلطات الدولة ابحرتامها وتطبيقها. التزامهم ابلقوانني اليت تسري عليهم،
ولقد عربت احملكمة الدستورية العليا يف مصر عن مبدأ سيادة القانون قائلة "إن الدولة القانونية هي اليت 

تكون بذاهتا ، و انونية تعلو عليهابقواعد ق -وأاًي كانت طبيعة سلطاهتا- تتقيد يف كافة مظاهر نشاطها
، ذلك أن ممارسة السلطة ال تعد امتيازًا شخصيًا ألحد، و ضابطًا ألعماهلا وتصرفاهتا يف أشكال خمتلفة

 (42)لكنها تباشر نيابة عن اجلماعة ولصاحلها.و 
 التايل:ويف ضوء ما تقدم، وللتعرف على مبدأ املشروعية، سنقسم هذا املبحث وفق التفصيل 

 وأمهيتهمبدأ املشروعية  املطلب األول: تعريف
 املشروعية على ضماانت محاية حقوق اإلنسان املطلب الثاين: أثر مبدأ

 الدساتري من مبدأ املشروعية موقف:طلب الثالثامل

                                                        
، دار النهضة العربية لقاهرة،، اراسة مقارنة، دحلرايت العامة يف الظروف االستثنائية، اد.عاصم رمضان مرسي يونس -40

 .21، صم2010نةس
، ون اتريخ نشر، دار النهضة العربية، دلقاهرة، اراسة مقارنة، دق اإلنسان يف حماكمة عادلة، حالقاضي د.حممد حممد مصباح -41

 .16ص
 قضائية"دستورية"، 8 لسنة32لقضية رقم، ام1992يناير سنة23راجع يف ذلك: حكم احملكمة الدستورية العليا)مصر( يف -42

رجع ، محق اإلنسان يف حماكمة عادلة إليه لدى:د.حممد حممد مصباح القاضي،. مشار 1992يناير سنة23قي4اجلريدة الرمسية العدد
 .17، صسابق
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 املطلب األول: تعريف مبدأ املشروعية وأهميته
والذي يقتضي سيادة أحكام القانون على  ،(43)لقد جهلت األنظمة السياسية القدمية مبدأ املشروعية

ويرجع ذلك إىل اختالط السلطة والسيادة بشخصية  ،(44)ومنا تفرقة أو متييز، دكافة السلطات واألفراد
وظل ذلك سائداً  ال حقوق وال حرايت وال ضماانت سوى تلك اليت تتمتع هبا السلطة احلاكمة،، فاحلاكم

وكانت تغطي  اليت أطلق عليها املؤرخون عصور الظالم واالستبداد،، و يف العصور القدمية والعصور الوسطى
 أورواب أبسرها.

ألن احلاكم الذي   يكن حديث عن مبدأ املشروعية،، ملويف ظل أنظمة احلكم السائدة يف هذه العصور
 كما مل  مل يكن يقبل اخلضوع لدستور أو قانون،، و كان ميار  سلطة إهلية فإنه كان حيكم حكمًا مطلقاً 

 يكن يقبل أن يسأل أمام أحد.
)احلكم للشعب( واليت  وأمام نظرية غري أن هذا الوضع مل يكن ليستمر أمام التيار الدميقراطي اجلارف،

الذي يضع عن طريق  حبيث ال يتوىل احلاكم مقاليد احلكم إال عن طريق الشعب، أرجعت السلطة للشعب،
ومن -وتعرتف للمواطنني ابحلقوق واحلرايت املختلفة ة احلاكم،ممثليه يف الربملان القوانني اليت تقيد من سلط

هنا بدأت تظهر يف الوجود الدولة القانونية اليت يقصد هبا التزام كل من األفراد والسلطات العامة ابلقانون 
 والتقيد أبحكامه.

                                                        
ما يطلق عليه يف الوالايت املتحدة األمريكية مبدأ"احلكومة ، كلقد اصطلح على تسمية املبدأ يف اجنلرتا مببدأ"حكم القانون" -43

، ما يطلق عليه يف مصر وفرنسا والعراق مبدأ"سيادة القانون"، كاص"وأحياانً يطلق عليه تعبري"حكومة قانون ال حكومة أشخ املقيدة"،
كانت تعين احرتام القانون مبا حيقق النظام القانوين   و ما يطلق عليه يف االحتاد السوفييت ودول الكتلة الشرقية"الشرعية االشرتاكية"،ك

وكان جهاز الربوكرياتورا مسئوالً عن تطبيق مبدأ الشرعية  مويل،وقد جتلى ذلك يف صورة احلكم الش للدولة االشرتاكية ابملفهوم املاركسي،
 االشرتاكية يف االحتاد السوفييت)سابقاً(.

بعد أن فشل نظام احلكم يف حقيق  وقد سقط مفهوم الشرعية االشرتاكية ابحنالل دولة االحتاد السوفييت وإلغاء احلزب الشيوعي،
 نتهاك حقوق اإلنسان.النمو والتقدم والرخاء للشعب كحصاد طبيعي ال

)األستاذ الدكتور ماجد راغب  املشروعية لدى البعض، فوجتدر اإلشارة إىل أن بعض الفقه يف مصر مييز بني املشروعية والشرعية
 وهي يف حقيقة األمر مشروعية وضعية. احللو(تعين احرتام قواعد القانون القائمة فعالً يف اجملتمع،

 تتضمن قواعد أخرى يستطيع عقل اإلنسان املستقيم أن يكشفها،، و حتمل يف طياهتا معىن العدالةأما الشرعية فهي فكرة مثالية 
وجيب أن يكون املثل األعلى الذي يتوخاه املشرع يف الدولة ويعمل على حتقيقه إذا أراد االرتفاع مبستوى ما يصدر من تشريعات.بينما 

ألن هذا املبدأ يعترب قيدًا على -الشرعية واملشروعية لفظان مرتادفانيث يرى أن كل من ، حيذهب البعض اآلخر إىل خالف ذلك
ومن بني هذه القواعد املبادئ القانونية العامة  يتطلب االلتزام بكل القواعد القانونية املكتوبة وغري املكتوبة،، و تصرفات السلطة العامة

وطاملا أن  فضاًل عن االلتزام بقواعد املشروعية الوضعية، صاحل العام،وتعترب قواعد أساسية لتحقيق العدل وال اليت يستقر عليها اجملتمع،
فال يكون مثة جمال  ويعين احرتام قواعد املشروعية الوضعية، هذا املبدأ يعين احرتام األفكار املثالية اليت حتمل يف طياهتا معىن العدالة،

 .-سالف الذكر-للتفرقة اليت اندى هبا الرأي
ومبدأ الشرعية هو  الثالث إىل القول أبن الشرعية اليت تعنيها هي تلك املبادئ العامة اليت تتقيد هبا أجهزة الدولة،وذهب البعض 

يف النظام الدميقراطي جيب أن تكفل هذه ، و صمام األمن الذي يكفل إعطاء املضمون الفعال ملبدأ سيادة القانون ويضمن حتقيق أهدافه
 وأقامت التوازن بينها وبني املصلحة العامة. ،املبادئ احرتام حقوق اإلنسان

فالشرعية هي املبدأ وسيادة القانون هي إلزام سلطات الدولة  ومن هنا يتضح أن الشرعية وسيادة القانون وجهان لعملية واحدة،
 ا عن الشرعية.ابحرتام هذا املبدأ ومطابقة أفعاهلا معه. ويالحظ أن هذه املطابقة تسمى أحياانً ابملشروعية متييزاً هل

 .19ص م،1985سنة منشأة املعارف، اإلسكندرية، القضاء اإلداري، =راجع يف ذات املعىن: د.ماجد راغب احللو،
 .13ص م،1982سنة دار النهضة العربية، القاهرة، دار النهضة العربية، لقاهرة،، اقضاء التعويض د.رمزي طه الشاعر،
 .122ص مرجع سابق، وق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية،الشرعية الدستورية وحق د.أمحد فتحي سرور،

 وما بعدها.402ص مرجع سابق، حقوق اإلنسان، د.طارق إبراهيم الدسوقي، د.عصمت عديل، -44
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مطلقة احلرية يف إال أهنا ليست  والدولة وإن كانت ختتص بوضع القانون ممثلة يف السلطة التشريعية، 
، ذلك أنه رغم أن سلطتها تقديرية يف هذا اجملال إال أهنا ختضع يف هذا الشأن لقيود معينة وضع القانون،

كما أهنا تلتزم   تلك الفكرة اليت هتيمن على كل تصرفات السلطات العامة، مهها وأخصها املصلحة العامة،ا
كفالة ممارسة احلقوق واحلرايت العامة يف حدودها املعرتف ، و واحرتام احلقوق املكتسبة بعدم خمالفة الدستور،

 (45)هبا.
وأصبح  ن،و وخيضع له احلكام واحملكوم ومن مث أصبحت دولة املشروعية هي الدولة اليت حيكمها القانون،

 مبدأ املشروعية املالذ لألفراد يف مواجهة طغيان السلطة.
قصد به "أن تكون كل تصرفات السلطات وخنلص من ذلك كله إىل أن اصطالح مبدأ املشروعية ي

وابلتايل فإن أي عمل صادر من إحدى السلطات العامة ال يعد صحيحاً  العامة واألفراد يف إطار القانون،
فإذا كان العمل خمالفاً للقانون كان لكل ذي مصلحة أن يطلب  ومنتجاً إلاثرة إال إذا كان مطابقاً للقانون،

الرقابة على تصرفات السلطة العامة الضمانة  دعوتُ  ان هناك مقتضى لذلك،إلغاؤه أو التعويض عنه إذا ك
 احلقيقية والفعالة لتطبيق مبدأ املشروعية.

 اجتاهني: علىولقد انقسم الفقه يف تعريف مبدأ املشروعية 
سواء كانت  إىل أن مبدأ املشروعية يعين:"سيادة أحكام القانون فوق كل إرادة، االجتاه األول: ذهب

 )التشريعية والتنفيذية والقضائية(، أي أنه يعين ضرورة خضوع سلطات الدولة الثالث دة احلاكم أو احملكوم،إرا
ه احللقة األضعف عدأن خضوع احملكوم للقانون أمر مفروغ منه ب عدِّ ب وهي متار  نشاطها حلكم القانون،
 (46)يف سلسلة اخلاضعني حلكم القانون.

وذلك من جانب كافة  ام كافة القواعد القانونية القائمة يف الدولة،يعين ضرورة احرت  وبعبارة أخرى،
فتكون  تستوي يف ذلك السلطة التشريعية والسلطة القضائية وكذلك السلطة التنفيذية، السلطات العامة،

 (47)تصرفات سائر السلطات حمكومة إبطار قانوين حمدد هلا سلفاً.
القانونية املطبقة يف الدولة كافة بصرف النظر عن نوعها أو طبيعتها أو ويقصد ابلقانون هنا القواعد 

فخضوع السلطة التشريعية ملبدأ سيادة القانون يعين  واء كانت دستورية أو تشريعية أم الئحية،، سمصدرها
فيما التزام السلطة التنفيذية ، و التزامها فيما تسنه من تشريعات يف حدود الدستور وعدم خمالفتها أحكامه

رمبا كانت السلطة ، و وما تقوم به من أعمال أبحكام الدستور والتشريعات النافذة تصدره من لوائح وقرارات،
أكثر من ابقي سلطات الدولة كوهنا  )حقوق اإلنسان وحرايته( التنفيذية معنية هبذا املبدأ يف هذا املقام

 والسكنية وتسهر على مصاحل املواطنني وحقوقهم.السلطة املعنية إبدارة املرفق العام ومحاية النظام والصحة 

                                                        
 السنة الثالثة، جملة جملس الدولة، خمالفة التشريع للدستور واالحنراف يف استعمال السلطة التشريعية، د.عبد الرازق السنهوري، -45

 .403ص مرجع سابق، د.طارق إبراهيم، مشار إليه لدى:د.عصمت عديل، ،.166ص م،1952سنة
راسة الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية والدستور العراقي ، دحقوق اإلنسان بني النص والتطبيق د.علي يوسف الشكري، -46

 .197ص مرجع سابق، م،2005لسنة
 .11ص م،1996سنة نشأة املعارف،، ماإلسكندرية لقضاء اإلداري،، اراجع يف ذك:د.عبد الغين بسيوين -47
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وعدم االجتهاد يف كل ما  كما أن هذا املبدأ يعين التزام السلطة القضائية يف أحكامها حدود القانون،
 وفضال عما تقدم جتدر اإلشارة إىل أنه يضاف إىل القواعد القانونية املدونة)الدستورية( (48)ورد فيه نص.

 (49)قواعد أخرى غري مدونة مثل العرف واملبادئ القانونية العامة. )اللوائح( لفرعيةوالتشريعات العادية وا
وينبع من السلطة املختصة  وهلما:شكلي،، االقانون يف عنصرينوتتحقق سيادة 
سواء كانوا من سلطات الدولة أو  ويتمثل يف التزام املخاطبني أبحكامه، عي،إبصداره.واثنيهما:موضو 

هذه احلقوق شرطاً أساسياً  دوتع القانون يف مضمونه احرتام احلقوق واحلرايت العامة،أن يكفل ، و أفرادها
 (50)ملمارسة الدميقراطية.

)التشريعية  "خضوع كل سلطة من سلطات الدولة إىل تعريف مبدأ املشروعية أبنه االجتاه الثاين:ويذهب
فال جتوز ممارسة أي عمل إال  ،(51)قانونيةكذلك خضوع األفراد للقواعد ال  و للقانون، والتنفيذية والقضائية(
 (52)ويرتتب على ذلك التزام كل فرد يف اجملتمع مبراعاة حقوق اآلخرين". وفقاً حلكم القانون،

إىل أنه يوجد فرق بني مبدأ خضوع الدولة للقانون ومبدأ سيادة القانون  (53)وقد ذهب بعض الفقه
 يتمثل فيما يلي:

وهو مبدأ قانوين  إن مبدأ خضوع الدولة للقانون يعين خضوع مجيع السلطات يف الدولة للقانون،-1
 قصد به صاحل األفراد ومحاية حقوقهم ضد حتكم السلطة.

هتدف إىل ، و ة سياسية تتعلق بتنظيم السلطات العامة يف الدولةأما مبدأ سيادة القانون فينبع عن فكر 
منع األول من التصرف إال تنفيذاً لقانون ، و وضع اجلهاز التنفيذي يف مركز أدىن ابلنسبة للجهاز التشريعي

 .أو بتخويل من القانون
 تنتج أاثراً وخضوع اجلهاز التنفيذي للجهاز التشريعي ال يقتصر على ما يتعلق أبعمال اإلدارة اليت

بل ميتد إىل مجيع اإلجراءات اإلدارية مبا فيها تلك اليت ختص جمرد التنظيم الداخلي  خاصة جتاه األفراد،
 للمرافق اإلدارية؛واليت ال تتعدى آاثرها نطاق اجلهاز احلكومي.

