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ترحب ھیئة تحریر مجلة كلیة الكوت الجامعة بإسھام السادة التدریسیین والباحثین في التخصصات 
 للمسیرة العلمیة والمعرفیة للعراق العظیم وأھلھ.األكادیمیة كافة وتأمل التواصل معھا خدمة 

 ضوابط وقواعد النشر
 یتقید الباحث في إعداد بحثھ بالضوابط اآلتیة:

یلتزم الباحث بقواعد البحث العلمي من حیث المنھجیة العلمیة وتوثیق المصادر والمراجع  .1
 والتحلیل واإلسناد ویھتم بسالمة اللغة وحسن صیاغتھا.

صفحة وخالصتین موجزتین باللغة العربیة  25صفحات البحث على  أن ال یزید عدد .2
 كلمة حتماً. 250واإلنكلیزیة بما ال یزید عن 

 .یشترط أن ال تكون البحوث المرسلة للنشر في المجلة قد نشرت أو أرسلت للنشر  .3
على أن یكون الخط المستخدم في   البحوث  (A4)یقدم البحث بثالثة نسخ على ورقة قیاس  .4

 Times New" و باللغة اإلنكلیزیة " "Arabic Transparentباللغة العربیة ھو 
Roman   لیتسنى أرسالھا إلى التحكیم العلمي. 14" وبحجم 

 ،Wordیحتوي مادة البحث مطبوعة على برنامج   (CD)مج یرفق مع البحث قرص مد .5
وحسب لمراجعة والتحكیم السري من لدن المقومین العلمیین تخضع البحوث للتقویم واو

 ، وال تعاد البحوث إلى أصحابھا سواًء قبلت للنشر أم ال.االختصاص الدقیق
اإلشارة إلى المصادر تكون بإستخدام أرقام داخل أقواس كبیرة (مربعة) ضمن المتن، ومرتبة  .6

إلى إسم الباحث (الباحثین) في  على التوالي حسب تسلسل ظھورھا ألول مرة ویمكن اإلشارة
 المتن لكن یجب أن یرفق معھ الترقیم أعاله:

إذا كان المصدر مجلة علمیة: یكتب إسم الباحث (الباحثین) یتبع بإسم البحث وإسم  - أ
المجلة كل منھما بین قوسین وبالحرف الغامق وبعدھا العدد ثم السنة وأخیراً رقم 

 الصفحات.
ب إسم المؤلف (المؤلفین) أوالً ثم العنوان بین قوسین إذا كان المصدر كتاباً: یكت - ب

 وبالحرف الغامق، ثم الطبعة فسنة النشر والناشر ومكان النشر وأخیراً مدى الصفحات.
ج ـ للبحوث اإلنسانیة تثبت الھوامش في نھایة البحث وبحسب تسلسلھا في المتن ثم تثبت 

و صفحات مستقلة بحیث تذكر المصادر والمراجع التي إعتمدھا الباحث على صفحة أ
 المراجع العربیة أوالً ثم المراجع األجنبیة.

یٌكتب عنوان البحث باللغتین العربیة واإلنكلیزیة وإسم الباحث وعنوانھ مع البرید  .7
 األلكترونیإن وجد على الصفحة األولى للبحث.

وم والمعارف المجلة تُعنى بنشر البحوث العلمیة الرصینة المقدمة إلیھا في مجاالت العل .8
 المختلفة.

 یعبر البحث عن رأي كاتبھ ولیس بالضرورة عن رأي المجلة.  .9
یتعھد الباحث بأن بحثھ غیر مسروق أو مستل من رسائل الماجستیر أو أطاریح الدكتوراه  .10

التي لم یشرف علیھا أو اإلستالل من أي بحث منشور أو قابل للنشر ال یمت لھ بصلة ویتحمل 
 ت القانونیة إن ثبت ذلك.الباحث كافة التبعا

إذا أرتأت ھیئة التحریر إجراء أي تعدیل في مضمون البحث ومنھجیتھ یعاد البحث لصاحبھ  .11
 إلجراء التعدیالت الالزمة قبل نشره في المجلة. 

 ترسل البحوث العلمیة إلى إدارة المجلة على العنوان المثبت في المجلة. .12
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في تحسین خدمة الزبائن ورفع  األھداف ة سلسلة التورید المتعددةدور أدار
 مستوى المنافسة للشركات االنتاجیة

 
 عباس سالم كاظم و م. واثق حیاوي الیذ   وأ.م.د.علي حسین حسن  

                                                     جامعة سومر
                                              كلیة اإلدارة واالقتصاد

wahe36@yahoo.com 

 

 الخالصة:

أن البیئة االقتصاد�ة الدولیة �شكل عام والتسو�قیة �شكل خاص تشهد مجموعة من التحوالت 
تقد�م أفضل لوالتغیرات النوعیة على مختلف االصعدة مما أدى ز�ادة التنافس بین الشر�ات 

 الخدمات إلرضاء الز�ون وتحقیق االر�اح .
مما یؤثر على مستوى المنافسة للشر�ة، أن �لفة النقل تلعب دور فاعل في الكلفة الكلیة للمنتج 

واستخدام االسالیب الكمیة ألداره سلسلة التور�د سیؤدي الى تقلیل �لفة النقل وتحسین خدمة 
 الز�ائن ورفع مستوى المنافسة.

طبقت هذه الدراسة في مذاخر أدو�ة محافظة ذي قار( مذخر الشمس, مذخر الشفاء, مذخر 
 Midrch)  ( M.H.Fحیان ) حیث یتم تجهیزها من شر�ة  ذي قار, مذخر الرازي, مذخر بن 

Halogen Fulgen  وهي إحدى أهم شر�ات األدو�ة الموجودة في العراق / البصرة حیث
 .داخل سلسلة التور�د تستورد أدو�تها من بر�طانیا وتعتبر هذه المرحلة األولى في عملیة النقل

ت ( االمو�سولین ) الى خمسة عشر صیدلیة أن هذه المذاخر الخمس توزع مادة شراب االلتها�ا
 .داخل سلسلة التور�د في عموم محافظة ذي قار وتعتبر هذه المرحلة الثانیة في عملیة النقل

حیـــث یتكـــون  األهـــدافتـــم بنـــاء نمـــوذج متكامـــل ( غیـــر مرحلـــي ) لحـــل مشـــاكل النقـــل المتعـــدد 
والهـدف الثـاني ان تكـون الكمیـات  قلیل �لفة النقل إلى اقل �لفـة ممكنـةتالنموذج من هدفین هما 

تــم حــل هــذا النمــوذج �اســتخدام  المخزونــة فــي المــذاخر اقــل مــن أو �ســاوي ســعة هــذه المخــازن.
طر�قـــة برمجـــة األهـــداف لكونهـــا تتعامـــل مـــع المشـــاكل المتعـــددة األهـــداف و�اســـتخدام البرنـــامج 

                                                                                                                ).                                                Win QSBالجاهز (

 المقدمة: 1.
 والتيالتنافسیة  لالستراتیجیةأحد المكونات األساسیة  )SCM(إدارة سلسلة التور�د  مفهوم�عتبر 

عالم  يف االستراتیجیةتسعى التوجهات  �مكن من خاللها تحسین إنتاجیة ور�حیة المنظمة.
 يو�ناء عالقات شراكة وأنظمة متكاملة ف واالندماجیاتاألعمال الیوم إلى تكو�ن التحالفات 
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شكل سالسل مترا�طة من األطراف. وهذا أدى بدوره إلى ز�ادة وتعاظم دور إدارة سلسلة التور�د 
 عقود األخیرة.ال يف

السلع والمنتجات من مراكز اإلنتاج إلى مراكز االستهالك  انتقالتشیر سلسلة التور�د إلى عملیة 

�ما تشیر إلى �ل األنشطة المتعلقة بتدفق وتصنیع المنتجات من خالل الموردین إلى  ،

من الموردین إلى تدفق المعلومات، و�ال التدفقین یتم فى االتجاهین  إضافة، يالمستهلك النهائ

إلى العمالء والعكس من العمالء إلى الموردین. �قصد أ�ضَا �سلسلة التور�د أنها شبكة عالقات 

من الموردین والمصنعین، والموزعین، وتجار التجزئة والعمالء لتدعیم تدفق المواد، المنتجات، 

تكون  يألنشطة التأن سلسلة التور�د تشمل �ل االخدمات، تدفق المعلومات، والتدفقات المالیة. 

شبكة التور�د إلى اإلنتاج  يمحتاجها لمقابلة طلب العمیل اعتبارًا من المواد األولیة الموجودة ف

 .[1] شبكة التوز�ع يشبكة التحو�ل إلى التغلیف واإلرسالیة ف يف

تعد البرمجة الهدفیة جزء من البرمجة المتعددة األهداف وجزء من القرارات التحلیلیة المتعددة 

] وهي تمثیل المشكلة بنموذج ر�اضي �سعى 2المعاییر أو صنع القرارات المتعددة المعاییر [

إلى إ�جاد أقرب وأحسن الحلول للقیم المحددة مسبقا لعدد من األهداف ، و�عبارة أخرى یهدف 

النموذج الر�اضي لبرمجة األهداف إلى تخفیض مجموع االنحرافات عن األهداف المحددة 

 .3,4]نى حد ممكن [مسبقا إلى أد

 المبحث األول

 منهجیة البحث 
 البحث:مشكلة  أوال:
فــي المنافســة الكبیــرة  منهــا تواجــه مشــكلة االنتاجیــةالمؤسســات االقتصــاد�ة فــي بلــدنا وخاصــة أن 

وانفتـاح اسـواق البلـد أمـام الشـر�ات العالمیـة والعر�یـة كسب األر�اح وضمان الحصص التسو�قیة 
ان �لف النقل من الكلـف المهمـة التـي تـؤثر و  �الغ الصعو�ةالشر�ات لهذه منافسة الجعل عملیة 

�ما في مشكلة �حثنا  هدافمتعددة األ سلسلة التور�دعلى �لفة الوحدة الواحدة وخاصة إذا �انت 

2



       First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
       ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414                            الثاني / العدد كلیة الكوت الجامعة     

 
 

 Halogen Fulgen ( M . Hحیث یتم نقل مادة شراب االلتها�ات ( االمو�سولین ) من شر�ة
. F ) Midrch لبصـرة إلـى المـذاخر فـي محافظـة ذي قـار �مرحلـة أولـى ثـم مـن فـي محافظـة ا

 .اخر إلى الصیدلیات �مرحلة ثانیةالمذ
ان تكــالیف مشــاكل النقــل متعــدد المراحــل تكــون �بیــرة إذا حلــت المشــكلة علــى مراحــل أي حــل  

ــ مرحلــي. فــال �مكــن تمتــاز بتعــدد األهــداف فــي الحیــاة العلمیــة أن معظــم حــاالت القــرار و�ــذلك ف
 غیر متكافئة أو متناقضة.قد تكون و أن هذه االهداف ، واحدأو معیار هدف باختصارها 

 ثانیا: الهدف من البحث: 
لمـادة  مع التر�یز على �لفة النقـل المتعدد المراحل أدارة سلسلة التور�دان الهدف من البحث هو 

البصـرة إلـى مـن محافظـة   (M . H . F ) شـراب االلتها�ـات ( االمو�سـولین ) مـن شـر�ة 
تم بناء نمـوذج متكامـل ( غیـر مرحلـي ) لحـل  مذاخر محافظة ذي قار ومن ثم إلى الصیدلیات.

و�استخدام طر�قة برمجة األهداف لكون النموذج �حتوي على  ضمن سلسلة التور�دمشاكل النقل 
 ي :أـتأكثر من هدف, حیث �انت أهداف النموذج �ما �

 . ممكنةتقلیل �لفة النقل إلى اقل �لفة . 1
 ان تكون الكمیات المخزونة في المذاخر اقل من أو �ساوي سعة هذه المخازن ..2

 ثالثا:أهمیة البحث:
أدارة  لـــدعم �ســـتخدم اســـلوب �مـــي متعـــدد األهـــداف هتكمـــن أهمیـــة هـــذا البحـــث �كونـــ

 هــدافسلســلة التور�ــد مــع التر�یــز علــى �لــف النقــل ضــمن هــذه السلســلة المتعــددة األ
مـن   (M . H . F )( االمو�سـولین ) مـن شـر�ة      مـادة شـراب االلتها�ـات نقـل المتعـدد ل

وأمكانیــة تطبیقــة فــي محافظــة البصــرة إلــى مــذاخر محافظــة ذي قــار ومــن ثــم إلــى الصــیدلیات 
 .هأي بیئة أنتاجیة لدیها أكثر من هدف تسعى لتحقیق

 البحث: فرضیات:را�عا
  �ستند الى الفرضیات االتیة:مع التر�یز على �لفة النقل  أدارة سلسلة التور�دأن 

بین مصادر التجهیز ومناطق الطلب  لسلسلة التور�د تخفیض تكالیف النقل الكلیة .1
      .واالستهالك 

                                                     .متجانسة  ضمن السلسلة ان جمیع المواد المنقولة بین المصادر ومناطق الطلب .2
       . دم وجود عوائق للنقل بین أي مصدر للتجهیز وأي موقع للطلب ع .3
ان تكالیف نقل المواد بین أي مصدر وأي موقع للطلب معروفة ولن تتغیر في األمد  .4

                                                                                                                          .القر�ب 
 .                                       ان �لفة النقل بین أي مصدر وأي موقع ال تتغیر بتغیر �میة المواد المنقولة  .5
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 خامسا: حدود البحث:
 تتحدد حدود البحث �ما �أتي:

فــي  M.H.F )  (Midrch Halogen Fulgenشــر�ة  �الحــدود المكانیــة: تتمثــل  .1
 محافظة البصرة والمذاخر والصدلیات في محافظة ذي قار.

 .2016سنة بیانات الحدود الزمانیة: تتمثل �اعتماد  .2
 المبحث الثاني
 الجانب النظري 

    Supply Chainسلسلة التور�د  أوال:
المراجع العر�یة أو  يسواء ف )SC(قدمت العدید من التعر�فات والمفاهیم لسلسة التور�د     

 األجنبیة، فى هذا الجزء سنعرض ألبرز هذه التعر�فات.
السلع والمنتجات من مراكز اإلنتاج إلى مراكز  انتقالتشیر سلسلة التور�د إلى عملیة 

االستهالك. �ما تشیر إلى �ل األنشطة المتعلقة بتدفق وتصنیع المنتجات من خالل الموردین 
إلى تدفق المعلومات، و�ال التدفقین یتم فى االتجاهین من  إضافة، يهائإلى المستهلك الن

 .الموردین إلى العمالء والعكس من العمالء إلى الموردین
وفى تعر�ف آخر لسلسلة التور�د أن المنظمة حلقة فى سلسلة متكاملة تبدأ �المورد ثم المنظمة 

عمالء، حیث تتداخل سلسلة القیمة ثم العمیل، مما �جعل المنظمة محصورة بین الموردین وال
 للمنظمة مع سالسل القیمة لكل من العمالء والموردین.

تتطلب عملیة إدارة سلسلة التور�د وجود تدفق منتظم من المعلومات والبیانات �ضمن تحقیق     
 : يالتكامل بین مجموعة من األنشطة الحیو�ة إلدارة سلسلة التور�د، هذه األنشطة ه

العالقات مع العمالء: وتتطلب ضرورة تحدید العالقات مع مجموعة من العمالء إدارة  -1
 الرئیسیین.

 إدارة الخدمة المقدمة للعمالء: وهذا یتطلب ضرورة توافر نظام إتصاالت فعال وسر�ع. -2
 إدارة الطلب على منتجات المنشأة: وهذا النشاط �شیر إلى الرقا�ة على المخزون. -3
 تحقیق التوازن بین خطط التصنیع والتوز�ع والنقل. يتنفیذ أوامر العمالء: أ -4
 �ه. المرونةإدارة عملیات اإلنتاج: حیث �جب مراعاة تحقیق  -5
 التور�د: و�تضمن ضرورة التنسیق مع الموردین. -6
عملیة تطو�ر  يتنمیة وتطو�ر المنتجات: و�فضل إشراك �ل من الموردین والعمالء ف -7

 المنتجات الجدیدة.
 سلسلة التور�د. يف يردودات المبیعات: و�مثل االتجاه العكسإدارة المرتجعات وم -8
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  :مشاكل النقل ثانیا:
تمتــد الجــذور التار�خیــة لمشــكالت النقــل إلــى نها�ــة الثالثینــات مــن هــذا القــرن ، إذ نشــرت        

بدراســة تحــت  ( F.L.Hitchcock )عنــدما قــام  1941أول دراســة حــول هــذا األســلوب عــام 
 ( T.C.Koopmans )عنوان توز�ع السلع من مصـادر متعـددة إلـى مواقـع متعـددة و�عـدها قـام 

. تمثــل هاتــان الدراســتان  1947بدراســة أخــرى تحــت عنــوان االســتثمار األمثــل لنظــام النقــل عــام 
 البدا�ات األولى في اكتشاف وتطو�ر طرق النقل المستخدمة حالیًا.

ت االقتصاد�ة الهامة التي تقوم بهـا المنظمـة فهـي مكملـة للعملیـة اإلنتاجیـة �عد النقل من الفعالیا
وتهــدف إلــى خــدمتها عــن طر�ــق تحدیــد المكــان األقــرب للوصــول إلــى الســلعة ، ومــن ثــم تقلیــل 
الوقت إلى اقل ما �مكن من اجل تخفیض التكالیف الكلیة للنقـل ، لـذا فـان مـن المتوقـع أن تبـذل 

اجـــل إ�جـــاد أفضـــل الســـبل لتقلـــیص تكـــالیف النقـــل التـــي �مكـــن أن  اإلدارة قصـــارى جهـــدها مـــن
 تتحملها ، إذ تظهر النتائج في سعر المنتج وتؤثر في النها�ة على المستهلك األخیر.

لقد أصبح من الضروري أن تخضع عملیة النقل إلى تخطیط علمي للسیطرة على تكالیف النقـل 
ما �مكن وأفضل وسیلة ممكنة و�أقل التكالیف ،  المتزایدة مع المحافظة على تلبیة الطلب �أسرع

إذ ینبغي على اإلدارة الناجحة أن تبني سیاسة تقد�م الخدمة إلى المسـتهلك األخیـر �ـأعلى جـودة 
 .)  High    Quality And Low Cost)واقل �لفة 

ـــة تعـــدد المصـــادر  االســـتخدام  و�مكـــان( Sources) تمثـــل مشـــاكل النقـــل أساســـًا فـــي حال
(Destinations )  المطلـوب النقـل إلیهـا ، إذ تعـدد وسـائل الوصـول إلـى أمـاكن االسـتخدام مـع

اخــتالف فئــة النقــل ، و�لمــا زادت وتنوعــت هــذه األمــاكن والمراكــز �لمــا تعقــدت المشــكلة ومــن ثــم 
 . [5] صعو�ة تقییم مدى التحقیق من الوصول إلى الهدف المنشود أدنى التكالیف

كمــا أن مشــكلة نقــل المنتجــات وتوز�عهــا فــي األســواق أو المخــازن والمســتودعات تعــد واحــدة مــن 
أهم المشاكل التي تسعى إدارات منظمات األعمال لحلها وجعل �لفة النقل الكلیة أدنـى مـا �مكـن 
. و�فــاءة منظمــة األعمــال فــي تدنیــه �لفــة خطــة النقــل وتــوفیر لهــا فرصــة أفضــل للمنافســة مــن 

لفـــة الوحـــدة الواحـــدة المنتجـــة ســـتنخفض ، فغالبـــًا مـــا تشـــكل �لفـــة النقـــل عنصـــرًا مـــن حیـــث أن �
عناصــر التكــالیف التــي ترفــع الســعر و�التــالي تجعــل موقــف منظمــة األعمــال اقــل تنافســیة أمــام 

 . [6]المنظمات األخرى 
 :[6]هناك عدة طرائق لتحدید الحل األولي لمشاكل النقل منها 

  Northwest Corner rule Methodالغر�يطر�قة الر�ن الشمالي  1-
   The Least Cost Methodطر�قة اقل التكالیف -2
  Vogel's Methodطر�قة فوجل   -3

  -�عد تحدید الحل االبتدائي ( األولي ) یتم استخدام طرائق الحل التالیة لتحدید الحل األمثل :

5



       First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
       ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414                            الثاني / العدد كلیة الكوت الجامعة     

 
 

             -طر�قة المسار المتعرج ( القفز على الصخور ) : 1-
  -طر�قة التوز�ع المعدل : 2-

 حل مشاكل النقل ( ذو المرحلة الواحدة ) �استخدام البرمجة الخطیة ا:ثالث
) مـن مصـادر العـرض وعـدد m) �مثل نموذج النقل على انه شبكة تتكون من عـدد ( 1الشكل (

)nمــن أمــاكن الطلــب . و�ــتم تمثیــل �ــل عــرض أو طلــب �ــأقواس.  و�مثــل الســهم الــذي �صــل ( 
 العرض �الطلب المسار الذي من خالله سیتم نقل السلعة .

 
   [6]) نموذج مشكلة النقل 1الشكل (

 أن: حیث
 )D1 , D2 , … , Dm ( =  وحدات العرض 
)B1 , B2 , … , Bm (= .وحدات الطلب 

Cij  = تكلفــة نقــل الوحــدة الواحــدة مــن المصــدر(i) إلــى مكــان الطلــب(j) .) 1�ظهــر مــن الشــكل (
 . (j)إلى مكان الطلب (i)تمثل المقدار المنقول من المصدر  =(Xij)  و�فرض أن الكمیة 

( ai )  = المعروضة في المصدر(i). 
(bj) =  الكمیة المطلو�ة من مكان الطلب(j) . 

 إذا �مكن أن �كون الشكل العام لنموذج البرمجة الخطیة الممثل لمشكلة النقل �األتي :

MinZ = �� Cij Xij
n

j=1

m

i=1

 

Subject to 

�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 ≤ 𝑎𝑎𝑋𝑋
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
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�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 ≥ 𝑏𝑏𝑋𝑋
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

   j=1,2, … , n i=1, 2, … , m ,            

For all  i , j Xij ≥ 0 

, ان مجموع المقادیر المنقولـة المصـدر المعـین ال �مكـن ان تشترط المجموعة األولى من القیودو 
تتطلـــب المجموعـــة الثانیـــة مـــن القیـــود ان ل , و�المثـــتز�ـــد عـــن العـــرض المتـــاح فـــي هـــذا المصـــدر

 مجموع المقادیر المنقولة إلى مكان الطلب المعین , �جب ان تفي �احتیاجات هذا الطلب .
∑و�تضـــمن هـــذا النمـــوذج ان العـــرض اإلجمـــالي  𝑎𝑎𝑋𝑋𝑚𝑚

𝑖𝑖=1  جـــب ان تكـــون مســـاو�ًا علـــى األقـــل� ,
∑للطلـــــــــب اإلجمـــــــــالي  𝑏𝑏𝑋𝑋n

j=1 ي الطلـــــــــب وعنـــــــــدما یتســـــــــاوى أجمـــــــــالي العـــــــــرض مـــــــــع أجمـــــــــال                
 )∑ 𝑏𝑏𝑋𝑋𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 = ∑ 𝑎𝑎𝑋𝑋𝑚𝑚
𝑗𝑗=1  ) سینتج ما �سمى " نموذج النقل المتوازن ".  

وال �شترط �الضرورة في الحیاة العملیة ان العرض �ساوي الطلب أو یز�د علیه . وعلى أي حال 
إلــى , �مكــن دائمــا موازنــة النمــوذج للحــل نســتفید مــن الهیكــل الخــاص لنمــوذج النقــل , �اإلضــافة 

 .[7]إمكانیة صیاغة حاالت عملیة معینة في شكل نموذج النقل 

 مشاكل النقل المتعدد المراحل:را�عا: 
تعــد مشــاكل النقــل متعــددة المراحــل مــن المشــاكل المعقــدة والتــي تبحــث فــي عملیــة نقــل وتســو�ق  

وتوز�ع البضـائع والسـلع مـن مراكـز اإلنتـاج (التوز�ـع ) إلـى مراكـز االسـتهالك (االسـتالم ) مـرورا 
 �مرحلة وسیطة واحدة أو أكثر تمثل واقع حال الوسطاء ( تجار الجملة أو التجزئة ) و�أقـل �لفـة

 ممكنة .
وتمتـد الجـذور التار�خیـة لمشـكالت النقــل إلـى نها�ـة الثالثینیـات مــن هـذا القـرن حیـث نشــرت أول 

وهي ( توز�ع السلع مـن مصـادر متعـددة إلـى مواقـع متعـددة )  1941دراسة للعالم هیتشوك عام 
 و�تعامل النموذج مع خطة تدني تكالیف نقل السـلعة وحیـدة مـن مصـدرها إلـى عـدد مـن األمـاكن

 . [8]مرورًا �مرحلة وسطیة 
زون جدولـة العمالـة تخصـیص حیث �متد النموذج لیتناول حاالت عملیة في مجاالت رقا�ة المخـ

و�صــورة عامــة فـان مشــكلة النقــل عبــارة عـن نقــل مــواد متشــابهه مـن مراكــز التجهیــز إلــى ، األفـراد
�أقـل زمـن ممكـن شـرط أن و  األر�ـاحمراكز الطلب مرورًا �مرحلة وسـطیة �أقـل التكـالیف أو ز�ـادة 

 .  [9]�كون التجهیز عند �ل مصدر والطلب عند �ل موقع �میة معلومة ومحددة

 أنواع نماذج النقل المتعدد المراحل : خامسا:
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 هناك عدة نماذج للنقل المتعدد المراحل منها :
 -نماذج النقل المتعدد المراحل النظامیة :
�موجب هذا النوع من النماذج و�شكل منتظم ومنسق، تتم عملیة نقل وتسو�ق البضائع والسلع 

ومراكز االستالم في الجهة المقابلة وتتوسطها المراكز الوسطیة ( الوسطاء ) والتي تكون على 
  .)2و�ما في الشكل (   [10]مرحلة واحدة أو عدة مراحل

  [11]وضح المسارات التسو�قیة للمنتجات) ی2 الشكل ( 

 -المراحل غیر النظامیة :نماذج النقل المتعدد 

وهي نماذج التي تعبر عن عملیة تدفق السلع والبضـائع مـن مراكـز التوز�ـع إلـى مراكـز االسـتالم 
مرورا �أكثر مـن مرحلـة واحـدة ، و�ـذلك �ـأكثر مـن مراكـز توز�ـع واسـتالم . وتتصـف هـذه الحالـة 

رة أخـرى ، هنالـك إمكانیـة �ان هنالك تبادل للبضائع والسلع بیت اثنـین أو أكثـر مـن المراكـز �عبـا
 الن �قوم �ل مر�ز من المراكز بتوز�ع واستالم البضاعة من المراكز األخرى �كلف مختلفة .

إن مراكز التوز�ع واالستالم  في هذا النوع من النماذج تكـون مبعثـرة هنـا وهنالـك , وغیـر محـددة 
 حیث الموقع أ�ضًا .من جهة معینة . �ما أن المراكز األخرى الوسیطة بینهما تختلف من 

إضــافة إلــى ذلــك أن عملیــة نقــل وتســو�ق الســلع والبضــائع وتــدفقها �كــون فــي جمیــع االتجاهــات 
[12] . 

 رمجة األھداف الخطیة:ب: سادسا
إن الفكرة األساسیة في برمجة األهداف هي تحدید أولو�ة لكل هدف ، ثم تحدید وزن محدد لكل 

النحرافات مستوى األولو�ة الواحد ، ثم البحث عن حل �صّغر المجموع (المرجح)  هدف ضمن
      دوال الهدف عن أهدافه

الخاصة، أي إن متغیرات الز�ادة أو التخفیض للقیود توضع بدل وظیفة الهدف وهي ما [3]  .
تخفیضها یراد   

 :[3,13]اآلتيو�مكن التعبیر عن نموذج برمجة األهداف الخطیة �الشكل الر�اضي 
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(1)           
subject to : 
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=

+−∑

iij

n

j
iiijij

ddx

mibddxc
                                                          

(2) 
 حیث إن :

a . متجه دالة اإلنجاز : 
Pk  األولو�ة :k . 
xj . متغیر القرار : 
ci j  معامل المتغیر :j  في الهدفi . 
di

 : متغیر االنحراف السالب و�عبر وجوده في دالة اإلنجاز عن أدنى إنجاز للهدف . -
di

 : متغیر االنحراف الموجب و�عبر وجوده في دالة اإلنجاز عن أعلى إنجاز للهدف . +
b i  قیمة الهدف :i . 

diإن المتغیرات االنحرافیة 
+  ،di

ال �مكن جمعها معًا فسوف �سـاوي أحـدهما أو �الهمـا صـفرًا   -
 أي إن :

di
+ * di

- = 0                        (3)            
 كما ینطبق شرط عدم السلبیة على جمیع المتغیرات ، أي إن :

0, ≥+−
ii dd                        (4) 

و�مـا مبـین هنالك ثالث حاالت �مكن إن نقوم بهـا لتقلیص متغیرات االنحراف فـي دالة اإلنجــاز 
  .  [14])1الجدول ( في

 ) یبین حاالت تخفیض متغیرات االنحراف في دالة اإلنجاز لطر�ق برمجة االهداف1الجدول (

 متغیرات االنحراف المراد تخفیضھا الصیغة العامة للقید نوع القید

ii bxf ≤)(  iiii bddxf =−+ +−)(  di
+ 

ii bxf ≥)(  iiii bddxf =−+ +−)(  di
- 

ii bxf =)(  iiii bddxf =−+ +−)(  di
- + di

+ 
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 -القیود في نموذج برمجة األهداف :ا: سا�ع
 �حتوي نموذج برمجة األهداف على نوعین من القیود :

 القیود الهیكلیة :أ ــ 
ال تختلف القیود الهیكلیة لنموذج برمجة األهداف عنها في نموذج البرمجة الخطیة ، حیث تعبر 
عن القیود األساسیة التي تفرضها طبیعة المشكلة محل الدراسة ، وتظهر هذه القیـود فـي نمـوذج 

إدخـال متغیـرات راكـدة برمجة األهداف �صورة معـادالت أو متباینـات خطیـة �حتـاج تحو�لهـا إلـى 
 علیها.

 ب ــ قیود األهداف:
تتضمن قیود األهداف في نموذج برمجة األهـداف �افـة األهـداف التـي تسـعى المنظمـة لتحقیقهـا 
والمستوى الواجب تحقیقه لكل منها ، �اإلضافة لتوضیح المسـاهمة �ـل متغیـر قـراري فـي تحقیـق 

ت الموجبـــــة والســـــالبة لمختلـــــف األهـــــداف ، المســـــتو�ات المحـــــددة لألهـــــداف المختلفـــــة واالنحرافـــــا
 ولصیاغة قیود األهداف ر�اضیا یواجه متخذ القرار الحاالت التالیة :

إذا �ــان قیــد الهــدف �شــكل معادلــة فهــذا �عنــي رغبــة متخــذ القــرار فــي تحقیــق مســتوى معــین . 1
ات للهـــدف �الضـــبط ال أكثـــر وال اقـــل، ومـــن ثـــم یتضـــمن قیـــد الهـــدف �ـــال النـــوعین مـــن االنحرافـــ

 . (+d- , d)السالبة والموجبة 
 إذا �ان قید الهدف على شكل متباینة �كون متخذ القرار إمام إحدى الحالتین التالیتین:. 2 
ــــ اعتبــار المســتوى المحــدد للهــدف �مثا�ــة حــد أقصــى ال ینبغــي تجــاوزه، و�التــالي فــأن المتباینــة أ 

 فقط عن الهدف. (-d)ومن ثم یتضمن قید الهدف االنحراف السالب  (≥)تأخذ شكل 
اعتبــار المســتوى المحــدد للهــدف �مثا�ــة حــد ادنــي ال ینبغــي أن تقــل عنــه المتباینــة، و�التــالي  ب.

فقــط عــن  (+d)ومــن ثــم یتضــمن قیــد الهــدف االنحــراف الموجــب  (≤)فــأن المتباینــة تأخــذ شــكل 
 الهدف.

 لمبحث الثانيا
 التطبیقيالجانب 

 :جمع البیاناتأوال: 
وتم إلى محافظة ذي قار  ( M.H.E )سنختص في هذا البحث على نقل األدو�ة من هذه شر�ة

حیـــث �كـــون الطلـــب علیـــة  اختیـــار احـــد هـــذه األدو�ـــة وهـــو شـــراب االلتها�ـــات ( االمو�ســـولین )
) تقــوم بتزو�ــد  ( M.H.Eوجــد ان شــر�ة و . �كمیــات �بیــرة و�صــرة مســتمرة لكونــه غیــر موســمي
) �ــارتون شــهر�ا و�ــل �ــارتون �حتــوي  ( 800محافظــة ذي قــار �كمیــة مــن هــذا الــدواء مقــدارها 

 -:) علبة حیث توزع هذه الكمیة على خمسة من مذاخر أدو�ة ذي قار و�ما یلي  ( 48على 
 .) �ارتون  150مذخر الشمس في سومر, سعة خزنه (  •
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 .كارتون )  100 مذخر الشفاء في الصالحیة , سعة خزنه ( •
 .) �ارتون  170( , سعة خزنه مذخر ذي قار في ألحبو�ي  •
 .كارتون )  130مذخر الرازي في الشرقیة , سعة خزنه (  •
 .) �ارتون  250(  , سعة خزنهمذخر بن حیان في مدینة البكر •

  -:) صیدلیة تتعامل مع هذه المذاخر شهر�ا وهي  15�اإلضافة إلى وجود ( 
 ) �ارتون   55( مقدار طلبهاصیدلیة الرفاعي ,  •

 ) �ارتون  40(  مقدار طلبهاصیدلیة الكرادي,  •

 ) �ارتون  35(  مقدار طلبها صیدلیة حیدر , •

 في قضاء الرفاعي                     ) �ارتون  23(  مقدار طلبهاصیدلیة أسراء ,  •

 ) �ارتون  37(  مقدار طلبها الروافد , صیدلیة •

 ) �ارتون 35 ( مقدار طلبها األحرار , صیدلیة •

 ) �ارتون  38(  مقدار طلبهاالمدى ,  صیدلیة •

 ) �ارتون  30(  مقدار طلبهامالك ,  صیدلیة •

 في قضاء الشطرة                      ) �ارتون  50(  مقدار طلبها صیدلیة الشطرة , •

 ) �ارتون  55(  مقدارا طلبهاالكر�الئیة ,  صیدلیة •

 ) �ارتون  20(  مقدار طلبها سلسبیل, صیدلیة •

 ) �ارتون  43(  مقدار طلبهاتبارك ,  صیدلیة •

 في محافظة ذي قار                  ) �ارتون  25(  مقدار طلبهاذي قار ,  صیدلیة •

 ) �ارتون  45(  مقدار طلبهاالحكمة ,  صیدلیة •

 ) كارتون 50(  مقدار طلبها النعیم,  صیدلیة •

أما �النسبة لكلف النقل من الشر�ة إلى المذاخر ومن المذاخر إلى الصیدلیات تختلـف �ـاختالف 

 -: )3(أماكن وجودها , و�مكن توضیح ما تقدم �الشكل 
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 .)  نقل الدواء من الشركة إلى مذاخر أدویة ذي قار ومن ثم إلى الصیدلیات األخرى  3شكل (ال 

 -: بناء النموذجثانیا: 
 ( WIN QSB  الجـاهزتم بناء نموذج نقل متعدد المراحل �استخدام برمجة األهـداف والبرنـامج 

) الهدف األول منه هو الحصول علـى أدنـى �لفـة نقـل ممكنـة والثـاني هـو عـدم وجـود عجـز فـي 
) قیود , وعـدد القیـود الهیكلیـة هـي (  7الكمیات المطلو�ة حیث �انت عدد قیود األهداف هي ( 

 14) متغیر , وعدد متغیرات االنحراف هي (  34) قید , وعدد المتغیرات األساسیة هي (  21
 .) متغیر 

 -متغیرات النموذج :: ثالثا
 -تقسم إلى نوعین :

 :المتغیرات األساسیة ( متغیرات القرار )
 -ي :أت�ما �تحدید هذه المتغیرات �مكن  
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X0 800والموزعة على المذاخر والتي تساوي( قدار الكمیة المعطاة من الشر�ة : �مثل م (  
دینار   150 ): �مثل الكمیة المنقولة من الشر�ة إلى مذخر الشمس و�كلفة (XA  كارتون شهر�ا

                                                                                                        للكارتون الواحد.
XB  ) دینار للكارتون 2000 : �مثل الكمیة المنقولة من الشر�ة إلى مذخر الشفاء و�كلفة (

                                                                                                         .الواحد 
XC  ) دینار للكارتون  2250: �مثل الكمیة المنقولة من الشر�ة إلى مذخر ذي قار و�كلفة (

                                                                                                        .الواحد 
XD ) دینار للكارتون  2500 : �مثل الكمیة المنقولة من الشر�ة إلى مذخر الرازي و�كلفة (

                                                                                                          .الواحد 
XE ) دینار للكارتون   3000: �مثل الكمیة المنقولة من الشر�ة إلى مذخر بن حیان و�كلفة (

                                                                                                        الواحد. 
XB1  ) دینار  1000: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الشفاء لصیدلیة الرفاعي و�كلفة (

                                             .للكارتون الواحد
XC1 دینار   800من مذخر ذي قار لصیدلیة الرفاعي و�كلفة ( : �مثل مقدار الكمیة المنقولة (

: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الشمس لصیدلیة الكرادي و�كلفة  XA2 .للكارتون الواحد
 .لواحدا) دینار للكارتون 1300(

XB2 دینار  1000من مذخر الشفاء لصیدلیة الكرادي و�كلفة (  : �مثل مقدار الكمیة المنقولة (
                                                                                                                                                                                                                                                         .للكارتون الواحد

XB3 دینار  ) ( 1000مذخر الشفاء لصیدلیة حیدر و�كلفة  : �مثل مقدار الكمیة المنقولة من
                                                                                                 .  للكارتون الواحد 

XD3  دینار 800(و�كلفة : �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الرازي لصیدلیة حیدر (
  .الواحدللكارتون 

XB4  ) دینار  1000: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الشفاء لصیدلیة أسراء و�كلفة (
    .للكارتون الواحد 

 XE4  ) دینار  500: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر بن حیان لصیدلیة أسراء و�كلفة (
                                                                                            .للكارتون الواحد

XB5 دینار  500لشفاء لصیدلیة مالك و�كلفة (: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر ا (
                                                                                                 . للكارتون الواحد

XD5  ) دینار  400: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الرازي لصیدلیة مالك و�كلفة (
                                                                                                    .للكارتون الواحد
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XB6  دینار 500ة و�كلفة ( : �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الشفاء لصیدلیة الشطر (
                                                                                               .للكرتون الواحد

XD6  ) دینار  400: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الرازي لصیدلیة الشطرة و�كلفة (
                                                                                                  .للكارتون الواحد 

XD7  ) دینار  400: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الرازي لصیدلیة الكر�الئیة و�كلفة (
                                                                                      .للكارتون الواحد

XE7 ) دینار 300: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر بن حیان لصیدلیة الكر�الئیة و�كلفة (
                                                                                      .واحدالللكارتون 

XC8 دینار  30سبیل و�كلفة ( : �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر ذي قار لصیدلیة سل (
.                                                                                              للكارتون الواحد 

XA9  ) دینار  300: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الشمس لصیدلیة تبارك و�كلفة (
                                                                                              .للكارتون الواحد 

XC9  ) دینار  300: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر ذي قار لصیدلیة تبارك و�كلفة (
                                                                                              .للكارتون الواحد 

XC10  ) دینار 300: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر ذي قار لصیدلیة ذي قار و�كلفة (
                                                                                              .للكارتون الواحد

XA11 دینار  300ولة من مذخر الشمس لصیدلیة الحكمة و�كلفة ( : �مثل مقدار الكمیة المنق (
                                                                                                  .للكارتون الواحد

XD11 دینار 300( خر الرازي لصیدلیة الحكمة و�كلفة:�مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذ (
 ون للكارت
                                                                                     .الواحد

              XA12 ) مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الشمس لصیدلیة النعیم و�كلفة� :
                                                                                                   .ارتون الواحد) دینار للك 300
XD12  ) دینار 300 : �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الرازي لصیدلیة النعیم و�كلفة (

                                                                                                  .للكارتون الواحد 
XB13  ) دینار 1000: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الشفاء لصیدلیة الروافد و�كلفة (

                                                                                             .للكارتون الواحد 
XE13  ) 500 : �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر بن حیان لصیدلیة الروافد و�كلفة (

                                                                                       .دینار للكارتون الواحد
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XA14 دینار 1300نقولة من مذخر الشمس لصیدلیة األحرار و�كلفة (: �مثل مقدار الكمیة الم (
         .الواحد للكارتون 

XE14 دینار  (500و�كلفة : �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر بن حیان لصیدلیة األحرار (
                                                                                      .للكارتون الواحد 

XA15 ) دینار 1300: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر الشمس لصیدلیة المدى و�كلفة (
                                                                                           . للكارتون الواحد 

XE15  ) دینار 500: �مثل مقدار الكمیة المنقولة من مذخر بن حیان لصیدلیة المدى و�كلفة (
  . للكارتون الواحد 

 :الموجب والسالب) متغیرات االنحراف(  المتغیرات اإلضافیة
di

 .)  pi: �مثل متغیر االنحراف الموجب و�كتب في البرنامج (  +
di-  ) مثل متغیر االنحراف السالب و�كتب في البرنامج� :ni (. 

  -أهداف النموذج :
 Min                                           .الحصول على اقل �لفة نقل ممكنة  (1)-

z1 = d1
+     

Min z2 = d2 .عدم وجود عجز في الكمیات المطلو�ة (2)-
- + d3

- + d4
- + d5

- + d6
- 

+ d7
       - 

 قیود النموذج
 -وهي : ,قیود األهداف  -أوال :

 ( قید الهدف األول )
1500XA + 2000XB + 2200XC + 2500XD + 3000XE + 1300XA2 + 300XA9 
+ 300XA11 + 300XA12 + 1300XA14 + 1300XA15 + 1000XB1+ 1000XB2 + 
1000XB3 +1000XB4  + 500XB5 + 500XB6 + 1000XB13 + 800XC1 + 300XC8 
+ 300XC9 + 300XC10 + 400XD5 + 800XD3 + 400XD6 + 400XD7 + 300XD11 
+ 300XD12 + 500XE4 + 300XE7 + 500XE13 + 500XE14 + 500XE15 + d1

- - 
d1

+  =  2500000  
  ( قیود الهدف الثاني )

X0 – XA – XB – XC – XC – XD – XE + d2
- - d2

+ = 0 
XA – XA2 – XA9 – XA11 – XA12- XA14 – XA15 + d3

- - d3
+ = 0 

XB – XB1 – XB2 – XB3 – XB4 – XB5 – XB6 – XB13 + d4
- - d4

+ = 0 
XC – XC1 – XC8 – XC9 – XC10 + d5

- - d5
+ = 0 

15
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XD – XD5 – XD3 – XD6 – XD7 – XD11 – XD12 + d6
- - d6

+ = 0 
XE – XE4 – XE7 – XE13 – XE14 – XE15 + d7

- - d7
+ = 0 

 -وهي : .القیود الهیكلیة  -ثانیا :
X0 = 800 

      XA2 + XA9 + XA11 + XA12 + XA14 + XA15 ≤ 150 ( قید سعة مذخر الشمس ) 
   XB1 + XB2 + XB3 + XB4 + XB5 + XB6 XB13 ≤ 100 ( قید سعة مذخر الشفاء ) 

 XC1 + XC8 + XC9  + XC9 + XC10 ≤ 170 ( قید سعة مذخر ذي قار )  
 XD5 + XD3 + XD6 + XD7 + XD11 + XD12 ≤ 130 ( قید سعة مذخر الرازي ) 

 XE4 + XE7 + XE13 + XE14 + XE15 ≤ 250 ( قید سعة مذخر بن حیان ) 
 XB1 + XC1 ≥ 55 ( قید طلب صیدلیة الرفاعي ) 
  XA2 + XB2 ≥ 40 ( قید طلب صیدلیة الكرادي )
 XB3 + XD3  ≥ 35 ( قید طلب صیدلیة حیدر ) 
 XB4 + XE4 ≥ 23 ( قید طلب صیدلیة أسراء )
 XB5 + XD5 ≥ 30 ( قید طلب صیدلیة مالك )

 XB6 + XD6 ≥ 50 ( قید طلب صیدلیة الشطرة )
 XD7 + XE7 ≥ 55 ( قید طلب صیدلیة الكر�الئیة )
 XC8 ≥ 20 ( قید طلب صیدلیة سلسبیل ) 

 XA9 + XC9 ≥ 43 ( قید طلب صیدلیة تبارك )
 XC10 ≥ 25 ( قید طلب صیدلیة ذي قار ) 
 XA11 + XD11 ≥ 45 ( قید طلب صیدلیة الحكمة  )

 XA12 + XD12 >= 50 ( قید طلب صیدلیة النعیم )
 XB13 + XE13 ≥ 37 ( قید طلب صیدلیة الروافد )
 XA14 + XE14 ≥ 35 ( قید طلب صیدلیة األحرار )

 XA15 + XE15 ≥ 38 ( قید طلب صیدلیة المدى )                                              
 

 : لسلسة التور�دحل نموذج النقل ثالثا : 

) �ما في الشكل Win QSB�استخدام البرنامج الجاهز ( النقل لسلسلة التور�د نموذج تم حل

  .) 4 رقم (

16
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 .لسلة التور�د�مثل حل نموذج النقل  )  4( قم الشكل ر

 -تحلیل وتفسیر النتائج : را�عا:
 -: االتي) تبین  2-3 من خالل مالحظة حل النموذج الموضح في الشكل رقم (

 = n1) أي ان (1,066,000 أدن��ى كلف��ة كلی��ة للنق��ل یمك��ن الحص��ول علیھ��ا ھ��ي ( أوال: 
 .) تمثل االنحراف السالب للھدف األول n1) وكما ذكرنا سابقاً (  1,434,000

 -:یتبین اآلتي مالحظة الهدف الثاني ( عدم وجود عجز في الكمیات المطلو�ة ) عند ثانیا : 
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وهــذا �عنــي عــدم  ) �ــارتون شــهر�اً XA = 150 ( �انــتمــذخر الشــمس ل الكمیــة المنقولــة .1

                                                                                                               .)  n3 = p3 = 0(  تجاوز على سعة المخزن لذلك �انت
وهذا �عني عدم تجاوز  ) �ارتون شهر�اً  XB = 100(  �انت مذخر الشفاءالكمیة المنقولة ل .2

               .)  n4 = p4 = 0( على سعة المخزن لذلك 
وهذا �عني عدم  ) �ارتون شهر�اً  = XC 170( �انت مذخر ذي قار المنقولة ل الكمیة .3

 .   ) n5 = p5 = 0(تجاوز على سعة المخزن لذلك 
عدم تجاوز وهذا �عني  ) �ارتون شهر�اً = XD  130( �انت مذخر الرازي الكمیة المنقولة ل .4

                  .)  n6 = p6 = 0(  على سعة المخزن لذلك
عدم وهذا �عني  ) �ارتون شهر�اً   XE = 136(�انت مذخر بن حیان الكمیة المنقولة ل .5

 . ) p7 = 114( لذلك  شهر�اً  كارتون )  250تجاوز على سعة المخزن حیث ان سعته ( 
 -كمیات الطلب للصیدلیات �انت �ما �أتي :ثالثا : 

                                     .�أخــذ مــن مــذخر الشــفاء  كــارتون شــهر�اً  ) 55( �انــت صــیدلیة الرفــاعي كمیــة الطلــب ل .1
  .من مذخر الشمس �أخذ  ) �ارتون شهر�اً  40(  �انتصیدلیة الكرادي كمیة الطلب ل .2
 . لشفاءمن مذخر ا�أخذ  ) �ارتون شهر�اً  35(  كانت صیدلیة حیدركمیة الطلب ل .3
 .  من مذخر بن حیان�أخذ  ) �ارتون شهر�اً  23(  �انتصیدلیة أسراء كمیة الطلب ل .4
 10)( مــن مــذخر الشــفاء �أخــذ  ) �ــارتون شــهر�اً  30(  �انــتصــیدلیة مالــك كمیــة الطلــب ل .5

 . ) �ارتون  20كارتون ومن مذخر الرازي ( 
  . الرازي من مذخر �أخذ  ) �ارتون شهر�اً  50(  �انتصیدلیة الشطرة كمیة الطلب ل .6
)  52الرازي(  من مذخر �أخذ �اً هر ) �ارتون ش 55(  �انتصیدلیة الكر�الئیة كمیة الطلب ل .7

  .) �ارتون  3كارتون ومن مذخر بن حیان ( 
 .من مذخر ذي قار  �أخذ ) �ارتون شهر�اً  20(  �انتصیدلیة سلسبیل كمیة الطلب ل. 8
)  23الشـمس (  مـن مـذخر �أخـذ ) �ـارتون شـهر�اً  43(  �انـتصیدلیة تبارك كمیة الطلب ل .9

 .) �ارتون  20كارتون ومن مذخر ذي قار ( 
 .من مذخر ذي قار  �أخذ ) �ارتون شهر�اً  25(  كانت صیدلیة ذي قاركمیة الطلب ل .10
 .من مذخر الشمس  �أخذ �ارتون شهر�اً  45 )(  �انتصیدلیة الحكمة كمیة الطلب ل .11
)  42( من مذخر الشمس  �أخذ ) �ارتون شهر�اً  50(  �انتصیدلیة النعیم كمیة الطلب ل .12

  .) �ارتون  8كارتون ومن مذخر الرازي ( 
  . من مذخر بن حیان �أخذ ) �ارتون شهر�اً  37(  �انتصیدلیة الروافد كمیة الطلب ل .13
 .من مذخر بن حیان  �أخذ ) �ارتون شهر�اً  35(  �انتصیدلیة األحرار كمیة الطلب ل .14
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 . من مذخر بن حیان �أخذ ) �ارتون شهر�اً  38(  �انتصیدلیة المدى الطلب لكمیة  .15
 لمبحث الرا�عا

 والتوصیات االستنتاجات
 االستنتاجات

نستنتج ما �أتي  هداف لسلة التور�دمن خالل حل نموذج مشاكل النقل المتعدد اال
:- 
داخــل  اسـتخدام األسـالیب الكمیـة ســاعد متخـذ القـرار فــي حـل المشـاكل المعقــدة لمشـكلة النقـل .1

 . سلسلة التور�د
هــداف فــي حــل مشــاكل النقــل المتعــدد األ الكفــؤةتعتبــر طر�قــة برمجــة األهــداف مــن الطرائــق  .2

 .لسلسلة التور�د
ولین ) مـن الشـر�ة إلـى أدنـى �لفـة �مكـن الحصـول علیهـا لنقـل شـراب االلتها�ـات ( االمو�سـ .3

  ) .  1.066.000المذاخر في محافظة ذي قار ومن ثم إلى الصیدلیات هي ( 
  . عجز في الكمیات المطلو�ة  عدم وجود أي .4
) سـاعد فـي حـل الجانـب التطبیقـي والحصـول علـى  win QSB(  لجاهزاستخدام البرنامج ا .5

 .النتائج بوقت اقل وجهد اقل 

 التوصیات :
توجیه اهتمام متخذي القرار في المصانع والشر�ات عامة إلى االعتماد على أسـالیب �حـوث  .1

   .العملیات واإلدارة الحدیثة لتحقیق أهدافهم 
) لحــل مشــاكل  Win QSB( الجــاهزإتبــاع طر�قــة برمجــة األهــداف عــن طر�ــق البرنــامج  .2 

ألن في هـذه الطر�قـة تـوفیر والمشاكل المعقدة األخرى  هداف لسلسلة التور�داألالنقل المتعدد 
   .للجهد والوقت

 لمصادرا

1.Hahan, C.K., Duplag, E.A., & Hartley, J.L., “ Supply Chain 
Synchronization: Lesson From Hyundai Motor Company” , 
Interface, (2000) 

نتجات النفطیة، رسالة مفي نقل التطبیق برمجة األھداف  (1998) محمد عامر، المولى 2.
 .جامعة بغداد  – االقتصاد اإلدارةماجستیر مقدمة الى كلیة 
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دراسة اتخاذ القرار المتعدد األهداف الختیار البدیل األفضل لقالب  ) 2007, واثق حیاوي (
في سحب الیذ   .3 قسم هندسة االنتاج  رسالة ماجستیر في الهندسة الصناعیة,, شر�ة أور 

.والمعادن، الجامعة التكنولوجیة  

4.Holzman A.G.(1981) Mathematical  Programming for Operation 
Research & Computer Scientists , Marcel Dekker Inc., New York.          

                                     

) , �حـوث العملیـات تطبیقـات علـى الحاسـوب , دار (2007ماجدة التمیمي , احمد الصـفار  .5
 عمان األردن , الطبعة األولى . –المناهج للنشر والتوز�ع 

) , تطبیقـات �حـوث 2009د . صالح مهدي محسن العامري , د . عواطف إبراهیم الحـداد ( .6
 األردن , الطبعة األولى . –العملیات في اإلدارة , أثراء للنشر والتوز�ع 

 السعود�ة . –الر�اض  –) , مقدمة في �حوث العملیات , دار المر�خ للنشر 2011طه (حمدي  .7

) , �حوث العملیات مدخل علمي التخاذ القـرارات , دار 2009الموسوي , د . منعم زمز�ر ( .8
 عمان , الطبعة األولى . –وائل للنشر 

) , محاضــرات فــي �حــوث العملیــات , مدیر�ــة دار الكتــب 2010د . فوز�ــة غالــب , عمــر ( .9
  البصرة , الطبعة األولى . –العراق  –للطباعة والنشر 
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) , �حوث العملیات تطبیقات على 2007. أحمد إسماعیل , ماجدة عبد اللطیف محمد (12
 عمان , الطبعة األولى . –الحاسوب , دار المناهج للنشر 

13.Leon , C. and Palacios F.(2009) Evaluation of rejected cases in an 
acceptance system With data envelopment analysis and goal 
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1411-1420). 
14.Martel J.M. and Aouni B. (1990)Incorporating the Decision-Makers 
Preferences in the Goal- Programming Model, Journal of the 
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The Role of Multi-Objective Supply Chain Management in 
Improving Customer Service and Raising the Level of 

Competition for Productive Companies 
 

            Ali Hussein Hasan       Watheq Hayawi Laith        Abbas Salem Kadim 
        Depart. Public Administration           Depart. Statistics               Depart. Business Management 

College of Administration and Economics 
University of Sumer 

 
Abstract: 
The international economic environment in general and marketing in 
particular is attending a series of changes and qualitative changes at 
different levels, which led to increased competition between companies 
to provide the best services to satisfy the customer and achieve profits. 
The cost of transport plays an effective role in the total cost of the 
product, which affects the level of competition for the company. We 
used the quantitative methods to manage the supply chain to reduce the 
cost of transport and improve customer service and raise the level of 
competition. 
The study was carried out in the province of Dhi Qar (Sun Store,  Al-
Shifa Store , Dhi Qar Store, Al-Razi Store, Bin Hayyan Store). It is 
supplied by Midrch Halogen Fulgen (M. H. F), Its one of the most 
important pharmaceutical companies in Iraq / Basra and it is the first 
stage in the transport process within the supply chain. 
The five medicinal incubator distribute the substance of syrup 

(Amoxiline) to fifteen pharmacies throughout the province of Dhi Qar 

and this is the second stage in the transfer process within the supply 

chain. An integrated (not suspended) model has been constructed to 

solve multi-objective transport problems. The model consists of two 

objectives: the reduce cost of transport to the lowest possible cost; the 

second objective is that the quantities stored in the bakery are less than 

or equal to the capacity of these warehouses. This model has been 

solved using the goal programming method for dealing with multi-

objective problems and using the Win QSB. 
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دراسة نظم الحجز االلكترونیة باستخدام برنامج المحاكاة وبرنامج 
 التسویق السیاحي االلكترونيالعاملین في مجال  ألداءدراسة تطویریة   – ولغالی

 
 

Study Of Electronic Booking Systems Using The 
Simulation Program And The Galileo Program 

Developmental Study Of The Performance Of Employees In The 
Field Of Tourism Marketing 

 
 

 ص:خلالم
في  التجارة االلكترونیة المستخدمة في الحجز االلكتروني أنظمة  لتطو�ر  هدف البحث   

وقد تم استخدام بیانات نظام الحجز غالیلو في تحلیل  مجال التسو�ق السیاحي االلكتروني .
اعتماد وقد تم  المحاكاة . المتاحة في هذا البرنامج فضال عن برنامج االلكترونیة  تاال�عازا

، فضال عن توز�ع استمارة  إشكالیات الدراسة عن التحلیلي اإلحصائي في اإلجا�ةالمنهج 
توصل الباحثان إلى إن االهتمام بتطو�ر مهارات العاملین في  لهذا الغرض ،  أعدت استبانه

مجال الحجز االلكتروني سیسهم في تعز�ز وتطو�ر التجارة االلكترونیة في مجال الحجز 
 لسیاحي والخدمي العراقي .االلكتروني في القطاع ا

             Abstract  
 

   The aim of the research is to develop e-reservation systems 
used in e-commerce in the field of e-tourism marketing. 
Galileo booking system data has been used to analyze the 
electronic instructions available in this program as well as the 
simulation program. The statistical analytical approach was 
adopted in response to the problems of the study, as well as 
the distribution of questionnaire prepared for this purpose. 
The researchers concluded that the interest in developing the 
skills of employees in the field of electronic booking will 
contribute to the promotion and development of electronic 
commerce in the field of electronic booking in the tourism 
sector and the Iraqi service. 

 
 

 

 .م.د. عامر عبد اللطیف �اظم العامري أ
الجامعة التقنیة الوسطى/الكلیة التقنیة اإلدار�ة 

 

 أ.م. علي عبد الحسین جبر الجشعمي 
 جامعة الفرات األوسط التقنیة/المعهد التقني �ر�الء
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 مقدمة 
تعتمد اغلب  إذ،  التجارة االلكترونیة أهمیة �بیرة في مجال الحجز االلكتروني �حتل موضوع

المتمثلة �التعامل الكترونیا مع شر�ات الطیران وشر�ات السیاحة على تطبیقات هذه التجارة 
وتطبیقات وتستعمل شر�ات الطیران برامج الكترونیة  .طلبات الز�ائن والعمالء لهذه الشر�ات 

نامج االلكترونیة ومن هذه البرمجیات هي برنامج غالیلو ؛ و�تمیز هذا البر  أعمالها إلتمام متعددة
استخدامه وسهولة الوصول وسرعة االنجاز والتطبیق ، وهو ما جعله  �مزا�ا �ثیرة منها سهولة

األكثر استعماال في شر�ات السفر والسیاحة على مستوى العراق في األقل . ومن هنا  التطبیق
و�یان أهم مزا�اه فضال عن مقارنته اآلتي تسلیط الضوء على هذا البرنامج  حاول البحث

في برامج إحصائیا مع برنامج المحاكاة الذي أصدرته ذات الشر�ة �وسیلة تدر�بیة للمشتر�ین 
 . الحجوزات 

 األولالمبحث 
  منهجیة الدراسة

و�عض الدراسات السا�قة في هذا المجال  في هذا المبحث عرض منهجیة الدراسةسیتم        
 .أدناهوعلى النحو المبین في 

 : مشكلة الدراسة: أوال
 -: اآلتیة�مكن عرض مشكلة البحث ضمن النقاط  

 ؟ ا هو ترتیب متغیرات ا�عازات البحث حسب أهمیتها من وجهة نظر عینة البحثم .1
رنامج ب الحاسوب وو�ة بین برنامجي محاكاة بدرجة معنإحصائیة هل توجد فروق  .2

 االلكتروني ؟ الحجزغالیلو من حیث ترتیب ا�عازات 
 

 : الدراسةثانیًا:أهداف 
  -�سعى هذا البحث إلى تحقیق األهداف اآلتیة :  

 برنامج المحاكاة �الحاسوب في تطو�ر مهارات الحجز االلكتروني . إسهاممعرفة مدى  .1

 وعرض ا�عازاتها االلكترونیة .استعراض  المتغیرات المتضمنة ضمن برنامج غالیلو  .2
تحدید المعوقات والمشاكل االلكترونیة والتصمیمیة لبرامج المحاكاة من وجهة نظر  .3

 المتدر�ین .
 : الدراسة فرضیاتثالثا:

 -تسعى الدراسة إلى اإلجا�ة عن الفرضیات اآلتیة:
تؤدي برامج المحاكاة االلكترونیة دورا ا�جابیا في تحسین المهارات في مجال  .1

 . الحجز الجوي للمتدر�ین
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لبرنامج المحاكاة تأثیرا ذي داللة معنو�ة في التأثیر اال�جابي على مهارات    .2
 . ةالجو� الحجوزات العاملین في مجال انجاز 

بین برنامجي المحاكاة و�رنامج غالیلو  اللة معنو�ة فوارق إحصائیة بد توجد .3
 في مجال الحجز الجوي �النسبة للمتدر�ین .

بین وجهة نظر العاملین في مجال  واختالف ذي داللة معنو�ة اینهناك تب .4
�الحاسوب و�رامج  في رؤ�تهم إلسهام برامج المحاكاة الحجز االلكتروني 

 جودة الحجز االلكتروني .غالیلو في تعز�ز 
 :الدراسة وعینة مجتمع :را�عا

 Travelترفل بورت ( شر�ة في) متدر�ًا  تدر�وا  45من ( تكونت عینة الدراسة     
port(  في فرع �ر�الء وفرع �ابل ، ) 22و( ) مستجیبًا في فرع �ر�الء23بواقع( 

 -) خصائص عینة البحث و�ما یلي :1و�ظهر جدول (.  في فرع �ابل مستجیباً 
 ) خصائص عینة البحث1جدول (

 لخصائصا 
 
 

 الفرع

الحالة  المؤهل الدراسي الجنس
 االجتماعیة

 العمر الحالة المهنیة
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 2 2 8 9 2 3 8 12 - 10 13 1 4 18 7 16 كر�الء

 2 7 7 5 1 5 6 11 1 6 15 2 1 19 5 17  �ابل

 4 9 15 14 3 8 14 23 1 16 28 3 5 37 12 33 المجموع 

 9 20 33 31 7 18 31 51 2 36 62 7 11 82 27 73 النسبة%

%) من 73بلغت ( إذیتبین من الجدول أعاله إن نسبة الذ�ور أعلى من نسبة اإلناث ، 
وسجلت نسبة الحاصلین على شهادة البكالور�وس أعلى نسبة من بین الفئات العینة.  
%) 62(%) من مجموع العینة . في حین �انت نسبة المتزوجین 82بلغت ( إذاألخرى 

%) من مجموع 51و�لغت نسبة من �عملون في شر�ات سیاحیة ( من مجموع العینة .
%) من 33النسب بواقع ( قد سجلت أعلى 30-26من و�انت الفئة العمر�ة العینة .

  مجموع العینة .
 :البحث أدوات:خامسا 

المقیـــــــاس الـــــــذي وضـــــــعه  إلـــــــىاســـــــتنادًا  صـــــــممت اســـــــتمارة اســـــــتبیان االســـــــتبانة : .1
)Mourice,2008(  لجمــــع البیانــــات �خصــــوص اال�عــــازات االلكترونیــــة لمتغیــــرات

 . البرنامجین 
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 :البرنامجینتحلیل المحتوى  .2
و�رنامج المحاكاة  GALILEO غالیلو امج الحجزنبتحلیل محتوى بر  انقام الباحث  

 الخاص �الحجز االلكتروني تحلیال �میًا وفق الخطوات اآلتیة :
هي تضمنتها االستبانة  تحدید فئات التحلیل :عدت مهارات الحجز االلكتروني التي •

 . اإلحصائي لتحلیلفئات  ا
زات المستعملة للوصول لنها�ة موضوع تحدید وحدة التحلیل : اعتمد الباحث اال�عا •

التي یتضمنها  )Helpائه فضال عن اال�عازات االلكترونیة التعلیمیة (و�نهالحجز 
 . دات التي تتناسب مع موضوع البحث الحالي�وحدة للتحلیل ألنها أكثر الوحالبرنامج 

 
�اختیار وحدة الكترونیة  �طر�قة عشوائیة من  انمن ثبات التحلیل قام الباحث للتأكد •

 . دة الكترونیة من برنامج المحاكاة ووح غالیلوكتروني الحجز االلمتغیرات 
 معامالت الصدق والثبات لمتغیرات البرنامجین: )2جدول (

 البرنامج
 متغیراتال

 برنامج غالیلو
GALILEO 

 برنامج المحاكاة
Simulation 

 0.77 0.78 التوقیع و�خراجالتوقیع 

 0.78 0.76 النقل الجوي 

 0.75 0.77 األساسيسجل الحجز 

 0.76 0.78 االختیاري سجل الحجز 

 0.74 0.76 خصائص سجل الحجز

 0.75 0.75 نظام الصنادیق

 0.78 0.79 معلومات السفر

 0.76 0.77 المتغیرات �كل

إن المعامل اإلحصائي الكلي لبرنامج غالیلو  ) 2یتضح من استعراض قیم الجدول (
الناحیة الكمیة و�عطي ) لبرنامج المحاكاة ، وهو مقبول من 0.76) و�لغ (0.77بلغ (

مصداقیة للتحلیل المیداني على الرغم من انخفاض مصداقیة �عض المتغیرات دون 
 %) لكال المتغیر�ن.78معدل الـ (

 :  إجراءات الدراسة.3
تم تهیئة استمارة االستبیان �شكلها النهائي ومن ثم توز�عها على عینة البحث في  •

  الشر�ات السیاحیة مجتمع البحث . 
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بتحلیل متغیرات الحجز االلكتروني ممثلة �ا�عازاتها االلكترونیة قام الباحثان �عد ذلك  •
برامج الحجز بتحلیل  انالتحلیل في صورتها النهائیة قام الباحث أداة  أصبحت أن�عد 

 .  اإلحصائي الحجز �وحدة للتحلیل �افة مستعمال  موضوع ني �متغیراتهاااللكترو 
 .تم استخراج النسب المئو�ة إل�عازات �ل برنامج على حدة  •
 و�خضاعها للتحلیل اإلحصائي .  جمع االستبانة من عینة البحث •
 .Spps 11من خالل برنامج حزم البیانات  اإلحصائیةتحلیل النتائج  •

 عدة منها : إحصائیة أسالیباستخدم الباحثان  : المستخدمة اإلحصائیة األسالیب.4
 المئو�ة والتكرارات .النسب  .1

 . Fختبار التباین ال معامل .2
 .اإلحصائیةلتحلیل الفروقات  Mann- Whitneyمعامل اختبار  .3
 :�عض الدراسات السا�قة  :سادسا

اطلع الباحثان على �عض الدراسات السا�قة  تتناول موضوع المحاكاة و الحجز 
 المتعلقة بهذا الموضوع :االلكتروني ، وفیما �أتي عرض ألهم الدراسات السا�قة 

التدر�ب في مجال   قیاس نتائجالدراسة  هدفت ):Hoit & Mourice ,2008(دراسة  .1
)مر�ز تدر�ب في مجال  36.وتكون مجتمع البحث من (  بر�طانیاالحجز االلكتروني في 

) متدر�ًا في هذه المراكز . 238الحجز االلكتروني في مدینة لندن على  عینة من( 
اسة إلى  إن المتدر�ین عندما یتخرجون من البرامج التدر�بیة یتقنون �حدود توصلت الدر 

االلكترونیة والجزء المتبقي من المهارات �كتسبوها من برامج المحاكاة  تاال�عازا% من 33
 والممارسة المیدانیة للعمل االلكتروني .

): هدف البحث إلى التعرف على نظام الحجز 2012دراسة محمد، وحمودات (  .2
االلكتروني ودوره في تفعیل اإلدارة االلكترونیة ، وقد تم تطبیقه في الخطوط الجو�ة العراقیة 

مجموعة من االستنتاجات �ان من أهمها : یتمیز نظام  إلىنینوى . توصل الباحثان  –
رة الكترونیة �سهولة االستخدام وال یتطلب من المستفید أي الحجز وما یتبعه من دفع وتذ�

خبرة أو معرفة �أي لغة من لغات البرمجة المستخدمة ، أوصى البحث �ضرورة توفیر 
أجهزة الحاسوب لجمیع الفروع التي تعاني من نقص أو عدم توافر األجهزة و�أعداد 

من خالل تقلیل الجهد والزمن  ومواصفات جیدة لما لها من تأثیر على رفع �فاءة القرارات
 المبذول . 

): هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة برامج 2012دراسة الجشعمي ( .3
المحاكاة الجاهزة في تطو�ر مهارات العاملین في مجال الحجز االلكتروني في شر�ات 
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ي فاعلیة السفر والسیاحة . وقد توصلت الدراسة إلى وجود دور �بیر لبرامج المحاكاة ف
 العالمیة . ساالمادیو التدر�ب االلكتروني ، �المقارنة مع التطبیقات األساسیة لبرامج 

 المبحث الثاني
  أساسیةبرامج الحجز الجوي مفاهیم  

عرض المفاهیم النظر�ة واألساسیة لبرامج الحجز الجوي (غالیلو والمحاكاة �مكن 
�الحاسوب ) والمصمم من قبل شر�ة ابولو العالمیة للحجوزات الجو�ة والمعتمد من 

  -:األتيشر�ة ترفل بورت ، وعلى النحو 
  :  rogramP Galileoغالیلوبرنامج   :  أوال      
نظام  �إنشاءوالتي قامت  United Airlines 1971عام  إلىتعود نشأة برنامج غالیلو    

تم تطو�ره  1989-1987وخالل المدة من  Apolloعلیه اسم  أطلقتللحجز االلكتروني 
 انظام أصبح 1993، ثم في عام   Galileoالتحسینات علیه لیعرف فیما �عد بـ  و�دخال

 و�عرف برنامج. )Galileo International )Karcher,1996,20عالمیًا �حمل اسم 
منذ عام  Travel portنظام حجز الكتروني تمتلكه شر�ة  �أنه Galileo programغالیلو 
 Open Travel، وهو عضو في اتحاد النقل الجوي الدولي وتحالف النقل المفتوح م 2002

Alliance   وشر�ةSITA )Humphreys, 1995, 34 .( أ�عادسبعة یتضمن البرنامج 
والنقل الجوي ، وسجل الحجز التوقیع من الجهاز ، و�خراجللعمل االلكتروني هي (التوقیع 

نظام الصنادیق ،ومعلومات ، وسجل الحجز االختیاري،وخصائص سجل الحجز ، و األساسي
 : األ�عادتوضیح موجز لهذه  �أتيوفیما السفر).

 مجموعة من المتغیرات ضم هذا البعد� :Sign on & Sign offالتوقیع  و�خراجالتوقیع  .1
هي معرفة معلومات عن هو�ة المستخدم ورموز المهام االلكترونیة والتوقیع في فرع 

 . اإلجباري وتوقیع الخروج مناطق العمل النشطة  معرفةالشر�ة فضال عن 
عرض  أهمهاو�ضم هذا البعد متغیرات عدة من  : AIR Transportationالنقل الجوي  .2

) وما یتعلق بتوقیت  أولى، ودرجة  أعمالسیاحیة ، ورجال درجات النقل المختلفة  (
(مغادرة ووصول ) ونقاط التوقف في المطارات فضال عن تغییر المطار الرحالت 
 .و�ل ما یتعلق �سجل الرحالت الجو�ةوالوجهة 

 أهمها�ضم هذا البعد متغیرات عدة من : BF Mandatory األساسيسجل الحجز  .3
ومعرفة رموز الحجز الهاتف والبر�د االلكتروني  أرقام و�دخالالمسافر�ن  أسماء ترتیب

 .و�نهائهفضال عن استعراض واسترجاع سجل الحجز 
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خاصة �طلبها �ضم هذا البعد متغیرات : BF Optional Filedسجل الحجز االختیاري  .4
المسافر مثل استعراض قائمة المقاعد الشاغرة على متن الرحلة  ، وتغییر المقعد 

 .و�لغائها اواستعراضه لألعضاء األمیال، وتكو�ن عدد المطلوب 
یتضمن هذا البعد متغیرات تتعلق �سمات  :  BF Functionخصائص سجل الحجز .5

سجل حجز المسافر وخصائصه مثل حیازة سجل الحجز بواسطة الرحلة واالسم والبحث 
تار�خ رقم المتشا�ه على متن الرحلة وعرض قوائم المسافر�ن واستعراض  األسماءعن 

 الحجز لشر�ة الطیران وغیرها من المتغیرات الفرعیة .

متغیرات استعراض الجدول لجمیع �ضم هذا البعد :Queue Systemنظام الصنادیق  .6
المتضمنة وسائل االتصال �المسافر ، واستعراض سجل الحجز صنادیق التخز�ن 

 واستعراض عدد البرقیات في صندوق البرقیات . 
�حتوي هذا البعد متغیرات تتعلق �استعراض :  Travel Informationمعلومات السفر  .7

واستعراض الصفحة فهرس لنظام غالیلو للمعلومات واستعراض الفهارس رقمیا او حرفیًا 
 والفصل فضال عن استعراض الخرائط بواسطة اسم الدولة و�واسطة اسم المنطقة .

 : rogramPimulation S ثانیًا: برنامج المحاكاة
انه ما زال  إالمن ثالثة عقود  أكثر�الرغم من قدم هذا النوع من البرامج الذي عرف منذ 

والذین �ستثمرون الیوم الشئ الكثیر في تصمیم وتطو�ر محل اهتمام صانعي البرمجیات 
وقد قام  ).9، 2007(رمضان ،  األنظمةمتعددة من  أنواعلمحاكاة  أفضلحزم برمجیات 

الباحث (كارلوا�من) ، �اعتماد على �حوث التعلم والتدر�ب ، وتم تجر�ب هذه التصامیم مع 
جهاز ، والعمل  أيالمتدر�ین والطلبة قبل تحمیلها . �ما انه �مكن للمستخدم تحمیلها في 

تعلیمیة مستقلة ؛ �مكن  أداة ؛ لتكون  أعدت�ل محاكاة  إناالنترنت . �ما  إلىدون الحاجة 
استخدامها في سیاقات تعلیمیة متنوعة لتعطي الحر�ة للمدرب ، الختیار ما یناسب 

الموضوع المراد تدر�سه، واستخدامها في المحاضرة والمعمل  أوالبرنامج التدر�بي 
و�مكن تعر�ف برنامج المحاكاة  ).1، 2012والواجبات التدر�بیة (المسعودي ، المزروع ،

ونات النظام الثابتة والعالقات التي تر�ط �عضها �البعض عبارة عن تمثیل لمك على انه  
لى مدى وخصائص النظام الدینامیكیة ع تلسلو�یا، فضال عن التمثیل المنطقي  األخر

ومكوناته . و�مكن فترة مراقبة زمنیة محددة، وتحت فرضیات معینة تتعلق �عمل النظام 
الذي هم �صدد  األنموذجتجارب فرضیة على  إجراءمن برنامج المحاكاة متخذي القرارات 

 .العمل علیه بدال من اختبار نتائجه الفعلیة على النظام الحقیقي 
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 استخدام برامج المحاكاة : أسبابثالثًا: 
 اآلتیةمن خالل النقاط �مكن عرضها عدة  أسبابالستخدام برامج المحاكاة  إن

 : )502، 2012(الجشعمي ،)15، 2007(رمضان،
" على النظام الحقیقي ، نظرا  إذا –من نوع "ماذا  أسئلةعن  لإلجا�ةدراسات  إجراء-1

 ي تجر�بي .أنموذج وصفالمحاكاة  أنموذجلكون 

المحاكاة الحاسو�ي بر�ط العالقات والكیانات الموجودة في النظام في  أنموذج�قوم -2
 نظام الحقیقي .المحلل على الفهم الجید لل أوصورة متكاملة تساعد متخذ القرار 

المحاكاة الحاسو�ي على جوانب �عینها من خصائص النظام المطلوب  أنموذجیر�ز -3
 �النظام . معرفة شمولیة إلىاستخدامه  أویتطلب بناءه  ها ، فلذا الفهم أودراستها 

منها  األنسبالتشغیلیة للنظام الختبارها وتحدید  أوسهولة تغییر البدائل التصمیمیة -4
 تتطلب معرفة متخصصة في البرمجة . وذلك من خالل واجهات رسومیة ال

نظام  إلىتعقیدات وتفاصیل واقعیة عن المشكالت المطلوب دراستها  إدخال إمكانیة-5
.القدرة على ضغط  إلیهامحاكاة الحاسو�یة مما یز�د من دقة الحلول التي یتم التوصل 

ات هذا النظام على مدى فترات زمنیة یة سلو�زمن النظام المحاكي �شكل �بیر لدراس
 ول خالل دقائق معدودة هي فترة تشغیل برنامج المحاكاة .متفاوتة الط

 أفضلة التي مازالت في طور التصمیم لتحدید یلالمستقب األنظمةالقدرة على دراسة -6
 البدائل لتصمیمها وتشغیلها .

ه مع الوقت �لما استحدثت تغییرات سهولة تغییر النظام وهیكله التنظیمي و�یئة عمل-7
 تمثیال جیدا للواقع . األنموذجفي أي من هذه المعطیات حتى یبقى 

استخدام برامج المحاكاة الحاسو�یة ذات الواجهات الرسومیة المتحر�ة وذات  إمكانیة-8
 تعلیمیة وتدر�بیة �كفا�ة عالیة . �أدواتالمؤثرات متعددة الوسائط 

 -: المحاكاة  خصائص برامج را�عًا:
(المسعودي ،  �أتيما  أهمهامن تتمیز برامج المحاكاة �مجموعة من الخصائص 

 -:)5-4،  2012والمزروع، 
ز�ادة الدافعیة لدى المتدر�ین وتجذب اهتمامهم نحو التعلم �ما �خدم  إلىتؤدي  .1

 العملیة التدر�بیة .

المرئي �الصوت تقدم برامج المحاكاة فرصة رؤ�ة المعلومات من خالل التمثیل  .2
والصورة والحر�ة والنص �ما �عزز من تر�یز البرامج التدر�بیة في ذهن 

 المتلقي.
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تساعد المحاكاة في تجنب المخاطر والكلفة الكبیرة في حل المشكالت من  .3
االكتفاء بتمثیلها  و�نماالمشكلة الحقیقیة ،  إلىتجر�ة دون التطرق  إجراءخالل 

 ب .وتولید البیانات عنها �الحاسو 
أو التغییر الذي ینشده الباحث  أكثر في إجراءتوفر برامج المحاكاة مرونة  .4

الحقیقیة التي  التجارب إجراء، وذلك مقارنة �الواقع في المتعلم أو المتدرب
 تغییر علیها . أي �كون من الصعب إجراء

تساعد برامج المحاكاة في توفیر زمن اقصر في حل  إذتقلیل وقت التعلم ،  .5
 أثبتت إذطو�لة ،  أزمنةعلى صعید الواقع  وتأخذالمشكالت التي نواجهها ، 

الوقت المتطلب لتعلم مواد دراسیة معینة �استخدام المحاكاة �قل  إنالدراسات 
 .األخرى % مقارنة �الطرق التعلیمیة 50-30�حوالي 

للمتعلمین والمتدر�ین ، وتحسین عملیة التذ�ر ، و�قاء النمو المعرفي  إلىتؤدي  .6
اثر التعلم �سهولة وانتقاله إلى مواقف جدیدة ، و�ما إن طر�قة المحاكاة تجعل 

، فان تعلمه �كون أكثر ثباتًا وأ�قى أثرا من ذلك المتعلم یتعلم من أخطائه 
علومات المتعلم الذي یتعلم عن طر�ق أداء اإلجا�ة الصحیحة مستندًا إلى م

 محفوظة .
تقدم المحاكاة معلومات عن التعلم والمتعلم أثناء استخدامه  إذ، التقو�م الذاتي  .7

للبرنامج ، حیث تسجیل استجا�اته في �ل مرة �ستخدم فیها البرنامج ، ومن ثم 
 فهي توفر للمتعلم تقو�مًا ذاتیًا جیدًا سر�عًا ألدائه أوال �أول.

 
 

 :Computer Reservation System (CRS)نظام الحجز االلكتروني :ًا خامس
واالستعالم والقیام �عملیات الحجز للسفر .  االلكتروني  لتخز�نل�ستعمل  هو نظام حاسو�ي

 في البدا�ة شر�ات الطیران ، ثم امتد فیما �عد لتستخدمه و�االت السفر .استخدمته 
الكبیرة التي تبیع تذاكر السفر لشر�ات ز االلكتروني جوتعرف نظم الح )،5،  2007،كده(

 Global Distribution System (GDS)�اسم نظم التوز�ع العالمي ، طیران عدة 
لشر�ات منحت شر�ات الطیران صالحیة الحجز االلكتروني . )8، 2010، 1(وصفي.

التوز�ع العالمي المتخصصة ،التي تتیح للعمالء عملیة الحجز عبر االنترنت .وتتیح نظم 
السیارات فضال عن تذاكر السفر  وتأجیرالتوز�ع العالمي الحدیثة حجز غرف الفنادق 

وتوفر نظم الحجز االلكتروني خدمة الحجز واالستعالم ،وتذاكر القطارات في �عض الدول .
مج السیاحیة المتكاملة ،والرحالت البحر�ة،والتامین ،ورحالت المدن لكل من (البرا

30



       First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
       ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414                        الثاني / العددكلیة الكوت الجامعة     
 

وحجوزات المطاعم ،و تذاكر المسرحیات ،والسیارات الفاخرة ..). فضال عن تسهیل عملیة ،
الخدمات فیما بینها ، فضال عن واجهة رسومیة للمقاعد  أسعارتغییر خط الرحلة ومقارنة 

 ).Sloan,2011, 13) (5-3،  2010،    2(وصفي لتسهیل عملیة حجزها مقدمًا.
م على الحاسوب �ضم مصحجز االلكتروني على انه " نظام مو�عرف الباحثان نظام ال

مجموعة من التطبیقات واال�عازات االلكترونیة ، فضال عن تفاصیل دقیقة عن �ل ما یتعلق 
الخدمة االلكترونیة لشر�ات الطیران المختلفة  أجهزة�المعلومات والبیانات التي تخزنها 

 ومنظمة اال�اتا الدولیة .
 مهارات الحجز االلكتروني ::سًا ساد

 أوتم تعر�ف مهارات الحجز االلكتروني التي من المفترض ان یتقنها المتدرب      
 "�أنها)  Jurkovich ,2002 ,21  عرفها ( إذموظفو الحجوزات بتعر�فات عدة ، 

مجموعة الخطوات التي �قوم بها موظفو الحجوزات والتي تؤدي إلى إرضاء الز�ون 
 ".الحجز  إجراءاتنتیجة الدقة والجودة في 

ضمن مدخل إدارة  )Lippman & porter ,2006,87( إلیها أشارفي حین    
حجز ناجح ذو   أو�حث  إجراء"عملیة الجودة الشاملة في إتمام الحجوزات الجو�ة �أنها 

 ,Thomas & Carroll(وعرفها" أخطاءمرة دون حدوث  أولمن  كفاءة مهار�ة عالیة 

خدمات ممیزة للز�ائن من  إضافة"مراحل عمل تتطلبها عملیات �أنها ) ,2008,44
حجوزات خاصة  أوناحیة �لفة الحجز سواء �انت هذه الحجوزات لرحالت جو�ة 

 "في الفنادق واألجنحة �الغرف 
  اإلجراءاتسلسلة متكاملة من " إنهامهارات الحجز االلكتروني على  انو�عرفها الباحث
، وفقا لما  وجه �أحسن الحجز االلكتروني عملیة إتمام إلىالتي تؤدي  االلكترونیة 

 ."وجودته ودقته  توقیت الحجز و�لفتهیبتغیه الز�ون من حیث 
 

 :)19Burns , 2006,(: الجوي  الحجز االلكتروني ممیزات برامج :ًا سا�ع
الجو�ة لشر�ات النقل المختلفة المسجلة في تسهیل عملیة البحث عن الرحالت  .1

 .منظمة اال�اتا
 . الجو�ة  فیما بین شر�ات النقل الجوي المختلفة  الخدمات أسعارمقارنة  .2
إیرادات ومبیعات شر�ات الطیران �نتیجة لز�ادة الطلب على الخدمات ارتفاع  .3

 .التكمیلیة إلدارة متطلبات النقل الجوي وحجوزاته
لشر�ات الطیران والمشتر�ن للخدمات الجو�ة والنقل الجوي ز�ادة عدد العمالء  .4

 والفنادق وغیرها .
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 شاملة و سیاحیةوخدمات برامج معلومات و�یانات عن القدرة على تقد�م  .5
 متكاملة .

والعاملین على  عدد الموظفین من وتقلل  اإلدار�ةالعملیات الكثیر من  ل یتسه .6
من نظام في نظام  أكثرتجمع  ألنهاعملیات إتمام الحجوزات الجو�ة  إدارة
 .واحد

 % من الوقت . 99.9متوفرة وقابلة للوصول خالل  .7
 رسالة لكل ثانیة خالل وقت الذروة . 17000تعالج أكثر من  .8

  
 المبحث الثالث

 لبحثنتائج ا
              

 ::التحلیل الوصفي للمتغیرات أوال
لتحدید  –في البرامج االلكترونیة  المتغیرضوء استعمال طر�قة تكرر صیغة  في

 ز االلكتروني لدى العاملینفي تطو�ر مهارات الحج -برامج المحاكاة  إسهاممدى 
 : اآلتیة) النتائج 3اظهر جدول (

 
 وفق تحلیل المحتوى  �الحاسوب و�رنامج غالیلو المحاكاة برنامجل مئو�ة التكرارات والنسب ال:)3جدول (

 البرنامج              
 

 المتغیرات
  

 Simulation�الحاسوب المحاكاة  GALILEOغالیلو 

النسبة  التكرارات
 المئو�ة%

 النسبة المئو�ة% التكرارات

 15 53 15 51 التوقیع و�خراجالتوقیع 

 14 48 13 44 النقل الجوي 

 14 49 17 58 األساسيسجل الحجز 

 15 52 12 41 سجل الحجز االختیاري 

 15 51 13 45 خصائص سجل الحجز

 14 49 16 53 نظام الصنادیق

 13 46 14 49 معلومات السفر

 %100 348 %100 341 المتغیرات �كل

الحجز �الحظ من الجدول أعاله �النسبة لبرنامج غالیلو، إن أعلى التكرارات �انت لصالح متغیر سجل 
%) ، في حین �انت أدنى التكرارات هي لمتغیر (سجل 17) و�نسبة مئو�ة (58األساسي بتكرار بلغ (

 %).12) و�نسبة مئو�ة (41الحجز االختیاري ) بتكرار بلغ (
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أما �النسبة لبرنامج المحاكاة ، فقد �انت أعلى التكرارات قد سجلت لصالح متغیر (التوقیع و�خراج 
%) ، في حین �انت أدنى التكرارات قد سجلت لذات 15) و�نسبة مئو�ة (53لغ (التوقیع)  بتكرار ب

 .%)13) و�نسبة مئو�ة (46بتكرار ( )معلومات السفرالبرنامج لمتغیر(

 
 :المقارنة بین البرنامجین : ثالثا
 المقارنة على مستوى المتوسطات الحسابیة: -1

 متغیر من المتغیراتالمعیار�ة لكل  تواالنحرافاتم استخراج المتوسطات الحسابیة    
) المبین في 4جدول ( و�ما �عرضها والمتغیرات �كل ،حجز االلكتروني السبعة لالخاصة �ا

 .أدناه
 
 

 لبرنامج غالیلو و�رنامج المحاكاةسابیة واالنحرافات المعیار�ة المتوسطات الح: )4جدول (
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج غالیلوالمتوسط الحسابي لمتغیرات  إن )4الجدول ( یتبین لنا من قراءة بیانات 
في حین �ان المتوسط الحسابي لبرنامج المحاكاة  )0.78معیاري بلغ (و�انحراف ) 4.10(

 -مما سبق :و�تبین لنا  ).0.85) واالنحراف المعیاري بلغ (4.22�الحاسوب (

 البرنامج
 
 
 

 المتغیرات

برنامج المحاكاة  GALILEOغالیلو 
Simulation 

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  االنحراف المعیاري 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 0.88 4.26 0.77 4.12 التوقیع و�خراج التوقیع

 0.82 4.22 0.71 4.03 النقل الجوي 

 0.91 4.18 0.82 4.09 سجل الحجز األساسي

 0.87 4.33 0.79 4.27 سجل الحجز االختیاري 

 0.84 4.04 0.81 3.99 خصائص سجل الحجز

 0.80 4.34 0.78 4.02 نظام الصنادیق

 0.85 4.20 0.81 4.15 معلومات السفر

 0.85 4.22 0.78 4.10 المتغیرات �كل
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لمتغیرات في برنامج المحاكاة و�رنامج غالیلو عن الوسط أرقام األوساط الحسابیة ل ارتفاع .1
 ) . 3الفرضي البالغ (

 متغیرات برنامج المحاكاة �الحاسوب عن نظیراتها في برنامجیة لالحساب ارتفاع األوساط .2
 .غالیلو 

 ترتیب المتغیرات إنیدل على  متوسط الحسابي للمتغیراتلا إنو�الحظ من الجدول ذاته 
 : أدناه) في 5الجدول ( ه �ما �ظهر  �ان لبرنامج غالیلو
 

 من وجهة نظر عینة البحث ألهمیتهاوفقًا  برنامج غالیلو  متغیراتترتیب  )5جدول ( 

 GALILEOغالیلو المتغیرات /البرنامج

 1 سجل الحجز االختیاري 

 2 معلومات السفر

 3 التوقیع و�خراجالتوقیع 

 4 األساسيسجل الحجز 

 5 النقل الجوي 

 6 نظام الصنادیق

 7 خصائص سجل الحجز

،تاله معلومات السفر ،  األهمیةمن حیث  األول�الترتیب   متغیر سجل الحجز االختیاري  جاء
والتوقیع و�خراج التوقیع وسجل الحجز األساسي والنقل الجوي فنظام الصنادیق وأخیرا خصائص 

 .سجل الحجز
) نستنتج ترتیب متغیرات برنامج المحاكاة �انت على النحو 4بیانات جدول ( إلىو�الرجوع 

 -:�أتي) و�ما 6الذي �ظهره جدول (
 وفقًا ألهمیتها من وجهة نظر عینة البحث برنامج المحاكاة  غیراتمتترتیب ) 6جدول ( 

 GALILEOغالیلو المتغیرات /البرنامج

 1 نظام الصنادیق

 2 سجل الحجز االختیاري 

 3 التوقیع و�خراجالتوقیع 

 4 النقل الجوي 

 5 معلومات السفر

 6 األساسيسجل الحجز 

 7 خصائص سجل الحجز
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لنا إن نظام الصنادیق قد حقق المرتبة األولى من حیث األهمیة ، تاله  من الجدول أعاله یتبین
سجل الحجز االختیاري فالتوقیع و�خراج التوقیع ثم النقل الجوي ومعلومات السفر فسجل الحجز 

 . على الترتیب األساسي فخصائص سجل الحجز
 : األحاديالمقارنة على مستوى تحلیل التباین  -2     

التحلیل اإلحصائي لمعامالت تحلیل التباین األحادي لمتغیرات أظهرت نتائج 
في  ) 6جدول ( برنامجي المحاكاة  و غالیلو األرقام اإلحصائیة اآلتیة �ما یبنها

 : أدناه
 �الحاسوب  محاكاةال�رنامج و  غالیلوبرنامج  بین األحادينتائج تحلیل التباین : )7جدول ( 

  

 في برنامج المحاكاة المتغیرات
Simulation 

 Fقیمة 

 *9.315 التوقیع و�خراجالتوقیع 

 *10.121 النقل الجوي 

 *9.412 األساسيسجل الحجز 

 *9.212 سجل الحجز االختیاري 

 *11.322 خصائص سجل الحجز

 *9.903 نظام الصنادیق

 *13.450 معلومات السفر

في تطو�ر مهارات  تأثیرلها   محاكاة غالیلو متغیرات برنامج إن )6من الجدول ( ضحیت
في  ولها أهمیة �بیرة في تسو�ق التذاكر االلكترونیة  العاملین في برامج الحجز االلكتروني

لجمیع متغیرات برنامج �النسبة  )p<0.05شر�ات السیاحة والسفر عند مستوى معنو�ة (
لبرنامج المحاكاة �الحاسوب  تأثیر�التالي تقبل الفرضیة التي نصت على وجود  غالیلو و

 . ارات العاملین �الحجز االلكترونيلتطو�ر مه
 -:لمقارنة بین البرنامجینا

) في في الفرعین (كر�الء و�ابل ق معنو�ة بین المدر�ین والمتدر�ینوجود فرو  الباحث  افترض
 �شان مدى مساهمة برنامج غالیلو  عینة البحث مجال الحجز الجوي لدى المستجیبین في

في تطو�ر مهارات العاملین في مجال الحجز االلكتروني ،  �الحاسوب المحاكاة و�رنامج
الفروق بین عینتین  إل�جاد )Mann- Whitneyوالختبار هذه الفرضیة تم استعمال معامل (

 -): 8مستقلتین و�ما مبین في جدول (
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ین الختبار الفروق اإلحصائیة ب )Mann- Whitney(نتائج اختبار معامل : )8(جدول 
 لبرنامج المحاكاة �الحاسوب وجهات نظر المدر�ین والعاملین

 الفروق اإلحصائیة مهارات الحجز من خالل برنامج المحاكاة

 برنامج المحاكاة برنامج غالیلو

 *48.30 10.45 التوقیع و�خراجالتوقیع 

 *51.32 12.50 النقل الجوي 

 *54.12 10.89 األساسيسجل الحجز 

 *49.99 11.21 سجل الحجز االختیاري 

 *46.37 9.87 خصائص سجل الحجز

 *50.78 12.30 نظام الصنادیق

 *48.20 10.37 معلومات السفر
 .)0.05عند مستوى ( إحصائیةذات داللة معنو�ة  •

 

سجلت أعلى  )(Mann- Whitney) ، إن معامالت اختبار 8یتبین من الجدول ( 
 ) وأدنى قیمة لمتغیر12.50) �قیمة ( النقل الجوي ( لبرنامج غالیلو �انت لمتغیرالقیم 

قیمة في برنامج المحاكاة  أعلىفیما سجلت  ) .9.87() �قیمة (خصائص سجل الحجز
بلغت قیمة  وأدنى) 54.12) �قیمة (سجل الحجز األساسي�الحاسوب لمتغیر(

التي الفرضیة و�ترتب على ذلك قبول  .  ) متغیر (معلومات السفر) ل48.20(
 .ین برنامج غالیلو و�رنامج المحاكاةب إحصائیةافترضت وجود فروق 

  
 المبحث الرا�ع

 والتوصیات نتائج البحث
 :نتائج الدراسة: أوال
ارتفاع أرقام األوساط الحسابیة للمتغیرات في برنامج المحاكاة و�رنامج غالیلو عن الوسط  .1

 .  وهو ما �عني تحقق جمیع متغیرات هذا البرنامج  )3الفرضي البالغ (

 ارتفاع األوساط الحسابیة لمتغیرات برنامج المحاكاة �الحاسوب عن نظیراتها في برنامج .2
 .غالیلو 
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وفي ز�ادة في تطو�ر مهارات العاملین  تأثیران متغیرات برنامج محاكاة غالیلو  لها  .3
الحجز االلكتروني في شر�ات السیاحة والسفر  في برامجالتسو�ق االلكتروني لتذاكر السفر 

 .�النسبة لجمیع متغیرات برنامج غالیلو )p<0.05عند مستوى معنو�ة (
 
 

من حیث األهمیة النسبیة في  برنامج غالیلو المرتبة األولىز االختیاري في سجل الحج .4
في حین جاء أما في برنامج المحاكاة فقد سجل نظام الصنادیق المرتبة األولى ، الترتیب ،

 متغیر خصائص سجل الحجز المرتبة األخیرة لكل البرنامجین .
ذات داللة معنو�ة بین برنامج المحاكاة �الحاسوب و�رنامج غالیلو  إحصائیةوجود فروق  .5

لجمیع متغیرات برنامج المحاكاة مع  Mann- Whitneyنتائج اختبار  أظهرتهوهو ما 
 .نظیراته في برنامج غالیلو 

 
   

 التوصیات ::ثانیا 
�مكن توصیات ومقترحات عدة  إدراجفي ضوء نتائج البحث التي توصل لها الباحثان �مكن 

 -: األتيعلى النحو  إیرادها
ضرورة إعادة النظر في تصمیم برامج التدر�ب والمحاكاة وا�عازاتهما �حیث تتضمن حاالت  .1

عملیة أكثر لضمان االستیعاب الكامل لمتغیرات �ل برنامج من قبل المتدر�ین والعاملین 
 . على هذه البرامج االلكترونیة 

ة �ما یتناسب مع ضرورة تحدیث البرامج والتطبیقات الجاهزة وتصمیم واجهاتها االلكترونی .2
 أخر إصدار لبرنامج غالیلو العالي في مجال الحجز االلكتروني . 

في ضوء نتائج الدراسة  المراجعة المستمرة لبرنامجي المحاكاة �الحاسوب و�رنامج غالیلو .3
 الكترونیا. إلیهلتحسین مستوى ا�عازات �ل برنامج وتسهیل تطبیقات الوصول 

العاملین في مجال الحجز الجوي والفندقي من خالل  ألداء�ة الدورات والبرامج التطو�ر  إقامة .4
العلمیة المتخصصة في الجامعات العراقیة و�رامج التدر�ب  األقساممع  الجادالتعاون 
 . المستمر 

 اآلتیةونقترح العناو�ن إجراء دراسات و�حوث أخرى حول موضوعات الحجز االلكتروني  .5
  -كمشار�ع مستقبلیة :

 .اثر استخدام برامج الحجز االلكتروني في التجارة االلكترونیة -
 .دور برنامج غالیلو في التسو�ق السیاحي االلكتروني  - 
   .اثر استخدام برنامج غالیلو في ز�ادة مبیعات التذاكر االلكترونیة  -

37



       First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
       ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414                        الثاني / العددكلیة الكوت الجامعة     
 

 المصادر
  �اللغة العر�یة : المصادر.1

"، ترجمة محمد جدید ،وروفائیل خوري ،الجمهور�ة  ) ، "محاكاة الواقع2003اور�اخ ،ایر�ش ،(  .1
 العر�یة السور�ة ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة .
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استعمال المحاكاة واالمادیوس في تطو�ر  تأثیر)،" 2012الجشعمي ، علي عبد الحسین جبر، (  .3

مهارات العاملین في الحجز االلكتروني :دراسة استطالعیة مقارنة على عینة من شر�ات السیاحة 
 �غداد. – اإلدار�ةي الثاني للكلیة التقنیة والسفر "، المؤتمر العلم

) ، "أساسیات المحاكاة الحاسو�یة "، المملكة العر�یة السعود�ة ، 2007رمضان ، حسام محمد ،(  .4
 الر�اض ، مكتبة الملك فهد الوطنیة .

المحاكاة الحاسو�یة "، المملكة العر�یة السعود�ة  أساسیات)،" 2007رمضان ،حسام بن محمد ، (  .5
 ، الر�اض ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنیة .

 " ، المملكة العر�یة السعود�ة ، الر�اض .) ،"التذاكر االلكترونیة2007كدة ، صالح ،(  .6
)،" نظام الحجز االلكتروني مدخل لتطبیق 2012محمد،نوال یونس ، وحمیدات ، حارث احمد ، (  .7
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(امادیوس)"، سلسلة محاضرات غیر منشورة ، )،"دورة الحجز األساسیة 2010وصفي ، محمد ،(  .9
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دراسة استطالعیة آلراء عینة من األفراد  المیزة التنافسیة إسهام التجارة االلكترونیة في تعز�ز
 في العراق / �غداد المتنقلة في شر�ة آسیاسیل لالتصاالت

The Contribution of E-Commerce in the Enhancement of 
Competitive Advantage 

 A Prospective Study of the Views of a Sample of Individuals in the 
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 المستخلص

 مـن خــاللفـي تعز�ـز المیـزة التنافسـیة،  التجـارة االلكترونیــة إسـهام�سـعى البحـث إلـى بیـان   
فــــــي  المتنقلــــــة شــــــر�ة آسیاســــــیل لالتصــــــاالتدراســــــة اســــــتطالعیة آلراء عینــــــة مــــــن األفــــــراد فــــــي 

المیـزة التنافسـیة و  االلكترونیـة�التجـارة  للشـر�ة المبحوثـة، إذ إن اهتمـام اإلدارة العلیـا العـراق / �غـداد
الفوز على ُمنافسیها اآلخر�ن ومن  للشر�ة�مكن من خاللُه  منفردُ�سهم في إمكانیة تقد�مها لشيء 

ثـــم تحقیـــق النجـــاح والبقـــاء والنمـــو فـــي عـــالم األعمـــال، و�شـــكل عـــام �حـــاول البحـــث اإلجا�ـــة عـــن 
 التساؤالت اآلتیة:

 ؟التجارة االلكترونیة حولة المبحوث الشر�ةهل هناك تصور واضح لدى  .1
 ؟المیزة التنافسیة حولالمبحوثة  الشر�ةهل هناك تصور واضح لدى  .2
 ؟التجارة االلكترونیة والمیزة التنافسیةما طبیعة عالقات االرتباط والتأثیر بین  .3

ولإلجا�ـة عـن التســاؤالت أعـاله تـم اعتمــاد المـنهج الوصــفي التحلیلـي، وتـم ذلــك مـن خــالل 
و�ناء مقیاس لُه القدرة على قیاس األ�عاد الرئیسة للبحث والمتمثلة �استمارة اسـتبانه، إذ تـم تصمیم 
�اعتبارهم عینة البحث، و�غیة تحلیل من خالل عینة قصد�ة لعدد من األفراد ) استمارة 30توز�ع (

البیانـــات تـــم اســـتخدام مجموعــــة مـــن األســـالیب اإلحصـــائیة، وتوصــــل البحـــث إلـــى مجموعـــة مــــن 
والمیـزة التنافسـیة علـى  التجـارة االلكترونیـةتنتاجات من أهمها وجود عالقة ارتباط معنو�ة بـین االس

ضــرورة اســتمرار إدارة الشــر�ة ، وقــد تــم تقــد�م عــدد مــن المقترحــات أهمهــا المبحوثــة الشــر�ةمســتوى 
و�صــدار  المبحوثــة بتــوفیر البیئــة المناســبة للتحــول نحــو تطبیــق التجــارة االلكترونیــة �كــل تعامالتهــا

 التشر�عات القانونیة التي تسهل عمل تطبیقاتها.
 الكلمات المفتاحیة : التجارة األلكترونیة ، المیزة التنافسیة.
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Abstract 
The research seeks to demonstrate the contribution of e-commerce 

in the enhancement of competitive advantage by surveying the views of a 
sample of individuals in the Asia cell Mobile Company in Iraq / Baghdad. 
The interest of the company's senior management in e-commerce and 
competitive advantage contributes to the possibility of offering a single 
thing through which The Company is able to win over its other 
competitors and then achieve success, survival and growth in the business 
world. In general, the research tries to answer the following questions: 

1. Is there a clear perception for the researched company about e-
commerce? 

2. Is there a clear perception for researched company about 
competitive advantage? 

3. What is the nature relationships effect and correlations between            
e-commerce and competitive advantage?  

In order to answer the above questions, the analytical descriptive 
method was adopted by designing and constructing a scale that has the 
ability to measure the main dimensions of the research. The questionnaire 
was distributed as (30) samples of an objective sample for a number of 
individuals as the research sample. Using a set of statistical methods, the 
research reached a number of conclusions, the most important of which is 
the existence of a significant correlation between electronic commerce 
and the competitive advantage at the level of the researched company 
being investigated. A number of proposals were presented, to move 
towards the application of electronic commerce in all dealings and the 
issuance of legal legislation that facilitate the work of their applications. 
Keywords: E-commerce, Competitive Advantage.  

 
 المقدمة

التجــارة االلكترونیــة حصــیلة تقانــة المعلومــات وتقانــة االتصــاالت، وُتعــد مــن أفضــل وأهــم عــد تُ 
قــد ســّهل  االنترنــتإنجــازات القــرن العشــر�ن، إذ أّن اجــراء المعــامالت التجار�ــة عــن طر�ــق شــبكة 

عملیة االختیار والشراء �طر�قة مر�حة تختلف عن الطرائق التقلید�ة، �ما أعطـت للشـر�ات  للز�ون 
لفیـــة الجدیـــدة فـــرض بـــروز مصـــطلح لتوســـع فـــي أعمالهـــا، ومـــع بـــدا�ات األفـــرص هائلـــة للتطـــور وا

�أحـــد القطاعــات االقتصـــاد�ة المهمـــة  االتصـــاالتالتجــارة االلكترونیـــة تحــد�ات �بیـــرة علـــى قطــاع 
�شـــكل خـــاص نتیجـــة للتطـــور العلمـــي الـــذي أدى الـــى خفـــض فـــي  االتصـــاالتت عمومـــا وشـــر�ا

 مما أدى الى حدة المنافسة سواء على المستو�ین المحلي أو العالمي. الخدمةالتكالیف و�بداع في 
أمــام خیـار�ن أمــا أْن تبــادر �اتخـاذ الخطــوات المناسـبة إلعــادة هیكلــة  الشـر�اتو�ـذلك أصــبحت 

تبعـــًا للمتغیـــرات الجدیـــدة والمتســـارعة علـــى صـــعید العـــالم والتـــي أدت الـــى ز�ـــادة  شـــر�اتهاوتنظـــیم 
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، أو أن تبقــى دون اســتجا�ة للمتغیــرات التكنولوجیــة للكثیــر مــن البلــدان التكنولــوجينمــو معــدالت ال
 الجدیدة التي ستؤدي الى عرقلة نموها وفقدان موقعها التنافسي.
 المحور األول: منهجیة البحث

 لة البحثأوًال: مشك
نحیا في هـذا العصـر تجلیـات ثـورة المعلومـات والمعرفـة التـي طالـت �افـة مجـاالت الحیـاة   

و�روز مفهوم التجارة االلكترونیة الـذي �حمـل فـي طیاتـه العدیـد مـن المؤشـرات التـي تـؤثر فـي رفـع 
ـــة للمنظمـــات، إذ  ـــى أنهـــا أداة �مكـــن االســـتفقیمتـــه اإلجمالی ـــة عل ـــّدت التجـــارة االلكترونی ادة منهـــا ُع

، فهـي تسـهم بتـوفیر فـرص �ثیـرة للمنتجـین والمسـوقین علـى المیـزة التنافسـیةواستخدامها في تعز�ـز 
في ضـوء ذلـك �مكـن صـیاغة مجموعـة مـن األسـئلة . في بیئة استخدام الشبكة الدولیة نطاق العالم

 البحثیة التي تشكل �مجملها مشكلة أساسیة للبحث و�ما �أتي:
 ؟التجارة االلكترونیة حولالمبحوثة  الشر�ةهل هناك تصور واضح لدى  .4
 ؟المیزة التنافسیة حولالمبحوثة  الشر�ةهل هناك تصور واضح لدى  .5
  ؟التجارة االلكترونیة والمیزة التنافسیةما طبیعة عالقات االرتباط والتأثیر بین  .6

 ثانیًا: أهمیة البحث
محاولـــة عملیـــة وموضـــوعیة تســـلط الضـــوء علـــى التطـــور تنبـــع أهمیـــة هـــذا البحـــث مـــن �ونـــه   

أصبح  �ونهُ التجارة االلكترونیة الحدیثة وخاصة مفهوم  والتكنولوجیة المتسارع في المفاهیم اإلدار�ة
إذ تتجسـد  ،وتحقیق النجاح المطلـوب المیزة التنافسیة تعز�زمن األدوات اإلدار�ة الفعالة في مجال 

ول موضــوعات مــن نتــاج معرفــي حــدیث وهمــا التجــارة االلكترونیــة ور�ــط أهمیتــُه أكاد�میــًا �كونــه تنــا
هذا المجال المعرفي �المیزة التنافسیة، �ما تـنعكس أهمیـة البحـث میـدانیًا مـن خـالل تعمیـق الـوعي 

 المبحوثة حول أهمیة التجارة االلكترونیة في تعز�ز المیزة التنافسیة. الشر�ةلدى إدارة 
 ثالثًا: أهداف البحث

، فضـًال عـن تعز�ـز المیـزة التنافسـیةفـي التجـارة االلكترونیـة  إسـهام�سعى البحث إلى بیـان   
للتجارة االلكترونیة والمیزة التنافسیة، �اإلضافة إلى التعرف على طبیعة عالقات  ظري بلورة إطار ن

االرتباط والتأثیر ومعنو�تها بین المتغیر�ن المبحوثین ومحاولة تفسـیرها واالسـتفادة مـن نتائجهـا فـي 
التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات التي �مكـن المبحوثة، و  الشر�ةمعالجة مشكلة أو أكثر في 

 خاللها تقد�م مجموعة من المقترحات الالزمة للمنظمة المبحوثة. من
 را�عًا: مخطط البحث

ل قیـاس ) لمعالجة مشكلة البحث مـن خـال1تم بناء مخطط فرضي �ما مبین في الشكل (  
 قد اعتمد البحث في بناء هذا المخططف ،المبحوثةالشر�ة ومدى توافرُه في  هِ كل متغیر من متغیرات
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متغیـرًا مسـتقًال (تفسـیر�ًا)،  متطلباتهـابداللـة التجارة االلكترونیة  تمستقلة ومعتمدة، إذ ُعدَ متغیرات 
 متغیرًا معتمدًا (مستجیبًا). والمیزة التنافسیة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ): مخطط البحث الفرضي1الشكل (
 .الباحثانإعداد المصدر: 

 خامسًا: فرضیات البحث
تماشــیًا مــع أهــداف البحــث واختبــارًا لمخططــه فقــد اعتمــد البحــث علــى فرضــیتین رئیســیتین   

 و�ما یلي:
والمیـزة التجـارة االلكترونیـة الفرضیة الرئیسة األولى: ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنو�ة بـین 

 التنافسیة، وتتفرع عن هذه الفرضیة الرئیسة الفرضیات الفرعیة اآلتیة:
 والمیزة التنافسیة.البنیة التحتیة االلكترونیة ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنو�ة بین  .1
 فسیة.والمیزة التناالتشر�عات واألنظمة ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنو�ة بین  .2

 .والمیزة التنافسیةتوفر الكوادر البشر�ة ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنو�ة بین  .3
، المیـزة التنافسـیةالفرضیة الرئیسة الثانیة: ال یوجـد تـأثیر ذو داللـة معنو�ـة للتجـارة االلكترونیـة فـي 

 وتنبثق عن هذه الفرضیة الرئیسة الفرضیات الفرعیة اآلتیة: 
 .المیزة التنافسیةفي للبنیة التحتیة االلكترونیة داللة معنو�ة  ال یوجد تأثیر ذو .1
 .المیزة التنافسیةفي للتشر�عات واألنظمة ال یوجد تأثیر ذو داللة معنو�ة  .2
 .المیزة التنافسیةفي توفر الكوادر البشر�ة ال یوجد تأثیر ذو داللة معنو�ة ل .3

 سادسًا: منهج البحث
وفــي  النظــري للبحــث، اإلطــارالتحلیلــي فــي �تا�ــة المــنهج الوصــفي علــى  اناعتمــد الباحثــ

ارة التجــ(عالقــة االرتبــاط والتــأثیر) بــین  فضــًال عــن َتحدیــد العالقــة وصــف مجتمــع وعینــة البحــث،
  .والمیزة التنافسیة الُمعتمدة في البحث االلكترونیة بداللة متطلباتها

 سا�عًا: أسالیب جمع البیانات والمعلومات

 التجارة االلكترونیة

 المیزة التنافسیة

 
 توفر الكوادر البشر�ة التشر�عات واألنظمة البنیة التحتیة االلكترونیة
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و�مكـــن  البحـــثذوات الصـــلة �موضـــوع واألســـالیب العدیـــد مـــن المصـــادر  انالباحثـــ عتمـــدا 
 هما:  ینیأساسرافدین  إلىتقسیمها 

ـــ للبحـــث الحـــالي فیمـــا یتعلـــق بتغطیـــة اإلطـــار  مافـــي إعـــداده انأ. اإلطـــار النظـــري: اعتمـــد الباحث
والرسائل الجامعیة الكتب واألطار�ح النظري على استخدام ما ُأتیح من مصادر عر�یة وأجنبیة �

 انوالــدور�ات �اإلضــافة إلــى البحــوث والمــؤتمرات والمقــاالت العلمیــة التــي حصــل علیهــا الباحثــ
 عبر شبكة االنترنت.

  الوسائل اآلتیة في جمع البیانات المطلو�ة للبحث:  اناستخدم الباحثاإلطار المیداني:  ب.
 وأهدافها.الشر�ة المبحوثة: وذلك �غیة التعرف على نشأة وتطور للشر�ةالموقع االلكتروني . 1
أداة رئیســـة فـــي جمـــع البیانـــات، إذ ُروعـــيَّ فـــي صـــیاغتها  �اعتبارهـــا. اســـتمارة االســـتبانه: وذلـــك 2

مت مِ ُصـو  ،وفرضـیاتهِ  البحـث�حیـث تخـدم أهـداف  البحـث متغیـري قدرتها على تشـخیص وقیـاس 
 ه�شــكل یــتالءم مــع األفــراد المبحــوثین، إذ تــم تــدر�ج االســتجا�ة علــى فقــرات االســتبان هاالســتبان
) مــــن 1-2-3(إذ تراوحــــت األوزان بــــین  الثالثــــي، )Likert(�اســــتخدام مقیــــاس  ثالثیــــاً تـــدر�جًا 

صـــحیح) وصــــوًال إلـــى عبــــارة ال أتفـــق التــــي أخـــذت الــــوزن        3عبـــارة أتفـــق التــــي أخـــذت الــــوزن (
 ).1ملت االستبانه على ثالثة فقرات والموضحة �الجدول (صحیح)، واشت 1(

 ): وصف متغیرات البحث في االستبانه1الجدول (

 المتغیرات الفرعیة المتغیرات الرئیسة ت
تسلسل الفقرات في 

 االستمارة
عدد 
 الفقرات

 معلومات عامة األول
 األفرادمعلومات تخص 
 المبحوثین

1 - 3 3 

 االلكترونیة التجارة الثاني
 X1 – X5 5 البنیة التحتیة االلكترونیة

 X6 – X10 5 التشر�عات واألنظمة
 X11 – X15 5 توفر الكوادر البشر�ة

 X16 – X30 15 �المیزة التنافسیةأسئلة متعلقة  المیزة التنافسیة الثالث
 في ضوء نتائج االستبانه. انإعداد الباحث المصدر:

اســـتخدم البحـــث مجموعـــة مـــن األســـالیب اإلحصـــائیة مـــن أجـــل : اإلحصـــائي. أســـالیب التحلیـــل 3
التوصــل إلــى أهــداف البحــث الحــالي واختبــار فرضــیاتِه، إذ تــم االعتمــاد علــى الحزمــة البرمجیــة 

فــي التحلیــل، وتتمثــل هــذه األســالیب �ــالتكرارات والنســب المئو�ــة  (SPSS) اإلحصــائیة الجــاهزة
وصف متغیرات البحث، فضًال عن استخدام معامـل االرتبـاط واألوساط الحسابیة، �ونها أدوات 

البســیط لقیــاس قــوة العالقــة بــین المتغیــر�ن، واحتســاب نمــوذج االنحــدار الخطــي البســیط لقیــاس 
) الختبـار معنو�ـة Fمعنو�ة تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر المعتمد، �اإلضافة إلى اختبـار (

) الختبار معنو�ة معامل االرتباط ومعنو�ة معامل Tار (معادلة االنحدار الخطي البسیط، واختب
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) للتعرف على قوة تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر R2االنحدار، فضًال عن معامل التحدید (
 المعتمد.

 ثامنًا: وصف مجتمع البحث وعینتهِ 

  •. وصف مجتمع البحث 1
عالیـة الجـودة فـي العـراق تصـاالت النقالـة سیل هي المزود الرئیسي لخدمات االآسیاشر�ة 

اق �إعتبارهــا أول ملیــون مشــترك. وتعتبــر آسیاســیل الشــبكة األولــى فــي العــر  10ولــدیها أكثــر مــن 
جـزاءه، حیـث وفـرت الشـر�ة أفي العراق وقد حققت تغطیـة لكافـة تصاالت النقالة مزود لخدمات اال

مة �غـداد وجمیـع المـدن خدماتها في جمیـع المحافظـات العراقیـة الثمانیـة عشـر �مـا فـي ذلـك العاصـ
% من سكان العراق مما �جعل تغطیتها األوسع 99.09وتغطي شبكة آسیاسیل  ،العراقیة الرئیسیة

 .بین مشغلي خدمات اإلتصاالت النقالة في العراق
علـى یـد رجـل األعمـال العراقـي  1999تصـاالت الخلو�ـة عـام ل لالتأسست شر�ة آسیاسـی

فــي عــام و  ،شــر�ة اتصــاالت عراقیــة خلو�ــة فــي العــراقفــاروق مصــطفى رســول، لتكــون بــذلك أول 
الفرنسیة أل�حاث التسـو�ق أن آسیاسـیل هـي العالمـة التجار�ـة األولـى  Altaiأعلنت شر�ة  2012

فــي العــراق لــیس فــي مجــال االتصــاالت النقالــة فحســب، بــل فــي جمیــع القطاعــات وهــو مــا �عكــس 
 الحضور القوي لعالمة آسیاسیل التجار�ة.

% من مجموع 99تصاالت النقالة المدفوعة مسبقًا والتي شكلت ل خدمات االتقدم آسیاسی
تتضــمن عــروض الخطــوط مســبقة الــدفع عــددًا  ،2014تشــر�ن الثــاني  14قاعــدة مشــتر�یها لغا�ــة 

�مــا فــي ذلــك الشــباب والنســاء  ،ة لتناســب قطاعــات مختلفــة مــن الســوق مــن حــزم العــروض المعدلــ
�مــا تقــدم آسیاســیل خــدمات  ،ر الــذین یــزورون العــراق ســنو�اً وخدمــة مبتكــرة تســتهدف مالیــین الــزوا

 خط الفاتورة للشر�ات واألفراد.
 . وصف عینة البحث2

 شر�ة آسیاسیل لالتصاالت المتنقلة فـي �غـدادتم اختیار مجموعة من األفراد العاملین في 
ــــدیهم الخبــــرة والدرا�ــــة �أنشــــطة تكنولوجیــــا  األفــــرادوالتــــي تمثلــــت �عینــــة قصــــد�ة لعــــدد مــــن  ممــــن ل

التـي �قـدمونها، فقـد  المعلومات واالتصاالت ومهامها ضمانًا لتحقیق الفائدة من المعلومـات الدقیقـة
) اســتمارة 30) اســتمارة اســتبیان علــى األفــراد المبحــوثین وتــم اســترجاع (30بتوز�ــع ( انقــام الباحثــ

) ســــمات األفــــراد 2%، و�وضــــح الجــــدول (100جا�ة صــــالحة ألغــــراض التحلیــــل أي بنســــبة اســــت
 وعدد سنوات الخدمة.  والتخصص األكاد�ميالمبحوثة من حیث الجنس الشر�ة المبحوثین في 

 

                                                 
 .لشر�ة آسیاسیل لالتصاالت المتنقلة في العراقتم وصف مجتمع البحث من خالل المعلومات الموجودة على الموقع االلكتروني  •
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 .المبحوثة الشر�ة): سمات األفراد المبحوثین في 2الجدول (
 النسبة المئو�ة % العدد الفئة المتغیر

 الجنس
 63.33 19 ذ�ر
 36.67 11 أنثى

%100 30 المجموع  
 % النسبة المئو�ة العدد الفئة المتغیر

 األكاد�ميالتخصص 
 46.67 14 علوم حاسبات
 53.33 16 هندسة حاسبات

%100 30 المجموع  
 النسبة المئو�ة % العدد الفئة المتغیر

 عدد سنوات الخدمة
1 - 10  13 43.33 
 56.67 17 فأكثر - 11

%100 30 المجموع  
 في ضوء نتائج االستبانه. انإعداد الباحثالمصدر: 

 تاسعًا: حدود البحث
، أما حدود البحث �شر�ة آسیاسیل لالتصاالت المتنقلة / �غدادتتمثل حدود البحث مكانیًا 

 .25/3/2017ولغا�ة  1/2/2017زمنیًا فقد امتدت للمدة 
 المحور الثاني: اإلطار النظري للبحث

 االلكترونیةالتجارة أوًال: مفهوم 
تمثل التجارة االلكترونیة واحدة من الموضوعات التي تعرف �االقتصاد الرقمي حیث �قوم 
على حقیقتین هما التجارة االلكترونیة وتقانة المعلومـات، فتقانـة المعلومـات أو صـناعة المعلومـات 

ترونیـــة فـــي عصـــر الحوســـبة واالتصـــال هـــي التـــي �ونـــت الوجـــود الـــواقعي والحقیقـــي للتجـــارة االلك
�اعتبارهــا تعتمــد علــى الحوســبة واالتصــال ومختلــف الوســائل التقانیــة لتنفیــذ و�دارة النشــاط التجــاري 

�ـــل أنشـــطة األعمـــال �أنهـــا  )42، 2008(شــنایدر،  إذ تعـــرف مـــن قبـــل ).299، 2010(علیــان، 
ت االنترنـــنـــات األكثـــر اســـتخدامًا هـــي التــي تـــؤدى �اســـتخدام تقانـــات نقـــل البیانـــات الكترونیـــًا، والتقا

والشبكة العنكبوتیة العالمیة، إال أن تقانات أخرى مثل النقل الالسلكي، والهاتف المحمول ووحدات 
علـى  (Watson, et.al, 2008, 8)و�عرفهـا  المسـاعد الشخصـي الرقمـي تكـون مشـمولة أ�ضـًا.

افســیة تطــور ممارســة األعمــال علــى النحــو الــذي تــتمكن مــن خاللــِه المنظمــات تحقیــق میــزة تنأنهــا 
فأشــارا  )145، 2009(مكلیــود وشــیل، أمــا  ت.ادة مــن التقانــات الجدیــدة لالنترنــعــن طر�ــق االســتف
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وعادًة ما توصف �النسـبة  العملیات الجار�ة لألعمال التي تتعامل مع الز�ائن والموردینإلیها �أنها 
ت، الل االنترنالبیع والشراء خ عملیات�أنها  )158، 2010(أبوعرفة وآخرون، وعرفها  ت.لالنترن

و�جــــراء المعــــامالت التجار�ــــة آلیــــًا، وهــــذا �عنــــي تبــــادل المعلومــــات والنقــــود الكترونیــــًا وفــــق نمــــاذج 
عملیات تسو�ق و�یـع وشـراء فقد عرفاها �أنها  )9، 2010(برهان وخطاب، أما  الكترونیة محددة.

 ت.و�یة واالنترنوتبادل المنتجات والمعلومات من خالل الشبكات الحاس
 ثانیًا: متطلبات التجارة االلكترونیة

قـدرة التجـارة االلكترونیـة علـى تحقیـق  أن تشیر األدبیات المتعلقة �التجـارة االلكترونیـة إلـى
أهـــدافها �عتمـــد �الدرجـــة األولـــى علـــى تـــوافر معـــاییر وهیاكـــل محـــددة یـــتم عـــن طر�قهـــا أداء العمـــل 

ولكي نتمكن من  �اتجاه تطبیق هذه التجارة، وقبل أْن نسرع طلوب �كل فاعلیة و�فاءة واطمئنانالم
بــداء دور فاعـــل فــي عـــالم التجــارة االلكترونیـــة علینــا أن نعمـــل علــى تـــوفیر متطلبــات قیـــام تجـــارة إ

 )35-34، 2012، وهذه المتطلبات تتمثل �ما یلي: (آل عبدالواحد، الكترونیة ناجحة
امالت للتجـارة االلكترونیـة وعقـد التعـ البنیة التحتیة االلكترونیـة: وتشـمل الُبنـى التحتیـة الداعمـة .1

ت، ومــــن أبــــرز مكونــــات هــــذه البنیــــة قطــــاع تقانــــة المعلومــــات التجار�ــــة عبــــر شــــبكة االنترنــــ
واالتصـــاالت وتشـــمل شـــبكات االتصـــال الســـلكي والالســـلكي وأجهـــزة االتصـــاالت مـــن فـــاكس 

نیـــة، ورأس وهواتـــف ثابتـــة ومتنقلـــة، و�ـــذلك أجهـــزة الحاســـوب و�رامجیاتهـــا، وخـــدمات الـــدعم الف
 .المال البشري المستخدم في األعمال والتجارة االلكترونیة

وتشمل التشر�عات والقوانین والقواعد التي تتالءم مـع : التشر�عات واألنظمة للتجارة االلكترونیة .2
ت، وتمثـل هـذه التشـر�عات اإلطـار القـانوني والتنظیمـي الـذي االنترنـطبیعة التجارة عبر شـبكة 

التجــارة االلكترونیــة وحما�ــة حقــوق األطــراف المتعاملــة فیهــا، �مــا یتكفــل هــذا �ضــمن اســتمرار 
وســائل  �إ�جــاد األدوات القانونیــة التــي تتناســب والتعــامالت االلكترونیــة مثــل ياإلطــار القــانون

ت أو عبــــر البر�ــــد االلكترونــــي، والشــــروط الالزمــــة لــــذلك، وفــــض التعاقــــد عبــــر شــــبكة االنترنــــ
كترونیــة ســواء �انــت فــي داخــل المجتمــع أم �انــت بــین أطــراف فــي دول النزاعــات التجار�ــة االل

 .مختلفة
تـــوفر الكـــوادر البشـــر�ة: و�مثـــل هـــذا الجانـــب أحـــد مقومـــات نجـــاح التجـــارة االلكترونیـــة فـــي أي  .3

فـــي قطـــاع تقانـــة المعلومـــات وشـــبكات  نمجتمـــع، وتشـــمل هـــذه الكـــوادر البشـــر�ة المتخصصـــی
ومـن ناحیـة أخـرى  ،تاالنترنـیة ذات العالقة �التجارة عبر ت والبرامج التطبیقاالنترناالتصال و 

) أي المجتمــع E-Readiness�االســتعداد االلكترونــي ( ىتتطلــب التجــارة االلكترونیــة مــا �ســم
ت، و�رتفــع معــدل ممارســة التجــارة عبــر شــبكة االنترنــالقــادر والــذي لد�ــِه الرغبــة فــي اســتخدام و 

تطــو�ر نوعیــة األنظمــة التعلیمیــة وتوســیع دائــرة  االســتعداد االلكترونــي ألي مجتمــع مــن خــالل
الفرص ألفراد المجتمع لالستفادة منها حتى �صبح مجتمعًا ذا معرفة وثقافـة تقانیـة، �اإلضـافة 
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إلــــى تــــوفیر الفــــرص للمؤسســــات والمعاهــــد التعلیمیــــة والمــــدارس الســــتخدام تقانــــة المعلومــــات 
 .التقانیةواالتصاالت، وتكییف المناهج التعلیمیة مع المعارف 

 مفهوم المیزة التنافسیةثالثًا: 
مـــن األمـــور الهامـــة التـــي نالـــت اهتمـــام �بیـــر فـــي المجـــاالت  ةالتنافســـی المیـــزةعـــد مفهـــوم �ُ 

ن أ، �مــا بیئــة علــى المســتوى المحلــي والــدوليالمعاصــرة لــإلدارة نتیجــة التطــورات الحاصــلة فــي ال
 ةالتنافســـی �ـــالمیزةالمنافســـة الحـــادة فـــي عـــالم األعمـــال أصـــبح مـــن الضـــروري أن تهـــتم المنظمـــات 

ــــــــدة إذ تعــــــــرف المیــــــــزة التنافســــــــیة مــــــــن قبــــــــل                  ،والعمــــــــل علــــــــى تحــــــــدیثها أو إضــــــــافة مزا�ــــــــا جدی
ذلــــك الموقــــع الفر�ــــد الــــذي تعمــــل المنظمــــة علــــى تطــــو�ره بوجــــه ) �أنهــــا 71، 2006(الحیــــالي، 

افسین عند استخدامها للمهـارات واألسـالیب الفنیـة واإلدار�ـة والتنظیمیـة مـن خـالل المـوارد التـي المن
قـدرة المنظمـة علـى تحقیـق قیمـة ) Dess, et. al., 2007, 176و�شـیر إلیهـا ( تمتلكهـا المنظمـة.

 �أقــللكــل مــن المنظمــة واألهــداف المتعاملــة معهــا مــن خــالل تزو�ــد المنظمــة لز�ائنهــا �المنتجــات 
المصـــدر الـــذي �عـــزز ) إلیهـــا �أنهـــا 9، 2008ه، رنالســـكاو�شـــیر (  .التكـــالیف مقارنـــة �المنافســـین

ي وضع المنظمة في السوق �ما �حقق لها األر�اح االقتصاد�ة من خالل التمیز علـى المنافسـین فـ
قــدرة  ) فیشــیران إلیهــا �أنهــا54، 2009أمــا (محســن والنجــار،  .مجــاالت المنــتج والســعر والتكلفــة

طــو�ر رجحیـة علــى المنافسـین فـي الســوق مـن خـالل تعلـى تحقیـق التفــوق واألفضـلیة واأل لمنظمـةا
�أنهـا اكتشـاف طرائـق ) 12، 2009و�عرفهـا (المعاضـیدي وعبـاس،  .القدرات الممیزة في المنظمة

بـــل المنافســـین وقـــدرة المنظمـــة علـــى تجســـید ذلـــك مـــن قِ  المســـتخدمةجدیـــدة أكثـــر فعالیـــة مـــن تلـــك 
 .میدانیًا أي إحداث عملیة إبداع واسعة النطاقاالكتشاف 

 را�عًا: أهمیة المیزة التنافسیة
 )75، 2011(السلیفاني،  �ما یلي: أهمیة المیزة التنافسیة تكمن

مــــن خــــالل تخفــــیض الكلفــــة وتحقیــــق جــــودة عالیــــة للمنتجــــات  ةالتنافســــی المیــــزةإن أهمیــــة  .1
مـن  حیث ترتبط هـذه المهـام مـع الغا�ـات المسـتهدفة ،واستخدام مرونة اإلنتاج واالعتماد�ة

 .دارة العملیات وترتب على وفق األهداف التي تضعها إستراتیجیة المنظمةإقبل 
�قدرة المنظمة على تحقیق منافع مضاعفة إلـى منتجاتهـا �مـا �حقـق  ةالتنافسی المیزةقترن ت .2

وى أداء المنـتج الـذي �عـد جذ�ًا للز�ائن ومـن شـأن تلـك المنـافع المضـافة أن ترفـع مـن مسـت
 .احد مقاییس المنظمة في السوق التي تطرح منتجاتها

معیـارًا هامـًا للمنظمـات الناجحـة ألنهـا هـي التـي توجـه نمـاذج جدیـدة  ةالتنافسی المیزةمثل ت .3
للمیــزة التنافســیة �اســتمرار طالمــا أن النمــاذج القد�مــة لهــا قــد أصــبحت معروضــة ومتاحــة 

 .ن على علم تام بهان المنافسیأع و �شكل واس
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ة التـي �مكـن أن سـتراتیجیات المولـدَّ إیتطلب من المنظمة وضع  ةالتنافسی المیزةإن تحقیق  .4
هــا والعمــل علــى تكسـبها فــي التطبیــق العملـي لــدوام التفــوق والتمیـز مــن خــالل تخفـیض �لف

 .تحسین جودة المنتج
 المحور الثالث: اإلطار المیداني للبحث

 البحث وتشخیصهاأوًال: وصف متغیرات 
 )متطلبات التجارة االلكترونیة( . وصف متغیر التجارة االلكترونیة وتشخیصهُ 1

) أن إجا�ـات األفـراد المبحـوثین حـول 3أ. البنیة التحتیـة االلكترونیـة: یتضـح مـن خـالل الجـدول (
) مـن تلـك %78.67) تمیل �اتجـاه االتفـاق و�نسـبة (X1-X5هذا المتغیر من خالل مؤشراتِه (

) والـذي %20.66(ونسـبة المحایـدین ) %0.67اإلجا�ات، في حین بلغت نسبة عدم االتفـاق (
). ومـــن أهـــم المؤشـــرات التـــي ســـاهمت فـــي إغنـــاء نســـبة 2.78جـــاء �لـــُه بوســـط حســـابي قـــدرُه (

تســتخدم الشـــر�ة شــبكات االتصـــال فــي إجـــراء والـــذي یــنُص علـــى ( )X5االتفــاق هـــو المؤشــر (
، إذ حصـــل علـــى نســـبة اتفـــاق )والخارجیـــة واالتصـــال مـــع الشـــر�ات األخـــرى عملیاتهـــا الداخلیـــة 

 ).2.93) و�وسط حسابي قدرُه (93.33%(
 .): التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واألوساط الحسابیة للبنیة التحتیة االلكترونیة3الجدول (

 
 
 
 
 
 
 

 .SPSSفي ضوء نتائج البرمجیة  انإعداد الباحث المصدر:
) أن إجا�ات األفراد المبحـوثین حـول هـذا المتغیـر مـن 4بین الجدول (ب. التشر�عات واألنظمة: یُ 

فــي حــین بلغــت نســبة ) %75.33) �انــت �اتجــاه االتفــاق و�نســبة (X6-X10خــالل مؤشــراتِه (
ــــدین %4.67(عــــدم االتفــــاق  ــــُه بوســــط حســــابي قــــدرُه %20() ونســــبة المحای ) والــــذي جــــاء �ل

�جابي لهذا المتغیر هو ساهمت في تعز�ز نسبة االتفاق اإل أبرز المؤشرات التي. ومن )2.71(
غالبـًا مـا تلجـأ شـر�تنا إلـى إدخـال التقانـة المتطـورة �وسـیلة والذي یـنُص علـى ( )X10المؤشر (

) و�وسط حسابي %93.33(، إذ حصل على نسبة اتفاق )لتحقیق أهدافها وز�ادة فرص نجاحها
 ).2.93( قدرهُ 

 
 

 المؤشرات
الوسط  ال أتفق محاید أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي
X1 22 73.33 8 26.67 0 0.00 2.73 
X2 23 76.67 7 23.33 0 0.00 2.77 
X3 19 63.33 10 33.33 1 3.33 2.60 
X4 26 86.67 4 13.33 0 0.00 2.87 
X5 28 93.33 2 6.67 0 0.00 2.93 
الكلي المعدل  78.67 20.66 0.67 2.78 
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 .): التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واألوساط الحسابیة للتشر�عات واألنظمة4الجدول (
 
 
 
 
 
 
 

 .SPSSفي ضوء نتائج البرمجیة  انالباحثإعداد  المصدر:

ـــات األفـــراد المبحـــوثین حـــول هـــذا 5ج. تـــوفر الكـــوادر البشـــر�ة: �الحـــظ مـــن الجـــدول ( ) أن إجا�
%)، فـي حـین 85.33) تمیل �اتجاه االتفاق و�نسبة (X11-X15مؤشراتِه ( المتغیر من خالل

%) وجـاء �لـُه بوسـط حسـابي 12%) ونسبة المحایدین بلغـت (2.67بلغت نسبة عدم االتفاق (
�جـــابي هـــو المؤشـــر ســـاهمت فـــي إغنـــاء نســـبة االتفـــاق اإل ). ومـــن المؤشـــرات التـــي2.83قـــدرُه (

)X11( ) مهندسـین مختصـین فـي صـیانة الحواسـیب وشـبكات تمتلـك الشـر�ة والذي ینُص علـى
%) یدعمــُه قیمـــة الوســـط الحســابي والتـــي بلغـــت 100و�نســـبة اتفـــاق ( )االتصــال داخـــل الشــر�ة

)3.00.( 
 ): التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واألوساط الحسابیة لتوفر الكوادر البشر�ة5الجدول (

  
 
 
 
 
 
 

 .SPSSفي ضوء نتائج البرمجیة  انالباحثإعداد  المصدر:

 وتشخیصهُ  المیزة التنافسیة. وصف متغیر 2
) أن إجا�ــات األفــراد المبحــوثین حــول هــذا المتغیــر مــن خــالل 6تشــیر معطیــات الجــدول (

%)، في حین شّكل االتجاه السـلبي 75.78) �انت �اتجاه االتفاق و�نسبة (X16-X30مؤشراتِه (
%) والـذي 21.33%)، فیمـا بلغـت نسـبة المحایـدین (2.89اإلجا�ـات نسـبة ((عدم االتفـاق) لتلـك 

 المؤشرات
الوسط  ال أتفق محاید أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي
X6 22 73.33 6 20.00 2 6.67 2.67 
X7 18 60.00 7 23.33 5 16.67 2.43 
X8 20 66.67 10 33.33 0 0.00 2.67 
X9 25 83.33 5 16.67 0 0.00 2.83 
X10 28 93.33 2 6.67 0 0.00 2.93 

الكلي المعدل  75.33 20.00 4.67 2.71 

 المؤشرات
الوسط  ال أتفق محاید أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي
X11 30 100.00 0 0.00 0 0.00 3.00 
X12 27 90.00 3 10.00 0 0.00 2.90 
X13 26 86.67 4 13.33 0 0.00 2.87 
X14 23 76.67 5 16.67 2 6.67 2.70 
X15 22 73.33 6 20.00 2 6.67 2.67 

الكلي المعدل  85.33 12.00 2.67 2.83 
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ــُه بوســط حســابي قــدرُه ( ). وهنــاك مؤشــرات عــدة ســاهمت فــي إ�جابیــة هــذا المتغیــر 2.73جــاء �ل
تعمل شر�تنا على تصمیم خدماتها �شكل سلیم لتحقیق والذي ینُص على () X22أبرزها المؤشر (

%) یـدعمها قیمـة الوسـط الحسـابي 86.67نسـبة اتفـاق ( الـذي حصـل علـى) أفضل ُمستوى ممكن
)2.87.( 

 للمیزة التنافسیة): التوز�عات التكرار�ة والنسب المئو�ة واألوساط الحسابیة 6الجدول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .SPSSإعداد الباحث في ضوء نتائج البرمجیة  المصدر:

 ثانیًا: عرض وتحلیل عالقات االرتباط والتأثیر بین متغیرات البحث
 والمیزة التنافسیةأ. عرض وتحلیل عالقات االرتباط بین التجارة االلكترونیة 

ة ) إلـــى وجـــود عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة معنو�ـــة بـــین التجـــار 7تشـــیر معطیـــات الجـــدول (
) عنــــد مســــتوى معنو�ــــة 0.763، إذ بلغــــت قیمــــة معامــــل االرتبــــاط (المیــــزة التنافســــیةو االلكترونیــــة 

) و�هذه النتیجة سیتم قبول الفرضیة البدیلة ورفض فرضیة العدم (الفرضیة الرئیسة األولى) 0.05(
المیــزة و  والتــي تــنص علــى أنــُه (ال توجــد عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنو�ــة بــین التجــارة االلكترونیــة

 ).التنافسیة
 على المستوى الكلي والمیزة التنافسیة): نتائج عالقة االرتباط بین التجارة االلكترونیة 7الجدول (

 المستقلالمتغیر 
 المعتمدالمتغیر 

 التجارة االلكترونیة

 0.763 المیزة التنافسیة

N = 30                                   P<= 0.05                                  
 في ضوء نتائج الحاسوب. انإعداد الباحث المصدر:

 المؤشرات
الوسط  ال أتفق محاید أتفق

 % تكرار % تكرار % تكرار الحسابي
X16 19 63.33 6 20.00 5 16.67 2.47 
X17 21 70.00 9 30.00 0 0.00 2.70 
X18 24 80.00 6 20.00 0 0.00 2.80 
X19 25 83.33 5 16.67 0 0.00 2.83 
X20 23 76.67 6 20.00 1 3.33 2.73 
X21 22 73.33 6 20.00 2 6.67 2.67 
X22 26 86.67 4 13.33 0 0.00 2.87 
X23 22 73.33 8 26.67 0 0.00 2.73 
X24 20 66.67 8 26.67 2 6.67 2.60 
X25 24 80.00 5 16.67 1 3.33 2.77 
X26 25 83.33 5 16.67 0 0.00 2.83 
X27 19 63.33 11 36.67 0 0.00 2.63 
X28 25 83.33 3 10.00 2 6.67 2.77 
X29 24 80.00 6 20.00 0 0.00 2.80 
X30 22 73.33 8 26.67 0 0.00 2.73 

الكلي المعدل  75.78 21.33 2.89 2.73 
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و�مكــن التعـــرف علــى نتـــائج عالقـــات االرتبــاط بـــین التجـــارة االلكترونیــة بداللـــة متطلباتهـــا 
وفـي ضـوء الفرضـیات المنبثقـة عـن الفرضـیة الرئیسـة األولـى، مـن خـالل الجـدول  والمیزة التنافسیة

 ) و�اآلتي: 8(
) إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنو�ــة بــین 8تــائج الــواردة فــي الجــدول (تشــیر الن .1

) عنـد 0.760، إذ بلغت قیمة معامـل االرتبـاط (المیزة التنافسیةو البنیة التحتیة االلكترونیة 
)، و�هذه النتیجة سـیتم قبـول الفرضـیة البدیلـة ورفـض فرضـیة العـدم 0.05مستوى معنو�ة (

         (الفرضــیة الفرعیــة األولــى المنبثقــة عــن الفرضــیة الرئیســة األولــى) والتــي تــنص علــى أنــُه 
ـــــة  ـــــة االلكترونی ـــــین البنیـــــة التحتی ـــــة ب ـــــاط ذات داللـــــة معنو� ـــــزة و (ال توجـــــد عالقـــــة ارتب المی

 ).  سیةالتناف

) وجــود عالقـــة ارتبــاط ذات داللــة معنو�ـــة بــین التشـــر�عات 8یتضــح مــن خـــالل الجــدول ( .2
) عنـد مسـتوى معنو�ـة 0.740، إذ بلغت قیمة معامل االرتبـاط (المیزة التنافسیةو واألنظمة 

                )، و�هـــــــــذه النتیجـــــــــة ســـــــــیتم قبـــــــــول الفرضـــــــــیة البدیلـــــــــة ورفـــــــــض فرضـــــــــیة العـــــــــدم 0.05(
               عیــة الثانیــة المنبثقــة عــن الفرضــیة الرئیســة األولــى) والتــي تــنص علــى أنــُه (الفرضــیة الفر 

 ).  المیزة التنافسیةو (ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنو�ة بین التشر�عات واألنظمة 

) أن هنــاك عالقــة ارتبــاط ذات داللــة معنو�ــة بــین تــوفر الكــوادر البشــر�ة 8یبــّین الجــدول ( .3
)، 0.05) عنـد مسـتوى معنو�ـة (0.789، إذ بلغت قیمة معامل االرتباط (تنافسیةالمیزة الو 

و�هذه النتیجة سـیتم قبـول الفرضـیة البدیلـة ورفـض فرضـیة العـدم (الفرضـیة الفرعیـة الثالثـة 
المنبثقة عن الفرضیة الرئیسة األولى) والتي تـنص علـى أنـُه (ال توجـد عالقـة ارتبـاط ذات 

  ). المیزة التنافسیةو لكوادر البشر�ة داللة معنو�ة بین توفر ا
على المستوى والمیزة التنافسیة  بداللة متطلباتها ): نتائج عالقات االرتباط بین التجارة االلكترونیة8الجدول (

  .الجزئي

 المتغیرات المستقلة
 

 المتغیر المعتمد

 متطلبات التجارة االلكترونیة

 توفر الكوادر البشر�ة واألنظمةالتشر�عات  البنیة التحتیة االلكترونیة

 0.789 0.740 0.760 المیزة التنافسیة

N = 30                                                                  P<= 0.05                       
  في ضوء نتائج الحاسوب. انإعداد الباحث المصدر:

 المیزة التنافسیةب. عرض وتحلیل عالقات التأثیر للتجارة االلكترونیة في 
) وجــود تــأثیر ذي داللــة معنو�ــة 9تشــیر نتــائج تحلیــل االنحــدار والموضــحة فــي الجــدول (

) وهـي أكبـر مـن 31.351) المحسـو�ة (F، إذ بلغت قیمـة (المیزة التنافسیةللتجارة االلكترونیة في 
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)، فیمـا بلغـت 28,1) ودرجتي حر�ـة (0.05عند مستوى معنو�ة ( )4.20(قیمتها الجدولیة البالغة 
)، وهـــذا �عنـــي أن التجـــارة االلكترونیـــة قـــد أســـهمت وفســـرت R²) (0.583قیمـــة معامـــل التحدیـــد (

%) مـن المتغیـرات هـي 41.7وأن نحو ( المیزة التنافسیة%) من االختالفات الحاصلة في 58.3(
ال �مكن السیطرة علیها أو أنها غیر داخلة في أنموذج البحث أصًال. ومن خالل متا�عة عشوائیة 

) وهـي أكبـر مـن قیمتهـا 4.547) المحسو�ة بلغـت (T) تبّین أن قیمة (T) واختبار (βمعامالت (
)، و�هـــذه النتیجـــة ســـیتم قبـــول الفرضـــیة 0.05) عنـــد مســـتوى معنو�ـــة (1.697الجدولیـــة البالغـــة (
ـــــــــض ـــــــــة ورف ـــــــــُه  البدیل ـــــــــى أن ـــــــــنص عل ـــــــــي ت ـــــــــة) والت                      فرضـــــــــیة العـــــــــدم (الفرضـــــــــیة الرئیســـــــــة الثانی

 ).المیزة التنافسیة(ال یوجد تأثیر ذو داللة معنو�ة للتجارة االلكترونیة في 
 .على المستوى الكليالمیزة التنافسیة ): نتائج تأثیر التجارة االلكترونیة في 9الجدول (
 المتغیر المستقل

 
 المتغیر المعتمد

 التجارة االلكترونیة
β T 

R² 
F 

Β0 β1 الجدولیة المحسو�ة الجدولیة المحسو�ة 

 4.20 31.351 0.583 1.697 4.547 1.610 0.861 المیزة التنافسیة
N = 30                               P <= 0.05                           df = (1,28) 

  في ضوء نتائج الحاسوب. انإعداد الباحث المصدر:
 المیـزة التنافسـیةو�هدف توضیح عالقـات التـأثیر للتجـارة االلكترونیـة بداللـة متطلباتهـا فـي 

) یوضح نتائج تأثیر 10وفي ضوء الفرضیات المنبثقة عن الفرضیة الرئیسة الثانیة، فإن الجدول (
   على المستوى الجزئي و�ما �أتي:   المیزة التنافسیةالتجارة االلكترونیة في 

المیـــزة ) وجـــود تـــأثیر ذي داللـــة معنو�ـــة للبنیـــة التحتیـــة االلكترونیـــة فـــي 10یتبـــّین مـــن الجـــدول ( .1
) وهـي أكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة البالغـة 26.613) المحسـو�ة (F، حیث بلغت قیمـة (التنافسیة

ا بلغـت قیمـة معامـل التحدیـد )، �مـ28,1) ودرجتـي حر�ـة (0.05) عند مستوى معنو�ة (4.20(
)R²) (0.578) مـن 57.8)، وهذا �عنـي أن البنیـة التحتیـة االلكترونیـة قـد أسـهمت وفسـرت (%

%) إلــى متغیــرات عشــوائیة ال 42.2و�عــود البــاقي ( المیــزة التنافســیةاالختالفــات الحاصــلة فــي 
) βعـــامالت (�مكـــن الســـیطرة علیهـــا أو أنهـــا خـــارج نطـــاق البحـــث أصـــًال. ومـــن خـــالل متا�عـــة م

) وهـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة 4.761) المحســـو�ة بلغـــت (T) تبـــّین أن قیمـــة (Tواختبـــار (
)، و�هـــذه النتیجـــة ســـیتم قبـــول الفرضـــیة البدیلـــة 0.05عنـــد مســـتوى معنو�ـــة ( )1.697(البالغـــة 

ورفــض فرضــیة العــدم (الفرضــیة الفرعیــة األولــى المنبثقــة عــن الفرضــیة الرئیســة الثانیــة) والتــي 
 ).المیزة التنافسیةتنص على أنُه (ال یوجد تأثیر ذو داللة معنو�ة للبنیة التحتیة االلكترونیة في 

) إلـى وجــود تــأثیر ذي داللــة معنو�ـة للتشــر�عات واألنظمــة فــي 10الجــدول (تشـیر معطیــات  .2
) وهـي أكبـر مـن قیمتهـا 24.456) المحسو�ة والتي بلغـت (F، یدعم ذلك قیمة (المیزة التنافسیة

)، فیما بلغت قیمـة 28,1) ودرجتي حر�ة (0.05عند مستوى معنو�ة ( )4.20(الجدولیة البالغة 
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)، وهــــذا �عنــــي أن التشــــر�عات واألنظمــــة قــــد أســــهمت وفســــرت R²) (0.548معامــــل التحدیــــد (
%) مــن المتغیــرات 45.2وأن نحــو ( المیــزة التنافســیة%) مــن االختالفــات الحاصــلة فــي 54.8(

هــي عشــوائیة ال �مكــن الســیطرة علیهــا أو أنهــا غیــر داخلــة فــي أنمــوذج االنحــدار أصــًال. ومــن 
) وهـي 4.653) المحسـو�ة بلغـت (Tقیمـة () تبـّین أن T) واختبـار (βخالل متا�عـة معـامالت (

)، و�هـذه النتیجـة سـیتم 0.05عنـد مسـتوى معنو�ـة ( )1.697(أكبر مـن قیمتهـا الجدولیـة البالغـة 
قبـــول الفرضـــیة البدیلـــة ورفـــض فرضـــیة العـــدم (الفرضـــیة الفرعیـــة الثانیـــة المنبثقـــة عـــن الفرضـــیة 

داللة معنو�ـة للتشـر�عات واألنظمـة فـي الرئیسة الثانیة) والتي تنص على أنُه (ال یوجد تأثیر ذو 
 ).المیزة التنافسیة

المیــزة ) وجــود تــأثیر ذي داللــة معنو�ــة لتــوفر الكــوادر البشــر�ة فــي 10یتضــح مــن الجــدول ( .3
) وهـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة البالغـــة 27.148) المحســـو�ة (F، إذ بلغـــت قیمـــة (التنافســـیة

)، فیمـا بلغـت قیمـة معامـل التحدیـد 28,1ة () ودرجتي حر�0.05عند مستوى معنو�ة ( )4.20(
)R²) (0.622) مــــــن 62.2)، وهـــــذا �عنـــــي أن تـــــوفر الكـــــوادر البشـــــر�ة قـــــد أســـــهم وفســـــر (%

%) إلــى متغیــرات عشــوائیة ال 37.8و�عــود البــاقي ( المیــزة التنافســیةاالختالفــات الحاصــلة فــي 
) βمتا�عـــة معـــامالت (�مكـــن الســـیطرة علیهـــا أو أنهـــا خـــارج نطـــاق البحـــث أصـــًال. ومـــن خـــالل 

) وهـــي أكبـــر مـــن قیمتهـــا الجدولیـــة 4.864) المحســـو�ة بلغـــت (T) تبـــین أن قیمـــة (Tواختبـــار (
)، و�هـــذه النتیجـــة ســـیتم قبـــول الفرضـــیة البدیلـــة 0.05عنـــد مســـتوى معنو�ـــة ( )1.697(البالغـــة 

) والتـــي ورفـــض فرضـــیة العـــدم (الفرضـــیة الفرعیـــة الثالثـــة المنبثقـــة عـــن الفرضـــیة الرئیســـة الثانیـــة
 ).المیزة التنافسیةتنص على أنُه (ال یوجد تأثیر ذو داللة معنو�ة لتوفر الكوادر البشر�ة في 

 .على المستوى الجزئيالمیزة التنافسیة في  بداللة متطلباتها ): نتائج تأثیر التجارة االلكترونیة10الجدول (
 المتغیر المعتمد

 
 المتغیرات المستقلة

 المیزة التنافسیة
β T 

R² 
F 

Β0 Β1 الجدولیة المحسو�ة الجدولیة المحسو�ة 

متطلبات 
التجارة 

 االلكترونیة

البنیة التحیة 
 االلكترونیة

0.740 1.612 4.761 

1.697 

0.578 26.613 

4.20 
التشر�عات 
 واألنظمة

0.725 1.580 4.653 0.548 24.456 

توفر الكوادر 
 البشر�ة

0.765 1.645 4.864 0.622 27.148 

N = 30                           P <= 0.05                                                  df = (1,28) 

 في ضوء نتائج الحاسوب. انإعداد الباحث المصدر:
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 المحور الرا�ع: االستنتاجات والمقترحات
 أوًال: االستنتاجات

ـــــُه الباحثـــــ ـــــورت جملـــــة مـــــن  انفـــــي ضـــــوء مـــــا تناول فـــــي اإلطـــــار النظـــــري والمیـــــداني، تبل
االســـتنتاجات المیدانیـــة والتـــي ُتشـــّكل قاعـــدة أساســـیة �مكـــن اعتمادهـــا فـــي بنـــاء المقترحـــات وهـــي 

 كاآلتي:
تتجه إجا�ات األفراد المبحوثین نحو االتفاق عن أغلب الفقرات المتعلقة �متطلبات التجـارة  .1

 المبحوثة. الشر�ةااللكترونیة على مستوى 
 �ـالمیزة التنافسـیةتتجه إجا�ات األفراد المبحوثین نحو االتفـاق عـن أغلـب الفقـرات المتعلقـة  .2

 المبحوثة. الشر�ةعلى مستوى 

أظهــرت نتــائج التحلیــل اإلحصــائي وجــود عالقــة ارتبــاط معنو�ــة بــین التجــارة االلكترونیــة  .3
 .المبحوثة الشر�ةعلى مستوى  والمیزة التنافسیة

                        بـــــــــــــات التجـــــــــــــارة االلكترونیـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل ارتبـــــــــــــاط �ـــــــــــــل أ�عادهـــــــــــــا تـــــــــــــرتبط متطل .4
(البنیــة التحتیــة االلكترونیــة، التشــر�عات واألنظمــة، تــوفر الكــوادر البشــر�ة) �عالقــات ذات 

لتر�یبـــة  ان، األمـــر الـــذي یؤشـــر حســـن اختیـــار الباحثـــالمیـــزة التنافســـیةداللـــة معنو�ـــة مـــع 
 متغیرات البحث.

المیـــزة نتـــائج التحلیـــل اإلحصـــائي وجـــود تـــأثیر معنـــوي للتجـــارة االلكترونیـــة فـــي أوضـــحت  .5
 المبحوثة. الشر�ةعلى مستوى  التنافسیة

، التشــر�عات التحتیــة االلكترونیــةلكــل مــن (البنیــة توصــل البحــث إلــى وجــود تــأثیر معنــوي  .6
 المبحوثة. الشر�ةعلى مستوى  المیزة التنافسیةفي واألنظمة، توفر الكوادر البشر�ة) 

 ثانیًا: المقترحات

 أنُه من المفید تقد�م المقترحات اآلتیة: انوجَد الباحث، استكماًال للمتطلبات المنهجیة
 بتبني الفكر التكنولوجي منهجًا ومضمونًا في ممارستها �عد أن تؤمن �ضرورتهِ االستمرار  .1

وأن تجعـل هـذا الفكـر لبقائها سائدة في قطاع �شهد و�توقـع أن �شـهد مز�ـدًا مـن المنافسـة، 
ورسـالتها،  الشـر�ةثقافة تسود و�عّبر عنُه �ُحب التغییر �عد أن تجعل ذلـك جـزء مـن رؤ�ـة 

و�مكــــن أن یتحقــــق ذلــــك �ــــامتالك القــــدرة والرغبــــة علــــى رعا�ــــة مبــــادرات قســــم تكنولوجیــــا 
 المعلومات فیها.

المبحوثة بتوفیر البیئة المناسبة للتحـول نحـو تطبیـق التجـارة  الشر�ةضرورة استمرار إدارة  .2
 .االلكترونیة �كل تعامالتها و�صدار التشر�عات القانونیة التي تسهل عمل تطبیقاتها
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ز�ادة َتطو�ر َمهارات وَمعارف وُقدرات العاملین لدیها عن طر�ق زجهـم فـي دورات َتدر�بیـة  .3
واالتصاالت والتجارة االلكترونیة و�ل ما هـو جدیـد فـي في مجاالت تكنولوجیا المعلومات 

 هذین الَمجالین.
المبحوثــة علــى تحدیــد ودراســة عالقــة االرتبــاط والتــأثیر �صــورة  الشــر�ةالتأكیــد علــى إدارة  .4

 ِبهدف َتحسین جودة الخدمة التي تقّدمها. والمیزة التنافسیةُمستمرة بین التجارة االلكترونیة 
 بتحقیــق المیــزة التنافســیةالمبحوثــة �الجوانــب المتعلقــة  الشــر�ةفــي  ضــرورة اهتمــام المــدراء .5

�طــرق وأســالیب أكثــر حداثــة وذلــك مــن خــالل تفعیــل مــا تمتلكــُه مــن قــدرات ماد�ــة وفكر�ــة 
 ومعلوماتیة.

 المصادر
، مقدمــــــة فــــــي تقنیــــــة 2010، عــــــدنان �محمــــــد، عبــــــدالباعث وعــــــامر، إیهــــــاب، ةأبوعرفــــــ .1

 جر�ر للنشر والتوز�ع، عمان، األردن.المعلومات، الطبعة األولى، دار 

، أنمــوذج مقتــرح للتجــارة االلكترونیــة ودورُه 2012آل عبدالواحــد، خالــد ز�ــدان عبــدالهادي،  .2
فــــي تعز�ــــز إدارة عالقــــات الز�ــــائن / دراســــة حالــــة فــــي الشــــر�ة العامــــة لصــــناعة األدو�ــــة 

ارة واالقتصــاد، والمســتلزمات الطبیــة فــي نینــوى، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، �لیــة اإلد
 جامعة الموصل.

، التجارة االلكترونیة، الطبعـة الثانیـة، الشـر�ة 2010برهان، محمد نور وخطاب، عزالدین،  .3
 العر�یة المتحدة للتسو�ق والتور�دات، القاهرة، مصر. 

لخصـائص ونجـاح نظـام المعلومــات  ، األثــر التتـا�عي2006، مـد مؤ�ـد عطیـةأحالحیـالي،  .4
ة مـــن مـــدراء المصـــارف راء عینـــدراســـة تحلیلیـــة آل/  میـــزة التنافســـیةدار�ـــة فـــي تحقیـــق الاإل

دارة واالقتصــــاد، جامعــــة لة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة ، �لیــــة اإلهلیــــة، رســــاالحكومیــــة واأل
 .الموصل

ـــــــالل خلـــــــف، هالســـــــكارن .5 ـــــــزة ، إ2008، � ـــــــق المی               ســـــــتراتیجیات الر�ـــــــادة ودورهـــــــا فـــــــي تحقی
�لیـة �غـداد للعلـوم مجلـة  ردن،دراسـة میدانیـة علـى شـر�ات االتصـاالت فـي األ / التنافسیة

 ، العراق.، �غداد7االقتصاد�ة الجامعیة، المجلد، العدد 

الز�ــــائن فــــي تحقیــــق  تدور إدارة عالقــــا، 2011الســــلیفاني، محمــــد عبــــد الــــرحمن عمــــر،  .6
ي فنـادق الدرجـة األولـى دراسة استطالعیة لعینة من األفراد العاملین ف /  التفوق التنافسي

واالقتصـــاد، جامعـــة اإلدارة ، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، �لیـــة فـــي المنطقـــة الشـــمالیة
 الموصل.

ـــراهیم ســـرور، دار 2008شـــنایدر، جـــاري،  .7 ـــة، ترجمـــة ســـرور علـــي إب ، التجـــارة االلكترونی
 المر�خ للنشر، الر�اض، المملكة العر�یة السعود�ة.
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اقتصـاد المعلومـات، الطبعـة األولـى، دار صـفاء للنشـر ، 2010علیان، ر�حـي مصـطفى،  .8
 والتوز�ع، عمان، األردن.

الطبعــــة إدارة اإلنتــــاج والعملیــــات،  ،2009، الكر�م والنجــــار، صــــباح مجیــــد، عبــــدمحســــن .9
 ، األردن.، دار وائل للنشر، عمانالثالثة

تحقیـــــق المزا�ـــــا ، 2009، حســـــن صـــــبحي حســـــن المعاضـــــیدي، معـــــن وعـــــدهللا والعبـــــاس، .10
ة فـي سـوق العـراق دراسـة تطبیقیـ /التنافسیة واستدامتها �استخدام �عض المؤشرات المالیـة 

 ، العراق، موصل95، العدد 31لألوراق المالیة، مجلة تنمیة الرافدین، المجلد 
، نظــم المعلومــات اإلدار�ــة، تعر�ــب ســرور علــي 2009مكلیــود، را�مونــد وشــیل، جیــورج،  .11

 ار المر�خ للنشر، الر�اض، المملكة العر�یة السعود�ة. إبراهیم سرور، د
12. Dess, Gregory G. & G. T. Lumpkin & Alan B. Eisner, 2007, 

Strategic management – creating competitive advantages, 3rd Ed 
McGraw – Hill, Irwin. 

13. Watson, Richard T. & Berthon, Pierre & Pitt, Leyland F. & 
Zinkhan, George M., 2008, Electronic Commerce: The Strategic 
Perspective, Switzerland. 

 ): استمارة االستبانه1الملحق (
 معلومات عامة

 أنثى    (    ).       ،   (     )   ذ�ر               الجنس:  .1
 (   ).    حاسباتهندسة (   )   ،        علوم حاسبات       : التخصص األكاد�مي .2
 فأكثر  (   ). – 11      ، (   )   10 - 1   عدد سنوات الخدمة: .3

 ال أتفق محاید أتفق الفقرات ت
 . متطلبات التجارة االلكترونیة1

 أ. البنیة التحتیة االلكترونیة

1 
ـــِه فـــي ممارســـة  ـــة �الحاســـوب وملحقات تســـتخدم الشـــر�ة تقنیـــات معلومـــات حدیث

 أعمالها المختلفة.
   

2 
ــــى إدخــــال تقانــــة المعلومــــات الحدیثــــة المعتمــــدة فــــي العمــــل الشــــر�ة تعمــــل  عل

 �استمرار.
   

3 
إلــــى اعتمــــاد إصــــدارات حدیثــــة مــــن البرمجیــــات الجــــاهزة التــــي  الشــــر�ةتســــعى 

 تستخدمها.
   

4 
                علـــــــــــــى مجموعـــــــــــــة البـــــــــــــرامج المكتبیـــــــــــــة لما�كروســـــــــــــوفت الشـــــــــــــر�ةتعتمـــــــــــــد 

Microsoft Office  فـــي انجـــاز أعمالهـــا الیومیـــة وخاصـــة بـــرامج الطباعـــة
 .Word & Excelومعالجة الجداول االلكترونیة 

   

   تســــتخدم الشــــر�ة شــــبكات االتصــــال فــــي إجــــراء عملیاتهــــا الداخلیــــة والخارجیــــة  5
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 واالتصال مع الشر�ات األخرى.
 ب. التشر�عات واألنظمة

6 
متطلبـــات تطبیـــق التجـــارة یــتم إعـــادة هندســـة العملیــات اإلدار�ـــة �مـــا یـــتالءم مــع 

 االلكترونیة.
   

    على تبسیط أسالیب ونماذج العمل المستخدمة حالیًا. شر�تناتعمل إدارة  7

    إلى أتمتة األعمال الیدو�ة. شر�تناتسعى إدارة  8

    إلى إلغاء الخطوات واإلجراءات الروتینیة في انجاز العمل. شر�تناتسعى إدارة  9

10 
إلى إدخال التقانة المتطورة �وسیلة لتحقیق أهدافها وز�ـادة  شر�تناغالبًا ما تلجأ 
  فرص نجاحها.

   

 جـــ. توفر الكوادر البشر�ة

11 
مهندســـین مختصـــین فـــي صـــیانة الحواســـیب وشـــبكات االتصـــال  الشـــر�ةتمتلـــك 
 الشر�ة.داخل 

   

12 
�استقطاب أفضل الخبرات واختیارها فـي مجـال تقنیـات المعلومـات  الشر�ةتهتم 

 واالتصاالت ونظم المعلومات اإلدار�ة.
   

13 
علـــى اكتســابهم الخبـــرات  تكنولوجیـــا المعلومــاتالمســـتفیدین مــن  الشــر�ةتشــجع 

 والمهارات لتطو�ر تطبیقاتهم.
   

14 
 التقنیـــة فـــراد الـــذین �طـــورون مهـــاراتهملأل حـــوافز مالیـــة ومعنو�ـــة الشـــر�ة تقـــدم

 �استمرار.
   

15 
تطــو�ر مهــارات األفــراد مــن خــالل مشــار�تهم بــدورات  الشــر�ة إلــىتســعى إدارة 

 تدر�بیة في مجال تقنیة المعلومات واالتصاالت.
   

 . المیزة التنافسیة2
    اقتصاد�ة ورشیدة.تستخدم الشر�ة الموارد المتاحة �صورة  16

17 
تسـتخدم الشــر�ة البحــث والتطــو�ر لتحــدیث عملیاتهــا للوصــول إلــى غا�ــات �أقــل 

 تكلفة.
   

    تسعى شر�تنا إلى خفض تكالیف العملیات �استمرار. 18

    تستخدم الشر�ة أسالیب متنوعة لتحسین جودة خدماتها. 19

    تستخدم الشر�ة طرق متعددة للرقا�ة على الجودة.   20

    تستخدم الشر�ة مواصفات اآلیزو لضمان الجودة. 21

    تعمل شر�تنا على تصمیم خدماتها �شكل سلیم لتحقیق أفضل ُمستوى ممكن. 22

23 
َ�متلك العاملون في شر�تنا مهارات ُمتعددة تجعلهـم قـادر�ن علـى أداء أكثـر مـن 

 عمل. وظیفة أو
   

24 
لشـــــر�تنا القـــــدرة علـــــى االســـــتجا�ة الســـــر�عة للتغیـــــرات المطلو�ـــــة فـــــي تصـــــامیم 

 خدماتها.
   

    تلتزم شر�تنا �المواعید الُمحددة عند تسلیم الخدمات إلى الز�ائن �استمرار. 25
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    لشر�تنا القدرة على إجا�ة طلبات الز�ائن في وقٍت أسرع من الُمنافسین. 26

27 
میــزة تنافســیة مــن خــالل اســتخدام تقنیــة معلومــات غیــر معروفــة  الشــر�ةتحقــق 
 المنافسة. الشر�اتلدى 

   

    تحقیق میزة تنافسیة.إلى استخدام تقنیة جدیدة لمساهمتها في  الشر�ةتسعى  28

29 
علــــى تطــــو�ر أنشــــطتها المعلوماتیــــة �الحصــــول علــــى المزا�ــــا  الشــــر�ةتحــــرص 
 .التنافسیة

   

    .لتحقیق قیمة مضافة عن طر�ق إدخال تقنیة جدیدة الشر�ةتسعى  30
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 تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الشركات الصغیرة و المتوسطة المزایا الناجمة عن 
 2عمر توفیق عبدالرحمنم.م. و     1ثابت حسان ثابتم.م. 

 قسم الدراسات و التخطیط و المتابعة 2 الرقابة و التدقیق الداخليقسم 1
   العراق    - الموصل – نینوىجامعة 

 المستخلص : 
قراءات للمزایا التي یمكن أن تتحقق من خالل تطبیق تقنیات اإلدارة یقدم ھذا البحث 

من خالل  العراقاإللكترونیة و مدى تأثیرھا على نجاح الشركات الصغیرة و المتوسطة في 
المناقشات و اإلستبیانات و قراءة مستندات العدید من الشركات الصغیرة و المتوسطة, وكذلك 

 شركات أقلیمیة و دولیة مجال اإلدارة اإللكترونیة .لرائدة ركات مع تجارب مقارنة ھذه الش
من جوانب  أن اإلدارة اإللكترونیة ذات فائدة و أھمیة كبیرة في العدیدیوضح الباحثان 
, ولكن ھذه الفوائد قد تنطوي على بعض السلبیات التي من الممكن النشاط اإلداري للشركة

و كذلك عند تجاوزھا عند إستخدام تقنیات المعلومات و اإلتصاالت بصورة كفوءة و فعّالة 
 وجود بنیة تحتیة جیدة .

عناصر التحول من اإلدارة دات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة وأھم محدالباحثان عرض ستی
للشركات الصغیرة و , مما یؤدي الى تحقق المزایا المطلوبة اإلدارة اإللكترونیةتقلیدیة الى ال

المتوسطة عند تطبیق اإلدارة اإللكترونیة , مع قیاس مدى جدوى تلك المزایا بالمقارنة مع 
  التكالیف الواجب تحملھا من قبل الشركة .

زیع إستمارة إستبیان في دراسة الحالة من خالل تو التحلیليإستخدم الباحثان األسلوب 
مع عدد من المقابالت المحلیة و تحلیلھا ریاضیاً  الصغیرة و المتوسطة على عدد من الشركات

, فضالً عن إستخدام المنھج الوصفي بالرجوع الى الشخصیة لعدد من مدراء الشركات
ق للوصول الى أھم مزایا تطبیاألدبیات من خالل الكتب و البحوث و مراجعة تجارب الدول 

 اإلدارة اإللكترونیة .
 علم لیست اإللكترونیة العدید من النقاط المھمة أھمھا أن اإلدارة البحثأظھرت نتائج 

ً واجب التطبیق في جمیع الشركات الصغیرة و المتوسطة  جدا معقد وأنھا ستصبح شرطا
لوجود األرض الخصبة و البنیة التحتیة الجیدة ولنوعیة البیئة المحیطة و شروطھا العراقیة 
  .المتوفرة

 الكلمات المفتاحیة : 
الشركات الصغیرة و المتوسطة , اإلدارة اإللكترونیة , تقنیات المعلومات و اإلتصاالت , إدارة 

  .األعمال

The Advantages of Applying E-Management in Small and 
Medium Enterprises 

Thabit H. thabit     and       Omar T. Abdulrahman 
 
Abstract :  

This paper presents deep readings of the advantages that can be 
achieved through the application of electronic management (E-
Management) techniques and their impact on the success of small and 
medium Enterprises (SMEs) in Iraq by discussing the documents of 
many SMEs, distributing questionnaires, and comparing local SMEs 
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with international SMEs that have pioneer experiences in applying E-
Management. 

The researchers explain the benefits and importance of E-
Management in many aspects of the company's management activity. 
However, these benefits may have some disaffects that can be overcome 
when using information and communication technologies (ICT) 
efficiently and effectively, and when there is good infrastructure. 

The researchers review the most important determinants of 
applying E-Management, the elements of transformation from 
traditional management to E-management, and the feasibility of these 
advantages compared to the costs to be borne by the company. 

The researchers used the analytical method by distributing 
questionnaire on a number of local SMEs and making personal 
interviews of a number of companies' managers, as well as the 
researchers used the descriptive approach by analyzing the literature 
through academic books and scientific researches. 

The main findings of the research can be concluded that E-
Management is not a very complex branch of science and it will become 
an essential requirement in all Iraqi SMEs due to the availability of good 
infrastructure and suitable environment. 
 
Keywords : E-Management, SME, ICT, Management  

 مشكلة البحث : 
ماھي المزایا الناجمة عن تطبیق اإلدارة  تتلخص مشكلة البحث في التساؤل التالي :

 ؟ الشركات الصغیرة  والمتوسطة العراقیةاإللكترونیة في 
 

  أھمیة البحث :
اإلدارة اإللكتروینة في لدور تكمن أھمیة البحث في أنھ یحاول ان یقدم تحلیالً شامالً 

  للعراق .المتوسطة لغرض النھوض بالتنمیة اإلقتصادیة الشركات الصغیرة وتعزیز دور 

 ھدف البحث : 
الشركات الصغیرة و اإلدارة اإللكترونیة في یھدف البحث الى تحدید الدور الذي تلعبھ 

 من خالل التركیز على اإلیجابیات ومحاولة تحدید السلبیات و الحد منھا .المتوسطة 

  فرضیة البحث :
الشركات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في ینبع البحث من فرضیة أساسیة مفادھا "إن 

 " .دور الشركات في التنمیة اإلقتصادیةفي تعزیز  یسھمالمتوسطة الصغیرة و 

  منھج البحث :
إعتم��د البح��ث عل��ى الم��نھج الوص��في م��ن خ��الل الرج��وع ال��ى المص��ادر االكادیمی��ة ذات 

لع��دد م��ن أراء العالق��ة , فض��الً ع��ن إس��تخدام الم��نھج التحلیل��ي م��ن خ��الل التحلی��ل اإلحص��ائي 
 والمتوسطة العراقیةالعاملین في الشركات الصغیرة  
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  خطة البحث :
الدراسات السابقة حول مباحث , حیث یتناول المبحث األول  ثالثةمن  یتكون البحث

اإلدارة اإللكترونیة بینما یوضح المبحث الثاني مفھوم تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في الشركات, 
ا التنمویة واھم التحدیات و فوائدھا ومدى تأثیرھا على الشركات الصغیرة و المتوسطة وأھمیتھ

اإلدارة اإللكترونیة في تعزیز یتناول تحلیل دور ف ثالثالمبحث الالتي تواجھ تطبیقھا, أما 
 العراقیة .الشركات الصغیرة و المتوسطة فعالیات 

 المبحث األول
 الدراسات السابقة

 اإلدارة االلكترونیة بین النظریة والتطبیقدراسة :  .1
دراستھ أن المنظمات المعاصرة تأثرت وتغیرت ھیاكلھا  ) في2009 وضح (الحسن ,

ومعامالتھا ومعاییر أدائھا , وامتد نطاق خدماتھا إلى خارج المواقیت الرسمیة , سعیاً النجاز 
تعامالتھا متعدیة حدود الزمان والمكان , وصوالً إلى خدمات تتسم بالسرعة والشفافیة 

لم البد أن تشملھ ھذه التغیرات التي تعد مظھراً من والنزاھة , لذلك فإن من یعیش في ھذا العا
 . العولمة وتحدیاتھا مظاھر التقنیة والتي تعد أحد إفرازات

ھدفت الدراسة إلى التخلص من حدة البیروقراطیة واختصار الخطوات الكثیرة التي 
داریة وكذلك ترشید الوقت في إدارة المعامالت اإلالعمل بھا ,  الحكومیة إلى الشركاتتضطر 

وربط دوائر المؤسسة بوسائل الكترونیة ضمن سھولة التواصل فیما بینھا والحد من االعتماد 
على الورق واستخدامھ وكذلك ترشید األیدي العاملة بإفراز األفراد غیر الفاعلین المحسوبین 

ن وتوفیر المعلومات وسھولة استدعائھا وتقدیمھا للجھات اإلداریة أو للمراجعی الشركاتعلى 
 الجھة المستھدفة . أو

من اإلدارات في العالم قد وصلت  توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أھمھا أن كثیراً 
اللكترونیة وتطبیقھا بشكل ن التحول إلى أسلوب اإلدارة اة للتراجع عنھا بإإلى قناعة لم تعد قابل

مكن أن تحققھ تلك ھو االنجاز األھم الذي ی وضخ معطیاتھا في مفاصل الجسد اإلداريفاعل 
ولم یختلف أحد من علماء اإلدارة ومفكریھا حول ذلك اإلجراء كما بشرت التجارب  اإلدارات

اإلداریة األولى مع التقنیة بباقة من الفوائد الفارقة في مسار المجتمعات یمكن لإلدارات جني 
 مقدراتھا بخوض غمار التجربة التي عممھا كثیر من دول العالم المتقدم . 

 اإلدارة االلكترونیة وإمكانیاتھا في تحقیق الجودة الشاملةدراسة :  .2
ً  أن اإلدارة االلكترونیة مجاالً تھ ب) من خالل دراس2010(قدوري ,  وضح للولوج  رحبا

مع  الى عالم فسیح لمؤسسات األعمال في التفاعل والتواصل خارج حدودھا والتكیف
والمتمثلة بشبكة االتصاالت عبر  علوماتیة المأتاحت التوجھات الجدیدة لالنفتاح , حیث 

ً االنترنت وما یرافقھا من مستلزمات مادیة في أن تكون ارض خصبة وواسعة االستخدام  ا
 .والتفاعل مع قواعد وتعامالت اإلدارة االلكترونیة 

ً فكری اً تأطیر ت الدراسةقدم ألبعاد ومفھوم اإلدارة االلكترونیة من خالل التركیز على  ا
ھدفت الدراسة و , دارة االلكترونیة في تحقیق كفاءة وفاعلیة األداء لمؤسسات األعمالدور اإل

وكذلك صیاغة  الشركات إلى التعرف على مفھوم اإلدارة االلكترونیة وإبراز أھمیتھا في إدارة
إطار معرفي لتكامل العالقة بین اإلدارة االلكترونیة مع تحقیق إدارة الجودة باعتبارھا من 

 . الشركاتالداعمة لرفع كفاءة وفعالیة ودیمومة  األدوات
أن اإلدارة االلكترونیة تمثل التحول  أھمھا االستنتاجاتعدد من  توصلت الدراسة إلى

الذي یساعد الزبائن واألعمال لكي تجد فرصا جدیدة في اقتصاد المعرفة الدولي وكذلك إن 
تكییف األعمال مع متطلبات الزبائن , وتحسین الخدمات المقدمة وأن اإلدارة االلكترونیة تقوم 

یة والشخصنة المكثفة والقیام بحمل قیم الجودة ومنھا تحمل المسؤولیة والمبادرات المحل
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باألعمال التجاریة التفاعلیة إضافة إلى أن اإلدارة االلكترونیة تمكن من تسھیل بعض من 
من خالل التسویة واإلدماج في الوقت الحقیقي الحتیاجات الزبائن ,  طرقھا مساعي الجودة و

 والحوار الدائم حول مستوى الجودة المراد بلوغھا.
و  الشركاتوظائف اإلدارة اإللكترونیة و دورھا في تحسین أداء  تكوین ودراسة :   .3

 المنظمات العربیة  
إلى تقدیم مفھوم اإلدارة االلكترونیة  )Ellatif and Ahmed , 2013دراسة (ھدفت 

والتحدیات التي تواجھھا وكذلك التركیز علیھا وتطبیق آلیاتھا حیث أنھا تتعامل مع مفھوم علم 
اإلدارة من حیث أھمیة ونظریات علم اإلدارة وكذلك تطبیق آلیة ھذه العملیات لإلدارة 

 ً ظام إدارة الحكومة االلكترونیة التي ثم التطرق إلى ن االلكترونیة لتحقیق أھداف محددة مسبقا
تعتبر أھم میزة لإلدارة االلكترونیة تكمن في سرعة التواصل والمرونة والشفافیة التي تواكب 

 منھا للوصول إلى القرار المناسب .التقدم والتكنولوجیا التي تستفید 
ة الى ستبانة للحصول على نتائج الدراسة وتوصلت الدراساستخدمت الدراسة أسلوب اإل

نتائج أھمھا أن األداء الفعال یكون من خالل استخدام الموارد المتاحة لتحقیق الھداف بدرجة 
عالیة من الجودة وبأقل تكلفة ممكنة والحفاظ على الوقت حیث أن استخدام اإلدارة االلكترونیة 
 یحقق عملیة فعالة ومثالیة وكذلك توصلت الدراسة الى ضرورة مواكبة التطورات من وقت

 آلخر . 
مستوى تطبیق اإلدارة االلكترونیة في جامعة الیرموك من وجھة نظر الھیئة دراسة :  .4

 التدریسیة واإلداریین
) إلى الكشف عن مستوى 2013ھدفت الدراسة التي قدمھا (أبوعاشور , النمري , 

تطبیق اإلدارة االلكترونیة في جامعة الیرموك وقد تكّون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء 
) عضو ھیئة تدریس , و 683) ومنھم (2410الھیئة التدریسیة واإلداریة في الجامعة وعددھم (

) عضو ھیئة 647وبلغت عینة الدراسة ( 2011/ 2010راسي ) إداري للعام الد1727(
 التدریس وإداري في جامعة الیرموك . 

) فقرة 55لغرض تحقیق ھدف الدراسة تم تطویر استبانھ لھذا الغرض مكونة من (
موزعة على أربع مجاالت , وبعد تطبیق األداة على أفراد العینة أظھرت نتائج الدراسة أن 

االلكترونیة في جامعة الیرموك من وجھة نظر األعضاء كان بدرجة  مستوى تطبیق اإلدارة
مرتفعة , وجاء مجال التنفیذ االلكتروني في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة , تاله مجال 
التنظیم االلكتروني وبدرجة المرتفعة في حین جاء مجال الرقابة والتقویم االلكتروني في 

ما أظھرت النتائج أن مستوى تطبیق اإلدارة االلكترونیة في المرتبة الثالثة وبدرجة متوسطة  ك
 جامعة الیرموك من وجھة نظر اإلداریین كانت بدرجة متوسطة .

بینت النتائج عدم وجود فروق في وجھة نظر اإلداریین حول مستوى تطبیق اإلدارة 
جود فروق االلكترونیة تعزى الختالف متغیر الجنس على األداة ككل في جمیع المجاالت  وو

 تعزى الختالف متغیر المؤھل العلمي .
 