على إذا كان مبدأ خضوع الدولة للقانون أضيق نطاقًا من مبدأ سيادة القانون القتصار تطبيقه -2
فإن مبدأ  بينما ميتد مبدأ سيادة القانون إىل مجيع أعمال اإلدارة، اإلجراءات اليت متس مصاحل األفراد،

 خضوع الدولة للقانون أوسع نطاقاً من نواح أخرى.
اجلهاز األعلى -بوصفه منتخبًا من األمة-فمبدأ سيادة القانون إمنا يهدف إىل جعل اجلهاز التشريعي

يف حني  ومن مث فهو ال ينطبق إال على السلطة التنفيذية، ل إرادته اإلرادة العليا فيها،وأن جيع يف الدولة،

                                                        
 .197ص مرجع سابق، حقوق اإلنسان بني النص والتطبيق، د.علي يوسف الشكري، -48
 .725ص مرجع سابق، محاية حقوق اإلنسان، د.محدي عطية مصطفى عامر، -49
 .89ص ،مرجع سابق احلماية الدستورية حلماية اإلنسان، د.حممد عطية حممد، -50
رسالة  تطور النظام السياسي يف اململكة العربية السعودية بني األنظمة الوضعية والفكر اإلسالمي، عيد بن مسعود اجلهين، -51
 .242ص م،1996سنة كلية احلقوق،  جامعة الزقازيق، دكتوراه،
 جامعة بغداد، ماجستري،رسالة  دراسة دستورية، ضماانت حقوق اإلنسان، راجع يف ذلك: جعفر صادق مهدي، -52

تطور النظام السياسي يف اململكة العربية السعودية بني األنظمة الوضعية والفكر  .د.عيد بن مسعود اجلهين،33ص م،1990سنة
 .242ص مرجع سابق، اإلسالمي،

 وما بعدها.171ص مرجع سابق، النظم السياسية، راجع يف ذلك:د.ثروت بدوي، -53
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فهو ال يقيد السلطات اإلدارية  أن نظام الدولة القانونية يقضي إبخضاع مجيع السلطات العامة للقانون، 
 ل يقيد السلطة التشريعية أيضاً.، بفقط

يف حني أن  ين خضوع اإلدارة للقوانني الشكلية فقط،فإن مبدأ سيادة القانون يع ومن انحية أخرى،
بل أيضاً ابللوائح  نظام الدولة القانونية أو مبدأ خضوع الدول للقانون يعين تقييد اإلدارة ليس فقط ابلقوانني،

 اإلدارية.
يث يتكون اجلهاز التشريعي الذي يسن القوانني ، حإن مبدأ سيادة القانون خاص ابلنظم الدميقراطية-3

هو متصور يف النظم املختلفة ، فما مبًدأ خضوع الدولة للقانون، ان نواب عن األمة ميثلون إرادهتا العليام
 ميقراطية أو دكتاتورية.، دللحكم

، وترجع أمهية مبدأ املشروعية واألخذ به إىل أنه يبني احلدود الفاصلة بني حقوق كل من احلاكم واحملكوم
ه من أعمال وما يتخذونه من تصرفات لإلطار العام للنظام القانوين يف يث خيضع احلكام فيما يقومون بحب

على ذلك فقد أصبح مبدأ املشروعية من املبادئ القانونية املعاصرة اليت جيب تطبيقها يف كافة ، و الدولة
 ولة.الدول وبغض النظر عن االجتاهات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت حتكم النظام القانوين يف الد

ألنه أصبح من املسلمات  فمبدأ املشروعية مبدأ عام يسري حكمه يف كل جمتمع ويف مواجهة أي سلطة،
إهداره يؤدي حتمًا إىل انتهاك حقوق األفراد ، و اليت تستند إليها كافة النظم السياسية يف العامل املعاصر

 (54)وحرايهتم.
 حماية حقوق اإلنساناملطلب الثاني: أثر مبدأ املشروعية على ضمانات 

إن مبدأ املشروعية ميثل يف الدولة املعاصرة أهم الضماانت اجلدية و احلامسة لألفراد يف مواجهة السلطة 
تتضح هذه الضمانة إذا أخذان يف االعتبار ، و العامة حىت تكون مبقتضاه يف مأمن من تعدي الدولة عليهم

ملعاصر من أن للسلطة العامة امتيازات متعددة تكفل هلا مبا هو مسلم به يف فقه القانون العام الدستوري ا
ضاًل عن القوة ، فوحدها حق األمر والنهي ابإلرادة املنفردة امللزمة مث حق التنفيذ املباشر ألوامرها ونواهيها

خاصًة بعدما ازداد اتساع ومنو وتشعب جماالت تدخل السلطة العامة بعد أن ، و اجلربية اليت تتمتع هبا
 (55)فكرة الدولة احلارسة.تراجعت 

هو ، فالسياج املنيع حلماية ضماانت نفاذ الوثيقة الدستورية وحقوق اإلنسان دعأي أن مبدأ املشروعية يُ 
ها الوسيلة املثلي حنو نفاذ وتطبيق الوثيقة الدستورية وصالحية نظام احلكم يف الدول دحيمي الدميقراطية ويع

ني السلطات يف الدول اليت أتخذ به إىل جانب رعايته حلق التقاضي املعاصرة. كما أنه حيمي مبدأ الفصل ب
 هذا جيعل أثر مبدأ املشروعية عميقاً يف احرتام ضماانت حقوق اإلنسان.، و واستقالل القضاء

إنه قد اتفق على أن مبدأ املشروعية ، فحقوق اإلنسانوإذا كان الفقه قد اختلف يف تعداد ضماانت 
ماانت حقوق اإلنسان وحرايته من حيث أنه جيب ذ قاعدة القانون واحرتام ضهو الضمان الرئيسي لنفا
وضرورة توفري  واحرتام احلكومات حلقوق األفراد يف ظل سيادة حكم القانون، خضوع الدولة للقانون،

                                                        
 .372ص مرجع سابق، انب الدستورية،اجلو  د.حميي شوقي أمحد، -54
 .92، صمرجع سابق حلماية الدستورية حلقوق اإلنسان،، اد.حممد عطيةحممد -55
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 ،وأن حيافظوا على استقالل القضاء يستلزم التزام القضاة مببدأ سيادة القانون،، و الوسائل الفعالة لكفالته
 (56)إجياد احملاكمة العادلة لكل فرد.، و أتكيد حقوق األفرادو

ذ يوجب على الدولة أن ، اإن مبدأ املشروعية هو الضمان احليوي واألساسي حلقوق األفراد وحرايهتم
وبذلك يصبح مبدأ  تكون كل تصرفاهتا وقراراهتا اليت تتخذها أايً كان موضوعها مطابقة ملبدأ املشروعية،

 (57)صماً من احلكم البوليسي ومن االحنراف يف استعمال السلطة.املشروعية عا
وضرورته الفلسفية تكمن يف إخضاع الدولة للقانون  إن مبدأ املشروعية يكفل ضرورة عملية وفلسفية،

أما  وتشريعات الدولة وسبق وجودها يف الدولة نفسها، من خالل وجود مبادئ عليا تسمو على الدستور،
فإنه يعد أحد الضماانت الالزمة الحرتام حقوق  ؤثرة يف جمال حقوق وحرايت املواطنني،قيمته العملية امل

 (58)اإلنسان.
ومن هنا ميكن القول أنه ذات  يتضح مما تقدم أن مبدأ املشروعية يقوم على احرتام اإلنسان وكرامته،
وأنه ال  حقوق اإلنسان وحرايته،أتثري فعال يف حتقيق مجيع الضماانت اليت قال هبا الفقه املعاصر حلماية 

ميكن ألي ضمان آخر مهما كانت قيمته القانونية والسياسية أن جيد حظه يف التطبيق إال يف ظل احرتام 
 مبدأ املشروعية.

 املشروعيةموقف الدساتري من مبدأ املطلب الثالث: 
عية حيث جاء فيها م النص على مبدأ املشرو 2012يف ديباجة الدستور املصري الصادر عام لقد جاء 

فال يعلو صوت  حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة للقانون؛ سيادة القانون أسا ما نصه" 
موازين العدالة  وإقامةمحاية الدستور يف صاحب رسالة سامية  ،على قوة احلق، والقضاء مستقل شامخ

 وصون احلقوق واحلرايت.
يقوم ر على مبدأ املشروعية صراحة حيث نصت على أنه:"كما نصت املادة السادسة من ذات الدستو 

احلقوق  يفبني مجيع املواطنني  تسوى اليتاطية والشورى، واملواطنة ر على مبادئ الدميق السياسيالنظام 
للسلطة، والفصل بني السلطات والتوازن  السلميوالتداول  والواجبات العامة، والتعددية السياسية واحلزبية،

 (59)".الدستور. يفحقوق اإلنسان وحرايته؛ وذلك كله على النحو املبني  اماحرت ، و القانون بينها، وسيادة

                                                        
 وما بعدها.374 مرجع سابق، اجلوانب الدستورية، د.حميي شوقي أمحد، -56
 .8، صمرجع سابق حدود ومبدأ املشروعية، د.حممد موسى حممد، -57
 373مرجع سابق، اجلوانب الدستورية، د.حميي شوقي أمحد، -58
فإن هذا املبدأ  ،علي أن سيادة القانون أسا  احلكم يف الدولة 2012من نص دستوريرى بعض الفقهاء املصريني انه ابلرغم  -59

يقصد ابلتعديل الدستوري الراهن ذلك التعديل الدستوري الذي  -العام يف حاجة إيل التوضيح والتفسري يف التعديل الدستوري الراهن
-نصوريف الفرتة االنتقالية احلالية اليت تشهدها مصر والذي يتوىل فيها السلطة الرئيس املؤقت عديل م 2013عام جتريه اآلن جلنة اخلمسني

من خالل كفالة  ،فمن املتطلبات األساسية يف هذا السياق ضمان التطبيق العملي لسيادة القانون مع بيان أوجه تطبيقه وتفعيله. (
وهي ظاهرة  ،بني صاحب السلطة واملواطن العادي ،دون أدين تفرقة ومتيز بني الغين والفقري ،املساواة وتكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني

يتعني إاتحة املشاركة جلميع أطياف اجملتمع يف اختاذ القرارات الوطنية  ،وترسيخا لتلك املساواة ،سائدة يف كثري من اجملتمعاتال تزال 
حوله  فكما يشرتط يف هذا اإلطار توافر أمانة ونزاهة وشفافية يف تطبيق القانون منعا لاللتفا  ،سواء يف داخل مصر أو خارجها ،املصريية

مما يكفل دعم دولة القانون  ،ولن يتأيت ذلك إال ابحلفاظ علي استقالل السلطة القضائية وضمان حيادها ونزاهتها ،هوالتحايل جتاه
وأتكيدا هلذا االستقالل يتعني أن يكون فصل السلطات املنصوص عليه يف الدستور فصال حقيقيا وليس  ،وحتقيق العدالة جلميع املواطنني

 شكليا.
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سيادة القانون أسا  :"بقوهلا 1971من الدستور املصري الصادر عام  (64)كذلك املادة ونصت عليه   
 ."ختضع الدولة للقانون" من ذات الدستور على أن (65)كما نصت املادة   ".احلكم يف الدولة

وأما يف العراق فان الذي يتأمل الدساتري العراقية يالحظ أن أي من الدساتري العراقية الصادرة منذ 
-1958مبا ألن دساتري العهد اجلمهوري )، ر مل يشر ملبدأ سيادة القانون 2004 وحىت عام1925عام

، انتقالية(كلها كانت دساتري مؤقتة جاءت وحبسب طبيعتها لعالج ظروف استثنائية أو مرحلة 2004
لتايل فإن عدم نصها على مبدأ سيادة القانون من الناحية القانونية قد يبدو شكلياً مربراً وإن استمر عمر اب

املؤقت أكثر من ثالث 1970قد امتد عمر دستور، فبعضها فرتة أطول من كثري من الدساتري الدائمة
 سنة. ةعشر  الفرنسية بعد اثنيتوثالثني سنة يف الوقت الذي سقط فيه دستور اجلمهورية الرابعة 

فقد نصت  منه، (66-5الدائم على مبدأ سيادة القانون يف املواد)2005نص الدستور عام وأخرياً،
ميارسها ابالقرتاع السري العام  الشعب مصدر السلطات وشرعيتها،، و (على أنه"السيادة للقانون5املادة)

(فنصت على أنه"تتكون السلطة التنفيذية االحتادية من 66ؤسسات الدستورية". أما املادة)املاملباشر وعرب 
 متار  صالحيتها وفق الدستور والقانون. رئيس اجلمهورية وجملس الوزراء،

 الخاتمة

 :لقد توصلنا يف حبثنا هذا اىل النتائج والتوصيات االتية
 أواًل: النتائج

( من اهم الدساتري العراقية اليت تناولت ابلتفصيل كل املبادئ 2005دستور العراق الدائم لعام ) يعد -1
املتعلقة حبقوق االنسان واليت نصت عليها االعالانت واملواثيق الدولية، ويف مقدمتها احلقوق السياسية 

                                                        
كما تلتزم بضمان   ،سيادة القانون ابحرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميع دومنا متييز من أي نوعوتلتزم الدولة مبقتضي 

 ،كما تلتزم الدولة بتحقيق االستقرار القانوين حبيث ال تتغري القوانني بني يوم وآخر  ،متتع املرأة جبميع حقوقها وكفالة محاية حقوق الطفل
والواقع أن هناك ترابطا وثيقا بني سيادة القانون والتنمية ابعتبارمها عنصرين  ،والتنمية االقتصادية= =حيث يعوق ذلك فرص االستثمار

فإن النهوض بسيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو االقتصادي املطرد والقضاء علي الفقر واجلوع وحتقيق  ،يدعم بعضهما بعضا
 الرفاهية الشاملة.

 ،جمال سيادة القانون توفري شفافية قانونية جلميع األعمال واألنشطة العامة واخلاصة علي حد سواء ومن أهم املتطلبات كذلك يف
هذا فضال عن فرض احملاسبة القانونية الصارمة دون استثناء أو حماابة بغية الفساد الذي اليزال متفشيا  ،وجتنب الغموض والتهرب القانوين

ون تعد عنصرا أساسيا يف التصدي للفساد الذي يعوق النمو والتنمية االقتصادية ويزعزع ثقة فإن سيادة القان ،يف كثري من جمتمعاتنا
 املواطنني ويضعف الشرعية.

كما تتسم سيادة القانون أبمهية يف جمال حتقيق العدالة االنتقالية علي هنج شامل من خالل التدابري القضائية وغري القضائية لكفالة 
تصاف للضحااي وتعزيز املصاحلة مث إن سيادة القانون مبدأ أساسي يف حماربة االرهاب وإدانته جبميع أشكاله املساءلة وتوفري سبل االن

ابإلضافة إيل ذلك يتطلب مبدأ سيادة القانون احرتام قواعد القانون الدويل  ،أاي كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأاي كانت أغراضه ،وجتلياته
 ،أخذ امليثاق العريب حلقوق اإلنسان بكثري من املعايري الدولية واستند إيل املبادئ األساسية للقانون الدويل فلقد -وأحكام املواثيق الدولية 

مما يستوجب عدم جتاهلها يف صياغة الدستور املصري والدساتري العربية األخري ويف هذا السياق نتطلع إيل تنمية التعاون بني الدول 
 ااي املتصلة بسيادة القانون كتبادل اخلربات وتنظيم الندوات والدورات التدريبية... إخل.العربية واالسالمية يف جمال القض

وختاما يراودان األمل يف أن يسهم تعديل الدستور من خالل أتكيده مبدأ سيادة القانون وتفسري مفاهيمه يف دعم الوعي القانوين 
 الدميقراطي املنشود وفق خريطة الطريق. مما يعزز املسار ،وتنمية الثقافة القانونية لدي املواطنني

 التايل: مقال منشور على موقع األهرام االلكرتوين ،دستور سيادة القانون ،حسني حسونة .دراجع يف ذلك: 
http://www.ahram.org.eg/News.  

http://www.ahram.org.eg/News
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ور يتمتع بقدر الأب  به من واالقتصادية واالجتماعية. لذا فأن املواطن العراقي يف ظل احكام هذا الدست
 احلقوق اليت كفلها له واحاطها مبجموعة من الضماانت اليت مت النص عليها صراحة.

كحال بقية الدساتري فأن الدستور العراقي النافذ يكتنفه بعض النقص والقصور فيما يتعلق مبوضوع   -2
يم موضوع معني له عالقة احلقوق واحلرايت، فبعض نصوصه جاءت عامة غري حمددة او قد احالت تنظ

حبقوق االفراد اىل قوانني تصدر الحقاً، االمر الذي جيعل مسألة تنظيم حقوق االفراد وحرايهتم بيد السلطة 
 التشريعية، وقد اشران اليها سابقا يف صلب املوضوع.

وق احاط املشرع العراقي النصوص الدستورية مبجموعة من الضماانت القانونية هبدف محاية احلق -3
واحلرايت الفردية من االعتداء او التجاوز عليها من ابقي سلطات الدولة، ولذلك فهو تبىن جمموعة مبادئ 

 للدولة الدستورية.من الركائز االساسية  ددميقراطية تع
 ثانيًا: التوصيات

، يف على املشرع الدستوري ان يراعي وأيخذ بنظر االعتبار كل املطالب الشعبية اليت تستجد يف الدولة
حال راى فيها حتقيقاً للصاحل العام ما دامت هذه املطالب ال تتعارض مع احكام الدستور وان تكون ضمن 

فأننا سنكون حينئذ امام فوضى مما يؤدي اىل  احلدود املسموح هبا دستوراي، النه اذا ما حصل عكس ذلك
 .اواستقالهل االخالل أبمن الدولة

 المصادر

 أوال: الكتب
 سنة، مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،يف الوطن العريب اإلنسانحقوق ، مجيلحسني د.-1

2001. 
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 تمثالت االسالموفوبيا في السينما االمريكية

Islamophobia Representation in American Cinema 
 (1) محمد عبد الحميد ضيدانم.م 

Assist. Lect. Mohammad Abdul-Hameed Dhaidan 

 الخالصة

معرفية واجتماعية ان من اهم مميزات الفن السينمائي هو القدرة على تناول موضوعات خمتلفة يف جماالت 
وفلسفية مرتامية االطراف بسبب ما متتلكه من عناصر وادوات خمتلفة من جهة واملرونة الكبرية اليت ميكن 

ومن تلك املوضوعات اليت  ،من خالهلا استثمار تلك العناصر من اجل ايصال ما ميكن ايصاله اىل املتلقي
فالم اليت تطرح افكار ايدلوجية ودينية وقد تناول هذا حيزا كبريا يف االنتاج السينمائي تلك اال أتخذبدأت 

البحث توجه بعض الشركات السينمائية مدعومة من قبل مؤسسات حكومية هلا موقف عدائي من االسالم 
وبث كم كبري من االفالم السينمائية اليت تريد االساءة للدين االسالمي وختلق صورة منطية  إبنتاجواملسلمني 

 .ة تفعيل الكراهية ضده من قبل اجملتمعات الغربية من اجل تربير قتله وتشريده وسلب حقوقهللفرد املسلم بغي
تناول الفصل االول االطار املنهجي وقد عرب عن مشكلة البحث  ،لى اربعة فصولعمت تقسيم البحث 

وحتديد  ؟ مث امهية البحث وهدفهاالمريكيةيف السينما  متثالت االسالموفوبياابلتساؤل التايل ما هي 
الفصل الثاين )االطار النظري( فقد تناول ثالثة مباحث فاملبحث االول تناول املرجعيات  اما ،مصطلحاته

اما املبحث الثاين فتناول االسالموفوبيا والثقافة املعاصرة اما املبحث الثالث فتناول  ،الفكرية لالسالموفوبيا
الث فقد تناول اجراءات البحث واملبحث الرابع فقد اما الفصل الث ،بصري لالسالموفوبيا التمظهر السمعي

يف ترسيخ فكرة  اً واضح اً هو ان هنالك اهتمامتناول حتليل العينة وصوال اىل النتائج اليت كان من امهها 
على افعال الشخصيات االسالمية واليت  التأكيدالعدوانية اليت حيملها الفرد املسلم يف اذهان الغرب عرب 

مث خلص البحث اىل االستنتاجات والتوصيات واخريا قائمة ابملصادر اليت اعتمدها  تدعو لهمتار  االرهاب و 
 الباحث.