الموارد البشریة في تحسین أداء  تطویرأثر اإلدارة اإللكترونیة و دور دراسة :  .5
  المنظمة

أداء البنوك  فيعلى أثر اإلدارة اإللكترونیة ) Alrahahle , 2014( ركزت دراسة
لفھم اآلثار المترتبة لإلدارة اإللكترونیة على تنمیة حیث أستخدم الباحث إستبانة التجاریة ، 

لفھم دور اإلدارة اإللكترونیة في تطویر عملیة صنع القرار وأثره على و الموارد البشریة 
  . األداء
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عینة الدراسة من جمیع العاملین في مجال تكنولوجیا المعلومات في البنوك تكونت 
مناطق مختلفة من عمان , مصرفا موزعة في  13ا التجاریة للعاصمة األردنیة (عمان) وعددھ

 ، تبین من خالل ھذا التحلیلللتحلیل  )90(عاد منھا ,  ) إستبانة110(قام الباحث بتوزیع حیث 
، و كذلك  أن ھناك عالقة بین اإلدارة اإللكترونیة للموارد البشریة و أرباح القطاع المصرفي

،  كترونیة للموارد البشریة على نمو القطاع المصرفيثیر اإلدارة اإللبتأھناك عالقة ذات داللة 
 للموارد البشریة على المنافسة في القطاع المصرفيو لإلدارة اإللكترونیة وكذلك التأثیر الكبیر 

 .  بالنسبة لتنمیة الموارد البشریة على أرباح القطاع المصرفيوالعالقة القویة ، 
و أدواتھا اإلدارة اإللكترونیة الحدیثة  أوصى الباحث أنھ من الضروري تشجیع استخدام

 .وإعداد أرضیة خصبة من أجل تھیئة الكوادر المطلوبة في عملیات البنوك المستقبلیة 
 المبحث الثاني

 اإلدارة اإللكترونیة
 : مفھوم اإلدارة اإللكترونیة .1

ً مقارنة بالمفاھیم األخرى ولھ  ً حدیثا أھمیة عالیة یعد مفھوم اإلدارة االلكترونیة مفھوما
ً في ظل التطورات المتسارعة في تقنیات المعلومات واالتصاالت , عرفھا (عبد  خصوصا

المعلومات واالتصاالت عن  الذي یتضمن استخدام تقنیاتمفھوم ال) بأنھا 15:  2010الكریم , 
التجاریة مع الحكومة وبمساھمة األفراد في عملیة صنع  الشركاتطریق التفاعل بین األفراد و

, القرار, وإیجاد الطرق للوصول إلى المعلومات , وزیادة الشفافیة , وتعزیز المجتمع المدني 
المعلومات واالتصاالت في كافة  لتقنیات) بأنھا تطبیق 11:  2008,  فیما عرفھا (العریشي

ً ھیاكل اإلدارة التعلیمیة , لتنفیذ كافة  فقد عرفھا ) 2:   2006(العمار , أما , األعمال الكترونیا
بأنھا تحویل كافة األمور اإلداریة التقلیدیة (اإلجراءات الطویلة باستخدام األوراق) إلى إعمال 

والتي یطلق علیھا وخدمات الكترونیة تنفذ بسرعة عالیة ودقة متناھیة باستخدام تقنیات اإلدارة 
ً مفاده أن اإلدارة اإللكترونیة ھي 3:  2009(صادق ,  , وقدم إدارة بدون أرواق ) توضیحا

 وسائل بواسطة المعلومات ومصادر المستفید بینما  تربط التنظیمیة العملیات من مجموعة
 ھو والمستفید وتطویر ومتابعة وتشغیل نتاجإو تخطیط من المنشأة أھداف لتحقیق إلكترونیة
 منظمة أي في الموظف أو ، التجاریة الشركات لدى العمیل أو ، الحكومیة الدوائر في المراجع

ترونیة تتعدى بكثیر مفھوم مكننة ن فكرة اإلدارة االلك) بأMillar , 2009 : 33( ذكر و ,
إدارات العمل داخل المؤسسة , إلى مفھوم تكامل البیانات والمعلومات بین اإلدارات المختلفة 
والمتعددة واستخدام تلك البیانات والمعلومات في توجیھ سیاسة وإجراءات عمل المؤسسة نحو 
تحقیق أھدافھا وتوفیر المرونة الالزمة لالستجابة للمتغیرات المتالحقة سواء الداخلیة أو 

 ارجیة . الخ
 إیجابیات و سلبیات اإلدارة اإللكترونیة :  .2
 : إیجابیات اإلدارة اإللكترونیة  )1

لكل مفھوم إداري ھنالك العدید من اإلیجابیات و السلبیات التي تحیط بھ , إن إیجابیات 
 :) Rushton , 2007 : 18اإلدارة اإللكترونیة یمكن أن تكون (

 توفیر مستودع مركزي للمعرفة •
 التكالیفتقلیل  •
 زیادة أمن وسالمة البیانات  •
 رضا الزبائن •

 ) فقد ذكرت بإن ایجابیات اإلدارة االلكترونیة ھي : 103:  2011أما (األسدي , 
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 تقلیل تكلفة اإلجراءات (اإلداریة) وبما یتعلق بھا من عملیات. •
 إدارة ومتابعة اإلدارات المختلفة للمؤسسة وكأنھا وحدة مركزیة. •
خاذ القرار عن طریق توفیر البیانات والمعلومات للمستفیدین تقلیص معوقات ات •

 بصورة فوریة.
 زیادة كفاءة عمل اإلدارة من خالل تعاملھا مع األفراد والمؤسسات •

) بأن اإلدارة اإللكترونیة تتمیز بالجوانب اإلیجابیة Almutairi , 2014 : 61وذكر (
 التالیة : 
السرعة : إن إستخدام تقنیات المعلومات و اإلتصاالت من شأنھ جعل عملیة  •

اإلتصال اإلداریة أسرع , حیث أن شبكة المعلومات اإلنترنت و الھواتف الخلویة 
الذكیة و أجھزة الحاسوب اللوحیة یمكن أن تقلل من الوقت المستغرق في نقل 

 األوامر اإلداریة و اإلتصاالت . 
تكلفة إن تكلفة االتصال اإللكترونیة تعتبر رخیصة جداً مقارنة مع  تخفیض التكلفة : •

 اإلتصاالت التقلیدیة كالبرید . 
إن إستخدام تقنیات اإلتصاالت و المعلومات في مجال اإلدارة من شأنھ :  الشفافیة •

إضفاء الشفافیة على اإلجراءات , حیث أنھا یمكن أن تكون بمتناول أیادي الجمھور 
 .و بشكل فوري و المستفیدین

إن إدخال تقنیات اإلتصاالت و المعلومات الى إجراءات اإلدارة :  المساءلة •
اإللكترونیة سیؤدي الى سھولة القیام بالمراقبة و المساءلة مما یجعلھا تنال ثقة 

 الزبائن  و المستفیدین . 
) بأن اإلدارة اإللكترونیة ال تلتزم Alshehli and Drew , 2013 : 81وأضاف (

بمكان أو زمان محدد , حیث یمكن للموظف أن یتعامل مع اإلجراءات اإلداریة حتى عندما 
یكون بعیداً عن المنظمة , إذ انھا تتیح المرونة في التنفیذ باإلضافة الى إمكانیة تغییر الخطط 

     المستقبلیة بسبب توقعات محتملة .
 :اإلدارة اإللكترونیة سلبیات  )2

) بأن لإلدارة العدید من السلبیات التي من شأنھا التقلیل Rushton , 2007 : 18ذكر (
 من فعالیة ھذا المفھوم , حیث أن لإلدارة اإللكترونیة عدة مثالب ھي : 

 عدم معرفة العاملین والحاجة إلى تدریبھم  •
 البد من توفیر تخصیصات مالیة لشراء التقنیات الحدیثة  •
 مستوى أمان منخفض فیما یتعلق بالسریة وسالمة المعلومات  •

 ) فقد وضحت بأن سلبیات اإلدارة اإللكترونیة ھي : 104:  2011األسدي , أما (
 التجسس االلكتروني وفقدان األمان •
 بسبب االنتقال المباشر من التقلیدي الى االلكتروني شلل اإلدارة •
 زیادة التبعیة للخارج  •

أن ھنالك العدید من القضایا التي تؤثر ) Alshehli and Drew , 2013 : 82وذكر (
 سلباً على اإلدارة اإللكترونیة و ھي : 

 وجوب توفر بنیة تحتیة لتقنیات المعلومات و اإلتصاالت . •
 مقاومة المنظمة للتغیر و التحول من الطرق التقلیدیة الى الطرق اإللكترونیة •
كھلة في المنظمة و كذلك لشابة و األجیال الالفجوة اإللكترونیة مابین األجیال ا •

 مابین الدول النامیة و الدول المتقدمة .
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 أبعاد اإلدارة اإللكترونیة :  .3
قدم الكثیر من الباحثین و الدارسین أراء حول أھم أبعاد اإلدارة اإللكترونیة , نذكر منھا 

 : ) 163:  2010(قدوري , 
المنظمة لمتطلبات الزبون , حیث أنھ من المؤكد بعد الزبون : یتمثل ھذا البعد بمعرفة  .1

أن رغبة الزبائن تتلخص بأن تعمل المنظمة بشكل أفضل , كما ھو الحال عند دفع 
 الضرائب و تجدید رخص سیر المركبات و دفع رسوم الكھرباء و الماء و غیرھا .

عمل و بعد األعمال : إن ھذا البعد یمثل طریقة مساھمة اإلدارة في تحسین مناخ ال .2
توفیر مزایا للمنظمات , فقد صارت ھذه المنظمات تستخدم التجارة اإللكترونیة و 
اإلتصال اإللكترونیة فیما بینھا محققة بذلك المزید من المكاسب و مخفضة للتكالیف و 

 محسنة لجودة الخدمات .
لعامة فیما یتصل بسوء جودة الخدمة ابعد الدولة : یمكن للدولة أن تغیر إدراك الزبائن  .3

المقدمة و المعاناة التي یالقونھا في الحصول علیھا , كما تستطیع الدولة إعادة ثقة 
األفراد و الزبائن من خالل إنتھاج سیاسات جدیدة موجھة لھم تشعرھم بتلبیة 
إحتیاجاتھم و متطلباتھم وحل مشكالتھم مما یسھم في تسھیل معیشتھم و التقلیل من 

 .أعباء الحیاة التي تواجھھم 
 ) بأن أبعاد اإلدارة اإللكترونیة ھي : Raho et al. , 2015 : 30وذكر (
بعد اإلدارة بال أوراق : حیث أن اإلدارة اإللكترونیة تعتمد على األرشیف اإللكتروني  .1

والبرید اإللكتروني ، واألدلة وأجھزة الكمبیوتر المحمولة واألنظمة اإللكترونیة 
  .وآلیة المتابعةوالرسائل الصوتیة والتطبیقات ، 

بعد اإلدارة عن بعد : بما أن اإلدارة اإللكترونیة تعتمد على تقنیات اإلتصاالت و   .2
المعلومات , فإن المنظمة التي تطبق اإلدارة اإللكترونیة یمكن أن تتم إدارتھا عن بعد 

. 
بعد الوقت الحقیقي : یمكن لإلدارة اإللكترونیة أن تجعل من المنظمة خلیة عمل تعمل  .3

 ساعة متواصلة . 24
بعد الرقابة المستمرة : تعتبر اإلدارة اإللكترونیة من أولى الخطوات الواجب تنفیذھا  .4

لتحقیق الحوكمة اإللكترونیة و التي تمكن اإلدارة من مراقبة الموظفین و اإلجراءات 
 في أي وقت ومن أي مكان . 

 المبحث الثالث
 الجانب العملي

  توسطة :مفھوم الشركات الصغیرة و الم .1
بشكل عام ال یوجد تعریف دقی�ق للش�ركات الص�غیرة و المتوس�طة , حی�ث أن الش�ركات 
الت�ي تعتب�ر ص�غیرة ف�ي ال�دول المتقدم�ة یمك�ن أن تعتب�ر كبی�رة ف�ي ال�دول النامی�ة , ول�ذلك فق��د 
ظھرت العدید م�ن التع�اریف لمفھ�وم الش�ركات الص�غیرة و الكبی�رة وفق�اً لمع�اییر تبنتھ�ا بع�ض 

 : الدول , نذكر منھا 
لقد عّرف الباحثون في بلدان شرق أسیا ومن خالل دراس�ة ق�ام بھ�ا إتح�اد دول جن�وب  •

عل�ى أن الش�ركات الص�غیرة و المتوس�طة ھ�ي تل�ك الش�ركات الت�ي ال  ASEANأسیا 
 ) .111:  1998عامل (ھل ,  100یتجاوز عدد عمالھا 

وسطة ھي تلك ) تعریفاً مفاده أن الشركات الصغیرة و المت172:  2006قدم (راتول ,  •
 عامل . 250المشاریع التي ال یتجاوز عدد عمالھا 
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عّرفت لجنة االمم المتحدة للتنمیة الصناعیة الشركات الصغیرة و المتوسطة عل�ى أنھ�ا  •
عام�ل ف�ي  500عامل في الدول النامیة و أقل من  90الشركات التي یعمل بھا أقل من 

 ) .5:  2002,  الزاھيالدول المتقدمة (
) فقد عّرف الشركات الصغیرة و المتوسطة على أنھا تلك 3:  2003موسى ,  أما (أبو •

المش��روعات الت��ي ی��دخلھا حجمھ��ا دائ��رة المش��روعات الت��ي تحت��اج لل��دعم والرعای��ة 
رتھا الفنیة أو المالیة على توفیر ھ�ذا ال�دعم م�ن مواردھ�ا وق�دراتھا والنابعة من عدم قد

 . وإمكانیاتھا الذاتیة
وربي و اس�تناداً إل�ى تص�ریح مجل�س اإلتح�اد األورب�ي بأن�ھ ال یمك�ن صّرح االتحاد األ •

إعطاء تعریف عام للمؤسسات المتوسطة و الص�غیرة ، ألن المفھ�وم یختل�ف م�ن دول�ة 
إل��ى أخ��رى وم��ن قط��اع إل��ى آخ��ر وكقاع��دة عام��ة للمنظم��ة تعتب��ر الش��ركة ص��غیرة 

على أن ال یتجاوز  عامل 500ومتوسطة إذا كان عدد عمال المشتغلین فیھا ال یتجاوز 
 ). 20:  2005وحدة نقدیة (قریشي ,  75حجم االستثمار فیھا 

إن معی�ار ع�دد العم�ال و قیم�ة األص�ول یعتب�ران أمام جمیع ھذه التع�اریف یظھ�ر جلی�اً ب�
الصغیرة و المتوسطة حسب مجال  الشركاتعنصران أساسیان لمختلف بلدان العالم في تحدید 

 . مجال الصناعة ( التجارة و الخدمات )نشاطاتھا الصناعیة أو خارج 
 

 الصغیرة و المتوسطة :  الشركاتمتطلبات تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في  .2
الصغیرة  الشركاتھنالك العدید من المتطلبات الجوھریة لتطبیق اإلدارة اإللكترونیة في 

 ) : 7:  2004, ویمكن إجمالھا بما یلي (المغربي , و المتوسطة 
 اإلدارة العلیا بدعم وتبنى مشروع اإلدارة اإللكترونیةالتزام  .1
 التخطیط االستراتیجي لعملیة التحول نحو عالم الرقمیات  .2
 وضع خطة متكاملة لالتصاالت الشاملة بین جمیع الجھات .3
 التركیز على دراسة حاجات العمالء وإشباعھا  .4
 االلكترونیةاالھتمام بالعاملین القائمین بتقدیم خدمات اإلدارة  .5
 الدراسة المتكاملة لإلجراءات ومعدالت األداء. .6
 التركیز على ترابط نظم الخدمات.  .7
 التركیز على القدرات الفنیة   .8

 
 :  العراقالصغیرة و المتوسطة في  الشركات .3

في اإلستثمارات بعد عام العراقیة الصغیرة و المتوسطة  الشركاتقد بلغت حصة ل
% منھا على المنتجات الغذائیة, 51 اإلستثمار العام, تركز% من إجمالي 77نسبة  2003

, أما الباقي فقد توزع مابین الصناعات الكیمیاویة و % على المنسوجات و المالبس29
 المعدنیة و صناعة األثاث . 

 2008الصغیرة و المتوسطة بلغت أوجھا في عام  الشركاتإن نسبة اإلستثمارات في 
في المنطقة و إرتفاع القوة الشرائیة و التسھیالت الممنوحة من النسبي بسبب اإلستقرار األمني 

 .فیما بعد ى إدخال أسالیب اإلدارة اإللكترونیة , وتلك األسباب أدت الحكومةالقبل 
 

 : مع التجارب االقلیمیةالعراق االدارة االلكترونیة في مقارنة تجربة تطبیق  .4
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الصغیرة و المتوسطة دوراً كبیراً في زیادة التنمیة اإلقتصادیة , كما أن  الشركاتتلعب 
أدى الى إنتشار التجارب الدولیة و إندماجھا و توفیر مستودع إستخدام اإلدارة اإللكترونیة 

مركزي للمعرفة و البیانات باإلضافة الى تقلیل التكالیف و بالتالي زیادة األرباح بأشكال تشّجع 
 .اإلستثمار 

الصغیرة و المتوسطة في معظم دول  الشركاتلقد تم إستخدام اإلدارة اإللكترونیة في 
العالم المتقدمة و النامیة , مما أدى الى تأثیرھا على نسب الناتج المحلي و القیمة المضافة و 

أدناه یوضح المقارنة  )1(الصادرات المحققة باإلضافة الى تشغیل القوى العاملة , والجدول 
 . 1العراقالدول المتقدمة و النامیة و مابین 

  الصغیرة و المتوسطة مابین الدول المتقدمة مقارنة إستخدام اإلدارة اإللكترونیة في الشركات:  )1جدول (
 العراقو النامیة و 

 العراق الدول النامیة الدول المتقدمة التأثیر

مستوى الناتج 
 المحلي

أظھرت الدراسات بأن اإلدارة 
اإللكترونیة زادت مساھمة 
الشركات الصغیرة و 
المتوسطة في الناتج المحلي 

% للدول المتقدمة 65بنسبة 
في أوربا و أمریكا و دول 

 . شرق أسیا

بلغت نسبة القیمة المضافة المحققة 
نتیجة إستخدام اإلدارة اإللكترونیة في 
ً في قطاع  الدول المصنعة حدیثا

ثر الشركات الصغیرة و المتوسطة أك
% , وعلى غرار الدول النامیة 40من 

فقد حققت الدول العربیة المجاورة أكثر 
 % كقیمة مضافة للناتج المحلي52من 

. 

طفرة نوعیة في  العراقحقق 
زیادة مساھمة الشركات 
الصغیرة و المتوسطة و بنسبة 

% و ذلك بإستخدام اإلدارة 35
 اإللكترونیة .

مستوى 
العمالة و 

تشغیل األیدي 
 العاملة

إن إستخدام اإلدارة اإللكترونیة 
في الشركات الصغیرة و 
المتوسطة أدت الى خلق فرص 
عمل جدیدة , فقد حققت تلك 

نسبة عمالة بلغت  الشركات
 % .60أكثر من 

بلغت نسبة العمالة الحدیثة التي تم 
خلقھا بواسطة الشركات الصغیرة و 
المتوسطة التي یتم إدارتھا إلكترونیاً 

% , بینما بلغت أكثر من 50حوالي 
% في الدول العربیة و األقلیمیة 70

 المجاورة

خلقت الشركات الصغیرة و 
المتوسطة والتي یتم إدارتھا 
إلكترونیاً العدید من فرص العمل 

و التي تصاعدت  العراقفي 
بشكل كبیر في السنوات األخیرة 

 % .55, حیث بلغت أكثر من 

مستوى زیادة 
 الصادرات

ة الشركات ان مساھم
المتوسطة و الصغیرة و التي 
یتم إدارتھا إلكترونیاً في زیادة 
الصادرات بلغت أكثر من 

45. % 

قدمت اإلدارة اإللكترونیة العدید من 
المیزات التنافسیة للشركات الصغیرة و 
المتوسطة و بلغت نسبة مساھمة تلك 
الشركات في زیادة الصادرات ما یقرب 

بلغت أكثر من % ,  بینما 55أكثر من 
% في الدول العربیة و األقلیمیة 40

 المجاورة

إن استخدام اإلدارة اإللكترونیة 
في الشركات الصغیرة و 

أدى الى  العراقالمتوسطة في 
زیادة الصادرات وإن كان ذلك 
بنسبة منخفضة مقارنة مع 
الدول المجاورة و المتطورة , 
فقد بلغت نسبة الزیادة في 

 % .20الصادرات أكثر من 

 : 2ویمكن تمثیل ھذه المقارنة بیانیاً كما موضح باالشكال البیانیة أدناه

                                                           
فقد مت احلصول عليها من  العراق) من املواقع اإللكرتونية املختصة و املوثوقة ابلنسبة للدول املتقدمة و النامية , أما بيا�ت 1مت احلصول على البيا�ت يف اجلدول ( 1

 شركة صغرية و متوسطة , ابإلضافة اىل املقابالت الشخصية . 40إستمارات استبيان حمكمة مت توزيعها على 
 من أجل احلصول على الرسوم البيانية لألشكال أعاله . Excelإستخدام بر�مج  مت 2
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 ) : تمثیل مستوى الناتج المحلي بیانیاً 1الشكل (

 

 
ً 2الشكل (  ) : تمثیل مستوى العمالة و تشغیل األیدي العاملھ بیانیا

 

 
 ) : تمثیل مستوى زیادة الصادرات بیانیاً 3الشكل (

 
المقارنة مابین الدول المتقدمة و الدول النامیة و  توضحأعاله و األشكال إن الجدول 

 الشركاتلتوضیح أھمیة إستخدام اإلدارة اإللكترونیة في  العراقالدول العربیة المجاورة مع 
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الصغیرة و المتوسطة و دورھا في التنمیة اإلقتصادیة , و باإلعتماد على الجدول أعاله یمكن 
 الیة : مناقشة النقاط الت

الص��غیرة و  الش��ركاتإن مس��توى زی��ادة نس��بة المس��اھمة ف��ي الن��اتج المحل��ي م��ن قب��ل  .1
لإلستراتیجیة كان نتیجة % 35المتوسطة بإستخدام اإلدارة اإللكترونیة و البالغ حوالي 

المتبناة من طرف الحكومة و السلطة العمومی�ة ف�ي دع�م ھ�ذا الن�وع م�ن الش�ركات ف�ي 
 یادة في الوعي اإلقتصادي و العالقات اإلقلیمیة الجیدة .  مختلف المجاالت وكذلك الز

الصغیرة و المتوسطة تأخ�ذ دور المفت�اح ف�ي مج�ال تش�غیل األی�دي  الشركاتإن قطاع  .2
العاملة و دورھا ف�ي خل�ق ف�رص عم�ل حی�ث برھن�ت التجرب�ة عل�ى دینامیكی�ة متفوق�ة 
على المشاریع الكبرى و لذلك فإن نسبة مستوى العمالة و تشغیل األیدي العاملة بلغ�ت 

ش��اریع و اإلس��تقرار وذل��ك بس��بب حاج��ة الس��وق الش��دیدة للم الع��راق% ف��ي 55نس��بة 
و اإلقتصادي في المنطقة وإستقطاب رؤوس األموال األجنبیة و المحلیة النسبي األمني 

. 
م���ن ناحی���ة زی���ادة  الع���راقالص���غیرة و المتوس���طة دوراً ھام���اً ف���ي  الش���ركاتتلع���ب  .3

, ولقد بلغت نس�بة المس�اھمة ف�ي زی�ادة الكبرى الشركاتوتكاملھا مع قطاع الصادرات 
% والت��ي تعتب��ر م��ن النس��ب المتواض��عة و ذل��ك بس��بب قل��ة  20م��ن الص��ادرات أكث��ر 

المس��اعدات المالی��ة المباش��رة م��ن الدول��ة أو الخ��دمات المجانی��ة المقدم��ة باإلض��افة ال��ى 
ض��عف المعلوم��ات ح��ول متطلب��ات األس��واق الخارجی��ة و الفق��ر ف��ي اإلدراك المعرف��ي 

 لقنوات التواصل .
 

 الشركاتالنتائج المتحققة في إستخدام اإلدارة اإللكترونیة في  على الرغم من أن
تعتبر من النتائج المتواضعة مقارنة بالدول المتقدمة و النامیة  العراقالصغیرة و المتوسطة في 

و اإلقلیمیة المجاورة اال أنھا توضح مدى أھمیة الشركات الصغیرة و المتوسطة في تنمیة 
حھا بأن اإلدارة اإللكترونیة ھي أحد العوامل الحاسمة في تحسین اإلقتصاد باإلضافة الى توضی

, كما ان ھذه النتائج أتت في وقت قصیر مقارنة الصغیرة و المتوسطة  الشركاتجودة 
 . إقتصادیاً  العراقبتجارب الدول األخرى مما یؤكد على خصوبھ 

 
 النتائج و التوصیات

 
غیرة و المتوسطة في على الشركات الص إجراءهالبحث التي تم توضح نتائج النتائج :  .1

 و مدى تأثرھا باإلدارة اإللكترونیة بأن : العراق
المتوسطة قد تم بشكل  استخدام اإلدارة اإللكترونیة في الشركات الصغیرة و •

 متأخر نسبیاً مقارنة بالدول المتطورة و النامیة و المجاورة .
ات الصغیرة و اع كفاءة نشاط الشركالى إرتفأدى إستخدام اإلدارة اإللكترونیة  •

على مستویات عدیدة (الناتج المحلي و العمالة و زیادة  المتوسطة في العراق
 الصادرات) .

الزیادة النسبیة المتواضعة لنشاط الشركات الصغیرة و المتوسطة یمكن أن  •
و كذلك الى  م اإلدارة اإللكترونیة في العراقیعزى الى حداثة تجربة إستخدا

, باإلضافة الى عامل البنیة التحتیة لتقنیات اإلتصاالت و المعلومات  تواضع
 الرفض المتمثل باإلدارات التقلیدیة .
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حول مزایا استخدام اإلدارة اإللكترونیة في  البحثالتوصیات : مما تقدم و طبقاً لنتائج  .2
 , یوصي الباحثان باألتي : غیرة و المتوسطة في العراقالشركات الص

اإلستثمار في مجال تقنیات اإلتصاالت و المعلومات من أجل خلق بنیة زیادة  •
 تحتیة صلبة قادرة على تطبیق اإلدارة اإللكترونیة بشكل كفوء و فعّال .

ضرورة تطبیق اإلدارة اإللكترونیة في كافة المشاریع اإلستثماریة ولیس في  •
 إقتصادیة .الشركات الصغیرة و المتوسطة فقط لما لھا من فائدة تنمویة و 

لجمیع الشركات الصغیرة و المتوسطة بشكل خاص  الحكومةضرورة تشجیع  •
و الشركات األخرى بشكل عام على تبني إستخدام اإلدارة اإللكترونیة من 

 أجل النھوض باإلستثمار الى مصاف الدول المتقدمة .
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 الرقابة التسویقیة وعالقتھا بتقییم األداء االقتصادي في المنظمات اإلنتاجیة
 /دراسة في معمل إطارات الدیوانیة

    3حبیب م.م. حسین بریسمو   2و  أ.م. معمر عقیل عبید  1أ.م. د  عبد األمیر حسن علي
 

 جامعة واسط،  كلیة اإلدارة واالقتصادالمحاسبة، قسم  1
 جامعة واسط، كلیة اإلدارة واالقتصاد، قسم إدارة األعمال  2

 ، محافظة واسطوزارة التربیة 3
 الملخص 

والعالقة  االقتصادي األداءتقییم و التسویقیةیھدف ھذا البحث إلى التعرف على مفھومي الرقابة 
 التحلیلي,، وقد اعتمد البحث المنھج الوصفي االقتصادي األداءتقییم وبین  التسویقیةبین الرقابة 

, االقتصادي األداءتقییم و الرقابة التسویقیةعالقة معنویة ما بین  النتائج إلى وجود تأشار فقد
الرقابة وخلصت الدراسة إلى العدید من التوصیات أھمھا: ضرورة االستفادة من نتائج 

وبشكل أدائھا  تقییمالعلیا للشركة كمؤشر یمكن االعتماد علیة في  اإلدارةمن قبل  التسویقیة
الثاني تناول الرقابة أما منھجیة البحث تناول  ل: األومباحثأربعة  إلىقسم البحث  دوري,
تناول  عالرابوالتسویقیة, في المنظمات  االقتصادي األداءتقییم تناول  ثالثالبینما ة, التسویقی

 كدراسة میدانیة وتحلیلیة. االقتصادي األداءتقییم وبین  الرقابة التسویقیةالعالقة بین 
 0االنتاجیة, المنظمات االقتصادي األداءتقییم , الرقابة التسویقیة: الكلمات المفتاحیة

 
Marketing control and its relation the evaluation of 

economic performance in productivity organizations / 
study in the laboratory of Diwaniyah Tires 

Abstract  
This research aims to know the concepts of marketing control 
and performance evaluation, and the relationship between them. 
The research depends on descriptive and analytical method. The 
results have referred to find significant relationship between 
marketing control and performance evaluation, and the study 
concluded many of the recommendations including the need to 
use the results of the marketing control by senior management of 
the company as indicator can be relied upon in evaluating the 
performance periodically. The research divided into four sections: 
the first deals with the marketing control, the second about 
marketing control, the third about evaluation of economic 
performance in marketing organizations, while the fourth deals 
with relationship between marketing control and evaluation of 
economic performance as empirical and analytical study.                                                                                           
Key words: control of marketing, performance evaluation, 
marketing organizations 
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 األولالمبحث                                         

 منھجیة البحث                                        
 مشكلة البحث: :أوال

الدور الذي تؤدیھ عملیة  ألھمیةتتمثل مشكلة البحث في ضعف ادراك الشركة عینة البحث  
بمرحلة ترویج  وانتھاءالمنتج  وإنتاجمن مرحلة تصمیم  ابتداءلمنتجاتھا  الرقابة التسویقیة

وتسعیر وتوزیع ذلك المنتج مع المحافظة على مستوى النوعیة والجودة المطلوبة في تحقیق 
ن سعي الشركات الصناعیة أاذ ، النجاح المالي والتنافسي للشركة وتدعیم بقائھا في السوق 

درجة تلك الشركات من حیث  أداء تقییملمؤشرا لدیھا یمكن اعتماده  الرقابة التسویقیة إلى
وقیاس مدى سعي تلك الشركات لالستجابة لمتطلبات ورغبات الزبائن  ، الكفاءة والفاعلیة لدیھا

 ممكنة .   وأرباحوتحقیق اقصى مبیعات 
 البحث:  أھمیةثانیاً :

طبیعة  إبراز إلىالمتغیرات التي یتناولھ كونھ یسعى  أھمیةوتمیزه من  أھمیتھیستمد البحث 
الرقابة والمتمثل ب األولوجوھر العالقة فیما بین متغیري البحث الرئیسیین وھما المتغیر 

تحقیق الترابط  إلىوالسعي  االقتصادي األداءتقییم والمتمثل ب الثانيوالمتغیر ،  التسویقیة
 والتمازج الفكري والتطبیقي فیما بینھما.

 البحث: ثالثا: أھداف
ومعرفة فوائد تطبیق الرقابة  التسویقیةیھدف ھذا البحث إلى التعرف على مفھوم الرقابة  

ي المنظمات فودراسة مستویات تطبیقھا  ھانظم یةباإلضافة إلى التعرف على أھم التسویقیة,
بین الرقابة  ةالشركات. والعالقتلك ل االقتصادي األداءتقییم  و وشركات األعمال التسویقیة

 االقتصادي. األداءتقییم وبین  التسویقیة
  البحث: ةرابعاً: فرضی
 .االقتصادي األداءتقییم و الرقابة التسویقیةمعنویة ما بین  ةوجود عالق

           البحث: دخامسا: حدو 
 األنسبكعینة للدراسة كونھا  لإلطاراتشركة الدیوانیة الحدود المكانیة : اذ تم اختیار  - 

 . ینالباحثلتحقیق ھدف البحث وفرضیتھ من وجھة نظر  واألقرب

من  لإلطاراتشركة الدیوانیة العاملین في  األفرادالحدود البشریة : شملت عینة البحث  -
 .)وإداریین(عمال  ,مختلف المستویات في الشركة

   :سادسا: منھج البحث 
الجانب  أساسطقي التحلیل المنمثل تاذ  ، واإلحصائيوالتحلیلي  اعتمد البحث المنھج الوصفي

 0النظري من البحث
 جمع البیانات والمعلومات : سابعا: أسلوب

البحث على مجموعة من  إلنجازاشتملت عملیة جمع البیانات والمعلومات الالزمة  
 : وكاالتي األسالیب

 الجانب النظري : استند الجانب النظري من البحث على عدة مصادر وھي : -أ

  واألجنبیة.والدوریات العربیة  واألدبیاتالكتب  -
 واألجنبیة.بحوث المؤتمرات العربیة  - 
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 الرسائل واالطاریح الجامعیة .   -

 ) . األنترنتشبكة المعلومات الدولیة ( - 

 : تیةاآل األسالیبالجانب العملي : حیث تم االعتماد على  -ب
 أفرادمن  اإلجاباتصول على بعض المباشرة للح األسئلةالمقابالت الشخصیة : وتتضمن  -

المقابالت  ھذه أسھمتوقد  ، اإلجاباتالغامضة لضمان الدقة في  األمورالعینة وشرح بعض 
للموظفین  أوضحتالبحث من جانب ومن جانب اخر  أفادتبالحصول على معلومات 

للباحث ومتغیراتھا مما سھل االقتصادي  األداءتقییم و والعاملین مفاھیم المزیج التسویقي 
 تطبیق الجانب العملي .

 الباحثونلطبیعة البحث ووجوب تطبیقھا على عینة البحث وجد  نظرااستمارة االستبیان :  -
تم اعتماد استمارة  دالبحث. وق اھذ أھدافالتي تحقق  األدواتنسب أان استمارة االستبیان ھي 

 بإبعادھما األداء وتقییموھما الرقابة التسویقیة ،  استبانة شملت متغیري البحث الرئیسیین 
 مقیاس لیكرت الخماسي أساسالمختلفة وعلى 

على سجالت الشركة المبحوثة وما توفر من وثائق  الباحثونالمصادر الرسمیة : اعتمد  -
 بھدف الحصول على البیانات والمعلومات المطلوبة التي تخدم توجھات البحث . وإحصائیات

 المبحث الثاني                                      
 الرقابة التسویقیة                                   

 التسویقیة:مفھوم الرقابة  -أوالً 
الرقابة التسویقیة ھي الوسیلة إلنجاز أقسام التسویق لمھامھا كما أنھا تعرف على أنھا      

: 2006(الصمیدعي واخرون،أن النشطات التسویقیة تنفذ حسب المخطط لھا من عملیة التأكد
كذلك وضع أسس لمالحظة اإلنجاز و اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة عندما یكون ذلك )229

وأیضاً تعرف على أنھا الوظیفة التي تمكن المدیر من التأكد أن ما تم من أعمال كان ضروریاً ,
ً لما أرید إتمامھ أنھا عملیة مستمرة من كما تعرف )159: 1999، وأخرون(العالق  مطابقا

 الكتشاف وقیاس االنحرافات عن النتائج المرغوب بھا واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة. 
على ضوء ما جاء أعاله فإن الرقابة ھي الملجأ األخیر للتأكد من األداء االستراتیجي وھي 

 الضمانة للوصول إلى أھداف المنظمة . 
فالتنفیذیون الذین یعملون لوضع  ، االنحرافإن مجرد وجود الرقابة التسویقیة قد یمنع     

 ً بأن ھناك معاییر محددة لقیاس إنجازھم , وھذا أحد  الخطط موضع التنفیذ یعلمون مسبقا
نجاز األفضل . إن الطبیعة المستمرة لعملیة الرقابة تمنع التي قد تدفعھم لإل العناصر

ً  التسویقیةمن أثارھا السلبیة . والرقابة  التخفیفلى األقل االنحرافات أو ع على  تستند جوھریا
المعلومات التي نأخذھا من مراكز العمل أو المنافذ التسویقیة أو المستھلكین أو رجال البیع و 

لذلك فإن المعلومات المرتدة أو التغذیة العكسیة ھي األساس  ضوئھا,على  اإلنجازالتي یقاس 
 الرقابة.عملیة الجوھري ل

  ھما:وقد تزایدت أھمیة الرقابة على النشاط التسویقي نتیجة عاملین رئیسیین 
البیئة التسویقیة و ما تتسم بھ من تغیر مستمر تصعب معھ عملیة التنبؤ و  العامل األول :

التقدیر الكامل للمتغیرات المختلفة التي تشملھا ھذه البیئة في جوانب مختلفة اقتصادیة 
وفي  ,واجتماعیة وسیاسیة وتكنولوجیة وتنافسیة و تغیرات في حجم المستھلكین و الموردین
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وضع الخطط التسویقیة , وھنا تبرز أھمیة الرقابة المستمرة من  یتمضوء كل ھذه المتغیرات 
أجل التأكد من توافق الخطط التسویقیة مع ھذه المتغیرات و ما یمكن أن ینتج عنھا من تغیر 

 في األھداف أو االستراتیجیات الموضوعة .
ي إطار تعدد المنتجات التي تقدمھا ف كبر حجم المشروعات و تعقد عملیاتھا الثاني:العامل 
إن ھذا األمر یتطلب رقابة حازمة و معقدة تشمل جمیع  معھا.التي تتعامل  األسواقوتعدد 

  التسویقي.مجاالت النشاط 
ا لرؤیا المتكاملة لمنظومة الرقابة على النشاط التسویقي ال بد من التفرقة بین الرقابة روفي إطا

: 2004(الیوسفي واخرون،و الرقابة الالحقة على النشاط التسویقيالسابقة و الرقابة الحالیة 
202(0 . 

تعني الرقابة التنبؤیة و تشمل التنبؤ بالمشكالت التي قد تحصل في  المستقبل  فالرقابة السابقة
 تمھیداً القتراح بدائل التصرف الممكن األخذ بھا لمواجھة المشكالت وحلھا .

فتشمل الرقابة أثناء تنفیذ العملیات و النشاطات التسویقیة  المتزامنةأما الرقابة الحالیة أو 
 المختلفة.

طات التسویقیة المنفذة و المقارنة بین افیقصد بھا الرقابة على جملة النش أما الرقابة الالحقة
األداء الفعلي و األداء المخطط على ضوء البیانات التفصیلیة المجموعة عن جوانب األداء 

 المختلفة.
 :خطوات الرقابة التسویقیة  -ثانیاً 

 ھي:إن جوھر عملیة الرقابة یتضمن عدة خطوات 
تحدید الجوانب التي تتضمنھا عملیة الرقابة و التقییم ألنھ من الضروري البحث عن نقاط ـ 1

ً لكونھا معیقاً  االختناقالضعف و نقاط  ً استثنائیا و التي یتطلب تذلیلھا و معالجتھا اھتماما
  0التسویقیةالرقابة محتمالً لتطبیق 

معاییر نموذجیة لإلنجاز سواء كانت معاییر كمیة أو نوعیة على أن تكون المعاییر وضع ـ 2
ء الخطة و المعاییر تصاغ على ضو هالمنظمة, وھذالمعتمدة منسجمة مع ما ھو سائد في بیئة 

 التسویقیة.األھداف 
وضع نظام كفوء لتوفیر المعلومات الالزمة لعملیة الرقابة  بشكل یكفل توفیر المعلومات ـ 3

 المناسبة في الوقت المناسب لتسھیل عملیة قیاس النتائج .
مقارنة النتائج الفعلیة لإلنجاز مع المعاییر المحددة للتعرف على مدى تنفیذ الخطة و كذلك ـ 4

 تعدیلھا.التعرف على االنحرافات عند حصولھا و 
وضع الحلول الالزمة واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبة , فعملیة الرقابة ال تنتھي ـ 5

التصحیح ومحاسبة  ة الرقابیة ھو إجراءبمعرفة االنحراف و قیاسھ , وإنما جوھر العملی
 0 المجد و تكیف األھداف عندما تجد اإلدارة العلیا أنھا غیر ممكنة التحقیق أة المقصر و مكاف

 أنواع الرقابة التسویقیة : –ثالثاً 
 تمارسھا المنظمة تسویقیاً ما یلي : من أنواع الرقابة التي

 0على الخطة السنویة  الرقابةـ 1
 0 الرقابة على الربحیة ـ 2
 0 الرقابة على الكفاءةـ 3
 0 التسویقیةالرقابة ـ 4
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 الرقابة على الخطة السنویة : -أ

تختص الرقابة التسویقیة على الخطة السنویة بمطابقة نتائج األعمال المحققة فعالً مع الخطة 
ً بالخطة التي التسویقیة الموضوعة و مدى تحقیقھا لألھداف و االستراتیجیات المحددة  سلفا

  .)162: 1999(العالق واخرون، غالبا ما تكون سنویة
 :على الربحیةالرقابة  -ب

تركز المنظمة في ھذا النوع من الرقابة على األرباح و تحلیلھا حسب السلعة و المنطقة 
وتفید الرقابة على األرباح في الحصول على ... , الجغرافیة والمستھلك و المنفذ التوزیعي 

مجال تحدید مساھمة أنشطة المنظمة في  معلومات للمساعدة في اتخاذ القرار االستراتیجي في
اإلبقاء أو التخلي عن تسویق سلعة معینة أو في منطقة جغرافیة محددة أو  تحقیق ھدف الربح

عبر منفذ تسویقي معین وذلك بناًء على مدى الربحیة مقارنة بسلعة أخرى أو منطقة جغرافیة 
ففي الكثیر من الشركات فإن .)162: 1999(العالق واخرون، منفذ توزیعي أخر أخرى أو

 نسبة,  المبیعات و العكس صحیحعلى جزء بسیط من  نسبة كبیرة من العمالء ال یحصلون إال
: 2007(عبدالفتاح واخرون، یحصلون على نسبة كبیرة من المبیعاتصغیرة من العمالء 

, بالنسبة لبعض أنواع السلع  و كذلك ,للمناطق البیعیة و قد یتضح نفس الشيء بالنسبة , )646
في مثل ھذه الحاالت یمكن للمنظمة و في إطار الرقابة على الربحیة و المبیعات أن تركز 

جھود أقل المناطق و السلع و العمالء األكثر ربحیة و مبیعاً , وإعطاء جھودھا التسویقیة على 
ً  و السلع و المناطق البیعیةللعمالء        . األقل ربحیة و مبیعا

 الرقابة على الكفاءة :  -جـ
یتضمن ھذا النوع من الرقابة التسویقیة قیاس مخرجات النشاط التسویقي بالمقارنة بالمدخالت 

(العالق  و التعرف على مدى تحقیق األھداف التسویقیة للمنظمة بأقل التكالیف الممكنة
منھا على سبیل تسویقیة  و الرقابة على الكفاءة تشمل عدة مجاالت  ,) 163: 1999واخرون،

المثال الرقابة على المبیعات و الرقابة على اإلعالن و الرقابة على المنافذ التوزیعیة المختلفة 
: 2006(الصمیدعي واخرون، خالل سنوات مختلفة األنشطةھذه  إنتاجیةومقارنة 

 مع المنافسین .وأیضاً مقارنتھا  ) 337ـ335
 التسویقیة:الرقابة  -د

تھدف إلى استقصاء وتلمس اتجاه المنظمة وحركتھا نحو تحقیق أھدافھا  التسویقیةإن الرقابة 
في ظل البیئة و  المعلنة و الضمنیة وتحقیق استراتیجیتھا و قدرتھا على اإلنجاز و األداء

تركز على مدى  التسویقیةو الرقابة ) ، 334: 2006، وأخرون (الصمیدعي المنافسة الشدیدة
الداخلیة و والفرص و التھدیدات الموجودة في بیئتھا  التوافق بین قرارات المنظمة و أھدافھا

الخارجیة حیث أن التسویق كنشاط یخضع للتقادم في أھدافھ وسیاساتھ نظراً للتغیرات السریعة 
تعتمد أن و ھذا یتطلب بالضرورة  ,) 213: 2004، خرونوأ(الیوسفي  في البیئة التسویقیة

رصد و مراقبة عملیة التغیر االستراتیجي في البیئة و الذي یأتي من مصادر عدیدة  المنظمة
 التسویقیةمنھا التغیر في الطلب نتیجة للتغیر التكنولوجي أو منتجات بدیلة وأھمیة الرقابة 

اء المنظمة , وإن أھم أدوات على بق اشرة و یؤثریرتبط مبتكمن في أن التغیر االستراتیجي 
، وأخرون(الیوسفي  التسویقیةبما یسمى المراجعة  یتمثل التسویقیةللقیام بھذه الرقابة  لالعم

 والتي سنتناولھا بشيء من التفصیل في الفقرة التالیة . ,) 213: 2004
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 المراجعة التسویقیة : –رابعاً 
 التسویقیة :مفھوم وخصائص المراجعة  -1ً

ً في مجال التسویق وھي ال تخرج عن  تعتبر المراجعة التسویقیة من المفاھیم الحدیثة نسبیا
مفھوم الرقابة بشكل عام حیث تعني الفحص الشامل و المنتظم لبیئة العمل التسویقي و 

كشف بحیث تكون الغایة منھا ضمن األنشطة التسویقیة  للمنظمة  االستراتیجیاتاألھداف و 
تناقضات وتحدید المشكالت التسویقیة و الفرص المتاحة و من ثم اقتراح اإلجراءات ال

التصحیحیة وخطة العمل الالزمة لتحسین األداء التسویقي , ومن ھذا المفھوم نستنتج أھم 
 0) 213 :2006، وأخرون(الصمیدعي  الخواص و المیزات فیھا وھي

ي كافة العملیات التسویقیة و بوظائفھا المختلفة تتمیز المراجعة التسویقیة بالشمول حیث تغطأـ 
 كالتوزیع والترویج و التسعیر .....الخ

و المنھجیة :حیث تتم المراجعة التسویقیة بشكل متسلسل و منتظم بدءاً من البیئة  االنتظامب ـ 
اتخاذ ما  ممستقلة بعضھا عن بعض ث  التسویقیةالتسویقیة فنظام الرقابة الداخلیة ثم األنشطة 

 لتحسین األداء التسویقي . إجراءاتیلزم من 
یجب أن تتم المراجعة التسویقیة من قبل جھة مستقلة حیادیة  ثوالحیاد: حیاالستقاللیة ج ـ 

(من خارج المنظمة أو من داخلھا) بعیدة عن مدیر التسویق من أجل الحفاظ على فاعلیة و 
 التسویقیة.كفاءة نظام المراجعة 

یقصد بھا أن تتعاقب المراجعة التسویقیة بشكل دوري و لیس بالضرورة عندما  ة:الدورید ـ 
تواجھ المنظمة أزمات أو مشكالت تسویقیة معینة مما یضمن فاعلیة نظام المراجعة في 

 األوقات.المنظمة وفي كل 
 :اجعة التسویقیةمجاالت نظام المر - 2ً

 شمولیتھا وتتمثل ھذه المجاالت بالتالي:تھتم المراجعة التسویقیة في مجاالت تتماشى مع 
 - الدیموغرافیة االتجاھات (العامة مثل االتجاھاتمراجعة البیئة التسویقیة : وتشمل مراجعة أـ 

-االتجاھات التكنولوجیة المتوقع حدوثھا  -الموارد الطبیعیة و تكلفتھا  -االتجاھات االقتصادیة 
وكذلك مراجعة األسواق و نموھا و توزعھا  -القوانین المقترحة واالتجاھات السیاسیة 

العاملون في  -الموزعون و القنوات التوزیعیة -المنافسون واستراتیجیاتھم  -الجغرافي 
 الممولون وإمكانیة الحصول على تمویل ) . -المنظمة 

   التالیة (رسالة المنظمة ومدى تشمل كالً من المجاالت الفرعیة  : التسویقیةمراجعة الب ـ 
التسویقیة المناسبة لتحقیق األھداف  االستراتیجیة -األھداف التسویقیة  -ة في تحدیدھا الدق

 التسویقیة ) 
على  ة الھیكل التنظیمي في المنظمةحیث مدى قدر نالتسویق: ممراجعة تنظیم وظیفة ج ـ 

مراجعة تحقیق األھداف التي تسعى المنظمة إلى تحقیقھا وإمكانیة العمل مع اإلدارات األخرى 
 األنظمة التسویقیة 

فحص األنظمة التسویقیة المستخدمة في جمع المعلومات والتخطیط والرقابة و التأكد من أن دـ 
نظام المعلومات التسویقیة یقدم معلومات كافیة و دقیقة و في الوقت المناسب عن متغیرات 

 السوق.
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مراجعة األنشطة التسویقیة : و ذلك بالدراسة التحلیلیة ألوجھ النشاط التسویقي المختلفة ھـ 
اإلعالن وتنشیط المبیعات  -منافذ التوزیع  -أسعار المنتجات  -(المنتجات  يما یلوالتي تشمل 

 القوى البیعیة في المنظمة و مدى كفاءتھا) . -
 التسویقیة:النتائج القیاس و –خامساً 

وفق أسس علمیة موضوعیة ھو أسلوب  على  و النتائج التسویقیة القیاسالشك أن التوجھ نحو 
ھناك العدید من النتائج التسویقیة التي تتأتى عن القیام  حیث أنمكمل للرقابة التسویقیة الفعالة 

بیعات باألنشطة التسویقیة المختلفة مثل التكلفة التسویقیة و ھوامش األرباح و الخصومات و الم
 و المرتجعات و المصروفات و اإلعالنات .

والتي  یمكن استخدام الكثیر من المتغیرات في القیاس التسویقي أبعاد القیاس التسویقي :ـ 1
 :  يما یلو منھا  ستعتمد كمتغیرات تابعة فرعیة في الجانب المیداني

 الكفاءة والفاعلیة 
 رضا الزبون 
   الربحیة 

النتائج التسویقیة تقدم للمنظمة العدید من ن منظومة تقییم إ التسویقیة:و النتائج  القیاسفوائد ـ 2
 طات التسویقیة و خاصة في المراجعة التسویقیة و الرقابة التسویقیة افي كل النش الفوائد

إذ تمده بالمعلومات الالزمة حول المھارات  ، في التخطیط التسویقي القیاستظھر فوائد ـ 3
طلبات التدریب و مراجعة األھداف و تحدید مت المتوقعةالحتیاجات اضافة لتحدید إالتسویقیة 
 التسویقیة.السیاسات  فضال عن

ة بكثیر من المعلومات البحوث التسویقی رفد التسویقي  االقتصادي األداءتفید تقاریر  كما ـ 4
التنمیة التسویقیة ونتائجھا في  األداءتقییم جدیدة و تساعد منظومة عداد بحوث إالتي تلزم 

 باقتراح نظم جدیدة للتنمیة و التطویر.
االعتراف بالمجھودات التسویقیة المختلفة في إطار في تساھم  األداءوأخیراً فإن تقاریر ـ 5

 التعدیالت الالزمة في نظام الحوافز و الترقیات . 
 االقتصادي األداءتقییم یجب أن نعلم أن الھدف الرئیسي من  بالحوافز:ربط األداء التسویقي ـ 6

التسویقي ھو تحسین النتائج التسویقیة و تطویر فعالیة النظام التسویقي ویجب أن ینعكس ذلك 
 .في النھایة على زیادة المبیعات و تخفیض التكالیف التسویقیة و فتح أسواق جدیدة

 ً  الفعال:ممیزات نظام الرقابة  -سادسا
حتى یكون نظام الرقابة فعال في المنظمة و یحقق األھداف المرجوة منھ ال بد أن یتوفر فیھ 

 التالیة:الخصائص 
 .وفق للمواقع و الخطط التنظیمیة على أن یكون نظام الرقابة مصممـ 1
 .لموضوعیة وقابلیة التطبیقـ 2
التي تحدث في الخطط و  حتى یتماشى مع التغیراتیجب أن یتمتع النظام الرقابي بالمرونة ـ 3

 .الظروف المحیطة
أن یكون العائد منھ أكبر من التكلفة الخاصة  ىاقتصادیاً, بمعنأن یكون نظام الرقابة ـ 4

جراء التصحیح المناسب و لیس إلى مجرد توقیع إن یقود النظام الرقابي إلى ـ أ5 بتطبیقھ.
  .العقوبة بالمقصرین
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 المبحث الثالث                                    
  االقتصادي األداءتقییم                                 

 : االقتصادي األداءتقییم مفاھیم عامة حول :  أوال
 : يما یلومنھا  الباحثینبین  االقتصادي األداءتقییم یف حول رتعااللقد اختلفت   
من كفایة استخدام الموارد المتاحة أفضل استخدام لتحقیق األھداف  د"التأكأنھ لقد عرف على   -ا

المخططة من خالل  دراسة مدى جودة األداء ، واتخاذ القرارات التصحیحیة إلعادة توجیھ 
( المنظمة العربیة للتنمیة، األنشطة بالمؤسسة. بما یحقق األھداف المرجوة منھا " والمسارات 

2009 :121(. 
" جمیع العملیات و الدراسات التي ترمي إلى تحدید العالقة بین عرفھ البعض من انھوقد   -ب

الموارد المتاحة و كفاءة استخدامھا في المؤسسة مع دراسة تطور ھذه العالقة خالل فترات 
زمنیة متباعدة أو فترات زمنیة محددة عن طریق إجراء المقارنات بین المستھدف و المتحقق من 

  ) 14ـ13: 2005(نور الدین ،. ستناد إلى مقاییس و معاییر معینةاألھداف ، باال
على أنھا تمثل الحلقة األخیرة في سلسلة  االقتصادي األداءتقییم ن إلى عملیة والباحثكما نظر ج ـ 

العملیة اإلداریة حیث تبدأ العملیة اإلداریة عادة بتحدید األھداف المرجو تحقیقھا نتیجة استغالل 
الموارد المتاحة (للموارد) للوحدة اإلداریة ، ثم توضع خطة أو برنامج زمني محدد المعالم یرمي 

اء تنظیم للوحدة اإلداریة ومواردھا لتنفیذ الخطة إلى تحقیق األھداف الموضوعة و یتم إجر
الموضوعة و یصطحب تنفیذ  خطة عملیة الرقابة على التنفیذ بھدف تحدید انحرافات النتائج 
الفعلیة عما حددتھ الخطة و األھداف من نتائج متوقعة، وتقود عملیة الرقابة على التنفیذ إلى 

( زینة .االقتصادي األداءتقییم إلداریة وھي مرحلة المرحلة األخیرة في ھذا التسلسل للعملیة ا
 .)18:قمري

ھي جزء من الرقابة ، فھي  االقتصادي األداءتقییم مما سبق ذكره یمكن أن نستنتج أن عملیة    
مجموعة من مؤشرات الكفاءة و الفعالیة ، و مقارنتھا  عمالقیاس نتائج المؤسسة باستتعمل على 

إصدار أحكام تقییمیة تساعد على اتخاذ  عملیة التخطیط و من ثم ة سلفا فيبالمعاییر المحدد
 القرار. 

 :االقتصادي األداءتقییم  فثانیا: أھدا
، التأكد من أن األداء الفعلي یتم وفقا للخطط االقتصادي األداءتقییم یتمثل الھدف العام لعملة 
یمكن  االقتصادي األداءتقییم إال أن ھناك بعض األھداف األخرى ل الموضوعة و المرسومة.

 :اآلتیة إیجازھا في النقاط 
یة، حیث تكفل الدراسة التحلیلیة نتائج التقاریر كشف بعض المشكالت اإلداریة و التنظیمـ 1
 لكشف عن بعض العیوب التنظیمیة أو اإلداریة؛ل

مدى سالمة تقییم بمثابة اختبار لالعملیة  دة شؤون العاملین األخرى، إذ تعصالحیة أنظم تقدیرـ 2
 في االختیار و التعیین؛ عملةو نجاح الطرق المست

تحدید مسؤولیة كل مركز أو قسم في الوحدة االقتصادیة عن مواطن الخلل و الضعف في  ـ 3
سلبا أو  إنجازاتھالنشاط من خالل قیاس إنتاجیة كل قسم من أقسام العملیة اإلنتاجیة و تحدید 

 إیجابا األمر الذي من شانھ خلق منافسھ بین األقسام باتجاه رفع مستوى أداء الوحدة؛
 األداءتقییم تنشیط األجھزة الرقابیة على أداء عملھا عن طریق المعلومات التي یقدمھا ـ 4

 اإنجازھفیكون بمقدورھا التحقق من قیام الشركات العامة بنشاطھا بكفاءة عالیة و  االقتصادي
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ضل المعلومات التي یمكن أن ألھدافھا المرسومة كما ھو مطلوب حیث تقدم تقاریر األداء أف
في متابعة و تطویر المتطلبات اإلداریة و االقتصادیة و المالیة لمختلف الوحدات  عملتست

 االقتصادیة ؛
لتوسع و دفع حركة التنمیة یتم عادة من خالل ا ان  الحصول على أفضل عائد و ألجلالعمل  ـ 5

 )18 :2009، حطب أبو( إقامة المنظمات الجدیدة.
  االقتصادي األداءتقییم : أھمیة اثالث
 أھم الركائز التي تبنى علیھا عملیة المراقبة؛ االقتصادي األداءتقییم  دیعـ 1
بصورة مباشرة في تشخیص المشكالت و حلھا و معرفة  االقتصادي األداءتقییم یفید  ـ2

 مواطن القوة و الضعف في المنشأة؛
من أھم دعائم رسم السیاسات العامة سواء على مستوى المنشأة أو على مستوى  ویعد  ـ3

 الصناعة أو على مستوى الدولة؛
    اإلحصائیة؛ة و البیانات المالی عماللمنشأة لألھداف الموضوعة باستاختبار مدى تحقیق ا  ـ4
 )3(زینة قمري: خالل السنة المالیة . االستراتیجیاتالسیاسات و  ةمعرفة مدى سالم ـ5

 )135ـ134(زینة قمري: :االقتصادي األداءتقییم خصائص قیاس و رابعا:
  . عملیة مستمرة تالزم الفرد طوال حیاتھ الوظیفیة االقتصادي األداءتقییم قیاس وـ 1
ویراقب األداء بشكل مستمر لیكون القیاس موضوعیاً  القیاس وجود شخص یالحظتتطلب عملیة ـ 2

 ً   .وسلیما
  .كفاءتھبھا والحكم على  الموظف أداء لیتم مقارنة القیاس تتطلب وجود معاییر لألداءعملیة ـ 3

نى على یستحقھ الفرد من تقدیر یب نھایة فترة معینة على ما في القیاس والتقییم ال یعني فقط الحكمـ 4
ً تحدید في أساسھ بقاؤه نقاط الضعف للعمل على عالجھا وتكون مھمة الرئیس  العمل بل یعني أیضا

باالشتراك مع إدارة الموارد البشریة باقتراح نوع التدریب والمساعدة  المباشر بمثابة المعلم الذي یقوم
  . الموظف التي یحتاجھا

ھناك احتمال كبیر للتحیز  من ثمالشخصي للمقوم و یقوم على الرأي االقتصادي األداءتقییم قیاس وـ 5
  .والمحسوبیة

زیادة و الترقیة،المتعلقة بالموظف مثل  اتخاذ القرارات المصیریة في نتائج عملیة القیاس تساعدـ 6
ً  لذا یجب أن یكون الفصل. والعقوبةوالمكافآت،األجر    .التقییم موضوعیا

والھدف  االقتصادي األداءتقییم المستویات اإلداریة إلى عملیة  كافة الموظفین على مختلف یخضعـ 7
وعدالة نظام القیاس ولیعرُف أن الجمیع محاسبون على أعمالھم وأن  من ذلك أن یشعر جمیعھم بنزاھة

  .العمل في بتفوقھم السلم الوظیفي مرھون في تقدمھم

تقییم منھا : تقییم الموظف ، قیاس األداء ،  االقتصادي األداء تقییمھناك تسمیات عدیدة لقیاس وـ 8
.  االقتصادي األداءتقییم ، تقاریر الكفاءة ، قیاس و ، تقییم الكفایة ، قیاس الكفاءة االقتصادي األداء

  -: ثالثة عناصر ھي والتسمیة األخیرة ھي األحدث ألنھا تشمل

  . معینة قیاس األداء من خالل مقارنتھ بمعاییر - أ
 ).مرتفع أو منخفض ( من خالل الحكم علیھ االقتصادي األداءتقییم  - ب
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 . األداء في االنحرافات من خالل تصحیح االقتصادي األداءتقییم  - ت

 )56: 1999(عقیل ، :االقتصادي األداءتقییم معاییر خامسا : 

لإلدارة وذلك من خالل الجودة وكمیة  اتعرف المعاییر بانھا المستویات التي یكون األداء فیھا مرضی
 :باالتيھم المعاییر أ, ویمكن ان نجمل  اإلنتاج والزمن المستغرق

 0تتعلق بالوظیفة نفسھاوموضوعیة: أـ 

 0 سلوكیة تتعلق بالموظف ب ـ 

 سادسا : خصائص المعاییر الجیدة

  االستخدامسھولة  -التمیز  -الثبات  -الصدق 
 االقتصادي: األداءتقییم مراحل 

  .وضع معدالت األداءـ 1
 .االقتصادي األداءتقییم مراقبة وـ 2
 .  التغذیة العكسیةـ 3
 .القرارات المبنیة على نتائج التقییم اتخاذـ 4
 .األداءوضع خطط تطویر ـ 5

 تقییمالمجاالت التي یستخدم فیھا السابعا : 

  .تحدید صالحیة الموظف الجدیدـ 1
 .بھا عند النقل أو الترقیة االسترشادـ 2
 .التدریبیة االحتیاجاتتحدید ـ 3
 .بھا عند إعطاء المكافآت االسترشادـ 4
 .تحسین مستوى العاملینـ 5
 .الحكم على سالمة االختیار والتعیینـ 6

 )79ـ78: 2006(علي،  االقتصادي األداءتقییم خطوات عملیة  ثامنا:

أبعاد ذات صلة  ىیركز علیجب أن  االقتصادي األداءتقییم :إن  االقتصادي األداءتقییم تحدید أبعاد ـ 1
األبعاد  اختیاریظھره تحلیل الوظائف ,ویجب ان یتم  الذيبأھداف المنظمة أو مرتبطة بمحتوى العمل 

 التي تتوافر فیھا عدة خصائص أھمھا 
 .أنھا قابلة للقیاسأـ 

 .أنھا خاضعة لسیطرة الفردب ـ 
 .أنھا تسھم بشكل مباشر في تحقیق أھداف المنظمة ج ـ 

من خالل تحدید درجة أو رتبة تعبر عن مدى جودة أداء الفرد في  : وذلكلألفرادقیاس األداء الفعلي ـ 2
 أسالیب: كل بعد من أبعاد التقییم ویتم قیاس األداء الفعلي من خالل عدة 

 تصنیف ھذه األسالیب وفقاً لمعیارین : األداء: یمكنأسالیب قیاس 
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ما إذا كان األسلوب یحقق قیاس نسبي أم مطلق لألداء : فالمقاییس النسبیة غالبا ما یتم تصمیمھا أـ 
بحیث یطلب من القائم بالتقییم أن یقارن بین أداء المرؤوسین الذین یؤدون نفس العمل وترتیبھم حسب 

 جودة أدائھم 
المقاییس تطلب من القائم بالتقییم  هھذفعمل: نواتج  وسلوك أ واألسلوب یقیس صفات أما إذا كان أب ـ 

 أن یعطي قیمة ألداء الفرد بناًء على معاییر أداء موضوعة مسبقاً .
 المبحث الرابع                                    

 االقتصادي األداءتقییم الجانب العملي : العالقة بین الرقابة التسویقیة و      
الفقرة عرض البیانات التي أظھرتھا استمارات االستبیان وتحلیلھا فیما یخص  ھذهتتناول 

لھذا الغرض  الباحثونقد استخدم لعینة البحث و االقتصادي األداءتقییم و الرقابة التسویقیة
ت درجا 5 أعطیت تمامامقیاس لیكرت الخماسي الذي یتوزع بین اعلى وزن لھ للفقرة  (اتفق 

أوزان أخرى  ةدرجة) ،وبینھما ثالث 1) ،إلى أوطأ وزن لھ للفقرة( ال اتفق تماما" وأعطیت 
 ھي 

درجة) لتمثل  2اتفق أعطیت  درجات ال 3إلى حد ما أعطیت  درجات اتفق 4(اتفق أعطیت 
حقول اإلجابات األخرى بعد ذلك تم عمل جدول التوزیعات التكراریة لمتغیرات البحث 

عملیة التحلیل اإلحصائي للحصول على األوساط  ألغراضالعتماد ھذا النوع من الجداول 
لحسابي أیضا" على الوسط ا الباحثونالحسابیة الموزونة ، واالنحرافات المعیاریة ،واعتمد 

الدرجة المتحصل علیھا فیما یخص  تقییم) كمعیار من اجل قیاس و3الفرضي البالغ (
 األوساطعلى  الباحثونحصل  اإلحصائيالمعالجة والتحلیل  أجراءمتغیرات البحث. وبعد 

 : تياالالحسابیة الموزونة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المبحوثین وبالشكل 
 0 رقابة التسویقیة وتشخیصھا وتحلیل النتائجوصف متغیرات ال:  أوال

أبعاد الرقابة ) إلى التحلیل اإلحصائي الستجابات إفراد عینة البحث حول  1یشیر الجدول ( 
، إذ یتضمن الجدول المذكور األوساط الحسابیة الموزونة واالنحرافات المعیاریة  التسویقیة

 ) ما یأتي : 1الجدول (ویتضح من النتائج الواردة في  واألھمیة النسبیة.
، إذ بلغ ( الرقابة التسویقیةھناك انخفاض في الوسط الحسابي الموزون العام لمتغیر ـ 1

) ولقد بلغت األھمیة النسبیة لھذا المتغیر 1.45،وبانحراف معیاري عام بلغ ( )2.87
%)، ویتضح إن الوسط الحسابي الموزون اقل من الوسط الحسابي الفرضي 57.33(

 أفراد إجابات) ، وھذا یعني ضعف تبني مجتمع البحث لھذا المتغیر مما انعكس على 3البالغ(
 عینة البحث .

) بانحراف 3.23بلغ ( الرقابة والكفاءةیتضح إن الوسط الحسابي الموزون لمتغیر  ـ 2
)، وتبین إن الوسط الحسابي الموزون اكبر من معیار االختبار ( أي 1.36معیاري بلغ (
ن ھذا المتغیر یعد متغیرا" واضحا" إلفراد أ)، وھذا یعني 3ي الفرضي) البالغ(الوسط الحساب

%) من وجھة نظر المستجیبین، 64.5عینة البحث، وبلغت األھمیة النسبیة لھذا المتغیر (
ویعزى ذلك إلى قوة امتالك إفراد عینة البحث للتصور حول أھمیة متغیر الرقابة والكفاءة في 

 ي تبني مجتمع البحث لھذا المتغیر.مجتمع البحث ،مما یعن
) بانحراف 1.91للمنتج بلغ (  الرقابة والجودةیتضح أن الوسط الحسابي الموزون لمتغیر ـ 3

)، وتبین إن الوسط الحسابي الموزون اقل من معیار االختبار ( أي الوسط 1.15معیاري بلغ (
وبلغت قبل مجتمع البحث، )، وھذا یعني ضعف تبني المتغیر من 3الحسابي الفرضي) البالغ(

 %) . 38.17عینة البحث ( أفرادالنسبیة لھذا المتغیر من وجھة نظر  األھمیة
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) 3.37بلغ (  الرقابة واالستجابة للعمالءالوسط الحسابي الموزون لمتغیر  النتائج إنتشیر ـ 4
) ،وتبین إن الوسط الحسابي الموزون اكبر من الوسط  1.35بانحراف معیاري بلغ    (

متغیرا"  واضحا" إلفراد عینة   دالمتغیر یعان ) ، وھذا یعني 3الفرضي البالغ ( الحسابي
ذلك  دنظرھم، ویعو%) من وجھة 67.33البحث ، وكانت األھمیة النسبیة لھذا المتغیر تبلغ( 

البحث عینة البحث ألھمیة المتغیر على مستوى عمل مجتمع  إدراك إفرادإلى ارتفاع مستوى 
 ذلك إلى  تبني متغیرات البعد من قبل مجتمع البحث . ویعود
 0 وتشخیصھا وتحلیل النتائج االقتصادي األداءتقییم وصف متغیرات   ثانیا:

تقییم أبعاد ) إلى التحلیل اإلحصائي الستجابات إفراد عینة البحث حول  2یشیر الجدول ( 
إذ یتضمن الجدول المذكور األوساط الحسابیة الموزونة واالنحرافات  ،االقتصادي األداء

 ) ما یلي :2من الجدول ( حالنسبیة. ویتضالمعیاریة واألھمیة 
، إذ بلغ (  االقتصادي األداءتقییم ھناك ارتفاع في الوسط الحسابي الموزون العام لمتغیر ـ 1

) ولقد بلغت األھمیة النسبیة لھذا المتغیر 1.31،وبانحراف معیاري عام بلغ ( )3.57
%)، ویتضح إن الوسط الحسابي الموزون اكبر من الوسط الحسابي الفرضي 71.44(

عینة  أفراد إجاباتوھذا یعني قوة تبني مجتمع البحث لھذا المتغیر مما انعكس على  )،3البالغ(
 البحث.

) بانحراف 3.58بلغ ( والفاعلیة لمتغیر الكفاءةسابي الموزون یتضح إن الوسط الحـ 2
)، وتبین إن الوسط الحسابي الموزون اكبر من معیار االختبار ( أي 1.49معیاري بلغ (

)، وھذا یعني بان ھذا المتغیر یعد متغیرا" واضحا" إلفراد 3الوسط الحسابي الفرضي) البالغ(
%) من وجھة نظر المستجیبین، ویعزى 71ذا المتغیر (عینة البحث، وبلغت األھمیة النسبیة لھ

ذلك إلى قوة امتالك إفراد عینة البحث للتصور حول أھمیة متغیر الكفاءة والفاعلیة في مجتمع 
 البحث ،مما یعني تبني مجتمع البحث لھذا المتغیر.

ري ) بانحراف معیا3.35بلغ (  رضا الزبونویتضح أن الوسط الحسابي الموزون لمتغیر ـ 3
)، وتبین إن الوسط الحسابي الموزون اكبر من معیار االختبار ( أي الوسط 1.39بلغ (

بلغت أذ ني المتغیر من قبل مجتمع البحث، )، وھذا یعني قوة تب3الحسابي الفرضي) البالغ(
 %) 67عینة البحث ( أفراداألھمیة النسبیة لھذا المتغیر من وجھة نظر 

) بانحراف معیاري 3.79(  لمتغیر الربحیة بلغابي الموزون الوسط الحس النتائج إنتشیر ـ 4
الفرضي البالغ ) ،وتبین إن الوسط الحسابي الموزون اكبر من الوسط الحسابي  0.98بلغ (

ن المتغیر یعد  متغیرا" واضحا" إلفراد عینة البحث ، وكانت األھمیة أ) ، وھذا یعني 3(
ذلك إلى ارتفاع مستوى  دنظرھم، ویعوة %) من وجھ75.83النسبیة لھذا المتغیر تبلغ( 

ذلك إلى قوة  دالبحث، ویعوعینة البحث ألھمیة المتغیر على مستوى عمل مجتمع  إدراك إفراد
   البحث.تبني متغیرات البعد من قبل مجتمع 

 

 

 

 

84



       First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
       ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414                     الثاني / العددكلیة الكوت الجامعة         
 
 الرقابة التسویقیة ) تحلیل متغیرات1جدول ( 

 اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونیة الباحثینإعداد  -المصدر:
 تقییم األداء االقتصادي ) تحلیل متغیرات2جدول ( 

  
 األبعاد

 الفقرات  
 المؤشرات اإلحصائیة إجابات أفراد العینة

اتفق 
 تماما"

 ال اتفق محاید اتفق
ال اتفق 
 تماما"

الوسط الحسابي 
 الموزون

األھمیة 
 النسبیة %

االنحراف 
 المعیاري

ءة
كفا

ال
 

یة
عل

لفا
وا

 
Y1 12 8 0 4 0 4.17 83.33% 1.0901 

Y2 8 0 4 5 7 2.88 57.50% 1.6762 

Y3 6 8 0 4 6 3.17 63.33% 1.6061 
Y4 8 5 0 10 1 3.38 67.50% 1.439 

Y5 15 5 0 4 0 4.29 85.83% 1.1221 

 1.4932 %71.50 3.58 النسبیة واألھمیةالوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعیاري 

ون
زب

 ال
ضا

ر
 

Y6 0 10 12 2 0 3.33 66.67% 0.637 

Y7 9 0 2 9 4 3.04 60.83% 1.628 

Y8 15 0 9 0 0 4.25 85.00% 0.9891 

Y9 7 5 4 0 8 3.13 62.50% 1.6762 

Y10 4 8 0 8 4 3 60.00% 1.4446 

 1.3942 %67.00 3.35 الوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعیاري واألھمیة النسبیة

یة
بح

لر
ا

 

Y11 20 4 0 0 0 4.83 96.67% 0.3807 
Y12 4 5 15 0 0 3.54 70.83% 0.779 
Y13 0 0 20 4 0 2.83 56.67% 0.3807 
Y14 18 6 0 0 0 4.75 95.00% 0.4423 

Y15 0 2 20 2 0 3 60.00% 0.417 

 0.9864 %75.83 3.79 النسبیة واألھمیةالوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعیاري 

 الفقرات األبعاد

 المؤشرات اإلحصائیة إجابات أفراد العینة

 ال اتفق محاید اتفق اتفق تماما"
اتفق ال 

 تماما"

الوسط 
الحسابي 
 الموزون

األھمیة 
 النسبیة %

االنحراف 
 المعیاري

ءة
كفا

وال
ة 

قاب
لر

ا
 

X1 4 10 3 7 0 3.46 69.17% 1.1025 
X2 8 6 5 0 5 3.5 70.00% 1.5036 
X3 10 5 4 5 0 3.83 76.67% 1.2039 
X4 5 7 6 3 3 3.33 66.67% 1.3077 
X5 0 0 10 4 10 2 40.00% 0.9325 

 1.3625 %64.50 3.23 الوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعیاري واألھمیة النسبیة

دة
جو

وال
ة 

قاب
لر

ا
 

X6 0 5 8 8 3 2.63 52.50% 0.9696 
X7 0 5 4 0 15 1.96 39.17% 1.3015 
X8 0 4 0 0 20 1.5 30.00% 1.1421 
X9 0 2 0 0 22 1.25 25.00% 0.847 

X10 0 2 8 7 7 2.21 44.17% 0.9771 

 1.1522 %38.17 1.91 الوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعیاري واألھمیة النسبیة

ة 
جاب

ست
اال

 و
بة

رقا
ال

الء
عم

لل
 

X16 7 6 3 8 0 3.5 70.00% 1.2511 
X17 0 4 8 3 9 2.29 45.83% 1.1602 
X18 0 10 2 6 6 2.67 53.33% 1.274 
X19 14 4 4 2 0 4.25 85.00% 1.0321 
X20 10 8 5 1 0 4.13 82.50% 0.8999 

 1.3593 %67.33 3.37 الوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعیاري واألھمیة النسبیة
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 اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونیة الباحثینإعداد  -المصدر :

 .قیاس عالقات االرتباط بین متغیرات البحث ثالثا :
 األداءتقییم و الرقابة التسویقیةالفقرة تحلیل عالقة االرتباط بین كل من متغیرات  ھذهتتناول  

تضمنتھا فرضیة البحث ، وذلك من خالل استخدام عدد من  معنویتھا التي، واختبار االقتصادي
). ومن اجل إعطاء  T-Testاألسالیب اإلحصائیة (معامل االرتباط الخطي، واختبار (ت) 

ختبار والتحقق من معنویة عالقة االرتباط االقرار نھائي بشأن التحقق من صحة الفرضیة ،تم 
 كمتغیر تابع :   االقتصادي األداءیم تقیكمتغیر كلي مستقل و الرقابة التسویقیةبین 

 الرقابة التسویقیة) : توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین  H1فرضیة الوجود ( 
الرقابة ) نتائج عالقة االرتباط بین متغیر  3.  یبین الجدول (  االقتصادي األداءتقییم و

المحسوبة والجدولیة والقرار الخاص  ) T،إضافة إلى قیمة ( االقتصادي األداءتقییم و التسویقیة
 .بالفرضیة

 ) عالقات االرتباط بین متغیرات البحث3جدول (
 اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونیة إعداد الباحثین -المصدر :

 

 -یتبین من الجدول أعاله ما یلي : 
 األداءتقییم بوصفھ متغیرا" مستقال" و الرقابة التسویقیةوجود عالقة ارتباط سالبة  بین متغیر 

).وان ما یدعم ذلك -0.43بوصفھ متغیرا" تابعا" ،إذ بلغ معامل االرتباط بینھما (  االقتصادي
) t) ھي اكبر من قیمة (-2.23) المحسوبة لعالقة االرتباط بین المتغیرین والبالغة (tإن قیمة (

%) .  علیھ 95%) أي بدرجة ثقة (5) ،عند مستوى معنویة (-2.07الجدولیة البالغة (
(توجد عالقة ) ، وھذا یعني H1مما ورد في أعاله قبول فرضیة الوجود( الباحثونیستدل 

 ).االقتصادي األداءتقییم و الرقابة التسویقیةبین   إحصائیةارتباط ذات داللة 
 

 االستنتاجات والتوصیات
 اوال: االستنتاجات

 
الستجابة المبحوثین حول متغیر الرقابة والكفاءة في  اإلحصائينتائج التحلیل  أظھرت -1

 إلىعامل الرقابة والكفاءة وتسعى  تأكید إلىالشركة عینة البحث بان الشركة تسعى 
 منتجاتھا.جدیدة ذات كلفة اقل ونوعیة عالیة في عملیة تصنیع  أولیةالحصول على مواد 

              
 المتغیر التا�ع                   
                  المتغیر المستقل 

       
 %)5، 22)الجدولیة (tقیمة ( تقییم االداء االقتصادي

 -2.07 -0.43 الرقا�ة التسو�قیة

 درجة الثقة -2.23 ) المحسو�ةtقیمة (

 %99 قبول فرضیة الوجود القرار
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العملیة  أثناءلیة استھالك الطاقة المعیب والتقلیل من عم اإلنتاجتعمل الشركة على تقلیل  -2
على استبعاد العاملین غیر الكفوئین واستبعاد  لال تعماقل ما یمكن ولكنھا  إلى اإلنتاجیة
 . اإلنتاجیةوالمعدات غیر الضروریة في العملیة  األجھزة

عن  اإلعالن إلىن الشركة ال تسعى أالمنتج  النتائج لمتغیر الرقابة وجودة أظھرت -3
والتسعى  األقلمنتجاتھا في الصحف والمجالت ذات المصداقیة والسرعة العالیة والكلفة 

 التقلیدیة . اإلعالنمن وسائل  بدالعن منتجاتھا  اإلعالنفي  األنترنتاستخدام شبكة  إلى
 استراتیجیا ھدفان الشركة تعتبر الكفاءة والفاعلیة أتائج لمتغیر الكفاءة والفاعلیة الن أظھرت -4

وكفاءة وقدرات  أداءھا وانھا تعمل بالسرعة والدقة المطلوبة وانھا ملتزمة بتطویر ل
 العاملین لدیھا .

النتائج لمتغیر رضا الزبون بان الشركة تحرص باستمرار على تلبیة احتیاجات  أظھرت -5
تحقیق رضا الزبون  إلىتطبیق كل االستراتیجیات الھادفة  إلىومتطلبات الزبائن وتسعى 

 الزبائن . إلىم التكنلوجیا الحدیثة في تقدیم منتجاتھا واستخدا

 ثانیا: التوصیات
 

ان تتبنى الشركة استراتیجیة رقابیة تساعدھا على السیطرة على منتجاتھا بشكل مكثف  -1
 في السوق وباقل كلفة ممكنة .

العلیا للشركة كمؤشر  اإلدارةمن قبل  الرقابة التسویقیةضرورة االستفادة من نتائج  -2
 الشركة وبشكل دوري . أداء تقییمیمكن االعتماد علیة في 

تحقیق اعلى  إلىوالوسائل الرقابیة الھادفة  اإلجراءاتضرورة العمل على اتباع كافة  -3
 ممكنة للشركة . وأرباحمبیعات 

یم تقد إلىلدیھا وان تسعى  األولان تضع الشركة متطلبات ورغبات الزبائن في المقام  -4
 منتج یالئم احتیاجات الزبائن وتوقعاتھم .

 لمراجع والمصادرا                                              
 

 , 2007یث التسویق , المكتب العربي الحدمحمد سعید, عبد الفتاح. 
 , التحلیل و  و إدارة التسویق ,رشاد محمد یوسف الساعد,  ,محمود جاسم الصمیدعي

 . 2006دار المناھج والرقابة ,  التخطیط
 , 2006 مكتبة المجتمع العربي , عمان , , إدارة التسویقضمرة , دعاء مسعود . 
  2004جامعة حلب ,  إدارة التسویق , و آخرون,أحمد ,الیوسفي . 
 ,1999دار زھران ,  إدارة التسویق قحطان ,العبدلي ,بشیر,  العالق. 
 www.pathways.cu.edu.eg/subpages/downloads/Planning 

Ar_Chapter3.pdf 
 الدین عبد الباقي وآخرون, المكتب الجامعي الحدیث  حد. صال, إدارة الموارد البشریة

 2007 اإلسكندریة,جامعة 
 , "مصطفى, سید  دد. أحمإدارة الموارد البشریة "اإلدارة العصریة لرأس المال الفكري

 2004 ةالقاھر
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   الكتب والمطبوعات الجامعیة ,جامعة تشرین  ةمیا, مدیریإدارة الموارد البشریة ,علي
2006. 

 مجدالوي للنشر  رهللا, داجاسم عبد  لد. عقی. تقیم المشروعات إطار نظري وتطبیقي
 .1999,األردن ,عمان 

  األفكار للنشر والتوزیع  تیونس, بی, ترجمھ موسى بأكال تاألداء. روبرتقییم
 .1999,األردن عمان.

 http://docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles43/Article430623.doc  
 تحلیل العائد و المخاطرة "الدار  -رق عبد العال حماد ، تقویم أداء البنوك التجاریةطا

 .1999الجامعیة اإلسكندریة 
 Goel, Dewaker , per A and compensation management ; a 

modern approach, Asoke . k. Ghosh, New Delhi,India ,2008 
. 
 Attorneys, Amy, the managers legal handbook, , 5th 

Edition, Delta Printing Solutions ,California ,USA,2010 . 
 Lioyd, ken, per A &phrases for Dummies, Wiley publishing, 

Indiana, USA, 2009. 
  الموارد البشریة إدارة, مجموعة األداءنظریة تقویم 
 ,http://www.hrm-group.com/vb/showthread.php?t=5189,22 

2012  
  دار الدكتور للعلوم  اإلداریةعبود ، سالم محمد ، "تطبیقات حدیثة في المحاسبة ،"

 2009، بغداد ،  األولى، الطبعة  اإلداریة
 Horngren, Charles, T., Foster, George & Srikant, M. Datar, 

"Cost Accounting: A managerial Emphasis", 10th Ed, 
Prentice- Hall, Inc., 2000. 

  زینة قمري، واقع استخدام األسالیب الكمیة في تقییم أداء الوظیفة المالیة للمؤسسة
 سكیكدة، الجزائر، سنة النشر مجھولة، موقع وتاریخ 55  08  20المینائیة  جامعة 

 http://www.kantakji.com/media/2056/F264.doc consulté le 
 اإلسالمي  االقتصادبمركز أبحاث  في تقییم أداء البنوك اإلسالمیة ،تفرغ علمي

camels 2   طریقة ةبورقیبشوقي ، 
   ،عبد هللا تركي نادر الناھش، البنوك التجاریة مفھومھا و أھدافھا منتدیات الحوار

 2014جامعة الملك سعود
 ) 2009عبد القادر زیتوني، دراسة المؤشرات الدولیة الحدیثة لتقییم أداء البنوك  
 مؤشرات الحیطة الكلیة و إمكانیة التنبؤ باألزمات (دراسة  علي عبد الرضا حمودي ،

  2009 -  2003تطبیقیة حالة العراق ) 
  التجاریة صوریة عاشوري، دور نظام التقییم المصرفي في دعم الرقابة على البنوك

، الماجیسترحالة البنك الوطني . الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل متطلبات شھادة  دراسة
 2011عباس، سطیف، الجزائر،  جامعة فرحات
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    نور الدین بن عمارة، تقییم األداء المالي للمؤسسة االقتصادیة دراسة حالة مؤسسة
 الجزائر  زلیند غا

  )  مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شھادة الماستر،  2009  2005وحدة ورقلة ،(
 جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، الجزا ئر.

   یة نظام تقییم األداء و أثره على مستوى أداء العاملین موسى محمد أبو حطب، فاعل
متطلبات  الستكمالحالة دراسیة على جمعیة أصدقاء المریض الخیریة، مذكرة مقدمة 

 2009شھادة الماجستیر ، الجامعة اإلسالمیة ، غزة ،
 

 المالحق
 �سم هللا الرحمن الرحیم

 م | استمارة استبانة
 و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا 

 ..................  المستجوب المحترم األخ

 في االقتصادي األداءتقییم  و�ین الرقا�ة التسو�قیة بین العالقةاستبانة الدراسة الموسومة ( أید�كمنضع بین 
 آرائكماستطالع  إلى) .والتي نسعى من خاللها الدیوانیة إطاراتشر�ة  في تحلیلیة دراسة/ اإلنتاجیة المنظمات

الدراسة لذا یرجى تفضلكم  أهدافالدقیقة حولها سوف �ساهم في تحقیق  أجابتكمحول الفقرات الموجودة  وان 
�بیر في تعاونكم معنا في  وأملنامع الواقع الفعلي لعمل الشر�ة.  انسجاماالتي ترونها اكثر  اإلجا�ة�اختیار 

ان �ل المعلومات التي  علماكم لعمل الشر�ة عنها في ضوء خبرتكم ورؤ�ت واإلجا�ةقراءة فقرات االستمارة  
على  واإلجا�ةعلى استعداد تام للتوضیح البحث العلمي فقط واننا  ألغراضخدم تضمنتها االستمارة سوف تست

 استفسار یتعلق �فقرات االستبانة . أي

 مع فائق شكرنا وتقدیرنا
 ون الباحث  
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 وضع عالمة (      )  في المر�ع المناسب  یرجى:    معلومات شخصیة  –أوآل 

 العمر

 سنة 40 -31سنة                                                                     30 -20

 سنة فأكثر  51                                                         سنة 50 -41

 الجنس

 أنثى                                  ذ�ر                         

 المؤهل العلمي 

 دبلوم                              �كالور�وس                                           إعداد�ة

         د�توراه دبلوم عالي                                      ماجستیر                                   

 مدة الخدمة �الوظیفة 

 سنة 5-2سنة                                                                                      1-2

 سنة فأكثر 15سنة                                                                                       5-15

 المتعلقة �متغیرات الدراسة : األسئلة  -ثانیا
 -:وتتكون من المتغیرات التالیةالرقابة التسویقیة :  أبعاد –أ 

     أن �كونوا قادر�ن على دقة قیاس وحدات المدخالت یتعین على المدراء : والكفاءة الرقابة -1
 موارد �شر�ة وهكذا... ) . –( مواد خام 

ال اتفق 
اتفق  اتفق محاید ال اتفق بشدة

 ت الفقرة بشدة

 المنتظمة التقاریر الدوریة استخدام     
 1 العاملین أداء لمراقبة

     
 االستثنائیة التقاریر استخدام

 العاملین أداء بمشكالت الخاصة
 أدائھم لمراقبة ظھورھا عند

2 

 الخاصة السجالت إلى الرجوع     
 3 العاملین أداء لمراقبة العمل بأداء

 حول ومتابعتھا الشكاوي فحص     
 4 العاملین أداء

     
 عن المستمر الكشف اإلدارة متابعة

ً  العمل سیر  للخطط وفقا
 الموضوعة

5 
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 والخ�دمات الس�لع ج�ودة زی�ادة ح�ول المنظم�ات ب�ین المنافس�ة تتمح�ور الرقابة والجودة  :  -2
 وغیرھا التصمیم مثل,  الخصائص حیث من الواحدة الفئة داخل تتنافس حیث ان الشركات

 كفاءة أكثر تكون كي منظماتھم یساعدوا أن راءللمد یمكن الرقابة واالستجابة للعمالء:  -3
 اتصال إیجابیة مدى بتقویم لھم یسمح الذي الرقابة نظام بتطویر قاموا إذا  للعمالء لالستجابة
 بالعمالء موظفیھم

 
 -:وتتكون من المتغیرات التالیة االقتصادي : األداءتقییم  أبعاد –ب 

 ال اتفق
اتفق  اتفق محاید ال اتفق بشدة

 ت الفقرة بشدة

     
قابة تركز  1 األداء جودة على اإلداریة الرَّ

 ومتابعة الحدیثة التقنیة أدوات استخدام     
 2 العاملین أداء

قابة تسھم       على الحفاظ في اإلداریة الرَّ
 3 والمعدات األجھزة سالمة

قابیة األسالیب تطویر       بما وأدواتھا الرَّ
 المراقبة مجال في المتغیرات مع یتفق

 من والحد األداء في الجودة لتحقیق
 االنحرافات

4 

 والتقنیات األجھزة بأحدث االستعانة     
قابة نشاط لدعم اإلداریة والعمالیة  الرَّ

 األداءلتحقیق كفاءة عالیة في 
5 

 ال اتفق
اتفق  اتفق محاید ال اتفق بشدة

 ت الفقرة بشدة

     

 طریق عن للعاملین الذاتیة الرقابة تنمیة
 إبراز إلى الھادفة والمحاضرات الندوات

 على المحافظة في ودورھم أدائھم أھمیة
 صالتھم بالمجتمع

1 

     
 العاملین على والتعلیمات التوجیھات طرح

 واحترام التصرف بحسن تتسم بأسالیب
 قبولھا درجة لرفع الجمیع

2 

     
قابة إسھام  كفاءة تحقیق على اإلداریة الرَّ
مع العاملین  المتعامل للجمھور المقدم األداء

 في الشركة
3 

قابة تسعى       حسن من التأكد إلى اإلداریة الرَّ
 4 للجمھور المقدمة الخدمة

     
 والمادیة البشریة باإلمكانیات العمل بیئة دعم
الخدمات والسلع المقدمة  طبیعة یالئم بما

 للزبائن والعمالء
5 
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 ألھدافھاتحقیقھا  أثناء: وھي قدرة الشركة على التكیف لمتطلبات البیئة  الكفاءة والفاعلیة  -1
 (المدخالت) التي تحتاجھا . أو(المخرجات) من خالل قدرتھا على الحصول على الموارد 

 

: ویقصد بھ مستوى االستجابة لحاجات ورغبات الزبون وتوقعاتھ بما فیھا رضا الزبون -2
على مستوى  وتأثیرھاالزبون في قرارات الجودة ومتطلباتھا وبیان مدى انعكاسھا  أشراك

 رضاة .
ال اتفق 

اتفق  اتفق محاید ال اتفق بشدة
 ت الفقرة بشدة

خفض كلفة منتجاتھا  إلىان سعي الشركة      
یدل على ان الشركة تحرص باستمرار على 

 تلبیة احتیاجات ومتطلبات الزبائن

1 

تھتم الشركة بمراعاة مدى مالئمة المنتوج      
 عن ذلك المنتوج وتوقعاتھالمقدم للزبون 

2 

 مركزاجعل الزبون  إلىتسعى الشركة      
 التفوق والتمیز إلىلعملیاتھا ومسارھا 

3 

تطبیق كل  إلىان الشركة تسعى      
تحقیق رضا  إلىاالستراتیجیات الھادفة 
 الزبون

4 

استخدام التكنولوجیا تسعى الشركة ب     
 الحدیثة  في تقدیم منتجاتھا للزبائن

5 

  
في المستقبل الذي تحصل علیة الشركة جراء  المتوقع وأوھو معدل العائد الفعلي  الربحیة : -3

 مزاولتھا لنشاطاتھا المختلفة والذي یقاس بالتدفقات النقدیة .
 
 
 
 
 
 
 

ال اتفق 
 ت الفقرة اتفق بشدة اتفق محاید ال اتفق بشدة

تعتبر الشركة الكفاءة والفاعلیة في      
 1 لھا استراتیجیا  ھدفاتقدیمھا للمنتج 

     
ان قیام الشركة بتخفیض كلفة منتجاتھا 

كفاءة  بأعلىیدل على ان  الشركة تعمل 
 وفاعلیة

2 

     
ان سعي الشركة الى خفض كلفة منتجاتھا 

یدل على  ان الشركة تعمل بالسرعة 
 والدقة المطلوبة

3 

     
ان خفض كلفة منتجات الشركة یدل على  

كفاءة   أداءان الشركة  ملتزمة بتطویر 
 وقدرات العاملین لدیھا

4 

     

ان خفض كلفة منتجات الشركة یدل على 
ان الشركة  تستخدم اقل ما یمكن من 

المدخالت للحصول على  اكبر قدر ممكن 
 من المخرجات

5 
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ال اتفق 
اتفق  اتفق محاید ال اتفق بشدة

 ت الفقرة بشدة

     
تعمل الشركة على وضع وتطبیق كل 

 اعلى تحقیق إلى االستراتیجیات الھادفة
 مالي مردود

1 

     
خفض كلفة منتجاتھا  إلىتسعى الشركة 

 منتجاتھا عرض بالشكل الذي یساعدھا على
 لھا إیرادات اعلى تحقق بطریقة ممیزة

2 

     
خفض كلفة منتجاتھا   إلىان سعي الشركة 

تحقیق اعلى  إلىیدل على ان الشركة  تھدف 
 ممكنة أرباح

3 

في  األرباحتضع الشركة عملیة تحقیق      
 4 لدیھا . األولالمقام 

     

ان خفض كلفة منتجات الشركة یدل على ان 
الشركة تقوم بتقلیل نسبة الھدر والضیاع  

على   سلباوالتي تؤثر  اإلنتاجیةالعملیة  أثناء
 . واإلیراداتمستوى التكالیف 

5 
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 الموارد البشریة في عالم الیوم :  إلدارةالواقع الجدید 
 نظرة سریعة للواقع العراقي

 أ. م . د . صالح مھدي العامري                    م . م . كمال علوان محیسن
 قسم ادارة االعمال / جامعة سومر             قسم ادارة االعمال / جامعة واسط

 ملخص

وال����ذي ج�����اء  2003العراق�����ي تغیی����را كبی����را بع����د ع����ام لق����د ش����ھد واق����ع س����وق العم����ل 
تزامن������ا م������ع التغیی������ر السیاس������ي الكبی������ر واالقتص������ادي االكث������ر ح������دة وش������موال . لق������د 
واجھ������ت ادارة الم������وارد البش�������ریة ف������ي المؤسس������ات الحكومی�������ة ومنظم������ات االعم�������ال 
ف�����ي القط�����اع الخ�����اص واقع�����ا جدی�����دا مختلف�����ا بس�����بب التغیی�����رات الت�����ي حص�����لت .  ان 

ط الض�����وء عل�����ى واق�����ع ادارة الم�����وارد البش�����ریة بش�����كل ع�����ام ف�����ي ھ�����ذا البح�����ث یس�����ل
ع�����الم الی�����وم ث�����م یش�����خص ھ�����ذه التغیی�����رات ف�����ي البیئ�����ة العراقی�����ة وكی�����ف اث�����رت عل�����ى 
وظ����ائف ھ�����ذه االدارة م�����ن ناحی�����ة والتركیب�����ة الجدی�����دة للق�����وة العامل�����ة وم�����ا تتطلب�����ھ م�����ن 
مھ����ارات جدی����دة وممارس����ات ترتق����ي بھ����ا لمواجھ����ة منافس����ة م����ن ن����وع جدی����د ل����م تك����ن 
حاض�����رة م�����ن قب�����ل م�����ن ناحی�����ة اخ�����رى . یتك�����ون البح�����ث م�����ن ع�����دة مباح�����ث یرك�����ز 
االول منھ�����ا عل�����ى اھ�����م الم�����ؤثرات البیئی�����ة ف�����ي ادارة الم�����وارد البش�����ریة مث�����ل العولم�����ة 

والتكنولوجی��������ا والتن��������وع ، بینم��������ا یتن��������اول المبح��������ث الث��������اني استعراض��������ا م��������وجزا  
اتھا عب�������ر لتط�������ور ادارة الم�������وارد البش�������ریة عب�������ر العق�������ود المختلف�������ة وتب�������دل مس�������می

ال������زمن . والمبح������ث الثال�������ث یتن������اول الواق������ع العراق�������ي وكی������ف  تغی������رت فی�������ھ ادارة 
الم����������وارد البش����������ریة ووظائفھ����������ا لمواجھ����������ة التغیی����������رات االقتص����������ادیة والسیاس����������یة 

. ویخت�������تم البح�������ث باالس�������تنتاجات والتوص�������یات  وقائم�������ة  2003واالجتماعی�������ة بع�������د 
 .                            بالمصادر.                                        

The New Reality of HRM Today : A Glance on The Iraqi case 
Salih M Al Ameri,Ph.D     Kamal A. Muhaisin 

University of Sumer        University of Wasit  

Abstract 

 

The Iraqi labor market witnessed a huge change after 2003 which took 
place simultaneously with political and social changes. A new different 
reality was faced by Human Resources Management (HRM) in both 
public institutions and business organizations because of this change. 
This paper sheds the light on  the new form of HRM and its activities in 
general , then it identifies the main changes in the Iraqi environment 
and how they affect the HRM functions , the new manpower structure 
,new skills, and new training necessary for the employees. The paper 
consists of three parts, the first discusses the fundamental 

94



       First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  /  
       ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414                     الثاني / العددكلیة الكوت الجامعة         
 

environmental elements affecting the HRM like globalization, 
technology, diversity, and the new workforce structure. The second 
part reviews the development of HRM concept and content over the 
previous decades. The third part explains the main changes that took 
place in HRM practices and functions in Iraqi environment. Finally, the 
paper states the main conclusions, recommendations, and a list of 
sources. 

 مقدمة
لقد شھد العالم خالل السنوات االخیرة تطورات ھامة شملت مختلف جوانب الحیاة واثرت على 
اعمال المنظمات باختالف اشكالھا واصبحنا نعیش في عالم جدید ھو عالم العولمة والثورة 
التكنولوجیة ووسائل االتصال الحدیثة . ان ھذا الواقع الجدید یتطلب وجود نوعیة جدیدة من 

وارد البشریة كنتیجة حتمیة للتطورات السریعة في البیئة المحیطة . لذا تعتبر ادارة الموارد الم
ھو  –البشري  الذي صار یعرف براس المال –البشریة موضوعا حیویا الن العنصر البشري 

المسؤول عن نجاح او فشل اي منظمة وعلیھ فان االھتمامبھ وبادارتھ وقیادتھ وتحفیزه وتحقیق 
 من خالل اشباع حاجاتھ لھ اھمیة خاصة تفوق االھتمام بالمال والتكنولوجیا. رغباتھ

ان ھذا البحث وبناء على ما تقدم اعاله ، یسلط الضوء على الواقع الجدید للموارد البشریة 

المطلوبة في عصر العولمة والتكنولوجیا من خالل دراسة المھارات التي یجب ان تتوفر في 

عنصر الموارد البشریة واثر المؤثرات البیئیة مثل العولمة والتكنولوجیا والتنوع من ناحیة ،  

واقع  التطور التاریخي الدارة الموارد البشریة وكذلك الىناحیة اخرى یتطرق البحث  ومن

والذي جاء متزامنا مع التغییر السیاسي واالقتصادي الكبیر  2003سوق العمل العراقي بعد عام 

وما رافقھ من دخول واسع للمراة في سوق العمل وقدوم عاملین اجانب خصوصا في الشركات 

ھذا الواقع الجدید اقتضى اعادة بناء واسعة وتھیئة مختلفة للموارد البشریة بحیث النفطیة . ان 

تتمتع بمھارات جدیدة تستعد للتغییر بھدف اكتساب میزة تنافسیة تمكنھا من المنافسة لیس في 

الداخل فقط بل خارج العراق ایضا . وفي ختام البحث یحاول الباحثان التوصل الى بعض 

صیات حول الواقع العراقي وما یتطلبھ من تطویر ومقترحات في مجال ادارة االستنتاجات والتو

 الموارد البشریة .

 اوال : منھجیة البحث 
 :  أھمیة البحث 1 -1

تأتي أھمیة  ھذا البحث من كونھ یتصدى لموضوع مھ�م ف�ي ع�الم الی�وم حی�ث الت�أثیرات الكبی�رة 

والتكنلوجی�ا وغیرھ�ا عل�ى الم�وارد البش�ریة وغی�رت م�ن عوامل بیئیة مثل العولمة  ھاـالتي تركت

 -س�ابقا س�مىتكما كانت  -تعتمدھا إدارة أألفراد أو شؤون الموظفین  تـاألنماط التقلیدیة التي كان

حیث اإلبعاد والمسمیات.  إن رأس الم�ال البش�ري ھ�و أثم�ن الم�وارد  إلى حالة جدیدة مختلفة من

أسالیب إدارتھ وتنمیتھ تكتسب أھمیة خاصة فأن  كومیة لذاـفي منظمات األعمال والمؤسسات الح
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ل�م  2003الحاصل في العراق من�ذ  ورد . والتغییرـمن اجل تحقیق االستفادة القصوى من ھذا الم

ماتھ الواقع�ة عل�ى س�وق العم�ل ـیكن سیاسیاً فحسب بل ھو تغییر اقتصادي واجتم�اعي ت�رك بص�

سین ـــــــــــــــ��ـس��واء . لق��د أص��بح االھتم��ام بتحالعراق��ي والع��املین وأص��حاب العم��ل عل��ى ح��د 

نوعی��ة العم��ل وتمك��ین الع��املین م��ن تحقی��ق ھ��ذه النوعی��ة مس��ؤولیة اقتص��ادیة  وك��ذلك مس��ؤولیة 

ماعیة وأخالقیة ومعنویة تق�ع عل�ى ع�اتق ا دارة الم�وارد البش�ریة  ف�ي ك�ل منظم�ة س�واء ــــــاجت

نعكس ذل�ك مباش�رة عل�ى أداء ھ�ذه المنظم�ات لخاص حیث یان القطاع ـكانت عامة أو تعمل ضم

 ونتائج أعمالھا .

 أھداف البحث :  1-2
 تھدف ھذه الدراسة إلى األتي : 

استعراض واقع ادارة الموارد البشریة في عالم الیوم من خالل أھم المؤثرات البیئیة  -1

 التي غیرت من طبیعة وأنشطة ھذه االدارة .

الموارد البشریة في ظل العولمة و التكنلوجیا دراسة التحدیات التي وجھت أدارة  -2

 الرقمیة ووسائل االتصاالت المتقدمة وما تركتھ من بصمات على سوق العمل .

اقع إدارة الموارد البشریة استعراض وو تطور ادارة الموارد البشریة  رة علىظألقاء ن -3

 وما حصل من تغیرات في وظائف ھذه اإلدارة .  2003في العراق بعد عام 

 مشكلة البحث : 3 – 1

و الذي  2003في ظل التغیر السیاسي و االقتصادي واالجتماعي الكبیر في العراق بعد عام  

یر كبیر في البئیة الخارجیة لمنظمات االعمال والمنظمات الحكومیة ووضوح اثار ــرافقھ تغ

دة تواجھ سوق العمل العراقیة وبروز مشاكل واحتیاجات جدی العولمة بعد ھذا التغییر في

, فأن ذلك كلھ ادى الى تغیر كبیر في طبیعة  المؤسسات الحكومیة وشركات القطاع الخاص

تلك االحتیاجات وتقدیم  توفیرالمشاكل و ذهھ ةالوظائف إیجاباً وسلباً  االمر الذي استلزم معالج

تتمحور  لذا فان مشكلة البحث رؤیة واضحة عن عمل أدارة الموارد البشریة في الوقت الراھن.

العراق بشكل  ة واقعــحول تشخیص عناصر واقع أدارة الموارد البشریة بشكل عام ودراس

خاص لما یمثلھ ذلك من اھمیة كبیرة للمنظمات المشار ألیھا اعاله في میدان اختیار وتوظیف  

تركیب القوة العاملة  ة حادة وتغییر فيفسوتدریب العاملین في ظل تحدیات جدیدة ممثلة بمنا

 عراقیة .ال

 اسلوب البحث ومحدداتھ :  4 – 1
استخدم الباحثان األسلوب الوصفي النظري باالعتماد على المصادر من كتب ودوریات لدراسة 

 ع إدارة ـــواق
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الموارد البشریة وكذلك استوحى الباحثان أفكارھما فیما یخص البیئة العرقیة من خالل الخبرة 
ي أقیمت لمؤسسات الموارد البشریة والدورات التدریبیة الت ة في میدان تدریس ادارةــــــالسابق

یوحي واقع منظمات االعمال والمؤسسات الحكومیة عند القیام   عن ماالقطاع العام فضــــــالً 
مع المسؤولین فیھا خصوصا أولئك الذین یعملون في  اآلراءبزیارات میدانیة لھا ومناقشة بعض 

    أقسام أدارة الموارد البشریة . 
أما محددات ھذا البحث فإنھا تتركز في كون البحث دراسة نظریة وأراء مستوحاة من زیارات 

دانیة لم تعزز بأستبانات استقصائیة ولم تسند بتحلیل أحصائي وھذا االمر سیتم الحقاً ـــــــمی

شریة وھي ادة في علمیتھا , كذلك فان البحث تناول ادارة الموارد البـــــــترصیناً للدراسة وزی

 واحدة من وظائف إدارة اإلعمال . 

 في عالم الیومالمؤثرة في ادارة الموارد البشریة  العوامل: ثانیا

العالمی���ة الی���وم بالتعقی���د وكث���رة المؤش���رات وس���رعة التغیی���ر ، وبم���ا ان منظم���ات  البیئ���ةتتس���م 

م����دخالت منھ����ا وت����دفع  ھذھالبیئةتأخ����ذاالعم����ال  او المؤسس����ات الحكومی����ة ھ����ي ج����زء م����ن 

فھ���ي س���تتأثر حتم���اً ب���اي تغیی���ر یحص���ل س���واء ك���ان اقتص���ادیاً او سیاس���یاً بمخرجاتھ���ا الیھ���ا 

او تكنولوجی�����اً ان ھ�����ذا الت�����أثیر سینص�����ب عل�����ى جمی�����ع وظ�����ائف  تش�����ریعیااو  واجتماعی�����ا

المنظم���ة وبالدرج���ة االس���اس عل���ى وظیف���ة ادارة الم���وارد البش���ریة .ف���التطور التكنول���وجي ق���د 

ف���ي  ھائل���ةلیب القدیم���ة ف���ي االنت���اج والمواص���الت واالتص���االت مؤدی���اً ال���ى زی���ادة زال االس���ا

ف���ي نف���س الوق���ت لتك���الیف االنت���اج ، ولك���ن ھن���اك حاج���ة  ومخفض���اكمی���ة االنت���اج وجودت���ھ 

عل���ى اس���الیب االنت���اج الحدیث���ة وتمكی���نھم لك���ي یكون���وا ق���ادرین  البش���ریةلت���دریب الم���وارد 

وك��ذلك فق��د  .(Mejia et. al. , 2012, P. 5)الحدیث��ة  األجھ��زةعل��ى التعام��ل م��ع ھ��ذه 

فتح����ت التكنولوجی����ا االب����واب لمنظم����ات االعم����ال للوص����ول ال����ى می����ادین انتاجی����ة ل����م تك����ن 

معروف���ة س���ابقاً مث���ل اجھ���زه الھوات���ف الخلوی���ة وملحقاتھ���ا الت���ي وف���رت مئ���ات االالف م���ن 

ت كبی����رة االقتص���ادیة فق����د ش���ھدت تغی���را  البیئ���ةف���رص العم���ل ف����ي ال���دول المختلف���ة . ام����ا 

 وإج���راءاتالدولی���ة وم���ا تتطلب���ة م���ن اتفاق���ات دولی���ة ابرزھ���ا ظھ���ور التك���تالت االقتص���ادیة 

تنظیمی���ھ ت���دفع بالش���ركات وال���دول ال���ى التكی���ف م���ع االوض���اع الجدی���دة . اض���افة ال���ى ذل���ك 

ف��أن االوض��اع االقتص��ادیة م��ن انكم��اش وكس��اد ورواج وازدھ��ار لھ��ا تأثیراتھ��ا الح��ادة عل���ى 

 الخاص���ةالقانونی���ة والتش���ریعات الكثی���رة  البیئ���ةجان���ب اخ���ر فرض���ت  الم���وارد البش���ریة م���ن

م���ا زام���ات مھم���ھ م���ن جان���ب منظم���ات االعم���ال ف���ي توالح���د م���ن التل���وث ال البیئ���ةبحمای���ھ 

تجھی����زات خاص����ة للتقلی����ل م����ن التل����وث وحمای����ة البیئ����ة ومكافح����ة التص����حر  یتعلقباس����تخدام

ات االعم���ال ف���ي دول عدی���دة الت���ي اض���افت اعب���اء ال���ى منظم��� المھم���ةوغیرھ��ا م���ن التغی���رات 

ھ���ي الھج���رة واللج���وء م���ن كثی���ر م���ن دول یكث���ر فیھ���ا العن���ف والح���روب فق���د وج���دت ال���دول 
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لك��ي  بالقلیل��ةنفس��ھا ام��ام ازم��ة انس��انیة الب��د م��ن حلھ��ا واع��ادة تأھی��ل وت��دریب اع��داد لیس��ت 

وتحمل����ت الش����ركات عب����اً كبی����ر ل����تعلم اللغ����ة واكتس����اب المھ����ارات یلتحق����وا بس����وق العم����ل 

الم����وارد  إلدارةیم جدی����دة ل����دى ھ����ؤالء الواف����دین الج����دد ولتحدی����د الواق����ع الجدی����د وغ����رس ق����

البش��ریة ف��ي ظ��ل البیئ��ات الفرعی��ة س��وف نس��تعرض ارب��ع م��ن العناص��ر الت��ي س��اھمت ف���ي 

البش���ریة ممارس���ة ومض���مونا مس���تخدمة انماط���اً جدی���دة ف���ي عم���ل تغیی���ر واق���ع ادارة الم���وارد 

 Dessler,2014, P. 6- 9)س��ابقاً وھ��ذة العناص��ر ھ��ي  موج��ودةاالدارة ل��م تك��ن  ھ��ذه

;DeCenzo et. al, 2013, P4-11) 

 Globalaizationالعولمة 1 - 2

لق����د أص����بح الع����الم الی����وم قری����ة ص����غیرة كم����ا یعب����ر عن����ھ الب����احثون ف����ي ش����أن العولم����ة  

وتأثیراتھ�������ا الكبی�������رة عل�������ى األف�������راد وال�������دول ومنظم�������ات األعم�������ال بفع�������ل تط�������ور 

 ص������الت .إن ھ������ذا األم������ر ترت������ب علی������ھ س������ھولة حرك������ة األش������خاصاالتص������االت والموا

واألم�����وال وتب�����ادل األفك�����ار ب�����ین المواق�����ع المختلف�����ة عل�����ى مس�����توى الق�����ارات وال�����دول 

معنی������ة بش������كل مباش������ر بھ������ذه التط������ورات حی������ث ص������ار  إدارة الم������وارد البش������ریة .إن

باإلمك�����ان تعبئ�����ھ الم�����وارد البش�����ریة المؤھل�����ة بحری�����ة اكب�����ر ول�����م تع�����د ش�����حة الم�����وارد 

الكف�����وءة أم�����راً عائق�����اً لمنظم�����ات األعم�����ال . لق�����د أش�����ار توم�����اس فری�����د م�����ان  ش�����ریةالب

أن العولم������ة لیس������ت موج������ھ حص������لت ف������ي أواخ������ر الق������رن  ف������ي دراس������ة القیم������ة إل������ى

 Globalizationلت�����ي اس�����ماھا  ( الس�����ابق ولكنھ�����ا ف�����ي حقیق�����ةاألمر العولم�����ة الثالث�����ةا

, وم�����ن المفی�����د ) وق�����د اش�����ار ال�����ى ان�����ھ س�����بقت ھ�����ذه االخی�����رة موجت�����ان عولمیت�����ان 3.0

إل�������ى خص�������ائص ك�������ل م�������ن ھ�������ذه الموج�������ات )  1في الش�������كل رق�������م  (ھن�������ا أن نش�������یر

 Friedman,2005,P 1-9وأثارھ�������ا عل�������ى الم�������وارد البش�������ریة( ال�������ثالث العولمی�������ة

(. 

ان التغیی�����ر ف�����ي ع�����رض وطل�����ب الق�����وة العامل�����ة جغرافی�����اً ص�����ار س�����مھ ممی�����زه للم�����وارد 

غی������رت الموج������ھ  الموج������ھ بالض������بط مثلم������ا ھ������ذهالبش������ریة ف������ي ع������الم الی������وم بفع������ل 

العولمی�������ة الثانی�������ة نم�������ط اإلنت�������اج م�������ن اإلنت�������اج االحتراف�������ي ال�������ى اإلنت�������اج الواس�������ع 

(Mass Production)  ك�������ذلك ھن�������اك س�������مھ أخ�������رى للص�������ناعة وھ�������ي ظھ�������ور

ال�����دول المجھ�����زة الجدی�����دة بكمی�����ات ھائل�����ة م�����ن المنتج�����ات عالی�����ھ التن�����وع مث�����ل الص�����ین 

 ) P.10  ،2005  ،Friedmanوالھند والمكسیك ( 
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لمی������ة جدی������دة وان بیئ������ة اقتص������ادیة ع ة الم������وارد البش������ریة وج������دت نفس������ھا أم������امان إدار

یترك������ز طلبھ������ا عل������ى م������وارد  ق������د تغی������رت جوھری������ا حی������ث اإلدارةخص������ائص ھ������ذه 

ث اللغ�����ات واألع�����راق والقومی�����ات ، ل�����ذا ی�����بش�����ریھ وق�����وى عامل�����ة متنوع�����ة ج�����داًمن ح

 التعبئ������ة واالختی������ار والت������دریب وتط������ویر ب������رامج مالئم������ة الب������د م������ن تح������دیث أس������اس

 )  385, 1999)  ( عبد هللا ,  186,  1999( إبراھیم ,   للحالة الجدیدة .

 أھم مالمحھا الفترة الزمنیة نوع العولمة

 النقل عولمةأساسھا -1

Globalization 1.0 

حاولت الدول فیھا تأكید مكانتھا وتموضعھا   1800-1491
اء العالم من خالل الغزو أو التعاون نحفي أ

عن تأكید وجودھا من خالل الثنائي باحثھ 
 الھیمنة االقتصادیة والعسكریة .

 Globalization2.0تصاالتاال أساسھاعولمة  -2

 

التي  الجنسیةشركات متعددة  بدایةظھور - 2000-1800
وقوى عاملة لتسویق  أسواقتبحث عن 

 منتجات الثورة الصناعیة .
بسبب  اإلنتاجفي  وزیادةحصل توسع كبیر  -

انخفاض التكالیف وتطور وسائل النقل 
 . االتصاالتوتطور 

العالم اصغر بفضل التطور غیر  أصبح  -
 باالتصاالت والمواصالت لمسبوقا

 

ما و2000التكنولوجیا  ھاعولمة أساس -3

 Globalization 3.0بعدھا

 واألفرادبین الشركات  المنافسةحدة  زیادة- 
بسبب تطور تكنولوجیا االتصاالت التي 

 . واأللیافألبصریھصارت تستخدم االنترنیت 
تقلص حجم العالم الذي صغر كثیراً في   -

 صغیره . إلىقریة0.2العولمة 
من مختلف بقاع  األفرادتنافس حاد بین  -

 ألما ألدولبغض النظر عن االرض 
وشركات  ألفرادوالسیطرة  الغلبةستكون  -

بل عالیھ التنوع  المتنوعةتمتاز بیئتھا 
فیھا اقل بكثیر من  الدولةویكون تحكم 

 السابق
 

  Technologyالتكنولوجیا2– 2

تروني من ــــــــااللك بریدهنحن نستخدم التكنولوجیاً یومیاً بشكل مكثف ،فالكثیر من الناس یتابع 

ویتصفح مواقع التواصل االجتماعي  الصوتیةالرسائل  إلىخالل ھاتفھ الخلوي ویستمع 

فایبروالواتس اب  برامج من خالل اآلخرینخدم تطبیقات االتصاالت والتواصل مع ــویست

وكذلك فأن االستخدام . األماكنللبحث عن  الجغرافیةاد نظم المعلومات ـــــــــــــفضالً عن اعتم

بشكل  المتنوعةمن المواقع تفادةواالست في الحصول على المعلومات ــــــــــالواسع لالنترن

  یاة ـــــــــــــــح في نمط أساسیایومي یعد تغیراً 
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 إلیة.ان ما اشرنا  الخلویةفي الھواتف  الرقمیةالموجودة،ناھیك عن استخدام الكامیرات  اإلنسان

في حیاتنا  األكثرأھمیھ لإلبداعات) (CNNقناة  أعدتھاضمن قائمة  یأتيمن وسائل عصریھ 

 اإلبداعاتان ھذه P. 5 ) . (Dcenza ,2013 ,األخیرةــــــرون والعش ألخمسھخالل السنوات 

 وأسالیبالعمل بشكل جذري وكذلك على العاملین  وأرباب األعمالمات ظعلى من أثرتقد 

توارث  وأدتإلىظھرت منذ فجر التاریخ  أخرى إبداعاتالعمل في نفس الوقت .ورغم ان ھناك 

توماس فریدمان ما سبقت االشارة الیھ في كتاب األكثربروزا ووسائلھ ال ان  اإلنتاجرئیسي في 

تتجسد في  والثانیةمنھا في النقل ووسائلھ  األولىبثالث موجات عولمیھ تتمثل والتي حددھا ، 

 Friedman , 2005,P 11)(في التكنولوجیا  والثالثةورة االتصاالت ث

قللت من الطلب على ھي في نفس الوقت ف ، و سلبیةقد جاءت بتأثیرات ایجابیھ ان التكنولوجیا 

الوظائف في القطاع الصناعي من خالل االتمتھ وساھمت في زیادة حدة المنافسة مع الدول 

كذلك ساھمت في زیادة الطلب على الوظائف في قطاع إنتاج الخدمات  ولكنھااألخرى ،

 ووظائف التكنولوجیا . 

زادت مع���دالتھا ف���ي مختل���ف الص���ناعات بس���بب ق���د ان اإلنتاجی���ة االش���ارة ال���ى  م���ن المھ���مو

الت���ي تس���مى الزی���ادة تط���ور كبی���ر ف���ي الطل���ب عل���ى الوظ���ائف  ھ���ذهالتكنولوجی���ا وق���د قاب���ل 

وظ��������ائف المعرف��������ة وی��������دعى ش��������اغلوھا بع��������املي المعرف��������ة او الع��������املین المع��������رفیین 

Knowledge Workers  راتھم األساس���یة ف���ي الق���درة عل���ى اس���تخدام مھ���اال���ذین تتجس���د

التكنولوجی���ا ف���ي اتخ���اذ الق���رارات وانج���از االعم���ال ، وھ���ذه الش���ریحة الجدی���دة م���ن الع���املین 

تھ���ا التكنولوجی���ا وغی���رت م���ن قتحمتش���تمل عل���ى المھنی���ین ف���ي مختل���ف التخصص���ات الت���ي ا

فق�����د  والمح�����امین والمھندس�����ین .ك�����ذلكوالممرض�����ین والمحاس�����بین  طبیعتھ�����ا مث�����ل األطب�����اء

المعلوم����ات مث����ل مبرمج����ي الحاس����وب وظھ����رت طبق����ھ اخ����رى م����ن  الع����املین ھ����م تكنولوجی

الحدیث���ة أجھ���زة االش���عة الع���املین عل���ى ال���نظم و يومحلل��� يص���ممومھندس���ي البرمجی���ات وم

أنش���طة وظ���ائفھم او  تتعل���ق ل���ذینطبی���ة ألحدیث���ھ ، وجمی���ع الع���املین اوغیرھ���ا م���ن األجھ���زة ال

ولع���ل اھ���م  . وتطبی���ق المعلوم���ات وھ���م ع���دد ھائ���ل ف���ي مختل���ف دول الع���الم باقتن���اءمحتواھ���ا 

ص���ناعات الفض���اء والطی���ران ھ���ي العالی���ة الص���ناعات الت���ي توص���ف وظائفھ���ا بالتكنولوجی���ا 

(         .الطبی����ة واألجھ����زةالحاس����بات واالتص����االت وااللكترونی����ات والمع����دات ص����ناعات  و

ام یمك�������ن ان نجم�������ل اث�������ار وبش�������كل ع�������)    30 -25، ص  2009حم�������ود والخرش�������ة ، 

 التكنولوجیا على ادارة الموارد البشریة باآلتي : 

  Recruitingئة العاملین   بتع 2-2-1
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 رأس����������ھاإدارةالمختلف���������ة وعل���������ى  اإلدارات وس���������اندت لق���������د س���������اعدت التكنولوجی���������ا

ف������ي عملی������ة  ص������نع واتخ������اذ الق������رار ات بش������كل واض������ح وس������ھل  الم������وارد البش������ریة 

 واالختی������ار والت������دریب ع������ن الوظ������ائف اإلع������الن باإلمك������ان أص������بححی������ث ، وس������ریع 

ام�������رأ یس�������یرا وبكلف�������ة اق�������ل . فعل�������ى المختلف�������ة  لألنش�������طةوالتخط�������یط  األداءوتقی�������یم 

س������بیل المث������ال عن������د اإلع������الن ع������ن وظ������ائف جدی������دة ی������تم ذل������ك ع������ن طری������ق موق������ع 

االنترن��������ت وھ��������ذا یض��������من ان یك��������ون المتق��������دمین ل��������دیھم معرف��������ة  الش��������ركة عل��������ى

د إرس������الھم لس������یرتھم الذاتی������ة الكترونی������اً ف������أن ذل������ك وعن������ ، بالتكنولوجی������ا واس������تخدامھا

ن ال�����ذین وءیالكف�����ی�����وفر وقت�����اً إلدارة الم�����وارد البش�����ریة ویھی�����ئ لھ�����ا االتص�����ال بأولئ�����ك 

ج��������رى اس��������تعراض س��������یرتھم الذاتی��������ة بس��������رعة عالی��������ة م��������ن قب��������ل ادارة الم��������وارد  

البش�������ریة دون إض�������اعة الوق�������ت بمراجع�������ھ أوراق كثی�������رة وإج�������راء مق�������ابالت أولی�������ة 

 ً Bernardin,2010,.P10) اكب�������ر ةوتحم�������ل الش�������ركة كلف������� ط�������ویال تس�������تھلك وقت�������ا ) 

 . 

 Selection  العاملین اختیار  2-2-2

ذات متطلب������ات متج������ددة عب������ر انھ������ا دینامكی������ة وبالالی������وم  األعم������المنظم������ات  تتمی������ز

ل�����ذا ف�����أن اختی�����ار ع�����املین ل�����دیھم مھ�����ارات تكنولوجی�����ة وق�����ادرین عل�����ى البق�����اء ال�����زمن . 

یفت������رض  م������ع ق������درة عل������ى اس������تیعاب م������اھو جدی������د س������ریعة الل التغی������رات ظ������ف������ي 

الس�������ائدة ثقاف�������ة المنظمیةلك�������ي یت�������اقلموا م�������ع الوحس�������ن االختی�������ار المعم�������ق الت�������دقیق 

أدوات  ب�����بعض ویعمل�����وا ض�����من فری�����ق عم�����ل منس�����جم وھ�����ذا ام�����ر یتطل�����ب االس�����تعانة 

ق خلفی������ات ھ������ؤالء المرش������حین للوظیف������ة دقاالنترن������ت المتط������ورة الت������ي یمك������ن ان ت������

كی�����ز یج�����ب ان ر.ان التن خ�����الل قواع�����د البیان�����ات الض�����خمة م�����ومعرف�����ة الكثی�����ر ع�����نھم 

یك������ون عل������ى اختی������ار ع������املین ل������دیھم الق������درة عل������ى العم������ل ض������من فری������ق وتحم������ل 

ض������غط العم������ل واتم������ام المش������اریع ف������ي مواعی������دھا وك������ذلك االنس������جام والت������أقلم م������ع 

 ) 143 – 140,  1989( ھاشم , ثقافة المنظمة السائدة . 

 Training and Developmentالتدریب والتطویر 2-2-3

الت�����ي یق�����وم بھ�����ا م�����دراء  ألطریق�����ھاس�����تمرار بلق�����د غی�����رت التكنولوجی�����ا وال زال�����ت تغی�����ر 

 إدارةمس�������اعدتھم ف�������ي  ةفی�������یالعاملینوكوت�������دریب وتط�������ویر  بتوج�������ھالم�������وارد البش�������ریة 
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 البش������ریة فرص������ةالم������وارد  إلدارةمس������ارھم ال������وظیفي حی������ث ت������وفر ش������بكة االنترن������ت 

 الخاص في المنظمة موقع الوأولھامن خالل مواقع االنترنیت  العاملینتدریب 

خصوص���������اً ف���������ي م���������ایتعلق ب���������تعلم اللغ���������ات والتط���������ویر الت���������ي یعمل���������ون فیھ���������ا 

الم�������������ؤتمرات االجتماع�������������ات ، ك�������������ذلك ف�������������أن  (DeCenzo,2013,P.6-7)اإلداري

س�������اعد ف�������ي التعام�������ل م�������ع مج�������امیع الع�������املین  Skype س�������كایبواس�������تخدام برن�������امج 

وھ�����م ف�����ي مواق�����ع مختلف�����ة  ةاو ن�����دوات او ب�����رامج تدریبی����� ومش�����اركتھم ف�����ي م�����ؤتمرات

 .اقل  ةوھذا یؤدي الى اكتساب مھارات بكلف، 

  تحفیز العاملین وزیادة إنتاجیتھم2-2-4

أالوھو للمنظمات التكنولوجیةن او ذوي المھارات ین المعرفییمھم یخص العامل أمرھناك      

او مواقع التسوق او  المالیة األسواقجزء من وقت العمل في تصفح مواقع تخص  تكریس

بعض  أشارتصلي . وقد االعملھ  أداءالعامل عن  لوغیرھا من المواقع التي تشغ األلعاب

بھم في ضیاع جزء بوظائفھم بسبب انشغالھم وتس االكثیر من العاملین فقدو أن إلىالدراسات 

فح مواقع تعود علیھم بالنفع او تص الخاصة االلكترونیة رسائلالكبیر من وقت العمل في كتابة 

التجارة وسائل التواصل االجتماعي وفي میدان  كبیرةقدراتھم ان وخصوصا ، الشخصي

فان التكنولوجیا  أخر.ومن جانب  بأكملھاالعامل والمنظمة  إنتاجیةااللكترونیة وبھذا تنخفض 

عن  ابعیدً  موقع وظیفي أيمكان وفي  أيشخص في  بأيتوفر قدره كبیرة للعاملین لالتصال 

 مفاوضات وعقد صفقات واجتماعات كذلك إجراء أمكناعتماد قنوات االتصال التقلیدیة .وقد 

 ,DeCenzo, 2013)القدیمة المتعارف علیھا  األسالیبعلى العاملین خارج حدود  اإلشراف

P. 7) الموارد البشریة  إلدارةالمساعدة  دواتاأل. ان وسائل التواصل االجتماعي تعد الیوم من

وبث المعلومات والتعلیمات من والتوصل  اإلدارة ھذهوالعاملین فیھا في ممارسة كل وظائف 

ھنا الى الجوانب  اإلشارةوالبد من الوسائل  هخالل المجامیع التي یتم تشكیلھا ضمن ھذ

ل على البرید االلكتروني او من خال ألرقابھالتي یجب مراعاتھا حیث ممارسة  األخالقیة

البد وان تحترم في مكان العمل ،فالتكنولوجیا سالح  أخالقیة أسسكامیرات المراقبة ،فھناك 

% من 28 إلىإنفي احدى دراساتھا  AMAاإلدارةاألمریكیةجمعیة  أشارتذوحدین فقد 

 بریدھمقاموا بمراقبة  أنالعمل قاموا بتسریح بعض العاملین بعد  أصحاب

خصوصیة العاملین لھ سلبیات قد تؤثر على  اختراق إن.  (DeCenzo,2013,P.7)االلكتروني

  یجب توخيفي المنظمة لذا إنتاجیةاآلخرین
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العم�������ل  أص�������حابا الجان�������ب كم�������ا یتوج�������ب عل�������ى ذالح�������ذر ف�������ي ھ�������یج�������ب ت�������وخي 

 م������اھووتوض������ح م������ن خاللھ������ا م������اھو مالئ������م  رص������ینةوالش������ركات ان تتبن������ى سیاس������ة 

 إنغی�������ر مالئ�������م الس�������تخدام االنترنی�������ت واالیمی�������ل ووس�������ائل التواص�������ل االجتم�������اعي .

 لبری�����د االلیكترون�����يواالت�����ي ق�����د ت�����نجم ع�����ن اس�����تخدام  اآلث�����ارن ملزم�����ون ب�����تفھم لیالع�����ام

ص������ور وت������دوین  إرس������التعلیق������ات او  إض������افةووس������ائل التواص������ل االجتم������اعي حی������ث 

قانونی������ة  اءاتإج������رلة واتخ������اذ ءفق������د یك������ون العام������ل عرض������ة للمس������ا األفك������اربع������ض 

 .  وظیفتھؤدي الى فقدان تربما  ھبحق

 Technical Skillsالمھارات والقدرات الفنیة 2-2-5

ھ�������و  البش�������ریةالم�������وارد  إدارةالت�������ي تركتھ�������ا التكنولوجی�������ا عل�������ى  اآلث�������اراب�������رز  إن

ل الع�����املین ف����ي ھ�����ذا المی����دان والق�����درة عل�����ى قب�����المزی����د م�����ن المھ����ارات المطلوب�����ة م����ن 

فض������الً ع������ن التواص������ل م������ع  أدلتھ������ا اإلرش������ادیةمجی������ات الحدیث������ة وق������راءة افھ������م البر

م�����ن جدی�����د یخ�����ص عم�����ل  ھومعرف�����ة ماتحوی�����والمراك�����ز التخصص�����یة  المج�����الت الفنی�����ة

ن یط���������وروا ق���������دراتھم إلى���������أالم���������وارد البش���������ریة . ك���������ذلك یحت���������اج الع���������املون  إدارة

 األعمالوبشكل عام فاًن منظمات  . بما ھو جدیدواالتیان واإلنتاجیةاإلبداعیة

رغب��ات الزب��ائن المتغی��رة والمتنوع��ة  إل��ىع��املین ل��دیھم الق��درة عل��ى االس��تجابة  إل��ىتحت��اج 

الم����وارد  إدارةمی����دان  جدی����د ف����يجدی����دة .لق����د ظھ����ر مص����طلح ومنتج����ات لتق����دیم خ����دمات 

المعرف�����ة  إل����ىوال����ذي یش����یر  Human Capitalالبش����ریة وھ����و رأس الم����ال البش����ري 

  لمنظم����ةوع الع����املین ف����ي منظم����ة فالقیم����ة الكلی����ة والت����دریب والمھ����ارات والخب����رة لمجم����

مكون���ات مادی���ة فحس���ب ب���ل  نوم���ا تمتل���ك م���ال تق���اس الی���وم ب���رأس مالھ���ا التقلی���دي  االعم���ال

 ،  2009( السالم ،  رأس المال البشري جزء ال یتجزأ من قیمتھا الكلیة قیمة أصبحت

 Diversity in the work place التنوع في مكان العمل 3 – 2

زی������ادة ف������ي  أس������اسبدرج������ة  رافق������ھھ������ا ومظ������اھرة نم������و الش������ركات وض������خامة حجان .

الع�����املین وتب�����این خصائص�����ھم م�����ن حی�����ث العم�����ر والج�����نس والحال�����ة الجس�����دیة  أع�����داد

 واتجاھ������اتھم وأدی������انھم أع������راقھموالص������حیة وانح������دارھم الثق������افي والطبق������ي واخ������تالف 

رد م������وا إدارةالحال������ة تفت������رض وج������ود  وھ������ذه.  األم������ورالسیاس������یة وغی������ر ذل������ك م������ن 

ف�����ي مك�����ان العم�����ل وخل�����ق  اإلنس�����انيبش�����ریة ق�����ادرة عل�����ى التعام�����ل م�����ع ھ�����ذا الم�����زیج 
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 س�����ھلة ھن�����ا لیس�����ت ةھ�����داف المنظم�����ة بفاعلی�����ة عالی�����ة . ان المھم�����اق�����وه عم�����ل تنج�����ز 

ف�����ي ك�����ل واح�����د م�����ن الع�����املین وتحفی�����زه لب�����ذل قص�����ارى الكامن�����ة ة الس�����تنھاض الق�����و

 ل یوــــوتح األعمالالمتوخاة من قبل منظمة  األھدافلتحقیق  بإخالصجھده 

می�����زة ایجابی�����ة ف�����ي مواجھ�����ة المنافس�����ة الح�����ادة م�����ع  إل�����ىھ�����ذا التب�����این ف�����ي ق�����وة العم�����ل 

. ان الفش�����ل ف�����ي التعام�����ل م�����ع ظ�����اھرة التن�����وع ق�����د ی�����ؤدي ال�����ى  األخ�����رىالمنظم�����ات 

الع�����امري والغ�����البي ح�����االت س�����لبیة مث�����ل التمیی�����ز وال�����ذي یتخ�����ذ ص�����ور كثی�����رة  منھ�����ا (

،2008، 345   ( 

 Age Discriminationالعمر   أساسالتمییز على  -1

 Sex Discrimination الجنس  أساسالتمییز على  -2

 Discrimination Religiousالدین والمذھب  أساسالتمییز على  -3

 Discrimination Raceالعرق أساسالتمییز على  -4

 Discrimination Ethnicityأساساألقلیةالتمییز على  -5

 Discrimination Regionalة   المنطق أساسالتمییز على  -6

التمیی����ز ،ناھی����ك ع����ن ن����وع م����ن التمیی����ز او التحی����ز  أن����واعھ����ذا قلی����ل م����ن كثی����ر م����ن 

 Unconsciousش�����عوري تقریب�����اً ھ�����و التحی�����ز الال إنس�����ان ل�����دى ك�����ل  یوج�����دال�����ذي 

Bias الن  ھب�������� یش��������عروا أن نم��������یم��������ارس م��������ن قب��������ل جمی��������ع الع��������املین  ال��������ذيو

بن�����اء عل�����ى  اآلخ�����رینعل�����ى  أحك�����امن العق�����ل الب�����اطن م�����ن ت�����زتت�����أثر بم�����ا یخ ممارس�����تھ

 االختالفات الدینیة والعرقیة والمناطقیة وغیرھا  

العم������ل ق������د  أم������اكنف������ي جمی������ع الم������وارد البش������ریة  إن������إدارةوم������ن الج������دیر بال������ذكر ، 

 Prejudiceالس������لبي الحك������م المس������بق إش������كالیةنسمیھ تح������دیاً ف������ي ھ������ذا المج������ال تواج������ھ

خطی�������رة  الظ�������اھرة وھ�������ذه وأدائھ�������م عل�������ى فئ�������ات معین�������ھ مث�������ل النس�������اء اواالقلی�������ات

( الع���������امري والغ���������البي، إنت���������اجیتھمالفئ���������ات وتح���������د م���������ن  ھ���������ذه إحب���������اطوتس���������بب 

 ) 46،ص2008

الس���������قف الزج���������اجي بمش���������كلة مایس���������مى تبرزمنظماتاألعمال. وك���������ذلك ف���������ي بع���������ض 

Glass Ceiling  او الج������دار الزج������اجيGlass Wall حی������ث توض������ع الح������واجز

رة اوتح�����د االعلی�����ا ف�����ي االدالوص�����ول إل�����ى المناص�����ب لمنعھ�����ا م�����ن أم�����ام فئ�����ات معین�����ھ 
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ال����ذین یعمل����ون ف����ي نف����س   اق����رانھمم����ن تم����تعھم ب����بعض االمتی����ازات الت����ي یتمت����ع بھ����ا 

 المستوى الوظیفي 

ان ظ�����اھرة العولم������ة والزی������ادات الس������كانیة الكبی������رة وانتش������ار التعل������یم وتغی������ر التركیب������ة 

زی������ادة ظ������اھرة التن������وع  أدى إل������ى الس������كانیة وازدی������اد ظ������اھرة الھج������رة واللج������وء ق������د

  .األعم�����الالمختلف�����ة ف�����ي منظم�����ات  الفئ�����اتحل�����ول الحت�����واء إلیج�����اد الحاج�����ة  وأب�����رزت

.  

ان الجھ������ة األول������ى المعنی������ة بھ������ذا األم������ر ھ������ي إدارة الم������وارد البش������ریة وجمـــــــــ������ـیع 

وعالق��������ات  اداءم��������ن اس��������تقطاب واختی��������ار وت��������دریب وتقی��������یم  وأنش��������طتھا وظائفھ��������ا

فعال������ة . لق������د انتش������رت رق عم������ل ناجح������ة لف������عمالی������ة وترقی������ة وع������دم تمیی������ز وبن������اء 

الممارس�������ات المتعلق�������ة ببن�������اء الب�������رامج التدریبی�������ة الخاص�������ة بالتعام�������ل م�������ع ظ�������اھرة 

الحت�����واء كاف�����ة الع�����املین ل�����یس م�����ن ناحی�����ة الع�����دد  تالتن�����وع وم�����ا یرافقھ�����ا م�����ن فعالی�����ا

المش�����اركة ف�����ي ص������نع بب�����ل  ، وتمثی�����ل ك�����ل فئ�����ة ف�����ي المس�����تویات التنظیمی������ة فحس�����ب

م�����دیرة قس�����م  ھلھ�����ذه  الفق�����رة وإتمام�����ا للفائ�����دة نش�����یر ال�����ى ماذكرت�����واتخ�����اذ الق�����رارات . 

 1997دیس�����ي وود ع�����ام General Electric التن�����وع ف�����ي ش�����ركة  وإدارة التعبئ�����ة

(ان الم�����دراء یج�����ب ان یتح�����دثوا أربع�����ة : قائل�����ة 2015یحص�����ل ف�����ي ع�����ام سمتنبئ�����ة بم�����ا 

باإلمك������ان  س������یكون من س������ماتھا ان������ھ متنوع������ة لیتع������املوا م������ع بیئ������ة لغ������ات بطالق������ة 

تس������عة وعش������رون ج������زء م������ن أج������زاء جس������م اإلنس������ان ویك������ون  اع������ةاس������تبدال او زر

ھن�����������اك عل�����������ى االق�����������ل أكث�����������ر م�����������ن ملی�����������ون أمریك�����������ي أعم�����������ارھم ف�����������وق 

. ان ھ������ذا التنب������ؤ ق������د تحق������ق ب������ل ان ھن������اك اكث������ر )P.1001995 ,Carrell(المائ������ة.

وبحثی����ة اخ����رى ولكن����ھ من����ھ ل����م تس����تطع ھ����ذه الس����یدة التنب����ؤ ب����ھ ف����ي می����ادین ص����ناعیة 

 یل على مدى تعقد البیئة التي تعمل ضمنھا ادارة الموارد البشریة.دل

  Manpower Demographic Changeتغیر التركیبة السكانیة وتركیبة العمل  4 – 2

إن دول العالم الیوم أصبحت ذات كثافة سكانیة أكثر مما كانت علیھ في العقود الماضیة وھذا 
أخرى ففي الصین والھند مثال تجد ان وتیرة النمو عالیة امر طبیعي ولكنھ یتباین من دولة إلى 

أساسا فقد شكل ھذان البلدان نصف سكان العالم الیوم , وكذلك الحل في  ولضخامة عدد السكان
یفترض وجود قوة عاملة كبیرة , وفي ضل العولمة فان  يءـــــالدول األخرى . ان ھذا الش

على بعض الدول بسب المنافسة على فرص  اجزءاً منھا یتحرك الى دول اخرى ویشكل ضغط
تشكیل كوادرھا في المشاریع  العمل خصوصا وأن بعض الشركات من بعض البلدان تشترط 
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التي تحصل علیھا في دول أخرى مثل الشركات النفطیة متعذرة بأنھا انفقـــت الكثیر على 
 ھا بدیل في الدول الحاضــــــنة كوادرھا  أو مواردھا البشریة ذات الكفاءة العالیة التي ال یوجد ل

للمشاریع وعموماً یمكن أن یتحمل مجمل أصناف  الفئات التي ستغیر تركیبة القوة العاملة 
  .) p41 , 2013, Desslerمستقبال باالتي : (

 Working Womenالمرأة العاملة   1- 4 -2 

الكثیر من حقوقھا قد زاد  أن تزاید أعداد السكان من جھة وانتشار التعلیم وحصول المراة على

تھا في قوة العمل بشكل كبیر وأصبحت تنافس الرجل في الكثیر من الوظائف ــــمن مساھم

ً التعلیم والمھنة الط وغیرھا . أن ھذا األمر فرض  على منظمات األعمال  بیة ــــــــخصوصا

نفسیة وحالتھا رأة  الفیزیائیة والـــبكافة إشكالھا ترتیبات خاصة تتالئم و خصائص الم

ة بعمل ــــــــــاالجتماعیة . وبناء عل ھذا أصدرت الحكومات الكثیر من التشریعات الخاص

المراة وتوفیر البیئة المالئمة لھا . ویقابل المزایا  االیجابیة لعمل المراة في الوظائف المختلفة , 

عن عدم توظیف النساء الجوانب التي یحتج البعض من منضمات االعمال بھا بعض  اكــــــــھن

من الرجل بسبب االمومة او االوضاع الصحیة والجسدیة أكثر ازات ــــمنھا الحاجة الى اج

الخاصة بالمراة . وكذلك استحدثت قواعد ودساتیر اخالقیة لمعالجة ما یسمى بالتجاوز الجنسي 

دیات ترتبط بتوظیف ھا امام  تحـــــــــــفي مكان العمل . أن دارة الموارد البشریة وجدت نفس

ساھمتھا مساھمة ــــــوم إنتاجیتھاالمراة وتدریبھا وتوفیر بیئة ذات متطلبات خاصة احیاناً لزیادة 

 فعالة في تحقیق اھداف المنظمة . 

 Retireesالمتقاعدون  2 – 4- 2

أن ھذه الشریحة من القوى العامل�ة تثم�ل خب�رة متراكم�ة عب�ر الس�نوات الطویل�ة والج�زء االكب�ر 

زال ق��ادراً عل��ى العم��ل ب��ل یمث��ل فرص��ة للكثی��ر م��ن الش��ركات الكب��رى والمتوس��طة ــــ��ـمنھ��ا ال ی

والصغیرة , من جانب ومن جانب أخر فان ادارة الموارد البشریة تفقد ھ�ذه الخب�رة ح�ین التقاع�د 

س�نة وف�ي ح�ال تمت�ع المتقاع�د بحال�ة  70ولذا نرى كثیراً من الدول تقوم بتحدید سن التقاع�د ال�ى 

ذلك ف��ان ھ��ذه الش��ریحة تض��م ــ��ـص��حیة جی��دة تس��مح ل��ھ بالعم��ل فإنھ��ا تتعاق��د مع��ھ بع��د التقاع��د , ك

كبی�ر  المتقاعدین العس�كریین واغل�بھم ینتق�ل لممارس�ة العم�ل الم�دني والكثی�ر م�نھم مؤھ�ل بش�كل

ولدیھ قیم وأس�الیب تنظیمی�ة و تع�ود علیھ�ا ف�ي الحی�اة العس�كریة ل�ذا ف�ان ھن�اك حاج�ة ف�ي بع�ض 

تدریبھم , ولكن في اغلب األحیان لیس ھناك مشكلة في انضمامھم إلى المؤسسات  ان العادةاألحی

اإلش�ارة ھن�ا أن الخس�ارة الت�ي تص�یب الش�ركات ج�راء ح�االت التقاع�د  المختلفة مباش�رة وتج�در

)  Implicit  knowledgeلیس من السھل تعوضھا حیث یمكن أن  نس�میھ المعرف�ة الض�منیة (

ألخرىین وإنما ھي سمة مرتبطة بذات  الفرد وھي قدرة خاصة ال یكمن نقلھا عبر ال یمكن نقلھا ل
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الكت�����������ب والمحاض�����������رات أو ت�����������دریب اآلخ�����������رین ناھی�����������ك ع�����������ن القیــــــــــ�����������ـم و                        

 , p41األخالقی�ات والس�لوكیات الت�ي تراكم�ت ل�دى الف�رد طیل�ة س�نوات خدمت�ھ ف�ي المنظم�ة  (

2013, Dessler  ( 

 Non-traditional Jobsاألعمال والوظائف غیر التقلیدیة  4-2- 2

نقص���د ھن���ا بغی���ر التقلیدی���ة ھ���ي لیس���ت الوظ���ائف الت���ي یعم���ل فیھ���ا الم���ورد البش���ري س���اعات 

س��اعات ف��ي الغال��ب ) تب��دأ ص��باحاً وتنتھ��ي مس��اًء بش��كل مس��تمر لس��نوات طویل��ة  8مح��ددة ( 

ئف الجدی���دة الت���ي وج���دت بس���بب تط���ور ال و الوظ���اــــ���ـ, وانم���ا المقص���ود الترتیب���ات واالعم

ى ھن���ا الكثی���ر مم���ن یعمل���ون ـــ���ـالتكنولوجی���ا ووس���ائلھا العدی���دة . وم���ن االمثل���ة الواض���حة عل

عل���ى مش���اریع خاص���ة عب���ر االنترنی���ت حی���ث الیتقی���د بوق���ت مح���دد وینتم���ي عمل���ھ بمج���رد 

انج�����از العم�����ل مث�����ل دبلج�����ة االف�����الم  للغ�����ات المختلف�����ة . ك�����ذلك الكثی�����ر مم�����ن یق�����دمون 

رنیت فض���ال ع���ن اعم���ال تفض���ل الش���ركات ان ینجزھ���ا ــ���ـستش���ارات والت���دریب عب���ر االنتاال

ذا االم����ر یمث����ل فرص����ة إلدارة ــــــ����ـموظفوھ����ا م����ن مس����اكنھم وذل����ك تقل����یال للتك����الیف , ان ھ

 الم���وارد البش���ریة النج���از إعمالھ���ا ع���ن طری���ق ھ���ذه الش���رائح مخفض���ة ب���ذلك التك���الیف بكاف���ة

ادارة الم����وارد البش����ریة فیم����ا یكس����بھ بالتعبئ����ة واالختی����ار إش����كالھا والت����ي تتحملھ����ا ع����ادة  

 ییم االداء وغیرھا . ــــــــوالتدریب وتق

 Immigrants andالعاملون القادمون من دول أخرى بفعل الھجرة واللجوء  4 - 4 – 2

Refugees 

 ھنا نقصد شریحة متنوعة من العاملین الذین یھاجرون إلى دول أخرى بھدف البحث عن فرصة

اللجوء الناجم عن العنف والحروب والدكتاتوریات في بلدانھم األم فضال عن  عمل او سبب

تأثیرات العولمة  . ویمكن ان نصنف ھذه الفئة إلى عدة أصناف  حركة العاملین الناتجة عـــــــن

: 

الكفاءات التي تستقدمھا الدول بسبب الحاجة الماسة لھا مثل العاملون المختصون  -1

بالتكنولوجیا المتقدمة واألطباء والممرضین وشرائح مھنیة أخرى وإدارة الموارد البشریة لدیھا 

 مھمة بالغة التعقید للتأكد من أن ھذه المھارات ھي كفاءات نادرة فعالً .

المھاجرون للبحث عن أعمال مختلفة أو إنشاء إعمالھم الخاصة بھم معتمدین على  -2

 رؤوسأموال جلبوھا معھم.  
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مھاجرون بسبب العنف والحروب والدكتاتوریات  الحاكمة في بلدانھم واغلب ھؤالء ال -3

یحتاج الى اتدریب والتمكین وغالباً ما تتولد حساسیة سلبیة أتجاھھم في الدول المضیفة لشعور 

ابناء البلد االصلي بان ھؤالء ینافسونھم على فرص العمل ویستفیدون من الخدمات التي تقدمھا 

 سیؤدي مستقبال الى فقدانھم الى ھذه االمتیازات .دولھم مما 

فئات من العاملین یقومون بانجاز اعمال الیقوم بھا أبناء البلد االصلیین مثل اعمال  -4

 التنظیف والبناء والزراعة 

أبناء نفس البلد المغتربون العائدون وھذه فئة ھاجرت الى دول اخرى السباب متعددة  -5

التي دفعتھم للھجرة او بعد ان تراكم لدیھا رأس مال جید وھنا ثم عادت بعد ان زالت الظروف 

 یمكن االستفادة من الخبرات الفنیة والتنظیمیة فضال عن رأس المال .  

  

 ثالثا : المحتوى و المفھوم الجدید إلدارة الموارد البشریة  

 : التطورات التاریخیة للمفھوم والمحتوى :          1 – 3

ووظائف أدارة الموارد البش�ریة قدیم�ة ق�دم الت�اریخ نفس�ھ , فك�ل التنظیم�ات  تعد  ممارسة أنشطة
باختالف أشكالـھا مارست نشاطاً أو أخر یقع ضمن دائ�رة إدارة الم�وارد البش�ریة , ولك�ن تط�ور 

ظھ�ور اإلعم�ال والش�ركات والمؤسس�ات بص�ورتھا الحالی�ة  ھذا الحقل العلمي وأزدھاره بعــــــد
ه اإلدارة وأرسیت قواعد وأص�ول ظریاتھ�ا وس�اھم عل�م اإلحص�اء كثی�راً حیث تحددت مالمح ھذ

ـیات وإثباتھا او نفیھ�ا , ان المھ�م ل�دینا ھا عن طریق التحلیل وصیاغة الفرضفي تطویرھا وإثرائ
ھنا ھو التح�ول ال�ذي حص�ل عن�دما تغی�ر مض�مون ومحت�وى أنش�طة ھ�ذه اإلدارة واكتس�بت ھ�ذا 

البش��ریة ) بع�د ان كان��ت أدارة األف�راد وإدارة ش��ؤون الم��وظفین  المس�مى الجدی��د ( إدارة الم�وارد
لعل أفض�ل تفس�یر لتغی�ر المس�مى ھ�و م�ا قدمت�ھ جمعی�ة إدارة الم�وارد البش�ریة األمریكی�ة عن�دما 

إلدارة األف��راد فق��د أش��ار  دیم وھ��و الجمعی��ة األمریكی��ة الغی��ھ االس��م الق�� اكتس��بت اسمــــــ��ـھا ھ��ذا
 رئیس الجمعیة قائال: 

یر المتزای���د ث���ـان���ھ دور م���دیري إدارات األف���راد ف���ي المنظم���ات ق���د ب���دأ بالتالش���ي بس���بب التأ(( 
 ألھمیة التغییر االستراتیجي 

ف���ي المنظم���ات . وعلی���ھ ف���ان تغیی���ر التس���میة یعك���س تغی���ر دور م���دیري األف���راد م���ن قض���ایا 
خط���یط تالتعام���ل الی���ومي م���ع نش���اطات األف���راد وال���ى دور المش���اركة الكامل���ة والفعلی���ة ف���ي ال

 ات)) االستراتیجي الشامل للمنظمـ

1 - )OVER MAN 1989 ,P1-3   , ص  2000)    (مقت���بس ف���ي الس���الم وص���الح ,
لق����د كان����ت واجب����ات إدارة األف����راد ف����ي بادی����ة األم����ر ج����زء م����ن واجب����ات الم����دیر . )   31

ر عل���ى التعاق���د م���ع الع���املین قتص���العم���ل وت شركة اوـــــ���ــــالمس���ؤول ع���ن ك���ل ش���يء ف���ي ال
تس���ریحھم فق���ط ث���م أنیط���ت بھ���ا مھم���ة الروات���ب واألج���ور وترتیـــــ���ـب األم���ور المتعلق���ة  او
ن����افع الع����املین وخط����ط متابعتھ����ا وض����بطھا . ان التغیی����ر الج����وھري ال����ذي ب����دا یش����كل مب
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تكتس���ب اھمی���ة كب���رى  عن���دما ب���دأت عملی���ة اختی���ار الع���املینص���ورة أدارة االف���راد حص���ل 
ف���اءة المتـــــ���ـقدمین لش���غل وظ���ائف ذات اھمی���ة وص���ارت االختب���ارات وعملی���ة التاك���د م���ن ك

قص���وى لألعم���ال والش���ركات والمؤسس���ات . م���ن جان���ب اخ���ر دخ���ل نش���اط الت���دریب دائ���رة 
علی���ھ لم���ا ل���ھ اث���ر ف���ي زی���ادة إنتاجی���ة الع���املین  التأكی���دالم���وارد البش���ریة وت���م  إدارةاھتم���ام 

 وتطویر قدراتھم .

مع����ززاً  أخ����رط النقاب����ات لیش����كل ع����امال ) وج����اء ضــــــــــ����ـغ  35,  2009( الس����الم ,  -2
بمك����ن م����ن دور إدارة الم����وارد البش����ریة وتوس����یع نط����اق عملھ����ا كم����ا ان ب����وادر ظھ����ور م����ا 

عام����ل م����ع م����وارد بش����ریة عالی����ة التن����وع ف����ي مك����ان العم����ل وض����رورة التتس����میتھ بظ����اھرة 
نوع م���ع ض����رورة احت���وائھم ومش����اركتھم ف���ي اتخ����اذ وص���نع الق����رارات , ق���د أدى إل����ى التـ���ـ

وج����وب االمتث����ال لكثی����ر م����ن الق����وانین  ـ����ـذه اإلدارة حی����ثـــــمھ����م ف����ي أنش����طة ھـــتوس����ع 
المتعلق����ة بتك����افؤ الف����رص وع����دم التمیی����ز وأخی����را ف����ان ظ����اھرة العولـــــــــ����ـمة والتط����ور 
التكنول���وجي الھائ���ل س���اعدتھا عل���ى النقل���ة النوعی���ة الكب���رى ف���ي إدارة الم���وارد البش���ریة إل���ى 

 ما ھي علیھ الیوم . 

 ھارات مدیر إدارة الموارد البشریة الیوم : م 2 -3

إن م���دیري إدارة الم���وارد البش���ریة ف���ي ع���الم الی���وم یواجھ���ون مھم���ة ش���اقة ف���ي إدارة عملھ���م 
أنفس����ھم واكتس����اب مھ����ارات فین����ة وشخص����یة واجتماعی����ة  طویـ����ـرــم����ن جان����ب وض����رورة ت

ل����زمن اإلدارة عب����ر ا ى ھ����ذهـمتج���ددة م����ن جان����ب آخ����ر : ف����التطور الس����ریع ال���ذي ط����را عل����
یف���رض عل����یھم التح���دیث المس����تمر لمعلوم���اتھم ومھ����اراتھم . إن ھن���اك الكثی����ر م���ن المعاھ����د 
والجمعی����ات والمراك����ز المتخصص����ة ف����ي الت����دریب وإكس����اب الم����اھرات ل����دیھا الكثی����ر م����ن 
الب���رامج الج���اھزة والت���ي ی���تم إع���دادھا بــــ���ـعد ك���ل تط���ور او تغیی���ر یحص���ل ف���ي مج���ال إدارة 

ي : ت����ب����ین ك����ل م����دیري الم����وارد البش����ریة والع����املین فیھ����ا كالالم����وارد البش����ریة المش����تركة 
)Dessler , 2013 p 43 ,lvincevich,2007 p 33(  

التركی���ز عل���ى الرؤی���ة اإلس���تراتیجیة والفط���رة الش���مولیة والتعام���ل م���ع الص���ورة كامل���ة  -1
للمنظم���ة ,  اإلس���تراتیجیةوالس���عي إل���ى رب���ط أھ���داف أدارة الم���وارد البش���ریة باألھ���داف 

فل���م تع���د ھ���ذه اإلدارة وح���دة ص���غیرة تابع���ة للم���دیر وال تمث���ل دوراً استش���اریا مح���دوداً . 
أن إدارة الم���وارد البش���ریة تلع���ب دوراً حیوی���اً یترت���ب علی���ھ فش���ل المنظم���ة أو نجاحھ���ا , 
أنھ���ا تح���ول الع���املین إل���ى رأس م���ال بش���ري ول���یس مج���رد أف���راد كم���ا أنھ���ا تجع���ل م���نھم 

 منظمة اإلعمال مستشارین داخلیین ل
الق��درة عل��ى التعام��ل م��ع التكنولوجی��ا الحدیث��ة واالس��تفادة منھ��ا ف��ي ح��ل مش��اكل الم��وارد  -2

البش���ریة وتق���دیم الخ���دمات لھ���م ف���یمكن أن ی���تم الت���دریب م���ن خ���الل الموق���ع االلكترون���ي 
مكانی�����ة تع�����دیل خط�����ط المن�����افع الص�����حیة والمزای�����ا أللش�����ركة وك�����ذلك یمك�����ن أن تتوفر

قب���ل الع���املین أنفس���ھم . ك���ذلك ف���ان عملی���ة التعبئ���ة واالختب���ارات االقتص���ادیة م���ثالً م���ن 
وإج���راء االتص���االت واإلجاب���ة عل���ى التس���اؤالت ك���ل ذل���ك ی���تم بمس���اعدة التكنولوجی���ا , 

م بمس���اعدة التكنولوجی���ا , تإض���افة إل���ى ذل���ك ف���ان اإلجاب���ة عل���ى التس���اؤالت , ك���ل ذل���ك ی���
تب���ادل األفك���ار والتعلی���ق إض���افة إل���ى ذل���ك ف���ان إمكانی���ة االس���تفادة م���ن تج���ارب أخ���رى و
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وإب���داء ال���رأي ح���ول مواض���یع كثی���رة فض���الً ع���ن االس���تفادة م���ن الفی���دیوھات واألف���الم 
 والمحاضرات .

التح���دي ال���دائم ف���ي العم���ل بمعن���ى الرغب���ة المس���تمرة ب���ان یك���ون م���دیر إدارة الم���وارد  -3
ن البش���ریة رائ���د وأوالً ف���ي ك���ل ش���يء وك���ذلك مش���جعاً لإلب���داع وداعم���اً للع���املین الق���ادری

 على تقدیم وتولید أفكار جدیدة .
یك���ون ق���دوة ومث���االً لمرؤوس���یھ والع���املین مع���ھ وذو توج���ھ عقالن���ي وواقع���ي أي یرك���ز  -4

(           عل���ى تحلی���ل الواق���ع م���ن خ���الل مش���اورة اآلخ���رین ف���ي األم���ر وتق���دیم النص���ح :
 )   457,  2008العامري والغالبي , 

نقص واض��ح ف���ي أن��واع معین���ة م���ن ض��یق س���وق العم��ل ف���ي اآلون��ة الحدیث���ة ومعانات��ھ ل��� -5
ف������ي بع������ض  امل������ةالمھ������ارات والتخصص������ات الن������ادرة وبمعن������ى أخ������ر ف������القوى الع

تخصص���اتھا م���ا زال���ت بمثاب���ة س���لعة ن���ادرة مم���ا یلق���ي عبئ���اً عل���ى م���دیر ادارة الم���وارد 
البش���ریة ف���ي عملی���ة اس���تقطاب األف���راد الم���اھرین للتعی���ین وك���ذلك یحت���اج ب���دوره ال���ى 

  .)51,  1988ة یقع على عاتق المدیر  ( ھاشم , تخطیط جید للموارد البشری
عل���ى م���دیر إدارة الم���وارد البش���ریة إن یعم���ل عل���ى تحقی���ق العدال���ة لجمی���ع الع���املین ف���ي  -6

المنظم���ة م���ن خ���الل نظ���ام الح���وافز المعم���ول ب���ھ ومق���دار األج���ر والع���الوة وعملی���ات 
 التدریب والتطویر . 

ش����مول الع����املین بالض����مان  م����ن واجب����ات م����دیر إدارة الم����وارد البش����ریة التأك����د م����ن -7
االجتم���اعي  والص���حي وتزوی���د الع���املین بجمی���ع المعلوم���ات الت���ي یطلبونھ���ا وتوص���یل 

 مقترحاتھم لإلدارة العلیا قبل القیام باتخاذ قرار قد یؤثر علیھم . 
باإلض���افة إل���ى االختی���ار والتعی���ین ولكث���رة عملی���ات التزوی���ر ف���ي الش���ھادات عل���ى م���دیر  -8

بت���دقیق  ش���ھادات الخ���رجین وس���یرھم الذاتی���ة وم���دى ادع���ائھم  الم���وارد البش���ریة ان یق���وم
   .بأن لدیھم خبرة سابقة أو أنھم ماھرون باستخدام الحاسوب واللغات

 حالة العراقرابعا : نظرة سریعة للحالة العراقیة 

ییر كبیر في رافقھ تغ 2003أن التغییر السیاسي واالقتصادي الكبیر في العراق بعد عام 

الموارد البشریة وال تزال الكثیر من المؤسسات العامة وحتى الشركات وظیــــــــفة أدارة 

من األنماط التقلیدیة إلدارة  األفراد إلى االتجاھات الحدیثة  الخاصة تعاني من صعوبة التحول

ار ألیھا سابقاً فإننا االتجاھات الحدیثة والمؤشرات المش في إدارة الموارد البشریة . ولو الحظــنا

منظمات  سنجد أنھا قد أوجدت الكثیر من العناصر التي یجب أخذھا بنظر االعتبار من قبل

 األعمال والمؤسسات الحكومیة في العراق وأھمھا : 

                      التطورات الحاصلة نتیجة استخدام التكنولوجیا الحدیثة:                                                     4-1

لق���د اتس���عت ظ���اھرة اس���تخدام الحاس���وب واالنترن���ت والھوات���ف الخلوی���ة ومواق���ع التواص���ل 

االجتمـــــاعي وكامیرا المراقبة وھ�ذا أدى إل�ى تغیی�ر كبی�ر ف�ي طبیع�ة الوظ�ائف ایجابی�اً وس�لبیاً 

وتس�ریع حس��م  فالجان�ب االیج�ابي ھ��و إمكانی�ة االس��تفادة م�ن ھ��ذه التط�ورات ف��ي أنج�از األعم��ال
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المعامالت في الدوائر الحكومیة وتقلیل الروتین ولـــكن لألسف ازدادت األمور تعقیداً وص�ارت 

تشكل عبئاً على المواطنین . ومن أثاره السلبیة ھ�و  –مثل صحة ( الصدور  –بعض اإلجراءات 

خل�وي أن الدولة تضیع ج�زء كبی�ر م�ن وق�ت الم�وظفین ال�ذي یض�یع بس�بب االنش�غال بالھ�اتف ال

وتصفح االنترنت والمصالح التجاریة  والصفقات التي تتم عبرھما . ومن اب�رز مظ�اھر التط�ور 

التكنول�وجي ھ�و اللج�وء ال�ى التق�دیم عل�ى الوظ��ائف أو طل�ب الخ�دمات عب�ر االنترن�ت حی�ث ی��تم 

اإلعالن أو تطرح االستمارات الخاصة بالكثیر من الخدمات على مواقع ال�وزارات والمؤسس�ات 

كات الخاصة . وھذه ظاھرة تخلق نوع من العدال�ة والمنافس�ة ب�ین المتق�دمین أذا م�ا احس�ن والشر

 استخدامھا .          

أن التحول من االقتصاد االشتراكي الى االقتصاد الحر في الع�راق ق�د أعط�ى زخم�اً للقط�اع 

الكثی��ر ن  یام بت�وفیر الس�لع والخ�دمات واالس��تیراد عل�ى نط�اق واس�ع مم�ا اوج�دـ�ـالخ�اص ف�ي الق

الوظ��ائف  الت���ي تتطل���ب م���وارد بش���ریة عالی���ة الكف��اءة ول���دیھا ق���درة عل���ى اس���تخدام الحاس���وب 

والس�یاحة وكث�رة ف�روع الخط�وط الجوی�ة  فرـوتكنولوجیا المعلومات  بشكل جید مثل خدمات الس

وعة والمقروءة وغیرھا خصوصا وان ھذا ـــــوالمصارف والمؤسسات اإلعالمیة المرئیة المسم

ول رافقھ وفرة في األموال جراء ارتفاع أسعار النفط . وال یخفى إن إدارات لموارد البشریة التح

ائلة عل�ى ــــــ�ـفي جمی�ع دوائ�ر الدول�ة والجامع�ات والمعاھ�د ق�د ص�رفت الكثی�ر م�ن االم�وال الط

التدریب واالیفادات والمشاركة في المؤتمرات خارج العراق وقد أدى ھذا إلى رفع كفاءة ھ�ؤالء 

ولو بنسبة بسیطة حیث شكل عامل الفساد اإلداري والمحسوبیة عائقاً أم�ام االس�تفادة الكامل�ة م�ن 

ھذه الفرصة . ومن الجدیر بالذكر ھنا إل�ى أن زی�ادة ع�دد الس�كان وزی�ادة ع�دد النس�اء ال�داخالت 

الً إلى سوق العمل شكل تحدیاً إلدارة الموارد البشریة في العراق فقد فرض�ت ق�وانین جدی�دة فض�

عن العادات والتقالید السائدة التي شكلت تحدیاً ف�ي المؤسس�ات ومنظم�ات اإلعم�ال خصوص�ا ان 

الكثیر من النساء یحملن مؤھالت جامعیة عالیة ولكن الشھادات اغلبھ�ا ش�ھادات أكادیمی�ة تحت�اج 

ال��ى ت��دریب فن��ي ف��ي اغل��ب منظم��ات األعم��ال الجدی��دة مث��ل المؤسس��ات اإلعالمی��ة أو الش��ركات 

نبیة التي تشترط معارف ومھارات محددة مث�ل أج�ادة اللغ�ة االنجلیزی�ة ومھ�ارات الحاس�وب األج

 ومھارات استخدام األسالیب الكمیة والتعامل مع األرقام . 

 تركیبة القوة العاملة والتغیرات الحاصلة فیھا :  2 -4

م�ن لقد ازداد ع�رض العم�ل كثی�راً ف�ي الع�راق بس�بب زی�ادة الس�كان ودخ�ول ش�رائح جدی�دة 

السكان إلى سوق العمل لم یسبق وان كانت تفكر في دخول ھذا  السوق ل�وال التغی�رات السیاس�یة 
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واالقتصادیة والثقافیة فضال عن ت�أثیرات العولم�ة والتكنولوجی�ا كم�ا أش�یر إلیھ�ا أنف�ا و ق�د ش�كل 

عل�ى دخول الشركات األجنبیة الكثیرة وارتفاع أسعار ال�نفط  ع�املین أساس�ین ف�ي زی�ادة الطل�ب 

الموارد البشریة التي تتمتع بمھارات حاســوبیة ولغة أجنبیة (  في الغالب االنجلیزی�ة ) وھ�ذا ل�م 

یكن معھ�وداً س�ابقاً ف�ي إدارات  الدول�ة المختلف�ة ك�ذلك ف�أن المرتب�ات المغری�ة والح�وافز المادی�ة 

ة م�ن ھ�ذه لالس�تفاد األخرى دفعت قوى العمل الى البحث عن انماط من التدریب وبش�كل سری�ـع

واس�تخدام   الفرصة . ومن جانب اخر فقد كان للدخول السریع والمكث�ف لتكنولوجی�ا االتص�ـاالت

 الھواتف الخلویة الحدیثة اثر بالغ في انتشار أعمال لم تكن مألوفة مثل بیع وشراء وصـــــــیانة 

عم��ال الت��ي تتعل��ق الھوات��ف الت��ي تش��كل الی��وم مج��االً واس��عاً لق��وى العم��ل العراقی��ة مثلھ��ا مث��ل األ
باستیراد وبیع وشراء وصیانة السیارات  التي شكلت ھي األخرى میداناً واسعاً للعمل وبالمقاب�ل 
فقد توسع قطاع خدمات الضیافة ( المطاعم والفنادق ) وشركات السفر وخطوط الطی�ران بش�كل 

ل��ق بحس��ب ل��م یس��بق ل��ھ مثی��ل , ل��ذا ب��رزت الحاج��ة إل��ى مھ��ارات ف��ي حق��ل الم��وارد البش��ریة تتع
االختیار و التدریب والمكافئات وعالقات العمل و تقیم األداء وغیرھا ان فئات العاملین الداخلین 
لس��وق العم��ل ق��د تب��این كثی��راً وأولھ��ا الحض��ور الكبی��ر للم��رأة ومنافس��تھا بح��دة ف��ي س��وق العم��ل 

كاف�ة  ومحاولتھا الحصول على فرص التدریب المقدمة من قبل الوزارات في محافظ�ات الع�راق
, وكذلك نرى توافد عدد كبیر من العاملین األجانب خصوصا في الشركات النفطیة أو المح�الت 
التجاریة واألسواق الحدیثة وأعم�ال التنظی�ف ومحط�ات الوق�ود  واغل�ب اإلعم�ال ال�ي یمارس�ھا 
 ھؤالء الوافدین األجانب تتطلب مھارات  مثل اللغة االنجلیزیة او استخدام الحاس�وب بش�كل جی�د
أو مھ��ارات ھندس��یة عالی��ة أم��ا العم��ال غی��ر الم��اھرین ف��أغلبھم یعم��ل ف��ي وظ��ائف ال یعم��ل بھ��ا 
العراقیون ألسباب اجتماعیة موروثة ناجمة عن النظرة الدونیة لھذا الصنف من األعمال . ولكن 

 یمكن مالحظة تذمر الكثیرین من وجود ھؤالء األجانب ألنھم من 
یین حق��وقھم ف��ي التوظی��ف دون االعت��راف ب��ان الغالبی��ة یس��لبون الع��راق –وجھ��ة نظ��ر ال��بعض 

العظم��ى أنم��ا یتمتع��ون بمھ��ارات  وكف��اءات غی��ر مت��وفرة ل��دى ال��بعض المت��ذمر أم��ا حض��ور 
المتقاعدین في میدان العمل فھو واضح جداً سواء منھم الم�دنیون ام العس�كریون خصوص�ا ل�دى 

ألمثلة المدارس والجامعات الخاص�ة الشركات الخاصة التي تبحث عن الكفاءات  والخبرة ومن ا
والش��ركات األمنی��ة ك��ذلك ف��أن المغت��ربین العائ��دین س��اھموا ف��ي إیج��اد أعم��ال كثی��رة واس��تخدموا 
رؤوس أموالھم وخبراتھم الخاصة في ذلك المجال خصوصا في مجا ل التدریب والتعلیم والبناء 

 والعقارات .               
 االستنتاجات

الموارد البشریة  في منظمات االعمال والمؤسسات الحكومیة  إلدارةالقصوى  األھمیة -1

ً جدیداً إلدارة الموارد  في ظل التحدیات والتعقیدات الجدیدة حیث ترى أن ھناك واقعا

 .البشریة یختلف كثیراً عن ما كانت علیھ سابقاً 

ل تأثیرات التغییر الكبیر في تركیبة القوى العاملة في العراق خاصة والعالم عامة بفع -2

  .عالمیة كبرى
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الحاجة الماسة إلعادة تمكین وتدریب القوة العاملة العراقیة بكافة شرائحھا على أدوات  -3

وأسالیب التكنولوجیا الحدیثة التي فرضت نفسھا بقوة على الواقع العراقي وضرورة 

 االستفادة قصوى من آثارھا االیجابیة والحد من أثارھا السلبیة . 

لدخول المرأة بكثافة إلى سوق العمل وتشكیل جزءاً مھماً من قوة العمل  األھمیة الكبرى -4

العراقیة وضرورة توفر المستلزمات التي تتناسب مع طبیعتھا الجسدیة واالجتماعیة 

 والمنظمات المختلفة .

ضرورة االنتباه إلى إحالل العاملین العراقیین بعد تدریبھم و تمكینھم محل قوة العمل  -5

في الشركات النفطیة من خالل المتابعة للدورات التدریبیة والتركیز  الوافدة خصوصا

 على المھن والمھارات التي تحتاجھا الوظائف الجدیدة  

والسیاسي المستشري حیث یتم اإلداري تواجھ ادارة الموارد البشریة تحدي الفساد  -6

دات تعیین اعداد كبیرة بشكل عشوائي وتزدحم دوائر الدولة خصوصا في بعض الوح

االداریة التي تعتبر بؤرة لتجمع عاملین ال یؤدون عمال حقیقیا مع انتشار ظاھرة 

 الفضائیین وغیرھا من المسمیات .

  التوصیات

استحداث شھادة أو برنامج دراسي لمدة سنة واحدة في إدارة الموارد البشریة یركز  -1

على الجانب الفني وتنمیة مھارة العاملین في أدارة الموارد البشریة ونقترح أن یكون ذلك في 

 .كلیة الكوت الجامعة 

اقامة وحدات تدریسیة مستمرة في مواضیع مختلفة خصوصا بتقییم األداء والسالمة  -2

 المھنیة للعاملین .

نقترح أقامة مركز للتدریب وتطویر العاملین من مختلف االختصاصات على إدارة  -3

 وتمكین الموارد البشریة .

االھتمام بتدریس مادة إدارة الموارد البشریة في الكلیات والمعاھد وإعطائھا ما تستحق  -4

مؤسسات ومنظمات األعمال , من االھتمام والتعزیز بالمجالت العلمیة والزیارات المیدانیة لل

وان ال تقتصر الدراسة على فصل دراسي واحد كما معمول حالیا وذلك لغزارة المادة العلمیة 

وما لھا ثر ایجابي في قابلیات ومھارات الطلبة وتمكینھم من العمل مستقبالً في أقسام أدارة 

 الموارد البشریة بكفاءة وفاعلیة . 
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یة أن یتمتع بكفاءة عالیة ومقدرة جیدة بالتصرف على مدیر أدارة الموارد البشر -5

االستراتیجي من خالل صیاغة اإلستراتیجیات ومساعدة اإلدارة العلیا في استخدام التخطیط 

 .االستراتیجي 

من واجبات مدیر ادارة الموارد البشریة التاكد من شمول العاملین بالضمان االجتماعي  -6

 المحلیة .والصحي وتوفیر كافة مستلزمات السالمة 

العمل على تزوید العاملین بجمیع البیانات والمعلومات التي یطلبونھا وتوصیل  -7

مقترحاتھم لالدارة العلیا والعمل على حل المشاكل التي تواجھھم في اعمالھم قبل القیام باتخاذ 

  .قرار قد یؤثر علیھم 

 مصادر البحث
 المصادر العربیة   
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 تحلیل اثر �عض المتغیرات الكمیة في عجز الموازنة العامة العراقیة
 اميچو ازهار شمران جبر الحـ االستاذ الد�تور عباس لفته �نیهر العقابي  واالستاذ الد�تور ادیب قاسم شندي  

 كلیة االدارة واالقتصاد / جامعة واسط
Professor . adeeb @ gamil .com. 

  -:الخالصة 
هنالــــك الكثیــــر مــــن التحــــد�ات التــــي تواجــــه االقتصــــاد العراقــــي منهــــا الموازنــــة وعجزهــــا �ونهــــا 
تمثـــــل االلیـــــة الرئیســـــیة للتصـــــرف �ـــــالموارد الســـــیاد�ة وتهـــــیمن علـــــى نظـــــام الحیـــــاة االقتصـــــاد�ة 
للدولــــة فلـــــذلك تحظـــــى �االهتمـــــام الـــــذي یتناســـــب مـــــع اهمیتهـــــا . ان اتجاهـــــات الموازنـــــة العامـــــة 

العدالــــة فــــي التوز�ــــع علــــى حســــاب الكفا�ــــة االنتاجیــــة الــــذي ســــاهم فــــي  , انصــــبت علــــى اســــاس
تفعیــــل نشـــــاط التنمیــــة االقتصـــــاد�ة واســــتنزافا للمـــــوارد .اذ تـــــم فــــي هـــــذه البحــــث دراســـــة وتحلیـــــل 
�عـــــض المعـــــاییر التـــــي  �عتقـــــد البـــــاحثون �ـــــأن لهـــــا تـــــأثیرات مباشـــــرة وغیـــــر مباشـــــرة فـــــي عجـــــز 

تصـــــنیفها وفقـــــا ألحـــــد عشـــــر متغیـــــرا �میـــــا اذ تـــــم  وهـــــذه المعـــــاییر قـــــد تـــــم  , الموازنـــــة العامـــــة 
 نمذجــــة �ــــل مــــن المتغیــــرات الكمیــــة االحــــدى عشــــرة وفقــــا لنمــــاذج انحــــدار التكامــــل المشــــترك .
ــــى عجــــز الموازنــــة  وقــــد خلــــص  البحــــث الــــى نتــــائج اهمهــــا تــــأثیر جمیــــع المتغیــــرات الكمیــــة عل

 للعراق . 

  المقـــدمة
هـــــــا االقتصـــــــاد العراقـــــــي مـــــــن احـــــــتالل ان االوضـــــــاع غیـــــــر الطبیعیـــــــة  التـــــــي مـــــــر ب     

وحــــــروب وارهــــــاب وازمــــــات مالیــــــة واقتصــــــاد�ة فرضــــــت واقعــــــا جدیــــــدا وفرضــــــت مشــــــاكل 
اقتصـــــاد�ة عدیـــــدة  الزال �عـــــاني منهـــــا االقتصـــــاد العراقـــــي ومـــــن اهـــــم تلـــــك المشـــــاكل هـــــي 
عجــــــز الموازنـــــــة العامـــــــة للدولـــــــة العراقیـــــــة . وان مشــــــكلة عجـــــــز الموازنـــــــة العامـــــــة بـــــــدأت 

ـــــد مـــــع مـــــرور  ـــــي تتزای ـــــت واصـــــبحت الحكومـــــة عـــــاجزة عـــــن ســـــد العجـــــز الحاصـــــل ف الوق
ر قـــــادرة علـــــى معالجـــــة االثـــــار الناجمـــــة عـــــن تلـــــك المشـــــكلة حیـــــث یـــــالموازنـــــة العامـــــة وغ

ان لعجـــــــز الموازنـــــــة العامـــــــة اثـــــــار ومشـــــــاكل اقتصـــــــاد�ة واجتماعیـــــــة وسیاســـــــیة , وعلـــــــى 
عــــــاني مــــــن الــــــرغم مــــــن الثــــــروات الضــــــخمة والهائلــــــة التــــــي �متلكهــــــا هــــــذا البلــــــد اال انــــــه �

فضــــــــال عــــــــن االرهــــــــاب والحــــــــروب , مشــــــــكلة العجــــــــز ومــــــــن مدیونیــــــــة خارجیــــــــة عالیــــــــة 
ــــــــه البشــــــــر�ة  ــــــــي دمــــــــرت ثروات ــــــــي عــــــــانى والزال �عــــــــاني منهــــــــا العــــــــراق والت المتكــــــــررة الت
والنفطیــــــة وادت الــــــى تــــــدمیر البلــــــد �الكامــــــل وجعلــــــه بلــــــد �عــــــاني مــــــن تراجــــــع �بیــــــر فــــــي 

ـــــــف  ـــــــد متخل ـــــــة االقتصـــــــاد�ة و�ل ـــــــى النهـــــــوض واللحـــــــاق و مؤشـــــــرات التنمی ـــــــر قـــــــادر عل غی
ـــــدول المتقدمـــــة  ـــــي اصـــــبحت فـــــي طـــــور ال ـــــدول الت ـــــدول المتقدمـــــة او اللحـــــاق �ال بر�ـــــب ال
ـــــــه  ـــــــي توجی ـــــــك االدارة الرشـــــــیدة ف ـــــــروات العـــــــراق اال انهـــــــا تمتل ـــــــك نصـــــــف ث وهـــــــي ال تمل

116



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two     / Al-Kut University College   7419 - 2414                    الثاني/ العدد كلیة الكوت الجامعة         
 

ـــــ  ىواســـــتخدام مواردهـــــا االســـــتخدام الصـــــحیح واالمثـــــل وذلـــــك مـــــا �فتقـــــر الیـــــه العـــــراق  عل
 كفاءات والمختصین واصحاب الخبرات والشهادات العلیا.الرغم من وجود ال

 Study Importanceاهمیة الدراسة   -1
ــــــث          تنطلــــــق اهمیــــــة الدراســــــة مــــــن معــــــاییر ادارة عجــــــز الموازنــــــة العامــــــة العراقیــــــة , حی

تعـــــــد الموازنـــــــة العامـــــــة مـــــــن اهـــــــم االدوات الرئیســـــــیة للتنمیـــــــة االجتماعیـــــــة واالقتصـــــــاد�ة و�عـــــــد 
ـــــداعـــــدادها وتشـــــك ـــــة ,  اً اساســـــی اً یلها راف ـــــدعم سیاســـــة الحكومـــــة العراقی ـــــدعم الجهـــــد التنمـــــوي و� ی

وان الموازنــــــــة العراقیــــــــة تعطــــــــي فكــــــــرة موســــــــعة عــــــــن جمیــــــــع النفقــــــــات الحكومیــــــــة واالیــــــــرادات 
ي العامــــــة وتطــــــور مســــــتوى التنمیــــــة االقتصــــــاد�ة فــــــي الوقــــــت الحــــــالي وتوســــــیع دور الدولــــــة فــــــ

 .الحیاة االجتماعیة واالقتصاد�ة
   Study Problemمشكلة الدراسة  -2 

ـــــات �عـــــد  ـــــي شـــــكل الموازن ـــــة تتمثـــــل ف ـــــي فـــــي الموازن مشـــــكلة انمـــــوذج االقتصـــــاد الر�عـــــي العراق
ـــــة لصـــــالح  2003عـــــام  ـــــة التوز�عی ـــــة والعدال ـــــة االنتاجی ـــــین الكفا� ـــــاقض الحـــــاد ب مـــــن حیـــــث التن

ـــــي  ـــــق العجـــــز ف ـــــة مـــــن جهـــــة , ووجـــــود معـــــاییر ســـــاهمت فـــــي خل ـــــى حســـــاب التنمی ـــــة عل العدال
 من جهة اخرى .  الموازنة  العامة  للحكومة العراقیة

  Study Objectiveهدف الدراسة  - 3
 -تهدف الدراسة الى :   
ــــــة  بیــــــان -1 وتحلیــــــل العالقــــــة بــــــین �عــــــض المعــــــاییر وعجــــــز الموازنــــــة العامــــــة للدولــــــة العراقی

 نظر�ا . 
و عجـــــــز الموازنـــــــة العامـــــــة فـــــــي  الكمیـــــــة ا�ضـــــــاح طبیعـــــــة العالقـــــــة بـــــــین �عـــــــض المعـــــــاییر-2

 العراق قیاسیا.
 Study Hypothesisفرضیة الدراسة  - 4

تنطلــــــق الدراســــــة مــــــن الفرضــــــیة التــــــي مفادهــــــا وجــــــود معــــــاییر �میــــــة تســــــاهم فــــــي خلــــــق      
 عجز الموازنة العامة العراقیة .