                                                        
 .قسم السياحة الدينية-السياحيةكلية العلوم -جامعة كربالء -1
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 .السينما االمريكية ،االسالموفوبياالكلمات املفتاحية:  
Abstract 
One of the most important features of film art is the ability to deal with 

different topics in the areas of knowledge, social and philosophical sprawling 

because of the various elements and tools on the one hand and the flexibility 

that can be large through which to invest these elements in order to deliver 

what can be delivered to the recipient, These films, which introduce 

ideological and religious ideas, have begun to take a large part in the film 

production. This research dealt with the tendency of some film companies, 

supported by government institutions that have a hostile attitude towards 

Islam and Muslims, to produce and broadcast a large number of films that 

want to insult religion And create a stereotype of the Muslim individual in 

order to activate hatred against him by Western societies in order to justify 

his killing and displacement and the deprivation of his rights. The research 

was divided into four chapters, the first chapter dealt with the methodological 

framework. The problem of research was expressed by the following 

question: What are the Islamophobia representations in America cinema? 

The second chapter deals with Islamophobia and contemporary culture. The 

third topic deals with the pseudo-Semitic representation of Islamophobia. 

The third chapter deals with the research procedures and the fourth subject. 

The analysis of the sample to reach the results, which was the most 

important Is that there is a clear interest in instilling the idea of aggression 

carried by the Muslim individual in the minds of the West by emphasizing 

the actions of Islamic figures, which practice terrorism and calls him 

conclusions and recommendations and finally a list of sources adopted by 

the researcher. 

 االطار المنهجي األول:.الفصل 1

 -. مشكلة البحث:1.1
منذ ان برز الفن السينمائي واخذ موقعه الرايدي يف التأثري ابجملتمعات سعت مؤسسات وجهات 

ه وايصال رسائلها الدينية او السياسية او الثقافية او غريها بكم هائل من حكومية وشعبية من اجل استثمار 
االفالم اخذت مأخذها يف تشكل موقف وثقافة الفرد الغريب جتاه اآلخر وخصوصًا االسالم واملسلمني 

رة مستندة اىل كل وسائل التشويه ولصق االوصاف واالفعال اليت رمبا ال عالقة له ابلكثري منها اال ان الصو 
اليت تعتمدها السينما واليت تشكل حجر االسا  يف هويتها ميكن ان تشكل صورة ذهنية عند املتلقي ال 
ميكن هلا ان تغادره بسهولة. من هنا عمدت بعض اجلهات اليت هلا عداء جتاه االسالم بدوافع سياسية 

مستندة على الكتاابت  املنجز السينمائي عن طريقاملسلمني و ودينية من تفعيل الكراهية ضد االسالم 
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على ارث عدائي يريد ان حيقق السطوة والتمركز على اعتبار ان الفن  هئمتكِ و االستشراقية واالعالم الغريب 
السينمائي بلغ من االمهية والتأثري ما يفوق اي فن من الفنون فضال على قدرته االيصالية واالتصالية. ومن 

 ما هي التمثالت الفلمية لالسالموفوبيا يف السينما العاملية؟ :اآليتالتساؤل هنا صاغ الباحث مشكلته عرب 
 -. هدف البحث:2.1

 -يهدف البحث اىل:
 الكشف عن التمثالت الفلمية لالسالموفوبيا يف السينما العاملية.

 . اهمية البحث: 3.1
 حيثترتبط بدوافع دينية وسياسية وهي موضوعة )االسالموفوبيا( اليت  يتناول البحث موضوعة مهمة

وعن طريق البحث حياول الباحث ان يشخص  ،تصاغ جبملة من الرسائل تبث عن طريق املنجز الفلمي
ينفع الدارسني واملهتمني يف اجملال قد اضافة اىل انه  ،امهية البحث نوهنا تكم ،تلك الرسائل وكيفية ايصاهلا

 السينمائي.
 . تحديد املصطلحات:4.1

 :التمثل
ومثل الشيء لفالن صوره له  ،سواه وشبهه به وجعله على مثاله :"مثل الشيء ابلشيء :التمثل لغةً -أ

 .(2)ابلكتابة او بغريها حىت كأنه ينظر اليه"
ن أمناط : جاء يف معجم املصطلحات السينمائية ان التمثل "يشكل دائماً منطاً مالتمثل اصطالحاً -ب

والباحث  .(3)الرتميز وهو على العموم عبارة عن )قائم مقام( سواء كان رمسًا او صورة فوتغرافية او فلمية"
 يتبىن هذا التعريف االصطالحي كتعريف اجرائي.

 الفوبيا:
 (4)يف معجم التعريفات بـ"اخلوف: توقع حول مكروه أو فوات حمبوب" عرف الفوبيا لغًة: -أ

 ،من املخاوف اليت تصل يف بعض االحيان اىل حاالت من الرعب "جمموعة :حاً الفوبيا اصطال –ب
  (5)وتسمى اخلوف القلقي والقلق املرضي يف أحايني ُأخر" ،والفوبيا هي القلق املستمر من األشياء ،والذعر
 االطار النظري  :. الفصل الثاني2

 لالسالموفوبيااملبحث االول: املرجعيات الفكرية  .1.2
ه ئليس من الصحيح احلديث عن مفهوم االسالموفوبيا يف الوقت الراهن دون احلديث عن اسباب نشو 

وان كانت هلجة العدائية واخلوف من االسالم واملسلمني يف دول الغرب قد تنامت  ،ومرجعياته الفكرية
                                                        

 .341ص ،2010 ،ايران ،منشورات ذوي القرىب ،املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا -2
 .180ص، 2007 ،دمشق ،املؤسسة العامة للسينما ،ت: فائز بشور ،معجم املصطلحات السينمائية ،ترييز جورنو-ماري -3
 .90ص، 2004 ،دار الفضيلة ،القاهرة ،املنشاويحممد صديق  :تح ،معجم التعريفات ،على حممد اجلرجاين -4
 .6ص، 2011 ،القاهرة،الدار األكادميية للعلوم ،ت: عبد احلكم اخلزامي ،الفوبيا :بيل آرثر -5
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ويتغذى من اصوله املتطرفة. وان فهناك ما يبث فيها روح التجدد والدميومة وهو شديد االتصال ابملاضي  
كان العامل قد شهد اكثر من اي وقت مضى ثورة يف مناحي عديدة وخصوصاً التقنية منها وما عزز جمال 

اىل  -االتصال بشكل مل يشهد له مثيل اال ان ما يدعو اىل االستغراب ان ميزة التواصل تتناسب عكسياً 
 -الظاهرة ومتوهلا مؤسساهتا على اختالف صنوفها وانواعهاحد ما على االقل يف البلدان اليت تشهد هذه 

 .مع هذا االتصال
يشري الدارسون اىل ان النشأة االوىل ملصطلح االسالموفوبيا يف االدبيات والكتاابت الغربية تعود اىل 
عشرينيات القرن املاضي حيث "استخدمه مستشرق الهويت بلجيكي هو هنري الما  الذي عاش يف لبنان 

وورد ايضًا يف كتاب للرسام االستشراقي  --ات وذلك يف سياق كتاب له عن النيب حممد لسنو 
. ويرى البعض ان هذا املفهوم "اعيد صياغته (6)الفرنسي ايتيان ديين بعنوان الشرق كما ينظر اليه من الغرب"

 .(7)بيا تتحداان مجيعاً("املعنون )االسالموفو  االسالموفوبيايف تقرير جلنة املسلمني الربيطانيني  1977سنة 
-بظهور النيب حممد  ،ويف حقيقة االمر ان بوادر االسالموفوبيا ظهرت مع بداية الدعوة االسالمية

وما حققه من انتصارات عظيمة على الصعيد السياسي والفكري والعسكري والديين واالجتماعي  -
موقفًا معاداًي من االسالم واملسلمني تتخذ  من الطرف اآلخر مما جعل القيادات )الدينية والعسكرية(

وهلذا جوهبت الدعوة بشىت انواع املواجهات سواء الفكرية والدينية واليت  ،وخصوصاً من قبل علماء اليهود
كان موقف بعض علماء اليهود والنصارى منها واضحاً اذ ترى ان الدعوة االسالمية امنا هي دعوة عاملية 

العسكرية اليت قادها بعض امللوك والقادة يف بلدان خمتلفة يف مواجهة املد  ميكن ان تطيح بباقي االداين او
والذي  ،فوصل بالد االندلس غرابً والصني شرقاً  --االسالمي الذي بدأ ميتد حىت بعد وفاة النيب 

وتال ذلك ما يعرف  ،كبرية وكثرية اسس لتنامي االحقاد والبغضاء بني املسلمني وشعوب اخرى  شهد حروابً 
حلروب الصليبية واليت استثمر هبا الباابوات والقساوسة من جهة وامللوك من جهة اخرى سيطرة املسلمني اب

على بعض املناطق املسيحية مشاعر غري املسلمني بدعوى اخلطر الذي يهدد اوطاهنم وداينتهم من جهة 
ىل يف القرن احلادي عشر فبدأت احلملة االو  ،ومن جهة اخرى حترير وانقاذ االرض املقدسة )بيت املقد (

مما زاد عداء املسيحية اىل  ،امليالدي وتبعتها محالت اخرى نتج عنها اآلالف من القتلى واجلرحى واملشردين
االسالم والذي يصفه البااب جون الثامن يف هناية القرن التاسع عشر للميالد يف رسالة اىل امللك )شارل 
لوشوف( "ان الدمار الذي حلقه املسلمون الذين هبطوا على االرض حيتاج اىل وصفه اىل لغات تكون بقدر 

مروعة فقد قام  ابلرغم من ان احلروب الصليبية شهدت احدااثً  (8)عدد اوراق اشجار البالد اليت اجتاحوها"
 اجليش الصلييب بدخوله اىل بيت املقد  بقتل سبعني الف مسلم.

ان سبب تنامي تلك الظاهرة هي الكتابة والتثقيف اليت قامت هبا مؤسسات معادية لإلسالم ألسباب 
"فاالستشراق كان  ادبية وفكرية واعمال فنية دينية او سياسية وخصوصاً ما قام به املستشرقون من كتاابت

                                                        
املركز  ،دراسات استشراقية ،استشراق مستحدث االسالموفوبيا مبا هي اطروحة ايديولوجية ما بعد حداثية ،حممود حيدر -6

 .161ص، 2015 ،السنة الثانية ،3العدد  ،االسالمي للدراسات االسرتاتيجية
  mominoun.com www،.مؤمنون بل حدود للدراسات واالحباث ،2007 ،مصطفى بن متسك -7
 ،كلية االتصال جامعة الشارقة  ،جتليات االسالموفوبيا يف خطاابت الوسائط االعالمية الفرنسية ،ث منشورحب ،الصادق رابح -8

 .7ص، االمارات العربية املتحدة
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له دور سليب يف عكسه لصورة الشرق واالسالم وجاء هذا االنتقاد هلم ليس فقط من الكتاب العرب بل 
من الغربيني انفسهم اذ يرى )مكسيم ردنسون( ان االستشراق مل يعط سوى نتائج معرفية هزيلة يف دراسته 

وحيث  ،(9)عن التخلص من املعايري االثنية الغربية عند تناوله لإلسالم"لإلسالم والسبب يف ذلك هو عجزه 
يرى ادوارد سعيد من ان االسالموفوبيا هي "مفردة تعين الرهاب من االسالم وتنتمي اىل سجل ثقافة 

يز العنصري والعداء للسامية الذي كرسته الدراسات االستشراقية عن االسالم واملسلمني عرب يمتالكراهية وال
العريب على -اضافة اىل الصراع الصهيوين (10)املسيحي"-اتريخ الصراع الطويل بني االسالم والتقليد اليهودي

صعيد املعارك اليت دارت بينهم او على صعيد االحتالل الصهيوين لألراضي الفلسطينية وما شهدته تلك 
ات استشهادية وهكذا احلال ولدت ردة فعل لدى الفلسطينيني بقيامهم بعملي ،االراضي من احداث دموية
كل هذه االحداث احالت اىل ترسيخ صورة الكراهية وخصوصًا مع تنامي   ،يف املناطق احملتلة يف لبنان

املنظمات واجلماعات االسالمية املتطرفة واليت كانت على االغلب مدعومة من جهات ودول ومؤسسات 
 .العامة من النا  بني املسلمني واالرهابينيتريد النيل من االسالم واملسلمني لتحقق هذا اخللط عند 

وخصوصا ان احلضارة االسالمية اصبحت من اهم احلضارات اليت ميكن هلا ان هتدد او تزاحم القوة االمريكية 
لذا كان ال  ،ترى الفلسفة السياسية يف امريكااملتسيدة ذات القطبية الواحدة بعد زوال خطر الشيوعية كما 

ملؤسسات حداًث يغري جمرايت االمور فكانت احداث احلادي عشر من ايلول من بد من ان تصنع تلك ا
اهم االحداث اليت خلقت اهلوة العميقة بني الشعوب الغربية وخصوصاً دول امريكا واورواب وبني املسلمني 
واصبح الصراع بني الطرفني صراعا معلنا وخصوصاً ان هذا الصراع قد شهد حالة جديدة وهو ان اخلوف 

"لقد منحت  ،املسلمني بدأ يتنامى بشكل سريع ليكون شعبيًا اىل حد ما بعد ان كان مؤسساتياً  من
هجمات سبتمرب/أيلول الرتاخيص لألمريكيني، من معلقني وصحفيني وسياسيني ومنظرين، لتبين خطاب 

ت عنهم وتكوين ملفا ،االسالموفوبيا، كتربير أيديولوجي حلرمان عشرات اآلالف من احلرايت املدنية
واالحتجاز غري القانوين لعشرات اآلالف من املقيمني الشرعيني، والتغاضي عن اختطاف املشتبه فيهم 

واصبحت صورة املسلم  (11)"وتعذيبهم، وتشريع التجسس على املواطنني األمريكيني ومراقبتهم، واإليقاع هبم
واصبحت تتغذى  ،نسان االرهايب الرببريلإل اً لدى عامة افراد اجملتمعات االوروبية واالمريكية تشكل مصداق

تلك املشاعر وبشكل مستمر جبملة من االحداث االرهابية يف لندن وابريس وغريها واليت كان املتهم االول 
 فاصبح املواطن املسلم يف نظر اجملتمعات الغربية قنبلة موقوته هتدد اجلميع. ،فيها الفرد املسلم

 االسالموفوبيا والثقافة املعاصرة . املبحث الثاني:2.2
لقد شكلت الصحوة االسالمية يف العامل االسالمي وتناميها يف بعض البلدان الغربية وخصوصًا يف 

 حفزت لتفعيل املشاعر املضادة واالرث التارخيي نيغربيهناايت القرن العشرين مصدر قلق لدى الساسة ال
 اً مستمر  اً الديين الدفني لدى البعض وخصوصاً ان بعض رجاالت الدين من اليهود يعتقدون ان هناك صراع

بني الداينتني وهو صراع وجود لذا عملت وبشكل ممنهج اىل االستحواذ على وسائل االعالم ألهنا تعلم ان 
                                                        

 .10ص،نفس املصدر -9
 .32ص، 2001 ،بريوت ،مؤسسة االحباث العربية ،ت:كمال ابو ديب ،االنشاء -السلطة-املعرفة ،االستشراق، ادوارد سعيد -10
 .32ص، 2001 ،بريوت ،مؤسسة االحباث العربية،ت:كمال ابو ديب ،االنشاء -السلطة-املعرفة،االستشراق،ادوارد سعيد -11
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وخطرية ميكنها من السيطرة واخذ زمام االمور واملبادرة "ان سيطرة اليهود على وسائل  االعالم اداة مهمة 
السينما واالعالم يف الوالايت املتحدة مل تنبع من الصدفة بل عن طريق التخطيط اجلاد الهنم يدركون ان 

ا كانت عمليات هلذ (12)" السيطرة على االعالم متكنهم من التحكم يف احلكومات واالفراد خلدمة اهدافهم
التشويه وصناعة اخلوف وبث روح العداوة ضد املسلمني أتخذ مأخذها يف اجملتمع الغريب ومل يتم االكتفاء 
هبذا اخلطاب التخويفي والتحريضي بل صحب ذلك افعال وعمليات واحداث تؤكد احلالة وتنمي تلك 

استطاعت بعض املؤسسات الغربية من املشاعر مشاعر الكراهية كدعم احلركات االسالمية املتطرفة واليت 
فضالً عن تعمدها االساءة لإلسالم واملسلمني من خالل االساءة  ،جتنيدها فكانت تقتل وترهب ابسم الدين

من ردود املسلمني الغاضبة وتصور تلك الردود على اهنا غري  يدللمقدسات االسالمية ورموزها حىت تستف
ث ابلفعل بعدما اصدر )سليمان رشدي( كتابه املسيء لإلسالم وهذا ما حد ،منضبطة وعدوانية وارهابية