 مفهوم الموازنة العامة :ـ -: المطلب االول
تعــــد الموازنــــة العامــــة الوثیقــــة االساســــیة ألي دولـــــة ألنهــــا مــــن اهــــم وأبــــرز أدوات التخطـــــیط    

ولهـــــــا تـــــــأثیر اقتصـــــــادي وسیاســـــــي ومـــــــالي و , المـــــــالي وتهـــــــتم بدراســـــــة المالیـــــــة العامـــــــة للبلـــــــد 
ـــــرادات العامـــــة والنفقـــــات العامـــــة , اجتمـــــاعي  وأن الموازنـــــة العامـــــة تتضـــــمن تقر�ـــــرا �حجـــــم اإلی

 )).  178:  2002للبلد خالل الفترة الزمنیة القادمة. (( حامد عبد المجید درار 
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ــــــة مــــــن خــــــالل الموازنــــــة العامــــــة     ــــــ تهــــــدف الدول شــــــباع الحاجــــــات العامــــــة فــــــي ضــــــوء ا ىال
ـــــــة  لسیاســـــــیة .الظـــــــروف واالهـــــــداف المالیـــــــة واالقتصـــــــاد�ة وا ألنهـــــــا تعبـــــــر عـــــــن وظیفـــــــة الدول

ـــــــاق العـــــــام دون الحصـــــــول علـــــــى اإلیـــــــرادات  وتعكـــــــس نشـــــــاطاتها فـــــــال تســـــــتطیع الدولـــــــة االنف
تعــــــــد   "و�مــــــــا أن الموازنــــــــة العامــــــــة ,و�ــــــــذلك ال تســــــــتطیع أن تباشــــــــر نشــــــــاطاتها دون أنفــــــــاق 

ا تحدیـــــــد اهـــــــداف الحكومـــــــة  و�رامجهـــــــا وخططهـــــــ هـــــــااألداة األساســـــــیة التـــــــي �مكـــــــن مـــــــن خالل
المســــــتقبلیة وسیاســــــتها فــــــي �یفیــــــة اســــــتغالل المــــــوارد مــــــن خــــــالل الحصــــــول علــــــى اإلیــــــرادات 

   .)) 138: 1968 .((جمیـــل احمـــد توفیـــق "ومـــن ثـــم تـــوزع عـــن طر�ـــق األنفـــاق العـــام
علـــــــى أنهـــــــا خطـــــــة مالیـــــــة تجمـــــــع بـــــــین اإلیـــــــرادات والنفقـــــــات التـــــــي "تعـــــــرف الموازنـــــــة العامـــــــة 

الســـــلطة التشـــــر�عیة وتوجههـــــا الـــــى القنـــــوات التـــــي  تتوقعهـــــا الحكومـــــة و�ـــــتم اعتمادهـــــا مـــــن قبـــــل
 تكــــــون عــــــادة ســــــنةتحقــــــق مــــــن خاللهــــــا اهــــــداف السیاســــــة المالیــــــة خــــــالل فتــــــرة زمنیــــــة معینــــــة 

  )). 442 : 1996 .((عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجید "
ــــة ،    ــــة العامــــة للدول ــــدول قامــــت �إعطــــاء تعــــار�ف متعــــددة ومتنوعــــة للموازن ــــوانین ال �مــــا أن ق

فمــــثال القــــانون األمر�كــــي عرفهــــا علــــى أنهــــا " صــــك تقــــدر فیــــه نفقــــات الســــنة المالیــــة وواردتهــــا 
ــــــة المعروضــــــة فیهــــــا ". أمــــــا  �موجــــــب القــــــوانین المعمــــــول بهــــــا عنــــــد التقــــــد�م واقتراحــــــات الجبا�

الـــــــواردات خـــــــالل الـــــــدورة  العامـــــــة و للنفقـــــــات بیــــــان ((عرفهـــــــا علـــــــى أنهـــــــا  القــــــانون البلجیكـــــــي
ـــــــة  ـــــــب ،احمـــــــد زهیـــــــر شـــــــامیة ))المالی ـــــــد شـــــــحاذة الخطی )).أمـــــــا القـــــــانون 270 :2007.((خال

ـــــة العامـــــة  ـــــانون  "الفرنســـــي عـــــرف الموازن ـــــى أنهـــــا الق ـــــز و المـــــالي الـــــذي  الســـــنوي عل �قـــــدر �جی
.((خالــــد شــــحاذة الخطیــــب ،احمــــد زهیــــر " اعبــــاء الدولــــة ووارداتهــــا لكــــل ســــنة میالد�ــــة مجمــــوع 

ة تبـــــــــــین ی)).   لـــــــــــذلك فـــــــــــأن الموازنـــــــــــة العامـــــــــــة لیســـــــــــت أداة محاســـــــــــب270 :2007شـــــــــــامیة 
هــــي وســــیلة مــــن وســــائل الدولــــة تســــتعملها مــــن أجــــل  و�نمــــااإلیــــرادات العامــــة والنفقــــات العامــــة 

 تحقیــــــق اهــــــداف معینــــــة وفــــــي مقدمــــــة هــــــذه األهــــــداف هــــــي التنمیــــــة االقتصــــــاد�ة واالجتماعیــــــة
ــــــــي  ــــــــق االســــــــتقرار االقتصــــــــادي والسیاســــــــي واألمن ــــــــة , وتحقی ــــــــول أن الموازن ــــــــذلك �مكــــــــن الق ل

العامــــة هــــي خطــــة مالیــــة تتضــــمن تقــــدیرا �حجــــم اإلیــــرادات العامــــة للدولــــة ونفقاتهــــا خــــالل مــــدة 
زمنیـــــة قادمـــــة عــــــادة مـــــا تكـــــون ســــــنة و�مكـــــن تقــــــدیرها علـــــى ضـــــوء البــــــرامج واالهـــــداف التــــــي 

یقهـــــــا .((خالـــــــد شـــــــحاذة الخطیـــــــب ،احمـــــــد زهیـــــــر شـــــــامیة تســـــــعى الســـــــلطة السیاســـــــیة الـــــــى تحق
ــــــــى أنهــــــــا " عملیــــــــة حقــــــــوق انســــــــان     )).270 :2007 كــــــــذلك ینظــــــــر للموازنــــــــة العامــــــــة عل

ـــــوع مـــــن االلتزامـــــات تجـــــاه المـــــواطن وحقوقـــــه  ـــــدرات علـــــى ن تتضـــــمن توز�ـــــع المـــــوارد و�نـــــاء الق
 )) . 31: 2008االجتماعیة واالقتصاد�ة " .((سرمد �و�ب جمیل 
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 ةهـــــي بیـــــان تفصـــــیلي �صـــــدر �قـــــانون واجـــــب التطبیـــــق لمـــــدة ســـــن" أو أن الموازنـــــة العامـــــة    
�عــــــد مصــــــادقة البرلمــــــان علیــــــه و�حتــــــوي علــــــى جــــــانین همــــــا جــــــان اإلیــــــرادات العامــــــة وجــــــان 

و�ـــذلك تعـــد الموازنـــة    )) .  2008 : 80 عبـــد الحســـین العنبكـــي .(( " النفقـــات العامـــة
لألهــــــداف االقتصــــــاد�ة  ةفعلیــــــ ةقتصــــــادي وهــــــي ترجمــــــأداة مــــــن أدوات التخطــــــیط اال " العامــــــة 

ــــــه قادمــــــة  ــــــره مالی ــــــة لتحقیقهــــــا خــــــالل فت ــــــي تســــــعى الدول ــــــة الت (( محمــــــد جمــــــال  ."واالجتماعی
  )) .  2002 : 61علي الهاللي

ال �مكــــن ابـــــدا ان تكــــون الموازنـــــة العامــــة تقـــــدیرات مســــتقبلیة �املـــــة الن المســــتقبل غیـــــر اكیـــــد 
هــــــو الســــــبب األساســــــي لإلحبــــــاط الــــــذي �صــــــاحب معظــــــم  �طبیعتــــــه و�عــــــد عــــــدم الیقــــــین هــــــذا

بنـــــــاء علـــــــى مـــــــا تقـــــــدم تعـــــــرف الموازنـــــــة ,))  8:2000عملیـــــــات الموازنـــــــة .(( رو�ـــــــرت فینـــــــي 
ـــــرة  ((      العامـــــة �أنهـــــا ـــــرادات العامـــــة والنفقـــــات العامـــــة عـــــن فت ـــــدیر معتمـــــد ومفصـــــل لإلی تق

 . ))مالیة مستقبلیة غالبا ما تكون سنة

ــاني ــب الث ــة العامــة : مفهــوم عجــزالمطل             The concept of budget deficit -:الموازن

تعــــــد مشــــــكلة عجــــــز الموازنــــــة العامــــــة مــــــن اهــــــم المشــــــكالت االقتصــــــاد�ة لــــــیس علــــــى مســــــتوى 
العــــــــراق فقــــــــط وانمــــــــا علــــــــى مســــــــتوى العــــــــالم والتــــــــي لهــــــــا أثــــــــار مباشــــــــرة علــــــــى أداء النشــــــــاط 

 االقتصادي .
المعنـــــــــى العلمـــــــــي للعجـــــــــز فهـــــــــو �عنـــــــــي " معنـــــــــى العجـــــــــز لغو�ـــــــــا �عنـــــــــي الضـــــــــعف, امـــــــــا    

االنخفــــــــاض الحـــــــــاد فـــــــــي اإلیـــــــــرادات والمقتـــــــــرن بتزایـــــــــد الضـــــــــغوط علـــــــــى النفقـــــــــات   أو هـــــــــو  
ــــــدفع الدولــــــة عــــــادة  ــــــة النفقــــــات ،األمــــــر الــــــذي ی ــــــرادات علــــــى تغطی االنعكــــــاس لعــــــدم قــــــدرة اإلی
 لتــــــأمین األمــــــوال الالزمــــــة أمــــــا مــــــن خــــــالل اإلصــــــدارات النقد�ــــــة أو اللجــــــوء الــــــى الســــــندات أو

 )). 152:2004روض سواء �انت داخلیة أم خارجیة ". ((هشام �أس شعالن قال

 :ـ انواع عجز الموازنة العامة  -المطلب الثالث:
 :ـ   Structural Deficitالعجز الهیكلي :ـ  -1
أن العجـــــز الهیكلـــــي ینـــــتج عـــــن االختالفـــــات الهیكلیـــــة التـــــي تصـــــیب االقتصـــــاد الـــــوطني      

و�حـــــدث هـــــذا النـــــوع مـــــن العجـــــز عنـــــدما تكـــــون اإلیـــــرادات االجمالیـــــة غیـــــر �افیـــــة لتغطیـــــة 
ـــــة �صـــــبح عجـــــز دائمـــــا ال  ـــــي هـــــذه الحال ـــــات االجمالیـــــة ولمـــــدة طو�لـــــة مـــــن الـــــزمن وف النفق

ــــــات  ــــــرادات والنفق ــــــین اإلی ــــــي  ,لمجــــــرد عــــــدم تســــــاوي ب ــــــوع مــــــن العجــــــز ف و�حــــــدث هــــــذا الن
ـــــى مصـــــدر  ـــــر عل ـــــة ومنهـــــا العـــــراق �ســـــبب اعتمـــــاده و�شـــــكل �بی ـــــدان النامی اقتصـــــاد�ات البل

 )).2002: 19 ((سالم �اظم ثاني واحد ( النفط ) لتمو�ل الموازنة العامة .
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 :ـ  Deliberate Deficitالعجز المقصود (( المنظم ))  -2
أن أســـــــاس فكـــــــرة العجـــــــز المقصـــــــود هـــــــي موجـــــــودة فـــــــي تحلـــــــیالت �ینـــــــز وأن فكـــــــرة أو       

ــــــى الــــــتخلص مــــــن االنهیــــــار االقتصــــــادي یمفهــــــوم العجــــــز المقصــــــود الك نــــــزي ســــــاعدت عل
وأن الغا�ــــــة مــــــن هــــــذا العجــــــز هــــــو معالجــــــة مشــــــكالت المجتمــــــع ومنهــــــا مشــــــكلة البطالــــــة 

ــــه سلســــلة  ــــى مفهــــوم العجــــز المقصــــود �أن ــــي تتخــــذها و�مكــــن اإلشــــارة ال مــــن اإلجــــراءات الت
الحكومــــــة نتیجــــــة تعــــــرض اقتصــــــادها ألزمــــــة معینــــــة .مــــــثال تلجــــــأ الحكومــــــة الــــــى تخفــــــیض 

ـــــرة الكســـــاد .  ـــــي فت ـــــادة النفقـــــات أو �لیهمـــــا معـــــا ف ـــــي شـــــفیق ، محمـــــد الضـــــرائب او ز� ((عل
 )).   260عبد العز�ز �ال :

    -:العجز الجاري  -3
ــــــة واالنفــــــاق العــــــام الجــــــاري .  ــــــین اإلیــــــرادات العامــــــة الجار� �عبــــــر هــــــذا العجــــــز عــــــن الفــــــرق ب

 )) . 2003: 77((عبد الحمید عبد المطلب 
 -:)Cyclical Deficitالعجز الدوري ( -4
) و�حــــــدث العجــــــز فــــــي هــــــذه الحالــــــة �ســــــبب �ــــــطء Seasonalمصــــــطلح (ٍ   و�طلــــــق علیــــــه   

الفعالیـــــات االقتصـــــاد�ة ممـــــا یـــــؤدي الـــــى التراجـــــع فـــــي المســـــتوى االقتصـــــادي للبلـــــد وهـــــو الـــــذي 
�حـــــدث اثنـــــاء الســـــنة المالیـــــة و�عـــــود الســـــبب الـــــى تقلبـــــات الـــــدورة االقتصـــــاد�ة .((ســـــالم �ـــــاظم 

 .)) 17:2002 ثاني
    العجز األساسي :ـ 5 -
�عتمــــــد هــــــذا النــــــوع مــــــن العجــــــز علــــــى اســــــتبعاد دفــــــع فوائــــــد الــــــدیون المســــــتحقة ألنهــــــا       

((حامـــــــد عبـــــــد  الحالیـــــــة.عملیـــــــة تمـــــــت فـــــــي الماضـــــــي وأن الفوائـــــــد علیهـــــــا ال تتعلـــــــق �ـــــــالفترة 
 )) . 198المجید �ال :

   ـ العجز الشامل : -6
یتعلـــــــق هـــــــذا العجــــــــز �مؤسســـــــات القطـــــــاع العــــــــام و�الحكومـــــــة المر�ز�ـــــــة والمجموعــــــــات    

المحلیــــــة حیــــــث أن �حتــــــوي القطــــــاع الحكــــــومي علــــــى مشــــــار�ع حكومیــــــة وحكومــــــة مر�ز�ــــــة 
 )) . 200، 201:  2003 قدي المجید عبد((والوال�ات.  وحكومة األقالیم 

    ـالعجز التشغیلي :  -7
ــــــات ا        ــــــنجم هــــــذا العجــــــز عــــــن متطلب ــــــه قی ــــــراض الحكومــــــة والقطــــــاع العــــــام و�طــــــرح من ت

مقــــدار الفوائــــد علــــى الــــدیون المســــتحقة علــــى القطــــاع العــــام والحكومــــة حیــــث یراعــــى فیــــه قیمــــة 
وتعــــــو�ض الــــــدائنین نتیجــــــة الرتفــــــاع المســــــتوى العــــــام  التضــــــخم.الفوائــــــد المســــــتحقة ومعــــــدالت 
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ـــــى انخفـــــاض ـــــؤدي ال ـــــذي ی ـــــدیون . لألســـــعار ال ـــــة لل  106((رمـــــزي ز�ـــــي  القیمـــــة الحقیقی
:1992.(( 

 عجز الضعف :ـ -8
ـــــ       ـــــرادات مـــــن جان ـــــادة حجـــــم اإلی ـــــاق ب و وهـــــو �عنـــــي ضـــــعف إدارة الحكومـــــة فـــــي ز� األنف

 )).78:  2003(( عبد الحمید عبد المطلب  غیر المبرر من جان اخر.
 عجز القوة:ـ  -9

�عنـــــي قیــــــام أدارة الحكومـــــة بــــــدعم القطاعـــــات االقتصــــــاد�ة فـــــي االقتصــــــاد �اإلعالنــــــات       
المســــــاعدات التــــــي تقــــــدمها الدولــــــة الــــــى الــــــدول األخــــــرى لتحقیــــــق اهــــــداف معینــــــة. ((ســــــالم  و

 �ال )). : 2013عبد الحسین 
  ـ العجز المؤقت: -10
(( عبـــــد المجیـــــد قـــــدي و�عنـــــي عـــــدم توافـــــق النفقـــــات العامـــــة مـــــع اإلیـــــرادات العامـــــة زمنیـــــا .  

2003:200.(( 
  -الجانب القیاسي :المطلب الرا�ع : 

  -): integration -Co: اختبار التكامل المشترك  ( 1
ان الفرضــــیة التــــي تشــــیر الــــى وجــــود عالقــــة ســــببیة بــــین متغیــــر�ن وأ�ــــا �ــــان اتجاههــــا فــــان    

ــــــات هــــــذه  ــــــت بیان ــــــول اال اذا �ان ــــــة التفســــــیر االقتصــــــادي لهــــــا ال �كــــــون مقب ــــــرات متكامل المتغی
), او �مكـــــن التعبیـــــر عنـــــه �طر�قـــــة اخـــــرى وهـــــو ان العالقـــــة integrationمـــــن درجـــــة واحـــــدة (

بــــــین المتغیــــــرات االقتصـــــــاد�ة طو�لــــــة االجـــــــل تكــــــون ذات معنـــــــى عنــــــدما �كـــــــون حــــــد الخطـــــــأ 
ــــــار  ــــــم االختب المقــــــدر ال �عــــــاني مــــــن جــــــذر الواحــــــد ومســــــتقرًا مــــــن الدرجــــــة صــــــفر, فبعــــــد ان ت

ة الزمنیــــة و�عــــد التحقــــق مــــن تحدیــــد درجــــة تكاملهــــا واســــتقرار�تها �اســــتعمال الســــتقرار�ة السلســــل
ـــــار ( ـــــة طو�لـــــة االجـــــل یتطلـــــب ADFاختب ـــــان توصـــــیف العالق ) د�كـــــي فـــــولر الموســـــع لـــــذلك ف

 ) .132:2004). (حامي ابراهیم Co - integration(   اختبار
یاغة العالقـــــة �قـــــدم اختبـــــار التكامـــــل المشـــــترك دعـــــم للنظر�ـــــة االقتصـــــاد�ة مـــــن خـــــالل صـــــ    

بـــــین المتغیـــــرات االقتصـــــاد�ة ضـــــمن االطـــــار االحصـــــائي وحیـــــث تـــــم تطـــــو�ر اختبـــــار التكامـــــل 
ان  1987) فــــــــي عــــــــام Engel-And-Grangerجرانجــــــــر ( –المشــــــــترك مــــــــن قبــــــــل انجــــــــل 

�عــــــض المتغیــــــرات وفــــــق المنظــــــور االقتصــــــادي تتحــــــرك �مــــــرور الوقــــــت �انتظــــــام �ــــــالرغم مــــــن 
ل منفـــــرد, لـــــذا فـــــان مـــــن اهـــــم االدوات التـــــي تســـــتعمل كونهـــــا تتســـــم �التذبـــــذب العشـــــوائي و�شـــــك

لدراســــــة العالقـــــــة علــــــى المـــــــدى الطو�ـــــــل بــــــین المتغیـــــــرات االقتصـــــــاد�ة هــــــو اختبـــــــار التكامـــــــل 
المشــــترك �اإلضـــــافة الــــى انـــــه �عمــــل علـــــى تحدیــــد مســـــتوى التــــوازن بـــــین البیانــــات التـــــي تتســـــم 
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ـــــــات والبیانـــــــات غیـــــــر المســـــــتقرة, فـــــــي اختبـــــــارات التكامـــــــل المشـــــــتر�ة �شـــــــترط ان تكـــــــون  �الثب
المتغیـــــرات عنـــــد المســـــتوى غیـــــر ســـــاكنة, ولكنهـــــا تكـــــون متكاملـــــة مـــــن الدرجـــــة نفســـــها ان هـــــذا 
ــــــر المســــــار  ــــــرات عب ــــــأثیر المتغی ــــــي بیــــــان ت ــــــار �عــــــد منهجــــــًا �میــــــًا اقتصــــــاد�ًا �ســــــاعد ف االختب
ــــــارات  ــــــوازن مــــــن جهــــــة اخــــــرى, ومــــــن االختب ــــــدًا للســــــببیة مــــــن جهــــــة ووصــــــوًال للت الزمنــــــي تمهی

ــــي تســــ ــــة �مكــــنالمهمــــة الت ــــد التكامــــل المشــــترك للسلســــلة الزمنی توضــــیحها �ــــاالتي   تعمل لتحدی
 )Engel Granger Two stepجرانجر ذو المرحلتین ( –اختبار انجل  -أ-:

ـــــار �مكـــــن اجـــــراءه �مـــــرحلتین همـــــا :  ـــــام   (ان هـــــذا االختب ـــــد هللا الغن ـــــن عب :  2011(محمـــــد ب
 المرحلة االولى   ).)8-10

ــــــة �عــــــد      ــــــار التكامــــــل المشــــــترك فــــــان تســــــاوي درجــــــة تكامــــــل السالســــــل الزمنی إلجــــــراء اختب
الختبــــــار درجــــــة تكامــــــل السالســــــل  ةشــــــرطًا ضــــــرور�ًا, فبعــــــد اســــــتخدام اختبــــــارات جــــــذر الوحــــــد

الزمنیـــــة فـــــاذا �انـــــت نتـــــائج االختبـــــار �ـــــأن السالســـــل الزمنیـــــة متكاملـــــة ولـــــن بـــــدرجات مختلفـــــة 
فـــــان ذلـــــك یـــــدل علـــــى انـــــه ال یوجـــــد تكامـــــل مشـــــترك بـــــین هـــــذه المتغیـــــرات, امـــــا اذا اظهـــــرت 
االختبـــــارات لجـــــذر الوحـــــدة �ـــــان السالســـــل الزمنیـــــة متكاملـــــة ومـــــن نفـــــس الدرجـــــة لـــــذلك �مكـــــن 
البحـــــث عـــــن تكامـــــل مشـــــترك بینهمـــــا او عالقـــــة طو�لـــــة االجـــــل بینهمـــــا, ومـــــن خـــــالل اســـــتخدام 

 -) . وفقًا للصیغة االتیة:OLSطر�قة المر�عات الصغرى (
𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑡 + 𝜇𝑡                                       (1) 

 المعلمات المقدرة  𝛽0,𝛽1  حد الخطأ العشوائي.  𝜇𝑡 حیث ان:
) التـــــي تقـــــیس او تؤشـــــر انحـــــراف العالقـــــة المقـــــدرة فـــــي االجـــــل القصـــــیر 𝚄𝑡البـــــواقي (تتحســـــب 

 -عن االتجاه التوازني لها في االجل الطو�ل, وفق الصیغة االتیة:
𝚄𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛽0 − 𝛽1𝑋𝑡                                       (2)        

 -بواقي:ومن خالل تقدیر الصیغة االتیة  تقوم �اختبار لسلسلة ال
∆𝚄𝑡 = 𝛿𝚄𝑡−1 + 𝜀𝑡                                             (3)        

𝐻1:βفـــــــاذا رفضـــــــت فرضـــــــیة العـــــــدم وتـــــــم قبـــــــول الفرضـــــــیة البدیلـــــــة ( = ) ان هـــــــذا یؤشـــــــر 1
علــــى ان سلســــلة البــــواقي تكــــون ســــاكنة وذلــــك �عنــــي وجــــود عالقــــة توازنیــــه طو�لــــة االجــــل بــــین 

الزمنیــــــة �عنــــــي ذلــــــك انهــــــا تتصــــــف �خاصــــــیة التكامــــــل المشــــــترك متغیــــــرات نمــــــوذج السالســــــل 
𝐻0:βواذا تـــــــم قبـــــــول فرضـــــــیة العـــــــدم ( = ـــــــة وهـــــــذا یـــــــدل علـــــــى 0 ) ورفـــــــض الفرضـــــــیة البدیل

وجــــود جـــــذر الوحـــــدة لسلســـــلة البـــــواقي وذلـــــك �شــــیر علـــــى عـــــدم وجـــــود التكامـــــل المشـــــترك بـــــین 
 السالسل الزمنیة لمتغیرات النموذج.

 الثانیة المرحلة
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ـــــــــــدیر     ـــــــــــتم تق ـــــــــــي هـــــــــــذه Error-Correcting-Modelنمـــــــــــوذج تصـــــــــــحیح الخطـــــــــــأ (ی ) ف
                        المرحلــــــة �عــــــد وجــــــود التكامــــــل المشــــــترك فــــــي المرحلــــــة االولــــــى بــــــین متغیــــــر�ن فــــــي النمــــــوذج, 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیغة االتی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي �كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وفق                                                             -وال
))N.R. Ericsson and Mackinnon 2002 : 291 (( 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1∆𝑋𝑡 + 𝛽2𝚄𝑡−1 + 𝑒𝑡                                             (4)        
) �مثــــــــل معامــــــــل حــــــــد الخطــــــــأ العشــــــــوائي و�جــــــــب ان تكــــــــون قیمتــــــــه ذات معنو�ــــــــة 𝛽2ان (   

�ع الــــذي احصــــائیة وســــالبة ان هــــذا المعامــــل یؤشــــر الــــى نســــبة عــــدم التــــوازن فــــي المتغیــــر التــــا
 ).t�عمل على تعدیله تباعا في االمد القصیر في الفترة (

 ) Juselius test –Johansenجسلیوس (  –اختبار جوهانسن  -ب
مــــــن  )Johansen-and-Juselius(مــــــن قبــــــل  1990ان هــــــذا االختبــــــار طــــــور فــــــي عــــــام 

جرانجـــــر) ذو المـــــرحلتین حیـــــث  –اجـــــل تالفـــــي القصـــــور الـــــذي ینطـــــوي علـــــى اختبـــــار (انجـــــل 
ـــــار (انجـــــل  ـــــره عـــــن اختب جرانجـــــر) �ونـــــه یتناســـــب  –ان هـــــذا االختبـــــار یتســـــم �خصـــــائص غی

ــــات الصــــغیرة,  ــــر�ن وتتناســــب مــــع حجــــم العین ــــر مــــن متغی ــــات التــــي تتكــــون مــــن اكث مــــع العالق
عــــدد متجهــــات التكامــــل المشــــترك بــــین المتغیــــرات  فضــــًال عــــن قــــدرة ذلــــك االختبــــار فــــي تحدیــــد

ـــــة االمكـــــان االعظـــــم ( ـــــة االمكـــــان االعظـــــم الن دال ـــــار دال -Maximum�ســـــتعمل هـــــذا االختب
Likelihood ــــــــــة. (( ممــــــــــدوح ــــــــــرات داخلی ــــــــــرات االنمــــــــــوذج �انهــــــــــا متغی ) تتعامــــــــــل مــــــــــع متغی

 )).22:  2001الخطیب الكسواني 
                                  نحـــــــــــــــــــــدار الـــــــــــــــــــــذاتي ان هـــــــــــــــــــــذا االختبـــــــــــــــــــــار �قـــــــــــــــــــــوم بتقـــــــــــــــــــــدیر نمـــــــــــــــــــــوذج متجـــــــــــــــــــــه اال

)Regressive-Model Vector-Auto) (VAR ,من خـالل اعتمـاد دالـة االمكـان االعظـم ,(
ان التكامل المشترك بین السالسل الزمنیة یتطلب وجوده ان المصفوفة ال تكون ذات رتبة �املة 

[𝛼𝛼𝑣(𝜏) = 𝑟 < 𝑛] ) حیث ان رتبة المصفوفة𝜏 تضم معلومات االمـد الطو�ـل بـین متغیـرات (
السالســل الزمنیـــة وتمثـــل ا�ضــًا عـــدد التولیفـــات الخطیــة المســـتقرة والمســـتقلة فوجــود التكامـــل مـــن 

, فیوجـد متجـه واحـد للتكامـل المشـترك اذا �انـت 𝜏عدمه �مكن تحدیده من خالل رتبة المصفوفة 
)Rank 𝜏 = ر الوحــــــــــدة عنــــــــــدما ) فــــــــــي حــــــــــین ان جمیــــــــــع المتغیــــــــــرات تعــــــــــاني مــــــــــن جــــــــــذ1

Rank 𝜏�كــون( = ) وان جمیــع المتغیــرات تكــون مســتقرة (ســاكنة) اذا �انــت رتبــة المصـــفوفة 0
Rank 𝜏>1) وتوجـد عـدة متجهـات للتكامـل المشـترك عنـدما تكـون (𝜏كاملة ( < 𝑛)) .(Ben 

vogelvang 2005: 253-305 .(( 
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 –ختبـــــار جوهانســـــن �مكـــــن الكشـــــف عـــــن وجـــــود التكامـــــل المشـــــترك او عـــــدم وجـــــوده وفقـــــًا ال  
جســــلیوس �مــــا انــــه �مكــــن تحدیــــد عــــدد متجهاتــــه مــــن خــــالل االختبــــار�ن االحصــــائیین االتیــــین 

 .))65:  2012((نبیل الجنابي  -وفقًا لدالة االمكان االعظم و�االتي :
 ) Trace test ) (trace 𝛄𝛄اختبار االثر ( -اوًال:

 -و�حسب هذا االختبار وفقًا للصیغة االتیة:

𝜆𝜆 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝑟) = −𝑇 � ln�1 − 𝑌�𝑡�                       (5)
𝑛

𝑖=𝑟+1

 

) فتقبــــــل الفرضــــــیة r=1) ضــــــد الفرضــــــیة البدیلــــــة (r=0ومــــــن خــــــالل اختبــــــار فرضــــــیة العــــــدم (
البدیلـــــــة اذا �انـــــــت القیمـــــــة المحتســـــــبة اكبـــــــر مـــــــن القیمـــــــة الحرجـــــــة وذلـــــــك �عنـــــــي �ـــــــان عـــــــدد 

كامــــل مشــــترك بــــین متغیــــرات المتجهــــات للتكامــــل المشــــترك �كــــون اكبــــر مــــن صــــفر, و�وجــــد ت
ـــــك  ـــــت القیمـــــة المحتســـــبة اصـــــغر مـــــن الحرجـــــة وان ذل ـــــل فرضـــــیة العـــــدم اذا �ان النمـــــوذج, وتقب
�عنـــــي �ـــــان عـــــدد المتجهـــــات للتكامـــــل المشـــــترك تســـــاوي صـــــفر وال یوجـــــد تكامـــــل مشـــــترك بـــــین 

 متغیرات النموذج. 
ــــــــــــًا: ــــــــــــى -ثانی ــــــــــــة العظم ــــــــــــار القیمــــــــــــة الذاتی                        )Maximum-Eigen-Value( اختب

 )Maximum  𝜆𝜆(:-:مكن حسا�ه وفقًا للصیغة االتیة�-  
𝜆𝜆 Max(r, r + 1) = −T ln�1 − 𝘠�𝑡�                           (6) 
ـــــل  ـــــة ونقب ـــــة نـــــرفض الفرضـــــیة البدیل ـــــار فرضـــــیة العـــــدم ضـــــد الفرضـــــیة البدیل ومـــــن خـــــالل اختب
فرضــــیة العـــــدم عنـــــدما تكـــــون القیمـــــة المحتســـــبة اصـــــغر مـــــن القیمـــــة الحرجـــــة الجدولیـــــة لمعـــــدل 
االمكـــــــان االعظـــــــم, وذلـــــــك �عنـــــــي عـــــــدم وجـــــــود التكامـــــــل المشـــــــترك بـــــــین متغیـــــــرات النمـــــــوذج, 

ى وجــــود متجــــه للتكامــــل المشــــترك علــــى االقــــل �كــــون وتقبــــل الفرضــــیة البدیلــــة (التــــي تــــدل علــــ
واحــــد) وتــــرفض فرضــــیة العــــدم اذا �انــــت القیمــــة المحتســــبة اكبــــر مــــن القیمــــة الحرجــــة لمعــــدل 
 االمكــــــــان االعظــــــــم وهــــــــذا یــــــــدل علــــــــى وجــــــــود التكامــــــــل المشــــــــترك بــــــــین متغیــــــــرات النمــــــــوذج. 

))Benvogelvang 2005: 253-305  ((. 
بیــــــرون ألختبــــــار الفرضــــــیات الخاصــــــة �اســــــتقرار�ة متغیــــــرات ســــــیتم اســــــتعمال اختبــــــار فیلیــــــبس 

ــــــدیر  ــــــائج تق ــــــالفرق االول . نت ــــــرات جمیعهــــــا اســــــتقرت � ــــــك للتأكــــــد مــــــن ان المتغی النمــــــوذج وذل
 t)فیلیـــــبس بیـــــرون للمتغیـــــرات �المســــــتوى والقـــــیم االحتمالیـــــة المنــــــاظرة لكـــــل احصـــــاءة اختبــــــار(

) والتـــــي یتبـــــین منهـــــا ان القـــــیم االحتمالیـــــة المصـــــاحبة لكـــــل اختبـــــار 1عرضـــــت فـــــي الجـــــدول (
لـــــــذلك �مكننــــــا قبــــــول الفرضـــــــیة  )α=  0.05(ظهــــــرت قیمهــــــا اكبــــــر مـــــــن مســــــتوى المعنو�ــــــة  
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الصـــــــفر�ة والحكـــــــم �عـــــــدم اســـــــتقرار�ة السالســـــــل الزمنیـــــــة لجمیـــــــع المتغیـــــــرات ولجمیـــــــع حـــــــاالت 
 االختبار .
 یر التا�ع ( عجز الموازنة العامة ).المتغ -:  𝑌 -حیث ان :

  𝑋𝑖𝑗:حیث ان-                                                           i= 1,2,..., n. 
j= 1,2,...,12. 

 �مثل مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي االجمالي . -𝑋1: -اذ ان :
:𝑋2-  االجمالي .�مثل مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي 
:𝑋3- . مثل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي االجمالي� 
:𝑋4- . مثل مساهمة قطاع القطاعات االخرى في الناتج المحلي االجمالي� 
:𝑋5-  االیرادات النفطیة�مثل.          :𝑋6-  االیرادات الضر�بیة .�مثل 
:𝑋7- .مثل عرض النقد�                :𝑋8-  معدل التضخم .�مثل 
:𝑋9- . مثل االنفاق على التعلیم�        :𝑋10- . مثل االنفاق على الصحة� 

:𝑋11- . مثل النفقات العامة� 
 �المستو�ات للمتغیرات فیلیبس اختبار: )1( دولج

 
حالة 

 االستقراریة

  الثابت الحد بوجود ثابت حد و عام باتجاه بدون حد ثابت وبدون اتجاه عام
 -P- value  t المتغیر

statistcs  
P- 

value  
t- statistcs  P- 

value  
t- statistcs  

غیر  
 مستقر 

0.000 5.209771- 0.0001 5.3872073- 0.0001 5.345515- Y 

 X1 -2.006271 0.2829 -2.512180 0.3207 -1.31415 0.1710 غیر مستقر
 X2 -1.933883 0.3136 -2.100281 0.5277 -2.100281 0.5277 غیر مستقر
 X3 -1.244498 0.6439 -2.058076 0.5502 -0.896307 0.3209 غیر مستقر
 X4 -2.030911 0.2729 -2.252694 0.4473 -0.131506 -0.6313 غیر مستقر
 X5 -1.606993 0.4685 -3.867770 0.0244 -0.882470 0.3267 غیر مستقر
 X6 -5.216721 0.0001 -5.731927 0.0002 -5.038549 0.000 غیر مستقر
 X7 -0.831439 0.7976 -1.992398 0.5851 0.283569 -0.283569 غیر مستقر
 X8 -4.765133 0.0005 4.696916 0.0032 -4.097803 0.0002 غیر مستقر
 X9 -2.952960 0.0495 -3.151054 0.1108 -0.254277 0.5873 غیر مستقر
 X10 -1.349644 0.5953 -2.424102 0.3616 -0.557386 0.4685 غیر مستقر
 X11 -1.071091 0.7161 -1.649465 0.7521 -0.872965 0.3308 غیر مستقر

امـــــــا نتـــــــائج اختبـــــــار فیلیـــــــبس بیـــــــرون لجمیـــــــع المتغیـــــــرات و�عـــــــد اخـــــــذ الفـــــــرق االول فقـــــــد تـــــــم 
) والـــــذي بـــــین ان القـــــیم االحتمالیـــــة ألحصـــــاءات االختبـــــار الخاصـــــة 2عرضـــــها فـــــي الجـــــدول (

ـــــــة  ـــــــت قیمهـــــــا اقـــــــل مـــــــن مســـــــتوى المعنو� ـــــــع الحـــــــاالت �ان ـــــــر ولجمی  )α=  0.05(�كـــــــل متغی
وقبــــول البدیلــــة و�التــــالي القبــــول �أســــتقرار�ة  االمــــر الــــذي یــــدل علــــى رفــــض الفرضــــیة الصــــفر�ة

ـــــم الحصـــــول  ـــــي ت ـــــرق االول وهـــــي النتیجـــــة ذاتهـــــا الت ـــــد اخـــــذ الف ـــــرات عن ـــــع المتغی سالســـــل جمی
 ا�جایبا لمدى االستمرار �اجراء تقدیرات انحدار التكامل المشترك .
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 اختبار فیلیبس للمتغیرات �الفرق االول : )2جدول(
 

حالة 
 االستقراریة

ثابت وبدون اتجاه بدون حد 
 عام

  الثابت الحد بوجود ثابت حد و عام باتجاه
 المتغیر

P- value  t- 
statistcs  

P- 
value  

t- 
statistcs  

P- 
value  

t- statistcs  

 Y -17.61324 0.0001 -23.87561 0.0000 -16.81448 0.0000 مستقر
 X1 -6.296050 0.0000 -6.158563 0.0001 -6.394744 0.0000 مستقر
 X2 -4.557528 0.0009 -4.513057 0.0053 -4.638139 0.0000 مستقر
 X3 -4.385650 0.0014 -4.287052 0.0092 -4.468031 0.0001 مستقر
 X4 -7.563366 0.0000 -7.541569 0.0000 7.675498 0.0000 مستقر
 X5 -11.51564 0.0000 -13.26716 0.0000 -10.57231 0.0000 مستقر
 X6 -10.88534 0.0000 -11.22937 0.0000 10.84713 0.0000 مستقر
 X7 -4.357722 0.0015 -4.273505 0.0095 -4.377205 0.0001 مستقر
 X8 -21.008822 0.0001 -19.70310 0.0000 -21.62004 0.0000 مستقر
 X9 -10.03638 0.0000 -13.60351 0.0000 -8.747520 0.0000 مستقر
 X10 -11.97368 0.0000 -13.53075 0.0000 -12.08643 0.0000 مستقر
 X11 -4.681646 0.0006 -4.881672 0.0021 -4.704769 0.0000 مستقر

  -اختبار سلسلة االرتباطات في البواقي للنموذج المقدر :-2
یج���رى ھ���ذا االختب���ار لبی���ان م���دى تحق���ق واح���دا م���ن اھ���م ف���روض النم���وذج القیاس���ي وذل���ك 
ألن انتھ�����اك  ھ�����ذه الفرض�����یة ف�����ي النم�����وذج ت�����ؤول ال�����ى تق�����دیرات الیمك�����ن الوث�����وق بھ�����ا 

 واالستدالل علیھا . 
 فرضیة االختبار تعطى وفقا لألتي : 

𝐻0: 𝑟𝑖𝑠𝑑𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝐻1: 𝑟𝑖𝑠𝑑𝑢𝑎𝑙  ℎ𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑟𝑜𝑜𝑡 . 
قب���ول الفرض���یة الص���فریة یش���یر ال���ى وج���ود مش���كلة االرتب���اط ف���ي سلس���لة البرواق���ي وبالت���الي 
ع���دم اس���تقراریة سلس���لة الب���واقي ام���ا قب���ول الفرض���یة البدیل���ة یش���یر ال���ى اس���تقراریة سلس���لة 

) وال�������ذي یب�������ین ان قیم�������ة                                            4نت�������ائج االختب�������ار عرض�������ت ف�������ي الج�������دول (  , الب�������واقي 
 )Mackinnon1996 ) الجدولی�����ة)  ج�����اءت جمیعھ�����ا اق�����ل م�����ن احص�����اءة اختب�����ارt ل�����ذا  (

ت��وفر ل��دینا ال��دلیل بقب��ول الفرض��یة الص��فریة ورف��ض البدیل��ة وم��ن ث��م الحك��م بع��دم اس��تقاللیة 
ره دل���یال اخ���ر عل���ى ع���دم الوث���وق بنت���ائج سلس���لة الب���واقي للنم���وذج المق���در وال���ذي یع���د ب���دو

االنح���دار الخط���ي المق���در والتوج���ھ ال���ى اس���تخدام نم���اذج تق���دیر اخ���رى مث���ل انح���دار التكام���ل 
 المشترك .

 االرتباطات في البواقي للنموذج المقدر اختبار سلسلة: )3جدول (
P-Value ADF Independet 
0.4907 1.561766- X1 
0.5311 1.480701- X2 
0.5346 1.473684- X3 
0.0740 3.388691- X4 
1.0000 2.034182 X5 
0.810 2.010865- X6 

0.9938 0.012909- X7 
0.1681 2.333029- X8 
0.892 1.768378- X9 

0.3540 1.840282- X10 
0.7397 0.994870 X11 

 -ار العدد االمثل للتخلفات الزمنیة لكل متغیر :باخت-:3
ـــــــدیرات انمـــــــوذج تصـــــــحیح الخطـــــــأ    ـــــــم تق ـــــــار جوهانســـــــن للتكامـــــــل المشـــــــترك ومـــــــن ث ان اختب
)VECM  ـــــــــة فـــــــــي ) یتطلـــــــــب تحدیـــــــــد العـــــــــدد االمثـــــــــل للتخلفـــــــــات الزمنیـــــــــة للمتغیـــــــــرات الداخل
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النمـــــوذج اذ ان هـــــذا االختیـــــار �عتمـــــد علـــــى معـــــاییر عـــــدة وذلـــــك مـــــن خـــــالل الحصـــــول علـــــى 
ــــــي مــــــن شــــــأنها ــــــي لكــــــل متغیــــــر والت ــــــف الزمن ــــــر عــــــدد مــــــن القــــــیم  درجــــــة التخل ان تحقــــــق اكب

ـــــار (  ـــــي منهـــــا معی ـــــیم االقـــــل للمعـــــاییر المســـــتعملة ) والت ـــــك المعـــــاییر ( الق ـــــة لتل )   LRالمقبول
%) و�ـــــــذلك اختبـــــــار 5والـــــــذي �عنـــــــي اختبـــــــار التعـــــــدیل المتسلســـــــل عنـــــــد مســـــــتوى معنو�ـــــــة ( 

)FBE ) والـــــذي �عنـــــي اختبـــــار نـــــاتج الخطـــــأ النهـــــائي , و�ـــــذلك معیـــــار (AIC والـــــذي �مثـــــل ( 
ـــــــــار معلومـــــــــات ( ـــــــــار (Akaickمعی ـــــــــى معی ـــــــــك ) �اإلضـــــــــافة ال ـــــــــل  SC) ( اكا� ـــــــــذي �مث ) وال

 –) اي معیـــــــار معلومـــــــات  ( هانـــــــان  HQمعیـــــــار معلومـــــــات  ( شـــــــوارز ) واخیـــــــرا معیـــــــار ( 
ـــــل  ـــــار العـــــدد االمث ـــــائج اختب ـــــة لكـــــو�ن ) نت ـــــر اظهـــــرت ان التخلفـــــات لتخلفـــــات الزمنی لكـــــل متغی

�حقـــــق اكثـــــر اقـــــل القـــــیم لكـــــل تخلـــــف مـــــن بـــــین اعتمـــــدت علـــــى اســـــاس التخلـــــف الزمنـــــي الـــــذي 
 .المعاییر الخمسة المشار الیها 

   -اختبار جوھانسن : -:4
�عد التأكد من ان استقرار�ة سالسل المتغیرات عند اخذ الفرق االول و�التالي الحكم على انها 

متكاملة من الدرجة االولى �مكن تطبیق اختبار جوهانسن ألختیار عدد معادالت التكامل وذلك 
) �أختبار   Maximum Elgenvalu) واعظم قیمة ممیزة ( trace�أجراء اختباري االثر ( 

 𝐻0:𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 -ت الثالثة االتیة :الفرضیا
�شبر قبول الفرضیة البدیلة في اعاله الى عدم وجود معادلة انحدار تكامل و ان رفضها �شیر 

  𝐻0:𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑖𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 -الى اختبار الفرضیة االتیة :
 الفرضیة رفض وان,  المشترك للتكامل واحدة معادلة وجود الى اعاله في الفرضیة قبول �شیر
 االتیة الصفر�ة الفرضیة اختبار الى �شیر اعاله

:𝐻0∶𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑤𝑜 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 
لتكامـــــل المشـــــترك فـــــي االقـــــل قبـــــول الفرضـــــیة االخیـــــرة �شـــــیر الـــــى وجـــــود معـــــادلتین النحـــــدار ا

ــــذي  ــــى ال ــــى وجــــود ثــــالث معــــادالت للتكامــــل المشــــترك وهــــو الحــــد االعل امــــا رفضــــها فیشــــیر ال
�مكــــن تقـــــدیره مـــــن معـــــادالت التكامـــــل المشـــــترك �مــــا ان رفـــــض ا�ـــــا مـــــن الفرضـــــیات الصـــــفر�ة 
اعــــــاله �شــــــیر الــــــى وجــــــود امكانیــــــة اســــــتعمال نمــــــاذج التكامــــــل  المشــــــترك مــــــن ثــــــم اســــــتعمال 

ـــــــات توازنیـــــــة نمـــــــاذج تصـــــــحی ـــــــرات النمـــــــوذج �عالق ـــــــأثر متغی ح الخطـــــــأ , اي وجـــــــود الـــــــدلیل بت
 طو�لة االمد ترتبط بها متغیرات ذلك النموذج . 

 -نماذج متجھات تصحیح الخطأ : -5
اختبــــــارات جوهانســــــن للتكامــــــل المشــــــترك لكــــــل انمــــــوذج مــــــن النمــــــاذج المســــــتعملة اظهــــــرت    

ـــــك  وجـــــود عـــــدد مـــــن معـــــادالت التكامـــــل المشـــــترك علیـــــه یتوجـــــب االمـــــر االســـــتمرار بتقـــــدیر تل
المعـــــــادالت و�مـــــــا مبـــــــین فـــــــي الجـــــــداول الخاصـــــــة �أختبـــــــار جوهانســـــــن والـــــــذي �مثـــــــل الجـــــــزء 
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تكامــــــل المشــــــترك بینمــــــا �ظهــــــر الجــــــزء الثــــــاني االعلــــــى منهــــــا معــــــامالت معــــــادالت انحــــــدار ال
ـــــي �ـــــل جـــــدول  ـــــى العمـــــود االول ف ـــــي التقـــــدیر عل ـــــذا سنقتصـــــر ف نمـــــاذج لتصـــــحیح الخطـــــأ, ول
لكونــــه �مثــــل المتغیــــر التــــا�ع المســــتهدف ( متغیــــر عجــــز الموازنــــة ) ألنــــه �مثــــل هــــدف البحــــث 

ــــــه ــــــل لألنمــــــوذج االول مــــــن جهــــــة الیســــــار فــــــي الجــــــدول المشــــــار الی ــــــه سینصــــــب التحلی ,  علی
ــــة مــــن نمــــاذج متجهــــات تصــــحیح الخطــــأ تــــم عرضــــها فــــي ملحــــق  نتــــائج التقــــدیرات لكــــل معادل

) ان اهـــــم ما�جـــــب مالحظتـــــه فـــــي �ـــــل جـــــدول مـــــن هـــــذه 11الـــــى  1) فـــــي الجـــــداول مـــــن ( 1(
ــــــــل معامــــــــل تصــــــــحیح الخطــــــــأ اي معامــــــــل ســــــــرعة  (C1الجــــــــداول المعامــــــــل    ) والــــــــذي �مث

ـــــل وا لـــــذي یتوجـــــب ان تكـــــون اشـــــارة المعلمـــــة التصـــــحیح �أتجـــــاه االســـــتقرار�ة فـــــي االمـــــد الطو�
ســــالبة و�ـــــذلك یتوجـــــب ان تكـــــون تلـــــك المعلمـــــة معنو�ـــــة اذ فـــــي حالـــــة انتفـــــاء هـــــذین الشـــــرطین 
( الســــــــالبیة والمعنو�ــــــــة ) ال �مكــــــــن القــــــــول بوجــــــــود عالقــــــــة فــــــــي االمــــــــد الطو�ــــــــل للمتغیــــــــرات 

قـــــــد ظهـــــــرت �أشـــــــارة ســـــــالبة و�قیمـــــــة  C1)المدروســـــــة , مـــــــن المالحـــــــظ ان قیمـــــــة المعامـــــــل (
ـــــــةاح ـــــــة اقـــــــل مـــــــن  p-value=0.000(  تمالی ) لجمیـــــــع النمـــــــاذج و�مـــــــا ان القیمـــــــة االحتمالی

ــــى رفــــض فرضــــیة عــــدم وجــــود اثــــر  α= 0.05مســــتوى المعنو�ــــة ( ) فــــأن هــــذا �عــــد مؤشــــرا عل
طو�ــــــل االجــــــل وقبــــــول البدیلــــــة والــــــذي �عــــــد مؤشــــــرا علــــــى وجــــــود ســــــببیة طو�لــــــة االجــــــل بــــــین 
متغیـــــــــرات الدراســـــــــة والمتمثلـــــــــة �ـــــــــالمتغیر التـــــــــا�ع  ( عجـــــــــز الموازنـــــــــة العامـــــــــة ) و�ـــــــــل مـــــــــن 

لمئو�ـــــــة للمعامـــــــل وقـــــــد بینـــــــت النتـــــــائج ان النســـــــبة ا  x11)الـــــــى   x1المتغیـــــــرات المســـــــتقلة (
)(C1 والتـــــي نحصـــــل علیهـــــا عـــــن طر�ـــــق تجر�ـــــد المعامـــــل مـــــن االشـــــارة الســـــالبة وضـــــر�ه فـــــي
ـــــل 100( ) واحتســـــا�ه �نســـــبة مئو�ـــــة لســـــرعة التصـــــحیح �أتجـــــاه االســـــتقرار�ة فـــــي االجـــــل الطو�

)  �مكــــــــن مالحظــــــــة ان جمیــــــــع  11) الــــــــى (1, والتــــــــي تــــــــم عرضــــــــها فــــــــي الجــــــــدوال مــــــــن ( 
 الیة في التحول نحو االستقرار�ة . المتغیرات تمتلك نسب مئو�ة ع

ـــــــي الجـــــــداول المعروضـــــــة فـــــــي ملحـــــــق (    ـــــــب معـــــــامالت 1�ـــــــذلك نالحـــــــظ ف ) ان قیمـــــــة اغل
فــــي �ــــل جــــدول الــــى المعلمــــة االخیـــــرة  C2)التــــأثیر قصــــیر االمــــد والتــــي تبــــدأ مــــن المعلمـــــة (

ـــــة �معلمـــــة الحـــــد الثابـــــت فـــــي �ـــــل جـــــدول مـــــن جـــــداول الملحـــــق ( ) ان نســـــبة �بیـــــرة 1والمتمثل
) والــــــذي �عــــــد  α= 0.05فــــــي �ــــــل جــــــدول اظهــــــرت معنو�ــــــة احصــــــائیة عنــــــد مســــــتوى ( منهــــــا

 بدوره مؤشرا ا�جابیا اخر على قبول تقدیرات هذه النماذج . 
  -االختبارات الخاصة لمدى مالئمة نماذج تصحیح الخطأ: -6

والقیمــــــــة االحتمالیـــــــة المتوافقــــــــة معهـــــــا و�ـــــــذلك قــــــــیم معامـــــــل التحدیــــــــد             F)قـــــــیم احصـــــــاءة (   
 )R2 ) ــــــــــي الجــــــــــدول ــــــــــد عرضــــــــــت ف ــــــــــیم 5) ومعامــــــــــل التحدی ــــــــــین منهــــــــــا ان الق ــــــــــي یتب ) والت

%) والـــــذي 1لجمیـــــع النمـــــاذج جـــــاءت اقـــــل مـــــن مســـــتوى المعنو�ـــــة (F)االحتمالیـــــة ألحصـــــاءة (
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ذلـــــــك  القیمـــــــة العالیـــــــة لمعامـــــــل �ظهـــــــر معنو�ـــــــة عالیـــــــة لكـــــــل انمـــــــوذج مقـــــــدر والـــــــذي �عـــــــزز 
%) والتـــــي تمثـــــل قیمـــــة تفســـــیر�ة عالیـــــة 99التحدیـــــد لكـــــل انمـــــوذج اذ بلغـــــت اقـــــل قیمـــــة فیهـــــا (

%) مـــــن التغیــــــرات 99جـــــدا لكـــــل نمــــــوذج مـــــن النمـــــاذج المقــــــدرة متمثلـــــة بتفســـــیر مــــــا نســـــبته (
ــــات الســــا�قة لقــــی ــــر التــــا�ع ( عجــــز الموازنــــة العامــــة ) مــــن خــــالل التخلف م الحاصــــلة فــــي المتغی

عجـــــز الموازنــــــة نفســــــها و�ـــــذلك مــــــن خــــــالل القیمـــــة الحالیــــــة والتخلفــــــات الســـــا�قة لكــــــل متغیــــــر 
االمـــــر الـــــذي �عكـــــس جـــــودة عالیـــــة  لهـــــذه التقـــــدیرات تؤ�ـــــد مـــــا ذهبـــــت الیـــــه فرضـــــیة , مســـــتقل 

البحـــــث �ـــــأن متغیـــــرات الدراســـــة المختـــــارة قـــــد اثـــــرت �شـــــكل �بیـــــر فـــــي مقـــــدار عجـــــز الموازنـــــة 
وســـــة وهـــــذه التـــــأثیرات �ــــان �عضـــــها ا�جابیـــــا والـــــذي یتجـــــه نحـــــو للحكومــــة العراقیـــــة للمـــــدة المدر 

ـــــة العامـــــة والتحـــــول نحـــــو الفـــــائض  ـــــل عجـــــز الموازن ـــــرت , تقلی ـــــرات االخـــــرى فقـــــد اث امـــــا المتغی
ــــك یتضــــح مــــن خــــالل اشــــارة المعلمــــة فیمــــا اذا  ــــى عجــــز الموازنــــة العامــــة وذل �شــــكل ســــلبي عل

 كانت سالبة او موجبة . 
 لمدى مالئمة نماذج تصحیح الخطأاالختبارات الخاصة ): 4جدول (

R2 p- value  قیمةF المتغیر 
0.99 0.0000 3718.647 X1 
0.99 0.0000 1275.390 X2 
0.99 0.0000 2002.109 X3 
0.71 0.0000 5.722622 X4 
0.99 0.0000 3715.611 X5 
0.99 0.0000 1953.104 X6 
0.99 0.0000 2864.830 X7 
0.99 0.0000 1131.095 X8 
0.99 0.0000 1300.301 X9 
0.87 0.0000 11.17027 X10 
0.99 0.0000 4028.495 X11 

  -اختبارات البواقي للنماذج المقدرة : -7
تعــــــد اختبــــــارات البــــــواقي مــــــن االختبــــــارات المهمــــــة لقیــــــاس مــــــدى مالئمــــــة النمــــــاذج للتحلیــــــل   

ــــار عــــدم تجــــانس  ــــارات هــــو اختب ــــك االختب ــــین اهــــم تل ــــدیرات , ان مــــن ب ــــك التق ــــة بتل ومــــدى الثق
 تباین الخطأ واختبار استقاللیة البواقي .

 -اختبار سلسلة االرتباطات في بواقي النماذج : -اوال : 
ـــــــي �عـــــــد       ـــــــارات الت ـــــــواقي النمـــــــوذج احـــــــد اهـــــــم االختب ـــــــار سلســـــــلة االرتباطـــــــات فـــــــي ب اختب

یتوقـــــف علیهـــــا مـــــدى القبـــــول بنتـــــائج االنمـــــوذج المقـــــدر وذلـــــك ألن وجـــــود مشـــــكلة االرتباطـــــات 
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فـــــــي بـــــــواقي النمـــــــوذج �عـــــــد خرقـــــــا فـــــــي الشـــــــروط النظر�ـــــــة لتقـــــــدیر النمـــــــاذج . اذ �جـــــــري هـــــــذا 
  -االختبار �أستعمال الفرضیات االتیة :

𝐻0: 𝑡ℎ𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑖𝑠  𝑛𝑜 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑠𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖𝑡𝑦. 
   𝐻1: 𝑡ℎ𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑖𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑠𝑘𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖𝑡𝑦.    

نتـــــــائج اختبـــــــار عـــــــدم تجـــــــانس التبـــــــاین للبـــــــواقي لكـــــــل عملیـــــــة تقـــــــدیر عرضـــــــت فـــــــي الجـــــــدول             
المتغیـــــر الـــــداخل فـــــي بنـــــاء النمـــــوذج امـــــا العمـــــود ) والـــــذي �مثـــــل العمـــــود االول فیـــــه رمـــــز 6( 

ــــــــــل احصــــــــــاءة ( ــــــــــاني فیمث ــــــــــروش  𝐹)الث ــــــــــري ) لسلســــــــــلة  –الخاصــــــــــة �اختبــــــــــار ( ب �ــــــــــود ف
ــــث فیمثــــل القیمــــة  االرتباطــــات فــــي بــــواقي االنمــــوذج لكــــل متغیــــر توضــــیحي , امــــا العمــــود الثال

ن وعلـــــى االحتمالیـــــة المصـــــاحبة لكـــــل قیمـــــة اختبـــــار ومـــــن مالحظـــــة النتـــــائج فـــــي �ـــــال العمـــــودی
) والتـــــي تبـــــین منهـــــا ان X11الـــــى  X1مســـــتوى المتغیـــــرات التوضـــــیحیة االحـــــدى عشـــــر ( مـــــن 

ــــــ (  ـــــة االحصـــــائیة  p-valueقیمـــــة الـ ـــــر مـــــن مســـــتوى المعنو�  0.05() لكـــــل منهـــــا �انـــــت اكب
 =α(  ـــــالي الحكـــــم �عـــــدم ـــــة و�الت ـــــول الفرضـــــیة الصـــــفر�ة ورفـــــض البدیل ـــــذي یوجـــــب قب االمـــــر ال

 وجود مشكلة االرتباط الذاتي في بواقي �ل انموذج مقدر .
 اختبارات  سلسلة االرتباطات في بواقي النماذج المقدرة): 5الجدول (   

 

ك�����������ود ف�����������ري لتج�����������انس التب�����������این                                                   –باك�����������ان  –اختب�����������ار ب�����������روش  -ثانی�����������ا:
 )GODFREY TEST -PAGAN -BREUSCH  : (- 

�عـــــد اختبـــــار تجـــــانس التبـــــاین للبـــــواقي مـــــن االختبـــــارات المهمـــــة التـــــي یتوقـــــف علیهـــــا دقـــــة     
النمـــــــاذج المقـــــــدرة ألن الشـــــــروط النظر�ـــــــة للتقـــــــدیر تتطلـــــــب ثبـــــــات التبـــــــاین ( تجـــــــانس التبـــــــاین 

  -لبواقي النماذج المقدر , لذلك ینجز هذا االختبار �أختبار الفرضیة االتیة :
 𝐻0  : 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

p-value  Obs * R-squared  
Heteros kedasity test  

p- value  Serial correlation  
F.Statistic  

 المتغیر 

0.4207 16.46 0.4924 0.761 X1 
0.5006 15.330 0.1304 2.515 X2 
0.6589 13.188 0.3945 1.022 X3 
0.1323 14.993 0.2321 1.579 X4 
0.4116 16.604 0.0764 3.907 X5 
0.9999 0.604 0.1542 2.610 X6 
0.0504 26.500 0.1202 2.837 X7 
0.9838 6.357 0.1486 2.462 X8 
0.6872 12.802 0.0548 4.106 X9 
0.0552 23.305 0.581 2.861 X10 
0.9353 8.422 0.1027 2.882 X11 
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 𝐻1: 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.  
�ــــــود فــــــري ) لعــــــدم تجــــــانس التبــــــاین عرضــــــت فــــــي  –�اكــــــان  –نتــــــائج اختبــــــار ( بــــــروش     

) العمـــــــود الرا�ـــــــع والخــــــــامس منـــــــه . اذ خصـــــــص العمـــــــود الرا�ـــــــع لنتــــــــائج 6الجـــــــدول اعـــــــاله (
بینمـــــــــــــا خصـــــــــــــص العمـــــــــــــود الخـــــــــــــامس للقـــــــــــــیم  (obs*R–squared)احصـــــــــــــاءة اختبـــــــــــــار 

االحتمالیـــــة الخاصـــــة �أختبـــــار �ـــــل نمـــــوذج ومـــــن مالحظـــــة القـــــیم االحتمالیـــــة فـــــي هـــــذا العمـــــود 
 )α=  0.05(�ــــــة نالحـــــظ ان جمیــــــع القــــــیم االحتمالیـــــة �قــــــیم �انــــــت اكبـــــر مــــــن مســــــتوى المعنو 

لــــــذلك  �كــــــون �أمكاننـــــــا قبــــــول الفرضــــــیة الصـــــــفر�ة ورفــــــض البدیلــــــة والحكـــــــم بتجــــــانس تبـــــــاین 
ـــــدة فـــــي النمـــــوذج المقـــــدر  ـــــدورها صـــــفة جی ـــــي تعـــــد ب ـــــار�ن الســـــا�قین , الخطـــــأ والت ـــــائج االختب   نت

ـــــق فرضـــــیتین مهمتـــــین  ـــــاین ) اظهـــــرا �صـــــورة عامـــــة تحق ـــــواقي وعـــــدم تجـــــانس التب ـــــاط الب ( ارتب
ظر�ــــــــة لبنــــــــاء النمــــــــوذج لــــــــذلك �كــــــــون �أمكاننــــــــا الوثــــــــوق بنتــــــــائج تقــــــــدیرات مــــــــن الفــــــــروض الن

 معادالت تصحیح الخطأ وانحدار التكامل على مستوى �ل متغیر توضیحي. 
 -االستنتاجات والتوصیات : 

  -االستنتاجات:
ـــــــل  -1 ـــــــي هـــــــي تحـــــــد�ات مزدوجـــــــة تتمث ـــــــي تواجـــــــه االقتصـــــــاد العراق ـــــــرز التحـــــــد�ات الت اب

علــــى االنفــــاق الحكــــومي وضــــعف فــــي الیــــات الســــوق لتحر�ــــك �أعتمــــاده فــــي تولیــــد الــــدخل 
 القطاع الخاص .

ان اتجاهـــــات الموازنـــــة العامـــــة علـــــى اســـــاس العدالـــــة فـــــي التوز�ـــــع علـــــى حســـــاب الكفا�ــــــة  -2
ـــــة االقتصـــــاد�ة مـــــن جهـــــة واســـــتنزافا للمـــــوارد  ـــــل نشـــــاط التنمی ـــــة , ســـــاهم فـــــي تعطی االنتاجی

 من جهة اخرى . 
یمــــــة تفســــــیر�ة عالیــــــة جــــــدا لكــــــل انمــــــوذج مــــــن %) والتــــــي تمثــــــل قR2)(99بلغــــــت قیمــــــة ( -3

%) مــــــــن التغیــــــــرات الحاصــــــــلة فــــــــي 99النمــــــــاذج المقــــــــدرة متمثلــــــــة بتفســــــــیر مــــــــا نســــــــبته (
ـــــا�ع ( عجـــــز الموازنـــــة العامـــــة ) ســـــاهمت بهـــــا التخلفـــــات الســـــا�قة لقـــــیم عجـــــز  المتغیـــــر الت
الموازنـــــــة العامـــــــة نفســـــــها و�ـــــــذلك مـــــــن خـــــــالل القیمـــــــة الحالیـــــــة والتخلفـــــــات الســـــــا�قة لكـــــــل 

 ).X11-X1ر مستقل من (متغی
ــــد اثــــرت �شــــكل  -4 ــــأن متغیــــرات الدراســــة المختــــارة ق ــــت الیــــه فرضــــیة الدراســــة � ثبــــات مــــا ذهب

 كبیر في مقدار عجز الموازنة العامة للحكومة العراقیة .
البیانــــــــات تشــــــــیر الــــــــى ان الموازنــــــــة العامــــــــة للدولــــــــة العراقیــــــــة فــــــــي حالــــــــة فــــــــائض للمــــــــدة  -5

لـــــى حـــــالى عجـــــز فـــــي تلـــــك الســـــنة علمـــــا �شـــــیر ا 2013) �أســـــتثناء عـــــام 2003-2015(
المــــــدة تعــــــاني مــــــن العجــــــز المســــــتمر وان  كانــــــه فــــــي الواقــــــع الموازنــــــة العامــــــة خــــــالل تلــــــ
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الســــــبب فــــــي ذلــــــك �عــــــود الــــــى ان المثبــــــت الــــــدینامیكي للموازنــــــة العامــــــة العراقیــــــة ( ســــــعر 
ـــــق حســـــا�ات دقیقـــــة و�حتســـــب علـــــى اســـــاس اســـــعار منخفضـــــة  ـــــتم تقـــــدیره وف ـــــنفط) لـــــم ی ال

ـــــد مقارن ـــــل الواحـــــد فـــــي االســـــواق العالمیـــــة ممـــــا جعـــــل جـــــدا عن تهـــــا �الســـــعر الفعلـــــي للبرمی
 تقـــــــــــــــــدیر االیـــــــــــــــــرادات غیـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــحیح وال یتطـــــــــــــــــابق مـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــط لـــــــــــــــــه .

  -:  التوصیات -6
 عــــــدم تغییــــــرات االعتبــــــار بنظــــــر االخــــــذ �ضــــــرورة العامــــــة الموازنــــــة تخطــــــیط عنــــــد نوصــــــي -1

 . الواقع من تقترب تخمینیة ارقام وتحدید السا�قة السنوات خالل الحاصلة التأكد
ـــــزام �ضـــــرورة نوصـــــي -2 ـــــة �التوقیتـــــات االلت ـــــة االدارة قـــــانون  اقرهـــــا التـــــي الزمنی  والـــــدین المالی

 .للدولة العامة الموازنة وتشر�ع اعداد �خصوص) 2004( لسنة) 95( رقم العام
 مــــــن الحكومیــــــة للوحــــــدات االداء ورقا�ــــــة المالیــــــة الرقا�ــــــة دور تفعیــــــل �ضــــــرورة وصــــــين - 3 

 .  سلیم �شكل العامة الموازنة اعداد عملیة الى للوصول االداء تقییم معاییر خالل
  -المصادر :

جمی�����ل احم�����د توفی�����ق ،م�����ذكرات ف�����ي اإلدارة المالی�����ة ، دار الجامع�����ات المص�����ریة،  -1
 .1968القاھرة، الطبعة األولى، 

حام����د عب����د المجی����د دراز، السیاس����ات المالی����ة، ال����دار الجامعی����ة للطباع����ة والنش����ر،  -2
 .2002اإلسكندریة،

ح���امي اب���راھیم منش���د , تحلی���ل وقی���اس ظ���اھرة العج���ز الم���زدوج ف���ي مص���ر وت���ونس  -3
, اطروح����ة دكت����وراه , كلی����ة االدارة واالقتص����اد , جامع����ة  2000-1975والمغ����رب للم����دة 

 .2004البصرة ,
حم����د ب����ن عب����د هللا الغن����ام , العالق����ة الس����ببیة ب����ین النق����ود , وال����دخل ف����ي المملك����ة  -4

یة بأس����تخدام التكام����ل المش����ترك , كلی����ة العل����وم واالدارة , جامع����ة المل����ك العربی����ة الس����عود
 . 2011سعود , 

خال����د ش����حاذة الخطی����ب، احم����د زھی����ر ش����امیة، أس����س المالی����ة العام����ة ، دار وائ����ل  -5
 .2007للنشر، عمان، الطبعة الثانیة، 

رم���زي زك���ي، الص���راع الفك���ري واالجتم���اعي ح���ول عج���ز الموازن���ة العام���ة ف���ي  -6
 .1992الث، الطبعة األولى، سینا للنشر، القاھرة، دول العالم الث

روب�����رت فین�����ي، اساس�����یات اع�����داد الموازن�����ة ، مكتب�����ة جری�����ر، الطبع�����ة األول�����ى  -7
،2000. 
س���الم عب���د الحس���ین س���الم، عج���ز الموازن���ة العام���ة وروى وسیاس���ات معالجت���ھ م���ع  -8

) مجل�����ة العل�����وم االقتص�����ادیة واإلداری�����ة، المجل�����د 2013- 2003إش�����ارة للع�����راق للم�����دة (
 .2013الثامن عشر، العدد ثمان وستون، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،

س����رمد كوك����ب جمی����ل، الموازن����ة العام����ة للدول����ة مش����اركة وش����فافیة ومس����اواة، دار  -9
 .2008االثیر، جامعة الموصل، الطبعة األولى، 

س�����الم ك�����اظم ش�����اني، تحلی�����ل العالق�����ة ب�����ین الموازن�����ة العام�����ة والن�����اتج المحل�����ي  -10
 .2002) رسالة ماجستیر، جامعة كربالء، 1988-2009في العراق للمدة (اإلجمالي 

عب�����د الحس�����ین العنبك�����ي , االص�����الح االقتص�����ادي ف�����ي الع�����راق , تنظی�����ر لج�����دوى  -11
 .  2010االنتقال نحو اقتصاد السوق , بغداد , 
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عب����د الحمی����د عب����د المطل����ب، السیاس����ات االقتص����ادیة عل����ى المس����توى االقتص����ادي  -12
 .2003العربیة، القاھرة،  القومي ، مجموعة النیل

عب���د الفت���اح عب���د ال���رحمن عب���د المجی���د ، اقتص���ادیات المالی���ة العام���ة، دراس���ة نظری���ة  -13
 .1996تطبیقیة، مطبعة الكمالیة، عابدین ، األردن، الطبعة الثانیة، 

عب���د المجی���د ق���دي، الم���دخل ال���ى السیاس���ات االقتص���ادیة الكلی���ة ، دی���وان المطبوع���ات  -14
 .2003الجامعیة، الجزائر، 

عل���ي ش���فیق، محم���د عب���د العزی���ز المع���ارك، أص���ول وقواع���د الموازن���ة العام���ة م���ع  -15
اإلش���ارة ال���ى تطبیق���ات المملك���ة ودول األخ���رى، النش���ر العلم���ي والمط���ابع، جامع���ة المل���ك 

 سعود، الطبعة بال، السنة بال.
محم���د جم���ال عل���ي الھالل���ي , المحاس���بة الحكومی���ة , دار الص���فاء , عم���ان , االردن  -16

 .2002ولى , , الطبعة اال
نبی����ل مھ����دي الجن����ابي , اث����ار عج����ز الموازن����ة العام����ة االتحادی����ة عل����ى المی����زان  -17

)  , بح���ث منش���ور ف���ي مجل���ة الك���وت 2012-2003التج���اري العراق���ي دراس���ة قیاس���یة للم���دة (
 . 2012للعلوم االقتصادیة واالداریة , العدد الثامن 

الس����وق دار نظ����ام التخط����یط المرك����زي ال����ى نظ����ام اقتص����اد  ھش����ام ی����اس ش����عالن -18
 .2004الشؤون للثقافة العامة، بغداد، الطبعة األولى،

19 -Ben vogelrange ,Econometrics theory and Applications with 
Eviews ; prentice Hal ,2005. 
   

-20 N.R.Ericsson and j.G, mackinnon , Distribution of Error correction 
,Test for cointegration , Econometrics Journal , vol (5) , 2002. 
 

133



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
    ISSN: Issue Two     / Al-Kut University College   7419 - 2414                الثاني/ العدد كلیة الكوت الجامعة      

 دور ادارة عالقة الز�ون في ز�ادة نمو شر�ة التامین العراقیة العامة

 هدى محمد سلیم محي الســـــــهروردي . د.م

 الجامعة المستنصر�ة / �لیة االدارة واالقتصاد / قسم العلوم المالیة والمصرفیة

hudasalsahrawardi@hotmail.com 

 المستخلص

 المجتمع قطاعات كافة الى خدماتها بتقد�م تقوم التي الشر�ات احدى العامة العراقیة التامین شر�ة تعد     
 الى اضافة, االفراد لها یتعرض قد التي المخاطر مع یتناسب �ما وتوز�عها المخاطر تخفیض اجل من

 و وفاعلیة �كفاءة وادارتها االمثل �الشكل وتوجیهها وتعبئتها الشر�ة لدى والمتراكمة الفائضة االموال استثمار
 في سر�عا نموا شهد الماضیین العقدین ان االبحث توصل.  العراقي أألقتصاد نمو في و�ساهم وفرة �حقق �ما

 جعل الذي االمر, والقطاعات المستو�ات كافة على ملحوظا وتطورا العالم انحاء كافة في التامین اسواق نشاط
 ببناء االدارة ضعف اهمها و ابرزها كان التي التحد�ات من لعدد مباشرة مواجهة في العراق في  القطاع هذا

 الى اضافة, الفردي الدخل وانخفاض لالفراد التامیني والوعي الثقافة ضعف, واكتسابهم الز�ائن مع عالقات
 كافة في المتسارعة التطورات هذه ساهمت اذ.  العالمي االنفتاح و التكنولوجیة و البیئیة والتطورات التغیرات

 النمو ز�ادة في دورها و�التالي ونموها التامین شر�ات عمل على �التاثیر كبیرة مساهمة العالم انحاء
 .االقتصادي

 و�ستدل االقتصاد�ة القطاعات كبقیة جادا اهتماما تلقى لم العراق في التامین شر�ات ان الى البحث وتوصل
 بهم �االحتفاظ واالستمرار جدد ز�ائن و�سب الز�ائن مع عالقات ببناء االدارة دور ضعف خالل من ذلك من

, االعالمي الدور ضعف �سبب والحیوي  المهم القطاع بهذا الثقافیة التوعیة قلة الى اضافة,  الحیاة لمدى
 .الشر�ة نمو ز�ادة في مساهمته لغرض دوره تفعیل یتطلب الذي االمر
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The role of customer relationship management in increasing growth of the 
Iraqi General insurance company 

  1Huda M. Saleem Muhi Al-sahrawardee

hudasalsahrawardi@hotmail.com 

Abstract 

     Iraqi insurance company is the one of the important companies which provides its services to 

society and all sectors. Insurance sector plays an important role in the  economy, through 

providing future services for individuals and companies that will contributes in economics 

growth, by its role as a financial meditation which works to mobilizing domestic saving and 

manages it efficiently and effectively, through channeling  savings in optimal direction. During 

the Last two decades the activity of insurance witnessed fast growth, and they are developed in 

all the level of a life scopes. This growth makes the insurance companies face direct challenges, 

the main and important challenges represented by weaknesses of insurance culture and awareness 

of individuals, lower individual income and also the changeable that happened to the 

environment of technology and openness to the world market. The fast wheel of changeable in all 

aspects of the life contributed to effect on the functions of insurance company’s in order to 

increase its growth.  Although of the fast development in the world, insurance and other sectors 

in Iraq did not receive series attention which led to achieve losses and decrease its contribution 

for economic growth, this problem related to weakness of the role of customer management of 

insurance company by building a strong relationship with people through attracting and keeping 

new customers for lifelong. Therefore, it required to activate its role in order to achieve growth of 

company. 

 مقدمة

 یراداتاال ز�ادة إن. والحالیین المحتملین للز�ائن األجل طو�لة القیمة الى الز�ائن عالقات إدارة أدبیات تشیر
 وتعز�زالز�ون  على والحفاظ تطو�ر نحو الموجهة التسو�ق نشطةاال نتیجة هي المساهمین وقیمة ر�احواال

Dr. At Al Mustansiriyah University / collage of Administration & economic / Finance and Banking .1  Teacher
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 التي للقیمة األساسیة للمصادر متعمق فهم األنشطة هذه تتطلب . الز�ائن مع الناجحة الشر�ة قاتالع
 األساسیة اللبنات هم الز�ائن أن تؤ�د معظم الدراسات. للز�ائن تقد�مها عن فضال ،ز�ائنها من الشر�ة تستمدها
 بناء في المساهمة هو شر�ةال في التسو�ق دوران  و .الطو�ل المدى على النجاح تحقیق أجل من للشر�ة
 یتجزأ ال جزء هي الز�ون  عالقات إدارة إن. قیمةالذات  الز�ائن محفظة ذلك في �ما السوق، في قو�ة أصول

 القدرات بتطو�ر المتعلقة القرارات في مدخالتها في بنشاط ینظر أن و�نبغي شر�ة،اي  استراتیجیة من
 االستراتیجي التر�یز الز�ون  عالقات إدارة مبادئ توفر. الموارد وتخصیص القیمة خلق و�دارة التنظیمیة
: رئیسیة تنظیمیة عملیات خمس توجه أن و�مكن والشر�ة، للز�ون  القیمة مصادر وتحقیق لتحدید والتكتیكي

 القیمة، مصادر و�دارة والشر�ة، للز�ون  قیمة وخلق التنظیمي، التعلم تعزز التي االستراتیجیة الخیارات اتخاذ
 على والعمیل المنتجات محافظ وتحسین والقنوات، التنظیمیة والوحدات الوظائف عبر الموارد واستثمار
 .ادارة عالقة الز�ون وشرك التامین تواجه التي التحد�ات �عض نحدد تنظیمیة، عملیة لكل. العالمي المستوى 

 منهجیة البحث: .1

 مشكلة البحث: 1-1

دورها الحیوي والفاعل في توفیر صیغة ب تمتازفي العالم شر�ات التامین معظم  من انعلى الرغم  
و�ما ان شر�ة التامین العراقیة قد  تشر�عات,ال و لقوانینلالتكافل االجتماعي �صیغة (تامین) وفقا 

عوائدها, من هنا جاءت ضرورة تبني الشر�ة لنظام االدارة الحدیثة المتمثلة حققت انخفاض سلبي في 
و�سبهم واالحتفاظ بهم  بناء عالقات متینة مع الز�ائن وذلك لغرضوالمتمثلة �ادارة عالقة الز�ون 

فان التسائل الذي یتبادر الى  . لذانائالز� اترغبمع وتقد�م خدمات �ما یتناسب  كز�ائن مر�حین
فیما لو اعتمدت تطبیق هذا النوع  عالقة الز�ون دور في نمو شر�ة التامین العراقیة ألدارة الذهن هل

حیث ان الهدف من السؤال فیما لو  .وعلیه ستحاول الدراسة االجا�ة على هذا التساؤل ؟من االدارات
ات �سبهم ان ادارة عالقة الز�ون دور في بناء قاعدة معلومات و�یانات عن ز�ائنها ورغباتهم وعملی

 واالحتفاظ بهم �ز�ائن ألجل طو�ل.

 اهمیة البحث: 1-2

تلعبه ادارة الدور الكبیر الذي محاولة الر�ط بین ادارة عالقة الز�ون و تاتي اهمیة البحث من خالل  
. قطاع التامین عالقات الز�ائن في جذب العمالء واالحتفاظ بهم وتقد�م افضل الخدمات الیهم في

تقلیل المخاطر  المفاهیم االدار�ة الحدیثة في هذا القطاع التي من خاللها �مكنوتوضیح لبعض 
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طة ببیئة المجتمع. فان سواء �انت مخاطر صحیة او حوادث او اي نوع من انواع المخاطر المحی
في نمو الشر�ة �شكل �شكل جاد وفاعل في �افة نواحي الحیاة تساهم  ادارة عالقة الز�ون  تفعیل دور

 ز�ادة ر�حیة الشر�ة.اضافة الى , تنافسي

 هدف البحث: 1-3

همیة ودور ادارة عالقة الز�ون من خالل تقد�م خدمات رفد قطاع التامین �مدى ا یهدف البحث الى 
الدراسة تمكن  هذات جودة عالیة و�لفة منخفضة و�الوقت المناسب ( السرعة المطلو�ة). �ما ان هذ

الشر�ة من اتباع نظام اداري واستراتیجیة فاعلة وحدیثة تمكنها من ز�ادة نموها وتنافسها في سوق 
 العمل. ولعل اهم االهداف االخرى لهذه الدراسة هو ما یلي:

لز�ادة اعداد المؤمن لهم واالحتفاظ بهم  ضرورة اعتماد ادارة متخصصة ببناء عالقات مع الز�ائن -1
 .وز�ادة المنافسة بین الشر�ات االخرى  ممكنة ألطول مدة

تساهم ادارة عالقات الز�ائن ببناء شبكة معلوماتیة مفصلة عن الز�ائن تمكنها من التنبوء �حاجة  -2
الز�ون للخدمات التي یرغب الحصول علیها وز�ادة قدرتها على اتخاذ القرارات التسو�قیة.

تكالیف اتصاالت والتعامالت �ما یؤدي الى ز�ادة تقلیص التكالیف سواء �انت تكالیف ادار�ة او  -3
ر�حیة الشر�ة وقدرتها على �سب رضا ووالء الز�ون.

التاكید على ز�ادة الوعي المجتمعي لدور شر�ات التامین لالفراد والمنظمات في تحمل المخاطر  -4
 او جزءا منها.

الشر�ات  الحكومیة والخاصة ز�ادة الثقافة التامینیة من خالل الزام االفراد واالسر والمنظمات و  -5
�التامین الصحي للحفاظ على سالمة المواطنین ودعمهم ماد�ا �سبب تردي الوضع االقتصادي 

 الحالي.

اهمة االفراد والمنظمات تفعیل دور االعالم في الترو�ج واالعالن للثقافة التامینیة �ضرورة مس -6
 غة قانونیة اكثر امانا وضمانا.�التامین, واعتبارها �مثا�ة التكافل االجتماعي ولكن �صی
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ها, التحلیل لبیانات الشر�ة العراقیة للتامین  ومعلومات الدراسة تقوم على اساس : فرضیة البحث 1-4
 اعتمدت لو فیما العراقیة التامین شر�ة نمو في دور الز�ون  عالقة ألدارة هلو االجا�ة على السؤال 

  االدارات؟ من النوع هذا تطبیق

حدود البحث:  1-5

 و�یانات شر�ة التامین العراقیة .اعتمد البحث في الجانب العملي على معلومات 

  Customer Relationship Management (RCM)عالقات الز�ائنادارة  .2

مفهوم ادارة عالقات الز�ون  1 -2

هي استراتیجیة ألدارة عالقات الشر�ة والتعامالت او المعامالت مع ز�ائنها ادارة عالقة الز�ون  ان   
الحالیین والمحتملین والتي تساعد على تحسین ر�حیة الشر�ة . فهي �مثا�ة ادات تساعد ادارة 
االتصال, ادارة المبیعات, عملیات التدفق االنتاجي والتسو�قي للشر�ة.  لذا فان ادارة عالقة الز�ائن 

سواءا �انو ز�ائن لدى الشر�ة او مستخدمین من التر�یز على العالقات الفرد�ة للشر�ة  تمكننا
لذا نجد هناك العدید من المفاهیم الجدیدة التي تم اعتمادها   لخدمات الشر�ة او زمالء او موردین.

الز�ون  خالل العقد االخیر من القرن الحادي والعشر�ن والتي تمثلت واحدة منها �مفهوم ادارة عالقة
والمرتبطة �ادارة تسو�ق العالقة او ما �عرف �االدارة الذ�یة التي تسعى الى الز�ون في موقعه لتحقیق 

 اهدافها ور�حیتها بدال من سعي الز�ون الى الشر�ة.

الى ان ادارة عالقة الز�ون هي مدخل للحصول على منافع ) Wong et al., 2003:2�شیر(    
تقدمة في مجال تحلیل البیانات التي ممعا واستنادا الى تطبیق التكنولوجیا المشتر�ة للز�ون والشر�ة 

تهدف الى ر�ح عالقة طو�لة االمد �عد معرفة تفضیالت الز�ون ورغباته واحتیاجاته من اجل تقد�م 
وتعرف ا�ضا على انها فلسفة اعمال موجهة الى الز�ون متضمنه التحلیل عاته. خدمة متمیزة تفوق توق

 & Kreauter(یط والسیطرة على العالقات مع الز�ائن وادارة التفاعالت معه والتخط
Moedritsher, 2002:1-2(.  ذلك �قصد �ادارة عالقة الز�ون على انها فلسفة عمل یتم من�

خاللها معرفة ز�ائن الشر�ة وتجهیزهم �الخدمات المالئمة لهم وفي الوقت المناسب من اجل الوصول 
و�ما یؤدي الى تعز�ز الثقة في العالقة والتي بدورها تؤدي الى المنفعة المر�حة الى تحقیق اهدافهم 

ا�ضا تشیر الى العالقة مع االفراد والعملیات التكنولوجیة التي ). Harper,2003:2لكال الطرفین (
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 ,Chen & Popovich( تسعى الى فهم ز�ائن الشر�ة �التر�یز على عملیة االحتفاظ �الز�ون 
2003:672.( 

هذه االدارة تؤ�د على عدم وجود قیمة متساو�ة بین الز�ائن اذ ان �عض الز�ائن �حقق ر�حیة اكبر    
من ز�ائن اخر�ن لذا تسعى هذه االدارة الى التر�یز على االحتفاظ �الز�ون المر�ح وذو القیمة العالیة 

 &Schmarzo& Harper,1999:1; Mckim(ألطول مدة ممكنة عن طر�ق القیام �ما �اتي: 
hughes,2005:1-2( حاجة الز�ون من اجل �ف الشر�ة �تعر  الى. �ما تشیر ادارة عالقة الز�ون
ان ادارة عالقة الز�ون هي عملیة تفاعلیة تهدف الى تحقیق التوازن بین  .خدمته �شكل افضل

 استثمارات الشر�ة ورغبات الز�ائن لتحقیق اعلى قدر من االر�اح.

  القیمةاالحتفاظ �الز�ون ذي

  التر�یز على الحصول على اكثر الز�ائن ر�حیة

 .توجیه االتصاالت ذات الصلة �الز�ون

 .تقلیص التكالیف 

 .اضافة القیمة الى العالقة 

 .توحید بیانات الز�ون في صیغة ملفات ورقیة والكترونیة ضمن قاعدة البیانات

 .ادارة سلوك الز�ون ألنجاز النتائج المفیدة

ادارة عالقة الز�ون تعطي نظرة شاملة عن ز�ائن الشر�ة في مكان واحد ورؤ�ة تار�خ ان استخدام     
الز�ون والخدمات التي قدمت له او طلبها الز�ون. �ذلك �مكن للشر�ة معرفة مایرغب وماالیرغب �ه 

 الز�ون من خالل الصحافة واالعالم وعملیات التنبوء بتفضیالت الز�ائن.

 الز�ون اهمیة ادارة عالقة  2-2

ان تبني استراتیجیة ادارة عالقة الز�ون من قبل الشر�ات او المنظمات �كون السباب تنافسیة    
اضافة الى تحقیق اهداف الر�حیة عن طر�ق تخفیض التكالیف والنفقات وز�ادة العوائد من خالل 

رات �ثیر ومتنوعة كسب رضا الز�ون ووالئه. لذا فان تبني نظام ادارة عالقة الز�ون یتطلب اجراء تغیی
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تشمل �االضافة الى التكنولوجیا المتطورة اجراء تغییرات في انظمة الشر�ة او المنظمة في �افة 
النواحي المكتبیة والوظیفیة وعلى سبیل المثال اعادة هندسة العملیات االنتاجیة, تدر�ب الموظفین 

فرها وذلك لكي تتالئم مع مفهوم وتهیئة الكوادر الكفوئة اضافة الى المتطلبات المالیة الواجب تو 
 .)  Francis,2005:10التر�یز على الز�ون واستهدافه(

 اهداف ادارة عالقة الز�ون  2-3

هدف اي شر�ة او منظمة هو تحقیق اعلى عائد �اقل تكلفة. اما في حال اتباع وتطبیق نظام    
لى الز�ون و�ناء عالقة مر�حة ادارة عالقة الز�ون فان الشر�ة او المنظمة هدفها اكتساب والتر�یز ع

معه طو�لة االمد, االمر الذي یؤدي الى بناء قاعدة ز�ائن وادارة فعالة قادرة على تصنیف الز�ائن 
حسب درجة ر�حیتهم ورغباتهم من اجل اكتساب والحصول ومن ثم االحتفاظ �الز�ائن وضمان والئهم 

ان الهدف الرئیس من ادارة عالقة  .(Judith, 2003:49)ورضاهم �هدف اساسي لهذه االدارةـ
الز�ون هو تحقیق التوازن الفعال بین خدمات الشر�ة و�ین تحقیق رضا الز�ون ورغباته. اضافة الى 
التواصل المستمر مع الز�ون من خالل تحدید النشاطات ذات قیمة �النسبة للز�ون, ولتجنب الفشل 

ومات الز�ائن �استمرار. تعظیم قیمة الز�ائن من وتحقیق النجاح على ادارة عالقة الز�ون استخدام معل
خالل الفرق بین قیمة الز�ون الكلیة وتكلفة الز�ون الكلیة , �معنى اخر ما�حصل علیه الز�ون نتیجة 
المبادلة مقابل السعر الذي یدفعه الز�ون, اي الكلفة التي یتحملها الز�ون لقاء شراءه للخدمة مطروحا 

 من اجمالي المنفعة.

 وائد ادارة عالقة الز�ون ف 2-4

 الى فوائد تطبیق ادارة عالقة الز�ون ومتمثلة �االتي: (Loshin, 2003:75)�شیر �ل من 

 .ظهور مفهوم تسو�ق العالقة الذي �شیر الى بناء عالقات مع الز�ون بدال من عقد الفقات

  العدید من الفوائد  ان تطبیق ادارة عالقة الز�ون و�ما تشیر العدید من الدراسات انها تحقق
% 44% وتقد�م خدمات بنسبة 37ز�ادة نمو المبیعات بنسبة اعلى من  :ولعل اهمها

وان هذه الز�ادة تاتي نتیجة النخفاض %. 48وتمكنها من التنبوء برغبات الز�ائن بنسبة 
 Information Technology التكالیف من خالل اعتمادها على تكنولوجیا المعلومات 

IT)(. 
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  الفوائد الرئیسیة في تبني هذا النوع من االدارات هو انها تتمكن من تحدید وتصنیف ولعل
الز�ائن المحتملین. من خالل جمع البیانات والمعلومات والوثائق تستطیع هذه االدارة 

 الز�ائن واهتمامهم وطاقتهم ه الشر�ة علىاستهداف الز�ائن المحتملین من خالل تر�یز انتبا
 ى الز�ون الصحیح وجني فائدة تنافسیة.عل و�ذلك التر�یز

  ستتمكن ادارة عالقة الز�ون ز�ادة اإلحاالت من الز�ائن الحالیین من خالل فهم دقیق وجید
 من االحتفاظ بز�ائنها بتقد�م خدمات تسعدهم.

 والرؤى  تحسین الخدمات والمنتجات الخدمیة عن طر�ق خیارات متنوعة وهائلة من االعمال
مثیل �كیفیة شعور الز�ائن وما �قولون عن الشر�ة التي یتعاملون معها, لذا  التي لم �سبق لها

هذه االدارة تمكننهم من حل المشاكل ومواجهتها مبكرا وتحدید الفجوات التي ادت الى 
حدوثها. 

  تقلیل المخاطر من خالل اتاحة المعلومات تتمكن الشر�ة في انتاج خدمات ومنتجات
ورغبات الز�ائن, االمر الذي �مكن المنظمة من تفادي تتناسب خصائصها مع حاجات 

 المخاطر وعدم تعرضها الى خسائر.

  ان توفر المعلومات والبیانات یؤدي الى تحسین عملیة التخطیط االستراتیجي للشر�ة, االمر
الذي �ساعدها على التنبوء �االحداث المستقبلیة التي یتوقع ان تواجهها الشر�ة في تحقیق 

ستراتیجیة, اضافة الى تمكین الشر�ة من وضع خطط و�رامج لغرض تنفیذ اهداف اهدافها اال
, �معنى اخر اتباع استراتیجیة التر�یز على الز�ون بدال من استراتیجیة التر�یز على الشر�ة
 المنتج.

 الز�ون  عالقة الدارة البشر�ة الموارد .3

 اذ, الخارجیة العالقات عن اهمیة ال�قل جدا هام امر منظمة او شر�ة الي الداخلیة العالقات ان
 في البشر�ة الموارد ودة خالل من یتم الز�ون  على والتر�یز الز�ون  عالقة ادارة استراتیجیة تطبیق ان

 بهدف المرسومة االهداف وفهم دراسة على العمل الوحدة هذه خالل من یتم اذ. المنظمة او الشر�ة
 المر�حین الز�ائن استهداف خاللها من یتم اذ, كبیر اهتمام الحدیثة للتكنولوجیا ان كما, تحقیقها
 الوظائف من الخ..  ومتا�عة ورقا�ة وتخطیط تنظیم من علیها المتعرف االدار�ة الوظائف �اتباع
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ذ ان على تمئمن عكو ةد� ب ئك ب ئإلمحئمن ـ غى هئكئضطنصن �ئئك ئزئهتئ  على التر�یز من بدال ئكذ
دور �بیر في �سب الز�ون وز�ادة ر�حیته و�التالي تاثیره , وذلك ان للعامل االنساني التكنولوجیا

 ).19: 2012على ر�حیة ونمو الشر�ة او المنظمة( السعدني, نرمین احمد عبد المنعم.,

 عوامل نجاح ادارة عالقة الز�ون   .4

 & Aderson)لعل اهم العوامل التي تساعد ادارة عالقة الز�ون على نجاحها �ما اشار الیه 
Kerr,  :11-14) : 

 تسجیل البیانات التي تستخدمها الشر�ة اضافة الى البیانات المستخدمة من قبل. .1

 عدم استخدام تقنیة عالیة في حال امكانیة استخدام تقنیة اقل من المطلوب. .2

ادارة عالقة الز�ون �عتبر وسیلة لكسب ود الز�ائن والموظفین �مثا�ة اصدقاء من خالل بناء  منظا .3
االجا�ة على �افة استفساراتهم وتساوالتهم, و توفر لز�ائنها خدمات االتصاالت عالقات مستمرة 

 االمر الذي �جعل العالقة فیما بین الز�ون والموظف عالقة صداقة.

اهمیة جمع البیانات والمعلومات اذ ان فائدة هذه المعلومات تمكن الشر�ة من تحقیق رغبات  .4
 بوء بها قبل طلبها.الز�ائن ومعرفة تفضیالتهم وحاجاتهم والتن

عمل استراتیجیة داخلیة تكون مشتر�ة بین �افة اقسام الشر�ة او المنظمة تمكنها من انجاز  .5
 وانجاح برامج ادارة عالقة الز�ون.

 عوامل فشل ادارة عالقة الز�ون  .5

تقوم معظم الشر�ات الى مراجعة اسباب ضعفها والمعوقات التي تمر بها هذه الشر�ة عند     
(محمد احمد, نظام ادارة عالقة الز�ون والتي تؤدي الى الفشل ولعل اهم هذه العوامل ما یليتطبیقها ل

50:2015-51(: 

المهارات التقنیة التي تؤدي الى عدم استخدام التقنیات الحدیثة والمهارات المتجددة في نقص  .1
بتدر�بهم �استخدام تطبیق ادارة عالقة الز�ون, اذ ان اهمال الكوادر العاملة وعدم االهتمام 

التقنیات الحدیثة یؤدي الى فشل ادارة عالقة الز�ون.
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عدم التمكن من الحصول على الموارد المالیة او استثمارات مر�حة یؤدي الى تبني مشار�ع  .2
 مر�حة سر�عة.

االفتقار الى بیانات ذات جودة نوعیة و�میة تؤدي الى فشل ادارة عالقة الز�ون من تقد�م  .3
او متالئمة مع رغبات وتفضیالت الز�ون. خدمات مناسبة

قلة الوعي في الوسط الوظیفي والمدیر�ن یؤدي الى فشل ادارة عالقة الز�ون من خالل مقاومة  .4
 االفراد العاملین والمدراء لتطبیق هذا النظام.

لشر�ات تعد عائق �بیر فان نجاح الشر�ة �كون من ا المام االدارة العلیا �متطلبات مشار�ععدم  .5
ل فهم النظام والمشار�ة الفاعلة من قبل االدارات العلیا في تطبیق نظام ادارة عالقة الز�ون.خال

الحدود الوظیفیة دائما ما تعمل االدارات السا�قة �مقاومة اي تغییر او تحدیث في تطبیق ادارة  .6
االدار�ة البد من بذل مجهود �بیر لالقسام والوحدات  عالقة الز�ون وللتغلب على هذه المشكلة 
 في فهم المنافع التي ستعود على المنظمة.

 طبیعة التامین .6

 مفهوم التامین4-1

�عرف التامین على انه عملیة نقل عبء الخطر وتقر�ر الخسائر المستقبلیة, و�ما ان شر�ات التامین تهدف    
ر, لذا فاالشخاص الى الر�ح فأنها تستوفي اقساطا وعموالت من االشخاص المؤمن لهم مقابل تحملها للمخاط
, 1998( الشرع,  المؤمن لهم یلتزمون بتسدید هذه االقساط بناءا على االتفاق المبرم بینه و�ین الشر�ة

). �ما �عرق على انه " نظام �قلل من مظاهر عدم التاكد الموجودة لدى المستأمن وذلك عن طر�ق 296ص
نقل عبء أخطار معینة الى المؤمن , والذي یتعهد بتعو�ض المؤمن له عن �ل او جزء من الخسائر المالیة 

یض والحد من التكالیف التي یتكبدها وجد التامین من اجل تخف). 99,ص 1998التي یتكبدها ( صدقي, 
عاصیر, هذه االحداث �مكن اختصارها �كلمة �الفیضانات والحر�ق واألاالفراد الذین یواجهون احداث متنوعة 

ولد لدى الذین والكثیر من االخطار ت ,واحدة متمثلة �الخطر. والخطر هو المرض المزمن للنشاط االقتصادي
. العاملین مقاولین , اصحاب االسهم ومتمثلة  �النشاطهم االقتصادي, یلعبون او �اخذون دور �بیر في 

�عض هذه االخطار �مكن تحو�لها او نقلها الى االخر�ن النهم مؤمنین ضد المخاطر, وان الفائدة او الغرض 
من نقل وتحو�ل المخاطر الى المؤمن لدیهم هو انهم متخصصین في التامین ضد الخطر وادارة هذه 
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االفراد الذین �عمل التامین على انتشار اونشر التكالیف التي یتعرض لها  ).pearce, 2000,P. 4المخاطر(
�عانون من االحداث المتنوعة عندما تحدث عبر مجامیع من االفراد. حیث ان �ل فرد من افراد هذه المجامیع 

رنة �االفراد الذین هو ا�ضا في خطر من احداث متنوعة لكن فرصتهم في التعرض للمخاطر قلیلة جدا مقا
�عانون من خسائر حقیقة او مخاطر حقیقیة. حیث ان �ل فرد یدفع مبلغ محدد لشر�ة التامین لغرض الحما�ة 

, اذا ان على جزء من المشروع او �ل المشروع حسب نوع الخطر الذي قد یتعرض له المؤمن له او الفرد
ارتهم المالیة قلیلة في حالة وقوع الخطر مقارنة �الذین األفراد او الشر�ات التي تقوم �عملیة التامین تكون خس

لم یؤمنوا انفسهم لدى شر�ات التامین من المخاطر او االحداث المتنوعة عندها فانهم سوف یتكبدون خسائر 
مقارنة �أجمالي نقل الخطر لكلفة  �الحد االدنىاكبر بتحملهم المبلغ الكلي, وهنا شر�ات التامین تحتفظ 

وان من المآخذ التي تؤخذ على شر�ات التامین انها تحتفظ �المتبقي من مبالغ المؤمنین �عد ان یتم التامین, 
 ,pearce( خصم �لفة المخاطر التي تعرضوا لها وال تعیدها للمؤمن لهم, فهي بذلك تحقق ار�احا لها

2000,P.4.( 

 وظائف التامین4-2

�عد وتعد اساس لعمل الشر�ة ,هناك عدد من الوظائف والمهام التي تقوم شر�ات التامین بتقد�مها لز�ائنها 
التامین اداة لمواجهة وتقلیل المخاطر التي یتعرض لها االقراد والمؤسسات من خالل توفیر الحما�ة لها, 

تها �كفاءة وفاعلیة لغرض التقارب بین اضافة الى انه �قوم بتعبئة المدخرات ورؤوس االموال وتوجیهها وادار 
). وعلیة فان اهم الوظائف التي �قدمها التامین ما �أتي( قاسم 13, ص1999النظم الدولیة االخرى ( اجمال, 

 :)157-164, ص2007( سالم,  )53-52, ص 1999, 

خاطر الوقا�ة من الم وسائل الحصول على الحما�ة ومن  وسیلةأذ �عد التامین  الحما�ة. وظیفة .1
واالحداث المحیطة �الفرد او بیئة العمل من خالل قیامه بتغطیة المخاطر وتخفیض نسبة القسط او 

 االعفاء الجزئي منه �عد مرور عدة سنوات في حال عدم وقوع الخطر.

, اذ من خالل التامین �ستطیع الفرد او للعملیة األئتمانیةوسیلة مساعدة وظیفة تقو�ة الضمانات.  .2
حصول على التسهیالت التي تمكنه من الحصول على القروض مما �جعلها اداة تقو�ة الز�ون من ال

 الضمانات التي �قدمها المدین الى الدائن.

التامین �ساعد على تعبئة المدخرات ورؤوس االموال التي تتراكم لدى وظیفة توفیر واستثمار االموال . .3
 ز�ادة النمو االقتصادي وتحقیق االهداف التنو�ة.شر�ات التامین لغرض استثمارها و�التالي تؤدي الى 
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لشر�ات المحلیة �شر�ات دولیة , "�ساعد التامین على التقارب بین دول العالم من خالل ارتباط ا .4
وذلك النها تشترك معها في تغطیة نفس المخاطر والتي �متد نطاقها ألكثر من دولة �مخاطر النقل 

, 2012رز�ق و مراكشي, علیها"(الدولیة من خالل التشجیع والشحن, �ذلك دورها في نمو التجارة 
 ).7-6ص 

وظیفة التسعیر. حیث تقوم الشر�ة بوضع سعر تامیني معین ومحدد لكل نوع من انواع التامین والتي  .5
تتناس مع نوع ومستوى الخطر, و�ذلك �جب ان یتالئم مع الظروف البیئیة المحیطة �الخطر المؤمن 

 ضده.

�ما ان التامین مؤسسة مالیة خدمیة فان انتاجها یتمثل �النشاطات التسو�قیة ومبیعاتها وظیفة االنتاج.  .6
 المتمثلة �العقود التي تمنحها للمؤمن لهم من خالل تقد�مها للخدمة التأمینیة.

وظیفة األكتتاب. یهدف األكتتاب الى تجمیع محفظة فرعیة من الوثائق المختلفة ومن خاللها یتم  .7
غرض اصدار وثائق التامین التي تحتمل تحقیق األر�اح, وترفض الطلبات التي من قبول الطلبات ل

و ووغالبا ما تقوم شر�ات التأمین �أصدار دلیل �حدد المناطق الجغرافیة المحتمل ان تحقق خسائر 
 التي تعمل بها وأألخطار وانواع التامین الذي یتناسب معها و�جب قبولها.

الل هذه الوظیفة تقوم شر�ة التامین �مهمة وضع التعو�ضات للمؤمن وظیفة تسو�ة المطالبات. من خ .8
علیه عند وقوع الخطر فعلیا, �ذلك تحدید مقدار التعو�ض الذي یتناسب مع الخطر من خالل تسو�ة 

 الخسائر.

وظیفة األستثمار. تقوم شر�ات التأمین �أستثمار أألموال المستحصلة من األفراد وخاصة أألفراد الذین  .9
ن على حیاتهم, وذلك لكون مبالغ التامین على الحیاة �بیرة وتعد التزامات طو�لة االجل.یؤمنو 

وظیفة اعادة التامین. من خالل هذه الوظیفة یتم نقل جزء من المخاطر الى جهة اخرى لها  .10
 القدرة على تحمل الخطر متمثلة �شر�ات اعادة التامین.

 انواع التامین 4-3

التي تشمل مجاالت الحیاة المختلفة وتقسم وتصنف لعدة تصنیفات , اذ �مكن هناك عدة انواع من التامین 
 تصنیفها �انواع رئیسة وهي �ما �أتي:
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�شمل هذا النوع من التامین االضرار التي تلحق �االموال جراء التامین على االموال والممتلكات:  .1
ت, الهندسیة, السرقة, تامین مخاطر الحر�ق  واالضرار الملحقة له , مخاطر النقل البحري, السیارا

النقد ضد مخاطر النقل من مكان ألخر ومخاطر حفظه, �ذلك التامین على االنشطة المصرفیة او 
خسارة االر�اح وتامینات اخرى تنصب على االموال فقط, اذ �قوم بتغطیة الخسائر التي تتعرض لها 

 , ص2012و مراكشي,  , ( رز�ق )38-37, ص2014الخفاجي, ( الممتلكات الشخصیة للدمار
 .)53, ص2004, ( محتسب هللا, )5

ا االفراد التي یتعرض لهو�تضمن التامین على حیاة االنسان من الحوادث التامین على االشخاص:  .2
 والتامین على الحیاة او التامین الصحي.

في عهد التامین من المسؤولیة : انتشر هذا النوع من التامین مع ظهور التطور والتقدم الصناعي  .3
النهظة الصناعیة خالل القرن التاسع عشر وانتشار استخدام األالت والمكائن والسیارات في القطاع 
الصناعي, مما ادى الى ز�ادة المخاطر, االمر الذي ترتب علیه ارتفاع االصا�ات التي تحدث للغیر 

لیة على الحوادث التي اثناء العمل او نتیجة استخدام األالت. ونتیجة لذلك ظهر التامین من المسؤو 
یتعرض لها العمال في قطاع الصناعة و�ذلك ما یتعرض له االشخاص من حوادث السیارات ( بو 

 ) .30, ص 1992النجا, 

ولیة ( محل التامین) اذ تتضمن المسؤ وهنا تكون مسؤولیة المؤمن له هي التي ینصب علیها التامین 
المنتجات , المسؤولیة الشخصیة, مسؤولیة رب العمل, لمسؤولیة المهنیة, مسؤولیة االمدنیة العامة, 

 مسؤولیة المقاولین, والمسؤولیة الناتجة عن استخدام السیارات تجاه الطرف الثالث.

 خصائص وشروط التامین 4-4

هناك عدد من الخصائص التي یتصف بها التامین والتي ال تختلف �ثیرا عن الخصائص التسو�قیة للخدمات 
), ( السعید, 118, ص2013) , ( �اظم, 152, ص2013�اتي (الزهیري والبلداوي, ادراجها �ما و �مكن 
 :)Arena, 2006, P.2,( )42, ص2009

خدمات التامین متنوعة ومتعددة التغطیات اذ ) 2( . التامین خدمة غیر ملموسة و ال �مكن رؤ�تها )1(
تختلف مدة سر�انها,  انها تتنوع وفقا لطبیعة الخطر او المبالغ المدفوعة لقاء �ل خطر و�ذلك

فالتامین �ختلف بین الشر�ات سواء فالتامین لشر�ات الطیران �ختلف عن التامین الخاص �شر�ات 
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التامین هو خدمة مستقلة , فهي خدمة آجلة ولیست حالیة تتطلب جهود ترو�جیة ) 3( النقل البحري.
قیع العقد وتنتهي �انتهاء العقد او تعمل على توضیح مزا�ا التامین للز�ائن. فالتامین یبداء من وقت تو 

 اذ تتطلب االستعانة بو�الء و التسو�ق, ةیالتامین خدمة وسیط) 4( احیانا تصل الى مدى الحیاة.
التامین ) 6( التامین خدمة زمنیة التوازن.) 5( في تسو�ق الخدمات.وسطاء وسماسرة والمنتجین 

التامینیة تقترن �القدرة على الوفاء �التزاماتها خدمة حتمیة المالءة المالیة, اذ ان تقد�م الخدمات 
 التامین خدمة تقدیر�ة النتائج.) 7( المستقبلیة تجاه المؤمن لهم.

لغرض قیام التامین بوظائفه فانه البد من توفر شروط مؤ�دة تلتقي مع االحداث المتنوعة و�التالي و 

 :)pearce, 2000,P.4-6ما �اتي(هو و اهم الشروط  التامینعمل یتم 

, ان ال �كون االختیار معاكس. 4, ان ال�كون الخطر اخالقي. 3, تذبذب الخسائر. 2, تجمیع المخاطر.1
.نفاذ العقد. 6, ان تكون الخسارة واضحة وقابلة للتحدید. 5

. دور شر�ات التامین �مؤسسة مالیة  5

البلدان من ناحیة انشطتها ومضمون الوثائق التامینیة التي تصدرها, فشر�ات تتشا�ه شر�ات التامین في �افة 
التامین تعتبر مؤسسات مالیة تعمل �وسیط مالي لتوجیه المدخرات وتجمیعها وتحر�ك رؤوس االموال �شكل 

مثا�ة مباشر وتعبئتها واستثمارها �الشكل االمثل . اذ ان هذه االموال المتجمعة لدى شر�ات التامین تكون �
للحفاظ على  التي تسعىاالحتیاطي الذي یتم من خالله مواجهة االلتزامات المترتبة على عاتق الشر�ات 

تحقیق ذلك یتوقف على تحدید السیاسة االستثمار�ة الناجحة والمثلى للشر�ة �أدنى , ان تنمیتهااموالها و 
 .)24, ص2009 ,(قزعاط مخاطرة واعلى عائد

اشكال التطور االقتصادي واالجتماعي في �افة انحاء العالم, وذلك لمساهمتها في تمثل خدمة التامین احد 
تخفیض االعباء واألزمات التي یتعرض لها المؤمن له جراء تعرضهم للمخاطر المتنوعة. في �افة دول العالم 

او الصحیة او �عتبر التأمین احد أهم أساسیات تقدم البلدان وتطورها على �افة المستو�ات سواء التعلیمیة 
االجتماعیة من خالل اصدار وثائق التأمین التي تعمل على توفیر التغطیة الالزمة لألضرار التي یتعرض لها 

. فالتامین مظهر حضاري واسلوب من خالله یتم تقلیل العبء وأعادة الحالة أألشخاص او تأمین المسؤولیة
مین على توفیر الحما�ة لألفراد والمجتمع و�ذلك الى ما �انت علیه قبل وقوع الخطر, اذ تعمل شر�ات التأ
 لنمو الثروات وفق عقود قانونیة ملزمة للطرفین على تنفیذها.
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 االمصادر المالیة لشر�ات التأمین .7

ان دور شر�ات التأمین في تخصیص الموارد االمالیة لم یدرس �صورة دقیقة ومر�زة �ما هو دور البنوك في   
تشیر الدراسات ان هناك وسائل وادوات متنوعة تساهم في النمو االقتصادي  تخصیص الموارد المالیة. اذ

. لشر�ات التأمین

�عمل له دور ا�جابي �بیر اذ الى ان التامین  )( Webb & et al., 2002 ,P.P.4-5 أذ �شیر �ل من  
مستقبلهم �المشار�ه في تحقیق مبدأ التعاون بین األفراد لذین �كونون معرضین لنفس الخطر ، وتأمین على 

. �ساعد على المحافظه على , وهذا ما �عرف �التكافل االجتماعيتحمل األخطار التي ر�ما یتعرضون لها
ثروات المنشأة من خالل تعو�ضها عن الخسائر التي قد تواجهها �سبب  تعرضها للمخاطر. �ما ان التأمین 

تعز�ز االستقرار �ساعد في الحفاظ على الطاقة اإلنتاجیة للمنشأة . یوفر الطمأنینه في نفوس األفراد من خالل 
تسمح ألدارة المخاطر �كفاءة ,  تحر�ك المدخرات�عمل على , لتجاري ل العمل ا�سه �ما ان التامین ,المالي
, تخفیض نسبة تجمیع وتعبئة رؤوس االموال �كفاءة, الخسائرتخفیض تشجیع التحوط للمخاطر و ,  اكثر

التضخم, تخفیض نسبة البطالة من خالل امتصاص قوة العمل العاطلة في القطاع التامیني, و�ذلك توز�ع 
 .ل عادلكلفة الخطر �شك

من ثم ق اهدافها و استثماراتها وتحقی ز�ائنها و لكل شر�ة مصادرها المالیة التي تعتمد علیها في تمو�لان    
. ولعل اهم مصادر هاوتوجیهها نحو تحقیق اهداف يمساهمتها في تحقیق أألر�اح والعوائد والنمو االقتصاد

 :)27-26ص, 2009تي (قزعاط, �أشر�ات التأمین هو ما ل التمو�ل

وهي عبارة عن راس الماال المدفوع واالحتیاطیات التي تعمل على دعم اموال حقوق المساهمین:  .1
 المر�ز المالي للشر�ة, وتعد �مثا�ة هامش أمان لحملة عقود التامین.

اموال حقوق حملة الوثائق التي تتكون من عقود التأمین على الحیاة والتي تكون اقساطها �بیرة مما  .2
ى تراكم االموال وتجمیعها و�التالي استثمارها, و�ذلك اموال التأمینات العامة عن الحوادث, یؤدي ال

 وهذه االموال تعد قصیرة االجل تزداد سنو�ا.

اموال غیر مرتبطة �اي نشاط تأمیني تتمثل �المبالغ المستحقة لشر�ات التأمین و�عادة التامین وارصدة  .3
تنوعین, وهذه المبالغ او االمال تعتبر اموال قصیرة االجل وتمثل الحسا�ات الجار�ة دائنة او دائنین م

نسبة ضئبلة جدا وهي عادة تكون دیون معدومة وتعد مصدر اساسي ألستثمارات شر�ات التأمین.
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 . التحد�ات التي تؤثر على نمو قطاع التامین6

التامین, هذه التحد�ات  هناك عدد من التحد�ات والعوامل الي اثرت ومازالت تؤثر على نمو وعمل قطاع
والعوامل منها داخلیة ومنها خارجیة تؤثر �شكل مباشر على النشاط التامیني ولعل ابرز هذه التحد�ات التي 

وف السیاسیة التي مر�ها العراق من حروب وحصار ظر لعراق هي ادت الى تدهور نمو القطاع التامیني في ا
له العراق من احتالل وارهاب �سبب تدهور الوضع االمني اقتصادي وهذه �فعل عوامل داخلیة , وما تعرض 

التاثیر على �افة القطاعات االقتصاد�ة �الصناعة والزراعة والتجارة والمالیة والقطاع المصرفي ادت الى 
 والقطاع الخاص اضافة الى قطاع التامین. ولعل ابرز هذه التحد�ات هي ما یلي:

 التامین و عدم االهتمام �ه. اهمال االجهزة الحكومیة المختصة �قطاع .1

والعر�ي �شكل  ي�مفهوم التامین لدى المواطن العراقالتامیني ضعف الوعي التوعیة الثقافیة و ضعف  .2
, اذ ال�متلك المواطنین اي توعیة او ثقافة تامینیة تؤهله لحما�ة ممتلكاته او صحته من المخاطر عام

له من �وارث او ازمات. ان سبب أألهمال  واالحداث التي تحیط �ه او ببیئة عمله وما یتعرض
الثقافي أو ألضعف �مفهوم ألتامین �ان نتیجة تدهور ألوضع االقتصادي للمواطن �سبب االزمات 

وانخفاض القیمة السوقیة للنقد خالل التسعینیات فترة الحصار  والحروب التي مر بها العراق
انت فترة االزدهار والوعي التأمیني لدى � االقتصادي, لكذلك �سبب االهمال الحكومي ا�ضا. لقد

 .مزدهرة في فترة السبعینیات نتیجة لالستقرار أألقتصادي أنذاك في العراق اصحاب رؤوس المال

ضعف دخل الفرد ومحدودیته سبب رئیس لضعف الوعي التامیني, اذا ان الغالب على المجتمع  .3
اذ یرى العدید من  ة النفقات المعیشیة,العراقي انه مجتمع متوسط الدخل فهي ال تكفي لتسدید �اف

الفرد من اموال هي لمواجهة  هوان ما یدخر  االفراد ان التامین هو نوعا من النفقات الترفیهیة الثانو�ة,
 الحاالت الطارئة من المرض.

ادت الى العزوف ارتفاع معدالت البطالة في المجتمعات العر�یة عامة والمجتمع العراقي خاصة  .4
 القطاع لما یتطلبه من استمرار�ة دفع أألقساط ألشهر�ة.واهمال هذا 

القوانین والتشر�عات التي تصدر ال تخدم قطاع التامین العراقي �شكل حقیقي وانما تتجه الى خدمة  .5
والقوانین  والتشر�عات ومنفعة شر�ات ألتامین أألجنبیة, لذا االمر یتطلب اعادة نظر �كافة القرارات

مقالة في شبكة  في العامري اذ �شیر  2005المتعلقة �التامین وخاصة تلك التي صدرت عام 
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هذا االمر یتطلب انشاء سلطة قضائیة تتولى اعداد , 14/7/2015,االقتصادیین العراقیة بتار�خ
ت والتنفیذ تشر�عات وقوانین واصدارها لغرض تنظیم تأمین تكافلي و�ما �حفظ حقوق أألفراد والمؤسسا

 .الفاعل لها اسوة بدول العالم المتقدمة

ضعف النشاط الفعلي لجمعیة التامین العراقیة وذلك ألنها تدار من قبل مسؤولین حكومیین على   .6
الرغم من أن هذه الجمعیة قد تأسست �موجب قانون الجمعیات ومنظمات المجتمع المدني 

https://iraqinsurance.wordpress.com/ 

عزوف الكوادر التأمینیة للعمل في هذا القطاع لقلة المتخصصین في هذا المجال وضعف المهارات  .7
 التدر�بیة وعدم توفر البدائل له.

�ذلك المماطلة قطاعات االقتصاد�ة وعدم الشفافیة النتیجة للفساد المالي واالداري المتفشي في �افة  .8
 وقطاع التأمین الز�ائنادى هذا االمر الى انعدام الثقة بین او التهرب من دفع التعو�ضات 

 والمؤسسات المالیة.

, �ما ان التسو�ق هو تحدید عبر بناء عالقات طو�لة االمد مع الز�ائنتسو�ق الخدمات التأمینیة .9
التسو�ق �ما �عرف  �شكل مر�ح للمؤسسة او الشر�ة. وتعر�ف حاجات الز�ائن و�رضاء هذه الحاجات 

على انه االدات االقتصاد�ة واالجتماعیة التي یتم عن طر�قها تلبیة واشباع الحاجات والرغبات لدى 
ا والتي �كون لها قیمة عند انتاجه االفراد والجماعات من خالل تقد�م منتجات او تبادلها او

فان هذا التعر�ف یتضمن ثالثة عناصر وهي تحدید حاجات الز�ائن,  .(Kotler, 2004,P. 12)رالغی
ارضاء هذه الحاجات وتحقیق أألر�اح. ان تسو�ق الخدمات التامینیة لیس امرا سهال اذ انها خدمات 

خدمات غیر ملموسة وغیر مرئیة وال �مكن آنیة تنتج حسب وقت حدوث الخطر والحاجة لها فهي 
تخز�نها, االمر الذي یتطلب مهارات عالیة بتقد�م هذه الخدمة او انتاجها. لذا فان تسو�ق الخدمة 
التامینیة �عد امرا مهما لغرض التعر�ف بها من خالل الترو�ج واالعالن عنها عبر وسائل أألعالم 

. لذا على شر�ات التامین اتباع سیاسات دة الطلب علیهاالمختلفة لغرض ز�ادة الوعي واالرشاد و ز�ا
تسو�قیة جدیدة تستطیع من خاللها الوصول الى ز�ائنها وتحقیق الفائدة العامة للمجتمع و ز�ادة النمو 

 .)56, ص2009(قزعاط,  االقتصادي
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 نقص المعلومات والبیانات االحصائیة في معظم البلدان النامیة تؤدي الى ضعف اداء ومهام .10
شر�ات التامین من اجل الحصول على االقساط التامینیة لتغطیة النفقات وتحقیق االر�اح, وذلك 

 لمحدود�ة حجم هذه الشر�ات ولوجود شر�ات اجنبیة منافسة اكبر من الشر�ات المحلیة.

 التامین العراقیة العامة شر�ة .7

) لسنة 31استنادا الى قانون الشر�ات التجار�ة رقم ( 14/10/1959تاسست الشر�ة في 
في �غداد �شر�ة اهلیة �اسم( شر�ة التامین العراقیة) تمارس جمیع انواع التامین واعادة  1957

وتخصصت �اعمال التامین تم تامیمها �موجب قرارات تامیم الشر�ات  1964التامین , في عام 
ونقلت الیها محافظ جمیع الشر�ات االجنبیة والعر�یة العاملة في السوق العراقیة على الحیاة 

) والسماح لجمیع الشر�ات 392تم الغاء التخصص �مجب القرار رقم ( 1988انذاك. في عام 
�مزاولة جمیع انواع التامین و�اشرت �األكتتاب �أعمال تأمین السیارات والبحري والبضائع والحر�ق 

صدر قانون الشر�ات العامة الذي فتح للشر�ة  1997متنوعة والهندسي, في عام والحوادث ال
) الخاص بتنظیم اعمال التامین 10صدر قانون رقم ( 2005ابواب المنافسة والتطو�ر, وفي 

والذي تم �موجبه تنظیم عمل شر�ات التامین في ظل االقتصاد الحر والمنافسة. تهدف الشر�ة 
االقتصاد�ة من خالل نشر الوعي التامیني بین افراد المجتمع. وقد بلغ  الى المساهمة في التنمیة

راسمال الشر�ة  االسمي والمدفوع ملیار دینار عراقي, اذ تم ز�ادة راس المال �موجب القانون رقم 
) المذ�ور سا�قا, اذ ان هذه الز�ادة اضیفت لغرض االكتتاب �اعمال التامین االسالمي 10(

 ملیار دینار عراقي)  حسب القیمة الدفتر�ة. 36ى اجمالي اصول تز�د على (التكافلي, اضافة ال

), وفي 6فرعا اذ یبلغ عدد الفروع الموجودة في �غداد( 19) قسما, ولها 15تتالف الشر�ة من (
) موظف موزعین 331�ما یبلغ عدد العاملین في الشر�ة ( ) فرعا.13المحافظات یبلغ عددها (
اذ �شیر الجدول  ) اناث,170و( ) ذ�ور161ة والتخصصات منهم (حسب المستو�ات االدار�

و نسبة التسرب من  2010-2006) الى مجموع العاملین الفعلي في الشر�ة للسنوات 1رقم (
�ما في وموضحة  2010العمل اوترك العمل اذ تبین النسب هناك تفاوت �بیر خصوصا للعام 

 الجدول التالي:

 2010-2006مجموع العاملین والتطور الحاصل للسنوات  :)1جدول رقم (
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مجموع  السنة
 العاملین

نسبة 
 التغیر%

مجموع العاملین 
 خارج قوة العمل

مجموع الموظفین 
 الفعلي

نسبة 
التغیر 

% 

نسبة 
التسرب 

% 
2006 316 7.0 37 279 2.1 11.7 
2007 306 1.2 40 266 4.7 13.0 
2008 333 8.8 44 289 8.6 13.2 
2009 300 10.0 36 264 8.3 12.0 
2010 331 10.0 10 321 22 3 

 .2010-2006المصدر: التقار�ر السنو�ة لشر�ة التامین العراقیة العامة للسنوات 

تزاول الشر�ة انواع متعددة من التامین وهي: التامین الفردي والجماعي على الحیاة, التامین 
�حري/ �ضائع, الحر�ق والهندسي, حوادث عامة الصحي الجماعي, السیارات التكمیلي, 

 والمسؤولیة المدنیة.

-2011) الى ان نسبة المبالغ المنفقة على االعالن الدعا�ة للسنوات2�شیر الجدول رقم (
تنخفض سنو�ا بنسبة �بیرة جدا االمر الذي ادى الى ان انخفاض حاد خاصة  في سنة  2015
بة المبالغ المتحققة من الدعا�ة واالعالموالت بلغت % وهي نس49اذ بلغت نسبة التنفیذ  2015

ملیون دینار عراقي. وهذا االنخفاض �عود ألسباب عدیدة منها وجود الشر�ات  49349000
المنافسة في سوق العمل و�ذلك ضعف الدور االعالمي للشر�ة ودور العالقات العامة في 

ة قد توقف العمل بها لوجودها في الوصول الى الز�ائن , اضافة الى ان عدد من فروع الشر�
 مناطق غیر امنه او مستقرة �سبب التدهور االمني في �ل من الموصل واالنبار. 

 ( �الدینار)2015-2011) مقارنة مبالغ الدعا�ة واالعالن لألعوام 2جدول رقم(

 نسبة التغییر نسبة التنفیذ المتحقق المخطط السنة
2011 80000000 57495000 72% - 
2012 100000000 70918000 71% 23% 
2013 120000000 70984000 59% 0.09% 
2014 150000000 80630000 54% 14% 
2015 100000000 49349000 49% -39% 

 .2015-2011 للسنوات العامة العراقیة التامین لشر�ة السنو�ة التقار�ر: المصدر
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و�قصد �ه التامین على الحیاة لألفراد والتي لها  ) الى التامین الفردي3فیما �شیر الجدول رقم (
خاصیة منفردة تختلف فیها عن �قیة محافظ التامین, اذ تتمثل �ان وثائقه ادخار�ة اضافة الى 
كونها توفر الحما�ة التامینیة للمؤمن له. لذا فان الشر�ة تضع سنو�ا خطة لمتا�عة نشاط جهازها 

دد الوثائق المسوقة او المصدرة خالل السنة, اضافة الى االنتاجي في التامین الفردي من حیث ع
مبلغ التامین وخطة االقساط . و�وضح الجدول ادناه التطور المخطط والمتحقق لعدد ومبالغ 

. نجد من خالل الجدول ان عدد الوثائق الفرد�ة 2015-2011التامین الفردي للسنوات 
بلغت  2015محافظة �غداد ففي سنة  المخططة الزالت ضعیفة جدا مقارنة �عدد السكان في

وثیقة تامین فردي وان ما تحقق منها فاق العدد الى اكثر من الضعف  1200الوثائق المخططة 
وضح الشر�ة سببها, اذا ما علمنا ان هناك انخفاض في وثیقة وهذه الز�ادة لم ت 4044اذ بلغ 

 .رواتب االفراد العاملین واتباع سیاسة التقشف من قبل الحكومة

 2015-2011) تطور وثائق التامین الفردي المخططة والمتحققة للسنوات3جدول رقم (

عدد الوثائق  السنة
 المخططة

عدد الوثائق 
 المتحققة

نسبة التغییر  نسبة التنفیذ%
% 

2011 1100 1083 98% - 
2012 1100 1539 140% 42% 
2013 1100 1231 112% -20% 
2014 1100 3587 326% 191% 
2015 1200 4044 337% 13% 

 2015-2011المصدر: التقار�ر السنو�ة لشر�ة التامین العراقیة العامة للسنوات 

 استثمارات شر�ة التامین العراقیة العامة. 8

االستثمار�ة دد من المجاالت تستثمر شر�ة التامین العراقیة العامة العوائد النقد�ة التي تحصل علیها في ع
 ما �اتي:منها

 االستثمارات العقار�ة. . أ
 في شر�ات القطاع المختلط والخاص. المساهمة  . ب
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 منح القروض العقار�ة.  . ت
 واخیرا االیداعات لدى المصارف.  . ث

 عوائد, اذ نجد ان راذ تشیر الجداول في ادناه الى العوائد المخططة والمتحققة وفقا لمجال االستثما
العقاري مما حقق  االستثمار مجالفي تثمارات �انت ان أعلى االسو سالبة �انت  2010لسنة االستثمارات 

�سبب قلة العوائد من المساهمة في شر�ات القطاع الخاص والمختلط  من اجمالي العوائد% 55نسبة 
 .وانخفاض نسبة الفائدة على الودائع لدى المصارف 

 2010لسنة عوائد االستثمارات المخططة والمتحققة حسب مجال االستثمار :)4رقم(جدول 

مجموع   العوائد المخططة نوع االستثمار
 العوائد

 المتحققة

النسبة الى 
 المجموع%

المتحققة العوائد  نسبة التنفیذ
 للعام الماضي

نسبة التغیر 
عن العام 
 الماضي

%55 ۷۳۷۸٤۲۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰االستثمارات العقاریة  92%  ۱۲٥٥۲۷٤۰۰۰ -41%  

%10 ۱۳۷۲۷۷۰۰۰ ۱٥۰۰۰۰۰۰۰الودائع الثابتة  92%  ۲۲۱۷٤۸۰۰۰ -38%  

%15 ۲۱۱۸۹۱۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰القروض العقاریة  106%  ۱٤٥٦۱۰۰۰۰ 46%  

المساھمة في شركات القطاع 
 الخاص والمختلط

٦۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۷۷۱٦۳۰۰۰ 20%  46%  ۲٦۰٤۷٦۰۰۰ 6%  

%100 ۱۳٦٤۱۷۳۰۰ ۱۷٥۰۰۰۰۰۰۰ المجموع  78%  1883108000 -28%  

 2010لشر�ة التامین العراقیة العامة لسنة المصدر: التقر�ر السنوي 

% عن السنة الماضیة و�عود 21عوائد االستثمار بنسبة الى ارتفاع 2011لسنة ) 5�شیر الجدول رقم (
, اضافة الى الز�ادة 2003د القروض المتاخرة منذ عام یسبب االرتفاع الى نشاط الشر�ة في تسد
 للشر�ة. الحاصلة في بدالت اال�جار للمباني المملو�ة

 2011): عوائد االستثمارات المخططة والمتحققة حسب مجال االستثمار لسنة5جدول رقم(

نوع
 االستثمار

العوائد 
 المخططة

 العوائدمجموع 
 المتحققة

النسبة 
الى 

المجموع
% 

نسبة 
 التنفیذ

المتحققة  العوائد
 للعام الماضي

نسبة التغیر 
عن العام 
 الماضي

االستثمارات 
 العقار�ة

900000000 1010203000 61% 112% 737842000 37% 
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 %19 137277000 %109 %10 163094000 150000000 الودائع الثابتة
 %50 211891000 %101 %12 201617000 200000000 القروض العقار�ة

المساهمة في 
شر�ات القطاع 

 الخاص والمختلط

450000000 277872000 17% 62% 277163000 1% 

 %21 1364173000 %97 %100 1652786000 1700000000 المجموع

 2011المصدر: التقر�ر السنوي لشر�ة التامین العراقیة العامة لسنة 

.العالقة بین ادارة عالقات الز�ون ونمو شر�ة التامین 9

 التامین شر�ة نمو في دور الز�ون  عالقة ألدارة هل الذي ورد في مهجیة البحث,ان االجا�ة على التسائل 
 ستكون بنعم وذلك لوجود عدة اسباب:فان االجا�ة  االدارات؟ من النوع هذا تطبیق اعتمدت لو فیما العراقیة

ان شر�ة التامین العراقیة هي شر�ة تعتمد على الز�ائن في نموها وعملها �الدرجة االولى واالساس فان الشر�ة 
قت انخفاضا حادا في عوائدها. �ما ان ادارة الموارد لو اتبعت استارتیجیة بناء عالقات مع الز�ائن لما حق

البشر�ة في الشر�ة تمتلك �ادر اداري �بیر, لو ان الشر�ة قامت بتدر�ب وتاهل العاملین وتعر�فهم بنظام ادارة 
عالقة الز�ون ألستطاعت من استرجاع ز�ائن سا�قین والتر�یز على الز�ائن الحالیین بتزو�دهم بوثائق التامین 

م خدمات حسب رغباتهم وتفضیالتهم. النقطة االخرى والمهمة �ما ان استراتیجیة عالقة الز�ون قائمة وتقد�
على جمع البیانات والمعلومات المتعلقة بز�ائنها وامتالكها لقاعدة معلومات عر�ضة تمكنها من دراسة وتحلیل 

ة او حدة االعالم التي تقوم �االعالن هذه المعلومت واالستفادة منها �كسب ز�ائن مر�حین. اضافة الى ان ادار 
والدعا�ة والترو�ج لخدمات الشر�ة التامینیة قامت �استهداف ز�ائن في مختلف القطاعات من خالل الذهاب 
الى الز�ون بدال من انتظار الز�ون لكانت قد حققت ار�اح ونمو في مواردها وعوائدها. مما ذ�ر نستطیع القول 

 من قبلشر�ة التامین العراقیةدارة عالقة الز�ون فیما لو طبقت وتم اعتمادهاان هناك عالقة ودور �بیر ال
 اساسیة للشر�ة.كاستراتیجیة 

نجد ان شر�ة التامین العراقیة العامة لم تعتمد على مبداء او استراتیجیة الذهاب الى الز�ون وانما  
 تعتمد على

 والتوصیات االستنتاجات.10

 :االستنتاجات-1

لقاعدة بیانات قو�ة تتضمن �افة المعلومات المتعلقة �الز�ون. عدم امتالكها•

155



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two     / Al-Kut University College   7419 - 2414                  الثاني/ العدد كلیة الكوت الجامعة         

 

 االعالمي والترو�جي �الشكل الصحیح. ضعف دورها  •

تعتمد على التر�یز على الخدمات المقدمة للز�ون بدال من التر�یز على الز�ون ذاته اذ تشیر البیانات  •
ما قسناها �عدد السكان لكل محافظة  الى قلة الوثائق التامینیة المصدرة والمخططة او المتحققة اذا

 من االفراد الناضجین.

. ضعف دور شر�ة التامین العراقیة التوعوي والتثقیفي بین �افة فئات المجتمع •

�ما ان شر�ة التامین العراقیة هي شر�ة حكومیة لذا �بقیة مؤسسات الدولة دائما ما تالقي هذه  •
نظامها او استراتیجیتها لعدم رغبة االفراد المؤسسات صعو�ة في حال احداث تغییر معین في 

 العاملین بتغییر اسلوب العمل.

 :التوصیات -2

في ضوء سیر البحث واالستنتاجات نضع عدد من التوصیات, لغرض تفعیل دور شر�ات التامین العراقیة 
 �كافة انواعها یوصي البحث �ما�اتي:

المستقبلي �التغیرات التي قد تحصل لدى الز�ون.بناء قاعدة بیانات ومعلومات الز�ائن لضمان التنبوء  •

االذاعة والتلفز�ون ز�ادة الدور االعالمي والترو�جي واالعالني لشر�ة التامین في �افة وسائل االعالم  •
 والتواصل االجتماعي.الدورات والنشرات والمجالت  والصحف 

تثقیفیة وفوائد واهمیة التامین للمواطنین ز�ادة الوعي والثقافة التامینیة لدى المواطن من خالل البرامج ال •
 لضمان توفر الدعم المالي �لیا او جزئیا و�ما ینسجم مع مستوى الدخل الفردي للمواطن.

 رفد قطاع التامین �الخر�جین من الكلیات واالقسام المختصة بهذا القطاع و المؤهلین علمیا وعملیا •
 .وز�ادة عدد العاملین فیها

 دیثة ومتطورة في تقد�م الخدمات و�ناء قاعدة استراتیجیة.اتباع استراتیجیات ح •

توسع استثمارات قطاع التامین �شكل واسع خاصة في القطاع الخاص �شكل اكبر من القطاع •
 .وز�ادة فرص االستثمار المصرفي والعقاري لمنح الفرصة امام الشباب بتنفیذ مشار�ع خاصة ومر�حة

 و المراجع المصادر
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, " تحلیل العوامل المؤد�ة الى ضعف نمو قطاع التامین واستثماراته في فلسطین( دراسة 2009جمیل, قزعاط, اسیل  .1
, رسالة ماجستیر مقدمة الى الجامعة "تطبیقیة على شر�ات التامین المدرجة في سوق فلسطین لالوراق المالیة)

فلسطین.  -كلیة التجارة, غزة–االسالمیة 

 في الكتا�ات االقتصاد�ة العراقیة ",مكتبة التأمین العراقي, الطبعة االلكترونیة, لندن. , "التامین2014مصباح, �مال.,  .2

, "المحاسبة في المنظمات المالیة( المصارف وشر�ات التامین)",دار ومكتبة الحامد للنشر 1998الشرع, مجید.,  .3
 والتوز�ع , الطبعة االولى, عمان.

 , " مباديء التأمین ", دار النهضة العر�یة, القاهرة.1998., صدقي, محمد صالح الدین., و شاكر, علي احمد .4

العامري, فالح جاسم, " أجراءات مهمة للنهوض �قطاع التامین وتفعیل دوره في االقتصاد العراقي", مقال منشور  .5
 www.iraqieconomists.net, 14.07.2015بتار�خ 

, 03.08.2016مراد خان, مرزا مجید., " سوق التأمین في العراق" مقال منشور بتار�خ  .6
https://iraqinsurance.wordpress.com 

المیة, , " نظر�ة التامین المشكالت العلمیة والحلول االس2007سالم, اسامة عزمي., و موسى, شقیري نورس.,  .7
 مصر.-الطبعة االولى, دار الفكر الجامعي, االسكندر�ة

, " اصول التأمین ( عقد الضمان)" , الطبعة االولى, منشورات الحلبي الحقوقیة , 1999الجمال, مصطفى محمد., .8
 بیروت.

 ," محاظرات في عقد التامین ", الدار الجامعیة , بیروت.1999قاسم, محمد حسن.,  .9

," تقییم جودة الخدمات التأمینیة في شر�ة التأمین الوطنیة فرع الدیوانیة", مجلة القادسیة 2013كاظم, الهام نعمة.,  .10
 .3, العدد 15للعلوم االدار�ة واالقتصاد�ة , المجلد 

 ادارة االعمال" مؤسسة رؤ�ة للطبع والنشر, االسكندر�ة." ادارة الخدمة التأمینیة في , 2009السعید, محمد عاطف.,  .11

), ادارة عالقة الز�ون واثرها في بناء المیزة التنافسیة في القطاع المصرفي, 2015محمد خوجلي., ( محمد احمد, .12
 اطروحة د�توراه فلسفة في ادارة االعمال, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا, �لیة الدراسات العلیا.

االقتصاد الوطني دراسة مقارنه بین ," دور قطاع التامین في تنمیة 2012رز�ق, �مال., و مراكشي, محمد لمین.,  .13
, -تجارب الدول -الجزائر و مصر" , الملتقى الدولي السا�ع حول الصناعة التأمینیة الواقع العملي وآفاق التطو�ر

 د�سمبر. 4-3جامعة حسیبة بن نبو علي ,الجزائر ,  

 مین العراقي., " مدخل لدراسة التأمین" , الطبعة االولى, مكتبة التا2014الخفاجي, منعم.,  .14
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, " التأمین في القانون الجزائري" الجزء االول, الطبعة الثانیة, دیوان المطبوعات الجامعیة, 1992ابو النجا, ابراهیم.,  .15
 الجزائر.

," تأثیر التسو�ق األلككتروني في عناصر المز�ج 2013الزهیري, احمد خلف., و البلداوي, عالء عبد الكر�م هادي.,  .16
 , الفصل االول.22لتأمینیة, مجلة دراسات محاسبیة ومالیة, المجلد الثامن, العدد التسو�قي للخدمة ا

 . 2012-2006التقار�ر السنو�ة لشر�ة التامین العراقیة العامة  للسنوات من  .17

في  4027, جر�دة الوقائع العراقیة , العدد 2006) لسنة 6تعلیمات اسس استثمار اموال المؤمنین رقم ( .18
19/10/2006. 

), اثر تطبیق ادارة عالقة العمالء على اداء البنوك التار�ة المصر�ة, 2012السعدني, نرمین احمد عبد المنعم., ( .19
 جامعة القاهرة. –رسالة د�توراه مقدمة الى �لیة التجارة 

 المصادر االجنبیة

19. Arena, Marco. 2006, “Does insurance Market Activity Promote Economic Growth? A
cross-country study for industrialized and developing countries”, World Bank, research 
working paper 4098, December. 

20. Pearce, David., 2000, “The insurance industry and the conservation of Biological
Diversity an analysis of the prospects for Market creation”, University College London, 
Prepared for the OECD working on Economic Aspects, December. 

21. Webb, IANP., & Grace, Martin F., 2002, “The Effect of Banking and insurance on the
growth of capital and output”, Centre for Risk Management and Insurance, Working Paper 
02-1, March. 

22. Chang, Chi-hung., & Chein-Chiang Lee., 2012, “Non-Linearity between Life Insurance
and Economic Development: A revisiting Approach”, the international Association for the 

-www.palyraveGeneva Risk and Insurance Review.  , Theof insurance economics study
journals.com/grig/ 

23. Kotler, Philip., Bernard Debois, Kevin., & Keller, Delphine., 2004, “ Marketing
Management”, 11th edition,  McGraw, USA 

24. David Loshin : Business Intelligence, The Savvy Manager's Guide, Morgan
Kaufmann Publishers 2003. 

25. Judith, Kincaid, (2003), "Customer relationship Management", Hewlett Packard,
First edition. 

26. Francis, Buttle., (2005), " Customer relationship Management" Elsevier, First
edition. 
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 في العراق جز الموازنة العامة وسبل مواجھتھرؤیة مستقبلیة حول ع
 )2008 - 2016للمدة (

 م.م. شروق عباس مرزاو        م.د. أنور محسن صكب

 جامعة واسط

 المستخلص

ولة إحدى أھم المشاكل االقتصادیة، وتفاوتت بشأنھا تعد مشكلة عجز الموازنة العامة للد
الدول النامیة، وفي بلد مثل العراق اآلراء وأصبحت صفة شبھ مالزمة سواء للدول المتقدمة أو 

یحدث فیھ العجز بشكل ھیكلي أي في ھیكل اإلیرادات والنفقات العامة للموازنة، ویكمن الخلل 
، ةـیة وأخرى داخلیـت العامة وبفعل عوامل عدة خارجعند زیادة النفقات العامة على اإلیرادا

وبشكل عام یرتبط تمویل الموازنة العامة في االقتصاد العراقي على اإلیرادات النفطیة التي ھي 
حصیلة التأثیر بأسعار النفط العالمیة، إذ أن انخفاض ھذه األسعار یكون لھ أثر سلبي في خفض 

لنفقات العامة بشقیھا الجاري واالستثماري مما یولد ذلك اإلیرادات النفطیة الالزمة لتغطیة ا
في بیان رؤیة مستقبلیة حول عجز الموازنة العامة لذا تركزت مھمة البحث األثر العجز المالي، 

معرفة تمویلھ وما یتركھ ذلك التمویل من آثار اقتصادیة، إذ یتم بطرق  في العراق من خالل 
االقتراض الداخلي أي من البنك المركزي أو تغطیة ذلك العجز عن طریق  مختلفة عن طریق

المصارف التجاریة، أو عن طریق االقتراض من مصادر خارجیة أو السحب من االحتیاطیات 
واالستثمارات الخارجیة، أو عن طریق الزیادة في اإلصدار النقدي، مما یولد ضغوطاً تضخمیة 

جعل بالدولة األمر الذي م لألسعار فضالً عن ظھور الدین العام، ینجم عنھا ارتفاع المستوى العا
بطرق انكماشیة تتلخص بزیادة الحصیلة الضریبیة لمواجھة العجز وآثاره  أن تتبع سیاسة مالیة

وتخفیف بھدف تحقیق استقرار مالي ومحاربة الفساد المالي واإلداري وتقلیص اإلنفاق العام 
  حدة الضغوط التضخمیة.

قدمةالم  

، عجزاً في الموازنة العامة، وذلك نتیجة لزیادة واجھ العراق شأنھ شأن الدول النامیة
منھا  نفقاتھا العامة على إیراداتھا العامة، وذلك یعود إلى عدة أسباب أدت إلى ظھوره

اعتماد الموازنة على اإلیرادات النفطیة التي ھي حصیلة التأثیر باألسعار العالمیة 
ي الموازنة في ــتعانكما ، رادات الضریبیة ـوضعف مساھمة اإلیللنفط الخام 

ً یتمحور في ھیكــراق من عجــــالع دة ــات للمــل كل من اإلیرادات والنفقــزاً ھیكلیا
)، ومن الوسائل التي استخدمت لتقلیل العجز ھي اللجوء إلى 2008-2016(

وھناك رؤیة مستقبلیة دي، أو عن طریق اإلصدار النق االقتراض الداخلي أو الخارجي
تمثل بعبء الدین العام وتولید الضغوط مما یترك أثراً ی في تمویلھللعجز تكمن 

مالیة ما تتبعھ الدولة وسائل وإجراءات التضخمیة،إذ یمكن مواجھتھ من خالل 
ً ولكن بشكل متوازن انكماشیة من أجل  ھدفھا التخلص من ذلك العجز لیس نھائیا

االقتصادیة، مما یتطلب البحث عن طبیعة وأسباب العجز في تحقیق الرفاھیة 
 الموازنة العامة في ظل الظروف االقتصادیة التي یمر بھا العراق.
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إن انخفاض أسعار النفط في السوق الدولیة الذي یشكل المصدر الرئیسي  -إشكالیة الدراسة:
عراق األمر الذي للموازنة العامة، أثر ذلك بشكل كبیر على الموازنة العامة في ال

 یؤدي إلى انخفاض اإلیرادات العامة من جھة، وزیادة النفقات العامة من جھة أخرى.

وھذا یتطلب بالضرورة تغییر السیاسات المطبقة وربما یتطلب األمر تغییر بعض 
أو اللوائح واإلجراءات التي كانت مطبقة بالسابق، وھذا ما یثیر التساؤل القوانین 

 یاسة المالیة المطبقة خالل مدة الدراسة.حول مدى نجاح الس

 -فإن ھدف الدراسة یتمحور باآلتي: ھذه اإلشكالیة في إطار -ھدف الدراسة:

 .من خالل المدارس الفكریةومحاولة عالجھ تحدید مفھوم عجز الموازنة العامة  .1
 تحدید طبیعة عجز الموازنة العامة وبیان أسبابھا في العراق. .2
 ظل التغیرات والظروف التي یعیشھا العراق.الرؤیة المستقبلیة في  .3

للسیاسة تنطلق الدراسة من فرضیة مفادھا ھو غیاب الرؤیة المستقبلیة  -فرضیة الدراسة:
باعتباره عجزاً ھیكلیاً، لذا ال نجد أن ھناك  العامة ألسباب وطبیعة عجز الموازنةالمالیة 

ً تسعى إلیھ  ً واضحا ومستقبلیا من العجز الذي حدث، مما  السیاسة للتخلصتلك ھدفا
أسالیب تمویل العجز التي ترك فیھا  من خاللعلى االقتصاد العراقي انعكس ذلك سلباً 

 تضخمیة.وارتفاع الضغوط التفاقم حجم الدین العام  آثاراً اقتصادیة تتلخص في 

في ضوء استمرار عجز الموازنة العامة وتزایده، فإنھ یجب أن تكون ھناك  -خطة الدراسة:
رؤیة مستقبلیة للسیاسة المالیة تأخذ بنظر االعتبار التغیرات والظروف التي یعیشھا 

المحاور العراق من أجل السیطرة على ذلك العجز، وھذا ما سوف نحاول توضیحھ في 
 -:التالیة

 مفھوم عجز الموازنة العامة. .1
 طبیعة وأسباب عجز الموازنة العامة في العراق. .2
 رؤیة مستقبلیة حول عجز الموازنة العامة وسبل مواجھتھا في العراق. .3

أنواع العجز) -مفھوم عجز الموازنة العامة (مفھومھ في النظریات االقتصادیةالمحور األول//   

عجز الموازنة على أنھ  یعرف -:في النظریات االقتصادیة مفھوم عجز الموازنة العامة / أوالً 
انعكاس لعدم قدرة اإلیرادات العامة على تغطیة النفقات العامة، أي زیادة النفقات العامة على 

، أو أنھ ظاھرة اقتصادیة تحدث بشكل عام على مستوى الدول المختلفة عندما )1(اإلیرادات العامة
ء تخطیط أو تقدیر الحكومة یزید اإلنفاق الحكومي على اإلیرادات الموجودة وھو ناتج عن سو

لإلنفاق العام مما یتطلب البحث عن اإلیرادات التي تكفل تخفیض ھذا العجز والسعي لترشید 
 .)2(ماإلنفاق العا

وینطلق مفھوم العجز في النظریات االقتصادیة، فالمدرسة الكالسیكیة تعتبر أن مبدأ توازن 
الموازنة ھدفاً یجب تحقیقھ في جمیع الظروف، أي تكون النفقات العامة في حدود اإلیرادات 
العامة، والوسیلة الوحیدة للحصول على اإلیرادات ھي الضرائب أما االقتراض فھو 
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فیرى كینز إن لتدخل الدولة أثراً  ، أما المدرسة الكینزیة)3(الت استثنائیةفي حا مرفوض اإلَ 
واضحاً على االقتصاد الرأسمالي، إذ ینبغي أن تكون ھناك نفقات حكومیة یجري تمویلھا عن 
طریق االقتراض من أجل دعم الطلب والعمالة، مما أثر ذلك بالموازنة العامة والتضحیة 

وازن االقتصادي، وإمكانیة تنظیم الموازنة بعجز مقصود من بالتوازن الحسابي محل الت
خالل زیادة اإلنفاق لتفعیل الطلب الذي عده مفتاح حل األزمة والذي استطاع بأدواتھ حل 

، وعند ظھور )4(األزمة إلى أن دخلت الرأسمالیة مشكلة أخرى تتمثل بالتضخم ألركودي
فإنھا تنص على تحجیم دور الدولة في النشاط النظریة النقدیة الحدیثة لالقتصادي الفریدمان 

االقتصادي حیث ترى إن السبب الرئیسي لعجز الموازنة العامة ھو تدخل الدولة من خالل 
ً معھ  سیاستھا المالیة في النشاط االقتصادي مسببة تدھوراً في النمو االقتصادي مصطحبا

كي تؤثر في المتغیرات التضخم على اعتبار أن السیاسة المالیة تحتاج لفترة طویلة 
االقتصادیة بسبب بطئ فعالیة التشریعات والقرارات اإلداریة من جھة، واختالف الظروف 
االقتصادیة واالجتماعیة في فترة نجاح األفكار الكینزیة في الظروف التالیة لھا، وتألقت ھذه 

البنك الدولي األفكار في الدول الصناعیة والسیما بعد تبني كل من صندوق النقد الدولي و
 .)5(لمعالجة األزمات الناتجة من تفاقم العجز والبطالة والركود االقتصادي

ھناك ثالث أنواع للعجز یمكن توضیحھا  -:أنواع العجز في الموازنة العامة ثانیاً/
 -:)6(باآلتي

وقد یسمى بالعجز الموسمي ویحدث نتیجة ألسباب طارئة غیر  -:العجز المؤقت.1
بسبب خطأ في تقدیر بعض عناصر الموازنة العامة وھذا النوع من العجز اعتیادیة أو 

یزول بزوال السبب المؤدي إلیھ، ویمكن معالجتھ بعد فترة زمنیة قصیرة قد تكون في 
یمكن حدوثھ في االقتصاد اإلسالمي بسبب تأخر حصیلة  الموازنة القادمة، وھذا العجز

 الزكاة أو الجزیة.

ویسمى بالعجز المخطط أو المقصود وھو الذي تسمح  بھ الدولة في  -:العجز المقدر. 2
الموازنة بحدود وشروط معینة، حیث تقوم الدولة بصورة مقصودة إلى زیادة نفقاتھا 

طویالً أو قصیراً حسب الظروف والحاجة التي  العامة على إیراداتھا العامة وقد یكون
 تلجأ إلیھا الدولة.

جز الذي یحدث عندما ال تغطي اإلیرادات العامة النفقات وھو الع -:العجز الھیكلي.3
العامة بصفة مستمرة فیصبح عجزاً دائماً والسبب في ذلك یعود إلى عدم توازن الجھاز 
المالي للدولة الناتج من زیادة اإلنفاق العام بمعدل یزید قدرة االقتصاد القومي أي قدرة 

وعدم البحث عن العمل  ف صورھاالدخل القومي على تحمل األعباء العامة بمختل
، وھذا یشیر إلى المنتج ومحاولة الحصول على إعانات البطالة واإلعانات االجتماعیة
 ً   .)7(خلل الھیكل االقتصادي قد ال یكون فیھ اإلنفاق العام منتجاً إنتاجاً كافیا

 )2016-2008طبیعة وأسباب عجز الموازنة العامة في العراق للمدة (المحور الثاني// 

 )2016-2008طبیعة عجز الموازنة العامة في العراق للمدة ( أوالً/
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قامت الكثیر من الدول النامیة ومنھا العراق بمواجھة مشكلة عجز الموازنة العامة 
ضمن سیاق برنامج اإلصالح االقتصادي المتمثل بسیاسات التثبیت االقتصادي 

لة سیاسة مالیة انكماشیة مھمتھا تخفیض والتكییف الھیكلي، إذ من خاللھ أتبعت الدو
وذلك عن طریق ترشید النفقات العامة وزیادة اإلیرادات الضریبیة من العجز المالي 

 .)8(أجل تحقیق النمو االقتصادي والسیطرة على معدالت العجز في الموازنة العامة

ومعدالت نموھا في  جانب اإلیرادات العامةالذي یبین ) 1الجدول (بیانات  وبحسب -
) إذ 2014-2008في تزاید مستمر خالل المدة (نجد إنھا )، 2016-2008العراق للمدة (
، ثم ارتفعت لتبلغ 2008) ملیون دینار في عام 50775081كانت تبلغ (

)، ورغم %17.1وبمعدل نمو سنوي بلغ ( 2014) ملیون دینار في عام 139640628(
 ة أقل من نسبة الزیادة في النفقات العامة.ھذه الزیادة إال أنھا كانت بنسب

ً خالل عامي ( - ، حیث بلغت )2016-2015ثم سجلت تلك اإلیرادات انخفاضا
ثم   )%32.6-وبمعدل نمو سالب ( 2015ملیون دینار في عام   )94048364(

ملیون  )81700803والبالغة فیھ ( 2016انخفضت إلى دون ذلك المستوى في عام 
، وتشیر الحسابات الختامیة أن الزیادة أو  )%13.12-انخفاض قدره (دینار وبنسبة 

 االنخفاض في اإلیرادات العامة ترجع إلى الزیادة أو االنخفاض في اإلیرادات النفطیة
 وذلك بسبب تأثر تلك اإلیرادات باألسعار العالمیة للنفط الخام.

ره على القطاع النفطي فضالً عن كون االقتصاد العراقي اقتصاد ریعي یعتمد في تصدی -
دون االھتمام بالقطاعات اإلنتاجیة األخرى المتمثلة بالصناعة والزراعة، أي تعقیم دور 
ھذه القطاعات في خلق الناتج المحلي اإلجمالي، لذا أن ھذه السمة في االقتصاد العراقي 

، واستناداً لذلك نرى أن اإلیرادات النفطیة )9(تجعلھ عرضة للتقلبات في السوق النفطیة
)من %97.5( بلغ ارتفاع نسبةفیھا تساھم بنسبة كبیرة في تمویل الموازنة والتي شكلت 

انخفاضاً بلغت فیھا سجلت  والتي 2016قیاساً لھا بعام ،2013 في عام اإلیرادات العامة 
-و سالب قدره (وبمعدل نمملیون دینار   )69773400فیھا اإلیرادات النفطیة(

، ویرجع سبب )%85.40وكذلك انخفاض نسبتھا إلى اإلیرادات العامة إلى ( )13.12%
والتي انخفض فیھا سعر الذي حدث في أسعار النفط العالمیة  ذلك التدھور إلى التذبذب

 .فضالً عن انخفاض حجم الصادرات النفطیة ) دوالر40البرمیل النفطي إلى أقل من (
أما اإلیرادات الضریبیة فكانت نسبتھا إلى اإلیرادات العامة منخفضة جداً ومتجھة نحو  -

 )2932858والبالغة فیھا ( 2013الھبوط المستمر وصوالً ألدنى مستوى لھا في عام 
ویرجع سبب ذلك االنخفاض إلى  )،%2.5ملیون دینار وبمعدل نمو منخفض قدره (

جمود النظام الضریبي وشیوع حاالت التھرب ضعف الكفاءة في اإلدارة الضریبیة و
، )10(الضریبي مما ساھمت ھذه العوامل في حدوث العجز المالي في الموازنة العامة

ً یتأرجح ما بین (2016-2015وخالل عامي ( ً نسبیا -15399332) شھدت تحسنا
كما إن نسبتھا إلى اإلیرادات العامة كانت تتراوح مابین  ملیون دینار، )11927403

مما یشیر ذلك إلى التدابیر التقشفیة لمعالجة العجز من خالل زیادة )، 14.6%-16.4%(
فرض الضرائب المباشرة على الدخول والرواتب والضرائب غیر المباشرة على السلع 

 السلع المستوردة.الكمالیة وزیادة الرسوم والتعریفة الكمر كیة على بعض 
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(بالملیون  )2016-2008) اإلیرادات العامة ومعدالت نموھا في العراق للمدة (1جدول (
 .دینار)

اإلیرادات  السنواتا
 العامة

معدل 
 النمو
ي السنو
% 

اإلیرادات 
 النفطیة

نسبتھا إلى 
 اإلیرادات 
 العامة%

اإلیرادات 
 الضریبیة

نسبتھا إلى 
اإلیرادات 
 العامة%

2008 50775081 -- 45218084 89.1 5556997 10.9 
2009 50408215 -0.7 47528261 94.3 2879954 5.8 
2010 61735312 22.5 59794180 96.9 1941132 3.1 
2011 80934790 31.1 76184137 94.1 4750653 5.9 
2012 1023268 26.4 99657735 97.3 2669163 2.7 
2013 119296663 16.6 116363805 97.5 2932858 2.5 
2014 139640628 17.1 -- -- -- -- 
2015 94048364 -32.6 78649032 83.6 15399332 16.4 
2016 81700803 -13.12 69773400 85.40 11927403 14.6 

 وزارة المالیة/ الموازنة العامة العراقیة/ دائرة الموازنة. -المصدر: -
 الباحثان.معدالت النمو والنسب من استخراج  -
 .2016مأخوذة من قانون موازنة  2016بیانات  -
وفیما یتعلق بجانب النفقات العامة المتحصلة من اإلنفاق الجاري واالستثماري كما  -

-2008)، نالحظ أنھا آخذة بالزیادة المطردة خالل المدة (2یشیر إلیھا الجدول (
ثم ازدادت لتصل  2008) ملیون دینار في عام 59861973)، إذ بلغت (2014

 2014ملیون دینار في عام  )163416518فیھ ( والبالغةأعلى مستویاتھا إلى 
) خالل تلك %18.1-%15.7محققة معھا معدالت نمو متقاربة تتراوح ما بین (

في اإلنفاق الجاري المتمثل وترجع الزیادة في النفقات العامة إلى الزیادة  المدة،
العاملة في القطاع الحكومي سواء في قطاع التعلیم أو األجور والرواتب للفئات ب

) من %60.5حیث بلغت نسبة اإلنفاق الجاري (أو الشؤون العسكریة،  الصحة
اإلنفاق العام ، في حین تراجعت حصة اإلنفاق االستثماري من اإلنفاق العام بنسبة 

أنھ في  إال ، تسببت في تفاقم مشكلة العجز في الموازنة العامة ) مما 39.5%(
ً ) 2016-2015(عامي  وصل بحدوده الدنیا إلى حققت النفقات العامة تراجعا

وبمعدل نمــو سنوي سـالب قـدره    2016) ملیــون دینار في عاـم 105895722(
وذلك نتیجة النخفاض اإلیرادات العامة الموجھة لتمویل تلك النفقات  )11.4%-(

نفاق الجاري واإلنفاق اإلنفاقیة المتمثلة باإل انخفاض البنودفضال عن 
في عام ) ملیون دینار 80149411انخفض اإلنفاق الجاري إلى (إذ االستثماري،

، بالوقت الذي  2014) ملیون دینار في عام 98793961بعد أن كان یبلغ ( 2016
للعام نفسھ بعد أن كانت ) %24.31انخفضت فیھ نسبة اإلنفاق االستثماري إلى (

نسبة اإلنفاق الجاري التي  في ، وما صاحبھ زیادة 2014) في عام %39.5بلغ (ت
وذلك بسبب زیادة نفقات الحرب على داعش  2016) في عام %75.7( تبلغ

 خالل تلك الفترة.
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 .)بالملیون دینار( )2016-2008) النفقات العامة ومعدالت نموھا في العراق للمدة (2جدول (

معدل  العامةالنفقات  السنوات   
 النمو

السنوي
% 

اإلنفاق 
 الجاري

إلى نسبتھ 
 النفقات

 العامة%

اإلنفاق 
 االستثماري

إلى نسبتھ 
النفقات 
 العامة%

2008 59861973 -- 44190746 73.8 15671227 26.2 
2009 69165523 15.5 54148081 78.3 15017442 21.7 
2010 84657466 22.4 60980694 72 23676772 28 
2011 96662767 14.2 66596473 68.9 30066292 31.1 
2012 117122930 21.2 79954033 68.2 37177897 31.8 
2013 138424608 18.2 83316006 60.2 55108602 39.8 
2014 163416518 18.1 98793961 60.5 64622557 39.5 
2015 119462429 -26.9 78248392 65.5 41214037 34.5 
2016 105895722 -11.4 80149411 75.7 25746311 24.31 
 وزارة المالیة/ الموازنة العامة العراقیة/ دائرة الموازنة. -المصدر: -
 معدالت النمو والنسب من استخراج الباحثان. -
 .2016مأخوذة من قانون موازنة  2016بیانات  -

ما یخص الوضع الكلي للموازنة العامة من حیث جانبیھا أإلیرادي واإلنفاقي للمدة  -
والذي یبین فیھ حدوث زیادة مستمرة في   )3المذكورة، وكما ھي موضحة في جدول (

النفقات العامة بشكل یفوق الزیادة في اإلیرادات العامة مسببة معھا تزاید العجز المالي 
وبالزیادة   2008) ملیون دینار في عام 9086892-( ) حیث بلغ2016-2008للمدة (

 ارتفع العجز كنسبةكما  2016) ملیون دینار في عام 24194919-( وصل إلىالمستمرة 
-)، أما نسبتھ إلى النفقات العامة بلغت (%29.61-( لیصل إلىإلى اإلیرادات العامة 

بشكل یفوق نسبة العجز  وھذا یبین ارتفاع نسبة العجز إلى اإلیرادات العامة، )22.84%
نسب مساھمة كل من اإلیرادات والنفقات  )4وكما یبن الجدول ( ،إلى النفقات العامة

العامة والعجز في الناتج المحلي اإلجمالي، إذ نالحظ أن النفقات العامة تساھم بنسبة أكبر 
من اإلیرادات العامة في تكوین إجمالي الناتج المحلي والتي بلغت أعلى نسبة لھا 

ً لھا بنسبة اإلیرادات العامة التي 2014) في عام 61.33%( بلغت لنفس العام  قیاسا
ً على تفاقــم العجز كنسبة  إلى الناتــج المحلي ـانعكس سلبمما  )    52.41%( ا

یؤكد أن العجز في الموازنة العامة ھو عجزاً ھیكلیاً ، مما )%9.2-غ (ــي لیبلـاإلجمــال
أي في ھیكل كل من اإلیرادات العامة والنفقات العامة وكون أن حجم اإلیرادات العامة 

ھ ال تغطي حجم النفقات العامة ، فضالً عن ضعف النمو في الناتج المحلي اإلجمالي فی
وذلك بسبب عدم توازن الجھاز المالي الناتج من زیادة النفقات العامة بشكل یفوق قدرة 

 االقتصاد الوطني لتحمل ھذه األعباء المالیة.
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(بالملیون  )2016-2008() تطور العجز في الموازنة العامة في العراق للمدة 3جدول (
 .دینار)

الموازنة  النفقات العامة اإلیرادات العامة ت السنوا   
 بعجز العامة

نسبة العجز إلى 
 اإلیرادات العامة

% 

نسبة العجز 
إلى النفقات 

 % العامة
2008 50775081 59861973 -9086892 -17.9 -15.2 
2009 50408215 69165523 -18757308 -37.21 -27.1 
2010 61735312 84657466 -22922155 -37.12 -27.1 
2011 80934790 96662767 -15727976 -19.43 -16.3 
2012 1023268 117122930 -14796032 14.45 -12.6 
2013 119296663 138424608 -19127944 -16.03 -13.8 
2014 139640628 163416518 -23775889 -17.02 -14.5 
2015 94048364 119462429 -25414065 -27.02 -21.3 
2016 81700803 105895722 -24194919 -29.61 -22.84 

 مصدر الجدول من عمل الباحثان باالستناد إلى بیانات الجداول السابقة. -
 .) نسب اإلیرادات والنفقات العامة والعجز للناتج المحلي اإلجمالي4جدول (

   
السنوا

 ت

الناتج المحلي 
 اإلجمالي
باألسعار 
 الجاریة

(بالملیون 
 دینار)

نسبة اإلیرادات 
 العامة إلى الناتج

% 

نسبة النفقات 
 العامة إلى الناتج

% 

نسبة العجز 
 إلى الناتج

% 

2008 157.026061
6 

32.33 38.12 -6.1 

2009 139.642187 36.09 50.0 -14.4 
2010 158.521511

5 
39.0 53.4 -14.5 

2011 211.309950 38.30 46.0 -7.44 
2012 254.2255 40.3 46.0 -6.0 
2013 273.5875 43.6 50.6 -7.1 
2014 266.4204 52.41 61.33 -9.2 
2015 209.4919 45.1 57.0 -12.13 
2016 919.959342 8.9 11.5 -2.6 

مصدر الجدول من عمل الباحثان باالستناد إلى بیانات البنك المركزي، النشرة 
 المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث، بغداد، أعداد مختلفة. اإلحصائیة السنویة،

 ثانیاً/ أسباب عجز الموازنة العامة في العراق

في العراق نجد أن بعضھا یعود  عند البحث عن أسباب تفاقم العجز في الموازنة العامة
إلى زیادة النفقات العامة وبعضھا یرجع إلى تباطؤ نمو اإلیرادات العامة، ومن ھذه األسباب ما 

 -یأتي:

ً خالل المدة (1 ) أي ارتفاعھا من 2014-2008. زیادة حجم النفقات العامة خصوصا
إلى  2008) في عام %15.7) ملیون دینار وبمعدل نمو سنوي قدره (59861973(
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، نتیجة 2014) في عام 18.1) ملیون دینار وبمعدل نمو سنوي بلغ (163416518%(
لزیادة حجم األنفاق الجاري الذي تتحملھ الموازنة والمتضمن الزیادة في األجور والرواتب 

، فضالً عن تراجع حجم نتیجة لزیادة النمو السكاني وتوسع الجھاز اإلداري والحكومي
وبمعدالت نمو  2016) ملیون دینار في عام 25746311االستثماري إلى (اإلنفاق 

قیاساً لھا بمعدالت النمو في حجم اإلنفاق الجاري والتي ) %24.31إلى (وصلت منخفضة 
) لنفس العام، وھذا یعكس أھمیة الموازنة العامة لجانب الطلب دون النظر %75.7بلغت (

 واالعتبار إلى جانب العرض.

عدالت النمو السنویة في اإلیرادات العامة نظراً العتمادھا بشكل رئیسي على . تباطؤ م2
) %97.5اإلیرادات النفطیة التي ساھمت بنسبة أكبر في تكوین اإلیرادات العامة والبالغة (

كون أن االقتصاد العراقي اقتصاد ریعي یعتمد في تصدیره على النفط الخام الذي ھو عرضةً 
قارنة لھا بضعف مساھمة اإلیرادات الضریبیة في تكوین اإلیرادات ، مللتقلبات العالمیة
وذلك بسبب ضعف كفاءة الجھاز الضریبي ومحاوالت التھرب  )%2.5العامة وبنسبة (

الضریبي نتیجة لغموض القوانین الضریبیة وضآلة العقوبات المفروضة على المتھربین من 
 الالً في ھیكل الموازنة العامة.دفع الضرائب، مما اجتمعت ھذه العوامل مسببة اخت

. التوسع في الجھاز اإلداري والحكومي وتزاید اإلنفاق العسكري للحرب ضد اإلرھاب  3
 .)11(وزیادة المدفوعات التمویلیة لتمویل الضمان االجتماعي وإعانات البطالة

غیاب التنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیة وإصرار البنك المركزي على العمل وفق  .4
دون  2004لسنة  56عند صدور قانون  2004تطبیقات السیاسة النقدیة النافذة منذ عام 

محاولة إعادة النظر بھذه التطبیقات وأدواتھا بالرغم من اإلجراءات العدیدة التي قام بھا 
لمحافظة على استقاللیتھ من جھة، والتعاون مع الحكومة في تقدیم الدعم لھا البنك المركزي ل

وللقطاع المصرفي بمبادرات ومشاریع ال تلقى حتى الوقت الحاضر الدعم المطلوب من 
إلى عدم تعاون الوزارات المختصة على السیطرة على سعر الجھات المستفیدة، إضافةً 

ة األجنبیة كوزارة التجارة ووزارة المالیة صرف الدینار العراقي وحركة بیع العمل
 .)12(والتخطیط، مما جعل البنك المركزي یتحمل المسؤولیة كاملةً 

تعد الموازنة بعجز كبیر یتطلب تأمین موارد غیر اعتیادیة في مقدمتھا  -. عدم الرشد المالي:5
لتنفیذ أو االختالل القروض األجنبیة إال وأنھ في نھایة السنة المالیة ونتیجة النخفاض نسب ا

في اإلیرادات النفطیة بسبب التذبذب في أسعار النفط، فإن الموازنة تنتھي بفائض أو عجز، 
األمر الذي یؤشر عدم الدقة في تقدیر االحتیاجات للجھات القائمة بتنفیذ النفقات العامة، إذ 

عمد إلى تكثیف نجد أن اإلدارات العامة تحول دون تنفیذ اإلنفاق خالل السنة المالیة فت
 .)13(الصرف خالل الشھرین األخیرین وعلى قاعدة إنفاقھا دون االھتمام بكفاءة اإلنفاق

. االنفصام بین الموازنة العامة ووظائفھا االقتصادیة مع غیاب إستراتیجیة وطنیة 6
 .)14(واستراتیجیات قطاعیة مما یعكس ذلك غیاب الرؤى المستقبلیة
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 ة العامة في العراق وسبل مواجھتھمستقبلیة حول عجز الموازنالمحور الثالث// رؤیة 

تعتمد الرؤیة المستقبلیة للعجز  -:رؤیة مستقبلیة حول عجز الموازنة العامة في العراق /أوالً 
وسبل مواجھة  من جھة تحدید آثاره االقتصادیةومن خالل معرفة طرق تمویل العجز المالي 

إن العبرة ، وبالحالة االقتصادیة للبلد خطورة العجز حیث ترتبط ، ذلك العجز من جھة أخرى
في الموازنة لیست بالتوازن الحسابي للموازنة وإنما بالتوازن المالي عبر الدورة االقتصادیة، 

. إذ أن العجز في )15(فالتوازن المحاسبي لیس مھماً في ظل التوازن المالي على المدى البعید
العراق یعد عجزاً ھیكلیاً كونھ حدث في ھیكل ومكونات الموازنة من نفقات وإیرادات عامة، 

أحدھا وتكون لھ عدة تأثیرات تتحدد بطریقة تمویلھ التي تتم بوسائل متعددة ، یعتمد اختیار 
ر الفائدة وعرض المالي والظروف االقتصادیة ومستویات التضخم وأسعا على حجم العجز

یتم التمویل من خالل االقتراض من مصادر داخلیة كأن تكون بنك مركزي أو ، وھنا النقد
مصارف تجاریة أو مؤسسات غیر مصرفیة، أو أن یتم التمویل من مصادر خارجیة أو 

یالً غیر والسحب من االحتیاطیات واالستثمارات الخارجیة، ویعد ھذا التمویل للعجز (تم
ق زیادة اإلصدار النقدي وزیادة االئتمان المصرفي تضخمیاً)، أو یتم التمویل للعجز عن طری

ً )، وھنا  ً یتمخض  العجز یتركالممنوح للحكومة ویعد ھذا ( تمویالً تضخمیا أثراً اقتصادیا
بشكل تراكمي ال تدفقي أي  التي ینظر إلیھا، وینظر ھرة الدین العام الداخليظا عنھ في تولید 

قة فیزداد رصیده ویزید من خدمة فوائده، وھكذا إلى دین السنة السابأن عجز كل سنة یضاف 
، مما یؤدي ذلك إلى تفاقم )16(یرتفع عجز السنة الالحقة وھو التأثیر السلبي الناتج عن العجز

بسبب زیادة الطلب على العرض نتیجة لإلصدار النقدي مما یؤثر على القدرة  مشكلة التضخم
ً على أسعار  الشرائیة للمواطنین وتدھور سعر صرف العملة المحلیة وھذا یؤثر سلبا
االستیراد وتفعیل العملة األجنبیة دون االھتمام بالمحلیة، وارتفاع معدالت التضخم، فضالً 

والثروات وزیادة حجم البطالة وبالتالي إجبار الحكومة على عن التفاوت في توزیع الدخول 
. كما )17(تقلیص مشاریعھا وعدم القیام باستثمارات جدیدة بسبب ارتفاع كلف اإلنشاء واإلنتاج

أن تمویل عجز الموازنة من خالل األموال المدورة یدل على ضعف تحضیر الموازنة بوقت 
، )18(ضعف كفاءة أداء الوزارات والمحافظات كاف، وبالتالي یتأخر اعتمادھا فضالً عن

فضالً عن اإلعفاءات الضریبیة التي تؤدي إلى تخفیض اإلیرادات الضریبیة، مما ینعكس 
ذلك سلباً على االقتصاد العراقي السیما في ظل عدم استقرار اإلیرادات النفطیة الناتجة من 

 .   )19(عدم قدرة تنفیذ المنھاج االستثماريالتقلبات بأسعار النفط العالمیة، األمر الذي یقود إلى 

من ، يالعراقاالقتصاد  على ) كیف أن تمویل العجز یترك آثاره االقتصادیة5ویبین الجدول (   
الداخلي  إجمالي الدین العامخالل بعض المؤشرات االقتصادیة المبینة في الجدول، والتي منھا 

ثم ارتفع لیصل إلى  2008دینار في عام  یار) مل4455569أخذ بالتزاید حیث سجل ( الذي 
ً خالل المدة ( ،2010دینار في عام  ) ملیار9180806( -2011وبعد ذلك سجل انخفاضا

) ملیــار 4255549) والتي انخفض فیھا الدیــن العام وصوالً ألدنى مستویــاتھ عنــد (2013
ارتفاعاً في الدین العام  ) التي سجلت2015-2014، قیاســاً لھ بعامـي (2013 في عام دینار 

مستمراً باالرتفاع ألعلى مستویاتھ عند   2014ملیار دینار في عام  )9520019والبالغة (
التي كان  زیادة  اإلصدار النقدي  ، وذلك یعود إلى2015) ملیار دینار في عام 32142805(

) 39.9وبالزیادة المستمرة بلغ أقصاه عند ( 2008) ملیون دینار في عام 21.3یبلغ فیھا (
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ذلك بشكل سلبي على زیادة العرض النقدي بالمفھوم  مما أثر،  2014ملیون دینار في عام 
، قیاساً لھ  2014) ملیون دینار في عام 72.7خالل تلك المدة، إذ بلغ أقصاه عند ( M1الضیق 

ملیون دینار، مسبباً في ذلك حدوث ) 28.2التي كان یبلغ فیھا العرض النقدي  ( 2008بعام 
-2014ي () في عام %1.4- %2.2( لنسبة تتراوح ما بینارتفاعات في معدالت التضخم 

لنفس  )148.0 - 145.9ارتفاع المستوى العام لألسعار ما بین (مشیراً معھا إلى  ،)2015
 المدة.

 .(بالملیار دینار) )2015-2008للمدة ( في العراق المؤشرات االقتصادیةتطور بعض ) 5جدول (

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اسم المؤشر

اإلصدار 
 النقدي الجدید

21.3 24.2 27.5 32.2 35.8 40.6 39.9 38.6 

عرض النقد 
M1 

28.2 37.3 51.7 62.5 63.4 73.8 72.7 65.4 

الدین العام 
 الداخلي

4455569 
 
 

8434049 9180806 7446859 6547519 4255549 9520019 32142805 

الرقم القیاسي 
 العام لألسعار

 
24851.3 

 
122.1 

 
125.1 

 
132.1 

 
140.1 

 
142.7 

 
145.9 

 
148.0 

معدل 
 التضخم%

 
2.7 

 
-2.8 

 
2.4 

 
5.6 

 
6.1 

 
1.9 

 
2.2 

 
1.4 

 

لسنوات  اإلحصائیة السنویة/ النشرة البنك المركزي العراقي/ المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث -المصدر:
  .متفرقة

  -ثانیاً/ سبل مواجھة العجز في الموازنة العامة في العراق:

مما تقدم أصبح واضحاً أن العجز المالي الذي أصیب الموازنة العامة كان نتیجة تأثیر اإلیرادات 
اد النفطیة بانخفاض األسعار العالمیة للنفط الخام مما جعلھا تشكل خطراً على االقتص

، )20(الوطني والسیما ما یتعلق بإعداد الموازنة العامة وإقرارھا أو في مرحلة تنفیذھا
، وبالرغم من ذلك ھنالك العدید من السبل الالزمة لمواجھة العجز في الموازنة العامة 

مشكلة التضخم التي یعاني منھا االقتصاد العراقي والمتمثلة بارتفاع ب ومنھا ما یتعلق
، فھنا یكمن دور السیاسة المالیة في محاولة إتباع سیاسة انكماشیة العام لألسعارالمستوى 

 -:)21(تتلخص نحو اآلتي

. تخفیض مستوى اإلنفاق العام الذي یؤدي بفعل آلیة المضاعف إلى تخفیض حجم االستھالك 1
 مما یخفف من حدة الطلب ویكبح مستوى الزیادة في األسعار.

رائب مما یخفض ذلك من القدرة الشرائیة لألفراد وبالتالي خفض مستویات الض زیادة. أو 2
  اإلنفاق الكلي بنسب مضاعفة. 

 . أو خفض اإلنفاق وزیادة الضرائب معا.3

 .)22(من خالل محاربة مظاھر الفساد المالي واإلداري. رفع كفاءة األداء االقتصادي 4
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تعزیز سعر الفائدة الحقیقي وسعر . قیام البنك المركزي بالتصدي لمظاھر التضخم عن طریق 5

 .)23(صرف الدینار العراقي بما یضمن تحقیق توازن واستقرار اقتصادي

. العمل على توجیھ القدر األكبر من اإلیرادات النفطیة نحو تراكم األصول اإلنتاجیة المستدامة 6
ذي تعاني بحیث یكون العائد المتحقق من ھذه الموجودات یغطي جزءاً من العجز الحقیقي ال

 .)24(منھ الموازنة العامة

ومن خالل ما تقدم یتم تحدید األولویة في الرؤیة المستقبلیة للعجز المالي في األجلین      
بترشید اإلنفاق الحكومي وإصالح القصیر والمتوسط، ففي األجل القصیر تتحدد الرؤیة 

اإلنفاق وتحقیق العدالة، نظام الدعم وتوجیھھ للمستحقین ومن ثم القضاء على الھدر في 
 وإصالح النظام الضریبي لتعبئة إیرادات ضریبیة وزیادة كفاءة تحصیل الضرائب.

أما في األجل المتوسط یتطلب خلق مزید من فرص العمل لدعم النشاط اإلنتاجي ومساعدة      
محدودي الدخل على عدم االعتماد على الدعم، وتوجیھ المزید من االئتمان للمشروعات 
الصغیرة والمتوسطة، ومعالجة االختناقات بھدف سد الفجوة بین العرض والطلب، وزیادة 
االستثمار في التعلیم والتدریب وخلق المواءمة  بین المؤھالت والوظائف المتاحة، وتشجیع 

، والشراكة لبعض المشاریع مع القطاع العام من خالل خلق االستثمار في القطاع الخاص
اسبة وخلق فرص العمل وتطبیق الحوكمة الرشیدة والشفافیة ومكافحة بیئة استثماریة من

 الفساد المالي واإلداري  بھدف زیادة الناتج وتحقیق النمو االقتصادي والرفاھیة للبلد.

-االستنتاجات والمقترحات:  

 -ھي:مجموعة من االستنتاجات وتوصل البحث إلى  -أوالً// االستنتاجات:

اإلیرادات العامة بسبب تدھور اإلیرادات النفطیة نتیجة تأثرھا بانخفاض . اختالل ھیكل 1
األسعار العالمیة للنفط الخام وانخفاض معدالت نموھا نحو السالب السیما في عامي 

)2015-2016.( 

تكون مساھمة اإلیرادات النفطیة بنسبة كبیرة في تمویل الموازنة إذ حققت أعلى مستویاتھا . 2
) في %2لوقت الذي یشیر فیھ تراجع حصیلة اإلیرادات الضریبیة بنسبة () با%97بنسبة (

تمویل الموازنة وذلك بسبب ضعف كفاءة الجھاز الضریبي، األمر الذي یعكس اختالل 
 الھیكل اإلنتاجي العتماد االقتصاد العراقي على ریعیة النفط.

ة نسبة اإلنفاق الجاري إلى . ارتفاع حجم النفقات العامة خالل مدة الدراسة، فضالً عن زیاد3
قیاساً لھ بنسبة اإلنفاق االستثماري  2015) في عام %65.5إجمالي ھذه النفقات حیث بلغ (

) لنفس العام، وھذا یعكس أن اإلیرادات العامة تقوم بتغطیة الجزء %34.5التي بلغت (
 تثماریة.للنفقات ھو لإلنفاق الجاري والجزء القلیل منھ یذھب للتخصیصات االساألكبر 

. یتضح أن العجز الذي أصیب الموازنة العامة ھو عجزاً ھیكلیاً كونھ حدث في ھیكل كل من 4
محلي ضعف مساھمة ذلك العجز في الناتج ال مة واإلیرادات العامة، فضالً عنالنفقات العا

  2015.  ) في عام %12.9-إلى  ( اإلجمالي والبالغة مستویاتھ
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تراكمي أي عجز كل سنة یضاف إلى دین السنة السابقة مما یزید . إن تمویل الموازنة بعجز 5

من فوائد الدین العام، ویكون ھذا التمویل عن طریق زیادة اإلصدار النقدي األمر الذي 
 ینعكس على زیادة النفقات وبالتالي زیادة الضغوط التضخمیة.

اشیة ھدفھا الوصول إلى نظراً لتفاقم مشكلة العجز قامت الدولة بإتباع سیاسة مالیة انكم. 6
وتم مالحظة ذلك في مستوى متوازن من العجز وذلك عن طریق تخفیض اإلنفاق العام 

) ملیون دینار 105895722حیث انخفض فیھا اإلنفاق العام إلى ( 2016و  2015عامي 
 )163416518لیصل إلى ( 2014بعد أن بلغ أعلى مستویاتھ في عام  2016في عام 

عن توجھھا نحو زیادة اإلیرادات الضریبیة خالل تلك العامي كنسبة من  ملیون دینار، فضالً 
مقارنة لھا باألعوام السابقة التي  2015) في عام %16.4اإلیرادات العامة تصل إلى (

 . 2013) في عام %2.5بلغت (  سجلت فیھا أدنى نسبة 

   -ثانیاً//  المقترحات:

بناءاً على ما سبق، یقترح الباحثان أن ترتكز السیاسات واإلجراءات الحكومیة في معالجة 
اإلجراءات والمقترحات التي تتالءم مع الوضع العجز المالي على مجموعة من 

 -االقتصادي واالجتماعي العراقي، ومنھا:

 ة.. إعادة النظر في أسلوب تقدیر النفقات العامة لتكون أكثر دقة وموضوعی1

. التأكید على أن عالج عجز الموازنة العامة ال یعني إنھاءه، بل یكون من الجدوى وجود 2
حجم معین من العجز وفقاً لمقدرات االقتصاد الوطني، بحیث تساھم في تحقیق أھداف 

 السیاسة االقتصادیة واالجتماعیة.

العامة أي التوسع  . التركیز على زیادة حجم التخصیصات االستثماریة في تمویل الموازنة3
في اإلنفاق االستثماري وتوجھھ نحو مشاریع البنى التحتیة والمشاریع اإلنتاجیة، فضالً 
عن تشجیع القطاع الخاص أو مشاركتھ مع القطاع العام للمساھمة بتلك المشاریع 

 الضخمة التي تدر عائداً للبلد.

 ات المناسبة لھا.. توفیر الشفافیة واإلفصاح في التعامالت الحكومیة باألوق4

عدم الخروج عن قاعدة التوازن بین الزیادة في نمو الناتج الحقیقي والزیادة في العرض  .5
  النقدي.

. تغییر ھیكل االقتصاد العراقي من اقتصاد أحادي الجانب یعتمد على اإلیرادات النفطیة إلى 6
خل غیر النفطیة عن اقتصاد متنوع في موارده وإمكانیاتھ المتاحة، أي تنویع مصادر الد

 طریق اإلیرادات الضریبیة والرسوم وغیرھا.

. توفیر الدعم للقطاع الزراعي والصناعي والسیاحي بھدف خلق قیمة مضافة تساھم في زیادة 7
 العامة غیر النفطیة منھا.الناتج المحلي اإلجمالي، وتساعد في تمویل اإلیرادات 
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 لمصادر والھوامشا

عجز الموازنة العامة ورؤى وسیاسات معالجتھ مع إشارة للعراق  ،سالمسالم عبد الحسین  . 1
، 2014 ،68العدد ،18المجلد  ،مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة ،)2012-2003للمدة (

 .295ص
مجلة ، نحو رؤیة لتشخیص وعالج عجز الموازنة العامة في مصر، إیھاب محمد یونس  .2

 .4-3ص ،2012 ،2العدد ،13المجلد  ،النھضة
مجلة بحوث  ،عجز الموازنة العامة في سوریا وآثاره االقتصادیة ،إیمان غسان شحرور  .3

 .96ص ،2013 ،64العدد  ،اقتصادیة عربیة
 حسین شناوة مجید، العالقة بین عجز الموازنة والتغیر النقدي في بلدان مختارة مع إشارة   .4

 . 9، ص2016خاصة للعراق، أطروحة دكتوراه، 
نداء محمد ألصوص، ربا رشید عبد الرحمن ألجلبي، العجز المالي وأثره على االقتصاد  . 5

 .106، ص2012، 29األردني، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، العدد 
.  شریاق رفیق، ترشید اإلنفاق ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة من وجھة نظر 6

وان الحوكمة والترشید االقتصادي رھان استراتیجي إسالمیة، بحث منشور في مؤتمر بعن
 .4-3، ص2016لتحقیق التنمیة في الجزائر، 

مایح شبیب، تشخیص المرض الھولندي ومقومات إصالح االقتصاد ألریعي في العراق،  . 7
 .39، ص2010، السنة الثالثة، 15مجلة الغري للعلوم االقتصادیة، جامعة الكوفة، العدد 

إبراھیم، أثر عجز الموازنة العامة في مصر في الدین الخارجي باستخدام .  نیفین فرج 8
 .99، ص2015، 71التكامل المشترك والسببیة، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد 

قراءة في  -2003.  میثم لعیبي إسماعیل، توجھات االستثمار في االقتصاد العراقي بعد نیسان 9
 .9، ص2016، بغداد، 9مدارك، العدد الدستور والموازنة العامة، مجلة 

، مكتب رئیس  2012-2007الحسین العنبكي، تقییم إستراتیجیة الموازنة العامة عبد   .10
 ھیئة المستشارین، المكتب االستشاري االقتصادي. -الوزراء

عیسى محمد الغزالي، عجز الموازنة المشكالت والحلول، المعھد العربي للتخطیط، مجلة .  11
 .6، ص2007، 63ة، العدد التنمی

أم —موازنة أزمة – 2016.  سمیر عباس ألنصیري، قراءة تحلیلیة في الموازنة العامة لعام 12
 .3-2، صEconomists Net  www.Iraqi ://htpp   ،2015موازنة أرقام،

قراءة من منظور اقتصادي، بغداد،  2012.  حسن لطیف الزبیدي، الموازنة العامة اإلتحادیة 13
 .13، ص2011

التحدیات والحلول، األمانة العامة —علي محسن إسماعیل، الموازنة العامة في العراق.  14
 .3، ص2009لمجلس الوزراء، بغداد، 

.  إیھاب محمد یونس، نحو رؤیة لتشخیص وعالج عجز الموازنة العامة في مصر، مجلة 15
 .7، ص2012، 2د ، العد13النھضة، المجلد 

.  سالم عبد الحسین سالم، عجز الموازنة العامة ورؤى وسیاسات معالجتھ مع إشارة للعراق 16
 .297)، مصدر سابق، ص2012-2003للمدة (

عالج عجز الموازنة العامة في ضوء المنھج االنكماشي —.  رمزي زكي، انفجار العجز17
 .5، ص2000ریا، سو -والمنھج التنموي، دار المدى للثقافة، دمشق

، 2007 -2003.  نجم عبد علیوي، دراسة وتحلیل ھیكل الموازنة العامة لدولة العراق من 18
 .13، ص2007، مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واإلداریة

.  ستار جابر عمران، یوسف عبد هللا عبد، التحدیات الدولیة لتمویل الموازنة العامة في 19
 .88، ص47مجلة المستنصریة للدراسات العربیة الدولیة، العدد ، 2003العراق بعد عام 
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.  سھام حسین البصام، مخاطر وإشكالیات انخفاض أسعار النفط في إعداد الموازنة العامة 20
دراسة تحلیلیة، مجلة كلیة بغداد  –للعراق وضرورات تفعیل مصادر الدخل الغیر نفطیة 

 .16، ص2013، 36للعلوم االقتصادیة الجامعة، العدد 
.  خالد واصف ألوزني، أحمد حسین الرفاعي، مبادئ االقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق، 21

 .329، ص2009دار وائل، األردن، الطبعة العاشرة، 
 :www.Iraqihtpp.  فالح خلف الربیعي، تطور ظاھرة التضخم في االقتصاد العراقي، 22

Economists Net ،20084، ص. 
.  سمیر عباس النصیري، تطبیقات السیاسة النقدیة في العراق والمقترحات للمرحلة المقبلة، 23

htpp:www.IraqiEconomists Net  ،20153،  ص. 
الحالة العراقیة، وزارة  –. عالء الدین جعفر، تأرجح العائدات النفطیة والخیارات المتاحة 24

 .5، ص2009التخطیط ، دائرة االستثمار الحكومي، 
 

 -:اإلحصائیةالتقاریر 
 وزارة المالیة، الموازنة العامة العراقیة، دائرة الموازنة. . 1

 .2016مأخوذة من قانون موازنة  2016بیانات عام  . 2  
. البنك المركزي العراقي/ المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث/ النشرة اإلحصائیة السنویة 3

 لسنوات متفرقة. 
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 اسم التفضیل عملھ وداللتھ في الكالم

The name of preference its work and its significance 

in speech 
 أ.م.د آمنة محمد حیدر 

 جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات
amena2016mohamed@gmail.com 

 الخالصة
الحمد � رب العالمین الذي انزل القرآن الكریم بلسان عربي مبین والصالة 

 .والسالم على اشرف المرسلین سیدنا محمد (ص) وعلى آلھ وصحبھ اجمعین

 اما بعد...

بھ لبیان اشتراك شیئین في وصف مع زیادة ھذا انما یؤتى (اسم التفضیل) ان 

الوصف في احدھا وقد جاء ھذا االسم في مواضع عدیدة في اللغة على اصلھ وبابھ 

وجاء في مواضع أخرى على غیر بابھ، وغیر مراد منھ معناه األصلي ، وبالتالي ینبغي 

 التمییز وعدم الخلط بینھما.

الكشف عن الدالالت المتعددة السم وقد تم اختیار ھذا الموضوع الھمیتھ في 

 التفضیل في اللغة وبیان االشكال الحاصل لكثیر من دالالتھ.

اسم التفضیل عملھ وداللتھ في الكالم  -من االیجاز  يءوقدمت في ھذا البحث بش

وھو واحد من المشتقات السبعھ التي اھتمت بھا الدراسات القدیمھ وقد بنیت حدود 

، وابن مالك، وابن عقیل ، وابن  ھالمتقدمین كسیبویة من النحا اشتقاقھ وعملھ عند كثیر

 ھشام وغیرھم.

ومثلما قدمت لھ الدراسات القدیمھ فقد اھتمت بھ الدراسات الحدیثھ بشكل واسع 

 والسیما عند عباس حسن ، وفاضل السامرائي وغیرھما.

ین القدماء واسم التفضیل تعددت فیھ اآلراء وتباینت واتسع فیھ البحث عند النحوی

ویكمن اكثر اختالفھم في شروط صیاغتھ ویشتمل ھذا البحث على ثالثة مباحث 

 وخاتمھ.
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Abstract 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, who brought down 

the Holy Quran with a clear Arabic tongue, and peace and 

blessings be upon the Most Merciful of our Messengers 

Muhammad (PBUH) and upon His family and companions. 

The name of preference is given to indicate the participation of 

two things in a description with the increase of this description in 

one of them. This name came in many places in the language on its 

origin and its name, and it came in other places on the other side of 

the door. This topic has been chosen for its importance in the 

detection of the multiple indications of the name of preference in 

the language and the statement of forms obtained for many of its 

indications. 

In this research, there is some concise explanation - the name 

of the preference of his work and its significance in speech. It is 

one of the seven derivatives that the ancient studies have been 

interested in. The boundaries of its derivatives and its work have 

been built by many advanced grammarians such as Kessawiya, Ibn 

Malik, Ibn Aqeel, Ibn Hisham and others. Just as the old studies 

have presented him, he has been interested in modern studies in a 

wide range, especially in Abbas Hassan, Fadel al-Samarrai and 

others. And the name of preference varied opinions and varied and 

expanded research in the old grammar and lies the most difference 

in the terms of its formulation and includes this research on three 

investigations and conclusion. 
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 التمھید
 التفضیل لغةً 

: مصدر فضل یفضل بالتضعیف، یقال فضلتھ على غیره  التفضیل في اللغة

تفضیالً ، أي حكمت بذلك وصیرتھ كذلك وجعلتھ افضل منھ وافضل علیھ ، فھو یدل 

على زیادة في شيء ، ومن ذلك الفضل الزیادة ، والفضل في القدر غیر التفضیل الذي 

ة الحسنة في یدل على الزیاد في المعجم ال (ف ض ل)بمعنى االفضال والتطول وان 

مدح أو كمال لكن ھذه الزیادة في اإلصالح یراد بھا الزیادة المطلقة في كمال أو نقص 
)1(.  

 اصطالحا:
باب ما جرى من األسماء التي  (في كتابھ باباً سماه  ھــ)180(ت  سیبویھعقد 

تكون صفة ، وذلك افعل منھ وافعل شيء نحو:  تكون صفھ ، مجرى األسماء التي ال
 .)2() یكون وافعل ... وأفضل شيء وافعل ما خیر شيء

ً بوزن افعل دون ان یستعمل مصطلح اسم  فتمثل لمسائلھ وأحكامھ مكتفیا

(ت  وابن الحاجبھـ) ، 85(ت  المبردالتفضیل أو افعل التفضیل وتابعھ في ذلك 

 .)4(ھـ)761(ت وابن ھشام االنصاري  ،) 3(ھــ)646

 وعرف المحدثون اسم التفضیل :
وزاد احدھما  االسم المصوغ من المصدر للداللة على ان شیئین اشتركا في صفھ ،ھو 

 .)5(على االخر في تلك الصفة

 المبحث األول
 كیفیة صیاغة اسم التفضیل

 شروطھ −
 زانھُ وا −
 اقسامھ الثالثة −
 المجرد من ال واالضافة −
 المقترن ب(ال) −
 المضاف واحكامھ −

 صیاغة اسم التفضیل
 الفعل مباشرة ویشترط فیھ ثمانیة شروط:یصاغ اسم التفضیل من -أ
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1-  ً فال یصاغ من ) 6(﴾اُھَو أَۡفَصُح ِمنِّي ِلَسانٗ ﴿نحو قولھ تعالى  :ان یكون الفعل ثالثیا

اال شذوذاً ،  )دحرج ، واكرم .... فعل زادت حروفھ على ثالثة احرف مثل (

،  وأشبھ ،  )8(، وھو أوالھم للمعروف) 7(نحو : قولھم : ھو أعطاھم  للدراھم

واصوب ، واسن ، وما اقفرالمكان ، ھذا المكان أقفر من غیره ، وقولھ تعالى 

.واختلف العلماء في ھذا الشرط فمنھم من اجازه نحو )9(﴾ ِلَما لَبِثُوا أََمًداأحَص ﴿

ً  » افعل «ذا أجاز بناء اسم التفضیل من ٳ) 180(ت  سیبویھ  .)10(مطلقا

 249(ت  المازنيھـ) في التسھیل أما 672(ت  ابن مالكلیھ ٳوھذا ما ذھب 

ھـ) قد منعوا بناء اسم التفضیل  316(ت وابن السراج ھـ) ،  285(ت  والمبردھـ) ، 

ذا كانت الھمزة للنقل فقد منع بناء اسم ٳھـ) انھ  669(ت أبن عصفورمنھ ، ووضح 

المكان .  التفضیل منھ نحو : أذھب ، وجوز ان كانت الھمزة لغیر النقل نحو: أقفر

 وھناك من رد ھذا الرأي وھو الشاطبي.

 .)11(فال یبنى من المضارع واالمران یكون ماضیاً:  -2

فال  :(لیس ،بئس ، ونعم ...)فال یكون مثل ان یكون تام التصرف غیر جامد  -3

أي ما  »ما اعساه ، واعس بھ  «یقال : ھو الیس من فالن او اعسى منھ ، ولكن سمع : 

 .)12(أحقھ
أي یصلح الفعل للمفاضلة والزیادة أو التفاوت فال یبنى ان یكون قابالً للتفاوت  -4

مما ال یقبل المفاضلة ، نحو: مات ، وفني ، فال یقال أموت من ذاك ، وال افنى منھ ، فال 

 تفاوت فیھا.

 ، بناء یطرأ ویزول كاألفعال : ُعرفاال یكون عند الصیاغة مبینا للمجھول  -5

ً اخر من دون ان یالزم  ھم وغیرھا مما یبني للمجھولوُعلم ، وفُ  ً وللمعلوم حینا حینا

 البناء للمجھول في كل األحوال.

سموعھ التي یقال انھا تالزم البناء للمجھول مثل (ُزھى ، وُھزل ...) ماما األفعال ال

 ي الذي یجیز الصیاغة منھا بشرط أمن اللبس یقال : أزھى وأھزل.أفاالفضل األخذ بالر

فال یصاغ من كان وكاد  ان یكون تام التصرف غیر ناسخٍ وال ناقٍص  -6

، وال  ندث فال یقال : ھو أكوف ، وال أكوواخواتھما ألنھا ال تدل على الح

  الناقص، الفعل من االشتقاق یمكن نھٳاصیر ، وجوز الكوفیون ذلك فقالوا : 

ما أكون زیداً قائماً ، وأما التفضیل والتعجب بالواسطة فجائز ، اما  " حكوا وقد

مع المصدر الصریح : ما أقس كونك جاھالً ، أو المصدر المؤول ،ما اجمل 

176



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نيسان  30 – 29األول  /  الدولياملؤمتر العلمي 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414               الثاين / العددكلية الكوت اجلامعة           
 

 
 

 .)13("ان تكون متفوقاً 

، سواء أكان النفي مالزما لھ أم غیر مالزم مثل: ان یكون مثبتا ً غیر منفي  -7

ھ (یعیج) مالزما للنفي في أغلب أحوالھ ، ما عاج الدواء أي ما نفع ومضارع

 .)14(نادراً  الٳال یفارقھ 

 آالّ یكون الوصف منھ على الوزن افعل التي مؤنثھا على وزن فعالء -8

یكون الوصف داالً  فالوصف منھا على وزن افعل أحمر ومؤنثھ حمراء أي ال

 على لون أو عیب أو حلیة ألن الصفة مشغولة بالوصف عن التفضیل فیلتبس

المعنى نحو عرج فھو اعرج وھي عرجاء ، واختلف العلماء في ھذا الشرط 

الیبنى افعل التفضیل من اآللوان والعیوب  "ھـ) 686فذكر الرضي (ت 
 الظاھرة دون الباطن فان الباطنھ یبنى فیھا افعل التفضیل نحو قولھ تعالى

 .")15(﴾َوأََضلُّ َسبِیال َوَمن َكاَن فِي َھِذِه أَْعَمى فَُھَو فِي اآلِخَرةِ أَْعَمى﴿
فان كانت األولى صفة من العمى فالثابتة اسم تفضیل أي اشد عمّى بداللة المعطوف 

ل ھنا شيء یقتضیة الجزاء والعقاب ، وال یعكر على ضی، وھو (اضل سبیالً) والتف )16(

،  ھذا الفھم قول بعضھم انھ من عمى القلب ، ومنھ یقال ما أعماه ، كما یقال ما أحمقھ

، وجاء في البحر المحیط  )17(ألن عمى القلب یأتي الوصف منھ على افعل ومؤنثھ فعالء

﴾ َوَمن َكاَن فِي َھِذِه أَْعَمى فَُھَو فِي اآلِخَرةِ أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِیال﴿تفسر ھذه االیة الكریمة 

 قیل في ھذا جوابان كالھما ممتنع:
فَإِنََّھا الَ تَْعَمى األَْبَصاُر َولَِكن لى ﴿ان یكون من عمى القلب كما قال تعاأحدھما :

 فعلى ھذا تقول : ما أعماه كما تقول : أحمقھ. ) 18(﴾تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُُّدور

أن یكون من عمى العین فیكون (وھو في اآلخرة أعمى أي في اآلخرة واآلخر : 

 .)19(أعمى كما كان في الدنیا )

، وورد في قولھم : (ھو  )20(جھنم (أسود من القار)وقد ورد في حدیث صفة 

 .)22(، و (أسود من حلك الغراب) )21(اسود من مقلة الظبي)

 وقال طرفة بن العبد :

 اذا الرج�����ال ش�����توا واش�����تد اكلھ�����م
 

 (**)فأن�����ت ابیض�����ھم س�����ربال طبّ�����اخ 

 

 

 

 

  

   

لى قائل معین ، ٳ(**) روى ابن منظور من مادة (ب ي ض) ، ھذا البیت ولم ینسبھ 
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، ولم ینسبھ الى قائلھ وھذا ما ذھب الیھ صاحب االمثال  6/81وذكره ابن یعیش 

لى طرفة بن العبد البكري من أبیات یھجو فیھا عمر بن ٳ. ونسب قوم ھذا البیت 1/81

 ذ وردت ٳھند ، لكن روایتھ لھذا البیت على غیر ما جاء في اللسان واالنصاف 

 أنت ابن ھند فأخبر من ابوك اذا 
 ن قلت نھر فنصر كان شرفتنيٳ
 
 

 الكل بذاعٳالیصلح الملك  
 قدما ، ابیضھم سربال طباخ

 
   

 
 
 

 
 الحجاجوقال رؤیة بن 

 

 

 

 

   

 

 

  

 جاریة في ورعھا الفضفاض 
 

 تقطع الحدیث باإلیماض  
 جاریة في رمضان الماضي  

 
       )23(أبیض من أخت نبي أباض 

 وقال المتنبي : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

ً ال بیاض لھ  وأبعد بعدت بیاضا
  
 

 )    24(ألنت اسود من عیني من الظلم 

 
 

 

 

افعل  مجيء جواز لىٳوقد اختلف العلماء في ھذا الشرط ، فذھب الكوفیون 

التفضیل من األلوان والعاھات ، كما یصرح بھ بعض أئمة الكوفیین كالكسائي 

التعجب  يءھـ) ، وغیرھما یرى صحة مج209ھـ) ، وھشام الضریر (ت189(ت

یات واألحادیث ووافقھم والتفضیل مما یدل على األلوان والعاھات ، ویستدلون بھذه األب

 .)25(في ذلك األخفش من البصریین

وبما انھ قد ورد السماع بقدر متوافر یكفي للقیاس علیھ كما ھو واضح في 

 ما بسبب الحاضر عصرنا في التفضیل اسم لىٳاألمثلة السابقة، وكذلك شدة الحاجة 

في عصرنا من تعدد الدرجات في اللون الواحد ، وفي العاھة الواحدة  العلم لیھٳ توصل

وتفاوتھا تفاوتاً واسعاً كما في (البیاض ، والحمرة ، والخضرة، والسواد) وسائر األلوان 

 ، وكذلك العاھات (كعاھة العمى).

ً صیغة الص ة المشبھة القیاسیة فأما اّدعاء النحاة بأن صیغة (افعل) ھي أیضا

فیلتبس األمر بین المعنیین . تلك الحجة یمكن دفعھا بالقرائن ، منھا (من) لأللوان 

علیھ مثل : فالن أبیض من فالن ، وھذا الزرع اخضر من ذاك    الداخلة على المفضل 

 فیكاد یمنع اللبس في ھذا النوع من التفضیل الذي یشتمل أسلوبھ على كلمة (من).

 اللبس فإن احتمال(أل) والمضاف بـ ن وكذلك الحال في (أفعل التفضیل) المقرو

 .وتوجھ ، الغرض تحدد التي بالقرینة تالفیھ یمكن ولذا قلیل فیھا

وأشار صاحب النحو الوافي قائالً:(ومن ثم كان المذھب الكوفي الذي یبیح 
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 .)26(الصیاغة من األلوان والعیوب والعاھات أقرب للسداد والیسر)

واصدر مجمع اللغة العربیة بالقاھرة قراره بالتخفیف من معظم ھذه الشروط استناداً 

 :لىٳ

 .اختالف النحاة في بعض الشروط 

 .كثرة ما ورد عن العرب مناقضا لھذه الشروط 

 المجمع بتكملة فروع مادة لغویة لم تذكر قیمتھا مما یسمح بصوغ أفعل  قرار

 التفضیل مما ال فعل لھ .

  للتفضیل والتعجب في التوسع في ً استعمال المصدر الصناعي الذي سیفتح بابا

األسماء الجامدة مثل : یعیش حیاة أكثر بھیمیة ومن الصفات مثل التفضیل أكثر 

 .)27(أھمیة ، واسم المفعول اظھر محسوبیة ، واسم الفاعل اشد فاعلیة

من صیاغة (افعل) من فعل مساعد واالتیان بالمصدر الصریح بعده  -ب

 الوصف المراد تفضیلھ منصوباً على التمییز.

 نحو: زید أجود جواباً من عمرو.

من  صیاغة (افعل) من فعل مساعد واالتیان بالمصدر المؤول بعده -جـ 

الوصف المراد تفضیلھ ، وھذا یتحقق في األحداث التي یختل فیھا الشرطان : وھما ان 

، قولھ  )28( ﴾ فَاّ�ُ أََحقُّ أَن تَْخَشْوهُ  ﴿ھ تعالى نیاً للمعلوم ومثبتاً ، نحو : قولبیكون الفعل م

ِلَك أَْدنَٰى أَالَّ تَعُ  ﴿، وقولھ تعالى  )29( ﴾ َوّ�ُ َوَرُسولُھُ أََحقُّ أَن یُْرُضوهُ  ﴿تعالى   .)30(﴾ لُوادَذٰ

 التفضیل باستعمال فعل مساعد:
یعدل المتكلم كثیراً ما یتعلق الغرض بوصف زائد على مجرد التفضیل ، ولذا 

ثُمَّ قَسْت  ﴿  عن الصیغة األولى للتفضیل ویختار الصیغة الثانیة كما في قولھ تعالى

ن بَْعِد َذِلَك فَِھَي َكاْلِحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ قَْسَوةً  فََسیَْعلَُموَن َمْن  ﴿، وقولھ تعالى  )31(﴾ قُلُوبُُكم ّمِ

 .)32(﴾أَْضعَُف نَاِصًرا َوأَقَلُّ َعَدًدا
سوة دون قاالیة األولى استعمل فیھا (اشد) كان یمكن التفضیل من ال الحظ فينف

 بھ تعلق نماٳاما اآلیة الثانیة فلم یتعلق الغرض بالحدث الواقع تمییزاً وحده و  مساعد ، 

 عن بمفردھا التعبر الحكم فأفضلیة ورتبتھ درجتھ أو الحدث نوع تبین التي وبالصفة

 ال السلب جانب في جاءت النھا عكسیة فیھا األفضلیة الثانیة االیة في نالحظ ذٳ ، المراد

استخدام الصفة الكاشفة التي تتعلق بسلب األفضلیة  نیجاب، ولذلك لم یكن ھناك بدُّ مٳالـ 

 .)33(وھي االضعفیة
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 اوزان اسم التفضیل  
 أفضل      (للمذكر)  أفعل   .1

 (للمذكر المثنى)        أفضالن        أفعالن .2

 أفعلون       (جمع مذكر سالم)     أفضلون .3

 أفاعل        (جمع تكسیر)           أفاضل .4

 فعلى         (للمؤنث)                فضلى .5

 فعلیات       (جمع المؤنث السالم ) فضلیات .6

 فُضل       )34(فُعل          (جمع تكسیر) .7
ومن المعلوم ان جمع (أفعل) على (أفاعل) قد ورد في القرآن الكریم مرتین نحو 

، و(أراذل) بقولھ تعالى )35(﴾ َوَكَذِلَك َجعَْلنَا فِي ُكّلِ قَْریٍَة أََكابَِر ُمَجِرِمیَھا﴿ كلمة (أكابر)، 

أْيِ ﴿  :  .)36(﴾إِالَّ الَِّذیَن ُھْم أََراِذلُنَا بَاِدَي الرَّ

      ى) على جمع التكسیر فقد ورد في لفظین ھما : (العلى) في آیتینوأما جمع (فعل

ْن َخلََق األَْرَض َوالسََّماَواِت اْلعُلَى﴿  مَّ  فَأُْولَئَِك لَُھُم الدََّرَجاُت اْلعُلَى﴿ ، وقولھ تعالى  )37(﴾ ّمِ
 .)39(﴾ إِنََّھا ِإلْحَدى اْلُكبَر﴿ و(الكبُر) في آیة واحدة  )38(﴾

 التفضیلحاالت اسم 
 أوال: ان یكون مجرداً من (ال) واالضافة نحو أفضل ،وانفع ، واحسن ولھ حكمان:

ً ، نحو قولھ تعالى : - أ لَیُوُسُف َوأَُخوهُ ﴿ ان یكون مفرداً مذكراً في حاالتھ جمیعا

ُكْم َوَعِشیَرتُُكْم قُْل إِن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَآُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواجُ  ﴿،وقولھ تعالى  )40(﴾أََحبُّ 

 .)41(﴾َوأَْمَواٌل اْقتََرْفتُُموَھا َوتَِجاَرةٌ تَْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن تَْرَضْونََھا أََحبَّ 

شرط ان یكون قصد  ، (من) جارٍه للمفضل علیھ أي للمفضولـان یؤتى بعده ب -ب

 عنھ) أفعل( انسالخ وعدم ، التفضیل رادةٳالتفضیل باقیاً. ولھذا كان وجودھا دلیالً على 

 جارة من ودخول غیره دون المفضول على وبدخولھا وحده القسم بھذا مختصة وھي

 ضل علیھ یستلزم أحكاماً لھا:للمف

ً بشرط وجود دلیل یدل علیھا  -1 َواآلِخَرةُ َخْیٌر ﴿ نحو قولھ تعالى  جواز حذفھما معا

أي: واالخرة خیر من الدنیا ، وابقى منھا ، وقد اجتمع الحذف واالثبات ، )42(﴾َوأَْبقَى

 ، أي اعرز نفرا منك. )43(﴾ أَنَا أَْكثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ نَفًَرا﴿ في قولھ تعالى : 

راً للمبتدأ نحو قولھ تعالى بویكثر حذف (من) والمفضل علیھ عندما یكون (أفعل) خ
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،  )45(﴾ أََحقَّ بَِھا َوَكانُوا﴿ راً ناسخاً نحو قولھ تعالى ب، أو خ )44(﴾ َوأَْبقَىَواآلِخَرةُ َخْیٌر ﴿ 

 او مفعوالً ثالثاً لفعل ینصب ثالثة مفاعیل كالفعل : أرى وأعلم.

 ذا كان (أفعل) حاالً كقولھ:ٳویقل حذفھما 

 ونوت وقد خلناك كالبدر أجمال 
 

    )   46(فظل فؤادي في ھواك مضلال 
من أجمل كالبدر ، وقد خلناك كالبدر ، فكلمة (أجمل) حال من الفاعل یرید  

 (التاء) ، وكذلك یقل حذفھا ان كان (أفعل) نعتاً لمنعوت محذوف من عاملھ لقرینة.

ً على عاملھما وحده  -2 ، وھو (افعل) دون تقدیمھما على  وجوب تقدیمھما أحیانا

ا كان المجرور اسم استفھام ، أو ذٳنما  یجب التقدیم على عاملھما ٳالجملة كلھا ، و

 ً لى اسم استفھام وال یجوز التقدیم في غیر حالتي االستفھام ٳكان المجرور مضافا

 ال للضرورة الشعریة ، كقول جریر بن عطیة:ٳالسابقتین 

ً ظعینةٳ  ذا سایرت أسماء یوما
 

 
 
 

 )   47(فأسماء من تلك الظعینة أملح
واالصل : فأسماء أملح من تلك الظعینة ، فقد تقدم الحرف (من) مع مجروره  

 نشائیاً؟ٳمع ان الكالم خبري ولیس 

، أو (لو) وما یتبعھا ، ال بمعمولھ ٳومنھا امتناع (الفصل) بینھما وبین (أفعل)  -3

النَّبِيُّ أَْولَى بِاْلُمْؤِمنِیَن ِمْن أَنفُِسِھْم  ﴿او النداء ، فمثال الفصل بالمعمول ، قولھ تعالى 

﴾)48(. 

 ثانیاً: ان یكون مقترنا ب(ال) وھذا یوجب أمرین:
أْن یكون مطابقاً لموصوفھ في التذكیر والتأنیث واألفراد والتثنیة والجمع نحو قولھ  - أ

 . )49(﴾ َسبِّحِ اْسَم َربَِّك األَْعلَى ﴿تعالى 

فراده وتذكیره كالمجرد ، وامتنع وصلھ بـ (من) أال ٳرة فیلزم اما اذا اضیف الى نك -ب

یؤتى معھ بـ (من) الجارة للمفضل علیھ، الن المفضل علیھ ال یذكر في ھذا 

 .)50(القسم

ً ویشترط في ھذا شرطان ال بد منھما في (افعل التفضیل)  ثالثاً: ان یكون مضافا
 او للنكرة).ضافتھ للمعرفة ٳالمضاف مطلقاً (أي : سواء أكانت 

اال یقع بعد افعل التفضیل (من ) الجارة للمفضول ، فال بد ان یخلو الكالم منھا ومن   - أ

 مجرورھا.

ً من المضاف الیھ بشرط أرادة التفضیل ، وبقاء معناه  - ب ان یكون المضاف بعضا

 ووجوده.
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ال وھو بعضھ ، كقولك : ٳلى شيء ٳیضاف أفعل  ال" جاء في المقتضب : و 

بني ھاشم ولو قلت : الخلیفة أفضل بني تمیم ، كان محاالً النھ لیس منھم الخلیفة أفضل 

... وكذلك نقول :الخلیفة أفضل من بني تمیم ، الن من دخلت للتفضیل وأخرجتھم من 

 .)51("اإلضافة

 فمتى ما تحقق الشرطان وكانت إضافتھ لنكرة وجب حكمان:
 نكیر.فراده وتذكیره كالمجرد الستوائھما في التٳ أولھما:

لیھ لصاحب افعل التفضیل أي للموصوف الذي ٳممطابقة المضاف  والثاني:

لیھ معنى افعل ویتصف بھ في التذكیر والتأنیث وفي االفراد وفروعھ وجنسھ ٳیتجھ 

 أیضاً نحو: الشقیقان أفضل رجلین واألشقاء أفضل رجال ، وھند أفضل امرأة.

 :للنكرة أربعة ھي فاألمور التي یجب اجتماعھا كاملة عند اإلضافة

 امتناع (من) الجارة للمفضول. .1

 رادة التفضیل.ٳلیھ ، عند ٳكون المضاف بعض المضاف  .2

 فراد (أفعل) وتذكیره.ٳ .3

والتذكیر اإلفراد لیھ لصاحب (أفضل) في الجنس وفي ٳمطابقة المضاف  .4

 وفروعھما.

 المبحث الثاني
 عمل اسم التفضیل - أ

 الرفع -1
 النصب -2
 الجر -3

 بحرف الجرتعدیة اسم التفضیل  - ب
 عمل اسم التفضیل

 اوالً: الرفع:
ً ، واشرف قصداً، وأكثر   -1 انھ یرفع الضمیر المستتر نحو : محمود انبل نفسا

 تعلقاً بالعلوم.
فنالحظ ان كلمة (أنبل) و(أشرف) و(أكثر) رفعت ضمیراً مستتراً وجوباً تقدیره 

 .)52((ھو) یعود على محمود
مررت برشید أفضل منھ انت ،  –وھذا قیاسي  -یرفع الضمیر البارز أحیانا -2

بجر كلمة أفضل على اعتباره نعتا لرشید ،و (منھ) جار ومجرور متعلق 

ویرفع الضمیر "بأفضل ، و(أنت) فاعل اسم التفضل ویقول ابن ھشام: 
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 .)53( "المنفصل واالسم الظاھر في لغة قلیلة

ذا صح ان یحل محل اسم التفضیل فعل بمعناه ٳ -یاساق-وقد یرفع االسم الظاھر  -3

ْن لم یصح كان رفعھ الظاھر ٳمن غیر فساد في المعنى والتركیب واألسلوب ف

نادراً ال بحسٍن القیاس علیھ وان یسبقھ نفي، وان یكون أجنبیاً مفضال على نفسھ 

 باعتبارین:

 .)54( اعتبار موصوفھ المنفي في األفضلیة احدھما:

ما یذكر بعد لفظ (من) في المفضولیة ، نحو (ما رأیت رجالً  الثاني:

أحسن في عینھ الكحل منھ في عین زید) والمعنى : مارایت رجال 

یحسن..كحسنھ في عین زید ، ومعنى تفضیلھ على نفسھ باعتبارین: ان الكحل 

في عین زید أحسن من الكحل في عین رجل اخر فأحسن صفھ رجل من حیث 

ً في اللفظ، وصفھ الك حل من حیث المعنى وتعلق الكحل برجل لكونھ معروفا

 .)55(عینھ

 ثانیا: النصب : 
لقد اتفق العلماء البصریون على ان اسم التفضیل ال ینصب المفعول بھ 

والمفعول المطلق والمفعول معھ ، ولكن ینصب الحال والتمییز والظرف وسائر 

 المنصوبات تكون معموال لھ ومنھا:

 وھو یكون معموال لھ من دون أي شرط صب الحالاسم التفضیل ین ،

 نحو: فؤاد أحسن منھم راكبا ، ف (راكبا) حال منصوب بأحسن.

 الذي ھو فاعل في المعنى، فیصح ان  اسم التفضیل ینصب التمییز

یكون  منصوباً باسم التفضیل ، نحو: الطالب أكثر افادة وأعظم نفعاً ، 

 .)56(فـ(افادة) و(نفعا) منصوبان على التمییز

 وكذلك یتعلق بھ شبھ الجملة  ینصب اسم التفضیل الظروف جمیعھا ،

لجار نحو: كان افصح في القول لسانا وأعلى في الكالم بیاناً، فا

والمجرور (في القول) متعلقات بأفصح والجار والمجرور في الكالم 

 . )57(متعلقات (بأعلى)

 ثالثا : الجر:
لیھ نكرة كان أم معرفة ٳذا كان مضافا ٳیعمل الجر في المفضل علیھ أو المفضول 

 نحو : الصالة أعظم عبادة في اإلسالم.
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 عمل حرف الجر (من):
جنس المفضل أو من غیر جنسھ نحو: األسد یجوز في المجرور ان یكون من  -1

 أقوى من الرجل.

لى استفھام وجب تقدیمھ على (افعل) ٳذا كان المجرور اسم استفھام أو مضافاً ٳ -2

 نحو: من غالم من انت أفضل.

ال یجوز ان یفصل بین اسم التفضیل ومن اال بمعمولھ ، نحو: أنت أحق  -3

 .)58(بالمیراث من ذوي قرباك

 التفضیل بحرف الجرتعدیة اسم 
ذا ٳذا دل على الحب او البغض بمعنى المفعول أي ٳیتعدى بحرف الجر(الالم)  -1

كان اسم التفضیل من فعل متعد بنفسھ دال على الحب أو البغض او بمعناھما ، 

كانت تعدیتھ بالالم بشرط ان یكون مجرورھا مفعوالً بھ في المعنى ، وذلك 

یل یكون بمعناه ، وما قبل اسم التفضیل باحالل فعل مناسب مكان اسم التفض

ھو الفاعل المعنوي نحو: العاقل أحب للعلم من المال ، أي یحب العاقل العلم 

 .)59(من المال

یعني انھ تجئ ذا دل على الحب او البغض بمعنى الفاعل ، ٳلى) ٳوبالحرف ( -2

لى بدل الالم ان كان المجرور ھو الفاعل المعنوي، وما قبل (افعل) ھو ٳ

لى والدیھ من العاق ، والتقدیر: یحبھ ٳالمفعول المعنوي نحو الولد البر أحب 

 والداه من العاق.

ذ دل على علم ، بمعنى وان كان فعلھ متعدیا بنفسھ ٳویتعدى بحرف (الباء)  -3
ادرى باحوالھ. فان كان داال على نحو صدیقي أعلم بي ، وأنا أعرف بھ و

معنى آخر كانت تعدیتھ بالالم نحو الحر اطلب للحق ،فان اسم التفضیل یتعدى 

 .)60(بھ كذلك

وان كان فعلھ متعدیا الثنین عدى ألحدھما بالالم ونصب اآلخر مفعول بھ لعامل 

 .)61(محذوف یفسره المذكور الن اسم التفضیل ال ینصب المفعول

 المبحث الثالث
أخرى معانٍ  لىٳخروج اسم التفضیل عن معنى المفاضلة  -1  

 اسم الفاعل 
  الصفة المشبھة 
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التشابھ واالختالف بین اسم التفضیل والصفة المشبھة والتعجب. -2  
 :أخرى ◌ٍ  معان لىٳخروج اسم التفضیل عن معنى التفضیل 

 حین أخرى معانٍ  لىٳیخرج اسم التفضیل عن معناه األصلي وھو التفضل 

 .)62()من( و) اإلضافة(و) ال( من مجرداً  یكون

یأتي افعل التفضیل على غیر بابھ ، أي غیر مقصود بھ الزیادة او معنى  -1

المقارنة ، وھو في ھذه الحالة یحمل على الصفة المشبھة ان احتملت العبارة 

ِھنَّ ﴿ ذلك نحو قولھ تعالى  أي بعولتھن حقیقون. )63(﴾ َوبُعُولَتُُھنَّ أََحقُّ بَِرّدِ

وأحق ھنا لیست على بابھا، ألن  "وجاء في البحر المحیط عند تفسیر ھذه االیة 

 والحق  للزوج ذلك نماٳتسلیط على الزوجة في مدة العدة ،  غیر الزوج الحق لھ ، وال

ً  لھا  بردھن حقیقیون وبعولتھن:  قیل فكأنھ ، ردھا لھ كان ابت لو بل ذلك، في ایضا

َّبَعَ ﴿ .وقولھ تعالى )64(" فكلمة (أحق) بمعنى  )65(﴾ أَفََمن یَْھِدي إِلَى اْلَحّقِ أََحقُّ أَن یُت

أحق لیست افعل تفضیل بل  "ھـ) في تفسیر اآلیة 745(حقیق) قال أبو حیان (ت 

 .)66("المعنى: حقیق ان یتبع 

تدل على التفضیل  ال )67(﴾ یَْعَملُون َولَنَْجِزیَنَُّھْم أَْجَرُھم بِأَْحَسِن َما َكانُواْ وقولھ تعالى ﴿ 

ھـ)في تفسیر ھذه اآلیة 311بل تدل على الصفة المشبھة أي (حسن) وقال الزجاج (ت 

 .)68("األحسن ھنا بمعنى الحسن، فلیس األفعل الذي للتفضیل  "
ھنا (احسن) لیس في . )69( ﴾أُْولَئَِك الَِّذیَن نَتَقَبَُّل َعْنُھْم أَْحَسَن َما َعِملُوا  ﴿تعالى  وقولھ

 ).حسن( بمعنى ھو نماٳبابھ و

ادتھم ، بعلى أفضل وأحسن ع بمعنى (حسن) فالقبول لیس مقصوراً "قال الزجاج : 

 .)70("بل یعم كل طاعاتھم ، فاضلھا ومفضولھا

ویأتي افعل التفضیل على غیر بابھ أي غیر مقصود بھ الزیادة او معنى  -2

على معنى اسم الفاعل ان احتملت العبارة المشاركة وھو في ھذه الحالة یحمل 

ُ َعْنُھْم أَْسَوأَ الَِّذي َعِملُوا﴿ ذلك نحو قولھ تعالى ﴿ ، وقولھ )71(﴾ ِلیَُكفَِّر �َّ

 . )72(﴾َولَنَْجِزیَنَُّھْم أَْسَوأَ الَِّذي َكانُوا یَْعَملُون

ھة باسم (أسوأ) في ھاتین اآلیتین لیس على بابھ، بل ھو حرف بمعنى الصفھ المشب

أما  قلت : وما معنى التفضیل فیھما؟ "ھـ) 538الفاعل (سيء) قال الزمخشري (ت

 الشيء ضافةٳ من ولكن علیھا، یفضل التي الجملة لىٳ افعل ضافةٳ من ھي فمااإلضافة 

 .)73(" تفضیل غیر من بعضھ ھو ما لىٳ
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وقیل: افعل لیس للتفضیل ، وھو كقولك: األشبح أعدل بني  "وذكر أبو حیان 

 .)74("الذي عملو يءمروان ، أي عادل ، فكذلك ھذا ، أي س
یأتي أفعل  على غیر بابھ یعني غیر معنى التفضیل ، وھو في ھذه الحالة   -3

َوُھَو نحو قولھ تعالى ﴿  ذلك العبارة احتملت نٳیحمل على اسم الفاعل للمبالغة 

 .)75(﴾ یَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ یُِعیُدهُ َوُھَو أَْھَوُن َعلَْیھِ الَِّذي 

 هللا عند تفاوت ال ذٳھنا أھون لیس على معنى التفضیلیة ، وانما بمعنى صفة مشبھة 

 .واإلعادة االبداء، النشأتین بین

لیست اھون  "، وذكر أبو حیان  )76("وقیل: أالھون بمعنى الھین "قال الزمخشري 

 .)77(" تفضیل ،ألن التفاوت عند هللا في النشأتین االبداء واالعادةأفعل 

واعلم على باباھا  "، وجاء في البحر المحیط )78(﴾َوّ�ُ أَْعلَُم بِأَْعَدائُِكْم  وقولھ تعالى ﴿

،أي بمعنى اسم الفاعل )79("من التفضیل ، أي اعلم بأعدائكم منكم، وقیل بمعنى علیم 

 للمبالغة.

، ھنا االخسرون للمبالغة،ال )80(﴾ َوُھْم فِي اآلِخَرةِ ُھُم األَْخَسُرون تعالى : ﴿وقولھ 

 .)81(للمشاركة

یأتي افعل على غیر بابھ یعني غیر معنى المشاركة والزیاده، وھو في ھذه   -4

 ﴿نحو قولھ تعالى  الحالة یحمل على التفضیل المطلق ان احتملت العبارة ذلك،
 ِ  .)82(﴾ أَْكبَرُ َولَِذْكُر �َّ

(أكبر) لیس على بابھ أي معنى الزیادة والمشاركة وانما ھو بمعنى التفضیل ـف

 المطلق.

جاء في البحر المحیط (الظاھرات (اكبر) أفعل التفضیل، ومعناه ولذكر هللا ایاكم 

 .)83() شيء كل من اكبر زید وابن قتادة وقال ، یاهٳاكبر من ذكركم 

ْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَُظوا فُُروَجُھْم َذِلَك أَْزَكى لَُھمْ قُل ﴿ وقولھ تعالى   لِّ

یدل على التفضیل المطلق ولیس على معنى الزیادة والمشاركة ،  ھنا (ازكى )) 84(﴾

التفضیل أو المراد انھ ازكى من كل شيء  معنى عن مجرد ماٳوذكر الزجاج (ازكى) 

 .)85(نافع)

یأتي افعل على غیر بابھ یعني غیر معنى المشاركة ، وھو في ھذه الحالة   -5

. یعني قد ذلك العبارة احتملت نٳنفسھ  يءیحمل على الزیادة في صیغة الش

یستعمل أفعل التفضیل من دون وجود صفة مشتركة بین الطرفین ، فال یراد بھ 
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ً زاد في صفة ن لىٳاإلشارة حیئذ التفضیل ، ولكن  فسھ على آخر في ان شیئا

أي الصیف أبلغ في حره من الشتاء  صفتھ ، كقولھم الصیف أحر من الشتاء ،

 .                              )86(یكون بینھما وصف مشترك في برده وعند ذلك ال

ن یَْمِشي َسِوی�ا َعلَى  ﴿ومنھ قولھ تعالى  ِصَراٍط أَفََمن یَْمِشي ُمِكب�ا َعلَى َوْجِھِھ أَْھَدى أَمَّ

ْستَِقیم ،  )88(، وجاء في البحر المحیط (أھدى) أفعل تفضیل من الھدى في الظاھر)87(﴾مُّ

َرد�ا ﴿وقولھ تعالى  اِلَحاُت َخْیٌر ِعنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْیٌر مَّ  .)89(﴾ َواْلبَاقِیَاُت الصَّ

ً في مغاضرات الكفار وخیر مرداً ، وقال أبو حیان:  ھي خیر  "اي ھو خیر ثوابا

 خیر قیل كیف قلت نٳـ ثواباً من مغاضرات الكفار وخیر مرداً اي خیر مرحبا وعاقبة ف

 ً :  قیل كأنھ قلت ؟ من خیراً  الصالحات ثواب یجعل حتى ثواب لمغاضراتھم أكان ثوابا

 في التفضیل وجھ فما:  قلتإن النار على طریقھ قولھ: فاعتبروا بالصلیم ، ف ثوابھم

 من حره في أبلغ أي الشتاء من احر الصیف:  یقولون كالمھم وجیز من ھذا قلت الخیر؟

 .)90(" برده في الشتاء

ویفید افعل التفضیل معنى الدوام واالستمار مثل الصفة المشبھة ان احتملت  -6

من الحیاة الدنیا  )91(﴾ َواآلِخَرةُ َخْیٌر َوأَْبقَى﴿ العبارة ذلك ، نحو قولھ تعالى : 

(فخیر وابقى ) یدالن على الدوام واالستمرار مع معناھا األصلي ، وقد یتجرد 

َوأُْمْر ﴿ عن معناه األصلي ویبقى على الدوام واالستمرار ، ومنھ قولھ تعالى : 

 .) 92(﴾ قَْوَمَك یَأُْخذُواْ بِأَْحَسنَِھا

 .)93("یحسنھا  لمعنى:تفضیل بل ا ل أحسن ھنا لیست أفع "أبو حیان وقیل قال

وقد یستعمل افعل التفضیل من دون وجود صفة مشتركة بین الطرفین فال یراد  -7

، نحو قولھ  ذلك العبارة احتملت نٳبھ حینئذ التفضیل، بل یراد منھ التھكم، 

َولَْو أَنَُّھْم قَالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َوانُظْرنَا لََكاَن َخْیًرا لَُّھْم َوأَْقَوَم ﴿ تعالى : 

﴾)94(. 

 فنالحظ ھنا (خیراً وأقوم) لیسا على بابھما ، وانما جاءا ھنا للتھكم والسخریة معھم.

في المفضلة  ، اما على بابھا واعتبار أصل الفعل وصیغة التفضیل في (خیراً وأقوم)

 .)95(علیھ بناء على اعتقادھم ، أو بطریق التھكم ، وأما بمعنى اسم الفاعل

 .)96(﴾ أَیُّنَا أََشدُّ َعَذابًا َوأَْبقَى﴿ حكایة عن فرعون  –وقولھ تعالى 
فھو یعلم أن موسى لم یكن من التعذیب في شيء وأنما أراد أنھ لو كان لھ شيء من 

 .)97(أخرجھ على سبیل التھكم والسخریة عذاباً منھ وأبقى ،التعذیب ،ِلكنَت انا اشد 
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 التشابة بین اسم التفضیل والصفة المشبھة
ان اسم التفضیل والصفة المشبھة من الصفات ، موجود التشابھ فیما بینھما أمر 

 ومن األمور المشتركة التي تجمعھما: )98(بدیھي

سن وحسن أي أح: نحو ، الثالثي الفعل او المصدر من مشتقان نھماٳ:  االشتقاق -1

 .)99(﴾َوَجاِدْلُھم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسنُ ﴿ومنھ قولھ تعالى :،كالھما مشتٌق من حسن
: نجد التوافق بینھما في بعض الصیغ بحیث یأتي اسم التفضیل على  الصیغ -2

تصاغ الصفة المشبھة من اللون والعیب  نحو احسن وكذلك »أفعل« وزن 

الَِّذي َجعََل ﴿ والحلى على ھذا الوزن نحو: أخضر وأحمر... ومنھ قولھ تعالى: 

َن الشََّجِر األَْخَضِر نَاًرا  .)100(﴾ لَُكم ّمِ

: یتفقان في عدد الحروف والحركات فھو أحسن  عدد الحروف والحركات -3

 وأحمر.

 ن.: نحو اجمالن وحسناقبول التثنیة  -4

نحو : اجملون واحسنون ومنھ قولھ  )101(: یأتي منھما جمع السالم قبول الجمع -5

قَالُوا ﴿  قولھ تعالى : و )102(﴾ الَ َجَرَم أَنَُّھْم فِي اآلِخَرةِ ُھُم األَْخَسُرون﴿ تعالى : 

وكذلك یأتي منھما جمع التكسیر نحو: ) 103(﴾ أَنُْؤِمُن لََك َواتَّبَعََك األَْرَذلُون

 َوَكَذِلَك َجعَْلنَا فِي ُكّلِ قَْریٍَة أََكابَِر ُمَجِرِمیَھا﴿  أحاسن، وحسان، ومنھ قولھ تعالى:

 .)105(﴾فِیِھنَّ َخْیَراٌت ِحَسان﴿  وقولھ تعالى :) 104(﴾
، وذلك نحو : األحسن واإلحسان ، واالحسنون ، دخول (ال) التعریف علیھما  -6

قولھ  و )106(﴾ َوُكال� َوَعَد ّ�ُ اْلُحْسنَى﴿  واالحاسن، والحسنى ، ومنھ قولھ تعالى:

 .)107(﴾ قُل الَّ یَْستَِوي اْلَخبِیُث َوالطَّیُِّب َولَْو أَْعَجبََك َكثَْرةُ اْلَخبِیثِ تعالى :﴿ 

ولكنھ  .)108(واالستمرار والثبوت والبقاء الدوام معنى على یدالن نھماٳ: الداللة -7

باعتبار نسبتھما لموصوفھا ، فمنھا ما  في الصفة المشبھة على ثالث أحوال

ھو موضوع على البقاء  یحصل ویسرع زوالة ، كالفرج والطرب ، ومنھا ما

والثبوت، وھو دائر بین األلوان والعیوب ، ومنھا ما ھو في أمور تحصل 

 .)109(وتزول ، لكنھا بطیئة الزوال ، كالعطش والجوع

 بخالف الظاھر االسم ترفع صفة ال ان الٳكالھما یعمل في الفاعل ،  العمل : -8

سن وجھھ ، رفع : حنحو ، المستتر الضمیر یرفع الغالب في فھو التفضیل اسم

والصفة المشبھة تنصب المفعول على التشبیھ بخالف اسم  .وجھھ على الفاعلیة
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 التفضیل نحو : رشید الحسن الوجھ ، نصب الوجھ ھنا تشبیھ بالمفعول. 

9-  

 والتعجبالتشابھ بین اسم التفضیل 
فیما بینھما   ان اسم التفضیل والتعجب من األسالیب النحویة  فالتوافق والتشابة

 ، واآلتي ھو ما یجمعھما ویشتركا فیھ: أمر واقعي

: اسم التفضیل والتعجب یبنیان على وزن (أفعل) وكالھما من الثالثي فال  اللفظ -1

ھـ) ھذا االمر في 643یبنیان مما زاد على الثالثي مباشرة وبین ابن یعیش (ت

وانما جرى ھذا (افعل) من ھذا  " قال ذاٳاثناء شرحھ على مفصل الزمخشري 

 .)110("مجرى التعجب التفاقھما في اللفظ وتقاربھما في المعنى 
: یتفقان في المعنى فاسم التفضیل یدل على التفضیلیة والمفاضلة مباشرة، المعنى -2

: ما أحسن رشیداً ، كنت  قلت ذاٳفـ أما التعجب فیدل على التفضیلیة ضمنیا 

مخبرا بأنھ فاق أشكالھ في الُحْسن، أي انك تفضلھ على غیره ضمنیا ویذھب 

 ما:  قلت ذاٳ انك ترى أال تفضیل نھٳـ المعنى فوأما  " قائالً  یعیش ابن ذلك لىٳ

 فقد عمرو من أعلم زید: قلت ذاٳو اقرانھ ، فاق بأنھ مخبرا كنت زیدا أعلم

 ."دالن على التفضیلیةی ھما  یعني السبق لھ قضیت
ً ثالثیا ًمتصرفاً  الشروط -3 : یشتركان في شروطھما الثمانیة : أن یكون ماضیا

قابالً للتفاوت والزیادة غیر مبني للمجھول وان یكون تاما مثبتا فال یصاغ من 

فعل منفي واال یكون الوصف منھ على وزن (افعل) (فعالء) ویتوصل الى 

الثة ، ومما الوصف المساعد لناء اسم التفضیل والتعجب من الزائد على الث

فیة ھذه الشروط بطریقة واحدة  فعالء) او الذي لم تتوافر وصفھ على (أفعل ،

وھي ان یؤتى بوصف مساعد ثم یؤتى المصدر للذي لم تتوافر فیھ الشروط 

 .)111(منصوبا على التمییز

: كالھما یعمل في الفاعل فیرفعھ اما ظاھرا واما تقدیراً نحو: خالد أحسن  العمل -4

وما أحسن زیداً وأحسن بھ .وكذلك یعمالن في شبھ الجملة نحو: ما من عمرو ، 

 زیداً  أحسن ما: نحو المفعول في یعمل التعجب ان الٳلى رحمة هللا ، ٳافقرني 

ألَنتُْم أََشدُّ َرْھبَةً فِي ﴿ لى : تعا قولھ نحو ، التمییز في یعمل التفضیل اسم ولكن

 ِ َن �َّ  .)112(﴾ ُصُدوِرِھم ّمِ
﴿ ، نحو قولھ تعالى:  حذف معمولھما المجرور ویحذف معھ حرف الجرجواز  -5
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 .)113(﴾ أَنَا أَْكثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ نَفًَرا

نحو  جواز الفصل بین اسم التفضیل والتعجب وبین معمولیھما بشبھ الجملة -6

 .)114(قولك: ما أحسن بالرجل أُن یصدق

 أوجھ االختالف بین اسم التفضیل والصفة المشبھة 
 یختلف اسم التفضیل عن الصفة المشبھة في أمور عدیدة منھا:

تأتي الصفة المشبھة على أوزانھا وھي اثنتا عشر وزنا بخالف اسم  الصیغة : -1

التفضیل فانھ  یوافقھما في وزن واحد وھو (أفعل) ویخالف في االوزان الباقیة 

 وأوزانھا الغالبھ ھي:

 فَْعالن : بفتح وسكون مؤنثھ فعلى نحو: عطشان عطشى. .1

 فَعَل   : بفتحتین نحو: بََطل .2

 فُعُل   : بضمیّن  ، كجنب .3

 فُعال  : بالضم  ، كشجاع .4

 وفَعال : بالفتح ، كجبان .5

 ْفعل : سكون ، كبسط .6

 فِْعل : بكسر فسكون كِصْفر وِمْلح .7

 فُْعل: بضم فسكون كحر .8

          حفَِعل: بفتح فكسر كفَر .9

 .فاعل: كصاحب10

 .فعیل: كبخیل وكریم11

 .أفعل: كأحمر12

ركات نحو : : یختلفان في عدد الحروف والح عدد الحروف والحركات -2

(فَعَل ) (بفتحتین) (وفُعُل) (بضمتین) (وفَْعل)(بفتح وسكون) وغیرھا فنجد 

في الصیغ المشبھة ثالثة أحرف وفي اسم التفضیل أربعة أحرف وكذلك 

 نجد في حركات أمثلة الصفة المشبھة واسم التفضیل اختالفاً.

 التھكم معنى لىٳ: ان اسم التفضیل یخرج من معنى التفضیل  الداللة -3

 بخالف للمبالغة الفاعل واسم الفاعل واسم المشبھة والصفة والسخریة

 لىٳعن معنى االستمرار والدوام والثبوت  تخرج ال فانھا المشبھة الصفة

 .المعاني ھذه
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، أما اسم التفضیل من الواضح ان الصفة المشبھة تنصب المفعول بھ -4

الكوفیین فھو یعمل فیھ نحو فال ینصب المفعول بھ عند البصریین .أما عند 

بِّي أَْعلَُم َمن َجاء بِاْلُھَدى ﴿ :قولھ تعالى  .)115(﴾قُل رَّ

 االختالف بین اسم التفضیل والتعجب
ً في بعض  على الرغم من كونھما من األسالیب النحویة لكن نجد ھناك اختالفا

 األمور منھا:

 . فعل التعجب یعمل في المفعول بھ نحو: ما أحسن السماء 

یعمل فیھ عند البصریین أما عند الكوفیین  اما اسم التفضیل فھو ال

بِّي أَْعلَُم َمن  ﴿نحو قولھ تعالى :  )116(فھو ینصب المفعول بھ قُل رَّ

 .)117( ﴾َجاء بِاْلُھَدى 

  یرى البصریون ان اسم التفضیل اسم ، وفعل التعجب فعل، فال تشابھ

 .)118(فیما بینھما

 الخاتمھ
  التفضیل من اھم الموضوعات التي یجب ان تعطى أولویة في یعد اسم

 الدراسات اللغویة لمالھ من أھمیة في اللغة.

  مھمة التفضیل األولى تفضیل شيء على آخر في اصل الوصف المشترك، لكنھ

 أحیانا یرد لقصر الصفة على الموصوف دون النظر الى مقابلھ.

 معاني عن طریق تجرده وعدم أّدى اسم التفضیل دوراً بارزاً في تنویع ال

التصریح بالمفضول ، وبما تضمنھ من الداللة على التفاوت والتفاضل الحاصل 

 وبھذا تتوسع دائرة المعاني بأیسر االلفاظ. بأدنى مشاركة ،

   ، ھناك شواھد أوردھا النحاة دلیالً على صحة خروج اسم التفضیل عن داللتھ

ان الشعراء حین أرادوا استعمال اسم  فھي لم تدل على ذلك بل اثبتت غیره وھو

ً من التغییر وأخرجوه عن وزنھ األول لیؤدي معنى  التفضیل اجرو علیھ شیئا

 غیر معنى التفضیل كمعنى الصفة المشبھة أو اسم الفاعل.

 في المتفاضلین بین المشاركة توھم:  أي ، التوھم سبیل على یقع قد التفضیل نّ ٳ 

وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَُظوا  قُل﴿ تعالى  كقولھ الوصف أصل ْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّ لِّ

 على توھم ان النظر في الحرام نفعاً. ﴾ فُُروَجُھْم َذِلَك أَْزَكى لَُھمْ 

  ان بناء اسم التفضیل من العیوب الباطنھ التي على وزن (أفعل) نحو قولھ تعالى
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﴾ أي اشد عمى  ةِ أَْعَمى َوأََضلُّ َسبِیالَوَمن َكاَن فِي َھِذِه أَْعَمى فَُھَو فِي اآلِخرَ ﴿ : 

بدلیل وأضل سبیال وھو من عمى البصیرة . ف(اعمى) الثاني افعل تفضیل 

قال النحویون (افعل التفضیل) ال  "قال السبیكي: ﴾  َوأََضلُّ َسبِیال﴿ قولھ بعده 

:  یتفاوت ، قلت یأتي من الصفات الخلقیھ، فال یقال زیٌد اعمى من عمرو النھ ال

 ". انما جاز في االیة ألنھ من عمى القلب

 االسم ان مع المفاضلة، لىٳ للوصول بھ جيء قد) أشد( التفضیل اسم نٳ 

 كقولھ فعلھ من التفضیل اسم صوغ یصح مما التمییز على اشد بعد المنصوب

 ﴾ وكذلك أشد حراً ، وأشد قوةً وغیرھا. فَِھَي َكاْلِحَجاَرةِ أَْو أََشدُّ قَْسَوةً ﴿ :  تعالى

 الحواشي
 ینظر لسان العرب مادة (فضل). .1

 .2/24الكتاب  .2

 .3/447ینظر: الشریف الرضي على الكافیة  .3

 .412ینظر: شرح قطر الندى وبل الصدى  .4

 .1/193ینظر: جامع الدروس العربیھ  .5

 .34القصص  .6

 .80قواعد اللغة العربیة، د.مبارك  .7

 .344االّنطاكي المحیط ، محمد  .8

 .12الكھف : .9

، وقطر الندى وبل  94-6/92، وشرح المفصل 4/99ینظر: الكتاب  .10

 .394الصدى 

 ، وینظر في أصول اللغة.391ینظر مقالة للدكتور احمد مختار عمر  .11

 ینظر في أصول اللغة. .12

افعل التفضیل بین قواعد النحو وواقع االستعمال ، احمد مختار عمر ،  .13
 .292مقال 

 .3/352و الوافي ینظر النح .14

 .72االسراء:  .15

 ینظر: افعل التفضیل بین قواعد النحو  وواقع االستعمال. .16

 .292المصدر نفسھ  .17
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 .46الحج: .18

 .64-6/63البحر المحیط  .19

 .1829موطأ االمام مالك /باب ما جاء في صفة جھنم /حدیث رقم  .20

 .1/81مجمع االمثال للمیداني  .21

 .1/81مجمع االمثال للمیداني  .22

 .176، دیوان رؤیة بن العجاج 1/81) ومجمع االمثال اللسان (ب ي ض .23

 .1/135،136دیوان المتنبي  .24

 .3/351ینظر النحو الوافي  .25

 .3/298ینظر النحو الوافي  .26

 .1/129ینظر في أصول اللغة  .27

 .13التوبھ:  .28

 .62التوبھ:  .29

 .3النساء:  .30

 .74البقرة:  .31

 .24الجن:  .32

 .405ینظر التركیب النحوي  .33

 .3/98وینظر ألفیة ابن مالك ، 168-2/158شرح الشافیة  .34

 .123االنعام:  .35

 .27ھود:  .36

 .4طھ:  .37

 .75طھ:  .38

 .35المدثر:  .39

 .8یوسف:  .40

 .24التوبة:  .41

 .17األعلى:  .42

 .34الكھف:  .43

 .17األعلى:  .44

 .26الفتح:  .45
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 .768لى قائلھ . ینظر: شواھد االشموني ٳلم ینسب ھذا البیت  .46

 .56دیوان جریر:  .47

 .6األحزاب:  .48

 .1األعلى:  .49

 .2/51، وحاشیة الخضري 2/104ح ینظر : شرح التصری .50

 .3/38المقتضب : .51
، والتركیب النحوي وشواھده 3/250، والمقتضب 32-2/31ینظر الكتاب  .52

 .410القرآنیة 

 .3/297لى الفیة ابن مالك ٳأوضح المسالك  .53

 .2/32ینظر: الكتاب  .54

 .113، وشرح ابیات سیبویھ للنحاس 2/32الكتاب  .55

 .3/432ینظر النحو الوافي  .56

، وشرح قطر الندى وبل 3/411التركیب النحوي وشواھده القرآنیة ینظر  .57

 .397الصدى 

 .6/107ینظر: شرح المفصل  .58

 .2/219ینظر: الكافیة في النحو  .59

 .433-3/432ینظر: النحو الوافي  .60

 .54، ومعجم قواعد العربیة العالمیة 220-2/219ینظر: الكافیة في النحو  .61

 .3/58، ونظر شرح المفصل 2/217شرح الكافیة  .62

 .228البقرة:  .63

 .2/188البحر المحیط  .64

 .35یونس:  .65

 .2/156البحر المحیط  .66

 .97النحل:  .67

 .2/588معاني القرآن واعرابھ  .68

 .24، والفرقان : 20، وینظر التوبة :  16االحقاف: .69

 معاني القرآن واعرابھ. .70

 .35الزمر:  .71
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 .27فصلت:  .72

 .4/128الكشاف  .73

 .7/429البحر المحیط  .74

 .27الروم:  .75

 .3/477الكشاف  .76

 .7/169البحر المحیط  .77

 .45النساء:  .78

 .3/261البحر المحیط  .79

 .5النمل:  .80

 .3/299الجمل  .81

 .45العنكبوت:  .82

 .82، وینظر من أسالیب القرآن ، السامرائي  7/153البحر المحیط  .83

 .30النور:  .84

 .3/220معاني القرآن واعرابھ  .85

 .3/38ینظر حاشیة الصبان  .86

 .22الملك:  .87

 .213-6/212ینظر البحر المحیط  .88

 .76مریم:  .89

 .213-6/212ینظر البحر المحیط  .90

 .17األعلى:  .91

 .145األعراف:  .92

 .4/388ینظر البحر المحیط  .93

 .46النساء: .94

، وینظر دراسات السلوب القرآن الكریم ، عبد الخالق  1/378الجمل  .95

 .4/195عظیمھ 

 .71طھ: .96

 .661ینظر تفسیر الكشاف  .97

 .77وي ، وشذا العرف في فن الصرف للحمال204-1/203ینظر الكتاب  .98

195



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نيسان  30 – 29األول  /  الدولياملؤمتر العلمي 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414               الثاين / العددكلية الكوت اجلامعة           
 

 
 

 .2/216، وینظر المقتضب  125النحل: .99

 .80یس: .100

 .2/158، وشرح الكافیة البن الحاجب 2/216ینظر: المقتضب  .101

 .22ھود: .102

 .111الشعراء: .103

 .123االنعام: .104

 .70الرحمن:  .105

 .95النساء: .106

 .3/282، وینظر النحو الوافي  10المائدة: .107

 .3/282النحو الوافي  .108

 .77ینظر شذا العرف في فن الصرف  .109

 .6/91المفصل: شرح  .110

، وشرح المفصل 2/212، وشرح الكافیة 100-3/97ینظر الكتاب  .111

6/91. 

 .13الحشر:  .112

 .34الكھف:  .113

 .3/363لى ألفیة ابن مالك ٳینظر أوضح المسالك  .114

 .85القصص:  .115

 .100-3/96، والكتاب 6/91ینظر: شرح المفصل  .116

 .85القصص:  .117

 .9-6/91ینظر شرح المفصل  .118

 المصادر
 القرآن الكریم. .1

(مقال)  (افعل التفضیل بین قواعد النحو وواقع االستعمال)احمد مختار عمر  .2

292. 

الشیخ االمام كمال الدین أبو البركات عبد الرحمان بن محمد بن ابي سعید  .3

ھـ 1373،  (االنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین)االنباري النحوي 

 م، مطبعة السعادات ، مصر.1955
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(البحر  محمد بن یوسف بن علي بن حیان االندلسي الغرناطي أبو عبد هللا .4
 ھـ ، مطبعة السعادة ، مصر.1328،  المحیط)

، الطبعة األولى  (التركیب النحوي وشواھده القرآنیة)محمد أبو الفتوح شریف  .5

 م ، دار العلم ، دبي االمارات العربیة المتحدة.1989-ھـ 1409، 

م ، 1926،  (الجمل)محمد بت أبي شنب الزجاج صححھ وشرح أبیاتھ الشیخ  .6

 مطبعة كربونل ، الجزائر.

(ألفیة ابن مالك في النحو العالمة محمد بن عبد هللا بن مالك االندلسي  .7
م ، دار طیبة ، المملة العربیة 1988-ھـ 1409، الطبعة الثالثة ،  والصرف)

 السعودیة.

بد هللا بن ھشام االمام أبو عبد هللا جمال الدین بن یوسف بن احمد ابن ع .8

،  5، ط(أوضح المسالك الى ألفیة ابن مالك في النحو والصرف) االنصاري المصري 

 م ، دار الجیل ، بیروت لبنان.1989-ھـ 1399

(جامع الدروس مصطفى الغالییني راجعھ ونقحھ الدكتور عبد المنعم خفاجة  .9
 م ، المكتبة العصریة ، بیروت.1989،  22، ط العربیة)

(حاشیة الخضري على شرح ابن ھـ) 1287اطي الخضري (تمحمد الدمی .10
 م ، مطبعة البابي الحلبي.1940، الطبعة األخیرة ،  عقیل)

مطبعة الحلبي ، مصر (بدون ط ، دار احیاء الكتب العربیة ،  (حاشیة الصبان) .11

 ، بدون ت).

 ، دار الحدیث ، القاھرة.(دراسات السلوب القرآن)  عبد الخالق عظیمة .12

 ، دار صادر ، بیروت لبنان ، (بدون ط ، بدون ت). (دیوان المتنبي)  المتنبي .13

م ، دار بیروت 1986-ھـ 1406،  (دیوان جریر)جریر بن عطیة الخطفي  .14

 للطباعة والنشر.

، مكتبة (شذا العرف في فن الصرف)  ھـ)1351احمد بن محمد الحمالوي (ت .15

 الرشید ، الریاض.

ھـ) ،تحقیق : د.احمد خطاب العمر 338أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت .16

م ، مطابع المكتبة العربیة 1974،  1، ط(شرح ابیات سیبویھ للنحاس) التكریتي 

 بحلب ، دمشق.

شرح التصریح على ( تحقیق : محمد باسل عیون السود الشیخ خالد األزھري .17
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دار ، م 2000الطبعة األولى ، ،  )النحوالتوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في 

 . الكتب العلمیة ، بیروت
(شرح ھـ)، تحقیق: یوسف حسن عمر 686رضي الدین االسترابادي (ت  .18

 م ، جامعة قار یونس.1978،  الرضي على كافیة ابن الحاجب)

 ھـ ، مصر.1،1310، ط (شرح الكافیة للرضي)  .19

ھـ) تحقیق : 643الشیخ موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي (ت .20

، دار صادر ،  (شرح المفصل البن یعیش)جماعة من العلماء بمعرفة مشیخة االزھر 

 المطبعة المنیریة.

شرح دیوان رؤبة بن (عالم لغوي قدیم تحقیق : د.ضاحي عبد الباقي محمد  .21
 یة بالقاھرة ، مصر.م ، مجمع اللغة العرب2011،  1، ط )العجاج

ھـ)، تحقیق: محمد محیي الدین عبد 761جمال الدین بن ھشام األنصاري (ت  .22

 ، مكتبة المثنى، لبنان، (د.ت). (شرح قطر الندى وبل الصدى)الحمید 

م ، 1969،  (في أصول اللغة)محمد خلف هللا احمد ، ومحمد شوقي أمین  .23

 القاھرة.

، الشركة العالمیة  1992،  3، ط) (قواعد اللغة العربیةد.مبارك مبارك  .24

 للكتاب.

(الكافیة في النحو والشافیة في  ابن الحاجب تحقیق: صالح عبد العظیم الشاعر .25
 م ، مكتبة اآلداب.2010،  علمي التصریف والخط)

ھـ) تحقیق عبد السالم ھارون 180سیبویھ ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر .26

 كتبة الخانجي ، القاھرة.م، م 1988 -ھـ 1408،   3، ط )الكتاب(

(الكشاف عن ھـ) 538أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري (ت .27
 ، دار المعرفة ، بیروت لبنان. حقائق التنزیل وعیون االقاویل)

(لسان ھـ) ، 711ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور (ت .28
 ، دار صادر ، بیروت.العرب)

ھـ) ، 518(ت  (مجمع االمثال للمیداني)الحمید  تحقیق محمد محیي الدین عبد .29

 م ، دار الفكر.1972

،  ط الثالثة،  )المحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا( محمد األنطاكي .30

 دار الشرق العربي ، بیروت.
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(معاني ھـ)، تحقیق: عبد الجلیل عبدة شلبي 311أبو إسحاق إبراھیم الزجاج (ت .31
 م  ، عالم الكتب، بیروت.1988، 1، ط القرآن وإعرابھ)

(معجم قواعد اللغة العربیة أنطوان الدحداح تحقیق األستاذ الیاس مطر  .32
 م ، مكتبة لبنان ، بیروت.1990،  1، ط العالمیة)

، عالم الكتب ، بیروت (المقتضب)  المبرد تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة .33

 لبنان ، (بدون ط ، بدون ت).

،  دار الفرقان / عمانم ، 1987،  )من أسالیب القرآن( ائيد. إبراھیم السامر .34

 .مؤسسة الرسالة / بیروت

م 1985-ھـ 1406،  (موطأ مالك)مالك بن أنس تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي  .35

 ، مصطفى البابي الحلبي.

 م ، دار المعارف ، القاھرة مصر.1981،  6، ط (النحو الوافي)عباس حسن  .36
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 التداخل النصي بین الموشح المشرقي واألندلسي
               )هـ789(عز الدین الموصلي  هـ) و750( صفي الدین الحليموشحات 

  - (دراسة موازنة) -
 خلیل فیاض م.د اسراءأ.            أ.م.د ز�نب فاضل احمد       

 الجامعة المستنصر�ة -�لیة التر�یة   الجامعة المستنصر�ة   - كلیة التر�یة االساسیة
 

 

�جد الباحث لألدب العر�ي الكثیر من التنوع والتلون االدبي الذي حدث عبر مراحل الزمن     
رتنا فاإلرث الثقافي االدبي الذي حفظ على مدى السنین یبقى شاهدًا على تار�خ امتنا وحضا

االنسانیة الخالدة امام �ل الهجمات التي تر�د النیل من حضارة االمة العر�یة ولم �كن االرث 
 بل تفرع في فنون ادبیة متنوعة لها نشأتها الموضوعیة.مستقل �عنوان  ااالدبي وحده متفرد

ولعل فن الموشحات من الفنون الشعر�ة التي عرفت بتنوع قوافیها ونغماتها في ظاهرة ادبیة     
قل نظیرها في االدب الغر�ي و�عد انتشار الشعر التقلیدي الذي التزم �القافیة والوزن في �الد 

ن العرب حتى جاء جیل جدید من شعراء اهل االندلس ممن ترعرعوا ما بین الطبیعة المتحررة م
رتا�ة الوزن والقافیة على عطائهم الشعري فلم یتقیدوا �الوزن و�حور الشعر التقلیدي بل تنقلوا 
�القصیدة الواحدة بین �حور الشعر وقوافیه واوزانه وظهر هذا الشعر غیر التقلیدي في مجالس 

 ان اجتهاد االندلس لتونع الَعروضي وهو فن الموشحات.اللهو والطرب في فن انیق مالزم ل
بهذا الفن الشعبي �ان له صدى اكبر في التقلیدي العر�ي له فأنتشر الموشح في المشرق 

صفي الدین والسیما في القرن السادس والسا�ع الهجري على ید شعراء مشرقیین أمثال الشاعر 
بین تقلید متبع وتنو�ع  امعز الدین الموصلي صاحب الموشحات الشعر�ة الحلي والشاعر 

بیئة المشرقیة على تلك الفنون في وعي لثقافة شعراءها واستقرارهم في اجواء نثرته الموضوعي 
 .حضار�ة �طا�عها العر�ي المتمیز

االندلسي ومداخالته  دراسة تلك الموشحات و�یان الحضور المشرقي في الموشحلذا ارتأینا    
في جوانبها  �نالتي نظمها الشاعر في الموشحات  ة النظم والبناء الموسیقيمن ناحی النصیة

 وأقامة موازنة شعر�ة لكل ما ذ�رناه بینهما. وضوعیة والفنیةالم
 

 

وعز الدین  -هوم الموشح وترجمة حیاة الشاعر�ن (صفي الدین الحليفوقفات سر�عة لم
 الموصلي).

  

وقد سمي بهذا االسم تشبیهًا بوشاح المرأة المرصع والمطرز والمز�ن �الجواهر، الموشح..  *   
كله حلي النساء، �ِرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بینهما معطوف احدهما على ف
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ان  االخر، تتوشح �ه المرأة، والموشح منه اشتق توشح الرجل بثو�ه، والجمع أوشحة ووشائح.
من اد�م منسوج ج ینسوماد�ا لالموشح بهذا التعر�ف قد اكتسب منظرًا جمالیًا حسنًا ومعنى قیمًا 

 .)1(ع �الجواهر وتشده المرأة بین عاتقیها و�شحها. و(وشحها فتوشحت) اي لبستهعر�ض و�رص
وجاء معنى الموشح �معنى هیئة او شكل یتخذه الرجل في موضع معین وهو ان یدخل     

الثوب من تحت یده الیمنى فیلقیه على منكبه اال�سر �ما �فعل المحرم وهو مثل التأ�ط 
واالضطباع. لذا فالموشح لیس حصرًا على المرأة وانما قد شمل الرجل بردائه یلبسه، او یتوشح 

. �ما �خرج التوشیح الى 2ع الحمائل على عاتقه الیسرى وتكون الیمنى مكشوفه�حمائل سیفه فتق
مدى اعمق من وشح الرجل اذ قیل انه �خرج ر�یئه اي طلیعة لقومه على راحلته وقد اجتنب 
الیها فرسه وتوشح بلجامها راكبًا راحلته، فإن احس �العدو والجمها ور�بها تخوفًا من العدو، 

الى العدة والوسیلة في الحرب وال ینفك معنى الموشح في رمزه ذرًا. وغاولهم الى الحي من
تالیة وادواتها فقیل: �ان للنبي محمد(صلى هللا لقلوشاح معنى اخر یدخل في العدة افاو  ،3والحیاة
وسلم) درع �سمى ذات الوشاح. ففضًال عن السیف �عطي الوشاح وعلى اله وصحبه علیه 

. والموشح اسم سیف أمیر المؤمنین 4و سیف شیبان النهديمعنى القوس فالِوشاح �الكسر ه
الكنى فقد لقب ، ودخل معنى الوشاح بین اطالق االلقاب و (رضي هللا عنه) عمر بن الخطاب

. بل ونزع الموشح الى معنى رجل من بني سوم بن عدي بذي الوشاح وعرف �ه دون غیره
من المعز:السوداء الموشحة ببیاض. تصنیف االجناس من البشر والحیوانات فقیل ان الوشحاء 

واشُح:  ود�ك موشح اذا �انت له خطتان �الِوشاح، ودارة وشحاء: موضع هنالك، عن �راع. و
 قبیلة في الیمن. والموشحة من الضباء والشاء والطیر التي لها طرتان من جانبیهما.

ضاءة القصیدة وفي أطار ما سبق �عطي الموشح تنوعا معنو�ا ممهدا لنبوءة تجدیدة أل   
عدت ز�نة �الغیة وصناعة لفظیة فالموشحات  ،العر�یة �شيء جدید من حیث الشكل والهیكل

ثورة عروضیة في رسمت للشعر بنائیة جدیدة خرجت عن المألوف �كونها ألنها  )5(وموسیقیة
وافي تختلف في بنائیتها الفنیة من حیث االشطر واال�حر واالوزان والق فهياوزان وقوافي متعددة 

وفي وجود مقاطع صوتیة مختلفة من مطلع واسماط و�یت وخرجة وهو �حد ذاته تجدید. 

                                                 
لسان العرب، االمام العالمة ابي الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم ابن منظور االفر�قي ینظر :  -1

دار الطراز في عمل الموشحات، ، 216، دار صادر بیروت، ص15المصري، طبعة جدیدة محققة، مجلد 
 . 25الملك، صابن سناء 

 .309ینظر: لسان العرب البن منظور، ص )2(
 .310ینظر: لسان العرب البن منظور، ص )3(
 .217ینظر: لسان العرب البن منظور، ص )4(
 . 25ینظر : دار الطراز في عمل الموشحات: ص -5
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فالموشح فن له شروطه واوزانه وقوافیه، وهو ینظم اسماطا واغصانا تتوالى �عضها مع �عض، 
قفل ثم بیت وهكذا، والقفل هو الجزء الذي �جب ان یتفق مع البقیة في الوزن والقافیة وعدد 

لذا فالموشحات في اصطالحها �انت تجدیدًا للبناء الفني في المقطوعة والقصیدة . االجزاء فیه
 التقلید�ة الى بناء موسیقي متنوع القوافي.

 

هو صفي الدین ابو الفضل عبد العز�ز بن سرا�ا بن علي السنبسي صفي الدین الحلي: *   
الى اسرة عر�یة لها مكانتها هـ) و�رجع في اصله 677ولد في مدینة الحلة سنة ( ،الطائي الحلي

القراءة والكتا�ة منذ الصغر، اشتغل �التجارة ،  ا الرفیعة وهو أمر أثر في تعلمهالمرموقة ومنزلته
رحل الى القاهرة سنة  في تجارته و�عود الى العراق، و ن یرحل الى الشام ومصر وماردینفكا
عر منذ نعومة اظافره شب عن ه)ـ فمدح السلطان الملك الناصر. ولع الشاعر بنظم الش726(

ینظم شعرا اال : لم یهجو لئیما، فكانت على حد قوله طوقه واخذ على نفسه اال �مدح �ر�ما واال
مدح تلك ، فانتمائه الفكري والقبلي والعشائري والعر�ي االصیل جعله ملما �فیما اوجب له ذ�را

 .)1(الصفات العر�یة االصیلة
الشاعر صفي الدین الحلي �ان اجتماعیـًا فعنـد الوقـوف علـى ات حیاته نجد ان �مجر  ضمنو    

ـــات وهـــي تبعـــث مـــن خـــالل صـــداقاته و�ثـــرت  ـــر مـــن المراســـالت واالخوانی ـــه الكثی ـــه نجـــد ل دیوان
. فــأثرت )2(تــه عنــد الملــوك هیــأت لــه اســباب ذلــكاصــدقائه فــان مكانــه االجتماعیــة وشــعره وحظو 

عتــاب واعتــذار واســتعطاف والغــاز وشــكر فــي اخوانیاتــه مــن شــوق و  صــداقاته فــي حیاتــه، ظــاهرة
، وحتــى لــه اصــدقاء �ثــر مــنهم شــعراء واد�ــاءوتبــادل امــداح ودعــوة الــى اللهــو وتبــادل المجــون ف

ملوك ومن اصدقائه الشعراء (ابن نباته المعري) لقد �انت الصالت االخوانیة بـین االد�ـاء حـافزا 
مــــن اقتراحــــات ومطارحـــــات ا لــــنظم صــــفي الــــدین الحلــــي الشــــاعر حینئــــذ �مـــــا �ــــان ینشــــأ عنهــــ

والمـرخص الغـالي، اغالطـي  العاطل الحـالي�بیر،  وتوفي ببغداد، له (دیوان شعر .)3(ومنافسات
 .)4(رسالة في الزجل والمواليمعجم �االلفاظ غیر الصحیحة والوحشیة، وله 

 

هو علي بن الحسین بن علي بن ابي �كر بن ابي الخیر الحنبلي   عز الدین الموصلي، *   
و�كنى �العز الموصلي وهو من اهل الموصل تر�ها  ،5المعروف �الشیخ عز الدین الموصلي

                                                 
ن: خیر الدین ، قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر�ین والمستشرقیینظر: االعالم -1

 .18-17الزر�لي، ص
 . 672ینظر: فوات الوفیات : محمد شاكر الكتبي ، ص -2
 .  5ینظر : شعر صفي الدین الحلي ، علوش ، ص -3
 . 238: 10، النجوم الزاهرة: 279: 1ینظر: فوات الوفیات  -4
 .4/280ینظر: االعالم: ج: )5(
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في شبا�ه الى حلب واقام فیها ردحًا من الزمن وجمع دیوان شعره ثم قصد دمشق و اتخذها 
. و�بدو انه �ان في طور 1مقامًا له، ومن طر�ف ما یروى عنه انه تزوج امرأة لم �كن راغبًا فیها

حیاته �عاني الفقر، اذ لوحظ على حیاته االسر�ة أنها �انت مأساو�ة ومؤلمة جدًا، لذا من اطوار 
 نجد في ابیاته خیر دلیل على فقره فكانت لقمته البسیطة الخبزة صعبة المنال.

دبیة للحصول األخصومات ، الكثیر من الالعامة االجتماعیةوتظهر في محطات حیاته     
والجاه العر�ض ومن خصومه القاضي فتح الدین بن شهید صاحب على السمعة االدبیة الحسنة 

دیوان االنشاء في دمشق واالدیب شمس الدین الرئیس الدمشقي العصري المعروف �إبن 
. وعرف عز الدین الموصلي بثقافة وله نظم جید، اذ نظم الموشحات الغزلیة والفنون 2المز�ن
توسل ب سماه(التوصیل �البد�ع الى الو(بد�عیة) شرحها في �تا ة وله دیوان شعرالشعر�
 .3هـ789سنةسكن دمشق في اواخر حیاته وتوفي بها  )�الشفیع

من اطرف فنون الشعر في االدب العر�ي، و�انت له أهمیة عظمى في دنیـا عد الموشح  ان    
االدب فــــي العصــــور المختلفــــة ، فكــــان لــــه شــــأن �بیــــر فــــي القــــرون (الرا�ــــع والخــــامس والســــا�ع 

اعجبــت النــاس �ــه جمیعــًا وظلــوا �حفظونــه و�تناقلونــه، وتغنــى �ــه المغنــون و�مــا ان  اذ الهجــري).
، فأخـذوا بتقلیـد ل والعذو�ـةاهل المشرق قد اقتبسوا من أهل االندلس الموشح فقـد وجـدوا فیـه الجمـا

وفي طور ذلـك وجـدنا میـدانا  . )4(ئهم وحتى توظیف اوزانهم العر�یةالفاظهم وصورهم وطرق غنا
عــن التــداخل النصــي للموشــح المشــرقي واالندلســي ضــمن دراســة موازنــة بــین الشــاعر�ن  للحــدیث

 صفي الدین الحلي وعز الدین الموصلي، مستفتحین الكالم بتلك الموازنة الموضوعیة.  
 

 

 الموازنة الموضوعیة
ال شك ان الموشحات من أهم األلوان التـي تـتالئم مـع روح الغنـاء �ـالغزل والخمـر ووصـف      

الطبیعة والحظنا ان هذه االغراض موجودة في شعر أهل المشرق و�صورة اتباعیة �ثیرة . ولعل 
االغـــــراض والفنـــــون التـــــي نظمهـــــا الشـــــاعران صـــــفي الـــــدین الحلـــــي وعـــــز الـــــدین الموصـــــلي فـــــي 

 لفت وتنوعت موضوعاتها �ما یلي:موشحاتهما قد اخت
 

 أوًال : الفنون األتباعیة  
الى المشرق في وهي من الفنون القد�مة التي قلدها الشاعر المشرقي فعندما انتقلت الموشحات  

�خفة أوزانها وتنوع موسیقاها وموضوعاتها الذاتیة فأرادوا  الشعراءانبهر القرن السا�ع الهجري، 
                                                 

 .228صانباء الغمر �أبناء العمر في التار�خ، ینظر:  )1(
 .356ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
 .358، شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص4/280ینظر: االعالم : ج: )3(
 . 226ینظر : مقدمة ابن خلدون ، ص -4
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 لذا .موشحات وفنون  االندلسیون منالشعراء �ما جاء �ه  تهم على االتیانالنظم اتباعا لبیان قدر 
قلد الشعراء المشارقة، في بدا�ة نظمهم للموشح، الشعراء االندلسیین في �ل شيء ابتداء من 
االغراض والموضوعات، فوجدنا الغزل الشعري وشعر الخمرة والطبیعة �ارزة في ثنا�ا موشحاتهم 

لشاعر�ن صفي الدین الحلي والشاعر عز الدین الموصلي، ما بین وهو امر وجدناه لدى ا
مبالغة وتفرد و�ین قلة تذ�ر، وهو ما �ان واضحا و�حسب االغراض االتباعیة في موشحاتهما 

 كاالتي:
فـن وجــداني جمیـل، �صــف فیـه الشـاعر مشــاعر مشـاعره ومعاناتـه تجــاه الحـب والمــرأة  :الغـزل-أ

 :موشحاته ومنها قولهلي غزلیات في ولصفي الدین الح

 اهوى قمرا هو�ت عینه وفاه               ما أكثر حسنه، وان قل وفاه    
 العاذل �غرى فیه إن الم وفاه             امسى في حرام من نار الغرام و   

 إن �ان عذولي الذي      اغراني رآني                  
 ن           لم ذا یلومفــــــــــــي حر نیرا                    
 لما شهر الحب من اللحظ نصال      اكثرت عتا�ه وقد صد وصال      
 كي انعم �الكالم من غیر وصال       ناص �الكالم من �عد السالم      
 لو لم �كن الحبیب                 إنا جاثي جاني             

 )1(ي الهموم �الوصل نجاني             من ذ                
، الغـــرام ، الحــــب، ، اللـــوم ، ونـــار والعـــاذل ات الغـــزل واضـــحة فـــي الموشــــحة (فـــنالحظ مفـــرد  

العتاب، الوصال، السالم  تغزوا موشحة الشاعر، وهي ألفاظ وجدانیة تنصب �حدیث الغز وهي 
 .موشحات االندلسیة �عذو�ة معانیهاتحاكي ال

لقد افرد عز الدین الموصلي أ�ضا قصائد ومقطوعات، ولعل شاعرنا عرف بنظم الموشـحات    
 الغزلیة تلك االغراض الوجدانیة المالئمة في ا�قاع موسیقي تجدیدي �قوله:

 بهیة المنظر          اهوى من الغزالن         
 اسد الثرى تقهر           �طرفها الوسنان         
 2من شعرها الداجي          اللیل قد عسعس         
 من فرقها العاجي           الصبح یتنفس و         
 �طؤفها الساجي            تفضح الكنى و         

                                                 
 . 457-456دیوانه : ص -1
 .395ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
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 منها الظبا تشهر            خود لها اجفان         
 نجدها االحمر            تصون للخیالن         

ان الشاعر �عشق الغزالن وهن وصف للمرأة الجمیلة، وطرفها الناعم الناعس الذي ینقهر     
من جماله واللیل قد اقبل ظالمه من سواد شعرها والصبح یتنفس من انفاسها العاجیة الثمینة 

 وهي شا�ة ناعمة لها اجفان مثل اجفان الغزالة. 
معـادة، فـال �عثـر المـدقق علـى معـاني جلیلـة بـل ان النماذج الغزلیة لدى الشاعر�ن فـي الغالـب   

تعــابیر خاصــة تكــاد ال تتعـــدى وصــف الطبیعــة والغــزل وذ�ـــر الخمــر وألفاظهــا جمیلــة موســـیقیة 
، ال عــز الــدین الموصــلي لــه الــوان غزلیــة وجدانیــةفالشــاعر . )1(ســهلة تمتــاز �ــالحالوة والطــالوة

 قوله:تخرج عن االطار االندلسي في قراءتها، �
   غیر الضباء الجآذر                �اهلل ما حرك السواكن       
           من القدود النواظر               لما استجابت �كل طاعن       
 من �ل جفن وناظر              وفوقت اسهم الكنائن       

 بین سرا�ا من المالح            عرٌب اذا صحن �آل عامر    
 طالئع تحمل السالح              المحاجرطلت علینا من      
فالمحبو�ة الجمیلة حر�ت احاسیسه في جٍو معنوي ومادي فهي ذات صفات خال�ة من     

 رشاقة القوام والخصر الجمیل الناِظر وتفوقت �قوة نظرها االسهم واصابت جفن الشاعر.
تتكشف ، لالدین الموصلي ترددت �ثیرا ضمن اغزال الشاعر عز ان تلك الصفات الغزلیة    

 قوله:، �الغزلیة في نظم الموشحاتالمشرقي لألندلس مظاهر التقلید 
 ما انا �اللوم مكترث             الئمي في الشادن الخنث       

                   - - - - -- 
 بي رشا تندى مفاصله                 
 كلما ارتجت غالئله                 
 خلخلت قلبي خالخله                 
 فإذا هاجت �البله                  

 اذلي تعنیفه عبثـــــــــــتع          جاء �البهتان والرفث
فالشاعر �خاطب العذال في محبو�ته المدللة اذ �ان قلبه متأرجح وغیر ثابت في مكانه من     

والحزن من ذلك الكالم القبیح فیكون لومه  حبه لها وقد تهیج مشاعره مثل البالبل من الهم

                                                 
 . 170صفي الدین الحلي ، علوش ، صینظر : شعر  -1
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عز الدین الموصلي �انت اكثر �عنف وقوة وشدة �سبب اضطراب مشاعره.و�بدو ان الموشحات 
 ، �قوله:في الغزلأتباعیة 

 1فؤاد خافق من فرط وجدي     
 نوحي وانتحابي لیس �جدي و    
 على من خان میثاقي وعهدي    
 �عد تقر�ي �جفا و�عدي و    
 مؤ�دْ           غرامي في هواه �الغر�م    
 تجددْ        اشواقي الى ظبي الصر�م و   
دة عمـن غـدره وخانـه ونقـض فقلب الشاعر مضـطرب و�خفـق �سـرعة مـن وجدانـه و�نـوح و�شـ    

 .تعلقه �حبیبته اصبح �الدائن واشواقه الیها صارمة ومتجددة دائماً  قوةعهده ف
ن �عات والصفات، قد تنوع لدى الشاعر على ان التقلید لهیكلیة الغزل من ناحیة الموضو    

غزل الحلي ال هما، فقد نظم صفي الدیناالثر المشرقي في غزلیاتالموصلي والحلي اذ الحظنا 
 :حر�یة، �قوله ضمن أطار الفاظ

 صاحب السیف الصقیل المحال       جرد اللفظ، والق السالحاج     
 لك �ا رب العیون            القواتل                 
 ما �فى عن جمل سیف          و ذابلج              
 اعین نبدو لدیها                 المقاتل               

 ما سرى في جفنها الفتح اال       اوثقت منا القلوب جراها    
 ِك المىغزال من بني التر             و           
ــــــ           ِظ یدمى             خّدُه الللفظ ال �اللحّْ
 )2(قل جیش اللبل         لما الما             

فالشـــاعر مـــازح فـــي موشـــحاته الغزلیـــة الـــنمط العـــذري �ـــالنمط الحســـي وتغـــزل �حماســـة لبیـــان    
سالم ، والتجر�د ، شراسة الحب وقوة جمال محبو�ته اذ نجد فیها الفاظ مثل (السیف ، والقتل، وال

 .والجیش ... )
، و�تفــق الشــاعر عــز الــدین الموصــلي مــع الحلــي فــي نظــم غزلیاتــه ضــمن الحــس الحماســـي   

 : كقوله
 من �عد ذا قلبي لحب دما        قد سما    

                                                 
 .387ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 . 460-459دیوانه : ص -2
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 لحب بدٍر فیه وجدي نما         انتمي و    
 فوق نحوي طرفه اسهما           كّلما    
 موتي و�ا �شر ان صح لي          لذلي    
فقلب الشاعر قد ملئ �حب الجمال وان عواطفه واحاسیسه قد �برت وازدهرت �سهام     

و�بدو ان اثر الغزوات في اثر في مفردات اطراف المحبوب وهي القاضیة �سحرها في نهایته. 
 الشاعر في میله أللفاظ الحرب في وصف جمال ممدوحه.  

من  الحسي هنمطغزل �الغلمان في تالهیمنة وضمن التجدید الغزلي في الموشحات، الحظنا    
شعراء العصور أغلب لدى الوجه والر�ق والثغر والخدود والعیون واالصداغ والعارض، جمال 

�ان االكثر في توظیف هذا اللون الغزلي الجدید اذ  عز الدین الموصليومن ضمنهم المتأخرة، 
 :على الحضارة العر�یة، �قوله

 انیقمن وجناته روض  و     
 من انفاسه مسك سحیق و     
 1تورد           عارضه على خٍد وسیم و     
 مبرد          سقى ماء من الر�ق الشمیم     

�أنفاسه في رائحة جمالها �البستان المخضر و �هي فیتغزل الشاعر بوجنات محبو�ه  و    
 موشحاتالفي انماط الغزل �المذ�ر ان  البارد العذب. عطرة جمیلة و تورد الخدود ور�قه

قیاسا لغزلیات الموشحات  انوعی اتجدید كانت ،عز الدین الموصليالمشرقیة المتمثلة �موشحات 
 االندلسیة، �قوله:

 2سباني �العذار السندسي                             
 على خٍد من الورد الجني                            

 حماه �الكحیل النرجسي                             
 عقلي حار في رشد وغي و                            
 تولد          فصبح الفرق من لیل بهیم                           
 تجعد           لیل الشعر في خد �ر�م و                         

ان  و. و�بدمعر�ة ضار�ة حةو�أنه في سا الفتاكجمال محبو�ه  بوصفالشاعر  حتار� اذ    
اكثر من الشاعر الغزلیة،  الشاعر عز الدین الموصليمجموع قد غزت الصفات الغزلیة هذه 

 �قوله: ،اصداغ المحبوبیتغزل بوصف األول  ، فنجدصفي الدین الحلي

                                                 
 .386ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 .388ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
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 حجب الناظر �الر�ق الخِصر                                
 كاله عامل القد النّضر و                                
 جسور مشرف الصدغ الخضر و                                

 1رأى في فمه ماء الحیاة و                  خاض من عارضه في الظلمات    
ه االخرى اذ یتغزل الشاعر بر�ق المحبوب(ماء الفم) العذب فقد حجب نظره عن مفاتن جمال   

ومن الخصر الرشیق القائم وعن الصدغ الذي هي المسافة بین العین واالذن ذو اللون االخضر 
 .حیاة في ر�قهمها الت وقد شاهد وقد خاض من عارضه في الظلما

تمیـل الـى التكلـف فـي �عـض االحیـان فنجـد ان  �انـتفقـد موشـحات صـفي الـدین الحلـي  امـا    
عاطفته متصنعة �حاول فیها اظهار مقدرته الفنیة فیلـزم مـا ال یلـزم و�جـاري غیـره مـن الوشـاحین 
فتأتي موشحاته الغزلیة خالیة من الروح وان دلنا ذلك على مقدرة �برى في الجوانب الموضوعیة 

 :ذلك قوله، ومن )2(والفنیة
 ولكن نجمي في المحبة قد هوى       حلت یوما عن الهوى  حق الهوى ما و     
   وافنى فؤادي �القطیعة والنوى               لى نوى ـــــكنت ارجو وصل فت و     

 ان اصابني النصب           لیس في الهوى عجب                
 )3(�ستفزه والطرب                حامل الهوى تعب                  

فالشاعر اراد التغزل بنمط وجـداني �شـا�ه الشـاعر االندلسـي ولز�ـادة العاطفـة وتأكیـدها لد�ـه       
ي اطــار فضــمن موشــحته ابیــات البــي نــؤاس (الشــاعر العباســي) لــیعكس لنــا الموشــح المضــمن فــ

 .التجدید �الموشح المشرقي
وحدة موضـوعیة  لدى صفي الدین الحلي في صفاته الغزلیة، لم �كن مستقال ضمنان الغزل    

، فالشـاعر قد�م اغراضـًا أخـرى �المـد�ح مـثالً لتواحدة، وهي التغزل �المرأة وانما �ان مهادا تقلیدا، 
أها �ـالغزل فـي مدحـه الملـك ، �الموشـحة التـي بـدصفي الدین الحلي في مدحه �فتتح قوله �ـالغزل

 ، قائال :الصالح
 في زي آنس تراه نافرا       بروحي جؤذر في القلب �انس        
 االحداق ابلٮج       احوى احور و                     

 �الوهم تدمى            تكاد خدوده                      
 لما فیه نما            كأن الحسن                     

                                                 
 .399وموشحاته، صینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي  )1(
 . 161ینظر : فن التوشیح مصطفى عوض الكر�م ، ص -2
 . 114، ینظر : دیوان ابي نؤاس : ص 453دیوانه : ص -3
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 الروض �حمى         آثر ان ذاك و                    
              )1(ظل له �سیف اللحظ حارس و           غدا للروض في خد�ه غارس     

جعــل الموشــح مقار�ــًا للقصــیدة التقلید�ــة فــي اقــانیم االفتتــاح الشــعري وان  -هنــا–الشــاعر أراد   
جده فـي الموشـحات االندلسـیة ال نخمر�ة) وهو أمر لم  -غزلیة  -یة تفتتح �مقدمة قد تكون (طل

نتناوله فـي الفنـون المسـتحدثة سـمن حیث االفتتاح الغزلي وال مـن حیـث غـرض المـد�ح (وهـو مـا 
 التي خرج بها الموشح المشرقي على الموشح االندلسي) .

 

و�بدوا ان الخمر�ات �انت من الفنون التي نظمت بها الموشحات   الخمرة وشعر الطبیعة-ب
 معروفة منذ القدمفالخمرة الالموضوع، ذلك ي والموصلي لشا�ه الشاعر�ن الح االندلسیة وقد

. ولعل 2، وقد تولع �ثیر من الشعراء �معاقرتها، والتغني بها، والدعوة الى شر�ها�سحرها وتداولها
جانب الحر�ة للحیاة االجتماعیة، والطبیعة الجمیلة والمتنزهات والحانات والد�ارات الى تغیرات 

وال نبالغ ان قلنا ان اهل االندلس  واالستئناس بذ�ر صفاتها ونعوتها.بال علیها ق�بیرًا في االاثرًا 
نقلوا الموشحات بهذه االغراض فكانت عملیة انتقالها اسهل ألن هذه الموضوعات �انت محببة 

 �ان حاضرا لدىهذا المد الوجداني قد و�بدو ان الى النفس فهي تر�ح االعصاب وتبعد الهموم. 
تقدم الشاعر عز الدین الموصلي قد لهذا الفن ضمن نظم الموشحات، و  همالمشارقة في تقلید

 من الفتن الرئیسة للبشر �قوله: عد الخمرة  عندماالفن نظمه لهذا ب
 3المحیا       ثالث تفتن البشر الراح و الكأس و                  

ان الخمر�ـــــات مـــــن الموضـــــوعات الوجدانیـــــة المتبعـــــة التـــــي انتقلـــــت مـــــع بنائیـــــة الموشـــــحات     

فــي موشــحات �ثیــرا وهــو امــر وجــدناه فــي مســوغات تــدعو للهــو والمجــون األندلســیة واغراضــها، 

 المشرق وخصوصًا لدى الشاعر�ن، �قول عز الدین الموصلي:

 تهتكي في الشرب بین المال   قد حال                 
 كیف ال            �عذر من هام �كأس مال       
 �جتلي           �الكاعب الحسناء تحت الحلى       
 4قصطلي         من ضوئها في الكأس اذ تمتلي      

                                                 
 . 216-215دیوانه : ص -1
ینظر: االدب العر�ي في العصر الوسیط من زوال الدولة العباسیة حتى بدء النهضة الحدیثة، د. ناظم  )2(

 .77رشید، ص
 .374الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، صینظر: شعر  )3(
  .389ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )4(
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والعتاب فالخمرة بنشوتها فضحته ولم تستره في شر�ها اما العلن فهو یبدد �حبها �ل اللوم     
كاشفًا تولعه �كأسها المملوء من ید الساقي الجمیل صاحب الكاعب الثابت الجمیل، وجمیل 
 الطلعة من النور الساطع ألن الكأس صافي مثل صفاء البحر. ونجد الخمر�ات في قوله ا�ضًا:

 1رشف �اسات الَلمى والثغور و              الخمور و       
، ولتحقیق تلك الغا�ة، سعادة �شرب الخمرة �شهو وتلذذها �الشفاهفالشاعر �شعر �البهجة وال   

الموصلي الى االسلوب الطلبي والسیما (صیغة االمر) في اكثر عز الدین عول الشاعر 
 خمر�اته، �قوله:

 ض بنا لذه الوطرــــــــاق             قال: قم �ا ند�م هّیا و       
 2من اغتباق الى الصباح        فالخمر تجلى على المزاهر       
لتتجلى ما بین  ثنا�ا الحوار واالسلوب الطلبي، تلك الدعوات الملحة للتلذذ �شرب الخمرة من    

 ید السقاة والتمتع بنشوتها لیال والى امتداد خیوط الصباح.
ة وما بین الفتنة وشغل الشاعر �الخمرة، احتشدت الموشحات بتلك الكؤوس والسقاة واالمكن  

 في هذا الموضع:�قول عز الدین الموصلي الشاعر  وحیث تدار الخمرة، 
 قد طاب شر�ي على الجدول          غني لي          
 3مدامة تشغل سر الخلي        امل لي و         
ففعال الخمرة بدت واضحة على مالمح الوجه والعقل والجسد في تفاصیل دقیقة للونها     

هو �طلب أمرا ساقي الخمرة أن الشاعر ف ،البهاما بین السقاة وصوال الى طوحر�تها وتنقلها 
مع الموصلي في  ةو�بدو ان صیغة الطلب مستمر  .الخال�ة في ر�وع الطبیعة�طر�ه و�غني له 

 رغبته بتذوق الخمرة واالستطا�ة �مجالسها وسقاتها، �قوله:
 الراح شهب طلعحباب  و              قم فإن الكأس اضحى فلكاً         

 قم ادرها ثم اشرب فرحاً                             
 4مع ند�م قد ادار القدحا                             

�أمر لشاعر أصبحت مدخال ملحا لتحقیق المسرة في �وامن النفس، فاان الصیغة االمر�ة   
اصبح فلكًا ومالمح الراحة والسعادة والنشوة بدت  ها�أسوشر�ها فرحا، ألن تقد�م الخمرة الند�م ب

مطالبة الموصلي �شرب الخمرة في  تقفولم . المعتمواضحة المعالم �الشهاب الالمع في اللیل 
 �قوله: مجمل موشحاته الخمر�ة،

                                                 
 ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 .374ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
 .373ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )3(
 .375ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )4(
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 اعص ناهیك على الشرب لها و                          
 السفهاانا عنه ان اطال  و                          
 1ارتشفها مع رشا فاق المها و                          

نجد الشاعر یتغنى �خمرته و�شر�ها و�تلذذ بها و�شعر بنشوتها مع الرشا والمها في احضان    
 الطبیعة.

الشاعر صفي الدین الحلي نظم اغلب موشحاته �الخمر وشر�ها والتغزل �السقاة وسط اما     
 لس الخمر�ة �قوله :اجواء الر�اض والمجا

 قــــــــــون ایهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــا         ب اللیـــــــل عن نمر الصـــباحشــــــق جی  

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلـــــــــــــــــــــــــؤ مكنـــــــــــــــــــون        و�ــــــــدأ للطـــــــــــل فــــــــــي جیــــــــــد االقـــاح

 میمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون طائــــــــــــــــــــــــــــــــــر       ودعــــــــــــانــــا للذیــــــــــــذ االصطبـــــــــــــــــــــــاح

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم الزرجــــــــــــــــــــــــــــــون       فاخضـــــب المبزل من نحــــــــــــــر الــــــــدنان

 فــــــــــــــــــــــــــي صحــــــــــــــــــــــاف جـــــــــــــــــــون       ـــــــانتتلقـــــــــــى دمهــــــــــــــــا حــــــــــور الخیـــ

 بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار         فاسقیهـــــــا قهوة تكــــــــــــــو الكــــــــــــؤوس

 راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــــــــــــــرار         ، إذ تجى النفـــــوســـــــت العقــــــــــــلوتمی

 )2(ــــــوت النــــــــــــــــــــــــــــــارفـــــــــــــــــــي بیــــــــــــــــــ       بنـــــــــــــت �ــــــــــرم عتقت عنـــــــد المجوس

فهو یرى ان الطبیعة �جمال عناصرها تهیأ الفرصة لشرب الخمرة والتلذذ بها واراحة نفسه من    
 هموم الدنیا ونجد قوله في شرب الخمرة في موشحة أخرى :

ارسلـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــؤوس 

 �المعجزات

 فأرننـــــــــــــــــا اآلیـــــــــــــات والبینــــــــــــــــــــــــــــات 

 ومشینــــــــــــــا لفضلهــــــــــــــــــا خطــــــــــــــــــــــوات  وتجلــــــــــــــت مـــــــــــــــن حذرهــــــــا ، فنهضنا

 وهــــــــــــي سلطــــــــــــات سائــــــــــــــــر المسكرات   العقــــــــــــــــــول لدیهــاكیـــف ال تخضـــــــــــــع 

 )3(، وتغنــــــــــــــى طــــــــورا عــــــــــــــن االقوات ء  فهــو بردهــــــــــــــــا ینوب عن المــــــــــــــــــــــــــا 

، و�ـذلك وجـدنا ان تـوحي للخمـرة وشـر�ها والتمتـع بهـا سـلطان المسـكرات) ،فلفظة (القهوة، بنـت  
 :ج �شرب الخمرة في صلة عمیقة قولهشعر الطبیعة امتز 

                                                 
 .381ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 . 125دیوانه : ص -2
 . 516دیوانه : ص -3
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 وعطر الزهر جیوب الر�اح            قد ا�قظ الصبح ذوات الجناح 
 قم هاتها من �ف ذات الوشاح        ارتاحت النفس الى شرب راح و

 نعى اللیل �شیر الصباح فقد                   
 وانت من یومك في غفلة           �اكر، فطرف الدهر في غفلة
 واحلل عرى نومك عن فعله          فاعجل، فظل العیش في نقله

 )1(مراضــــــــــا سحـــاح     نقــــــــــــل الحاظــــــــــا              
الشاعر نحو الخالعة والمجون مع تبني فلسفة  فالخمرة والطبیعة عنصران مهمان في انسیاق   

مــن النمــاذج التــي تغــزو دیــوان  )2(تمتــع بهــا قبــل فــوات االوان وغیرهــاان الحیــاة القصــیرة وجــب ال
صــفي الــدین الحلــي مــن موشــحاته فــي الخمــرة وشــر�ها ووصــف الطبیعــة وعناصــرها الجمیلــة مــن 

حاول تقلید الموشح االندلسي في نظمه (ر�یع وسماء وطیور ونبات ور�ح وازهار وخضرة) والتي 
 . )3(للموشحات

ان موشـــحات الطبیعــــة جمیلــــة فهــــي تناســــب �موشــــحه صــــفي الــــدین الحلــــي �ســــهولة ورشــــاقة    
واضحة . ان هذه الفنون التقلید�ة �انت االكثر في نظـم الموشـحات لـدى الشـعراء المشـرق ألنهـا 

 : هقولذلك ومن هم وهموهم . راء عن خوالجعموضوعات وجدانیة وذاتیة �عبر بها الش
 بیــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــورق        لما شدت الورق على االغصان  
 كالمغنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق         ماست طر�ا بها غصون البان  
 ومنظـــــــــــــــــــــــر الزهر بدا          شـــــــــــــــــــــــــــداالطیــــــــــــــــــــــــــر   
 یولیـــه جوادا ونـــــــــــــــــدى          القطـــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا و  
 ومــــــــــــــــــد في الجو ردا            الجـــــــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــــــــدا و  
 الوسنـــــــــــــــــــــــان لم ینطبق          النجــــــــــرس جفـــــــــــن طرفــــه و  
 )4(النعمـــــــــا ساهي الحـــــدق           بـــــــــل بـــــــــــــاب الــــــى شقائق  

 

                                                 
 . 516دیوانه : ص -1
، �حث/ مجلة 342-340ینظر: فلسفة الخیام بن التأثر والتأثیر في الشعر العر�ي ، ز�نب فاضل، ص -2

 م .1972المعلمین/ ع الثالث والرا�ع، سنة كلیة 
 . 186ینظر : شعر صفي الدین الحلي ، علوش ، ص -3
 . 195-194دیوانه : ص -4
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 مستحدثة ثانیا: الفنون ال   
وهــي الفنــون التــي ظهــرت �الموشــحات المشــرقیة خصوصــا اذ تفــرد الشــاعر المشــرقي بــنظم 
رسمیة ودینیة وجادة في فنون ذات منحى موسیقي متنـوع، تـارك المجـال لبیئتـه المشـرقیة بتحدیـد 

توســــع الشــــاعران صــــفي الــــدین الحلــــي وعــــز الــــدین  االطــــار الموضــــوعي الجدیــــد للموشــــح، وقــــد
ة ومنهـا فنـون المـد�ح یالموصلي في نظمهم للموشح الى فنون اخرى لـم تـرد �الموشـحات االندلسـ

والرثـــاء والزهـــد والهجـــاء و�ـــذلك فـــي المعـــاني فكانـــت لطیفـــة ســـائغة وجمیلـــة الخیـــال ومبدعـــة فـــي 
  هي �األتي:و  صورها

 

بر عن الشر المتأني من الخصومة والعداوة والمشاجرة، او هو ضرب من النظم، �ع الهجاء: -أ
الكراهیة والحقد والضغینة والحسد واللؤم.. وغالبا ما تزدحم فیه معاني الذم واالحتقار والتندر 

، او النعوت المثنیة �الغدر والبخل والجهل والحمق. وهذا اللون لم �كن موجودًا في 1واالستهزاء
، وقد الحظنا نظمه ء لون غیر وجداني ال یتنافى مع ا�قاع الموشحموشحات االندلس ألن الهجا

 لحلي، في تجدیدا لموضوعات الموشحلدى الشاعر�ن عز الدین الموصلي وصفي الدین ا
 :ومن ذلك قول عز الدین الموصلي هاجیا المشرقي،

 F2اال اعار الجسم ثوب الضنا    ما رنا    
 من غصنه قلبي االسى والعنا و أجتني 
 لسان حالي قائًال معلنا أنثني و 
 في امه امرًا ولم �عدل             من ولي 
 بنبل الحاظ الرشا االكحل              �عزل 

ما نظرت الیه اال و�ان عارّي الجسد بدون ثیاب تستره وان قلبه �جتني منه فهو �قول       
من اصبح والیًا على امة وظلمهم  الحزن والعناء والمشقة فقط و�طاوعه لسانه معلنًا امام الناس

 و�فرق بین ابناء هذه الرعیة ولم �عدل بینهم فیعزل الرشا االكحل.
 

هو ابرز الموضوعات الشعر�ة واوسعها، �عرض فیه الشعراء �كل قدراتهم الفنیة  المد�ح: ب
یتهم، مآثر الممدوحین، وافعالهم النبیلة، ومواقفهم الحمیدة، وقد یذ�رون فیه شجاعتهم، وفروس

. ولعل المد�ح �فن �ان 3وشدة �أسهم، وقوة شكیمتهم، اذا ما خاضوا حر�ًا، او صدوا عدواناً 
جدیدا في نظم الموشحات، فالموشحات االندلسیة لم تنظم هذا الفن الجدي والعظیم �الفاظه 

وقد  السلسة، ال األلفاظ الجزلة ذات الوقع الكبیر، النها اعتمدت على الموضوعات الوجدانیة

                                                 
 .72ینظر: االدب العر�ي في العصر الوسیط، د. ناظم رشید، ص )1(
 .373ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
 .374الموصلي وموشحاته، صینظر: شعر الشیخ عز الدین  )3(
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صفي الدین الحلي وعز الدین الموصلي مدحیات في سیاق الموشحات �قول  اننظم الشاعر 
 :عز الدین الموصلي

 ونهى عن منیة القلب ولم                             
 F1یتق ما اتقیه من ألم                              

 فزعحیث ارجوه عند ال        لعالء الدین �ان المشتكى       
ان �ثرة اللوم والعتاب تعدت الحدود واصبح ظالمًا جائرًا ولم �شعر �معاناة الشاعر من آالم    

لذلك لجأ الى عالء الدین لیشكي الیه همومه فهو خیر ملجأ عند الحاجات في حسن التخلص 
التجدید في موضوعات الموشحات  نموذج المدحيهذا األلقد عكس  .من آالم الحب والحیاة

ما المشرقیة فال نجد موشحات بهذا اللون الجدّي والحاد في الموشحات االندلسیة البتعاده والسی
 الغناء والطرب والسهولة اللفظیة. عن
�ما ینفرد صفي الدین الحلي عن الشاعر عـز الـدین الموصـلي، �كثـرة نظمـه للمـد�ح الرسـمي    

 في هیكلیة  الموشحات، �قوله :
 فكیف �سجع فیها الطائر الفرد            االسدفي مثل حضرتكم ال یزار   
 صدق الوال، واني فیك معتقد            لذاك احجم عن مدحي، فیبعثني  

  ترى ظلها في الضحى والمقیل                     
  اشد وطاء واقوم قیل                        
 والفت على الضدد وقوال ثقیال                      

 ولكنها للعدى داهیة                      فكانت النفسنا هاد�ة    
 تبدت لنا محللنا الحبى                        
 وقلنا لها مرحبا، مرحبا                        
 �شمس بدت قبل رفع الحبا                       

، �ما وعا للتجدید في موضوعاتهبهذا الغرض مدفنظم صفي الدین الحلي موشحاته، وقد      
شاعر المد�ح والحماسة والفخر، لذا �ان طبیعیا ان �عبر عن تلك �ألفه من غرض فهو 

الموشح نظم بالشاعران التمیز أراد لقد  .ة �القصیدة والمقطوعة والموشحةالمشاعر الحماسی
حتى الخرجه. ابتدأ المدح من الغصن االول ض رسمي �المد�ح، فنظمه �غر من خالل المشرقي 

المد�ح السیاسي في الموشحة الغنائیة أمر جدید على الموشحات االندلسیة التي ألفت  لیكون 
 :خاصة، �قولهموضوعات وجدانیة سلسلة وهو ما وجدنا في موشحات صفي الدین الحلي 

 عدله المسنون            ملك هذب اخالق الزمان      

                                                 
 374ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص)1(

214



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two     / Al-Kut University College   7419 - 2414              الثاني/ العدد كلیة الكوت الجامعة         

 عصبه المسنون          واعاد الناس في ظل االمان    
 غا�ة المقصود                ما رجاه اقل إال ونال    
 جاد �الموجود             فاذا ما امه راجي النوال   
 )1(�كرها والعون            الحسان ریهب الولدان والحو    
 هنا الشاعر �مدح الممدوح و�ر�ز علـى بیـان اخالقـه المنفـردة فـي الجـود والصـفح و�بـین حـال   

  ر�م واهب ال �خیب رجا من قصیدة .الرعیة في زمانه فهم مطمئنون مستقرون فهو �
علـــى طر�قـــة االقـــدمین فـــي نظـــم القصـــیدة  اتالموشـــح نظـــم الشـــاعر صـــفي الـــدین الحلـــيكمـــا   

 :�قولهوهو نمط لم تشهده الموشحات االندلسیة، ، غزلیة) ة (طللیة، خمر�ةالعر�یة �افتتاح �مقدم
 ولما غدا متغزال �غزاله            ما ذ�ر الحمى صل عشقا لوالك   
 تفصیل رسم الحسن في إجماله          رشا تفرد في المحاسن فاغتدى   
 إال واصمى القلب وقع نباله            ما حر�ت سكنات فاتر طرفه    
 كأكف نجم الدین في احواله          حكمت فجارت في القلوب لحاظه   
 تخشى النجوم الشهب شهب نصاله           المنصور، والملك الذيالمالك    
 )2(ورائه ، و�مینه ، وشماله و            ملك �سیر النصر عن تلقائه    
الشاعر هنا یتغزل �ألفاظ الحب وعناصره من عذول ووشاة و�ذ�ر محاسـن محبو�ـه �صـفات ف   

فحكمهـا �حكـم ممدوحیـة (نجـم الـدین) فـي ماد�ة فهو �البدر رشیق عیونـه قاتلـه تحكـم علـى قلبـه 
 �قوله :صفي الدین الحلي،  المقدمة الخمر�ة واضحة في امداح احواله . �ما نجد

 واغتنم غفلة القدر       خذ من الدهر لي نصیب        
 صفو عیش �ال �در      لیس طول المدى نصیب        
 المزاجلم ترعها ید        فاجعل لي �اعبا عروس        
 و�سا نورها الزجاج          نشرها عطر الكؤوس        

 وهي تحت الدجى سراج      في الضحى تشبه الشموس     
 )3(إن في ذاك معتبر            ، �ا حبیبرشف الراحأف     
مدحه �فن تقلیدي �الموشح وهو وصف مجالس الخمرة والتلذذ �شـر�ها وسـط  اذ �فتتح الشاعر   

، فشرب الخمرة ال �حلو له اال وسـط الر�ـاض حیـث الحمـائم الهموم والمصائبفلسفة داعیة لترك 
الـذي اضـحك عهـد الخیـر (الممدوح ابـو الفـتح) المتمثـل بــ ر فهـذا الزمـان البهـیجواالشجار واالزها

                                                 
 . 128-127دیوانه : ص -1
 . 130-128دیوانه : ص -2
 . 131دیوانه : ص -3
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ـــه وامطـــر الســـ ـــدنیا �كرمـــه .یوف �حرو� ـــتحكمـــا  ال ـــي،الشـــاعر  وأفت ـــدین الحل موشـــحاته  صـــفي ال
 الغزل الحسي �صورة واضحة �قوله :مظاهر ظهر فیها ت�مقدمات غزلیة 

 علــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــــدر      قــــــــــــــد جاء في حسنـــــه      
 خـــــــــــــــــــده نظـــــــــــــــــــري          یرتـــــــــع فـــــــــــي روض      

                           ---   
 ابـــــــــــــن علــــــــــــــي                من الملیك المؤ�د      
 علـــــــــــى االول               سلطان عصر مسمى    

 )1(ال برقه مبطئ النوال وال        سحاب جود على الورى هطال

جدة الموضوع لقد أجتمعت الجدة في موشحات الشاعر�ن المشرقیین ما بین نظمهما في     
بنظام القصیدة غرض المد�ح وجدة ورصانة اللفظ وما بین معاملة هیكلیة نظم الموشحات 

 ، وتقدم الموشحات لمقدمات غزلیة. التقلید�ة
 

، ما ینحو الى الموشحات المشرقیة جدید موضوعاتضمن  : و�ذلك نجد(تصوف)  -جـ  
التصوف و�بدو ان الشاعر صفي الدین الحلي �غیره قد تأثر �مجر�ات االحداث واالحوال 
السیاسیة واالجتماعیة وما ظهر فیها من تجدید وتغییر وظهور انماط دینیة �التصوف والمد�ح 

قد نظم الموشح في لغة وجدانیة تمیل الى الخاص �الرسول محمد (صلى هللا علیه وسلم) لذا ف
 التصوف برموزها وألفاظها �قوله :

 �إدراكها اصلحت شانیة        لنا نشوة في الدجى ناشیة       
 شهدنا الغیب عجابأو                           

 )2(واسد حقائقنا ضار�ة             فعشنا بها عیشه راضیة     
استطاع ان �عبر عن افكاره وفنونه �الموشح وان �عكس ثقافته المتمیـزة  و�بدو ان الشاعر لقد   

 في صوغ الموشح المشرقي بهذه الجودة الكبیرة .
 

 الموازنة الفنیة
 :واالسلوب اللغة –اوال 

هي وسیلة التفاهم والتعارف بین البشر للتعبیر عن ما یدور في اذهانهم من اراء اللغة  -أ
و�ذلك هي الحدیث الذي �عتبر وسیلة التواصل ما بین البشر للتعبیر عن وافكار وحقائق علمیة 

د في بنائیة تجدیالان  تهم النفسیة من فرح وحب واشتیاق.ما �جول في خواطرهم و خلجا
وهو أمر وجدناه �ارزًا لدى الشاعر صفي الدین الحلي  ،ضمن اللغة الموشح المشرقي �انت

                                                 
 . 214-213دیوانه : ص -1
 . 673دیوانه : ص -2
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یقیة الجرس إال انه لم ینس ان یتخلص في �عض فلغة موشحاته عذ�ة فصیحة، سهلة موس
من  احاد ا. و�شترط فیها ان تكون لحن)1(موشحاته ((�خرجة زجلیة وهي القفل من الموشح))

األلفاظ واأللغاز، وقد تكون الخرجة الزجلیة عجیبة اللفظ �شرط ان �كون لفظها في المعجم 
 :)2(مطلعهاذلك الصفي في موشحته التي أ�ضًا سفافًا، وقد وضع 

 جرد اللفظ والقى السالحا          صاحب السیف الصقیل المحلى      
 :وخرجتها الزجلیة هي   
 )3(ال عدمنا منك هذا السماحا           عن مبیت لیلة ما تسمح �قبلة    

الشیخ عز الدین الموصلي على عدة معاجم في صفي الدین الحلي و  انوقد اعتمد الشاعر      
 المعاجم. على العدید من  ماموشحاته

الفاظ الحزن �كثرة �سبب فراقه للحبیب وهجره له لذا نجد  انلقد تداول الشاعر  الفاظ الحزن: –أ 
 4یتِق ما اتقیه من ألم                       لفظة(ألم) في قوله:

 دموعي والجوى تظهره   ووجدت ا�ضا لفظة(دموعي) في قوله:    
 و�ذلك وجدت لفظة(�كا) في قوله:    
 5كل من الهام في العشق دعى        صحة العشق هیام و�كا     

 و�ذلك وجدت لفظة(الئمي)،(اللوم) في قوله:  
 �اللوم مكترث اما ان        الئمي في الشادن الخنث    
صفي  سا للشاعرالفاظ الحزن اكثر توظیفا لدى الشاعر عز الدین الموصلي قیا لقد �انت     

 فنجد الفاظ الحزن في قوله: الذي وردت  ،الدین الحلي
 حوشیت من زفرات قلبي  الواله          و�فیت مایلقاه من بلباله 
 واعیذ سرك ان �كابد �عض ما       القیت من قبل العذول وقاله 

 المتناسق مع السیاق .فالشاعر یوظف االلفاظ الحز�نة �الزفرات و�كابد ,لیحقق االبداع الشعري 
 

وتحدث عن تأثیر الخمرة  ما،في موشحاته الفاظ الخمرةوظف الشاعران  �ما الفاظ الخمرة: –ب 
 على االنسان و�یف تذهب عقولهم وتجعلهم في عالم آخر لذا نجد لفظة(الخمر) في قوله:

 1من اغتباق الى الصباح          فالخمر تجلى على المزاهر    

                                                 
 . 228-227ینظر : شعر صفي الدین الحلي ، جواد احمد علوش ، ص -1
 . 229صفي الدین الحلي ، جواد احمد علوش ، صینظر : شعر  -2
 . 731ینظر دیوانه ، ص -3
 .376ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )4(
 .382ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )5(
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 وجدت ا�ضًا لفظة(الكأس) في قوله:    
 من ضوئها في الكأس اذ تمتلي               قصطلي    
 و�ذلك وجدت لفظة(العقار) في قوله:  

 قد شیب �الشهد والعقار    والر�ق اشهى من الزالل
 و�ذلك وجدنا لفظة(الخمور) في قوله:    
 2رشف �اسات اللمى والثغور و     الخمور و    
 �ذلك نجد لفظة(القدح) في قوله:و     

 مع ند�م قد ادار القدحا                       
ما �حدث في الحرب وما تستخدمه في موشحاته على  لقد عمد الشاعر الفاظ الحرب: –ج 

 الجیوش من وسائل وادوات للدفاع عن النفس والعرض والمال، لذا نجد لفظة(طاعن) في قوله:
 3من القدود النواظر      لما استجابت �كل طاعن

 و�ذلك وجدنا لفظة(السالح) في قوله:    
 طالئع تحمل السالح      اطلت علینا من المحاجر

 وجدنا ا�ضًا لفظة(سهما) في قوله: و    
 4كم و�م اودى فتى �الجزع     راِش من جفنیه سهما فتكا

 و�ذلك وجدنا لفظة(المهند)،(الغمد) في قوله:    
 وغمده مني الحشا              جرد المهندناظره      
 و�ذلك وجدنا الفاظ(القوس)،(الوتائر)،(نبله)،(جراح) في قوله:   

 5لنبله في الحشا جراح      والحاجب القوس �الوتائر
 

لقد وجدت في موشحات الشیخ عز الدین الموصلي انه معتمدًا على الفاظ  الفاظ الطبیعة: -د
الطبیعة �كثرة وان هذه االلفاظ قد طغت على موشحاته فب الغزل خاصة فقد �شبه الحبیب 
�الحیوانات االلیفة الجمیلة وخاصة(الغزال والبلبل) و�ذلك �شبهه بـ(الثمار، والرحیق، والنرجس، 

                                                                                                                                          
 .385ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 .389الموصلي وموشحاته، صینظر: شعر الشیخ عز الدین  )2(
 .377ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص)3( 
 .382ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )4(
 .378ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )5(
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بهیة             اهوى من الغزالن    لغزالن) في موشحته قائًال:والماء) لذا نجد لفظة(ا
 1المنظر

 فإذا هاجت �الله    و�ذلك وجدت لفظة(�البل) �ما في قوله:    
 2وشهد من مراشفه رحیق   و�ذلك وجدنا لفظة(الغصن)،(الثمر)،(القمر) �ما في قوله:    
حماه �الكحیل    وهي(نرجسي) �قوله:وجدت لفظة من االلفاظ الطبیعیة في موشحته  و     

 النرجسي
 

مغمورة �االلفاظ الوجدانیة و�ذلك  �ن،ان موشحات الشاعر شاهدنا  �ما الفاظ الحب: -ذ
العاطفیة تجاه المحبوب ومایدور في مشاعره من ولع وهیام واشتیاق وحب وحنین وألم وهجر له 

ه امام عیناه. لذا نجد العدید من هذه وما �شعر �ه من لذة الحیاة وسعادتها عندما یواصله و�را 
�عذر             كیف ال      االلفاظ في موشحاته، ومن ابرز تلك االلفاظ لفظة(هام) �قوله:

 3من هام �كأسي مال
 اراد �الهجر عطبي        شدوت �ا صاٍح لما    و�ذلك وجدنا لفظة(الهجر) �قوله:   
 و�ذلك وجدنا لفظة(العاشقین) �ما في قوله:   

 4�اللحظ للعاشقین اذا سر قید     بي رشا عندما رنا وسرى 
 حبیب فاتر االجفان َألمى     و�ذلك الحظت لفظة(حبیب) في قوله:    
 مخلد       فقلبي من هواه في الجحیم    و�ذلك وجدت الفاظ(قلبي)، و(هواه) في قوله:   
بدر فیه        لحب    انتمي و و�ذلك وجدنا الفاظ(حب)، و(وجد) في موشحته �قوله:   

 وجدي نما
 

فان �ل  ما،في موشحاته �نأللفاظ الزمان اهتمام �الغ من قبل الشاعر و�ان  الفاظ الزمان: -ر
لفظة من هذه االلفاظ تدل على حدث معین من تجار�ه العاطفیة فمثًال �ان في اللیل �سامر 
الحبیب و�عد ابتعاده عنه و�أتي اللیل یتذ�رها و�حن الیها. ومن الفاظ الزمان التي تداولها 

االن) ونستدل على هذه االلفاظ -ضحى-صباح-في موشحاته(لیلعز الدین الموصلي الشاعر 
 صًة الفاظ(اللیل)،(الصباح) �قوله:وخا

 5خشف ظبي تحت سجف البرقع           وجه صبٍح تحت لیل حلكا         

                                                 
 .395ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 .386عز الدین الموصلي وموشحاته، صینظر: شعر الشیخ  )2(
 .389ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )3(
 .379ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )4(
 .382ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )5(
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 و�ذلك نجد لفظة(الضحى) �قوله:    
 حباب الراح شهب طلع و               قم فإن الكأس اضحى فلكاً         

 و�ذلك نجد لفظة(لیل) في قوله:    
 1الوجه والفرق والشعر        البدر واللیل والصباح و   
 وجدنا ا�ضًا لفظة(اآلن) في قوله:  

 واستأنس اآلن قر�ي         من �عد ما �ان قدماً 
  
الن هذه  �ن،من الطبیعي هناك الفاظ دالة على المكان في موشحات الشاعر  الفاظ المكان: -ز

االلفاظ تدل على مكان الحبیب ومكان تناول الخمرة واماكن الطبیعة عندما �جلس فیها متغزًال 
�الحبیب وتكون هذه االلفاظ متضمنة �لمات دینیة مثل الجنة یذ�رها عندما یرى الحبیب و�رتاح 

عندما یهجره معه �أنما هو �الجنة فعًال و�تلذذ بنعیمها هذا جانب، ومن جانب آخر یذ�ر النار 
 ترق بنیرانها لذا وجدت في موشحات الشاعر عز الدین الموصلي،و�صبح �عیدًا عنه فهو �ح

       غني لي   �ستان) �ما في قوله:-طر�ق-نار-كوثر-جنة-الفاظ اماكن عدیدة منها(الجدول
 2قد طاب شر�ي على الجدول

 و�ذلك وجدنا لفظة(جنة، و�وثر) �قوله:    
 وما سبق ر�قه القراح        �افر�حرق �النار وهو 

 وقد الحظت ا�ضًا لفظة(طر�ق) في قوله:    
 3لم �جد للحیا طر�ق و        ولى وهو �نمل سعر و

 4من الوسنان �حمي �ستان   وجدت لفظة(�ستان) في قوله: و     
الزمان عنده  وجدنا الفاظفي توظیف تلك االلفاظ ، اذ صفي الدین الحلي ولم �كل الشاعر   

 في قوله :
 خذ من الدهر لي نصیب       واغتنم غفلة القدر 

 لیس طول المدى �صیب         صفو عیش �ال �در 
بیان  في اسهمت اسهاما فاعال) وقد الدهر, والمدى, والقدر اجتمعت في (فااللفاظ الزمنیة    

 .في النص الشعري المتواترة  عمق الزمن وفاعلیته
 

                                                 
 .391ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 .373ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
 .384ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )3(
 .398ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )4(
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عز الدین الشاعر�ن من االلفاظ الدینیة في موشحات  ددیهناك الع الدینیة:االلفاظ  -ح
وان هذه االلفاظ قد وردت �ثیرًا لذا �انت من االلفاظ الطاغیة وصفي الدین الحلي، الموصلي 

من  لفظة(الجنة) عندما �كون قر�باً  وظفیعز الدین الموصلي على تلك الموشحات فمثًال �ان 
لجنة فعًال و�ذ�ر(النار) وجحیمها و�یف تحرقه وتؤلمه وتلوعه عندما الحبیب �أنما هو في ا

�كون الحبیب �عیدًا عنه، و�ذ�ر(المسك) وعطره الفواح و�أنه عطر الحبیب. لذا وجدت من بین 
مسك) لذا وجدت لفظة(تفتن)  -وزر -ظلم -تعدي -فتنة -حرق  -نار -هذه االلفاظ لفظة(جنة

 في قوله:
 1ثالث تفتن البشر           الكأس والراح والمحیا

 عذولي ان تعدى او اظلم و    ونجد لفظة(تعدى، ظلم) في قوله:    
 2یتق ما اتقیه من ألم   ونجد لفظة(یتِق، واتقیه) �ما في قوله:  

 3ال حامال عنك وزرا          �المنجدات الحوادث   ونجد لفظة(وزرًا) في قوله:    
 مسكا لشذا لنا شفه   �ما في قوله: وجدنا ا�ضًا لفظة(مسكا) و    
 وجدنا �ذلك الفاظ(حرق، والنار، و�افر) في قوله: و   

 4�حرق �النار وهو �افر     وما سقى ر�قه القراح
 

 ثانیا: االسلوب
من الطبیعي ان �عتمد الشاعر عز الدین الموصلي على االقتباس القرآني في  االقتباس:-1

. فقد �انوا الشعراء لفاظ موشحاتهالفاظه فقد ضمنها في موشحاته لكي یهذب لغته و�سبك ا
في قول اقتباسا وجدت  اذ  �ستمدون الفاظهم الشعر�ة منه النه �علو وال ُ�على علیه شيء.

 :عز الدین الموصلي الشاعر
 من شعرها االدجي       اللیل قد عسعس        

) 5لذا وجدنا اقتباس قرآني من لفظة(اللیل)،(عسعس) في اآل�ة الكر�مة(واللیل اذا عسعس    
هنا اقسم هللا تعالى �ظلمة اللیل ان القرآن الكر�م هو تبلیغ الرسول محمد(صلي هللا علیه وسلم) 

قول عز الدین  في�ذلك وجدنا لفظة(الكوثر) و    طر�ق الملك جبر�ل(علیه السالم). عن
 الموصلي: 

                                                 
 .374ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 .374ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
 .379ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )3(
 .384ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )4(
 .17سورة التكو�ر: آ�ة )5(
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 من ر�قها الكوثر       �سقى الحیا الّهتان         
) نزلت هذه اآل�ة 1لذا وجدنا ان هذه اللفظة مقتبسة من آ�ة قرآنیة وهي(انا أعطیناك الكوثر     

من الخیر في الدنیا للرسول محمد(صلى هللا علیه وسلم) فیقول له هللا انا اعطیناك الكثیر 
و�ذلك  واآلخرة، ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة الذي حافتاه من اللؤلؤ وطینه من المسك.

 وجدنا اقتباسا �قوله:
 2�ا ابن الكرام المفاوث          جد انما العسر �سرا     

ا �مـا وجــدنا ان الموشــح فـي شــعر صــفي الــدین الحلـي قــد نمــى الــى التجدیـد �كــل جوانبــه عنــدم  
ــــ (الموشـــح المضـــمن) بتضـــمین  الموشـــح شـــعرا او وجـــدنا الشـــاعر یـــنظم موشـــحا جدیـــدًا اســـماه بــ

 :كقوله. )3(مثال
 ولكن نجمي في المحبة قد هوى              وحق الهوى ما حلت یوما عن الهوى 
 واضنى فؤادي �القطیعة والنوى               وما �نت ارجو وصل من قتلي نوىج

 ان اصابني النصب        لیس في الهوى عجب                  
 �ستفزه الطربُ          حامل الهوى نصبُ                      

 غر�ق دموع قلبه �شتكي الظما         اخو الحب ال ینفك صبا منهیاج        
 لدمافال عجب ان �مزج الدمع �ا       لفرط البكا قد صار جلدا واعظما        

 إذ اصاب مقلته       الغرام انحله                             
 لیس ما �ه لعبجج       إن �كن �حق له                          

فالموشح ضمن ابیاتا البي نؤاس الغزلیة وهي معروفة وقد أراد صفي الدین الحلي بذلك تنو�ع   
موجودًا في الموشح االندلسي وانما �ان جدید  موشحته بتلك التجدید فالتضمین لم �كن أمراً 

 الموشح المشرقي.
 

 االسالیب النحو�ة -2
. وله العدید من االدوات منها(أ، 4هو طلب العلم �شيء لم �كن معلومًا من قبل االستفهام:-أ

 في وضع الحیرةً االستفهام وظف الشاعر�ن من...) وقد  -ما -این -متى -هل، �یف

                                                 
 .1سورة الكوثر: آ�ة )1(
 .395ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
 . 231ینظر : شعر صفي الدین ، ص -3
ینظر: البالغة الواضحة في البیان والمعاني والبد�ع مع الدلیل، تصنیف علي الجارم ومصطفى امین، ومعه  )4(

 .343منظومة الجوهر المكنون في ثالثة فنون للعالمة عبد الرحمن االخضري، دار النعمان، ص
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هذه االدوات لینیر طر�قه و�هتدي الى بعز الدین الموصلي  مثالفیسأل وهان، تالو  ابضطر االو 
 الرشاد. �قوله:

 �عذر من هام �كأس مال        كیف ال      
استخدم الشاعر لفظة(كیف) في غرض الخمر فاستخدمها لیتفهم بها عن حال الذي یتناول     

 و�ذلك �قوله ا�ضا: الخمرة و�یف یهیم و�تول عبها وال �ستطیع ان یتر�ها.
 �عبد النار �یف ال       عجبت من خالها المعنبر

اعتمد الشاعر على اداة االستفهام(كیف) و�طلب بها تعیین الحال حیث انه یتغزل �الشامة    
مندهشًا �جمالها ولونها الداكن �أنها مادة العنبر التي تخرج من �طن الحوت لكنه �عبد النار 

 خال.فهو �ستفهم عن حال ال
هو اسلوب غرض منه هو و �قلة  انمن الوسائل النحو�ة التي تداولها الشاعر  االستثناء:-ب

تخصیص الشيء الذي یتحدث عنه الشاعر و�كون االستثناء �القصر �إستخدام االداة(ما، اال) 
 لوحدها تستعمل في جملة �املة.وهي للحصر وهي في جملة واحدة، وهناك اداة اخرى(انما) 

 ومن ذلك قول عز الدین الموصلي:
 �أسمه �سبح الشقیق       ما اخضر نبت العذار اال     
فإن الشاعر في موشحته هذه قد قصر اخضرار اللحیة وهو غزل �صیغة المذ�ر �سبح له     

   ، و�ذلك قوله بهذا االسلوب:الشقیق و�ذ�ر اسمه �لما نبت
 1كرام المفاوث�ا ابن ال        جد انما العسر �سرا    
لقد استخدم الشاعر االسلوب النحوي وهو االستثناء �القصر �االداة(انما) فقد اختص وقَصر     

 من �عد الضیق والمعاناة والشدة هناك �سر وانشراح وفرج.
عز  انان اسلوب االمر من االسالیب النحو�ة الرئیسة التي اعتمد علیها الشاعر  االمر: -ج

شعوره بنشوة ین الموصلي في دمن ذلك قول عز الو وصفي الدین الحلي، الموصلي الدین 
 :الخمرة

 قد طاب شر�ي على الجدول       غني لي   
 مدامة تشغل سر الخلي       امِل لي و   
ساقي الخمرة في أمر نرى الشاعر قد استخدم اسلوب االمر �قوله(غني لي)، (امِل لي) و     

و�ذلك قوله عز  مازالت تشغله في وقت فراغه وخلوته.فان �ملئ له الخمرة للغناء والطرب و 
 ین الموصلي مرة اخرى:دال

 1وحباب الراح شهب طلع      قم فإن الكأس اضحى فلكاً 

                                                 
 .395شحاته، صینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي ومو  )1(
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ان الشاعر الموصلي استخدم اسلوب االمر حیث �أمر ساقي الخمرة ان �قوم ألن الكأس      
 واعِص ناهیك على الشرب لها   ، و�ذلك قوله:ل الفلكالخاص الذي یدار فیه الخمرة اصبح مث

فالشاعر هنا �أمر ساقي الخمرة ان �عصي �ل من ینهاه و�لهیه عن شرب الخمرة. في     
 لفظه(اعِص)

 

وهي للنداء ادوات �ثیرة هو طلب االقبال �حرف نائب مناب(ادعو) و  النداء: -د
 ااختص مافي موشحاته انولكن الشاعر  2(َهَیا)، (َوا)ثماٍن:الهمزة،(َأي)، (�ا)، (آ)، (آي)، (أ�ا)، 

لنداء البشر �ل من �ان غافًال شاردًا الشاعر عز الدین الموصلي استخدمها  أذ(�ا)  فقط �االداة 
 :�قوله لیشد انتباهه

 موتي و�ا �شر ان صح لي              لذلي      
لقد وردت لفظة(�اء) النداء في موشحة الشاعر فهو یتذمر و�نذل و�صل الموت و�نادي      

 و�ذلك قوله:  كل من حوله من البشر ان صح لي.
 اراد �الهجر عطبي         شدوت �ا صاح لما   
یتحدث الشاعر مناد�ًا صاحبه لما اراد ان �فارقه و�هجره و�بتعد عنه فهو یناد�ه لكي ال     

 تعد عنه و�تكلم الشاعر عن نفسه وماذا سیحل �ه �عد هذا الفراق فهو سیهلك.یب
 
اسلوب الشرط من االسالیب النحو�ة التي تحتوي على شرط معین ونستدل  و�عد الشرط: -هـ

لدى و وجدناها  ذا) وتدخل على االفعال خاصة. –على وجوده من خالل االدوات(إْن 
 فإذا هاجت �البله                            صلي:الشاعر�ن ومنها قول عز الدین المو 

 3عاذلي تعنیفه عبث                   جاء �البهتان والرفث                 
وظف الشاعر في موشحته السا�قة اسلوب الشرط وادواته واالداة هي(اذا) �قصد الشاعر اذا    

و�قول  هاجت �البله إنه سیأتي �الباطل والكالم القبیح والذي سیلومه �كون لومه لي �عنف.
 ا�ضا: 

 4�كاد من لینه اذا خطرا �عقد              غصن من البان مثمرًا قمراً         

                                                                                                                                          
 .375ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
ینظر: البالغة الواضحة في المعاني والبد�ع والبیان مع الدلیل، تصنیف علي الجارم ومصطفى امین،  )2(

 .381ص
 .378ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )3(
 .380ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )4(
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حظ اسلوب الشرط بوجود اداته(اذا) فاستخدم الشاعر الموصلي الشرط في غرض نال     
الغزل حیث یتكلم عن رشاقة الحبیب وطوله و�أنه شجرة البان وفیه ثمر و�كاد من رقته ولیونته 

 :، فیقولاما صفي الدین الحلي اذا خطرا �عقد.
 اغراني رآني          ان �ان عذولي الذي             
 لم ذا یلوم                في حر نیران              

 
 : الصورة الشعر�ةثالثا
 و في اختیاره للمفردات یبدو ان موهبة الشاعر، وقدرته الخیالیة الفنیة ال تظهر جلیاً     

ور�ما  ،توز�عها، وانما بر�طها �أدوات خاصة �التعبیر، تحدث في نفوسنا لذة فنیة، وراحة نفسیة
الذي تمر�ز في جوهر الصورة الشعر�ة تلك االداة اعتمدها الشاعر  الخیال االبداعيالى  عمد

في رسم قوام تلك الكلمات المتفرقة، �إشراك الخیال وعالئقه الفنیة من(تشبیه، واستعارة، وطباق، 
 .1)الشاعر �الصورة) هیدعو  لیست شیئًا اخر سوى ما ((وجناس) والتي هي

 الفنیة : الصورة بواسطة االداوت-أ
 

لتشبیه لة، واكثرها التصاقًا �االذهان، و و�عد التشبیه من اقدم صور البیان، والبالغ التشبیه:-1
قدرة �بیرة على ر�ط االشیاء �عضها ببعض، �عقد مماثلة بین شیئین او طرفین �شتر�ان في 

. وللتشبیه ار�ان 2صفة او مجموعة صفات في المعنى بداللة وجود اداة فنیة للتشبیه
و�ذلك له ادوات عدیدة تدل علیه(الكاف،  رئیسة(المشبه، المشبه �ه، اداة التشبیه، وجه الشبه)

 :ما اسلوب التشبیه �قول عز الدین الموصليفي موشحته انكأن، �أنما) واستعمل الشاعر 
 سافر �البدر         نافر �الغزال      

بیب والمشبه �ه الغزال و�ذلك الحال هنا وظف الشاعر اداة التشبیه(الكاف) والمشبه هو الح   
 و�ذلك قوله: والمشبه هو الحبیب والمشبه �ه البدر. في سافر �البدر فهو استعمل االداة(الكاف)

 3ولم �جد للحیا طر�ق        ولى هو �نمل سعى و و      

                                                 
وتعلیق د. احمد درو�ش، المجلس االعلى للثقافة،  الشعر�ة، جون �وهن، ترجمة اللغة العلیا، النظر�ة )1(

 م.1995القاهرة، 
بي قاضي القضاة سعد الدین ا الدینالبد�ع): جالل  -البیان -ینظر: اال�ضاح في علوم البالغة(المعاني )2(

 .121عبد الرحمن القزو�ني:ص
 .376ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )3(
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فقد استعمل الشاعر تارة اخرى صورة التشبیه �إستعماله االداة(كاف) اذ شبه المحبوب     
جین في التشبیه لدى الشاعر عز الدین غیر هذین النموذولم نجد  �النمل في ابتعاده عنه سر�عاً 

 الموصلي.
فنًا في ر�ط المعاني �التراكیب، ابداعًا و  الصور البالغة العر�یةمن اكثر  هيو  االستعارة:-2
(افضل المجاز، وأول ابواب البد�ع، ( عظیمة في تكو�ن الصور الفنیة �ونها ةاالستعارة، مكانف

ولیست في حلي الشعر اعجب منها وهي من محاسن الكالم اذا وقعت موقعها، ونزلت 
قول عز الدین ما على صورة االستعارة منها في موشحاته اناعتمد الشاعر وقد  .1)موضعها)
 :الموصلي
 من فرقها العاجي      الصبح یتنفس        

الحبیب فرق  معیتنفس  جعلهو  ،وقت الصباح استعار الشاعر لفظة التنفس وقرنها مع اي   
 وقال ا�ضًا موظفًا الصورة االستعار�ة: .في نفاسة وغلوالعاجي 

 الخال خاله اصطلى      النار في وجنتیه تسعر و    
 .الوجنات والخدود شدة احمرارالنار ابرزت ف خدوصف جمال اللفظة النار في  استعارفقد    

 
 

لفظي  التضاد وهو لون الشاعران، ومن تلك االلوان البد�عیة التي اعتمد علیها  الطباق: – 3
، و�عد بهذا التقابل اللفظي اهم 2بد�عي في(الجمع بین معنیین، اي متقابلین في الجملة)

المعادالت البالغیة التي تعبر �صدق عن النفسیة المتأرجحة، واالحاسیس المبعثرة بین النفور 
عز  لو ذلك قومن طاقة الجمع الكالمي بین الشيء وضده.  انوالرضا، اذ استعمل الشاعر 

 :الدین الموصلي
 الوجه والفرق والشعر           البدر واللیل والصباح      
اعتمد الشاعر على صورة الطباق في موشحته السا�قة اذ استعمل(اللیل في ظالمه)     

وقال  وعكسه(النهار في نوره واشراقه) فاللیل للشعر في سواده والصباح لنور وجه الحبیب.
 ا�ضًا:
 خشف ظبي تحت سجف البرقع         وجه صبح تحت لیل حلكاً     

                                                 
ینظر: العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده، البن رشیق القیرواني، الطبعة الرا�عة، دار الجیل،  )1(

 .1/269ج
دي شكر، الطبعة االولى، ینظر: انوار الر�یع في انواع البد�ع، إلبن معصوم المدني، تحقیق شاكر ها )2(

 .2/31م، ج1969مطبعة النعمان، النجف االشرف، 
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وجهه جمیل �النهار في انواره واشراقه تحت ف �الحبیبفقد وظف الشاعر التضاد للتغزل     
مقا�الت  ولعز الدین الموصلي لیل حلكًا في تشبیه شعرًا لمحبو�ه و�أنه اللیل في سواده وعتمته.

 لفظیة متنوعة �قوله:
 والقلب �الهجر في جحیم           طرفي برؤ�اه في نعیم   
جحیم) في غرض التغزل -عبر الشاعر عن صورة التضاد �ألفاظه المستعملة(نعیم    

 �المحبوب اذ �كون في نعیم و�هجة وسعادة عندما یراه و�كون قلبه في جحیم النار بهجره له.
 

ومن انماط الصورة الفنیة(الجناس) وهو ان یتشا�ه اللفظان في النطق و�ختلفان  :الجناس -4
وهو ما اتفق فیه اللفظان في امور ار�عة: نوع الحروف،  ، جناس تام1وعانفي المعنى وهو ن

غیر تام: وهو ما اختلف فیه اللفظان في واحد من االمور االر�عة و  وشكلها، وعددها، وترتیبها.
�ن، �قول الشاعر عز الدین في موشحات الشاعر الفنیة هذه الصورة وتظهر  المتقدمة.
 :الموصلي

 2من غمد اجفانها الصفاح         الفواترما سلت االعین 
 من غیر حرب وال �فاح           اال اسالت دم المحاجر

ومحاجر)  -لذا نجد صورة الجناس الفنیة قد اعتمدها الشاعر في لفظة(فواتر    
إذ االعین ال تسیل من غمر اجفان االسهم واال . و�فاح) وهي صورة رائعة -و�ذلك(صفاح

مجانسات لفظیة جمیلة  عز الدین الموصليول  دم المحاجر من غیر حرب وال جهاد. تسیل
 كقوله:

 بهیة المنظر                اهوى من الغزالن   
 اسد الثرى تقهر                �طرفها الوسنان   

الوسنان) و  -فاستعمل الشاعر صورة جناسیة لطیفة من حیث االلفاظ(الغزالن     
یهواه النه �شبه الغزال هو وظف هذه الصورة في الغزل �الحبیب. فاذ وتقهر)  -و�ذلك(منظر

من هذا الجمال. و�بدو ان الجناس قد اعطى  رهفي جماله وخاصًة في نومه حتى االسد �ق
او تأخر الحروف في  موسیقى جمیلة في تداخله احیانًا مع التكرار وتطابق الكلمات وسط تقدم

 :الموصليالكلمة. �قول عز الدین 
 لما بدا ز�ن المالح               رنا �أجفانه الفواتر     
 وهز من عطفه رماح           فسل من طرفه البواتر     

                                                 
ینظر: البالغة الواضحة في المعاني والبد�ع والبیان مع الدلیل، تصنیف علي الجارم ومصطفى امین،  )1( 

 .483ص
 .377ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
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والبواتر)  -لذلك وجدنا الشاعر قد استعمل صور الجناس الجمیلة في الفاظه(الفواتر    
 :، فقد تجسد �قولهالحليصفي الدین الشاعر اما الجناس لدى   ورماح). -و�ذلك(المالح

 االحداق أبلى    وأحوى احور            
 �الوهم تدمى      تكاد خدوده              

 فالحناس بین االلفاظ احوى واحور اسهم في رفد النص �الطاقات الصوتیة المتجانسة.
 

 : الصورة بواسطة الحواسب
�ما ان الصورة الفنیة هي �ل ما یتمثل بواسطة الكالم للمتلقي من مدر�ات الحس، والفهم،     

ومتخیالت الفكر تصورًا، وتخمینًا، ووجدانًا، فقد عنّي الشعراء بنقل مشاعرهم �صورة حیة 
اعتمادهم على الحواس �وسیلة من  فكان، یة متوالدة من اخیلةسائل �الغ�و نا�ضة �الحیاة، و 

 وسائل التأثیر النفسي والشعوري في تحصیل الصورة عن طر�ق اشغال الحواس.
تعد الصورة الشعر�ة من اهم الصور الحسیة اذ تطلعنا على العالم  الصورة البصر�ة:-1

 نسان و�ل ما �حیطه و�مشهد�ة واضحةالخارجي �ما فیه من مناظر طبیعیة خال�ة وجمال األ
صورة بهذه الحواس تلك البرسم  ا مولعانعز الدین الموصلي �انصفي الدین الحلي و  انوالشاعر 

 :ول عز الدین الموصليكق
 مطرز الخد �العذار             مبرقع الوجه �الهالل     
لقد وظف الشاعر صورة �صر�ة جمیلة متغزًال �المحبوب وقد غطى وجهه �الهالل من لطفه     

 وقوله ا�ضًا:  المطرز �العذار الجمیل الناعم. دهوجماله وخ
 من غمد اجفانها الصفاح         ما سلت االعین الفواتر     
 من غیر حرب وال �فاح           اال اسالت دم المحاجر     

لقد استعمل الشاعر صورة �صر�ة لطیفة حیث یتحدث عن العیون ال تسیل دموعًا او دمًا     
عز الدین الموصلي �ما وظف   لكن تسیل اذا �انت حرب واقعة فعًال.من غمد االجفان و 

 الجفن والنظر في رسم الصورة البصر�ة �قوله:
 1من �ل جفن وناظر        فوقت اسهم الكنائن و    

 رائعة.فاألسهم قد اصابت االهداف التي �انت ترمي لها من جفن وناظر. وهي صورة 
 

ور، على حاسة الشم في رسم الصالحسي في نمطها د الصورة الشمیة تموتع الصورة الشمیة:-2
 :تلك الصورة �قول عز الدین الموصليمن خالل  امشاعرهم �خیال ابداعي وقد رسم الشعران

 1والمسك من ثغره ختام         الحقوا من ردفه ارتجاج و      

                                                 
 .377وموشحاته، ص ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي )1(
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اذ وظف الشاعر الصورة الشمیة �صورة لطیفة جدًا حیث یتكلم عن ردف المحبوب و�یف     
 وقال ا�ضًا: یهتز ثم یتكلم عن رائحة المسك الفواح الذي �خرج من فمه عندما یتحدث.

 مسكا الشذا لناشفه                                 
 توظیفًا جمیًال من خالل(المسك) وهو عطر فواح وجمیل. الشاعر الصورة الشمیة وظف    
    

على الصورة الذوقیة في التعبیر عما �جول بنفسه، �شكل  شعراءواعتمد ال الصورة الذوقیة: -3
محسوس ال سمعي وال �صري، فالذوق اداة الشاعر الفاعلة في صیاغة خطراته، و�بدو ان 

الذوق �الغزل في اقتران الحب �الحس والتذوق، حاسة قد وظف  عز الدین الموصلي الشاعر
ق الطعم في الوصال، والقرب. �قول عز فالحب مر ال �ستساغ طعمه �الفراق والصد، وحلو رائ

 :الدین الموصلي
 قد طاب شر�ي على الجدول            غن لي      
لذوق وقد تحلو لذا وظف الشاعر الصورة الذوقیة �الخمرة الن الخمرة معتمدة على حاسة ا    

 له الحیاة وتطیب بنشوتها. وقال ا�ضا موظفًا اللذة بتعبیره:
 اقِض بنا لذة الوطر              قال : قم �ا ند�ّم هّیا و      

فقد اعتمد الشاعر هنا على حاسة الذوق ا�ضًا اذا مر الشاعر ساقي الخمرة ان �شرب       
 ا�ضا:الخمرة معه و�تلذذ �طعمها و�شعر بنشوتها. وقال 

 2قم ادرها ثم اشرب فرحاً         
 مع ند�م قد ادار القدحا         

لخمرة فالشاعر هنا �أمر استعمل الشاعر في موشحته السا�قة صورة ذوقیة لطیفة جدًا في ا   
 ساقي الخمرة ان یدیر له الخمرة في قدح لكي �شرب و�رتشفها و�فرح.

 

صورة فنیة �منحنى سمعي �التعو�ل على المثیر السمعي،  انرسم الشاعر  الصورة السمعیة: -4
مع المعنى.  لما في الصوت من طاقة �امنة تحرك الساكن في نقطة بؤر�ة تمثل عالقة الصوت
 ونالحظ الصورة السمعیة في شعر عز الدین الموصلي وخاصة في غزلیاته �قوله:

 3قد نصحنا فأسمع القول وعِ          ال تلمه في الذي قد تر�ا
اذ وظف الشاعر الصورة السمعیة بلفظة(اسمع القول) اذ �كف اللوم عن الحبیب النه قد    

 تر�ه ولكنه قد نصحه �القول.
 

                                                                                                                                          
 .392ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 .375ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )2(
 .375ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )3(
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 الموسیقى الشعر�ة: را�عا
ال شك ان الشعر الجید من انطلق بنظم الكلمات وصورها الفنیة بوقع ا�قاعي متمیز،    

فالصوت مفتاح التأثیرات االخرى في الشعر والتي ینبعث عنها المعنى، فتبدو فیها القصائد 
اال�عاد تتشاكل بنیة الشعور�ة وموسیقیة متكاملة الشعر�ة اكثر شفافیة وجمال. فالنص الشعري 

 موسیقى الشعر. مع تناغم االلفاظ واالسالیب وتجانسها فیما بینها، في سیاق تبرزه في االغلب
الوزن والقافیة مدار هذه الموسیقى، وعراها الثابتة في ترا�ط فني متالحم، الن الوزن و�ظل    

القافیة بوعي ونتاج فني �ستدعي دائمًا حضور ر�ن مهم من ار�ان الشعر واالكثر خصوصیة 
 . فالوزن والقافیة معًا یرسمان االطار الخارجي.1ادراكه لقیمتها وخصوصیتها معه في النظم

شر�كة الوزن في االختصاص �الشعر، والشطر الثاني في معادلة الموسیقى الخارجیة،  فالقافیة
ن الوزن، تختلف �موقعها الجغرافي عوزن تفعیالت �حوره، إال انها فهي تتعطي قیمة صوتیة لل

مع حر�ة الحرف الذي قبل (آخر حرف في البیت الى اول ساكن یلیه من قبله، (فهي
  .2))الساكن

ان بناء الموشحات الجدید، جاء في الرغبة بتنو�ع االوزان والقوافي وأثرها الرجعي الموسـیقي،    
فالموشحة منظومة غنائیـة ال �سـیر موسـیقاها علـى المـنهج التقلیـدي الملتـزم بوحـدة الـوزن ورتا�ـة 

افیــة القافیــة، وانمــا تعتمــد علــى مــنهج تجدیــدي متحــرر نوعــا مــا، �حیــث یتغیــر الــوزن وتتعــدد الق
شــعر  المشــرقیین �حــالاختلــف الشــعراء  لــذا . )3(ولكــن مــع االلتــزام والتقابــل فــي االجــزاء المماثلــة

ــــة القصــــیدة ــــك الموشــــحات عــــن بنائی  تظهــــر الموحــــدة، ازاء االلحــــان المنوعــــة، ف االندلســــیین بتل
فــي شــر�طة الفــن الشــعري الغنــائي الــذي تنوعــت فیــه االوزان وتعــددت القــوافي، الموشــحات بــذلك 

 :�قول عز الدین الموصليالغناء والتلحین. یة اساسها موسیق
 4�كاد من لینه اذا خطرا �عقد             غصن من البان مثمرًا قمرا     

                               --- 
 بد�ع حسٍن سبحان خالقه                         

 احمد خٍد یبدي لعاشقه                           
 وفود شعٍر �ستوقف الزمرا اسود                    نمل عذار �حیر الشعرا     

                                                 
 .134العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده، البن رشیق القیرواني، ص )1(
 .481فنون االدب الشعبي، احمد رشید صالح، صینظر:  )2(
 . 139ینظر : االدب االندلسي ، جودت الر�ابي ، ص -3
  .380ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )4(
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فالموشـــــحات �أغصـــــانها واقفالهـــــا ومطالعهـــــا وخرجتهـــــا قـــــد تشـــــاكلت لبعـــــث تلـــــك الموســـــیقى    
، فضــال عــن ان مطلــع الموشــحة ذات الفــاظ فصــیحة جــدًا لكــن الخرجــة ا�ضــًا الفاظهــا التطر�بیــة
 فصیحة.

فالموشحات فن عرف ببنائیة خاصة تتكون من تمازج اال�حر والقوافي وتعددها في مستوى      
موشحات غنائیة انسجمت مع خفة الفاظها  عز الدین الموصليول صوتي یثیر الطرب والغناء.

 وتعدد قوافیها في رسم موضوعات الطبیعة والخمرة والغزل �قوله:
 وصباب الراح شهب طلع        قم فإن الكأس اضحى فلكاً         

 قم ادرها ثم اشرب فرحاً                            
 مع ند�م قد ادار القدحا                          
 الزما هذا وخلي من صحا و                          

            1قد نصحت فأسمع القول وعِ               ال تلمه في الذي قد تر�ا       
فالموشحة �أجزاءها واسماطها واقفالها واغصانها دفعت الى تزاحم الحروف واصدار     

 االصوات الغنائیة الجمیلة ومن ذلك قوله:
 كم و�م اودى فتى �الجزع                  راش من جفنیه سهما فتكا       

 ساحر الحاظ المى حنثا                                  
 یبد �السحر اذا ما نفثا                                  
 وله خلق وخلق دمثا                                  

 خشف ظبي تحت سجف البرقع                     وجه صبٍح تحت لیل حلكا         
لجدیدة خالل �حور لقد درسنا القوافي واالوزان معًا في امتزاج للوزن والقافیة في بنائیتها ا   

  تجمع لفظي وصوتي معًا. فيلقافیة اثابتة فیها و 
صفي الدین الحلي فقد نظم موشحاته في اال�حر التي اكثر استعمالها في التوشیح  اما   

المدید والرمل والمنسرح والمقتضب ) وما تفرع منها من اجزاء وتفعیالت و�ان فیها ( كالبحر
.أما القوافي الخاصة �الموشح فقد  )2(�ستعمل االجزاء المتفق علیها في القفل والبیت دون ز�ادة 

لها مختلفة مع قوافي ، فكانت قوافي البیت الواحد متفقة �بع فیها ما فعله المتقدمون ا�ضاً ات
 ، من ذلك قوله :یت اآلخرالب

 واغتنم غفلة القدر          خذ من الدهر لي نصیب     

                                                 
 .381ینظر: شعر الشیخ عز الدین الموصلي وموشحاته، ص )1(
 . 228ینظر : شعر صفي الدین الحلي ، ص -2
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 )1(صفو عیش �ال �در          لیس طول المدى �صیب    

 فقوافي هذا القفل تتفق مع قوافي القفل الثاني وهو :
 إن في ذاك معتبر         فأرشف الراح �ا حبیب    
 )2(نورها في فم القمر          ترى الشمس إذ �غیب أ    

، یــرى ان تقلیــد الموشــح األندلســي، لــیس �ــاألمر الملــزم والواجــبفــي تجدیــده الموســیقي، في فالصــ
كـان �ـارزا فـي  الموسـیقيجدیـد ال ان الملل والضجر وقلة االبداع فیه .فالتقلید والتكرار یدعو الى 

المجنح) وهو اعتماد الموشح فیه على (الموشح والسیما في ظهور موشحات صفي الدین الحلي 
ي اتفـــاق االقفـــال واتفـــاق قافیـــة االبیـــات إذ فیـــه یلتـــزم الشـــاعر �أقامـــة اتفـــاق لقافیتـــه الجـــزئین الثـــان

.و�ـذلك �كـون  )3(فضال عن اتفاق هذه القوافي في االقفال، وهذا والرا�ع من أبیات الموشحة �لها
 :ه، �ما في قولاتقافیتان، قافیة لألقفال وقافیة لألبیللموشحة 

 اطول خوفي علیك و         عزفت �ا متلقي على السفر     
 �أنه ال رجوع للقمر             یؤ�سني من لقاك قولهم      
 ، ذبت في هواكتحمل                ، مضى جفاكتمهل       
 وقافه �الدالل والخفر           �ا من حكى الضبى في تلفته     
 فذل عزي وعز مصطبري                أتلفتني �الصدود معتد�ا     
 )4(، �عض ذاك �فاكتمهل                ، مهجني معتد�اتدلل     
ففـــي هـــذه الموشـــحة اتفقـــت قافیـــة االقفـــال �مـــا �شـــترط ذلـــك فـــي فـــن التوشـــیح وهـــي (جفـــاك)    

 قـوافيفضال عـن و(هواك) في القفل األول وتتفق مع (فداك) و(كفاك) ، في القفل الثاني وتتفق 
 .)5(بیت الثاني وهي (الخفر) و(مصطبر)، (حذري) و(للقمر) مع قوافي الالبیت االول

موشحات عز الدین الموصلي وصفي الدین الحلي عن ذلك كشفت  تقدمنا �هما ومن خالل    
�كل اجوائها الطبیعیة والمدنیة المشرقیة البیئة  التداخل المشرقي لنصوص الموشحات في
غراض الشاعر�ن الموشحات ضمن االنظم  ذ ا والفكر�ة وما ُتثیره من جمال وذوق واحساس.

والخمرة وشعر الطبیعة وجدد في اغراض جدیدة لم �عهدها الموشح �الغزل ، تقلید�ةالندلسیة األ
تمیزت بنائیة  كما  االندلسي وهي المدائح النبو�ة والزهد�ات والتصوف والمد�ح السیاسي.

الموشح وال سیما عند الشاعر صفي الدین الحلي، �منحى جدید في بناءه ، فقد �كون مقلدا أو 
                                                 

 . 216دیوانه : ص -1
 . 224دیوانه : ص -2
 . 232-231ینظر : شعر صفي الدین الحلي ، جواد احمد علوش ، ص -3
 . 453ینظر دیوانه ، ص -4
 . 232ینظر : شعر صفي الدین الحلي ، جواد احمد علوش ، ص -5
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الحظنا ان الشاعر صفي الدین الحلي اذ  ظم علیه الموشح .مخالفا ببنائیته أو الغرض الذي ین
، ففي دیوانه اثنتا عشرة موشحا مختلفا واالسماط وشح افتتانا عظیما واحبه حبا جماقد افتتن �الم

واالغصان متنوعة فیه والقوافي واالوزان متباینة المقاصد واالغراض �ثیرة في المد�ح والغزل 
�ل اعر صفي الدین الحلي المتقدمین من النقاد والشعراء في والشكر والتصوف �ما اتبع الش

نظم مطالع غزلیة السیما في  هیكلیة الموشح وفي الشاعر كما جدد  شروط بناء فن الموشح .
 .االندلسیة من قبل الموشحاتلموشحات مدحیة وهو امر جدید لم تعهده 

عز الدین لي والشاعر صفي الدین الحكما انفرد الموشح الشرقي وال سیما موشحات    
الموصلي بلغتها الفصیحة فلم ترد الفاظ عامیة فیها وال في خرجتها �ما هو معهود في الموشح 

 -الحرب -والخمرة -كما عمد الشاعر الى توظیف المعاجم اللغو�ة(معجم الحزن  االندلسي.
ه وافكاره ووظف وااللفاظ الدینیة) في التعبیر عن مشاعر  -والمكان -والزمان -والحب -والطبیعة

االسالیب والتراكیب مابین اقتباس وتضمین واسالیب نحو�ة عاكسًا بذلك ثقافته الواسعة ومقدرته 
 اللغو�ة الكبیرة.

 -في توظیف(التشبیه اناما من حیث الصورة والخیال والتالعب الحسي فقد ابدع الشاعر    
ا تثیره الحواس من صور حسیة والجناس) في رسم صورة فنیة ففضًال عم -والطباق -واالستعارة

 قر�بة في تعبیرها.
اما في الموسیقى الشعر�ة فقد اجتمع الوزن والقافیة في تزاحم لفظي وعدد في احداث تلك    

الموسیقى التطر�بیة التي تعتمد الموشحات الغنائیة فال وزن ثابت للموشحات وال قافیة مستقرة 
وخرجة)  -وابیات -وادوار -واسماط -واقفال -انوانما عدة قوافي متنوعة تتشاكل ما بین(اغص

 في بنائیة خاصة عرفت بها الموشحات واشتهرت بها دون غیرها من النصوص الشعر�ة.
 المصادر والمراجع

 القرآن الكر�م* 
االدب العربي في العصر الوسیط من زوال الدولة العباسیة حتى بدء النھضة الحدیثة، د.  -1

لكتب للطباعة جامعة الموصل، طبع بمطابع الموصل، دار اناظم رشید، كلیة االداب، 
 م.1992والنشر، 

 م.1975مطبعة دار المعارف، القاھرة،  جودت الركابي،د. ، االدب االندلسي -2
قاموس التراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین،  ،االعالم -3

 م.1979 -، بیروت4طیین، دار العم للمال ھـ)،1396(ت  خیر الدین الزركلي
 م.1967ھـ، 1387، ابن حجر العسقالني، حیدر اباد الدكن، رانباء الغمر في ابناء العم -4
انوار الربیع في انواع البدیع، ابن معصوم المدني، تحقیق شاكر ھادي شكر، الطبعة  -5

 م.1969االولى، مطبعة النعمان، النجف االشرف، 
البدیع)، الخطیب القزویني(جالل الدین ابو عبد  -البیان -االیضاح في علوم البالغة(المعاني -6

 هللا محمد قاضي القضاة سعد الدین ابي عبد الرحمن القزویني)، د.ط، د.ت.
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تحقیق د. جودت الر�ابي، (د_ط)  دار الطراز في عمل الموشحات، ابن سناء الملك، -8

 م.1949دمشق، 
 ، (د_ت).1بیروت، ط-دیوان ابي نؤاس، دار صادر -9

 م.1962 ، مطبعة دار صادر، بیروتدیوان صفي الدین الحلي -10
 م.1959، مطبعة المعارف، �غداد، شعر صفي الدین الحلي ، جواد احمد علوش -11
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 م.1972عبد الحمید، الطبعة الرا�عة، دار الجیل، 
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 م.1959
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-هـ) منشورات دار الكتب العلمیة بیروت764( حمد شاكر الكتبي، د. مفوات الوفیات -15

 لبنان (د_ت).
لسان العرب، لالمام العالمة ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور  -16

 البصري، طبعة جدیدة محققة، المجلد الخامس عشر، دار صادر بیروت.االفر�قي 
اللغة العلیا، النظر�ة الشعر�ة، جون �وهن ترجمة وتقد�م وتعلیق د. احمد درو�ش،  -17

 م.1995المجلس االعلى للثقافة، القاهرة، 
 بیروت (د_ت)-مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، مطبعة الكشاف -18
هـ)، دار الكتب 874ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي (تفي  النجوم الزاهرة -19

 م.1923القاهرة، -المصر�ة
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 م.1980هـ/1400�حث، مجلة �لیة االداب، جامعة �غداد، العدد الثامن والعشرون، 
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Abstract 
The researcher finds the Arab literature a lot of diversity and literary 
variability that happened through the stages of time. The literary cultural 
heritage that has been preserved over the years remains a witness to the 
history of our nation and our eternal human civilization in front of all 
attacks that want to undermine the civilization of the Arab nation. In a 
variety of literary arts with its substantive origins.                                                                                        

    Perhaps the art of the Muhashat of the poetic arts, which is known for 
the diversity of its rhymes and tones in a literary phenomenon less 
similar in Western literature and after the spread of traditional poetry 
that adhered to rhyme and weight in the Arab countries until a new 
generation of Andalusian poets who grew up between the nature freed 
from the monotony of weight and rhyme on their offer The poetry did 
not adhere to the weight and the traditional sea of poetry, but moved the 
single poem between the sea of hair and curbs and weights and appeared 
this unconventional poetry in the councils of love and dance in the art of 
elegant inherent to the show, which is the art of Almoushat.  The 
Andalusian diligence in this folk art has had a greater resonance in the 
Arab tradition. The spread spread in the Orient, especially in the sixth 
and seventh centuries AH, by oriental poets such as the poet Safi al-Din 
al-Hali and the poet Izz al-Din al-Musli, the poet of poetry. These arts 
are aware of the culture of poets and their stability in a civilized 
atmosphere with its distinctive Arab character.  Therefore, we 
considered the study of these terms and the statement of the oriental 
presence in the Andalusian dialect and its textual interventions in terms 
of systems and musical construction in the Mushatat organized by the 
poets in their substantive and artistic aspects.                                                    
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 ورة عر إلى عمود الصّ من عمود الشّ  أفق التحّول
 أ . م . د . حسین خلف صالح

 المعھد التقني الحویجةالجامعة التقنیة الشمالیة /
dr.hussein_alsalah@yahoo.com 

     
 

 الخالصة:
 

اذا كان عمود الشعر یمثّل الذوق العربي الكالسیكي ھذا العمود الذي مارس العرب في    
ھـ) یحدد من خاللھ السنن 421محیطھ قول الشعر الذي استقر عند أبي علي المرزوقي (ت 

ذي قبل اذ على اساسھ ینز الى حریة  للشعر من فان عمود الصورة أكثر تمثیال الواجبة االتباع
وھذا البحث غیر معني  الخیال والتخییل فیكون للصورة الدور الفاعل واالكبر في الشعر.

بتعریفات الصورة اال بالقدر الذي یخد البحث في مراجعة أفق التحّول نحو ایجاد الدالالت 
وم على تحطیم اللغة لیعید وعمود الصورة یق  الصوریة القادرة على جر الشعر الى الشعریّة.

بناءھا من جدید على أفق أكثر فنیّة وجمالیة وھذا ھو ھدفالشعر بما یحویھ من محركات جمالیة 
 وفنیّة ھي أّس الشعر .

 أفق التحّول
 من عمود الّشعر إلى عمود الّصورة

كل  ((وأنت قد ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن ,وتستوفي اوصاف الجمال وتذھب باالنفس    
وتتناصف مذھب,وتقف من التمام بكل طریق, ثم تجد أخرى دونھا في انتظام المحاسن والتئام الخلقة ,

االجزاء وتتقابل االقسام وھي أحضى بالحالوة , وأدنى الى القبول وأعلق بالنفس واسرع ممازجة للقلب ,ثم 
 )412الوساطة ( بھ مقتضیا)) التعلم وان قاسیت واعتبرت ونظرت وفكرت _ لھذه المزیة سببا ولما خصصت

  
 ة االختیار:مقصدیّ  -

، تفصــیل لكیفیــات القــول األدبــيعمــود الشــعر عمــاد الــذوق العر�ــي الكالســیكي للصــوغ 
الشــــعري. هــــذا العمــــود الــــذي مــــارس العــــرب فــــي محیطــــه قــــول الشــــعر، فاســــتقر عنــــد أب علــــي 

، یرســم الحــدود التــي ال ینبغــي  هـــ ) �حــدد مــن خاللــه الســنن الواجبــة االتبــاع 421المرزوقــي(ت 
تجاوزهـــا أو القفـــز علیهــــا، فتحـــدد �ــــه شـــاعر�ة الشــــعر والشـــاعر، فمــــن لزمـــه �حّقــــه و�نـــى شــــعره 
علیــه((فهو عنــدهم المفلــق المعّظــم والمحســن المقــّدم . ومــن لــم �جمعهــا �ّلهــا فبقــدر ســهمته منهــا 

مقیاس �حدد الشعر�ة , والشك  وهذا �عني اننا ازاء. )1( �كون نصیبه من التقدم واإلحسان ....))
تجــر الــى التعصــب , فهــي ســببه علــى الــدوام فــي االدب ,الســیما أن معــاییر هــذا ان المقــاییس ((

العمــــود ذاتیــــة , والــــذات تعنــــي التــــذوق , والــــذوق �عنــــي الالمقیــــاس , فیــــؤدي هــــذا المقیــــاس الــــى 
وتثـــور ثـــورة فنیـــة علـــى التعصـــب البعیـــد عـــن الفنیـــة , والســـیما االســـالیب التـــي تنـــزع الـــى الحر�ـــة 

 )2( ))المقاییس ومنها العمود وتصنع النفسها اعمدة خاصة بها
الحاضــن الفعلــي لجمیــع الشــعر، وفرصــة  العمــود هــذا كــان مــن المنتظــر أن �كــون  لــذا 

ته الشـعر�ة سـواء التقلید�ـة أو المجـددة فـي حـدود العمـود اتتیح البقـاء فـي حـدود العمـود وموضـوع
كـن علـى الـرغم مـن �ثـرة مـا �تـب عـن الفني قا�عًا في حدود العمود ، ول وعند ذاك �كون التغییر
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وفیما أكتنفه من تحلـیالت تحـوم حـول لذي استقر عند أبي علي المرزوقي عمود الشعر العر�ي ا
أّن النـــاظر فـــي هـــذه التحلـــیالت علـــى �ثرتهـــا ال �جـــد عنا�ـــة فعلیـــة �الصـــورة  إالالشــعر�ة العر�یـــة 

یرمــي إلــى إعــادة  لــذا فــان هــذا البحــث –مــن وجهــة نظــري  -عمــود الشــعر�ة التــي هــي أســاس ال
مكونات العمود الشعري حسبما تقتضیه أهمیة الصورة والتي على أساسها �مكن أن �خرج البیـت 

    )3( لتفت إلیه �عض نقادنا.اأو البیتان على عمود الشعر وهذا ما
هــــ) 421المرزوقـــي(ت إن النظــر المتأمـــل إلــى عمـــود الشـــعر العر�ــي الـــذي اســـتقر عنــد 

الحالـة اإلبداعیـة فـي الشـعر العر�ـي الـذي تجعـل منـه محكومـا �قـوانین تـنظم العالقـة بـین  بوصـفه
جمیع عناصر العمـود التـي اسـتنبطها المرزوقـي ضـمن معـاییره السـبعة والتـي تعمـل علـى تحدیـد 

 ار الصــوغي)أو(المعیـ �مـنح القـارئ مفهومــات �ثیـرة فـي البعــد الصـوري  خاصـیة الشـعر�ة العر�یــة
الـــذي عالجتـــه المدونـــة النقد�ـــة , ســـواء مـــاتعّلق منهـــا �المـــدلول الـــذي آلـــت إلیـــه تلـــك المعـــاییر أو 

 العالقة التي تشّكلت خارج العمود فیما تمّثل �االنز�اح الشعري.
وال شك أن البحث في الصورة متشعب و�بیر وقد �تب عنه وما زال �كتب عنـه الشـيء 

صـول و تحلیـل مكونـات العمـود لل إعادةالبحث ستكون مقتصرة على  الكثیر لذا فان صفحات هذا
 إلـىهدفـه الوصـول  و�نمـامكونات الصورة . �معنى أن البحث غیر معني بتعر�فات الصـورة  إلى

 الصورة. أساسالمعاییر التي وقف عندها النقاد والتي �كمن أن تكون 
وال شــك أن المــوروث العر�ــي �شــیر إلــى أن مفهــوم الصــورة قــد تشــا�ك وأن فــك معمیــات 
هذا التشا�ك لیس �األمر السهل البسیط لذا فان حدیثنا عن الصورة �قوم على رصد أهـم ر�ائزهـا 

 إالبوصفها نتاجًا للعمود الصوري فلیس من عنایتنا هنا أن نتناول الصورة بتعر�فات ومفهومـات 
ي االفــاد مـن التأســیس لهـذا المنجــز, الن ((الصـورة الشــعر�ة ال�مكــن ي یرصـد دورهــا فـ�القـدر الــذ

برمتــه تصــو�را �الكلمــات  أن تخضــع لتقنــین اصــطالحي , فكــل عمــل شــعري ال �عــدو أن �كــون 
ولكن الذي یلفت النظر تلك البؤر المكثفة التي �طمح جهد الشعر الى استثارة حواس المتلقي أو 

, لذا ینبغـي التنو�ـه الـى )4( ))�عة مجراها المتمیز ضمن المجرى االدائي العاموعیه الفني الى متا
أن (عمــود الصــورة)هنا ال�عنــي تحجــیم الشــعر �مقیــاس وقولبتــه �قوالــب جــاهزة �عیــدة عــن الفنیــة 

 المرجوة من الشعر وانما هو تمرد على المقیاس �ما تصنعه من أعمدة خاصة بها .
 عمود الشعر:ة مقصد�ّ  -

المقصــد�ة فــي صــناعة العمــود �امنــة فــي وضــع المؤشــرات الفنیــة والســمات التــي تبــدو 
�مكن أن �قاس علیها الشعر لمعرفة مدى حفاظه على الثوابت الموروثـة ومـدى خروجـه 

المستســهل مــن  واآلتــي((وتمییز المصــنوع ممــا �حو�ــه مــن المطبــوع ، علــى هــذه الثوابــت
ر . والبحـث عـن ((قواعـد الشـعر التـي �جـب وتمییـز الـنظم عـن النثـ )5( المستكره)) األبي

 .)6( الكالم فیها وعلیها))
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فالعمود یتبین العناصر الناضجة التي صدرت عن طر�قة العرب في قول الشعر والتي  
علیها للحفاظ على الشعر�ة العر�یة . فهـو معیـار وقـانون لنقـد الشـعر أقـیم  اإل�قاءینبغي 

 على أسس قد�مة.
ر مرحلــــة االســــتقرار النقــــدي والشــــكلي الكالســــیكي للقصــــیدة قبــــل أن یــــدخل عمــــود الشــــع

لـــه قـــد تحـــدرت عنـــد النقـــاد العـــرب وال ســـیما (الجرجـــاني واالمـــدي  األولـــىالعر�یـــة �انـــت الجـــذور 
الشعر یلخص واقع الشعر العر�ي حتى بدا عندهم ((المعنى  عمود بدا األخیروالمرزوقي)  ومع 

 . )7( الذي یتقبله العقل العام و�فهمه والذي �عبر �طر�قة معروفة))
ما أردنا أن نراجـع تحدیـدات العمـود وجـدناها مـن أبـرز القضـا�ا الشـعر�ة التـي وقـف  و�ذا

مـن وظـائف شـعر�ة جوهر�ـة حسـب لما تمتلكـه  األهمیةعندها النقاد القدامى وأولوها عنا�ة �الغة 
المفهومــات الكالســیكیة آنــذاك حتــى بــدت القصــیدة العر�یــة التــي تــدور فــي فلــك تحدیــدات العمــود 
هــي القصــیدة المثلــى عنــد النقــاد وأن الخــروج عنهــا �عنــي افتقارهــا الــى التــأثیر الفاعــل فــي بنــاء 

تبعــًا  المكونــات الشــعر�ةبتأشــیر  المرزوقــي بیــانالقصــیدة وتر�یبهــا التر�یــب الصــحیح، و�تحقــق 
 )8(: محاولة العرب في التأسیس الشعري �سبعة أبواب هيل

فــي الوصــف.  اإلصــا�ة_ 3_ جزالــة اللفــظ واســتقامته . 2_ شــرف المعنــى وصــحته . 1
_ 6_ التحــام أجــزاء الــنظم والتئامهــا علــى تخیــر مــن لذیــذ الــوزن . 5_ المقار�ــة فــي التشــبیه . 4

للمعنـــى وشـــّدة اقتضـــاها للقافیـــة حتـــى  _ مشـــاكلة اللفـــظ7مناســـبة المســـتعار منـــه للمســـتعار لـــه . 
 المنافرة بینها.

 
وضــمن طاقـــة النقـــاد والبالغیــین العـــرب القد�مـــة الـــتمس المرزوقــي عـــددًا مـــن المعـــاییر  

مـــن شـــأنها ((أن تحكـــم علـــى مـــدى التـــزام الشـــاعر �عمـــود الشـــعر أو  أحكـــامالذوقیـــة وهـــي �مثا�ـــة 
تناسبًا  أجزائه ن ى التجانس في البیت الشعري وتقار خروجه علیه من شأنها ..... الحكم على مد

فـي  اإلجرائـي اإلطـار. وضـمن هـذا  )9( ))واألفكـارلتقـارن المتحققـین فـي الطبیعـة مع التجانس وا
�انـت معـاییر المرزوقـي جل بلورت الداللة الفنیة للعمـود بترتیب ذوقي من أ األسساستتباع تلك 

 )10( على النحو اآلتي:
_ وعیـــار اللفـــظ 2_ فعیـــار المعنـــى أن �عـــرض علـــى العقـــل الصـــحیح والفهـــم الثاقـــب. 1

_ وعیار 4في الوصف الذ�اء وحسن التمییز .  اإلصا�ة_ وعیار 3الطبع والّروا�ة واالستعمال. 
_ وعیار التحام أجزاء النظم والتأمه على تخّیر من 5المقار�ة في التشبیه الفطنة وحسن التقدیر. 

تقر�ـب التشـبیه فـي  األمـر_ وعیار االستعارة الذهن والفطنة ومـالك 6الطبع واللسان.  لذیذ الوزن 
_ وعیــار مشــاكلة اللفــظ للمعنــى وشــّدة اقتضــائهما 7حتــى یتناســب المشــبه والمشــبه �ــه.  األصــل

 للقافیة طول الدر�ة ودوام المدارسة حكمًا �حسن التباس �عضها ببعض.
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طرحهـا المرزوقـي فـي عمـوده یتبـّین أن المرزوقـي المكونات التي  إلىمن خالل النظر  
((كانوا �حاولون )) فذلك  فإّنهمعند العرب  األدبیة�جعل هذه المكونات القوانین العامة للصیاغة 

�عني أن العرب �ان دیدنهم البحث في هذه المكونات أو البحث عن المؤشرات التي تقیم الـنص 
 على ساقه. األدبي

حـدة السـیاق واإل�قـاء علیـه ضـمن و مـا �ـان متبعـًا عنـد العـرب  إلـىفالمرزوقي هنا �شـیر 
زوقـي هـي التي ال �مكن العـدول عنهـا ، فهـذه جملـة مـن المفهومـات التـي سیعرضـها المر  األدبي

النقد�ة وهي معاییر الصـیاغة الشـعر�ة . ومـن هنـا فـان هـذا الـنص یبـین محاولـة العـرب  المبادئ
 إلـى أولیة إشارة�انوا �حاولون))  إّنهمعن موطن الشعر�ة العر�یة، فجملة(( واإلظهارفي الكشف 

ســیاق الــنص والــى محاولــة العــرب البحــث عــن أجــود شــيء . �مــا تعنــي أننــا أمــام أشــیاء تســتحق 
. هـذا فضـًال عـن أن هـذه المحاولـة لیسـت مـن فـرد واحـد ، بـل  ألجلهـاالوقـوف عنـدها والمحاولـة 

 القــوانین�عنــي عظــم المســألة المبحــوث عنهــا ، وهــي بــذلك تحمــل هــي مــن مجمــوع العــرب وهــذا 
 العر�ي. األدبيالعامة للصوغ 

هـذا  ألجـلوالمواقـف  اآلراءفـي  اً كما أنها تشیر إلى أن هناك صراعًا نقد�ًا وهناك تضار�
ة والســمات مــن النقــاد مــن �حــاول فــي ضــوء دوافــع متغیــرة وضــع المؤشــرات الفنّیــ عــدد كــان هنــاك
مـدى ظـه علـى الثوابـت الموروثـة مـن جهـة و أن �قـاس علیهـا الشـعر لمعرفـة مـدى حفاالتي �مكن 

 و�زاء خروجه على هذه الثوابت من جهة أخرى، فهي محاولة لتشكیل بیـان فـي الشـعر�ة العر�یـة.
العمود مما هـو خـارج عنـه ،  إطارذلك تكون هناك فرصة مناسبة لرصد ما �مكن أن یدخل في 

�ـان عمـود  إذاید یرسم بوضوح معالم القصید ة العر�یة القد�مة . ولكن والشك أن مثل هذا التحد
ر�یـة حسـبما أقـره النقـاد العـرب القـدامى واسـتقر عنـد أبـي علشـكل القصـیدة ال الشعر �مثـل التنظیـر

ـــة العر�یـــة فـــان ر�ـــط هـــذه  �الصـــورة  األبـــوابعلـــي المرزوقـــي مســـتنبطین هـــواجس المدونـــة النقد�
المصـّور عنـدهم وظـائف تقـوم علیهـا التجر�ـة الجمالیـة وتخـتّص  ((الم�سـتقر الن للكـ الشعر�ة لـم

 .)11( ))بها
الطبیعـــة الصـــور�ة التـــي تنطـــوي علیهـــا مكونـــات العمـــود فیتحـــول  إنكـــاروال �مكـــن هنـــا  

النظر من العمود الكالسیكي الذي هو �مثا�ة قتل لإلبداع الشعري وجعـل ((الشـاعر صـوتًا �مـزج 
والـذي هـو �مثا�ـة تمجیـد للقـد�م والتنكـر لكـل تولیـد أو ابتكـار  )12( الشعر السابق و�كرره و�ـردده))

نظـام  إلـىالعمـود الصـوري الـذي یتطلـع  إلـى. )13(عمـود المتجـانسخلل في نظـام ال إحداثخشیة 
شامل غیر خارج عن الروح الشعر�ة العر�یة وهذا ما تدّشن عند أبي تمام علـى وجـه الخصـوص 

، و�ـذلك )14( الشـعري الـذي مثـل فـي احـدها ((الصـورة الشـعر�ة غیـر المألوفـة)) اتجاهـهمن خالل 
لشـعر ولكنـه أكثـر تطـورًا ومالءمـة لطبیعـة الشـعر التـي عمود آخـر هـو مـواز لعمـود ا إزاءنصبح 
، وهكـذا �حقـق )15( الدهشة واالنحراف عـن المـألوف)) إثارة((اثارة الحس الجمالي ....  إلىتتوق 
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وتنو�عاتـه. وهنـا یتحـول الشـعر وعمـوده الكالسـیكي  أشـكالهالشعر مهمته الفعلیة التي تتحكم فـي 
دائرة العموم �معنى أن الخروج عن عمود الشـعر ال �عنـي خروجـًا عـن  إلىمن دائرة الخصوص 

 ((عمود الصورة)).الروح الشعر�ة ، وهذا ما اصطلح على تسمیته ب 
   :الصورة في التأسیس لعمود -
علـى حـّد تعبیـر جـان )ال �حطـم اللغـة إال لیعیـد بناءهـا علـى مسـتوى أعلـى) ((�ان الشعر إذا    

ــة تأخــذ علــى  )16(كــوهین ، فــان عمــود الصــورة ضــمن هــذه المعادلــة �خضــع الشــعر لمراجعــة فنّی
انز�اح وعدول عن ((عائقها دراسة جوهر الشعر ، وهذا �عني أن الصورة في الشعر �جري علیها

صــیغ وتكو�نــات شــعر�ة جمالیــة تنحــرف �موجبهــا تلــك  إلــىالصــیغ والتكو�نــات الواقعیــة والحقیقیــة 
 .)17())والتأثیر اإل�حاءغها الوضعیة الخالیة من الصیغ وتتراوح عن صی

شن مفهوم الصورة الذي جعله محور الشعر �قوله:((الشعر ضرب من دُ  )ه255مع الجاحظ(   
مز�ــد مــن البحــث والتنقیــب عــن محــددات هــذا  إلــى�مــا أفضــى  )18(النســج وجــنس مــن التصــو�ر))
 احتــواء الجمــال وتحدیــد مالمحــه الفنیــة إلــىالشــعري وتطلعــًا  اإلبــداعالصــورة محاولــة فــي تفســیر 

ـــه  اإلطـــاروفـــي هـــذا  الصـــورة مـــن خـــالل ماطرحـــه مـــن المعـــاني  إلـــىأخـــذ الجـــاحظ �طـــور نظرت
المعــاني مطروحــة فــي الطر�ــق �عرفهــا والعجمــي والعر�ــي ، ((المطروحــة فــي الطر�ــق حــین قــال :

لفــــــظ ، وســــــهولة الــــــوزن ، وتخّیــــــر ال إقامــــــةالشــــــأن فــــــي  و�نمــــــاوالبــــــدوي والقــــــروي ، والمــــــدني . 
((ال یتفاضـلون �المعـاني فهـي مشـتر�ة بیـنهم اءالشعر  فانّ  وحسب هذا القول  )19()).المخرج.....