وللقرآن وما تبعه من ردود غاضبه للمسلمني حاولت وسائل االعالم الغربية يف ان تدين تلك الردود وان 
وايضاً "ما وقع يف تونس  ،تصورها ابلوحشية دون ان تنال من املسبب يف تلك القضية بدعوى حرية الرأي

مبناسبة االحتجاج على الفلم االمريكي )براءة املسلمني( وما استثمرته فيما بعد  2012رب سبتم 14يف يوم 
اجملموعات الدينية املوالية للقاعدة يف منطقة املغرب العريب لتنفيذها هجوم دموي على السفارة االمريكية يف 

 .(13)العام نفسه انتهى اىل قتل السفري واربعة من املوظفني" 
ؤسسات الغربية اليت ترعى االعالم العاملي ومتنهجه لصاحلها بدعم من اليهود ان حتقق لقد استطاعت امل

امللتحي( والغريب -العنيف-الرببري-مبتغاها يف عملية استحضار وأتكيد صورة منطية عن املسلم )اهلمجي
مريكية "ان ان هذه الصورة كان تنطبق على اليهودي قبل احلرب العاملية الثانية عرب وسائل االعالم اال

التلفزيون االمريكي كان قبل احلرب العاملية يعد ان الوغد العاملي هو اليهودي وكانت الصورة الذهنية عن 
ولكن منذ احلرب العاملية الثانية  ،(14)اليهودي انه ذلك املراوغ الفاسد املرتشي والفوضوي والشره للمال"

تغريت بوصلة االهتام من اليهودي  ،ودي داخل امريكاوتنامي النفوذ اليه ،وتزايد نفوذ امريكا كقوة عظمى
اىل العريب املسلم "فاصبح رمز الشر هو العريب الذي يرتدي العباءة والكوفية بدال من اليهودي الذي يرتدي 

بدا أيخذ اثره يف احلاضر  ،ويبدو ان هذا التحول هو صورة لصراع ديين قدمي ،(15)القلنسوة وجنمة داوود" 
حوة االسالمية وتناميها يف الشرق والغرب من جهة وتساقط النظرايت واالجتاهات العلموية بسبب عودة الص

من جهة اخرى "ان الصورة املشوهة عن االسالم يف الغرب مل تكن بسبب جهل اورواب به لكنه يف الواقع 
نفسها وعلى  نتيجة معرفة حقيقية ابإلسالم غلفت ابحلقد واخلوف من تنامي أتثري هذا الدين على اورواب

 .(16)العامل امجع"

                                                        
 .2003 ،القاهرة ،مركز احلضارة العربية ،صورة العرب واملسلمني يف العامل ،عزت عزت -12
 un.com www momino،.مؤمنون بل حدود للدراسات واالحباث ،2007 ،مصطفى بن متسك -13
 ،2003 ،الرايض ،سلسلة كتاب املعرفة ،صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل ،جمموعة من الباحثني -14

 .12ص
، 2003 ،الرايض ،سلسلة كتاب املعرفة ،صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل ،جمموعة من الباحثني -15

 .13ص
 .23ص،2006،الرايض،77عدد  ،جملة البيان ،االصول الفكرية ملوقف الغرب من نيب االسالم:ملاذا يكرهونه ،ابسم خفاجي -16
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لقد عرب)نيكوال  فون هوفمان( الصحفي جبريدة واشنطن بوست عن الظلم الذي حلق ابإلسالم 
واملسلمني من قبل وسائل االعالم الغربية حني قال "مل تشوه مسعة مجاعة دينية او ثقافية او قومية وحيط من 

من ان الكثري من االفالم العربية وال سباب قد  ابلرغم (17)قدرها بشكل مركز ومنظم كما حدث للعرب"
تبدو جمهولة هي اليت اساءت للعرب واملسلمني ما عدا بعض االفالم اليت كانت هلا اشراقة واضحة وصدى 
مهم يف االوساط العاملية كما يف فلم الرسالة وعمر املختار الذي اعطى املخرج من خالله انطباعًا مميزاً 

 لإلسالم واملسلمني.
 . املبحث الثالث: التمظهر السمعيبصري لالسالموفوبيا 3.2

ابلرغم من اترخيه القصري قياسًا لباقي الفنون ان أيخذ حيزا كبريا يف جماالت  ئياستطاع الفن السينما
واصبح هذا الفن بعد ان بدأ كاكتشاف  ،واسعة من مناحي احلياة وان حيقق أتثريا كبريا يف حياة اجملتمعات

ن ينفذ يف كل تقين خالص ومن مث اداة ترفيهيه تعرض يف املقاهي والنوادي الليلية ان خيرتق مجيع احلجب وا
مكان من اقصى االرض اىل اقصاها وان يستثمر يف كل اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية 

"تطورت السينما من اداة هلو بسيطة اىل صناعة ضخمة معقدة تشمل مئات الفنون وتضم ماليني  وغريها
ها صناعة كبرية او ابلثروات واالموال اليت عدآلن بوال تقا  خطورة السينما ا ،العاملني يف ميادينها املختلفة

ها قوة هائلة يف التوجيه الفكري واداة فعالة يف ميادين التعليم عدوامنا خطرها الرئيسي يكمن يف  ،توظفها
لذا تنبهت  ،(18)والتدريب وطاقة ال يشق هلا غبار يف تقريب املسافات وازالة الفوارق بني شعوب االرض"

ايديولوجية اىل امهية هذا الفن واخذت على عاتقها ان تستثمر  اً سعى اىل ان حتقق اغراضاملؤسسات اليت ت
وان توظف الصورة اليت  ،كل االمكاانت املتاحة من اجل حتقيق غرضها يف االستحواذ والسيطرة والنفوذ

على اعتبار  ،ييتميز هبا هذا الفن يف عملية بث افكارها وأتكيد حتكمها يف توجيه مسارات التفكري العامل
ان الصورة هي االكثر أتثريا يف النفس االنسانية واالكثر فاعلية من غريها وخصوصاً ان العامل بدأ حيدث من 
معطياته بشكل يوائم متطلبات العصر من التقدم يف اجملاالت التقنية واالتصالية واصبحت الصورة احدى 

فأن القرن  ،ا كان القرن العشرين هو قرن اللسانياتيقول امربتو ايكو" اذاهم فواعل املعرفة االنسانية "
وما يؤكد هذا القول ايضاً ما قاله روالن ابرت "اننا نعيش  (19)الواحد والعشرين هو قرن الصورة ابمتياز "

لذا كانت السينما عرب اترخيها اداة فاعلة للحركات واملؤسسات املمولة وايضا  ،(20)يف حضارة الصورة"
يعلن عن افكاره االشرتاكية  استطاع انفاالحتاد السوفييت  ،عيد الدول واحلكوماتموضع اهتمام على ص

لينني بعد ان اسقط القياصرة يف  اوهذا ما دعمن خالل كم كبري من االفالم واليت القت رواجا واقباال كبريا 
الفنون امهها السينما من بني مجيع  د  "تع بشكل صريح بقوله ااىل االهتمام ابلسينما معلن 1917ثورته 

كبرية من االفالم   اً وهكذا احلال يف ايطاليا وفرنسا واسبانيا واليت حاولت ان تنتج اعداد (21)ابلنسبة لنا" 
                                                        

، 2003 ،الرايض ،سلسلة كتاب املعرفة ،صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل ،جمموعة من الباحثني -17
 .14ص

 .5ص، 1980 ،القاهرة ،اهليئة املصرية للكتاب،الفنيةالفيلم واصوله  ،راميوند سبوتزود -18
 .86ص، 2005 ،بريوت ،املنظمة العربية للرتمجة ،ت: امحد الصمعي ،السيميائية وفلسفة اللغة ،امربتو ايكو -19
 . 2005 ،311العدد  ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،عصر الصورة السلبيات واالجيابيات ،شاكر عبد احلميد -20
 .71ص، 1967 ،دار الكتاب العريب ،ت: سعد الدين توفيق ،قصة السينما يف العامل،ارثر انيت -21
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كما ان املانيا وخصوصا يف احلربني العامليتني اعطت للسينما االهتمام االكرب يقول   ،اليت تروج لسياستها 
انه سيستقبل البيان املصور بسهولة  ،ال حيتاج املرء اىل استخدام عقله كثريا -أي يف السينما-هتلر "هنا 

ص الصورة اليت وهذه احدى اهم خصائ ،(22)والصورة تعلم وتلقن بسرعة فائقة" ،اكثر من املقالة الصحفية
متتاز هبا عن املقاالت االعالمية والصحفية فضاًل عن ان الفلم السينمائي حيوي على نسج من االحداث 

تصاغ القصة اليت يراد طرحها وابلتايل أن )حبكة( يستطيع من خالهلا ان يرتب الغرض الذي من اجل 
 الذ ،ة وأتثريا وقبواًل لدى املتلقييكون احلدث املقدم من خالل الفلم رغم عدم مصداقيته اكثر مصداقي

وهذا ما عمدت على حتقيقه الدول الغربية  ،كان الفلم السينمائي مبا حيمله من افكار ايدلوجية االكثر أتثريا
 يف أتكيد مفهوم االسالموفوبيا يف وقتنا الراهن.

معادية لإلسالم  لقد عمدت شركات االنتاج السينمائي الغربية اليت هلا ارتباطات مبؤسسات ومنظمات
وخصوصاً شركات هوليود مثل )فوكس القرن العشرين وكولومبيا ووارنر وجولدن ماير( ان تؤكد على بعض 

االنسانية وابلتايل تسيء اىل االسالم الصفات احملاور اليت تظهر من خالهلا الفرد املسلم على انه ميلك اسوء 
باع ال ميكن ان يزول مفعلة يف ذلك حالة الكراهية من خالله وتشكل صورة ذهنية لدى الفرد الغريب وانط

ومل تكن تلك االفالم يف وقتنا احلايل فقط وامنا عمدت تلك االفالم على  ،واخلوف من االسالم واملسلمني
نسج صورة خاصة للفرد املسلم منذ وقت مبكر يف عمر السينما واالفالم يف هذا اجملال كثرية ففي فلم )لص 

وهو يف عصر انتاج االفالم الصامتة قدم مدينة بغداد  1924انتاج عام  ،اؤول واثسبغداد( من اخراج ر 
على اهنا مدينة مليئة ابلفوضى واللصوص وحكامها منشغلون ابلنساء واالموال وال وجود للقانون وال للعلم 

 ،واآلداب والفنونواملعرفة حىت ينفي الصورة الذهنية املشكلة لدى الفرد عن مدينة بغداد وتقدمها يف العلوم 
وما تبعه من افالم اخرى كانت خمصصة هلذا الغرض من امهها مثال فلم )لورنس العرب( اخراج ديفيد لني 
والذي يعد من االفالم املهمة اليت تناولت حياة العرب املسلمني يف اجلزيرة العربية وشكلت انطباعاً راسخاً 

ت االسالمية وخصوصا ان هذا الفلم قد حاز على شهرة لدى اجملتمعات الغربية عن طبيعة وحياة اجملتمعا
واسعة وحصل على العديد من اجلوائز املهمة اذ ركز املخرج على نقل صورة عنهم وهي صورة التخلف 

ليس هذا وحسب بل ان العديد من االفالم زادت من حالة وصفهم هبذه املواصفات  ،والبداوة وحب املال
نفهم من خالل افعاهلم املشينة ضد اجملتمع الغريب وابلتايل تربير قتلهم بدم بل ارادت ان تؤكد عدوانيتهم وع

االشتباك( للمخرج وليم فريديكن الذي ااثر ضجة واعرتاضات كبرية من ابرد كما هو احلال يف فلم )قواعد 
قد يثري صرية والكراهية بني الشعوب واليت كانت ترى ان هذا الفلم قبل املؤسسات اليت تعىن مبعاداة العن

اىل ان املخرج برر ذلك ابحلرب ضد االرهاب  ،مشاعر الكراهية ضد العرب واملسلمني ويدعو اىل قتلهم
إخراج السفري  تروموحدة املشاة البحرية اليت كان ويتحدث الفلم عن شخصية )تشايندر( املنتسب يف 

ضد الوجود األمريكي  اليمنيونقام هبا اليت حتجاجية االظاهرات امليف اليمن بعد  من سفارهتم األمريكي
شخصاً  83وقتل  مالقوات البحرية إلطالق النار عليهقابلها رد العلم األمريكي  وقيامهم إبطالق النار على

                                                        
 .154ص، 1995 ،بريوت ،مطبعة دار الكنوز االهلية ،ت: امني صاحل ،السينما التدمريية ،أ.فوغل سكوت -22
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 بضمنهم االطفال ابهنم متوحشون نياذ حاول الفلم ان يصور اليمني .جنود داخل السفارة 3بعد مقتل 
 لالمريكيني ان يردوا ابملثل ويقتلوا املتظاهرين اليمنيني بشكل وحشي.وهذا ما يربر  نيحياولون قتل االمريكي

ساعة جنود بنغازي السريني( للمخرج مايكل يب اذ يصور الفلم وحشية الفرد املسلم من  13ويف فلم )
خالل اهلجوم على اجملمع الدبلوماسي االمريكي يف بنغازي بعد اهلجوم على القنصلية االمريكية وحياول عرب 

وهذا  ،عديد من املشاهد ان يربر لالمريكي او الفرد الغريب ردة فعله بقتله املسلمني كونه يدافع عن نفسهال
 ،ما روجت له الكثري من االفالم االمريكية اليت تناولت موضوعات احلرب يف افغانستان والصومال والعراق

عسكرية من احمليط اىل اخلليج وتغزو والغريب ان الدول الغربية وخصوصا امريكا تنقل جنودها ومعداهتا ال
تلك البلدان اال اهنا متكنت اىل حد ما ابقناع الشعوب ابن حرهبا تلك هي حرب عادلة وان دخوهلا اىل 
تلك البلدان ال تبوب ضمن ابب االعتداء او الغزو او االحتالل وامنا هو بدافع التحرير والتحول الدميقراطي 

ىل متجيد القناص االمريكي من خالل عرض بطوالته يف قتل املئات من يف فلم )القناص( يسعى املخرج ا
ومن تلك املشاهد قتله لطفل وامرأة تلبس احلجاب  ،العراقيني يف مواقف خمتلفة حبجة الدفاع عن النفس

 ة عاهرة شريرة غبية.آمر اوحينما يتم قتلهم يصف الضابط املرأة بقوله ايهلا من  ،وترتدي العباءة
ن تقدم الفرد أيصنفها على اهنا ارادت متت دراسته من تلك االفالم يستطيع الباحث ان من خالل ما 

 واجملتمع املسلم ضمن امناط اتفقت عليها وهي:
السينما على ان هناك مواصفات عامة يتصف هبا الفرد املسلم من  اواًل: الصفات الظاهرية: اكدت

 حيث:
و عادة ما يلبس الكوفية او العقال او العمامة والعباءة االزايء: للفرد املسلم زي خاص يف بالده فه-1

واحياان يكون هكذا لباسه يف دول الغرب وخصوصاً اخلليجيني منهم والذي عادة ما تنتقدهم االفالم من 
خالل وجودهم يف النوادي الليلية او احلفالت االابحية او البالجات وغريها واحلالة العامة هلؤالء هم 

اما العرب يف الغرب  ،راهة يف االكل وينفقون املال من اجل ملذاهتم وال يفقهون شيئاً جنسيون ولديهم ش
واملهاجرون ابخلصوص فهم يلبسون املالبس الغربية كاجلينز والقميص اال اهنم عادة ما يتصفون ابهنم مسر 

كراهية لدى   وهذه املوصفات وهذا الزي عادة ما يسبب .الوجوه وشعر جمعد وغري مرتبني وذو حلى طويلة
االنسان الغريب ففي فلم )لورنس العرب( حينما يدخل لورنس بزي العرب اثناء اجتماع القيادة الربيطانية 

اما  ،فنالحظ امتعاض القائد الربيطاين من هذا الزي لذا يصف القائد الربيطاين لورنس ابنه اصبح متخلفاً 
او اهنا شبه  ،مًا عنها يف بالد الغرب او بالد االسالمفعادة ما توصف املرأة املسلمة ابهنا منقبة رغ :املرأة

عارية يف املراقص والنوادي كما هو احلال يف فلم )اململكة( للمخرج بيرت بريغ حيث يقوم املخرج ابستخدام 
املونتاج والتعليق خارج الكادر عن رسم صورة عن املسلمني من خالل اخذ منوذج السعودية واعمامها على 

يبدا الفلم بتصوير الصحراء مث جمموعة من الرجال متتطي اجلياد مث شخص ملتحي ، يف العاملمجيع املسلمني
ولقطة المرأة منقبة مع التعليق الذي يقول ابن هناك قوانني اسالمية  ،يصلي وبعض االمراء السعوديني

ومن مث  ،وهكذا يستمر الفلم ليصف املسلمني هبذه الصفات الظاهرية ،مث لقطة لنساء راقصات ،صارمة
 .يلبسون الثياب البيضاء ويضعون على رؤوسهم الكوفية ،يظهر مشهد جملموعة مسلمة ختطط لعمل ارهايب