حتــى بــدت الصــورة العصــب الــرئیس الــذي یتكــأ  )20())یتفاضــلون بتصــو�رها وتز�ینهــا و�ّنمــا جمیعــاً 
للشـعر فـان الصـورة و�ـذلك الحـال �النسـبة )21(.منـازع علیه الشـاعر ، وهـي مـن أخطـر أدواتـه �ـال

لیســت جدیــدة علــى الشــعر بــل ان ((الشــعر قــائم علــى الصــورة منــذ أن وجــد حتــى الیــوم ,ولكـــن 
مــن أهــم المعــاییر النقد�ــة التــي �عتمــد ((فكانــت )22( اســتخدام الصــورة �ختلــف بــین شــاعر وآخــر))

ن ینصــرف جــزء �بیــر مــن ومــن ثــم لــیس غر�بــًا أ )23(لنقــد فــي المفاضــلة بــین النصــوص))ا اعلیهــ
وعبد القاهر  ه)391والقاضي الجرجاني ( ه)337بن جعفر (اعنا�ة النقاد تجاه الصورة فقدامة 

)ممــن أولــى عنا�ــة ملحوظــة ه684) وحــازم القرطــاجني(ه673(األثیــره) وابــن 471الجرجــاني (
و�ـأن المعنـى ة تجاه التأصیل للصورة. فقدامة یؤشر عمود الصورة �موازاة عمود المعـاني الشـعر�ّ 

 إلـىجة ابهذا التعاضد الفني الـذي ینقـل المعنـى مـن السـذ إالالشعري ال �كتسب القداسة الشعر�ة 
ولـه أن یـتكلم فیمـا أحـب وآثـر مـن  المعاني �لها معرضـة للشـاعر إنّ ((وذلك حین �قول : اإلبداع

مـــــادة �منزلـــــة ال �انـــــت المعـــــاني للشـــــعر و�ذاغیـــــر أن �حضـــــر علیـــــه معنـــــى یـــــروم الكـــــالم فیـــــه، 
الموضــوعة ، والشــعر فیهــا �الصــورة ، �مــا یوجــد فــي �ــل صــناعة مــن أنــه البــّد فیهــا مــن شــيء 

دیهي ومـن البــ )24()).موضـوع �قبــل تـأثیر الصــورة منهـا ، مثــل الخشـب للنجــارة والفضـة للصــیاغة
جعــل  إلــىمتــدة الصــوري مؤشــر علــى عالقــة تالزمیــة مالقــول هنــا أّن المعنــى الشــعري والمعنــى 
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 إنّ  إذعمود الصورة هو عمود الشـعر، �معنـى أنـه �شـكل عالئقیـة متینـة تجعـل مـن الشـعر شـعرًا 
وهــذا �عنــي أن الشــعر هــو  )25()).النتــاج النهــائي لعملیــة التخییــل هــو تولیــد الصــور وخلقهــا...((

أي أن مقاییس جودة الشعر أو رداءته تكون على وفق جودة الصـورة عنـد الشـاعر أو (( الصورة
مقیــاس الجــودة والــرداءة ((رؤ�ــة قدامــة للصــورة مبنیــة علــى جعلهــا فــانّ  ا، ووفقــًا لهــذ)26())هــارداءت

�ما تمتلك من معان والفاظ ((تشاكلها فتحسن فیها وتقبح في غیرهـا , فهـي  )27()).على حّد سواء
لهــا �ــالمعرض للجار�ــة الحســناء التــي تــزداد حســنا فــي �عــض المعــارض دون �عــض , و�ــم مــن 

قد شین �معرضه الذي ابرز فیه , و�م من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبیح معنى حسن 
 .                             )28( البسه...))

الشعر�ة التي تتشكل في عمودها ذي االعمدة الرصینة فتحسن اذا وهذا هو لباس الصورة      
لعنا �قول مهم جدا وهو �عني احسن بناء (اللفظ والمعنى), ومن هنا فان القاضي الجرجاني �طا

((وأنت قد ترى الصورة (عمود الصورة)و�یف �ستكمل هذا العمود (شرائط الحسن) �قول : 
تستكمل شرائط الحسن ,وتستوفي اوصاف الجمال وتذهب �االنفس �ل مذهب,وتقف من التمام 

جزاء وتتقابل �كل طر�ق, ثم تجد أخرى دونها في انتظام المحاسن والتئام الخلقة ,وتتناصف اال
االقسام وهي أحضى �الحالوة , وأدنى الى القبول وأعلق �النفس واسرع ممازجة للقلب ,ثم التعلم 

 . )29( ))وان قاسیت واعتبرت ونظرت وفكرت _ لهذه المز�ة سببا ولما خصصت �ه مقتضیا
في توثیق الصلة بین الصیاغة  األمثلالجرجاني أن الوسیلة  رعبد القاهأدرك  وقد      

الصورة وقد تمثل ذلك من خالل الصیاغة الفنیة للمعنى وهذا �عنى أنها  إلىیرجع  إّنماوالمعنى 
الصورة عنده (( ارتبطت �النظم الذي ارتبط وضعًا وتداوًال �الجرجاني الن ، –أي الصورة  –

 )30()).فاعلهي الصیاغة الفنیة للمعنى أو هي الكلمات داخل سیاق لغوي مت
وتتصل عبارة )31()).تعلیق الكلم �عضًا ببعض وجعل �عضها �سبب من �عض((والنظم عنده    

�حیث �صبح �ل جزء وثیق العالقة �ما ((التعلیق �جداول الصورة لتصبح ذات ثراء وداللة مكثفة
تبـدو  و�نمـاهائمة أو غیر مترا�طـة  األجزاءسبقه وما یتلوه على أساس الروا�ط المسببة وال تكون 

ـــة مخصوصـــة ـــة فـــي وحـــدة تألیفی ها فـــي وهـــذه هـــي الصـــورة المخصوصـــة التـــي نجـــد )32()).مرتب
فـي دائـرة �مكـن أن تسـمیتها  ما یتحـركإنّ  رومعنى ذلك أن عبد القاه المقاسات البالغیة والنقد�ة،

�الترتیـب حوي((لصـلته هو بناء ن إّنما(نظم الصورة) وان �ان البناء الذي استدل علیه الجرجاني 
الن  اإلجرائــــيفالعالقـــات المبنیــــة عنـــده عالقــــات ســـیاقیة ممــــا �قـــوي �عــــدها  )33())و�نـــاء الجملــــة

المفهومــات الجمالیــة التــي �فرزهــا  ألداءتقنیــة الصــورة  إالهــو  التعلیــق الــذي عنــاه الجرجــاني مــا
 ذي وقـف عنـدهولتوضیح الجوانب التنظیر�ة السا�قة نقدم الجانب االختباري ال .التر�یب والتألیف

 )34( النقاد وذلك في قول عدي بن الرقاع �صف قرن ظبي:
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 روقه      إبرة�أّن  تزجي أغنّ                                 
�مكـــن أن تحدثـــه  فقـــد تحّولـــت داللـــة االســـتهجان والشـــفقة علـــى الشـــاعر بنظـــر شـــاعر �عـــرف مـــا

 أن قول عدي في عجز بیته: إالقد تمنع عالقة الجودة بها  األذهانالصورة في 
 قلم أصاب من الدواة مدادها                           

حســد . وهــذا �عنــي أّن للصــورة مــن داللــة الــنظم  إلــىأوضــح مقــدار الجــودة التــي أحالــت الشــفقة 
داللــة تر�یــب وشــروط صــحة لــذا عــّده النقــاد مــن التشــبیهات العقــم أي التــي لــم �ســبق أصــحابها 

  )35( .إلیها
سـلطة الـنص أحیانـًا  التـي تفرضـهالمر�ـز اللفظـة  وعلى هذا فاّن عمود الصورة یتسع و�تنوع تبعاً 

 )36(  . وقد ذ�ر عبد القاهر الجرجاني قول المتنبي :
 وتأبى الطباع على الناقل      یراد من القلب نسیانكم                  

 
أحسن صورة وتراه قد تحّول جوهره �عـد فنجده قد خرج في ((الصورة أوغلت في الجودة و�یف أنّ 

 )37( )).أن �ان خرزة وصار أعجب شيء �عد أن لم �كن شیئاً 
مسـتو�ات ودالالت أكثـر  إلـىیتجـاوز المفهـوم النحـوي بر�ـائزه لیخـرج  – إذن –مفهوم الـنظم     

ة مـن الهیمنـة تـنعكس �مقـدار المقـدر مع النصوص الشعر�ة فیكون حظ الصورة �مثل قدرًا  مواءمة
 كمـا أنها((تمتلــك الصـدقیة أكثــر مـن اللغــة))رة عنـد الجرجــاني مندمجـة فــي النظم,والمهـارة فالصــو 

 مــن أجــل ذلــك �قــول )39( الن ((الصــورة هــي الوعــاء الفنــي للغــة الشــعر�ة شــكًال ومضــمونًا)) )38(
ومعلــوم أن ســبیل الكــالم ســبیل التصــو�ر والصــناعة وأن ســبیل المعنــى الــذي �عبــر ((: الجرجــاني

ـــذهب �صـــاغ منهـــا خـــاتم أو  ـــه �الفضـــة وال ـــذي �قـــع التصـــو�ر والصـــوغ فی عنـــه ســـبیل الشـــيء ال
ولبیان (عمود الصورة) �صوغ المعنى الذي ارتكز علیه العمود الذي ینبغي أن �كون )40()).سوار

ولعــل .)41(ســقط ر�ــن مــن أر�انــه أو حــذف جــزء منــه انهــار العمــود وأضــطرب إذامتكــامًال �حیــث 
اذ((كلمـا �انـت أجزاؤهـا اشـّد اختالفـًا فـي نطلق من جودة الصورة المعمول بهـا ت دقة العمود عنده

واالئــتالف أبــین �ــان شــأنها أعجــب والحــذف �ــان الــتالؤم بینهــا مــع ذلــك أتم، الشــكل والهیئــة ثــم
فتكتســب الصــورة أهمیتهــا التخییلیــة التــي تتــیح لهــا قــدرًا هــائًال مــن التــأثیر )42( لمصــورها أوجــب))

والســـیطرة علــى أفكـــاره. معنــى هـــذا تأكیــد أهمیـــة الصــورة بوصـــفها ال تنفصــل عـــن  علــى المتلقــي
التـي تصـنع العمـود ,  ادرة علـى اختیـار اللحظـة المناسـبةسلطة التلقـي ، �حیـث تصـبح الصـورة قـ

و حـدیث الصــورة �الدرجـة االســاس ومـن هنـا فــان حـدیث عبــدالقاهر الجرجـاني عــن الـنظم انمـا هــ
 )43( لتفاضــل انــه �فاضــل بــین طرائــق التعبیــر والتــألیف أو االســالیب))وذلــك �مــا جعلــه ((میزانــا ل

 وهذا هو التنافس الصوري .
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الـذي �مـارس عملیـات  وقد �ان ارتباط (التخییل) �ما �متلكه من صفات ال شعور�ة (والخیال)   
لهــا الــدمج والتر�یبــات الجدیــدة مظهــر ترســیخ لمبــدأ الصــورة ، وفــي تكــو�ن الداللــة البالغیــة وتأو�

 األذهـانالمعـاني هـي الصـور الحاصـلة فـي  إنّ ( ( :وهذه هي نظرة حـازم القرطـاجني حیـث �قـول
أدرك حصـلت لـه  إذاه . فكل شيء له وجود خـارج الـذهن فاّنـ األعیانالموجودة في  األشیاءعن 

عّبـــر عـــن تلـــك الصـــورة الذهنیـــة الحاصـــلة عـــن  فـــإذاصـــورة فـــي الـــذهن تطـــابق لمـــا أدرك منـــه ، 
أقــام اللفــظ المعّبــر �ــه هیئــة تلــك الصــورة الذهنیــة فــي أفهــام الســامعین وأذهــانهم . فصــار  اإلدراك

 .)44( ))األلفاظللمعنى وجود آخر من جهة داللة 
 إّنمــاالشــعر ذاتــه عنــد حــازم  نّ ر�ــك الصــورة الشــعر�ة ، ألحدورًا مهمــًا فــي ت إذنیلعــب التخییــل   

تخییـل نبط أهمیتهـا وقوتهـا مـن التخییـل فهـي ((تة تسـوالشـعر�ّ  )45( یتحرك ((فـي صـورة منظومـة))
وهــذا �عنــي أن للصــورة  )46( ))تســتكمل فــي الجزئیــات وتضــم فــي العناصــر �شــكل متكامــل ممــنظ

بنیــت عنــد حــازم القرطــاجني  مــن تعر�فــه المباشــر للشــعر مــرة  خــواّص تر�یــب ومعــاییر جــودة 
اساس للصورة وهو ر�ن مهم التقـوم یل هو عمود یفالتخ )47( ه ((كالم مخیل موزون ))أخرى �أنّ 

الصــورة اال �ــه فــال تبنــى الصــورة اال بوجــود التخییــل , بــل ال وجــود للصــورة دونــه وعلیــه ال�مكــن 
ه ((تلــق جمــالي �حــدث فــي نفــس ّنــالفصــل بــین التخییــل والصــورة لوجــود عالقــة تــالزم ازلیــة, أل

تقــوم ((فــي خیالــه صــورة أو  الشــاعر نّ , أل)48( المتلقــي �فعــل مــا �حــدث للخطــاب الشــعري فیــه))
صـور ینفصــل تخیلهــا وتصــو�رها أو تصـور شــيء آخــر بهــا انفعــاال مـن غیــر رؤ�ــة الــى جهــة أو 

أو أن لهــا وســائل ((�حــاول بهــا االدیــب نقــل فكرتــه وعاطفتــه الــى  .)49( االنبســاط أو االنقبــاض))
 . )50() قرائه أو سامعیه)

الـى حـد �بیـر فمتـى مـا حـاول الشـاعر اســتثمار  أن هـذه الوسـائل متعلقـة �ـالعمودوالشـك         
هــذه الوســـائل �انـــت أفكـــاره ورؤاه �صـــورة أجمـــل , �قــول الـــد�تور محمـــد غنیمـــي هـــالل عـــن هـــذه 
الوســائل : ((.... وفــي هــذه الحــاالت تكــون طــرق التصــو�ر الشــعر�ة وســائل جمــال فنــي مصــدره 

النا�عــة مــن داخــل العمــل اصــالة الكاتــب فــي تجر�تــه وتعمقــه فــي تصــو�رها ومظهــره فــي الصــور 
       .)51(االدبي والمتأزرة معا على ابراز الفكرة في ثو�ها الشعري)) 

 معاییر الصورة : -
اذا �انــت الصــورة انمــا هــي بنــاء واســع ((تتحــرك فیــه مجموعــة مــن الصــور المفــردة �عالقاتهــا   

 )52( المتعددة حتى تصیره متشا�ك الحلقات واالجزاء �خیوط دقیقة مضمومة �عضها الى �عض))
ذلك �عنـي أن الصـورة مرتبطـة �معـاییر ووشـائج �ثیـرة تجعـل منهـا ذلـك البنـاء الـذي یبهـر القـارئ 

تفجیـر �عـٍد تلـو �عـٍد سكت الصورة �مصادر القوة والمحر�ـات الجمالیـة فتكـون قـادرة علـى ((اذا ام
ه) معاییر 276و�بدو ذلك واضحًا حینما حدد ابن قتیبة ()53())من اال�حاءات في الذات المتلقیة

التلقي التي على اساسها �كون الحفـظ جـاعًال مـن الصـورة وعـاًء فنیـًا �مثـل لغـة الشـعر العصـر�ة 
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د�مًا وحدیثًا) وذلك حینما قال : ((ولیس �ل الشعر �ختـار و�حفـظ علـى أسـباب منهـا االصـا�ة (ق
 . )54(في التشبیه....)) 

یـر تتكـأ علیـه القصـیدة بوصـفها ذات �عـٍد ا�حـائي �بابن قتیبة انما نظر الى الصـورة  و�بدو أنّ   
لـذا جعـل مـن اسـباب  )55( هـا ((وحـدة مـن ابـرز خصـائص الشـكل الفنـي فـي الشـعر))نّ برمتها , أل

اختیار الشعر وحفظه (االصا�ة فـي التشـبیه) فهـو هنـا �حـدد معیـارًا مـن معـاییر عمـود الصـورة , 
علـــى عیـــار االصـــا�ة وهـــو (جـــودة اللفـــظ والمعنـــى) وهـــذا مـــا  وهـــو �شـــیر اشـــارة ذات مغـــزًى داالًّ 

لصـور�ة فـي الشـعر ((الصـلة ا ال�مكن أن تتخلى عنه الصورة  من خالل عالقتها �المعنى اذ انّ 
و�قتــرن حســن تــألیف الشــعر �التخییــل ذلــك أن التخییــل لــیس اال طر�قــة لیســت اال حســن تألیفــه 

وهـــي تكتســـب أهمیتهـــا مـــن هـــذه  )56( ))رةخاصـــة فـــي صـــیاغة المعـــاني أو االفكـــار صـــیاغة مـــؤثّ 
 .)57( العالقة التي تنحصر((فیما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر))

مفـردة وأخـرى ,  لفظـة و�ـین �ـلّ  الصـورة هـي المعنـى الكـامن وراء �ـلّ  ذاك �مكننا القول انّ وعند 
بــل هــي  )58(والصــورة لیســت هرو�ــًا مــن صــعو�ات المعنــى �مــا ذهــب الــد�تور مصــطفى ناصــف 

) لعمــود الصــورة . و�نــاًء علــى االصــا�ة (مراجعــة للمعنــى علــى أكمــل وجــه حتــى یتحقــق معیــار 
ت �تــب عنیــت �التشــبیه , فكانــت وثیقــة الصــلة �مفهــوم التشــبیه مــن حیــث ســمعیــار االصــا�ة تأسّ 

 االختیار والحفظ الذي عناه ابن قتیبة .
هذه االنحاء وأصعبها  حكام مطلقة �أن ((أجلّ شعر المبني على التشبیه وصل الى أواختیار ال  

بیــرة ((تحتــاج . و�بنــى ذلــك مــن خــالل حاجتــه الــى قــدرة تخییلیــة �)59( علــى صــانعها التشــبیه ))
 .)60( ل فیه أن تكون له �المرصاد))صحة التخیّ 

�ـان هـذا العمـود تكـون جـودة ر ود �ما أسـلفت و�قـدر سهمةالشـاعر ألهذا �عني أن للصورة عم   
هـــا ((قـــد تخفـــق فـــي الكشـــف وعكـــس ذلـــك فانّ )61( الصـــورة وذات ((قـــدرة علـــى الكشـــف واالثـــراء))

 . )62( وتتحول دالتها الى عنصر سلبي))
والشك أن عمود الصورة یرتكز �الدرجة االساس على قدرة الخیال الذي �قوم بدوره �ابراز خیمـة  

الصــورة الــى العیــان وقــد فــات الكثیــر مــن نقادنــا القــدامى العنا�ــة �الــدور اال�جــابي الــذي �صــنعه 
 . والشـــك أن بدا�ـــة التصـــو�ر بـــدأت عنـــد الجـــاحظ تنظیـــرًا فـــي مقولتـــه المشـــهورة ســـا�قة)63(الخیـــال

الــذ�ر , غیــر أنهــا أخــذت حّیــز التطبیــق الفعلــي فــي االختیــارات الشــعرّ�ة الفاعلــة , فبعــد أن زاوج 
ـــو تمـــام بـــین الموضـــوع والصـــورة فـــي مختاراتـــه الشـــعرّ�ة جـــاءت (كتـــب التشـــبیهات) وفصـــول  أب

خیـال التماثیل (البن المعتز)للعنا�ة �الدور اال�جابي للصورة الشعرّ�ة في المقام االول . لذا عّد ال
جـــاء فـــي معجـــم الروس عـــن العالقـــة  كوناتهـــاوابـــراز ممـــدخًال طبیعـــًا ألي دراســـة عـــن الصـــورة 

الفاعلة بین الخیال والصورة أّن الخیـال ((هـي ملكـة أو خاصـّیة تجسـم اطالقـًا مـن رواح االشـیاء 
بنـاًء علـى امكانیتـه )65( عن غیـره)) وهو ما �مییز (( الفنان المبدع )64(صورًا متخیلة (متداعیة)))
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وفاعلیته, لـذا فـاّن ارتبـاط الصـورة یبـدو فـي المجـال المعرفـي أو السـیاق الـداللي الـذي تظهـر فیـه 
ومن هذه الناحیة تعددت التعر�فات للصورة �ّل حسب مفهومه فكانت اشـكالیة الصـورة مـن أكثـر 

 )66( ّ�ة شـكًال ومضـمونًا))الوعاء الفني للغة الشعر االشكاالت بروزًا في المفهوم الشعري فكانت ((
ثـــالث ســـمات هـــي جـــوهر عمـــود الصـــورة وهـــي ((الجـــّدة  –فـــي أصـــالة الصـــورة  –لـــذا عـــّد النقـــاد

 . )67( والتكثیف ثم اال�حاء))
في طر�قة الصیاغة التي تمّثل االنسجام التام  ذا أّن المفاضلة بین الشعراء تكون و�بقى �عد ه   

بین اللفـظ والمعنـى و�بـدو هـذا االنسـجام ر�ـن مهـم فـي العمـود الصـوري .ونحـن نـرى أّن المدونـة 
, النقدّ�ة وقفت هذا الموقـف مـن شـرائط الحسـن الصـوري �مـا تسـتوفیه مـن معـاییر الجمـال الفنـي 

ل من حیث هي الفاظ مجردة وال من حیث هي ((وااللفاظ ال تتفاض :�قول عبدالقاهر الجرجاني 
كلم مفردة وأّن االلفاظ تبت لها الفضیلة وخالفها فـي مالءمـة معنـى اللفظـة لمعنـى التـي تلیهـا أو 
ما أشبه ذلـك ممـا ال تعلـق لـه �صـر�ح اللفـظ ، ومـا �شـهد لـذلك أّنـك تـرى الكلمـة تروقـك وتؤنسـك 

 .  )68(وضع آخر)) في موضع ثم تراها �عینها تثقل علیك وتوحشك في م
و�عــــد فــــاّن العنا�ــــة النقدّ�ــــة بتحــــوالت العمــــود الــــى تحــــوالت صــــور�ة تمّثــــل حیو�ــــة فــــي اطــــار    

المفهومات الجمالیة التي ترزح في حضن العمود (الكالسیكي) , فعمود الصورة فـي هـذا المجـال 
أخـذ فیـه شـعر �مـا ینقلنا الى الخیال الواسع وذلك من خالل نظر�ة المقا�سة التي أنتجها عمـود ال

التمـایز بـین نــٍص ونـٍص وشــاعٍر وشـاعٍر بنــاًء علـى مــا �حدثـه الخیــال �مـا �جعــل الصـورة اســلس 
وهنــا تتوســع مســـاحة عمــود الصـــورة مــن خـــالل التصــو�ر البـــارع الــذي ینتجـــه الشــاعر ، وعمـــود 

ّول فــي الصـورة هنـا مجــاراة لسـیاحات التأّمـل الــذي أحـاط �عمـود الشــعر �كـّل جوانبـه ، بــل اّنـه تحـ
تحر�ك الصـورة ولكّنـه تحـّول محمـود نحـو تفجیـر االبـداع فهـو وان لـم �كـن تحـّوًال �لّیـًا عـن عمـود 
الشـعر الـذي أنتجــه المرزوقـي اال أّنــه رّطـب یبوســة هـذا العمــود �مـا أحدثــه مـن خیــال واسـع تجــاه 

 الصورة .
The horizon of trans forming from the column of poetry 

 to the column of image (sura) 
Abstract: 

          If poetry column represents the column of classic inclination, 
therefore by this column the Arabs practiced in its Surrounding the say 
of poetry, which is become well. Established by Abbi Ali AL-
Marzuki(D421 H),to renew through it the essential Course that must be 
followed, thus the image column is more representing Poetry in 
Comparison with before,assording to it the Poetry is inclined to the 
liberty of vision and visionary, so the image would have the great and 
active role in poetry 
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       This research is not concerning about the definition of the image, 
unless it serves the research in Viewing the Shifting toward finding the 
formal indications that is Capable of stecring  poety toward capillarity. 

 
        The image column is working on smashing the Language to 
rebuild it according to aesthetic and artistic horizons, and this is the aim 
of Poetry that includes aesthetic and artistic stimulators which are the 
basis of Poery .             

 الهوامش والمصادر
 .9:1دیوان الحماسة / شرح  )1(
 40االسلوب/ )2(
 .37، شكل القصیدة العر�یة في النقد العر�ي/  5:2ینظر: دیوان الشعر العر�ي/  )3(
 .11الصورة بین الرؤ�ة والرو�ا في الشعر قبل االسالم/ )4(
 .10-9شرح دیوان الحماسة/ )5(
 .م.ن/ص.ن )6(
 .4:2دیوان الشعر العر�ي / )7(
 .11ینظر: شرح دیوان الحماسة/ )8(
 .59عر�یة/شكل القصیدة ال )9(
 .12-11ینظر: شرح دیوان الحماسة/ )10(
 .337-336المتنبي والتجر�ة الجمالیة عند العرب/ )11(
 .4:2دیوان الشعر العر�ي/ )12(
 .59ینظر: شكل القصیدة العر�یة/ )13(
 .5:2دیوان الشعر العر�ي/ )14(
 .49المفكرة النقد�ة/ )15(
 .101بنیة اللغة الشعر�ة/ )16(
 .27المفكرة النقد�ة / )17(
 .136:3الحیوان/ )18(
 .م . ن/ ص . ن )19(
 .27شكل القصیدة العر�یة/ )20(
 .4ینظر :تطور الشعر العر�ي الحدیث  في العراق/ )21(
 . 23فن الشعر /  )22(
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 .5الصورة في الشعر االندلسي عصرا الطوائف والمرا�طین أنماطها ودالالتها/ )23(
 .65نقد الشعر/ )24(
 .4تطور الشعر العر�ي الحدیث  في العراق/ )25(
 .115مستقبل الشعر/ )26(
 م.ن/ص.ن. )27(
 . 32قد الشعر عند العرب/االسلوب وتطوره في ن )28(
 . 412الوساطة / )29(
 .183الصورة البالغیة عند عبدالقاهر الجرجاني / )30(
 .5دالئل االعجاز/ )31(
 .161لغة النقد العر�ي القد�م/ )32(
 .م.ن/ص.ن )33(
 .85دیوانه/ )34(
 .297:296: 1ینظر:العمدة/ )35(
 .102دیوانه/ )36(
 .423دالئل االعجاز/ )37(
 .م.ن/ص.ن )38(
 ..254دالئل االعجاز/ )39(
 المكان نفسه.ینظر : )40(
 .136اسرار البالغة/ )41(
 .19-18منهاج البلغاء/ )42(
 .43االسلوب وتطوره في نقد الشعر عند العرب / )43(
 . 19-18منهاج البلغاء/ )44(
 .20-19ینظر: الوساطة/  )45(
 .136-135لغة النقد العر�ي القد�م/ )46(
 . 89منهاج البلغاء وسراج االد�اء/ )47(
 .59الشعري/أصول الشعرّ�ة العر�ّیة نظر�ة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب  )48(
 .89منهاج البلغاء وسراج االد�اء / )49(
 .242أصول النقد االدبي/ )50(
 .387النقد االدبي الحدیث/ )51(
 . 10-9الصورة الفنّیة في النقد الشعري/ )52(
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 .22جدلیة الخفاء والتجلي / )53(
 .85: 1الشعر والشعراء / )54(
ینظـر : الصـور ة فـي الشـعر االندلسـي  .201الصورة الفنیة في شـعر عمـر أبـو ر�شـه / )55(

 .11عصرا الطوائف والمرا�طین/ 
 .316الصورة الفنّیة في التراث النقدي والبالغي / )56(
 .323المصدر نفسه / )57(
 .95نظر�ة المعنى / )58(
 . 1كتاب التشبیهات/ )59(
 .51الكشف والتنبیه على الوصف والتشبیه/ )60(
 .22جدلیة الخفاء والتجلي / )61(
 . م.ن/ص.ن )62(
 .35النقد الشعري/ الصورة الفنّیة في )63(
 .76نقًال عن الصورة الفنّیة في النقد الشعري / )64(
 . 13الصور الفنّیة في التراث النقدي والبالغي / )65(
 .116مستقبل الشعر / )66(
 .41تطور الشعر العر�ي الحدیث في العراق/ )67(
 .90دالئل االعجاز / )68(
 لمصادرا

–دار المسـیرة /ر�تـره. الجرجـاني/ تحقیـق:  رعبد القـاهأسرار البالغة في علم البیان/  -1
 م.1979-هـ 1399 -الطبعة الثانیة/بیروت

االســلوب وتطــوره فــي نقــد الشــعر عنــد العــرب/ د. �شــرى موســى صــالح / دار الشــؤون   -2
 . 2013_  1الثقافیة العامة _�غداد / ط

أصول الشعرّ�ة العر�یة نظر�ـة حـازم القرطـاجني فـي تأصـیل الخطـاب الشـعري/ الطـاهر  -3
ـــــــو مز�ر/الـــــــدار  ـــــــة للعلـــــــوم _ ناشرون_منشـــــــورات االخـــــــتالف /طب ه 1428_ 1العر�ی

 م.2007_

 .1999_  10أصول النقد األدبي / أحمد الشایب / مكتبة النضة المصر�ة / ط -4
ــــوان / -5 ــــاس عل ــــى عب ــــي العــــراق / د. عل ــــي الحــــدیث ف ــــة_ تطــــور الشــــعر العر� دار الحر�

  .1983�غداد/
 م.1979، 1بیروت/ ط -العلم للمالیینجدلیة الخفاء والتجلي/ د. �مال أبو دیب/ دار  -6
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الحیوان / ألبي عثمان عمـرو بـن �حـر الجـاحظ / تحقیـق : عبدالسـالم محمـد هـارون /  -7
 . 1938_ 1356مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده _ مصر 

الــرحمن بــن محمــد بــن الجرجــاني/قرأه  القــاهر بــن عبــد / ألبــي �كــر عبــداإلعجــازدالئــل  -8
 -هــ 1422، 5القـاهرة/ ط -ود محمد شاكر/ مكتبة الخـانجيمحم روعلق علیه: أبو فه

 م.2004
دیـوان الشـعر العر�ـي/ اختـاره وقـّدم لـه : علـي أحمـد سـعید (أدونیس)/المكتبـة العصـر�ة ـ  -9

 .1964ـ  1بیروت/ ط
شـــــــــــــورات المجمـــــــــــــع العلمـــــــــــــي نمدیـــــــــــــوان عـــــــــــــدي بـــــــــــــن الرقـــــــــــــاع العـــــــــــــاملي / -10

 .1985_3ط�غداد/العراقي_
 

محمد بـن الحسـن المرزوقـي / نشـره  علي أحمد بنشرح دیوان الحماسة / ألبي  -11
أحمـد أمـین  وعبـد السـالم هـارون / مطبعـة لجنـة التـألیف والترجمـة والنشـر ـ القـاهرة/  :

 م.1951ـ  1371
شكل القصیدة العر�یة في النقد العر�ي القـرن الثـامن الهجـري /جـودت فخـر الـدین / دار  -12

 م . 1984_  1اآلداب _ بیروت / ط

اء/ ابــن قتیبــة/تحقیق وشــرح :أحمــد محمــد شــاكر/دار الحــدیث _ القــاهرة الشــعر والشــعر  -13
 م.2006ه_ 1427/

عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني/د. أحمـــد علـــي دهمـــان /منشـــورات وزارة الصـــورة البالغیـــة  -14
 م .2000_  2الثقافة _ سور�ة/ ط

/مجلـة الصورة بـین الرؤ�ـة والرؤ�ـا فـي الشـعر قبـل االسـالم / د .محمـود عبـدهللا الجـادر  -15
م .تصـــــدر عـــــن دار الشـــــؤون الثقافیـــــة _ وزارة الثقافـــــة 1995_ 1_ع 23المـــــورد / مـــــج

 واالعالم _ جمهور�ة العراق _ �غداد .

الصورة في الشعر االندلسي عصرا الطوائف والمرا�طین أنماطها ودالالتها/ أحمد خلف  -16
جامعــــــة الموصــــــل –صـــــالح المفرجــــــي / اطروحــــــة د�تـــــوراه مقدمــــــة الــــــى �لیـــــة التر�یــــــة 

 م.2013ه_1434/

الصورة الفنّیة في التراث النقـدي والبالغـي / د. جـابر عصـفور /المر�ـز الثقـافي العر�ـي  -17
 م .1992_  3بیروت /ط –

 6الصــورة الفنّیــة فــي شــعر عمــر أبــو ر�شــه /محمــد حمــامي / مجلــة جامعــة حلــب / ع -18
  / تصدر عن جامعة حلب _ سور�ة . 1948_
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بـن رشـیق القیرانـي/ ا/ تـألیف: أبـي علـي الحسـن ونقـده وآدا�ـهر عالعمدة في محاسـن الشـ -19
/ 4بیروت/ ط -دار الجیل الحمید/ : محمد محي الدین عبدحواشیهله وعّلق صحققه وف
1972. 

 م . 1996_  6فن الشعر / د.احسان عباس/ دار الثقافة _ بیروت _ لبنان /ط -20

/كمبـردج كتاب التشبیهات / ابن أبي عـون / عنـي بتصـحیحه : محمـد عبدالمعیـد خـان  -21
 م .1950ه _ 1369_ مطبعة جامعة �مبردج /

الكشف والتنبیه على الوصف والتشبیه / صالح الدین بن خلیل بن أیبك  -22
الصفدي/ حققه وعّلق علیه: هالل ناجي _ ولید بن أحمد الحسین/ سلسلة اصدارات 

 م.1999ه _ 1420_ 1الحكمة _ بر�طانیا /ط

ة والوصفیةـ حتى نها�ة القرن السا�ع لغة النقد العر�ي القد�م بین المعیار�  -23
ـ  1الهجري / عبد السالم محمد رشید / مؤسسة المختار للنشر والتوز�ع ـ القاهرة / ط

 .2008ـ  1429
العرب / د. حسین الواد / دار الغرب االسالمي _ والتجر�ة الجمالیةعند المتنبي _ 24

  م .2004_  2بیروت /ط
_  1دار الشؤون الثقافیة _ �غداد /ط/ د . عناد غزوان / وقضا�ا أخرى  مستقبل الشعر_ 25

1994 .   
ـ  1معجم مصطلحات النقد العر�ي القد�م / د ـ أحمد مطلوب /مكتبة لبنان ناشرون /ط_ 26

2001 . 
 الشؤون الثقافیة العامة _ �غداد. المفكرة النقدّ�ة / د. �شرى موسى صالح / دار_ 27

 -منهــاج البلغــاء وســراج االد�ــاء/ صــنعة أبــي الحســن حــازم القرطــاجني/ تقــد�م وتحقیــق_ 28
 .1981-بیروت/الطبعة الثانیة –محمد الحبیب ابن الخوجة/دار الغرب االسالمي 

النقد األدبي الحدیث / د. محمد غنیمي هـالل / دار نهضـة مصـر للطبـع والنشـر / د _ 29
 . ت .

 م . 1965ناصف / دار القلم _ القاهرة / نظر�ة المعنى / د. مصطفى _ 30
نقــد الشــعر/ ألبــي الفــرج قدامــة بــن جعفــر/ تحقیــق وتعلیــق: د. محمــد عبــد المــنعم خفــاجي/  -31

 بیروت/ مطا�ع یوسف بیضون/ (د. ت). -دار الكتب العلمیة
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                   تحلیل محتوى شعر الشر�ف المرتضى في ضوء القیم التر�و�ة

  م.م عتاب السوداني                  م,م حیدر الموسوي 
 الجامعة اإلسالمیة                        جامعة الكوفة                                  

 ملخص البحث 

تختلف القیم من إنسان إلنسان .. ومن بیئة لبیئة ..ومن مجتمع لمجتمع ..ومن زمـان آلخـر .. 

إال إن المقطوع �ه أن النفس البشر�ة تبدأ بناء قیمهـا مـع بدا�ـة الحیـاة وتنمـو بنمـو األفـراد لكونهـا 

، ولهـذا  تـؤثر فـي العالقـات اإلنسـانیة التـي تقـوم بیـنهم ، �مـا تحـدد طبیعـة العالقـات االجتماعیـة

تظهــــر أهمیــــة القــــیم �شــــكل واضــــح فــــي المجتمعــــات اإلنســــانیة، إذال �مكــــن ألي جماعــــة تر�ــــد 

لتنظیماتهـــا االجتماعیـــة أن تســـتمر فـــي تحقیـــق أهـــدافها أن تعـــیش مـــن دون هـــذه المعـــاییر والقـــیم 

فضًال عن إن القیم عنصر من عناصر األخالق �شكل عام ، واألخـالق تشـكل مسـاحة واسـعة ،

، �ما تمثل القیم ر�نًا أساسا من أر�ان الثقافة  إلنساني في ماضیه وحاضره ومستقبلهفي الفكر ا

ألي مجتمع ، إذأن الثقافة في أساسها هي مجموعة من األهداف والقیم والمعاییر السلو�یة التي 

، لــذا حظــي موضــوع القــیم فــي العقــود األخیــرة �اهتمــام متزایــد مــن  تتــرجم أســلوب حیــاة الجماعــة

وهكـذا یتضـح الـدور الـذي تؤد�ـه القـیم فـي الحفـاظ علـى تماسـك ن و في شـتى العلـوم ، المختصی

المجتمع وفي تكو�ن الـوعي االجتمـاعي لألفـراد ، فضـًال عـن أهمیتهـا فـي التمسـك والحفـاظ علـى 

و�ان الشعر هو الوسـیلة القـادرة علـى الموروث التر�وي االجتماعي والثقافي واألخالقي الصالح .

تر�و�ة اإلنسـانیة المشـحونة �عاطفـة التقـدیر ، فجـاء فـي عمومـه معبـرًا عـن تلـك القـیم نشر القیم ال

في بیت شعر أو مثل أو عبارة ذات دالالت �عیـدة تعبـر عـن فطـرتهم السـلیمة ، فلـم یـدع الشـعر 

خلقـا مــن أخـالق العــرب إال وصــوره سـواء �ــان خلقــًا محمـودًا أو مــذمومًا ، لــذا ُعـد وســیلة تر�و�ــة 

اهتم اإلسالم اهتمامًا �بیرًا �األخالق والقـیم إذ  كماعة القیم وغرسها في نفوس األبناء ،هدفها إشا

جعـــل مـــن أهدافـــه الرئیســـة العنا�ـــة �خلـــق اإلنســـان وتنمیتـــه لتصـــبح جـــزًء مـــن شخصـــیة اإلنســـان 

العر�ي وقد �كون هذا من أهم العوامل التي حفظت األمة العر�یة من التدهور واالنحـالل الخلقـي 

 واألخـالق   ضـیاع القـیم  إذ �سـود  تعاني منـه المجتمعـات والحضـارات المتقدمـة المعاصـرةالذي 

 وغیرها من مظاهر   واالنتحار

نتیجــة  ، أزمــة القــیم تعــد مــن الســمات الواضــحة والممیــزة لهــذا العصــر إنالتــأزم الخلقــي والنفســي.

فالتقــدم البــاهر ؛ الــذات   لســیادة الفكــر المــادي وتفشــي ظــاهرة النفــع الشخصــي و إیثــار الــنفس و
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الذي وصـل إلیـه اإلنسـان لـم �حقـق لـه التـوازن النفسـي الـذي یبتغیـه ، بـل إنـه سـاعد علـى اهتـزاز 

و�عضهم تنتفي لد�ه المبالغة فـي تصـو�ر هـذه األزمـة فـي  ضحالتها بداخله  ،تسبب في  القیم و

لذا فان السبب الحقیقي مـن ،   لعلنا ال نبالغ إذا قلنا إن أزمة هذا العصر هي أزمة القیم : "قوله

وراء تخلف األمة العر�یة هـو عـدم االلتـزام �ـالقیم اإلسـالمیة وهـذا مـا أكدتـه الكثیـر مـن الدراسـات 

 النظر�ــة والمیدانیــة والتــي أجمعــت علــى وجــود خلــل فــي منظومــة القــیم نتیجــة العــزوف عــن القــیم

اإلســالمیة واللهــث وراء القــیم الغر�یــة ومنهــا دراســة الجمــالي والــذي أكــد إن الكثیــر مــن المســلمین 

�عــد أن نســوا دیــنهم وهجــروا قرآنهم،وصــاروا �قلــدون غیــرهم و�ســتوردون عقائــد ومبــادئ متطرفــة 

ومن هنا جاءت فكرة �حثنا هذا والمتضمن تمهید وفصلین تلتهمـا  ،و�عیدة عن منهجنا اإلسالمي

اتمـــة  قســـمنا الفصـــل األول إلـــى مبحثـــین تناولنـــا   فـــي  األول القـــیم التر�و�ـــة لغتـــا واصـــطالحا خ

ومصــــادرهما  أمــــا المبحــــث الثــــاني فتناولنــــا فیــــه �یفیــــة تحلیــــل األبیــــات الشــــعر�ة لــــدیوان الســــید 

 المرتضى إما  الفصل الثاني فتناولنا فیه القیم التر�و�ة الواردة في شعره .    

 التمھید
  السید الشریف المرتضى حیاة 

 : والدتھ ونشأتھ
" �غداد من الغر�ي الجانب في المحول �اب �محلة أبیه دار في المرتضى ولد الشریف

 سنة رجب في   جنو�ا الكرخ ومحلة شرقا كرخا�ا ونهر ، غر�ا الصراة  نهر بین الواقعة"  الكرخ
 والشرف اإل�مان ثدي من رتضع أ. العباسي هلل المطیع خالفة في وثالثمائة وخمسین خمس

 عنا�ة الرضي الشر�ف أخیه وتر�یة بتر�یته عنت یثح ، فاطمة الكر�مة أمه من ، والسؤدد
 عصر في مباشرة عاتقها على المطروحة المسؤولیة �عظمة أحسنت عندما خصوصا ، �الغة
 السیدة هذه نجد ، آنذاك والمتسلطین الجائر�ن �حكم وذلك ، منفاه في الشر�ف والدهما غیبة

 المفید الشیخ المعلم ابن ، المتكلم الفقیه وزعیمها اإلمامیة الطائفة شیخ بنفسها قصدت الجلیلة
:  الحدید أبي ابن قال. تعلیمهما یتولى أن منه ملتمسة ، العكبري  النعمان بن محمد بن محمد
 النعمان بن محمد هللا عبد أبو المفید رأى:  قال هللا رحمه الموسوي  العلوي  معد بن فخار حدثني
 في وهو علیه دخلت)  وسلم وآله علیه هللا صلى(  هللا رسول بنت فاطمة كأن اإلمام الفقیه

 له وقالت إلیه فسلمتهما صغیرتین السالم علیهما والحسینن الحس ولداها ومعها �الكرخ مسجده
 فیها رأى التي اللیلة تلك صبیحة في النهار تعالى فلما ، ذلك من متعجبا فانتبه.  الفقه علمهما:

 محمد ابناها یدیها و�ین جوار�ها وحولها الناصر  بنت فاطمة المسجد إلیه دخلت ، الرؤ�ا
 قد ولداي هذان الشیخ أیها: له فقالت ، علیها وسلم إلیها صغیر�ن،فقام المرتضى وعلي الرضي
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 وأنعم ، الفقه تعلیمهما وتولى ، المنام علیها وقص هللا، عبد أبو الفقه،فبكى لتعلمهما أحضرتهما
 �اق وهو ، الدنیا آفاق في عنهما اشتهر ما والفضائل العلوم أبواب من لهما وفتح ، علیهما هللا
 . )1(" الدهر �قي ما

 :وأمه أبیه من وأسرته نسبه

"  محمد بن"  األبرش" موسى بن الطالبین نقیب الحسین أحمد أبي الشر�ف بن علي هو      
 علیهما جعفرن ب موسى اإلمام بن"  المرتضى"  إبراهیم بن"  سبحة أبي"  موسى بن"  األعرج
 الملك بذلك لقبه المناقب ذي �الطاهراألوحد الملقب الحسین أحمد أبو الشر�ف هو:  والده السالم
 علوي  كونه عن فضال فهو جمة رفیعة ومزا�ا شتى مناقب لجمعه البو�هي الدولة  بهاء

 وعالمهم الطالبین نقیب كان فإنه الطاهرة السلسلة تلك من انحدر  األرومة النسب،هاشمي
 وجلیل هیبته ،وعظیم نفسه وسماحة همته لعلو الدنیا زعامة الدین ر�اسة إلى وزعیمهم،جمع

 العمري   الحسن أبي  الشیخ عن  بنقله"  الطالب عمدة"  في مهنا ابن أشار ذلك و�لى.  بر�ته
:  أراد( رمحا خلفه وجر الطیلسان رأسه على وضع من أجل أحمد أ�ا الشر�ف  أن " ةالنسا�
"  األمور على و�تجرأ ، �الدول یتالعب ، العصبة شدید المنة قوي  و�ان)  بینهما جمع من أجل

                ب الملقب)  الحسین(  ) أو  الحسن( محمد أبي بنت فاطمة فهي:  والدته ماإ ) 2( 
"  أو)  الكبیر الناصر(   ب   الملقب الحسن محمد أبي بن أحمد ابن)  الناصرالصغیر( 

 بن علي بن الحسین بن علي بن األشرف عمر بن علي بن الدیلم صاحب"  أواألصم األطروش
 - المذ�ورة الناصر بنت فاطمة توفیت وقد ، الرضي شقیقه والدة وهي السالم علیهم طالب أبي

 )3(385في ذي الحجة سنة  -رحمھا هللا 
 وكنیتھ :ألقابھ 

 ، المجدین  وذي  ، والمرتضى ، والشر�ف السید، بلقب  المرتضى  الشر�ف اشتهر  
 بن الحسین بن محمد سعد أبو الوز�ر هو  ، األخیر اللقب بهذا  وسمه من وأول الهدى وعلم
  فلتراجع والتراجم التار�خ كتب في مذ�ورة التسمیة وأر�عمائة،وسبب عشر�ن سنة الصمد عبد

   )4(القاسم �أبي و�كنى
 : سماتھ الخلقیة وصفاتھ الخلقیة

    له أرخ من �عض إلیها أشار وشمائل �سمات هللا رحمه المرتضى الشر�ف اتصف
 فصیح ، الصورة حسن ، اللون  ،أبیض الجسم نحیف ، القامة ر�ع هللا رحمه كان: "  �قوله

 والجاه المال في له و�سط ، الثمانین على فنیف العمر في له هللا مد ، ذ�اء یتوقد ، اللسان
 األعداء  عن  الغیظ  و�ظم والعطاء، �البذل  علیه  تعالى هللا رضوان اشتهر" . والنفوذ

 مؤونة طالبها �كفا�ة تعهد التي العلمیة مدرسته على إنفاقه عنه استفاض وقد والحساد،
 مثل درسه ومالزمي الفقهاء قراطیس على مواردها تصرف قراه  من قر�ة وقف أنه ومعاشا،حتى
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 العز�ز عبد القاضي ،و�عطي الشهر في دینارا عشر اثني �عطیه كان فقد ، الطوسي الشیخ: 
 قدر التي الخاصة أمالكه دخل من یردعلیه ما �فضل وذلك ، وغیرهما دنانیر ثمانیة البراج بن

 . ) 5(  السنة في دینار ألف وعشر�ن �أر�عة ر�عها
 أساتذتھ وطالبھ : 

 أشھر أساتذتھ :
 كان:  فیه قیل الذي المفید النعمان بن محمد بن محمد هللا عبد أبي للشیخ تلمیذاً  و�ان

 العلم في مقدماً  و�ان ، وقته في اإلمامیة ر�اسة إلیه انتهت اإلمامیة متكلمي جملة من« 
 وغیرهما والفقه الكالم في شهرة العالم طبق الذي المفید الشیخ مثل وأستاذ »  الكالم وصناعة

 ، واالتفاق االختالف بین العراق أئمة إمام«  كان الذي المرتضى مثل یر�ي وأن البد العلوم من
 سارت ممن وآنسها شاردها وجماع ، مدارسها صاحب ، علماؤها أخذ وعنه علمائها فزع إلیه

 ، الدین في توالیفه إلى ، وآثاره مأثوره هللا دین في وحمدت ، أشعاره �ه وعرفت ، أخباره
 البیت ذلك أهل ومن ، األصیل األصل ذلك فرع أنه �شهد ما ، المسلمین أحكام في وتصانیفه

  )6(» الجلیل
                                                                   أشهر تالمذته :

 والمحدث ، األصولي ،الفقیه الطوسي علي بن الحسن بن محمد جعفر ،أبو الطائفة شیخ
 )7 ( الفنون  كل في المرتضى أستاذه خلیفة هللا رحمه كان   الشهیر

 مناظراتھ ومؤلفاتھ العلمیة :
 آثاراً  له فإن  ، العالیة والمعارف الثقافات من متزاحمة مجموعة المرتضى الشر�ف كان      
 والفنون  العلوم من وغیرها والجدل  والشعر  واألدب  وأصوله  والفقه  والعقائد  الكالم في ممتازة

 الكثیرة و�مكاناته لواسعةا علومه على تدل وشفو�ة كتبیة مناظرات له و عصره في الدارجة
 كتباً   اإلسالمیة العلوم في ألف. عصره في الشائعة والفنون  المعارف شتى في الوافر واطالعه

 منها المعظم یزال وال �عضها طبع  ومطول مختصر من ورسالة  كتا�اً  ثمانین من تقرب كثیرة
 الخیال طیف«  و  » اإلمامة في الشافي«  و»  األمالي«  المطبوعة مؤلفاته من. مطبوع غیر
 شعره دیوان«  و»  االنتصار«  و»  األنبیاء تنز�ه«  و»  والشباب الشیب في الشهاب«  و» 
 أهل أحكام«  و»  االعتقاد�ة األصول«  و»  الغیبة في المقنع«  و»  المختارة الفصول«  و» 

                         )8(» . اآلخرة
 :مكانتھ العلمیة

 علیه تعالى هللا رضوان المرتضى الشر�ف منزلة التار�خیة المصادر لنا  أوضحت
 في جاء ما �عض إلى نشیر ، البیان في التطو�ل عن �غني كافیا وصفا لنا ووصفته ، العلمیة

: "  هللا رحمه الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبو الشیخ تلمیذه وصفه : منها ، المصادر هذه
 ، والفقه ، الكالم علم:  مثل العلوم في مقدم ، فضله على مجمع ، كثیرة علوم في متوحد
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 العمري  وقال )9(" ذلك وغیر واللغة ، الشعر ومعاني ، والشعر ، والنحو ، واألدب الفقه وأصول
 نقیب ، القاسم أبو ، الهدى علم المرتضى الشر�ف فهو ، علي فأما: "  وصفه في النسا�ة
 اللسان فصیح هللا رحمه رأیته الفضالء وأوحد ، العلماء �قیة ، المصنف النظار الفقیه ، النقباء

 . )10(" یتوقد ذكاء
  : ومدفنھ وفاتھ

 السادسة السنة من األول ر�یع  شهر من �قین  لخمس  هللا  رحمه  المرتضى توفي
 الحسن ابن محمد �على وأبو النجاشي وتكفینه  غس وتولى  ، ببغداد  األر�عمائة �عد والثالثین
  ، الیوم  ذلك عشیة فیها ودفن ، داره في ابنه علیه وصلى ، العز�ز عبد بن وسالر الجعفري 

 علیه(  جعفر بن موسى اإلمام بن إبراهیم جده �جوار ودفن ، كر�الء إلى ذلك �عد نقل ثم
 .) السالم

 الفصل األول

 المبحث األول

 مفھوم القیم   

لغةً: جمع قیمة كما جاء في مختار الصحاح، أي االعتدال، واالستواء، واالستقامة  لقولھ 

أي التوجھ إلیھ وقوم الشيء تقویماً، فھو قویم أي مستقیم،  6فصلت/ )فَاْستَِقیُموا إِلَْیِھ  (تعالى :   

یُن (لقولھ تعالى :   .)11(30الروم/)اْلَقیِّمُ ذَِلَك الّدِ

وفي االصطالح اتخذت كلمة القیم معاٍن كثیرة ،فلفظ القیمة لھ معاني مختلفة ، فھو من         

جھة یدل على موقف االعتزاز بشيء وأثاره على أساس أنھ ثمین ونفیس ، ومن جھة أخرى 

ردت للقیم تعریفات عدة یعني التقویم عمل عقلي ممیز قوامھ المقارنة والحكم ، وفي الواقع قد و

 إال أننا سنذكر اثنین منھا على وجھ االختصار.

) على أنھا: ( مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العلیا التي 1996طھطاوي (فقد عرفھا       

ً بھ یزنون أعمالھم، ویحكمون  یؤمن بھا الناس، ویتفقون علیھا فیما بینھم ویتخذون منھا میزانا

 )12(المادیة  والمعنویة ). بھا على تصرفاتھم 

( أفكار الفرد حول ما ھو صواب وجید ومرغوب ،  على أنھا : )2004جابر ( وعرفھا      

وھي  موجھات لسلوك األفراد ضمن ثقافة معینة أو مجتمع معین وعبر التنشئة االجتماعیة 

ویعطیھا األفراد اھتماماً خاصاً ، وتشكل مبادئ تتكامل فیھا األھداف الفردیة مع األھداف العامة 

 .)13(للمجتمع)

ور اإلسالمي تمثل (مجموعة من المثل العلیا والغایات والمعتقدات ومفھوم القیم في المنظ      

والتشریعات والوسائل والضوابط والمعاییر لسلوك الفرد والجماعة مصدرھا هللا عز وجل . 
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وھذه القیم ھي التي تحدد عالقة اإلنسان إجماال وتفصیال مع هللا تعالى ومع نفسھ ومع البشر ومع 

  )14(ایات ووسائل)الكون وتتضمن ھذه القیم غ

وبناء على ما تقدم یرى الباحثان أن القیم ھي محددات لسلوك األفراد وترسم مقومات ھذا      
السلوك ، فھي المعیار الذي یتم بموجبھ الحكم على األفراد تبعا للمجتمع الذي ینتمون إلیھ 

 والثقافة التي یحملونھا .
 مصادر القیم

تختلف المصادر التي تشتق منھا القیم من ثقافة إلى أخرى إال أنھ على الرغم من ھذا      
 االختالف فإنھا ال تتعدى مصدرین ھما : 

التشریعات السماویة : وتشتق منھا القیم المطلقة ، وھي ثابتة مثل القیم المتعلقة بالحق  .1

الروحیة والخلقیة والمادیة  المطلق ، الخیر المطلق ، والجمال المطلق ، وتشمل القیم

 وغیرھا .

 )15(. األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة ومجمل الحیاة اإلنسانیة . 2     

ً نسبیة    ویكمن القول أن القیم التي تشتق من األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة قیما
والمجتمع     ومتغیرة وغیر ثابتة لكونھا مشتقة من مصادر مادیة محسوسة تخضع لتاثیر البیئة

، على خالف القیم التي تشتق من التشریعات السماویة فھي قیم ثابتة مطلقة غیر قابلة للتغییر ، 
فاألدیان السماویة جمیعھا جاءت بقیم سامیة ونبیلة ، ألنھا قیم منزلة من هللا عز وجل فقد جاء 

لكریم منھا ما جاء لیؤكد اإلسالم بتعلیمات أخالقیة ومثل علیا ظھرت في آیات كثیرة في القرآن ا
َ یَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا األََمانَاِت إِلَى أَْھِلَھا َوإِذَا (قیم األمانة والعدل فقال سبحانھ وتعالى :  إِنَّ �َّ

َ َكانَ  ا یَِعُظُكْم بِِھ إِنَّ �َّ َ نِِعمَّ النساء /  )َسِمیعاً بَِصیراً  َحَكْمتُْم بَْیَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ �َّ
یَا أَیَُّھا الَِّذیَن (كما أمر هللا عباده المؤمنین بالتقوى وااللتحاق بركب الصادقین حین قال :  . 58

اِدقِینَ  َ َوُكونُوا َمَع الصَّ   119ورة التوبة /س )آَمنُوا اتَّقُوا �َّ
 

 مفھوم التربیة اإلسالمیة
التربیة ھي عملیة یتم من خاللھا إكساب األفراد مجموعة من القیم ، فالتربیة بجوھرھا      

عملیة قیمیة إذ أن مھمتھا لیس التعلیم فقط وإنما تعني اإلعداد والتنمیة والتوجیھ وغرس القیم 
،والتربیة في المنظور اإلسالمي ھي منظومة قیمیة من حیث المضمون )16(وتكوین االتجاھات

الجوھر ، إذ أن ھدفھا الشامل یصب في تنمیة الفرد والمجتمع نحو األفضل عن طریق و
 )17(االكتمال والنضج والتھذیب والتثقیف المستمر والتواصل 

وقد جاءت نظرة اإلسالم للطبیعة اإلنسانیة متكاملة ، بمعنى انھ لیس جسمیا فقط أو روحیاً      
وھو وحدة متكاملة قائمة على حدَّ االمتزاج بین فقط ، بل ھي مزیج من جسد وروح وعقل ، 

 )18(المادة والروح 
وانعكست ھذه النظرة على القیم اإلسالمیة بحیث لم یقتصر ھدف التعلیم على تنمیة العقل      

وتدریبھ وإھمال الجسم بعدَِّه معوقا لعمل العقل ، بل اھتمت التربیة اإلسالمیة بالجسم في إطار 
لعملي الدنیا  اإلنسان الرتباطھ بالعقل والنفس ، وكان طابع التعلیم دینیا ودنیویا ، إعداد اإلنسان

 .)19( واآلخرة
 مبادئ التربیة اإلسالمیة

امتلكت التربیة اإلسالمیة منھجا كامال للحیاة والنظام التعلیمي ومكوناتھ، ویتبین ذلك لنا من       

 ذكر أھم مبادئھا العامة وھي:
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: ویقصد بالتكامل أو الشمول أنھا ال تقتصر على جانب واحد من تربیة تكاملیة شاملة  -1

جوانب شخصیة اإلنسان ، فالتربیة اإلسالمیة ترفض النظرة الثنائیة إلى الطبیعة اإلنسانیة التي 

تقوم على التمییز بین العقل والجسم ویسمو العقل على الجسم وإنما تنظر إلى اإلنسان نظرة 

 . )20(خصیة ، فھي  تربیة  الجسم وتربیة النفس والعقل معاً متكاملة تشمل كل جوانب الش

: جاء اإلسالم لتطابق شرائعھ وأحكامھ وآدابھ مقتضى الفطرة البشریة ، تربیة متوازنة  -2

فلیس المطلوب من اإلنسان أن یمیت غرائزه ، ویكبت شھواتھ  وحرمانھ من التمتع بما رزقھ 

ِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه  [سالم ، إذ قال تعالى : هللا من نعم الدنیا ، فذلك مناف لإل َم ِزینَةَ �َّ قُْل َمْن َحرَّ

ْزِق قُْل ِھَي ِللَِّذیَن آَمنُوا فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َخاِلَصةً یَْوَم اْلِقیَاَمة .  32األعراف /  ] َوالطَّیِّبَاِت ِمَن الّرِ

   التوازن بین الحیاة الدنیا والحیاة اآلخرة إذ قال تعالى :وتحرص التربیة اإلسالمیة على تحقیق 

ُ الدَّاَر اْآلِخَرةَ َوال تَْنَس نَِصیبََك ِمَن الدُّْنیَا [  . 77القصص /] َواْبتَغِ فِیَما آتَاَك �َّ

: جاء اإلسالم بمبدأ المساواة لیقرر وحدة النوع البشري ، تربیة مبنیة على مبدأ المساواة -3

قواعد التفرقة المقیتة ، ولیرد البشر إلى حقیقتھم الكبیرة ولیرجعھم الى أصلھم الواحد ویھدم 

یَا أَیَُّھا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا  [وذلك من قولھ تعالى : 

  1النساء / ]اًء َوبَثَّ ِمْنُھَما ِرَجاالً َكثِیراً َونِسَ 

: الدین اإلسالمي ھو رسالة موجھة لكل الناس تدعوھم إلى عبادة هللا الواحد  عالمیة الرسالة -4

القھار ، وھدایتھم إلى الطریق المستقیمة وتحقیق سعادتھم في الدنیا واآلخرة ،وتقوم ھذه الدعوة 

َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً  [بالنظر إلى الكون على أنھ وحدة متكاملة من صنع الخالق تعالى: 

 ). 107(األنبیاء: ] ِلْلعَالَِمینَ 

فھي تربیة  لإلنسان: تقوم التربیة اإلسالمیة على تربیة فردیة وذاتیة  تربیة فردیة و جماعیة -5

على الفضیلة لیكون مصدر خیر لجماعتھ ، وتحمل مسؤولیة أعمالھ وتصرفاتھ ، ولذلك كان 

الفرد في الجماعة من وجھة نظر اإلسالم وحده تتفاعل مع غیرھا تأخذ وتُعطي، لھا استقالل 

رین مقید، وحریة مقیدة ، فالحالل یمثل النفع الفردي (الشخصي) أو النفع العام، وھو نفع اآلخ

الضرر العام ، وھو  أومع الفرد في الجماعة والحرام بالعكس ، ھو ما یمثل الضرر الفردي 

 ضرر اآلخرین مع الفرد في الجماعة .

: اإلسالم دین العمل واإلنتاج ، ومما یدل على ذلك ورود كلمة العمل في  العمل واإلنتاج -6

العبادة والتبتل والتفكیر في مخلوقات هللا  ) آیة قرآنیة ، فاإلسالم مثلما ھو دین  201أكثر من ( 

، ھو دین العمل والتفكیر في مشكالت الواقع والسعي والكد لما یصلح أحوال الفرد والمجتمع ، 
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وما یصلح بھ الحیاة الروحیة والمادیة معاً . ومن تمام كمال المسلم أْن تتطابق أقوالھ مع أفعالھ، 

 )21(ي أنّھ اعتقاد وعمل وإخالص معاً واإلیمان الصادق متبوع بتأثر عملي، أ

: إّن أساس قیام مجتمع قوي ومتماسك یعتمد على العدل والشورى، فإذا كان العدل والشورى -7

الدین المعاملة ، فان المعاملة تقوم على العدل والمساواة والتآخي والوئام والشورى والبیعة ، لذا 

میة ، فالمسلم أخو المسلم ال یظلمھ ، یجب علیھ أن اھتم اإلسالم بإقامة العدل في الجماعة اإلسال

َ یَأُْمُر بِاْلعَْدِل واإلحسان َوإِیتَاِء ِذي  [یعامل أخاه المسلم بما یجب إن یعامل بھ قال تعالى :  إِنَّ �َّ

 )22(. 90النحل/ ] تَذَكَُّروناْلقُْربَى َویَْنَھى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغيِ یَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم 

: ومن أھداف التربیة اإلسالمیة بلوغ الكمال اإلنساني إلى قمتھ ومع  بلوغ الكمال اإلنساني -8

ِه خلیفة هللا في األرض لقولھ  إّن الكمال � وحده ، فان اإلنسان ال بدّ أن یتصف بالكمال بعدِّ

  30البقرة / ] إِنِّي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخِلیفَةً  [تعالى : 

وبناء على ما تقدم یرى الباحثان أن الھدف األسمى من التربیة اإلسالمیة ھو خلق جیل      

یؤمن با� ومالئكتھ ورسلھ وكتبھ والیوم اآلخر ، فضال عن التنشئة الصالحة لألجیال وخلق 

 روح التعاون والتوافق والتوازن بین جمیع فئات المجتمع .

 المبحث الثاني
 منھجیة التحلیل

واستخراج القیم الواردة فیھا استعمال الباحثان طریقة  شعر الشریف المرتضى لتحلیل      
تحلیل المحتوى، وھي طریقة تعدّ من الطرائق البحثیة المناسبة التي یمكن استعمالھا في مثل 

ف، ھذه البحوث، إذ تستعمل طریقة تحلیل المحتوى في تحلیل المجالت، والكتب، والصح
والقصص األدبیة، والمذكرات، واألمثال ... وغیر ذلك، أي جمیع المواد االتصالیة التي بھا 

 . )23(تُنقَل األفكار، واآلراء والمعلومات، بین الناس سواء أكانت مكتوبة أم مسموعة 
على دیوان الشریف أطلع الباحثان  شعر الشریف المرتضىلتحدید القیم التربویة في و    

 واعتمدا على وحدة تحلیل الفكرة* في البحث للمبررات اآلتیة:   المرتضى

وحدة الفكرة ھي األكثر استعماالً وفائدة في مثل ھذه البحوث التي ترمي إلى تعرف قیم أو  -1

أفكار أو اتجاھات ضمن محتوى، یمثل في جملة یسیرة أو مركبة، وألّن الكلمة بحد ذاتھا ال تعدُ 

 ضالً عن أن الحكم القیمّي یتضح من الفكرة .مؤشراً للتوجھ القیمّي ف

لھا من السعة ما یكفي إلعطاء معنى، ومن الصغر ما یقلل من احتمال ضمھا لعدة قیم ،  -2 

 قیاساً بوحدات اكبر مثل الموضوع .
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یعدّھا "وایت" الوحدة األساسیة للتحلیل القیمي، ویعدّھا "ھولستي" وحدة ال مفر من  -3

 .    )24(اث، التي تتناول موضوعات القیم استعمالھا في األبح

وتنقسم وحدة الفكرة على قسمین، ھما الفكرة الصریحة والفكرة الضمنیة، والفكرة الصریحة   

ً أومعیاراً للحكم  ھي جملة أو جملة مركبة یقال فیھا صراحة وعلى نحٍو مباشر بأّن ھدفــــا

الى أسلوب الوعظ  مرغوب فیھ أو مرغوب عنھ، والمقصود بذلك أن الُكتّاب غالباً ما یعمدون

. )25(رشاد، فینصحون القارئ أو المستمع بأّن یفعل، أو یتجنب شیئاً معیناً على نحٍو مباشر واإل

ً ما  في حین أّن الفكرة الضمنیة تستنبط من الجملة أو العبارة على نحٍو غیر مباشر،وغالبا

 )26(نستعمل وحدة الفكرة الضمنیة في تحلیل نص،أو رسم ككًل متكامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* یوجد ھناك أنواع عدة للتحلیل ھي: وحدة الكلمة، ووحدة الفكرة، ووحدة الموضوع، ووحدة الشخصیة، 

 .        ووحدة مقاییس المساحة والزمن .

 خطوات التحلیل 

 اتبع الباحثان الخطوات اآلتیة عند التحلیل:

 قراءة متأنیة ومعمقة لتعّرف الفكرة التي تحتویھا . شعر الشریف المرتضىقراءة  -أ

 تأشیر الفكرة التي تظھر للباحثین في أثناء القراءة . -ب

 استخراج القیمة التربویة -ج

 قواعد التحلیل

 وضع الباحثان القواعد اآلتیة  للتحلیل:    

كل فكرة فرعیة على أنّھا وحدة  عندما تحتوي الفكرة الرئیسة على فكرة فرعیة، تعامل -أ

 مستقلة في التحلیل .

 یعدّ كّل من المعطوف والمعطوف علیھ أفكاراً مستقلة في التحلیل . -ب

إذا ظھرت في الجملة فكرتان، وكانت أحداھما سبباً واألخرى نتیجة أو أحداھما وسیلة  -ج

 واألٌخرى غایة، فإّن كالً منھما تعامل بوصفھا فكرة مستقلة .
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إذا كانت الفكرة ال تعطي مدلوالً قیمیاً واضحاً لعدم اكتمال الفكرة أو الرتباطھا بما قبلھا  -د

 أو بعدھا، فیصار إلى قراءة الفكرة السابقة والالحقة، لتتضح داللتھا القیمیة.

 إذا بدا أّن فكرة ما، تضم أكثر من قیمة، یؤخذ بالقیمة التي یبدو تأكیدھا أكثر من غیرھا . -ھـ

 صل الثانيالف
 المبحث الثاني

 فـي ضـوء هـدف الدراسـة  انج التـي توصـل إلیهـا الباحثـیضم ھذا الفصل عرض�اً وتفس�یراً للنت�ائ

إلـى القــیم  انتوصـل الباحثـ إذ )تحلیـل محتـوى شـعر الشـر�ف المرتضـى فـي ضــوء القـیم التر�و�ـة(

  اآلتیة :

 قیمة اإل�مان -1

و�قصد �القیمـة اإل�مانیـة هنـا، تلـك العقیـدة المتكاملـة التـي یتحـرك بهـا المسـلم فـي مجـال 

الحیــاة، عابــًدا لر�ــه ومجاهــًدا فــي ســبیله، وســاعیًا فــي الخیــرات �إذنــه. وهــذه العقیــدة، إ�مــان وثیــق 

یوم �اهلل ال یتزعزع، وثقة تامة في عدله وقضائه، وتصدیق شامل �كتبه ورسله، ومعرفة �قینیة �ال

اآلخر على نحو ما ورد فـي القـرآن الكـر�م والسـنة المطهـرة. واإل�مـان الحـق �ـاهلل عـز وجـل ال بـد 

مــن تــوفره علــى معرفــة حقــه �صــفات هللا تعــالى، و�ال مــا �ــان إ�ماًنــا وال �ــان معرفــة �الخــالق جــل 

رة هـو مـا تجسـده سـو  -علـى ضـوء مـا سـبق-جالله.أن أبلـغ تعبیـر عـن القـیم التر�و�ـة اإلسـالمیة 

ِإالَّ الَّـِذیَن آَمُنـوا َلِفـي ُخْسـرٍ  اإلنسانِإنَّ : (َواْلَعْصرِ العصر التي �قول فیها هللا تبارك وتعالى

ــْبِر) ــْوا ِ�الصَّ ــاْلَحقِّ َوَتَواَص ــْوا ِ� ــاِلَحاِت َوَتَواَص ــوا الصَّ هــذه اآل�ــات الكر�مــة  ). 3-1(العصــر: َوَعِمُل

نســان وقیامــه �عمــارة الحیــاة. إنهــا تبــین لنــا أنــه ال تبــرز لنــا بوضــوح اإلطــار المتكامــل لحر�ــة اإل

مجــال للحــدیث عــن القــیم اإلســالمیة إال �االســتناد إلــى الر�یــزة الكبــرى، وهــي اإل�مــان �ــاهلل عــز 

ونجـــد ان اإل�مـــان �ـــاهلل  والمخافـــة منـــه وزهـــده فـــي الـــدنیا وعفـــة نفســـه وطهارتهـــا نا�غـــة مـــن وجل.

المیة فشــرب الشــر�ف المرتضــى مــن ذلــك المعــین الــذي أصــلتر�یته الممیــزة وثقافتــه العر�یــة اإلســ

امتزجــت فــي القــیم التر�و�ــة الفاضــلة �مبــادئ الــدین اإلســالمي الحنیــف ، فتــرجم الشــاعر ذلــك فــي 

 شعره من خالل مخافته من الخالق واإل�مان �ه ،قائًال :

  �أبي  زائرًا  أتاني  لیًال           سارقًا  نفسه  من  البّواب             

 ما ثناه عّني تقّضي شبابي       وهو في وجنتیه ماُء الشباب              
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   )27(�ات بیني و�ینه خشیة هللا        وخوف العذاب  یوم العذاب             

نالحــظ فــي هــذه األبیــات إ�مــان الشــاعر �ــاهلل ومخافتــه منــه ممــا یدفعــه الــى عــدم االنجــراف وراء 

 أهواء النفس ورغباتها 

 قیمة الشجاعة -2

 ) 28( فالشجاعة:شدة القلب عند البأس،والرجل الشجاع قیل الذي فیه خفة �الهوج لقوته
( ( الخلق الذي �صدر �ه الفعل المتوسط بین فعلي التهور والجبن ):�أنهاابن األزرق وقد عرفها 

التهاون �اآلالم ، كما عرف ابن أبي الر�یع الشجاعة �أنها  : ( اعتدال القوة الغضبیة وأنها   )29
وعرف العرب �الشجاعة وقد عودتهم قسوة الحیاة أن   )30(   واألقدام على ما ینبغي �ما ینبغي )

�كونوا أقو�اء في حالة استعداد دائم ، للذود عن االحمى ، ولو تقصینا حیاة العر�ي من طفولته 
ال وقد ر�ي في بیئته أدر�نا أن الشجاعة ولدت معه وأنه شب و�بر وهي تتمشى في دمه و�یف 
الشجاعة وتظهر قیمة تمتدح �البطولة واإلقدام وحسن البالء في حما�ة الذمار واألخذ �الثار .

اإلمام الحسین ( علیه السالم ) حین رثاه جده  فخره �شجاعةفیفي شعر الشر�ف المرتضى 
 قائًال :

 صرعى ولكن �عد أن صّرعوا               وقّطروا �ّل فتًى قّطرا      
 )31(  لم یرتضوا درعًا ولم یلبسوا             �الطعن إال العلق األحمرا      

 اال�اءقیمة العز و  -3
 )32(  والعــز خــالف الــذل ،والعــز �عنــي القــوة والشــدة والغلبــة،والعز والعزة:الرفعــة واالمتنــاع

�حیــى بــن عــدي علــو الهمــة (العــزة) �أنهــا: (استصــغار مــا دون النها�ــة مــن معــالي   وقــد عــرف
 األمور وطلب المراتب السامیة،وأستحقار ما �جود �ه اإلنسان عند العطیة

واالستخفاف �أوساط األمور وطلب الغا�ات والتهاون �ما �ملكه و�ذل ما �مكنه من غیر 

�لمـة العـز والعـزة فـي آ�ـات عدیـدة فـي القـرآن الكـر�م منهـا  .ولقـد وردت)33(  امتنان وال اعتـداد �ـه)

ِ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنینَ قوله تعالى:  . إن العز واإل�ـاء هـي مز�ـة )8)(المنافقون: من اآل�ة(َوهللَِّ

العر�ــي و�حــدى خصــاله فــالعزة واإل�ــاء الزمتــه مــن األزل ومــا حــرب البســوس إال مثــل رائــع للعــزة 

وما موقف عمرو بن �لثوم من الملك عمرو بن هند ثم قتلـه لـه إال صـورة  )34( یادة والكرامة والس
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وقد احتفظ العر�ي بتلك السمة وصـوال إلـى عصـر  )35(  مشرقة لعزة العر�ي الذي الینام على الذل

 الشر�ف المرتضى إلى وصف قومه �العز واإل�اء فقال 

 شر�داُت الشجاعِة والصرامة     وفیهم عرست و�هم أقامت                
 على البر�ا          �ما طابت لناشقها المدامة  وعرفهم �ضوع                   

 )36(  ولوال أنهم فینا لكانت               ر�اع العز لیس  بها إقامة                      
  قیمة العفة  -4
وقـد وردت  )37( عّف عن الحرام أي �ـفّ وقد جاءت هذه القیمة بدالالت لغو�ة مختلفة ،  

�أنهــا: (علــة الــورع ، وضــبط الــنفس عــن  ابــن أبــي الر�یــعتعر�فــات عدیــدة للعّفــة منهــا تعر�ــف 
،وجـاءت لفظـة العّفـة فـي القـرآن الكـر�م فـي مواضـع عدیـدة منهـا �مـا )38(الشهوات المؤذ�ة الفانیـة)

َ�ِجُدوَن ِنَكاحـًا َحتَّـى ُ�ْغِنـَیُهُم للااَُّ ِمـْن َفْضـِلِه )(النـور: مـن (َوْلَیْسَتْعِفِف الَِّذیَن ال في قوله تعالى: 
�العفــة �فخــرهم �الشــجاعة وقــد ظهــرت العفــة فــي حمــایتهم للجــار لقــد فخــر العــرب  . )33اآل�ــة

وحفاظهم على شرف الناس وأعراضهم وقد مدح الشعراء أبناء العرو�ـة الـذین �ـانوا �حملـون قیمـا 
وقد تمثلت العفة عند الشـاعر فـي التزامـه �ـالقیم التر�و�ـة الفاضـلة ، إذ لـه مجـد  )39(  تر�و�ة رفیعة

 تلید یبعده عن السفه وارتكاب المعاصي مما نجده في قوله :
 مصافیًا         ر على سفٍهأوأن ألّم �عا            أبى المجُد یومًاأن أكون معرجا           

 وال بین  أبیاِت   اللئام  قراري   للھوان مصافیاً                وال كنُت یوما ً         

 )40( أخفى علیك كأنني                  على ذروة األطواِد  توقد ناري    برزُت فما          

عرف بها وعبر عنها الشر�ف المرتضى خیر تعبیر �أروع األبیات لقد �انت العفة حلیته 
 )41( الشعر�ة التي أظهرت قدرته اإلبداعیة في الشعر 

  
 قیمة الَكَرم -5
الَكَرم بفتحتین على الكاف والراء ، وذلك ألن الَكَرم واحدة من الصفات التي تمیز العرب   

 أبن سیناوالكَرم ھو إعطاء بسھولة وطیب النفس وقد عرف )42(ضد اللؤم و(الكریم) الصفوح
یحوزه من األموال بأنھ: (یسلس قوتھ لبذل ما -علیھ والذي یأتي بمعنى الكرم والداللة-السخاء

ووردت الكثیر )43 (التي ألھل جنسھ إلیھا حاجة،وحسن المواساة بما یجوز أن یواسي بھ منھما)
من األحادیث النبویة الشریفة التي تدعوا  إلى ضرورة تحلي اإلنسان المؤمن بالكرم والعطاء 

،قریب من (السخي قریب من هللا،قریب من الجنة إلى ذلك منھا قولھ(صلى هللا علیھ وآلھ) : 
    ب من الناربعید من الجنة ،بعید من الناس، قریالناس،بعید من النار،والبخیل بعید من هللا ،

والكرم من القیم التربویة الشریفة واألخالق العالیة ، وعندما نصل إلى شاعرنا نجده قد   )44 (
ُعرف بالسعة فیما توجبھ منزلتھ ، من الظھور بمظھر الغنى والبسطة ومن إعطاء الجرایات 
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ومن ھنا یتبین لنا أنھ كان على جانب من الیسر  )45 (لشھریة ألفاضل مدرستھ وأصدقائھ ا
والثراء ، وكان لھذا الثراء أثر كبیر في شعره إذ رسم أجمل اللوحات الفنیة التي تفصح عن 

 كرم الرجال من أبناء عصره ، إذ قال :

 وماكان جاري والقرلى یستفّزه           مروعاً  وقد وافى بنبح كالبي                   

 )46 (وال طارقي یرجو ثوابي عائداً             بعسٍر  وال یسٍر  بغیر  ثواِب                    

فھذه األبیات توضح رؤیة الشاعر وموقفھ من مفھوم الكرم ، وھي تشیر الى نفسیتھ والتي تأبى 
 أن یغلق أبوابھ بوجھ جیرانھ وطارقیھ .  

 قیمة الصبر-6
زع إلیھ من ضد ما ینبغي أن یكون علیھ،وضده والصبر لغة:ھو حبس النفس عما تنا

ً فھو استطاعة الفرد على ضبط )48(  أو ھو حبس النفس عن الجزع)47(الجزع. ،أما اصطالحا
،ومما یدعو إلى تماسك الشخصیة وتوازنھا الصبر على )49(أعصابھ في أحرج المواقف

األحداث وعدم االنھیار أمام محن األیام وخطوبھا،ولقد أكد اإلسالم على أھمیة التحلي بھذه 
(َولَنَْجِزیَنَّ القیمة وحث المسلمین علیھا،إذ من یتخلق بھا فأن هللا یثیبھ بغیر حساب،قال تعالى: 

والصبر على الشدائد من )،96النحل: من اآلیةبِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُوَن)( الَِّذیَن َصبَُروا أَْجَرُھمْ 
 :في شعر الشریف المرتضى في قولھلصبر وتظھر قیمة االقیم التربویة العربیة الفاضلة 

 رمى الدھُر في فم النائبات          كأنّي  في  مقلتیھ  قذى             

 ولم یدر أني حتُف الحتوف       واردیُت �السیف عمر الردى          
                     )50(والمؤنس   لي  غیُر  المها       وأني لبسُت ثیاب العراِء               

 فشاعرنا رمى الدھر بھ في فم المصائب ولكنھ تحدى ذلك بصبره وشجاعتھ . 
 قیمة الِحلم -7

 والعق��ل وف��ي ح��دیث ع��ن النب��ي (ص��لى هللا علی��ھ وآل��ھ) ف��ي ص��الةوالِحل��م بالكس��ر:األناة 
أي ذوي األلبـاب والعقـول ،ومـن الِحلـم االنـاة  )51(  الجماعة: (لیلیني منكم أولوا األحالم والنهـى )

ــيأمــا أصــطالحًا فقــد عرفــه  )52( والتثبــت فــي األمــور. �أنــه : ( تــرك االنتقــام عنــد شــدة  بــن عر�
.وعــــرف الجرجــــاني الِحلــــم �أنــــه: (الطمأنینــــة عنــــد ســــورة )53(  الغضــــب مــــع القــــدرة علــــى ذلــــك)

.و�نبغـــي أن �كــون المر�ـــي والقائـــد حلیمـــًا حتـــى ینـــال )54( الغضــب،وقیل :تـــأخیر مكافـــآت الظـــالم)
) : υاحتــرام وتقــدیر اآلخر�ن،و�ملــك زمــام قلــو�هم ومشــاعرهم �ِحلمــه،قال أمیــر المــؤمنین علــي (

التي اتصف بهـا العر�ـي  والحلـم هـو ) 55().م في �ل أمر(ضاّدوا الغضب �الِحلم تحمدوا عواقبك
أحـد القـیم التر�و�ـة للبطولــة العر�یـة التـي اتصــف بهـا العر�ـي فهـو شــجاع ثـائر ال �قبـل الضــیم أو 
االعتــداءالخارجي ومــع هــذا الغضــب �ــان الحلــم ، لــذا ُعــد الحلــم مــن القــیم التر�و�ــة الرفعیــة التــي 

ـــــم وتظهـــــر قیمـــــة ا�جـــــب التمســـــك بهـــــا  ـــــوز�ر فـــــي شـــــعر الشـــــر�ف المرتضـــــىلحل          فـــــي مدحـــــه ال
 (جالل الدین ) ، إذ وجد أن الحلم لد�ه ثوب یلبسه وشعار یتخذه في الحیاة فقال:
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   )56(  �أنك ُرضَت الحلم حتى لبستُه             شعارًا ولكن لیس �ضنى و�خلُع            

 قیمة التواضع -8
.وهـو أن یـرى المــرء  )57 (الكبــر والعجـب والتواضـع لغـة هـو التــذلل والتخاشـع وهـو نقـیض

نفســه عظیمــًا ، �ســبب مــا یــرى فــي نفســه مــن تفــوق فــي القــوة أو العلــم أو الــذ�اء ، أو النســب أو 
غیر ذلك ... أو یتوهم انه �ملك من الصفات ما هو عظیم ال نقص فیـه . فیعجـب المـرء بنفسـه 

هى القرآن الكر�م عن التكبر ودعـا إلـى فیدفعه هذا اإلعجاب �النفس إلى الغرور والتكبر . ولقد ن
ْر  التواضــع ، النــه عــد الكبــر مــن الصــفات الذمیمــة التــي ال �حبهــا هللا إذ قــال تعــالى : (َوال ُتَصــعِّ

َك ِللنَّـــاِس َوال َتْمـــِش ِفــــي اْألَْرِض َمَرحـــًا ِإنَّ للااََّ ال ُ�ِحـــبُّ ُ�ـــلَّ ُمْخَتــــاٍل َفُخـــوٍر)  ونالحـــظ قیمــــة  َخـــدَّ
في رثـاء الشـر�ف المرتضـى ألحـد أبنـاء عمومتـه ممـن �حملـون تلـك القیمـة فـي  التواضع واضحة

 قوله :
 سقى هللا األلى �انوا         یدّرون �ال غضب                 

 �جودون �ما ضنت          �ه أوعیة السحب         
   )58( وال �ّد وال نصب            و�عطون �ال منّ          

�كـرم واضــح علـى أنــّه �ـرم خــال مـن المــن واالذى ال یتبعـه تكبــر وتعـال وفــي فهـذا رجـل اتصــف 

 غا�ة التواضع وهذا ما اكده دیننا الحنیف . 

 قیمة التضحیة -9
 والتضحیة ھي تقب�ل الخس�ائر م�ن أج�ل األھ�داف الس�امیة وف�ي اإلس�الم ب�ذل ك�ل م�ا ف�ي
االستطاعة من نفس ومـال و�نـون فـي سـبیل هللا ، وفیهـا �جـود المسـلم بنفسـه هلل سـبحانه وتعـالى 

(ِإنَّ َهللا اْشَتَرى ِمَن اْلُمـْؤِمِنیَن َأْنُفَسـُهْم َوَأْمـَواَلُهْم ِ�ـَأنَّ َلُهـُم اْلَجنَّـَة ُ�َقـاِتُلوَن كما في قوله تعـالى : 

ا ِفي التَّْوَراِة َواِإلْنِجیِل َواْلُقْرآِن َوَمـْن َأْوَفـى ِ�َعْهـِدِه ِفي َسِبیِل ِهللا َفَیْقُتُلوَن َوُ�ْقتَ  ُلوَن َوْعًدا َعَلْیِه َحق�

نالحــظ ان ). 111(التو�ـةِمـَن ِهللا َفاْسَتْبِشــُروا ِبَبــْیِعُكُم الَّــِذي َ�ــاَ�ْعُتْم ِ�ـِه َوَذِلــَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظــیُم)

یتشرف �ارتدائه و�بقـى الجـود والتضـحیة �ـالنفس أقصـى  الشجاعة هي حلیة العر�ي ولباسه الذي

غا�ــة الجــود وهــو أعلــى مراتــب الشــجاعة وقــد مــدح الشــاعر موقــف اإلمــام علــي ( علیــه الســالم ) 

 وتضحیته بنفسه من أجل الرسول ( صل هللا علیه واله وسلم ) عندما نام في فراشه في قوله : 

 )59( وللموت إر قاُل إلیه وَعجَرف      ونحن فدیناه الردى في فراشه               
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 قیمة اإلیثار  -10

ـــار لغـــة التفضـــیل وآثـــره علیـــه أي فضـــله،وفي التنز�ـــل: (لقـــد أثـــرك هللا علینـــا) أي  واإلیث
�أنــه ( �ــف اإلنســان عــن �عــض  أبــن أبــي الر�یــعأمــا أصــطالحًا فقــد عرفــه  )60(فضــلك وقــدمك.

.وهو أن تقدم غیرك على نفسك في األموال والمنافع والمصالح  )61(  حوائجه و�ذلها لمستحقیها )
وفي �ل شيء آخر �عود على اإلنسان �خیر و�ن �نـت �حاجـة إلیهـا، لـذا جـاء فـي القـرآن الكـر�م 

اَر َواْألِ�َمـاَن ِمـْن َقـْبِلِهْم ُ�ِحبُّـوَن َمـْن َهـاَجَر ِإَلـْیِهْم َوال قوله تعالى:  َ�ِجـُدوَن ِفـي (َوالَِّذیَن َتَبوَُّأوا الـدَّ
 ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َوُ�ْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َ�اَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسـهِ 

 في شعر الشر�ف المرتضى في قوله : یثار)  وتظهر قیمة اإل9(الحشر: َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن)
 �م أنكم          عجزتم عما حوت قدرتي الذنب لي عند         

 وأنني قد �نت من دونكم      أقر ألضیاف في األزمة                   

وهنـا �فضـل الشـر�ف المرتضـى علـى  )62( زادي مـن أهلـي ومـن أسـرتي والطـارُق النـازل أدنـى إلـى

بنفســه و�ن لــم �كــن نفسـه وأهلــه ، ممــا �عـد قمــة اإلیثــار ، قـال �عضــهم ( مــن جـاد �مالــه فقــد جـاد 

 )63( جاد بها فقد جاد �قوامها )

 قیمة الفخر  -11

ــر الــتعظم الفخــر لغــة :  اْفَتَخــَر وَتفــاَخَر القــوُم َفَخــَر �عُضــهم علــى �عــض والتفــاُخُر التعــاظم والتََّفخُّ

وفخـر  )64(والَفْخِر یـوَم الِفخـار �ـذا َأنشـده �الكسـر وهـو نشـر المناقـب وذ�ـر الكـرام �ـالَكَرمِ ، والتكبر

الشــاعر �شــجاعته وقــوة شــكیمته ، و�الئــه فــي الحــرب ، وقدرتــه علــى مقارعــة الخطــوب وتظهــر 

 قیمة الفخر في شعر الشر�ف المرتضى في قوله : 

 وعن طعني لدى رهج        نحر الكمّي  وهامات   الكراد�س سل عن ضرابي         
 ومة بین معضوض ومنهوس والسمر  تترك  في  �في   نحورهم           مقس          
 والبیض تسمع في همام الرجال وفي           أعضائهم مثل أصوات النواقیس         

 جاءوا  صحاحًا  �ال  جرح وال أثٍر          ثم انثنوا بین مضروب ومدعوس            
إّنه فخر بدوي ال )65( ولم أزل في األعادي غیر مفروِس ن  شاغبُت  أفرسُه  و�نني  �ل  م

ومعلوم �خلو من المبالغة والتهو�ل ، فالشاعر صور نفسه فارسا تمرس الحرب وخاض غمارها 

ان �تب التأر�خ لم تذ�ر  لم تذ�ر لنا أن الشر�ف المرتضى خاض حر�ًا ، لكن الذي �شفع 
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بغ على للشاعر أن ینحو هذا المنحى ، روحه العر�یة التي تنبذ الجبن واالستكانة للذل ، فأس

نفسه الصفات الحمیدة وعلى هذا �مكن أن �كون فخره �شجاعته صادقًا ، لما له أثر في النفوس 

  )66( ) ر الحالل غیر المدعى فیه والمنتحل، وهو الذي سماه ( ابن رشیق �الفخ

 قیمة الجود  -12

ـــد نقـــیض الرديءوالجـــود الكـــرم والجـــود لغـــة   ممدوحیـــه فـــي واســـتطاع شـــاعرنا أن �خلـــد  )67( الَجیِّ

إظهار سمة الجـود فـي شخوصـهم  وهـي مـن أبـرز السـجا�ا العر�یـة التـي �فخـر بهـا العر�ـي علـى 

مــــر العصــــور إذ دللــــت علــــى حــــبهم للبــــذل والعطــــاء ومســــاعدة المحتــــاجین والفقــــراء وفــــك أزمــــة 

 المضطر اذ �قول :

 أیٍد تّفجُر �العطاء سماحةً       فتوالد في بذلها �طواِرف                   
 شروى شجاع الحرِب �م تسا�ِف وأرى شجاُع الجود �م تواهب                     

 كم ذا لكفك من آثار مكرمة     في غنم مفتقر أو فك مضطهد              
 )68( قالئد أطواق الحماِم لنا           تبید ٌأخرى اللیالي وهي لم تبد ِ                

 قیمة الوفاء : -13

وعــرف العر�ــي �الوفــاء  )69( ضــد الَغــْدر �قــال َوَفــى َ�ِفــي َوفــاًء فهــو واٍف  َوَفــى �عهــده لغــة :ء ُ الوفــا

الذي عد من القیم التر�و�ة التي میزت العرب منذ أقدم األزمنة وقـد تغنـى الشـعراء �الوفـاء وّعـدوه 

من صفات الكرام ، وقد وجد الشر�ف المرتضـى فـي نفسـه عنـوان الوفـاء والشـرف واألمانـة ، فقـد 

وصــــدق مودتـــه ألهلــــه  أولـــى لتلـــك القــــیم التر�و�ـــة عنایتـــه وأكــــدها فـــي شـــعره مــــن خـــالل  وفـــاءه

 وأصدقائه ، فرثى أحد أقر�ه لمحافظته على العهود ،قائًال :

 عرفتك لّما أن وفیت وما وفوا          وحین حفظت العهد مّني وضّیعوا                   
 فنعم مشیرًا أنت والّرأي ضّیُق          ونعم ظهیرًا أنت والخطب أشنع ُ                   

 )70( �ن   وفاًء  �عد  فقدك   أجدعُ و�ن غناًء  �عد  ملكك  أصلُم          و                    
إن الوفــاء الــذي أظهــره الشــاعر ألصــحا�ه �عــد وفــاتهم مــا هــو إال القیمــة الراقیــة التــي وصــل إلیهــا 

الشاعر وتجلت في رثائه �أبهى صورها الفنیـة ، ألنـه �ـان یرثـي علـى الوفـاء ال علـى الرجـاء وال 

  ك أن بین األمر�ن بونا واسعًا ش
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 قیمة المودة :  -14

أما المودة اصطالحًا )72(المودة لغًة : هي وددت الرجل احبته، والودود :المحب والمودة المحبة 

:هــي ابتكــار نمــاذج جدیــدة مــن اللبــاس ووســائل الز�نــة وغیرهــا، والموطــأ مــن الحــدیث أو موطئــا 

وقد أولى الشاعر عنا�ة  )73(االمام مالك : �تاب في الفقه والحدیث صنفه اإلمام مالك بن انس 

مـذهب ، و�ـذلك أحلهـا فائقة للعالقات اإلنسانیة ، فجعلها أسمى من العـرق والجـنس والمعتقـد وال

 محل صلة الرحم القائمة على را�طة الدم ، قال راثیًا أحد أحبته :

 وذخرت  منك  مودًة      فسلبتها               والدهر مشغوُل �سلب نفائسي        
 )73( ما كانت من جنسي وال من أسرتي           وألنت بالودّ الّصحیح مجانسي        

 قیمة العفو : -15
العفــو لغــًة : عفــو المــال ما�فضــل عــن النفقــه، اي خــذ المیســور مــن أخــالق الرجــال والتســتقص 

علیها، واعطـاه عفـو مالـه �عنـي  اعطـاه �غیـر مسـالة، و�قـال أعفنـي مـن الخـروج معـك اي دعنـي 

 . )74(منه، وهي دفاع هللا عن العبد، والعفاة طالب المعروف الواحد (عاف) 

أما العفو اصـطالحًا : عفـا �عفـو عفـوًا عـاف (العـافي) معفـو عنـه : أو عنـه، عـن ذنبه،لـه ذنبـه 

:صـــفح عنــــه، لـــم �عاقبــــه، (وان تعفـــوا وتصــــفحوا وتغفــــروا فـــإن هللا غفــــور رحـــیم)، (العفــــو عنــــد 

المقدرة)، واسقاط العقو�ة عن جمیع المذنبین، وعفوا التواخذني (تقال عند الخطأ طلبـًا للمعـذرة، 

وقــد رســم الشــر�ف المرتضــى لوحــة فنیــة للــوز�ر ( جــالل الدولــة ) . )75(قــال ردًا علــى (شــكرًا) وت

 أظهر فیها قدرته على العفو عند المقدرة فقال : 

 ما رأینا من الملوك أولي الحنكة                    إال  من  �حمُد   اإل�قاءا           
                               )76(  أحرجت أجر�ت �السیوف الدماءا          أنت تجزي عفوًا وصفحًا فأن               

إن هذه األبیات تعبر عما یراه الشاعر في ممدوحه الذي أظهره رجال �ظهر الحلم لمن أراد عـذرًا  

 ینسى أن السیف �ستعمل في أوانه ، واإلحسان لمن أبدى اإلساءة علیه ، على أنه ال 

 الخاتمة 
  اآلتیة :ت والتوصیات والمقترحات �ضع االستنتاجا انإلیها الباحث النتائج التي توصلفي ضوء 
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 :االستنتاجات
�الشجرة التـي �مـد �عضـها �عضـا ، إذ ال ینبغـي  متصلة �عضها ببعض ، فهي القیم التر�و�ة. 1

 أخرى .  التر�یز على قیم و�همال قیمٍ 

القــیم التر�و�ــة التــي هــي قــوام مــنهج اإلســالم الشــامل فــي نفــوس األفــراد هــي الضــمان  ةإن بــذر .2

 لتحقیق أهداف التر�یة اإلسالمیة 

إن القیم التر�و�ة ترتبط أرتباطًا صمیمیًا بثقافة األمة ، لذا فأن فصـل القـیم التر�و�ـة اإلسـالمیة .3

ة الثقافیــة ، أو تر�هــا تحــت طائلــة عــن إطارهــا الثقــافي الســلیم ، ودمجهــا فــي منــاخ مــن االزدواجیــ

الغزو الثقافي من خالل التأثر �القیم الغر�یة ، �عرضها للذو�ان و�نزع منهـا الفعالیـة فـي صـیاغة 

 الشخصیة اإلسالمیة القو�ة وصنع الواقع الحضاري السلیم .

وفكـر أهـل البیـت  هو القرآن الكـر�م والسـنة النبو�ـة المطهـرةالرئیسي للقیم التر�و�ة إن المصدر .4

 وتراثنا العر�ي األصیل 

إن أول شــيء تثمــره القــیم التر�و�ــة اإلســالمیة فــي البنــاء الشخصــي لإلنســان المســلم هــو تقو�ــة .5
 صلتھ با� 

 التوصیات:
 في ضوء ما توصل ألیه الباحث من استنتاجات یورد التوصیات اآلتیة:

التر�و�ة اإلسالمیة التي تغیب عن أذهان على الباحثین االهتمام �أحیاء نفائس التراث .1

الكثیر�ن في هذا العصر،فاالهتمام بهذا الجانب مسؤولیة �ل مر�ي ألبراز دور تراثنا وفضله 

 على المدنیة.

الدعوة لعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشیة التي �سهم فیها األساتذة والطلبة لمناقشة  .2
وما �حتو�ه تراث االمة االدبي وخاصة الشعر من قیم تر�و�ة �ثیرة  �شكل عام  التر�و�ةالقیم 

  .�شكل خاص

 المقترحات :
 �قترح الباحث اآلتي : 
لشخصــیات أخــرى �الشــر�ف القیــام بدراســة مماثلــة وذلــك �االعتمــاد علــى التصــنیف الحــالي  .1

 الرضي 
 شعر الشر�ف الرضي وشعراء اخر�ن أجراء دراسة مقارنة للقیم التر�و�ة في  .2
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اب الطالبیین ، مطبعة سید الشهداء العمري ،  أبي  الحسن علي  بن محمد بن علي العلوي ، المجدي في أنس
 ه 1409، 

، تقد�م األستاذ الد�تور محي الدین صابر، جمیع حقوق التألیف  المعجم العر�ي األساسيالعید، احمد وآخرون، 
 .  م1988هـ ، 1408والنشر محفوظة للمنظمة العر�یة للتر�یة والثقافة والعلوم توز�ع الروسي ، 

 هـ.1342،القاهرة،المطبعة الحسینیة المصر�ة،2،طالقاموس المحیطب:الفیروز آ�ادي،محمد بن �عقو 
، تحقیق: محمد محي  العمدة في محاسن الشعر وآدا�ه ونقده ه)، 456القیرواني ، الحسن بن رشیق ( ت 

 القیسي ، مروان  1972، دار الجیل للنشر والتوز�ع والطباعة،  بیروت ، لبنان ، 4الدین عبد الحمید ، ط
                         1957، مطبعة المعارف ، �غداد ، 1، ط أدب المرتضى من سیرته وآثارهمحیي الدین ، عبد الرزاق ، 

، مطبعة النجف االشرف ، النجف 1، تحقیق أحمد الحسیني ، ط جمل العلم والعملالمرتضى ، الشر�ف،
 ه.1371االشرف ، 

، دار عالم الكتب للنشر والتوز�ع ، الر�اض ،  هج وطرق التدر�سالمعلم والمنامرسي ، محمد عبد العلیم .  
1982 . 

، �غداد ، دار الحر�ة للطباعة (رسالة  القیم السائدة في صحافة األطفال العراقیةالهیتي ، خلف نصار . 
 ). م1978ماجستیر منشورة ضمن منشورات وزارة الثقافة واإلعالم 
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مضموني  دراسة موضوعیة نسانیة في شعر محمود البریكانالمضامین اإل
 إنساني , أدبي

 
 م .د . رحیم عبد علي فرحان أ.

 مدیریة تربیة محافظة واسط
 

 الملخص
 

نس�انیة الت�ي وج�دنا وجوھھ�ا ق�د تع�ددت ینضوي البحث تحت مظلة المض�امین اإل      
نس�ان وال اإلاة ی�حش�غلت , حیاتی�ة مھم�ة  موضوعاتضمن في شعر محمود البریكان 

،  والفكری���ة ، والسیاس���یة ,  االجتماعی���ة  : منھ���ا ,س���یما العرب���ي عل���ى وج���ھ التحدی���د 
رت ع��ن نزعت��ھ الت��ي عبَّ��واألخالقی��ة , وق��د حفل��ت أش��عار البریك��ان بتل��ك المض��امین 

والتلق�ي على وفق منھج الق�راءة , وقد قامت الدراسة بما احتوتھ من دالالت  نسانیة اإل
سلوب السھل الممتنع والمعاني برصد تلك المضامین من خالل تحلیل القصائد ذات األ

مم��ا م��نح ؛ الش��اعر الفنی��ة إال إنھ��ا عبَّ��رت بالتفات��ات  شیالمع�� واقعن��ات م��ن الت��ي اس��تلَّ 
 والمتع�ةاللفتة والدھشة یعیش طرافة المتلقي  جعلت من الرؤىألواناً فضاءات قصائده 

 .في األسلوب الشعري محققاً بھا میزات منحتھ تفرداً مھا بفنیة عالیة قدَّ  كون الشاعر ؛ 
 

Human Contents at Mahmoud Al-Brikans poetry 
Content  ,  Literary ,  Humanitarian 

Dr. Raheem Abid Ali Farhan 
Directorate of Education / Wasit                                       

            Abstract 
 

The study is considered to be under the humanitarian content 
which is found out its faces at the poetry of Mahmoud Al- 
Brikan within the important  themes of life . Utmost people are 
involved with them and in particular  Arabs and among those 
things are : socal , intellectual , political , and moral  topics . 
Whereas  the poetry  of  Mahmoud  Al –Brikan  involves  such  
things  which expressed the Humanitarian intends with all its 
aspects . The present study is based on the method of reading 
and getting information to observe all those contents through 
analyzing the poems of   that simple style, even the meaning 
getting from   everyday life. It is expressed the technical sides of 
the poet in which gave spaces to his poems and gave views 
leading the reader to live the sweet of surprise of wonder and 
interesting as long as the poet presented them in highly way                                        
.                                                                                                                                                                     
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 :المقدمة 
ً وھاج, ون ـمن الفنوجوھر لغیره  ذاتھ  ،  في الشعر قیمة متعالیة        ،  ةً لھاـوروحا

ما تركت  ذافا, كون الفنون جمیعھا تنبض بالشعر  ؛فھو الذي یصونھا من التلف والتكلس
نفسھا بعیدا عنھ أصابھا التكلس والتلف ، فالشعر یسعى أبدا لتطھیر ساحتھ من وابل  

                                                                                                       ذلك ما جعلھ حیاً بشكلھ وروحھ. ,االستھالك والنسیان 
روا بنیانھ باألشكال التي یرومھا بوصفھ منجزاً الذین لشعر مبدعوه لولما كان          عمَّ

أن نسلط الضوء على  جانب من جوانب مكنوناتھ  فحريٌّ بناإبداعیاً  (جمالیا ومعرفیاً)  
فكانت   تحث على الفعل، وتنسجم مع التغییر،  حمل صوراً جمالیة قیَمیَّةتالمعرفیة وھي 

شاعر نستھ أقالم النقاد فلم یأخذ نصیبھ األوفى على  متواضع معفي ھذا الجھد الوقفة لنا 
الواقع  شاكللیحمل م ؛الذي انطلق الحر شعر الالرغم  من أنھ رائد من رواد حركة 

الذي  محمود البریكان ألمة العربیة وال سیما العراق بكبیر تحدیاتھ , إنھ الشاعرلتأزم مال
الرقة مثلت معادال موضوعیاً لمعاناة الشاعر  نسانیة غایة فيإعن مضامین  بقصائدهعبر 

, العسف والجور من لدن الحكم التعسفي أنذاك  مظاھر جتمع  من مبال ما ألمَّ  یترجم و وھ
تطریزھا بأضعف مخلوقات هللا وأسذجھا   حاوالً م فراح یرسم صوراً تمثل براءة الناس

وھي تعیش في أرض هللا , خلوقات لتمثل ھذه النماذج التي عدَّھا أمثلة لبراءة الم ؛ عقال 
          .  آمنھ مستقرة

نھاوقد     ربعة أى توزعت علشعره  , ف تناولت الدراسة المضامین االنسانیة التي ضمَّ
فقد تمثل في , ما المبحث الثاني أ, المضامین االجتماعیة  :المبحث االول  مباحث ضمَّ 

  فرصدما المبحث الثالث أ ,علیھ المضامین السیاسیة  نااطلق الذي شعره السیاسي 
المضامین  ابعتف, المبحث الرابع , بینما  نساني اإل ھالمضامین الفكریة التي حملت حس

 .نتائج الھم بخاتمة مقتضبة أل  البحث ثم ختم  , خالقیة األ
كون ھذا المنھج یفتح  ؛داة لھا أن تتخذ من منھج القراءة والتلقي أ الدراسةت أارتو    

لى ثیمات الموضوعات بعد االستبصار والحدس اللذین یمثالن وسیلة المنھج إة قاً واسعافآ
ما تحملھ من قیم إنسانیة ھي موضوع  النصوص و للوقوف على مضامینالمھمة 
 . دراستنا

ً في ارض بكر ة  دراسھذه ال نَّ إ   تؤسس علیھا دراسات أوسع لھذا الشاعر تعد حرثا
نسانیة , وحاجة أجیالنا لھذه القیم أشد وغیره من الشعراء الذین نبضت أشعارھم بوھج اإل

                                         .من ظمأ األرض الخاویة من نبع ماء 
 التمھید

 :حیاتھ -آ
ولد في قضاء الزبیر التابع األصل ,  عراقي  محمود داود سلیمان البریكان الشاعر ھو    

ً للغة واالدب في معھد إعداد المعلمین في . ) م 1931( عاملمحافظة البصرة  عمل مدرسا
, درس الحقوق في بغداد  م وبعد عودتھ1959-1953من عام س في الكویت درَّ  البصرة  , ثم   

 )1(  .م1963تخرج منھا عام  إذ
ً كان كما . لحان والعزف وقد كان الشاعر شغوفا بالموسیقى واأل  الیونانیة الفلسفة بقراءة  مولعا

ذ إ ,والفلسفة المعاصرة السیما الوجودیة والماركسیة وتحدیدا كان لھ اھتمام خاص بفلسفة ھیجل 
 )2في شعره ( الفلسفیةه فكارأمن  ف كثیراً وظَّ 
  )3( .والبیاتي  , ونازك  , لى جانب السیاب إكان من رواد الشعر الحر یویعد البر  

نشر معظمھا في , فخالقیة والفكریة من القصائد منھا السیاسیة واالجتماعیة واأل كتب كثیراً 
 )4مجالت وصحف محلیة (

274



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two     / Al-Kut University College   7419 - 2414              الثاني/ العدد كلیة الكوت الجامعة         
 

كما ,نطولوجیات عن الشعر العربي الحدیث ألى اللغة االلمانیة ضمن إترجمت لھ عدة قصائد     
 )5(. لى اللغة االنكلیزیة إحمد الناصر مجموعة كبیرة من قصائده أترجم شھاب 

في مقاالت طھمازي  ھو الشاعر والكاتب عبد الرحمن ,  ف بھ شاعراً ول من كتب عنھ وعرَّ أ  
في ( البذرة وریاض عبد الواحد  , م 1989عام كان : دراسة ومختارات) ید البروبعنوان (محم

في رسالتھ وأسامھ عبد الرزاق ( اإلبالغ الشعري المحكم ) في و د فھد محسن فرحان  والفأس )
 ..) 6خرین (مقاالت نقدیة آل وم 1999 ( شعر محمود البریكان دراسة فنیة )للماجستیر

ً ذ خلدتھ رصاصة غدر خلَّ إ , ثر حادث مؤسفأتوفي البریكان  ً مدویا في  فت وراءھا حزنا
 . )7دبیة (وساط الثقافیة واألاأل

  
 : منھج القراءة  والتلقي  -ب     

ً یمثل العمل األ     فھو مزیج من مرجعیات تاریخیة واجتماعیة , متنوع الفضاءات  دبي كیانا
عوالم عماق أكما ھو مجموعة من ترسبات فكریة في ,  ونفسیة وثقافیة وعرفیة وعقائدیة 

   ) 8 (  . نسان والكون والوجود اإل
وبین الذات والموضوع حوار  ,ھو مجموعة حوارات بین الداخل والخارج  ,دبي والنص األ     

ذن ھو مجموعة من الموضوعات بعضھا واضح ملموس تفرزه شبكة النص إالنفس للكون ... 
ولیة لھ ك من خالل القراءة األدرَ ممثال بمرجعیاتھ المشتركة بین النص والمتلقي والتي تُ ولیة األ
لف من طبقات أا كان النص یتولمَّ  , فھي غائبة التمثلھا حقائق ثابتة ,العمیقة ا الترسبات مَّ , أ

اه  نكي یحدد لنفسھ استك , فھمیة عائمة تنتظمھ مجموعة من الخطط لھا وظیفة تحفیز للقارئ
وجھ وجھ من الصدق الخفي غیر اللفظي ینبغي لھذه األأظھار إلى إفتؤدي تلك الخطط   الحقائق 

ثم یعمل  , ةلتلك الحقائق المتماھیعادة مستمرة فیقوم بدوره إل , ل القارئ لھامُّ أعند ت ءىتترا نْ أ
ً بدوره   )9جمالیة (إحالة  على تنظیم البؤرة التي تھیمن علیھا وبذلك یخلق فكریا

على من التماسك أب واسع وعمیق ینطوي على تكوین مستمر لمستویات دبي مركَّ النص األو   
بعضھا محل  ویحلُّ , ثناء القراءة أوتتعاقب ھذه المستویات ,  كثر شموالً أوسع وأنماط أي أل

منظور یمثل ھذه  یطور القارئ لنفسھ نظرة تكاملیة تسمو على كلِّ  خر وسرعان مابعضھا اآل
لیھ إمل لجمیع وجھات النظر التي یعرضھا أن لنفسھ من خالل التیكوِّ  نْ أالمستویات ویستطیع 

و أي فسحة ھ, وھذه الفجوات ,  الفجوات عندما الیتوافق النص معھ  ءیستطیع مل, لالنص 
 ,القارئ  ھ وبینساس الذي یحقق االتصال بینھي األ, و منظورین للنص أحدود بین جزأین 

 ,)10لى ربط (إجزاء المختلفة تحتاج األ نَّ أیجاد عالمة للقارئ یتبین من خاللھا إفتعمل على 
لى إتكتمل الصورة النھائیة للوصول  نْ ألى إتركیب مستمرة لتجربتنا  عادة إذن تمثل إفالقراءة 

 ,جلھ النص أمن  ءنشيأُ دنى معنى محتمل أ
ً لمنھج القراءة والتلقي  على وفق  دراسةال  تمن ذلك كان            نصوص الشاعر تحلیالً وكشفا

الشاعر المضمرة خلف لوائح  رموزه التي  استجالب رؤى  من  ؛ لكي یتمكن التحلیل البریكان 
التي تدور حولھا  لتحلیل النصوص ضمن داللة الشاعر المركزیةر الطریق یسِّ تُ  بإمكانھا

تمثل نتاج شاعر عاش   وھي ,نسانیھ اإلمضامین البریكانیة التي اكتظت بال (أیونات )القصیدة
ً بھا  ,خاصة  بناء وطنھ ل بھا ألبخس قصائد تتضمن مشاعره التي ما سَّ أعصره ف ومشاركا

    .عامة نساني اإل الشعور
ً أوعابراً إنَّ  القراءة  نَّ إ           ما ھي مشاركة وتفاعل بل ھي إضافة , فھي لیست (( فعالً عادیا

, ھذه اإلضافة ھي تضیف قدراً من التحدید إلى المواضیع التي یعرضھا النص في خطوط عامة 
في ھذا لكن قراءتنا  ) 10ما یمكن أن نسمیھ بالمتعة التي یشعر بھا القارْي في أثناء القراءة )).(

 . مع المتعة ستتجھ صوب الدالالت والمعاني التي تنوء بھا النصوص الشعریة للشاعرالبحث 
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 المبحث األول

 جتماعیةاالمضامین ال
باألحداث تنعكس بصورة مباشرة المشبعة فیما یبدو أنَّ الحیاة في ظل الظروف السیاسیة              

 لى رفاه إقتصاديإوھي بحاجة  ,على المجتمعات وال سیما المجتمعات التي تنظر إلى حكوماتھا 
وقد  , محیط الحاجات یتمثل في الطبقات المحرومة والفقیرة ( المغلوب على أمرھا ) إذ إنَّ  ,

 ً وھم یحملون ھموم أبناء طبقتھم , في فكر المثقفین من رجال سیاسة وأدباء  یكون الصراع قائما
ومنھا طبقة اإلقطاع والبرجوازیات بمختلف تنویعاتھا ومن كان یھیمن , زاء الطبقات المتخومة أ

إذ كان الصراع  ,والسیما العراقیة  ,منھم على سدَّة الحكم ذلك ماكانت تشھده الساحة العربیة 
وبة وھذا التناقض لدى أصحاب النظریات زال  بین الطبقات المتخومة والطبقات المغلماقائماً و

تر الحساس الذي كونھم الوَ ؛ االجتماعیة یجرُّ معھ العدید من المشكالت , ویبدو أنَّ الشعراء 
بقاء الطبقات المسحوقة في مكانھا المتدني من السلَّم ب , ذلكالیرضى بالجور والالمساواة 

 ھ عرف عنزالة التفاوت الطبقي , فقد  كانت دعوة شاعرنا البریكان إلى إمن ھنا االجتماعي 
ً إحسھ الرومانسي الذي جعل منھ  ً  نسانا على خد  ألتھتز مشاعره مع كل دمعة یراھا تتأل , عاطفیا

لم والحزن عالمھ وعصره ذلك العصر الموغل باألیتحسس  , فھو او شیخ,وامرأة أ, طفل 
, لى الجماعة إفنظر نظرتھ , نذاك آن في ظل ظروف قاسیة ولدتھا الحیاة االقتصادیة جوالش

 كدتھا لنا قصائده التي عالجت كثیراً أخرین بقلب رؤوف لى اآلإبینما ینظر ,وھو یؤثر على نفسھ 
ء منھم , ولم من القضایا االجتماعیة  , بید أن الشاعر یوجھ خطابھ للجماھیر كونھ جزًء الیتجزَّ

فحسب بل  )11لجماھیرالشعبیة ))(ب المثقف في مواجھة الواقع الحقیقي لییكن یحاور ((األد
ً ینتمي إلیھ, وبھذا  ً واسعا ً اجتماعیا ً مما شكل محیطا حاورالجماھیر ذات الثقافة البسیطة أیضا

؛ كي تصل رسالتھ للجمیع بإسلوبھ السھل كانت غایتھ التأثیر بأوسع الشرائح االجتماعیة 
من صلب الواقع ((لتصبح التي ارتشفھا صوره  خالل  من وموضوعاتھ التي یحاول معالجتھا 

شیاء التي لى األإیقرن الشاعرنفسھ  إذ, أفكاراً مبتَدعة تمأل الوجدان بمعاني الثراء الروحي 
ً مباشراً وتاماً  بنحٍو من المكاشفة الصوفیة فیلتحم معھا, تستھوي حواسھ  ؛ إلدراكھا إدراكا

الحیاة ومعانیھا الكامنة خلف مظاھرھا )) لى حقائق إیتخطى فیھ المنعرجات التي تبطئ وصولھ 
)12 .( 

رت عن عمق اھتمامھ ولعل البحث یسلط الضوء على ثالث من قصائده المھمة التي عبَّ      
 :في قصیدتھ (ارتسام) التي یقول فیھا ف , نساني المھمبھذا الجانب اإل

 في المطعم الصاخب (   
 صغیرْ  عابرٌ من خلف الزجاج  لَّ طأ    
 الشاحب بوجھھِ     
 لحظتین طلَّ أ    
 سقط قطرتینأ    
 على الزجاج البارد القاسي  من مطرٍ     
 نھمتین قابطغمد نظرتین في األأ    
ً أ وحكَّ      ً  نفا  قصیرا وسخا
 عین الناسإ ببارد الزجاج لكنَّ     
 ابغت بھ فھمَّ    
 الھارب  وجھھِ  رسمُ  وظلَّ    
 على زجاج المطعم الصاخب   
 ) 13( سم في الضباب)وكال   
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ً  ھو و, سرة وبساطتھا اآل زینلقد مثلت قصیدتھ تلك باسلوبھا الح              من  یستذكر موقفا
ھموم من  ھلما یكتنف ؛قمالسي الفقر واإلآم متعفّفنسان الاإل على وجھسم تمواقف الحیاة التي تر

بوجھ  عابر صغیرلمن الحیاة المؤلمة البائسة  مشھدال ذلكر لنا البریكان , إذ صوَّ  الحرمان
ما فیھا من ب طباق الطعام من خالل نوافذ المطعمألى إوھو ینظر  ,يشاحب في ذلك الیوم القاس

آثر  مما جعل ذلك الطفل یسحب إلى أعماقة زفرة  ف؛  وف حولھا أباریق الرفاهة تطَّ طعملذائذ األ
 .من نیران الحرمان الحسرة عجعھ لواتشیِّ المكان  أن یغادر

ً  ثراً أھذا المشھد ترك في نفس البریكان      لى الفوارق الطبقیة التي إ أطلَّ من خالل نافذتھ مؤلما
 . صورة الطفل البائس : واألخرى المطعم الفاره , : رسم صورتھا بلوحتین متقابلتین األولى

, بید أنَّ لكل عمل  االجتماعي أسلمتنا القصیدة إلى مضمونھاولیة للنص من خالل القراءة األ   
مضامین لربما للقراءة األولى تكشف عن  خالجھات, دبي دنیا خاصة تضطرم فیھا تنویعات فنیة أ

حلق التحلیل في فضاءات أعمق وأبعد نجدھا تنوء بدالالت معرفیة , یوما إن  بساطة آسرة ,
قافة العصر المتعددة المسارب العھ على ثالطِّ  ؛ والشاعر اقتفى ھذا الطراز من النسیج الشعري

سى لنرسي على درج موانیھا المضطرمة باأل ؛ الكلماتأن نقلِّب صفحات  حريٌّ بنافلذا ؛ 
بین من , و دة قصینساننا العراقي في عصر الإ ھاالجتماعي الذي یعیش لواقعلوالحزن 

ذ إ جھ الشاحب)(المطعم الصاخب . الو :كد علیھا الشاعر بعض المفارقات منھاأخص التي االشو
فعالم ملئ  , التي بنیت على المتناقضاتوشبیھاتھا في كل زاویة من زوایا الحیاة  ھانجد

, مبطن وجائع  ,د ومذلزلي بین ممجّ أصراع  ,والعوزر فقخر مزدحم بالآو، ى بالصخب والغن
حق للى مدى التعسف الجائر الذي یإ كونھ یومئ؛ اك حقیقة لم یغفلھا الشاعر نھأنَّ  یبدوف

 الحلم والعیش الرغید یكاد یكون محظوراً  نَّ إذ إ, بناء جلدتھ أوھم االكثرون من  ,خرین باآل
 . المستحیل التي عاثت بھا رغبة ال باألمنیات إعیش فال  علیھم 

ً  نْ أ قصیدةاستطاع البریكان من خالل تلك ال     من الحیاة االجتماعیة المصابة  یؤرخ لنا جانبا
عن ذلك ینقل لنا  فضالً , ولیس من ھناك  شفقة على الفقراء والمعوزین یثار عدم اإل ھوسب

العربي من طھارة النفوس وقیم االنسان  جزاءً أكلت أة التي قیالواقع االجتماعي والفروق الطب
 بینما یبات جاره جائعا معوزاً. ,فكان الیرضى أن ینام شبعاناً  , نسانیتھ في السابقإب فخرالذي ی

ن كل ماھو ممتع وشفیف عساس وباحث غریب رادة بالدرجة األإنسان حریة وإفالبریكان ھو    
ن یصف نفسھ غالبا في ھذا أكما یود , وبدائي في ھذه الحیاة القاحلة التي عاشھا في البصرة 

ضد الظلم  یدافع بإنسانیتھ العالیة مما جعلھ,  ) 14(وھو یرى الناس في ذاتھ , العصر المروع 
 .ف أنواعھ بمختل

بأحاسیسھ تجاه عالمھ الداخلي الذي یمثل   وفي قصیدة ( رحلة الدقائق الخمس ) یطالعنا  
 ً ولیدة  إذ إنَّ فكر الشاعر وثقافتھ ھي (( ولیدة زمن وبیئة قبل أن تكون, للعالم الخارجي  انعكاسا

, فالحیاة  )15())فرد , ولو لم تتكامل على یدي ھذا الفرد؛ لصنعھا فرد سواه في ھذا المجتمع 
عن واقع تلك  بھایعبِّر التيقصیدتھ  في ھي التي تقدم المادة األساسیة لذلك , فنجد البریكانالعامة 

 یقول : إذ ,الحیاة التي یعیشھا مع اآلخرین
 حزن المحطات الرمادیةْ ( 

 یلقي ھنا ظلَّھْ 
 مدینةٌ موحشةٌ وعالٌم غریبْ 

 الثلُج في الشارع
 والشمُس التغیبْ 

 واللیل الیأتي , ووجھ القمر الضائع
 الھمس ھنا یذوبُ 

 ویجمد الصخب
 وتكذب النار, وتبقى رعشة اللھب
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 مدینةٌ تكادُ التعرفھا العیون
 تأكلھا ضوضاؤھا , یرعبھا السكونْ 

 في وحشة اإلیابْ 
 .)16(  .) من رحلة الدقائق الخمس

 
) , نراه یقرأ 17الشاعر على الفلسفات المتنوعة السیما الفلسفة الوجودیة ( فمن خالل تطلُّع     

واقعھ االجتماعي من أنھ واقع ساكن الیمكنھ أْن یغیِّر من رزیتھ والسكونھ القار , بوصف 
نسان أن الشاعر الوجودي ھو القادر على قراءة الواقع االجتماعي (( وفي الذاتیة فقط یمكن لإل

مذكرات الشاعر  إلىالقصیدة تشیر  ) ویبدو أنَّ  18س في الموضوعیة )) (یعرف الوجود ولی
ر عنھ بالدقائق سة مخیلتھ  بمقدار زمني عبَّ عد رإذ یلتقط صورھا عب, لتلك المدینة الحزینة 

بینما , لیل مؤنس وال قمر مسّلٍ  د بغیوم الضوضاء والرعب القاتم , إذ الفھو زمن ملبَّ , الخمس 
كذلك النار  ,حیان یرافق الثورات لى جمود الصخب الذي في كثیر من األإالتغییر إشارة منھ 

إذ , انھا ال صدى لھب فاٍن , ذلك ھي المدینة التي خمدت بسكَّ إولم یبق منھا  ,التي خمدت 
 حیویة تشیع في جوفھا .  ال
ً شاكل اإلوالسیما التي تناولت م ,ولعل الحزن من المظاھر الوجودیة     نسان ؛ كونھ جزًء مھما

فھو لى الحیاة إنراه یشیر ف في قصیدتھ , من مصادر الوجود , فالشاعر قرن حزنھ بلون الرماد 
 لى ساكنیھا .   إسوداء لیس فیھا من بصیص أمل مضيء، فمدینتھ ذات كیان جامد إشارة یراھا 

الشاعر یستھجن ما ساد من خرافات وخزعبالت في واقعھ االجتماعي الذي دأب  ویبدو أنَّ   
بتلك الخزعبالت كما یرى , نجد ذلك في قصیدتھ ( السقوط الجماعي   ستخفی؛ شاعرنا جاھداً 

 استفحلت في أزقة مدینتھ إذ یقول فیھا : ) یحاول فیھا معالجة قضیةٍ 
 جاھزةٌ ومختومة ْ دموع الحبِّ  (    

 اریِر وبأنواعِ الق     
اسة التشریح مرسومھْ       عیون هللا في كرَّ
 دم األحبار ممزوجاً بِأصناف من الخمِر (والیُكَشُف عن سّرِ المقادیِر)    
 حالمخالصاٌت من األ    
 في صورة أقراٍص , شراٍب , حقٍن في الدِم , وتحت الجلدِ     
 أصوات الصراصیرِ     
 مسجلة لمن یرغب    
ً م     انا  جَّ
 فخذ ماشئت من سوق األساطیِر         
یھا المظالتُ       تماثیٌل من الشمعِ تغّطِ
     ...  
 تواریٌخ    
 معادٌ صنعھا , بأحدث اآلآلت   
 خباٌر تقاریرُ أ  
 عن الخبز الذي لم یخترع بعدُ   
 نسان في لحظة تفكیرِ وإذ یرتجف اإل  
 یكون األمُر قد تمَّ   
 )19( .)وھل للموِت تبریُر   
والسیما , بالعلم أنَّھ یستخف من  ھم الشاعریجعلنا نتَّ , الذي یراه التحلیل في ظاھر القصیدة      

مور التي نعتقدھا في حیاتنا ھي مجرد ھ یرى أنَّ من األعلى صعید االنجازات الطبیة , بید أنَّ 
عالجات نفسیة التغني والتشفي فـاأللفاظ (  أقراص , شراب , حقن من الدم ) یومئ بھا كونھا 
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وسائل عالج دخلت كل بیت , فیرى أن مصدر األمراض واألوبئة التي تفشَّت ھو الظلم 
مراض التحصى والتعد السلطة الحاكمة . فالواقع االجتماعي الذي أصیب بأالسادرمن لدن 

والیمكن الخالص منھا إال بنیل الحریة والتكون إال باجتثاث األنظمة الفاسدة التي ھي في 
مرسومة) أي الحقیقة مظاھر ألدناس حلَّت ببلدھم , فھو یقول : ( عیون هللا في كراسة التشریح 

, وطأت األدناس  االنسان ابتعد عن فطرتھ التي ھي أصل السعادة وراح یفني حیاتھ تحت أنَّ 
, ن یجاھد بسالح هللا الُمَمثَّل باإلیمان للعودة من جدید للعیش تحت سماء الحریة أال إوما علیھ 

إشارة منھ إلى , نسان ظلَّ یخشى التغییر فظل عالجھ مندثراً في الزوایا مع الصراصر لكن اإل
, نسان لت تجلجل اإلالتي ظفالعالج الیرقى لشفاء األمراض الممیتة , القنوط واالرتكاس 

ً تحت وطأة نسان اإل ھذا كي یظل ,متكررة علیھ تجارب الجوع بدعاوى آمال كاذبة  قابعا
 الخذالن .

ولعل عالجنا في تحلیل القصیدة البریكانیة االعتماد على (( العالقات القائمة بین الجوانب   
فآثرنا إشراك اللغة ؛  , )20 (عجمیة والتركیبیة والداللیة في التركیب ))الصوتیة والصرفیة والم

ومن , وذلك إلبراز داللة النص ؛ یبدأ منھا  كون جمالیة التحلیل تبدأ من اللغة , فالبد للتحلیل أنْ 
 بداعیة .على رؤیة الشاعر اإل ثم انفتاحھ

نسانیة إانماز بالمضامین االجتماعیة ؛ كونھ طرح في شعره مشاكل  البریكاننستنتج أنَّ شعر    
فضالً  ,رق الطبقیة واالفكذلك , والخنوع لوطأة الظلمھي الفقر والفاقة والمرض والبؤس ,مھمة 

 . تھم عن انتزاع حریات الناس واستالب إراد
 

 المبحث الثاني                                                   
 المضامین السیاسیة                                              

 
ً بالشعر والسیاسة        لى الحدٍّ  إیبدو أنَّ جیل الخمسینیَّات والستینیات في العراق كان مھووسا

الذي یصعب الفصل بینھما في أغلب األحیان , وھو من أكثر األجیال إثارة وعمقاً , كونھ جیل 
طائھ م ؛ مما انعكس على عموم ع 1967خیبات كبیرة ومتواصلة , تّوِجت بھزیمة حزیران سنة 

الفني والفكري , إذ لم یكن الشعر في أحسن أحوالھ إال انعكاساً مریراً لتلك الخیبات المستمرة , 
ا كان یدور في المجتمعات  والدول العربیة على نحٍو واضحٍ من الرفض وصورة یائسة عمَّ

التي العربي الدائم للخنوع واالستسالم للظروف القاسیة التي مرَّ بھا , فضالً عن الخناقات 
األنظمة الرجعیة والتبعیة المقیتة للقوى االمبریالیة ؛  بفعل أضرمت نیرانھا على الشارع العربي

دناس التي رجاس واألكل ذلك منح الشاعر فرصتھ للمطالبة بنیل حریة بالده واستقاللھ من األ
 .)21( تحول دون تحقیق الرفاه والسعادة والحیاة الحرة الكریمة 

د من الشعراء الذین استقوا من تجاربھم السیاسیة موضوعات شعریة لما القاه والبریكان واح    
تھ علیھ ظلمات السجون من جور وأذى, من اضطھاد وعسف  , فقد كتب قصائد كثیرة وما جرَّ

ب الحریة و )  ,22نساني (إعالجت ھذا الجانب ولكن من منظور  ھو المشفق على طالَّ
ي بأسى أبناء شعبھ الذین تدھمھم كل حین سیاط البغي والجور من قبل  السلطة القائمة  والمتأّسِ

فھو یرى متفائالً بالخالص من ھذا الحیف في نشدان الحریة , ومن تبعھم من اقطاع وتبع مقیت 
إذ ((تظھر اإلرادة في مواقف التحدي وكما , الحریة التتأتى من فراغ بل من إرادة وتصمیم  أنَّ 

ً مثل ھذا التحدي )) (یواجھ الفرد مواقف فرد واصفاً  ) 23یة للتحدي . تواجھ الشعوب أیضا
 ) التي یقول فیھا :  96في قصیدتھ ( رقم الشاعر حلم الفرد الذي یمثل حلم الجماعة 

 بعد ؟ وكم شھراً ؟ وكم لیلةً ؟ كم سنةً  ( 
 هبیني وبین موعد العتِق ؟ وكم مرّ  
 هسیعبر الموت على عیني ؟ وكم مر 
 كابوس ما أھوى وما أكرهسیخنق ال 
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 باألظفار ! في الجدار! –أحفر باألظفار  
 وفي الغیابات تحیّي الشمس والنھار 
 ! هھا مرَّ تُ أغنیة حزینةُ ألفْ  
 یاروعة النھار ! 
 یا سعة العالم , یا توھُّج الحیاة  
 ما شاء فلیضرب جذوري معول الدمار ! 
 إني على انتظار 
 الرقموموعدٌ منك . وھذا الرجل  
 سیحمل األلم 
 ویعبر الدوار 
 ) 24.()ویدرك الحیاة في مضایق العدم  
على من فھو المتعطش للنور شأنھ شأن السیاسیین في بلده والخالص من عتمة الظالم القابع      
فیحل النھار بینما یتسع , نشد الحریة , فنراه یستشعر المستقبل منبئاً بالنور الذي سیفتق الظالم ی

وتتوھج الحیاة , ولعلھ یتحمل المزید من اآلآلم بفعل قسوة الظالم , لكنھ على انتظار؛ ألنَّ  العالم
والخالص  طالبي الحریة مستعدون لنشید األغنیة التي تحیي اللیل والنھار , إشارة الى التغییر

من ھو في ) ویبدو أنھ رقمھ في السجن ھو من یتحمل المعاناة بینما  96من العبودیة بینما الرقم (
خارجھ ھو من سیرفع مشعل الثورة ضد السلطة الفاسدة المتمثلة بالتبعیة لالستعمار واالمبریالیة 

 . 
 یصف حلم السجین بعدما یخرج من سجنھ : ھواجس عیسى بن أزرق )( وفي قصیدة   
 ال أعرف الشكوى , وال یدھشني العدم (  

 لكن على قلبي تدوس صخرة األلمْ     
 عالم باكتئابھ الثقیلویھبط ال    
 ویخفي المسافرون    
 , ویحلمون وجوھھم في صفرة الظلِّ     
 )25(.)بالغد الرجال متعبون , یحلمون     
عرف . أ(ال , فھو یومئ باأللفاظ نشدان الحریة بات المطلب الرئیسفالحلم البریكاني في     

 الحرمان إال أنھ خضَّب سفوح  قصیدتھالتي تدل على  الشكوى . الیدھشني . یحلمون . الغد)
زاء وحشیة السجن ألم ما الفاظ األأ ، مرتین في المقطعكرر لفظة (یحلمون ) قد نجده  , باألمل 

نتیجة ؛ عب لم والت(العدم . اكتئاب . ثقیل . صفرة الظل .متعبون) تحمل في طیاتھا معنى األ
ین الذین یوھو یتعاطف مع اولئك السیاسنساني لجانب اإللقفاص السجون ملوحا أتعذیبھم في 

, الحقة ساس من مطالبھم أ وھو مطلب, لنشدان حریتھم  إالیجدھم یتعذبون والذنب اقترفوه 
ً وی,  ھو من یستدعیھ مشروع الجماھیر الثقافي والحضاري والشاعر الحق مقاصد  ستلھم وجدانیا
 .اإلنسانیة النبیلة

خرین من ھذا العالم البذئ الذي یسلب حقوق اآل رحیلاللى إوالبریكان في القصیدة یتطلع     
لى محطة إ ھمیجري بفھو یجمع بین السجین والمسافرین في قطار واحد , والسیما حریاتھم 
لى إحلمھ الرئیس في الدعوة  وھو ,فكار الموغلھ في روح البریكان شد األأمحتومة ذلك من 

ل لدیھ مثَّ الذي  نساني اإل لى السالمإدعوتھ عن  فضالً  ,نسانیة والتواصل االجتماعي اإلتحقیق 
 ً  . ) 26( قویا في محطة ماقبل الرحیل النھائي ھاجسا

یرسم من جدید صورة مغایرة ومھمة  نراه,  بالزھور منزلھن یزرع أوحینما یرید البریكان    
 للصورة المشوھة للجانب وھو العالم البدیل شعریا, نساني اإل بروح العطاء يءخر ملآلعالم 

  فھو یقول :  ,  البریكان مساوئھ الذي طالما عانى منوالمعادل الموضوعي لھ , السیاسي 
 ساغرس الزھور( 
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 بل ساشتري بذور !في كل صوب منھ 
 اغرسھا 

 تحوم حدیقة صغیرة
 )27( ) . حولھا الطیورمن 
ً یحلم  الذي الوطن ھو العراق     قل لنابالخیر ذلك حلم الجماھیر الذین ینیھنأ , بھ حراً مسالما
فضل أ أغرم بعطر الحریة ونعیمھا من أجل غد , فقدیطرح االسئلة تلو االسئلة وھو بریكان ال

  .في معظم قصائده تشاؤمھ  ين یخفأدون 
ذلك بسنوات وضاع المتھورة التي شھدھا العراق منذ سقوط الحكم الملكي بل وقبل ألل و    

  )28 ( 1955حرار منذ عام د الوطنیون واألرطوف, حزاب ومنعت األالصحافة عطلت حینما 
ً  وھو یرسم , في القصیدة  ر الشاعر كل ذلكصوَّ  لوطن الجمیل بعدما یتحقق حلمھ في ل مخططا

ور التي یعن الط فضالً  ,حدیقة صغیرة في  فیغرس الزھور, دارة البالد إالخالص من سوء 
 م) .لالجمیل (الحتمثل الحریة في فضاء وطنھ 

القائمة  سیاسیة األوضاع ال نتیجة؛  الشاعر ةمصد مثلتف )1961ن التعذیب عام فما قصیدتھ (أ  
    ونھاك ؛نسانیة إفاقھا ومضات آفي  تحمل إذ ,ت الجائرة فكانت القصیدة ردة فعل إزاء الممارسا

ص في مضامینھ النمثل  فقد ,حداث مریرة من الصراع السیاسي المقیت أجاءت في خضم 
 : یقول , فھو حریات التعبیر  تھمیشجوف بالسلطة والتفرد األ رفض النھائیة 

 بین البروج یزید طولك بالدقائق والثواني(
 وتختفي وسط الدخان ،فتفر منك الكائنات  

 )29() .  وحیدا غوالً 
رائیا  الشاعر جعلمما ؛ العراق بلدنا شد من ذلك الغول الذي التھم أھل ثمة تنبوء سیاسي     

 ) 30(على اختراع المستقبل))  (( أفضل من یساعد معاصریھ, فنراه  خرآلشعبھ قبل أي راء 
التي ھیمنت  ةلیھ الشعب في ظل الحكومات الدكتاتوریة البغیضإیتذمر من سوء ماوصل  بعدما

  , فھو یقول : بشدة على جمیع مفاصل الدولة والمجتمع
 

 لى المفاصل إن العذاب امتد من سمل العیون ف (      
  لى جھاز الكھرباء وما یزالإومن صلیب        
 )31( قرب للجمال )أعدام دق واإلأالعذاب  غدوی       

را مذكِّ , بقوة اولئك الحكام المفروضین على شعوبھم بلغة التعرف الھوادة یخاطب البریكان ف          
 :  لیھإبمصیرھم الذي سیؤولون 

 ك نیتك في سكوأر...  (      
 صوات السبایا )أسترجعت ا, وتتامل الكابوس         
 وھم عرایا  , نبیاءوموت األ، القتلى  جوتحشر        
 ونككي في سصكل المشیب من النواأ ذكرت ما        
 ر في الھواء وجمیع ماشرب التراب وما تبخَّ         
 !الثبات قلبك والمضاء ی ... طفالدمع األأمن         
 ! ونكنالذكاء قلبك في جی  في السحق والتعذیب        
 !كمل ماتطور من فنونك أعاث الرعب تكان اب        
 لى القمر المضاءإترنو  براءة  ّيِ ألكن ب        
 ظلل الغزل الرقیق على جفونكفي اللیل حیث یُ         
 )32(   ویدور وجھك في السماء)        
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كون الشاعر نسجھا ؛ بعاد والدالالت دة واضحة المعالم واألصیالق نَّ إوالذي یغري بالقول            
 ً السیل قد  نَّ إ :مایكشفھ التحلیل نَّ أل ؛و من یمثلھاأالیخشى الحكومة  ھنَّ أ  منفیھا بوضوح  مبینا

 . واستبدادهیتحمل وقاحة الحاكم  ن مھما بلغ الحلم  أننساإ أيَّ ال یطیق فبلغ الزبى 
ً  نَّ أنستشف             ذ لم نجده على الرغم , إانسانیا ھادئاً  البریكان قد حقق في قصائده السیاسیة حسا

ب في بالده نسان المعذَّ ة لإلفة ورقَّ ألكنھ نظر بر, فكاره أماخلف لیدین ن أثره بالماركسیة أمن ت
  .العبودیة دناس أعن ذلك تحریر بالده من  فضالً , بحقھ المشروع وھو یطالب 

ینتمي ((إلى فكرمطلق یتسم باألبدیة التي التخضع ) فھو 33( البریكان شاعٌر نبوئي ویبدو أنَّ            
إذ نجد في قصیدتھ ( أفق الذئاب ) كیف ستؤول الحیاة , ) 34لریاح الزمن الذي یبدد األشیاء )) (

م , وھو یحدس بالسیاسیین  1994إذ قیلت القصیدة عام  العراق ,السیاسیة بعد تغییر الحكم في 
 فنعتھم بالذئاب , فھو یقول :, یستغلون مناصبھم في سبیل سرقة المال العام الذین 

 ... ویعلو ویعلو  (    
 عویل الذئاب     
 ینعون تحت القمر     
 حكایاتھم .. یستعیدون تاریخ أوھامھم     

 لم تعد واضحة ووجوھاً لجداتھم     
 إذ یبدأون التذكُّر     
 یأتي ویخطف أرواحھم     
 في رفیف النسیم     
 صراخ الذئاب      
 وما بین أّمٍ وطفل تھدھده     
 بین زوج وزوجتھ حین یعتنقان     
 وبین المؤذن والقادمین ألجل الصالة     
 وبین التالمیذ والكتب المدرسیة     

 تسقط خاویةً      
 صرخات الذئاب     
 ھموفي غمرة النوم إذ یحتمون بأحالم     
 یتسلل داخلھا     
 ویدوي  ببطءٍ      
 الى مطلع الفجر     
 صوت الذئاب المدید     

    *** 
 الذئاب ستھجم ... لكن متى ؟    
ل اللیل؟      أوَّ
 منتصف اللیل ؟    
 عند الھزیع األخیر؟     
 أوان احمرار الشفق؟    
 أفق من ذئاب    
 أفق من حشود ظالمیة غامضة    
 قلیال قلیال یتحرك یدنو یضیق    
 وثانیة یختفي    
 ) 35(   )في وضوح النھار.     
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فالبریكان بحسھ النبوئي العالي ومن خالل  ، القصیدة تمثل نبوءة سیاسیة لمستقبل البلد           
 استقرائھ لواقع الحیاة السیاسیة برقت في مخیلتھ تلك القراءة للخریطة السیاسیة التي ستعصف

لى ذئب واحد وإنما الى مجامیع من الذئاب المدویة أصواتھا إلیس بالبالد  یدل ذلك إشارتھ 
ما إشارة الى البلدان التي تدعم اإلرھاب , والعابثة بمقدرات الشعب والناھبة لخیراتھ , ولرب

المكر  يف فتسيء لجمیع أطیاف الشعب دون استثناء ألحد , تلك السیاسات التي تشبھ الذئاب
جعل القلق یسري في جمیع النفوس في ذلك  وفي الوقت ذاتھ ،خیرات البالد والخدیعة , وسرقة 

ملون تحقیقھا , ھنا تسقط خاویة صرخات الزمن غیر اآلمن إال حینما یعیشون بأحالمھم التي یأ
 تلك الذئاب ,

ولما كانت مھمة (( الشاعر الجھر بالمستقبل ؛ كونھ یرى ویشعر, ویتحسس بذھنیتھ الخالقة            
وما یتوارى خلفھ , فنراه یجمع بین اللحظتین : الماضیة والحاضرة ؛ لیؤسس  ما یلوح في األفق

من خاللھما لحظة الرؤیا المستقبلیة ؛ فیصیر ألبناء أمتھ إما بشیراً بمستقبل أبھى , وإما نذیراً 
 فقد وجدنا البریكان قد انتمى الى مدرسة الشعر النبوئیة . ) 36بأمور تلوح بالشؤم واالنكسار ))(

د بھا من بین شعراء  نستنتج أنَّ              الشاعر البریكان تناول الشعر السیاسي بنزعة إنسانیة تفرَّ
إذ  ,كما تصدى لذلك شعراء كثر في قصائده  شرار من الحكام ر بسحق األیبشِّ  عصره , فھو لم

 عداء أالبریكان یتعامل بانسانیة عالیة حتى مع  لكنَّ  ,الموت نازل بھم المحالة  نَّ أام بذكروا  الحكَّ 
خرین وھذا یجسد ثام بحق اآلالتي تقترف اآللروح الشریرة لعذاب الرھم بیذكِّ  فقط فكان ھ,شعب

نسانیة على الرغم من الصخب السیاسي الذي كان  یمثل نزعة شریرة وجدھا نزعة الشاعر اإل
كما بشَّر بالخالص من حكم الطغاة  ناء شعبھبأالحاكمین والمتسلطین على رقاب  الشاعر لدى 

الذین عاثوا فساداً في مدة حكمھم البغیض , كما تنبَّأ بسوء األوضاع السیاسیة بعد التغییر الذي 
 .لكن أصیب الكثیر من أبناء الشعب باإلحباط كان مأمل الجمیع  ,

 
  لثلثالمبحث اا

 فكریةالمضامین ال
  

نساني واسع (( سعة العوالم التي انتشر فیھا , واآلفاق التي أطلَّ علیھا إنَّ الفكر اإل             
وكانت تفاعالت وكانت انتفاضات وكانت ردات ونكسات  ... , وأعطاھا  والبیئات التي نھل منھا

إذ إنَّ الفكر (( لم یكن اختیارا فردیا لمادة معرفیة بقدر ماھو استجابة لحاجات عمیقة ,  )37()) 
 ) 38()) في النفوس 

فكاره بلغة دقیقة وصارمة أھو یعبر عن ف ,فكار وشكل شعري دارجأالبریكان شاعر و         
 في اختیار عناوینالسیما ق وخالَّ لوف أیقاع وزني مإمنحوتھ بعنایة وومحسوسة  هصوربینما 

والوجود , الذات العالقة بین األنا  ولعل عالقتھ بما حولھ ھي (( ,فكاره تسبق عقیدتھ أف,  قصائده
المعرفة بقدر ما لذلك تكبر ؛, عالقة معرفة  العمیقة واألساسیة والموضوع , ھي في داللتھا

جعلھ , تأمل البریكان الطویل في  الوجود ومظاھره إذ إنَّ  , )39(تصغر المسافة بینھما ))
موضوعاتھ طرزاً مسلك العالم الباحث في الطبیعة لكن بنظرة المتفلسف الذي یمنح   یسلك 

ً  ,سادرة نحو نزعة الوجود  علمیة لكنھا لى الصفاء الكامل حیث إبعدما یصل  منھامایشع  مترجما
,  فھو یستمد ر عنھا بوعي كامل یعبِّ التي فكاره تبدأ المكاشفة ویتم لھ استجالء حقائقھا أل

ً من صمیم الواقع مموضوعاتھا  منھا ف , من الظالل الملون بألوان شتىلى ھذا العالم إبھا ومئا
ومنھا ما یعیش في بریق الحیاة , فیجد , ة ما یعیش في األجنَّ  اماھو ماثل تحت األرض ومنھ

البریكان في ذلك موضوعات فكریة ونزعات فلسفیة یحاول من خاللھا بث إنسانیتھ في آفاق 
مما توحدت فیھ ؛ العالم الذي عدَّه مطمورا حسب مشاھداتھ وما یعانیھ جیلھ من أثقال المآسي 

 في ي سرتْ تد لشاعرنا تلك النزعة الولَّ  الذينزعة الشؤم والقلق والخوف ومن ثم االغتراب 
 :فھو یقول ما یفصح عن ذلك ,  قصیدتھ (انسان المدینة الحجریة) إذ نجد في , أغلب قصائده
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 رض في متاهٍ ور تحت األم(في العالم المط
 من الحدید واالسمنت والحجر دَّ قُ  
 عنكبوت الخوف والضجرْ  یمدُّ  حیث 
 خیوطھ في طرق الصمت والمفرْ  
 ......... 
 ,ھنا تدور نت أ 
 ك العصورْ ثِ ما تلھث في لھاكانَّ  
 تغني أنت للقبور ؟ . ماذانت ھناأ 
 ؟والصقیعْ  ماذا  تقول للظالم الفظِّ  
 ؟للوحدةِ  وما الذي تسرُّ  
 ن الربیعْ عفي عینیك شئ ما ! تدور  
 )40( ) العدم المریعْ  یمرّ وعن سماء لم  
سست لدى الشاعر أإذ  -وھما ظاھرتان وجودیتان  - والوحدة خوفمن الالشاعر یرى ف          

لى إشارة  منھ إ, رض في متاھة تحت األھ مطمور نَّ ألى العالم كإنظر ی , فھوه الحیاة ارؤیتھ تج
لى العنكبوت الذي یمدّ خیوطھ إیشیرِحدَّة ما یعیشھ المجتمع من معاناة , فھو من  الفزع المریع

ولعلھ األفكار الظالمیة ھو السلطة الجائرة وت بولعل العنك ، المؤلفة من ذلك الخوف والضجر
(انت ھنا تدور)   كل عمر االنسان بداللةألی؛ یقفز بسرعتھ  , وھو ن ترى الزمنأیمكن ي الت

نسان قانط الحراك لھ سوى اإل إنَّ أي  , الزمن المتحرك في مكان واحدلى إ یومئوالدوران 
ً , مرور الزمن  كون الكینونھ باعتقاد الوجودیین ھي مصدر الحیاة  والمحرك  ؛ فاصبح عدما

ن یحرك أدون بعذاباتھ وقلقة ھو ذلك العالم الساكن , ور) م(فالعالم المط) 41ساس للكون (األ
 ً الثوب المزري والمتوقف عن دورة ذلك نسانیة في نزع إھذا الحال نظرة  ىھ ینظر النَّ أ الإ ساكنا

نسان إ الً فھو یقول سائ ,نسانیة الشاعرإل ترمز قصیدتھ بدعوتھ التفاؤلیھ التي تم لیخ ؛ الحیاة 
  :عصره 

 ؟(حزنى)  مسیةٍ أفي  (كم ساعة قضیتَ     
 تنظر في البحر الذي لیس لھ حدود        

 نت للموج الذي یعود أماذا تقول 
 لھ ارتطام بالصخورالخضر (الخلود 
 )... للصخر ..للصخر الذي لیس لھ معنى

 ماذا تقول أنت للطیر التي تحوم
 . والقش الذي یعوم  ؟على اشتعال الماء 

 لعلھ من منبت سحیقوخاللھ (
 محتجب عتیق ئٍ و شاطحجاء ون
 وما الذي تقول للشراع), سینتھي

 والریح التي تھیم , بیض الخفاق األ
 ! طفال واندفاعكبھجة األ مرجٍ في 

 لیمنت في ھدوئك األأماذا تقول 
 ؟ر المغلق والشعاع فق المدوَّ لأل

ً أ   لم تكن یوما
 ؟ر الیحاكم البشرجمیل السِّ  طفالً 

ً أ   لم تكن یوما
 )42) (؟لى القمرإوتشتاق  ستھرع للشم
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  ماھو متحرك وفاعل عن كلنسان ذلك اإل لىإفي تساؤالتھ التي یطرحھا الشاعر  لذا یجدُّ     
الودیعة طفولتھ  لھ  راً والریح) مذكِّ , بیض الخفاق (فالبحر , والموج , والقش العائم , الشراع األ

صولھا أذ لیس في ,إنسانیة بذرة اإلفي أحشائھا عھ تحمل یِّ لیفة طأالتي كانت في بدائیتھا وفطرتھا 
والھارع للشمس ھو  ,فكان في ذلك الوقت یھرع للشمس , ذى بداللة قولھ (الیحاكم البشر) أأي 

 ً ر حیاتھ لیغیِّ , یتحرك أن ن ویمكنھ اآل ,شارة منھ الى حیویتھ في الصغرإ,  الذي یعدو راكضا
 في المجتمع . ةفاعلحیاة لى إالساكنة 

ً یة في اإلدراالبریكان یحاول تحریك مكامن القوى اإل نَّ إ :نقول نْ أھ حوالمندو    لى إ نسان سعیا
ر یجل التغیأ ننسانیة الفاعلة بارادة قویة صلبة تتطلبھا الحیاة مبناء المجتمع من خالل الذات اإل

رادتھ عالء إلإیھ وأنسان عن رعن تعبیر اإل فضالً , جواء الدیمقراطیة ة تسودھا األلى حیاة حرَّ إ
االنفتاح تجاه التطور نسان الشرقي والسیما العربي أن یواكب , ولعلھ یدعو اإلة الكریمة الحرَّ 

 .الزوایا المظلمة في كھوف النسیان  هالحضاري الذي تشھده البلدان المتقدمة بعیداً عن اختیار
نسان لھذا العالم المأساوي ومن قصائده ذات النزعة الوجودیة والتي یمثل فیھا رفض اإل  

العالم , إذ یقول في قصیدتھ  المليء بالخطایا واآلثام , راسماً لنا األجنة التي ترفض الھبوط لھذا
 ( بكاء األجنة) :

 في ظالمھا الدامس( 
 في غالفھا الرجراج
 في جحیمھا السائل

 ً  تبكي دائما
 تشعر بالھدیرفي الخارج

 بارتعادة العالم
 باضطرابھ

 ً  تغفو تفزُّ دائما
 بعیدعلى دوّيٍ الصرخات الغامض ال

 تلتف حول رعبھا
 تبكي بال انقطاع
 األجنة الصغیرة

 األجنَّةُ الشاحبةُ الصفر
 أن تشاھد النور التي ترفض

 .)43( والترید أن تولًد )
رؤیة البریكان ؛ مما جعلھ یعیش في فضاء على قد خیمت سماؤه ، فالفكر الوجودي نجده     

ً االنتماء لھ والعیش تحت , سوداویة األفكار  فھو الرافض للعالم السفلي ( األرضي ) رافضا
ر فھو یرى أن اإلنسان یعیش في خلقھ األول في عالم دامس الظالم عبَّ  ,قة حممھ الحاروطأة 

كنایة عن القلق وعدم الراحة وظلمة الحیاة فیھ , م المظلم الرجراج لعنھ بـ ( الجنین ) ذلك العا
ھدیر العالم الخارجي المسعور ذي الصرخات من لى الرعب والخوف إوسبب ذلك یعود 

التي یسودھا القید ویلھب فضاءاتھا الفتك ؛ لذا فالجنین الھائجة , فھو عالم غامض بجّلِ كیفیاتھ 
مما یجعلھ یرفض القادم ؛ كي الینال منھ مما الیحمد عقباه ؛ في عالمھ یبكي خوفاً من نزولھ فیھ 

لى فكرة أنَّ إك العوالم . ویبدو أنَّ الشاعر یرمي نسان حینما یمر بتلوھذه ھي صیرورة اإل
ال یختارھا لھ  )44االنسان (( الیوجد حقاً اال إذا اختارنفسھ بحریَّة , عامالً على خلق ذاتھ ))  (

االنسان ثمرة لفعلھ , بل ھو عین ھذا  إنَّ : غیره (( وھذا ھو ما یعنیھ الوجودیون حینما یقولون 
 ) 45الفعل )) (

 
 :یقول فیھا  التيقصائد البریكان الفكریة قصیدة (متاھة الفراشة)  ومن    
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 (مھرجان المصابیح
 المصنع ترسمھا نبضات النیون ةالفت

 , الفراشة التستطیع القراءة
 بكل رشاقتھا تْ رفَّ 

 وھي ترقص, دخلت 
 وانطلقت في رحاب المكان 

ً  لمحت فجوةً   من الضوء وانعكاسا
 فانجذبت نحوه

 ةْ عتممُ  سقطت وسط ھاویةٍ 
ً لَّ ت سُ أور ً  ما  لولبیا

 ً  لھْ  من الصلب القعرَ  كبرجٍ  وشیئا
 وخیوط دخان

 كبخار الصھاریجِ 
ً  دخالً والتقطت مُ   دائریا

 لیھإ تْ فخفَّ 
 من حدید ذا نفقٌ إ

 من حدید لى نفقٍ إیؤدي 
 بزاویة المیل تْ حسَّ أو

  فانزلقتْ 
 على حاملِ  واستقرتْ 

 مھاجمة عتالتٍ 
 ةاروكوابس دوَّ 

 من معدنصابع أو
 حزام سریعف

 ھا فجاةً جرَّ 
 على نفسھا ت ْتلوَّ 

 وعمیاء كانت 
ً أ  ؟ ما تفصد من جسمھا كان دما

 ت نفسھا في الھواءأر
 بنصف جناح 
 ونصف جسد

 طرافھاأ كُ ولم تستطع تحرِّ 
 ةْ ارتعاش ولم ترتعش غیر ظلِّ 

 وكانت ھناك 
 رض تزحفعلى األ

 )46. ( )نصف فراشة
ى بھ أحینما ینھ جماالً نصَّ لیمنح  ؛ جواء الحكایة الدرامیةأق في لِّ یحصبح الشاعر المعاصر أ    

في قصیدتھ ذلك ) والبریكان واحد من ھؤالء الشعراء , إذ نجد 47لى الموضوعیة ( إمن الذاتیة 
ضواء المنتشرة في ھذا م على األتترنَّ  التي ة ئالبری وھو یصور تلك الفراشة, الحس الدرامي 

الزاھیھ  فالشاعر بانسانیتھ الواضحة یصف تلك الحشرة .النیون  ةفتالالمعمل الذي تعلوه 
 ,مانھا واستقاللھا أھا الذي یشعر بؤھدأما  ,لوانھا الجمیلة التي یسر منظرھا الصغار والكبار أب

حكایة اجتذبتھا لق روحھا أزھوھا وجمال رشاقتھا و جاعالً من تطوافھا الذي یمثل حریتھا بینما
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 , خلف مسرح ھذه األضواء كنَّ الزاھیة األلوان , ل مصابیحھبأضواء المسرح الكبیر الذي یشع 
 , وكوابس دوارهجمھ امھ ھو ظالل معتم وقطع من ساللم لولبیة وخیوط دخان وحامل عتالتٍ 

 .جزاء ألى إع قطَّ تذ تإ ,مما جعلھا تالقي مصیرھا المحتوم  ؛سریع م احزف
لى المظاھر البراقة والشعارات إومأ أفقد , دھا الشاعر لى معان فكریة تقصَّ إالقصیدة ترمز  نَّ إ   

فیعیش على  ,الفتات لملھ ھذه احالمدویة والبھرجة المغریة التي ینطوي تحتھا ممن یجھل مات
و أربھا الكائدة آلم نسان حیاتھ ویكون ضحیةفبجھالة ربما یفقد اإل, لھ  شعاراتھا وما یدري ماتكنّ 

 ً ن أوربما یمكن , والمعتنق لھا بجھالتھ أو المؤید أللناظر لھا  تلك التوجھات التي تعمل خالفا
فكار الغرب المسمومھ التي دخلت عالم الشرق الممثل بالقیم الثابتھ ألى إالت ترمز ھذه اآل

لبالد وذوي النفوس من جھال ا ن كثیراً أو,  رجاس واألدناس صیلة ذات البراءه من األاأل
ھا نَّ أال إ ةوالمنجی ةھا المنقذنَّ إ ةوبعضھم من وجد منھا مظن ,روا بھا وصفقوا لھا ثَّ أالضعیفة من ت

مضیعة  بداً أفھي  ,في الكؤوس  السمَّ  فھي وسیلة للتدمیر كمن یدسُّ ذلك من عكس على الكانت 
  ة .بافكار مشینومبادئھ رھقت الشعب وخلطت قیمھ أبل حتى , للجھد وللثروات 

فجعلھا تنوء بدالالت فكریة , الشاعر البریكان استغل بعض موضوعات الحیاة  نَّ أنستشف     
 ً نسانیا لكن یوجھھ برؤیا فكریة عمیقة تحمل من المعاني ما یجعل القراءة إ فھو یطرق موضوعا

وقد وجدناه یلعن في شعره , المركزیة  القصیدة داللةسبح في فلك یكثر من رافد داللي أر بتبشِّ 
 لى استعباد الشعوب المغلوب على أمرھا من خالل بھرجتھ البراقةإالذي یسعى الفكر الغربي 

ن یعیش من أنسان ة ذات الطراز النقي ھي التي تمكن لإلئالحیاة البری نَّ ألینا بینما یرى إالوافده 
ثلھ ك عندما یحمل قیمھ وعاداتھ ومُ وذل؛ مل في المستقبل الرحب مما تمنحھ السعادة واأل؛ جلھا أ

 ً  . جلھا فوانھ ألنبھا وعامال بكل ع محتفظا
 
 
 المبحث الرابع 
 خالقیةأمضامین  
 
د معالمھا بكثیر من قصائده التي خالقیة التي جسَّ ومن نوافذ البریكان الشعریة نافذتھ األ   

وھو یعبر عن ، خالق الشاعر ألطاف زرعتھا أبنساني العمیق الذي تكلل حملت حسھا اإل
و غیر مفید , أ وكل ماھو مفید ومثمر  , نباتاتالحیوانات وال مشاعره تجاه مخلوقات هللا بما فیھا

وضحنا أسھم في بناء الحدث القصصي كما أھو من , داثي حالشاعر ال نَّ أ وكما نرى وغیر مؤذٍ 
 ً مام أ ةھیاغیر قابلة للقراءة الشف القصیدة المركبة بھذه المواصفات قصیدة((صبحت أذ إ , سلفا

عن غموضھا وما  فضالً , نشد فیھ الیحتملھ جمھور المستمعین الزمن الذي تُ  نَّ أل ؛الجمھور 
  )48اتھا الكثیرة )) (ئیلیات لشرح جزوَّ أتحتاجھ من 

 لتشكَّ  ةعمیق لمعانٍ تلوح  دالالتمنھا ضھ نَّ أ الَّ إسلوب واضح أكتب قصائده ب قدریكان بالو    
لكي تكون مفاتیح  ؛سس لھا الشاعرألیھا من خالل شفرات إخفیة یمكن الوصل  ةً في قصائده بنی

  لقصائده 
ھي , لى الرفق بالحیوانإداعیة األمم الو ,سالم اإل أخالقصائده التي حملت قومن بین    

 قصیدة 
  :(رحلة القرد) التي یقول فیھا 

 (داخل القفص الخشبي 
  ةفي مؤخرة الشاحن

 یبدو علیھ الھدوء , یقبع القرد
 ص ماحولھ یتفحَّ 

  رض مسرعةً تنطوي تحتھ األ
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 تتباعد عنھ المناظر 
 تنطلق الشاحنة

 وى والینتھي في الطریق الذي یتلَّ 
 وھي تھتزُّ 

 رد یضطرب القِ 
 یستعید الھدوء  ھُ لكنَّ 

  تحدیقھُ ویواصل 
  غبراء  ,صفراء  ,المزارع خضراء 
 تحت ضیاء النھار

 الصغار  ,النساء  ,الصخور  ,النخیل 
 الوھاد ,التالل  ,القبور  ,البیوت 
 .  المدن ,القرى 

 ویبدو القمر  ,ثم یاتي الظالم 
 ,یحلم القرد بالغابة النائیة 

 راجیحھا أو
 یتنفس دیك الصباح

  . ةً المناظر المع حُ ووتل
 ةتدخل الشاحن

 )49( من غبار) ةً غیم
س ذ كرَّ إ , عالٍ  رومانسّيٍ  وتفاصیلھا بحّسٍ  , تماھیاتھاكان رحلة القرد بكل ییسرد لنا البر     

مقومات قصائده من  دَّ مذ استإ) 50 ()) ة في القصیدة الحدیثةالمحلیَّ  ةیھ النزعنسمِّ  نْ أمایمكن ((
النتاج البصري  نَّ أقلنا  نْ إالنبالغ  ((ولعلنا  , خرىأ ةً وواقعیة تار,  ةجواء رومانسیة تارأبیئتھ ب

 ,محمود البریكان و ,ذو طبیعة خاصة یكاد یشترك في تحدید سماتھ عدد من الكتاب : السیاب 
من بین  نَّ ...إدب ھؤالء أنبحث عن توحد  نْ أومن الصعوبة  ,محمد خضیرو ,سعدي یوسف و

ي من الروحانیھ الممتزجھ بتقدیر حسِّ  عالٍ  فرھا على قدرٍ الینا توإل مالمح تلك النتاجات كما یخیَّ 
, ھم یفترقون في منحى الموضوعات نَّ أ الَّ إ) 51() لى التوحد مع الطبیعة )إشیاء مقابل السعي لأل

 .منطلقھ واتجاھھ الشعري  شاعرٍ  لكلِّ ف
یقص لنا الشاعر  , إذ ھوالَّ إالیعلمھا  لغایةٍ والقرد ذلك الكائن الذي خلقھ هللا سبحانھ وتعالى      

 فيق یحدِّ  ة ,ما حولھ من مناظر جمیلفینظر إلى  , وھو داخل قفص خشبي, ابتھاج ذلك القرد 
 , التالل ,القبور ,  البیوت  ,الصغار  ,الصخور ,   ءالنسا ,النخیل  ,(المزارع  :  كل شي یراه

الحیاة بطعمھا  یھ حبّ ثارت لدأمما  ؛ذ تتوالى على بصره المناظرإ , )المدى , ىالقر , الوھاد
 بعیداً  ى حقالً وتمنَّ  دھشھ ذلك أف , النفس فيلوان مظاھرھا وعذوبة مشاھدھا أبتشاكل و, الجمیل 

ً  یراه جمیالً في وفطري ائلى كل ماھو بدإوھو ینظر , یعیش فیھ  ً عشتنم , رائقا بتلك اللحظات  ا
 .سریرتھ ولطافة بھجتھ  صدقبالسعادة مستشعرھا بالوارفة 

نسانیة التي تبرز فیھا صورة من صورھا لى فكرتھ اإلإن یصلنا أالشاعر البریكان یرید  نَّ إ    
بل ھي معلم مھم من معالم ,  تحقیقھا لىع مثالنسان الالتي یحرص األخالق  وھي األَال أ

, ھذا الوازع الروحي المھم ن تناضل في سبیل تحقیق أال إانفكت الدیانات  التي ماالحضارات 
  :فھو یقول 

 ةن جفنھ دمعع(یعطس القرد . ویمسح 
 ویواصل تحدیقھ 

 فق والشمس تقفر فوق األ, المناظر تھتز 
 یشعر القرد باالنزعاج 
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 .لحظة ویواصل تحدیقھ 
 . رقامھاأتتباعد نصب الطریق و

 فقأفق ینجلي یختفي األ
 تتوالى المناظر مدھشة متسارعة

 لوانھاأر تتغیَّ 
 من السحر الینتھي  يءٍ رحلة القرد تبدو كش

 حولھ ص ماھ یتفحَّ نَّ إ
 كل مایستطیع 

 ق یحدِّ  نْ أ
 ً  عن المختبر  الیعرف القرد شیئا

 جھزةغرفة األ
    والمجاھر والمبضع الدموي

 بیض المستدیراأل ھِ صنع من مخِّ حیث تُ 
 ....., نات التجاربعیِّ 

 من فجوات القفص
 شئ  یلقي على كلِّ . ینظر القرد

 )52( ساكنة) نظرةً 
     
بینما یرى , فیعیش حیاة مذھلة معھ , ثار لما ھو جمیل یُ  ,شئ  اه یتفحص كلَّ نرالقرد  نَّ إ     

ھ المستدیر صنع من مخِّ مباضع ومجاھر (حیث تُ  حة :ت جارآلآھ تحلرخر من في الجانب اآل
بعبارة (فھو یلقي ما سیكون  مراً أ نَّ أیحدس ببصیرتھ لكنھ فھو الیعلم ما ذلك , )  بنات التجارعیِّ 

 . علیھا نظرة ساكنة)
النص  ةالشاعر قد ترك لنا في قصائده شفرات تكاد تكون لنا مفاتیح لمعرفة ماھیأنَّ نرى    

) رموز للجمال  المزارع, والنساء و ,في مخیلة الحادس (فالنخیل ن كانت بنیة النص واضحة إو
 على العلم والتطور بقرینھ ذ لم یدالَّ إ , في سیاق النص لملأل انرمز) والمجھر  ,المبضع (ا مَّ أ ,

ھي من , ولى فالصور األ, (التجربة التي یزاولھا صاحب المبضع والمجھر على مخ القرد) 
 , ما صورة المبضعأ ,بالمناظر والمشاھد  ةوقات الفطریة المتمثللأي المخ ,خلق هللا سبحانھ 
ق یحدِّ  القرد  فراح، اطمئناناً  نسان من مخلوقات هللاغیراإلتمنح  نسان التي الفھي من خلق اإل

 اً كون القرد واحد؛ نسان اإلذلك  جھَّزه لھالذي نظرة ارتیاب لھذا المشھد  يبدی  ھمما جعل؛ بھا 
ذ الیعلم مایدور في ھذا إ, في رحاب هللا وفضاءاتھ  فطرتھاعلى من المخلوقات التي تعیش 

ً أوالیعلم ،  انسان باسم العلم والتكنولوجیاإل فعلھی ماو ,الكون الرحیب  نسان اإل عبث بحقیقة یضا
 . القردھذا شاھد على ذلك و ،خرى والسیما الحیوانات والنباتات بحق مخلوقات هللا األ

عن  فضالً  , ھ من مخلوقات هللا الذي النعرف كنھھانَّ أل؛ لى الرفق بالحیوان إفالشاعر یدعو      
والجانب , جانب  من والحفاظ علیھا ھذا, وصت باالھتمام بھا أ ما الدیانات السماویة كثیراً  نَّ أ

على حیان كثیرة أبل وتقتلھ في ,  نسان لبني اإل يءالبریكان یلعن االفكار التي تس نَّ إخر اآل
و أفعل یرتكب  لكلِّ  منكراً  أخرىو,  ذراً حفنجد البریكان مرة م, العلم یتطلب ذلك  نَّ أالرغم من 

زاء أخالق البشر أتصور  نسانیةإھي دعوة , مخلوقات هللا جریمة تقع بحق أي كائن حي من 
 . خرىالكائنات األ

نسان بقیمھ اإلھي رؤیا ھادفة تدعو لى تمسك , یا البریكان تجاه الوجود والواقع ؤر نَّ إ    
ذا انبثقت إالیتم اكتمالھا اال ((فرؤیا الشاعر , جداده أباؤه وآخالقھ التي تربى علیھا أوعاداتھ و

والبریكان ) 53( ))ویستقطب طاقتھ الروحیة ونشاطھ الحسي یشغل الشاعر  يمركز عن ھمٍّ 
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رقة كیق قور ,ذو حساسیة فائقة الشعور  أنَّھ ذلكیدل على , مشھد الحیوان البائس مایھزه كثیراً 
 .فھو ینعى الناس ویبتئس لما یرتكبوه من جرائم بحق مخلوقات هللا سبحانھ , وتار الموسیقى أ

ة أخرى یعطف على جواٍد قدیم  , ف         :یقول ونراه مرَّ
 (الجواد القدیم

 صیلجواد السباق األ
 ھ المالعبتجالذي توَّ 
 فق األ دھ الغمائم عنتواحتضن

 ثقالھأیستمر یجرجر 
 ویصارع طول النھار شكیمتھ 

 العربةة عتتصاعد قعق
 ةع من داخل اللبسمَّ تیو  رهفتخدِّ 

 ھمقصداء تصفیأالھتاف الطویل و
 في الفضاء ویسحب جثتھ

 )54( )ة داخل الطرق المترب
المطلق ما یطلق  القصیدة منوھو یعیش في ز ,لى الزمن التاریخي إالشاعر ینظر  نَّ أیبدو     

ر عنھا الناقد غاستون باشالر ھي التي عبَّ ,عریة الشھذه اللحظة  نَّ إحظة الشعریة ((لعلیھ بال
فالشاعر  ) الذي یمنح القصیدة سر دیمومتھا ,55(وھي الضوء الخالد )) , بداع ویة اإلاھا : زنَّ أب

 ً ً لى الواقع مكثِّ إ ماینظر غالبا ھو , تلك اللحظة  نستذكر والذي یجعلنا , القول الشعريفي لحظة  فا
. ر صورة الحیاة بمختلف تماھیاتھا شیاء ویغیِّ د األدرضي الذي یبألارؤیة الشاعر للزمن 

 ه ,من ظواھر ظاھرة الَّ إقبھا اوتعوما الفصول  ,وحركة الزمن لھا تاثیرھا على الحیاة 
فشیخوختھا  , ثم ھرمھا, تھا حتى فتوَّ بدایاتھا )  ( طفولتھاومتغیرات الحضارات في بنائھا من 

 نَّ أفھو یجد , خالقیة نسانیة األوھي ملیئة بالنزعة اإل,خرى أنظر  ةھا البریكان فلھ وجمَّ أ) 56(
ا میزھو بنفسھ حین -اق بوھو في حلبة الس -ومشجعیھ الجواد الذي طالما افتخر بھ صاحبھ 

ملقى في ر الزمن اغب معیجد نفسھ , وشكیمتھ الجادة فضاءات المالعب بسرعتھ الباھرة یخترق 
, بالضرب تارة  والھوان ةِ ذلموال العربات التي التمنحھ سوى المھانةِ وھو یسحب , الطرقات 

 التعیس ,وحاضره المجید بین ماضیھ  ھحالستشعر وھو ی ,خرى أجھاده فوق طاقاتھ تارة إوب
عوتھ للرفق دول : ھو األ: في اتجاھین ھ دعوتھ یوجِّ  من خالل ھاتین الصورتینالشاعر  نَّ أغیر 

ونبذ روح الكسب المادي  ,الحیوانات برعایتھا والحفاظ علیھا صحاب تلك أواھتمام , بالحیوان 
ً إلى من مقتنیاتھم  ءُ جز , ھير یمن تلك التي یراھا الكث ھو المعیار الذي نانیة نبذ األ, مومئا

ً أنسان ساس في تكامل اإلاأل نسان لى احترام اإلإخر : ھو دعوة الحكومات ما االتجاه اآلأ , خالقیا
ن لم وھذا لآل, بنائھا أومات والدول جھود كم الحقیِّ تُ  نْ أ البدَّ و , دلالذي طالما خدم الباء طالمع

, ة النسیان  رمى في سلَّ ویتقاعد عن عملھ یُ  نسانفحین یكبر اإل, یتحقق والسیما في العراق 
 .ذكر و اھتمام یُ أوالمشقة دون رعایة ویزاد علیھ العناء 

ً موضوعاتھ األني بالبریكان ی نَّ إ     ھا نَّ أ الَّ إستھان بھا یُ  ما كثیراً   من مخلوقاتٍ  خالقیة منطلقا
ً  ,الحفاظ علیھا :   والً أیدعو  ,ودعھا هللا لبني البشرأودیعة  خذ العبرة منھا في أی نْ أیحاول  وثانیا
ً  أمبد نَّ إ. حیاتنا   ؛ حاجز بینھما ذ لیس ثمةإ ((لشعره وثیقا بالبنیة الفنیة  البریكان  یرتبط ارتباطا

ثیر أو عالقة تبادل التأو شكل خارجي بنواة داخلیة أ ,عالقة جزء بكل لیست العالقة بینھما  نَّ أل
الذي ) 57قوى من تلك العالقات الثابتة)) (أة یترابط إل ةنما ھي عالقإو ,بین الكیف والكم

ً یجعل منھا كُ  نْ أالبریكان بامكاناتھ الفنیة استطاع  ً  الَّ ً مؤسِّ ,  متماسكا وداللیة  ةبذلك وحدة جمالی سا
لى مستوى إبل یرتقي بھا  , م المشاھد ((في حركتھ الحسیة العابرةالیقدِّ فالبریكان , واحد  نٍ آفي 

تفصیل من تفاصیل  حزن في كلِّ مى بعنف الفكرة الشعریة یتمشَّ  دمَ  نَّ إ, من الداللة الفكریة الحیة
 )58المشھد وحركتھ داخل النص )) (
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ً  نْ إو ,ر نساني غیر المبرَّ صور العبث اإلمن خرى أ نا الشاعر مرةً یویر      صغیراً  كان جرما
  )  اتقفز بین مجرَّ إ فیقول في قصیدتھ ( ,یة وئفیھ من القدرات مایقاس بالسنوات الض نَّ أال إ

اقفز بین إ(  تمجرَّ
 یةوئقس قفزاتك بالسنوات الض

 جرامر بمالیین االفكِّ 
 رضیةات من الكرة األبمالیین المرَّ  بركأ

 ؟ ر كم في الكون مجراتفكِّ 
................................ 

 نسان ھاھو ذا اإل
 السود سلحةِ المثقل باأل

 ك في خططنھَ المُ 
 خرىأسلحة أ اعةِ صنل

 ھاھو یقعي
 رض تعبان على األ
 ینظر بفضول

 في ملكوت الحركة
 ?ھل تتخیل 
 ?تتخیل  نْ أھل تقدر 

 قفز إ 
 حسب قفزاتك إ

 بالسنوات الضوئیة
 ?ھل تتحسس نبض الكون 

 قفز إ ,قفز إ
 )59( بین مجرات)إقفز

وھو یبحث , نسان نفسھ نسان طاقات كثیرة وكثیرا ما نسي اإلالشاعر یجد في قدرات اإل نَّ إ    
 , كبرالعالم األفیھ نسان انطوى في اإل وكأنَّ , الیھمھ سوى ذلك , عن منجزاتھ ولمعان اسمھ 

ف آلتبید اآل نْ أمكانھا إذ یؤثر الصناعات التي بإ, حیان كثیرة أخالقھ في أعلیھ فقدان  يیرثلكنھ 
تحیا في عروق بني  نْ أ التي البدَّ خالق وھو الیرعوي لوزاع اال, بل المالیین من المخلوقات 

  00000یدیھم أبین ن مصائر العباد أل ؛والسیما العلماء والمفكرین منھم , دم آ
رُ  البریكانو      التي خلَّفتبان الحرب العالمیة الثانیة أوھو الذي شاھد ما ارتكبھ الحلفاء  یذّكِ
حاطت بھ أیام ذلك العالم الذي في قابل األ مایشھده ,  ةوالسیما الماساة الیابانی ,دمار للعالمال

البریكان من الشعراء ذا ماعددنا إوالعراق فغانستان أوالسیما في یوغسالفیا  ة ,الحروب المدمرِّ 
     . وئیینبنال

د بی, مر اسمھ حد رواد الشعر المعاصر في العراق الذي غُ أھو , الشاعر البریكان  نَّ أیتبین     
تنؤء بالكبر  ةناضج زھاراً أدب العراقي لأل قد قدَّم, عالم ریادة الشعر العراقي أ أنَّھ من

من قضایا  والعنفوان الشعري في مدیاتھ الداللیة التي حملت موضوعات عالجت فیھا كثیراً 
 .خالقیة قتصادیة واألحداث السیاسیة واالزم باألأحیاتنا ومشكالتنا مع واقعنا المت

   
 
 لخاتمةا

 :یليماضمن منھج القراءة والتلقي من نتائج البحث التطبیقي إلیھ  توصَّل أبرزما  
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  شاعراً كونھ  , كان وذلك بنبذة مختصرة عن حیاتھیف بالشاعر الرائد البرالتمھید : عرَّ  -1
 وفاتھ  لمع  بعد قد  نجمھ نَّ أال یحبِّذ البروز إ مفھو لدبیة وساط األلى األإلم یظھر  مغموراً 
مما جعل شعر ؛ دت الدراسة على منھج القراءة كَّ أوقد  دب ودارسیھ.متذوقي األقبل من  والسیما

وساط النقدیة العراقیة في للتطبیق على وفق ھذا المنھج الذي عرفتھ األالشاعر خیر مادة 
 . السنوات االخیرة لعصرنا الحالي

       
حاول معالجة الذي  جتماعیة في عصر الشاعرول رسم معالم الحیاة اإلل المبحث األتكفَّ  -2

 كانت على صنفین :مع انذاك تحیاة المج نَّ أینا أذ رإ في أشعاره , برز ظواھر الحیاة البائسة أ
التي نسانیة رؤیة الشاعر اإللیضاح إخر مجتمع الفقراء مع اآلكان بینما  ,ثریاء مجتمع األ ول:األ

ما ناءت بھ في ذلك من خالل ء على مساعدتھم كلَّلھا في الوقوف مع الفقراء وحث األغنیا
 .قصائده 

 نَّ أذ وجدنا , إفقد تكفل دراسة مضامین السیاسة في شعر البریكان  ,ث الثانيحما المبأ  -3
نھ أال إفھو على خالف شعراء مرحلتھ  ,ینظر نظرة انتقامیھ للسالطین والحكام ال الشاعر

رحمة هللا  نَّ أل؛ و براءتھم أھو الكفیل بعقابھم , مر هللا تسلیمھم أل نَّ ألمرموقة یرى انسانیتھ إل
، فكانت دعوتھ ھي  ھمبول من كفالة الخالق سبحانھ د على الشطر األكَّ أ نْ إو, شئ  وسعت كلَّ 

خ في شعرة مرحلة عصیبة من تاریخ العراق الحدیث .  السالم . وقد أرَّ
فكاره أ ذ عبر الشاعر من خالل قصائده عن, إ المضامین الفكریةالمبحث الثالث وقد تناول  -4.
التي  ت الخطیرةوالتحدیا ,لى ھمومھ إشار أفقد , ربي یترك الواقع الع مول, نسانیة تجاه الواقع اإل

والفكریة ة وھم یحاولون بتقنیاتھم التكنلوجی, في تلك المرحلة  ةالغربی القوى من قبل تناوشتھ 
عن تھدیم بنیتھ النفسیة  فضالً , بادئھ ومعتقداتھ مء والسیطرة على فكر الشرق وتھدیم یالاالست
وما سیجري فیھ من أحداث ووقائع , یحدس ویستبصر المستقبل  , كما وجدنا الشاعر خالقیةواأل
 .حمد عقباھاتال 
 نْ أفحاول , رت فضاء قصائده خالقیة التي عطَّ المبحث الرابع  المضامین األ رصدوقد    -5

طغیان بعض  كما أشار إلى رض الواقع أ سماتھا مننسانیة تكاد تنجلي إخ من خاللھا قیم یرسِّ 
ً مخلِّ  ھیمنة العالم المادي على العالم الروحي : المفاھیم الوافدة لدیارنا منھا   درانسوأ األأ فا

برز القضایا أكد على أفقد , صالتھا أب ةوالمتمسكالتي تكاد تقضي على الروح المؤمنھ   ةاألخالقی
لك مفھوم ذمن خالل  زن یبرِّ أواحترامھ والینسى  الكبیرنسان السیما قضیة الرفق باإلو,  ةھممال

نسان شیاء التي ترقى باإلھم األأ بداً أ ینسَ ولم , شیاء ضعف األأب أیبد فرأیناه(الرفق بالحیوان) 
  ة .رض مسالمة مطمئنأ ھ یعیش فيوتجعل

لمستقبل العراق نزعتھ النبوئیة التي جسدھا في كثیر من قصائدة , التي وجدناه یحدس فیھا  -6
وما سیؤول إلیھ , وقد لمسنا تلك النبوءات على أرض الواقع وأھمھا االحتالل واألطماع 
الخارجیة , ودور العولمة في القضاء على الستراتیجیات الكبرى لدى االنسان العربي وال سیما 

 االنسان العراقي .
                                                                             

 التوفیقومن هللا                                                              
 
 

      
 : الھوامش

 
 26م  :1974, 36ظر : محمود البریكان الشاعر الرائد ,مجلة المدى , ع ) ین1(
 4ینظر :  شعر محمود البریكان (دراسة فنیة ) رسالة ماجستیر : ) 2(
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  8اإلبالغ الشعري المحكم : :  ینظر ) 3(
     1961 , 21,ع . مجلة المثقف  15م :  1961،  2ینظر : مجلة الفكر العربي, ع  )4(
       1993,  12-11وع 20م : 1993, 4-3. األقالم ,ع  18م  :1961, 23, ع 23 :        

 . 26: 1994,  3,و ع 18:        
 29: م 1974, 36المدى , عینظر : ) 5(
 4ینظر : متاھة الفراشة : ) 6(
  4ینظر : متاھة الفراشة  :) 7(
   85ینظر اتجاھات النظریة النقدیة المعاصرة :  )8(
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   85المشرقي المعاصر :)ینظر :فلسفة المعنى في النقد العربي 12(
 71) متاھة الفراشة :13(
 )في الشعر الحر, جریدة القبي ,مقال , لمیعة عباس عمارة .14(
 127)جمالیات الشعریة :15(
 68) متاھة الفراشة : 16(
 29: 1974,  36مجلة المدى ,ع)17(
 105) الفلسفة الوجودیة : 18(
 8) متاھة الفراشة :19(
 11) منازل الرؤیا :20(
 وما بعدھا . 15ینظر : دیر المالك :  )21(
,عن  74, في الریاح التاریخیة :  72, فن التعذیب :  33قصیدة   المرصود :ینظر :  )22(

 .  83الحریة :
 66)  الوجود والحریة :23(
 42)متاھة الفراشة :24(
 46) متاھة الفراشة : 25(
 66) )  الوجود والحریة :26(
 48) متاھة الفراشة : 27(
 . 17,دیر المالك : 20) ینظر : محمود البریكان ( دراسة ومختارات ) : 28(
 72متاھة الفراشة :  )29(
 178الحداثیة عند أدونیس :  ) آلیات الشعریة30(
 72) متاھة الفراشة : 31(
 73) متاھة الفراشة : 32(
 وما بعدھا . 433) ینظر : النبوءة في الشعر العربي الحدیث ( دراسة ظاھراتیة ) :33(
 435) النبوءة في الشعر العربي الحدیث ( دراسة ظاھراتیة )  : 34(
 . 177 – 176) متاھة الفراشة : 35(
, وینظر الرؤیا في  34-33) النبوءة في الشعر العربي الحدیث ( دراسة ظاھراتیة ) : 36(

 22شعر البیاتي :
 .   9) الفكر العربي في مخاضھ الكبیر : 37(
)38 ً  . 47عن العقل والحداثة :  ) دفاعا
 . 39) الصوفیة والسوریالیة :39(
 . 62) متاھة الفراشة :  40(
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 . 42) ینظر: الفلسفة األلمانیة الحدیثة : 41(
 . 62) متاھة الفراشة : 42(
 178متاھة الفراشة : ) 43(
 166) مشكلة الحریة : 44(
 166) مشكلة الحریة : 45(
 . 130- 129) متاھة الفراشة :46(
 . 19) :ینظر : دیر المالك :47(
  177) شعریة الحداثة : 48(
 . 108-107) متاھة الفراشة : 49(
 50النبرة الخافتة : )50(
 . 51 -50) النبرة الخافتة :51(
 . 109 -108) متاھة الفراشة : 52(
 34) في حداثة النص الشعري  ( دراسات نقدیة) : 53(
 132) متاھة الفراشة :54(
جامعة بغداد :  –) الزمن في شعر الرواد , رسالة ماجستیر , سالم األوسي , كلیة ابن رشد 55(

44  . 
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الرؤیة (منھج تكاملي في قراءة النص) د.سمیر شریف استیھ دار وائل للنشر منازل  -21

 م2002.  1والتوزیع .عمان االردن .ط
.    1ة . فاطمة المحسن .دار المدى للثقافة والنشر .سوریا .دمشق طفتالنبرة الخا -22

 م 2000
 النبوءة في الشعر العربي الحدیث دراسة ظاھراتیة , د . رحیم عبد علي الغرباوي - 23
 بین الفلسفة واألدب , د . محمد عناني , الھیأة المصریة العامة الوجود والحریة  -24

 م .2010,  1للكتاب , القاھرة , ط        
 
  ً  الدوریات -ثانیا

     
بغداد , دار الشؤون الثقافیة العامة, مجلة االقالم  ,محمود البریكان  ,قصائد البریكان  .1

 م .1993سنة  4- 3.العدد 
عدد ,بغداد  ,دار الشؤون الثقافیة , مجلة االقالم  ,محمود البریكان ,قصیدة ارتسام  .2

  1993,وز شھر تم
دار الشؤون الثقافیة , مجلة االقالم , محمود البریكان , قفز بین مجرات أقصیدة  .3

  م . 1994 , العدد الثالث , بغداد , العامة 
.  23العدد , بغداد , مجلة المثقف , محمود البریكان, الحجریةنسان المدینة إقصیدة  .4

 م . 1961
العدد , بغداد , دار الشؤون الثقافیة العامة  ,محمود البریكان , القدیم قصیدة الجواد  .5

 م .1993 , 3-4
 م.1961 , 21عدد , مجلة المثقف , محمود البریكان , رحلة الدقائق الخمس قصیدة  .6
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, دار الشؤون الثقافیة العامة , مجلة االقالم , محمود البریكان , رد ققصیدة رحلة ال .7
 م .1993,  4-3بغداد . عدد 

دار الشؤون الثقافیة العامة , مجلة االقالم , محمود البریكان , قصیدة غیاب الشاشة  .8
 م .1993 , 12-11.بغداد عدد 

 م .1961, العدد الثاني , مجلة الفكر العربي , محمود البریكان , قصیدة فن التعذیب  .9
 م1982, اذار  21جریدة القبس , لمیعھ عمارة ,  .في الشعر الحر 10
 36العدد , بغداد , مجلة المدى , طراد الكبیسي , . محمود البریكان الشاعر الرائد 11

,1974  
 

 ثالثا: الرسائل الجامعیة 
 , ابن رشد /كلیة التربیة ,  الزمن في شعر الرواد (رسالة ماجستیر) سالم االوسي  -1        

 م 1990جامعة بغداد           
مة عبد الرزاق اس, أ (دراسة موضوعیة فنیة)رسالة ماجستیرشعر محمود البریكان -  2   
 , 

 م 1999, جامعة البصرة , االداب  كلیة     
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 الجملة في القصة القصیرة جدا مجموعة المعدان أنموذجا

 زینب عبد المھدي نعمةد. 
 جامعة بغداد

 مركز إحیاء التراث العلمي والعربي
 المقدمة 

 دبیة فقداألجناس دراسة واالھتمام كمثیالتھا من األا بالجد صیرةقلم تحظ القصة ال
روایة التي تناولتھا موضوعات الي ة شوطا كبیرا من حیث الموضوعات _أقطعت الروای

ائرین لنجد منفذا نغوص عبره الى ننا نقف حفإ ذا ولجنا عالم الروایة_ثیمة أو نقدا أو دراسة فإ
ما باب استھ وكذا الحال للقصة القصیرة ،أسبارھا فنقتنص موضوعا یصلح للغور فیھ ودرأ
 شعر فقد تھلھل من كثرة الطرق فیھ،ال

ھو  جدالدراسات التي درست القصة القصیرة وضوعات واولعل السبب وراء قلة الم
قصیرة جدا في وجھ من فند وجودھا أو ألحقھا وقفت القصة ال حداثتھا نسبة الى غیرھا فقد

لیة ون تثبت وجودھا،فبرز كتاب حملوا مسؤبالقصة القصیرة إذ استطاعت بعد جھد جھید أ
 ظھر الدراسات التي تھتم بھا وبموضوعاتھاالكتابة في ھذا النوع من السرد ثم بدأت تبعا لذلك ت

للبناء الفني للقصة كثر الدراسات صبت على التأسیس والتجنیس ولم تول بالغ اھتمامھا لكن أ
من أثر  و العنونة ومالھالقصیرة جدا،أو أنھا _أي الدراسات_تناولت ذلك البناء من حیث العتبة أ

ما بناؤھا من حیث نواع البدایات والنھایات ، أأنھا ركزت على أو في بناء القصة القصیرة جدا أ
القصیرة جدا معلنا نھایة القصة  ینطفئ ا سرعان ماھالدراسة الن حدثالحدث فقد نأى بعیدا عن 

غ لى اتخاذ الجملة في القصة القصیرة جدا موضوعا للبحث لما لھا من بالاألمر الذي حدا بنا إ
نشاء لقصة ،ال بل ھي عنصر التألیف واإلعلى رقعة احجار التي تتحرك األثر في بنائھا فھي األ

ولذا وجدنا أن تقدیم البحث ألنواع الجملة في العربیة ضرورة اقتضتھا والتركیب والتخییل.
أما المبحث الثاني فقد درس الجمل في مجموعة المعدان للكاتب بدر  الحاجة في المبحث األول ،

 وارد السالم.

 البحث.ا لھا بعد الدراسة وبنتائج توصلن ثثم ختمنا البح

 )انواع الجمل في اللغة العربیة (المبحث االول 

جھود خالصة فیھ ابن مالك في ألفیتھ  ظ جمیل كاستقم ) بیت من الشعر جمع(كالمنا لف
في تركیبھا متكونة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو مسند فالجملة  ،العلماء والنحویین القدماء

قسم  ذإالنحاة واللغویون . لى غیرھا من التسمیات التي وضعھاأو إ و مسند وعمدة ومسند إلیھ أ
،والى ، بحسب الالسم والفعل خرى فعلیة جملة اسمیة وأالجمل في العربیة الى النحاة  بعض

وغیره من  1مثبة ومنفیة بحسب النفي واإلثبات ،والى خبریة وإنشائیة بحسب الخبر واإلنشاء
فبادئ ذي بدء نحن مع تقسیم الجملة الى اسمیة وأخرى فعلیة ألن ثبوتیة الجملة أو التقسیمات 

                                                
 ینظر : الجملة العر�یة تألیفها وأقسامها ،فاضل صالح السمرائي، دار الفكر 1

 2007،157ناشرون وموزعون ،الطبعة الثانیة 
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أضاف ابن ھشام األنصاري حدوثھا یخدم سیر القصة القصیرة جدا وفضال عن ھذا التقسیم فقد 

 ه ) مذھبھ.911(سیوطي،وذھب ال 2فیةه) الجملة الظر761(

 عن االسمیة والفعلیة. فقد أضاف الجملة الشرطیة فضال ه)538(أما الزمخشري

 أو أنھم قسموھا حسب بساطتھا او تعقیدھا انشائیة، جملة وصفیة وجملةوھناك من قسمھا الى 
 فالجملة البسیطة أو الصغرى ھي: مركبة،أخرى وفكانت جمال بسیطة 

كقولنا . المبتدأ والخبر نواة اسنادیة واحدة اي مبتدأ خبر أو فعل وفاعل،فجملة المبنیة على 
،وجملة الفعل والفاعل كقولنا : قاتل عدي االعداء، وأرضعت األم :محمد قائم او زید منطلق

 ولیدھا.

وفیھا أكثر من نواة لإلسناد أي خبر المبتدأ فیھا جملة : أو الجملة المركبة  الجملة الكبرى -
 3ت.اسمیة أو جملة فعلیة كقولنا : زید أخوه ناجح ،أو فاطمة تساعد أمھا في تنظیف البی

شومسكي الجملة  فیقسم في إطار النحو التولیدي و  ضوء الدراسات الحدیثة المعاصرةما في أو
إلى نوعین: جملة عمیقة أساسیة، وجملة سطحیة محولة. ویعني ھذا أن شومسكي یتحدث عن 

المرتبطة بالبنیة   الجملة النواة أو الجملة األساسیة التي توجد في البنیة العمیقة، والجملة المحولة
تخضع لمجموعة من التحوالت الطارئة مثل: الزیادة، والنقصان، والحذف،  التيالسطحیة. 

 4واالستبدال. 

: الجمل المبتدئیة، والجملة الندائیة، والجملة الذیلیة، والجملة  الجملة إلى وھناك من یقسمھا
 5البسیطة، والجملة المركبة.

وھي الجملة المحتملة  مثل: الجملة اإلخباریة التقریریةھناك أقسام أخرى على مستوى الھدف، و
أي أن كل كالم یتصف بالصدق أو الكذب 6التصدیق أو التكذیب في ذاتھا بغض النظر عن قائلھا

                                                
تحقیق محیي الدین عبد الحمید المكتبة العصر�ة غني ابن هشام مینظر :ال 2

شرح المفصل للزمخشري موفق الدین أبو البقاء بن �عیش ،و�نظر :376\1983،2
 88\ص  2001 دار الكتب العلمیة  1الموصلي المحقق: إ�میل بد�ع �عقوب 

 1ینظر : الخالصة النحو�ة ،تمام حسان ،عالم الكتب ،القاهرة _مصر،ط1  
،2005 105_153 
 الخالصة النحو�ة ،تمام حسان ینظر  4
ت ،أحمد المتو�ل ،منشورااللسانیات الوظیفیة  ینظر 5

 1،1988عكاظ،الر�اط_المغرب،ط
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یحتمل الصدق أو وھي كل كالم نشائیة اإلوالجملة جاء احمد وتكلم القط ،فھو خبر  كقولنا 

وتضم  والجملة7وھي التي تكشف عن موقف انفعالي وتفصح عنھ الجملة اإلفصاحیة  ،والكذب 
ماتستدعي مطلوبا كاألمر 8فصاحیة معاني المدح والذم والتعجب ،الجملة الطلبیة وھي الجملة اال

والجملة الوصفیة الشرطیة وھناك أیضا الجملة جملة األمر ،وتحتھا تنضوي والنھي واالستفھام 
 انواع الجمل .غیرھا من و
أما انواع الجمل في القصة القصیرة جدا فلیس خفیا على الدارس ان للجملة في ھذا   

 النوع من السرد مكانة خاصة لما تمتاز بھ _أي القصة القصیرة جدا _من تكثیف وتركیز 
لألفكار فضیق المساحة یفرض على الكاتب الجوء الى انواع من الجمل دون للمعنى  واختزال 

 على:بعض الدارسین غیرھا ، وقد قسمھا 

 جملة فعلیة 

تقنیاتھا اللسانیة وھي أھم الجمل في القصة القصیرة جدا ،بل ومن أھم   
اإلخباریة والفنیة والتركیبیة والداللیة؛ ألن الجملة الفعلیة تتخطى ملفوظھا الكالمي نحو رسالتھا 

والجمالیة ألن لھا مدلوالت كثیرة فھي تدل على الحركة والتوتر واالضطراب سواء أكانت تلك 
الجمل الفعلیة بسیطة أم مركبة، سواء أكانت مبدوءة بالفعل الماضي أم بالفعل المضارع أم 

ن المراد من كما أ ،فھي تعمل على تحریك الحدث وتسریعھ وتراكبھ وتتابعھمصدرة بفعل األمر
القصة القصیرة جدا (إیصال الداللة عبر أقصر الطرق التي التخرج بالفن عن طبیعتھ الجمالیة، 
وبالتالي فإن إعطاء األولویة لتطویر الحدث یتطلب استثمار الطاقة الفعلیة للغة إلى أقصى حد 

صفي یكون ممكن؛ ألن إھمال ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى ترھل الحكایة وعرقلتھا عبر سرد و
 9أكثر قبوال في القصة القصیرة والروایة) .

 

 

 جملة اسمیة

وھي قلیلة في القصة القصیرة جدا ألن االسم یدل على الثبات وھو ما ال یتالئم وحركتھا العجلى  
 التي تحث الخطى وصوال الى النھایة .

 الجملة الكونیة

 الكینونة الوجودیة أو الحضور الكوني.أو ھي تلك الجملة التي یحضر فیھا فعل كان الدال على 
                                                                                                                                    

 170صالح السامرائي ، لوأصنافها،فاض تألیفاینظر :الجملة العر�یة  6
 170المصدر نفسه  7
 171المصدر نفسه 8
القصة القصیرة جدا بین النظر�ة والتطبیق ،یوسف حطیني،مطبعة الیازجي  9

 39_38، 1،2004،دمشق،سور�ة ،ط 
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 الجملـــة الظرفیـــة

وتعني تلك الجملة التي تتكون من ظرف زمني أو مكاني أو جار ومجرور. والغرض من ھذه  
 الجملة ھو تحدید سیاق التلفظ زمانا ومكانا أو احتواء.

 الجملة الذیلیة 

ذیل الجملة السابقة. وتقوم بدور  الوظیفي، تلك الجملة التي توجد في وھي في مفھوم النحو 
 تعدیل أو توضیح أو تصحیح معلومة من المعلومات الواردة في الجملة المتقدمة علیھا .

 الجملـــة الندائیــــة

تعتبر جملة النداء مستقلة، وتفید الطلب، وقد تدل على االستفسار أو االستعطاف أو التنبیھ أو  
 غیر ذلك من الدالالت السیاقیة .

 الجملـــة المبتدئیـــة

یقصد بالجملة المبتدئیة عند الوظیفیین، أمثال أحمد المتوكل، تلك الجملة التي تتصدر بمبتدإ .  
ومن ثم، یكون ذلك المبتدأ مجال الخطاب ومحوره، تتبعھ باقي المحموالت األخرى التي تحیل 

 علیھ .

 الجملـــة البسیطـــة

التي تتضمن محموال واحدا، سواء أكان محموال فعلیا أم  نعني بالجملة البسیطة تلك الجملة 
 . اسمیا أم وصفیا أم ظرفیا

 الجملـــة المركبــــة 

 نعني بالجملة المركبة تلك الجملة التي تتعدد فیھا المحموالت

 الجملــة الموصوفـــة 

من أقسام الجملة العربیة على مستوى البنیة  -حسب تمام حسان -تعد ھذه الجملة   
والتركیب النحوي. وتتكون ھذه الجملة من ركنین، الركن األول قد یكون اسم فاعل، أو اسم 
مفعول، أو صیغة مبالغة، أو صفة مشبھة، أو اسم تفضیل. أما الركن اآلخر، فھو معمول ھذه 

 10الصفات .

                                                
: القصة القصیرة جدا والمشروع النظري الجدید، جمیل تقسسیم الجملةینظر في  10

م، 2014حمداوي منشورات المعارف، الر�اط، المغرب، الطبعة األولى سنة 

 .282ص:
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 لثانيالمبحث ا

 أنواع الجملة في مجموعة المعدان

 على بیئة االھوار الساحرة بجمالھا وخیالھا الضوء تسلطمجموعة المعدان قصص  
،وتعبر باإلیماءة والرمز عن ما ھو واقعي وما ھو خیالي  وتضفي مالمح غرائبیة على االشیاء 

الذكریات والواقع المعاش دون غلبة أحدھما على االخر .وتنقسم مجموعة المعدان الى  موظفة
قسمین األول قصص قصیرة والثاني قصص قصیرة جدا وھو _اي القسم الثاني _مادارت في 
فلكھ الدراسة . فمن خالل استقرائنا للقصص القصیرة جدا وجدنا انھا تعج بالجمل الفعلیة سیما 

البسیطة ذات المحمول الواحد، والجملة الصغرى األصلیة التي تقوم على الجملة الفعلیة 
إلشارة، فإن فعلیة الجملة من أركان القصة القصیرة وتمام التكوین، وصحة التألیف. وا اإلسناد،

ألفعال فیھا ا في المجموعة (عرق امرأة) نجد اجدا ومكوناتھا البارزة ففي اول قصة قصیرة جد
یر األحداث حاثة الخطى نحو النھایة (قالت وھي تصفع المخدة ،غسلت على منحنى ستتراتب 

ففي بضع 11دشداشتك ،اعادت صفع المخدة  ،عطرتھا  ،تحرك الرجل ،عاد الرجل............)
عن رغبة العروس تبة السرد نرى كم االفعال التي وظفھا الكاتب للتعبیر رسطور غیر م

(مستسلما الى إغفاءة عاجلة كان یحتاجھا ھذه اللحظة بزوجھا الذي انھكھ تعب العمل في الحقل 
 بالذات،فما یزال متعب بشكل فظیع ،اضطر الى ان یغمض عینیھ ویضع ذراعا على وجھھ.

بقوة وبشكل جعل الرجل  نھضت المرأة حانقة ،وتناولت مخدة الصوف وأخذت تصفعھا
لقد وظف الكاتب الجملة  12یفتح عینیھ من تحت ذراعھ ویرى العرق یسیل من عنقھا بغزارة .)

، ووصف الشخوص واألشیاء واألمكنة،وعبر الفعلیة البسیطة كثیرا في سرد األحداث المتعاقبة
،وبھذه الجملة اختزلت عما جاش في نفس العروس من رغبة بحیاء استتر وراء صفعھا للمخدة 

 القصة القصیرة جدا صفحات من السرد لو أن الحدث نفسھ كتب في روایة.

سردھا ألحداث القصة القصة القصیرة جدا بحوار بین  قصة (تنور )التي تبدأوفي  
بطلة القصة وجارتھا فإنھا تمتطي الجملة الفعلیة لتعبر عن حال ابن بدریة الذي یعاني من 
الحمى (قالت بدریة وھي تضع أقراص الخبز على سعفة خضراء......لم تتحسن صحتھ 

بل أنھا 13 عت بدریة ...........)ضت بدریة...ردت بدریة ........و.......ارسلیھ الى السید ......قال

                                                                                                                                    
مجموعة المعدان ،وارد بدر السالم ،دار میزو�وتامیا للطباعة والنشر ،�غداد،  10

 2013،131الطبعة الثانیة 
 132المصدر نفسه  10
مجموعة المعدان ،وارد بدر السالم ،دار میزو�وتامیا للطباعة والنشر ،�غداد،  11

 2013،131الطبعة الثانیة 
 132المصدر نفسه  12
 139مجموعة المعدان : 13
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توظف األفعال لترسم بھا نھایة مفارقة لما  ابتدأتھ القصة (حملت بدریة سطال من الماء قریبا 

تماما منھا وأخذت ترش التنور الساخن وسمعت ھفوت الجمر فیھ وذوبان السخونة حتى اطفأتھ 
بدریة المحموم  مابین التنور المشتعل ومابین ابن  15عمد السالم الى خلق تولیف متواز لقد 14)

ل الكاتب فعل المطر معان مّ یح )بنات(. وفي قصة بتعافي الولد  یرھص فمشھد اطفاء التنور 
رمز  فالمطر 16كثیرة (وقضى معھا لیال لذیذة وكانت السماء تمطر في تلك اللیالي الشھیة)

للخصب والحیاة التي تنظر األرض وفي الوقت ذاتھ رمز لخصوبة شالل زوج نظیمة بنت عبد 
مابین غزارة السماء وغزارة شالل لترسم لنا لوحة تنبض  .وبینما تتمرغ قصة( بنات )النبي

في القصص(عین الضحى ،وعین الشفق،وعین الغبش) الى مشھد  بالحیاة ،تأخذنا األفعال
،ففي قصة (عین الضحى) تتزاحم األفعال على رقعة یھ الحزن واالستسالم جنائزي یخیم عل

القصة الكابیة السوداء لتقمحنا مع البطل في سورتھ لنشھد التقاط انفاسھ األخیرة (كانت ذاكرتھ 
آخر التماعة وفي نظیر لھا   ال بسرعة  تنمحي وتنغلق ،وكانت األلوان األخیرة المھتاجة تتغیر

ال المحتم آخر التماعة مقلوبة من تحت السطح الراكد علیھ ،أعلى الماء... في ممكنة وقبل الزو
السماء األبدیة .... وھو یلفظ سنوات صیده األثیرة ،كان النھر یغرق فیھ وتتصادم أعوامھ 
العاریة مثل السمك المسموم ،فیما كانت الشبكة العنكبوت قد أحكمت خیوطھا على الجسد 

 17ى تنغلق في عینیھ انغالقا أبدیا )العاري .وكانت عین الضح

دا؛ ألن ھذا الجنس األدبي ال في القصة القصیرة ج ما الجملة ااالسمیة فھي قلیلة أ 
إن فدینامیة السرد ،فإن ابتدأت باسم  م إال مع فعلیة الجملة الدالة على الحركة والحدث ویتالء

لقد أكل الذئب ابنھا وستموت خبرھا جملة فعلیة كما في قصة (حلیب للذئب)(مسكینة عالھن 
وعلى الرغم من  بعد ثكلھا لولیدھا ل عالھن صف حاتبدأ القصة بجملة اسمیة توحزنا)  قھرا

(ماذا نفعل دینامیة الحركة التي تصورھا األفعال إال أنھا یائسة مستسلمة لمصیر ابن عالھن 
ل تسیر سیر وئیدا وفي قصة (بطة) فإن األفعا19(ھذا ھو القدر)18.ھرعنا على صراخ موجوع)

بعد جملة اسمیة تسرد أحداث القصة (ھذا بالضبط ماحدث ..............تمكنا من السیطرة على 
الحریق ولكن بعد أن أكلت النار صریفة الزایر مزعل مناتي أیضا أما صریفة بطة فقد صارت 

لكن الصدمة ما تخفیھ نھایة القصة 21وھذه (الحادثة لیست األولى في قریتنا) 20رمادا تماما)

                                                
 140: المصدر نفسه 14
یدي للنشر ینظر :قراءات في األدب والنقد ،شجاع مسلم العاني ،دار الفراه 15

 2011،116 والتوز�ع ،�غداد، الطبعة الثانیة
 153:المصدر نفسه 16
 161مجموعة المعدان : 17
 136: المصدر نفسه 18
 136:المصدر نفسه 19
 133مجموعة المعدان : 20
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،وھي أحدى ركائز القصة القصیرة جدا ،إذ وجد رجال القریة كومة متفحمة لرجل في صریفة 
األرملة بطة (دققنا النظر إلى الرماد المتقرفص فكان من السھل على الجمیع أن یعرفوا أن 

نا هللا كثیرا ،وفترت استغفر اد ھذه ھي رجل من قریتنا احترق في صریفة بطة !22كومة الرم
 23حماستنا لبناء صریفة جدیدة ،وكنا نتعوذ با� كثیرا)

أما الجملة الظرفیة التي ابتدأت بھا بعض قصص المجموعة القصیرة جدا فھي في حققیقتھا 
تقدم على الحدث فألن زمان أو مكان للحدث ، فالفعل حدث مقترن بزمن ،وھذا الزمن إن 

أن یخدم الرد ،ففي قصة (غدر) تبدأ القصة بظرف الزمان (في الظھیرة الكاتب أراد بھذا التقدیم 
ثم یصف الكاتب الرجل ومالبسھ وھیأتھ ) فلوال ضوء  24جلب نھرنا الجاري جثة منتفخة )

في الظھیرة  لما تمكن من ھذا الوصف الدقیق للجثة ،ولم نتمكن من معرفة أن صاحب  النھار
.وكذا الحال 25،ففوجئنا بثقوب وردیة تنخر ظھره العریض) (قلبناه على بطنھالجثة كان مغدورا 

وراءھا مصیره المحتوم على  آل سوادي آل درویش في قصة (طلقة واحدة) اذ تخبئ عودة عناد
بنت مجبل آل صاحب اللذان كانت بینھما عداوة ثإر (حان وقت موتك یاعناد ید زوجتھ نعناعھ 

لقد ثأرت نعناعھ لنفسھا قبل أن تثأر ألھلھا 26أھلھن)،واعرف أن نساء آل صاحب یأخذن بثإر  
ألن تحسم أشیاء مدمرة عاشتھا نعناعھ منذ عشر (وكانت الطلقة التي ھشمت رأسھ كافیة 

 .27سنوات)

ومما یجدر القول بھ أن معظم القصص كانت تدور حول المرأة ف(ھي أفضل البؤر  
نماط السلوك االجتماعي، فضال والعراقیة المیثولوجیا ا االجتماعیة التي تتجمع عندھا موروثات

أنھا وسط اجتماعي حساس یجتذب الیھ إشعاعات الشعور الجماعي ومن ثم یعكسھا في جو  عن 
 _ي المرأةئ بالظالم والطقوس فھي بالتالي_أھا بتاریخھا األنثوي الملقصة وسط اھتماماتال

 28قادرة على إشاعة الروح المحلیة الجماعیة في القصة .

 

                                                                                                                                    
 133: المصدر نفسه 21
 134مجموعة المعدان 22
 134:المصدر نفسه 23
 135، المصدر نفسه 24
 135:المصدر نفسه 25

 144مجموعة المعدان : 2626
 144نفسها  27
آذار 4،محمد خضیر :مجلة األدیب المعاصر ،عینظر :البدا�ات  28

 113،و�نظر قراءات في األدب والنقد،1973،46
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 الخاتمة

یتبین لنا، مما سبق ذكره، بأن الجملة الفعلیة ركن من األركان الضروریة في  وخالصة القول
القصة القصیرة جدا؛ ألنھا تساھم في تحریك الحبكة قصة وخطابا ورسالة، وتسریعھا بشكل 
دینامي الفت لالنتباه، في ضوء مقاییس التتابع والتسریع والتراكب والتكرار والتردد 

 ازي...والتو
ومن ھنا، فقد لجأ وارد بدر السالم  في مجموعتھ القصصیة القصیرة جدا (المعدان)، إلى 

سیما الجملة البسیطة منھا ذات المحمول الفعلي الواحد. ومن الاستعمال الجملة الفعلیة بكثرة، 
 ثم، فھو لم یوظف الجملة الفعلیة المركبة إال في سیاقات سردیة ونصیة قلیلة.

لألفعال، من خالل االنتقال من الماضي نحو الحاضر والمستقبل، بل  البنیة الزمنیةكما نوعت 
 ھناك جمل یمتد فیھا الماضي نحو الحاضر والمستقبل.

بعض الدراسات كدراسة جمیل حمداوي  عن الجملة لیھ ففي دراستنا ھذه وجدنا أن ما ذھبت إ
تلخص في جملتین فعلیة وھي مل ینواع الجفي القصة القصیرة جدا من تفریع وتشجیر أل

أو  و حاضرا .حالھا الى الفعل سواء كان ماضیا أخبار عن غلب وجملة اسمیة تركن في اإلاأل
لى الفعل لتفعیل دینامیة الحدث بظرف زماني، أو مكاني لكنھا تركن إجملة ظرفیة  تبتدأ حدثھا 

 .الھثة  تحث خطاھا الى النھایة 

 

 

 المصادر

  2005، 1الخالصة النحویة ،تمام حسان ،عالم الكتب ،القاھرة _مصر،ط -1
مدخل الى دراسة الجملة العربیة ،محمود أحمد نحلة ،دار النھضة العربیة للطباعة  -2
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 ، 1،2004،دمشق،سوریة ،ط 
: القصة القصیرة جدا والمشروع النظري الجدید، جمیل حمداوي في تقسسیم الجملة -8
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األدب والنقد ،شجاع مسلم العاني ،دار الفراھیدي للنشر والتوزیع ،بغداد،  -11
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نشر ،بغداد، مجموعة المعدان ،وارد بدر السالم ،دار میزوبوتامیا للطباعة وال -12
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 عِ اِض الوَ  ةُ الیَّ و�شكَ  ضعِ الوَ  ةُ لیَّ وَ أَ  يّ �ِ رَ العَ  حوِ في النَّ  
 أ.م.د.لطیف عبد السادة سرحان

 الجامعة التقنیة الوسطى
 ملخص البحث .

�أتي الحدیث عن أولیة النحو العر�ي ومحاولة تحقیق نسبة هذه البدا�ة إلى الواضع         
األول في إطار الروا�ات التأر�خیة المتداولة بین الباحثین في تأر�خ النحو العر�ي قد�مًا وحدیثًا 

ن �فعل . وقد �شهد الكالم على ذلك سعًة وشموًال بلحاظ الخالف القائم بین الفرقاء سواء أكا
أم �فعل التأو�ل المترتب على ذلك الخطاب سانیدها أتعدد خطاب الروا�ات تبعًا لتعدد طرقها و 

.فالمشهور في أروقة النحو العر�ي أنَّ اإلمام علیًا (ع) هو صاحب الفكرة األولى لوضع النحو 
حیثیات  وهو المبادر إلى تكلیف أبي األسود الدؤلي بذلك ، ونظرًا إلى ما �حیط �النصوص من

وما �قف وراء خالفها من جذور معرفیة ، �األ�عاد السیاسیة والعقد�ة وغیرها تعرض خطاب 
روا�ات وضع النحو إلى التباین والتفاوت والتعدد تارة و�لى التداخل والخلط تارة أخرى ؛ نتیجة 

قط بوضع النحو ومال�ساته �روا�ات نالروا�ات المقحمة في هذا الشأن ذات الصلة الضعیفة 
المصحف أو نسبة وضع النحو إلى غیر اإلمام علي (ع) ؛ �غیة إشراك �عض الشخصیات 
الحاكمة �ما قام �ه اإلمام ومحاولة نسبة فضل السبق إلیهم إن لم �كن لدفع ذلك الفضل عن 

لألسباب التي مرت .وفي ضوء هذا �له جاء �حث ( في النحو العر�ي اإلمام ومحاولة تنحیته 
  شكالیة الواضع) للوقوف على ما مر ذ�ره ومعالجة مطالبه.أولیة الوضع و�

Abstract                                                                                               
                               
      Come talk about initial of Arabic grammar and try to achieve the proportion of 
this beginning to the first inserter in the context of the novels in circulation among 
researchers in the history of Arabic grammar ancient and modern historical. 
Speech has been evidenced by the breadth and comprehensive with observances 
dispute between the parties whether it is due to the multiplicity of speech novels 
depending on the multiplicity of methods and were talking or by the interpretation of 
the effect of that speech                                                                             
                                                                                                

  Is that Famous in the corridors of Arabic grammar that Imam 'Ali  (peace upon 
him) is the owner of the first idea to put Arabic grammar as a initiator to assign 
devised by Abulaswad Addualy and given that surrounds the texts of the merits of 
what is behind the dispute cognitive roots, As political and Streptococcus 
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dimensions and other exposed speech novels put as to the disparities and 
inequalities and pluralism and sometimes to overlapping and confused at other 
times; as a result of novels intrusive in this regard with weak link status of 
grammar as the circumstances of as novels of points Koran or the proportion of 
status  grammar as a non-Imam Ali (peace upon him) in order to bring some of 
the royal dignitaries, including done by the Imam and try preferred ratio lead them, 
if not to pay that credit for the Imam and try disqualified for reasons that have 
passed. in light of all this came search (in the initial situation and problematic 
inserter Arabic grammar) to find out what fore mentioned and processing demands. 

                                                                                                           

         مقدمةال     
على نبي الرحمة  سالمالصالة وأز�ى التحیة وأتم اللمین وأفضل االحمد هلل رب الع       

 و�عُد. وأصحا�ه المنتجبین وهادي األمة أبي القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهر�ن
ر�خ النحو العر�ي أهمیة �الغة في البحث اللغوي؛ لما یرتبط بذلك من إرهاصات أفلدراسة ت

ى ، وما وتداعیات تتعلق �أولیة الوضع و�دا�ة التفكیر النحوي وطبیعة تنظیره ومعالجاته األول
�شأن الواضع األول . لذلك جاء عنوان البحث موسومًا �مكن أن تشهده هذه البدا�ة من خالف 

المترتبة  بــ( النحو العر�ي أولیة الوضع و�شكالیة الواضع ) ، الذي عالجت صحائفه االشكاالت
فرقاء على خضم الخالف الدائر إزاء الشروع بوضع البذرة األولى للنحو العر�ي وما دار بین 

الواضع األصیل لذلك التأسیس .وقد استضاء البحث �الروا�ات الخالف من حجاج وجدل �شأن 
الواردة في هذا الصدد متخذًا من تباین خطابها وتنوعه مائزًا لتصنیفها على ستة أقسام تفرقت 

عالج أولها قضیة ( أولیة وضع النحو في أثناء البحث وتضاعیفه الموزعة على ثالثة مباحث 
لعر�ي ) بین القدماء والمحدثین وما شهدته مقوالتهم من تأیید ورفض ، والثاني �ان الحدیث ا

فیه عن ( نقط المصحف ووضع النحو ) و�یان مدى العالقة بین النقط والوضع في ضوء 
بین وضع النحو لعر�ي ، والثالث الذي مثل وقفة (في تأر�خ النحو ا يوالتأو�لالخالف الروائي 
 ) للمناقشة والتحلیل ، لینتهي البحث �مالحظات مثلت أهم نتائجه العلمیة . ونقط المصحف

 العر�يوضع النحو أولیة  :المبحث االول 
هو أبو األسود الدؤلي  لنشأته ولذ األفالنحو العر�ي أن المن تأر�خلعل من مسلمات             
وضع النحو وقد بشار على أبي األسود  أزاء ذلك هو فیمن إالخالف الحاصل أكثر  أنَّ  غیر

)  ولیس غرض البحث تسلیط الضوء على 1( ذ المشار علیه أ�ضاً فلى المنإ�متد الخالف 
ثبات عمل إالبحث  ولى ، فلیس همُّ ألشارة اإلي األول واأالتدلیل على صاحب الر �قدر  خیرألا

و�ناء على ، والمشیر  لى صاحب الرأي إأبي األسود في وضع النحو بل الغرض منه الوصول 
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یتضمن الروا�ة القائله  فول منها ألا اأمَّ ،ماتقدم  تنقسم الروا�ات في هذا الصدد على ستة أقسام  

هو الواضع األول للنحو العر�ي و�ان أبو األسود الدؤلي المنفذ لذلك وعلى  مام عليإلكون ا�
وتكاد تجتمع �لمتهم علیه وأول من �عن لنا  في ذلك أبو  من القدماء األعظمهذا القسم السواد 

 بي طالب العر�یةَ أبو األسود عن علي بن أ(( أخذ  :ذ �قولإ  ه)210(معمر بن المثنى ةعبید
ه قال : (( ولد أبو ذ روي أنَّ إ ه)255(تانيجس) ثم تبعه في هذا القول أبو حاتم الس2)) (

ن قتیبة اب) و�أتي 3)) ((رض عن علي بن أبي طالباألسود الدؤلي في الجاهلیة وأخذ النحو 
من عمل  أولسود : (( ألذ �قول في حدیثه عن أبي اإ�عده  لیدلو بدلوه  ه)276(الدینوري 

أبي القاسم  د هذا القول ماجاء في �الم) و�عضِّ 4)) (ًا في النحو �عد علي بن أبي طالبكتا�
ه) وزاد على ذلك القول وفصله �قوله : (( عن أبي األسود الدؤلي رضى هللا 337الزجاجي(

میر المؤمنین علي بن أبي طالب ( رضي هللا عنه ) فرأیته مطرقًا أعنه  قال  : دخلت على 
ن أضع مفكرًا  فقلت : فیم تفكر �اأمیر المؤمنین ؟ فقال :  إني سمعت ببلد�م هذا لحنًا فأردت أ

كتا�ًا في أصول العر�یة فقلت : إن فعلت هذا أحییتنا و�قیت فینا هذه اللغة ثم أتیته �عد ثالث 
ما أنبأ  فاالسمفألقى إلي صحیفة فیها : ((ِ�ْسِم ِهللا الرَّْحمِن الرَِّحیِم الكالم �له  اسم وفعل وحرف 

عن المسمى والفعل ما أنبأ عن حر�ة المسمى والحرف ما أنبأ عن معنى لیس �اسم وال فعل ثم 
األسماء ثالثة : ظاهر ومضمر وشيء  قال : تتبعه وزد فیه ماوقع لك وأعلم �ا أ�ا األسود أنَّ 

أبو تتفاضل  العلماء في معرفة مالیس �ظاهر وال مضمر قال   ماو�نَّ لیس �ظاهر وال مضمر 
 إنَّ  ك حروف النصب فذ�رت منها :األسود : فجمعت منه أشیاء وعرضتها علیه فكان  من ذل

) فقال لي : لم تر�تها ؟ فقلت : لم أحسبها منها ، فقال : ولیت ولعل و�ان ولم أذ�ر (لكنَّ  وأنَّ 
( أول ذ �قول : (إ  ه)351(الطیب اللغوي  وأبو�تا�ع هذا الرأي  )5بل هي منها فزدها فیها )) (
بو األسود  أخذ ذلك عن أمیر المؤمنین أسود الدؤلي ...  و�ان  ألمن رسم للناس النحو أبو ا

لى الرفع إلناس حروفًا وأشار له ل اجعل ه سمع لحنًا فقال ألبي األسودألنَّ  ؛ رضي هللا عنهعلي 
)) أمیر المؤمنین علیه السالم خذ من ذلك عن أًا �ما ننیضوالنصب والجر  فكان أبو األسود 

األسود الدؤلي دخل  ا�أ اذ یروي :  (( أنَّ  ه)356(لى هذا یذهب أبو الفرج األصفهاني�)   و 6(
رفعت أشد فظنها  تسأله وتستفهم منه أي ، الحر   ما أشدُّ  ةِ �ا أ�: نته �البصرة فقالت له بالى إ

أمیر  فأتى،ما أخبرتك  ولم أسأل  نَّ إ ةِ أ� زمان الحر أشد فقال لها : شهرا ناجر فقالت �ا
أمیر المؤمنین ذهبت لغة العرب وخالطت افقال  : � علیه السالم علي بن أبي طالب المؤمنین 

بنته فأمره اخبر  فأخبرهالعجم وأوشك  أن تطاول علیها أزمان أن تضمحل فقال له : وماذلك ؟ 
سم وفعل وحرف جاء لمعنى االكالم  �له ال�خرج عن  علیه أنَّ  شترى صحفًا بدرهم وأملىاف

 .)7أصول النحو �لها فنقلها  النحو�ون  وفرعوها  )) ( وهذا القول أول �تاب سیبو�ه ثم رسم 
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�عنون  -قیل ألبي األسود  : من أین لك  هذا العلم ؟  : ((خر آفي موضع   اً و�قول أ�ض

وحذا هذا الحذو  ) 8)) (علیه السالم لب فقال :  أخذت حدوده عن علي بن أبي طا  -النحو
�قوله :  (( وقال أبو العباس محمد بن یز�د : سئل أبو األسود الدؤلي  ه)379(أبو �كر الز�یدي

لیه فقال  : تلقیته من علي بن  أبي طالب رحمه إلى وضع النحو وأرشده إعمن فتح له الطر�ق 
 و�عزز هذا القول   ،)9علیها )) ( احتذیت علي أصوالً  ليّ إلقى أخر قال :  آهللا  وفي حدیث 

علي بن أبي طالب سمع قارئًا �قرأ  على غیر وجه  : (( إنَّ  �قوله ه)380حیان التوحیدي(أبو 
الصواب فساءه ذلك فتقدم إلى أبي األسود  الدؤلي حتى وضع للناس أصًال ومثاًال وقیاسًا �عد 

 ه)385(الند�مو�عضد هذا   )10)) (أن فتق له حاشیته ومهد له مهاده وضرب له قواعده 
 النحو أخذ عن أبي األسود الدؤلي وأنَّ  ق : زعم أكثر العلماء أنَّ اسحإ�قوله : (( قال محمد بن 

)  و�قول 11)) ( صلوات هللا علیه  أ�ا األسود أخذ ذلك عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب
األسود  اأ� ما سمي النحو نحوًا ألنَّ نَّ إخر : (( قال أبو جعفر بن رستم الطبري : آفي موضع 

تأذنته سا: ف أبو األسودلیه شیئًا في أصول النحو قال إلقى أوقد  علیه السالم  الدؤلي قال لعلي
ه) 577(بن األنباري الى مثل هذا یذهب �)  و 12( )) ع  فسمي ذلك نحواً صنع نحو ماصنأن أ

أصوله ورتبه على فروعه وأصوله  ذلك الحبر أول من وضع قواعد وله : ((متحدثًا عن النحو �ق
أول من وضع علم العر�یة وأسس  نَّ إ) و�قول أ�ضًا : (( 13م  علي بن أبي  طالب )) (یالعظ

وأخذ عنه  أبو األسود  رضي هللا عنه  حدوده أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب قواعده وحدَّ 
ة روا�ة الزجاجي �قوله : (( قال أبو تتملنا  ه)626() و�نقل  �اقوت الحموي 14الدؤلي )) (

القاسم : قوله  علیه السالم  األشیاء ثالثة : ظاهر  ومضمر وشيء لیس �ظاهر وال مضمر 
ظاهر وال مضر �وما أشبه ذلك ، وأما الشيء الذي لیس   وفالظاهر هو رجل وفرس وز�د وعمر 

) 15وأي و�م  ومتى وأین وما أشبه ذلك )) ( والذيا وتا ومن وما تفالمبهم نحو هذا وهذه وها
أول من وضع النحو أمیر  : ((  الجمهور من أهل الراو�ة على أنَّ   ه)645(و�قول القفطي

          ليعتز بن أبي الحدید الما) و�قول 16)) (�رم هللا وجهه  المؤمنین علي بن أبي طالب
علوم علم النحو  والعر�یة وقد علم مام مانصه : (( ومن المعرض حدیثه عن اإلفي  ه)656 (

بتدعه وأنشأه وأملى على أبي األسود الدؤلي جوامعه وأصوله من اه هو الذي الناس �افة  أنَّ 
لى معرفة ونكرة إجملتها : الكالم �له ثالثة أشیاء : اسم وفعل وحرف ومن جملتها تقسیم الكلمة 

القوة  وهذا �كاد  یلحق �المعجزات ألنَّ لى الرفع والنصب والجر والجزم إ عراباإلوتقسیم وجوه 
:  ه)768(و�قول الیافعي ،) 17بهذا االستنباط )) ( وال تنهضالبشر�ة  ال تفي بهذا الحصر 

د رشاإن علم النحو �ظالم  بن عمرو أبو األسود من سادات التا�عین وأعیانهم وهو أول من دوَّ ((
وهو في مقام  الكالم   ه)808(خلدون بن ا) و�قول 18)) (أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب
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 علي �إشارةل او األسود  الدؤلي من بني �نانة و�قأبعلى اللغة �قوله : (( وأول من �تب فیها 

لى ضبطها �القوانین الحاضرة إتغیر الملكة فأشار علیه �حفظها ففزع  ىه رأألنَّ ؛ رض هللا عنه
)  19لى الخلیل  بن أحمد الفراهیدي )) (إنتهت ان ألى إة ثم �تب فیها الناس من �عده أ المستقر 

سود أول من نقط المصاحف ووضع العر�یة أبو األ : (( وقد روي أنَّ  ه)821(و�قول القلقشندي
) و�قول 20)) ( �رم هللا وجهه الدؤلي من تلقین أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

و�ان أبو األسود أخذ ذلك   : (( أول من رسم للناس النحو أبو األسود الدؤلي ه)911(السیوطي
 ه)1093()  و�قول البغدادي21)) (رضي هللا عنه عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

ذه ه. )22) (رضي هللا عنه )متحدثًا عن أبي األسود : (( واضع علم النحو بتعلیم علي 
صلوات مام علي بن أبي طالب إلثبات وضع النحو لإهي أهم ماورد عن القدماء في  األقوال

�قاف إیراد المفصل  والنقل النصي التام �غیة إللى شيء من اإ البحث وقد جنح)  23(هللا علیه 
ر�خ أالمؤ�دة لذلك عبر الت المقوالت واآلراءف ر راء بنصها دون تصرف لیستشآلالمتلقي على ا

لم أجد من بین القدماء من   طار هذا البحثإسیما في ال إطالعي والنصوص ، وفي حدود 
�فهم منه ها  أو مما نیدلى نفي هذه الروا�ة أو معارضتها أو تضعیفها أو الطعن �أساإیذهب 

�ان عدم تقسیم القدماء على رافضین  هذابهدي من  و، وتفصیًال أقدح �الروا�ة جملة ال
  نفًا . آفى المقام �ما مر عنهم كتإذ اومؤ�دین 

ما أول  معارض والثاني  مؤ�د .  زاء هذه الروا�ة على قسمین: األإ وافقد انقسم المحدثون ماأ
أ�ا األسود الدؤلي لم �كن له دخل في  نَّ یرى أ إذأحمد أمین ، أ. فیقف في طلیعتهول القسم األ

ذلك مخالفة لقانون النشؤ  لیله أنَّ دو  ،مام علي ن اإلوضع النحو  العر�ي البتة فضًال ع
ا لمصطلحات النحو الناضجة ، ونعت مواالرتقاء الذي �صاحب العلوم وعدم مالءمة عصره

) وأردف قائًال : (( وأخشى أن �كون ذلك من 24( ةه حدیث خرافمضمون هذه الروا�ة �أنَّ 
ذلك ي بن أبي طالب وأتباعه و�شهد بلوضع الشیعة الذین أرادوا أن ینسبوا �ل شيء  لع

من حسن الحظ عدم  ) ثم یرى أنَّ 25( ))الروا�ات الكثیرة  المتناقضة في سبب وضع النحو
ن هرمز  أو الرحمن بمتكئًا على قول من قال بوضع عبد ،تفاق العلماء على هذه الروا�ة ا

 واالرتقاءقانون النشوء  ألنَّ هذا الرأي مجانب للدقة؛  و�بدو لي أنَّ .)26(عاصم للنحو نصر بن
عن القدماء ، الواردة علي وأبو األسود  بناء على الروا�ات الكثیرة  اإلمام ما أتى �ه یتماشى مع

 الرجلالواضع هو  أنَّ  إذا علمناو�ون النشوء ال�عني الشيء القلیل النزر الذي ال�ساوي شیئًا ، 
   ذ ورد عن النبي (ص) قوله : في شتى الجوانب والمقاییس ، إالتفوق �الذي شهدت له الدنیا 

    بن عباس : ا)  وقول 27(( أنا مدینة العلم وعلي �ابها فمن أراد المدینة فلیأت  الباب )) (
هللا لقد شار�كم في العشر  علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم  وأ�مُ  ي(( �هللا لقد أعط
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وغیر ذلك  )29( لهلك عمر )) ) وقول الخلیفة عمر بن الخطاب : ((  لوال علي28العاشر)) (

ه في میادین الحیاة غو بالدالة على عظمة هذا الرجل وفرط ن واألحادیث األقوالالجم الغفیر من 
العلمیة والعملیة �افة وخاصة في هذا الصدد ، ولعل في مقدمة ذلك نهج البالغة الذي  لو 

ولو تأملنا ووازنا بین حجم  ،صحیفة من هذا السفر العظیماألخیر بلغ  ماوضع النحو لب  یسق
لیها إالمصطلحات التي أشار   أنَّ  ن، فضًال ع واقع مناسبًا جداً الواضع وحجم الموضوع لكان ال

فهي ،ذلك العصر  استعماالتاألسود  لم تكن غر�بة أو أجنبیة عن  يأبفي �المه مع   مامإلا
األمام وظفها في  ماهنالك أنَّ ستعمالهم الیومي و�ل افي صلب  التيهم نیلفاظ العرب ومعاأ

ذا فرضنا جدًال �تقسیمات النحو  وهي تقسیمات �سیطة تتفق بذلك وقانون النشؤ واالرتقاء ، و 
تعد مخالفة  مْ لَ  مَ فلِ  ه)180(وسیبو�ه ه)175(في زمن الخلیل الَّ إهذه التقسیمات لم تظهر  أنَّ 

الفاصل الزمني بینهما هو قرن تقر�بًا وهو زمن �سیر  ونحن نعلم أنَّ  ؟ واالرتقاءلقانون النشوء 
على الواضع  �بقيالحر�ة العلمیة وتطورها في قانون المعرفة البشر�ة ، و طبیعة ذا ماقیس �إ

 دَّ ذا رُ �و ، ه ممكن الحصول والحدوث جدًا أنَّ  بید قطعاً مر الیسیر ألوهو لیس �ا االكتشاف مهمة
بتداًء من عبد الرحمن بن هرمز االخلیل وسیبو�ه  هناك دراسات سبقت رض �أنَّ فهذا ال

أت المناخ المالئم لهذه التقسیمات والمصطلحات فأقول : ها هي التي هیَّ ومن تاله وأنَّ  ه)117(
نجازات الخلیل وسیبو�ه إ�ون األخیر�ن من  -و تقسیمًا ألم تضع تلك الدراسات مصطلحًا  اذإ

عراب قد إلثبات ا�نقط المصحف و  لحاظ أنَّ ب؟ !   ذاً إأته فما الذي هیَّ  -بناًء على هذا الفرض 
فهي مخالفة لقانون النشؤ ، لها سبق الوضع  نَّ إن قیل : �األسود ، و  يحدث في زمن أب

فهناك تقارب  ،أمین  اعتراضمام علي وأبي األسود في ضوء إلمن عصر ا القترابها ؛واالرتقاء 
ة و�ین تالمذة أبي األسود ومن تالهم من جهة ثانیة من جه األسودمام علي  وأبي كبیر بین اإل

والنتاج العلمي أما المدة الزمنیة و�ین الخلیل وسیبو�ه من جهة ثالثة من حیث المدة الزمنیة 
ولو وقفنا عند نحو الخلیل الذي �مثل  ،یقع جمیعهم ضمن مدة ال تتعدى القرن ونصف القرن ف

لى زمن سیبو�ه للتماثل الكبیر في مستوى النضج إالمرحلة الناضجة للنحو العر�ي ولم نتعد 
نیة المدة الزم -في تقدیري  -) لكانت المدة أقل من القرن الواحد �كثیر وهي 30(النحوي بینهما 

تمثل فیالنتاج العلمي  وأمَّا،  وسیبو�همام علي  ونحو الخلیل الواقعیة الفاصلة بین نحو اإل
الدراسات التي تلت ذلك حتى و علي وأبي األسود  مامفي زمن اإل بوضع النحو ونقط  المصحف

لحاظ هذا التقارب ور�طه �ما قال �ه بف ،الخلیل وما أنتجه وسیبو�ه من تنظیر للنحو العر�ي
األسود لقانون  ومام علي وأبإلشكال والتساؤل عن مخالفة ما وضعه اع اإلدفَ �مكن أن یُ  أمین

مام علي وأبي إلفاذا �ان منطبقًا على نتاج ا،  آنفاوعدمها مع غیره  ممن ذ�ر  واالرتقاءالنشؤ 
ه ینطبق على ما أتى �ه تالمذة أبي األسود والخلیل وسیبو�ه نَّ إف  -�ما یرى أمین -األسود 
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 ةكانت من وضع الشیع مام عليإللى اإنسبة وضع النحو  لى  أنَّ إ أمین ثم یذهب .�عدهم 

بناء معمر بن المثنى  وهو خارجي المذهب  ةرواها أبو عبید أوائل من من أنَّ  في حین ،)31(
راء في هذا آلونقل فحواها  ابن خلدون على ما هو علیه من ا، ) 32قول المترجمین له (على 

لى هذه الطائفة سوى إنتمائه اما لم �كن بین رواة  هذه الروا�ة من �قطع �ور�َّ ،) 33الصدد (
إسناد دائر على  االختالف اء مختلفین في وضع النحو وأنَّ ا �ون العلمأمَّ .) 34الند�م فقط (
عاصم  فهو من القول الضعیف الذي لم ینقله عبد الرحمن بن هرمز أو نصر بن  الوضع إلى

للنحو وختمه �قوله :  األسود يول �المه بوضع أبألوقد بدأ ا،نباري ألرافي والز�یدي وایسوى الس
أما الز�یدي فقال : (( �ان عبد الرحمن بن هرمز ،) 35(( وأكثر الناس علي أبي األسود )) (

المقصود �ان  التعبیر والسیاق یتضح أنَّ  عند تأملو ،) 36ل من وضع العر�یة )) (و من أ
�ا أبت ضمن مجموعة مؤسسین ال متفردًا في ذلك ، ولعل المراد بذلك الدراسات التي أعق

بل نقلها  آرائههذه الروا�ة لم تكن من  أنَّ  نفضًال ع،) 37بن هرمز من تالمذته (ااألسود �ون 
لها ووضع یأ�ا األسود :(( أول من أسس العر�یة ونهج سب لى أنَّ إعن غیره ، في حین ذهب 

 امَّ أفهذه الشبهة �قوله : ((  ا األنباري فقد ردَّ ) فأین تلك من هذه  في القوة ؟  أمَّ 38قیاسها )) (
أول من وضع النحو عبد الرحمن بن هرمز بن األعرج ونصر بن عاصم  زعم من زعم أنَّ 
نصر بن عاصم أخذ عن  عبد الرحمن أخذ عن أبي  األسود و�ذلك أ�ضاً  ألنَّ  ؛فلیس �صحیح 

لى أخرى بل إأو صرف النظر عن روا�ة  لالختالف فلم تكن الروا�ة محالًَّ ، )39(األسود)) أبي
 �عود لیقول : (( و�ظهر أنَّ �له د هذا عثم � . هي من الروا�ات المرسلة الضعیفة بداللة ما مرَّ 

أ�ا  الرواة �كادون یتفقون على أنَّ  وذلك أنَّ ،لى أبي األسود لها أساس صحیح إنسبة النحو 
ذ نوثق أمر إونحن ، )40) ()ه أبتكر شكل المصحف هذا النمط وهو أنَّ من األسود قام �عمل 

 مام عليإلد �ه تعز�ز الرأي القائل بوضع ا�ر نما نَّ إفوضع النحو أو نقط المصحف ألبي األسود 
�ما ل منه أبو األسود همصدر ن لَ أوَّ یه بوصفه لإكون الروا�ات المعتبرة تعود بنا ؛للنحو العر�ي 

) الوارد في روا�ات القدماء  �ان لفظ (العر�یة غر�ب وهو أنَّ لى رأي إأمین  أحمدثم یذهب . رَّ م
ستقرار مصطلح النحو عند المتأخر�ن نسبوا مصطلح العر�یة او�عد ، عرابیة إل�عني العالمات ا

لى أقوال القدماء حین إه بَّ نیت ولكن فاته أنْ ، ) 41لى مصطلح النحو للتشا�ه في األساس (إ
عرابیة و�ین العر�یة التي هي النحو ، فهذا لذي هو العالمات اإلنقط المصحف ا فرقوا فیها بین 

ن أبي األسود �قول : (( و�ان أول من أسس ـفي معرض حدیثه ع ه)232(بن سالم الجمحيا
لیه إاف ضالعر�یة وفتح �ابها وأنهج سبیلها ووضع قیاسها ... فوضع �اب الفاعل والمفعول والم

) و�قول الز�یدي : (( أول من وضع العر�یة ونقط 42)) (وحروف الجر والرفع والنصب والجزم 
ولعل هذه الروا�ات  منبئة �الفرق والماهیة  التي علیها مفهوم  ،)43األسود )) ( والمصحف أب
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ه لم �كن بي األسود وأنَّ أعلى هذه الشاكلة لیقول �سذاجة عمل أمین العر�یة عندهم ،  ثم �ستمر 

 مستدًال على هذا �قول أبي األسود لكاتبه حین،) 44عًا وال نصبًا(�عرف فاعًال وال مفعوًال وال رف
مختصًا  ذلك �ان أنَّ  یلحظلم و  ،) 45ذا رأیتني قد فتحت فمي ...)) (إنقط المصحف : (( 
 آرائهأمین لیقول عنه في أحمد األفغاني  سعیدُ   و�تا�ع .النقط رسمفی �خطئ�الكاتب حصرًا لئال 

) ثم �ضیف قائًال : (( ولست أدري هل أ�قت 46هذه : (( لم �كن �عیدًا من الصواب )) (
وممن وقف . ) 47ها ))(عخترا االحروب والفتن لعلي وقتًا �فرغ فیه للتألیف في العلوم وتنقیحها و 

 فيه �ثیر التحفظ واالحتراز  أنَّ الَّ إالشیخ محمد الطنطاوي  موقف الرافض لهذه الروا�ة أ�ضاً 
 ذ �قول : (( وال ر�ب أنَّ إولكن ال�خفي ذلك على �ل من �معن النظر في أقواله  إبداء الرأي
لى الحدس والتخمین فلیس إنباري مرجعه ألفي المختار بین القولین بین الجماعة وا االختالف

، ) 48خر ال من العقل وال من النقل المتواتر )) (آلمن أحد المختار�ن ما یرجحه على ا
؟ وعالم أجمعوا ؟ ولهذه الروا�ة رصید  ةذ من الجماعإ ؛ما في هذا القول من غموضوواضح 

فلم جعل الفرد ، �قیة الروا�ات ترد �طر�ق واحد أو طر�قین �ون من القول أكبر من غیرها 
والجماعة فردًا وتحسب الروا�ة على األنباري فقط ونصها عند غیره وفحواها عند الكثیر  ةً جماع

 ،فیمكن أنالنقل المتواتر معیارًا للترجیح لعدم توفره في هذا الصدد  �عتمد مبدأ لم ا�ذكما مر ؟ و 
وهو   اً علی امَ مإلنباري ومن وافقه األ�فة ا؛ إذ إنَّ في في الترجیح والعقالئي �عتمد المبدأ العقلي 
)) الحق في جانب الجماعة  و�ظهر أنَّ الجمة على سواه ؟ ثم �قول : ((  صاحب االمتیازات

لى إالعلم فیه واضع �حتاج  في وقتمام �الحروب إلا نشغالادعوى ومرجحه في ذلك  ،)49(
ا ال نَّ أ) ، ثم �قول : (( على 50(  برأ�ه (ع)مام عليإلى لستقرار وهدوء وتأمل وهو مالم یتأتَّ ا

شراف علیه وتقر�ره لما صح في إلرشاد له واإلله الید الطولى على أبي األسود في ا نأبى أنَّ 
لى إمام  فضل الهدا�ة إلفل ،في المختار االختالفوقد �كون ذلك قر�بًا للجمع بین  ،ستنتاجهإ

المفارقة في و  . )51(مام )) ضوء هدى اإل (*)األساس وألبي األسود فضل القیام بوضعه على
ه  أنَّ الَّ إللنحو   مامإلبوضع ا والقولق تمامًا یتف الذي ذ�ره الشیخ في هذه العبارات أنَّ جلَّ 

مام إلبوضعه على ضوء هدى ا صاغه �عبارة أخرى فمعنى قوله : ( وألبي األسود فضل القیام
ه زاد على ماوضعه یبعد أنَّ  الو  ،األسود هو المنفذ لذلك أ�ا األمام الواضع األصیل وأنَّ  أنَّ هو ) 
، ثم �عود لیقول : (( فالذي نخاله  أبداً مام  أو هذ�ه وهذا األمر ال�قدح في عمل األثنین  اإل

السؤال لعل و  ،)52)) (أ�ا األسود وهو واضع هذا الفن لى الواقع و�رتضیه النظر أنَّ إ قر�باً 
وال  ذا �ان ألبي األسودإ�قرب ذلك من الواقع و�رتضیه النظر  مَ زاء هذا الكالم هو : لِ إ المهم

من غیر  -مام علي  إلمام وهما متفاوتان عقًال  متقار�ان حاًال ؟ فاإل�كون �ذلك حینما �كون ل
كیف ال ،علمًا من أبي األسود  رز سع فكرًا وأكثر تدبرًا وأغأو أرجح عقًال وأنفذ �صیره  و  -شك 
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من  القضاء علىأبو األسود و مام في الحكم والخالفة إلا كان وهو أستاذه ومعلمه من جهة و

ذا �ان  وضع النحو �حتاج ماذ�ر إم �منع الثاني ولَ  ولَ ألا نشغالُ إلمنع ا لمَ فِ  ،)53( جهة أخرى 
�ان عنده الوقت الكافي لوضع  -�ما أسلفنا  -  اً مام علیإلا من العوامل المهیأة ؟  على أنَّ 

ًء على قول لیها وتفصیل ماورد تفصیله من أبواب  النحو بناإ ةشار إلأسس علم النحو وا
سنقف  عند هذا المطلب لیست �الیسیرة �عد حرب الجمل و  كونه أقام في البصرة مدةً ؛المؤرخین 

ما تعد نتیجة لقیام الواضع ببعض نَّ إونسبة الوضع للفن ((:ح الشیخ أمرًا فیقول ثم یرجِّ  .الحقاً 
هذا األمر  أنَّ  والحال،) 54األساسیة في ذلك الفن وهذا ماكان من أبي األسود )) ( األبواب

ام مإللى اإنسبة وضع النحو  ثم یرى الشیخ أنَّ  .بي األسود أ ال مام علي  إلصدق على ا�
عتزازهم بها ا ظهار إیین علیها وعدم نلعدم تظاهر العلماء المع ؛ي بروا�ة األنباري  ال تثبته لهعل
الزجاجي قد ساق هذه الروا�ة من قبله وأوردها مرسلة ونقلها �عده �اقوت الحموي ولم  وأنَّ 

ولنا أن نسأل الشیخ هل �انت روا�ة وضع أبي األسود للنحو  .)55�عرض لها  الباقون  (
 ؛بها؟ والجواب �النفي قطعًا  اعتزازهمظهار �العلماء المعنیین علیها و  ةعلى مظاهر  ةحائز  ه�مفرد
مام علي للنحو وتنفیذ أبي إلغلب العلماء والمؤرخین للنحو  العر�ي على روا�ة وضع اأ  ألنَّ 

، وأغلب من طرق �اب وضع النحو    كانت الروا�ة نصًا أم فحوى �ما مرَّ أاألسود لذلك سواء 
أبي األسود  مام علي للنحو وأخذِ إلر �المه بروا�ة وضع اصدَّ  -ن لم �كن �لهم إ -من القدماء 

بدَّ من وال  .عتزازهم بها ا قاطعًا على تظاهر العلماء علیها و  الً في هذا دلی ولعلَّ ،)  56عنه (
أ�ا  القاسم الزجاجي لم یورد تلك الروا�ة �الصفة والحال التي تفهم من �الم   أنَّ  إلىاإلشارة 
ة بل أوردها على غرار المؤرخین والعلماء  القدماء الذین الیولون عنا�ة  �المناقش،الشیخ 

ولوصح ، هتمامهم بها أو تضعیفها ا �عني هذا عدم  الر�خیة ، ولكن أوالتحقیق في القضا�ا الت
نقل �اقوت الحموي لهذه الروا�ة ینبغي  على هذا فإنَّ و أوردها في هذا الصدد ؟   لمَ رض فِ فهذا ال

�عدم قوله  أن �كون دلیال على القبول ال على الرفض وعدم األهمیة ، ولیس من الصحیح أ�ضاً 
ن لم تكن موجودة نصًا في �تبهم  فهي واردة على نحو إعرض الباقین لهذه الروا�ة فهي 

ذ �قول في معرض �المه إكًا مر�َ  �عد هذا  نجد الشیخ یثبت رأ�اً  .شارة أو الفحوى �ما مرَّ إلا
ستنادًا (*) لرجوع الروا�ات عن أبي ا �االختیارخر �المه آعلى األنباري : (( وتصر�حه 

مام فتنا في رجوع الروا�ات لإلمع عدم مخال ،مام علي في النها�ة ال یتم أ�ضاً إللى اإاألسود 
ذا �ان الشیخ ال�خالف رأي األنباري إف ،) 57الوضع (*) له )) ( انتهاءلى إ(*) وال یؤدي ذلك 

الروا�ات  ألنَّ ؛( رض ) أبي طالب  ول من وضع النحو علي بنأ والصحیح أنَّ (( :  القائل
ه سئل ه روي عن أبي األسود أنَّ نَّ إلى علي فإ ه�سند األسودلى أبي األسود وأبو إكلها تستند 

فلم   ،)58لفقت حدوده من علي بن أبي طالب  )) (فقیل  له : من أین لك هذا النحو ؟  قال 
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خر  ثم آل�ال دلیل  و�ذعن للرأي افهو یرفض  لیه ؟ إنتهاء الوضع الى إالیتم ذلك وال یؤدي 

لى أبي إوراق الصینیة األر�ع المنسو�ة أل، ثم �عتمد مانقله الند�م �شأن ا یرفضه �ال مسوغ
مام إلالنحو من وضع أبي األسود ال ا نَّ أها دلیل على یرى أنَّ إذ )،59ق (اسحإبن ااألسود عن 

فهي تثبت  مام عليإلالناظر في هذه الروا�ة ماینفي الوضع عن ا في الوقت الذي ال�جد، علي 
أفكاره أم �ان منفذًا لما أماله  تأو بنا اكتشافهكان ذلك من أولكن ، مضمونها ألبي األسود 

عمل أبي األسود  في هذا المقام   وعلى الرغم من أنَّ  ؟تثبته الروا�ات  امثلممام علي إلعلیه ا
ثبات إ نَّ إثم  ). 60(شهادته هو�لیه إه الینسب اكتشاف النحو ، غیر أنَّ  مهم وهو التنفیذعمل 

الشيء ال ینفي ماعداه  ، فحین ترد روا�ة تثبت أثر أبي األسود في وضع النحو فال �عني هذا 
،  ع والمنفذضعن الوا تنبئداللة المالزمة   أنَّ  نمام في ذلك ، فضًال عماعمله اإل يأن تنف

لوضع اإلمام  استغرا�هالغر�ب أن ال �ستغرب الشیخ من وضع أبي األسود و�زداد لعل من و 
فلیس �غر�ب على أبي األسود الذي أوتي العلم الواسع أن یلهم هذا الفن و�ضع لیقول : (( علي

لهم أبو األسود  یُ  مَ لِ والسؤال الكبیر هو  ،)61تعالیمه التي سار علیها والنسج على منوالها )) (
المقومات  العقلیة والنفسیة والموضوعیة وتدعمه  المتالكهمام  علي ؟  وهو األفضل م اإللهوالیُ 

هذا الضرب من األدلة لهو الترجیح �ال مرجح   أنَّ  في وال ر�ب ، ر�خیة  في ذلكأالروا�ات الت
شوقي ضیف  سا�قیه في رفض هذه الروا�ة  د.و�تا�ع  .وهو ما أثبت �طالنه العقل  قبل النقل  

األمام علیًا �ان  راء التي یتفق معهما بها ، اذ یرى أنَّ آلا �ه  ونعرض عن ذ�ر ردِّ أنورد ر وس
  ، و�قتفي  )62مشغوًال �الحروب  ولم �كن لد�ه  وقت �اف  لوضع النحو وأصوله وفروعه (

  واالرتقاءبة لقانون النشوء مام علي للنحو مجانإلروا�ة وضع ا أمین في أنَّ  أثر أحمدضیف  د.
ي أن �كون قد وضع ذلك ونفس الروا�ة (*) فذ �قول (( وطبائع االشیاء تنإة ، ــا موضوعـو�ونه

نتحالها ، لما �جري فیها من اا ما �قطع �هفیالسا�قة وما أشبهها من الروا�ات تحمل في تضاع
بن أبي طالب أو عن أحد معاصر�ه اتعر�فات وتقسیمات منطقیة ال �عقل أن تصدر  عن 

هذا العلم  ةولیأالشیعة هم الذین  نحلوا هذا الوضع القد�م للنحو  الذي ال�قف في شيء و ولعل ،
مام علي للنحو إلشیاء �ي تنفي وضع األائع اب) ، وال أدري ما دخل ط63ولى )) (ألنشأته ا

ر�خیة ؟ !  ثم �قول أالذهني ووجود القرائن الموضوعیة والروا�ات الت االستعدادالعر�ي مع توافر 
وقد ،وأخواتها  نَّ �والعطف والنعت و   واالستفهامه وضع أبواب التعجب نَّ إ آخرون (( و�قول : 

رتفع �ه �عضهم الى شیعي قد�م فإ�أنهم رأوا أن �ضیفوا النحو و �كون ذلك من وضع الشیعة 
ثم ،  )64ع له )) (شیعند أبي األسود الذي �ان یت  آخرون لى علي بن أبي طالب ووقف �ه إ

ذ نجد  إ�اه وضع النحو قد�م إنحلهم  ظهر أنَّ �لى الند�م �قوله : (( و إ�سند نحل وضع النحو 
ألسود  �تبها �حیى بن اقین أر�عة أوراق  عن أبي اى عند �عض الور أه ر نَّ إبن الند�م �قول : (( ا
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الند�م یروي  أنَّ ) ، والحال 65وفیها �الم في الفاعل والمفعول )) (للهجرة  129 ى�عمر  المتوف

بن سالم من او�ستمر على هذا النهج حتى �عد  .) 66ق (اسحإهذه الحادثة عن محمد بن 
و�ل ذلك  ((:قوله �)  ثم �ختم رأ�ه هذا 67مام علي (إلالشیعة الذین نحلوا  أمر وضع النحو ل

ه وضع لیه حقًا أنَّ إأ�ا األسود نسب  من عبث الرواة الوضاعین المتز�دین وهو عبث جاء من أنَّ 
العر�یة  ى أنَّ إل ه لم یلتفتأنَّ  وأكبر الظنِّ ،) 68ه وضع النحو )) (�عض الرواة أنَّ  العر�یة  فظنَّ 

هم  �انوا �طلقون على هذا العلم �العر�یة  والمتأخرون والنحو شيء واحد لدى القدماء غیر أنَّ 
األسود من قبل �ما مام علي وأبي إللدى ا استعماله ن�طلقون علیه مصطلح النحو فضًال ع

على النقض والقطع  اً مبنیمتوخیَا أسلو�ًا علي الوردي  د. و�طالعنا في هذا القسم أ�ضاً .  مرَّ 
مام علي  للنحو و�ؤ�د إلیرفض روا�ة العلى بنات أفكاره  ، متكئاً البتة  خالیًا من الدلیل النقلي

 نرجئ مناقشةالرفض و  بن أبیه  له وسنقتصر في هذا المقام على قضیةاروا�ة وضع ز�اد 
مام  علي للنحو  إلروا�ة وضع ا اكتساب الوردي أنَّ  د.یرى محلها .إذ  إلىقضیة التأیید 

عالء النحو بین العلوم إ ) : األول 69لى سببین رئیسین (إه ر�خیة مردُّ أالعر�ي صفة الحقیقة الت
�ختص ذلك �علم النحو دون  مَ لِ وربَّ سائل �سأل :مام علي بین األئمة ، إلعالء شأن اإ والثاني 

ن  التي �انت تشغل أذهان آلم الفقه وعلم الحدیث وعلوم القر ولى بذلك عاألَ سواه ؟ ولعل 
ثم من صاحب المصلحة في ذلك  ؟  ومن ذا  الذي �حرص على ،)  70( آنذاكالمسلمین 

جله تفاٍن ألمللعلم   ذا �ان �ذلك فهو محبٌّ �عالء شأنه لیسلك هذا السلوك ؟ و � سمعة  النحو و 
 لعلَّ ن ، و آقراءة القر  فيلسنة الناس أصالح إهي علم جیدًا الغا�ة من وضع النحو ونحن ن
القدر بین األئمة إلمام  قلیل ثم متى �ان ا الرأي. تضعف حجیة هذاسباب ألهذه ا  �اجتماع

خد�جة الحدیثي  د.وتا�عت  لیه ؟ .إحتى �أتي شخص یرفع من شأنه بنسبة وضع النحو 
روا�ة الزجاجي مفتلعة وال تثبت أمام المناقشة  أنَّ  حین رأتسا�قیها في رفض هذه الروا�ة  

مام علي قد وضع أول ما وضع هذه إله من غیر المعقول أن �كون اوعللت ذلك �قولها : (( ألنَّ 
ما نَّ إسم �ال أمثلة التحدیدات والرسوم والتقسیمات الناضجة المحددة للكالم وأقسامه وتحدید �ل ق

بتحدید  نظري لم نجد مثله في �تاب سیبو�ه  الذي جاء �عد علي وقوله هذا �مائة وأر�عین سنة 
في حدود الممكن ال المستحیل  والحق أنَّ صدور هذا العمل من اإلمام علي واقع)  ، 71)) (

رسطو طالیس  أ، فهذا لتحقیقهة خوارق الطبیععجاز أو ضرب من إ لى إوال �حتاج  ،أو الممتنع
م م لَ السنیین ونظر�اته في األدب والمنطق ماتزال تسابق الحداثة فلِ  �آالفمام علي إلكان قبل ا

اإلمام أقل اكتماًال الذي جاء �ه  مام علي ؟!   على الرغم من أنَّ إلخذ على ایؤخذ علیه ما أُ 
أغلب جوانبها  ومصطلحاتها  في  طبیعة البحث النحوي  أنَّ  نفضًال ع ، ونضجًا وأكثر مواكبةً 

�خالف الدراسات األدبیة فهي متجددة في �ل وقت  تتجد فیه الحیاة  ،مستقرة في أكثر دراساتها 
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) وغیرها 72ومتطلباتها  وظروفها المختلفة ، وعلى الرغم من ذلك فما زالت نظر�ة المحاكاة  (

نجد الخلیل بن أحمد اقتر�نا أكثر سو�ذا ،ي لتمأل الساحة األدبیة على المستو�ین النظري والعم
لیه  سابق ولم تسمع �ه العرب من قبل وهو علم العروض �كل إلعلم لم �سبقه  اً مبتكر  الفراهیدي

 ةالشی ةسوي الخلقما ظهر فجأة نَّ �و  واالرتقاءولم یرضخ  لسنة النشوء ،مصطلحاته وتقسیماته 
مام إلفلماذا لم  یؤخذ علیه �ما أخذ على ا ،)73تدارك علیه  �غیر المتدارك (لم یُ ما ر�َّ فیه  و 

الخلیل من حیث والدة العلمین من  �ما فعل فعل اً مام  علیإلا نَّ إف  و�ذا صح القیاسعلي ؟ 
 نَّ أ نلدى أهل الفن والعلم ، فضًال ع السائدةتهما وسنَّ  واالرتقاءرحم غیر رحم قانون النشوء 

�عد هذا ثم ،صل �ل التفاصیل �ما فعل الخلیل لى نتف �سیرة مبتسرة ولم �فإشار  أمام  اإل
السبق ؟ فما  على جاللة قدرة وعظم  مكانته قصبةَ  لماذا �جعل �تاب سیبو�ه�مكن السؤال : 

 لماذا ال�كون  ،بلغ مستواه من التألیف قبل تألیفه �ان منحوًال وموضوعًا وماعداه فهو الصحیح
وسبقهما  بو�ه  وهو الحق الخلیل وسی منه لدىناضجًا أكثر مام علي إلا التفكیر النحوي عند

المادة هي لغة العرب والمصطلح من  ولى القول  �ما قااله على نحو ضیق مختصر ؟  إزمنًا 
لى ذلك فیمثل أثر إه نبو�بقى الذهن الوقاد الذي �مكن أن یت ،صلب ألفاظها وأستعماالتها

ستعمال افي یبدو ضیر وال ،أعلمهم مام علي  أجدر الناس بذلك وأنبههم و إلالمكتشف و�ان ا
لى ذلك بناء على ماتقدم ، وال إ( المرفوع ) وما  وب ) أو ـو ) أو ( المنصــــــة ( النحـمام �لمإلا

�كون من بین  قد لى ذلك ، بلإ اإلشارة �استطاعتههو الوحید الذي �ان   اً مام علیإلا أدعي أنَّ 
 لى ذلك فحظي �فضلإمام �ان سباقًا إلا  أنَّ الَّ إالناس من �متلك هذه القدرة في هذا المجال 

لى (*) ظاهر إو�ذا تقسیمة األشیاء  (الحدیثي �عد ذلك :(د.ثم تقول السبق والوضع . 
فتصور لنا  ،)  74( )مام علي )إلمنطقي وال معقول وجوده في زمن �زمن ا ومضمر غیر

 ،لم �كن فیها للعلم محل یذ�رة الغابرة التي قیحه من العصور  السمام علي  �أنَّ عصر اإل
في  هي)  ، و 75ر�خ �شهد بذلك (أوالتمام علي إله عصر أساطین العلم وعلى رأسهم اأنَّ  الواقعو 

بي ا وضع أمَّ أذلك لم تذ�ر مایؤ�د �المها أو تدحض ماتر�د دحضه ثم تقول �عد ذلك : (( 
النحو   یها فتدل على أنَّ ) وقول علي له هي منها فزدها فاألسود لحروف النصب ونسیانه (لكن

و�مكن  ،) 76لهذا فالروا�ة غیر واقعیة وال مقبولة )) ( واكتمالهقد بلغ في أ�امها أوج نضجه 
من الممكن جدًا أن �ستدل على العلة �معولها  و�كاد �كون هذا  نَّ إ :الرد على هذا الرأي �القول

مام وأ�ا األسود  �انا إلا على األشیاء ، وال ر�ب في أنَّ  االستداللالنمط  المعرفي مطردًا في 
تسمیة أبي األسود لها �الضمة  بدلیل من حیث المفهوم عرابیةإللعالمات اامدر�ین جیدًا 

حصائها �لى العوامل  الناصبة و إأستاذه أن �شیر  فلیس من الصعب،) 77والفتحة والكسرة (
هذا ال�عني �ما قالت   أنَّ الَّ إما الحال في ( لكن ) ومن ثم معرفة ما �ان فیها أو من غیرها �
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الخلیل وسیبو�ه تقسیمات  نحوفي   ألنَّ  ؛)  واكتمالهالنحو  قد بلغ أوج نضجه  الد�تورة : ( أنَّ 

شارات والتقسیمات العلو�ة التقع إلوهذه ا،وتفصیالت وحاالت متعددة لكل �اب من أبواب النحو 
 ثم تقول :   نشوء.هذا دأب التأسیس وحال اللعمري إنَّ یسیر  و النزر ال إالَّ النحو الخلیلي  من

انیة  التي جاء بها أبو الطیب اللغوي فال تثبت لعلي بن أبي طالب دورًا (*) ثا الروا�ة ال(( أمَّ 
) و�بدو لي  78 دور(*)  الموجه والمشجع ألبي األسود على هذا العمل )) (الَّ إفي وضع النحو 

مام علي  أ�ا األسود قد أخذ عن  اإل التي نصت على أنَّ الروا�ة ،  تنكبًا لمفاد لقولفي هذا ا أنَّ 
تقترب �ثیرًا عما یراد ها في مكان  والجدیر �الذ�ر أنَّ ،الحدیثي  د.ال �ما تقول  وضع النحو

 ذ جاء في معرض حدیثها عن أبي األسود قولها : (( و�ظهر أ�ضاً إ،  بیانه من شأن الوضع
َن)) و ئالَ�ْأُكُلُه ِإالَّ اْلَخاطِ  ه وضع �اب الفاعل والمفعول �ه �عد سماعه قراءة قوله  تعالى : ((  أنَّ 
ه )  وأنَّ 80)) (وذلك : (( توفى أ�انا  وترك بنون لى ز�اد إ)  �الیاء أو ماقاله رجل جاء 79(

�كسر )  81ه )) (ورسولُ  من المشر�ینَ  بريءٌ  هللاَ  نَّ إوضع �اب العطف عند سماعه قراءة : (( 
))  الحرِّ  ما أشدُّ  بنته : (( �ا أبتِ االالم والهاء ووضع �ابي التعجب واالستفهام عند سماعه قول 

فرسي  نَّ إ)  وهي تر�د التعجب وقد �كون وضع �اب النعت �سماعه قول المولى : (( 82(
  عه قول القائل : ضافة عند سماإلما وضع �اب الفاعل أو التأنیث أو ا)  ور�َّ 83)) ( اً عضال

ه وضع أبو�ًا �املة �ما �فهم  من تعبیر ولیس معنى هذا أنَّ ،)  84(( سقطت عصاتي )) (
توقع منه نعنده وال  ه تكلم علیه ببعض ماما  �عني أنَّ نَّ �الرواة  �قولهم : (وضع �اب �ذا ... ) و 

ذا وضعنا إ) ، أقول 85بن مالك )) (اأن �شرح و�ؤصل و�مثل  �ما في �تاب سیبو�ه  أو �تب 
مام علي للنحو وتعلیمه أ�ا األسود  تكتمل  لدینا أجزاء  إللى جانب روا�ة وضع اإهذا القول 

مام علي إلعما نر�د بیانه من الوضع البدائي البسیط للنحو الذي وضعه االمعبِّرة  الصورة
قوال الباحثین قدماء ألم �كن الكالم الدائر في  إذلیه إنرمي  وهذا عین ما ،ووسعه أبو االسود 

التفصیالت بل التأصیل وأصل الوضع للنحو العر�ي،ثم فلندع التفصیل والشرح  لىومحدثین ع
مام علي وأبي إلعن ا ى والمصطلحات  التي ترو  او�ن�العن�الها  ذي تنفیه الد�تورة ولكن ماال

واألستاذ لعر�ي  ؟ لیست  نحوًا وتأصیًال و�دا�ة  الدرس النحوي اأن تقرها ؟ آلاألسود  وهي ا
ا المؤ�دون أمَّ   لوضع من الثاني و�منع من األول ؟.�قبل ا مَ متعاصران فلِ  -�ما مرَّ  –والتلمیذ 

لى القول بهذه إالقدماء  نفیتجلى أمرهم في ذهاب طائفة من الباحثین المحدثین فضًال ع
مام  : إلالحدیث عن ا ذ �قول في مقامإعباس محمود العقاد  أ. لنا في مقدمتهم و�عنُّ  ،الروا�ة
ه نَّ إه لم �كن أقضى منه بین أهل زمانه صح أن �قال في علم النحو نَّ إل في قضائه یذا ق�((  و 

) و�عد نقله الروا�ة مفصلة وقوله 86نشاء هذا العلم من سهمه )) (إلم �كن أحد أوفر سهمًا في 
لى المقار�ة بین اللغات إ : (( هذه الروا�ة تخالفها روا�ات شتى تستند ) یرى أنَّ 87بتواترها (
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والیونانیة  ولكن الروا�ات العر�یة  ال  ةصولها النحو�ة وال سیما السر�انیأشتقاق ااألخرى في 

ختام �المه في الحدیث عن  )  ثم �جعل88لى مصدر أرجح من هذا المصدر )) (إتنتهي بنا 
 االبتداء عظیمة ألنَّ  الً مثمام من علم النحو إل: (( فحصة اذ �قولإة فضل السبق وشرف الر�اد

م العلم وتكاثر الناظر�ن نها النحاة �عد تقدالتي دوَّ أصعب من تحصیل المجلدات الضخام  بها
ول : ذ �قإز�ي مبارك لكن تأییده �كتنفه تحفظ شدید ،  د. �ضاً ین أومن المؤ�د . )89( )) هفی
اء أبي ف�كون شيء �هذا دار بین علي وصد�قه الدؤلي وأن �كون و نحن ال نستبعد أن ((

) 90فرع أو نفذ وطبق وعلم )) (و ه هو الذي وسع �النص مع أنَّ  االعترافلى إاألسود دفعه 
مام إله أخذ عن اجا�ة أبي األسود �أنَّ إى تأیید روا�ة المبرد التي ذ�رها الز�یدي عن إلوذهب ،

بن افي أن تدور بین أبي األسود وصد�قه  ذاً إ: (( فأ�ة غرا�ة لى القول إ) و�نتهي 91علي  (
 -لحنًا واحدًا �سمعه أحدهما  نَّ إشغوف ؟ و أبي طالب أحادیث تتصل �اللغة و�الهما بها عالم 

محورًا لحدیث یدور  ن لیعلق أحدهما علیه أو لیكو  كاف -و�ان  اللحن اذ ذاك معروفًا �ما رأینا
في فهم  اختلفناالقدماء لم �ختلفوا فیه ولكننا  األسود فهو مانعتقد أنَّ  وأما ماذا وضع أبو،بینهما 

ذ �قول : (( في وضع إمصطفى صادق الرافعي  أ. ، ومن المؤ�دین أ�ضاً  )92ما أرادوه )) (
رضي هللا  أ�ا األسود أخذه عن علي بن أبي طالب على أنَّ  النحو أقوال �ثیرة والثقات مجمعون 

علیة القوم دائمًا والنخبة منهم وأخذ الروا�ة الثقات من الناس  هم  وال ر�ب في أنَّ  ،)93)) (عنه
عبد العال د. و�ؤ�د هذه الروا�ة أ�ضاً   ذ�ر .ة المؤرخین ال یدع للقدح والرفض سبیًال ییمن عل

لى إما �شیرون نَّ إذ �قول في مقام حدیثه عنها : (( أقول حینما یذ�ر الرواة ذلك إسالم مكرم 
مكانته  ه لیس من الغرا�ة أن �كون علي على هذا المستوى من التفكیر ألنَّ حقیقة مؤداها أنَّ 

النحو العر�ي قد وضع  نَّ إخر : (( آو�قول في موضع ،) 94ر�خ )) (أالفكر�ة ال ینكرها الت
لى إصول ألودفع �الصحیفة التي جمعت هذه ا�رم هللا وجهه أصوله األولى علي بن أبي طالب 

لروا�ة الزجاجي الخاصة بهذه الصحیفة �قول : ((  من هذا  هو�عد عرض) 95ألسود  )) (أبي ا
 ىء التلمیذ ما�ستقر  ىءالمعلم أعطى التلمیذ مفتاح البحث وتر�ه یبحث �ستقر  النص نتبین أنَّ 

والسؤال الذي �قال هنا هل ،)  لى الصواب في حرف (لكنإه معه  وردَّ جوعرض على معلمه  ما
تحدید صفات األشیاء و�یان �نهها  نَّ إلمعرفة لعلي فجأة ومصادفة ؟  الواقع جاءت هذه ا

دارك إلى معاناة فكر وقوة إمعرفة األشیاء تحتاج  ألنَّ ؛ال�مكن أن �قوم على الرأي الفطیر 
علیًا شغلته قضیة اللحن  ففكر فیها وأطال التفكیر وحاول أن  والواقع أنَّ ،ستنباط اومقارنة و 

�قول  األسودو�عد عرضه لروا�ة الزجاجي عن أبي  ،)  96( )) �ضع لهذه المشكلة الوافدة حالً 
على  علیًا ذ�ر في صحیفته  �عد دراسة  و�حث وال أدلَّ  : (( فهذا النص ینطبق في وضوح �أنَّ 

لیه �عد ثالث فقدم له الصحیفة �عد أن وضع فیها أصول العر�یة إأ�ا األسود جاء  ذلك من أنَّ 
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فعلي �ما قلت   �رم هللا وجهه هذا العمل لیس �غر�ب أن �حدث من علي سا�قًا  أنَّ  متُ وقد قدَّ 

 اـــه متحفظ �م أنَّ الَّ إالمؤ�دین  قةمشقیه ر�د عفیف د.) ، و�دخل 97عالم هذه األمة )) (
أبي األسود �أن �جعل للناس حروفًا  للرفع  ىمام علإلشارة اإوًال �أبدأ نذ �قول : (( و إ مباركد.

عتبار توافق تلك الى المنطق وطبیعة األشیاء �إها أقرب الروا�ات قول �أنَّ نوالنصب والجر ف
�ات أواخر الكلم من یع أبي األسود في نقط المصحف نقطًا یبین حر صنو شارة أو المشورة إلا

لى القول بهذه الروا�ة فبعد أن أورد إمحمد المنصور  د.) ، وذهب 98)) (رفع ونصب وجر
 ستنتاج التالي :  وهو أنَّ إللى اإو�هذا نستطیع أن نصل لى قوله : ((إروا�ات القدماء خلص 

ا أبو األسود فلم �كن سوى منفذ لما خترع النحو وأمَّ ابتدع و اهو الذي  علیه السالم مام  علیًا إلا
لى هذا �و .)  99رائه وشروحه )) (آلیه �عض إمضاف علیه السالم  علي مامإلأماله علیه ا

مام أ�ا األسود لتوافر شخصیته على الصفات إلختیار ااالفضلي �قوله : ((  يعبد الهادد. ذهب
لیه أنموذجًا �سیر علیه )) إالمذ�ورة المؤهلة  للقیام بهذه المهمة الكبیرة  وأمره بذلك وألقى 

و الدفاع أهذه الروا�ة  �ما هي دون القطع بها  تناولومن الباحثین المحدثین من )  100(
ه ألسود الدؤلي ... أنَّ الى أبي إذ �قول : (( وتستند الروا�ات إمصطفى السقا أ.عنها ومن هؤالء 

ن آه أول من فكر في درئه عن لغة العرب وعن القر لى هذا الخطر ( اللحن ) وأنَّ إأول من تنبه 
مام أبوا�ًا في النحو وقال له : إللیه اإمام علیًا فألقى إله شاور في ذلك ا، ونقل الرواة أنَّ  جمیعاً 

في معرض حدیثة عن نسبة  ةفخر الدین قباو  د.وعلى هذا ،)   101نح هذا النحو )) (إ
 لدى المتقدمین على أنَّ  جماعاً إمة ث في هذا ألنَّ  الغرومام علي �قوله : ((إللى اإالصرف 

 .)  102مام علي  )) (إله أخذه عن اواضع علم العر�یة هو أبو األسود الدؤلي وأنَّ 
 

  نقط المصحف ووضع النحو  المبحث الثاني :
قد �قع الخلط في الحدیث عن أولیة النحو العر�ي بین نقط المصحف ووضع النحو        

أنَّ المنفذ مشترك بین العملین وهو ة وجوه أهمها الذي مر تفصیله ، و�بدو أنَّ مردَّ ذلك إلى عدَّ 
أبو األسود الدؤلي ، إلى جانب وحدة المالك بینهما من حیث العلة والغا�ة وهو عصمة األلسن 

ومن َثمَّ وقوع الخالف في تحدید الذي أشار على أبي األسود أو طلب منه  ،من ظاهرة اللحن
لى وقوع الخلط بین المنجز�ن ، وقد أو أمره بوضع الحل المناسب لهذه الظاهرة وأسلم ذلك �له إ

الروا�ة القائلة على اختالف خطابها في هذا الشأن القسم الثاني الذي تضمن  مثلت الروا�ات
و�طلب ز�اد  ارةً تبن أبیه امن ز�اد ر�ي هو أبو األسود الدؤلي �طلبه الواضع األول للنحو الع �أنَّ 

األول وهو طلب أبي األسود  من ز�اد فقد ورد في  ا ما �خص النقل أمَّ   ،أخرى  منه تارةً 
جاء أبو األسود الدؤلي ز�ادًا وهو   ذ �قول : ((إمباحث القدماء �طر�ق واحد وهو روا�ة عاصم  
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ي أن ــل لسنتها فتأذنأم وفسدت ــهذه األعاجني أرى العرب قد خالطت إأمیر البصرة  فقال  : 

 ح ـلى ز�اد فقال : أصلإله ز�اد : ال تفعل فجاء رجل  للعرب ما�عرفون �ه �المهم ؟  فقال  أضع
لي أ�ا األسود  ادعُ أ�انا وترك بنون  فقال له ز�اد : توفى أ�انا وترك بنون ؟   يهللا األمیر  توف

)  والمشهور في هذه الروا�ة 103فلما جاءه  قال له ضع  للناس ماكنت نهیتك  عنه ففعل )) (
 .) 104ي  مع عبید هللا بن ز�اد (فأوردها السیراا حدثت مع ز�اد وقد ـهأنَّ 

 ما النقل الثاني وهو طلب ز�اد منه فقد وردت في مباحث القدماء  �طر�ق واحد أ�ضاً أو 
ذ �قول : (( أخذ أبو األسود عن علي بن أبي إ ،  وهي روا�ة  أبي عبیدة معمر بن المثنى

  علیه السالم ذه عن علي بن أبي طالبالعر�یة فكان ال�خرج شیئًا مما أخ علیه السالم  طالب
ماما و�نتفع  الناس �ه  وتعرب �ه �تاب إعمل شیئًا تكون فیه إ لیه ز�اد : إلى أحد حتى �عث إ

من المشر�ین  ءهللا بري  نَّ إو األسود  قارئًا �قرأ : (( ـــسمع أب  ىـستعفاه من ذلك حتاهللا ف
لى ز�اد فقال : أنا إلى هذا فرجع إأمر الناس صار  )  فقال :  ماظننت أنَّ 105ورسوله )) (

أفعل ما أمر �ه األمیر فلیبغني �اتبًا لقنًا �فعل ما أقول فأتى �كاتب من عبد القیس فلم یرضه  
خر قال أبو العباس : أحسبه منهم فقال له أبو األسود  : اذا رأیتني قد فتحت فمي  آفأتى �

ن �ن ضممت فمي  فانقط نقطة بین یدي الحرف و إ�الحرف فانقط نقطة فوقه على أعاله ف
فأجعل مكان النقطة نقطتین  غنةن أتبعت شیئًا من ذلك إكسرت فاجعل النقطة تحت الحرف ف

في التعبیر   االختالف)  وهذه الروا�ة �سا�قتها من حیث وجود 106( )) فهذا  نقط أبي األسود
                               .) 107تخرج عن المضمون الذي مر ذ�ره (ها ال  أنَّ الَّ إ آخرلى إ ونقصانًا من راوٍ  ز�ادةً 

اق الحدیث عن وضع النحو یقد أوردوا هذه الروا�ة  �طر�قیها في س الرواة  وواضح أنَّ 
ذ لو صحت الروا�ة فهي تتحدث عن نقط المصحف ال وضع النحو  على إن ، یِّ ب وهو خطل

عراب  إلنقط ا عن محاولة وضع النحو ، نعم ال ینكر أنَّ  ول منها ینبىءألالشق ا الرغم من أنَّ 
ه لیس المقصود في هذا المقام  ، اذ الكالم قد�مًا وحدیثًا  عن الواضع أنَّ  أ�ضًا غیرهو نحو 

الرواي  األصیل لهذه الروا�ة  قحام وأخال  أنَّ إل ضرب من االَّ إللنحو العر�ي وماهذه الروا�ة 
عن  مام  علي  من بدا�ة وضع النحو أو أراد  أن یبعد أ�ا األسودإلأراد أن �كون لز�اد ماكان ل

الروا�ات  اختلفتالتفارقه مهما  سودكونها لصیقة بـأبي األ؛ساحة اإلمام في قضیة وضع النحو 
مام  و�قرن بها ز�اد فبدأ  الروا�ة إلو�قي أن �ماط عنها ا،لى فكها منه ونفیها عنه  إوال سبیل 

لسنة  الناس ثم ختم الروا�ة بنقط المصحف ، أخر بوضع شيء �صلح آل�طلب أحدهما من ا
في الوقت الذي �انوا فیه �فرقون بین العر�یة ( النحو )  والنقط  ومن الجدیر �الذ�ر أنَّ القدماء
ها في �اب وضع و وردأ حینلى داللة هذه الروا�ة إلم ینتبهوا  بروا�ة الز�یدي وغیره �ما مرَّ 

ها  في �اب تنقیط  المصحف من أمات الروا�ات  في هذا الباب  ولم �عوا  أنَّ ها  العر�یة  و�أنَّ 
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ذ نورد هذه الروا�ة في هذا إونحن .خذات  التي سیأتي ذ�رها  اها متخمة �المؤ أنَّ  نفضًال ع

�عض  ألنَّ و  وضع النحو التي ناقشتكون القدماء أوردوها  في مباحثهم ؛الباب ونناقشها 
 دعي فهي ال تستالَّ �ثبات النحو لز�اد أو أبي األسود  �ما سیأتي و إفي تخذها حجة إالمحدثین 

ا على ءه�ز إقسموا ناأما المحدثون  فقد  . دكونها غر�بة عن هذا الباب والصد؛كثیرًا من النقاش 
شوقي  د.ول أللنا في  القسم ا ول  مؤ�د والثاني غیر مؤ�د  ، ولعل أول من �عنُّ ألقسمین  : ا

�عض الرواة أنه وضع  ه وضع العر�یة فظنَّ لیه حقًا أنَّ إأ�ا األسود  نسب  (( أنَّ ذ یرى : إضیف 
ن الكر�م  �أمر من ز�اد آما وضع أول نقط �حرر حر�ات  أواخر الكلمات في القر نَّ إالنحو وهو 
بنه عبید هللا  ابن أبیه أو از�اد  وهو بذلك �سلم  �أنَّ  ،) 108بنه عبید هللا )) ( ابن أبیه أو 

الیوجد مایدل على ، وفي الحقیقةلذي حث أ�ا األسود على نقط  المصحف ال وضع النحو ، ا
ر�خیة هي من القوة أوهو �ضعه موضع القطع والجزم لدفع روا�ة ت،هذا المزعوم ظن الرواة  

�مكان ، ثم �قطع �أسبقیة  النقط  على وضع النحو وهو أمر ال دلیل علیه عنده  أ�ضًا  ، 
 ألنَّ ؛وضع النحو أسبق من النقط  افرة معها أنَّ ضضوء الروا�ات والقرائن المتوالراجح  في 

ه ن سلمنا جدًال أنَّ إوحتى  والثاني من عمل أبي األسود نفسه علي مامإلشارة اإول �ان �ألا
مهدي المخزومي  د.ومن المؤ�دین أ�ضا   .) 109رشاد  ز�اد فهو متأخر على وضع النحو (إ�
یراده الروا�ة مفصلة �أسلو�ه إذ �عد إ،ر�خیة أها  من المسلمات التالروا�ة و�أنَّ ذ یذعن لهذه إ

وصیاغته �قول : (( فعمل ز�اد هذا  �عد متممًا  لما قام �ه عمر وعثمان فقد أراد أن �كتب 
عراب  إل�شكل  �ضمن له زوال اللحن  عنه ولیس وضع هذا النقط  التي هي عالمات ل القرآن

حمل الناس على قراءة صحیحة ینوي في االستفادة منها العر�ي وغیر العر�ي )) محاولة ل إالَّ 
 ه فیهسم ز�اد و�لغى أثر افیجعل العمل �، أبي األسود  وهو بهذا �غض الطرف عن،) 110(
بهذا  له وقع �بیر أ�كون الطلب  وأمجرد الحث هذا التوجیه مما یثیر التساؤل عن ولعل ،

في الوقت الذي  ینبغي أن �كون فیه األخیر   ؟ذف�حیث �حسب العمل للحاث ال للمن المستوى 
في  �ذلكم �حسب لَ  مَ فلِ ،و�ذا صحَّ هذا الفرض الشر�ك األكبر  بوصفهصاحب الحصة الكبرى 

لم �شر على أبي  اً ز�اد مام علي  للنحو  وحثه أ�ا األسود  ؟ مع العلم �أنَّ إلروا�ة وضع ا
ال ز�اد في هذه الروا�ة  �الذي حف، من هذا القبیل   طر�قةأو  آلیةعلومة أو األسود  �أ�ة م

ام مبدعمن  تصو�رهو�طلب  یتخیَُّل منظراً  فلمن ،ول ألثم �قوم  األخیر بذلك  دون تدخل ا رسَّ
مام إلفي حین �ان ا ،الفضل للثاني ال ر�ب في أنَّ و لألول أم للثاني ؟ أالفضل في ذلك  ى عز �ُ 

قد یر�ط و   .والمكتشف والمنبه والمرشد و�ان أبو األسود  المنفذ �شهادته هو �ما مرَّ الواضع 
نا مع ذلك ذ �قول : (( ولكنَّ إ آخرو قوله في موضع  آنفاً المخزومي  د.التساؤل بین ماقاله  هذا

ن �انت له صلة �ه ال نرى �في شيء  و  االصطالحيال نرى ماقام �ه أبو األسود من النحو  
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النحو  لم �صنعه واحد  ألنَّ  ؛أ�ا األسود  هو واضع علم النحو �ثیر من القدماء من أنَّ رأي 

  واالرتقاءما هو من عمل الجماعات  وقد نشأ �التدرج تمشیًا مع سنة الحیاة في النشوء نَّ ��عینه و 
بها ختالط المتكلمین السنتهم  من لحن نشأ بتالقي اللغات و ألى ما�صون إومع حاجة المتعلمین 
رشاده أ�ا �مام للنحو و إلفهو �غض الطرف عن روا�ة وضع ا ،) 111في بیئة  واحدة )) (

ألسود في وضع النحو ، نعم  لم �ضع ااألسود  تمامًا و�ز�د على ذلك �أن  �محو أثر أبي 
أبو األسود علم النحو �امًال ولكن تعارف أهل الفن في هذا الباب على  هو�عد مام عليإلا

مام وأبو األسود  واضعین فكان اإل، ه هو واضعه علم ما �أنَّ ولى في ألتسمیة من بذر البذرة ا
د هللا بن أو حتى عند عب سیبو�هو  هما وضعا النحو  الذي نجده عند الخلیلبهذا المعنى ال أنَّ 

وفق موقفًا مؤ�دًا على  من وقفومن الباحثین المحدثین  .ه)117(ي سحاق الحضرمإأبي 
یؤ�د موقف ز�اد في هذه الروا�ة  زاد علیه �التسو�غ والتعلیل  لكل ما أو طر�قة د . المخزومي

 �عدأ�ا األسود هو الذي  أشتغل بوضع النحو وقد فعل ذلك  أنَّ رى : ((ذ یإعلي الوردي  د. هو
ثناء وال�ة ز�اد على البصرة  و�ان ز�اد هو الذي �لفه بوضع النحو أمقتل علي بن أبي طالب 

أ�ا األسود لم �حب  ثم �قول �عد ذلك : ((  ومن الممكن القول  �أنَّ  ،) 112وأعانه علیه )) (
 لى علي  ولیس هذا �مستغربإمر ألشاعة أمر ز�اد له بوضع النحو  فنسب اإأن تروج عنه 

 ،)113یر�د أن یبرر (*) عمًال �لفه �ه أحد الطغاة )) ( خرآنسان إمن أبي األسود  أو أي 
نتهاز�ًا من طالب الدنیا  فقد اه �ان و�ز�د على هذا �أن �قول :(( والمعروف عن أبي األسود أنَّ 

ستتب األمر لمعاو�ة وفد أبو امن أصحاب علي والمتشیعین له ولما قتل علي  و  ةكان أول  مر 
وخدم أبو األسود في ،و�ة وأعظم جائزته ثم واله  قضاء البصرة  األسود على معاو�ة فأكرمة معا

وفي الوقت الذي �ان ز�اد فیه �طارد الشیعة ،حكومة معاو�ة  وز�اد ردحًا طو�ًال من الزمن 
ى ز�اد �عمل دل حظوةو�قطع أیدیهم وأرجلهم  و�صلبهم على جذوع النخل �ان أبو األسود  ذا 

ر�خي ألى أي مصدر تإوهو في هذا ال�سند رأ�ه ،)  114) (�أمره و�شرف على تر�یة أوالده )
نفك �مجد هذا ایدینا  ما أر�خ بین أأو عقلي ، فمتى �ان أبو األسود على هذه الصفة وهذا الت

مام علي؟ وال أر�د أن أطیل في مقام الدفاع عنه فقد �فانا ذلك إلالرجل و�ثني علیه وعلى والئه ل
هذا الوصف )  ولكن 115) (( أبو األسود الدؤلي في المیزان محمد المنصور في �تا�ه :  د.

مام واألمة إلا �عد فمثلك نصح اذ �قول : ((  أمَّ إلیه إ مام عليإل�تاب ا الیتفق وما نجده في 
عالمي �ما �كون  �حضرتك  مما  النظر فیه لألمة إ مانة  ودل على الحق ... فال تدع ألوأدى ا

)  وهذه أمات الكتب لم تضبط ألبي األسود  واحدة مما ذ�ر 116ك بذلك جدیر )) (نَّ إصالح ف
ذ إ توخي الموضوعیة في ذلك؛ �قدرأبي األسود في هذا المقام  ولست أبتغي تنز�ه ،)117(

ذا إالوردي جعل هذا الزعم مرتكزًا لتأیید رأ�ه في هذه الروا�ة ، ثم  د. لیه  مالیس له وأنَّ إینسب 
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وعلى هذه الصفة من المداهنة  والدهاء والمكر لز�اد  ذ�رهكان أبو األسود بهذا المستوى الذي 

 :؟ ثم �قول  مام  وهو لیس على نهجة �ما یدعيإلإلى اوضع  النحو  ب أمرَ نسِ یَ  لمَ ومعاو�ة فِ 
ذ هم �سیرون في ر�اب الظالمین إأ�ا األسود  �ان من  طراز الشیعة في زماننا  الظاهر أنَّ (( 

ه ــثم �طلق لقلم) 118( )) هم �حبون علي بن أبي طالبنَّ إثم ال�ستحون  �عد ذلك أن �قولوا 
نشغاله االناس �انوا �سألون أ�ا األسود عن سبب  التحلیل  لیقول : (( والظاهر أنَّ  العنان  في 

لى  السائل فاذا  إلعله �ان ینظر و ،في وضع النحو فكان �جیبهم �ما �حلو له أو �حلو لهم  
ذا وجده  غیر شیعي ینسب األمر  �و  ،علیًا هو الذي أمره بوضع  النحو وجده شیعیًا قال له �أنَّ 

ذا وجد السائل خارجیًا إا أمَّ ،بن عباس حسبما �قتضیه المقام  الى عمر أو معاو�ة أو ز�اد  أو إ
ونة حمن القراءة المل  القرآنه وضع  النحو من تلقاء نفسه وذلك  لكي �خلص فقد �جیبه �أنَّ 

لى مصدر أو إیل �حال  أ�ضاً  في ذلك �لهوهو  ،)119�هللا من وراء القصد علي أي حال )) (
�طرح دلیًال یؤ�د  دعواه ومثل ذلك قوله  : ((  ومما یلفت النظر في هذه الروا�ات أن نجد فیها 

فع في وضع النحو من غیر تردد حینما �أمره علي بن أبي طالب  ثم نجده یتردد أ�ا األسود  یند
ول  أل�ان المحرض ا اً ز�اد  ني أكاد أستشف وراء ذلك سرًا خفیًا هو أنَّ �و  ،حین �أمره ز�اد 

أ�ا األسود �ان �خجل من ذ�ر ذلك  فیحاول  تغطیته   ألبي األسود  على وضع النحو  ولكنَّ 
من هذه  االستغرابني لمستغرب أشد إوفي الحقیقة ، )120وه  )) (على وجه من الوج

 دعيتست األحادیث التي  ینبغي أن التصدر من �احث أكاد�مي بهذا الوزن والمستوى ولعلها ال
ثباتًا �األدلة الواردة في صدد هذه الروا�ة نفیًا و  فعلت ذلك للوقوف على جلِّ  ماو�نَّ الرد  وأیراد إلا

الوردي في نسبة وضع النحو  د.مدى قوتها أو ضعفها  وتهافتها ، ثم �غالي   ذلك لیعرف �عد
شتغل المسلمون  الما  ةوأوالد مرجان ةه لوال مرجانذا قلت �أنَّ إفیقول :(( لعلني ال أغالي   لز�اد

للنحو مام إلى نفیه وضع الذ �ضیف عإ،) 121بوضع علم النحو قبل غیره من العلوم )) (
وأوالدها !!  ةاألسود وتقو�ة  أثر ز�اد �أن �جعل الفضل في ذلك �له لمرجانضعاف أثر أبي �و 

علیه ؟  أم �عود الفضل �له  فضلٍ  لى العالج فهل �ان صاحبَ إ المرءَ  ذا دعا المرُض إفال أعلم 
هذا فینبغي أن �عزي فضل التعلم والعلم  هصح قول و�ذا؟  ووصف الدواءَ  ص الداءَ لى من شخَّ إ
ى أمر إلالوردي لم ینتبه  د. مع العلم �أنَّ ،  اجرَّ  وهلمَّ  التو�ة إلى المعصیة لى الجهل وفضلإ

طار إلم تكن في  -ن صحت إ -روا�ة ز�اد وأبي األسود  سا�قًا وهو أنَّ  هجلي واضح وقد ذ�رنا
ال �عضهم إوقد فرق بینهما القدماء  ،تنقیط المصحف الشر�ف دل  في صدب حونوضع ال

هذا مجمل ما�مكن مناقشته في هذا المقام  . دى �ما مرَّ المحدثین على غیر هوتا�عهم �عض 
ا  ما تبقى من الباحثین لعله یبین  مایراد بیانه ، أمَّ  ،واكتفى البحث �ما مرَّ الوردي  د.اء ر من أ

ر�خ النحو العر�ي �الشیخ محمد أبهذه الروا�ه في مباحثه الخاصة  بت فمنهم من لم �مر
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بها وناقش �عض مضامینها  ومنهم من مرَّ  ،) 123الحدیثي (خد�جة  د.) و 122الطنطاوي (

محمد  د.) و 124( ةعفیف دمشقی مثل د.لة مفي ذلك دون رفض أو تأیید للروا�ة �ا وأبدى رأ�اً 
بداللة  -وال ر�ب ، ) و�ل ذلك في �اب نقط المصحف  ال وضع النحو 125المنصور (

مام للنحو العر�ي یرفض هذه الروا�ة في هذا الباب . وضع اإل�ة وایؤ�د ر ن م في أنَّ  - األولو�ة
أو نصر بن  )126ز (مر ها القسم الثالث فیتمثل  �الروا�ة  القائلة بوضع عبد الرحمن بن أمَّ 

�عض المحدثین وأراد بها  ألسنةكونها دارت على ؛للنحو فأود الوقوف عندها  )127( عاصم
ذ إلنحو العر�ي ، لمام علي إلالتظاهر على روا�ة وضع اجماع أو إلحجة ودلیًال على عدم ا

هذا  لیس  ذ �قول : (( ومن حسن الحظ أنَّ إورد ذلك في حدیث أحمد أمین عن هذه الروا�ة 
 ىواضع النحو عبد الرحمن بن هرمز المتوف نَّ إفمنهم  من قال ،تفاق بین العلماء امحل 

 )هـ 89(سنة  ىنصر بن عاصم المتوفومنهم من قال أنه ،في خالفة هشام   )هـ117(سنة
 ) ، وأكتفي �الردِّ 128لى أبي األسود )) (إه تینكرون نسب -من  غیر شك  -والقائلون بهذا  

األول عن القدماء والثاني عن المحدثین ، في هذا الصدد :أن أنقل  نصین �على هذا القول  
أول من وضع النحو   من زعم أنَّ  مُ ا زعل األنباري مانصه : ((فأمَّ و ا األول  فقد جاء في قأمَّ 

أخذ  ألن عبد الرحمن  ؛عبد الرحمن بن هرمز بن األعرج أو نصر بن عاصم فلیس �صحیح  
وأما الثاني فقول .) 129نصر بن عاصم أخذ عن أبي األسود)) ( عن أبي األسود و�ذلك أ�ضاً 

مر ألتعاصر هؤالء الثالثة هو السبب المباشر في التباس ا ذ ترى : (( أنَّ إالحدیثي خد�جة  د.
والتز�د  لالختالفجاء أولهما �عد أبي األسود بثالثمائة سنة وهي �افیة  اللذینِ  ینِ على المؤرخَ 

وأما األقسام الثالثة المتبقیة فهي عبارة عن الروا�ات التي تنسب وضع النحو   .)  130)) ( 
) ، 133وأبي األسود �مفرده (أ)   132بن عباس (ا) أو 131(لى الخلیفة عمر بن الخطاب إ

عندها أو الرد علیها ألمر�ن :  الوقوفَ  �ستدعي المقامُ ضعیفة ال تروا�ا - في تقدیري  -وهي 
بل �انت ،األول �ونها لم تحدث أمرًا  ذا �ال في قضیة أولیة وضع النحو العر�ي قد�مًا وحدیثًا 

الهنات ، والثاني �فانا مؤونة فضًالعما فیها من ها یإلباحثین مرسلة لم تحز عنا�ة ال اتروا�
حسبه جدیرًا أ) فقد ناقشها جمیعًا ورد علیها ردًا 134( ةعفیف دمشقی د.الرد علیها ومناقشتها 

 علیه . ة�عدم  الز�اد
  بین وضع النحو ونقط المصحف ( مناقشة وتحلیل) المبحث الثالث : 

ن وضع النحو ونقط المصحف البد من أالباحثین قد�مًا وحدیثًا �ش�عد هذه اإلجالة بین آراء 
ثناء عرض اآلراء و�مكن إجمال أالوقوف عند المرتكزات المهمة لتلك اآلراء إلتمام ما نوقش 

 ذلك �ما �أتي :
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مام علیًا اإل لى القول �أنَّ إطمئنان �مكن االاألدلة النقلیة والعقلیة ما مرَّ من لى إ استنادا - 1

أ�ا األسود الدؤلي وتعلیمه بدا�ات األصول النحو�ة �ما  �إرشادهول للنحو العر�ي الواضع األهو 
 جاء ذلك في نص الروا�ة .

 على وفق اآلتي : النقدأمام  �افیة للنهوض والثباتالمقومات الموضوعیة لهذه الروا�ة  نَّ إ - 2
صدور مثل هذا النتاج العقلي والمانع من مام یؤ�د الذهني الذي یتمتع �ه اإل االستعداد نَّ إ   -أ 

 ذلك .
  ) یؤ�د صدور هذا العمل135والبالغة والقضاء ( مام  في علوم الفقه والتفسیرضلوع اإل  -ب 
 التقارب النظري بین هذه العلوم .إلى جانب الذهني  استعدادهالفكري و  مستواه لحاظ ب منه
ن ـأخذه عقد ه �أنَّ  )النحوـ(السائلین عن علمه ب جا�ة أبي األسودإ الدلیل النقلي الذي تمثله -ج 

 .مام لى اإلإعلى صحة نسبة وضع النحو  حجة علي اإلمام
وال اللغة من جهة ـالقدماء وتظاهرهم على فصاحة أبي األسود وعلمه �أح آراءتعاضد   -د 
علیه مام اإل اختیار وع ـ) یؤ�دان صحة وق137مام  من جهة أخرى (إلووالؤه ل هحبو  )136(
 توسیع النحو وتفر�عه . يـــف

 يـمام علم �ه اإلاي �الم القدماء دلیل على شهرة الحدث الذي قـتظاهر الروا�ات الواردة ف -ه 
  �اقي الروا�اتمن َثمَّ النص األصیل و  ها ي �تب القدماء یدل على أنَّ ـیراد الروا�ة فإة ـوطر�ق
 )138( سواهاهذه الروا�ة ثم �عرجون �القول على  �إیرادون عادًة ؤ یبد ذإ �عدها

 �ؤ�دات األخرى وضعفها �عطي صفة التفرد لهذه الروا�ة و�كسبها الصحة و ــتهافت الروای -و 
 لى مضمونها .إ االطمئنان

 لفاظأشیوع صیغ القطع وعبارات الجزم في مباحث القدماء �شأن هذه الروایـة �عیـدًا عـن  -ز 
 ، ي وزعم ... الخ) یدل على صحة الخبر وذیوعه وسیرورتهو قیل ور ( مثل التضعیف والتقلیل

ذا ـلیه هإطمأنوا ولو إجماًال ولما الیه إ شیریه دس معلوم في ذلك العصر ألن �ان ف�و 
طعن  أو لها تضعیفه الروا�ة أو القدماء لم �صرحوا �أي رفض لهذ أنَّ  نفضًال ع، االطمئنان

 هذا یؤ�د صحتها أ�ضًا . سالمتها من �لِّ  وال ر�ب في أنَّ  بهـا
 وضع ا  و�ین نقط المصحف وتفر�ـق القدماء بینهروا�ة أبي األسود مع ز�اد ب اختصاص -ح 

 ضعف �قیة الروا�ات . �اإلضافة إلىالعر�یة �عطي الروا�ة تفردًا في �اب وضع النحو 
لى أبي األسود الیثیر أدنى إ مام عليصدوره من اإل ى مصطلح ( النحو ) الذي یرو  -ط 

) 139ومرادفاته ) ( االتجاهذ �عني هذا اللفظ في اللغة ( إنیة ، عند مقارنته بداللته اآل استغراب
هذا  أو ینتهج االتجاهمن أبي األسود أن �سیر بهذه  ه الداللة وأرادمـام اللفظ بهذاإلقد راعى و 

 داللة مختصة بهذا -مع تزاید الدراسات والبحوث في العر�یة  -هذه اللفظة  اكتسبتالنهج ثم 
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مقتضیات الر�خي و أمر ، والواقع الت�عض المحدثین شددوا  النكیر على هذا األ العلم ، غیر أنَّ 

 یةالعقل
 مام وال غبار علیه .یؤ�دان صدور ذلك من اإل

 عن الشیوع والذیوع بین أبناء ذلك العصر والعصور تنبئتعدد الطرق التي أوردت الروا�ة  -ي 
 الالحقة له �خالف �قیة الروا�ات فهي ال تتعدى الطر�ق الواحد .

 مام من وجوه : ـما وضعه اإل و�ینسنة النشوء واالرتقاء ومبدأ التطور ال تعارض بین   - 3
 متنع أو المستحیل و�نـاءوالممكن ال الم اإلمكانمام �قع في دائرة العمل الذي قام �ه اإل  -أ 

 . دونهوال مانع ه على هذا �مكن القول �صحة  صدور ذلك من
لى إ نضوجًا تاماً مام في النحو العر�ي ال تمثل علمًا ناضجًا المادة التي وضعها اإل نَّ إ  -ب 

بل �انت بدا�ات �سیطة ،هـا تعدت مرحلة النشوء لتبدأ �االرتقاء مباشرة �صورة مفاجئة أنَّ  درجة
 ،  ولعل  مام التأسیس والتأصیل لعلم النحو وهذا �شهادة أبي األسود نفسه �ما مرَّ بها اإل أراد

مام من حیث مقدار لى مراعاة المرحلة والعصر الذي �عیشه اإلإهذه البساطة �عـود   سبب
مام  ما ترك اإلور�َّ ،لسنة المتكلمین ومدى تقبلهم  للتنظیر  واالصطالحات  العلمیة  أ الفساد في

العلماء  المهتمین بهذا  و�برازخر�ن فرصة البحث والدراسة والتعلم في هذا العلم لیدع لآل التوسع
 .وهذا ما وقع فعًال �عد ذلك إلى یومنا هذاوفسح المجال لهم  الشأن

  جـالنض حیث من،صدور أفعال وأعمال �مستوى وضع النحو العر�ي أو أعلى منه مستوى  -ج 
 أمر �قره الوضع البشري والحقائق العلمیة استثنائیة طارئة ي ظل ظروفــــوالكمال ف والدقة

 فقد أثبت علماء النفس،ر�خیة وتشهد على ذلك التجارب األصیلة في علم النفس أالت  والحوادث
 )140)) (حدى المهارات العقلیةإاألفراد  قد یتفوقون بدرجة عالیة في  �صورة قطعیة (( أنَّ 

العباقرة والموهو�ین ما الحال عند العقل البشري العالیة � إلمكانیةومصادیق  هیمافوهناك م
وقد أثبتت الدراسات النفسیة صحة هذه المصادیق  ،الذ�اء القیاسیة في درجة رقاموأصحاب األ

ر �مكن أن ـاألخی ثبت أنَّ  فقد) ، 141ل البشري (ـالنفسیة ومستوى العق في حقول التجارب
ح التجارب ذ (( توضِّ إالذهن تنطلق من خاللها الحقیقة في واقع الحیاة ،  فيیة ن صورًا عقلوِّ ـ�ك

دو مثل هذه الصور العقلیة مفیدة ـورة عقلیة وتبـاألفراد �قومون بتكو�ن ص �صوره مقنعة تمامًا أنَّ 
ه �ما لو �ان موجودًا بنفسه  ـ) تجعل*حیث(، معینة من األسئلة حول شيء ما طرز لآلجا�ة عن

) 142()))*اللفظي مفیدًا بدرجة فائدة الصور العقلیة تحت نفس الظروف( �كون الوصفوال 
غالبًا مایذ�ر  )*(حیث،ألفكار الكثیر من الناس  (*)اً امـه اً تكون مكون (( الصور العقلیةنَّ إلذا ف

) وهذه 143( ))أعمالهم  من خالل صور في عقولهم بدأوا همالعلماء والروائیون والشعراء أنَّ 
ه �ان ذ یروي عنه أنَّ إالنظر�ة النسبیة ،  اكتشاف لىإ نأینشتای لبرتأهي التي دعت  الصور
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میل /  186000ة ـمن أشعة الضوء عند سرع لى جنب مع حزمةإیتخیل �ونه (( مسافرًا جنبًا 

ه ال �قابل أي شيء �مكن ـ�عین عقل نأینشتای ماراه  النفس (( أنَّ  و�رى علماء ) 144(  ))الثانیة
الكلمات المنطوقة والمكتو�ة الى الحد الذي  فكار النظر�ة الحالیة ولم تلعبألتفسیره وشرحه �ا

((  احتماللى إاء النفس ــمر علماأل ) ودعا هذا145( ))) في تفكیره*أي دور( نأینشتایذ�ر 
تألیف سمفونیته التاسعة العظیمة  أن �كون ( بتهوفن ) نفسه قد استعمل الصور السمعیة في

واقعة عند الكثیر من بني  إنسانیةمز�ة  االبتكارن .إ )146تمامًا )) ( �عد أن أصبح أصمَّ 
 الَّ إد الیتوفر عند غیرهم  مطلقًا ـ�عض الناس وق دـالبشر وهو أمر لیس �الیسیر فقد یتوفر عن

لها أسس   االبتكار�ةالعملیة  اء النفس أنَّ ـعلم ه في �ل األحوال أمر واقعي الحدوث ، و�رى أنَّ 
ذ یرى الشخص المبتكر ،إ�المشكالت  ةساسیحال وضوا�ط وعوامل تسعه وفي مقدمتها عامل

عدة والعامل الثاني عامل الطالقة وله  )147خرون (المشكالت والحلول في وقت الیراها اآل
ي نسق ـــالموهبة أن �أتي �كلمات ف ذ �ستطیع صاحب هذهإأقسام وفي مقدمتها عامل الكلمات ، 

الطالقة التعبیر�ة وهي مقدرة  ) ومنها148محدد �أن یبدأ  �حرف أو مقطع وتنتهي �ذلك (
لى إ(( والعقل البشري قد �صل ، )149الشخص على صیاغة األفكار في عبارة مفیدة (

التقر�بیة والظروف المكانیة  ور واأل�عادـ�ل شيء في الدنیا و�ضع لها الرموز والص استیعاب
 تحدید الَّ إأو غیر مرئي  وقد یرسم لنا حدودًا لكل شيء سواء �ان مرئیاً ،ها والزمانیة وملحقات

العلمیة والمصادیق  الحقائق ذهــــه  مثل ودـوج نَّ .إ) 150())ینتهي دونه العقلف وجلَّ  الخالق عزَّ 
من  كوضع النحو بهذه الصفة والكیفیة والعصر عمل على صحة دعوى صدور دلیلالواقعیة 

لى إات �ثیرة قد ال�حتاج معها ــمقوم األخیر �متلك أنَّ  السیما،و علي  �اإلماملدن رجل 
وجود أعمال من هذا القبیل �انت  نفضًال ع،النفس   التسو�غات  العلمیة التي أثبتها علماء 

هذا العلم قد ولد و ،) 151(دون سابقمن  الفراهیدي   هـالعروض الذي وضع أكثر نضجًا �علم
ه ذ �انت  بدا�ات نشوئإ،  والتقسیم والمصطلح وما الى ذلك متكامًال من حیث التأصیل مرتقیاً 

قضبة  أنَّ  الراجحو  ،لى دنیا العلومإ هـأخرج رتقى ونضج اوتطوره  في ذهن الواضع وحینما 
فاإلمام  ؛و أن �كون �ذلك والغر  ،مع فارق البدا�ة البسیطة للنحو �ذلك النحو العر�ي �انت 

علیه أن �كتشف ) ولیس �ثیرًا 152العر�یة األصیل وأفضل حملتها في عصره (بن علي ا
 أسرارها  و�سبر أغوارها  فأهل البیت أدرى �الذي فیه .

هذا األمر  زعمهم �أنَّ ان خالفته و �َّ إمام �الحروب نشغال اإلإنَّ دعــوى  �عض المتأخر�ن �ا - 4
النحو  مردودة �ونها التثبت أمام النقد من  الوقت الكافي للقیام �عمل �بیر �وضع ال یتیح له

 وجوه :
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) 153غیر الجمل وصفین والنهروان ( همام علي لم �كن لد�ه من الحروب التي شغلتاإل نَّ إ -أ 
 هحكم والمشهور أنَّ ، )154وتداعیاتها (  إرهاصاتهاو�ل هذه الحروب التتجاوز  السنتین مع  ،

كمـه ما�قرب ثالث سنوات  فبقى من مدة ح،) 155 �ضعة أشهر (الَّ إخمسة سنوات  كان 
 ضمن السنتین . ن وقع �عضه�بد من أن �كون فیها الوقت الكافي لذلك و الو  ةسلمیــ
مام في البصرة وأبي األسود عقب معر�ة الجمل و�قي اإل مام عليحصل اللقاء بین اإل -ب 

ختیار االلحن والتفكیر �الحل و ولعل هذه المدة  �افیة تمامًا لسماع ، ) 156مدة شهر�ن تقر�بًا (
ى عامله في الكوفة : ـلإكتب  اً مام علیاإل وما یؤ�د ذلك أنَّ ،المنفذ المناسب  لمضامین  الحل 

 ) 157خرة �الخر�بة فناء من أفنیة البصرة )) (اآل ىا �عد فقد التقینا في النصف من جما(( أمَّ 
أن تستغرق وقتًا لیس �الیسیر �دفن القتلى وتقسیم األموال �عد ذلك �أعمال من شأنها  وقیامه

بن عباس على وال�ة البصرة وأبي األسود على قضائها  وز�اد على بیت مالها وأخذ اوتعیین 
مام أمیاًال البیعة من أهلها  وتجهیز السیدة عائشة في غرة رجب وتود�عها  حتى سار معها اإل

حالها فأعجلته  إلصالحالمقام �البصرة مام أراد ((اإل ن أنَّ فضًال ع ،) 158و�نوه  یومًا (
)) لیقطع علیهم أمرًا أن أرادوه آثارهمرتحل في اذنه فإ�غیر  ارتحلواهم نَّ إف ؛ة عن المقامیئبالس
 ؛�قرب الشهر �قینًا  ه أقام فیها مانَّ إف احتماالً أقام في البصرة شهر�ن ه ن فرضنا  أنَّ �و ،) 159(

) ودخل الكوفة قادمًا من البصرة 160( اآلخرةه  دخل البصرة في النصف من جمادى ذلك ألنَّ 
 ) وأي األجلین قضى فهو �اف جدًا للقیام بوضع النحو .161في الثاني عشر من رجب (

�بیرة مماثلة �قیام الخلیفة عثمان بن  حوادثر�خ مـن  أیرو�ه لنا الت سبق ماالذي �عضد  -ج 
)  وهو عمل �بیر �ستدعي الكثیر من الطاقات والوقت في 162(بتوحید  المصاحف  عفان

 ،)163(إن لم تكن أكثر صعو�ة مام من   ظروف خالفة اإل سیاسیًا وأمنیاً  قر�بـة ظل ظروف
ذ �ان أمد هذه إ)  مصر  �قیادة (  نابلیون بونابرت وما یروى من شأن  الحملة الفرنسیة على

تلك  ضنتحال �خفي أمـر الظروف التي تو خر آ  لبلد احتاللالحملة ثالث سنوات وفي حالة 
كبناء  المستشفیات والمجمع العلمي  هذا القائد أستطاع تنفیذ أعمال �بیرة  أنَّ الَّ إالحوادث 

العمالن  نذا ماقیس هذاإف ،)164( ذلك وغیر  صحیفتین و�صداروالمسرح والندوة العلمیة 
 .  جداً  مستساغاً  أمر األخیر  ظروفه �كون في وضع النحو و مام وظروفهما �عمل اإل

�اب نقط المصحف ال وضع النحو  في هي  - تن صحَّ إ -روایــة ز�اد وأبي األسود   - 5
 األخیر عند �عض القدماء والمحدثین فعلیها مؤاخذات هي : ـ ن  أر�د بها�و ،
 ألنَّ  ؛بنه لیضع  نقط المصحف استأذن ز�ادًا أو امن البعید جدًا أن �كون أبو األسود قد  -أ 

أو من دعاة العلم ه �أنَّ ز�اد  �شتهرذ لم إبنه فیه ، ا وهذا العمل علمي دیني وال شأن لز�اد أ
األخیر �عض  لخر لقو آلى إمطاردته الشاعر الفرزدق من مكان ما یؤ�د ذلك  الثقافة ، ولعلَّ 
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الناس وتقدیرهم  احترام)  في وقت �ان فیه الشاعر موضع 165ما�سوء ز�اد من الشعر (

لسنة الناس أعصمة  في محاولتهالدیني  حى�ما �ستبعد عنه  المن، السیما شاعر �الفرزدق و 
ولم ، )  166ذلك مضمون سیرته وأخالقه وطر�قة حكمه ( فيذ ین؛إن آمن الخطأ في قراءة القر 

أ�ا  نَّ أ نستئذان من السلطات فضًال عظورًا �ي �ستدعي االن أمر تنقیط المصحف مح�ك
وز�اد �عرفه عن �ثب والعالقة بینهما  مام علياألسود  �ان قاضي البصرة  في خالفة اإل

و�ل هذا ال یؤ�د  ،) 167السیما  �عد مجيء معاو�ة للسلطة (و  الوالءین اختالفمشو�ة �سبب 
 أبي األسود ز�ادًا . استئذان

رسال أحد إأبي األسود و�رفض األخیر ثم �حتال علیه ز�اد �لى إیبعد أن یرسل ز�اد  -ب 
كون ز�اد رجل ؛أصحا�ه لیلحن عنده ثم �عود أبو األسود بناًء على ذلك لتنقیط المصحف 

 ذاك الَّ إولم �كن له هم  ،) 168بن عامر قبله (ا هما أفسد و�صالحسلطة مشغوًال ببسط األمن 
معاو�ة بدلیل قوله في رسالة  تساع في الحكم و�سب ودِّ همه المتزاید في رغبة اال نفضًال ع

ي ضبطت العراق �شمالي و�میني فارغة فأشغلها نِّ إلى معاو�ة جاء فیها : (( إیبعث بها 
 مام علين صحت الروا�ة مع هذا لكانت دلیًال على صحة وضع اإل�و  ،) 169�الحجاز )) (

ذ�رناه   مالتصح  ها الولكنَّ فالمانع واحد لدى االثنین ؛ �الحروب  انشغالهللنحو وز�ف دعوى 
ال یتسنى ألبي األسود  و )  170�ون ز�اد أول من أخذ الناس �الظن والتهمة ( إلى جانب،

االحتیال؛ �ون األمر لیس مما �ستدعي رفض ماطلب ز�اد منه فیعمد األخیر الى أسلوب 
 نفًا .آ ز�اد �العلم �ما مرَّ  اهتمامعدم  ن، فضًال ع رفض والمعاداة للسلطانالمعارضة وال

ذ إنسب ز�اد �ان سببًا في وضع النحو ،  ده �عض المدافعین عن هذه الروا�ة أنَّ دمایر  -ج 
 ؛) أمر الصحة له 171زاء تلك المثلبة (إز�اد رأب هذا الصدع بوضع النحو  لیكون منقبة  أراد
 وانتهت) 172لى أبیه أبي سفیان وأصبح أخًا له (إمعاو�ة في بدا�ة حكمة نسب ز�ادًا  ألنَّ 

الذي ال  أنَّ  نفضًال ع ،)173مارة البصرة التي قرت بها عینه (إ  إعطائهلى جانـب إ المشكلة
 اختالف نظرًا إلى؛ ال �عده منقبة یدفع بها مغمزًا �الذي �عتري نسب ز�اد العلم   مرأیهمه 

یتوخى سبیل  ال أن، من جنس العیب الَّ إذلك بنسبه ال یدفع  ىتمامًا فالذي یرم الموضوعیـن
 تهم �الجهل أو ما شاكل ذلك .اأحرى أن �كون ردًا لمن  العلماء وهو

في �الد  لذلك �ضع حالً م لَ  مَ لى هذه الدرجة فلِ إ مهتمًا �النحو وتقو�م األلسنةلو �ان ز�اد  -د 
 ها بؤرة اللحن والعجمة ؟أنَّ  في) وال ر�ب 174فارس حینما �ان والیــًا علیها  (

 وهـذا،ر�خ ذ�ر هذه الحادثة في معرض سیرة ز�اد وأعماله ووالیته أأغفلت أمات �تب الت -ه 
 ) .175لى عدم وجود هذه الحادثة في حیاته  (إاألمر مؤشر 
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 أمر هذه الروا�ة هو أن �كون أبو األسود المبتكر لنقطلیه في إ االطمئنانالذي �مكن   -و 

أماله  لى علمه  وحذاقته  في علوم العر�یة ومستفیدًا مماإمستندًا في ذلك  ،المصحف والمنفذ له
ز�اد وال  بینه و�ین اعتیاديحصول لقاء  ما رافق ذلكفي وضع النحو ، ولر�َّ  مام عليعلیه اإل

األسود  فأرسل في  ما یر�ده أبوما سمع ز�اد ولر�َّ  ،قط �ما یروى ه لقاء علمي �شأن  الننَّ إأقول 
أحادیث شتى من قبیل هذه  ثم وافق فیما �عد فنسج المؤرخون حول هذه الحادثة و��قافهمنعه 

 الروا�ة .
 خاتمة ونتائج .

صفها في ختام هذه اإلطاللة على أولیة النحو العر�ي البد من تسجیل �عض المالحظات بو 
 اآلتي :في  نتائج البحث و�مكن إجمالها 

ما علیه القول بوضع اإلمام علي للنحو العر�ي و�سناد تنفیذه ألبي األسود الدؤلي وتكلیفه  - 1
قیاسًا إلى �قیة إ�اه بذلك �مكن أن یرقى إلى مستوى المشهور والمطرد في تأر�خ النحو العر�ي 

 اآلراء والروا�ات المخالفة .
العر�ي أول معلوم وثابت تأر�خیًا ولكن أر�د له أن �شهد خالفًا جدلیًا بین الباحثین للنحو  - 2

للخالف في وضع النحو جذور معرفیة مختلفة قد تقع األسباب  - 3وال سیما المحدثین منهم . 
 السیاسیة والعقد�ة في مقدمتها .

اضع األول یؤ�د البدا�ة تكمن جدوى �حث أولیة النحو العر�ي وأهمیته في أنَّ إثبات الو  - 4
العر�یة الخالصة للنحو و�دفع مغمزًا یزعم دعاته تأثر النحو العر�ي بنظیره الیوناني أو السر�اني 

 .أو الفارسي
 .الهوامش

 . 286ـ 285 /2 أحمد أمین ،اإلسالم ضحى)   ینظر : 1( 
 .15السیرافي  / ،)   أخبار النحو�ین البصر�ین 2( 
 .21بن األنباري  / ا ،  طبقات األد�اءاء في )   نزهة األلب3( 
 . 171بن قتیبة  / ا ،)  الشعر والشعراء 4( 
 . 15بو الطیب اللغوي / أ ،)  مراتب النحو�ین 5( 
 . 11/106أبو الفرج األصفهاني   ،)  األغاني 6( 
 . 106/ 11) م . ن  7( 
 . 89الزجاجي /  ،في علل النحو  اإل�ضاحو�نظر :   239ـ  238) أمالي الزجاجي 8( 
 . 21أبو �كر الز�یدي /  ،) طبقات النحو�ین واللغو�ین 9( 
 . 45بن الند�م / ا ،) الفهرست 10( 
 . 45) م . ن / 11( 
 . 1/175أبو حیان التوحیدي   ،) البصائر والذخائر12( 
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 . 97بن األنباري   / ا ،) لمع األدلة 13( 
 .17اء / بل) نزهة األ14( 
 . 5/267�اقوت الحموي   ،) معجم األد�اء 15( 
 . 1/4القفطي   ،النحاة   أنباهنباه الرواة على إ) 16( 
 . 1/13بن أبي الحدید   ا ،) شرح نهج البالغة17( 
 . 1/144الیافعي   ،ة الجنان آ ) مر 18( 
 . 454بن خلدون / ا: مقدمة  1/480بن خلدون ار�خ أ) ت19( 
 . 3/151دي    نشقالقل ،نشا اإل صناعة) صبح األعشى في 20( 
 ،النحو علم أصول و�نظر : األقتراح في   2/341السیوطي  ،) المزهر في علوم اللغة وأنواعها  21( 

 .115السیوطي / 
 . 1/136البغدادي    ،) خزانة األدب 22( 
/ العاملي  الشیعة: أعیان  ینظر  ولالطالع،المطلب  إل�ضاحعلى هذا العدد من الروا�ات  اقتصرنا) 23( 

ابن الجوزي   ،غا�ة النها�ة في طبقات القراء  ، 312/  8بن �ثیر ا ،والنها�ة  البدا�ة   ، 345/  36
1/346 . 
 . 285/ 2 ، اإلسالم)  ینظر : ضحى 24( 
 . 285/  2)  م . ن    25( 
 . 286/  2ینظر م . ن   ) 26( 
 . 126/ 3الحاكم النیسابوري    ،  الصحیحین) مستدرك 27( 
 . 462/ 2بن عبد البر  ا ،  االستیعاب) 28( 
 . 356/  4ي  و عبد الرؤوف المنا ،دیر قفیض ال ) 29( 
 . وما �عدها  75د . مهدي المخزومي /  ،)  ینظر  : الفراهیدي  عبقري من البصرة  30( 
 . 2/285   اإلسالم) ینظر  : ضحى  31( 
 . 18الثعالبي /  ،، فقه اللغة  وسر العر�یة    59)  ینظر : الفهرست /32( 
 . 155بن خلدون  / ا) ینظر  : مقدمة 33( 
 ./ المقدمة  1حاجي خلیفة    ،سامي الكتب الفنون  أ ن) ینظر : �شف الظنون ع34( 
 . 13)  أخبار النحو�ین / 35( 
 . 26)  طبقات النحو�ین / 36( 
 . 22) ینظر : نزهة اال لیاء  / 37( 
 . 21) طبقات النحو�ین / 38( 
 . 21اء  / بل) نزهة األ39( 
 . 2/286    اإلسالم) ضحى 40( 
 . 2/287) ینظر  : م . ن   41( 
 . 46بن سالم  الجمحي / ا ،) طبقات الشعراء 42( 
 . 21) طبقات النحو�ین  / 43( 

332



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue two      /Al-Kut University College   7419 - 2414كلیة الكوت الجامعة / العدد الثاني                    

 
 . 2/287    اإلسالم) ینظر : ضحى 44( 
 .16) أخبار النحو�ین /45( 
 . الهامش  164سعید األفغاني /،) في أصول النحو  46( 
 . الهامش  164) م . ن  / 47( 
 . 27ـ  26الشیخ محمد طنطاوي /  ،ر�خ  أشهر النحاة  أ) نشأة النحو وت48( 
 . 27) م . ن / 49( 
 . 27) ینظر : م . ن  / 50( 
 . 27) م . ن / 51( 
 .( في ضوء )   یر�د(*)    
 . 27) م . ن   / 52( 
 . 3/940ر�خ الطبري    أ)  ینظر : ت53( 
 . 28ـ  27)  نشأة النحو  / 54( 
 . 28)  ینظر :  م . ن   / 55( 
،  15، مراتب النحو�ین / 239ـ 238، أمالي الزجاجي / 16ـ15النحو�ین / أخبار) ینظر : مثًال : 56( 

 ، 11/106األغاني 
 . 5/267د�اء  ، معجم األ 2اء /بل، نزهة األ 45، الفهرست / 21طبقات النحو�ین /        

 . 28نشأة النحو /  )57(
 . لى  )إ استنادا(   یر�د( * )  
 .مام ) ( رجوع الروا�ات الى اإل  یر�د ( * ) 
 .لیه ) إالوضع  انتماء(  یر�د ( * )

 . 22ـ  27اء    بل) نزهة األ58(
  . 46الفهرست / ) ینظر : 59(
 . 21، طبقات النحو�ین / 11/106)  ینظر : األغاني 60(
 . 30)  نشأة النحو / 61(
 . 14د . شوقي ضیف  /  ،) ینظر : المدارس النحو�ة 62(
    . 14)  م . ن  / 63(

 .( الروا�ة نفسها )  یر�د( * )  
  .  15) م . ن  /64(

 .46ینظر :  الفهرست / و 15د . شوقي ضیف / ،) المدارس النحو�ة  65(

 . 46) ینظر :  الفهرست  /66(
یؤ�د ذلك  ر�خ ماأولم یرد في �تب أهل السیر والت 15شوقي ضیف/ .د ،) ینظر :  المدارس النحو�ة67(

 ینظر مثًال : مراتب
 .14ـ 7/13، معجم األد�اء  126، الفهرست / 86النحو�ین /       

 .16د . شوقي ضیف  / ،المدارس النحو�ة ) 68( 
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 . 166 د . علي الوردي /  ،ینظر : أسطورة األدب الرفیع  )69(
محمد عبد  ، اإلسالم، الحیاة األدبیة في عصر صدر  195/فروخعمر ،ر�خ الفكر العر�يأینظر : ت )70(

 .  148ـ135المنعم خفاجي/
 . 59د . خد�جة الحدیثي /  ،المدارس النحو�ة )71(
 وما�عدها .  50د . محمد غنیمي هالل /  ،ینظر : النقد األدبي الحدیث  )72(
بن أحمد الفراهیدي أعماله  یل: الخل 97وما�عدها ،  3السید أحمد الهاشمي/ ،ینظر : میزان الذهب )73(

د . مهدي المخزومي /  ،،  الفراهیدي  عبقري من البصرة  190ـ  185مهدي المخزومي  / ،ومنهجه 
95   . 

 . 59د . خد�جة الحدیثي /  ،النحو�ة  المدارس )74(
 .ظاهر  ومضمر )  ( على یر�د( * )    

ـ  135/  سالمفي عصر صدر اإل ، الحیاة األدبیة  195ـ  184ر�خ الفكر العر�ي  / أینظر : ت )75(
148 . 

 . 59د . خد�جة الحدیثي /  ،المدارس النحو�ة   )76(
 . 16ینظر : أخبار  النحو�ین  /  )77(
 . 59د . خد�جة الحدیثي /  ،المدارس النحو�ة   )78(
 ( أثرًا )  یر�د( * )   
 .( أثر )  یر�د( * )    

 . 37الحافة  /  )79(
  .17أخبار النحو�ین /  )80(
 . 3التو�ة  /  )81(
 . 19خبار النحو�ین / أ )82(
 . 18م . ن  /  )83(
 . 161/ 2ن   یینظر :  البیان والتبی )84(
 . 63د . خد�جة الحدیثي / ، المدارس النحو�ة  )85(
 . 2/808   اإلسالمیةموسوعة العقاد  )86(
 . 808/  2  ینظر : م . ن  )87(
 . 808/  2   م . ن  )88(
 . 811/   2    م . ن )89(
 . 29د . مازن المبارك  /  ،النحو العر�ي   )90(
 وما�عدها . 29، النحو العر�ي / 21ینظر : طبقات النحو�ین / )91(
 . 29النحو العر�ي / )92(
 . 1/324 مصطفى صادق الرافعي، داب العرب  آر�خ أت )93(
 .16عبد العال سالم مكرم / ،ر�خ النحو العر�يأالمفقودة في تالحلقة  )94(
 . 26م . ن /  )95(
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 . 27ـ  26م . ن   )96(
 . 27م . ن  /  )97(
 . 95ـ  94/    ةد . عفیف دمشقی ،دید النحو العر�ي جت )98(
  .143د . محمد المنصور /  ،أبو األسود الدؤلي في المیزان   )99(
 . 9د .  عبد الهادي الفضلي /  ،مراكز الدراسات النحو�ة    )100(
 . 1/67ع  ،مجلة جامعة الملك سعود  ،مصطفى السقا  ،نشأة النحو العر�ي  )101(
 . 15د . فخر الدین قباوة /  .بن عصفور والتصر�ف ا  )102(
 . 21لباء /،  نزهة األ  11/106و�نظر  : األغاني    17أخبار النحو�ین /  )103(
 . 17ینظر : أخبار النحو�ین  /   )104(
 .109/  التو�ة )105(
 . 45، الفهرست  /   16ـ  15أخبار النحو�ین  /  )106(
 . 39ـ  37، سبب وضع العر�یة ، السیوطي /   20ـ  19/ لباءألاینظر :  نزهة   )107(
 . 16د . شوقي ضیف  /  ،المدارس النحو�ة )108(
،  3/912 ر�خ الطبري أ: تهـ ینظر 45في زمن معاو�ة أي سنة كون ز�اد تسنم منصب وال�ة البصرة  )109(

  .14،  3/8بن خلدون ار�خ أت
 . 20أعماله ومنهجه /  الخلیل بن أحمد الفراهیدي  )110(
 . 28/  م . ن     )111(
 . 167األدب الرفیع  /  أسطورة )112(
 . 167م . ن  /   )113(
 .( �سوغ )   یر�د( * )    
 . 167م . ن  /    )114(
 1/281الشیخ عباس القمي   ،اآلمال، منتهى   120ـ  65ینظر : أبو األسود الدؤلي في المیزان /  )115(

. 
 . 3/386بن األثیر  ا ،أر�خو�نظر  : الكامل في الت 3/935ر�خ الطبري أت  )116(
 . 26ـ21، طبقات النحو�ین   21ـ  15، مراتب النحو�ین   22ـ13ینظر ، أخبار النحو�ین    )117(
  .167سطورة األدب الرفیع  / أ  )118(
 .169م . ن  /  )119(
 . 169م . ن   /  )120(
  .170م . ن   /  )121(
 . 32ـ  26ینظر : نشأة النحو    )122(
 .وما�عدها  55د . خد�جة الحدیثي / ،ینظر :  المدارس النحو�ة   )123(
 .وما�عدها  93ینظر : التجدید في النحو العر�ي  /   )124(
  . وما�عدها  148أبو األسود الدؤلي في المیزان /  ینظر :  )125(
 . 56/ ، سبب وضع العر�یة 45، الفهرست / 13أخبار النحو�ین /ینظر :    )126(
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  . 55، سبب وضع العر�یة /   13ینظر : أخبار النحو�ین /  )127(
 . 286/   اإلسالمضحى   )128(
، الفهرست  21طبقات النحو�ین / 13دلة ینظر : أخبار النحو�ین /ولز�ادة األ 21لباء /نزهة األ  )129(

/46. 
 . 60د . خد�جة الحدیثي / ،المدارس النحو�ة  )130(
  .19لباء / ینظر  : نزهة األ  )131(
 . 1/16الرواة    إنباهظر :  ین  )132(
 . 46، الفهرست /  22طبقات النحو�ین / 18ینظر : أخبار النحو�ین /  )133(
 . 102ـ  97ینظر : تجدید النحو العر�ي  /   )134(
 وما�عدها . 1/11ینظر : شرح نهج البالغة    )135(
، أبو األسود الدؤلي في المیزان  18ـ  17، مراتب النحو�ین   19ـ 18أخبار النحو�ین   ینظر :   )136(

 وما�عدها . 116/
، طبقات  23، طبقات النحو�ین / 23وما�عدها  ، طبقات النحو�ین / 14ینظر : أخبار النحو�ین /  )137(

وما�عدها ، أبو  374د . شوقي ضیف / ، اإلسالمير�خ األدب العر�ي ، العصر أ، ت 46الشعراء/
 وما�عدها . 163وما�عدها / 89األسود الدؤلي في المیزان /

 11/106األغاني  21،  طبقات النحو�ین / 15، مراتب النحو�ین / 15النحو�ین /ینظر :  أخبار   )138(
. 

 .وما�عدها  ، مادة ( نما )  14/76ینظر : لسان العرب / أبن منظور   )139(
 .  528لندال دافیدوف / ،مدخل الى علم النفس   )140(
 . 151ـ 141 /د .  سعد جالل   ،ینظر :  القیاس النفسي   )141(
 .  384ـ  383 /مدخل الى علم النفس    )142(
 .( اذ تجعله )  یر�د( * )    
 .( تحت الظروف نفسها )   یر�د( * )    

 . 383م . ن  /   )143(
 . ( *) یر�د (مهم)

 .( اذ غالبا ما )  یر�د (* )   
  . 383م . ن  /  ) 144( 
 . 383) م . ن  / 145( 
 .( أثر )  یر�د( * )   
 . 384م . ن / )46(
 . 22ـ  18م الكناني / عد .  ممدوح عبد المن ،وأسالیب التنمیة لالبتكارینظر : األسس النفسیة  )147(
 . 23ینظر : م . ن /  )148(
 .  24 /ینظر :  م . ن  )149(
 . 55هاشم حسین / ،علم النفس  في نهج البالغة   )150(
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، الخلیل بن أحمد  95، الفراهیدي عبقري من البصرة / 97وما�عدها ،  3ینظر : میزان الذهب / )151(

 . 190ـ 185الفراهیدي /
 . 16،  1/13ینظر :  شرح نهج البالغة   )152(
  341،  276،  3/205ر�خ أ، الكامل في الت  908،  888،  3/857ر�خ الطبري أینظر : ت )153(

 . 415،  384،  366/ 2المسعودي  ،مروج الذهب
، مروج  341، 276،  3/205ر�خ أ، الكامل في الت908،  884،  3/845ر�خ الطبري أت: ینظر )154(

  .415،  384، 2/366الذهب 
 . 3/939ر�خ الطبري  أینظر : ت )155(
 . 144ینظر : أبو األسود الدؤلي في المیزان  / )156(
 . 3/871ر�خ الطبري  أت )157(
 . 3/258ر�خ أ، الكامل في الت 3/871ینظر : م . ن   )158(
 . 3/871ر�خ الطبري أو�نظر  ت 3/260ر�خ أالكامل في الت )159(
) أ�عد من ذلك �قوله  2/377و�نقل المسعودي في ( مروج الذهب  3/871ر�خ الطبري أینظر : ت )160(

( ثم دخل البصرة و�انت وقعة الجمل في الموضع المعروف �الخر�بة وذلك یوم الخمیس العشر :(
 . )لون من جمادي اآلخرة سنة ست وثالثین )خ

 . 2/381ینظر :  مروج الذهب  )161(
 3/111ر�خ أالكامل في الت وما�عدها ،   18تاني /جسأبو �كر الس  ،ینظر :  �تاب المصاحف )162(

 ز 112ـ
سنة وقعت فیها أكثر من ثالثین حادثة بین  ةعشر  اثنتيمدة خالفة الخلیفة عثمان بن عفان �انت   )163(

 وما�عدها .  3/79ر�خ أالكامل في التینظر : ، وما الى ذلك وانتقاضغزوة وفتح وخالف 
ر�خ مصر والسودان الحدیث أ، معالم ت1/124وس نلیاس طإ ،ر�خ نابلیون األولأینظر ، ت )164(

 . 48ـ4  الشلق أحمد ز�ر�االمعاصر، و 
 وما�عدها . 3/467ر�خ  أ،  الكامل في الت 974ـ  3/970ر�خ الطبري  أینظر : ت )165(
 . 988،  3/964ر�خ الطبري  أینظر : ت )166(
 وما�عدها  من ظلم ز�اد لمن �ان علوي الهوى .  962،  3/940ینظر :  م . ن   )167(
 .وما�عدها   962ـ  3/961ینظر : م . ن   )168(
 . 5/10بن عبد ر�ه األندلسي  او�نظر : العقد الفر�د /   3/988م . ن   )169(
 . 3/964ینظر : م . ن   )170(
 . 170ـ  169ینظر :  أسطورة األدب الرفیع   )171(
، العقد الفر�د    442ـ   441/  3 ر�خ أ، الكامل في الت 962ـ  3/961الطبري ر�خ أینظر : ت )172(

5/6 . 
  .وما�عدها  963ـ  3/962ر�خ الطبري أینظر : ت )173(
 . 5/6، العقد الفر�د  3/933ینظر :  م . ن   )174(
 . 494ـ  3/441ر�خ أ، الكامل في الت 989ـ  3/962ینظر : م . ن  )175(
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 .المصادر والمراجع    
 .ن الكر�م لقرآا •
 ،حلب  -دار األصمعي  ، 1ط   ،وة اد . فخر الدین قب ،بن عصفور والتصر�ف  ا •

1971 . 
عالم مطبعة المكتب اإل ،1ط  ،المنصور محمد د .  ،األسود الدؤلي في المیزان أبو  •

 .هـ  1418 ،قم  -اإلسالمي
 ،فر�نس �رنكور :بنشره وتهذیبه عتنى ا  ،أبو سعید السیرافي  ،أخبار النحو�ین البصر�ین  •

 د . ت  .، بیروت   - ةالكاثولیكیالمطبعة 
حیدر  -مطبعة دائرة المعارف ،بن عبد البرا الحافظ ،ستیعاب في معرفة األصحاب اال •

 . هـ 1336،�اد آ
تبة مك ،1ط  ،د . ممدوح عبد المنعم الكناني ،وأسالیب التنمیة لالبتكاراألسس النفسیة  •

 . 1990الكو�ت  -الفالح 
قم  -د بن جبیریمنشورات سع ،1ط،أسطورة األدب الرفیع د. علي الوردي •

 .  2000،المقدسة
 . 1949، دمشق ،السید محسن األمین العاملي  ،أعیان الشیعة •
 -دار التوجیه اللبناني ،عن طبعة بوالق األصلیة  ،أبو الفرج األصفهاني ،األغاني  •

  .د . ت، بیروت 
محمد حسن محمد حسن  :حت،جالل الدین السیوطي  ،أصول النحو  مقتراح في علاال •

 م .  2006،بیروت  -ةدار الكتب العلمی ، 2ط،سماعیل إ
ة المؤسسة العر�ی،1ط ،عبد السالم هارون :ح ت،القاسم الزجاجي أبو ،الزجاجي  أمالي •

  .تد. ،القاهرة  -الحدیثة 
 -مطبعة المدني ،ح : مازن المبارك ت،أبو القاسم الزجاجي،لل النحو عفي  اإل�ضاح •

 .م 1959  /مصر 
  .1966بیروت /  -مكتبة المعارف ، 1ط ،بن �ثیر الدمشقي ا ،البدا�ة والنها�ة  •
 م .  1954 ،�غداد  ،أبو حیان التوحیدي ،  البصائر والذخائر •
المكتبة التجار�ة الكبرى  ،1ط ،تحقیق وشرح حسن السندو�ي  ،الجاحظ  ، والتبیینالبیان  •

 .م  1926،مصر  -
 ،دار الكتاب العر�ي بیروت  لبنان ،4ط ،مصطفى صادق الرافعي  ،العرب آدابر�خ أت •

1974 . 
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 . 1971 ،لبنان  -بیروت  ،بن خلدون ا ،بن خلدون ار�خ أت •
 -دار المعارف  ، 9ط ،د . شوقي ضیف  ، اإلسالميالعصر  -ر�خ األدب العر�ي أت •

 . 1981 ،القاهرة 
راجعة وقدم له  ،أبو جعفر بن جر�ر الطبري  ،ر�خ األمم والملوك أر�خ الطبري ، تأت •

 . 2003،بیروت  -دار صادر  ، 1ط ،نواف الجراح  :عد فهارسه أ و 
 -دار العلم للمالیین   ،2ط،عمر فروخ  ،بن خلدون الى أ�ام إر�خ الفكر العر�ي أت •

 . 1979 ،بیروت
مصر  -دار مكتبة منشورات الهالل ،وس الحو�ك نالیاس ط ،ر�خ نابلیون األول أت •

،1981 . 
 . 1976 ،بیروت ، 1ط ،د .  عفیف دمشقیة  ،تجدید النحو العر�ي  •
 -مؤسسة الوحدة  ،مكرم  سالمد . عبد العال  ،ر�خ النحو العر�ي أالحلقة المفقودة في ت •

 . 1977،الكو�ت 
بیروت  ،2ط ، د .  محمد عبد المنعم خفاجي ، اإلسالمالحیاة األدبیة في عصر صدر  •

 . 1980 ،لبنان  -
 ،1ط،الشیخ عبد القادر بن عمر البغدادي ،لسان العرب لباب بولخزانة األدب  •

  .ت د. ،یر�ة ببوالق مالمطبعة األ
�غداد  - الزهراء مطبعة ،مهدي المخزومي  ، هالخلیل بن أحمد الفراهیدي أعماله ومنهج •

،1960 . 
دمشق  -دائرة الهجرة  ،1ط ،مروان العطیة  :ح ت ،سیوطي ال ،وضع العر�یة  سبب •

،1988.  
لبنان   - بیروت، 1براهیم : طإح : محمد ت ،ي الحدید بن أبا ،شرح نهج البالغة  •

،2007.  
 .هـ  1382  ،بیروت  -عالم الكتب  ، 1ط ،بن قتیبة ا ،الشعر والشعراء  •
دار  ، 1ط ،یوسف على الطو�ل ح : د.ت،القلقشندي ،نشا في صناعة اإل صبح األعشى •

 . 1987 ،دمشقالفكر 
 ،القاهرة  -مطبعة  لجنة التألیف والترجمة والنشر  ، 7ط ،أحمد أمین  ، اإلسالمضحى  •

1964 . 
 -بیروت  ، 1ط ،عمر فاروق الطباع: د.  ح ت ،بن سالم الجمحي ا ،الشعراء تطبقا •

 . 1997،لبنان 
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دار  ،براهیم إح : محمد أبو الفضل ت،الز�یديأبو �كر  ،طبقات النحو�ین واللغو�ین  •

 . 1973 ،مصر -المعارف
منشورات دار مكتبة  ،1ط،خلیل شرف الدین : تح،بن عبد ر�ه األندلسي ا ،العقد الفر�د •

 . 1986 ،بیروت -الهالل
 ،النجف األشرف ،1ط ،هاشم حسین ناصر المحنك  ،علم النفس في نهج البالغة  •

1990 . 
مكتبة  ،1ط،نشره : ج ـ برجستراسربعني ،ي ر الجز  ابن ،غا�ة النها�ة في طبقات القراء  •

 . 1932مصر  -الخانجي
دار الشؤون  الثقافیة   ،2ط ،د . مهدي المخزومي  ،الفراهیدي عبقري من البصرة  •

  .1989�غداد   -العامة
 ،قم  -انتشارات دار التفسیر ، 1ط،الثعالبي نصور أبو م ،فقه اللغة  وسر العر�یة  •

 .هـ 1426
 .1971 ،طهران،ح :  رضا تجدد ت ،المعروف �الوراق أبو الفرج  ،الفهرست للند�م •
 . 1964،مطبعة جامعة دمشق  ،األفغانيسعید  ،في أصول النحو   •
 .هـ  1356،مصر  -المكتبة التجار�ة الكبرى  ،المناوي   الرؤوفعبد  ،فیض القدیر •
القاهرة   -دار الفكر  العر�ي ،د . سعد جالل ،المقاییس واالختباراتالقیاس النفسي   •

،1985 .    
 . 1965 ،بیروت  -دار صادر للطباعة والنشر  ،بن األثیرا ،ر�خ أالكامل في الت •
د .  ،�غداد  ،مكتبة المثنى  ،حاجي خلیفة  ،كشف الظنون  عن أسامي الكتب  والفنون  •

 .ت  
 ،صادق العبیديالأمین محمد عبد الوهاب �محمد تصحیح : ،بن منظورا ،لسان العرب  •

 .د . ت  ،بیروت  ،3ط
 . 1979 ،دمشق ،2ط ،بن األنباري ا ،لمع األدلة •
 د.ت. ،الر�اض  ،ول  العدد األ ،الملك سعود مجلة جامعة  •
 . 1986،مطبعة جامعة �غداد  ،د . خد�جة الحدیثي  ،المدارس النحو�ة  •
 .  1972،دار المعارف �مصر  ، 2ط ،د . شوقي ضیف  ،المدارس النحو�ة  •
 ، 4ط ،خر�ن آد . سید الطواب و  :ترجمة  ،لندال دافیدوف  ،مدخل الى علم النفس  •

  .1983 ،القاهرة 
 هـ . 1327 ،�اد  آحیدر  ،الیافعي  ،مرآة الجنان  •
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داراآلفاق  ،.محمد ز�نهم محمد عزب تقد�م : د ،أبو الطیب اللغوي  ،مراتب النحو�ین •

 . 2003 ،القاهرة-العر�یــــــة
 ،األردن -الزرقاء  ،1ط  ،د .  عبد الهادي الفضلي ، مراكز الدراسات النحو�ة  •

1986.  
المكتبة  ،: محمد محي الدین عبد الحمیدح ت،المسعودي ،جوهرومعادن ال مروج الذهب •

 .د . ت،بیروت -اإلسالمیة
ضبطه وصححه ووضع حواشیه  ،الدین السیوطيجالل ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها •

 . 1998 ،لبنان  -بیروت  ،/ دار الكتب العلمیة1ط،: فؤاد علي منصور 
حیدر  ،مطبعة دار المعارف النظامیة ،أبو عبد هللا الشهیر �الحاكم ،الصحیحینمستدرك  •

 .هـ  1324 ،د�ن  -�ادآ
المطبعة  ،فري جآثر تصحیح : د.،1ط ،كر السجستانيبو �أالحافظ   ،المصاحف •

 . 1936،مصر  -الرحمانیة
 -هند�ة المطبعة ال ،2ط،وث لید . س  ـ مرج :تح  ،�اقوت الحموي  ،�اء دمعجم األ •

 . 1928 ،مصر 
 .د . ت  ،بیروت  -دار العودة  ،بن خلدون ا ،بن خلدون امقدمة  •
قم ،3ط،نادر التقي :ترجمة ،الشیخ عباس القمي  ،لفي توار�خ النبي واآل اآلمالمنتهى  •

 . 2006،یران إ -
 ،بیروت  -دار الكتاب العر�ي  ،1ط،عباس محمود العقاد ، اإلسالمیةموسوعة العقاد  •

1971 . 
 ،�غداد –مكتبة النقاء ،السید أحمد الهاشمي  ،میزان الذهب في صناعة شعر العرب  •

1975 . 
لبنان   -دار الفكر ،د . مازن المبارك  ،العلة النحو�ة نشأتها وتطورها  -النحو العر�ي  •

، 1971 . 
مكتبة ،2ط،براهیم السامرائيإتح :د.،األنباري البر�ات أبو  ،نزهة األلباء في طبقات األد�اء •

 . 1970،�غداد -األندلس
مصر   -دار المعارف   ، 5ط ،الشیخ محمد الطنطاوي  ،ر�خ أشهر النحاةأنشأة النحو وت •

، 1973 . 
 . 1973  ،بیروت  -دار الثقافة  ،د . محمد غنیمي هالل   ،النقد األدبي الحدیث  •
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ً  النص الروائي وإرث المؤسسة األجناسیّة  روایة (باب الطباشیر) أنموذجا
 ناجي علي عبد كریم. د.م

 واسط لتربیة العامة المدیریة مالك على تدریسي
 

 :مداخل نظریة  -1 

وعالقة , یحاول البحث في ھذه المداخل النظریة تقدیم خالصات موجزة في األجناس األدبیة   
وأھم اإلضافات التي طورت الجنس الروائي وأصبحت تمثل عالمات , بھااألعمال المفردة 

تحلیل جوانب من النص  إلىبقصد التمھید لدراسة إجرائیة تھدف , مھمة في إرثھ الفني المتراكم
 .األنموذج

األدب وردت في كتاب قدیم معروف قد  إلىكانت أقدم إشارة مھمة :  األجناس األدبیة  1-1
وقد وردت , الموجودة آنذاك في األدب الیوناني القدیم -أو أنواعھ-أجناسھ  إلى النظرتمت عبر 

  ]1[.وذكرھا افالطون في جمھوریتھ في ثالثة مواضع, على لسان سقراط

وكان أول كتاب قد تم تألیفھ وتخصیصھ للبحث في األدب ھو في حقیقتھ دراسة لألجناس   
لیتوسع في الخطوة البسیطة  ,وضعھ أرسطو الذي) بویطیقا(ذلك ھو كتاب فن الشعر , األدبیة

ً  وتحوالً  ,واسعة ونقلة كبیرة التلمیذ فكانت خطوة, التي بدأ بھا أستاذه في تاریخ الدراسات  مھما
ً  ]2[.األدبیة ً رئیسا  ,للنقاد والدارسین حتى العصر الحدیث وظل كتاب أرسطو وتعالیمھ مرجعا

بوصفھ مدخال مھما لفھم , وأھمیة البحث في ھذا المیدان, وھذا دلیل على أھمیة األجناس األدبیة
 .األدب

واستمرت عنایة المفكرین والنقاد بدراسة األجناس األدبیة في المراحل التاریخیة المتعاقبة   
ووصفھا بأنھا , فقد تكلم ِرنیھ ِولیك على أھمیة األجناس األدبیة. العصر الحدیث إلىوصوال 

ورأى بأن ), مؤسسة(ووصف الجنس األدبي بأنھ , ویلزمھاضرورات نظامیة تلزم الكاتب 
وإن أي , تصنف األدب على أساس أنماط أدبیة خاصة تنظیما وبناءً , نظریتھا مبدأ للتنظیم

 ]3[.تلك األبنیة إلىدراسة أدبیة تنطوي على الرجوع 

, ویرى تودوروف أن األجناس األدبیة طبقات من النصوص التي تجمع بینھا عوامل مشتركة   
تمثل ھذه , تتجمع فیھا نصوص أدبیة متصلة بروابط فنیة معینة) مؤسسة(ویصفھا بأنھا 

وتتواصل مع المجتمع الذي تروج ), نماذج كتابة(وتمثل للكاتب ) أفق انتظار(المؤسسة للقارئ 
الذي یبحث في كل جنس عما یجعلھ مختلفا , ایة الدارسین وال سیما مؤرخ األدبوتثیر عن. فیھ

یرتبط , ویرى أن لكل مرحلة تاریخیة نسق خاص من األجناس. عن األجناس األخرى
  ]4[.ویُظھر مالمح المجتمع الذي ینتمي إلیھ, باألیدیولوجیة السائدة في ذلك المجتمع ویتأثر بھا

ومنھا البحث في أصل األجناس , ألجناس من جوانب متعددةا وقد تمت مناقشة قضایا   
والبحث في مستویاتھا وتقسیماتھا ومصطلحاتھا وما وقع فیھا من , والعوامل المؤثرة في تكّونھا

أسباب في مقدمتھا الحاجات اإلنسانیة  إلى ھرجعوأذلك  )فان تیغیم( فقد علل. خلط وتداخل
بوصفھ عملیة تنظیم التجنیس  إلى  )ِرنیھ ِولیك( نظرو  ]5[.العاطفیة واالجتماعیة والدینیة

 یظھر في األول, الرئیسة جانبین من األسسعلى ویرى بأنھا تقوم تجمیع لألعمال األدبیة و
, التشكیل الداخلي فإنھ یكمن في اآلخرأما األساس . )العروض والبناء( لمث, الشكل الخارجي
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وقال بأن , قد فرق جینیت بین األجناس والصیغو  ]6[.)االتجاه والنغمة السائدة والموضوع(مثل 
. ولھا تفرعات أو أنماط, أكثر شمولیة واستمرارا تاریخیا ولسانیا) درامي, سردي(الصیغة مثل 

ثم تكلم  ]7[.ولھا تفرعات أو أنواع, فھو تحقق مادي تاریخي) روایة, ملحمة(أما الجنس مثل 
, وصیغیة, موضوعیة(وقال بأن الثوابت الكبرى المقنعة للنظام التجنیسي ثالثة ) الثوابت(على 

یحدد  المجال اوفي ھذ ]8[.وھي التي تتحكم باألجناس األدبیة وتوالدھا وتطورھا), وشكلیة
البیئة االجتماعیة والفكریة التي  إلىفالتاریخي یعود ) واستداللي, تاریخي(تودوروف مكونین 

. مظاھر داللیة وتركیبیة وتداولیة ولفظیة إلىأما االستداللي فیعود , نس ماتساعد على ظھور ج
وأن المجتمع وأیدیولوجیتھ , لذلك یرى أن الجنس تسنین مدلل علیھ تاریخیاً لخصائص استداللیة

ألنھ ھو الذي یختار ویُسنن ما یالئم , لھما دور وِصلة برواج أجناس معینة في مجتمع ما
  ]9[.أیدیولوجیتھ

ومھما تعددت الدراسات واآلراء واختلفت تبقى المحصلة النھائیة متمثلة في الخصائص   
, المختلفة عنھ من ناحیة التي تفرق بین جنس معین واألجناس األخرى, والعناصر المشتركة

تمثل العوامل المشتركة التي  ألنھا, وتقوم بجمع األعمال المفردة المنتمیة إلیھ من ناحیة أخرى
ولألجناس األدبیة ونظریاتھا أثر كبیر في إنتاج األدب وتلقیھ  .ن نصوص الجنس الواحدتربط بی

وال سیما نظریة , فضالً عن موقعھا الحیوي بین میادین الدراسات األدبیة الكبرى, ودراستھ
 .واألدب المقارن, وتاریخ األدب, والنقد األدبي, األدب

بین األدباء  ةاألدبی الممارسة جنیس على مستوىیبدأ الت    :األعمال المفردة وأجناسھا  1-2
وأولئك الذین یستشعرون مالمح جدیدة لم تتحدد بعد , الذین یجددون ویبتكرون ویضیفون

ھذا ما یحصل في معظم األحیان  .مع اإلضافة علیھا, فیعكسونھا كما تلقوھا وبحسب منظوراتھم
ثم یأتي بعد ذلك دور  .ظھور أجناس جدیدة إلىوال سیما عند المنعطفات والمتغیرات التي تؤدي 

ثم یعید , ویرصد التطورات والتحوالت, الذي یراجع ویحدد األطر والمعاییر, النقد والتنظیر
 .توظیفھا في التنظیر والمناھج واإلجراء

ع ل بفعل تجمّ أما الجنس فھو أفق قد تشكّ , یتحرك األدیب في میدان األعمال المفردة   
یمر بمراحل من  ذلك التجمیع الذي, السابقة أو ما بقي في الذاكرة منھاخالصات األعمال 

 عام وجود فنيو طبقة جدیدة تكوین إلىوصوال , التقارب والتراصف واالختزال والتركیز
قائم على تجمیع أجزاء ترتبط  مؤسسة أو كیانوإن نشوء أي  . منتقى من خالصات عناصره

لمجموعة ل العامة مواصفاتالعني التطابق بین مع بعضھا بعالقات قویة متشابكة ال ی
 إلىاألدباء في درجة إخضاع أعمالھم المفردة  ویتفاوت. ومواصفات كل فرد ینتمي الیھا

 إلى, فمنھم من یحاول اإلخالص لما یظنھ أسس الجنس وخصائصھ, مواصفات الجنس األدبي
 دّ عَ أو مخطط تفصیلي مُ  ,ھزدرجة یتعامل مع تلك الصورة األجناسیة المجردة وكأنھا قالب جا

 ً في حین یتصرف آخرون وكأنھم اآلباء الجدد . وما علیھ سوى تعبئتھ بمحتوى جدید ,مسبقا
فیشعرون بمسؤولیة وجوب اإلضافة والتعدیل والتجریب , للجنس أو المطورون المرحلیون لھ

 .ك مواقف مختلفةاوبین ھذا وذ ...والتجدید

نجده عند متابعة نشوء , ثمة جانب آخر في موضوع العالقة بین النصوص األدبیة وأجناسھا   
مما , ویتأثر ھذا الجانب بتطور الحیاة وتوسع العالقات والتواصل بین األمم, الجنس وانتشاره
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ً  إلىأدى  شرت ولكنھا  انت, ظھرت الروایة في البیئة الغربیةفقد  .انتشار األجناس الحدیثة عالمیا
, بسبب مرونتھا وقابلیتھا على التكیف والتطور, في بیئات مختلفة من العالم شرقا وغربا

وشبھھا بالحیاة وجاذبیتھا وغیر ذلك من , وبسبب مالئمتھا لواقع المجتمعات المدنیة الحدیثة
 البیئة الثقافیة اللغویة التي تدخل إلیھا وتكتسب خصائص ثقافیة إلىوتنسب الروایة . األسباب

ولكنھا تبقى على صالت قویة مع جذورھا , وموضوعیة تجعلھا متصلة ببیئتھا الجدیدة
ھذا یعني أن المؤسسة األجناسیة تتخطى الحدود القومیة , األجناسیة وال سیما في الجوانب الفنیة

 -قضیة الجنس الذي نشأ في بیئة ثم انتشر في بیئات أخرى -, وقد كان لھذه القضیة, واللغویة
 .یر في العالقات والمبادالت الثقافیة والتأثیر والتأثر بین اآلداب القومیة المختلفةأثر كب

 تنتمي التي المفردة واألعمال األدبیة األجناس بین العالقة عند والنقاد المفكرون توقف لقد   
ویمكن بیان مواقف النقاد وحصرھا في . المتبادلة والتأثیرات العالقات تلك في وبحثوا, إلیھا

وعدم التجاوز على معاییرھا , األول یقول بأھمیة األجناس وضرورة دراستھا, موقفین مختلفین
فقد بقي دون منافس منذ زمن أرسطو حتى القرن , وھذا الموقف ھو السائد تاریخیا, وحدودھا
 -القائل بأھمیة األجناس–تطور ھذا الموقف . ألن النقاد كانوا متفقین على ذلك, العشرین

تفید من تلك األطر , نظرة متوازنة مرنة بین األعمال المفردة وأجناسھا إلىعو وأصبح ید
 . وتسمح بالحریة والتجریب واإلضافة والتجدید, األجناسیة واشتراطاتھا الفنیة

 واتساعھا المفاھیم وقد استجد بسبب تطور, أألعمال المفردة إلىأما الموقف اآلخر فإنھ ینحاز   
 التجنیس ترك إلىیدعون  الذین واألدباء النقاد من عدد فظھر ,العشرینوتعددھا في القرن 

 ھابأنوقال , على األجناس األدبیة الذي اعترض )بندیتو كروتشة(وفي مقدمتھم . ودراساتھ
, عندما یمارس فعل القراءة األجناس یتأثر بمقوالتألنھ القارئ استجابة تشویھ  إلىتؤدي 

 إلى, سیخرجھ من مجال االستجابة الحدسیة األمر الذي, دبيعلى العمل األ ھاویحاول تطبیق
 ] 10[.االستجابة المنطقیة

, ألنھ أكثر اعتداال ومرونة, استمرت ھیمنة الموقف األول, وعلى الرغم من االعتراضات   
مع وجود فوارق في , لذلك نجد معظم النقاد یتبنونھ. وأقدم وأوسع, وأقوى فكریا وفنیا

, وتودوروف, وجینیت, وِرنیھ ِولیك, ومنھم فان تیغم , والمناھج والمنظوراتالمنطلقات 
 .أو آخرین لم یسع المجال ذكرھم, وغیرھم ممن وردت آراؤھم في ھذا البحث

أننا نكتشف المبدأ الفاعل في "عني تإن دراسة النصوص األدبیة من منظور األجناس األدبیة   
  ]11[."اص بكل واحد من ھذه النصوص على حدةبصرف النظر عما ھو خ, عدد من النصوص

ففي الكائنات الحیة ال  .ذكر أمثلة مختلفة على عالقة الفرد بجنسھالذي , كما یرى تودوروف
وفي الممارسة اللغویة  .تعدیل سمات النوع أو الجنس الذي ینتمي إلیھ إلىیؤدي میالد فرد جدید 

أما في میادین اإلبداع فإن األمر  .التعدیل في قواعد النحو إلىال یؤدي إنشاء جملة جدیدة 
  ]12[.التعدیل في قواعد جنسھ األدبي وسماتھ إلىألن ظھور نص جدید یؤدي , مختلف

تتفق وآراء نقاد آخرین , تتفق ھذه اآلراء وال سیما فكرة التطور واالضافة والتعدیل المستمر   
إضافة أعمال مفردة عبر وأنھا تتغیر , األجناس غیر ثابتةمنھم رینیھ ویلیك الذي وجد بأن 
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ووجد أن دراسة األجناس مھمة  ألنھا تناقش مسائل رئیسة في النقد وتاریخ األدب وما . جدیدة
  ]13[.وھي مھمة أیضا ألنھا تحدد وتؤطر العالقة بین الجنس ووحداتھ, بینھما من صالت

, بعالقة النص وأجزائھ, بین األعمال المفردة وأجناسھا ھ ھیرنادي العالقة الوثیقة القائمةیشبّ    
إذ ال یمكن فھم أجزاء مفردة من نص قبل , ویرى أن العنایة بالطرفین تساعد في الفھم والتأویل

ھذا یعني أن فھم النص األدبي لن , وال یمكن فھم النص قبل معرفة أجزائھ, فھم النص كامالً 
و معرفة , یكن لدى الدارس اطالع على نصوص مشابھة لھیكون متیسرا بالقدر المناسب ما لم 
لذلك یجد الحل . بالجمود ةبشرط أن ال تتصف تلك النظر, بخصائص الجنس الذي ینتمي إلیھ

وكلیة , بین جزئیة تتمثل بنص محدد یدرسھ الناقد, في النظرة المرنة المتحركة بین الجانبین
تلك المرونة ال تسمح للناقد . عرفتھ بأعمال مشابھةتمثلھا تجربتھ األدبیة وثقافتھ األجناسیة وم

وتجعلھ مستعداً لتنقیح فكرتھ عن الجنس األدبي في , بتكوین فكرة مسبقة تشّوه استجابتھ للعمل
 ]14[.ضوء تجربتھ الجدیدة

یعني كل ما تقدم أن دارس النص األدبي ال یستغني عن االحاطة بمعرفة  جیدة باألجناس     
تتضمن تلك المعرفة . ما الجنس الذي ینتمي إلیھ النص موضوع دراستھوال سی, األدبیة

ویمكن تفسیر . الخصائص العامة لذلك الجنس وعناصره واشتراطاتھ ومعاییره الفنیة والجمالیة
, ضرورة تلك الثقافة والمعرفة بأن النقد الحدیث یُعنى بدراسة البنى والعناصر والتقنیات كثیرا

 .تاریخیة وظروف المؤلف ومضامین النصوال یكتفي بالجوانب ال

ف لھ القابلیة على التكیّ الروایة جنس أدبي سردي    :ئي وإضافاتھالرواالجنس    1-3
نھا تأخذ من كل إ, الثقافة المھیمنة بین ثقافات األمماألدبیة كھي بین األجناس و, واالستیعاب

تستوعب  .أصیل منھااألجناس والخطابات وتھضم ذلك وتتمثلھ حتى یبدو وكأنھ جزء 
لذلك , شخصیات وأماكن وعلوم وخطابات ولغات ولھجات وفروقات جیلیة وفردیة ومناطقیة

فھو , أكبروعندما حل القرن العشرون أصبح التشابھ بین الحیاة والروایة  . تطورت وانتشرت
 . لتنوعقرن الحركة والحروب والتداخل والتبادل والتأثیر والتأثر واالكتشافات والخالفات وا

وكان ذلك التناسب في مقدمة األسباب التي جعلت الروایة تخطو خطوات واسعة على طریق 
فظھرت فیھا اتجاھات وبنى وتقنیات غنیة , التطور والتجریب والتجدید والتحوالت الكبرى

تضیف في كل مرحلة إضافات على , واستمرت في طریق السعي نحو غایة التكامل, متنوعة
 .أیدي أساطینھا

بدأت الخطوة األولى في طریق التجدید واإلضافة وتطویر البنى والتقنیات على ید ھنري   
فقد كان الراوي في الروایات قبلھ , وكانت دعواتھ األولى لتحدید زاویة نظر الراوي, جیمس

فھو یعرف كل , ال تحده قیود وكانت زاویة نظره محیطة ومعرفتھ مطلقة, علیما كلّي المعرفة
وفضال عن , ویعرف ما حدث وما یحدث وما سیحدث, لبطل وعن جمیع الشخصیاتشيء عن ا

وأنھ یفسد , وقد أدرك ھنري جیمس خطورة ذلك. ذلك نراه یتدخل ویعلق ویمتلك سلطات مطلقة
, تحدید زاویة نظر الراوي إلىلذلك دعا . المتعة والتشویق ویبعد الروایة عن الحیویة والواقعیة

وأبعد عن طریقة الحكواتي , الفن إلىلیكون أقرب , الصالحیات المطلقةوسلب جزء من تلك 
فقد كان صاحب , ولكن جھود جیمس كانت أكثر تأثیرا, وقد تذمر فلوبیر من ذلك أیضا. البسیط
وطبق أفكاره عملیا في , وكتب في ذلك مقاالت نقدیة نظریة, وصاحب المصطلح, الدعوة
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الذي وضع األفكار في ) بیرسي لوبوك(ة تلمیذه الناقد وقد واصل المسیر). السفراء(روایتھ 
 روایتھ في فعلھ جیمس وبین ما. وقدم دراسات عن روایات ھنري جیمس وغیرھا, أطر نقدیة

  ألنھا) ستریثر( المحوریة الشخصیة نظر زاویة من المتخفي الراوي قدمھا التي, السفراء
ً  ویتألف بحدودھا ویتحدد ستریثر رؤیة مجال على یشتمل محض تصویري موضوع"  من كلیا

 كشخصیة لتقدیمھ فكرة ھنالك تكون ان یمكن ال االساس  ھذا وعلى.  معین رجل یتلقاه انطباع
 ]15["الخارج من نشاھدھا

كانت الروایة تعتمد  إذ, تجاوزت الروایة في رحلة تطورھا تلك البنیة الخطیة البسیطة لقد    
وكأن القارئ , ویتم ترتیب تلك الحوادث وتقدیمھا متسلسلة, على الحوادث الواقعیة أو العجائبیة

ً ذا بُعٍد واحد یؤدي  ً أو خطا  إلىویعود جزء كبیر من الفضل في ذلك  .النھایة إلىیتبع خیطا
فبعد أن كان الزمن السردي في , فلوبیر وتعاملھ الواعي مع زاویة النظر والزمن وتقنیاتھ وآلیاتھ

بدأ فلوبیر یتالعب , الروایات التقلیدیة متسلسال ال یختلف عن أحداث قصة حصلت في الواقع
فقد بدأ فلوبیر روایتھ مدام بوفواري من لحظة . وجعلھ یختلف عن زمن القصة, بالزمن السردي

م خلفیة عن شخصیتي الماضي لیقد إلىثم عاد , مھمة تقحم المتلقي مباشرة في صلب الحدث
ھذا یعني أن فلوبیر كان یعي أھمیة البنى . األمام من جدید إلىثم عاد یتقدم , الروایة المحوریتین

فنجد عنده استرجاع ونجد عنده استشراف , الزمنیة السردیة وعالقاتھا بالمواقف السردیة
  ]16[.مستقبلي

 ادخال أي) األحداث مسرحة( ھاألمر اآلخر الذي دعا إلیھ ھنري جیمس وطبقھ في روایات  
 بالسرد االكتفاء وعدم,  السرد یناسب نحو على المسرح من مستوردة درامیة عناصر

 مع عالقة وتبني الروایة ترتقي وبذلك, الشخصیات تقدیم وفي األحداث عرض في االخباري
ً   فنیةً  أكثر, المتلقي عبر توظیف فقد طور ھنري جیمس وفلوبیر ومن تبعھما الروایة . وعمقا