كما ان زي النساء اخلاص ابملنقبات عادة ما يستخدم للتنكر حيث يقوم جمموعة من االرهابيني ابلتنكر 
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املنقبات كما هو احلال يف مشهد من فيلم )ثالثون دقيقة بعد منتصف الليل( والذي يتحدث  بزي النساء 
 .عن عملية عسكرية امنية امريكية لقتل اسامة بن الدن يف ابكستان

حاولت شركات السينما بفعلها املمنهج ان ترسم صورة للفرد املسلم يف املخيال الغريب عن  :املكان-2
البيئة احلاضنة للفرد وانه يؤثر بشكل شعوري او غري شعوري على منظومة الفرد السلوكية  بوصفهطريق املكان 

راوي حينما يذكر اسم وابلتايل اظهار املكان الصح ،وان املكان هو هوية الشخص ،واالخالقية واملعرفية
االسالم واملسلمني له مقاصد واضحة يف التعبري عن الطبيعة القاسية من جهة ووسم الفرد املسلم بسمات 
البداوة والتخلف من جهة اخرة وخصوصا اظهاره دائما على انه راعي للغنم واالبل يف فلم احلصار للمخرج 

ارهايب حدث يف السعودية ضد القوات االمريكية  يتحدث كلنتون عرب الفضائيات عن عمل ،)ادورد زويك(
يظهر  (لذا يصرح ابلقول )ان اجلبناء ارتكبوا هذا العمل االجرامي وهذا االمر جيب اال مير دون عقاب

صحراء وهناك سيارة مرسيد  متشي يظهر بداخلها رجل دين للاملشهد الذي بعده بلقطة عامة ابنورامية 
ومتر السيارة جبانب رعاة  ،دد كلمات التسبيح ويف اصابعه بعض اخلوامتيلبس العمامة وبيده مسبحة وير 

 .لألغنام واملاعز
بعد ان رسخت الشركات اليت تعىن بنشر الكراهية ضد املسلمني عن طريق  الصفات املعنوية: :اثنياً 

عمدت  .به االنتاج السينمائي صفات ظاهرية للفرد املسلم والبيئة اليت يقطنها حبيث اصبح هناك منط خاص
 :سيئة ومذمومة من خالل ةعلى اظهاره بسلوك وافعال تنم عن شخصي

يف فلم )احلصـار( يظهر يف احدى املشـاهد ان  :املسـلمة شـخصـية ارهابية عنيفة دمويةالشـخصـية  -1
يطاهلم ضـــــابط  ،جمموعة من املســـــلمني خيتطفون حافلة بركاهبا ومن ضـــــمن الركاب اطفال ونســـــاء

يفتح ابب احلافلة وتبدا النســــــاء ابخلروج  ،ق ســــــراح النســــــاء واالطفالاملســــــؤول عن املنطقة إبطال
فتظهر  ،ويظهر يف لقطة قريبة وجه الضــــابط يبدو عليه االرتياح ولكن فجأة تفجر الســــيارة بركاهبا

يف فلم  امـــا ،بلقطـــات عـــامـــة الـــدمـــار الـــذي خيلفـــه االنفجـــار وحـــاالت القتـــل واحلرق اليت حتـــدث
بل ان شــــــــــــــعائرهم ودينهم خيلق حالة من  املســــــــــــــلمني ارهابيون فقط ال يشــــــــــــــري اىل ان)اململكة( 

ابانرمومية تظهر مأذنة جامع حيث  ةحيث من خالل لقط ،االرهاب واخلوف يف اجملتمع الغريب
يرفع االذان مث تتحرك الكامريا اىل تظهر املدينة وقد اخرتقها صوت االذان وتدمج معها لقطة عن 

 لتحقيقات الفدرالية يف امريكا وهم يتحدثون عن االرهاب.طريق االختفاء والظهور لكتب ا
يف فلم )يوم بعد غد( ويف  :الشــخصــية املســلمة شــخصــية غبية متخلفة ال تفقه شــيئاً تكره التقدم -2

احدى املشــــــــاهد يظهر من خالل لقطة عامة مكان جيتمع فيه العديد من املســــــــؤولني ويظهر من 
لعاملي للمناخ يف نيودهلي( مث يظهر احد اخلرباء يف شؤون خالل اللوحة الشارحة على انه )املؤمتر ا

الكارثة اليت حدثت  ،املناخ وهو يتحدث للحضــــــــور ابلقول )لقد اكتشــــــــفنا وجود تغريات مناخية
على ان الكوكب يف مرحلة ســخونة  اً تركيز هذه الغازات على الثلوج مؤشــر ،قبل عشــرة آالف ســنة

ويعيدان اىل عصــــــــــر اجلليد الذي اســــــــــتمر قرنني( عندها يظهر احد اجلالســــــــــني يف املؤمتر وهو من 
العرب املســـــــــلمني يلبس العباءة والكوفية ويضـــــــــغط على )اهلتفون( يف اذنه ويقول )اان ال افهم اان 

 حدث عن اجلليد(.تكان يتحدث عن السخونة واآلن ي،مضطرب
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صــية املســلمة شــخصــية مســرفة ابملال واالكل واجلنس: يف فلم )ثالثون دقيقة بعد منتصــف الشــخ -3
الليل( حينما ينتقل الفلم من مشـــــــــــــــهد يف امريكا اىل الكويت يظهر بلقطة عامة مدينة الكويت 
ويظهر تعليق مكتوب )الكويت( يتم مساع صـــــــــوت موســـــــــيقى صـــــــــاخبة مع لقطة لعمارات عالية 

ث يظهر جمموعة من الرجال حيعدها املخرج اىل داخل احدى الصــــــاالت ينتقل ب ،واضــــــواء ليلية
 نساء ويبادلنهم الشرب واحلديث.الالكويتيني وهم يلبسون املالبس العربية وسط 

الشــخصــية املســلمة شــخصــية ال حيب اال نفســه معاد لآلخر وخصــوصــاً الغربيني: يف فلم اململكة  -4
حســــــــــــــن نية جتاه االخر على عكس لديهم ون و حياول املخرج ان يظهر الغرب على اهنم مســــــــــــــامل

حينما يتم اقتحام اماكن االرهابيني وقتلهم تقوم احدى االمريكيات  ويف احد املشــــــــاهد ،املســــــــلم
وهذه اشــارة  ،إبعطاء طفلة بعض احللوايت فيما تبادهلا الطفلة إبعطائها كرات صــغرية من احلديد

ويؤكد ذلك ما قام  ،ســتمر ابلقتل واالرهابواضــحة اىل ان اجليل القادم من املســلمني هو جيل م
ففي احدى املشــاهد  ،العداء للغربيني من قبل املســلمني ربه املخرج عرب املونتاج يف أتكيد اســتمرا

حينما أتثرت احدى حمققات وكالة االســـــــــــــــتخبارات االمريكية مبقتل زمالئها اقرتب منها مديرها 
ت االمريكية منزل احد قيادات اجلماعات ومهس يف اذهنا ويف مشـــــــــــــــهد اخر حينما دخلت القوا

االســــــــــالمية قام الرجل الكبري قبل مقتله ابهلمس يف اذن حفيده وقبل هناية الفلم كشــــــــــف املخرج 
ـــــــــــــــــــ)جانيت( كي  ،احلالتني عرب املونتاج اتنيعن ه حينما يســـــأل احد الضـــــباط مديره ماذا قلت لـ
قل اىل عائلة املقتول تســـــأل العمة الطفل وحينما ينت ،قال لقد قلت هلا )ســـــنقتلهم مجيعاً( ،هتدئها

قــال هلــا قــال يل )ال ختــاف اي ولــدي راح نقتلهم كلهم( هلــذا ،مــاذا قــال لــك جــدك قبــل ان ميوت
كما ،تستمر الشركات السينمائية يف انتاج هكذا افالم من اجل حتقيق هذا املستوى من التصعيد

ما قال "اننا حنتاج اىل خيال حين2001صـــــــرح بوش االبن بعد احداث احلادي عشـــــــر من ايلول 
 .(23)سينمائي لنقول ان احلرب اعلنت على الوالايت املتحدة االمريكية من داخلها"

صورة منطية عن االسالم واملسلمني "ان العرب هم الصورة  ه وهوحاولت السينما الغربية ان تقدمهذا ما 
هذا ما كتبه حمرر شؤون الشرق االوسط  (24)"الوحيدة للتوحش والعنصرية اليت ما زالت مقبولة يف هوليود

 .لصحيفة الغارداين الربيطانية برااين ويتاكر
 :املؤشرات

يعتمد الفلم على بث الكراهية والعداوة ضد االسالم واملسلمني من خالل اعطاء مظهر خارجي -1
 املكان. ،املظهر اخلارجي للشخصية،للمسلم معتمدا على االزايء

 يف اعطاء طابع خاص للفرد املسلم. رئيساً  اً وسلوكها يف الفلم مرتكز يشكل فعل الشخصية -2
 .تعتمد البنية السمعبصرية على احلوار يف أتكيد االسالموفوبيا-3

                                                        
 .51ص،2001،الكويت ،51عدد،العريب جملة ،خواطر سينمائية عن السينما العربية،سليمان العسكري -23

24- 18. Shaheen, Jack, (2001) Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, Interlink 
Publishing, USA. 
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 اجراءات البحث  :. الفصل الثالث3 

 . منهج البحث 1.3
فلمية بغية حتقيق أهداف البحث والوصول إىل حل ملشكلته، فقد اعتمد الباحث يف حتليل العينة ال

 على املنهج الوصفي التحليلي، كون هذا املنهج أكثر مالءمة لطبيعة البحث.
 . مجتمع البحث 2.3

يتمثل جمتمع البحث يف األفالم اليت امتازت بتناوهلا موضوع االسالموفوبيا او ان تلك االفالم كانت 
 مصدر إلاثرة املشاعر العدائية ضد املسلمني.

 . عينة البحث3.3
 تمع البحث، اختار الباحث عينة قصدية احتمالية، متثلت بفلم )سريايان(نظرا لسعة جم

 :وقد اختار الباحث هذه الفلم لعدة أسباب ميكن إمجاهلا ابآليت
 اإلجابة على أكرب قدر ممكن من التساؤالت اليت وردت يف أهداف البحث. نامتالكه القدرة ع .1
 .االسالم واملسلمنياحتوائها على رسائل واضحة إلاثرة مشاعر العداء ضد  .2

 . أداة البحث4.3
من أجل حتقيق أعلى قدر من املوضوعية العلمية والعملية ملوضوع البحث، فإن حتليل العينة املختارة ال 
ميكن أن يتم إال من خالل وضع أداة الستخدامها يف التحليل لذا خرج الباحث ابألداة اليت من املمكن 

اعتمد الباحث لذا  .إمكانية تقدمي احللول املناسبة ملشكلة البحثأن حتقق أهداف البحث فضاًل عن 
 مؤشرات االطار النظري.

 . وحدة التحليل5.3
اعتمد الباحث يف حتليله للعينة على استخدام املشهد الفلمي كوحدة اثبتة واضحة املعامل وذلك لتوافر 

 العناصر الفنية املتكاملة داخل املشهد.
 تحليل العينة :.الفصل الرابع4

 العينة  .1.4
أتليف واخراج:  جيفري رايت ،مات دميون ،جورج كلوين :بطولة 2005:انتاج Syriana) )سريايان :فلم

 .ستيفن كاهان
 ملخص الفلم .2.4

يركز الفلم الذي اقتبس من رواية )روبرت ابير( والذي اعتمد املسارات القصصية املتعددة على الرتكيز 
ن اجل احلصول على الثروات النفطية وما حيدث من صراعات دولية بني الشركات على قضية الصراع م

ففيما يكتشف عميل  .ذلك على السياسات واالقتصاد العاملي النفطية اليت تقودها االستخبارات وأتثري
ى يبدأ خبري الطاقة )براين وودمان( ابلعمل لد ،السي آي ايه )بوب ابرنز( بعض احلقائق الغريبة يف عمله
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اما املسار القصصي االخر فيدور حول حمامي الشركات )بينيت هوليداي( الذي يسعى اىل  ،امري خليجي
 دمج شركتني عمالقتني امريكيتني للنفط.

 تحليل العينة: .3.4

يعتمد الفلم على بث الكراهية والعداوة ضد االسالم واملسلمني من خالل اعطاء مظهر -1
 املكان. ،املظهر اخلارجي للشخصية ،ايءخارجي للمسلم معتمداً على االز 

حاولت الشركات السينمائية الغربية من خالل كم كبري من االفالم ان ختلق صورة ذهنية لدى املشاهد 
ففي هذا الفلم ومن خالل املشهد االستهاليل يعمد املخرج ومن  ،عن صورة املسلم وبيئته اليت يعيشها

فمن  ،عن املسلمني ابهنم اان  غري منضبطني وعبثيني وال حيبون النظام اً خالل املونتاج ان يعطي انطباع
خالل الزي واضح اهنم مسلمون حيث يلبسون السراويل ووجوههم مغربة وحليهم طويلة وعلى رؤوسهم 

 ومن خالل لقطات متنوعة غري اثبتةاملشهد  ،يضعون املناديل من اجل االحتماء من اشعة الشمس الالهبة
وحينما أتتيهم سيارة  ،من الرجال املسلمني يعملون يف احدى الشركات النفطية يف اخلليج اً يصور مجع

كما   .يتدافعون بقوة من اجل الصعود ابلرغم من ان االعداد قليلة وميكن ان تكون السيارة حاوية هلم مجيعاً 
كبرية وهو أتكيد ان املخرج ومن خالل لقطات قريبة حياول ان يصور ارجلهم فهم يلبسون احذية ممزقة و 

من الفلم يعطي املخرج مواصفات االمري اخلليجي من  22يف الدقيقة و .على عدم ترتيبهم ونظافتهم وفقرهم
خالل لبس الشيخ العباءة والعقال ويظهر ابنه معه يلبس بدلة ولكن يؤكد املخرج من خالل لقطة قريبة 

مة لدى الغريب اليت عادة ما يصورون وهي عادة ما تكون تلك الصفة مذمو  على ان هذا الشاب ملتحي
ارض  ،نو يرينا املخرج البيئة اليت يعيش فيها املسلم 23ويف الدقيقة  . والقتلة ابهنم ذوو حلى طويلةنياالرهابي

وهي صفة التصقت ابملسلمني الهنم  جرداء يتدافع فيها الشباب فيما بينهم من اجل احلصول على املاء
يرة العربية ابلرغم من الكثري من البلدان العربية هلا وافر من املياه كما هو احلال عادة ما يرجعون اىل ارض اجلز 

اال ان الصورة النمطية للمسلمني  ،يف العراق وسوراي ومصر والدول املطلة على اخلليج العريب وايران وغريها
ة استعراضية جملموعة من الفلم يظهر من خالل لقط 40ويف الدقيقة  .ارتبطت دائما حبياة البداوة والتصحر

وهذه الصورة عادة ما  من املصلني يف اجلامع اهنم يلبسون الزي االبيض والسراويل والكوفية على الرأ 
ن حني تنفيذهم بعض العمليات و ارتبطت بشيوخ اجلوامع واملدار  الدينية او االكفان اليت يلبسوهنا اجلهادي

ذي تتشكل لديه صورة مشوشة بني االرهايب واالستشهادي االستشهادية وهي حماولة ارابك لوعي املتلقي ال
او بني رجل الدين الذي حياول ان يقدم النصيحة وايمر النا  ابملعروف وبني بعض الرجال الذين يطلقون 

بعد ذلك حينما يتدار  بعض املسؤولني االمريكان شخصية  .على انفسهم رجال دين وهم دعاة ارهاب
يذكر احدهم ان امواله تستخدم يف نشاطات مشبوهة وحتويالت  ،ته على شاشةابن االمري وهم يضعونه صور 

من  52يف الدقيقة و  ،وابلتايل اعطاء صورة عن القادة الذين هم ارهابيون اساساً  حلساب عمليات ارهابية
 بوب ابرنز(وهو يتنقل ابلسيارة يف احياء بريوت فيصف حال االحياء اليتالفلم يظهر عميل السي أي ايه )

مع ان هناك نساء جتلس  ،تسيطر عليها تنظيمات اسالمية ابهنم يصعدون السطوح ويتجولون يف االحياء
يظهر  ،يف االبواب واطفال فقراء مالبسهم رثة يقفون يف الشوارع والبيوت مهدمة قدمية والشوارع مرتبة ضيقة
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لقريبة المرأة مسنة جالسة امام فقد استخدم اللقطة ا،ذلك املخرج مستثمراً كل وسائل التصوير واملونتاج 
بيت وطفلة رثة املالبس واقفة يف الشارع ورجال يضعون على وجوههم النقاب وهم مسلحون ويقفون على 

غري ان البيئة املوجودة واليت ظهرت بتطاير الغبار والصوت املشوش  ،السطوح ويف املمرات واركان الشوارع
وهي رسالة واضحة للمتلقي تريد ان تقول ان هؤالء  ،هؤالء واليت اكدت على بيئة قذرة ومتخلفة يقطنها

 . هم نتاج هذه البيئةنياملسلح
 يف اعطاء طابع خاص للفرد املسلم. رئيسا اً يشكل فعل الشخصية وسلوكها يف الفلم مرتكز -2

بعد الوصف العام لشخصية املسلم أييت دور فعل الشخصية املسلمة اليت متتلك العدوانية والقسوة يف 
التعامل من خالل املشهد االفتتاحي وعملية التدافع من اجل الصعود اىل السيارة ابلرغم من اهنم يعملون 