  ]17[.خصائص درامیة في تقدیم الشخصیات وعرض األحداث والمشاھد الممسرحة

 من كونراد تعلم"  بقولھالتقنیتین معا معترفا بریادة ھنري جیمس  إلىویشیر والدو كالرك    
 یكون ان وینبغي – مسرحتھا أي – للتمثیل صالحیتھا ھو الروایة جوھر بأن جیمز ھنري
, فقط المؤلف عقل في موجوداً  ذلك یعد لم كونراد روایات ففي. الرؤیة زاویة في تغییر ھنالك
  ]18["المفكرة العقول من مجموعة في حتى او شخوصھ احد وعي في ولكن

وألھمیة تلك الجھود وأثرھا في األدب العالمي نجد ذكرھا یتردد في میادین أخرى كما عبر    
وأثنى , تحدث عن عالقات قویة بین السرد والدراماالذي  ),داوسن(عن ذلك الناقد المسرحي 

ً یوظف عناصر درامیة إلبعاد تھمة التطفل عن  ألنھھنري جیمس  على ً روائیا طور أنموذجا
  ]19[.صوت المؤلف

قدم ھنري جیمس إضافة جدیدة أخرى ضمن سعیھ لتطویر الجنس الروائي وجعلھ أكثر فنیةً   
, دنشر" وفیھا نجد شخصیاتھا) الحمامة أجنحة( روایتھ في )تعدد األصوات(ھي تقنیة , وحیویة

 یطرح ثم القصة یبتدئ وكأنھ لدوره بالنسبة یبدو ھؤالء من واحد كل, سوزان, مللي, كیت
في ھذا النوع من . وھذا ما فعلھ ولیم فوكنر في روایتھ الصخب والعنف  ]20["نظره وجھة

ویقدم كل واحد منھم الروایة كما , بالتناوبالسرد تأخذ شخصیات الروایة دور السارد المشارك 
 .رآھا من زاویتھ

346



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017 نیسان 30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414           / العدد الثانيكلیة الكوت الجامعة          
 

 
 

منھا , ظھرت بعد ذلك تقنیات واشتغاالت وتعدیالت كثیرة في مرحلة الحداثة وما بعد الحداثة   
الذي یمكن تلمسھ بوضوح في روایات فالدیمیر , السرد المتضمن أو تعدد المستویات السردیة

تتضمن في داخلھا , على وجود سرد قالب أو حكایة إطاریةوتقوم بنیة السرد فیھ . نابوكوف
, یترتب على ھذا التداخل خصائص في البنیة والتقنیات والخیارات األسلوببة. حكایات أخرى

, ویؤدي ھذا السرد وظائف سردیة جدیدة تجعلھ مختلفا عن السرد في روایات المستوى الواحد
فالسارد الذي , وتداخل العالقات بین ھذه األمورفضال عن اختالف البنیة وعناصرھا وتقنیاتھا 

التي یرویھا سارد , یكون شخصیة قصصیة عادیة في الحكایة األولى, یروي الحكایة الثانیة مثال
بل نلحظ انعكاساتھا بوضوح على , وال تتوقف الوظائف والفوارق على البنى والتقنیات. آخر

 .المضامین والرؤى الفكریة

مثلما كان سبّاقا في دراسة الزمن , دمة النقاد الذین درسوا تعدد المستویاتویعد جینیت في مق  
منھم , وكانت دراساتھ مدخال ومیدانا للمناقشة عند نقاد آخرین جاءوا من بعده ]21[.السردي

أما في میدان الكتابة الروائیة فقد عني الروائیون كثیرا بھذا النوع  ]22[.شلومیت ریمون كنعان
وقدموا في ذلك , سیما في نھایات القرن العشرین وفي سردیات ما بعد الحداثةوال , من السرد

على سبیل , ومیالن كوندیرا, منھم إمبرتو إیكو, إضافات وتعدیالت أغنت اإلرث الروائي
 .المثال

تصل بأسلوبیة الروایة وما تتصف بھ یجھود الروائیین في جانب أخر  میخائیل بختینویتابع    
. )الكلمة في الروایة(دیة في األصوات واللغات واألیدیولوجیات في كتابھ من حواریة وتعد

أھمھا؛ تفاعلھا مع  متباینةوحواریتھا من عالقات  وأدبیتھافي الروایة تكتسب حیویتھا  فالكلمة 
 والزوایاتعكس التنوع االجتماعي ھي و. ووجودھا وسط أقوال اآلخرین, المتكلم والموضوع
 ]23[.فضالً عن تأثر المتكلم بالمستمع الذي یخاطبھ, الموضوع لىإالمختلفة في النظر 

لذلك یحسن القول في ختام ھذه المداخل , حظیَْت الروایة عبر مراحل مسیرتھا بعنایة كبیرة 
ولكن البحث ھنا قد , وال یمكن إنكار إضافات أخرى, النظریة إن إرثھا یتصف بالِغنى والسعة

. البنى والتقنیات التي توافرت في روایة باب الطباشیروال سیما تلك , توقف عند أھمھا
الزمن , السرد الدرامي أو مسرحة األحداث, وخالصة الخطوات؛ تحدید زاویة نظر السارد

 .بالغة الروایة وخیاراتھا األسلوبیة, تعدد المستویات السردیة, تعدد األصوات, وبنیاتھ وآلیاتھ

ً  وندرس في الصفحات اآلتیة   ) باب الطباشیر(أربعة جوانب مختارة لبیان عالقة روایة  إجرائیا
الزمن ,  السارد وزوایا النظر  ,البنى والتقنیات , العتبات(وھي؛ , بمنجزات جنسھا األدبي

مع أھم  أحمد سعداوي ویتبین عبر تحلیل تلك الجوانب المنتقاة طرائق تعامل الروائي). وآلیاتھ
والخصائص والعناصر , والخیارات األسلوبیة, ة المختلفةوالتقنیات السردی, البنى المتنوعة

 . السردیة

  

  :العتبات  -2
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وقدمت فیھ جھودا , أولت روایات ما بعد الحداثة ودراساتھا النقدیة ھذا الجانب عنایة كبیرة    
وھنا یتم تقدیم تحلیل موجز لعتبات الروایة والنصوص الموازیة . وإضافات وتجویدا ال ینكر

ومھاراتھ وخصوصیاتھ ) باب الطباشیر(وعبر ذلك یمكن استنتاج تعامل كاتب . تمدتھاالتي اع
 .في ھذا المیدان

نجد في روایة األدیب أحمد سعداوي عددا من العتبات والعنوانات   : العنوان  1 -2
وقد تم انتقاؤھا وتوظیفھا بعنایة لخدمة الخطاب الروائي وجمالیاتھ , والموجھات القرائیة

فالعنوان الرئیس مثال یحمل شحنات داللیة غنیة متنوعة متعددة االتجاھات . وغایاتھ
على الرغم من قصره وكثافتھ وتشّكلھ من كلمتین تربطھما عالقة , والمرجعیات واإلیحاءات

وال سیما الجذب , ھذه المواصفات جعلتھ یؤدي وظائف العنوان الروائي بنجاح. إضافة
تلك الوظائف التي حصرھا جینیت في أربعة جوانب؛  وظیفة . حاءواإلشارة الرمزیة واإلی

ووظیفة وصفیة تفید تلخیص فكرة , وھي متحققة في جمیع  الروایات, تعیینیة تحدد التسمیة
ووظیفة , ووظیفة داللیة إیحائیة تثیر التساؤالت وتفتح أبواب التأویل, الروایة أو أھم جوانبھا

 ]24[.رض الترویج واالستھالكإغرائیة إشھاریة تفید الجذب لغ

ولھذه الكلمة , آخر إلىوالمنفذ والمعبر من حیز , كل شيء إلىالمدخل ) باب(تعني كلمة    
وأخرى للخیر أو , فثمة أبواب للرزق, معاٍن مجازیة كثیرة في ثقافتنا التراثیة وثقافتنا الشعبیة

تستعمل في الكتابة على اللوح أو األداة المعروفة التي ) طباشیر(وتعني كلمة . وغیر ذلك, للشر
وعندما نقرأ . ولھا عالقة بطفولتنا وأیام الدراسة, وھي أداة قدیمة لھا عالقة بتراثنا, السبورة

وما یترتب علیھا من تأویالت , الكلمتین معا لن یبقى غیر الدالالت المجازیة الرمزیة
 . وإیحاءات

آخر على وفق  إلىباب الطباشیر ھو الباب الذي ال یُفتح وال یمكن أن یستعمل للعبور من حیز   
ألن االحتمال اآلخر المقابل لالحتمال , ولكن ھذا ال یعني أنھ یخلو من فائدة. مقاییسنا الواقعیة

شیر باب الطبا. السابق یوحي بأنھ یمكن أن یكون وسیلة تجاوز وعبور على وفق مقاییس أخرى
ال یخلو من فائدة لإلنسان وإن كانت على سبیل األمل أو الوھم الذي یساعدنا على تجاوز 

أو یعیننا على تحّمل ضغط ثقیل ال طاقة لنا بھ في الظروف , الصعوبات والمحن المتوالیة
یتصل أیضا , أزمنة قدیمة إلىباب الطباشیر الذي یحمل من الدالالت ما یعود . االعتیادیة

إذ نجد في عالمنا االفتراضي ), مواقع التواصل(وال سیما جانبھا االفتراضي , الراھنةبحیاتنا 
ویلجأ الیھا من , یرسمھا من یرید تحدي الواقع والحرمان, صورا فیھا أثاث ومكونات طباشیریة

 .فیؤثث بواسطة الطباشیر الفراغ الخاوي الذي یحیط بھ, ال یمتلك شیئا حقیقیا في حیاتھ الواقعیة

تحت عنوانھا ) سبُع تعاویذ سومریة للخالص من ھذا العالم(وقد حملت الروایة عنوانا ثانویا     
ولھذا العنوان الثانوي وظیفة توضیحیة تتصل بموضوع الروایة ), باب الطباشیر(الرئیس 

حلقة مھمة غنیة من  إلىفضالً عن اإلشارة , وبنائھا والفكرة التي تنطوي على جانب من أھدافھا
 .ثنا تمثل األصالة والجذورترا

) التعویذات السبع(ویمكن بیان عالقة ھذا العنوان بالبنیة السردیة للروایة عبر بیان عالقة    
فقد كانت التعویذات بمثابة . بفصول الروایة ونوعیة تلك الفصول التي بنیت على التعویذات
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وتشغل ). العوالم الموازیة( ىإلالعامل المساعد أو الوسیلة السحریة التي أصبحت مدخال یؤدي 
فضال عن , تلك العوالم الموازیة لعالمنا الواقعي عددا من الفصول التي بنیت منھا الروایة

أھمھا؛ , من جوانب ومنظورات عدة, اتصاف تلك الفصول بخصوصیات تمیزھا عن غیرھا
 .ستویاتھاكما سیتضح عند إیجاز فكرة الروایة وبنیتھا وم, التخییل والمستویات السردیة

, نقرأ قبل بدایة المتن الروائي ثالثة نصوص في صفحة واحدة:  الموجھات القرائیة   2 -2
ولكنھا لیست , وھي نوع آخر من العتبات أو النصوص الموازیة التي تسبق المتن وتؤطره

, تؤثر في المتلقي وتعمل على تھیئتھ, تؤدي ھذه النصوص دور الموجھات القرائیة. جزءاً منھ
 .وتھیئة أفق انتظاره

ونجاحھ في كشف , على اآللھة) أیا(یوضح تفوق , النص األول مقتبس من قصة الخلیقة البابلیة
ألَّف بمھارةٍ ُرْقیَةً "فقد , ونجاحھ في تنفیذ ما یرید, وإعداد دائرة سحریة مضادة لھا, خططھم

 –ھذا النص الموازي  ویحمل ]25[."وجعلھا تطفو فوق الماء, أنشدھا. مقدسةً ال عاصَم منھا
فضال عن الدالالت التي یشیر الیھا النص , دالالت وعالمات كثیرة  -الذي نقلنا جزءاً منھ

وخطط مختلفة إلنشاء عوالم , ثمة صراع وتفوق وإذعان), قصة الخلیقة(األصلي المقتبس منھ 
وھذه كلھا , وفاعلیتھاوحضور الكلمة والتعویذة , وخلق جدید یظھر بقوة ویطفو فوق الماء, عدة

وتحفز الذھن , أمور توجھ وتحیل وتوحي وتجعل القارئ یستعد لما في الروایة من عوالم وخیال
وصوال , للمتابعة والقراءة الواعیة لتفسیر شفرات الروایة التي یتداخل فیھا الواقعي بالمتخیل

 :یأتي بعد ذلك مباشرة نص لجوزیف برودسكي. فكرتھا وغایاتھا إلى

 منى لو كنا في سیارتيأت"

 وأنِت من بدّل ناقل الحركة

 كنا سنجد أنفسنا في مكاٍن آخر

 على شاطئ مھجور

  ]26[."حیث كنا من قبل إلىأو ربما عدنا 

ولكن ناقل الحركة في , الحیاة الحدیثة بدلیل وجود السیارة إلىیعود بنا ھذا النص الموازي   
ألن ذكر عملیة التبدیل ال , لوفة في حیاتنا الواقعیةالسیارة یحمل دالالت تختلف عن داللتھ المأ

ویعمل ھذا . یحصل ھنا انتقال وتجاوز حدود المكان والزمان, ینتج عنھا تغیر السرعة كالعادة
ویمكن . وإمكانیة االنتقال عبرھا, النص الموازي على تسویغ فكرة وجود عوالم متوازیة وتقبلھا

یواجھ , ده أن اإلنسان یعیش حیاة مختلفة في عوالم عدةمفا, أن یوحي النص بتأویل آخر مقارب
وقد یحصل بطریقة , ولكنھ ال یدرك غیر وجوده في عالم واحد منھا, منعطفات ومصائر متباینة

وال یخفى ما للنص . ما خارج حدود المألوف أن یدرك اإلنسان وجوده المتعدد وحیواتھ المختلفة
یتضح ھذا األمر في . بھ من دور ممھد لتقبل ذلك وما یقوم, من عالقات مع عوالم الروایة

 :یقول فیھا) ألدوس ھكسلي(وھو جملة قصیرة مكثفة مقتبسة من , النص الموازي الثالث األخیر
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سابقیھ  إلىواإلیحاء الذي یضیفھ ھذا النص الموازي  ]27[."قد یكوُن ھذا العالُم جحیَم عالٍم آخر"
وأن ھذه الحیاة , والسیما فكرة الجحیم, یا وعالم اآلخرةیكمن في العالقة بین عالم الحیاة الدن

 .فكرة الجحیم لما فیھا من صعوبات وآالم إلىأقرب 

وال تتوقف الصالت بین ھذه النصوص الموازیة ونص الروایة على ھذه التأویالت والوظائف   
ذه األعمال التي اقتبست منھا ھ إلىبل نجد صالت اخرى أھمھا ورود إشارات , الممھدة

. ووجود عالقات بأحداث الروایة وشخصیاتھا, مؤلفیھا في الروایة إلىالنصوص أو إشارات 
 ]28[.فقد كان لبرودسكي ودیوانھ حضور في الروایة وإثر في شخصیاتھا المحوریة

لذلك نجد في الروایة , وضع المؤلف لكل فصل عنوان یمیزه :  عنوانات الفصول  3 -2  
ً واحداً وعشرین عنواناً  تؤدي ھذه العنوانات الوظائف العامة المعروفة التي سبق . فرعیاً داخلیا

وتقوم بوظائف بنائیة وموضوعیة . فھي تسمي وتلخص وتوحي وتجذب القارئ, ذكرھا
فھي عالمات دالة بارزة في بدن الروایة وفضائھا بوصفھا تمثل رؤوس , وأسلوبیة مختلفة

تعد جزءاً مھما من عناصر معمار الروایة  لذلك,  الفصول وأول ملمح في كل فصل منھا
, ویمنح تقسیم الروایة على فصول معنونة المؤلف والقارئ حریة ومرونة وحیویة. وبنیتھا

األمر الذي یساعد على اإلیجاز , ویوفر الفرصة لبدایات جدیدة دائما, ویبعد عن الملل
التكرار وتعدد األصوات  ویساعد أیضا على, واالختزال وترك فراغات والعودة الیھا الحقا

 .وغیر ذلك من فوائد فنیة وموضوعیة, والتداخل الحكائي

من ذلك ما نراه , وترتبط ھذه العنوانات بإشارات لفظیة صریحة مع الفصول التي تتصدرھا   
وھو وصف ینطبق على بطل الروایة ) المیت الحيّ (في الفصل األول الذي یحمل عنوان 

بالنسبة لي "ویصرح في نھایة الفصل , روي ھذا الفصل بصوتھالذي ی) علي ناجي(الصحفي 
لن یغیر عندي , والذي ال یضیره إن كانت الحیاة أم الموت ھو ما سیأتي إلیھ) المیت الحيّ (أنا 

ھو دفتر ) الدفتر األسود(ألن , ونجد ذلك أیضا في الفصل الثاني وغیره  ]29["أن آمل أو أیأس
ویرد ) علي ناجي(عالم اآلثار والسومریات لصدیقھ ) واصف(التعویذات الذي أعطاه الدكتور 

وتتكرر اإلشارة الیھ في فصول , ذكر الدفتر ومضامینھ وعملیة التسلیم في الفصل الثاني نفسھ
  ]30[.أخرى ألنھ یمثل أحد العناصر األساسیة التي بنیت علیھا فكرة الروایة

ً بصالت لفظیة صریحة مع فصول أخرى   وبذلك تكون إحدى , وترتبط ھذه العنوانات أیضا
برید (ومنھا على سبیل تعبیر , الوسائل التي تعزز ترابط البنیة السردیة وعالئقھا األسلوبیة

الذي انتھى , الذي تمحورت حولھ جملة اإلقفال أو العبارة الختامیة في الفصل الثاني) الموت
ھذا , الق النار على الصحفي علي ناجي وسقوطھ في الشارع والدماء تتدفق من رأسھبمشھد اط

  ]31[.التعبیر نجده عنوانا للفصل العشرین

 :  البنى السردیة وتقنیاتھا  -3

مع بیان خصوصیة تعامل , ندرس ھنا جوانب معینة من بنیة الروایة وعناصرھا وتقنیاتھا  
 .بالصیغ المألوف في جنسھاالروایة في ھذه األمور مقارنة 
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لكل فصل عنوان وبنیة , تتألف الروایة من واحد وعشرین فصالً :  الفصول وتقسیماتھا  3-1
ویتكون كل . سردیة تتوافر على قدر من الخصائص التي تمنحھ قدرا من االستقاللیة النسبیة

ویمكن مالحظة . )7( إلى) 1(فصل من سبعة مقاطع تم تعیینھا بواسطة األرقام المتسلسلة من 
ألنھ , المصادفة إلىوال یمكن أن یعزى ذلك , ومضاعفاتھ في خطة الروایة)  7(حضور الرقم 

وال یتوقف ھذا . بل كان نظاما ملتَزماً في فصول الروایة كلھا, لم یتكرر في موضعین أو ثالثة
في  فالعوالم الموجودة, ألنھ حاضر في المحتوى, الحضور الرمزي على الشكل الروائي

وذلك أمر یوازي حضور ھذا الرقم في . ]32[)عالم سابع(وعنوان الفصل األخیر , الروایة سبعة
 .ثقافاتنا األسطوریة والدینیة والشعبیة

على الرغم مما فیھا من صعوبات وما , ھذه التقسیمات توفر للكاتب قدرا من الحریة والمرونة  
صفحة ) 380(والسیما في روایة طویلة نسبیا تبلغ , تتطلب من تیقظ ومتابعة ومراجعة وتدقیق

 ً ً على نسج فصول قصیرة متماسكة. تقریبا ال , تمرر حكایاتھا برشاقة, وتساعد الكاتب أیضا
 . ویتم ربط ھذه الفصول بشبكة من األواصر البنائیة والمضمونیة واألسلوبیة. تسمح بالملل

مع , ھ مؤسستھا األجناسیة في ھذا المجالتوظف الروایة أھم ما قدمت:  البنیة المركبة  3-2
وسوف یتم التركیز ھنا على نوعین من البنى السردیة . الحرص على التعدیل واإلضافة

واألخرى؛ البنیة اإلطاریة وتعدد المستویات , األولى؛ بنیة التكرار وتعدد األصوات, المركبة
 .السردیة

ظر متعددة الساردین الذین یتحركون في على زاویة ن) بنیة التكرار وتعدد األصوات(تقوم   
ویروي كل منھم ما , وھم شخصیات الروایة المشاركون في أحداثھا, مستوى سردي واحد

 إلىونستمع , في روایة باب الطباشیر نجد ذلك التكرار. جرى كما رآه من زاویتھ الخاصة
ً , أصوات متعددة إیجاز الفوارق في ویمكن . ولكن على نحو مختلف  عما ھو معروف سابقا

فاألصوات . والمستویات السردیة, واألحداث, جوانب معینة أھمھا؛ األصوات وأصحابھا
لیبین كل منھم , متعددة ولكنھا لیست كلھا لشخصیات مشاركة في حدث تتناوب على سرده

ً بشھادتھ األصوات المتعددة في باب الطباشیر تعود لرواة . موقفھ وكأنھ یعید الحدث مدلیا
وھم یختلفون أیضا في , فمنھم المتكلم ومنھم المشارك ومنھم الخارجي, لفین في أنواعھممخت

, واألحداث ھنا متعددة مختلفة في أنواعھا وواقعھا وأزمنتھا. عالقتھم بما یجري في الروایة
أما المستویات السردیة ھنا فھي متعددة مختلفة . فھي لیست حدثا واحدا تعید سرده أصوات عدة

 . اعھا ومدى واقعیتھا أو عجائبیتھافي أنو

ً من البنى السردیة المتعددة األصوات   یعتمد على , ھذا یعني أن الروایة تتبنى نوعا خاصا
لة لما , وتعدد الرواة, وتداخل األصوات, التداخل الحكائي واإلعادة الجزئیة أو الكلیة أو المعدِّ

 .تویات السردیة وتنوعھا وتداخلھاوتعدد المس, وتعدد األحداث وتفرعھا وتنوعھا, یروى

فإنھا تقوم على تعدد الحكایات وتعدد ) البنیة اإلطاریة متعدد المستویات السردیة(أما    
فنبدأ بقراءة قصة تمثل اإلطار ثم نجد في داخلھا قصة أخرى قد تتضمن . المستویات السردیة

وقد نجد بجانب القصة الثانیة . فتصبح لدینا ثالث حكایات في ثالثة مستویات سردیة, قصة ثالثة
لكن الذي . وھذا یعني وجود عدد من الحكایات في مستویین سردیین اثنین, قصة أو أكثر
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یحصل في باب الطباشیر أن الفصول الثالثة األولى تشبھ السرد اإلطاري ویمكن عدّھا بمثابة 
ھذه المستویات ال . وینشأ في داخلھا أو بموازاتھا مستویات سردیة مختلفة, المستوى األول

 .وال یمكن فرزھا بسھولة وترتیبھا, یمكن إنكار تعددھا

وتختلف ھذه العوالم في , تظھر المستویات المختلفة وتعددھا وتداخلھا في العوالم الموازیة   
. فالعالم األول ھو عالمنا وعالم علي ناجي قبل الغیبوبة. ماھیتھا وفي عالقاتھا بعالم الواقع

یقوم على فرضیة تبدیل محتمل , وھو تعدیل لمجریات العالم األول) قصي صدام(وبعده عالم 
ثم یحصل تعدیل تدریجي ,  2003لم تحدث  الحرب في , لحدث یمثل لحظة تاریخیة مفصلیة

عبر انتخابات صوریة شكلیة یفوز بھا قصي , إذ یتنازل الرئیس ألحد أبنائھ عن الحكم, للنظام
ثمة .  وھذا یعني أن األحداث التي تأتي بعد تلك اللحظة سوف تختلف, بأغلبیة مثیرة للسخریة

عوالم أخرى تقوم على تعدیالت مفترضة على ما حصل فعال في واقعنا بعد أحداث غزو 
ویكون للقوى الخارجیة تأثیر كبیر في تدمیر , إذ یحصل انقالب أویتم اغتیال الرئیس, الكویت

وتفترض إمكانیة , حیوات أخرى موازیة لعالمنا ھذاوثمة عوالم أخرى تفترض وجود . البلد
 .التسلل إلیھا عبر وسائل روحیة أو سحریة أو غیر ذلك

, یوظف الكاتب مھارات وتقنیات سردیة كثیرة متنوعة: تقنیات وخیارات أخرى  3-3
درجة  إلىاحترافیة عالیة ذكیة . ویتصرف بخبرة واحتراف مدفوعا بھاجس التفوق واإلبداع

ولیس من . تنأى بالروایة عن االستفزاز واستعراض المھارات, ھ وكأنھا تلقائیة أو خفیةتبدو فی
. التفوق والتجدید والتفرد إلىفمن حق أي مبدع أن یسعى , الحكمة أن ننكر على المبدع ذلك

الزمن وعالقاتھ بالقوالب أو المواقف , ومن أھم تلك التقنیات؛ التشتت والتداخل الحكائي 
الفنطازیا المرتبطة , تقدیم الشخصیة, تعدد الرواة, إلیقاع السردي وآلیاتھ الزمنیةالسردیة وا

, األسطورة واألسطرة, السرد اللعبة, التخییل التلقائي, ما وراء القص, بالواقعي والتاریخي
 .وغیر ذلك

القصة الذي نجده في , ال نقصد بالتشتت والتداخل الحكائي ذلك النوع من التداخل بین حكایتین  
والذي یقوم على توظیف حكایة شعبیة أو حكایة أخرى وجعلھا , القصیرة أو الروایة أحیانا

التداخل الحكائي ھنا یحصل بطریقة خاصة تسمح بھا بنیة ھذه . متداخلة مع حكایتھ الرئیسة
یحصل عبر تشتیت الخبر الواحد أو الثیمة الواحدة وتقدیمھا في , الروایة وسعتھا وموضوعاتھا

ما تمت روایتھ لتعدیلھ أو تسلیط الضوء على جوانب منھ بما یساعد  إلىوالعودة . ول عدةفص
الذي , ومن ذلك على سبیل المثال حدیثة عن شغفھ بالبدایات. على اإلضافة أو إعادة اإلدراك

, منھا اختیار توقیت االنتحار الجماعي, نجده یتكرر ویتجسد في لحظات ومواقف كثیرة فیما بعد
تلك اللحظة التي تكررت ھي أیضاً في فصول , القبلة األولى مع لیلى في كابینة األلعاب ومنھا

 . عدة

, أما الزمن فسوف تتم دراسة تقنیاتھ على نحو مستقل في الصفحات اآلتیة من ھذا البحث  
 ومما یلحظ في ھذا. وتعدد أنواع زوایا النظر وتقنیاتھا, ومثلھ تعدد الساردین واختالف أنواعھم

فمنھا من یقدم نفسھ ومنھا من یقدمھ سارد , المجال تنوع الشخصیات واختالف أسالیب تقدیمھا
فضال عن أختالف الطریقة السردیة , خارجي ومنھا من تقدمھ شخصیة أخرى مشاركة

 . التفسیریة أو الممسرحة التي یتم التقدیم بوساطتھا
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, أنھا وجھ آخر لواقع غریب مرعب, وایةومما یمیز توظیف الفنطازیا والعجائبیة في ھذه الر   
ونجد في . ومتأثرة بھما وتابعة لھما ولیس العكس, وأنھا مرتبطة بما ھو واقعي وتاریخي

النص ولكنھ ال یطبعھ بطابع  إلىالروایة تقنیات أخرى یأخذ منھا المؤلف بقدر قلیل یضیف 
ذلك االعتدال والھدوء  ویبدو أن. بنیة أو تقنیة أو أسلوب معین معروف إلىمعین منسوب 

نجد نصیبا . والحذر من األمور التي حرص علیھا الكاتب في معظم جوانب الروایة وتقنیاتھا
وفي الكلمات , أو ما یشبھھ في أسلوب على ناجي عندما یقوم بمھمة السرد, من ما وراء القص

نجد ما یشبھ التخییل وقریبا من ذلك . وفي ثقافتھ وشخصیتھ, ممارسة فعل الكتابة إلىالتي تشیر 
ونجد ما یشبھ تقنیة  . نجده في التشابھات التي نلمحھا بین شخصیة بطل الروایة ومؤلفھا, التلقائي

ألن جانبا من الروایة یقوم على لعبة التعویذات السحریة واألبواب الطباشیریة , السرد اللعبة
لك مما یشبھ لعبة آلة الزمن وغیر ذ, آخر إلىتجاوز الواقع والعبور من عالم  إلىالتي تؤدي 

السومریات القدیمة  إلىونلمح أیضا األسطورة في عودة الروایة . الشھیرة في السرد
, ونجد أیضا األسطرة في الطریقة المؤسطرة التي یتم بھا تقدیم بعض الشخصیات. وأساطیرھا

ن یراھا علي ومنھا شخصیة لیلى التي كا, تلك الشخصیات إلىأو في الطریقة التي یُنظر بھا 
 .أشبھ بكائن أسطوري جمیل ال یمكن اإلفالت من جاذبیتھ وتأثیره

األول یتمثل , بأن الكاتب نجح في التوفیق بین جانبین, في مجال البنى والتقنیات, ویمكن القول  
والحرص على , تراث الجنس الروائي وال سیما في مراحلھ الغنیة المتقدمة إلىفي العودة 

أما الجانب اآلخر فإنھ یتمثل في حرص المؤلف . المنجزات التي حققتھا الروایةاإلفادة من أھم 
فتكتسب الخصائص والعناصر والتقنیات مالمح , على وضع لمساتھ بخفة وتلقائیة ومھارة

 .ممیزة

 :السارد وزوایا النظر -4

المرتبطة بالعناصر وتعد زاویة النظر من أھم التقنیات , یعد السارد من أھم العناصر األساسیة 
 .وبینھما صالت وثیقة, والتقنیات األخرى

یأتي في , یؤدي مھمات السرد في ھذه الروایة المتعددة الفصول عدد من الرواة  :السارد 4-1
ألنھ یقدم معظم , الذي یعد السارد الرئیس في الروایة, المقدمة السارد الخارجي المتخفي

أما النوع الثالث فھو السارد , لمتكلم الذي یحكي قصتھویقدم الفصل األول السارد ا. فصولھا
 .المشارك

لیستأنف الحكایة التي بدأھا علي ناجي وقدمھا , یبدأ السارد الخارجي من الفصل الثاني  
متفقاً , یوجز السارد في ھذا الفصل قصة علي من بدایتھا التي یختار لھا حادثة السجن,  بصوتھ

تداعیات  إلىلكن السارد یتجاوز ذلك بعد أسطر لینتقل . أ بھافي ذلك مع علي نفسھ عندما بد
لم تعد ھذیانات علي عن فترة حبسھ " 2003ما حصل بعد  إلىذكریات السجن ومنھا ینتقل 

 ً وتدفقت بقوة في حفلة , القصیرة ذات وزن إزاء القصص العجیبة المرعبة التي سمعھا الحقا
مجرد قطرة حمضیة صغیرة في بحیرة , ألحوالفي أفضل ا, إن قصتھ. العصر الوطني الكبرى

  ]33[. "اللیمون الوطني المتالطمة
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ویمر بعد ذلك برشاقة متنقال بین مراحل مھمة في حیاة علي وعالقاتھ والوضع العام في بلد    
, واإلطار العام لقصة علي وبلده, وكأنھ یرسم ما یشبھ الخطوط األساسیة. تجتاحھ الفوضى

مع علي أو مع غیره من , كثیرة سوف یعود إلیھا في فصول أخرى متعمداً ترك فراغات
ویتنقل مع حكایة علي عبر األزمنة وال سیما الزمن الماضي . الشخصیات الرئیسة في الروایة

ھذا یعني أن السارد . إلضافة حادثة أو معلومة أو صفة أو ذكرى, الذي یعود الیھ دائما
فیتابعھ وینقل أفعالھ وأقوالھ كما ) ھو(ضمیر الغائب  مستخدما, الخارجي یتبنى زاویة نظر علي

 .وعیھ لینقل أفكاره ومشاعره من الداخل إلىویتماھى معھ ویتسلل , یراھا من الخارج

غادره الصدیق بخطوات بطیئة "ثم ینتھي بمشھد سقوطة على األرض بعد إصابتھ في الرأس  
وھافي بیضاء وأخرج الراكب بجوار حین توقفت فجأة سیارة م, وصار على مبعدة عدّة أمتار
 ً علي الذي یبعد عنھ نحو عشرین متراً وأطلق  إلىوجھھ بسرعة , السائق ذراعھ شاھرا مسدسا
  ]34[."وسقط في إثرھا فوراً , رصاصة اخترقت رأس علي

في , لیقدم قصة حدث مھم جدا) جمعیة المنتحرین(الماضي في الفصل الثالث  إلىیعود السارد   
لیتابع ما ) حیاة أخرى(وینتقل في الفصل الخامس ). 1999(و لیلة رأس السنة زمن محدد ھ

ویستمر مقدما معظم الفصول األخرى . جرى لبطلھ بعد الغیبوبة التي تلت محاولة االغتیال
 .وفنطازیا قسم من العوالم الموازیة, متنقال بین واقعیة عالم علي الحقیقي

ویقوم بھذه ), السارد البطل(النوع اآلخر ھو السارد المتكلم الذي یروي حكایتھ بصوتھ    
یدور الكالم في السجن ویخاطب السجناء الذین یصفھم . في الفصل األول) علي ناجي(المھمة 

فیتحدث . نفسھ إلىوعندما ال یسمع من یحاوره في ظالم السجن یعود , بصفات ومھن مختلفة
, وكیف طّور شخصیتھ فكریا, ن شخصیتھ وصفاتھ ورغباتھ وأفكاره ومشاعرهعن ماضیھ وع

ویتنقل بین . یتصف سرده بالمرونة وحریة التنقل بین األزمنة. ویحدثھم عن لیلى وعالقاتھ
. فیتحدث عن الدراسة والحب والسیاسة والتاریخ وغیر ذلك, الموضوعات الشخصیة والعامة

وبدایة , مھ على شخصیتھ وطباعھ ومباالتھ بما یقال عنھثم یذكر اسمھ الصریح في معرض كال
لم یكن سھال عندي ان تجلس لیلى بینھم وتخبرھم "عالقتھ بلیلى المصحوبة بنوع من التحسس 

سینھار عرشي االفتراضي وأغدو أضحوكة . قد اعترف لھا بحبھ وأنھا صدّتھ) علي ناجي(بأن 
, یتحدث عن حیوانھ الشخصي الراقد فیھ أبداً أنا المالئكي الذي ال . ومصدر سخریة للجمیع
إْن لم تأِت لیلى . ویحسده رفاقھ من الذكور على ھذه القوة والجالدة, ویقمعھ دائما ویرّوضھ

فلن أُقدَم على أّيِ خطوة , على العكس من السلوك الشائع, بنفسھا وتعترف لي بحبھا
 ]35[."تجاھھا

ثم یكمل الصفحات القلیلة المتبقیة من الفصل بلغة تفصح عن مستوى تفكیره وخیالھ وتعبیره   
ولكن . الجمیل  الذي یكتنز بالشعریة وال سیما عندما یروي ما حصل مع لیلى في مدینة األلعاب

, زنزانةربما عليَّ أن أفھم أنا أالّ أحد معي ھنا في ال.. آه"ال أحد یرد علیھ فینھي الفصل بقولھ 
 ]36[."منصة االعدام إلىأو , إطالق السراح إلىوأنكم ربما سبقتموني 

محمد (وقد قام بذلك أوالً الممرض العجوز , یمثل السارد المشارك النوع الثالث من الرواة   
ھذا الرجل الذي أنھكتھ الحروب واألسر , الذي عرف علي عبر برنامجھ اإلذاعي ]37[)سدخان
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شتائم علي ناجي من  إلىكان یستمع , الل وفوضى العھد الجدیدوالحصار وظروف االحت
وجربھا وھا , ثم سمع التعویذات وصدقھا وآمن بھا. الرادیو لیشعر بنوع من الراحة والتعویض

ویروي الفصل الرابع . ھو یرافق علي في غیبوبتھ في المستشفى وكأنھ فرد من عائلتھ
ویمثل , العوالم الموازیة التي دخلھا ووجد علي فیھاوفیھ قصة اثنین من ) المتجول بین العوالم(

 .كل عالم منھما صورة أخرى محتملة ومعدلة لواقعنا السیاسي

وتقوم بجولة مسح وتمر ) الحماقة الكبرى(تقوم لیلى بمھمة السارد المشارك في الفصل التاسع   
وتضيء جوانب وزوایا على كثیر من الفراغات التي تم تجاوزھا في الفصول السابقة لتمألھا 

وأحیانا , وكان من بین سردھا ما یشبھ الكشف أو التفسیر. مھمة في قصتھا مع علي واآلخرین
كان جزء شیطاني مني یرید , حتى مع قبلتي في كابینة اللعبة. كنَت نبینا النقي"االعتراف 

ریقھ بعد وكأنني أحببُت تدنیسك قبل أن یذھب كّل منا في ط. تخریب ھذه الصورة النبویة
 ]38[."التخّرج

وھو الدكتور واصف أو  ]39[)عالم السدیم(سارد مشارك آخر یروي الفصل الحادي عشر   
میدان (ویروي صدیقھ عبد العظیم الفصل الرابع عشر . نسختھ في العالم الموازي الخامس

تحر المن–ویروي أخو أمیر  ]41[)باب هللا(ویروي أخوه عمار الفصل السابع عشر  ]40[)التفریغ
 .]42[)برید الموت(الفصل العشرین  -الوحید من جمعیة المنتحرین

وتشكل ثلث الفصول مع , وبھذا تكون الفصول التي تم تقدیمھا بوساطة السارد المشارك ستة  
والثلثان المتبقیان قدمت عبر سارد خارجي وھي أربعة عشر . الفصل الذي رواه علي بصوتھ

 .حضور الرقم سبعة إلىأخرى وربما یكون في ذلك إشارة , فصالً 

تكون زاویة النظر أحادیة عندما یصلنا كل ما یتم إدراكھ منظورا إلیھ :  زوایا نظر أحادیة 2 -4
وكأن القارئ یرى ویسمع من النقطة التي یقف فیھا ذلك الشخص , من زاویة نظر شخص معین

الشك في أربعة عشر فصالً وھذه الزاویة متحققة بوضوح ال یقبل . الموجود في عالم الروایة
 .وھي الفصول التي یرویھا السارد الخارجي, من فصول باب الطباشیر

یجري رصد األحداث واألفعال واألقوال واألفكار والمشاعر في ھذه الفصول عبر شخص     
, فالشخص الذي یرى ویسمع ھو علي ناجي. ھو علي ناجي في معظم الفصول ومقاطعھا, واحد

ولم , الذي لیس لھ دور وال وجود ظاھر في عالم الروایة, فھو السارد الخارجي أما الذي یتكلم
إنھ وسیط خارجي یؤدي وظیفة . نفسھ إلىولم نجد في كالمھ ما یشیر بھ , یشارك في أحداثھا

صورة  إلىسردیة تنحصر في المتابعة والتماھي ثم نقل وتحویل ما یرى ویسمع ویستبطن 
قبیل بدء ساعة البث , یضع علي"من الخارج عارضا أفعالھ فقد ینقل صورة علي . لفظیة

رغم تحذیر , بجوار مایكرفونھ في غرفة الصوت, قدح النسكافیھ المّرة قلیلة السّكر, المباشر
قبل أن یرفع , ویبدأ بأخذ رشفات قصیرة, ھنا إلىمخرج البّث من مخاطر إدخال المشروبات 

وقد یقدم معلومات خلفیة عن شخصیتھ وماضیھ  ]43[."بدء البث إلىالمخرج یده لھ لإلشارة 
وقد یغوص في أعماقھ فیسمع صوت أفكاره . وعن الظروف العامة التي أثرت فیھ وفي غیره

كان صوت في رأس علي یخبره أنھ یندفع معھا مثل فراشة العث التي تقترب "الداخلي الخفي 
. لم یعترف بأي شيء"ثیرة ویتكرر االستبطان والتماھي في مواضع ك ]44[."من مصباح حارق
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ً . اكتشف علي جانباً آخر خفیاً في نفسھ وتمنى الموت أكثر من مّرة ولكن ھذا . كان قویاً وصلبا
 ]45[."الموت لم یأتِ 

ولكن قد , یبقى السارد یتابع علي فھو شخصیة الروایة المحوریة التي یروي من زاویتھا   
ً أن یتحول  , خصیات التي لھا صالت بعلي وقصتھشخصیة أخرى من الش إلىیحصل أحیانا

كما حصل مع . ثم یعود إلیھ, فینقل من زاویة نظر تلك الشخصیة كما كان یفعل مع علي
الذي یتغیر فقط الشخصیة , ولكن نوع زاویة النظر یبقى نفسھ ال یتغیر. الدكتور واصف أو لیلى

شخصیات كما كان یفعل مع ولم یكن السارد یتوسع أو یتعمق مع تلك ال. التي ینقل من زاویتھا
 .فضال عن دوران تلك الشخصیات في فلك علي وقصتھ, علي

في ) الثنائیة(نجد في ھذه الروایة أنموذجا مناسبا جدا لتوضیح فكرة :  زاویة نظر ثنائیة 3 -4
التي یندر أن تنبھ لھا أحد من الدارسین والنقاد األجانب والعرب في دراساتھم , زاویة النظر

 .واإلجرائیة في میادین دراسة تقنیات زاویة النظر والمنظورات السردیة السابقةالنظریة 

ً ضمیر المتكلم ومعلنا عن اسمھ , یسرد علي ناجي قصتھ بنفسھ في الفصل األول   موِظفا
وبناًء على ذلك یمكن أن نتوقع . ووجوده وبأنھ صاحب القصة التي یرویھا بصراحة ووضوح

فھو , ألنھا تصاغ بوساطة شخص واحد وتتأثر بھ) أحادیة(دیة ھنا بأن نوع زاویة النظر السر
ألن السارد یحكي قصتھ ویكشف عالمھ الداخلي ) ذاتیة(وأنھا , السارد وھو الشخصیة المحوریة

ولكن ھذا التوقع بشأن نوع زاویة ). األنا(بوساطة صوتھ وضمیر الشخص األول المعبر عن 
ھم , إذ نجد السارد یخاطب جماعة, ر عبارة االستھاللالنظر یتغیر بعد أن نكمل قراءة أسط

كان ذلك قبل أن تأتوا وتتكدسوا ھنا یا زمالء ھذه " السجناء الذین ال یرى وجوھھم في الظالم 
, یا أصدقائي النشالین والمزورین والقتلة وسارقي أسطوانات الغاز المنزلیة, الزنزانة العفنة

أو الُمرّوجین للنكات البذیئة عنھ وعن عائلتھ وقیادتھ , فعالوشاتمي الرئیس في غفلة وَسْوَرة ان
مخاطبة شخصیات موجودة داخل  إلى) البطل أو المشارك(وعندما یلجأ السارد  ]46[."القطریة
. ویوظف ضمیر المخاطب وضمیر المتكلم معا في خطابھ, فإنھ یتأثر بوجودھم, الروایة

ً بتأثیر ھذه العالقة  إلىویصبح كل ما یتم نقلھ  بین الطرفین وإن كان ) الثنایة(المتلقي محكوما
ویختار الكلمات , ألنھ سوف یتقیًد بمن یخاطب ویتأثر بوجوده. أحدھما فقط) الحكي(القائم بفعل 

وبذلك لم یعد ساردا . أو یتوقع انھا تثیر انتباھھم, واألفكار واألخبار التي لھا عالقة بالمستمعین
ولم تعد زاویة النظر التي یصلنا عبرھا كل شيء زاویة نظره , عما یرید دون حدود حراً یعبر

 .فتأثیر الطرف اآلخر ال یمكن إنكاره, الذاتیة فحسب

, والخیارات األسلوبیة, لم یتوقف التأثر والمشاركة في صنع زاویة النظر على الضمائر  
على الرغم من أھمیة ھذه , الحكایاتوانتقاء األخبار واألفكار والذكریات و, ومستوى الكالم

ونجد تأثر السارد یأخذ اتجاھات أكثر عمقاً . الجوانب بوصفھا أدلة سردیة نصیة على الثنائیة
من كثرة التعذیب والصدمات , شبھ مخبول, قد یقول قائلكم عنّي؛ إنھ رجل مسكین"ووضوحاً 

ونحن , إنھ میت على أیّة حال, فلنتركھ یثرثر كما یشاء, دعونا منھ, الكھربائیة على خصیتیھ
موقع  إلىإنھ یتحول من موقعھ , ما فعلھ السارد ھنا مھم جدا في ھذا السیاق ]47[."میتون

وكیف , ویحاول أن یتوقع أو یتصور ما یفكرون بھ تجاھھ, ویتقمص شخصیتھ, المخاطب
. الموجھ إلیھمویحاول أن یستكنھ ردود أفعالھم ویستنطق أجوبتھم على كالمھ , ینظرون إلیھ
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وتظھر في ھذه العالقة نقطتان موقعیتان لزاویة النظر , ویبدو التشابك بین الطرفین واضحا
على الرغم من االعتراف , ویتضح اتجاه الحركة االرتدادیة المتكررة بینھما, تمثالن طرفیھا

وا إلیھ أن یُنصت -بعد كالمھ السابق –لذلك نجد السارد یطلب منھم . بفاعلیة الطرف األول
وأن ینظروا إلیھ كما لو أنھ كاھن أو قس یقوم بغسل أرواحھم قبل مغادرتھا ھذا , وینسوا أنفسھم

وأن فاعلیة كّل منھما تتوقف على , وھذا یبین قوة العالقة المتبادلة التأثیر بین الطرفین. العالم
 .اآلخر

, رك في الفصل الرابعوتصبح أكثر وضوحا مع السارد المشا, تأخذ الثنائیة اتجاھا آخر   
وھذه أول . علي ناجي إلىفالممرض العجوز محمد سدخان یقدم سرده بصیغة خطاب یوجھھ 

عبر ضمیرین محددین صریحین في , ثنائیة المتكلم المخاطب إلىعالمة أسلوبیة تشیر بوضوح 
فة فالسارد یعرف المخاطب معر, ویعزز ذلك محتوى السرد والعالقة بین االثنین. عائدیتھما

أما المضامین التي یرید أن یوصلھا . مشاركة في األفكار والھموم والقناعات واألحالم واألوھام
وال سیما إیمانھ بالتعویذات التي سمعھا من علي , فإنھا ناتجة عن تلك االھتمامات المشتركة, لھ

 .عبر برنامجھ اإلذاعي

,  خارج حدود عالقتھ بالمخاطب لكنھ ال یتحدث عن نفسھ وحیاتھ) األنا(یوظف السارد ضمیر   
بناًء على نصیحة , ویحرص على إحداث تأثیر قوي في منطقة من عقل علي الغائب عن الوعي

لقد أخبرني الطبیب المشرف على حالتك أن التفاعل اإلنساني معك سیحفز عقلك "الطبیب 
  ]48[."الباطن من أجل المساعدة في الشفاء

على مستوى التعبیر واألفكار , یُظھر السارد شعورا واضحا بالتعاطف والمشاركة مع علي  
وكل ما ینسجم , لذلك نراه یختار كل ما یھم علي, وكالمھ مقید بحدود ھذه المشاركة. والمشاعر
وقد اختار الخبر . وكل ما یثیر فضولھ ویحرك مشاعره ویؤثر فیھ ویحفّز عقلھ, وقناعاتھ
ً أخیراً ربما یحفز "ذي سیلقیھ على مسامع علي بعنایة األخیر ال قبل أن أغادر سأذكر لك شیئا

ویحدثھ عنھا وما یبدو علیھا من  ]49["لدیك عرقاً میتاً؛ زارتك امرأة مرتین في األسابیع الماضیة
ثم یختم الخبر بالقبلة الطویلة , وعن مجموعة برودسكي الشعریة التي وضعتھا یحت یده, حزن

 .بعتھا على شفتیھ قبل أن تغادرالتي ط

في , یتكرر ھذا النوع من زاویة النظر الثنائیة على نحو مشابھ لما وجدناه في الفصل الرابع  
ألن كل سارد منھم ) 20/ 17/ 14/ 11/ 9(وھي , الفصول األخرى التي یقدمھا سارد مشارك

 .ویختار الموضوعات المشتركة بینھما, كان یخاطب علي

 : بنیاتھ وآلیاتھالزمن و  -5

فیتم بیان , وبنیاتھ المتصلة بالمواقف السردیة, یعنى البحث ھنا بدراسة الزمن في ھذه الروایة  
ثم تتم . وتحدید حدوده والعالمات الرئیسة في مساره ,زمن القصة وزمن الخطاب السردي

, االسترجاع واالستباقوال سیما , دراسة الزمن بوصفھ بنیة سردیة تقوم علیھا المواقف السردیة
 .ودراسة آلیات الزمن التي یعتمد علیھا إیقاع السرد
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تعكس الروایة قصة العراقیین ومعاناتھم وتقلبات األحوال عبر عشرین :  زمن الروایة  5-1
و  1993سنة من الصعوبات والحروب والحصار والغزو ھي زمن القصة  الذي یمتد بین 

, نرجح اثنین منھا, ود الزمنیة لم یأِت اعتباطیاً ودون أسبابویبدو أن اختیار ھذه الحد. 2013
ومن الطبیعي أن یمثل , تمثل بدایة العمل في كتابة الروایة وجمع مادتھا 2013األول أن سنة 

أما السبب اآلخر فیكمن في تاریخ مفصلي ثالث یمثل لحظة تحول . ھذا التاریخ طرف النھایة
الذي یقسم الزمن على قسمین متساویین بین , 2003كبرى في تاریخ العراق الحدیث ھو 

 .مرحلتین وعھدین مختلفین

وزمن السرد أو زمن الخطاب   -الحوادث كما حصلت في الواقع  -ال یتطابق زمن القصة   
یبدأ زمن السرد في باب الطباشیر من نھایة . الروائي الذي یعنى بما یتم عرضھ في الروایة

تلك السنة التي سجن , 2002أي سنة , تقع في عھد النظام السابق السنوات العشر األولى التي
ھذا یعني أنھ قد نالھ نصیب من ویالت . فیھا علي ناجي ثم أدركھ العفو في ربعھا األخیر

, ولكنھ فاز بالنجاة ألن ذلك العھد قد بدت بوادر نھایتھ, وإْن حصل ذلك متأخراً , الدكتاتوریة
لیائسة لكسب الشعب ومنھا قرار العفو الذي أعاد علي ناجي وبدأ النظام یبذل المحاوالت ا

 .بانتظار نصیبھم من ویالت العھد القادم, الحیاة إلىوغیره 

وكان یتحدث عن , تحدید تاریخي في الفصل األول الذي یرویھ بصوتھ إلىأشار علي ناجي   
, حبي األول الحقیقيالحب الذي یمكن أن أصفھ بأنھ "بدایات عالقتھ بلیلى عندما كان طالبا 

بالسنة الثالثة  1993في صیف , في أروقة قسم السمعیة والمرئیة في كلیة الفنون, عشتھ ھناك
ً ) لیلى حمید(مع , من الدراسة ألن , ویرتبط الزمن ھنا بالحدث بقوة ]50[."قبل تسع سنوات تقریبا

الحب , في ذاكرتھ أھمیة الحدث ھي التي جعلت ھذه النقطة من مسار الزمن التاریخي منقوشة
الوراء لیحدد  إلىلذلك نراه یعود تسع سنوات , األول الحقیقي حدث مھم في تاریخھ الشخصي

ویحدد أیضا زمن بدایة الحكي الذي , تلك اللحظة بدایة لزمن حكایتھ بوصفھ بطلھا وساردھا
یفھم من  ویرتبط الزمن أیضا بالمكان كما. كما یفھم بعملیة حسابیة بسیطة 2002وھو , یرویھ

ألن اسم اإلشارة الذي یدل على البعد ) عشتھ ھناك(ویفھم من قولھ , ذكر أروقة القسم والكلیة
 ً ً , المكاني معجمیا فالمكان الذي یتحدث عنھ ھو المكان , یدل على البعد الزماني المكاني نصیا

 .المكان الذي كان طالبا فیھ قبل تسع سنوات مع لیلى, المرسوم في ذاكرتھ

, بدایة الفصل الثاني یفتتح السارد الخارجي الحكي بتحدید زمني تاریخي واضح دقیق وفي   
من  –كانت أیام السجن القصیرة لعلي ناجي "رابطا ذلك بشخصیة الروایة المحوریة وأحداثھا 

تمر علیھ أحیانا مثل كابوس  – 2002/ 10/ 20حتى إعالن العفو العام في  2002منتصف 
وكأن االستدعاء المتكرر , سنوات صار تذكرھا ال یستثیر عنده مشاعر خاصةولكن بعد , ثقیل

وما , لما عایشھ من أحداث فظیعة غدا یشبھ عصر لیمونة تم عصرھا عشرات المرات سابقا
حتى صار وكأنھ یشاھد شریطا لفیلم یتحدث عما جرى , انفعالي خاص) رحیق(عاد فیھا أي 

العصر واسعة النطاق التي قام بھا الشعب كلھ خالل عقد  وبالذات مع عملیة, لآلخرین ولیس لھ
وبیان القسم الذي تدور فیھ , نجد تحدیدا مباشرا للزمن ]51[."2013وحتى  2003من , كامل

أما النصف األول فسوف تتم العودة الیھ عبر , األحداث وھو النصف الثاني من زمن الروایة
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عام للبلد والظروف التي یعیش فیھا بطل ونجد أیضا تلخیصا واضحا للوضع ال. االستذكار
 .الروایة

وتظھر األولى في السرد , وھي االسترجاع واالستباق والمواكبة  :البنى الزمنیة السردیة  5-2
وھو كثیر في الروایة نجده , أحداث سابقة إلىعندما یعود السارد ) االسترجاعي(االستذكاري 

عندما استرجع علي , ورد في األسطر السابقة ومنھ ما, عند السارد البطل في الفصل األول
ویتكرر ما یشبھ . ما قبل تسع سنوات تقریبا إلىوقد صرح بأنھ یعود , ناجي بدایة عالقتھ بلیلى

مدینة األلعاب قبل عقد من  إلى) عمار(أتذكر أنني جئت مع أخي الصغیر "ذلك في مواضع عدة 
, ال أحتفظ بذكرى ممیزة عن ھذه اللعبة تحدیداولكني , وربما ركبنا في األلعاب كلھا, السنوات

 ً  ]52[."وربما ما حدث ھو التالي؛ لقد محت ذكرى اللعبة مع لیلى أّي ذكرى خاصة باللعبة سابقا
وتحدید تاریخ الزمن , مرات عدة) ذكرى(وتكرار كلمة ) أتذّكر(ونلحظ بدایة العبارة بالفعل 

 .المسترجع

لخارجي المتخفي بكثرة في الفصل الثاني والفصول ونجد االسترجاع أیضا عند السارد ا 
ومنھا استبطان یكشف أعماق علي بعد أن اتصلت  بھ امرأة وھو یبث , األخرى التي یرویھا

ظلت "برنامجھ اإلذاعي على الھواء وأخبرتھ في نھایة االتصال أنھا لیلى حمید وأغلقت الھاتف 
تشویش مضاف على الدوران  إلىبحاجة  وكأنھ, الصور تتدفق من ذاكرتھ من دون إرادة منھ

إنھ یدور اآلن داخل حفلة . تذكََّر لعبة المجموعة الشمسیة في مدینة األلعاب. الذي یعیش فیھ
وتماما مثلما فعلت لیلى حین فجرت داخل حفلة الدورانات قنبلتھا الصغیرة , دورانات متعددة

لیلى التي فقدھا منذ سنین تعود  ]53[."ھا ھي تعود لتفعل الشيء نفسھ, قبل تسع عشرة سنة
لتحرك الزمن في ذاكرتھ نحو الماضي البعید ذھابا وإیابا بسرعة خاطفة یسجلھا السارد 

وأھم ما یلحظ على ھذا االسترجاع؛ تداخل األزمنة ماضیھا . المتماھي مع شخصیة روایتھ
على تحدید المدى والحرص ), تذَكَّرَ (وحضوره اسلوبیا عبر أحد أفعال االسترجاع , وحاضرھا

 ).2013(الذي نستنتج منھ أن الحدث في زمن متقدم قریب من نھایة زمن القصة في , الزمني

ونجد االسترجاع عند السارد المشارك في الفصل الرابع الذي یبدأ باستذكار إصابة علي   
. ید لم تقتلكاالطالقة الناریة التي تلقیتھا یا علي عصر ذلك الیوم البع" بوصفا حدثا من الماضي 

كما أؤمن , ھناك إرادة سماویة. ما جرى لك ال یحدث للكثیرین. یجب أن تعترف أنك محظوظ
ً , أنا كنُت في تلك الفترة أحاول "وفي الفصل التاسع الذي ترویھ لیلى   ]54[."تریدك أن تبقى حیا

. الوحید أخي) أمیر(كان "وفي الفصل العشرین  ]55[."وفشلت في األمر, إكمال دراستي العلیا
ونلحظ تكرار الفعل  ]56["وكان ترتیب أمیر ما قبل األخیر, كنُت األخ األكبر. مع خمس أخوات

 .الذي یعد من أشھر الوسائل اللفظیة للسرد االستذكاري في الحكایات والقصص) كان(الماضي 

رافي والسرد االستش, ویتم توظیفھ بمھارة ال تنكر, ونجد االستباق بكثرة في ھذه الروایة   
المستقبل والتنبؤ بھ واستحضاره قلیل الوجود في الروایات  إلىاالستباقي الذي یحاول اإلشارة 

نلحظ ظاھرة توظیف االستباق . بخالف السرد االسترجاعي الذي یندر أن تخلو منھ روایة
. وخصوصیاتھ وتنوعھ في ھذه الروایة من فصلھا األول المروي بصوت شخصیتھا الرئیسة

في الفصل الثاني وفصول الروایة األخرى وال سیما ما یرد منھا عبر السارد  ویزداد ذلك
وفي عبارة استھاللھا نجد أولى التلمیحات االستباقیة , في السطر الثاني من الروایة. الخارجي
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باباً "رأى , رمز الروایة وعنوانھا الذي كان أول شيء رآه في الزنزانة العفنة إلىالتي تشیر 
 ,عمق الروایة إلىوموضع التلمیح االستباقي فیھ أنھ یشیر  ]57["باشیر على الحائطمرسوماً بالط

. ودور ھذا الباب في اإلطاللة على عوالم ما زالت مجھولة للقارئ, ما سیحصل فیھا إلىو
. احتماالت مصیریة منھا الموت في السجن أو الفرار منھ إلىوتشیر عبارة االستھالل أیضا 

یصارع بعتمتھ , مصیراً أسود, معي, أیھا المنتظرون"خاطب السجناء وفي األسطر اآلتیة ی
ونلحظ استشراف  ]58["أنتم محظوظون ألنني ھنا معكم في ھذه الزنزانة. خیوط الفجر األولى

 .دور استثنائي سیقوم بھ المتكلم إلىوتلمیح , مع وجود أمل قادم, صعوبات كبرى سوف تحصل

ومنھا حدث , استشراف أحداث سوف تقع في المستقبل ىإلتشیر تلمیحات السارد الخارجي   
كان "وقد حصل فعال في نھایة الفصل , اغتیال علي الذي تكرر استشرافھ في الفصل الثاني

 ]59[."وال یبدو أنھ ینوي ضرب علي مثال, الشاب السمین ذو اللحیة الخفیفة المحددة یضحك
تكن ھیأتھ تدل على رجٍل یستطیع القتل والذي لم , غادر الشاب السمین"وبعد انتھاء اللقاء 
وقد تحقق إذ تم اطالق , تأثر علي وبدأ یفكر بوجود قاتل مجھول] 60[." واستخدام السالح

  ]61[.الرصاص علیھ من سیارة تحمل قاتال مجھوال

منھا خلق روابط , نجح االستباق في باب الطباشیر في تحقیق أھداف فنیة وموضوعیة عدة  
وجذب القارئ والعمل على دفعھ نحو القراءة . تشده وتزید تماسكھ, الروائيبین أجزاء العمل 

والتھیئة والتمھید ألحداث . وإبعاد الشعور بالملل وزیادة التشویق, الفاعلة واالحساس بالمشاركة
وأنھ , ومما ساعد على ذلك أن ذلك االستباق لم یأِت بطرائق تقلیدیة. ومصائر وعوالم ستأتي

ً كان موجزاً مكث ً متنوعا فكرة الروایة  إلىأحداث محددة ومنھ ما یشیر  إلىفمنھ ما یشیر . فا
ومن الخصائص . ومنھ ما كان جزءاً فاعالً من نمو السرد, العامة والفحوى التي ستؤدي الیھا

التي قد یتحقق , المھمة التي تمیز االستباق في ھذه الروایة أنھ یأتي مقترناً بعدد من االحتماالت
 .أو ال یتحقق منھا شيء, أكثر أحدھا أو

أحد األسس التي یقوم علیھا سرد  ]62[)جمعیة المنتحرین(ویصبح االستباق في الفصل الثالث   
ألن الفكرة المحوریة للفصل تقوم على نیة عدد . ویتصف بأنھ عام وغیر مباشر أحیانا, الروایة

ھذا یعني أن الحدث مستقبلي . من الشباب یقودھم علي وعزمھم على تنفیذ عملیة انتحار جماعي
. وأن ھذه المجموعة تنتظر ھذا الحدث الختامي الكبیر, وقد تم التخطیط لھ واالتفاق علیھ مسبقا

مع بقاء , ومعنى ذلك أن كل الخطوات السردیة تتصاعد باتجاه ذلك الحدث وتشیر الیھ
خططات وسیناریوھات وقد یرد االستباق احیانا بصیغة تخیالت وم. االحتماالت األخرى قائمة

احداث  إلىوقد یكون أحیاناً محدداً یشیر . محتملة لكیفیة تنفیذ الحدث الذي ینوون االقدام علیھ
 . وال یختلف عن االستباق في الفصول األخرى, معینة بوضوح

نلمح بوضوح في ھذا الفصل أیضا بنیة زمنیة ثالثة تتوسط بین االسترجاع واالستباق وتمثل     
تظھر المواكبة عندما نقترب من منتصف لیلة . وھي بنیة المواكبة أو التزامن, حاضرالزمن ال

ونجد المواكبة بوضوح أیضا في . ویصبح السرد نقال مبشرا لما یحصل في لحظتھا, رأس السنة
  ]63[.عندما نقترب من مشھد اغتیال علي, نھایة الفصل الثاني

وتمتزج البنى الزمنیة السردیة في عبارة , األزمنةونجد في الروایة مواضع كثیرة تتداخل فیھا   
ً مع ما یدور في وعي علي ناجي من صراع حول مسیرتھ مع . واحدة ویتداخل ذلك أیضا
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نلحظ . وعالقة حاضره بماضیھ مصحوبة بآمال أو مخاوف أو توقعات بشأن مستقبلھ, الزمن
ومع الشخصیات ومع , امھارة في إدارة األزمنة وتنظیم عالقاتھا المتشابكة  مع بعضھ

ثم نجد علي یتمشى مع . لقد ألغي حدث االنتحار ألن زمنھ انتھى وأصبح من الماضي. األحداث
لیلى في سرد مواكب یتخللھ استرجاع وال یخلو من تلمیحات استباقیة في عبارة واحدة 

 ] 64[.متصلة

منھا , تظھر في السرد والوصف المتداخل معھ أربع آلیات زمنیة :اإلیقاع الزمني وآلیاتھ  5-3
وھما , واثنتان إلبطاء الزمن وتعطیلھ). الخالصة والحذف(ھما , اثنتان لتسریع اإلیقاع الزمني

 ). الوقفة والمشھد(

, تجاوز زمن إلىتتكرر الخالصات كثیرا في الروایة وغالبا ما تكون مقترنة بحذف یؤدي    
. ما حصل في العالم الموازي الثاني الذي تستمر فیھ االنتفاضة بعد أحداث الكویتومثال ذلك 

ومنھا خالفات , ویتم السرد بصیغة خالصات تشبھ األخبار العاجلة التي تروي تسارع األحداث
ثم یقوم أحد , وتحصل تدخالت أقلیمیة ودولیة. وتشكیل ملیشیات عشائریة وطائفیة, وانشقاقات

أي أن تلك الخالصات والحذف قدمت في صفحتین أحداث . 1998ة سنة حراس صدام بقتل
 ً  ]65[.خمس سنوات تقریبا

, كثرة أحداث الروایة وتعدد عوالمھا, ألسباب عدة منھا, تقل الوقفات الوصفیة في الروایة    
 ,فالحركة السردیة الحدثیة والزمنیة تشبھ مسحاً یتكرر. والتداخل الحكائي وتداخل األزمنة فیھا

وفي كل مرور تحصل إضافات , ویمر بالموضع ثم یعود إلیھ في حركة شبھ دائریة أو لولبیة
وتصاحب ذلك حركة أخرى للزمن یحصل فیھا تقدم نحو لحظة معینة . واكتشافات جدیدة

وثمة أسباب أخرى تتصل . الماضي ثم تواصل مسیرتھا إلىتتخللھا استرجاعات خاطفة تعود 
ومن تلك الوقفات ما . ألن الوقفة ترتبط بالوصف, تي یفضلھا الكاتببالخیارات األسلوبیة ال

وقف عند السیاج الحدیدي من الجھة التي تودع میاه النھر "حصل على الجسر في لحظة مھمة 
كانت أضواء متفرقة تأتي من البنایات القریبة تعكس وھجاً . الجنوب إلىالمندفعة بثبات ولیونة 

  ]66[."للنھر متراقصاً على الجسد المعتم

إذ یبدو وكأن , وال سیما في فصول السارد الخارجي, في مواضع غیر قلیلة) المشھد(ونجد    
قد نجد فیھ أحیانا تعلیقا مقتضبا , السارد یتوقف ویعرض المشھد مباشرة بصیغة حوار منقول

 ]67[.وتتكرر المشاھد على نحو ملحوظ في الفصل السادس وغیره من الفصول الالحقة. للسارد
وكأنھ مشھد , ویعرض الحوار الصوتي, فیغیب كل شيء بصري, ومنھا ما ینقل حوارا ھاتفیا

 .إذاعي مسموع

ووصلت بصعوبة . والیوم ظھراً أفرجوا عنا. كانت لیلة سیئة جداً بالمطار. أنا اآلن في بیتي -"
 .بیتي إلى

 .حمداً � على السالمة - 

 السیر بقدمیك؟ھل تقدر على .. نحتاج أن نلتقي - 

 .نعم - 
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  ]68[."أتصل بك غداً إذا رفعوا حظر التجوال.. أو كي - 

ویتضح من ھذه األمثلة أن الروایة وظفت الزمن وبنیاتھ وآلیاتھ بما یخدم العمل وأحداثھ    
من غیر أن یخلو ذلك التوظیف , وعلى نحو ینسجم مع البنیة السردیة الكلیة للعمل, وشخصیاتھ

 .افات وتداخل یحسب للروایة وكاتبھامن مھارات وإض

 

ولكن ذلك یحتاج , أن الروایة تتسع لدراسة جوانب غیر ما تقدمبیمكن القول البحث وفي ختام   
وقد تم اختیار ھذه . أو دراسة مفصلة أوسع من حدود ھذا البحث, بحوث مستقلة أخرى إلى

ولعالقتھا . وكفایتھا لتحقیق غایاتھ, ولصلتھا الوثیقة بعنوان البحث, الجوانب بعنایة ألھمیتھا
وألن األمور التي تم تناولھا تطل على جوانب , بوفرة ما تحقق منھا في الروایة وخصوصیتھ

 . أخرى مقاربة أو تتضمنھا
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 .39,  ن.  م  - 53
 .78,  ن.  م  - 54
 .185,  ن.  م  - 55
 . 341,  ن.  م  - 56
 .7,  ن.  م  - 57
 .7,  ن.  م  - 58
 .28 ,  ن.  م  - 59
 29 ,  ن.  م  - 60
 .45-44 , ن.  م: ینظر - 61
 58 -46 ,  ن.  م: ینظر - 62
 .44 ,  ن.  م: ینظر - 63
 .67 -66 ,  ن.  م: ینظر - 64
 .97 -96 ,  ن.  م: ینظر - 65
 .46 ,  ن.  م - 66
و 333و328و 247و 235و 231و204و 201و 155و 143و 140و 138و 56 ,  ن.  م: ینظر - 67

 .وغیرھا 359
 .135  , ن.  م - 68

 :المصادر والمراجع

 :المصادر: أوالً 

 .بغداد -بیروت, منشورات الجمل, 2017, 1ط) , روایة( الطباشیر باب :أحمد / سعداوي -

 ً  :المراجع: ثانیا
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 األنجلو مكتبة, 1983), ط, د, (حمادة إبراھیم. د: وتعلیق وتقدیم ترجمة, الشعر فن :أرسطو -

 .المصریة

, والتوزیع والنشر للطباعة القلم دار ,)ت,د( ,خبّاز حنّا: تر, افالطون جمھوریة: افالطون -
 .بیروت

, السوریة الثقافة وزارة, 1988 , حّالق  یوسف: تر, الروایة في الكلمة: میخائیل/ بختین -
 .دمشق

الدار , 2008,  1ط, )المناص إلى النص من جینیت جیرار( عتبات :الحق عبد/ بلعابد -
 .الجزائر, ومنشورات االختالف, بیروت, العربیة للعلوم ناشرون

 :ترفتان/ تودوروف -

 .1982 لسنة 1ع, األجنبیة الثقافة, بّرادة محمد: وتقدیم ترجمة, األدبیة األجناس أصل  -1  

 األدبیة األنواع نظریة في دراسات( المؤلف الروایة القصة), وآخرون( تودوروف  -2  
 .القاھرة, والتوزیع للنشر شرقیات دار, 1997,  1 ط, دومة خیري. د: تر), المعاصرة

 :جیرار/ جینیت -

 وعمر  االزري الجلیل وعبد  معتصم محمد:  تر), المنھج في بحث( الحكایة خطاب   - 1    
 ,.القاھرة, للترجمة القومي المشروع والفنون، للثقافة األعلى المجلس نشر1997,  2 ط, حلي

 دار, المشترك النشر مشروع, )ت,د, (أیوب الرحمن عبد: تر ,النص لجامع مدخل  -  2   
 .للنشر توبقال ودار, بغداد -) عربیة آفاق( العامة الثقافیة الشؤون

 عناد. د: لھ وقدّم راجعھ, الخلیلي صادق جعفر: تر,  والدرامیة الدراما : و. س/ داوسن -
 .باریس -بیروت, عویدات منشورات, 1989, 2ط, إسماعیل غزوان

 مجلة, محمد جاسم باقر: تر, العشرین القرن في األدبیة األجناس نظریة  :ھیذر/ دوبرو -
 .1997 لسنة 4-3ع, األجنبیة الثقافة

 الكتاب اتحاد منشورات, )ت,د, (السیّد غّسان. د: تر ,األدبي الجنس ما: ماري جان/ شیفیر -
 .دمشق, العرب

 سلسلة, بجیة حسون حمید. د: تر), وتطورھا نشأتھا( اإلنكلیزیة الروایة: والدو/ كالرك -
 .بغداد, العامة الثقافیة الشؤون دار, 2009), 81(الثقافیة الموسوعة

, 1ط, لحسن أحمامة: تر ),المعاصرة الشعریة( القصصي التخییل : ریمون شلومیت/ كنعان -
 ,.الدار البیضاء, دار الثقافة, 1995
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), 101( المترجمة الكتب سلسلة, جواد عبدالستار: تر ، الروایة صنعة  :بیرسي/ لوبوك -

 . بغداد, للنشر الرشید دار, واالعالم الثقافة وزارة منشورات,  1981

 للترجمة القومي المشروع, محمد جاسم حیاة: تر, الحدیثة السرد نظریات: واالس/ مارتن -
 ,  .القاھرة, للثقافة االعلى المجلس,  1998), 36(

 باقر: تر), األدبي النقد لجنس األدبیة األجناس( األدبي الجنس ماوراء  :بول/  ھیرنادي -
   .1997 لسنة 4-3ع, األجنبیة الثقافة,  محمد جاسم

 دار, 1992, 1ط, سالمة عادل. د: تر, األدب نظریة): وارین آوستن( و, ِرنیھ/ ِولیك -
 .الریاض, للنشر المریخ
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 )دراسة تداولیة( ن الكریمالجھل في القرآ
 سعید سلمان جبر .د م. أ.   و  . أسیل متعب الجنابي أ .د

 طواس جامعة  /دابكلیة اآل
 المقدمـــــة

الم ّس�الة والالحمد � الذي أشرقت بنور وجھھ الظلمات وأسلمت وجھھا لقدرتھ الكائنات ، والصّ 

 الكواكب الزاھرات ، وبعد. ل بیتھد المخلوقات ، وعلى آعلى سیّ 

أھ�م  نْ ن�ورا وھ�دى ورحم�ة للن�اس أجمع�ین ، وِم� ن الك�ریم تل�ك المعج�زة العظم�ى ج�اءفإن القرآ

مو وتشریعاتھا التي تسّ  ،وأحكامھ،أھدافھا إخراج الناس من ظلمات الجھل الى نور المعرفة با� 

الجھ�ل ھ�و  ألنّ  ؛ ، والتخل�فإذ ما نقى نفسھ من أدران الجھ�ل وترقى بھ الى الكماالت ،اإلنسانب

ختیارنا على مفھوم الجھ�ل ف�ي لذا وقع ا راط القویم ؛عن الصّ  واالبتعادالفكري  االنحطاطساس أ

لتبی��ین المواض��ع الت��ي أطل��ق علیھ��ا الق��رآن ھ��ذا المفھ��وم حی��ث ؛الق��رآن الك��ریم بص��یغة المختلف��ة 

والثقافی�ة وف�ق دراس�ة حدیث�ة تعن�ى بالتواص�ل  ،طیات المجتمعیةوالمع ،والخلق،المنطلق والفكر 

والتفاعل والتأثر والتأثیر وھي (التداولیة) متخذین من مبادئھا أساس�ا تنكش�ف ب�ھ مع�الم الجھ�ل ، 

وبذلك یتحقق ھدف الدراسة وھو بیان مفھوم الجھل من خالل مبادئ ، تواصلیة تفاعلیة فیھا من 

س�تیعاب وفھ�م ھ�ذه الحال�ة اللغوی�ة ل�ذا اقتض�ت ى ما یمك�ن الق�ارئ م�ن ار في الملتقالداللة والتأثی

مت ّس�الكالمی�ة ، وق�د قُ  فع�الاألتحدثنا ف�ي الفق�رة األول�ى ع�ن :ینقسم الى فقرات  خطة البحث أنْ 

 االس��تلزامبوف��ي الفق��رة الثانی��ة تح��دثنا ع��ن مب��ادي التزامی��ات ، وتعبیری��ات، وخباری��ات ،إال��ى 

ا الفق��رة الثالث��ة فق��د تناولن��ا فیھ��ا مب��دأ أّم�� .والمناس�بة،نتھ��اك لمب��دأ الك��م الح�واري ، وم��ا فیھ��ا م��ن ا

وق�د خ�تم البح�ث  والمخ�اطبین . ،اعدی�ة ب�ین المتكلم�ینالمسبق وما ینبني عن معرفة ق االفتراض

الص�ا لوجھ�ھ ا ھ�ذا العم�ل خیتقب�ل منّ� راج�ین الم�ولى الق�دیر أنْ . بأھم ما توص�لنا إلی�ھ م�ن نت�ائج 

 . نخدم لغة القرآن العظیم وبا� التوفیق نا حاولنا فیھ أنْ الكریم ، فإنّ 

 الكالمیة: فعالاألأوالً. 

الكالم أھمی�ة بالغ�ة ف�ي تحلی�ل الخط�اب فق�د أعط�ت منھجی�ة لس�انیة جدی�دة م�ن  أفعالإّن لتداولیة 
 عل�ى قص�د الم�تكلم ، وبرھن�ت عل�ى إنّ  ی�دلّ ھ�ا نظ�رت ال�ى الك�الم بوص�فھ فع�ال لغوی�ا ، نّ حیث إ

لذا تع�د ض�رورة  یتحقق في سیاقات االتصال الفعلیة؛دراك المعاني الحقیقیة للمنطوقات اللغویة إ
 . )1(الكتمال دائرة فھم المنطوقات والنصوص مرتبطة بوظائفھا وسیاقاتھا الحقیقیة

ھ نّ�األعمال التداولی�ة ، ویمك�ن تعریف�ھ بأ نواة مركزیة في الكثیر من صبح الفعل الكالميألذا فقد 
ً ، فضال عن أ تأثیرينجازي إھض على نظام شكلي داللي كل فعل ین ً  ن�ھ یُع�د نش�اطاً مادی�ا  نحوی�ا

 . )2(تأثیریة، وغایات  إنجازیھغراض أ قولیة، لتحقیق أفعاالیتوسل 

                                                 
 .280خطاب واالتصالینظر: النص وال   1
 .40ر: التداولیة عند العلماء العرب ینظ   2
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نن�ا سنقتص�ر الك�ریم غی�ر أرآن الكالمیة ھ�و الق� فعالیكون میداناً لتطبیق األ وخیر نص یمكن أنْ 

من  )سیرل(ضمن سیاقات متنوعة وفقاً لما وضعھ  –موضوع البحث  - على بیان مفھوم الجھل

 ضوابط للتقسیم على النحو اآلتي:

 :اإلخباریات -1

ً أالت�ي تص�ف وق�ائع و فع�الاألھي  لھ�ذه  اإلنج�ازيف�ي الع�الم الخ�ارجي والغ�رض  ح�داثا

في النقل فقد توافر ش�رط اإلخ�الص وم�ن ث�م  األمانةاذا تحققت میناً فالواقع نقالً أھو نقل  فعالاأل

من الكلم�ات ال�ى  فعالاألالثاني ھو اتجاه المطابقة في ھذه  األمرو،نجازاً ناجحاً إ فعالاألنجزت أ

 . )1(العالم

ً أالوصفیة التي تصف  اإلخباریةالكالمیة  فعالاألوسنقف على  ن مفھ�وم خاص�ة ع� حداثا

َولَْو أَنَّنَ�ا (الذي وردت فیھ نحو قولھ تعالى: الّسیاقمن  انطالقاة اإلنجازیغراضھا الجھل مبینین أ

ْلنَا إِلَْیِھُم اْلَمالئَِكةَ َوَكلََّمُھُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَْیِھْم ُكلَّ َشْيٍء قُ�بُال َم�ا َك�انُوا ِلیُْؤمِ  نُ�وا إِال أَْن یََش�اَء نَـزَّ

ُ َولَِكنَّ   . 111نعام/) األأَْكثََرُھْم یَْجَھلُونَ �َّ

أنّھ��م بطل��بھم تل��ك  ( یظن��وند عل��ى المش��ركین ال��ذینوردت ھ��ذه اآلی��ة ف��ي س��یاق ال��رّ   

المعج�زات العجیب��ة س�وف یزعزع��ون أفك��ار الم�ؤمنین ،ویزلزل��ون عقائ��د الب�احثین ع��ن الح��ق ، 

لمالئكة الت�ي تش�ھد بص�حة باا بالمؤمنین مطالبین الرسول ؤ. فقد استھز )2(ویشغلونھم عن ذلك )

.  )3(ی�أتیھم ب�ا� والمالئك�ة قب�یالً  نْ أو تق�ول أ ح�ق م�اأیبعث بعض الموتى فیس�الونھم  نْ أو نبوتھ أ

ھ�م ال نّ وج�ل أ هللا عزّ (یعلم نْ أ اآلیةفالمقام الذي جاء فیھ الخطاب مقام تكذیب للمشركین، وھدف 

 فع��الاألالوس��ائل اللغوی��ة والحجاجی��ة المناس��بة، و القرآن��ي الّس��یاق فّظ��.ول��ذلك و )4()یؤمن��ون

) الدال�ة عل�ى امتن�اع المتن�اع و خباری�ة فب�دأ ب�ـ (ل�وم�ؤثرة بص�یغ إ إنجازيالكالمیة التي لھا قوة 

َوَحَش�ْرنَا َعلَ�ْیِھْم ُك�لَّ كل�ّم) و (() المؤكدة لمضمون الخبر و (نّزلنا) الدالة على التكثیر وكذلك نّ (أ

بم�ا س�ألوه م�ن خ�وارق ، فھ�ذا م�ن الع�ام ) وھذا یعم الموجودات كلھا، لكن المقام یخص�ص َشْيءٍ 

ھ�م نّ ألَم�ا َك�انُوا ِلیُْؤِمنُ�وا) تقوی�ة لنف�ي إیم�انھم م�ع ذل�ك كل�ھ؛  (:المراد بھ الخصوص ثم جاء بقولھ

 فع��الاألن ، وب��ذلك ق��د تحق��ق الھ��دف م��ن ھ��ذه آكتف��وا ب��القر الّال معان��دون غی��ر ط��البین للح��ق وإ

ذا لم إن یؤمن لھا من یؤمن ، فكیف الكالمیة وھو األخبار عن انتفاء إیمانھم في أجدر األحوال بأ

ُ َولَِك��نَّ أَْكثَ��َرُھْم یَْجَھلُ��وَن) بقول��ھ: اآلی��ةل��ذلك خ��تم ؛ یك��ن ك��ذلك ومج��يء یجھل��ون (إِال أَْن یََش��اَء �َّ

                                                 
 .107جدیدة في البحث اللغوي المعاصرینظر: آفاق    1
 1/191 في كتاب هللا المنزل األمثل   2
 .8/5 ینظر: التحریر والتنویر   3
 .8/6: التحریر والتنویرینظر    4
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دل�ة العقلی�ة الموجب�ة ت�وافرت األھل واستمراره منھم فق�د بصیغة المضارع للداللة على تجدد الج

 لھ وسلم) وھم على استمرارھم في العناد والكفر. مان بنبوة محمد (صلى هللا علیھ وآلإلی

لتصف حال الفقراء ف�ي س�یاق یح�ث عل�ى  األخبارالكالمیة الدالة على  فعالاألوقد تأتي 

حِص�ُرواْ فِ�ي َس�بِیِل ّ�ِ الَ یَْس�تَِطیعُوَن ْلفُقََراء الَِّذیَن أُ لِ (:تقدیم العون والمساعدة لھم نحو قولھ تعالى

یَْحَسبُُھُم اْلَجاِھُل أَْغنِیَاء ِمَن التَّعَفُِّف تَْعِرفُُھم بِِس�یَماُھْم الَ یَْس�أَلُوَن النَّ�اَس إِْلَحاف�اً)  األرضَضْرباً فِي 

ى المخ�اطبین ال عل�س�تعمال الف�اظ ذات ت�أثیر فعّ�تظھر ف�ي ا ةاإلنجازی فعالاألفقوة  ،273البقرة 

والجھ��ل ھن��ا فع��ل أي..  ،وھ��و ج��ار ومج��رور متعل��ق بمح��ذوف "للفق��راء :"فب��دأ الخط��اب بقول��ھ

س�ناد لجھ�ل ض�د العل�م، وإافكالمي وصفي، یصف ھؤالء الذین یتعللون بالعل�ل اس�تھزاء م�نھم ، 

الجھ�ل لحل�م، وإس�ناد ض�د ا المراد یكون نْ منھم عقالء، ویجوز أ نْ على أ یدلّ  مكثرھأالجھل الى 

یم�انھم ل��و ظھ��رت لھ��م ھم یرج��ى إخ��راج قلی�ل م��نھم، وھ��م أھ��ل ال�رأي والحل��م ف��إنّ كث��رھم إلال�ى أ

یم�ان ال في حالة واحدة ھي إجبارھم على اإلیمان وھذا اإل یمان عنھم إّال نفي اإل مؤكداً  )1(اآلیات

 اعم��دوا للفق�راء، واجعل�وا م��ا) َولَِك��نَّ أَْكثَ�َرُھْم یَْجَھلُ�ونَ  (:وف��ي النھای�ة یق�ول )2(ی�ؤثر ف�ي تك�املھم

 نّ أ عل�ى) للدالل�ة أُحِص�ُرواْ فِ�ي َس�بِیِل ّ�ِ ثم وصفھم بصیغة المبن�ي للمجھ�ول ( )3(تنفقون للفقراء

 نْ ص�اروا ال�ى أ ھمفك�أنّ ف�ي س�بیل هللا ،  -ي جھ�ادوأ -ھو فرض الجھادالذي منعھم من التصرف 

الَ یَْس�تَِطیعُوَن َض�ْرباً فِ�ي وبس�بب ذل�ك ( نفسھم للجھاد، كما تقول: رابط في س�بیل هللا ،حصروا أ

. فالض�رب  )4(یتص�رفوا  نْ یق�درون أ النھ�م الجھاد منعھم من التص�رف ول�یس أل نّ أل ؛)األرض

ا یق�وي دواع�ي تق�دیم المس�اعدة ال�ى ھ�ؤالء لطل�ب الع�یش ، ومّم� ؛)5(یراد ب�ھ الكس�ب األرضفي 

االعتق���اد ال���راجح ومعن���اه ") . (فحس���ب) ھن���ا دال عل���ى فِ یَْحَس���بُُھُم اْلَجاِھ���ُل أَْغنِیَ���اء ِم���َن التَّعَفُّ���(

ألنّ�ھ ھم أغنیاء ؛. یعتقد بأنّ  )7(، و(الجاھل) ھنا ال یراد بھ الذم ، بل الذي ال یعرف حالھم)6("الظن

ھ�م م�ن نّ ھم م�ن عف�ة ال�نفس والكرام�ة یظن�ون أمورھم ، ولكنھم لما فیأ بواطنال یعرف شیئا عن 

نزل�ت  اآلی�ة نّ مس�اعدة ھ�ؤالء الس�یما إذا عرفن�ا أ استغراب للحث عل�ى ت، ولیس ثم )8(غنیاءاأل

ربعمائة شخص من معاجري قریش لم یكن لھم مأوى في المدین�ة أصحاب الصفة وھم نحو في أ

                                                 
 .8/7ینظر : التحریر والتنویر،    1
 .7/ 8التحریر والتنویر    2
 .1/345ینظر: الكشاف    3
 .1/303عرابھ للزجاج ینظر : معاني القران وإ    4
 .1/345 ینظر: الكشاف    5
 . 2/20 معاني النحو   6
 .109 لقرانالمفردات في غریب ا    7
 .2/148 في تفسیر كتاب هللا المنزل األمثلینظر:     8
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تح�ث  اآلی�ةة المسجد، وھي دكة عریضة كانت خارج المس�جد فنزل�ت وال عشائر فكانوا في صفّ 

 .)1(فأعانوھمخوانھم إیغدقوا مساعداتھم على  نْ أالمسلمین ، 

 اآلی�ةھم غیر معروفین ل�ذا أردف�ت نّ أولكن ھذا ال یعني  ھم أغنیاءعفة أنفسھم توحي للمخاطب أنّ ف

ف�ي  تظھرنجازیة مؤثرة إن قوة ن) لما فیھ م) ، فاستعمل (تعرف) دون (تعرفوتَْعِرفُُھم بِِسیَماُھمْ (

معرف�ة الرس�ول (ص)  نّ إتعفف�ا م�ن االنتھ�اك (اذ  ؛ستروا بھوحفظ سترھم الذي ت ،صون جاھھم

ف�ي  بحالھم وھ�و ال�رؤوف الحن�ین، ل�یس فی�ھ كس�ر لش�أنھم، وال ذھ�اب لك�رامتھم وھ�ذا ھ�و الس�رّ 

والرسول یعرفھم من خالل ص�فرة وج�وھھم  )2(االلتفات من خطاب المجموع الى خطاب المفرد

ً الَ یَْسأَلُوَن ورثاثة حالھم، ومع ھذا فھم ( عل�ى  ی�دلّ ب�اري ، إخ) وھ�ذا الفع�ل وص�في النَّ�اَس إِْلَحاف�ا

 بش�يء یف�ارق اّال  ْن الأوھ�و الل�زوم و(لح�اح لحاف الدال على اإلنفي سؤال الناس ، واستعمل اإل

 .)3(لحاف عنھم جمیعاواإل لؤاللداللة على عفتھم، ونفي للس )یعطاه

مینا وب�ذلك ق�د تحق�ق أال آنفة الذكر قد نقلت الواقع نق اإلخباریة فعالاأل نّ إھذا یمكن القول  وعلى

نج�زت انج�ازاً ناجح�اً أ فع�الاألخ�الص لھ�ذا فال ع�ن تحق�ق ش�رط اإلمنھا فض اإلنجازيالغرض 

ْحَمِن الَِّذیَن یَْمُشوَن َعلَى یضا في قولھ تعالى: (َأنتلمسھ  . وھذا ما)4(وتاما َھْون�اً  األرضوِعبَادُ الرَّ

 ً  .63 قان/ر)الفَوإِذَا َخاَطبَُھُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالما

الكالمی��ة  فع��الاألاس��تعمال مین��اً م��ن خ��الل أالم��ؤمنین وص��فا دقیق��ا  القرآن��ي الّس��یاقفق��د وص��ف 

ْحَمنِ ، فب�دأ بقول�ھ (َ )5(وتأثیری�ة وإنجازی�ھھا دال�ة نّ أالتي تتصف ب اإلخباریة ض�افھم أ) فوِعبَ�ادُ ال�رَّ

ب��ھ ، وص��ف وص��فھم بض��د م��ا بل��غ تبش��یرا لھ��م ، ث��مھ األألنّ��؛الی��ھ رفع��ة لھ��م واختی��ار ال��رحمن 

 ) ت��ذكیرا بم��ا ھ��م فی��ھ وم��ااألرِض (عل��ى  :وق��ال ،)الَّ��ِذیَن یَْمُش��ونَ ( :فق��ال دجوالمتكب��رین ع��ن الّس��

ی��اه، إم بمدلول��ھ حت��ى ك��انوا وعب��ر ع��ن ح��الھم بالمص��در مبالغ��ة ف��ي اتص��افھ یص��یرون الی��ھ 

ذوي ھون ، أي لیّن ورف�ق وس�كینة ووق�ار وتواض�ع، ولم�ا ذك�ر م�ا اثم�ره لھ�م  :ناً) أيوْ (ھَ :فقال

َوإِذَا َخاَطبَُھُم اْلَج�اِھلُوَن نتجھ الحلم من القول لغیرھم، فقال: ( العلم من الفعل في انفسھم، اتبعھ ما

 ً ن أل ؛كبقی�ة المعطوف�ات  )ذینوال� () فقال( إذا) دون (إْن) لتحقق م�دخولھا، ول�م یق�ل:قَالُوا َسَالما

ث�م ذك�ر الفع�ل الكالم�ي (خاط�ب)  )،6(الخصلتین كشيء واحد من حی�ث رجوعھم�ا ال�ى التواض�ع

ھ�ذا الخط�اب  نّ إؤثرة على ھؤالء الم�ؤمنین م�ن حی�ث نجازیة مإمسندا الى الجاھلین لیحدث قوة 

ّن أل ؛یكون من الخطاب المكروه نْ ألزاما لم یكن خطابا حسنا بل ھو صادر عن الجاھلین، فكان 

                                                 
 .2/147 في تفسیر كتاب هللا المنزل األمثلو، ؛ 1/345ینظر: الكشاف    ـ 1
 .2/404 في تفسیر القرآن ینظر: المیزان    2
 .346 -1/345الكشاف      3
 .107في البحث اللغوي المعاصر ینظر: آفاق جدیدة    4
 .44 العربظر: التداولیة عند العلماء ین    5
 .421 -13/420ینظر: نظم الدرر     6
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 )والغ�رض ب�الھوى دالھمو ج�أ ش�تمھمو أفھاء ، كھ�زئھم (سفاھة السّ المراد بخطاب الجاھلین ھو 

)1 ( ً  ،ك�ل حس�ن وجمی�ل ّال إیص�در ع�نھم  لخل�ق ھ�ؤالء الم�ؤمنین ال�ذین ال ، فجاء رد الفعل مناسبا

ّم�ا ع�ا عوترفّ  -بش�أنھمع�راض ع�نھم اس�تخفافا (كنایة ع�ن تج�اھلھم واإلھو و،قالوا (سالما)الذین 

و أھ ل�م یس�معھا نّ�أوء تجاھلھ�ا حت�ى كذا سمع كلمة الّس�إالمؤمن  نّ إ:یلیق بالرجل الكریم والمعنى 

 .)2( )المقصود بھ غیره نّ أك

 )ی�ؤمروا بقت�الھم نْ أاً جمیالً قبل ذا سبّوا المسلمین ردّوا علیھم ردإمكة  ھلأ( نّ إوخالصة الكالم 

ماً منك) كما تق�ول: ب�راءة من�ك ، فل�یس الم�راد: والرد الجمیل ھو (سالما) ، والمراد ھو (تسلّ  )3(

موا عل��ى المش��ركین یس��لّ  نْ أمكی�ة، ول��م ی��ؤمر المس��لمون یومئ�ذ  اآلی��ة نّ أل ؛ن��ى التحی��ةالم بمعالّس�

المؤمنون  ، وفي ھذا الرد حقق)4(شر خیر بیننا وبینكم وال ولكن المعنى: براءة منكم وتسلماً ، ال

بیح عراض عن شتم الجاھلین والترفع عن اللفظ القھما اإل في استعمال (سالما) قوتین انجازیتین

 عمالھم المستھجنة.أ، والبراءة من المشركین ومن 

(ت�ؤدى بعب�ارات لغوی�ة  كالمی�ة غی�ر مباش�رة أي:أفع�االض�م مفھ�وم الجھ�ل ف�ي س�یاق ی یأتيوقد 

 نج�ازیتین)إبق�رائن س�یاقیة تش�تمل عل�ى ق�وتین  خر یفھمالى معنى آ األصليرفت عن معناھا ص

َواْلِجبَ��اِل فَ��أَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھ��ا  األرضَعلَ��ى السَّ��َماَواِت وَ  األمان��ة.نح��و قول��ھ تع��الى: إنَّ��ا َعَرْض��نَا )5(

 نَ (عرضنا ، وأبیْ  فعالاألف. 72إِنَّھُ َكاَن َظلُوًما َجُھوًال ) األحزاب /  اإلنسانَوأَْشفَْقَن ِمْنَھا َوَحَملََھا 

یك�ون ك�ل منھ�ا  نْ ، وھ�ي ص�الحة ألج�زاء لمرك�ب تمثیل�يوحملھ�ا) أ ، منھا، ویحملنھا، واشفقن 

 الّس��یاقال��ى دالل��ة اخ��رى بقرین��ة  ةاألص��لیم��ن داللتھ��ا  فع��الاألرفت ھ��ذه ص��ذ إاس��تعارة مف��ردة، 

ع�ن  األمانةفي شيء فشبھت حالة صرف تحمیل  فقولھ: (عرضنا) استعارة تمثیلیة لوضع شيء

بحال�ة م�ن یع�رض ش�یئا عل�ى ان�اس فیرفض�ھ  اإلنس�انووضعھا في والجبال  األرضالسموات و

 .)6(بعضھم ویقبلھ واحد منھم على طریقة التمثیلیة

ھ�و ع�دم  منھ�ا اقش�فع�ن حملھ�ا واإل اإلب�اء) الم�راد م�ن فَأَبَْیَن أَْن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن ِمْنَھ�اوقولھ : (

 نھا ثقیلة الأ، وفي التعبیر بالجمل ایحاء الى اشتمالھا على صالحیة التلبس ، وتجافیھا عن قبولھا

اذ بلغ�ت ان  األمان�ة(وفائدة ھذا التمثیل تعظیم أمر ھذه . )7( والجبال) األرضیحتملھا السموات و

                                                 
 .5/482الكاشف    1
 5/482المصدر نفسھ     2
 .2/272 معاني القرآن للفراء    3
 .325 -1/324 الكتاب  ینظر:    4
 .105 تداولیة الخطاب السردي    5
 .126 -22/125 ینظر: التحریر والتنویر    6
 .16/357في تفسیر القرآن  ینظر: المیزان    7
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، فتخصیص (السموات) و جناس الموجودات أعظم ما یبصره الناس من أال یطیق تحملھا ماھو 

.فك�أن )1()عظ�م المع�روف للن�اس م�ن الموج�وداتأ ھاألنّ  ؛) بالذكر من بین الموجودات األرض(

اتجاھھ��ا  وك��أنّ  األمان��ةة ق��د تمرك��زت ح��ول مح��ور مھ��م وھ��و الكالمی�� فع��اللأل ةاإلنجازی��الق��وة 

 ل��ذا افت��تح الخب��ر بح��رف ؛ھمیتھ��ا وقیمتھ��األیلف��ت انتب��اه الس��امع عل��ى  ؛ج��اء الت��أثیري اإلنج��ازي

ا مفھ��وم ّم��أ.)2(ق��د ینك��ره الس��امع و تنزیل��ھ لغراب��ة ش��أنھ منزل��ة م��اأالتوكی��د (إّن) لالھتم��ام ب��الخبر 

ھ�ا نّ أم�ن ق�ال بفقد تعددت معانیھا عن�د العلم�اء فم�نھم  فعالاألجلھا سیقت ھذه أ) التي من األمانة(

و ھي أ.)4( )یؤتمن على صاحبھ مّما من شأنھ أنْ (العقد الذي یلزم الوفاء بھ نھا إ. وقیل: )3(الطاعة

 مان�ة تعظ�یم لش�أنھ)أ.او ھ�ي (العق�ل وتس�میتھ )5( لھیة واالستكمال بحقائق الدین الح�ق)الوالیة اإل

مان��ات ف��ي ال��دین الموض��ع جمی��ع مع��اني األ(ف��ي ھ��ذا  األمان��ة نّ إ :ق��وال ھ��واأل. وأق��رب ھ��ذه )6(

إِنَّ�ھُ َك�اَن  اإلنس�انَوَحَملََھ�ا بقول�ھ: ( اآلی�ةثم ختمت ،  )7(هللا سبحانھ لم یخّص) نّ وامانات الناس أل

( اش�تمل عل�ى ص�الحیتھا والتھی�ؤ ھألنّ�، األمان�ةم�ؤھال لحم�ل  اإلنس�انما كان نّ إ) وَظلُوًما َجُھوًال 

 لإلش�ارة. )8( للتلبس بھا على ضعفھ وصغر حجمھ) وجاء بوص�فین انج�ازیین (ظلوم)و(جھ�ول)

الظل�م مبالغ�ا ف�ي الجھ�ل ، وال ش�ك عھده وتحملھ، فقد كان مفرطا في ا مّ م اإلنسانالى عدم وفاء 

ف��راده ال��ذین ل��م یعمل��وا بموج��ب أطالقھ��م ب��ل غال��ب إعل��ى  اإلنس��انبن��اء ج��نس أھ��ذا ال یش��مل  نّ أ

 .)9(لیمةفطرتھم السّ 

 الطلبیات (التوجیھیات):

. وھ�ي تق�وم )10( )على (الطلب بغ�ض النظ�ر ع�ن ص�یغتھاالكالمیة تدل  فعالاألقسام أحدى ھي إ

رادة والرغب���ة اإلعل���ى محاول���ة توجی���ھ المخاط���ب ال���ى فع���ل س���لوك م���افي المس���تقبل وش���رطھا 

وال��دعوة ،ش�جیع والت،والنص�ح  ،والرج�اء،والنھ�ي  ،األم��رو،الص�ادقة، وتمثلھ�ا ص�یغ االس�تفھام 

القسم القرار في ھذا  أفعالالسؤال والتحدي ، وتدخل كثیر من واالستفسار و،واالستثناء  ،ذنواإل

یتحق�ق ف�ي اللغ�ة  ات الت�ي تعب�ر ع�ن رد فع�ل لس�لوك اآلخ�رین ، واألم�ركما تن�درج فی�ھ الس�لوكی

                                                 
 .22/125 التحریر والتنویر    1
 .22/124 المصدر نفسھ    2
 .3/573ینظر: الكشاف    3
 .8/367 في تفسیر القرآن التبیان    4
 .16/357 في تفسیر القرآن المیزان    5
 .22/127 التحریر والتنویر    6
 .19/196جامع البیان     7
 .16/357 في تفسیر القرآن المیزان    8
 .7/118 رشاد العقل السلیمإینظر:     9

 .104 ق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرآفا    10
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جب، لتفعل، الجار والمجرور، وخرى مثل: فرض، أو صیغ أأ فعل)ا(العربیة بصیغتھ المعھودة 

الدال على الترك  ھ یرد بصیغة األمرعلى أنّ  )ال تفعل(ا النھي فصیغتھ مّ ، الوعد، وأجزاء الشرط

 .)1(، واالقتران بالوعیدفي ،ذر، ولفظ النھي، ولفظ التحریم ونفي الحل، والوصف بالشرّ 

ُخ��ِذ اْلعَْف��َو َوأُْم��ْر بص��یغتھ المعھ��ودة (افع��ل) وذل��ك ف��ي قول��ھ تع��الى: ( وق��د اس��تعمل الق��ران األم��ر

 .199/األعراف) بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلینَ 

سلوكیات ھي غایة في الى ) صلى هللا علیھ وسلم (بمثابة توجیھ المخاطب الرسول األوامروھذه 

ولیس في القران آیة  األخالقارم (ص) بمك هللا نبیھ مر(عن جعفر الصادق: أ .يالتكامل األخالق

ذا فع��ل ودالل��ة عل��ى أھمیتھ��ا وال إابص��یغة  األوام��ر ، وتك��رار )2( منھ��ا) األخ��القجم��ع لمك��ارم أ

 الخطاب یتضمن تعلیمات ھامة ج�دا ألنّ  لك الصیغة المعروفة بصورة متكررة؛بت األمراستعمل 

خالقھ�م أالن�اس و أفعال(ضد الجھد: أي خذ ما عفا لك من (خذ العفو) والعفو ھو :بدأھا بقولھ .)3(

 )ینف�روایش�ق عل�یھم حت�ى ال  وال تطلب منھم الجھاد وم�ا من غیر تكلفة،أتى منھم ، وتسھل  اوم

)4(. 

عرف�ھ الش��رع  ی��أمر ((بك�ل م�ا والم�راد أنْ  )َوأُْم�ْر بِ�اْلعُْرفِ ی��أمر ب�العُرف ( نْ ھ هللا نبی�ھ ب�أث�م وّج�

ً نّ وأجازه، فإ غنى بذلك عن ذك�ره؛ أ، وقد تضمن ذلك النھي عن المنكر فھ من العفو سھولة وشرفا

 .)5( للمساھلة)) الّسیاق ألنّ 

العالی��ة ختمھ��ا بقول��ھ: (واع��رض ع��ن الج��اھلین) فف��ي التیس��یر ی��ة األخالقواس��تكماال للتوجیھ��ات 

ن اس�تعمل م�ع لفظ�ة (الجھ�ل) النھ�ي ال�ذي ی، عل�ى ح� األوام�رآن استعمل الق�ر ،والسھولة والعفو

تم��ارھم واحل��م عل��یھم  الو،الس��فھاء بمث��ل س��فھھم  ال تك��افئر عن��ھ بلف��ظ (اع��رض) والم��راد (عبّ��

الن�اس ، وت�وخى ب�ذل ك منھم...وزبدتھا كما قالوا: تحرى حسن المعاش�رة م�ع ا یسوءغض عمّ او

 .)6( )غضاء عن مساوئھمالمجھود في اإلحسان الیھم والمداراة منھم، واإل

فھ ص�یامة تق�ابلھم بالّس� لص�یانة ق�دره (وال ؛ما نھى هللا سبحانھ رسولھ عن التعرض للج�اھلیننّ وإ

الش�رط ال�ذي یحت�وي  بأس�لوب األم�روق�د ی�ؤدي  )7( )القدرن مجاوبة السفیھ تضع عن إقدرك، فل

                                                 
 بعدھا. وما 214 سالميریع اإلصول التشأو .،175ینظر: لسانیات الخطاب،     1
 .203/ 9، وینظر: نظم الدرر  179/ 2الكشاف     2
 .344 استراتیجیات الخطاب ینظر:    3
 .2/178 الكشاف    4
 .9/203 ینظر: نظم الدرر    5
 .9/47 روح المعاني    6
 .4/307 ینظر: مجمع البیان    7
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على مقاصد خطابیة ذي استراتیجیة توجیھی�ة نح�و قول�ھ تع�الى: (یَ�ا أَیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آََمنُ�وا إِْن َج�اَءُكْم 

 . 6/سورة الحجرات ِدِمیَن )فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَیَّنُوا أَْن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَا

الخط���اب ذو  نّ إ(ف���. توجیھ���ا لھ���م لفع���ل م���ا )1()للم���ؤمنین وج���لّ  الخط���اب م���ن هللا ع���زّ (فھ���ذا 

 االستراتیجیة التوجیھیة یعدّ ضغطا وتدخال...على المرسل الیھ ، وتوجیھھ لفعل مستقبلي مع�ین)

ك في تھا على الشّ اختیرت ھنا لدالل. وھذا الفعل ھو التبیین والتثبت فبدأ الخطاب بـ (إْن) التي )2(

علی�ھ المس�لمون، والتب�ین: ق�وة  یق�دم یكون نادر الوقوع ال نْ شأن فعل الشرط أ نّ وقوعھا للتنبیھ أ

بھ ومعنى: (فتبینوا ، تبینوا الحق  ما جاءبانة، والمفعول محذوف دل علیھ قولھ بنبأ، أي تبینوا اإل

نزل�ت ف�ي الولی�د ب�ن عقب�ة  اآلی�ةن ھذه المفسرون: إ(قال قد . و)3(، أي من غیر جھة ذلك الفاسق

یص��لح لك��ل م��ن یتص��ف بھ��ذه الص��فات ف��ـ  الخط��اب الت��وجیھي نّ .) م��ع ذل��ك ف��إ)4(ب��ي مع��یطأب��ن 

نب�اء ق الشرط یفید العموم في الفساق بأي فس�ق اتص�فوا ، وف�ي األ((تكبر(فاسق) و (نبأ) في سیا

 .)5( وانكشافھ)) األمرنھ قیل: أي فاسق جاءكم باي نبأ فتوقفوا فیھ وتطلبوا بیان أكیف كانت، ك

الخط�أ  نّ تصیبوا أو ل�ئال تص�یبوا ؛أل نْ أمفعول لھ ، أي كراھة  أَْن تُِصیبُوا قَْوًما بَِجَھالٍَة)(وقولھ: 

والمعن�ى: ملتبس�ین ، ھ لم یصدر عن عل�م ألنّ یتثبت فیھ ھو الغالب وھو جھالة ؛ ن لم یتبین ولممّ م

 .)6( )بجھالة حالھم

 بُ رِ ْض�أس :نفي لقول�ھ بَ رِ اضْ  لنْ  (و، قال سیبویھ:األمرسلوب النھي فھو عند النحویین نفي أّما أ

 .)7()بْ رِ ضْ آ :نفي لقولھ بْ رِ ضْ ال تَ  نّ كما أ ،

ً  تفع��ل) یع��د دل��یالً  (ال ةاألص��لیواس��تعمال النھ��ي بص��یغتھ  یبل��غ الم��تكلم قص��ده  نْ عل��ى أ ص��ریحا

یفھم من�ھ حرص�ھ الش�دید عل�ى االلت�زام بم�ا یوجھ�ھ للمخاط�ب، وع�دم مخالفت�ھ ،  نْ وأ ،التوجیھي

(َوإِن َك�اَن َكبُ�َر تعالى موجھا خطابھ للمصطفى (ص�لى هللا علی�ھ وس�لم)  نتلمسھ في قولھ وھذا ما

فِ�ى ٱْألَْرِض أَْو ُس�لًَّما فِ�ى ٱلسَّ�َمآِء فَتَ�أْتِیَُھم بِ�ـ�ایٍَةۢ ۚ َولَ�ْو  َعلَْیَك إِْعَراُضُھْم فَإِِن ٱْستََطْعَت أَن تَْبتَِغَى نَفَقًا

ِھِلیَن)) ُ لََجَمعَُھْم َعلَى ٱْلُھدَٰى ۚ فََال تَُكونَنَّ ِمَن ٱْلَجٰ  .35نعام/األ َشآَء ٱ�َّ

النھ�ي فی�ھ  نّ ) وذل�ك ف�ي مؤش�ر ت�داولي عل�ى أفََال تَُك�ونَنَّ  (:فقد جاء النھي مؤكدا بالنون في قولھ

ك�ان نتیج�ة لمعرف�ة  والتأكی�د، تأكی�دافی�ھ  نّ خط�اب ال�ذي یفتق�ر ال�ى الن�ون بدرج�ة؛ ألال یعلو على

                                                 
 .9/343 التبیان في تفسیر القران    1
 .322 استراتیجیات الخطاب    2
 .26/229 ینظر: التحریر والتنویر    3
 .5/80 فتح القدیر    4
 .26/229التحریر والتنویر     5
 .5/80فتح القدیر    6
  136ـ 1/135الكتاب    7
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ا الش��ك فی��ھ، ف��ا� س��بحانھ ع��ارف بنبی��ھ المص��طفى(ص) . وھ��ذا مّم��)1( المرس��ل بالمرس��ل الی��ھ

،  (اع�راض ھ�ؤالء المش�ركین یص�عب ویثق�ل علی�كذ ك�ان إیمان قومھ ، إلى وبحرصھ الشدید ع

استطعت ولكن أعلم  ماء للبحث عن آیة وإنْ و ضع سلماً یوصلك الى السّ ، أ األرضعماق أفشق 

 .)2( )بكھم مع ذلك لن یؤمنوا نّ أ

س�الیب الش�رط الت�ي یص�عب تحقیقھ�ا ، ل�ذلك تص�درت ب�ـ (إْن) أمشحوناً بعدد من  الّسیاقذ جاء إ

ھ�و الطری�ق الناف�ذ ، والس�رب ف�ي ص�ل النق�ب و(النفق ف�ي األدوث ما بعدھا ، فـ المشكوك في ح

ت��ك وس��عیك أي الناف��ذ فی��ھ...وفي ھ��ذه اآلی��ة یخب��ر هللا نبی��ھ ب��ان ل��یس ف��ي تعلیمات��ك ودعو األرض

ف�ان أي س�عي م�ن جانب�ك ل�ن ھم ھم الذین رفضوا قبول الحق ، لذلك ألنّ  ؛نقص ، بل النقص فیھم

 .)3( )ثر فال تقلقیكون لھ أ

ُ لََجَمعَُھ�ْم َعلَ�ى ٱْلُھ�دَىٰ (لو) في قولھ () أداة اخرى ، وھي نْ إثم اعقب ( (اس�تعمال ) و َولَْو َش�آَء ٱ�َّ

دوات الش�رط أھا ف�ي اس�تعمال دنج� (لو) في ھذا الملف�وظ ل�ھ خصوص�یة یقتض�یھا ف�ي المعن�ى ال

 .)4( داة ھنا اسم رابط حجاجي))األخرى...ونستطیع أن نطلق على األ

هللا غیر قادر على حملھم عل�ى التس�لیم ...أي ل�و  د أنّ (لكیال یظن أحوالحجاج موجھ للناس ، أي 

یمان اإل نّ با� لكان على ذلك قدیراً غیر أ یمانعلى االستالم والرضوخ لدعوتك واإلأراد حملھم 

 .)5( رادة))خلق البشر للتكامل مبني على أساس حریة االختیار واإل نّ أوطائل تحتھ  جباري الاإل

ِھِل��ینَ  (:ث��م خ��تم الخط��اب بقول��ھ  ). وف��ي اس��تعمال النھ��ي ھن��ا مقاص��د خطابی��ة فَ��َال تَُك��ونَنَّ ِم��َن ٱْلَجٰ

ھ�ل ألّن النھ�ي ع�ن الج ؛ب�العلم  األم�رن م�ا ع�دل ع�نّ (وإ األم�رسلوب أ ال یؤدیھاوتوجیھیة بیانیة 

وألّن ف�ي النھ�ي ع�ن الجھ�ل ب�ذلك تحریض�اً عل�ى استحض�ار  ؛یتضمنھ فیتقرر في النص مرتین 

ھ��ذه المس��ألة ، ول��یس ف��ي الك��الم نھ��ي ع��ن ش��ئ وتل��بس ب��ھ  ت��نسَ  العل��م ب��ھ، كم��ا یق��ال للم��تعلم: ال

 .)6( )صلى هللا علیھ وسلمالرسول (

راض خطابی�ة أغ�م�ا ، ول�ھ  ( طل�ب فھ�م ش�ئلبیة االستفھام وھو یعن�ي الكالمیة الط فعالاألومن 

واالس�تغراب والحی�رة وال�تھكم ...ارتباط�ھ  فھ�ام واإلنك�ارفي التداول التنبی�ھ واإل برزھاأ، متعددة

 .)7( )اللة التعجیز والبحث عن المستحیلبد

                                                 
 .350ینظر: استراتیجیات الخطاب،     1
 .4/59 في تفسیر كتاب هللا المنزل  األمثل    2
 .4/59 في تفسیر كتاب هللا المنزل  األمثل    3
 .158 یة الخطاب السرديتداول    4
 .4/60 في تفسیر كتاب هللا المنزل  األمثل    5
 .7/257 التحریر والتنویر    6
 .202 لسانیات الخطاب    7
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ذا ج�اء ارتباط�ھ بدالل�ة التعجی�ز إالس�یما  اإلنك�ارھ�ي غراض الخطابیة التي تعنین�ا ومن أبرز األ

ِ تَ��أُْمُرونِّي أَْعبُ��دُ أَیَُّھ��ا اْلَج��اِھلُونَ (قُ��ْل وذل��ك ف��ي قول��ھ تعالى: ،المس��تحیل والبح��ث ع��ن  )أَفَغَْی��َر �َّ

 .64الزمر/

ِ تَ�أُْمُرونِّي أَْعبُ�دُ  :فقولھ عل�ى نك�اري ج�اء رداً حاس�ماً للمش�ركین المقت�رحین إ) اس�تفھام (أَفَغَْی�َر �َّ

ب�ة لعبادتھ غیر هللا واجاھ ال یبقى مع ھذه الحجج الباھرة الظاھرة محل نّ أیعبد الھتھم  نْ أ الرسول

ورة من توح�ده تنطق بھ الحجج المذكورة في السّ  ورد خالصة ماأھ سبحانھ نّ أاقتراحھم ، السیما 

 نْ أھ م�ر نبی�أالى في الربوبیة وااللوھیة، لذا سبحانھ بالخلق والملك والتدبیر والزم ذلك توحده تع

 .)1(ياإلنكاریخاطب المشركین بھذا االستفھام 

 ھ���م متطلب���ات اس���تعمالأال���ذي یوجھ���ھ المخاط���ب م���ن االس���تفھام  نّ مك���ن الق���ول إذا یوعل���ى ھ���

ذا ك�ان الغ�رض م�ن توجی�ھ االس�تفھام فیھ�ا ال�دخول ف�ي ح�وار إاالستراتیجیة التوضیحیة السیما 

غی��ر هللا ، فق��د ج��اء  كث��ر اقناع��اً م��ن انتف��اء وج��ود ال��ھ یس��تحق العب��ادةوال حج��اج أ.)2(حج��اجي

(تأنیباً لھم من محاولة صرف الرسول (ص) عن التوحید الى عبادة غیر هللا ، وتوسط االستفھام 

ن المق�ام لخط�اب المش�ركین خاص�ة بع�د أفعل(قل) اعتراض بین التفریع والمف�رع عن�ھ لتص�ییر 

ث�م خ�تم الخط�اب بن�داء  .)3( )ی�ان لك�ل س�امع م�ن الم�ؤمنین وغی�رھمكان مقام الكالم قب�ل مق�ام الب

ل اس��تعمالھ أص��) ، والن��داء ف��ي أَیَُّھ��ا اْلَج��اِھلُونَ ش��ركین بوص��فھم بالج��اھلین (الرس��ول (ص) للم

ح��رف خاص��ة یس��تعملھا لیج��ذب انتب��اه المن��ادي أوس��اطة ال��ى المخاط��ب بس��لوب یوجھ��ھ الم��تكلم أ

ویقبل علیھ، وھو لیس مقصوداً لذاتھ، بل لتنبیھ المخاطب لیصغي ال�ى م�ا یج�ئ بع�ده م�ن الك�الم 

 .)4(و ینھاه أو یستفھمھأو یأمره أما،  یخبر المخاطب بشئ  نْ ألم یرید لھ، فالمتك ىالمناد

ھ��م جھل��وا دالل��ة ألنّ  ؛خ��رى وھ��ي التقری��ع أ ال��ى مع��انٍ  األص��ليوق��د خ��رج الن��داء ھن��ا ع��ن معن��اه 

الدالئل المتقدم�ة ، فل�م تف�د م�نھم ش�یئاً فعم�وا ع�ن دالئ�ل الوحدانی�ة وجھل�وا داللتھ�ا عل�ى الص�انع 

جس�ام م�ن الص��خر ألجھ�ل حت�ى تولّ�وا ال��ى حض�یض عب�ادة یكفھ�م ھ�ذا الح��ظ م�ن االواح�د ، ول�م 

 .)5(األصم

، قال ابن األمریكون على لفظ  نْ أصل فیھ اء) واألالكالمیة الدالة على الطلب (الدع فعالاألومن 

واألم�ر م�ر، أیق�ال  نْ أم�ا اس�تعظم نّ إ، واألمریكون على لفظ  نْ أصل الدعاء أ نّ أ(واعلم السراج: 

 اك�رمْ  زی�دُ  م�رت فقل�ت: ی�اأذا إظ�ك فھ�و كلف ،ذا قلت اللھم اغف�ر ل�يإ، ودونك والدعاء لمن فوقك 
                                                 

 .290- 17/289 في تفسیر القرآن  ینظر: المیزان    1
 .154/ 152 السردي ینظر: تداولیة الخطاب    2
 .24/56 التحریر والتنویر    3
 .501 حكام النحویةیة وأثرھا في توجیھ األدینظر: القص    4
 . 24/57 ینظر: التحریر والتنویر   5
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 ،وج��ھ: فمن��ھ أم��رال��ى ثالث��ة أن��واع (ولطل��ب عل��ى ثالث��ة أ م اب��ن كیس��ان الطل��بوق��د قّس��)1( )عم��راً 

 .)2(لمن ھو دونك، والمسألة لمن أنت دونھ، والدعاء � تبارك وتعالى)) األمرفودعاء، ،ومسألة 

، وعل�ى ھ�ذا یك�ون  .مرتب�ة المخاط�ب ھ�ي الت�ي تح�دد ن�وع الطل�ب نّ أویفھم من ھذه النص�وص 

ي یوس�ف (علی�ھ الس�الم) ل�م ن النب�ل�ذا نج�د أ ؛ظ�معلدعاء مختصا ب�ا� تع�الى كون�ھ األعل�ى واألا

�ْجُن ذ ق�ال: إ، دبھ � بل كان غایة في التلط�ف واألئفي دعا األمرسلوب یستعمل أ (قَ�اَل َرّبِ ٱلّسِ

ھِ  �َن ٱْلَجٰ ا یَْدُعونَنِٓى إِلَْیِھۖ  َوإِالَّ تَْصِرْف َعنِّى َكْیدَُھنَّ أَْصُب إِلَْیِھنَّ َوأَُكن ّمِ فَاْس�تََجاَب  ِل�ینَ أََحبُّ إِلَىَّ ِممَّ

 .34-33یوسف  )لَھُ َربُّھُ فََصَرَف َعْنھُ َكْیدَُھنَّ إِنَّھُ ُھَو السَِّمیُع اْلعَِلیمُ 

لص�بر جن أحب الّي من ركوب المعصیة ، تطرأ ف�ي حس�ن االتجأ یوسف الى ربھ قائالً: رب السّ 

. ث�م اس�تعمل الش�رط المفض�ي ال�ى تعل�ق الج�واب )3(على احتمالھ�ا لوج�ھ هللا وف�ي ق�بح المعص�یة

الط���اف هللا (ف���زع من���ھ ال���ى ال تص���رف عن���ي كی���دھن ،فع���ل الش���رط، أبتعل���ق الش���رط، فقول���ھ (

 رفلج�اء الی�ھ .....فی�ھ معن�ى طل�ب الّص�جب�ار عل�ى التعف�ف واإلیطل�ب من�ھ اإل نْ أوعصمتھ...ال 

. ث�م )5( )الیھن، والصبوة المیل الى الھ�وى (امل:. وجوابھ (أصب الیھن) أي)4( )لطفوالدعاء بال

ِھِلینَ ختمھا بقولھ: ( َن ٱْلَجٰ می�ل ال�ى الھ�وى، ومعن�ى الجھ�ل ھن�ا ) ، وھذا ما یترت�ب عل�ى الَوأَُكن ّمِ

 بمنزلة من قد اعتقد الشئ، على خالف م�اھو ب�ھ واالّ  ھألنّ  ؛ن یستحق صفة الذم بالجھل (اكن ممّ 

 .)6( )غلظ صفة الذمأصفة الجھل من  نّ أالغرض فیھ بیان فھو كان عالماً بان ذلك معصیة و

ف�ي  تظھر ةاإلنجازیإّن أسلوب الشرط الذي جاء على لسان یوسف قوتھ  :وعلى ھذا یمكن القول

جاب�ة (فاس�تجابة ل�ھ رب�ھ فص�رف عن�ھ عبده ، فجاءت اإل ةعانإید والمولى القادر على الدعاء للسّ 

َوإِالَّ تَْص�ِرْف َعنِّ�ى َكْی�دَُھنَّ (:م�ا ق�النّ إول�م تك�ن من�ھ مس�ألة ، وكیدھن) ، وھذه االس�تجابة كان�ت (

 .)7( )الدعاء ، فلذلك قال: (فاستجاب لھفیھ معنى  ھألنّ  ؛) فجعلھ هللا دعاء أَْصُب إِلَْیِھنَّ 

عن  جابة دعائھ ، فضالً إل هللا تعالى عجّ  نّ أشارة الى إاستجاب) بفاء التعقیب وقد عطف جملة (ف

. وھذا من الطاف هللا س�بحانھ لعب�اده المتق�ین )8(جابةاستجاب) دالة على المبالغة في اإللفظة ( نّ أ

                                                 
 . 2/170 صول في النحواأل   1
 . 110 -109 الموفقي   2
  2/441 ینظر: الكشاف   3
 2/441 المصدر نفسھ   4
 . 2/441المصدر نفسھ    5
 . 6/135 التبیان في تفسیر القران   6
 .2/44 معاني القرآن للفراء   7
 .267/    ینظر: التحریر والتنویر   8
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الذین یلجأون الیھ عند الشدائك والمحن ، والشدة أصعب من ركوب المعصیة التي تفضي بالعبد 

 بتعاد عن خالقھ.الى اال

 ً ل�ى النب�ي ن�وح (علی�ھ الس�الم) إموجھا من الذات المقدس�ة م�ن هللا أي  ،وقد یكون الخطاب عكسیا

ان  من الفعل الكالمي ھو الموعظة والنصح نح�و قول�ھ تع�الى: (إنّ�ي أعظ�ك اإلنجازيوالغرض 

الجھ��ل عل��ى وج��ھ  (ال��وعظ الزج��ر ع��ن القب��یح بم��ا ی��دعو ال��ى. و 46ھ��ود/ تك��ون م��ن الج��اھلین)

م�ن التعبی�ر ب�ـ (الج�اھلین) ی�راد ب�ھ ( نّ أش�ارة الی�ھ ما ینبغي اإل نّ أ. غیر )1( )الترغیب والترھیب

م�ا یك�ون ب�التكرار ال ب�المرة والدفع�ة وب�ذلك یعل�م أنّ�ھ نّ إقرت فیھ ص�فة الجھ�ل ، واس�تقرارھا است

ما وعظھ هللا تعالى بھا وعظ لئال یعود ال�ى مثل�ھ فیتك�رر نّ إأل ما سأل وتحقق منھ الجھل مرة وس

 متأتی��ة م��ن ن��داء ن��وح رب��ھ ق��ائال . والموعظ��ة م��ن هللا)2( )ذل��ك فی��دخل ف��ي زم��رة الج��اھلینمن��ھ 

یَن قَاَل یَا نُوُح (َونَادَٰى نُوٌح َربَّھُ فَقَاَل َرّبِ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْھِلي َوإِنَّ َوْعدََك اْلَحقُّ َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكمِ :

أَْن تَُك�وَن ِم�َن  إِنَّھُ لَْیَس ِمْن أَْھِلَكۖ  إِنَّھُ َعَمٌل َغْیُر َصاِلحٍ ۖ فََال تَْسأَْلِن َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم ۖ إِنِّ�ي أَِعُظ�كَ 

الجھ��ل عل��ى وج��ھ الترغی��ب  (ال��وعظ الزج��ر ع��ن القب��یح بم��ا ی��دعو ال��ىو 45اْلَج��اِھِلیَن)ھود/

(یَ�ا نُ�وُح :قال ل�ھ نْ أ بھ نوحا حین سألھ نجاة ابنھ بجاب هللاأا حكایة عمّ  اآلیة(فھذه .)3( )والترھیب

ما قال هللا سبحانھ لنوح ذلك لما صدر م�ن ابن�ھ م�ن عم�ل غی�ر ص�الح نّ إ. و)4( إِنَّھُ لَْیَس ِمْن أَْھِلَك)

قراب�ة ال�دین  نّ أب� ذاناوفی�ھ ای�ھل�ھ ، أنتف�اء كون�ھ م�ن (تعلی�ل إل) فھ�و إِنَّھُ َعَمٌل َغْی�ُر َص�اِلحٍ (:بقولھ

 .)5( )تھ عمالً غیر صالح مبالغة في ذمةغامرة لقرابة النسب...وجعلت ذا

(نھي عما ل�م یق�ع بع�د ق�ول ن�وح (علی�ھ ) وھو َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلمٌ فال تسألن ( :ثم جاء النھي بقولھ

ھ عل�م ، ول�و ك�ان س�أل لي ب�لیس  اسألك ما نْ أتماع ھذا النھي (رب اني اعوذ بك السالم) بعد اس

 )6( )اف الى المعمول التحقق واالرتكابعوذ بك من سؤالي ذلك لیفید المصدر المضأشیئاً لقیل 

 ثالثاً: االلتزامیات (الوعدیات):

 أفع�ال ن؛ ل�ذا ُعرف�ت ھ�ذه بأنّھ�ا(ینبئ ع�ن المض�مواالسم إّن ھدف ھذه األفعال االلتزام بالوعد و

لتزام طوعاً بفع�ل ش�ئ للمخاط�ب ف�ي المس�تقبل بحی�ث یك�ون الم�تكلم كالمیة یقصد بھا المتكلم اال

معاھ�دة ، والض�مان الوعد، والوعید وال أفعالكمخلصا في كالمھ عازما على الوفاء بما التزم بھ 

 ).، واالنذار....

                                                 
 . .496/ 5البیان في تفسیر القرآن    1
 . . 227/  10 تفسیر القرآنالمیزان في    2
 . 5/496 التبیان في تفسیر القرآن   3
 . 5/494 المصدر نفسھ   4
 . 2/377 الكشاف   5
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في المستقبل ، وعبر عنھ ھو التزام المتكلم بفعل شئ للمخاطب  فعالاأللھذه  اإلنجازيفالغرض 

 .)1( )اتیدھدویھ المتكلم من وعود وتعمدیات وت(الملزمات وھي تعبر عما ینیولجورج 

ل) علیھا دون غیرھ�ا . ق�ال وما یھمنا ھنا ھو الوعود ، القتصار اآلیات المتضمنة لمفھوم (الجھ

ِ ِللَِّذیَن یَْعَملُوَن السُّوَء بَِجَھالٍَة ثُ�مَّ یَتُوتعالى:  ُ (انََّما التَّْوبَةُ َعلَى �َّ ئِ�َك یَتُ�وُب �َّ بُ�وَن ِم�ْن قَِری�ٍب فَأُولَٰ

ُ َعِلیًما َحِكیًما)  .17النساء/. َعلَْیِھْم ۗ َوَكاَن �َّ

ْحمَ وقولھ تعالى:  ٌم َعلَْیُكْم ۖ َكتََب َربُُّكْم َعلَٰى نَْفِسِھ ٱلرَّ تِنَا فَقُْل َسلَٰ أَنَّھُۥ ةَ ۖ (َوإِذَا َجآَءَك ٱلَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِـ�ایَٰ

ِحیٌم)) لٍَةۢ ثُمَّ تَاَب ِمۢن بَْعِدهِۦ َوأَْصلََح فَأَنَّھُۥ َغفُوٌر رَّ ا بَِجَھٰ  .54نعام/األ.َمْن َعِمَل ِمنُكْم ُسٓوًءۢ

َربَّ�َك ِم�ْن  (ثُمَّ إِنَّ َربََّك ِللَِّذیَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَھالٍَة ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا إِنَّ وقولھ تعالى: 

 .119)النحل/ بَْعِدَھا لَغَفُوٌر َرِحیمٌ 

یجعلھا  اآلیات الثالث جاءت في سیاق التوبة مستعمال القرآن فیھا لفظة (جھالة) مما نّ والالفت إ

، وھ�و وع�د هللا س�بحانھ بالتوب�ة لھ�ؤالء ال�ذین ذك�رھم ف�ي  اإلنج�ازيمتقاربة من حیث الغ�رض 

یة منھا تنوعت طرق التعبیر القرآني عن ھذا الوعد ، فجعل لكل آومع ذلك فقد الكریمات  اآلیات

ول�ى والت�ي تتض�من وع�دا م�ن هللا الكالمیة في اآلی�ة األ فعالاألفخرى خصوصیة تختلف عن األ

ِ بقبول التوبة في قولھ ( قبول التوبة القریبة  نّ أعلى هللا قبولھا)....ومفھومھ ھو ) والمراد (َعلَى �َّ

 .)2( )حق من 

ئَِك یَتُوُب َعلَْیِھْم) فالوعد بالتوبة ك�ان ص�ریحا وقولھ ( و ، م�ا) الت�ي تفی�د الحص�رنّ إمؤك�دا ب�ـ (فَأُولَٰ

(على) ھنا حرف لالستعالء المجازي بمعنى التعھد والتحقق فھي تفید تحقق التعھ�د ، وق�د تس�لط 

اد ب�ھ جھال�ة ھن�ا ی�ر. وال)3( )ِم�ْن قَِری�بٍ الحصر عل�ى الخب�ر وذك�ر ل�ھ قی�دان، وھم�ا (الجھال�ة)و (

یم��ان وف��ي ھ��ذه مح��ة ، وغلبتھ��ا عل��ى ص��وت العق��ل واإلھ��واء الجا(طغی��ان الغرائ��ز وس��یطرة األ

ھ حینما یقع تحت تأثیر الغرائز الجامح�ة، ینتف�ي نّ أیفقد المرء العلم بالمعصیة إالّ لم  نْ إالصورة و

ر عن�ھ عبّ� . وھ�ذا م�ا)4( )العلم ؟ألثره مساٍو للجھ�ل عم�الً  دور العلم ویفقد مفعولھ وأثره ، وفقدان

م�ن ( . وقول�ھ)5( )فی�ھ كعل�م الع�الم  یعلم�ون ُكن�ھ م�اھ ذن�ب ، ولك�ن الیجھل�ون انّ� (الالفّراء بقولھ :

ب�ین وج�ود المعص�یة ، وب�ین حض�رة  م�ا يھ سمیب، كأنّ ان قرمیتوبون بعض زقریب) یراد بھ (

 .)6( )زاء ھذا الزمان فھو تائب من قریبجأتاب من  ي جزءأالموت زمانا قریباً، ففي 

                                                 
 . 90 التداولیة، ترجمة :قصي العتابي   1
 . 3/70 في تفسیر كتاب هللا المنزل األمثل   2
 . 4/277 ینظر: التحریر والتنویر   3
 . 3/68 في تفسیر كتاب هللا المنزل األمثل   4
 . 1/259 معاني القرآن   5
 . 1/521 الكشاف   6

378



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29العلمي الدولي األول  / المؤتمر 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414           الثاني / العددالكوت الجامعة  كلیة         
 

ُ) فھ�و بف�ي قول�ھ: والوعد الثاني  ئِ�َك یَتُ�وُب �َّ  نّ أع�الم ب�إمثاب�ة ع�دة بم�ا یف�ي م�ن التوب�ة ، و(فَأُولَٰ

ف�ي قول�ھ (َكتَ�َب  یظھ�ر. اّما اآلیة الثانیة فالفعل الكالمي الذي یفید الوع�د )1(الغفران كائن المحالة

ْحَمةَ) فھي  األم�رم�ن نت�ائج الكتاب�ة توكی�د  نّ ذ إإكنایة ع�ن االل�زام والتعھ�د ،  َربُُّكْم َعلَٰى نَْفِسِھ ٱلرَّ

. غی�ر )3( )عة رحمة هللا وقبولھ التوبة م�نھم(لیسرھم ویبشرھم بس؛.واستعمل(الرحمة))2( وثبوتھ)

ص��الح) إ) تتبعھا(توب��ة)و (بجھال��ةٍ  وءِ الّس�� قب��ول التوب��ة مرھون��ة بقی��ود أو ش��روط ھ��ي (عم��لُ  نّ أ

 نّ أل؛سوءاً عن حماقة م�ن نفس�ھ وس�فاھة عمل  نْ (أي مَ الجھالة ھنا ال یختلف عن سابقتھ ومعنى 

) ھ ھ�و المناس�ب لتحقی�ق معن�ى الرحم�ةالمؤمن ال یأتي بالسیئات إالّ عن غلب�ة ھواه...وھ�ذا الوج�

. )4( )داللة على تحقیق التوبة بحقیقتھ�اصلح) للوأب جاء تقیید قولھ (تاب) بقولھ (وفي ھذا التركی

ِح�یٌم) فج�اء بوص�فین دال�ین :بعد تحقق ھذه الشروط یأتي الوعد بقبول التوبة بقولھ  (فَأَنَّھُۥ َغفُوٌر رَّ

ْحَمةَ) . :على كثرة المغفرة والرحمة لیتناسب مع قولھ  (َكتََب َربُُّكْم َعلَٰى نَْفِسِھ ٱلرَّ

(ولزی�ادة ) (إِنَّ َربَّ�َك ِم�ْن بَْع�ِدَھا لَغَفُ�وٌر َرِح�یمٌ  :فالوعد بقبول التوبة ینحصر بقولھا اآلیة الثالثة امّ 

) باس�مھا نّ إتوكی�د والم االبت�داء ویتص�ل خب�ر (على االھتمام الحاصل بح�رف البالخبر  االھتمام

 ،لھ�معد بینھما، ووقع الخبر بوصف المبالغ�ة ف�ي المغف�رة والرحم�ة ، وھ�و كنای�ة ع�ن غفران�ھ بل

 .)5( )ف هللا بھاتین الصفتین العظیمتینیاھم في ضمن وصإورحمتھ 

وء بجھال�ة وھ�ي یك�ون عم�ل الّس� نْ راً عنھم�ا ب�أص�الح معبّ�التوب�ة واإل وقد وضع شروطا لقب�ول

ل�م یخ�ل المح�ل ع�ن عل�م م�ا مص�حح  نْ عن�ى ع�دم االنكش�اف الت�ام للواق�ع وإتستعمل بم (كثیرا ما

ھ�واء النفس�انیة تغلب�ھ وتحمل�ھ حرمات وھو یعلم بحرمتھ�ا ، لك�ن األللتكلیف كحال من یقترف الم

ر عن�ھ . والشرط الثاني عبّ )6( )مخالفة والمعصیة على المعصیة وال تدعھ یتفكر في حقیقة ھذه ال

الجملة المعطوفة ب�ـ (ث�م) تض�منت  ألنّ ؛(ثم للترتیب الرتبي ) فجاء بـ (ثُمَّ تَابُوا ِمْن بَْعِد ذَِلكَ :بقولھ

. )7( )ا سبق من وعی�دم عند المخاطبین ممّ ھلمغفرة والرحمة من آثارھا، وذلك أالتوبة وان احكم 

ص��الح مكم�الً للتوب��ة لتبط��ل ال��زعم القائ��ل (اإلذ یع��د ر عن��ھ ب�ـ (اص��لحوا) ، إالثال��ث عبّ��والش�رط 

                                                 
 . .1/521 المصدر نفسھ   1
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 ،وتحق�ق ھ��ذه الش��روط یفض��ي ال��ى مغف��رة هللا.)1( )فر هللامس��ح آالف ال��ذنوب ب��تلفظ اس��تغ بإمك�ان

 وتوبتھ على عباده.

 اإلنس�انلفظة (جھالة) تعني غلبة األھواء والشھوات على العقل عند  وبناء على ھذا یتبین لنا أنّ 

تترك�ز ح�ول  ةاإلنجازی�كالمی�ة قوتھ�ا  أفع�الن في سیاق التوب�ة والمغف�رة  ض�م تي إّال أھا ال تنّ أو

وتھ�ذیب ،لجمل�ة ش�روط تفض�ي ال�ى ص�الح نفس�ھ  اإلنسانوتوبتھ المتأتیة من خضوع ،وعد هللا 

 والرحمة من هللا. ،المغفرة تأتيروحھ ، فحینما یصل الى مرحلة النقاء 

 

 ات:یالتعبیر

ر بھ��ا الم��تكلم ع��ن مش��اعره ف��ي ح��االت الرض��ا كالمی��ة یعبّ�� أفع��ال (ھ��اتوص��ف التعبیری��ات بأنّ 

والفش�ل ...وت�نعكس اث�اره النفس�یة والش�عوریة عل�ى  ،والنج�اح ،والح�زن،والس�رور  ،والغضب،

ظھ��ار الن��دم، والحس��رة، إوالمواس��اة، و ،والتھنئ��ة ،واالعت��داد ،الش��كر أفع��الالم��تكلم وی��دخل فیھ��ا 

 .)2( )الخ ... والشوق، والحب والكره، ،لتمنيوا

ع�ل كالم�ي یعنینا من التعبیرات النفسیة التي یعبر بھا الم�تكلم ع�ن نفس�ھ ھ�و التجھی�ل وھ�و ف وما

عب��ر عن��ھ المفس��رون بمص��طلح (المتارك��ة) ف��ي قول��ھ تع��الى: (َوإِذَا َس��ِمعُوا اللَّْغ��َو أَْعَرُض��وا َعْن��ھُ 

 .55القصص/ َوقَالُوا لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسَالٌم َعلَْیُكْم َال نَْبتَِغي اْلَجاِھِلیَن)

لیعب��ر بھ��ا ع��ن  ؛وتجاھ��ل  ،ومش��اركة ،ع��راضإ قرآن��ي ق��د اس��تعمل الفاظ��اً ت��نم ع��نفالتركی��ب ال

ف��ي  ةاإلنجازی��عراض وھ��و فع��ل كالم��ي قدرت��ھ منین تج��اه الك��افرین ، فب��دأھا ب��اإلمش��اعر الم��ؤ

(لغو الكالم بدلیل تعلقھ بالسمع والمراد سقط القول ال�ذي ال ینبغ�ي التجاھل عند سماع اللغو وھو 

 م�ا س�معوه اعرض�وا عن�ھ ، ول�م یق�ابلوهك�ل مافی�ھ خش�ونة، ول�ذا ل و االشتغال بھ مع ھ�ذر وس�ب

 .)3( )بمثلھ

نفس�نا ھ�ا أل) ق�د رض�ینا ب(لَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم) ھو تعبیر عن مشاعرھم (لَنَا أَْعَمالُنَا:ثم قالوا 

اكتف�وا .والمقص�ود ب�ذلك انھ�م ل�م یق�ابلوھم بالس�ب ب�ل )4( )نفس�كمَمالُُكْم) قد رضیتم بھا أل(َولَُكْم أَعْ 

الموادعة  اركة المكنى بھا عنسالم المت() المقصود بھ وكذلك في قولھ (َسَالٌم َعلَْیُكمْ  )5(اركةتبالم

ارك�ة ، فھ�م ) وھذه الجملة تعلی�ل للمت(َال نَْبتَِغي اْلَجاِھِلینَ  ثم ختم اآلیة )6( )ان ال نعود لمخاطبتكم 

                                                 
 .7/196 في تفسیر كتاب هللا المنزل األمثل   1
 .108آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر    2
 .16/55 في تفسیر القرآن  المیزان   3
 .18/282 جامع البیان   4
 .16/55 ینظر: المیزان   5
 .146/ 20التحریر والتنویر    6
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ھل الجھالة ب�ا� وب�دین الح�ق، أون مخالطة یحب لذلك فھم ال ؛ األخالققوم یطلبون العلم ومكارم 

 لمش��ترك فیھ��ا ، ولع��لّ واھ��ل ُخل��ق الجھ��ل ال��ذي ھ��و ض��د الحل��م ، فاس��تعمل الجھ��ل ف��ي معنیی��ھ ا

 .)1( بي جھل الذي بذا علیھم بلسانھ أتعریض بكنیة 

 :الحواري االستلزامثانیاً. 

متع�ددة  بأسالیبن الكریم خطاب هللا تعالى الى عباده عامة على اختالف ثقافاتھم وعقلیاتھم آالقر

الح�وار ھ�و  نّ أجة، وغیرھا، غیر المداولة والمحاومنھا: الخطبة والحوار والمناقشة والمحاورة 

 االس��تلزام. ل��ذا س��نتناول ف��ي ھ��ذا المبح��ث )2( كث��ر تف��اعال واث��راً واس��تجابة وفائ��دةس��لوب األاأل

(الوارد بصیغة التفاعل موض�وعاً للت�داولیات ، سس تواصلیة ، فالتحاور أبني على الحواري الم

تفاعلی�ة ممارس�ة تخاطبی�ة  -فیما ی�رى ال�بعض -تدعمھ جملة موضوعات من داخل اللغة ، فاللغة

 .)3( )اتماء الى المجموعة اللغویة نفسھخرى مستمعة ، محكومة باالنأتقوم بین ذوات متكلمین و

یمك�ن وس�مھ بالتواص�ل الض�مین  لنوع م�ن التواص�ل سالحواري تؤس االستلزامظاھرة  نّ أغیر 

ا ل�ذ ؛س�مع المس�تمع یس�مع كالم�ا یفھ�م غی�ر م�ا نّ ألم یقول كالماً ویقصد غیره، كم�ا المتك نّ ،أي إ

فحسب فیم�ا تحدد  ذا روعي ارتباط معناھا بسیاقات انجازھا ، الإفان كثیر من العبارات اللغویة 

ن معنى صریح الى تدل علیھ صیغھا الصوریة ، بل یلزم ایجاد تأویل آخر مالئم یحتم االنتقال م

فس�یراً ص�ریحا تل�ذا ن�راه یق�دم  ؛یعد آلیة من آلیات انتاج الخط�اب االستلزام نّ وأل ؛معنى مستلزم

 .)4( العبارات المستعملةا تؤدیھ كثر ممّ أا یقول بالفعل ، أي كثر ممّ أیعني  نْ ألقدرة المتكلم على 

ھ��و  ف��األولھن��اك معنی��ین للجمل��ة معن��ى داللی��اً ومعن��ى ت��داولیاً ،  نّ نش��یر ال��ى أ ن��ا الب��د أنْ نّ أغی��ر 

ل اللغ�وي المباش�ر، فع�المعنى المعجمي مضافاً الیھ العالقات النحوی�ة، واص�طلح عل�ى تس�میتھ ال

ولھ�ذا المعن�ى  ؛ن الم�تكلم والمس�تمع مھ الحوار بیوالثاني المعنى التداولي ھو المعنى الذي یستلز

الح��واري  االس��تلزاموج��دناه جلی��اً ف��ي  م��اوھ��ذا  .)5(ول��ىاأل ةاإلنجازی��نجازی��ة تخ��الف الق��وة إق��وة 

ذ ج��اء ض��من إق��وامھم أالس��الم) و الم��رتبط بمفھ��وم الجھ��ل الس��یما الح��وار ب��ین االنبی��اء (عل��یھم

الذي تم انتاجھ�ا فیھ....العملی�ة التواص�لیة یرورة تواصلیة داللیة التنفك عن المقام التواصلي ((س

 .)6( )قاماً تواصلیاً معیناً التي تفترض منتجاً ومتلقیاً وم

                                                 
 .20/146ینظر: التحریر والتنویر    1
 .18محمود عكاشة  ،ینظر: تحلیل الخطاب   2
 .20الحواري  االستلزامو ،47الماركسیة وفلسفة اللغة    3
 .142-141، واالقتضاء في التداول اللساني 8-7الحواري  االستلزامینظر:    4
 .213ینظر: الداللة والنحو   5
 .15تداولیة الخطاب السردي   6
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َوَجاَوْزنَا بِبَنِي إِْسَرائِیَل اْلبَْحَر فَأَتَْوا َعلَٰى قَْوٍم یَْعُكفُوَن َعلَٰى أَْصنَاٍم لَُھْم ۚ قَالُوا (من ذلك قولھ تعالى: 

ًھا َكَما لَُھْم آِلَھةٌ ۚ قَاَل إِنَُّكْم قَْوٌم تَْجَھلُونَ یَا ُموَسى اْجعَْل   .138/ األعراف )لَنَا إِلَٰ

ج�واب  نّ إذ إ. )1(فی�ھ انتھ�اك لمب�دأ المناس�بةالحواري بین موسى(علیھ السالم) وقومھ  االستلزامف

یواظب��ون عل��ى عب��ادة وا عل��ى ق��وم ال��ذین م��رّ  -عالق��ة ل��ھ بطل��ب قوم��ھ  موس��ى (علی��ھ الس��الم) ال

 .)2(یجعل لھم صنماً یعكفون علیھ نْ أوھو  -االصنام

. لنبیھم الكریم، )3(ذ قاموا بتقدیم اقتراحإیھم ، لب ضمن سیاق تفاعلي بینھم وبین نبوجاء ھذا الط

وھ��ذا االقت��راح قوب��ل ب��الرفض الق��اطع ، ولكن��ھ ل��م یك��ن رفض��اً ص��ریحاً ، ب��ل رف��ض ض��مني ، 

وال ،ا رأى م��نھم عظ��م مّم��أجھ��ل  ال ھألنّ�� ؛ده(وص��فھم بالجھ��ل المطل��ق وأك��ذ إھ��ل، منع��وت بالج

 نْ أالمس��تحق للعب�ادة، وم�ا ال�ذي یج��وز  نْ (َم�ھ�م یجھل�ون نّ أل؛م�ا ك�ان جھلھ�م مطلق��اً نّ إو )4( )أش�نع

 یج�وز علی�ھ وم�ا ال راد تجھل�ون م�ن ص�فات هللا م�اأیك�ون  نْ أتقرب بھ الى هللا تعالى، ویحتم�ل ی

 .)5( )یجوز

، فلم یج�د صالة الحسأتھم على یجرون في حیانھم كانوا قوماً مادیین حسیین وجھلھم متأٍت من أ

فھ�امھم عل�ى أتوحی�د هللا س�بحانھ ال�ى م�ا یق�ارب یتنزل في بی�ان  نْ أمن  موسى (علیھ السالم) بدأً 

. فجاء بصیغة )6(طریق الوثنیة طریق باطل نّ أ على جھلھم بمقام ربّھم مع والً أتصورھا فالمھم 

(تجھلون) للداللة على تجد ذلك على سبیل االستمرار، وھذا مؤشر لما كان منھم في السابق م�ن 

التمرد والعصیان ومثلھ قولھ تعالى: (َواْذُكْر أََخا َعاٍد إِْذ أَْنذََر قَْوَمھُ بِاْألَْحقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِم�ْن 

َ إِنِّي أََخاُف َعلَْیُكْم َعذَاَب یَْوٍم َعِظیٍم بَْیِن یَدَْیِھ َوِمْن َخْلِفِھ أَ  قَ�الُٓواْ أَِجئْتَنَ�ا ِلتَأْفَِكَن�ا َع�ْن  الَّ تَْعبُدُوا إِالَّ �َّ

ِ َوأُبَلِّغُُك�ْم  ِدقِیَن قَاَل إِنََّما اْلِعْل�ُم ِعْن�دَ �َّ ِكنِّ�ي َم�ا أُْرِس�َءاِلَھتِنَا فَأْتِنَا بَِما تَِعدُنَآ إِن ُكنَت ِمَن ٱلصَّٰ ْلُت بِ�ِھ َولَٰ

 .23-21أََراُكْم قَْوًما تَْجَھلُوَن) االحقاف/

ففي جواب النبي ھود (علی�ھ الس�الم) انتھ�اك لمب�دأ المناس�بة ومب�دأ الك�م ، فانتھ�اك مب�دأ المناس�بة 

ِ َوأُبَلِّغُُك��ْم َم��ا أُْرِس��ْلُت بِ��ھِ یتمث��ل بع��دم تط��ابق الج��واب (  نّ أي الظ��اھر ، غی��ر ) ف��إِنََّم��ا اْلِعْل��ُم ِعْن��دَ �َّ

فق�ال  ،24األحق�اف /  )بِ�ِھ ۖ  اْس�تَْعَجْلتُمبَ�ْل ُھ�َو َم�ا ( :ھم استعجلوا العذاب بدلیل قول�ھنّ أالمعنى یتوجھ ب

ً  لھم: ال  .)7( علم عندي بالوقت الذي یكون فیھ تعذیبكم حكمة وصوابا

                                                 
 .38في البحث اللغوي المعاصر دة ینظر: آفاق جدی   1
 .2/141 ینظر: الكشاف   2
 .147من النحو الى التداولیة ینظر: مغامرة المعنى   3
 .2/141 الكشاف   4
 .4/528 التبیان في تفسیر القرآن   5
 .167/  26ینظر: نظم الدرر    6
 .4/310 ینظر: الكشاف   7
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ھ نّ�إذ ق�ال لھ�م إراد تھكم�اً ب�ھ ، ت�ى أھم جعل�وا الع�ذاب ف�ي مكنت�ھ ی�أتي ب�ھ منّ أوقد یوجھ المعن�ى ب�

 )1( ب�ھ ون�ا وتطاوع�اً أي ال نت�أخر اإلتی�انبینھ وبین هللا تعا نّ أاً یمرسل من هللا فجعلوا ذلك مقتض

ِكنِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجَھلُونَ . ھ ل�یس علی�ھ إالّ نّ�أبالغ خبار باإلإ) فیھ وقولھ ( َوأُبَلِّغُُكْم َما أُْرِسْلُت بِِھ َولَٰ

ل�ذلك حس�ن قول�ھ:  ؛هللا تصدیقھم في نف�ي علم�ھ ب�ذلك  كان معنى قصر للعلم المطلق علىوذلك، 

ِكنِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجھَ  ماً ھو كالرؤیة غالظاً شداداً ، علعلمكم ألُوَن) مستدركاً علمھ بجھلھم أي (َولَٰ

قلة العل�م ، تج�ددون ذل�ك عل�ى س�بیل كم مع ذلك صفة الجھل وھو الغلظة في غیر موضعھا مع ب

للدالل�ة ذ ل�م یقتص�ر عل�ى (تجھل�ون) ب�ل زاد (قوم�اً) إتدل علیھ (تجھل�ون)  .وھذا ما)2(االستمرار

ھ��ا عّم��ت جمی��ع نّ أم��ن مقوم��ات ق��ومیتھم وللدالل��ة عل��ى الجھال��ة م��نھم حت��ى ص��ارت  نك��عل��ى تم

 .)3(القبیلة

كل ما تقدم یعدّ جوابا لقولھم (أَِجئْتَنَا ِلتَأْفَِكنَا َعْن َءاِلَھتِنَا فَأْتِنَ�ا بَِم�ا تَِع�دُنَآ إِن ُكن�َت ِم�َن  نّ أفالمالحظ 

ِدقِیَن) وھذا انتھاك لمبدأ الكم الذي ا . مّم�)4(در الس�ؤالیك�ون الج�واب فی�ھ عل�ى ق� نْ أیقتض�ي  ٱلصَّٰ

لس��الم) ھ��ؤالء الق��وم بالجھ��ل الحتم��االت ووص��ف النب��ي ھ��ود (علی��ھ ایجعل��ھ اس��تلزاماً حواری��اً 

سل لم یبعثوا مقترحین والسائلین ع�ن غی�ر م�ا أذن الرُ  نّ أتعلمون  كم النّ إوھي:  الّسیاقیقتضیھا 

ھ نّ�أوجھلكم فیغلب عل�ى ظن�ي ،على كفركم كم بقیتم مصرین نّ إو أما بعثوا مبلغین ، نّ إلھم فیھ ، و

نك��م أوالوقاح��ة التام��ة ، أو  ،بس��بب ھ��ذا الجھ��ل المف��رط ،ق��رب الوق��ت ال��ذي ین��زل عل��یكم الع��ذاب

یض�اً أم ك�وني ص�ادقاً ولك�ن ل�م یظھ�ر لك�م ك�م ل�م یظھ�ر لك�نّ أوھ�ب  ،تصرون على طلب الع�ذاب

وكل ھذه االحتماالت ج�ائزة  )5(على الطلب الشدید لھذا العذاب جھل عظیم فاإلقدامكوني كاذباً ، 

 ومرادة.

یستدعي بناء على متطلبات المقام الذي  اإلنكارالحواري ضمن سیاقات شدیدة  االستلزامقد یأتي 

أَئِ�نَُّكْم لَتَ�أْتُوَن تُْبِص�رون  (َولُوًط�ا إِْذ قَ�اَل ِلقَْوِم�ِھ أَتَ�أْتُوَن اْلفَاِحَش�ةَ َوأَْن�تُمْ ذلك فمن ذل�ك قول�ھ تع�الى: 

َجاَل َشْھَوةً ِمْن دُوِن النَِّساِء ۚ بَ   .55-54النمل/ )ْوٌم تَْجَھلُونَ ْل أَْنتُْم قَ الّرِ

داة تص�بغ الجمل�ة بص�یغة أنجازیة حرفیة مؤشر لھا ب�إاب لوط (علیھ السالم) لقومھ قوة ففي خط

َج��اَل َش��ْھَوةً) والھ��دف م��ن )6(اس��لوبیة . كاالس��تفھام ف��ي (أَتَ��أْتُوَن اْلفَاِحَش��ةَ) و (أَئِ��نَُّكْم لَتَ��أْتُوَن الّرِ

واستس��ماج ھ��ذه الفعل��ة الش��نعاء  زی��ادة ف��ي التقب��یح(الت��وبیخي ال��ذي تك��رر  اإلنك��اراالس��تفھام ھ��و 

                                                 
 .25/47ینظر: التحریر والتنویر،    1
 .26/167 ینظر: نظم الدرر   2
 .25/48 ینظر: التحریر والتنویر   3
 .37ینظر: آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر    4
 .17/405ینظر: اللباب في علوم الكتاب   5
 .35 ظر: التداولیة عند العلماء العربین   6
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اس�تلزامي جع�ل االس�تفھام یخ�رج ع�ن  ھو معنى حواري اإلنكارف )1( )نوامیس الطبیعةلالمخالفة 

ولك��ي یقن��ع النب��ي ل��وط قوم��ھ بھ��ول الفاحش��ة الت��ي ارتكبوھ��ا  )2(معن��اه الحقیق��ي وھ��و طل��ب الفھ��م

ھا فاحشة وذلك نّ أي أنتم  تعلمون ، أاإلنكاراستعمل جملة الحال (َوأَْنتُْم تُْبِصرون) متضمنة لتأكید 

 ھم ك�انوا النّ أل ؛و بمعنى النظرأب ، وھو العلم، (تبصرون) من بصر القل نّ أعظم لذنوبكم على أ

وھ�ي  ، فضالً عن استعمال رابطة حجاجیة)3( الفاحشة (اللواطة) عنداً وتمرداً یسترون حال فعل 

ال�ى التوكی�د  فإض�افةقن�اع ، ي س�یاق اإلف� اس�تئنافیةفي مقدمة جمل�ة  تأتي) حین نّ إداة التوكید (أ(

الت�ي تتق�دمھا ن ارتباطھ�ا داللی�ا م�ع الجمل�ة إداة ، ف�ص�ل وض�ع ھ�ذه األأنى والذي نج�ده ف�ي للمع

اجتماعھ�ا م�ع ال�الم ودخولھ�ا عل�ى الجمل�ة االس�تفھامیة للدالل�ة  نّ أكم�ا .)4( )ة حجاجیةیكسبھا قیم

مض�مون الجمل�ة م�ن االس�تبعاد بحی�ث ال یص�دقھ اح�د والجمل�ة عل�ى أي ح�ال ف�ي مح�ل  نّ أ على

ِكنِّي أََراُكْم قَْوًما تَْجَھلُوَن) وھذا التركیب فیھ  :ثم ختم قولھ )5(التفسیر للفحشاء استلزام حواري (َولَٰ

(تجھل�ون) وبی�ان  :انتھك فیھا مبدأ المناسبة بین قولھ (تبصرون) التي تدل على العلم ، ال�ى قول�ھ

و یك�ون س�فیھاً ال یمی�ز ب�ین أحھ�ا ، (فع�ل م�ن یجھ�ل قبفعل�ون ھ�ل) انھ�م یالمقص�ود (بالج نّ أذلك 

 .)6( )نى المخاطبلكون الموصوف بھ في معالحسن والقبیح ، أو تجھلون العاقبة ، والتاء فیھ 

(فََم�ا َك�اَن َج�َواَب قَْوِم�ِھ إِالَّ أَْن قَ�الُوا اً لمبدأ المناس�بة ، ق�ال تع�الى: ا جواب قومھ فقد كان انتھاكأمّ 

 . 56) النمل/نَُّھْم أُنَاٌس یَتََطھَُّرونَ أَْخِرُجوا آَل لُوٍط ِمْن قَْریَتُِكْم ۖ إِ 

��ُرونَ و (إِنَُّھ��ْم ) فقولھم(أَْخِرُج��وا آَل لُ��وطٍ   اإلنك��اریتناس��ب م��ع  لم��ؤمنین ال) ھ��و ط��رد لأُنَ��اٌس یَتََطھَّ

مج�رد  ألنھ ؛خباري غیر مالئمإنفسھم ، فقولھم یدافعوا عن أ أنْ فاألولى القبیحة ،  ھمأفعالبعلیھم 

ج�ابتھم بجملت��ین إذ كان��ت إ )8( . فض��الً ع�ن انتھ��اك لمب�دأ الك�م)7( م�ن أی�ة فائ��دة بالنس�بة للمخاط�ب

 .  )9( انھم یتنزھون عن القاذورات كلھا و (یتطھرون) أرادوا بھ االستھزاءوالمراد منھا 

مس��تلزمة  فأص��بحتالنص��وص القرآنی��ة المتقدم��ة ق��د انتھك��ت مب��دأ المناس��بة  نّ أوالج��دیر بال��ذكر 

 نّ أك�ان یب�دو ف�ي الظ�اھر  نْ إمباشر بین المتكلم والمخاطبین و ترابطاً غیر ھناك نّ أحواریاً غیر 

                                                 
 .231/ 7 وبیانھاعراب القرآن    1
 .35 ظر: التداولیة عند العلماء العربین   2
 .191/  4 ینظر: فتح القدیر    3
 . 163ینظر : تداولیة الخطاب السردي   4
 .378/  20:  في تفسیر القرآن المیزان :ینظر   5
 .19/216روح المعاني،  ، 571-20/570أنوار التنزیل،    6
 .141 والتواصل في التداولیة المعاصرة :ینظر   7
 .37 في البحث اللغوي المعاصر ینظر: آفاق جدیدة   8
 .3/379 ینظر: الكشاف   9
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قة لھ بالقول على حین جاء قولھ تعالى: (َوإِْذ قَاَل ُموَس�ى ِلقَْوِم�ِھ إِنَّ ّ�َ یَ�أُْمُرُكْم أَْن الع الجواب ال

َِّخذُنَا ُھُزواً قَاَل أَُعوذُ بِاّ�ِ أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِھِلیَن)البقرة/  .67تَْذبَُحواْ بَقََرةً قَالُواْ أَتَت

نبي هللا یستھزئ بھم لعدم وجود رابطة عن�دھم ب�ین ذب�ح  نّ أذ یرى قوم موسى إنعدم الروابط ، م

ذ ب�دأ الح�وار بقول�ھ: (إِنَّ ّ�َ إ. )1(البقرة وما یسألونھ من فصل الخصومة والحص�ول عل�ى القات�ل

ف�ي مقدم�ة  ت�أتي) م�ن ال�روابط الحجاجی�ة الت�ي تفی�د التوكی�د ح�ین یَأُْمُرُكْم أَْن تَْذبَُحواْ بَقَ�َرةً) و(إنّ 

(فلم�ا س�معوا ذل�ك من�ھ ة على اھتمام موسى بھ�ذا الخب�ر ، . ، وفیھا دالل)2(اق االقناعجملة في سی

. وف�ي اس�تفھامھم ھ�ذا خ�روج )3( )الوا عنھ قالوا أتتخ�ذنا ھ�زواً ؟ ولیس في ظاھره جواب عّما س

.وھ�و التعج�ب م�ن )4(الحرفیة، وھو االستفھام ال�ى معن�ى ح�واري اس�تلزامي ةاإلنجازیعن قوتھ 

ل�ـ  )5(فھ والجھال�ةلم یحملوه إالّ على نبي هللا یستھزئ بھم ، فرموه باالستھزاء والسّ قول موسى و

 )6( )ی�ة فائ�دة بالنس�بة للمخاط�بأغیر مالئم اذا ك�ان مج�رداً م�ن یعتبر  نْ أخباریاً یمكن إ(ان قوالً 

بِ�اّ�ِ أَْن أَُك�وَن ِم�َن (أَُعوذُ ل�ذا ردّ عل�یھم ق�ائالً: ؛كالم موسى (علیھ السالم) فائدة  فھم ال یرون في

الم�رء ال  ن العیاذ با� أبلغ كلمات النفي ، فأنّ أل ؛(أعوذ با�) مبالغة في التنزه  اْلَجاِھِلیَن) فقولھ:

یق���در علی���ھ اال هللا ف���الھزؤ فی���ھ احتق���ار  راد ان یتغل���ب عل���ى ام���ر عظ���یم الأاذا  یع���وذ ب���ا� اّال 

یك�ون  نْ أنف�ى  قام الرسول ، لذا تبرأ من�ھ موس�ى ب�أنّ واستخفاف للممزوح معھ ، وھذا ال یلیق بم

ھ ل��یس بجاھ��ل ال��ى یق��ول بأنّ�� ھ الس��الم ع��دل ع��ن أنْ النب��ي موس��ى علی��ان غی��ر  )7( م��ن الج��اھلین

 یك�����������������������������������������ون م�����������������������������������������ن  االس�����������������������������������������تعاذة ب�����������������������������������������ا� أنْ 

الخروج عن جواب السائل المسترشد  فضالً عن أنّ  اإللھیةخذ بالعصمة أذلك منھ  نّ أل ؛الجاھلین

 جھل. الھزءالى 

قد یعترض الكفار على الرسل ، واعتراضھم یتنافى مع العقل فیستلزم ذلك اقناعھم بجواب یزید 

َولَقَدْ (في قولھ تعالى : على ھذا االعتراض في الكم والمناسبة فیكون ثمة استلزام حواري كما 

بِیٌن أَن الَّ تَ  ً إِلَى قَْوِمِھ إِنِّي لَُكْم نَِذیٌر مُّ ْعبُدُواْ إِالَّ ّ�َ إِنَِّي أََخاُف َعلَْیُكْم َعذَاَب یَْوٍم أَِلیٍم  أَْرَسْلنَا نُوحا

ثْلَنَا َوَما نََراَك اتَّبَعََك إِالَّ الَّذِ  یَن ُھْم أََراِذلُنَا فَقَاَل اْلَمألُ الَِّذیَن َكفَُرواْ ِمن قِْوِمِھ َما نََراَك إِالَّ بََشراً ّمِ

أْيِ َوَما نََرى لَكُ   .27 - 25ھود)ٍل بَْل نَُظنُُّكْم َكاِذبِیَن ْم َعلَْینَا ِمن فَضْ بَاِدَي الرَّ

                                                 
 .1/200 في تفسیر القرآن ینظر: المیزان   1
 .163 ینظر: تداولیة الخطاب السردي   2
 . 1/294 التبیان في تفسیر القرآن   3
 .35 ظر: التداولیة عند العلماء العربین   4
 .201-1/200 میزان في تفسیر القرآنینظر: ال   5
 .141في التداولیة المعاصرة والتواصل،   6
 .1/548ینظر: التحریر والتنویر،   7
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ھا في هللا لو أراد أن یجعل نّ أھ بشر وإذ اعتراض أشراف القوم على نبوة نوح (علیھ السالم) بأنّ 

لذا قالوا : َوَما نََرى لَُكْم َعلَْینَا ِمن فَْضٍل ، فضال عن اتباعھ كانوا  ؛أحد من البشر لجعلھم فیھم 

األنبیاء صلوات  ألنّ ؛ھم عابوا نبي هللا بما ال عیب فیھ ( وكان ھذا جھال منھم ألنّ ، )1(من الفقراء

ت وھم ئاولیس علیھم تغییر الصور والھی ،یأتوا بالبراھین واآلیات هللا علیھم إنما یتلى علیھم أنْ 

ن (لذا خاطبھم نبیھم بقولھ:؛ )2( )یرسلون الى الناس جمیعا  قَاَل یَا قَْوِم أََرأَْیتُْم إِن ُكنُت َعلَى بَیِّنٍَة ّمِ

یَْت َعلَْیُكْم أَنُْلِزُمُكُموَھا َوأَنتُْم لََھا َكاِرُھوَن َویَا قَْوِم ال ْن ِعنِدِه فَعُّمِ بَِّي َوآتَانِي َرْحَمةً ّمِ ُكْم َعلَْیِھ  أَْسأَلُ رَّ

الَقُو َربِِّھْم َولَـِكنِّيَ  أََراُكْم قَْوماً  َماالً إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى ّ�ِ َوَما أَنَاْ بَِطاِرِد الَِّذیَن آَمنُواْ إِنَُّھم مُّ

 . 29-28ھود)تَْجَھلُونَ 

یكون أساساً  یز كل قول یمكن أنْ ( تمالسالم) المالئمة الحجاجیة وھي  فقد استعمل نوح (علیھ

ب أو أساساً لسلسلة یغیر خزان المعارف والقناعات لدى المخاط ستخالص استدالل قابل ألنّ ال

یَْت لذا بدأ بقولھ: .)3( )حجاجیة صریحة ْن ِعنِدِه فَعُّمِ بَِّي َوآتَانِي َرْحَمةً ّمِ ن رَّ (إِن ُكنُت َعلَى بَیِّنٍَة ّمِ

ما اتبعوك غیر محققین . فاعلم إنّ الذین اتبعوك  قالوا : إنّ  أنْ َعلَْیُكْم )) فـ (( ھذا ما أجابھم بھ في 

لم  ھم محققون بھذا القول ألنھ إذا كان على بینة ، من آمن بھ فعالم ٌ بصیر مفضول لھ ، وإنْ نّ أ

بھ لََھا َكاِرُھوَن) یرد  (أَنُْلِزُمُكُموَھا َوأَنتُمْ ، ثم أردف بقولھ:)4( )فھم البینة فقد عمى علیھ الصواب ی

تختارونھا ، ال إكراه في  (أَنكرھكم على قبولھا ونقسركم على االھتداء بھا وأنتم تكرھونھا وال

 .)5( )الدین 

َویَا قَْوِم ال أَْسأَلُُكْم َعلَْیِھ َماالً إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى ّ�ِ َوَما أَنَاْ بَِطاِرِد الَِّذیَن (ثم ناداھم مرة أخرى

الَقُو َربِِّھْم َولَـِكنِّيَ آَمنُواْ إِنَُّھم  ، فھذه اإلجابات تزید على اعتراض  29ھود)أََراُكْم قَْوماً تَْجَھلُوَن  مُّ

الكفار في الكم فضالً عن زیادتھم في المناسبة بھدف اقناعھم إذ انھ یقول :(َما أَنَاْ بَِطاِرِد الَِّذیَن 

یان نوح لقومھ بأنكم آلخرة .. ثم تختم اآلیة ببآَمنُواْ إِنَُّھم سیالقون ربھم ویخاصمونني في الدار ا

ي جھل وعدم معرفة أعظم من أن تضیعوا مقیاس الفضیلة وتبحثون عنھا في أجاھلون .. و

ھؤالء المؤمنین العفاة الحفاة  الثروة والمال الكثیر والجاه والمقام الظاھري ، وتزعمون أنّ 

 .)6( عدم معرفتكم ودلیل جھلكم)بعیدون عن هللا وساحة قدسھ ، وھذا خطؤكم الكبیر و

                                                 
 ..368/  2ینظر الكشاف    1
 .279/  2إعراب القرآن للنحاس    2
 .140في التداولیة المعاصرة والتواصل    3
 ..39/  3معاني القرآن وإعرابھ للزجاج    4
 ..369/  2الكشاف  5
 .59/  6 في تفسیر كتاب هللا المنزل األمثل 6
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ً من خطاب اآلخرین فضالً عن انتھاك مبدأ  وقد یحدث العكس، فیأتي خطاب النبي أقل كما

ا (لسالم) فلما دخلوا علیھ قالوا:المناسبة ، من ذلك ما جاء على لسان أخوة یوسف (علیھ ا فَلَمَّ

ْزَجاةٍ فَأَْوِف لَنَا اْلَكْیَل َوتََصدَّْق دََخلُواْ َعلَْیِھ قَالُواْ یَا أَیَُّھا اْلعَِزیُز َمسَّ  رُّ َوِجئْنَا بِبَِضاَعٍة مُّ نَا َوأَْھلَنَا الضُّ

قِیَن َعلَْینَا إِنَّ ّ�َ یَجْ  نا)و( فخطابھم بدأ بالنداء والجمل الفعلیة ( مسّ  .  88یوسف) ِزي اْلُمتََصدِّ

كیب وما تحتویھ من دالالت طلبیة ( یجزي ) فثمة كثافة في التراجئنا) و ( أوف )و( تصدق ) و

ا فَعَْلتُم بِیُوُسَف َوأَِخیِھ إِْذ (جاء جواب یوسف(علیھ السالم)،على حین  أَنتُْم قَاَل َھْل َعِلْمتُم مَّ

، فلیس ثمة مناسبة بین الجواب وطلباتھم ، إذ بدأ الخطاب بـ ( ھل ) التي  89یوسف)َجاِھلُوَن 

ھم مع أفعالاالستفھام ، فھو توبیخ على ما یعلمونھ محققاً من  فيتفید التحقیق ألنھا بمعنى ( قد ) 

ا بالنسبة الى أمّ  ،یوسف (علیھ السالم) وأخیھ ، وھي بالنسبة لیوسف (علیھ السالم) واضحة

بنیامین فھي ما كانوا یعاملونھ بھ مع أخیھ یوسف (علیھ السالم) من اإلھانة التي تنافیھا األخوة ، 

ك في ( إنكم فعلتم ذلومعناه   )1( زمن جھالتھم بقولھ : ( إذ أنتم جاھلون ) ولذلك جعل ذلك الزمن

ھم اآلن على خالفة نّ أال جھالة المعاصي ، وذلك یقتضي  الصبي ةحال كنتم فیھا جاھلین جھال

ما وبخوا بحال قد ............. عنھا وتابوا منھا على وجھ وأنتم جاھلون ، وإنّ :ولوال ذلك لقال 

 .)2( )على حال من یخاطبھم ویعرفوه بھا لینتبھوا التذكیر و

 المسبق: االفتراضثالثاً. 

ھو من متضمنات القول ، ومفاده انطالق المتخاطبین من معطیات معرفیة قاعدیة  

لتحقیق الفھم، إذ ینطلق الشركاء في تواصلھم اللساني من معطیات وافتراضات معترف بھا 

ومتفق علیھا بینھم ، تشكل ھذه االفتراضات الخلفیة التواصلیة الضروریة لتحقیق النجاح في 

، فإذا قال رجل آلخر:  تركیبیة العامةات والبنى الالّسیاقتواة ضمن عملیة التواصل، وھي مح

ھناك مبرراً یدعو  نّ أالنافذة مفتوحة ، و نّ أسلفاً أغلق النافذة ، أو ال تغلق النافذة ، فالمفترض 

، وكل ذلك  مراآلالمتكلم في منزلة  نّ أالمخاطب قادر على الحركة ، و نّ أغالقھا ، وإالى 

ومصداق ذلك استعمال لفظة (الجاھلیة) في  .)3(وعالقة المتكلم المخاطبموصول بسیاق الحال ،

أوجدھا فالجاھلیة لفظة ( ،فھا المخاطبونسیاق یحمل في طیاتھ معطیات قاعدیة معرفیة یعر

 ً قال  )4( )ى الفترة التي سبقت نزول القرآن عل القرآن الكریم وانتشرت فیما بعد لتكون علما

                                                 
 .47/  13ینظر : التحریر والتنویر  1
 .188 - 187/  6في تفسیر القرآن التبیان  2
 .107 ، ولسانیات الخطاب 27جدیدة في البحث اللغوي المعاصر  ، وآفاق 31-30 ر: التداولیة عند العلماء العرب ینظ 3
 .149التطور الداللي  4
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سالم للزمن الذي كان لفظ الجاھلیة اسم حدث في اإل نّ قال ابن خالویھ إطي في الزھر:(السیو

 .)1( )بعثة قبل ال

ن بَْعِد اْلغَّمِ أََمنَةً وردت فیھا ھذه اللفظة قال تعالى:(ویمكن حصر اآلیات التي  ثُمَّ أَنَزَل َعلَْیُكم ّمِ

نُكْم َوطَ  تُْھْم أَنفُُسُھْم یَُظنُّوَن بِاّ�ِ َغْیَر اْلَحّقِ َظنَّ اْلَجاِھِلیَِّة یَقُولُوَن نُّعَاساً یَْغَشى َطآئِفَةً ّمِ آئِفَةٌ قَْد أََھمَّ

 .154آل عمران)ُكلَّھُ  األمرِمن َشْيٍء قُْل إِنَّ  األمرَھل لَّنَا ِمَن 

.وقال 26الفتح )َحِمیَّةَ اْلَجاِھِلیَّةِ إِْذ َجعََل الَِّذیَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِھُم اْلَحِمیَّةَ (ى:  وقال تعال

ً لِّقَْوٍم یُوقِنُونَ (تعالى: وقال تعالى:  .50المائدة )أَفَُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة یَْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن ّ�ِ ُحْكما

ْجَن تَبَ ( َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَىَوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ  .33األحزاب) رُّ

ثة متعلقة بزمن قبل االسالم فالجامع لھذه اآلیات استعمال لفظ ( الجاھلیة) مرتبطة بتقالید مورو

ما یمیز كل سیاق عن غیره ما ورد فیھ من تراكیب تحمل معطیات ذات أبعاد داللیة  نّ أغیر 

بأمور  المخاطبین ، وضرورة التنبیھ علیھا استبعاداً لھا ، واستبدالھا أفعالتأثیریة تستدعیھا 

ً إوالثانیة كان األسلوب المستعمل أ ترضي هللا ورسولھ ، ففي اآلیتین األولى خباریاً سلوبا

الجاھلیة ،  أفعالال تمت الى اإلسالم بصلة ، بل ھي  يتھم الأفعالھؤالء القوم مستھجناً واصفا ً ل

ھم یظنون با� غیر الحق ظن الجاھلیة ) ، ( أي ظنوا با� فاآلیة األولى وصفت المخاطبین بأنّ 

أمراً لیس بحق بل ھو من ظنون الجاھلیة ، فھم یصفونھ بوصف لیس بحق ، بل من األوصاف 

التي كان یصفھ بھا أھل الجاھلیة ، وھذا الظن أیاماً كان ھو شيء یناسبھ ویالزمھ قولھم : ھل 

یجیبھم بھ وھو قولھ:  ) أنّ صلى هللا علیھ وسلمالنبي (شيء ویكشف عنھ ما أمر  األمرلنا من 

ِ  األمرقُْل إِنَّ ( ) وھو منشأ َھل لَّنَا ِمَن األمر ِمن َشْيءٍ ( :فقولھم.  )2( 154آل عمران)ُكلَّھُ ِ�َّ

ي بمعنى النفي بقرینة زیادة ( من اإلنكارالجاھلیة فجيء باالستفھام ( ھل ) الدالة على االستفھام 

ً في مقابلة العدو ،  خصائص النفي ، والمراد تبرئة أنفسھم من أنْ ) وھي من  یكون سببا

) صلى هللا علیھ وسلممحمداً (  الخروج للقتال یوم أحد خطأ وغرور ، ویظنون أنّ  وتعریض بأنّ 

لیس برسول ، إذ لو كان رسوالً لكان مؤیداً بالنصر، وفي ھذا تعریض بأنھم لم یزالوا على 

 .)3( صوا الدین �جاھلیتھم ولم یخل

عبر عن القوة الغصبیة إذ (بأن قلوبھم حمیة الجاھلیة ، وقد وفي اآلیة الثانیة وصف المخاطبین 

( ت ھذه القوة الغصبیة نحو الباطل ، وفي ھذا الموضع اتجھ)4( أشارت وكثرت بالحمیة )

                                                 
 .301/  1المزھر في علوم اللغة وآدابھا  1
 .49/  4 في تفسیر القرآن المیزان  2
 .135/  4ینظر : التحریر والتنویر   3
 .140المفردات في غریب القرآن   4
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نفوا من ولذلك أ ؛فتوجب تخطى حدود الشرع  ومعناھا التشفي على مقتضى الغضب لغیر هللا

 األمرخالصة  .)1( ) العتیق الذي الناس فیھ سواء دخول المسلمین مكة المشرفة لزیارة بیت هللا

ا المسلمین عن وال مفسدة فكذلك حین صدو،الكفار تخلقوا بالحمیة ، إذ لم یراعوا مصلحة  نّ أ

ھا من خلق أھل فإنّ ضافة الحمیة الى الجاھلیة لقصد تحقیرھا وتشنیعھا ، المسجد الحرام ، وإ

 الجاھلیة.

ً شرعیة ال یجوز تخطیھا والتجاوز عنھا ألنّ أمّ  ھا ا اآلیتان الثالثة والرابعة فقد تضمنتا أحكاما

ً فقولھ تعالى:  ا استدعى ذلك أنْ حدود هللا التي ال ینبغي تعدیھا ، ممّ  یكون الخطاب فیھما طلبیا

صلى یر حینما قال لھم رسول هللا (، نزلت في یھود بني النض 50المائدة)أَفَُحْكَم اْلَجاِھِلیَِّة یَْبغُونَ (

ما ھو ، وعدم رضاھم إنّ )2(فقالوا : نحن ال نرضى بذلك،سواء  :أي ،القتلى بواء :)هللا علیھ وسلّم

ھم اتباع الكتب نّ أعون لذا خاطبھم بصیغة االستفھام االستنكاري فھم ید ؛خروج عن حكم هللا

 .)3( تحكم بینھم بأحكام الجاھلیة التي فیھا انواع التمایز المقیت یتوقعون أنك ذلومع  السماویة،

َوَمْن أَْحَسُن (لذا أردفھ بقولھ: ،حكم هللا التي ھي  یتناسب مع الشریعة االسالمیةال حكمھم ھذاو

ً ِمَن ّ�ِ  ال فائدة في  ال أحسن منھ حكما ، وھو خطاب للمسلمین ، إذْ ، والمعنى( 50المائدة)  ُحْكما

 .)4( )خطاب الیھود بھذا 

وقد تضمنت اآلیة الرابعة نھیاً عن عرف موروث یتنافى عن الشریعة اإلسالمیة التي تدعو الى 

من ( كانت المرأة إذ ذاك تلبس الدرع برج ، وقد كان في الجاھلیة ، إْذ العفة والفضیلة وھو الت

جسدھا فأمرن أال  الثیاب تبلغ المال ال توارىاللؤلؤ غیر مخیط الجانبین ، ویقال : كانت تلبس 

 .)5( )یفعلن مثل ذلك 

ان اآلیة أسست لحكم شرعي یتعلق بالنساء وھو تحریم التبرج الذي ك وعلى ھذا یمكن القول إنْ 

إظھار المرأة محاسن ذاتھا وثیابھا وحلیھا بمرأى الرجال .... علما للجاھلیة أو التبرج ھو(

الدوام على االنكفاف عن التبرج وأنھن منھیات عنھ .. فنسب الى أھل والمقصود من النھي 

 ) ما قره اإلسالم الجاھلیة ، إذ كان قد تقرر بین المسلمین تحقیر ما كان علیھ أمر الجاھلیة إّال 

)6(. 

                                                 
 .330/  18نظم الدرر   1
 .675/  1الكشاف   2
 .535/  3 في تفسیر كتاب هللا المنزل األمثلینظر :   3
 .227/  6ریر والتنویر ینظر : التح  4
 .343 – 342/  2معاني القرآن للفراء   5
 .13 – 12/  22التحریر والتنویر   6
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، فھو خاص  33األحزاب) َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ (بقولھ: األمروھذا النھي عام للنساء كافة أما 

خصصن بھ وھو وجوب مالزمتھن بیوتھن توقیراً لھن وتقویة في (ت المؤمنین ، إذْ بأمھا

حرمتھن ، فقرارھن في بیتھن عبادة ، وان نزول الوحي فیھا وتردد النبي ( صلى هللا علیھ وآلھ 

مھات المؤمنین ، وھو كمال لسائر أا حرمة وھذا الحكم وجوب على وسلم) في خاللھا یكسبھ

في اآلیات جمیعاً دالة على  على ما تقدم نستنتج أن لفظة ( الجاھلیة ) جاءت بناءً )1( النساء ))

ن المخاطبین على علم بھذه األحكام المنھي عنھا لمعرفتھم بھذه الحقبة الزمنیة وتعایشھم ، وأالذم

 معھا ردحاً من الزمن.

 لخاتمـــــــــةا

ودراستنا لھا وفق ،ستقرائنا لمادة ( الجھل ) في القرآن الكریم بصیغھا المختلفة بعد ا

والمخاطب توصلنا الى نتائج ،والتواصل بین المتكلم  ،المبادئ ، التداولیة التي تھتم بالتفاعل

 :أھمھا

دلت صیغة ( تجھلون ) على استمرار الفعل وتجدده لذا جاءت على ألسنة األنبیاء (  .1

االستلزام الحواري الذین علیھم السالم ) موجھین الخطاب الى أقوامھم ضمن مبدأ 

نتھكوا فیھ مبدأ المناسبة والكم ، إذ أن خطاب األنبیاء ألقوامھم ناشيء من جھل ھؤالء ا

والكمال ،والخلق ،بما ینافي العلم تصفوا اوالرفعة وھم قد  ،بمقام ربھم لمقتضى الكمال

الكالمیة المقتضیة  فعالاأللذا وجھوا لھم ھذه الصفة ما عدا آیة واحدة جاءت ضمن  ؛

تصفوا بصفة الجھل لما یطلبونھ من أمور تعجیزیة كشرط إلیمانھم اعن قوم  األخبار

 تحققت ھذه األمور. فجاء الخطاب مخیرا بھدم إیمانھم وإنْ 

 ولعل السبب یعود الى أنّ ،تنوعت المبادئ التداولیة التي وردت فیھا صیغة ( جاھلون )  .2

ھا لیست مالزمة للذم كما نّ أولیست ثابتة فضالً عن ،كون عارضة ھذه الصفة غالبا ما ت

الحواري منھكا فیھا  االستلزاملذا نراھا تأتي إشارة في سیاق  ؛في صیغة ( تجھلون )

الكالمیة في أقسام متنوعة  فعالاألوالمناسبة وتارة أخرى ضمن  ،المتكلم لمبدأ الكم

 والتعبیرات.،والتوجیھات  ،یاتخباراإلك

الكالمیة الي تحمل قوة إنجازیة  فعالاأل في آیة واحدة ضمن إّال  صیغة ( جھوال ) لم ترد .3

وعدم الوفاء بھا ،الذي یتصف بخیانتھ لألمانة  اإلنسانعن صفة  األخبارمؤثرة ھدفھا 

 فعبر عن ذلك بصیغة المبالغة ( جھوال ).،

                                                 
 .10/  22المصدر نفسھ   1
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في سیاق التوبة ، قوتھا  فعالاألتكررت صیغة ( جھالة ) في أربع آیات ضمن  .4

 ؛شروط معینة بالتوبة عن سیئاتھم  تظھر في وعد هللا سبحانھ للتائبین ضمن ةاإلنجازی

ا الرابعة فقد جاءت أمّ  ،فیھا على طغیان الشھوات على العقل) لذا دلت لفظة (الجھالة

والتأكد  ،تظھر في التحذیر من الوقوع في الخطأ ةاإلنجازیضمن التوجیھات ، قوتھا 

 من الخبر.