عميل السي  هويف املشهد الالحق اراد الفلم ان يسيئ اىل املرأة املسلمة من خالل مشهد يظهر في ،سوية
أي ايه يف احدى الدول االسالمية وهو يتناول املشروابت الكحولية يف احدى النوادي الليلية وجتلس معه 

وبعد حوار بني العميل وبعض املوجودين من الرجال وتلك النسوة الاليت  جمموعة من النساء املبتذالت
لبس تمن تلك النسوة  ةراقصة تقوم واحدجيلسن بني الرجال ويتناولن املشروابت معهم وصراخ املوسيقى ال

مالبس احلشمة بعد ان كانت مبالبس فاضحة يقوم املخرج ابلرتكيز على ذلك من خالل لقطات قريبة 
 .اىل الشارع يف الليل والشارع فارغ ال وجود الحد هناك وبعدها تلبس احلجاب واحلذاء وخترج من املكان

خبري الطاقة ن يستهزئ ابلعقلية العربية املسلمة من خالل مقابلة حياول املخرج امن الفلم  25ويف الدقيقة 
حاول ان يشرح له املشاكل اليت تتعرض هلا  الذي بعثه االمري نيابة عنه اذ )براين وودمان( مبمثل االمري

وكيفية احللول للحد من تلك املشاكل اال ان ممثل االمري ومن خالل لقطة قريبة لوجه املسلم  الشركات
وهنا يريد املخرج ان يقول ان الفرد املسلم ال عدم الفهم  ليهبدا ع عن عدم فهمه هلذا الكالم اذعربت 

يستحق ان يدير ان شركة او مصنع ألنه ال يفهم وليس لديه القدرة على استيعاب اي مشكلة فضاًل عن 
شة العرض امام . ويف املشهد الذي بعده يريد ابن االمري ان يشاهد بعض املعلومات من خالل شاحلها

وهي افعال تدعو اىل جمموعة من الضيوف اال ان )الرميونت( ال يعمل فيقوم بضربه عدة مرات حىت يعمل. 
من الفلم يظهر املخرج رجل الدين يف املسجد وهو حيدث  40ويف الدقيقة  ،االستهزاء كما يراها املخرج

وهي داللة على ان اغلب هتم مبا يقول الشيخ الشباب عن امور دينية اال ان الشباب أيكلون بنهم دون مباال
الشباب املسلم امنا أيتون طمعا يف االكل او املال ال من اجل عقيدة واميان وابملقابل فان شيوخ اجلوامع 

. ويف الدقيقة ليس لديهم القدرة االقناعية على جلب الشباب املسلم اال عن طريق الطمع او االغراءات
لحني املسلمني ابختطاف عميل السي اي ايه يف بريوت وتنقله اىل مكان تقوم جمموعة من املس 1:06

وهي اشارة واضحة على ان من يقوم  ،حيث يتم تعذيبه أبنواع خمتلفة حبضور بعض رجال الدين املعممني
اشراف قياداهتم الدينية  ابإلرهاب يف العامل )القتل واالغتيال والتشريد واخلطف( امنا هم املسلمون وحتت

ودموية من اجل ترسيخ بشاعة وفظاعة وعدوانية  اً وم املخرج بصناعة مشهد من اكثر املشاهد عنففيق
اجلماعات املسلحة ويقصد به الفرد املسلم حيث يوضع عميل السي اي ايه يف احدى الغرف ويتم التحقيق 

تسيل من كل افره بشكل بشع مث يضرب بقوه حىت ان الدماء ظمعه ونزع اعرتافاته ابلقوة حيث تسحب ا
الشباب املسلحون جيلسون على مائدة وأيكلون ويشربون وهم  ،امام انظار اجلميع حىت يغمى عليهجسده 
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 ابلذي حيدث وحينما يسقط العميل على االرض والدماء تسيل منه وهو مقيد نيمستمتعون وغري مبال
اذ يظهر ، خدامه لعمق املكانبعد ان يفيق يقوم املخرج حبركة تسيئ للمسلمني من خالل است ،ويغمى عليه

يف مقدمة الكادر وجه العميل والدماء على وجهه وتسيل من فمه ويف عمق الكادر )بوسرت( لرجل معمم 
 وبعض الكتاابت االسالمية.

 .تعتمد البنية السمعبصرية على احلوار يف أتكيد االسالموفوبيا-3
م حاول من خالل احلوار ان يبعث جمموعة هذا الفل ،يشكل احلوار بنية اساسية يف ايصال فكرة الفلم

او ان احلوار هو مستوى اخر من مستوايت بث  ،من الرسائل واليت فيما يبدو ال تصل عن طريق الصورة
الرسائل اليت ميكن ان تكون احدى احللول اليت يعتمدها املخرج من اجل ايصال ما ميكن ايصاله وابخلصوص 

واحياان يكون احلوار يف مستوى من  ،يا ميزج بني السياسة والعقيدةان كان الفلم يتناول موضوعًا ايدلوج
مستوايته صرحيا ومباشرا يصل اىل عموم املتلقني واملشاهدين بغض النظر عن مستوايهتم ومرجعياهتم الفكرية 
ابلرغم من انه ميتلك مستوايت متعددة متكن املخرج من ان يضمن الرسالة اليت يريد ارساهلا دون التصريح 

كالة االستخبارات االمريكية و تذكر احدى النساء اليت تعمل حلساب  17ففي الدقيقة  بذلك بشكل علين
)ان اهلند حليفتنا وروسيا حليفتنا وحىت الصني سوف تكون حليفة لنا ولكن كل من هو بني ابكستان 

املقصود هو االمة  انظمة فاشلة ونظم اقتصادية فاشلة( وواضح من خالل احلوار ان ،واملغرب هو املشكلة
لتصبح املكان الذي هيأت له كل االفالم البيئة اليت حتمل كل تلك  االسالمية اليت حددهتا كمكان جغرايف

من  38. ويف الدقيقة الشرور واليت هتدد الغرب واحلياة املعاصرة اليت يريدها الفكر اجلديد حبسب زعمهم
ن يف مكة كل النساء ترتدي االسود من الرأ  حىت الفلم يقول احد مقدمي الربامج الغربية عن مكة )ا

قدم( ففي الوقت الذي حياول فيه املخرج ان  125القدم ومتشي على بعد مخسة اقدام من الرجال بل 
 40ففي الدقيقة  ،يؤسس لصورة ذهنية عن نساء مسلمات يقوم إبعطاء صورة واضحة عن رجال الدين

حياول ان يذم الغرب  ،القران وان كل القضااي حتل بهحيث يتحدث الشيخ جملموعة من املصلني عن 
عاماً كنت صاحب  20يقول االمريكي لويل العهد منذ  48والليربالية الغربية وسياسة االنفتاح. ويف الدقيقة 

اثين اكرب صادراتك هي  ،لذا عمل عظيم ،اكرب واغلى صادرات يف العامل اما اليوم فانت جبانب البانيا
انكم منذ مائة عام كنتم تعيشون خبيام وتقتلون بعضكم بعضا وهذا سيكون  ،املستعملة ويليها التمرالبضائع 

ومن خالل هذا احلديث هو ال يذم املسلمني والعرب وينقد واقعهم املرتدي  حالكم بعد مائة عام اخرى.
لبية عن هذا فحسب بل هو يتنبأ مبستقبلهم السيء ويستشرف حاهلم لسنوات قادمة مما يعكس صور س

اجملتمع فضال عن انه يغر  حالة اليأ  والروح االهنزامية لدى الفرد املسلم من خالل التأكيد على ان ال 
وهذا الفلم هو جزء  ،صالح وال مستقبل للمجتمع االسالمي ال يف الوقت احلاضر وال يف املنظور البعيد

تروج هلذا الفكر من خالل تلك املؤسسات  من كم كبري من االفالم اليت استطاعت ان تكون منظومة خطاب
السينمائية املمولة وان تتمكن من حتقيق الغاية اليت صممت من اجلها وهذه واحدة من االسباب اليت 
جعلت الفرد املسلم فردا عاجزا سلبيا يف جمتمعه ابحثا عن حتقيق طموحاته يف اجملتمع الغريب مما ادى اىل 

 الغرب.نزوح الشباب املسلمني اىل دول 
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 النتائج: 

اعتمدت االفالم اليت تدعو اىل االسالموفوبيا بتشكيل صورة ذهنية لدى املتلقي عن الفرد املسلم من  -1
 واملكان والديكور. كاألزايءخالل مظهره العام  

 ،اســتثمر املخرج عناصــر اللغة الســينمائية )كالتصــوير عرب لقطات قريبة( يف أتكيد ختلف الفرد املســلم -2
ملونتاج من خالل خلق مقارنة بني احلياة املستقرة اليت يعيشها الفرد واجملتمع الغريب وبني او استخدام ا

 حياة الفرد واجملتمع االسالمي.
هنالك اهتمام واضــح يف ترســيخ فكرة العدوانية اليت حيملها الفرد املســلم يف اذهان الغرب عرب التاكيد  -3

 اب وتدعو له.على افعال الشخصيات االسالمية واليت متار  االره
 االستنتاجات:

هنالك اهتمام واضــــــح من قبل مؤســــــســــــات وجهات هلا موقف عدائي من االســــــالم واملســــــلمني وهلا  -1
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tendencies dominating the stage, among which Kitchen-Sink drama, was the 

most prominent. This theater which is also labeled as Working-class realism is 

a descendant of John Osborne’s “Angry Young men”. It is a theater of anger 

and protest against the political, social and economic failures of the Welfare 

State. 

The Kitchen is a play by Arnold Wesker, which discloses the harsh reality 

and miserable tribulations facing the working-class in a materialistic capitalist 

society in post-war Britain. Consequently, and through the analysis of the play, 

it can be concluded that The Kitchen adopts the conventions of Kitchen-sink 

realism through the choice of topics, class, language and mode of narrative. 

The play uncovers the social, political and economic conditions of the poor and 

lower-working class in a realistic setting (kitchen) and it employs the raw 

language of everyday life. 

In the light of this study, Wesker embraces the approach of social realism 

which can be traced in the characters, settings, dialogue and themes of the play. 

Wesker is committed to interpret truthfully the experiences of the working-class 

experiences. Wesker’s play is an emphatic and perceptive record that carries a 

moral and social function. The Kitchen is a social document intended to carry a 

didactic message, intensify sympathy and raise an awareness of the harsh 

social reality of the unprivileged working-class. 

Furthermore, Wesker has found his voice as a humanist, championing 

individual rights and human values and defending the causes of the deprived 

therefore, he condemns the meaningless and mechanical life of the working 

class. Thus, he pleads for social justice and tries to bring about a true social 

change in a society full of class-struggle and oppression by revolting against the 

dehumanizing working conditions and eliminating distinctions between classes. 

The researcher hopes that his work will help other researchers to understand 

the underlying forces of the post-war English society. Furthermore, this paper 

will be significant as it will provide specific comparative literary perceptions of 

Wesker in the context of Kitchen-sink drama and Social realism. 
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Additionally, Wesker examines the social interactions and personal conflicts 

between the kitchen staff, and from these conflicts the social behaviors and 

codes of different levels of society are revealed.  

Wesker views life as imperfect and flawed; he believes that society has its 

shortcomings. The working-class in Wesker’s play is not a homogenous mass, 

and it is perceived how certain segments of the population are in an even less 

advantageous situation. The kitchen only works perfectly together when 

personality and differences are completely erased, as demonstrated in the 

synchronized crisscrossing at the end of Part One: the capitalist machine works 

best when the workers are not fully-formed people but cogs in a machine. 

The success of the system relies on people being happy with little and being 

unwilling to question it, like Alfredo. Peter, who is the most full-formed 

personality in the play, brings his feelings into the workplace: his troubled 

relationship with Monique, his sympathy for the tramp, and his feelings of 

discontent with being merely a cog in the machine. His breakdown at the end of 

the play represents the excess of human feelings that can bring the kitchen to 

a halt, representing Wesker’s belief that a humanist approach to drama and to 

life is the best way to achieve greater parity in English society.  

The dialogue is fragmented and full of non-sequiturs and asides. Wesker has 

seen social realism as akin to humanism, meaning an understanding of the real 

concerns and prejudices of people of a certain background, and therefore it is 

in the conversations that the play demonstrates its realism.  

Wesker is established as a socialist playwright who deprecates injustice, 

exploitation and oppression. He calls for a social and political awakening and 

for the participation of workers in the management decisions along with a 

persistence on a more interrelated and sympathetic society.(43) 

To conclude, Wesker employs social realism by exposing realistically the 

prevailing social, political and economic problems and the evils of society in 

post-war Britain. He inspects the impact of power and the clash between the 

labor and capital systems in addition to the tension and stress in the human and 

social relationships especially, the social and economic relationships of society 

and calls for brotherhood. 

Conclusion 
In the mid and late1950s, a New Wave of British theatre emerged as a 

reaction to the social, political, and economical changes resulting from World-

War II. This era witnessed the manifestation of various new theatrical 
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treatment of the working class is made universal. He helped to identify the 

context for working-class realism and relate it to political and social problems. 

The Kitchen is the most political and socialist play of Wesker’s early dramas 

although the play may seem ‘ideologically stilted’ and dramatically unexciting. It 

is observed how the play demonstrates political connotations and delivers a 

socialist message. Harold Riabalow, an American writer, critic and anthologist, 

believes that Wesker is politically committed in his plays and has recognized 

how "Wesker has wrestled with politics and ideas" and that Wesker "does this 

in all of his plays."(40)  

Wesker’s philosophical heritage and artistic credo is only a reflection of his 

leftwing ideology which is rooted in the sociopolitical theories of Karl Marx 

(1818-1883) and the aesthetic theories of the British utopian socialist, William 

Morris (1834-1896). 

Wesker’s The Kitchen carries a moral and social function and it is an 

instrument for expressing his social ideas as he gives a poignant pictorial 

reflecting the dreadful conditions of the working class. 

Social realism in the play is attained by a combination of strong 

characterization, setting and plot. The single setting of The Kitchen, in the rigidly 

hierarchical environment of a restaurant kitchen, represents a microcosm of 

society at large. This setting of The Kitchen, all taking place on one set, is a 

characteristic of social realist drama. The different characters, men and women, 

English and foreign, at different places in the work hierarchy, are typical of the 

men and women of the post war British society. 

Wesker presents a ‘slice of life’ and employs a “realistically detailed setting, 

realistic-sounding dialogue and rounded characters” as Michael Patterson in his 

book, Strategies of Political Theatre: Post-War British Playwrights, confirms.(41) 

Glenda Leeming maintains that: 

The kitchen is at once realistic and representative: for a 

director’s ability to contain an action that so nearly 

approaches documentary realism in its details of kitchen 

routine with a form that verges upon the expressionistic-

especially in its manner of relating the places 

overwhelmingly mechanistic trappings to the human 

responses these shape and provoke-has tended to 

determine the success of the play in production.(42) 
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the focus on the problems of the working class and the critique of middle-class 

verify that The Kitchen belongs to kitchen sink drama. 

The Kitchen: a Play of Social Realism 
Pointing to working-class social realism in The Kitchen is difficult without first 

defining what is meant by social realism. The new British theatre has been 

devoted to exposing the reality of British people and particularly the working-

class. Among the theatrical forms employed by this theatre is social realism, 

which is used interchangeably with Kitchen-sink realism and Working-class 

realism.(36) 

Social realism is “the realistic treatment of man in society.”(37) Social realism 

or socio-realism is an artistic movement related to the depiction of the 

contemporary social, economic and political status in a realistic mode, focusing 

on the social and racial discrimination and the everyday struggles of the working 

class. It usually adopts a left-wing viewpoint advocating protest and social 

reform. The movement, which has been motivated by Marxist and socialist 

ideas, initiated in the art of painting in which the portraits painted carry a 

message of social and political protest.(38) 

In her article ‘Realism and Convention’ Marion Jordan points out to the main 

characteristics of social realism: 

The genre of social realism demands that life should be 

presented in the form of a narrative of personal events… the 

characters should be either working-class or of the classes 

immediately visible to the working classes…that the locale 

should be urban and provincial (preferably in the industrial 

north) that the settings should be common place and 

recognizable….that the time should be ‘the present’; that the 

style should be such as to suggest an unmediated, 

unprejudiced and complete view of reality. (39) 

In the context of dramas of the mid-late twentieth century, social realism is 

most clearly seen in a commitment to social issues. In Wesker’s case, it is the 

situation of the working class. Wesker possess a social consciousness of the 

role of theatre and its impact on the audience. He is a socialist playwright whose 
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impoverished. Since class tension is one of the distinctive features of kitchen 

sink drama, thus The Kitchen is identified as a representative of this genre.(32)  

From the analysis of the play, it is perceived that the social pressures placed 

upon the workers, besides the hostile busy atmosphere surrounding the kitchen, 

prove to be the driving forces that control human actions. The tensions arising 

from working in close quarters in the kitchen suggest ways that the working 

environment itself conspires to prevent the working class from acting in 

solidarity. Wesker embraces the ideas of Marxism in that the solution is not in 

overthrowing capitalism but replacing it with a society based on harmony, 

fellowship and cooperation more willingly than competition which is essential in 

capitalism.(33) 

Stephen Lacey in British Realist Theatre: The New Wave in its Context 1956-

1965 states that The kitchen, in addition to being ‘a metonym’ for other kitchens 

but also is a ‘metaphor for society’.(34) Thus, the problems, conflicts, and 

difficulties placed within the kitchen signify those confronting the whole working 

class in an industrial and capitalist society. The Kitchen is an example of the 

worker’s perspective of the collision of Man with economy and the protest 

against mass manufacture and profit drives. Critic Kenneth Tyan adds that: 

The play achieves something that few 

playwrights have attempted, it dramatizes work, 

the daily collision of man with economic 

necessity, the repetitive toil that consumes the 

large portion of human life which is not devoted 

to living.(35) 

Concerning the language of the play, it is crude and realistic. Wesker’s aim 

is to use everyday language in order to shock the audience with its frankness. 

Additionally, different languages are spoken on stage. Hans and Peter speak 

German, and Hans and Raymond speak French together. There are many 

instances in which the speech is over layered, and the audience at certain points 

have to choose which thread of conversation to follow. The very fact that the 

play has so little plot is emblematic of its realism, since, unlike in the theatre, 

human stories do not neatly resolve themselves over the course of a day. This 

characterizes the play as a piece of Kitchen-sink drama. The realism of the play, 
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the living circumstances of working and lower-middle class origins and 

highlighting their predicaments. In the Educational Theatre Journal, Wesker 

elucidates that: “All the world’s a restaurant’s kitchen and all the men and 

women in it merely cooks, bakers, waitresses, salad girls, dishwashers, owners, 

and managers” (29). 

Through the dialogue and the incidents of the play, Wesker tries to interpret 

human relations in the post-war Britain which is perceived as corrupted, frenetic, 

inhumane and indifferent. So the play is about the relationship of people to their 

work. The play illustrates the lack of communication and disharmony among the 

working class and their inability to express themselves. Moreover, most of the 

characters in the play get engaged in different arguments and conflicts; thus, 

creating an aggressive and negative atmosphere, which is one of the main 

features of Kitchen-sink drama. They fight against each other instead of 

cooperating, calling racist names like “bloody German bastard”(140), 

“disgusting cow”(111), “the lunatic”(141). The monotonous busy daily routine of 

the kitchen staff has made the characters impersonal, detached and shallow. 

It is evident from the examination of the play, that class distinctions are 

manifested in the play. Historically, Britain is a class-based society. Social 

classes characterized the British society beginning from the feudal system of 

the medieval period, extending through the early modern period embodied in 

the model of the courtly aristocrats and then evolving in the last two centuries 

to form the traditional archetype of the working, middle and upper classes. Each 

character in society plays a role in relation to the prevailing hierarchy.(30) 

The hierarchy of The kitchen is with the owner on the top, than the cooks 

followed by the waitresses and lastly the porters are at the bottom of the 

hierarchy. Divisions are clear between the members of the staff, between the 

chefs and the waitresses and between the staff and their boss.(31)  

All the characters in the play work with low benefits in meaningless jobs. The 

working-class has limited opportunities in life, with no real education. This is 

obvious when a tramp appears at the kitchen door and is treated with contempt 

by Max: “Go to hell… I work for my living” (134). Peter gives the tramp some 

cutlets, which provokes the Chef: “Don’t think we’re too busy I can’t sack you. 

Three years is nothing you know… Don’t go thinking I won’t sack you.” (134). 

This displays the lack of sympathy for the class below the working-class, and 

highlights the thin line between people who rely on a wage and the 
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that has been redirected in Peter’s uttered irritability and in aggression directed 

against his fellow-workers. (27) 

Peter’s aggressive behavior and hot tempered mood are caused by the 

burden of his failed love-affair and the pressures of work placed upon him. Peter 

is a victim of the political and social capitalist system in which there is no place 

for false hopes or dreams for a better life. He becomes conscious of the 

mechanical and inhuman life of the workers. Peter protests but does not 

succeed in giving his protests an intellectual endorsement because he is 

romantic and vulnerably impulsive. 

Peter’s charisma is a mixture of sincerity, rebellion and ambiguity, he is 

sketched in compliance with the British youth, experiencing disappointment, 

provocation and disillusionment reflecting the mood of the people. At one 

moment, he is violent and pessimistic, in another, he is calm and positive. In 

The Kitchen, violence, anger and negative emotions are manifested, which 

identify this play as a piece of Kitchen-sink drama. In consequence, Peter 

crystallizes the image of the ‘Angry Young Man’ who is dissatisfied with his life 

and is incapable of accommodating and harmonizing with the environment 

surrounding him.  

Wesker gives the play an ironic finality when Mr. Marengo enters with 

confusion; he does not understand the dissatisfaction of his kitchen staff. 

Marengo responds: 

I don’t know what more to give a man. He works, 

he eats, I give him money. This is life, isn’t it? I 

haven’t made a mistake, have I? I live in the right 

world, don’t I? What is there more? What is there 

more? What is there more? (142-143) 

The play ends with the question “What is there more?” Perhaps it is a 

question about the meaning of life. Mr. Marengo believes that there is nothing 

more to life than work, food and wealth. Through this ‘emphatic’ ending, Wesker 

may be hinting that life contains more: doubt, hatred, panic, ambitions and 

dreams. Life is maybe more about human relationships, kindness and passion 

than it is about making money.(28) 

The Kitchen is an account of the miserable life of the British working-class in 

the mid-twentieth century. Wesker uses effective metaphors and 

characterization. He draws on a realistic-setting with the intention of revealing 

                                                 
27 - Glenda Leeming, “Daily Bread” in The Plays of Arnold Wesker: an Assessment 
(London: Gollancz, 1971), 31. 
28 - Laurence Kitchen, “Drama with a Message: Arnold Wesker,” in Modern British 
Dramatists, ed. John Russell Brown (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall Inc., 1968), 77. 
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a house for her: “Monty has promised we shall soon have our own house. Peter 

[screaming]: Monique!” (138)  

Wesker draws attention to the fact that estrangement, detachment and 

alienation do not characterize the workers only, but the manager also. Tensions 

are heightened by the arrival of Mr. Marengo, who is described as an elderly 

‘world-obsessed proprietor’(96). He is a materialistic dispassionate owner who 

exploits his workers and is indifferent to their problems. Wesker depicts him as 

the heartless and inhuman stereotype who represents the capitalist system. He 

constantly reacts impassively and in a mechanical manner. Peter dislikes Mr. 

Marengo and criticizes his way of life: 

He is a man, he is a restaurant.... He goes to market at five 

thirty in the morning: returns here, reads the mail, goes up to 

the office and then comes down here to watch the service. 

Here he stands, sometimes he walks round touching the hot-

plate, closing the hot-plate doors, then looking inside this 

thing and that thing…. Every day from morning to night. 

What kind of a life is that, in a kitchen! Is that a life I ask you? 

(109) 

Peter attempts to impart a sense of enjoyment, he tries to eventually be 

himself and encourage others to do the same. However, the unfriendly mood of 

the kitchen, with its whining of the burning ovens awakens in him the loss of 

pride and freedom. In a moment of disappointment after feeling rejected by 

Monique, Peter hysterically smashes the gas tubes and crockery and destroys 

them completely with a chopper, trying to emphasize his dignity. In what to be 

considered the climax of the play, Peter rebels against the system and turns 

into a ‘mad man’, destroying everything in the kitchen. This episode is described 

by Ray Orley in his review of The Kitchen: 

The microcosm [of the play] strains and bursts 

because Wesker tries to pack it too much tightly 

with incidents, tries to commandeer it a bulldozer 

for his own personal revolution against 

meaningless work, impersonality and the whole 

catalogue of contemporary society’s ills.(26)  

This episode of Peter’s emotional catharsis and personal failure is of great 

significance. It is a forceful theatrical moment in giving a deliberately ‘humdrum 

action’ a satisfying dramatic outline and a sensed climax. Additionally, in terms 

of representation, it is considered a physical signal counter to the environment 

                                                 
26- Ray Orley, “The Kitchen” Educational Theatre Journal, Vol. 24, No. 2 (May, 1972), 189. 
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Kevin: But I’ll give it back in a few seconds. 

Peter[pointing]: The plate room [slams his hand 

down on the board for emphasis. To a waitress-] 

What do you want? 

Kevin [surprised at this change in Peter]: Well, 

speak a little human like, will you, please? 

 Peter: No time, no time (121-122).  

The economic and social systems surrounding the workers have shaped 

their personalities. They are subjected to too much pressure, their work is 

exhausting and dull which makes them lose their humanity and ethical morals 

and became alienated from themselves, from their work and the society they 

live in. Kimball King in “The Modernity of The Kitchen” suggests that what is 

happening is an example of how technology is man’s potential enemy, 

subjugating him and leaving him in a state of ‘dehumanizing existence’. (25) It is 

detected how Wesker dramatically reflects Marxist concept of alienation in The 

Kitchen through its theatrical images and characterization.  

During the Interlude, when the work stops, the characters eat lunch in relative 

peace and talk about themselves. Peter urges the other workers to sit with him 

and dream. They discuss their dreams and what they would do if they did not 

have to work. The Interlude represents a brief utopian moment between the 

brutal paces of the two busy periods in the kitchen. Wesker, here underscores 

some of the humanity inside each of the workers; as if the impact of their work 

is responsible for their dehumanization. When there is no work, they are 

different people. Unexpectedly, Wesker infuses a sense of hope reflected in the 

dreams and ambitions. Wesker employs dreams as a means to transcend the 

harsh reality of workers and escape to a world of fantasy, where they can 

imagine, express their feelings and communicate with each other.  

After that, the staff returns for the evening service which is more tranquil than 

the lunchtime period. Peter and Paul compare the kitchen with the 

contemporary world and are aware of the consequences of estrangement. Paul 

says: “there is a wall, a big wall between me and millions of people like him” 

(127). 

Even love is governed by money and power in a capitalist society. Peter and 

Monique love each other, but their relationship is insecure. At all times Monique 

dismisses Peter’s suggestion of having a divorce. As the play proceeds, it is 

obvious that she has no intent of leaving her husband because he provides her 

with material possessions She remarks gladly that her husband is going to buy 

                                                 
25- Kimball King, ‘The Modernity of The Kitchen’, in Arnold Wesker: A Casebook, ed. 
Reade W. Dornan (London: Routledge, 1998), 123. 
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like I hate Boche” (117). Max resents the speaking of different languages in the 

kitchen: “You’re in England now. Speak bloody English” (108). 

The atmosphere is full of chaos and tension when the staff shouts at each 

other and give orders as the speed of work increases in preparation for the 

lunchtime meal. The workers move in a distracted and chaotic manner, devoid 

of any emotions, as the tempers of the workers explode. 

The workers feel themselves under pressure and cut off from the rest of 

society. They work but they are dissatisfied with their lives. They have nothing 

to do but work and only work. Work for them is more significant than their lives. 

They are unemotional, cold and reserved in their attitudes. Besides they are 

made to be lifeless and ‘caricatured’. Even when the new cook, Kevin, arrives 

the kitchen staff is not excited or moved by his arrival: Paul [shouting]: “Is the 

new cook here? Alfredo, [ shrugging his shoulders]: He didn’t ask for me” (104). 

Their behavior is characterized by disagreement and a lack of communication 

with each other. Kevin cries: “No one cares, that’s what gets me, no one cares” 

(131). When the staff hears of Winnie’s miscarriage, they don’t stop their work. 

Even when Hans, a young German, who works at the frying station, has an 

accident in the steam room and his face is burned, the staff seems indifferent 

and apathetic, even if they try to show some sympathy.  

A waitress [calling after them]: Put some of the 

yellow stuff on him. 

Frank: He’ll live. [To the crowd] All right, it’s all 

over, come on. (113-114) 

Even Mr. Marengo, the seventy-five year old owner of the restaurant shows 

his detachment. He only comments: “He’s burnt his face. It's not serious, [to 

Chef] but it might have been" (114). 

All this behavior shows the hostility and degradation of the kitchen staff and 

their boss. They act selfishly, hating to help each other. A very awful incident 

occurs with Kevin in the kitchen. He asks about some dishes from Chef and 

Chef impolitely responds saying: “I don’t know anything about it, it was my day 

off yesterday. See the second Chef” (110). Once more throughout the ‘heavy 

rush’ during lunch time Kevin wants a cutting board but Peter grabs the cutting 

board from Kevin. Kevin’s explosion is a sign of opposition and hostility: 

Kevin: Let me borrow your cutting board then, 

please.[He moves to take it from Peter’s bench.] 

Peter [he stops his work and jumping on Kevin 

grabs board] In the kitchen it is each man for 

himself now]:Oh no, no, no, no, my friend… This 

is mine, I have need of it. 
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Monique refuses to leave her husband for Peter’s sake. This is the leading story 

of the play around which the other actions revolve. 

Ann: Hey Raymond, tell me, what happened to 

Peter in the end, you know, last night? 

Raymond: Now he’s a silly boy, eh? Don’t you 

think so? I don’t even know what it was all about 

anyway, you know, Paul? 

Paul: All I know is he had a fight with Gaston. 

Why? I don’t know. Over a ladle I think, or maybe 

a …. 

Max: He’s a bloody German…he is always 

quarrelling always. There’s no one he hasn’t 

quarreled with, am I right? No one! 

Anne: Ah, the boy is in love. (99-100) 

Then Peter arrives late; he is a key figure based on Wesker himself. He is a 

hot tempered Jewish worker, always nervous and in conflict with the other staff. 

He is portrayed in the stage directions as, “boisterous, aggressive…living on his 

nerves”(95). He tries to reconcile with Gaston, who is still angry. 

Peter: Hey Gaston, I’m sorry-your black eye, I’m 

sorry about it. 

 Gaston…You sorry because half a dozen 

Cypriot boys make you feel sorry-but we not 

finished yet! (107) 

Peter and Monique always quarrel creating a violent and distressing 

atmosphere. Peter feels jealous and does not want Monique to speak to any 

customers. But eventually she agrees to ask her husband, Monty, for a divorce. 

Peter: [following her like the pathetic, jealous 

lover]. And remember you’re hostess today, I can 

see you in the glass. No flirting, do you hear? 

[Grips her arm.] No flirting. 

Monique: I shall talk to who I like. [Moves off] 

Peter: [hoping no one can hear him]. Cow! 

Disgusting cow! (111) 

The staff members work continuously for long hours without stopping, they 

do not have time to know each other. They do not even reply to each other’s 

greetings. They create a disharmonious atmosphere, when referring to each 

other’s nationalities. Peter: “Hey Irishman, I thought you didn’t like this place. 

Why don’t you go home and sleep?”(124) Violet: “You Boche you. You bloody 

German bastard!”(140) Nicholas, a young Cypriot, declares “I don’t hate no one 
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kitchen staff is pictured during the course of preparing lunch. The atmosphere 

is busy as waitresses shout orders and encircling around the kitchen. 

Wesker gives instructive notes concerning the layout and action of the 

setting. He points out that the kitchen stations, or units: poultry, fried fish, grill, 

roasts and puddings are set up. He also indicates that “at no time is food ever 

used. To cook and serve food is of course just not practical”(24). The actors use 

mime techniques without real food, though the ovens, chopping boards, plates 

and knives are actual. So all the work, preparing and serving the food is mimed. 

Besides, Wesker recounts details about the main characters’ backgrounds and 

the meals prepared.  

Wesker also describes the light and sound in the kitchen. Like the human 

characters, the kitchen is both realistic and symbolic. The noise drowns out the 

speech of the people, but also exemplifies how work dominates and controls 

the actions of the working man. Wesker writes in the opening stage directions 

that “The kitchen’s hum builds to a small roar-a battle with dialogue to the 

end”(99). This provides the context within which thirty workers struggle to regain 

their sense of identity as human beings. 

At the beginning of the play, there are no curtains and the stage is dark. But 

it comes lighter while Magi, the night porter, lights five ovens creating a hum 

sound and a roar with a falling a rising rhythm. This sound continues all through 

the play giving it a sense of beauty.  

The members of the kitchen staff enter, greet each other and take their 

positions in the kitchen. The workers follow a firm routine and each is given a 

particular job and appointed to a precise part of the menu. The main protagonist 

is Peter, a twenty-three-year old German pastry-cook. Other cooks are Paul, a 

Jew, and Raymond, an Italian. Both are pastry cooks who usually work together. 

There is also, Dimitri, a Cypriot kitchen porter, Max, a fifty-year old butcher, 

Kevin a new Irish cook and Alfredo, a sixty-five year old veteran chef.  

Waitresses go into the dining room which is situated at the back, with trays 

of glasses and heaps of plates. The workers discuss various issues, but the 

main topic is the fight occurring the preceding evening between two cooks: 

Peter and Gaston, a Cypriot. The workers give different versions of the fight with 

racial undertones. Anne, a waitress serving coffee and desserts, reminds them 

that Peter is encountering an emotional dilemma because of his wild love affair 

with a married waitress, Monique. It is known that Monique has been twice 

pregnant by Peter, but she has had two miscarriages and is now pregnant. Yet, 

                                                 
24- Bernard Kops, Epitaph for George Dilton, and, the Kitchen by Arnold Wesker, and The 
Hamlet of Stepney Green (Middlesex: Penguin Books Ltd., 1964), 94. Any references to 
the text will be taken from this edition and will be cited in the text parenthetically by 
page number. 
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playwrights of the genre advocate liberalism and social equality and express 

social anger and dissatisfaction with the British class structure and postwar 

reforms of the Welfare state, which failed to fulfill the needs of the British society. 

(19) 

Arnold Wesker’s The Kitchen: a Kitchen-Sink Drama  
Arnold Wesker (1932-2016) is an English playwright and one of the central 

figures of the post-war New Wave of British working- class writers referred to as 

the ‘Angry Young men’ though he has discarded the label. He was later 

identified as a leading figure in the social protest theatre in the late 1950s called 

Kitchen-sink drama. Reade W. Dorman in Arnold Wesker Revisited asserts that 

Wesker is “one of Britain’s Angry Young Men” who is captivated by “human 

beings and their familial relationships- their hopes, desires, failures.(20)” 

Wesker is the author of about forty-four plays, four volumes of short stories, 

two collections of essays, a book for young people, an autobiography and other 

writings. He has written for the Royal Court theatre and has gained popularity 

for his three plays that came to be known as the Wesker Trilogy: Chicken Soup 

with Barley (1958), Roots (1959), and I’m Talking about Jerusalem (1960).(21) 

Wesker was born into a poor East End Immigrant Jewish family and before 

writing plays; he has worked in many jobs like carpenter, plumber, porter, 

bookshop assistant, farm laborer, and a pastry cook. This gave him firsthand 

knowledge of the working-class conditions and he has employed them in most 

of his plays.(22)  

The Kitchen is the first play by Wesker. It is an autobiographical play in two 

parts and an interlude. It has been inspired by Wesker’s job as a pastry cook in 

a Norwich hotel. It was performed, in a shortened one-act version, without sets, 

at the Royal Court Theatre in London in 1959, but it was then produced in its 

revised full-length version at the Royal Court in 1961.(23) 

The setting is a busy restaurant kitchen in London, called the Tivoli, over the 

phase of one day. The kitchen staff consists of thirty characters from different 

nationalities, mostly cooks, pastry chefs, dishwashers, and waitresses. The 

                                                 
19- Sanford V. Sternlicht, A reader’s Guide to Modern British Drama (New York: Syracuse 
University Press, 2004), 12. 
20- Reade W. Dornan, “Debts to the Court,” in Arnold Wesker Revisited (New York: 
Twayne Publishers, 1994, 14. 
21- George Stade, Karen Karbiener and Christine Likrueger eds., Encyclopedia of British 
Writers, 19th and 20th Centuries (New York: Book Builders LLC., 2003), 397. 
22 - Michael Patterson, Strategies of Political Theatre: Post-War British Playwrights 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 28. 
23- Margaret Drabble, ed., The Oxford Companion to English Literature (New York: 
Oxford University Press, 1998), 1049. 
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Consequently, the plays of Kitchen-sink drama are completely different from 

the previous ones; they depart from the middle-class, provincial setting and the 

‘bourgeois living-room’ or the ‘country- house drawing-room.’ Instead, the action 

is located in the poor industrial parts in the North of England and set in 

contemporary realistic settings which include bedsits, terraces, wooden tables, 

chairs, gas stoves and kitchen sinks, etc. These settings earn these plays, the 

title of “Kitchen-sink drama.” Hence, these plays depict aspects of domestic life, 

unlike the classical Victorian dramas which have dealt with the public life of the 

wealthy and ruling-class. (15) 

The typical characters of Kitchen-sink drama are ordinary everyday people, 

usually young poor middle or working class characters, with low social 

background living in the industrial parts of England or in provincial towns in 

gloomy houses, or attic apartments. They usually face depressing conditions 

and limited employment opportunities. The hero is commonly an ‘Angry young 

man’ who expresses negative emotions like anger, discontent and resentment 

towards the ruling class and its regulations.(16) 

Another notable characteristic is that as the writers of Kitchen-sink are 

demonstrating working-class in a realistic manner, their plays can be considered 

naturalistic and sustaining autobiographical elements. Simon Trussler in 

“British-Neo Naturalism” acclaims that writers of the ‘New Wave’ have selected 

the style of naturalism mostly because it has permitted them to deliver their 

social commentary and is compatible with the semi-autobiographical language 

in which the new writers are likely to weave in their problems.(17)  

In this respect, the exploration of innovative topics in the plays of the British 

New Wave initiated a change in the language of these plays to include “fresh 

idioms, new patterns of stage dialogue, and new theatrical forms.(18)” Moreover, 

it is noteworthy to mention that that since the plays of the British New Wave deal 

with the poor working-class, thus they are mostly characterized by the use of 

regional accents and simple vulgar and crude language, the same language 

spoken by real people especially when Lord Chamberlain’s authority to censor 

drama was abolished.  

Finally, Kitchen sink drama has social connotations and advocates a leftist 

political ideology, linked to the theories of Marxism and to British socialism. The 

                                                 
15- Martin Harrison, The Language of Theatre (New York: Routledge, 1998), 136. 
16- Peter J. Kalliney, “Cities of Affluence, Domesticity, Class, and The Angry Young Men,” 
in Cities of Affluence and Anger: a Literary Geography of Modern Englishness 
(Charlottesville: University of Virginia Press, 2007), 120. 
17- Simon Trussler, “British Neo-Naturalism,” The Drama Review. Vol. 13, No. 2, (1968), 
130. 
18- Roger Cornish, and Violet Ketels, Landmarks of Modern British Drama: The Plays of 
The Sixties (London: Methuen, 1985), xi. 
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as the ‘Renaissance of the British drama’ and is also affiliated with the 

Elizabethan period, thus, labeled as the ‘New Elizabethan Age’.(10) 

This drama shares common distinctive features which distinguish it from the 

earlier drama. Most of the playwrights of Kitchen-sink drama are from the lower-

middle and working classes. Among these playwrights are John Osborne (1929-

1994), Arnold Wesker, and the novelists Kingsley Amis (1922-1995), John 

Braine (1922-1986), John Wain (1925-1994), Alan Sillitoe (1928-2010) and 

David Storey (1933-2017). These writers usually manifest negative emotions 

such as anger, distress, protest, and rebellion against the post-war reforms, the 

class barriers and the harsh conditions of the British society. (11) Thus, they were 

labeled as “Angry Young Men”(12). 

It is worth mentioning that these plays are branded by newness of content 

and themes. Class distinction and the working-class have not been dealt with 

seriously before the late fifties. Working-class has become a major issue in the 

post-war period along with other taboo themes like sex, abortion, homosexuality 

and other topics. This ‘low-life’ drama has pursued new contemporary themes 

such as social inequality, materialism, labor, breakup marriages, 

homelessness, poverty, class conflict, and limited education opportunities, 

along with the exploration of man’s alienation from other human beings. It has 

also ridiculed leading political and social figures, wherefore, adopting new 

dramatic techniques and attitudes.(13)  

Until the 1950s, English drama portrayed the lives of the clergy, the ruling 

and the middle-classes in the verse dramas, the Victorian dramas, the well-

made plays and the Avant-garde theatre that dominated the British stage from 

the 1930s to the 1950s. The main playwrights of the time were Noël Coward 

(1899-1973), T. S. Eliot (1888-1965), J. B. Priestley (1894-1984), Terence 

Rattigan (1911-1977), and Christopher Fry (1907-2005). The drama of this 

period entertained a limited audience from the upper-middle-class and the elite 

and not the poor common man nor the working-class.(14) 

                                                 
10- John Russel Brown, Theatre Language: A Study of Arden, Osborne, Pinter and Wesker 
(London: Penguin, 1973), 5-7. 
11- Stephen Lacey, British Realist Theatre: The New Wave in its Context 1956-1965 
(London: Routledge, 1995), 25. 
12 - The term ‘Angry Yong Men’ is taken from the title of Leslie Allen Paul’s 
autobiography, Angry Young Man in 1951. The Angry Young Men are a group of 
educated middle and working-class English writers, who held a new radical attitude 
towards life and class distinctions. Mark Hawkins-Dady ed., Reader’s Guide to Literature 
in English (London: Taylor &Francis, 1996), 271. 
13 - Christine Etherington-Wright and Ruth Doughty, Understanding Film Theory, 
(London: Palgrave, 2018), 128. 
14- Kate Dorney, The Changing Language of Modern English Drama 1945-2005 (London: 
Palgrave Macmillan, 2009), 110. 
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society and left many people, especially the young generation, restless and 

bewildered. The impact of the post war dilemma has disillusioned their existing 

morals and beliefs, losing any hope of reformation within the governmental 

institutions. Under these circumstances, the social and political outlook of 

theatre was changing according to the sociopolitical status of the period. It is 

within this historical context that a number of literary movements have 

emerged.(5) 

After World War II, there was a revival of the English theatre; a New Wave 

of British theatre arose as a reaction to the social, political, and economical 

changes resulting from the war. This era witnessed the rise of one of the 

important theatrical movements called Kitchen-sink drama, also known as 

Kitchen sink realism. 

Kitchen-sink realism refers to an artistic and cultural movement in art, novel, 

theatre and television, and which appeared in Britain in the late 1950s. It 

employs social realism to describe the lives of the lower working-class in 

domestic settings and domestic labor not necessarily kitchen-related activities. 

This genre made its greatest impact in the cinema.(6) 

The term ‘Kitchen-sink’ originated from a painting by John Bratby (7) which 

contains an image of a kitchen sink. Then the critic David Sylvester wrote an 

article in 1954 entitled “The Kitchen Sink” about a new tendency of British artists 

known for painting scenes of working-class in a realistic style. The term was 

then applied to the ‘New Wave’ of British plays which have been mostly adapted 

into films and presented on television. John Osborne's Look Back in Anger 

(1956), which has been considered a ‘turning point’ in the history of British 

theatre, was the first in this genre.(8) 

Chambers and Prior have called these plays ‘working-class drama’. Such 

plays are ‘anti-bourgeois’ with new style and content and give a realistic 

presentation of the life of the working-class.(9) This drama has been described 

                                                 
5- Elaine Aston and Janelle Reinelt, eds., The Cambridge Companion to Modern British 
Women Playwrights (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 38. 
6- John Glaves-Smith and Ian Chilvers, A Dictionary of Modern and Contemporary Art 
2nded.(New York: Oxford University Press, 2009), s.v. “Kitchen sink realism,”370. 
7- John Bratby is a British painter and writer and a member of the Kitchen sink School of 
the 1950s. He is best known for his paintings of domestic life in the 1950s. Catherine 
Jolivette ed., British Art in the Nuclear Age (London: Routledge, 2017),9. 
8- John A. Walker, Glossary of Art, Architecture & Design since 1945, 3rd. ed. (G.K. Hall, 
1992), s.v. “Kitchen sink realism,” 374. 
9- Colin Chambers and Mike Prior, Playwright’s Progress: Patterns of Postwar British 
Drama (London: Amber Lane Press,1987),40. 
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Abstract 
Arnold Wesker (1932-2016) is a prolific English playwright who belongs to 

the New Wave of British theatre that emerged as a reaction to the social, 

political, and economical changes in the wake of World War II. Wesker is also 

a representative of Kitchen-Sink drama, a new type of drama that deals with the 

lower working-class characters in working-class settings. This genre, which 

surfaced in the late 1950s and early 1960s, was introduced into the British 

theatre with John Osborne’s Look Back in Anger (1956). Wesker presents 

realistic characters who express anger, disdain and frustration towards the 

failure of the social and political systems and institutions in post-World War II 

Britain. This study tackles the realistic representation of the working-class 

society in the British theatre in the aftermath of World-War II. It also attempts to 

identify the features of Kitchen-Sink drama in the context of Arnold Wesker’s 

The Kitchen. 

Keywords: Kitchen-sink drama, Social-realism, working-class, Arnold 

Wesker, The Kitchen. 

Introduction: A Historical and Cultural Background of 

Kitchen-Sink Drama and Its Main Characteristics 
The post-World War II (1939-1945) era for Britain was devastating; British 

cities and towns were destroyed. There was instability, austerity and cultural 

decay. The Welfare State(3) promised the British society financial security, 

prosperity and improvements in employment, healthcare, housing and free 

secondary education. But its reforms failed to meet the aspirations of the British 

society.(4)  

The post-war generation was influenced by many political events, such as 

the Nationalization of the Seuz Canal in Egypt, the Hungarian Uprising of 1956 

against Russia and, most considerably, the collapse of the British Empire after 

the decline of its colonial and imperial powers. Likewise, in Britain, there was a 

protest against the use of nuclear weapons, referred to as  

‘The Campaign for Nuclear Disarmament’. All these political events, in 

addition to the economic disintegration have contributed to radical changes in 

                                                 
3- The term refers to a system in which the government is responsible for the welfare of 
its citizens by providing free social services, such as health care, child care, pre-
schooling, education, employment and housing, and it is based on equal opportunities 
and distribution of wealth. The Welfare State in Britain initiated in the 1940s. Derek 
Fraser, The Evolution of the British Welfare State: a History of Social Policy Since the 
Industrial Revolution 5th. ed. (London: Palgrave, 2017), 1. 
4- Alastair Davies and Alan Sinfield, eds.,British Culture of the Postwar: An Introduction 
to Literature and Society, 1945-1999 (London: Rutledge, 2013), 54. 
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مسرحية ارنولد وسكرز )المطبخ(: مسرحية بالوعة المطبخ عند الواقعية 

 العاملةاالجتماعية للطبقة 

Arnold Wesker’s The Kitchen: a Kitchen-Sink Drama of 

Working-Class Social-Realism 
 (1) م.م زينة ضياء محمد حسن المنشي

Asst. Lec. Zena Dhia Al-Munshi 
 dAsst. Lec. Azhar Mohamme    (2) م.م ازهر محمد

 لخصامل
نتاج ولنتمك ملوجة املسكككك رب الينلااد ا دلد ( هو مسكككك نك ان  غزي  زل  اإ2016-1932ارنولد وسكككك   

السككككغاسككككغة و االجتما غة ال   ،فنل ل تغريا  االقتصككككا لة ةيف اخلمسككككغنا  مق الا ع الن كككك لق و الري        
ظه    نكد ار   النكاملغكة اليكانغكةع و لنكد هكرا املسككككككككككككككك نك خي   لكدرامكا يلو كة املا    و هو نو  جكدلكد مق 

اخلمسكككككككككغنا  و  دالة السكككككككككتغنا  و لتنامل مل اككككككككك صكككككككككغا  الا اا  النام ة يف  غ  أواخ  الدراما ظه  يف 
(ع قدم وسكككككككككك   1956 م همع ظه  هرا النو  األ يب يف مسكككككككككك نغة جوع او  ورع  انا  اا الورا   ا كككككككككك ا   

 اال  را  و اإن اط جتاه الف كككل الري ا كككا  املوسكككسكككا  و ،اككك صكككغا  مق الواقل و ال   نين  ق الغ ككك 
األنامة السككغاسككغة و االجتما غة يف   لاانغا  ند ار   الناملغة اليانغةع  سككتهدا هره الدراسككة التميغل الواقنك 

هره الدراسة ال ا حتدلد خغزا  جملتمل الا اة النام ة يف املس رب الينلااد نتغجة ار   الناملغة اليانغةع و حتاول 
 ولد وس    املا   ع  راما يلو ة املا    يف سغاق مس نغة ارن

  املا   عال  ما  املفتانغة:  راما يلو ة املا  ، الواقنغة االجتما غة، الا اة النام ة، ارنولد وس  ، 

                                                 
 ع     /   غة الرت غة ل ن وم اإنسانغة  جامنة -1
 جامنة      /   غة الرت غة ل ن وم اإنسانغةع -2
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everything but the teacher, the generation builder and the civilization creator. If 

we want the good for Iraq and to be part of the developed countries, and if we 

want the happiness for our people, we need first to begin paying heed to the 

teachers, and we need to value and appreciate them in line with the poet Ahmed 

Shawqi:  

Stand up in respect for the teacher The teacher is almost a messenger 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Editorial’s word 
Iraqi Teacher’s Day 

The teacher is a starting point for the course of the human civilization. By the 

teacher Japan flourished, and by the teacher Singapore also made great strides 

in progress to be one of the developed countries after being a marshland. 

Asked about the secret behind Japan’s advancement, the emperor, one day, 

said: we have started where the others ended; we have learned from their 

mistakes; we have given the immunity of the diplomat to the teacher as well as 

the minister’s salary. As a result, the teacher has become Number Two Man in 

Japan after the emperor. 

In Singapore, a leader named Lee Kwan Yew appeared who highly 

appreciated the teacher. He said with modesty, “I have not made the miracle in 

Singapore, I have done my duty to my country, I have allocated the state 

resources to education, I have upgraded the teacher status from the lower ranks 

of society to their proper place; They have created the miracle which the 

population are experiencing now; any official who likes his country and cares for 

his people with do as I did.“ It has only a few days till the teacher’s yearly income 

exceeded 50 thousand dollars besides the other material and moral privileges. 

In this way, wherever progress is made across the world, for example in 

Finland, Germany, Australia, you will find that the leading factor is the teacher. 

On the contrary, when you look for the reasons of the countries’ decadence and 

backwardness, it will be due to the weak level of education, poor level of 

teachers along with their own vulnerable social status. The failed teacher will 

build a decadent generation. The failed countries will create a backward society 

given that they neglect education and pay no attention to the teacher who lives 

under the poverty line, targeted by the haters in such underdeveloped countries. 

In Iraq, today about 370 thousand teachers are leading the hardest living 

conditions while they are performing their duties at miserable places unworthy 

of their educational career and the state’s potentials. The state took care of 
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