 في أربع آیات جاءت فیھا ضمن مبدأ  تكررت صیغة (الجاھلیة) .5

وما فیھ من نزق  ل اإلسالمألن ھذه اللفظة دالة على الزمن قب؛فتراض المسبق)اال(

 فالمخاطب على علم مسبق بھذه اللفظة إذا ما توجھت إلیھ.وطیش ،

 :لمصادر والمراجعا
 1432،  1حمد نحل�ة، مكتب�ة اآلداب ، الق�اھرة، طالبحث اللغوي المعاصر: د. محمود أآفاق جدیدة في  -

 م.2011ھـ ، 

ھ�ـ) ، دار  982محمد العم�ادي (ت  بنبو السعود محمد سلیم الى مزایا القرآن الكریم : أرشاد العقل الإ -

 حیاء التراث العربي ، بیروت (د . ت).إ

اس��تراتیجیات الخط��اب مقارب��ة لغوی��ة تداولی��ة: عب��د الھ��ادي ب��ن ظ��افر الش��ھري، دار الكت��اب الجدی��د  -

 م.2004المتحدة، بیروت، ط ، 

القوانین الى وضع الحواري في التداول اللساني من الوعي بالخصوصیات النوعیة للظاھرة  االستلزام -

 م .2011دراوي، دار األمان ، الرباط، ط ، الضابطة لھا : العیاشي ا

 م.1959، 5أصول التشریع االسالمي: علي حسب هللا ، دار المعارف بمصر، ط -

:د.عبد الحس�ین الفتل�ي ،  ھـ)، تحـ 316بو بكر محمد بن السري (تأصول في النحو: ابن السّراج ، األ -

 م.1985 -ھـ 1405روت ، مؤسسة الرسالة ، بی

ع��راب الق��رآن الك��ریم وبیان��ھ : مح��ي ال��دین دروی��ش ، دار الیمام��ة للنش��ر والتوزی��ع ، ودار اب��ن كثی��ر إ -

 رشاد للشؤون الجامعیة ، حمص ، سوریا.والتوزیع ، دمشق ، بیروت، دار اإلللنشر 

 م.1989، الكویت ، 3 ، العدد 2االقتضاء في التداول اللساني: عادل فاخوري، عالم الفكر، المجلد  -

 1426،  1في تفسیر كتاب هللا الُمنزل: الشیخ ناص�ر مك�ارم الش�یرازي ، س�لیمان زادة، ق�م ، ط األمثل -

 ھـ .

ب��و س��عید عب��دهللا ب��ن عم��ر ى تفس��یر البیض��اوي: ناص��ر ال��دین أس��رار التنزی��ل المس��مّ أأن��وار التنزی��ل  -

 م.2000ھـ) ، تحقیق: محمد صبحي 791البیضاوي (ت 

ھـ) ، تحقیق: د. عب�دهللا 310بو جعفر محمد بن جریر الطبري (ت البیان عن تأویل آي القرآن: أامع ج -

س�المیة ب�دار ھج�ر، ھج�ر كز البحوث والدراسات العربیة واإلبن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مر

 للطباعة والنشر والتوزیع واالعالن ، (د. ت).

حیاء التراث العربي ، بی�روت (د إبن الحسن الطوسي ، دار عفر محمد بو جالتبیان في تفسیر القرآن: أ -

 . ت).
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 م.1984التحریر والتنویر: الشیخ محمد الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر،  -

 م.2010، 1التداولیة: جورج یول ، ترجمة: قصي العتابي، الدار العربیة للعلوم ،ناشرون، الرباط، ط -

رب�د، حمود طلحة ، عالم الكت�ب الح�دیث، إوحي القلم للرافعي : م تداولیة الخطاب السردي: دراسة في -

 م.2012، 1االردن، ط

الكالمی�ة ف�ي الت�راث اللس�اني العرب�ي، د.  فع�الاألالتداولیة عند العلماء العرب: دراسة تداولیة لظاھرة  -

 م.2005، 1مسعود صحراوي، دار الطلیعة، بیروت ، ط

الق�رآن الك�ریم دراس�ة داللی�ة مقارن�ة: ع�وده خلی�ل أب�و  ولغ�ة لغ�ة الش�عر الج�اھلي التطور ال�داللي ب�ین -

 م.1985 -ھـ1405، 1الزرقاء ، االردن، طمكتبة المنار،عوده، 

 ، (د . ت).1الداللة والنحو: د. صالح الدین صالح حسنین، توزیع مكتبة اآلداب ، ط -

ي ف�ي واالقن�اع الحج�اجیة احداث اللغة، دراسة تطبیقیة ألس�الیب الت�اثیر تحلیل الخطاب في ضوء نظر -

 م.2013الخطاب النسوي في القرآن الكریم ، د . محمود عكاشة ، دار النشر للجامعات ، القاھرة"، 

) ، دار احی�اء 127روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، شھاب ال�دین اآللوس�ي (ت  -

 التراث العربي ، بیروت (د . ت).

الروایة والدرایة م�ن عل�م التفس�یر ، محم�د ب�ن عل�ي محم�د الش�وكاني (ت .  فتح القدیر الجامع بین فني -

 ھـ) ،تحـ : د. عبد الرحمن عمیرة ، (د . ت). 1250

ك . أوریكی��وني، ترجم��ة وتعلی��ق ، د.  -ك . زیلتم��ان –ف��ي التداولی��ة المعاص��رة والتواص��ل: أ. م��ولز  -

 محمد نظیف ، افریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب.

عّم�ان ،  –یناوي ، دار الوض�اح نحكام النحویة: د. حیدر جاسم ج�ابر ال�دصدیة وأثرھا في توجیھ األالق -

 م.2016، 1بغداد ، ط –مكتبة دجلة 

 م.2005 -ھـ  1426، 3الكاشف: محمد جواد مغنیة ، دار الكتاب االسالمي ، مطبعة ستار، ط -

ھـ) تح�ـ: عب�د الس�الم محم�د ھ�ارون ، 180بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، (ت. الكتاب: سیبویھ ، أ -

 م.2004 -ھـ 1425، 4مكتبة الخانجي، القاھرة، ط

اس�م محم�ود ب�ن ب�و القوی�ل ف�ي وج�وه التأوی�ل ، الزمخش�ري أالكشاف عن حق�ائق التنزی�ل وعی�ون األقا -

 .2006حیاء التراث العربي، بیروت (د.ت) ،ھـ) دار إ538عمر (ت 

) ،تحقی�ق: ع�ادل أحم�د، والش�یخ عل�ي محم�د 880(ت بعد  الدمشقياللباب في علوم الكتاب :ابن عادل  -

 م.1998، 1معوض ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

ی��د ومحم��د البك��ري ، افریقی��ا الش��رق، عال ىن��ب��اختین، ترجم��ة: یم  الماركس��یة وفلس��فة اللغ��ة: میخائی��ل -

 م.1986

، دار العل�وم للطباع�ة والنش�ر ب�و عل�ي الفض�ل ب�ن الحس�ن الطبرس�يآن: أمجمع البی�ان ف�ي تفس�یر الق�ر -

 م.2005-ھـ1426، 1والتوزیع، بیروت، ط

، 3ھ��ـ) ع��الم الكت��ب ، بی��روت، ط207ب��و زكری��ا یحی��ى ب��ن زی��اد الف��ّراء (ت مع��اني الق��رآن: الف��ّراء ، أ -

 م.1983 -ھـ1403

ھ�ـ) ، ش�رح وتحقی�ق: د. عب�د 311براھیم ب�ن الس�ّري (ت إسحاق إبو أمعاني القرآن وإعرابھ للزجاج:  -

 لجلیل عبده شلبي، دار الحدیث، القاھرة.ا
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 م.2003-ھـ1433، 2معاني النحو: د. فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، عّمان، ط -

بو القاس�م الحس�ین ب�ن محم�د ، راجع�ھ أھـ)، 502آن: الراغب األصفھاني(ت المفردات في غریب القر -

 م.2004-ھـ1424ة، وقدّم لھ: وائل احمد عبد الرحمن، المكتبة التوفیقیة، القاھر

حم�د ج�اد أھـ) ، تحقیق: محمد 911الدین (ت  المزھر في علوم اللغة وآدابھا، السیوطي، الحافظ جالل -

 المولى وآخرون، البابي الحلبي ، القاھرة ، (د . ت).

مغامرة المعنى من النحو الى التداولیة ، قراءة في شروح التلخیص للخطیب القزویني، صابر الحباشة  -

 م.2011، 1حات للدراسات والنشر، دمشق ، ط، دار صف

ھ�ـ) تح�ـ: د. عب�د الحس�ین الفتل�ي ، منش�ور ف�ي 299بو الحسن محمد ب�ن احم�د (ت الموفقي: ابن كیان أ -

 م.1975مجلة المورد ، المجلد الثاني ، العدد الرابع ، 

، 1ط علم��ي، بی��روت،ئي ، منش��ورات مؤسس��ة األالمی��زان ف��ي تفس��یر الق��رآن: محم��د حس��ین الطباطب��ا -

 م.1997-ھـ1417

، 1ال��نص والخط��اب واالتص��ال: د. محم��د العب��د ، االكادیمی��ة الحدیث��ة للكت��اب الج��امعي، ، الق��اھرة، ط -

 م.2005-ھـ1426

-ھ�ـ885ي (ت براھیم بن عم�ر البق�اعإوالسور: برھان الدین أبو الحسن  نظم الدرر في تناسب اآلیات -

 سالمي، القاھرة (د . ت).م، دار الكتاب اإل1480
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 )لیكو( الجاذبیة اللیزري أمواجمقیاس تداخل مرصد 

Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory 
(LIGO)  

 )1(عز كاظم عبود مدرس
 قسم ھندسة الحاسوب

 كلیة الھندسة 
 الجامعة المستنصریة 

 )2(عباس صالح حسن مدرس

 قسم ھندسة الحاسوب
 كلیة الھندسة 
 الجامعة المستنصریة 

مدرس مساعد عالء حسین 
 )3(التمیمي

 قسم ھندسة الحاسوب
 كلیة الھندسة 
 الجامعة المستنصریة 

 الموجز:
لیفنكتون الى معرفة  تركیب وخصائص  جھاز مراقبة موجات الجاذبیة بتداخل اللیزر في  تھدف الدراسة

وكیفیة عملھ ودقتھ وكیف تم Hanford, Washington ھانفورد واشنطنوLivingston, Louisianaلویزیانا
الجاذبیة في  معدالتلصیغة معالجة االھتزازات في ھیكل الجھاز لضمان صحة مراقبة االمواج. ومراجعة موجزة 

كما  على الزمكان وبالتالي على جھاز تداخل اللیزر. وتأثیرھاالنظریة النسبیة العامة  وشكل موجات الجاذبیة 
الى النتائج  اإلشارةفي الكاشف  ثم  اللیزرتتطرق الدراسة الى خصائص دایودات اللیزر بما یتعلق بمولد حزمة 

المتوقعة على دراسة  ظواھر الكون والمشاریع الجدیدة  ھراتأثیت الجاذبیة ومدىاكتشاف موجات المترتبة على 
ھوائي فضاء تداخل  لیزا الفضائيومنھا مشروع  والمستقبلیة لدراسة موجات الجاذبة باستخدام تقنیات اللیزر

 ).LISA(موجات اللیزر 

Abstract: 

 The goal of the study is to know the structure and properties of Laser Interferometer 
Gravitational wave Observatory in Livingston, Louisiana and Hanford, Washington, 
their precision, how to work and the ways to recover the apparatus from seismic 
vibrations and other noise within the accuracy of the interferometer to catch 
gravitational waves (GW). A brief review of the formula of gravitational wave 
equations in general relativity and the result of gravitational wave form and how it alters 
space time fabrics so deform laser interferometer apparatus is covered. A glance about 
laser diodes, theory of stimulates the emission and types of laser diodes mansion 
Neodymium-dope: yttrium aluminum garnet (Y3Al5O12) used in LIGO. The expected impacts 
of discovering GW on the future projects to study them especially LISA (The Laser 
Interferometer Space Antenna) 

 المقدمة:. 1
ام مؤسسة یقوتكللت ب ابتدأ مشروع الكشف عن موجات الجاذبیة باستخدام كاشف تداخل لیزري منذ مطلع السبعینات

م بتمویل كالتك و أم آي تي  1979) عام NSF(أن أس أف  National Science Foundationالعلم الوطنیة 
Caltech and MIT  لتطویر وابحاث جھاز تداخل امواج لیزري والذي تبلور كمشروع لیكوLIGO  1984عام 

م تم افتتاح  1999م تم اختیار لیفنكتون لویزیانا وھانفورد واشنطون كموقعین للمرصدین ، وفي  1992وفي م 
في )   GEO600( 600بالتوافق مع مرصد امواج الجاذبیة االلماني  جي إي أو الول مرة لھما المرصدین وتم تشغی
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 م 2014وانجزت التحسینات في عام م وضعت خطة لزیادة حساسیة وقدرة المرصدین  2006م وفي  2002عام 
]1[ . 

في كاسینیا االیطالي لجمع وتحلیل البیانات الواردة،  وفي   Virgoم انضم مرصد فیركو  2007واثناء ذلك في عام 
تسجیل موجات قویة ناتجة عن اندماج ثقبین م واثناء الفحوصات الھندسیة تم  2015الرابع عشر من سبتمبر عام 

 .  ]2[ ملیون سنة ضوئیة 1300اسودین على بعد حوالي 

تعتبر مالحظة موجات الجاذبیة التي افترض وجودھا العالم الفیزیائي البرت اینشتین قبل اكثر من مائة عام واحدة 
العناء والجھد، ولذا فان جھاز قیاس التداخل من اھم انجازات البشریة في ھذا القرن، والتي تطلبت الكثیر من 

اللیزري اللذي اعد لغرض المراقبة  واحد من تطبیقات اللیزر والتي تبین مدى قدرة شعاع اللیزر على  التعامل مع 
م اي اصغر مائة الف مرة من قطر ذرة الھیدروجین.  وقصة انشاء ھذا الجھاز واحدة من  19-10دقة وصلت الى 

التي تطلبت من صانعیھ بذل الجھد القناع ممولي المشروع بتبنیھ ومتابعة تطویره حتى بلغ  القصص المدھشة
 .]3[سنة حتى لحظة  تسجیل الموجة 22مستوى الدقة الالزمة لقیاس موجات الجاذبیة تلك وقد تطلب العمل 

ببناء اول ھوائي  خالل منتصف الخمسینات في برینستون نیوجرسي Joseph Weberقام الفیزیائي جوزیف ویبر 
لرنین الكتلة (وھي ان لكل كتلة تردد طبیعي في حالة تحفیزه یؤدي الى ذبذبة تلك الكتلة) مع نظام تحویل 

كتلة اختبار جھاز مكونمن ، والكھرومغناطیسي، ویتم قیاس المسافة بین الكتل بواسطة جھاز قیاس تداخل االمواج
حیث ان موجات الجاذبیة عندما تمر باسطوانة االلمنیوم تلك سوف تغیر  طن  2.3 اسطوانة من االلمنیوم تزنبشكل 

 من طولھا وقطرھا الذي یتم مراقبتھ باجھزة لیزر ، ولقد حصل على مجموعة من القراءات الدوریة وقام بنشرھا في
مما جعل مجموعة من المختبرات في م  1968

اوربا وامریكا الى بناء اجھزة مشابة لقیاس تلك 
ت وتبین بعد حین ان اجھزتھم لم تقس اي الموجا

من تلك الموجات واخیرا دلت الدراسات على ان 
دقة القیاس في الجھاز لیست كافیة الن موجات 
الجاذبیة ضعیفة بقدر كبیر جدا بحیث  تحتاج الى 
مصدر تغیر كبیر جدا كان یكون ثقوب سوداء او 
نجوم نترونیة (بلسارات) وحتى ان االخیرة غیر 

واالن تستخدم ضمن قیاس تلك االجھزة،  كافیة
اجھزة قیاس رنین كتلة االختبار بما یطلق علیھ 
قضبان الرنین ذو تبرید الزمھریر 

)cryogenically cooled resonant bars ( 
ولم یتم قیاس اي من موجات جاذبیة بتلك 

 .]4[االجھزة

للبلسار بسبب فقدان الطاقة بشكل موجات الجاذبیة وبالتوافق یبین تناقص عزم الدوران   1-1شكل 
 مع حسابات النظریة النسبیة العامة.
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واعیدت المراقبات  م 1975) عام PSR B1913+16لقد بینت مراقبة اضمحالل دوران ثنائي البلسارات ( 
د الطاقة بصورة موجات جاذبیة ب مع حسابات فقدان عزم المدار بفقان ھذا االضمحالل یتناس 2004والتدقیق عام 

 ].5[1-1كما في الشكل بتطبیق معادالت النظریة النسبیة العامة 

 موجات الجاذبیة بموجب معادالت أینشتین في النظریة النسبیة العامة:. 2
 تتخذ معادلة الجاذبیة في النسبیة العامة الصورة التالیة:

𝑅𝜇𝜈 −  1
2
𝑔𝜇𝜈 𝑅 = 8 𝜋 𝐺

𝑐4
𝑇𝜇𝜈 (2-1) 

 C=2.99792458 x 108 m /sec, and G=6.67259(85) x 10-11 m3/ kgحیث:                           
sec.  

رسسي  یبین الطرف االیسر من المعادلة معامالت التفاضلیة الجزئیة من الدرجة الثانیة لحساب مركبات ممتدات
𝑅𝜇𝜈 )the Ricci tensor تكون الحسابات في النسبیة العامة معقدة كثیرا. )، والن ھذه المعادالت لیست خطیة

. ویمكن ]6[) بسبب ضعف مجاالت الجاذبیة على مسافات بعیدةlinearizationویمكن اجراء تمھید للحدود (
 :) وستكون متریة الفراغ بصیغةFlatاعتبار الزمكان كتقریب انھ ممھد (

𝑔𝜇𝜈 =  𝜂𝜇𝜈 + ℎ𝜇𝜈 (2-2)

ممتد متریة مینكوفسكي للفراغ المستوي وتكون ممتدة تمھید الالخطیة ممتدة اصغر بكثیر من  𝜂𝜇𝜈حیث  یمثل 
ℎ𝜇𝜈واحد   ≪  وھو: )Riemann tensorمما یسھل حساب الممتد الریماني ( 1

𝑅𝛼𝛽𝜇𝜈 =  1
2

 (ℎ𝛼𝜈,𝛽𝜇 + ℎ𝛽𝜇,𝜈𝛼 −  ℎ𝛽𝜈,𝛼𝜇 −  ℎ𝛼𝜇,𝛽𝜈)   (2-3) 

حیث: 

ℎ𝛼𝛽,𝜇𝜈 =  𝜕2ℎ𝛼𝛽
𝜕𝑥𝜇 𝜕𝑥𝜈

(2-4) 

) یمكن Ricci and scalar tensorsفان ممتدات ریسي والمقادیر الكمیة ( ℎ2من مرتبة وعندما یتم اھمال الحد
 تعویضھا في معادالت مجاالت الجاذبیة ، وبتعریف  المقدار:

ℎ�𝜇𝜈 ≡  ℎ𝜇𝜈 −  1
2
𝜂𝜇𝜈ℎ (2-5) 

 حیث:

ℎ =  ℎ𝛼𝛼 =  𝜂𝛼𝛽ℎ𝛼𝛽 (2-6) 
 ):Lorentz gaugeوباستخدام  معیار مناسب كمعیار لورنتس  (

ℎ�,𝛼
𝜇𝛼 = 0

 فان معادالت مجاالت الجاذبیة ستأخذ الشكل التالي:

ℎ�𝜇𝜈 ≡  −  1
𝐶2

𝜕2

𝜕𝑡2
+ ∇2ℎ�𝜇𝜈 ≡  ℎ�𝜇𝜈,𝛼𝛽 𝜂𝛼𝛽 =  −16 𝜋 𝐺

𝐶4
𝑇𝜇𝜈 (2-7)

 ) صفراً.mass energy stress tensorفي الفراغ یصبح قیمة ممتد شدة مكافيء الكتلة والطاقة (
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𝑇𝜇𝜈 = 0         (2-8) 
 فنحصل على حل للمعادلة بصیغة:

ℎ�𝜇𝜈 = 𝐴𝜇𝜈𝑒[𝑖𝑘(𝑧−𝑐𝑡)]       (2-9) 

ℎ𝜇𝜈(𝑧, 𝑡) =  �

0 0
0 −ℎ+

0 0
ℎ× 0

0 ℎ×
0 0

ℎ+ 0
0 0

� cos𝜔  (𝑧
𝑐
− 𝑡)    (2-10) 

  و+ℎتردد موجة الجاذبیة و 𝜔حیث:
) بسرعة الضوء (مع مالحظة ان Z+والمنتشرة باتجاه  محور (ویمثل ھذا الحل موجة احادیة لھندسة الزمكان 

بعض نظریات مجاالت الجاذبیة ربما تعتمد سرع غیر سرعة الضوء) وبتردد  عدد الموجة مضروبا بسرعة 
 )   وتعمل ھذه االمواج اضطرابات في انحناء بنیة الزمكان والتي یتم التعرف علیھا كموجات الجاذبیةkcالضوء (

 .]7[1-2ي الشكل كما موضح ف
وموجات الجاذبیة مقارنتاً بالموجات الكھرومغناطیسیة تكون ضعیفة جداً وھي نتیجة حتمیة بسبب ضعف قوى 

مثال القوة الناتجة عن جاذبیة   36-10الجاذبیة مقارنة ببقیة القوى ومنھا القوة الكھرومغناطیسیة. ( تصل الى 
 لبروتون ذاتھ):البروتون الى القوة الكھربائیة الستاتیكیة ل

𝐺𝑚𝑝
2

1
4𝜋𝜀0

𝑒2
 ∼  10−36        (2-11) 

 ھي كتلة البروتون. mpحیث 

 وبسبب ھذا الضعف فان ظواھر كونیة تتحرك فیھا كتل ھائلة وبسرع كبیرة فقط

 
 مع الزمنفي الفراغ یمثل تأثیر موجات الجاذبیة في توزیع المادة  1-2شكل 

 اللیزر:.3
 Lightلتعریفھ " تكبیر الضوء بواسطة تحفیز انبعاث االشعاع () مختصر LASERكلمة لیزر (

Amplification by the Stimulated Emission of Radiation "(]8.[ 
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 تولید اللیزر في اشباه الموصالت:. 3-1
 نیدیومیوم المعالج بواسطة عقیق یتتربیوم الومنیوم 60یتم انتاج لیزر اشباه الموصالت باستخدام العنصر 

)Nd3+:YAG 
 Neodymium-dope: yttrium aluminum garnet (Y3Al5O12) وھو العنصر االكثر شیوعاً النتاج اللیز (

ُ مع اللیزرات العالیة الطاقة الذي یبعث االشعة قرب  منذ مطلع الستینات وواي أي جي كوسط مفضل وخصوصا
یمكن باستخدام مضاعفات التردد الحصول  نانو میتر علماً انھ 1064منطقة تحت الحمراء من الطیف بطول موجي 

 نانو میتر . 266و 355و 532على لیزر بطول 
) بانھ وسط رباعي مستویات الطاقة   (ال ینتقل االلكترون في مستوى الطاقة المحفز الى Nd3+:YAGیمتاز لیزر (

لتحفیز وان االلكترونات مستوى الطاقة االدنى عندما یبعث بفوتون اللیزر بل الى مستوى أعلى من مستوى طاقة ا
 1-3التبقى في ھذا المستوى لمدة طویلة وانما تنتقل بعد فترة قصیرة الى مستوى طاقة التحفیز كما في الشكل 

یمتص الطاقة عند  وتضخ الطاقة لھذا اللیزر اما بواسطة دایود ثنائي او مصباح نیون، وھذا ممكن الن النیدیومیوم
 نانو متر. 869 - 800

 
 

 

تبین مستویات الطاقة في النیدیومیوم حیث یتم انتقال االلكترونات الى مستوویین وسرعان ما تنتقل   2-3والشكل 
 ’4F5/2االلكترونات من مستوى 

2H9/2 4الىF3/2  الذي یمثل مستوى انطالق فوتونات اللیزر الذي بدوره ینتقل الى
نانو متر. بینما یحد من بقیة  1064النتاج شعاع اللیزر  4I11/2الى  4F3/2عدة مستویات وتستعمل انتقالة من 

 الترددات (أو یتم استخدامھا في مصادر لیزر اخرى وحسب التطبیق).

 
 

انتقال االلكترونات في الیة المستویات الثالثة (الیسار) والمستویات االربعة (الوسط) والمستویات  1-3 شكل 
 الشبیھة باالربعة (الیمین)

انتقاالت التحفیز  (الضخ) وانتقاالت  Nd3+:YAGیبین ھیكلیة مستویات الطاقة في   2-3شكل 
 انبعاث اللیزر.
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لیزرات اشباه الموصالت تتركب من مجموعة كبیرة من عناصر ثنائیات او ثالثیات او رباعیات من المجموعة  
 400ثالثة الى خمسة في الجدول الدوري. ویمكن لھذه العناصر ان تبعث اشعاع اللیزر من اللون االزرق (حوالي 

المجموعتین الثالثة والخامسة او  بالجمع بین IRنانومیتر) الى  اشعاع ضمن نطاق الطیف تحت االحمر 
 ].10، 9[المجموعتین الرابعة والسادسة

 :)FPبیرو ( -دایودات لیزر فابري. 3-2
یتكون دایود اف ببي من طرفین متوازیین من اشباه الموصالت المنشقین عن بعضھما بفسحة على امتداد محور 
البلورة. یستخدم طالءات ضوئیة متعددة لوجوه المرآة قیاسیاً لتحسین طاقة االخراج فعندما یتم استحصال حزمة 

ذات انعكاسیة عالیة لضمان خسارة قلیلة للضیاع  اللیزر المنبعثة من وجوه امامیة قلیلة االنعكاسیة ووجوه خلفیة
 بیرو تسمح العمل قیاسیا لتولید حاالت متعددة االطوال.  –الكلي للطاقة في المرایا. ان تركیبة دایودات لیزر فابري 

 ) وفیھ: single-transverse modeیتم صنع الدایود اللیزري بحیث  یعمل بصیغة انتقالیة وحیدة (

              ∆v =  𝑐 2𝑛𝐿�          ( 3 - 1) 

= دلیل االنعكاس للمجموعة لدلیل موجة شبھ  n= الطول الفعال لشریحة الدایود و  L= سرعة الضوء و  c حیث: 
 الموصل.

 ویمكن استعمال المعادلة: 

            ∆λ =  𝜆2 2𝑛𝐿�                                                                                        ( 3 - 2) 

𝑛فعندما   = 𝐿و   3.5 = 1 𝑚𝑚  

λ∆سنحصل على   = 0.05 𝑛𝑚   عندما𝜆2 = 635 𝑛𝑚 

λ∆ونحصل على   = 0.3 𝑛𝑚   عندما𝜆2 = 1550 𝑛𝑚 

الیومنیوم كالیوم ارسناید او إندیوم كالیوم أرسناید او الیومنیوم ویعتمد خصائص الدایود على نوع المواد مثالً 
) وغیرھا، باالضافة الى تیار القاعدة ودرجة AlGaAs, InGaAsP, AlGaInPكالسیوم إندیوم فوسفور (

 الحرارة.
میكاھرتز یمكن  10ولغرض الحصول على صیغة تشغیل اكثر استقرار والحصول على نطاق ترددات یقل عن 

) او عاكس Distributed Feedbackم انواع اخرى من تراكیب الدایودات مثال التغذیة الراجعة المنتشرة (استخدا
) او نوع لیزرات النبعاث  السطحیة للتجویف العمودي Distributed Bragg Reflector براغ المنتشر (

)Vertical Cavity Surface Emitting Lasers. ( 

ول الموجي الناتجة عن دایود اللیزر  تنحرف بتغییر درجة الحرارة مع/او تیار على العموم فان الطاقة  والط
حیث ان اي تغییر صغیر في درجة الحرارة  IRالقاعدة. وھذا یتم بصورة كبیرة في دایودات لیزر تحت االحمر 

 .ت (التي تفصل بین طبقات الدایود)سیغیر بوضوح النطاق الصغیر للفسحا

الدایود بؤدي الى زیادة في تحفیز االنبعاث القیام معینة وعند الزیادة سیسبب بدأ االنبعاث  ان زیادة في تیار قاعدة
 التلقائي الذي ینافس االنبعاث التحفیزي، لذا یوصى باالحتفاظ بتیار االدخال ضمن حدود معینة لكل دایود لیزر.

الوصلة  في حین یكون االنبعاث التلقائي ان استقطاب االنبعاث المحفز لمادة اشباه الموصل یتولد بموازاة مستوى 
او اكثر) من المفضل االحتفاظ بتیار االدخال ضمن  50:1غیر مستقطب. ولذا في حالة كفاءة االستقطاب العالیة (

 مدى محدد.

399



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two      /Al-Kut University College   7419 - 2414              الثانيكلیة الكوت الجامعة / العدد              

 

 
 

) GaAsأول دایودات لیزر أف ببي تكونت من مادة وحیدة من اشباه الموصالت وھي بالذات كالیوم أرسناید (
) ولكن بعد homojunction). وقد اطلق علیھا دایودات لیزر وصلة احادیة ( p-nأن ( –وصلة  ببي  لتكوین دایود

)  ادى الى تقلیل عتبة كثافة التیار العالیة hetero-structureمضي العدید من السنوات كان لیزر التركیب المغایر (
) تم FPL2000Cة الغرفة. مثالُ: دایود (وسمح لتطویر مدى واسع من دایودات لیزر نوع أف ببي عند درجة حرار

نانومتر، ویتضمن عرض  2000ملي واط  لضوء مرئي عند  30تصنیعھ  لتكوین تجویف أف ببي منغم النبعاث 
 ).quantum well structureنانو مترن وھو یعتمد تكنولوجیا  تركیب البئر الكمي( 15نطاق في حدود 

 المفرد والمزدوج:   دایودات لیزر ذات التركیب المغایر. 3-3

تم انتاج تركیب احادي التركیب  أس أتش وثنائي التركیب  دي أتش من دایود اللیزر ویمتاز االخیر بكونھ بعتبة 
 كثافة تیار منخفظة ویعمل في درجة حرارة الغرفة باالضافة الى كفاءتھ العالیة.

نانو میتر) محاط بطبقتي إكساء اكثر  200 – 100یتكون دایود مزدوج التركیب المغایر من نطاق فعال نحیف (
).في الشكل  (    ) یبین تركیب نموذجي لدایود ثنائي p – nأن ( –مایكرومیتر) ، تشكل وصلة ببي  2 – 1سماكة (

نانومتر) وطبقتي إكساء من   150مایكرو متر ( 0.15التغایر دي أتش وفیھ المساحة الفعالة للكالیوم أرسناید بسمك 
أرسناید"  0.7كالیوم  0.3ألیومنیوم  -) و"أن p-Al0.3Ga0.7Asأرسناید " ( 0.7كالیوم  0.3ومنیوم ألی –" بیي 

)n-Al0.3Ga0.7As ( ‘) والتركیب مثبت الى طبقة كالیوم أرسناید سمیكة  كقاعدة عزلsubstrate ولذا یصل ، (
 ى.سنتمتر مربع وبكفائة اعل \كیلو أمبیر  3الى  1فعل الوصلة الى حوالي من 

 1.5≈ أن حامالت الشحنة في الوصلة الفعالة للكالیوم أرسناید استناداً الى وجود فجوة نطاق أصغر (طاقة الفجوة 
الكترون فولت  1.8≈ الكترون فولت) في حین تصل طاقة حامالت الشحنة في طبقتي االكساء أن و ببي في حدود  

الفرق وسیقتصر على الفوتونات ذات الطاقة المساویة او ان ذلك سیعمل على تقلیل الفوتونات الممتصة نتیجة ھذا 
االكثر من طاقة طبقي االكساء سیتم امتصاصھا وھذه تشكل جزء من الطاقة الكلیة للفوتونات في ذیل الطیف 

 . أیسر 3-3كما مبین في الشكل  االزرق للمظھر الشكلي لالنبعاث

 دایودات لیزر ذات بئر كمي:. 3-4

) ھي حاالت خاصة من انواع دایودات لیزر دي أتش دیث یصمم QWئر الكمي (كیو دبلیو ان دایودات لیزر الب
 ھو زخم االلكترون الناقل. pبقدر طول موجة دي بروكلي لحامالت الشحنة  حیث  Dسمك مساحة الوصلة النشطة  

𝐷 =  𝜆𝑑𝑒𝐵𝑟𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒  ≈  ℎ 𝑝�                                                      ( 3 - 3) 

یمتاز دایود اللیزر نوع البئر الكمي من زیادة كبیرة بالكسب التفاضلي مقارنة بدایود لیزر التركیب المغایر المزدوج  
 الكتلي، كما ان الدایود االول ال یتاثر كثیراً بتغیر درجات الحرارة مقارنة بالدایود الثاني المقابل.

نانومتر من  10د ھذا النوع  یحتوي على طبقة  مساحة فعالة بسمك التركیب العام لدایووسط  3-3یبین الشكل 
نانو متر.  100أرسناید، كل منھما بسمك  0.8كالیوم  0.2كالیوم أرسناید محاطة  بطبقتي احاطة  من الیومنیوم 

یوم مایكرو متر ذاتي فسحة عالیة النطاق ومن مادة بمعامل انعكاس منخفظ  ھي الیومن 1ومحاطة بطبقتین بسمك 
سنتمتر مربع اي  \أمبیر  300الى  100أرسناید. ھذه التركیبة تجعل عتبة كثافة التیار الى حدود  0.4كالیوم  0.6

 مرات اقل من مثیالتھا من دایود النوع الكتلوي . 5 – 4حوالي 

عاث محفز وقد تم انتاج انواع من الدایودات تحتوي على اكثر من بئر كمي، على ان یضمن التصمیم امكانیة انب
 للفوتونات.

 دایود لیزر التغذیة العكسیة المنتشر:. 3-5
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 یتضمن اندماج طبقة المساحة الفعالة مع طبقات االحاطة  مما یعطي استقراریة اكبر تجاه درجات الحرارة.

 وفیھ یتم االنبعاث عمودیا على سطح المساحة الفعالة. ویمتازدایود لیزر انبعاث سطح التجویف العمودي:. 3-6
 ].13، 12، 11[أیمن  3-3شكل   متر مربع) و انبعاث عالي الكثافةسنت \كیلو امبیر  5 – 3بعتبة تیار منخفظة (

 
 

 
 كاشف تداخل الموجات:. 4

م واعادھا مع ادوارد د. مورلي في تجربتھما 1881اول من استخدم كاشف التداخل ھو البرت أ. مایكلسون عام  
من  1-4م یتكون كاشف التداخل  كما مبین في الشكل 1887الشھیرة المسمات تجربة مایكلسون ومورلي عام 

جھ الى مراة نصف شفافة (نصف مصدر للضوء یتم جعل اشعتھ متوازیة باستخدام مجموعة عدسات وبعد ذلك یو
مفضضة) تسمح لحزمة الضوء ان تتجزء الى حزمتین االولى نافذة والثانیة منعكسة، ولذا تصبح الحزمتین 

درجة  180م في تجربة مایكلسون ومورلي) ثم تنعكسا عن مرآة بزاویة 11متعامدتین، تسیر كل منھما مسافة ( 
الحزمة االولى وینعكس نصف الحزمة الثانیة باتجاه مصدر الضوء (في  وتعودا الى المراة شبھ الشفافة فینفذ نصف

الكواشف االحدث تنظم المسافة بحیث یحدث للحزمتین تداخل اتالفي فال تؤثران على مصدر الضوء والعدسات 
باتجاه الساندة. اما النصف الثاني للحزمة االولى فینعكس بینما ینفذ النصف الثاني من الحزمة الثانیة ویلتقیان 

الكاشف، وبالنظر الى ان الحزمتین قد قطعتا نفس المسافة بظروف محیطیة مناسفة فان الحزمتین تتعرضان الى 
تداخل اتالفي بحیث یكاد الیظھر من الحزمتین المتداخلتین اال كثافة ضوئیة منخفظة افتراضاً. ولقد صممت التجربة 

ائي كان علماء الفیزیاء قد افترضوا وجوده لكي ینقل الموجات الثبات إمكانیة اكتشاف وجود االثیر وھو وسط فیزی
الضوئیة عبر الفراغ ویتصف بانھ شفاف جدا وخفیف جدا ولكنھ صلد جدا ویتكون من جسیمات متناھیة الصغر، 
وكانت بعض النظریات تفترض انھ  الیتفاعل مع المادة وانھ سیتخلل االرض دون ان تسحبھ معھا وعلیھ فان حركة 

ض حول الشمس ستسبب حركة نسبیة لالرض في ھذا الوسط وبالتالي ستكون سرعة الضوء في المسار االفقي االر
مغایر لسرعتھ في المسار العمودي وسیؤدي ذلك الى تداخل في موجات الضوء الواصلة الى الھدف وان وجود 

لكن التجارب اثبتت بما الیقبل اھداب الحیود تلك ستؤدي الى امكانیة حساب سرعة االثیر النسبیة مع االرض، و
الشك وضمن دقة الجھاز ومتغیرات الحرارة ان سرعة الضوء في المسارین ثابتة وال یوجد حیود یمكن تفسیره 

. ولقد اعیدت التجربة مئات المرات في فصول متعددة واماكن متعددة ]16، 15، 14[كاختالف في سرعة الضوء
نتیجة مغایرة مما مھد لظھور نظریات جدیدة مثل انكماش فیزجرالد  وادیرت بزوایا متعددة ولم یصل احد الى

وتحویالت لورنتس واخیرا تتوجت بارساء النظریة النسبیة الخاصة من قبل البرت اینشتاین وماكس بورن  
 .]18، 17[ولورنتس وغیرھم

سطح لتجویف (االیمن)  البئر الكمي )لوسط(ا مغایر مزدوج (االیسر)تركیب دایود لیزرنوعتركیب   3-3شكل 
 .العمودي
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 :(لیكو) قیاس موجات الجاذبیة بتداخل حزمتي لیزر مرصد.5

یتكون لیكو من منشأتین االولى في لیفنكتون لویزیانا  والتي تتضمن منشأة تحتوي على ذراعین متعامدین كل ذراع 
م مبني من الكونكریت ویحتوي على انبوب متكون من قطع من الحدید المغلون   1.2كیلو متر  وقطر  4بطول 

م الملحوم ببعض فیھ یتم تفریغ االسطوانة من الھواء الى درجة كبیرة لضمان عدم تاثیر  3.65ل م وطو3بعرض 
 ].19[الھواء الضعاف شعاع اللیزر الخاص بكاشف التداخل

ملیون سنة ضوئیة بتاریخ  1300لقد تم اكتشاف موجة الجاذبیة الصادرة عن اندماج ثقبین اسودین على بعد 
قبل الظھر بتوقیت كرینج بوسطة كل من مرصد كاشف الموجات الجاذبیة  9:51عند الساعة  14/10/2015

اللیزري في لیفنكتون لویزیانا وھانفورد واشنطون في الوالیات المتحدة االمریكیة ولیكو تم تمویلھ من قبل مؤسسة 
 . ]20[العلوم الوطنیة (ان اس اف) وتحت اشراف وبناء وتشغیل كالتك و ام اي تي

لتداخل كتجربة  لكشف موجات الجاذبیة من اكثر المناطق عنفاً وتاثیرا في الكون وھي احداث اندماج یعمل كاشف ا
مزدوج من النجوم النترونیة او اثنان من الثقوب السوداء. ان الكتشاف طبیعة امواج الجاذبیة اھمیة في مجاالت مثل 

 لكونیات والجسیمات االولیة والفیزیاء النوویة.فیزیاء الجاذبیة ونظریة النسبیة الخاصة والعامة وعلم الفلك وا
یمتاز كاشف التداخل بانھ ال ینظر الى السماء كبقیة المراصد (الضوء المرئي واالمواج الرادیویة والموجات 
المایكرویة) وانما تجتاح موجات الجاذبیة الكون بجمیع االتجاھات وال تعمل الشموس او الكواكب او الغبار الكوني 

قتھا فموجات الجاذبیة تكاد التتفاعل مع المادة، وعند وصول تلك االمواج ستاثر في كل الموجودات بتغیرھا على اعا
الزمكان (النسیج الكوني المكان والزمان، كما سیتم ذكر ذلك الحقا في سیاق البحث) وھنا یعمل جھاز قیاس التداخل 

 19-10ذه االمواج، ان دقة مقایسس اللیكو تصل الى على كشف فرق المسافة الناتج عن تشوه مسار اللیزر بسبب ھ
 متر اي بمقدار یقل مائة الف مرة عن قطر ذرة الھیدروجین.

ونظرا المكانیة تاثره بالظروف المحیطة بھ من زالزل وھزات ارضیة بانواعھا او تأثیرات جویة او حتى حركة 
اشف عن اي اھتزاز یصل البھ الذي سیؤدي الى نتائج المرور المجاورة فقد تم اعتماد الیات متنوعة كي یتم عزل الك

 .]21[ وھمیة. ومن تلك االلیات الیات تحكم نشطة واخرى خامدة
یعمل كاشف امواج الجاذبیة بانسجام وتناغم مع توأم مشابھ یبعد عنھ على مسافة كبیرة كما ھو الحال في  لیفنكتون 

كیلومتر  وذلك لسببین االول ضمان عدم وجود مؤثر محلي طاريء فال  3002وھانفورد حیث تبعد المسافة حوالي 

م1887الھیكل االساسي لتجربة مایكلسون ومورلي عام  1-4شكل   
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الكیلومترات، كما ویكون التشابھ والتزامن للتغیرات یمكن ان یكون ھذا التاثیر متشابھ ومتزامن على بعد االف 
 الناتجة عن امواج الجاذبیة معنى وتأكید كون قیاسھما تم على مسافة كبیرة من بعضھما البعض.

 = Initial LIGOتم تمویل لیكو لتحسین النسخة االولى والتي اطلق علیھا اسم لیكو ابتدائي ( 1990في عام 
iLIGO(ستحولھ الى نموذج جدید  ).وان التحسینات تلكAdvanced LIGO = aLIGO ( لیس الكتشاف

الكونیة ضمن علوم وتقنیات  موجات الجاذبیة ولكن ایضا ككاشف لمسارات امواج الجاذبیة ومجریات االحداث
 .1-5شكل جدیدة

كم  لتقلیل  40كغم الى 11سم ووزن من  20سم الى 10سم وسمك من  34سم الى  25زید قطر المرآة من  اوال:
تاثیر ضغط اللیزر في تحریك المراة وتقلیل تاثیر الحرارة المتولدة من امتصاص جزء من اللیزر من قبل المراة 

 نفسھا على شكلھا.
) اي باربعة مراحل بدال عن البندول االحادي Quadruple pendulumتم استخدام البندول الرباعي ( ثانیا:

)Single pendulum لضمان اعزل االھتزازات عن اجسام المراة (اختبار الكتلة). وتم ابدال النسیج المعدني الى (
نسیج زجاجي من السلیكا الن االول یمیل لالھتزاز وفیھ موجات اھتزازیة تقلل من قدرة الجھاز على اداء عملھ في 

 یمتاز نسیج السلكا الزجاجي بانھ اقل طاقة.حین 
تم العمل الى زیادة انظمة تخمید االھتزازات من انواع غیر فعالة  (ردة فعل) المتمثلة بممتصة الصدمات  ثالثا:

 كیلوھرتز.10المیكانیكیة الى الیات فعالة نشطة بتغذیة ارتجاعیة تصل عملیات االرتجاع الى 
متر یتطلب استعمال تكنولوجیا  19-10داخل  لیكو قادر على قیاس مسافة تصل الى ان تصمیم اجھزة مثل كاشف الت

متقدمة، واغلب تلك التكنولوجیا تكمن في انظمة عزل الھتزازات الزلزالیة لغرض ازالة االھتزازات غیر المرغوب 
ضوء اللیزر وطاقة اللیزر  فیھا وانظمة التفریغ لضمان سیر مسارات اللیزر وبقائھ نقیاً والمكونات الضوئیة لحمایة

والبنیة التحتیة للمنظومة الحسابیة  التي تتعامل مع كمیات كبیرة من البیانات التي تجمعھا لیكو. ان ھذه المنظومات 
االربعة تشكل االعضاء الرئیسیة والمتكاملة لمنشأة لیكو. وبوجود جمیع منظومات لیكو التي تعمل بالتكامل 

 ].22[المتوازنیمكن لمنشأة معقدة مثل لیكو أداء عملھا الدقیق ووالتزامن مع بعضھا البعض 

 یبین نظام التعلیق وكتل االختبار في أي لیكو بعد التحسینات 1-5شكل   
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 . كاشف موجات الجاذبیة في لیكو5-1

حزمة  –یعتمد جھاز قیاس التداخل على الجمع بین حزمتین من موجات الضوء (الفوتونات الضوئیة) متشابھتین 
واحدة یتم تجزئتھا الى حزمتین بنفس الخصائص وارسالھا بمسارین مختلفین غالبا ما یكون المسارین بنفس الطول 

وتتعرض حزمتي الضوء الى خصائص الفراغ والزمان بافتراض انھما  -ولكنھما متعامدین على بعضھما البعض
ي او تعرض المسارین الى موجات الجاذبیة كما مختلفان كوجود االثیر المتحرك كما في تجربة مایكلسون ومورل

تداخل في امواج الضوء یمكن قیاسھ كاھداب حیود مباشرة او تسجیلھ  نمط في منشاة لیكو، ھذا االختالف یقود الى
متر =  to 700 nanometers ) (10-9 400(الضوء قصیرة اطوال تلقائیا بخالیا ضوئیة متخصصة. ونظراً لكون 

ھرتز للضوء االحمر) ان ھذا  1014× 4.25  -ھرتز للضوء البنفسجي   1014×  7.5دات ( نانومتر) وبترد 1
 1132نانومتر، فان كان مسار الشعاع  100التردد الكبیر یسمح بتداخل عندما یكون فرق المسار الیزید عن 

 م ). 19-10كیلومتر كما في لیكو فسوف یسمح بقیاس یصل ( 
ر اال انھ غیر كاف للحصول على الدقة الكافیة ولغرض تجاوز ھذا العائق التجأ كیلومت 4رغم ان طول ذراع لیكو 

حیث توضع قرب المراة نصف الشفافة  'Fabry Perot 'cavityالمھندسون الى الیة تسمى تجویف فابري بیرو  
جمع  مرة قبل ان یتم 280مجموعة مرایا  بصورة دقیقة لضمان انعكاس حزمة اللیزر عدد من المرات حوالي 

الحزمة مع الحزمة االخرى التي تصل من الذراع الثانیة ، ان  بقاء الحزمة اطول مدة ضمن ذراعي كاشف االمواج 
كیلومتر، مما یجعل طول مسار الحزمة اطول  1120مما یزید من حساسیة الجھاز، ویصبح طول مسار الحزمة 

-10وتصل دقة جھاز التداخل في لیكو الى مرة بقدر طول حزمة الضوء في تجربة مایكلسون ومورلي،  144000

 .  2-5شكل  متر 19
یحتاج الجھاز الى مصدر لیزر ذو طاقة كافیة الجراء التمییز في اھداب التداخل فكلما كانت طاقة مصدر اللیزر 

باشعة اكبر امكن الرؤیا بدقة اكبر مما یسھل التعرف على لمض موجات الجاذبیة في الجھاز ولقد تم استخدام لیزر 
 تحت الحمراء.

 power"واط  ویمرر على مجموعة من المرایا إعادة التدویر  200ان مصدر طاقة اللیزر یوفر قدرة 
recycling" mirrors   كیلو  750مرة الى  3750توضع بین المصدر ومرایا التجزئة لتضاعف طاقة الحزمة

ھ االداة تضمن تقریبا كل طاقة حزمة اللیزر توجھ كیلو متر. ان توجی 1120لكي تكفي انتقال الحزمة المسافة واط 
 الى مرآة التجزئة بدال من العودة الى مصدر اللیزر.

 

 
 
 

ان موجات الجاذبیة تؤدي الى مط طول المسار في ذراع الحزمة وكبس المسار الذي یؤدي الى حصول فارق في 
 زمن طیران الحزمتین.  

 یبین مخطط جھاز تداخل حزمة اللیزر في لیكو یبین تعلیق كتل االختبار (المرایا). 2-5شكل 
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بسبب التطبیقات المتعددة لكاشف التداخل توجد انواع متعددة منھ مختلفة االشكال واالحجام ویستخدم في قیاس تقریبا كل 
ح العضویات المیكروسكوبیة الى تراكیب الغاز والغبار في مساحات شاسعة من الكون. شيء، من التغیرات الصغیرة لسطو

 .]23[ورغم ھذا التنوع اال انھا تستخدم المبدأ نفسھ وھو تداخل حزمتین او اكثر من الضوء لتكوین نمط للتداخل

طبقات من طالء ضوئي الصورة توضح كتلتي اختبار قبل تركیبھما الى جھاز التداخل. ویتم تغطیتھا بعشرات ال
 وصقلھا الى حدود النانومتر.

 عملیات عزل االھتزازات:. 5-2
لقد تم تصمیم لیكو للتحسس باصغر حركات المرایا بسبب مرور موجة الجاذبیة المارة، ولذا فالجھاز حساس لكل 

لجھة االخرى من العالم او انواع الذبذبات القریبة كالناقالت المارة بالطرق القریبة والھزات االرضیة البعیدة في ا
االمواج العاتیة التي تصطدم بشواطيء المحیط البعیدة وعلیھ بدون اتخاذ اجراءات احترازیة استثنائیة ستتسبب 

) ھذا test massesاھتزاز االرض باھتزاز مرایا لیكو الرئیسیة ولذا اطلق علیھا علماء المقیاس اسم كتل االختبار (
 وكما مشار الى ذلك في شكل ازات الناتجة عن موجات الجاذبیةسیكون سببا باخفاء االھتزاالھتزاز مھما بدا صغیرا 

5- 3 ]24[    . 

لتقلیل تم صنع كتل االختبار (المرایا) من صھیر السلكا ذو درجة نقاوة عالیة جداً مع ھایدروكسید منخفظ 
) حیث حزمة اللیز بطیف قریب من تردد االشعة تحت الحمراء وحیث تمتص IRامتصاص االشعة تحت الحمراء (

 3.3المرآة فوتون واحد من كل 
ملیون فوتون یسقط على كتلة 
االختبار، ان ذلك یقلل من 
الحرارة وتشوه سطح المرآة. 
ولغرض معادلة الحرارة 
 المتولدة یتم استخدام شعاع لیزر

ثانوي متولد من ثاني اوكسید 
الكاربون یعمل على تسخین 
المرایا لمعاكسة التأثیر الحراري 
لحزمة اللیزر الرئیسیة في 

ان عزل منظومة لیكو عن لیكو.

مثل ھذه االھتزازات یمثل حجر 
الزاویة او محور العجلة لتحقیق 
مكانیة لیكو للشعور بموجات 

 االھتزاز الى االداة بمنظومتي تخمید االولى نشطة واالخرى خامدة.الجاذبیة.  تتضمن طرق الحد من انتقال 

 مخمد االھتزاز النشط:. 5-2-1
اول مرحلة ضد االھتزازات غیر المرغوب فیھا وتتكون من عناصر تتحسس حركات االرض وتولد حركات 

 معاكسة مقصودة لتصفیتھا والمحافظة على كون الجھاز متحرر من االھتزازات.
المتحسسات بقیاس انواع الترددات وارسالھا الى حاسبة یعمل برنامجھا على تركیب تأثیرات الترددات تقوم 

  4-5شكل  والسیطرة على مجموعة محركات خدمة وھزازات لتولید حركة معاكسة اللغاء التاثیرات
 
 

 زاویة اخرى من مشھد كتلة االختبار المعلقة ببندول رباعي 3-5شكل 
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 مخمد االھتزاز السلبي:. 5-2-2
تتكون منظومة التخمید السلبي من بندول رباعي المراحل وفیھ تعلق كتلة االختبار (مرایا الجھاز) في نھایة اربعة 

ملیمتر. یواجھ جانب السلسلة الرئیسیة حزمة اللیزر  0.4بندوالت بانسجة  من مصھور السلیكا (الزجاج) بسماكة 
فعل على المساعدة في ثبات كتلة االختبار وابعادھا عن الضوضاء غیر المرتبطة بالمصادر فیما یعمل جانب ردة ال

كیلو  40لمرآة الواحدة یبلغ الكونیة للفضاء. ان وزن المنظومة یعمل بمبدأ عزم القصور الذاتي علما بان وزن ا
 ]24[غرام

 انابیب حمایة مسار حزمة اللیزر:. 5-3
ملیمتر.   3یتم لحامھا بصورة حلزونیة سمك القطعة  304انابیب لیكو من قطع من الصلب المغلون أل  تتركب

بقدرتھا على مقاومة الصدأ والتآكل وخصوصا في أماكن اللحام الحرجة  304وتمتاز قطع الصلب المغلون أل 
الداخلیة النابیب التفریغ خالل فترة بسبب االنخفاظ النسبي لكمیة الكاربون فیھا. وعندما نمى الصدأ على السطوح 

قام العاملون بصقل تلك السطوح وتنظیفھا وازالة الصدء المتراكم لتقلیل احتمالیة سقوط فتات  1990تصنیعھا في 
 . 5-5شكل  زر او الرحیل الى السطوح الضوئیةأكاسید الحدید اثناء مرور حزمة اللی

التربة واستخدام نظام جي ببي أس واعمال كونكیریتیة عالیة وبسبب انحناء سطح االرض تم قشط حوالي متر من 
سنتیمتر تحت كاشف التداخل لتأكید  75الدقة لضمان استقامة المسار في الذراعین وتم استخدام كونكریت بسمك 

التقلیل من تأثیرات الھزات االرضیة. وھذه القدمات تم عزلھا عن السطوح الكونكریتیة الساندة للمختبرات 
اتبوعن الدعامات الساندة للھیكل العمودي. كل تلك المستویات تم تصمیمھا واعدادھا كي تعمل على دعم والمك

 المسار وعلى استقرار حزمة اللیزر في لیكو.
متر طول، ویلف بشكل انبوب ویتم لحامھ حلزونیاً كما في  20الى  19 بطولمتر  1.2كل انبوب بقطر  تكوینیتم 

م دعم تلك االنابیب بواسطة لحم حلقات تقویة لمقاومة الضغط الجوي الكبیر الذي یسلط الصورة أقصى الیسار. ویت
على االنبوب، فاي خلل في االنبوب سیؤدي الى نتیجة كارثیة على كامل العمل، ولقد صممت االنابیب للصمود 

 ]24، 23، 21[ غط لمدة عشرین سنة على اقل تقدیرتحت ھذا الض

 جانب من منظومات تعلیق كتلة االختبار (المرایا الرئیسیة)  4-5شكل 
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 تفریغ الھواء:. 5-4

تقارن عملیة ثبات التفریغ في لیكو بعملیة التفریغ في مصادم الھادرونات الكبیر في سویسرا. حیث یبلغ الضغط 
 ن:) ضغط جوي عند مستوى سطح البحر لسببی 12-10الجوي داخل ذراعي الجھاز واحد من ترلیون (

. ان حركة جزیئات الھواء حتى بضع منھا وبسبب الحركة البراونیة یمكن ان تولد ضوضاء كافیة لعرقلة انتشار 1
كما حزمة اللیزر وایضا اصطدام تلك الجزیئات بالمرآة یمكن ان یسبب اھتزازات تشبھ تأثیرات موجات الجاذبیة. 

لحارة كما یمكن للھواء ان یعمل بمعامل انكسار یسبب في ان حرارة الھواء قد تسبب تألأل یشبھ السراب في الطرق ا
تغییر مسار حزمة الضوء. كل ذلك وحتى لو كان بضع جزیئات من الھواء یمكنھ ان یسبب تأثیر مسافة ظاھریة 

 ].25[ تأثیرات موجات الجاذبیة العابرة قادرة على اخفاء
 حزمة اللیزر في المسار او بالتصاقھ على المرآة.. وجود الھواء مرتبط بوجود الغبار الذي یعمل على تشتیت 2

 عدة طرق فنیة تستخدم للحصول على تفریغ عالي لحجم كبیر وھي عملیة لیست سھلة بالتأكید:

ً لغرض اخراج ما تبقى من جزیئات  170الى  150یتم تسخین االنابیب من  • درجة مئویة لمدة ثالثون یوما
 الغاز.

شكل  تلة الھواء الموجودة في االنابیبا في المحركات النفاثة لتولید شفط لكاستخدام مضخات تفریغ تربیني كم •
5-6 . 

مضخات آیونیة الستالل جزیئات الغاز المتبقیة على انفراد بشحن تلك الجزیئات بشحنة كھربائیة وسحبھا  •
باستخدام شحنات معاكسة، ونظراً لكون معدن االنبوب یبعث جزیئات غازیة "اطالق غازات" 

)outgassing) لذا فان ھذه المضخات تعمل باستمرار للمحافظة على التفریغ العتید (the pristine 
vacuum( 

) ً متر مكعب من  10000ساعة) الزالة  1100ان عملیة تفریغ انبوبي الكاشف یتطلب العمل لمدة اربعون یوما
 اضغط الجوي عند مستوى البحر.الھواء والغازات االخرى لكي یتم تحقیق ضغط یصل الى واحد من ترلیون من 

المحكم الغلق باللحام صورة النبوب  5-5شكل 
 1998الحلزوني اثناء النصب في عام 

407



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two      /Al-Kut University College   7419 - 2414              الثانيكلیة الكوت الجامعة / العدد              

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 نضام السیطرة وجمع البیانات. 5-5

العدید  7-5 الشكلبین یحاسوبیة متطورة وبعدة مستویات. ویتم السیطرة والمراقبة لمنظومة التفریغ بواسطة ادوات 
القیاس التي تراقب باستمرار مختلف البنایات التي تشملھا انظمة التفریغ ومنھا مضخات من الرفوف الجھزة 

)، حیث تعمل المضخات االیونیة بتواصل cryopumps, and ion pumpsزمھریر ومضخات  ایونیة (
السائل الستخالص الجزیئات المنبعثة باستمرار من المعادن في حین تعمل مضخات الزمھریر باستخدام النتروجین 

 كما وتعتبر منظومة المراقبة  الزالة جزیئات الماء الشاردة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جانب من المضخات  التوربینیة في منشأة لیكو 6-5شكل 
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لنقل البیانات والنتائج اول والقیاس جزء من شبكة عالمیة ترتبط بمعھد أم آي تي وبقیة المراصد وبعض الجامعات 
 باول الى فریق العمل العلمي عبر المعمورة. وھناك العدید من الحاسبات على اختالف انواعھا

 للبحوث الھدف منھا تحلیل النتائج واعدادھا المواقع المختلفة برامجیات تطبیقییة  تغذى بھذه المعلومات وتوجد في 
]26 ،27[. 
 
 
 
 
 
 

 یعرض جزء من منظومة شبكة الحاسبات واجھزة المراقبة والتحكم في منشأة لیكو 7-5شكل 
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 ) :Optics Systemالضوئیات( انظمة. 5-6

 لمرایا بانواعھا والكاشف الضوئي.نظام الضوئیات في لیكو یتكون من حزمة اللیزر وا
واط، ویسلط  4نانو متر قرب االمواج تحت الحمراء بطاقة حوالي  808موجة بسعة  البلوریداخل مصدر اللیزرالثنائي  یولد

یحتوي في داخلھ على  Non-Planar Ring Oscillator (NPRO)على اداة تسمى مذبذب حلقي غیر مستوي نبرو شعاع ال
ملیة االنبعاث  وتحفز ع لترتد الحزمة ضمن البلورة 8-5شكل سنتمتر  1بلورة كریستال بشكل قارب صغیر بطول 

stimulates the emission نانو متر (في  1064واط وبطول موجي  2(المستوى اس والمستوى إي في اللیزر) بطاقة
واط ومكبر لیزري اخر یسمى مذبذب  35واط الى  2جزء الطیف تحت االحمر المنظور) ثم یتم تعزیز طاقة الحزمة من 

من الضوء العتید، وھذه الحزمة تدخل الى جھاز كاشف التداخل في لیكو  واط  200واط الى  35من  ) HOPطاقة عالیة (
 .]28[ 9-5شكل  وتمتاز حزمة اللیزر المتولدة باستقراریتھا العالیة وثباتھا العتیدین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مذبذب مولد حزمة اللیزر في لیكو 8-5 شكل
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، بحیث انھا تمتص فقط  ثالثة من ملیون 10-5 شكلوالتصمیم كما في  تمتاز مرایا لیكو بجودتھا العالیة في المادة
فوتونات حزمة اللیزر مما الیعرض المرایا للحرارة الن زیادة فوتون یصطدم بالمرآة مما یعني انعكاس معظم 

الحرارة سیؤدي الى تشوه شكل المراة بسبب تمددھا ویقلل من جودة حزمة اللیزر وقدرة كاشف التداخل، كما 
 امتصاص مزید من الفوتونات سیضعف كمیة الفوتونات في حزمة اللیزر ویقلل من دقة ھیئة التداخل الناتجة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كیلو غرام 40مرآتي لیكو المصنوعة من منصھر السلكا النقي تزن كل مرآة 10-5شكل  

 

(االیسر) ثم  بمكبري حزمة اللیزر واط  35الى  مخطط النتقال شعاع اللیز من دایود اللیزر وتكبیر قدرتھ 9-5شكل 
 (االیمن) وخروجھ الى كاشف التداخلكیلو واط  200تكبیره بمكبر طاقة عالیة الى 
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ان دقة تحدب المرآة الخالیة من العیوب السطحیة والتي تقاس ببضع ذرات بین التصمیم والتنفیذ یزید من تركیز 
كیلو متر لكل ذراع لضمان دقة  1120البالغة وتوجیھ الحزمة لكي تقطع المسافة الالزمة في االنعكاسات المتعددة 

 .القیاس

 ]30، 29[حدة من التحدیات التي تواجھ لیكوان المحافظة على ثبات ونقاء شعاع اللیزر وا

 :وتوزیعھا في شبكة االتصاالت الحسابات وجمع البیانات. 5-7
بایت) كل یوم وتنقل الى شبكة من حاسبات السوبر  240تیرا بایت ( 1ینتج لیكو في حال المراقبة بیانات تصل الى 

لغرض تخزینھا وارشفتھا ومعالجتھا. تقع ھذه الحاسبات السوبر في موقع المرصد وفي كالتك وفي ام آي تي 
ومعاھد متعددة اخرى. وبعد ضمان امن وارشفة المعلومات یعمل مجموعة من العلماء في المؤسسات والجامعات 

مرصدین (االن اصبحت اكثر) باستخدام برامج معدة لغرض استخالص تأثیرات مجاالت المرتبطة بنشاطات ال
 الجاذبیة في البیانات.

الف دي في دي كل سنة.  178لقد وصل خزین ارشیف لیكو من البیانات الى ما یزید عن ملیون دي في دي وبزیادة 
ترلیون بایت  800یرا بایت وبزیادة تصل الى ملیار ت 4.5=  250×  4.5اي ان ما تم تخزینھ من البیانات یصل الى 

 كل سنة.
 35تم تزوید مختبر لیكو بعدد  2015ان التعامل بالعدد الھائل من البیانات تطلب في مرحلة الرصد االولى في 

 computingملیون وحدة خدمة للتعامل مع بیانات تلك المراقبة  والتي تسمى حساب الدورات لفترة واحدة (
cycles/time(. 

 وحدة خدمة. 400ان عدد وحدات الخدمة المتوقعة عند اجراء المراقبة الثالثة قد تصل الى 
(مالحظة: ان وحدة الخدمة تشمل حاسبة رئیسیة قد تكون حاسبة سوبر ومجموعة اضافیة من وسائل المعالجة من 

دمة باالضافة الى كادر حاسبة سوبر اخرى ومجموعة حاسبات  من انواع مختلفة ضمن البنى التحتیة لوحدة الخ
علمي یشمل عالم فیزیائي متخصص واحد على االقل ومجموعة من مساعدین من علماء ومھندسین ومبرمجین 

 .]31[الخ)

 التعاون بین المراصد:. 6
یعمالن بتناغم كمرصد واحد االول في  1-6كما في الشكل ) identicalتتكون منشأة لیكو من كاشفین متطابقین (

لوالیة واشنطن في الجنوب الشرقي والثانیة في رورال لیفنكتون في لویزیانا في الشمال الغربي للوالیات ھانفورد 
 .المتحدة االمریكیة

كیلو متر یقع كاشف التداخل قرب بیزا شمال  3) بطول ذراع یصل الى Virgoتم التعاون بین مرصد فیركو (
، وان اول من الحظ تحلیل النتائج من قبل مجموعتي المرصدینایطالیا  ویتم جمع البیانات من المرصدین ویتم 

تأثیر موجات الجاذبیة في مرصدي لیكو ھو احد العلماء في مرصد فیركو عن طریق مجموعة بیانات ارسلت الیھ 
 تلقائیا عبر شبكة االتصاالت التي اعدت لھذا الغرض.

ویبلغ طول ذراع جیو  18/10/2015یوم نیا ) في الماGEO600جیو (لتعاون بین المرصدین ومرصد كما بدأ ا
 متر ولم یرصد لالن اي  600
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 موجات جاذبیة والزال في طور التعاون مع لیكو وھناك مشاریع لزیادة حساسیتھ عشرة مرات.
مراصد في استرالیا والیابان لغرض التعاون المشترك بین علماء العالم، وھنالك محاولة وبدأت خططا اخرى النشاء 

وتجنب البقع العمیاء في  لمراقبة موجات الجاذبیة في الھند للمساھمة بتغطیة احداث السماء، للتخطیط بانشاء مرصد
 .]34، 33، 32[ 2-6شكل  المراصد

 االمتیازات:وجود المراصد المتعددة لھ مجموعة من 

علمي مما یساعد في تحشید الطاقات المادیة والبشریة ویسمح بالتصدي . مساھمة دول العالم في مجال البحث ال1
 لھذا الفرع الجدید من العلم على مستوى العالم.

. تمتاز موجات الجاذبیة باالستقطاب (اي انھا مستویة وعمودیة على المسار) وبالتالي ستواجھ احد المراصد 2
من ھنا جاء العمل على انشاء مرصد جدید في الھند بسبب بؤرة  بصورة عمودیة ویكون تاثیرھا اكبر مایمكن

 .استقطاب عمیاء

 . التنوع في استخدام االجھزة واالدوات المساعدة في كل موقع مما یمكن من اجراء تحلیل اوسع للبیانات.3

 التأثیرات الضارة والضوضاء على اختالفھا أوسع. . كلما بعدت المسافات بین االجھزة كانت فرصة ابعاد4

 مرصدي ھانوفورد ولیفنكتون في الوالیات المتحدة االمریكیة 1-6شكل 
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 من نتائج نجاح قیاس موجات الجاذبیة ھي التوجھ الى بناء مرصد كوني في الفضاء الخارجي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Laser Interferometer Space Antennaتداخل موجات الیزر ءھوائي فضا. 7
(LISA) : 

ثمرة التعاون بین ناسا وإیسا 
ون امریكي اوربي في اوھو تع
موجات الكون  لكشفم  1913

الجاذبیة كمھمة متعددة 
 3االرسالیات للجیل الثالث  أل 

)L3 ( بحساسیة  1 – 7شكل ،
 0.1 الىملي ھیرتز  0.03بین 

ھیرتز. وتتم العملیة بقیاس 
فة بین كتلتین في االمسالتغیر في 

الفراغ الحر في ثالثة مركبات 
فضائیة تبعد احداھما عن 

ن ملیون كیلومتر. وم 5االخرى 

المتوقع لھذا الجھاز ان یقیس 
موجات الجاذبیة الصادرة 
عن مئات الوف المصادر 
والتضمنة مزدوجات  ثقوب 

سوداء ومزدوجات بلسارات وحتى تعمل على قیاس موجات الجاذبیة على خلفیة الكون بعید بدایة االنفجار 
 .]29[االعظم

یتواصل مع القمرین  صورة افتراضیة الحد اقمار لیزا في الفضاء 1-7 شكل
 االخرین بواسطة حزمتي لیزر

مواقع مراصد الكشف عن موجات الجاذبیة في الوالیات المتحدة والمانیا وشمال ایطالیا واسترالیا  2 – 6شكل  
 (المزمع انشائھ) والیابان والھند
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ملیون  1.5لكي یدور على بعد  3/12/2015في  2 -7شكل ) LISA Pathfinderتم اطالق كاشف مسار لیزا (
ووصل الى مداره المرسوم لھ في نھایة الى مستوى التعادل الجاذبي بینھما كیلو متر من االرض باتجاه الشمس 

-. وبقیاس كتلتي اختبار متشابھتین (زوج من مكعبین من سبیكة بالتینشھراً  12م ومدة المھمة  2016كانون الثاني 
، 35[ 3-7شكل  ملي میتر في وسط سقوط حر 46كیلو غرام بطول  2) كل واحدة بوزن gold-platinumذھب (

 ].37م [ 2024وسوف یتم اطالق اقمار المشروع في عام  ]36

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة القمر الصناعي كاشف مسار لیزا الفضائي 2 -7شكل 

االمواج لقیاس المسافة بین المكعبین ذھب وجھاز قیاس تداخل  –یبین مكعبي بالتینیوم  3 -7شكل 
 في حالة السقوط الحر في الفضاء
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 النتائج:. 8
المرصدین في تم تسجیل اشارة انتقال لموجة جاذبیة في بتوقیت كرینتش  09:50:45م الساعة  14/10/2015في 

 . 1 - 8شكل  لیزویانا وھانفرد

موجة الجاذبیة تم رصدال.متر 21-10شد موجة جاذبیة ھرتز بمقدار قمة  250 – 35االشارة بینت عند الترددات 
في یسار الشكل) ومرصد  H1(لیكو ھانفورد من قبل GW150914مزدوج لثقبین اسودین اتحاد الناتج عن 
 09:50:45م الساعة  14/10/2015لزمن بالنسبة الى یوم اتم اعتماد تدریج لقد  في یمین الشكل). L1لیفنكتون (

اللغاء الترددات م مرشحات نطاق رفض ااستخدوھیرتز 350 – 35استخدام مرشح نطاق عبور وببتوقیت كرینتج. 
نات اللیزر المتولدة في الجھاز السباب متنوعة منھا الضوضاء الحراریة واالھتزازات الناتجة عن اصطدام فوتو

بكتل الفحص وبقایا تاثیر الغازات غیر المفرغة والضوضاء الكمیة وغیرھا.  تبین االشارتین المتطابقتین انھ تم 
زیادة ملحوظة في تذبذب الجھاز وانتھاء التذبذب سریعاُ بعد ذلك والتفسیر المقابل لذلك ھو ان كتلتي ثقبین اسودین  

5+36االول بكتلة  
29 من كتلة الشمس والثاني بكتلة  4− ∓  من كتلة 4

 

 

 

تطابق تسجیل اشارتي موجات الجاذبیة في مرصدي لیفنكتون  1- 8شكل 
 وھانفورد
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∓ 3.0× مربع سرعة الضوء  طاقة جاذبیة تساوي تاطلقالثقبین االسودین حاد وبعد اتالشمس  من كتلة  0.5
والتي وصلت الى االرض بعد  . 2 – 8كما مبین في الشكل  الشمس خالل فترة  التتجاوز واحد من عشرة من الثانیة

 ].20، 19[ملیون سنة 1300حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات:. 9
ً وان اسرار الوجود البعیدة ستؤدي بدورھا الى نتائج مفیدة  ان التقدم العلمي عمل كوني تشترك فیھ البشریة جمیعا
لكل الناس في المعمورة وان ھذه الخطوات الحثیثة ستمھد لغزو الفضاء وجعل االنسان اكثر صحة وتمكن. وان اي 

بھذا التوجھ سواء بتحقیق نتائج میدانیة محلیة او ابعد من عالم او مھندس في اي بقعة من االرض البد من ان یشارك 
ذلك، وان افاق دراسة الفلك والفیزیاء افق مفتوحة جداً وان قلة االھتمام في مجاالت العلم ادت بصورة ملحوظة الى 

ل على ردم تدني القبول في االقسام العلمیة في البلد رغم ان ھناك نشاطات علمیة واسعة في العالم مما یتطلب العم
الھوة العلمیة التي تفصل العالم والبلد سواء في مؤسساتنا االكادیمیة او البحثیة. ان تطبیقات اللیزر متنوعة وقابلة 

وان االھتمام بتحویل مشاریع الطلبة سواء في مجال  للتنفیذ مع التقدم الكبیر في انتاج مصادر ودوائر اللیزر
من االمور الحري بنا االھتمام بھا وتفعیلھا، ولعل  الدراسات االولیة او الدراسات العلیا باستخدام تقنیة اللیزر

االلتجاء الى القطاع المدني والخاص وزج الشركات الكبرى او المساعدة على انشائھا التي تقوم باستخدام 
 لوجیا الحدیثة ومنھا اجھزة اللیزر من اھم االعمال التي تتطلب منا التبشیر فیھا واسنادھا.التكنو

 

 

اتحاد الثقبین االسودین وتسجیل  عملیةمقارنة بین  2 – 8شكل 
 االضطراب في جھاز قیاس التداخل اللیزري
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 تأثیر الجوانب األخالقیة والقانونیة إلدارة الموارد البشریة على اإلبداع
 جعفر عقیل محمود الجُمیليو  رائد فاضل جمیل الشیخلي

 / �غداد كلیة اإلسراء الجامعة
 الُملخص :

والقانونیة تأثیراتها على إجمالي نشاطات وممارسات إدارة الموارد  لما �انت للجوانب األخالقیة
البشر�ة من ( االستقطاب واالختیار والتعیین والتدر�ب وتقییم األداء وصوًال إلى التقاعد 
واالستقالة) لذا اصبح لزامًا البحث في تلك الجوانب المضیئة من سلو�یات وقواعد ونصوص 

انعكاساتها على واقع تلك الممارسات وصوًال إلى اإلبداع  وتدر�ب اخالقي وقانوني ومعرفة
المنشود الذي تهدف من وراءه المنظمات تحقیق میزة تنافسیة او نیل حصة سوقیة او الوصول 

 الى الر�اد�ة في التمیز , وهذا هو هدف البحث .
Astract  : 

       The ethical and legal Implications can affect on the activities of Human 

Resources Management starting from Recruitment process reaching to 

selection , compensations , Training , ending with Retirement . that’s why we 

should search in these lighted fields from behaviors , Bases , Training and their 

reflexes on the whole Innovation to get competitive advantage or Market share 

or Entrepreneurship in the Organizations this is the purpose for the research .   

 منھجیة البحث :

 :  أھمیة البحث -1
الموارد البشریة یھدف البحث الى التعرف على تأثیر الجانب األخالقي والقانوني إلدارة  - أ

 على اإلبداع .
یھدف البحث ایضاً الى التعرف على واقع ممارسات أخالقیات العمل في ابسط الموارد  - ب

 البشریة .
 في أخالقیات وقانونیة العمل یتمكن الفرد في التمییز ما بین ھو صائب وما ھو خاطئ . - ت
 :  اھداف البحث -2
رد البشریة الیوم من األمور المھمة ألشغال تُعد الجوانب االخالقیة والقانونیة إلدارة الموا - أ

 .ألنھا تمثل نقطة األنطالق نحو االبداع في المنظمات الوظائف وفقاً للمتطلبات 
األلتزام بالقواعد االخالقیة والقانونیة والمعتقدات االخالقیة بشكل اساسي للخلق التنظیمي  - ب

 الصحیح . في المنظمات والمؤسسات وھي تشكل المبادئ الرئیسیة للسلوك
 اإلبداع في المنظمات یمثل میزة تنافسیة عالیة . - ت
: لما كانت للجوانب األخالقیة والقانونیة ألدارة الموارد البشریة أثرھا الكبیر  مشكلة البحث -3

 في الوصول الى األبداع لذا فإنھ باألمكان طرح التساؤالت األتیة :
 البشریة ؟ ما ھي المسائل األخالقیة في اطار عمل ادارة الموارد - أ
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  كیف تؤثر عملیة االلتزام بالسلوك األخالقي والقانوني ألدارة الموارد البشریة على  - ب
 األبداع ؟

 كیف یتم تفعیل اخالقیات وقانونیة اطار عمل ادارة الموارد البشریة للمنظمات وصوالً  - ت
 الى األبداع .

: یفترض البحث وجود عالقة معنویة بین الجوانب االخالقیة والقانونیة  فرضیة البحث -4
 إلدارة الموارد البشریة واإلبداع

 م2017:  تم إنجاز البحث في مدینة بغداد وخالل شھر آذار  الزمانیة والمكانیة األبعاد -5
 : تم االستعانة بالمصادر العربیة وبعض المصادر األجنبیة . المصادر المستخدمة -6
         مخطط البحث األفتراضي :   -7

 
 الجوانب األخالقیة للوظیفة                      الجوانب القانونیة للوظیفة

 
 

 اإلبداع

 

 المقدمة

ً في حیاة الشعوب على اختالف اجناسھا واماكن وجودھا وادیانھا  تؤدي االخالق دوراً مھما
سلوك األفراد بحیث یصبح سلوكھا متصف  والفلسفة التي تتبناھا وبنعكس اثر االخالق في

بالثبات والتماسك والتوافق , عندئذ تشكل األخالق أحد مظاھر الضبط األجتماعي لدى األفراد 
وتشكل دافع ومحرك , وتعمق لدیھم احساسھم باالنتماء الى مجتمعھم , تساعدھم على التكیف 

  القانوني ألدارة الموارد البشریة . مع واقع المجتمع الذي یعیشون فیھ فضالً عن أھمیة الجانب

وتعد األخالق بمثابة الدعامة األولى كحفظ األمم والمجتمعات فھي تتصل إتصال وثیق بالجانب 
التربوي واالجتماعي باعتبارھا من أھم المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك اإلنساني , وتنعكس 

للفرد لتحقیق التوافق النفسي األخالق على التزام الفرد بمھنتھ , فالمھنة وسیلة بالنسبة 
االجتماعي بما یعود ذلك بالنفع على الفرد والمجتمع ویرتكز مصطلح العامة اخالقیات على و

المبادئ والقیم األخالقیة التي تمثل سلوك العاملین , وتنبثق األخالق المھنیة في مجالھا من 
ء األخالق العامة التي تعلمھا اإلنسان في بدایة حیاتھ من األسرة  والمدرسة والمجتمع واألصدقا

إذن ھي بیان للقیم والمبادئ اإلنساني مرتكزاتھا األخالقیة , وتتكون تلك األخالقیات المھنیة من 
 األبعاد األتیة : 

 البعد المعرفي .  -1
 البعد السلوكي . -2
 البعد الخلقي . -3

 إضافة الى البعد الحیوي الرابع وھو قانونیة اطار عمل الموارد البشریة .
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مام الوحید اصبحت األخالقیات تخطي باألھتمام األكبر الكفاءة مركز األھتوبعد شكلت 
 وأبعاد صیغة اھداف والسیاسات وفقھا وطریقة تبرز المسؤولیة األخالقیة  .

وتحتل الموارد البشریة في منظمات االعمال الحدیثة مكانة رفیعة وتلعب دوراً فاعالً في 
ً ومستمراً  الموارد البشریة میزة تنافسیة , لقد اصبحت عصر اصبح التغییر فیھ أمر حتمیا

نستطیع تقلید المعدات والتكنولجیا واسالیب االنتاج  فریدة للمنظمات , ال یمكن تقلیدھا فنحن
لكننا ال نستطیع تقلید البشر واالفكار المتولدة في رؤوس ھوالء البشر , لقد اصبحت الموارد 

واألخالقیة تجاه الموارد البشریة البشریة من خالل االعمال ان تجسد مسؤولیاتنا األجتماعیة 
من خالل وسائل عدیدة تغطي مجمل األنشطة الفرعیة المتعددة والمتنوعة إلدارة الموارد 
البشریة وبالنسبة إلدارة الموارد البشریة فھي مسؤولة عن تحقیق قیمة مضافة للمنظمات 

في تقبل المسؤولیة  التي تخدمھا والمساھمة في نجاح األخالقیات المھنیة لتلك الشركات , 
المھنیة إلتخاذ القرارات االولیات الفردیة وھي داعیھ للمھنة عبر األنخراط في األنشطة التي        

  -مصداقتھا وقیمتھا وھي :

الموارد البشریة على حمل الجد التزاماتھا تجاه أرباب العمل والثقة الممنوحة لھا والمالئمة  -1

 ألصحاب العمل , وتنظیم العمل دائماً .لقدراتھا وتقدیم النصخ والمشورة 

العمل على توفیر المعطیات التي تضمن توافر بیئة خالیة من الخداع والغش وإعتماد الشفافیة  -2

 في التعامالت وتجنب تضارب المصالح .

 الحفاظ على سریة جمیع المعلومات . -3

 تحمل المسؤولیة األخالقیة من عواقب القرارات . -4

ؤسسھ ذات طابع مشكوك ب ھاو إألخالقي مع عدم ممارسة اي تجنب األرتباط مع أي م -5

 نشاط یتعارض مع األخالق أو القانون .

األدارة الموارد البشریة على تنضید أعمالھا ونشاطاتھا التي تفرز الحاكمیة الرشیدة تحرص  -6

 وقواعد الشفافیة .

ا البحث ال یجوز إتخاذ اي میزة غیر مستحقھ لتحقیق مصالح شخصیة وسوف یتناول ھذ -7

تأثیر أخالقیات ادارة الموارد البشریة على اإلبداع , ویتألف البحث من ثالثة مباحث رئیسیة 

ھي المبحث األول ویتناول أخالقیات الموارد البشریة فیما یتناول المبحث الثاني األبداع (لغة 

 واصطالح) في حین یتناول المبحث الثالث النتائج والتوصیات .

 رد البشریة قوتھا من قانونیة انشطتھا وفاعلیة تلك األنشطة .تكتسب ادارة الموا -8

 تأطیر ممارسات ادراة الموارد البشریة بعملیة ھیكلیة قانونیة . -9

 منھجیة البحث

 : األخالق ( لغة واصطالح ) . المبحث األول
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 : أخالقیات وقانونیة إدارة الموارد البشریة . المبحث الثاني

 : نظرة فلسفیة في اإلبداع . المبحث الثالث

 : تأثیر أخالقیات وقانونیة إدارة الموارد البشریة على اإلبداع . المبحث الرابع

 : النتائج والتوصیات . المبحث الخامس

 المبحث األول

 األخالق ( لغة واصطالح )

 تعریف األخالق لغة :
, قال العالمة أبن فارس : (  الخلق في لغة العرب : ھو الطبع والسجیة , وقیل المروءة والدین

 الخاء والالم والقاف اصالن : أحدھما تقدیر الشيء , واألخر مالمسة الشيء )
 ومن ذلك : الخلق وھي السجیة , ألن صاحبھ قد قدر علیھ .

وقال الفیروز : الخلق : آبادي ان الخلق : بالضم , بضمتین : السجیة والطبع , والمروءة والدین 
. 

منظور : الخلق : الخلیقة , أعني : الطبیعة , وفي التنزیل : ( وإنك لعلى ُخلق عظیم ) وقال ابن 
 ] , والجمع : أخالق , ال یكسر على غیر ذلك .4[القلم 

یقال : خالص المؤمن وخالق الفاجر , في الحدیث ( لیس في المیزان  –والخلق والخلق : السجیة 
 أثقل من حسن الخلُق )

م وسكونھا , وھو الدین والطبع والسجیة وحقیقتھ إنھ لصورة األنسان الباطنة والخلق : بضم الال
, وھي نفسھ واوصافھا ومعانیھا المختصة بھا ,  بمنزلة الخلق لصورتھ الظاھرة واوصافھا 
ومعانیھا , ولھما اوصاف حسنة وقبیحة , والثواب والعقاب یتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة 

اف الصورة الظاھرة , ولھذا تكررت األحادیث في مدح الخلق في غیر أكثر مما یتعلقان بأوص
 موضع .

وفي التفریق بین الخلق (بفتح الخاء) والخلق (بضمھا) قال العالمة االصفھاني : والخلق والخلق 
في االثل واحد كالشرب والشرب , والصوم والصوم , ولكن خص الخلق بالھیئات واألشكال 

 , وخص الخلق بالقوى والسجایا المدركة بالبصیرة . والصورة المدركة بالصبر
وفي التفریق بین الخلق والخیم , قال القرطبي : ( وحقیقة الخلق في اللغة ھو ما یأخذ األنسان بھ 
ً , ألنھ یسیر كالخلقة فیھ , واما ما طبع علیھ من األدب الخیم  نفسھ من األدب یسمى خلقا

من لفظة , فیكون الخلق والطبع المتكلف , والخیم حد لھ (بالكسر) : السجیة والطبیعة , ال وا
 الطبع العزیزي , وقد اوضح ذلك األعشى في شعره فقال : 

 لي وعادتھا لخیمھا االخالق

 أي : رجعت االخالق الى طبائعھا .

 األخالق شرعاً :

یختلف عند النظر واالستقرار لنصوص الشارع تجد االستخدام الشرعي لفظ ( الخلق ) , لم 
 كثیراً عن الوضع اللغوي لھذه الكلمة .
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 األخالق اصطالحا :
 علم الخبر والشر . - أ

 علم األنسان . - ب
 علم الواجب والواجبات . - ت
ه) : ھو علم بالفضائل , وكیفیة اقـتـنائھا , لتـتحلى 1036تعریف ابن الصدر الدین الشرواني (   - ث

 النفس بھا , وبالرذائل , وكیفیة توقعھا , لتـتـخلى عنھا .
تعریف ابن مسكویة :  حال للنفس داعیة لھا الى افعالھا , ومن غیر فكر و ال رؤیة ثم بین ان الحال  - ج

 : ینقسم 

 س :أحوال النف

 طبیعي فطري كالغضب          مكتسب بالعادة والتدریبي كالحلم واالناة                  

 التعریف المختار :

 علم یشتغل بالخیر والفضائل , وسبل اكتسابھا , ویحذر من الرذائل , ویوجھ الى اجـتـنابھا . •

 المبحث الثاني

 أخالقیات وقانونیة إدارة الموارد البشریة

من   Norman , 2003 )من جامعة اوكالھوماو ( Davidson , 2013 : 19 )اشارة ( 
جامعة لویزیانا الى موضوع االلتزام االخالقي وقانونیة االخالقیات في شؤون الوظیفة لكونھا 
ترفع من اداء وقیمة الوظیفة ومن غیر المنطقي االشارة الى تلك الجوانب الفاعلة دون تفعیلھا 

 في الوظیفة .

سة االثار السلبیة لثقافات المؤسسات غیر االخالقیة نجد اسباب انھیارھا ھو عدم وعند درا
التزامھا بشرعیة العوامل االخالقیة والقانونیة , وقد تكون نظم الموارد البشریة عامالً مھماً 
ألصدار قیم علیا للوظیفة العامة على صعید انشطة وممارسات الموارد البشریة من استقطاب 

 ویض واداء وغیرھا ..وتدریب وتع

 الُمسببات األخالقیة في المنظمات وقانونیتھا : 

بقوانین ادارة الموارد البشریة التزاماً تاماً بمثابة تفضیل للجوانب االخالقیة لشؤون یعد االلتزام 
الوظیفة العامة سواء كانت تلك الجوابن القانونیة تخص قانونیة سنة العمل وقانون فرص 

المتساویة وقانون عدم التمییز في محیط العمل وقانون المراة في العمل والقانون رقم التوظیف 
 في العراق ( قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام )  1991لسنة  14

مما ینعكس على اخالقیات المنظمة بشكل عام وتحقیق عوامل نجاحھا وبقاءھا وتمیزھا بالتفرد 
یة في كلف ممارسات الموارد البشریة والمخرجات البشریة وقضیة بكل مقومات المیزة التنافس

 االیرادات والعوائد واالحتفاظ برأس مال بشري وفكري .

 

425



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two     /   Al-Kut University College   7419 - 2414              الثاني/ العدد كلیة الكوت الجامعة              
 

 

 ما ھي أخالقیات المنظمات ؟

معظ�������م التع�������اریف تمی�������ز األخ�������الق عب�������ر االلت�������زام ب�������النھج الق�������انوني لك�������ل          
لی�����ة االخیت�����ار والتعی�����ین ممارس�����ة م�����ن ممارس�����ات الوظیف�����ة العام�����ة ( م�����ثالً قانونی�����ة عم

واخالقیاتھ������ا عب������ر ك������ل حلقاتھ������ا م������ن الش������روط والمقابل������ة والم������ؤھالت واالنض������باط 
ال������وظیفي وحت������ى آخ������ر مرحل������ة وھ������ي التقاع������د واألس������تقالة او الع������زل ال������وظیفي وق������د 
اش������ارت ك������ل الق������وانین الوظیفی������ة العالمی������ة والمحلی������ة ص������راحة ال������ى ھ������ذا الموض������وع 

مدون������ة ـأخالقیة  إص������دارس������اعد ف������ي لحساس������یتھ , وذل������ك عب������ر تحدی������د آلی������ات ت
وقانونی������ة للوظیف������ة العام������ة ) ان التركی������ز عل������ى األنظم������ة المش������تركة القیم������ة تس������اعد 
ف��������ي توجی��������ھ قن��������اة وش��������كل وس��������لوك األف��������راد ف��������ي المنظم��������ات وبأتج��������اه مثم��������ر , 
االخالقی�������ات تخ�������دم الوظیف�������ة العام�������ة لتل�������ك المنظم�������ات وت�������ـفعل الفق�������رات القانونی�������ة 

وأص������دار ق�����رارات ص������ائبة واألخ�����الق تتطل������ب نظ������م  وآلی�����ات المس������ائلة ف�����ي الوظیف������ة
 قانونیة فاعلة للمسائلة .

ویركز ھذا القسم من المبحث على طیعة وأھمیة االخالق في صدّ ذاتھ فاالخالق ھي المنعطف 
الفكري والروحي التقلیدي الذي یغذي الجوانب القانونیة ویعمق معیاریة وقیمة السلوك وھي 

) یتم االلتزام الوظیفي وتكاد كل النقاشات االخالقیة تتشكل حول تختص بــ( حول , كیف , أین 
 ھذه االعتبارات .

األخالقیة وبالتالي قدراً من الواقعیة او البراغماتیة ونوه من االفق لذا یجب تأطیر القضایا 
الشخصي لتحدید نواحي القوة والضعف في الجوانب القانونیة وبالتالي تسھیل االلتزام األخالقي 
لكشف ما ھو صح وما ھو خاطئ , وأحد نقاط القوة ھو نسبیة األخالق , و أحد المفكرین یھتم 
بالجوانب النفعیة لحساب العادة في بیئة العمل واختیار وتثبیت مسار العمل الصحیح لكنھ 

من أجل سعادة          متطلبات قیاس النفع ھي اكثر صرامة واألبتعاد عن الجوانب الشخصیة
قیم االخالق وروح القانون واالختالفات االساسیة بین النھج النسبي والنفعي ھو  لبشكل كام

مجموعة الظروف التي یمكن بھا المسائل األخالقیة , والنسبیة یمكن ان تخبرنا عن الحق 
والباطل بینما الجانب النفعي یخبرنا عن طرقھ المنافع المتحققة من االخالقیات ونصوص 

 القانون في الوظیفة .

 تركیز المؤسسات والمنظمات على األخالقیات : 

ھو رد فعل على طیبة أمل تواجھ ان التركیز على االخالقیات ونصوص القانون الوظیفي 

المؤسسات الحكومیة واألھلیة ناجمة عن حالة من عدم التزام تلك المؤسسات بقیم االخالقیات 

بالعاملین كبار السن , وبعض النساء  والجوانب القانونیة للوظیفة ( ھناك حالة من االستخفاف

. المتمیز ارتكزت  Eskin , 1997)العامالت , عدم حقوق العاملین , نظام التعویض ) ویذكر (

على استراتیجیة االخالق وااللتزام بقانونیة وشروط الوظیفة عبر اعتماد قواعد  السلوك 

عاملین في الوظیفة وشروط االخالقي والتدریب على االخالقیات وتأسیس قوانین انضباط ال

 اشغالھا .
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 الثقافة والقانون والبیئة األخالقیة :

إن المنط������ق ال������داعم لألنص������اف ھ������و الس������یاقات األخالقی������ة وخل������ف من������اخ أخالق������ي      
وق����������انوني ع����������ادل والنتیج����������ة ب����������زوغ الق����������یم المش����������تركة االخالقی����������ة والقن����������وات 
واالتص�����االت واالش�����كال الوظیفی�����ة الخالّق�����ة وتوجی�����ھ س�����لوك العم�����ل فی�����ذكر ك�����الً م�����ن 

انونی���������ة ) وج���������وب ترس���������یخ ال���������نظم المعیاری���������ة والق 1887( فیكت���������ور وك���������ولین , 
للوظیف��������ة ( أي ان یك��������ون الع��������املین عل��������ى درج��������ة قابل��������ة للقی��������اس م��������ن التواف��������ق 

 ) 9:  1983واألنسجام الوظیفي ) من أجل مناخ عمل سلیم .    ( شنایدر : 

ل������ذا ف������أن البیئ������ة االخالقی������ة المفعل������ة للق������انون وت������ؤثر عل������ى مجموع������ة واس������عة م������ن  
ح������الي س������ارعت الق������رارات ألنھ������ا متأص������لة ف������ي الخص������ائص وف������ي مطل������ع الق������رن ال

المؤسس�������ات ال�������ى اص�������دار نص�������وص قانونی�������ة وطلب�������ت تفعی�������ل الجوان�������ب االخالقی�������ة 
بھ������دف االألت������زام بھ������ا لتنظ������یم ممارس������ات اداتھ������ا الم������وارد البش������ریة عل������ى ص������عید ( 
تقی��������ـیم األداء , المكاف��������أت , التع��������ویض ) وغیرھ��������ا . وبالت��������الي عقوب��������ات ص��������ارمة 

) ال��������ى  1995:  لم��������ن یخت��������رق تل��������ك النص��������وص القانونی��������ة , وق��������د اش��������ار ( روس
القض�������ایا االخالقی�������ة الت�������ي ت�������رتبط بالتص�������ورات الفردی�������ة م�������ن العدال�������ة التنظیمی�������ة 

 وبشكل اخالقي فرید .

) ال�����ى وج�����وب التمس�����ك بم�����ا ھ�����و متوق�����ع اخالقی�����اً  2001ف�����ي ح�����ین اش�����ار ( ب�����اركلي : 
م�����ن س�����لوكیات عل�����ى ض�����وء التقی�����یم الش�����امل لك�����ل ممارس�����ات ادارة الم�����وارد البش�����ریة 

 ة عن االلتزام بالمبادئ القانونیة للوظیفة العامة .واجراء مراجعة شامل

 الموارد البشریة : إدارةوالقانونیة لممارسات  األخالقیةأمثلة على القیم 

إن تص�������ورات العدال�������ة ف�������ي عملی�������ة االختی�������ار والتعی�������ین تش�������كل اط�������اراً لأللت�������زام 
) ان اذا تص����������ور المتق����������دمین  1996: بالمع����������اییر االخالقی����������ة واش����������ار ( كلیالن����������ر 

ألختب�����ارات التعی�����ین وج�����ود عدال�����ة بالش�����كل الص�����حیح ف�����أن ذل�����ك یعن�����ي تمس�����ك والت�����زام 
 ادارة المنظمة بالقواعد القانونیة لسیر العمل .

ویترك������ز ذل������ك ع������ن تحدی������د قواع������د قانونی������ة منظم������ة للوظیف������ة العام������ة إبت������داءاً م������ن 
ش�������روط التعی�������ین المنتظم�������ة وھ�������ي (العم�������ر, الم�������ؤھالت , من�������اخ العم�������ل, الت�������أمین, 

 التدریب , التقاعد )  نظام اإلجازات, الرواتب , الترقیة , األستقالة ,الصحي , 

ل������ذا ف������أن الق������انون م������ن یح������دد رس������م العالق������ة م������ا ب������ین االلخ������الق والمس������ائلة والت������ي 
 باالمكان تطبیقھا في تحدید وتقییم اداء العاملین .

ا وأھمی�����ة التواص�����ل م�����ع األط�����ر القانونی�����ة واالخالقی�����ة تتجل�����ى ف�����ي دع�����م االدارة العلی�����
لبرن������امج وس������لوك اخالقی������ات الوظیف������ة ودع������م ثقاف������ة المنظم������ة ومش������اركة المنظم������ة 
 أیض��������اً ف��������ي ب��������رامج المس��������ؤولیة األجتماعی��������ة وعالقتھ��������ا م��������ع البیئ��������ة الخارجی��������ة 

 ) 1991( كرستال : 
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ف�����ي ح�����ین ھن�����اك الن�����اس م�����ن یق�����وم بالتالع�����ب ب�����االخالق م�����ن اج�����ل تحقی�����ق قض�����ایا 
ألخالق������ي مم������ا یش������كل انتھاك������اً وااللت������زام اشخص������یة عل������ى حس������اب اإلط������ر القانونی������ة 

 للقواعد األخالقیة وإنھا الُمسائلة الوظیفیة وروح القانون .

وفیم�������ا یخ�������ص نش�������اط التعویض�������ات . یج�������ب ان یُعام�������ل االف�������راد الع�������املین بص�������ورة 
عادل�����ة وھ�����ذا یتض�����من ج�����زء م�����ن رؤی�����ا العدال�����ة االجرائی�����ة والتوزیعی�����ة وتقی�����یم نزاھ�����ة 

 ) 28:  1992 ,وفاعلیة وكفاءة نظام التعویضات ( لكیفالنر 

ھ�����ا حال�����ة أم�����ا بالنس�����بة ال�����ى انھ�����ا          الع�����املین , فتلج�����أ بع�����ض المنظم�����ات ال�����ى ان
العق�����د النفس�����ي عن�����د قیامھ�����ا بتقل�����یص حج�����م الق�����وى العامل�����ة مش�����كلة قض�����یة اخالقی�����ة 

 .عالیة األھمیة والتي تؤثر على انھا وجود المنظمة 

 أثار الثقافات غیر األخالقیة : 

ویمك�����ن ان یش�����كل ھ�����ذا الموض�����وع ازم�����ة بالغ�����ة االھمی�����ة ألن�����ھ یمھ�����د الطری�����ق         
 ال��������������������������������������������������������������ى س��������������������������������������������������������������لوكیات غی��������������������������������������������������������������ر 

اء ب��������ـبنص��������حیحة تـت��������ـناقض واألھ��������داف التنظیمی��������ة , وتق��������وم المنظم��������ات الناجح��������ة 
 وظ�����������������������������������������ائف عل�����������������������������������������ى مس�����������������������������������������توى ع�����������������������������������������الي 
م�����ن الثق�����ة مع�����ھ وج�����ود الت�����زام كاف�����ة مس�����تویات االدارة والع�����املین ب�����ھ , وق�����د یش�����عر 
بع�����ض اص�����حاب الق�����رار بال�����ذنب والخ�����وف م�����ن ج�����راء تطبیق�����ھ ق�����وانین ص�����ارمة لكن�����ھ 

ادر تحقیق����ھ بس����ھولة ف����ي بع����ض المنظم����ات خی����ال اخالق����ي م����ن الن����ف����ي الحقیق����ة یش����كل 
) أن االس��������تخفاف بالس��������لوك األخالق��������ي   Canter:  1989:  33, وق��������د ذك��������ر ( 

ي وغی����ر آم����ن ال س����یما ف����ي المنظم����ات          ی����ؤدي ال����ى تكی����ف الع����املین م����ع ع����الم غی����ر ودّ 
 مما یؤدي الى إدارة غیر اخالقیة .

لشخص�������یة م�������ن حس�������اب م�������ن ذل�������ك ی�������ؤدي ال�������ى ش�������یع األنانی�������ة والمص�������لحة ا        
المص�������لحة العام�������ة للمنظم�������ة وس�������معتھا وبقاءھ�������ا وعوام�������ل نجاحھ�������ا واس�������تراتیجیاتھا 
ویقت������ل اإلب������داع ل������دى الع������املین الكف������وئین والف������اعلین تنظیمی������اً وإنھ������اء حال������ة الرش������د 

المطل�����وب معالجتھ�����ا أخالقی�����اً وقانونی�����اً ل�����دى بع�����ض الع�����املین , وواح�����دة م�����ن القض�����ایا 
المس�����اواة وھیمن�����ة ثقاف�����ة مح�����ددة ع�����ن الثقاف�����ة  ھ�����ي العن�����ف ف�����ي مك�����ان العم�����ل وع�����دم

العام������ة المنظم������ة او ش������یع حال������ة الفس������اد االداري والم������الي ف������ي اروق������ة المنظم������ات او 
الجھ������از الحك������ومي للدول������ة والمتمثل������ة بس������رقة اوق������اف العم������ل او الس������رقة المالی������ة او 

 )18:  1990الرش�����������������������������������������������������������������������اوى ( غزیب�����������������������������������������������������������������������زع , 
وك الع�����دواني األخ�����ر الن�����اتج ویمث�����ل ھ�����ذا العم�����ل س�����لوك ع�����دواني , إض�����افة ال�����ى الس�����ل

ادارات فاس�����ده عل�����ى المنظم�����ات أو ھیمن�����ة  ع�����ن ت�����وتر عالق�����ات العم�����ل بس�����بب ھیمن�����ة
ت الثقاف�����ة الفردی�����ة ع�����ن الجماعی�����ة او انتش�����ار المظ�����الم مم�����ا ی�����ؤدي ال�����ى ظھ�����ور فج�����وا

س��������لبیھ بالغ��������ة ف��������ي العالق��������ات م��������ا ب��������ین الع��������املین واألدارة واالنتاجی��������ة وتس��������ترع 
اع ال������وظیفي وع������دم ظھ������ور اي عوام������ل للری������ادة ف������ي الع������املین وانتھ������اء وقت������ل االب������د

االدارة المنظم������ة كك������ل وف������ي مث������ال ع������ن ذل������ك منظم������ات البری������د واالتص������االت ف������ي 
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الوالی������ات المتح������دة تكش������ف ان المنظم������ات غی������ر األخالقی������ة تك������ون مس������رحاً ألعم������ال 
العن������ف والع������دوان حت������ى ف������ي تأثیراتھ������ا عل������ى البیئ������ة الخارجی������ة , اذ ادت األج������راءات 

م , 1992ملین ف�����ي ح�����ادث اط�����الق ن�����ار ف�����ي مدین�����ة روی�����ال اوك ع�����ام بقت�����ل اح�����د الع�����ا
م��������ع وج��������ود مض��������ایقات للع��������املین الملت��������زمین وتس��������ترع ع��������دداً م��������ن الع��������املین 

 المنضبطین وظیفیاً . 

ومؤسس�����ات مص�����ابة ب�����أمراض نفس�����یة , ف�����ي ح�����ین وبم�����ا ی�����ؤدي ال�����ى انش�����اء منظم�����ات 
اء من������اخ ھن������اك منظم������ات ت������ـتمیز بالریادی������ة تتخ������ذ ق������رارات رائ������دة وفری������دة ألنش������

وظیف�������ي متمی�������ز قانونی�������اً واخالقی�������اً و ف�������ي االداء مم�������ا ی�������نعكس عل�������ى تولی�������د حال�������ة 
األب������داع اإلدراك������ي واالش������تقاقي والمب������رمج واإلب������داع بحس������ب األھ������داف ومم������ا ی������ؤدي 
 ال����������������������ى ام����������������������تالك المنظم����������������������ة می����������������������زة تنافس����������������������یة مس����������������������تدامة 

( Sustainable  Competitive  advantage)  

 المسائلة القانونیة ھي أساس لتفعیل األخالق : 

أن الھ�����دف االساس������ي م������ن المس������ائلة القانونی������ة ھ������و التنب������ؤ بحج������م االنتھاك������ات وم������دى 
 Hald berg and)االلت������زام بالمع������اییر االخالقی������ة والس������لوكیة والقانونی������ة (

Ratson : 1987 : 62  

للوظیف���������ة        و أھمی���������ة التع���������رف باآللی���������ات القانونی���������ة ونص���������وص الق���������انون الم���������نظم 
مس�������ؤولیة ادارة الم�������وارد البش�������ریة الت�������ي یج�������ب ان تص�������نع ف�������ي األس�������اس القواع�������د 
القانونی�������ة والنص�������وص الت�������ي ترتی�������ب ممارس�������تھا وانش�������طتھا وبم�������ا یفع�������ل المس�������ائلة 
القانونی������ة فیم������ا بع������د للس������یطرة عل������ى س������لوكیات الع������املین وحك������م االخ������الق وتث������ویر 

بتقی�������یم االداء ومع�������اییر التقی�������یم اإلب�������داع وحمای�������ة مص�������ادر االخالقی�������ات واالھتم�������ام 
وال�����وزن و اخالقی�����ات الت�����دویر وال�����وظیفي ونظ������ام الروات�����ب والمكاف�����أت وك�����ل س������لوك 

 ) 12:  1999الئقاً وظیفیاً ستنوع والنسیج الوظیفي للعاملین .  ( فیریس , 

وحمای�������ة عالق�������ات العم�������ل وس�������یادة اخالقی�������ات الوظیف�������ة وطبقی�������ة األنظم�������ة الثقافی�������ة 
ن������ا یمك������ن الق������ول أھمی������ة موض������وعیة االخ������الق مقاب������ل رمزی������ة المحكّم������ة للوظیف������ة وھ

الوظیف������ة اي ھیمن������ة االخ������الق س������لیم وغرس������ھا ل������دى الع������املین م������ع وج������وب تفعی������ل 
والقانونی�������ة بحس�������ب آلی�������ات المس�������ائلة عب�������ر تح�������دیث األط�������ر  والقواع�������د األخالقی�������ة 

 سیاسات واستراتجیات األبداع ومتطلباتھ .

 المبحث الثالث
 نظرة فلسفیة في اإلبداع

ع م�����رور الوق�����ت ت�����زداد الحاج�����ة لإلب�����داع , إذ انن�����ا نع�����یش ف�����ي ع�����الم یتالح�����ق فی�����ھ م�����
النم������و وت������زداد المتغی������رات مم������ا یس������توجب عل������ى الجمی������ع ادراك متطلب������ات التط������ور 

 في الحاضر والمستقبل .
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وبم������ا ان عناص������ر التغیی������ر ومتش������ابكة , یج������ب علین������ا ان ن������درك جی������داً إن������ھ  ال ی������تم 
یك�����ون اط�����ار متكام�����ل ومح�����دد بدق�����ة علمی�����ة بص�����ورة فردی�����ة او جزئی�����ة ب�����ل یج�����ب ان 

ومنھجی������ة واإلب������داع ف������ي المنظم������ة حاج������ة ض������روریة واساس������یة فرض������تھا التغی������رات 
 االقتصادیة واالجتماعیة .

ویلع������ب اإلب������داع دوراً ھ������ام ف������ي بق������اء المنظم������ات وتطورھ������ا ف������ي ظ������ل التح������دیات 
  العالمی��������ة وس��������لوكھا ف��������ي مواجھ��������ة المش��������كالت المعاص��������رة وتح��������دیات المس��������تقبل .

 )3:  2005(غیاط و ازدوري , س

 أوالً / مفھوم اإلبداع :

یمك�����ن تعری�����ف اإلب�����داع بأن�����ھ أفك�����ار جدی�����دة ومفی�����دة ومتص�����لة بح�����ل مش�����كالت         
 معین����������������������������������������������������������ة او تجمی����������������������������������������������������������ع وإع����������������������������������������������������������ادة

تركی������ب یقتص������ر اإلب������داع عل������ى الجان������ب التكنیك������ي ألن������ھ ال یش������مل تط������ویر الس������لع  
 والعملی����������������������������������������ات المتعلق����������������������������������������ة بھ����������������������������������������ا وع����������������������������������������داد 

التحس������ینات ف������ي التنظ������یم نفس������ھ ونت������ائج الت������دریب والرض������ا ع������ن الس������وق التص������نیع و
العم�����ل بم�����ا ی�����ؤدي ال�����ى زی�����ادة االنت�����اج , فاإلب�����داع  ل�����یس اال رؤی�����ة الف�����رد لظ�����اھرة م�����ا 
بطریق������ة جدی������دة عل������ى التفكی������ر بش������كل مختل������ف ومب������دع وم������ن ث������م إیج������اد الحل������ول .  

 ) 2009 : 6(عیسى , 

 ثانیاً / مستویات اإلبداع :

 ید من المستویات ومنھا :یظھر اإلبداع في العد

اإلبداع على المستوى الفردي : بحیث یكون لدى العاملین إبداعیة خالقة لتطویر العمل  -1
وذلك من خالل او من خالل خصائص مكتسبة كحل المشاكل , وھذه الخصائص یمكن 

 التدرب علیھا وتنمیتھا .
العمل تتعاون فیما اإلبداع على مستوى الجماعات : بحث تكون ھناك جماعات محددة في  -2

 بینھا لتعد األفضل كجامعة فنیة في القسم اإلنتاج مثال .
اإلبداع على مستوى المنظمات : فھناك منظمات متمیزة في مستوى اداءھا وعملھا وغالباً  -3

      ما یكون األخرى , وحتى تصل المنظمات الى اإلبداع البد من وجود فردي وجماعي.
 ) 17:  2015( شبكة موھویون , 

 وإن ھناك العدید من الباحثین الذي میزوا بین نوعین :

 اإلبداع الفني : بحث یتعلق بالمنتج سواء السلع أو الخدمات . -1
 اإلبداع اإلداري : ویتعلق بشكل مباشر بالھیكل التنظیمي . -2

 وقد قام (تایلور) بتقسیم الى مستویات مختلفة :

 )Expressive creativity(اإلبداع التعبیري  -1

 )Productive creativityاإلبداع اإلنتاجي ( -2
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 ) : ویتعلق بتقدیم أسالیب جدیدة .Inventive creativityاإلبداع أالختراعي ( -3

) : یشیر الى التطویر المستمر لألفكار Innovative creativityاإلبداع أالبتكاري ( -4

 وینجم عنھ .

) : ھو نادر الحدوث لما یتطلبھ من وضع Emergence creativityاإلبداع االنبثاق ( -5

 األفكار .

 أسالیب تبني اإلبداع في المنظمات :  /ثالثا 

 یمكن ایجاز ھذه االسباب بما یلي :
الظروف المتغیرة التي تعیشھا المنظمات الیوم , سواء أكانت ظروف سیاسیة او ثقافیة او  -1

 المنظمة واستمرارھا .اجتماعیاً المتغیرات بأسلوب إبداعي یضمن بقاء 
یحتم اإلبداع الفني والتكنولوجیا في مجال السلع والخدمات وطرق انتاجھا وقصر دورة حیاتھا  -2

ً , مما  وما یستلزمھ ذلك من تغیـیرات في ھیكل المنظمة وأسلوب أدارتھا بطرق إبداعیة ایضا
 المنظمات المنافسة .یمكنھا من األستمرار في السوق من خالل ضمانھا لحصتھا السوقیة بین 

 رابعاً / نظریات اإلبداع :

قام عدد من العلماء والكتاب وعلماء اإلدارة بطرح اإلبداع , كما استعرضت مالمح المنظمات 
 -العوامل :

: فسرت بین ما تقوم بھ وما یفترض ان تقوم بھ ,  March & Simon : 1958)نظریة ( -1
 . األدائیةا الفجوة فتحاول من وحي , وبدائل , ثم إبداع حیث عزی

: وكانا توصلوا الیھ ان الھیاكل األكثر مالئمة ھي  )Burns & Stalker : 1961نظریة ( -2
 التي العضوي الذي یالئم البیئات سریعة التغییر , كما ان النمط العضوي یقوم عن طریق

 مشاركة أعضاء ال والمعلومات ومعاجلتھا .
: قد بین عملیة اإلبداع من خالل ثالث/ة مراحل ھدفت إلى إدخال ) Wilson ; 1966نظریة ( -3

تغیرات التغیر وتطبیقھ , ویكون بادراك الحاجة او الوعي بالتغیر المطلوب ثم تولید المقترحات 
, وتطبیقھا , فافتر بسبب عدة عوامل منھا التعقید في المھام (البیروقراطیة) وتنوع نظام الحفظ 

ت یسھل إدراك اإلبداع , بصورة جماعیة وعدم ظھور صراعات , كما ان وكلما زاد عدد المھما
 الحوافز لھا تأثیر إیجابي لتولید المنظمة .

) March & Simon: قد استفادت مما قدمھ ُكالً من ( )Harvey of Mill : 1970نظریة ( -4

اإلبداعیة لما یعرف (بالحالة  –اإلبداع من خالل مدى استخدام األنظمة للحول الروتینیة 

والحلول) , فقد وأنواع الحلول اتي قد تطبقھا من خالل ادراك القضیة (المشكلة) عن طرق ما 

تحتاجھ من فعل بھدف تقدیر أي األفعال المحتملة التي تتخذھا المنظمة او اختیار الحل (إنتقاء 

البدل األمثل) او إعادة حول الحل األنسب , إذ تسعى المنظمة الى وضع حلول روتینیة لمعالجة 

حاالت او مشكالت تم التصدي لھا عن حلول إبداعیة لم یتم استخدامھا من قبل لمعالجة 
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تؤثر في المشكالت غیر الروتینیة او االستثنائیة بتبني الھیكل األساسیة كما تناوال العوامل 

 ل اإلبداعیة االتصاالت .الحلو

: تعد من ابرز النظریات اإلبداع , وفسرت  )Hage and Aiken ; 1970نظریة ( -5
 -:األبداع على انھ تغیر حاصل في برنامج و مراحل عدیدة 

 أي تقییم النظام ومدى تحقیقھ ألھدافھ .مرحلة التقییم :  •
 مرحلة األعداد : أي الحصول على المھارات الوظیفیة . •
 التطبیق : البدء بإتمام اإلبداع واحتمالیھ ظھوره .مرحلة  •

 :العوامل المؤثرة في اإلبداع فمختلفة وبالغة التعقید زیادة التخصصات المھنیة وتنوعھا  أما

 المركزیة . •
 الرسمیة . •
 اإلنتاج . •
 الكفاءة والرضا عن العمل . •
تنظر ھذه النظریة لإلبداع مرحلة التطبیق  ) :Zaltman and others ; 1973نظریة ( -6

ولھما مراحل جزئیة ویعتبر على انھ فكرة او ممارسة جدیدة لوحدة التبني , ووصفوا 
) اال انھم توسعوا في شرح المشكلة Hage and Aikenواعتمدوا على النظریة (

 التنظیمیة وأضافوا التعامل مع الصراع .
  وحددوا مراحل تفصیلیة لإلبداع ھي :

 مرحلة البدء :  •
 مرحلة ثانویة لوعي المعرفة . -
 مرحلة ثانویة حول مراحل اإلبداع . -
 مرحلة التطبیق . •
 تطبیق تجریبي . •
 تطبیق متواصل . •

 خامساً / خصائص و سمات الشخصیة المبدعة :
 الذكاء . -1
 الثقة بالنفس على تحقیق أھدافھ . -2
 إن تكون لدیھ درجة من التأھیل والثقة . -3
 تنفیذ األفكار اإلبداعیة التي یحملھا الشخص المبدع .القدرة على  -4
القدرة على استنباط األمور فال ترى الظواھر على عالتھا بل یقوم بتحلیلھا ویثیر  -5

 التساؤالت .
 لدیھ عالقات اجتماعیة واسعة ویتعامل مع اآلخرین فیستفید من أرائھم . -6
 ناك درجة من األنانیة .یركز على التعامل الفردي إلظھار قدراتھ وقابلیتھ , فھ -7
غالیاً ما یمر بمرحلة طفولة غیر مستقرة مما یعزز االندفاع على اثبات الوجود واثبات  -8

 الذات .
الثبات على الرأي والجرأة واألقدام والمجازفة والمخاطرة , فمرحلة االختبار تحتاج الى  -9

 شجاعة .
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 یفضل العمل بدون وجود قوانین وأنظمة . -10
 الفضول او البحث وعدم الرضا عن الوضع الراھن .یمیل المبدعون الى  -11

 سادساً / معوقات اإلبداع في المنظمات :

 -بینت بعض الدراسات ان اإلبداع على مستوى المنظمات :

 المحافظة على الوضع االجتماعي وعدم الرغبة في التغییر . -1

 الرغبة في المحافظة على أسالیب وطرق األداء التقلیدیة . -2

 تخفیض قیمة االستثمار الرأسمالي .عدم الرغبة في  -3

 عدم الرغبة في تغییر الوضع الحالي بسبب التكالیف التقدیریة . -4

ثبوت الھیكل البیروقراطي لمدة طویلة وترسخ الثقافة البیروقراطیة وما یصاحب ذلك من  -5
 رغبة أصحاب المنظمات .

 . المرؤوسین لھم او رغبة أصحاب االمتیازات في محافظة على امتیازاتھم
) بعض المعوقات الموجودة في عالمنا  16:  2002(رند الزھیري  وقد أضافت الدكتورة 

 العربي وھي :
 الخوف من الفشل . .1
 تجنب المخاطرة . .2
 االعتیاد على األمور . .3
 عدم توافر الحریة . .4
 مقارنة التغییر . .5
 جمود القوانین . .6
 انخفاض الدعم االجتماعي . .7
 فقدان التحفیز . .8
 .التوبیخ العلني  .9

 العقاب في حال الفشل . .10

 سابعاً / أسالیب التفكیر اإلبداعي الجماعي :

 إن ھناك العدید من األسالیب التي یمكن للمنظمات إتباعھا وھي : 

: والذي یعني عصر كل األفكار والمراحل بفكرة  Brainstorming)العصف الذھني ( -1
 إبداعیة وھنا یجب ما یلي :

 تجنب نقد أي فكرة . •
 استعراض اكبر قدرة من األفكار .تشجیع  •
 العمل على تنمیة األفكار ألن فكرة تولد فكرة أخرى . •

ویتطلب ھذا األسلوب أن تجتمع مجموعة ما بین األفراد ویطلب رئیس الجلسة تقدیم أكبر عدد 
 ممكن . تدون األفكار فكرة لیختار األنسب منھا .
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: وقد أوجده (دلییك وفان  Nominal Group)أسلوب المجموعات الشكلیة او الصوریة ( -2
دوفان) بین أفراد المجموعة وإن الھدف األساسي منھ ھو التخفیف من وحدة سیطرة أفكار 

 احد أفراد المجموعة :
 ان یسجل كل فرد على حد أفكاره على قصاصھ من الورق حول المشكلة المراد معالجتھا . •
قش حتى ینتھي أفراد المجموعة كافة ثم یتم عرض أفكاره التي یدونھا رئیس الجلسة وال تنا •

 من سر .
 ثم یفتح النقاش ویمنع النقد . •
بعدھا یقوم كل فرد سراً بتقدیم األفكار المعروضة ومن ثم یستعرض رئیس الجلسة األفكار  •

 التي أسندھا . للوصول الى قرار نھائي .
 :ثامناً / الممارسات اإلداریة التي تؤثر في اإلبداع 

: عن طریق تعیین الشخص المناسب في الوظیفة المناسبة والتي تتصل بخبراتھ  التحدي -1

 المكان غیر المناسب یؤدي إلى اإلحباط والشعور بالتھدید . في ومھاراتھ . التسكین

: وتتمثل في إعطاء الموظف الفرصة لكي یقرر بنفسھ كیف ینفذ المھمة المسندة إلیھ  الحریة -2

 نجد بعض  فذلك ,

غیرون األھداف باستمرار او انھم یفشلون في تحدید األھداف وأخرین یمنحون المدیرین ی

 التواصل لحلول إبداعیة . المقدرة على

: أھم موردین یؤثران على اإلبداع ھنا : الوقت والمال , وتوزیعھما یجب ان یكون  الموارد -3

بعنایة فأن توزیعھما بشكل غیر عادل یؤدي الى تثبیط المھم , كما ان مساحة المكان الذي 

 یعمل فیھ الموظف .

صقل  : كلما كان فریق العمل متآلفاً ومتكامالً كلما أدى ذلك الى مزید منمالمح فرق العمل  -4

 مھارتھ خالل :

 الرغبة األكیدة للعضو في تحقیق أھداف الفرق . •
 مبادة كل عضو الى مساعدة اآلخرین . •
 ضرورة تعرف كل عضو على المعلومات المتخصصة . •

: حیث أن معظم المدیرین دائماً یقومون بتحفیز الدافع الذاتي حتى یتبنى  تشجیع المشرفین -5

 الموظف المتمیز .

: إن تشجیع المشرفین یبرز اإلبداع لتقدیر المجھودات اإلبداعیة واعتبار ان  دعم المنظمة -6
 www.iasj.net)العمل المبدع متمیزاً جداً .  (

 :تاسعاً / مبادئ اإلبداع 

لقد وضع الكیر من مدراء الشركات والمنظمات العالمیة مجموعة من اآلراء الرائدة في 
ینبغي مراعاة بعض المبادئ األساسیة فیھا سواء كانوا مجال االبتكار المبدعة والخالقة , 

 مدراء او اصحاب قرار , وھذه ھي :
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إفساح المجال ألیة فكرة ان تولد وتنمو وتكبر ما دامت  في االتجاه الصحیح , وما دام لم یتم  -1
د القطع حقائق وتحولت احتماالت النجاح فیھا الى موفقیة , فاألبتكار قائم على األبداع ال تقلی

األخرین , ذلك یجب ان تتركز ھذه التجریة الحریة في المجاالت الرئیسیة للعمل وتصب في 
 األھداف األھم .

ان االفراد مصدر قوة المنظمة , واالعتناء بتنمیتھم ورعایتھم یجعلھا األكبر واألفضل  -2
 . ابتكاراً واألكثر 

في القرار وتحقیق  أحترام األفراد وتشجیعھم وتنمیتھم إلتاحة الفرص لھم للمشاركة -3
 النجاحات للمنظمات األشیاء على الوجھ األكمل .

 التخلي عن الروتین والالمركزیة في التعامل القدرة اإلبداعیة  . -4
 تحویل العمل الى شيء ممتج ال وظیفة فحسب . -5
التجدید المستمر والفكرة والطموحات أي ان یبني نفسھ وشخصیتھ ایضاً , وان ھذا الشعور  -6

 ذاتھ وعلى المدیر ان یكتشف مفاتیح التحفیز . الحقیقي في
التطلع الى األعلى دائماً من شأنھ ان یحرك حوافز العاملین بالمؤسسة الى الوقوف على ما  -7

 أنجزوه من أعمال سابقة .
لیس األبداع ان نكون نسخة ثانیة او مكرره وأخذ الجید وترك الرديء والقیادة مھمة صعبة  -8

 وعسیرة في ھذا المجال .
ال ینبغي ترك الفكرة الجیدة التي تفتقد آلیات التنفیذ , بل نضعھا في البال , وبین آونة  -9

وأخرى وعلى مرور الزمن , والمناقشة المتكررة ربما تعطیھا مقدرة على تنفیذھا , فربما 
 لم تصل المناقشة األولى الى نتائج . 

یعیة في األفراد یجب إعطاء الكفاءات وتوسیع ذلك الى ان المیل والنزعة الطب -10
ً أصحاب القرار , ھو الجنوح الى البقاء على ما كان من أعمال الروتینیة التي  وخصوصا

 واالبتكارجرت علیھا األعمال وصارت مألوفة ألن التغییر بحاجة الى ھمة ونفس جدي/د 
 )www.alukah.net( بطبیعتھ حذر وفیھ الكثیر من التحدي والشجاعة .

 القوانین التي تنظم ممارسات ادارة الموارد البشریة :استعراض مختصر بعض 

المعدّل والذي یتضمن بعض  1991لسنة  14قانون انضباط موظفي الدولة في العراق رقم  -1
التعاریف وسریان القانون , وفیما یخص واجبات الموظف فقد أشار الیھا الفصل الثاني من 

ؤساء العمل وحسن التعامل والمحافظة القانون من اداء األعمال وقواعید العمل واحترام ر
 على اموال الدولة مع كتمانھ المعلومات .

بینما أشار الفصل الرابع فیما أشار الفصل الثالث الى العقوبات وأثارھا واجراءات رفضھا 
الى الطعن بقرارات فرض العقوبات في حین تضمن الفصل الخامس سحب الید ثم األحكام 

 العامة والختامیة .
م لمنع التمییز في 1981فرص التوظیف األمریكي المتساویة : صدر ھذا القانون عام  قانون -2

العمل على أساس المیول الجنسیة , الحمل , العرق , العمر , بلد الجنسیة , التوجھ الحزبي , 
 والخدمة العسكریة .
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العمل في مملكة البحرین حول تشغیل النساء في قوانین  2012لسنة  35صدر القانون رقم  -3
في الدول العربیة وفیھا(الكویت , األمارات , السعودیة , قطر , عمان , مصر , األردن , 

 الیمن , السودان , العراق , فلسطین)
 من قانون الدستور اللبناني بحریة تعویض المرأة اللبنانیة في العمل . 7نصت المادة  -4
 . 2015ألردن للعام قانون تطبیق األجر المتساوي لألعمال متساویة القیمة في ا -5
, نظراً لما تمثلھُ من  1978قانون منع التمییز في العمل بسبب الحمل بأمریكا الصادر عام  -6

 % من القوى العاملة .70
 لحمایة حقوق العاملین المعوقین . 1990قانون األمریكان المعوقین عام  -7
في أعمالھم لیالً من  من تشغیل النساء اإلماراتیات 27حظر قانون العمل اإلماراتي الفقرة   -8

 العاشرة مساءاً وحتى السابعة صباحاً .
 حظر التمییز في االستخدام والمھنة . 1958لسنة  111االتفاقیة الدولیة رقم  -9

 حول مستویات العمال . 1966لسنة   1االتفاقیة العربیة رقم  -10
 حول مستویات العمل المعدّلة . 1976لسنة  6االتفاقیة العربیة رقم  -11
بشأن المساواة في األجر ما بین العمال  1951لسنة   100االتفاقیة الدولیة رقم  -12

 .والعامالت 
لسنة  42 أصدار اتفاقیة دولیة رقم  1934لسنة  18مؤتمر العمل الدولي بدورتھ  -13

 العمال عن االمراض المھنیة . حول تعویض 1934
ة في األعمال الخطرة او بشأن منع تشغیل المرأ 1977لسنة   7االتفاقیة العربیة رقم  -14

 الضارة بالصحة .
تحدید األعمال الصالحة للمرأة أن تعمل بھا مكان  66القانون التونسي للشغل المادة  -15

 العمال .
 المبحث الرابع

 تأثیر أخالقیات وقانونیة الموارد البشریة على األبداع
تعریف أخالقیات الوظیفة بأنھا منظومة من القیم األجتماعیة والذاتیة تحكم التصرفات 

المواقف والظروف وتحدد السلوكیات الجیدة وغیر الجیدة , الفردیة والمؤسسیة في مختلف 
وتنعكس في القوانین والتعلیمات وقواعد السلوك والمعاییر المھنیة وتعد األستقامة والقیم 

جاً للمعاییر األخالقیة والسلوكیة في المنظمة وكیف یمكن توصلھا واأللتزام بھا األخالقیة منت
في الممارسة , كما ان اخالقیات الوظیفة عبارة عن عقد بین المؤسسة وأصحاب المصالح 

 لیتسع مداه لیشمل الثقة والتعاون لتقلیل الفرض الضائعة وتحقیق المیزة التنافسیة .
البشریة الى وضع مبادئ اخالقیة وقواعد للسلوك األخالقي وھنا سمعت ادارة الموارد 

 وبأھمیة بالغة لمختلف شرائح العاملین في المنظمة وأنسجاماً مع ما یلي :
اصبح االلتزام بالمعاییر االخالقیة ضرورة لدخول السوق العالمي للحصول على شھادات  -1

 . lso 9000/14000)( التمیز المعرفة .
األخالقیة یعطي تصوراً عن كیفیة التعامل مع مختلف المواقف , كما ان وجود المدونات  -2

تساعد على نشر ثقافة تنظیمیة تعزز األھتمام بأبعاد األخالقیات لمختلف القرارات والموافق 
 واألفعال .

إحداث التوازن بین ھدف المنظمة في تعظیم الربح وجعل القرارات تأخذ الجانب  -3
 االعتبار .األجتماعي واألخالقیات بعین 

 أما عن تأثیر أخالقیات ادارة الموارد البشریة على األبداع فیتجسد ذلك في :  -4
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تفوقین سعي ادارة الموارد البشریة على منح حوافز مادیة ومعنویة للعاملین المبدعین والم )1
 في العمل .

ھ تحقیق الوصف الدقیق للوظیفة من قبل ادارة الموارد البشریة وتحدید المھام الفردیة بأماكن )2
دافعیة أكبر وبما یعني اھتمام األدارة بھذا الجانب یسھم في االبداع على مستوى األفراد . ( 

 ) 17:  2013محمود , 
اھتمام ادارة الموارد البشریة بتطویر العاملین عبر زجھم بدورات تدریبیة وبما یسھم على  )3

 تحقیق وإنجاز اإلبداع على مستوى األفراد .
دارة الموارد البشریة بالجانب األنساني للعاملین یسھم في زیادة مستوى األبداع لدى إھتمام ا )4

 العاملین . 
)(joha , 1991 ; 27 

سعي ادارة الموارد البشریة الى مشاركة العاملین في اتخاذ القرارات لتحسین أسباب العمل  )5
بداع على مستوى إل, مما یشیر الى مشاركة العاملین في اتخاذ القرارات وبما یسھم في ا

 الجماعة .
 بفرق العمل یضمن تحقیق اإلبداع على مستوى الجماعة .اھتمام الموارد البشریة  )6
سعي ادارة الموارد البشریة الى تطویر عملیات األستقطاب في المنظمة إلى اھتمام االدارة  )7

مة . مع نزاھة باألبداع عبر استقطاب العاملین المبدعین , وینعش الثقافة األخالقیة في المنظ
 . )23:  2010التعامل مع مكاتب القوى العاملة (الفارس وعلي , 

سعي ادارة الموارد البشریة الى تحسین اداء االدارات العلیا والوسطى والدنیا یشیر الى  )8
 دورھا في تطویر األبداع على مستوى الجماعة .

تدریب القادة على استخدام  اھتمام ادارة الموارد البشریة الى تفعیل األخالقیات في موضوع )9
 األنماط القیادیة الحدیثة یشكل ثقالً واسعاً في موضوع ونتائج على صعید المنظمة .

اھتمام ادارة الموارد البشریة لتفعیل الجوانب األخالقیة في موضوع أكتساب التقنیات  )10
 األكبر في األبداع في المنظمة . الحدیثة لھ دوره

ظھور اھتمام كبیر لدى الموارد البشریة في تھیئة مناخ مناسب لالبتكار واإلبداع یشیر  )11
 األخالقیة الكبرى لھذه اإلدارة في إنجاز اإلبداع . الى المساھمة 

اھتمام ادارة الموارد البشریة بتطبیق المرونة عند تطبیقھا للتعلیمات یعطي الوظیفة  )12
  لى اإلبداع في المنظمة .العامة ثقالً أخالقیاً وینعكس ذلك ع

إنجاز ادارة الموارد البشریة ألبحاثھا التطویرة بشكل أخالقي سلیم وعادل ینعكس ذلك  )13
 على عملیات اإلبداع في المنظمة .

ً یعزز السلوك االیجابي داخل المنظمة , وینعكس  )14 توفر ادارة الموارد البشریة اخالقیا
 ذلك على اإلبداع في المنظمة .

الموارد البشریة للنزاھة والمصداقیة في جمیع قراراتھا ومعامالتھا  امتالك ادارة )15
 الخارجیة لھ تأثیراتھ الواضحة على اإلبداع .

تن توفر ادارة الموارد البشریة میثاقاً عادالً للثواب والعقاب تأثیراً معنویاً عالیاً على  )16
 )19:  2007اإلبداع في المنظمة . (الزئبق , 

الموارد البشریة على البعد األخالقي عند تقییم العاملین یكون لھ ان تركیز ادارة  )17
 مردوداتھ األیجابیة على اإلبداع .
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ان ضمان قیام ادارة الموارد البشریة بنشر العدالة وعدم التمییز بین العاملین لھ تأثیراتھ  )18
 الواضحة عن نشاط اإلبداع .

ومعتقدات العاملین لھ تأثیراتھ األھتمام األخالقي إلدارة الموارد البشریة بالقیم  )19
 الواضحة على اإلبداع .

ً بتوفیر السالمة واألمن للعاملین یسھم في تحقیق  )20 اھتمام ادارة الموارد البشریة اخالقیا
 اإلبداع .

اھتمام ادارة الموارد البشریة بوضع نظام للشفافیة والوضوح في التعامالت األداریة ,  )21
 یسھم في تحقیق اإلبداع .

بط أخالقیة ألستخدام التقنیات الحدیثة لھ تأثیراتھ البالغة في إنجاز األبداع داخل وضع ضوا )22
 المنظمة .

اھتمام ادارة الموارد البشریة اخالقیاً بوضع وتوفیر نظم وقواعد تكفل حق الفرد في التظلم  )23
 , لھ نتائجھ األیجابیة في تحقیق اإلبداع .

ف في األختیار والتعیین لھ تأثیرات األیجابیة وضع ادارة الموارد البشریة لنظام عالي وشفا )24
 على اإلبداع .

قیام ادارة الموارد البشریة بتوفیر آلیات لتلقي الشكاوي والمقترحات واالستجابة لھا , لھ  )25
 )7:  2013نتائجھ الطیبة على صعید اإلبداع .  (محمود 

 المبحث الخامس
 النتائج والتوصیات

 أوالً / النتائج :
أخالقیات ادارة الموارد البشریة على النسیج االجتماعي والوظیفي للعاملین وعلى تؤثر  -1

 أنظمة المنظمة وبالتالي على اإلبداع وذلك من خالل :
 التأثیر في نماذج السلوك والرموز والعادات والتقالید . - أ

تعزیز ممارسات ونشاطات الموارد البشریة بشكل أخالقي لھ نتائجھ عدا سیاسات العامة  - ب
 ومجموعة مبادئ األخالق ونظم المكافأة .

 اإلبداع كافة . أنواعالتأثیر على  - ت
 التأثیر على العوامل السببیة لإلبداع . - ث
ً وبما یؤثر في  أخالقیاتتؤثر  -2 الموارد البشریة على الجمھور الخارجي للمنظمة ایضا

 تحقیق المیزة التنافسیة للمنظمة وإنجاز عملیات اإلبداع .
البشریة بأعداد السلوك األخالقي واخالقیات الوظیفة والتي تتضمن القیم أجازت الموارد  -3

 والمبادئ األخالقیة لھ تأثیراتھ اإلبداعیة على صعید الفرد والجماعة والمنظمة .
تفعیل مبادئ األخالقیات الوظیفیة من ( األمانة , نزاھة , احترام اآلخرین , الثقة ,  -4

على صعید اإلبداع وعلى الحصة السوقیة فیما بعد الموضوعیة ) لھ نتائجھا االیجابیة 
 للمنظمة .

تنشیط عوامل دعم اإلبداع األداري من قبل ادراة الموارد البشریة عبر تفعیل المبادئ  -5
 األخالقیة والتدریب على األخالقیات .

معالجة معوقات اإلبداع االداري یكون عبر األلتزام بمرونة السلوك األخالقي من قبل  -6
 موارد البشریة وتفعیل ممارسات استخدامھا .ادراة ال
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استخدام نظام اتصاالت فاعل یساعد في التفكیر اإلبداعي وبرمجة نظام االتصاالت بشكل  -7
 فاعل .

توفیر المعلومات الالزمة التخاذ القرارات لھ تأثیراتھ الواضحة على صعید اإلبداع فیما  -8
 بعد .

لبشریة لھا تأثیرھا الواضح على انجاز اإلبداع في الھیاكل التنظیمیة المرنة إلدارة الموارد ا -9
 المنظمة .

 .التخطیط المرن من قبل ادارة الموارد البشریة لھ تنائجھ العالیة على صعید اإلبداع  -10
 الحوافز المادیة والمعنویة لھا التأثیر الواضح في إنجاز اإلبداع . -11
 . التدریب وزیادة المھارات تساعد في نشوء األفكار اإلبداعیة -12
 النصوص القانونیة المنظمة للعمل حالیاً و بما ال یتناسب مع طبیعة المرحلة الحالیة . -13
 المقارنات بین قوانین العمل المتقدمة عملت باالستفادة منھا في بعض اللوائح . -14
 اللوائح القانونیة لمنظمة العمل الدولیة غیر مفعلة في بعض جوانبھا . -15

 ثانیاً / التوصیات :

المنظمات كافة بوضع أسس ومعاییر أخالقیة أضافة الى قانون انضباط موظفي إلزام  -1
وشرحھ للعاملین كافة وبما یؤدي الى وضع نواة لإلبداع المستقبلي في  2008الدولة لسنة 

 المنظمة .
على ادارات المنظمات كافة التفاعل التام مع ادارة الموارد البشریة للتعریف باإلبداع  -2

 وأنواعھ .
ادارات المنظمات كافة على دعم أفكار المبدعة على مستوى الفرد / الجماعة / تشجیع  -3

 المنظمة .
حث العاملین على االلتزام بمصادر األخالقیات وتفعیلھا لغرض صفل اإلبداع على صعید  -4

 الوظیفة .
تنشیط عمل اقسام البحث والتطویر للوصول الى اإلبداع من أوسع ابوابھ عبر التطبیق  -5

 لقواعد ومرونة السلوك األخالقي .الممنھج 
 یجب ترسیخ أخالقیات المھنة مثل القدوة الحسنة والرقابة الذاتیة . -6
دعم اللوائح القانونیة التي تنظم الحیاة العملیة للمنظمات والمؤسسات الحكومیة وبما یؤدي  -7

 الى اإلبداع كمحصلة.
بقوالب العدالة والسمو  تأطیر الجوانب القانونیة المنظمة ألخالقیات الجھاز الحكومي -8

 األخالقي وتفعیل التوجیھات االخالقیة وصوالً لإلبداع المنشود .
إنشاء قسم ألخالقیات وقانونیة الوظیفة في كل مؤسسھ لضمان العدالة المؤدیة لإلبداع  -9

 الوظیفي .
 استحداث قسم اإلبداع في الھیكل التنظیمي للمؤسسات كافة . -10

 المصادر

1- John , j . kao (2000) managing creativity boston , mass , Harvard 
business school. 
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  حقیق االبتدائيفي مرحلة الت اإلجرائي العمل بطالن

Invalidity of the procedural work of the preliminary 

Investigation 

 سلمان حسین د. أحمم.مو       علي عبد كنو .أ.م.د

 :الملخص

 قانون أحكام وتطبیق الحقیقة إلى للوصول تھدف مراحلھا بكافة الجنائیة الخصومة أن

 البطالن نظریة أھمیة تظھر  ھنا ومن,  لدالمع 1969 لسنة) 111( رقم العراقي العقوبات

 أول من ابتدأ الجزائیة اإلجراءات قانون ألحكام مخالفة إي وجھ في" منیعا" سدا تقف أنھا حیث

 المصلحة ألن,  انقضائھا أو فیھا بات حكم بصدور وانتھاء الجنائیة الدعوى إجراءات من إجراء

 بعدم المتھم مصلحة مع بالمتھم القصاص إیقاع في وذلك الدعوى ھذه في تتنازع للدولة العلیا

 الكافیة الضمانات توفر مع المصلحتین ھاتین بین للتوفیق ملحة الضرورة تكون وھنا,  إیقاعھ

 بھدف الفردیة الحریات یخص فیما  الجزائیة اإلجراءات وقانون الدستور علیھا نص التي

 المقدس الدفاع حق ممارسة خاللھا من یستطیع لكي للمتھم عادلة محاكمھ إلى الوصول

 .  اإلدانة ثبوت حتى البراءة المتھم في األصل إن تقول التي القانونیة القرینة من واالستفادة

 إجرائي كجزاء إغفالھا في التعمد أو المبادئ ھذه انتھاك محاولة عند البطالن أھمیة تبرز وكذلك

 إفالت في تتمثل خطیرة نتائج من علیھ یترتب وما أثاره وزوال اإلجرائي العمل ھدم إلى ینتھي

 .الباطل الدلیل على متوقفة براءتھ أو إدانتھ كانت إذا العقاب من المتھم

 وصیانة الحق إحقاق في النظریة ھذه ألھمیة قصوى ضرورة البطالن نظریة لدراسة فان لذلك

" تحقیقا العقاب من إفالتھ عدم الوقت وبنفس إدانتھ تثبت حتى برئ ھو الذي المتھم كرامة

 التي الضمانات ظل في العام والنظام األمن تحقیق اجل من العقاب إنزال في الدولة لسلطة

 .  القانون و الدستور یكفلھا

 :المقدمة

 بقدر,  الجاني معاقبة في الدولة حق ضمان إلى الجنائیة لإلجراءات نظام كل یھدف

 خالل من, الحقیقة إلى الوصول ھو النظام ھذا ھدف كان وإذا.  األبریاء بحمایة اھتمامھ

 حقوق على االفتئات بمخاطر" محفوفا یكون الحقیقة طریق فأن  وسریعة مبسطة إجراءات
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 یھدف أن یجب فأنھ ولذلك. واستقراره أمنھ ویھدد بالمجتمع الضرر أشد یلحق ما وھو.  األبریاء

 الھدف لھذا الوصول ویتطلب حریاتھم وصیانة األفراد حقوق حمایة إلى اإلجرائي النظام

 الدعوى في المختلفة السلطات بین التوازن تحقیق ومدى واالتھام التحقیق سلطتي وربد اإلناطة

 األخرى السلطة اختصاصات حساب على معینة باختصاصات أحداھما تنفرد ال بحیث, الجنائیة

 االستبداد إلى یفضي أن شأنھ من واحدة ید في السلطات تركیز أن إلى یعود ذلك في والسبب

 حق وكفالة العدالة تحقیق إلى یفضي لن فھو وحریاتھم األفراد حقوق من ینال وقد, والتعسف

 .صحیح نحو على العقاب في الدولة

 أخرى جھة من أیضا یھمھ ,الجرم ثبوت حال منھ والقصاص المتھم عقاب یھمھ كما المجتمع أن

 مراعاة القانون دولة في الجنائیة اإلجراءات تنظیم حال توجب لذا" بریئا العقاب یطال ال أن

 وحریات حقوق وبین تفاقمھ من والحد ,األجرام من حمایتھ في المجتمع مصالح بین التنسیق

 المتھم وحق العقاب في الدولة حق بین التنازع بأن القول ویمكن, القانون ھذا بلوغ حال األفراد

 عقاب أن حیث.واحدة لعملة وجھین عن یعبر" ظاھریا" تنازعا أصبح الفردیة الجریمة في

 التعرف في أال لھا صالح ال فالجماعة ءالبري للشخص بالنسبة الفردیة للحریة تأكید ھو الجاني

 مالحقة حال یوجب الذي األمر, ءبري على العقاب توقیع تبتغي ال فھي المجردة الحقیقة على

 الھدف یبقى الھدف وھذا بطالنھ أو االتھام صحة من التثبت واستقرارھا ألمنھا" ضمانا المتھم

 حمایة تأكید بمثابة الوقت نفس في وھو ظالمة إدانة ومن للبريء حمایة تقریر  من األسمى

 ذلك لتحقیق سبیل وال اإلنسانیة وكرامتھ أدمیتھ فیھا تمتھن إجراءات وفق تتأتى إدانة من  للمتھم

 سلطة عندھا تقف التي الحدود المشرع خالل من یرسم القواعد مركب أجرائي نظام بتبني أال

 یجب ال الذي السیاج ھذا) اإلنسان حقوق( المعاصرة اآلونة في نسمیھ ما مجال یبدأ لكي الدولة

 ممارسة أثناء الجریمة خطر من معینة مجتمعیة مصالح على الحفاظ بدعوى انتھاكھ الدولة على

 ال العدالة سیر وحسن المكافحة ففاعلیة القضائي والضبط اإلداري الضبط في لوظیفتھا الدولة

 . بھا المرتبطة اإلنسان حقوق وسائر الشخصیة بالحریات التضحیة حساب على تتأتى أن یجب

 القانونیة القاعدة وتتمیز قانونیة قواعد عن عبارة ھي عام بوجھ الجنائیة اإلجراءات قواعد أن

 العنصر ھذا وبدون) الجزاء( بعنصر األفراد نشاط تحكم التي القواعد من غیرھا الجزائیة

 ٬الضمیر وحي من طاعتھا وتستمد وإرشاد نصح إلى وتتحول اإللزام صفة من القاعدة تتجرد

 ھذه بطالن ھو بجزاء اإلجرائیة القانونیة القواعد مخالفة تقترن أن الواجب من فأنھ لذلك

 أجراء بأي المتعلقة القانون أحكام مخالفة على البطالن ھذا یترتب أن یجب أنھ أال المخالفة

 الحكم إلزام قبولھ على یترتب دفع كل الجزائیة اإلجراءات نطاق في" جوھریا ویعد ٬جوھري
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 من الصحیح األجراء على یترتب قد ما علیھ یترتب وال األثر عدیم فیصبح اإلجراءات ببطالن

 الصحة عدم جزاؤه البطالن ینالھ الذي واألجراء الصحة جزاؤه الصحیح فاألجراء, قانونیة أثار

 في بیانھ یأتي سوف ما بحسب نسبي وبطالن مطلق بطالن إلى بدوره ینقسم الذي) البطالن( أي

 وھو الخصومة من الغرض وتحقیق العدالة إدارة حسن تحقیق إلى یھدف الجزاء وھذا بحثنا

 .الجاني على العقوبة توقیع

 :أھمیة البحث

 :سنحاول من خالل البحث اإلجابة على األسئلة اآلتیة      

  ھل إن الدفع ببطالن اإلجراءات في التحقیق االبتدائي لھ األھمیة ذاتھا في القضاء

 المقارنة ؟العراقي كأھمیتھ في األنظمة القضائیة 

  ما أسباب عدم تبني القانون العراقي الدفع بالبطالن والنص علیھ صراحة؟ 

 ھل ھناك استثناءات ترد على بطالن إجراءات التحقیق ؟ 

 النتائج وما ؟علیھ  والقیاس القانوني بالنص اإلجراءات بطالن في التوسع یجوز ھل 

 ؟ التوسع ھذا على المترتبة

 العراق ھذا الدفع ؟ وما ھي أسباب ھذا اإلھدار؟ ھل أھدر النظام القضائي في 

إن كل ھذه التساؤالت تعكس أھمیة تناول ھذا الموضوع بالبحث والدراسة وھذا ما دفع نحو 

 .اختیار الموضوع 

 : خطة البحث

 :لغرض اإلجابة عن األسئلة السابقة وغیرھا سنقسم البحث وفقاً للخطة اآلتیة   

المطلب األول تعریف العمل ,إلجرائي ویضم ثالث مطالب مفھوم العمل ا:المبحث األول

اإلجرائي والمطلب الثاني الطبیعة القانونیة للعمل اإلجرائي والمطلب الثالث الخصائص 

 .القانونیة للعمل اإلجرائي

 البطالن تعریف األول مطالب ثالث ویضم اإلجرائي العمل في البطالن مفھوم:الثاني المبحث

 النتائج الثالث والمطلب اإلجرائي العمل على البطالن أثار الثاني والمطلبالقانونیة  وأنواعھ

 . اإلجرائي العمل بطالن على المترتبة
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 . وتوصیات نتائج من ألیھ التوصل تم ما أھم فیھا یحدد بخاتمة ننتھي ثم

 األول المبحث

 اإلجرائي العمل مفھوم

حري بنا ونحن نتناول العمل اإلجرائي أن نحدد وبشكل دقیق تعریف العمل اإلجرائي والطبیعة 

 : القانونیة لھذا العمل وخصائصھ القانونیة على النحو األتي 

 .تعریف العمل اإلجرائي: المطلب األول 

 .الطبیعة القانونیة للعمل اإلجرائي: المطلب الثاني

 .القانونیة للعمل اإلجرائيالخصائص : المطلب الثالث 

 المطلب األول

 تعریف العمل اإلجرائي

 القوانین أنواع باقي عن اإلجرائیة للقوانین الممیزة السمة ھي والزالت الشكلیة كانت

 اإلجرائیة لألعمال بالنسبة جلیة بصورة واضحة تكون الشكلیة ھذه فان األخرى الموضوعیة

 .)1(" صحیحا أتخذ ما أذا العدالة یحقق الشكل ألن

) 89( المادة في علیھ منصوص ھو كما للتبلیغ" معینا" شكال القانون اشتراط حالة ففي

 المكلف تبلیغ تعذر أذا“  1971) لسنة 23رقم( العراقي الجزائیة المحاكمات أصول قانون من

 بالحضور التكلیف ورقة فتسلم التبلیغ بلد في وجوده وتحقق عملھ أو سكناه محل في بالحضور

 من خدمتھ في یعمل من إلى أو أصھاره أو أقاربھ من معھ" ساكنا یكون من أو زوجھ إلى

 ھؤالء احد من األصلیة النسخة على ویوقع عملھ محل في المستخدمین احد والى ا البالغین

 على التوقیع عن بالحضور المكلف امتناع حالھ في القانون بین كما..........”  الصورة لھ وتسلم

“  القانون نفس من) 88( المادة في المبینة اإلجراءات تتبع عنھ" عاجزا كان أو التبلیغ ورقة

  التوقیع على قادر غیر كان أو التكلیف ورقة تسلم عن حضوره المطلوب الشخص امتنع وإذا

 أن بعد األخرى النسخة لھ ویترك شاھدین بحضور بمضمونھا یفھمھ أن  بالتبلیغ القائم فعلى

 .)2( ” الشاھدین مع ویوقعھا النسختین في ذلك یشرح
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 تبلیغھ المطلوب للشخص التبلیغ وصول اشترط قد المواد ھذه نص من واضح ھو كما فالمشرع

 العلم تحقق مجرد یكفي وال بشأنھا دفاعھ وأعداد التبلیغ ورقة على االطالع من یتمكن لكي

 الصحیح اإلجراء على المترتب القانوني العلم تحقق ھو المطلوب أن بل ,التبلیغ بورقة الفعلي

 بسبب التبلیغ ورقة على تبلیغھ المطلوب یطلع لم لو ذلك ومثال الفعلي العلم یتحقق لم ولو حتى

 معھ الساكنة كزوجتھ الورقة مستلم قبل من التبلیغ ورقة تسلمھ بعدم الدفع أو عنھ الناتج اإلھمال

 .التبلیغ ورقة بتسلیمھ الزوجة تقم ولم

 من یعتبر والذي الجنائي التحقیق إجراءات في التدوین عنصر إلى بالنسبة وكذلك

 االعتماد یمكن ال المحقق ذاكرة الن اإلثبات قوة حیث من اإلجراءات في األساسیة المبادئ

 بطالن من للحمایة قانونیة ضمانة فالتدوین, بھا تمت التي والكیفیة اإلجراءات معرفة في علیھا

 غیاب في أمور من تضمنتھ وما اإلجراءات محاضر إلى بالرجوع یسمح والذي اإلجراءات

 براءتھ یثبت بشكل محامیھ مع دفاعھ مراحل وإعداد علیھا لالطالع حضوره في حتى أو المتھم

 العمل لكون القصوى األھمیة تحتل اإلجرائي العمل نظریة فان علیھ" وبناءا ,إلیھ نسب مما

 وقد عرف الفقھ  الجزائیة اإلجراءات قانون في البطالن نظریة محور ھو الجزائي اإلجرائي

 التي القانونیة الواقعة صور صورة منوالعمل القانوني ھو  قانوني عمل بأنھ اإلجرائي العمل

 القانون یرتب الذي القانوني العمل بأنھ عرفھ الفقھ كما )3( "قانونیا" أثرا القانون علیھا یرتب

 القانون یطبق عندما فالقاضي, انقضائھا أو تعدیلھا أو الخصومة أنشاء في" أثرا مباشرة علیھ

 خصومة بخصوص قانوني بعمل یقوم فھو فیھا حكمھ ویصدر أمامھ المقامة الدعوى وقائع على

 .األطراف بین القائم النزاع في الفصل ھو معین قانوني أمر ترتیب اجل من قضائیة

 لھ عمل“  بأنھ  اإلجرائي العمل تعریف إلى التوصل یمكن قدمناھا التي التعریفات جملة ومن
 طریق في تسیر حتى أخرى إلى مرحلة من ونقلھا وسیرھا الدعوى تحریك في القانوني دوره

 األقرب ھو التعریف وھذا” البات بالحكم النھایة في وتنقضي القانون لھا رسمھ الذي تطورھا
 . الباحث رؤیة والى القانوني المنطق إلى

 الثاني المطلب
 الطبیعة القانونیة للعمل اإلجرائي

 أن الفقھ من جانب یرى حیث ,اإلجرائي للعمل القانونیة الطبیعة تحدید في الفقھ اختلف

 اإلجرائي العمل اعتبار الخطأ من أنھ أخر جانب یرى بینما ,"قانونیا" تصرفا یعتبر العمل ھذا

 اعتبار فیھا یمكن التي الحاالت في حتى فانھ أخرى ناحیة ومن ناحیة من ھذا ,"قانونیا" تصرفا

 األعمال ھذه الن القانوني التكییف ھذا من جدوى توجد فال, قانونیة تصرفات اإلجرائیة األعمال

 لقاعدة تخضع ال الوقت نفس في وھي القانوني التصرف تحكم التي العامة للقواعد تخضع ال

 .األخرى اإلجرائیة األعمال لھا تخضع التي القواعد عن مستقلة
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 من یصدر قد ألنھ" قانونیا" تصرفا لیسمن وجھة نظر الباحث  اإلجرائي فالعمل

 في القضائي الحكم الن النزاع موضوع في الفصل ھو مھامھ أھم من والقاضي القاضي

 ففي العنصرین كال في القاضي إرادة تتدخل ال) األمر عنصر و التقدیر عنصر(  عنصریھ

 ولیس والقانوني القضائي ومنطقھ القاضي ذكاء درجة على االعتماد یكون التقدیر عنصر

 بحكم القاضي بھا یلتزم التي القانون إرادة ینزل فھو األمر عنصر أما. ذلك في دور أي لإلرادة

 إن حیث الخصوم تصرف بعكس" قانونیا" تصرفا القضائي الحكم اعتبار یمكن ال لذلك وظیفتھ

 .إرادي عمل ھو الخصم من صادر إجرائي عمل أي

یتبین لنا مما تقدم أن الطبیعة القانونیة لألعمال اإلجرائیة تفترض تقسیم الوقائع القانونیة 

   -:إلى نوعین

 بمجرد" أثرا علیھا القانون ویرتب الطبیعة بفعل تحدث التيوھي  الطبیعیة الوقائع

 علیھ یترتب الذيالطارئ المطبق  الجنون وكذلك بالوفاة الجزائیة الدعوى كانقضاء وقوعھا

 .)4( اإلجرائیة الطبیعیة بالوقائع تسمیتھ على یصطلح ما وھذا الجنائیة الخصومة وقف

لكونھا " الوقائع اإلرادیة أو األعمال القانونیة وھي التي یرتب علیھا القانون أثاره نظرا

 :إرادیة وتنقسم بدورھا إلى نوعین

" أثارا القانون علیھا یرتب التي وھي الضیق النطاق ذات القانونیة األعمال: األول

 تقدم كما اآلثار ھذه تحدید في دور لإلرادة ولیس بالعمل قام من إرادة إلى النظر دون قانونیة

 ". سابقا بیانھ

 في فعلي دور لإلرادة ویكون أثاره القانون علیھا یرتب التي القانونیة التصرفات:الثاني

 بالمعنى قانوني عمل ھو اإلجرائي العمل أن وھنا یتبین .الجرائم عن كاإلخبار اآلثار تلك تحدید

 شخص ضد الجزائیة الدعوى تحریك ذلك ومثال وقوعھ بمجرد" قانونیا" أثرا یرتب الضیق

 .)5( القانون بقوة إجرائیة رابطة قیام نتیجة" قانونیا" أثرا یرتب ما وھو القاضي إمام معین

 عن التنازل مثل ,"فقھیا" جدال طبیعتھا أثارت اإلجرائیة األعمال من أخر نوع وھناك

 حریة  إلى یرجع الخالف وسبب المدنیة الدعوى وترك الشھود وشھادة واالعتراف الشكوى

 یرتبھ الذي القانوني األثر ذات إحداث إلى إرادتھ واتجاه عدمھا من اإلجراءات بھذه القائم

 لإلرادة یكون أن وجوب من بالرغم یكفي ال وحده العنصر وھذا اإلجرائي العمل على القانون

 یترتب ما بتنظیم ینفرد من وحده القانون یبقى لكن, اآلثار ھذه ترتیب في وریادي مسیطر دور
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 بمعناه اإلجرائي العمل فكرة فان الراجح للرأي" ووفقا. قانونیة اثأر من اإلجرائیة اإلعمال على

 الرابطة في" طرفا یكن لم لو حتى شخص أي من صادر إرادي سلوك كل تشمل الواسع

 فان المعنى لھذا" ووفقا ذاتھا الرابطة على قانونیة" أثارا یرتب العمل أن مادام اإلجرائیة

 . )6(  اإلجرائیة األعمال مفھوم تحت تندرج اإلجرائیة القانونیة التصرفات

 المطلب الثالث
 الخصائص القانونیة للعمل اإلجرائي

 الخصومة قیام إلى یؤدي الذي العمل ذلك ھو اإلجرائي العمل أن المعروف من

 أن بدون الشكل حیث من إجرائي طابع لھ عمل أي بدأ فإذا.  انقضاؤھا أو وسیرھا الجزائیة

 تقوم الذي التحقیق ذلك ومثال ,"إجرائیا" عمال یعتبر ال الحالة ھذه ففي إجرائي أثر علیھ یترتب

 إجراء لیس فھو بالجریمة االشتباه عنصر توافر بدون بالحیازة المتعلقة القضایا في الشرطة بھ

 الجزائیة الخصومة أعمال من" جزءا اإلجرائي العمل یكون ولكي,  جزائیة خصومة في

 -:منھا بخصائص یتمیز أن یجب فیھا" ومؤثرا

 األعمال كل فلیس الخاصة أھدافھ لھ قانوني عمل اإلجرائي العمل یكون أن -":أوال

وھذا ما  ,إجرائیة" أعماال تسمیتھا یمكن قبلھا أو الجریمة حصول وقت من بھا القیام یراد التي

 المحاكم موظفو بھا یقوم التي المحضة اإلداریة األعمال فھناكالفقھ المصري,  إلیھذھب 

" أعماال تعتبر ال األعمال فھذه,  وتحضیرھا وجدولتھا القضایا كترقیم القاضي عمل لتسھیل

 علیھ نص الذي ھو القانوني العمل بینما ٬القضاء مرفق لتسییر أداریة أعمال ھي بل إجرائیة

 غیر أو" مباشرا" تأثیرا لھ سیكون العمل ھذا إتمام عدم أن بحیث" ضمنا أو صراحة المشرع

 تستھدف ال أعمال وھناك .بھا" متعلقا كان طالما الجزائیة الخصومة انقضاء على مباشر

 وإجراءات الشرطة أجھزة بھا تقوم التي االستدالل كإجراءات" أصال الجزائیة الخصومة

 الجزائیة الخصومة مرحلة إلى الوصول دون اإلجراءات بھذه األمر ینتھي وقد" أیضا التحقیق

 من) 130( المادة ألحكام" وفقا الجزائیة الدعوى  بحفظ" قرارا القاضي إصدار حالة في وذلك

 )7( .القانون

 ھ��و اإلجرائ��ي العم��ل ھ��دف أن ذل��ك ف��ي والس��بب ال��رأي ھ��ذا یؤی��د ال الباح��ث أن الواق��ع ف��ي

 ھ���دفھا االس���تدالل أعم���ال ك���ون م���ن ب���الرغم الجزائی���ة الخص���ومة إل���ى خالل���ھ م���ن الوص���ول

 أنھ����ا أال الجزائی����ة الخص����ومة نط����اق ف����ي دخلت���� ال وھ����ي والمج����رم الجریم����ة ع����ن الكش����ف

 ع����ن یكش����ف ع����ادل قض����ائي حك����م عل����ى للحص����ول الخص����ومة ھ����ذه إل����ى الوص����ول ھ����دفھا

 ف��ي األف��راد عل��ى العراق��ي المش��رع أوجب��ھ م��ا ب��ین التمیی��ز یج��ب الص��دد ھ��ذا وف��ي. الحقیق��ة
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 نص������وص ألحك������ام" وفق������ا جنح������ة أو بجنای������ة متل������بس م������تھم أي عل������ى الق������بض حال������ة

 .الجزائیة المحاكمات أصول من) 106,104,102(المواد

 عل���ى الق���بض ف���ي القض���ائي الض���بط أعض���اء س���لطة ع���ن تختل���ف األعم���ال ھ���ذه أن حی���ث

 م��ادي عم��ل فھ��و األف��راد ب��ھ یق��وم م��ا أم��ا ق��انوني عم��ل الحال��ة ھ��ذه ف��ي الق��بض الن الم��تھم

 ل���ھ" تمیی���زا العدال���ة تحقی���ق ومقتض���یات العام���ة المص���لحة تقتض���یھ ق���انوني وغی���ر مح���ض

 ف����ي عل���یھم المنص���وص القض���ائي الض����بط أعض���اء ب���ھ یق���وم ال����ذي الق���انوني الق���بض ع���ن

) م���ن 103-102وك���ذلك نص���وص الم���واد ( ,الجزائی���ة المحاكم���ات أص���ول م���ن) 39( الم���ادة

 وألق���ى المجتم���ع أف���راد أح���د اخط���أ إذا الق���انون العراق���ي ذات���ھ, بینم���ا ف���ي الق���انون المص���ري

 أو بجنای��ة" متلبس��ا ك��ان ان��ھ ب��دعوى ش��رطة مرك��ز اق��رب إل��ى واقت��اده ش��خص عل��ى الق��بض

 التل��بس حال��ة ف��ان أمتع��ھ أو مخ��درات أو س��الح م��ن بحوزت��ھ م��ا الش��خص ھ��ذا وألق��ى جنح��ة

 مش���روع غی���ر إج���راء عل���ى بن��ي ق���د التل���بس الن وإنم���ا ال��بطالن عل���ى" بن���اءا ل���یس تت��وافر ال
)8( . 

" قانونی���ا" عم���ال یعتب���ر اإلجرائ���ي العم���ل أن الباح���ث ی���رى تق���دم م���ا عل���ى" وبن���اءا

, وھ����ذا م����ا أش����ار إلی����ھ مش����رعنا العراق����ي ف����ي المادی����ة األعم����ال م����ن عم����ل مج����رد ول����یس

 النصوص أعاله . 

 ش���روط فم���ن" مباش���را" إجرائی���ا" أث���را اإلجرائ���ي العم���ل عل���ى الق���انون یرت���ب أن -":ثانی���ا

 ب���األثر ھن���ا والمقص���ود,  إجرائی���ة أث���ار مباش���رة علی���ھ تترت���ب أن إجرائی���ا یك���ون لك���ي العم���ل

 طریق���ة ف���ي المش���اركة أو) أولھ���ا( ب���دئھا من���ذ الخص���ومة ف���ي ی���ؤثر ال���ذي األث���ر اإلجرائ���ي

" مباش���را" أث���را اإلجرائ���ي األث���ر یك���ون أن یش���ترط ان���ھ عل���ى انتھاؤھ���ا أو تع���دیلھا أو س���یرھا

" أث���را الق���انون علیھ���ا یرت���ب والت���ي علی���ھ المجن���ي ش���كوى ذل���ك أمثل���ھ وم���ن نفس���ھ للعم���ل

  . )9(  الجنائیة الخصومة لنشوء قیامھا بمجرد" مباشرا" إجرائیا

 ت���م ال���ذي للعم���ل الق���انوني لألث���ر متعم���د أھ���دار ص���ورة ف���ي اإلجرائی���ة اآلث���ار تتمث���ل حی���ث

 ً  المش���رع رس���مھا الت���ي الخط���وات فھ���ي اإلجرائی���ة القواع���د أم���ا ، اإلجرائی���ة للقاع���دة مخالف���ا

 الجریم����ة مرتك����ب اكتش���اف إل����ى ترم���ي والت����ي ، القض���ائیة الحقیق����ة إل���ى للوص����ول كس���بیل

 بغی���ة المحاكم���ة ف���ي البیان���ات ھ���ذه تمح���یص ث���م ض���ده، االتھ���ام تثب���ت الت���ي البیان���ات وجم���ع

 الحاض���ر عص���رنا ف���ي اإلج���راءات تل���ك تس���یر وال ببراءت���ھ أو بإدانت���ھ ق���رار إل���ى الوص���ول

 ً  وإنم���ا ، المج���ردة الحقیق���ة ع���ن البح���ث تس���تھدف ال كم���ا الوس���یلة، تب���رر الغای���ة أن لمب���دأ وفق���ا
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ً  إلیھ����ا الوص����ول ی����تم الت����ي أي القض����ائیة، الحقیق����ة  الق����انون بھ����ا قی����د الت����ي للخط����وات وفق����ا

 ب���ین التوفی���ق إل���ى ب���ذلك الق���انون ویرم���ي عنھ���ا، بالبح���ث قیامھ���ا عن���د المختلف���ة الس���لطات

 ث���م ، علی���ھ المالئ���م العق���اب وتوقی���ع المج���رم إدان���ة ف���ي المجتم���ع مص���لحة ھم���ا ، مص���لحتین

 ب���رئ یتع���رض ال حت���ى إف���راده طمأنین���ة ف���ي المجتم���ع ومص���لحة ، تأھیل���ھ إع���ادة عل���ى العم���ل

 یتعل���ق عم���ل ك���ل فل���یس ٬رمب���ر دون م���ن  حریت���ھ تقیی���د أو والعق���اب اإلدان���ة لخط���ر م���نھم

 إلی����ھ ذھب����ت م����ا وھ����ذا" إجرائی����ا" عم����ال یعتب����ر الجریم����ة وق����ائع ع����ن البح����ث بمجری����ات

 تحری��ات فیھ��ا تعتب��ر ل��م والت��ي1950لس��نة  المص��ري  الجنائی��ة اإلج��راءات ق��انون نص��وص

 تجریھ����ا الت����ي التحری����ات بعك����س" إجرائی����ا" عم����ال الجریم����ة كش����ف ح����ین إل����ى الش����رطة

 .)10() إجرائي عمل( فھي الجریمة أدلة جمع اجل من الشرطة

 لھ���ا"معاص���را أو الھ���" س���ابقا أو الخص���ومة م���ن" ج���زءا اإلجرائ���ي العم���ل یك���ون أن-":ثالث���ا
 یك���ون أن یج���ب ب���ل فق���ط إجرائی���ة" اث���أرا یرت���ب أن" إجرائی���ا العم���ل العتب���ار یكف���ي ال حی���ث

 اعتب����ار یمك����ن ف����ال" إجرائی����ا العم����ل اعتب����ار علیھ����ا ی����نص الت����ي الخص����ومة م����ن" ج����زءا
 .   )11( "إجرائیا" عمال الخصومة عن الخارجة األعمال

 الخص���ومة تع���دیل مباش���رة علیھ���ا یترت���ب حی���ث)إجرائی���ة" أعم���اال( تعتب���ر" م���ثال فاألحك���ام
 أعض���اء اح���د ب���ھ یباش���ر أن")إجرائی���ا( العم���ل العتب���ار الیش���ترط وق���د ٬انقض���اؤھا أو القائم���ة

 الجلس���ة كات���ب ب���ھ یق���وم م���ا اإلجرائی���ة األعم���ال قبی���ل م���ن یعتب���ر حی���ث ,الجزائی���ة الخص���ومة
 ع���ن اإلخب���ار مث���ل الجزائی���ة الخص���ومة تس���بق إجرائی���ة أعم���ال وھن���اك ٬والخبی���ر والش���اھد
 ع���ن المش���تكي وتن���ازل االعت���راف أمثلتھ���ا فم���ن للخص���ومة المعاص���رة األعم���ال أم���ا الح���ادث

 .بالخصومة البدء بعد تتم" أعماال كونھا القضاء أمام شكواه
 الثاني المبحث

 اإلجرامي العمل في البطالن مفھوم

 كونھ وخصائصھ القانونیة طبیعتھ وتحدید تعریفھ حیث من اإلجرائي العمل عن تكلمنا

 العمل في البطالن لمفھوم بالنسبة أما" , وعدما" وجودا معھا ویدور الجنائیة بالخصومة مرتبط

 -:مطالب ثالثة إلى مقسمة علمیة خطة وفق على الموضوع ھذا دراسة سنتناول اإلجرائي

 

 األول المطلب
  البطالن تعریف

 الشيء بطل تقول.  والعدم والفساد والكذب الخطأ منھ ویراد ، الحق نقیض:  البطالن لغة  

 ً ً  ذھب أي ، بطالنا ً  ضیاعا  والباطل.  باطالً  وادعى بكذب جاء بمعنى فالن وأبطل ، وخسرانا

ً  یكون ال الذي ھو إجماال  . )12( بأصلھ صحیحا
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ً  أم���ا  ال م���ا أیض���ا والباط���ل حس���نھ، الش���ارع أبط���ل م���ا ھ���و-: منھ���ا مع���ان ع���دة فل���ھ اص���طالحا

ً  یكون  . )13( غایة وال اثر وال منھ فائدة ال ما ھو والباطل-.ووصفھ بأصلھ مشروعا

ً  ال���بطالن إم���ا  الباح���ث نظ���ر وجھ���ة م���ن أفض���لھا تعریف���ات ع���دة بص���دده قیل���ت فق���د قانون���ا

 القواع����د ل����بعض المخ����الف العم����ل عل����ى ی����رد إجرائ����ي ج����زاء بأن����ھ ی����رى ال����ذي التعری����ف

   .  )14( القانونیة آثاره فیھدر اإلجرائیة

 الحق���وق حمای���ة لض���مان ال���بطالن مخالفتھ���ا عل���ى یترت���ب ش���رعت إجرائی���ة قاع���دة ك���ل أن 
 الحق���وق ھ���ذه مص���در ك���ان س���واء, الجنائی���ة الخص���ومة أط���راف بھ���ا یتمت���ع الت���ي والحری���ات
 العدال����ة وفاعلی����ة ال����بطالن ب����ین مترابط����ة عالق����ة فھن����اك ٬التش����ریع أو الدس����تور والحری����ات

 المحمی���ة المص���لحة وتحدی��د اإلجرائی���ة القاع��دة تش���ریع م��ن األساس���یة الغای��ة لتحقی���ق الجنائی��ة
 ٬والحری����ات الحق����وق وحمای����ة الجنائی����ة العدال����ة فاعلی����ة ب����ین الت����وازن تحقی����ق طری����ق ع����ن

 ب���دون تحقیقھ���ا یمك���ن ال القانونی���ة والدول���ة الجنائی���ة العدال���ة فاعلی���ة ب���أن الق���ول وباإلمك���ان
 للح���دیث مج���ال وال, واح���دة لعمل���ة وجھ���ان فاالثن���ان, والحری���ات الحق���وق ض���مانات احت���رام

 الحق�����وق لض�����مانات احت�����رام الوق�����ت ذات ف�����ي الزمھ�����ا إذا أال فعال�����ة جنائی�����ة عدال�����ة ع�����ن
 وحمای����ة الجنائی����ة العدال����ة فاعلی����ة ب����ین تن����اقض وج����ود ع����دم وھ����ذا یعن����ي )15( والحری����ات

 الحقیق���ة كش���ف عل���ى تتوق���ف األول���ى الن الجنائی���ة لإلج���راءات كھ���دفین والحری���ات الحق���وق
 فیھ����ا تحت����رم إج����راءات م����ن یس����تخلص  مش����روع دلی����ل عل����ى إثبات����ھ یعتم����د أم����ر وھ����و

 تكف���ل الت���ي اإلجرائی���ة الض���مانات ب���ین الخل���ط یج���وز ال,  أخ���رى ناحی���ة وم���ن ,الض���مانات
 لتحقی���ق اإلجرائی���ة القواع���د ف���ي التنفیذی���ة الض���مانات وب���ین,  والمنص���فة العادل���ة المحاكم���ة

 األش���یاء) تحری���ز( ض���بط إج���راءات مخالف���ة ذل���ك ومث���ال,  الض���یق ب���المعنى أداری���ة أھ���داف
 مش�����روعیة ع����دم أن.ال����بطالن مخالفتھ�����ا عل����ى یترت����ب ال والت�����ي الجریم����ة م����ن المت����وفرة

 ھ����و والق����انون الدس����تور علیھ����ا ن����ص الت����ي الض����مانات إھ����دار بس����بب الجنائی����ة اإلج����راءات
 للحق����وق الدس����توریة الحمای����ة ف����ي" ف����اعال" دورا لل����بطالن یك����ون وبھ����ذا,  ال����بطالن أس����اس

 . والحریات
 المطلب الثاني

 البطالن أنواع

 الحق���وق ب���ین الت���وازن ض���رورة عل���ى بحثن���ا ف���ي جان���ب م���ن أكث���ر ف���ي س���ابقا اش���رنا

 وق���د أخ���رى جھ���ة م���ن منھم���ا ك���ل حمای���ة ف���ي العام���ة المص���لحة وب���ین ,جھ���ة م���ن والحری���ات

 النظ����ام  لوح���دة" ض���مانا الت���وازن ھ����ذا لتحقی���ق" معی���ارا كون���ھ التناس����ب مب���دأ عل���ى أك���دنا

 عالق���ة وج���ود یفت���رض التناس���ب وھ���ذا,  العام���ة والحری���ات للحق���وق حمایت���ھ ف���ي الق���انوني

 خ����الل م����ن یتحق����ق ولك����ي القانونی����ة بالقواع����د المحمی����ة المص����الح ب����ین ومتماس����كة منطقی����ة

 الت����ي العام����ة فالمص����لحة, ال����تحكم وع����دم والتج����انس ب����المنطق یتص����ف ح����ل إل����ى الوص����ول

 .بھا التضحیة یجوز ال دستوریة قیمة الوقت ذات في ھي اإلجرائیة القاعدة تحمیھا
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 ی���ذھب األول الن���وع,  التناس���ب ھ���ذا تحك���م الت���ي اإلجرائی���ة السیاس���ات م���ن نوع���ان وس���نبحث

 فالقاض���ي اإلجرائی���ة بالقواع���د المحمی���ة للمص���لحة" تحی���زا ال���بطالن أس���باب ف���ي التوس���ع إل���ى

 ھ��ذا أن إل��ى فی��ذھب الث��اني الن��وع أم��ا .القواع��د تل��ك تطبی��ق س��المة م��دى بمراقب��ة المل��زم ھ��و

 محاولتھ����ا ف����ي الجنائی����ة العام����ة بالمص����لحة" ض����ررا یس����بب ال����بطالن أس����باب ف����ي التوس����ع

 أط���ار ف��ي ال��بطالن م��ن نوع��ان ظھ��ر األس��اس ھ��ذا وعل��ى.األج��رام ازدی��اد ظ��اھرة لمكافح��ة

 -:ھماو الجنائیة السیاسة

 )النسبي( المقید والبطالن المطلق البطالن

 :لإلجراءات المطلق البطالن -1

 الت����ي الجنائی����ة اإلج����راءات قواع����د جمی����ع مخالف����ة نتیج����ة ال����بطالن م����ن الن����وع ھ����ذا یق����ع

 إال واألش���كال الش���روط یف���رض ال الق���انون الن,  الجنائی���ة الخص���ومة ف���ي الق���انون أش���ترطھا

 تخلفھ���ا كج���زاء ال���بطالن تق���دیر یتع���ین ل���ذلك ,الخص���ومة دور تحقی���ق ف���ي أھمیتھ���ا لمراع���اة

 م��ن الن��وع ھ��ذا ویتمی��ز ٬الش��كلي ال��بطالن اس��م علی��ھ اص��طلح م��ا وھ��و اس��تثناء دون" جمیع��ا

 لك����ن الجنائی����ة اإلج����راءات بط����الن أس����باب تحدی����د ف����ي والوض����وح بالدق����ة ال����بطالن أن����واع

 .العامة والمصلحة الحقوق ھذه من المقصود التناسب یحقق ال قد فیھ التوسع

 الخاص����ة القواع����د مخالف����ة ع����ن ین����تج ال����ذي ال����بطالن ذل����ك بأن����ھ تعریف����ھ باإلمك����ان ل����ذلك

 قواع����د أو األھلی����ة قواع����د كمخالف����ة الع����ام بالنظ����ام تتعل����ق والت����ي الجوھری����ة ب����اإلجراءات

 الع���ام النظ���ام فك���رة عل���ى الض���وء تس���لیط المھ���م م���ن الص���دد ھ���ذا وف���ي )16(٬القض���ائي التنظ���یم

, الق��انوني النظ��ام ف��ي فاع��ل دور ولھ��ا الق��انون ف��روع جمی��ع ف��ي الس��ائدة األفك��ار م��ن لكونھ��ا

 ج��امع تعری��ف أیج��اد محاول��ة ف��ي بھ��ا یح��یط ال��ذي الغم��وض م��ن قوتھ��ا تس��تمد الفك��رة وھ��ذه

الت��ي توص��ل الیھ��ا  النت��ائج ھ��ذه وم��ن الخط��ورة بالغ��ة نت��ائج م��ن علی��ھ تنط��وي لم��ا, لھ��ا م��انع

 دینی��ة أو فلس��فیة نظ��رة الع��ام النظ��ام فك��رة م��ن یتخ��ذ أن لنفس��ھ یب��یح ق��د القاض��ي أن الباح��ث,

 عل����ى أو للتش����ریع العام����ة السیاس����ة عل����ى أو الدس����توریة المب����ادئ مجموع����ة عل����ى یؤسس����ھا

 تع���رض ق���د الت���ي الدینی���ة أو األخالقی���ة الفلس���فیة أو االجتماعی���ة المس���ائل ف���ي الخ���اص رأی���ھ

 یك��ون المفھ��وم بھ��ذا وھ��و الغم��وض ھ��ذا م��ن قوت��ھ یس��تمد الع��ام النظ��ام أن ن��رى ل��ذلك. علی��ھ

 الت���ي الم���واد إل���ى العراق���ي المش���رع تط���رق وق���د .للتحدی���د قابل���ة غی���ر بطبیعتھ���ا مرن���ة فك���رة

 ھ���و م���ا نتس���اءل وھن���ا, الع���ام النظ���ام م���ن وھ���ي  وتش���كیالتھا المح���اكم باختصاص���ات تتعل���ق

 عل���ى ت���رد ل���م ال���بطالن ح���االت أن خاص���ة الع���ام؟ بالنظ���ام اإلجرائی���ة القاع���دة تعل���ق معی���ار
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 العام���ة المص���لحة تحم��ي یج���دھا ح���االت م��ن یستخلص���ھا أن القاض���ي فبإمك��ان الحص���ر س��بیل

 .القانونیة النصوص في العراقي المشرع یذكرھا لم

 األخ���ذ الواج���ب المعی��ار أن ف���ي یكم��نم��ن وجھ���ة نظ��ر الباح���ث  الس���ؤال ھ��ذا عل���ى والج��واب

,  اإلجرائی���ة بالقاع���دة تحقیقھ���ا المش���رع أراد الت���ي المص���لحة معی���ار ھ���و المج���ال ھ���ذا ف���ي ب���ھ

 ف���ي الس���لیم فالمعی���ار ل���ذلك,  معین���ة مص���لحة حمای���ة إل���ى تھ���دف إجرائی���ة قاع���دة أي الن ذل���ك

 مم���ا المص���لحة ھ���ذه كان���ت ف���إذا.  القاع���دة م���ن المرج���وة بالمص���لحة االعت���داد ھ���و الحال���ة ھ���ذه

 ف��ان الجنائی��ة العدال��ة تحقی��ق اج��ل م��ن القض��ائي الجھ��از وفاعلی��ة س��یر حس��ن بض��مان یتعل��ق

 تتعل����ق الت����ي القواع����د مفھومھ����ا تح����ت ین����درج ولھ����ذا,  الع����ام بالنظ����ام تتعل����ق القاع����دة ھ����ذه

 م��ن الغای��ة بس��ببھ تحق��ق ل��م عی��ب اإلج��راء ش��اب م��ا ف��إذا ٬التحقی��ق وس��ریة المحاكم��ة بعالنی��ة

 ك���ان ف���ان اإلج���راء لھ���ذا التش���ریع عل���ھ عل���ى الوق���وف الض���روري م���ن یص���بح اإلج���راء ھ���ذا

 الخص����وم م���ن غی���ره او الم���تھم مص���لحة أو عام����ة مص���لحة عل���ى المحافظ���ة من���ھ الغ���رض

لباح����ث ی����رى ان فا  ,ال����بطالن مراعاتھ����ا ع����دم عل���ى ویترت����ب جوھری����ة ك����ونت ھن����ا فالغای���ة

 لك����ن ٬جوھری����ة إج����راءات تعتب����ر ال والتوجی����ھ اإلرش����اد لمج����رد توض����ع الت����ي إلج����راءاتا

 الغای���ة تحق���ق ع���دم مخالفت���ھ عل���ى یترت���ب ج���وھري إج���راء ھ���ي المحاكم���ة جلس���ات عالنی���ة

 إل���ى واالطمئن���ان القض���اء ف���ي الثق���ة ت���دعیم وھ���و اإلج���راء ھ���ذا م���ن المش���رع قص���دھا الت���ي

  . إحكامھ

 الغای����ة لھ����ذه" تحقیق����ا الحك����م یص����در أن ی����رى الباح����ث وج����وب تق����دم م����ا عل����ى" وبن����اءا
ی���رى الباح���ث ان و,س���ري بش���كل تم���ت ق���د الجلس���ات كان���ت ل���و حت���ى علن���ي بش���كل المقص���ودة

 ت����رك المص����ري لمش����رعف����ي ح����ین ان ا , العراق����ي اإلجرائ����يھ����ذا قص����ور ف����ي الق����انون 
 تحك�����م وان الع�����ام بالنظ�����ام  المتعلق�����ة األحك�����ام اس�����تنباط ف�����ي التقدیری�����ة الس�����لطة للقاض�����ي
 إلی��ھ ذھب��ت م��ا وھ��و الخص��وم اح��د م��ن طل��ب بغی��ر ول��و نفس��ھا تلق��اء م��ن ب��البطالن المحكم��ة
 ال���نقض محكم���ة بأحك���ام المتعلق���ة) 332(الم���ادة ف���ي المص���ري اإلج���راءات ق���انون نص���وص

 م���ن عل���ى یش���ترط ان���ھ أال ب���ھ الحك���م م���ن یمن���ع ال ال���بطالن عل���ى ص���راحة ال���نص فع���دم, )17(
 تم���ت ال���ذي اإلج���راء م���ن الغای���ة تحق���ق ع���دم أثب���ات ع���بء علی���ھ یق���ع أن ب���البطالن یتمس���ك
 . مخالفتھ

 )النسبي( المقید البطالن -2
 اإلج����راءات ق����انون م����ن) 333( الم����ادة علی����ھ نص����ت ال����بطالن م����ن الن����وع ھ����ذا أن

 الجوھری���ة القواع���د مخالف���ة حال���ة ف���ي الخص���وم بمص���لحة المتعل���ق ال���بطالن وھ���و ,المص���ري

 مح���اكم ف���ي التحقی���ق أو االبت���دائي التحقی���ق أو االس���تدالالت بجم���ع  الخاص���ة اإلج���راءات أو

 الش����أن ص����احب قب����ل م����ن ال����بطالن م����ن الن����وع بھ����ذا التمس����ك ویتع����ین والجنای����ات الج����نح

 الت���ي الجوھری��ة بالقواع��د اإلخ��الل ج��زاء ھ���و النس��بي ال��بطالن أن یعن��ي وھ��ذا) , المص��لحة(
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 المش���رع اخ���ذ وق���د ٬الخص���وم مص���لحة حمای���ة ھ���دفھا یك���ون وإنم���ا الع���ام بالنظ���ام تتعل���ق ال

 م���ن الجزائی��ة المحاكم���ات أص��ول ق���انون نص��وص م���ن كثی��ر ف���ي النس��بي ب���البطالن العراق��ي

) 50-39 الم�����واد( األدل�����ة وجم�����ع التحقی�����ق مرحلت�����ي ف�����ي" ض�����منیا علی�����ھ ال�����نص خ�����الل

 الض����بط أعض����اء اح����د أو الش����رطة ض����ابط أو المحق����ق أج����رى إذا" نس����بیا یك����ون ف����البطالن

 ترت���ب أذا" أیض���ا" نس���بیا ال���بطالن ویك���ون,  اختصاص���ھ دائ���رة غی���ر ف���ي" تحقیق���ا  القض���ائي

 . )inculpation tar dive( )18( المتأخر االتھام على

 الثالث المطلب
 القانونیة على العمل اإلجرائي  البطالن آثار

 حت���ى ألث���اره" ومنتج���ا" ص���حیحا یبق���ى اإلجرائ���ي العم���ل إن العام���ة القواع���د بحس���ب

 س��واء ال��بطالن ن��وع ك��ان" أی��ا اس��تثناء علیھ��ا ی��رد ال القاع��دة وھ��ذه,  بطالن��ھ القاض��ي یق��رر

 یق���رر حك���م ص���دور یتطل���ب األح���وال جمی���ع فف���ي ٬خاص���ة مص���لحة أو عام���ة بمص���لحة تعل���ق

 ل���م ك���أن واعتب���اره زوال���ھ عام���ة كقاع���دة اإلج���راء ب���بطالن الحك���م عل���ى ویترت���ب ال���بطالن

 لتل����ك أس����اس ھ����و ك����ان م����ا مت����ى الالحق����ة اإلج����راءات ل����ھ" تبع����ا وتس����قط فیس����قط, یك����ن

 عل�����ى ی�����ؤثر ال ال�����بطالن حك�����مإن  وی�����رى الباح�����ث, علی�����ھ وترتب�����ت الالحق�����ة اإلج�����راءات

 ومث���ال . ال���بطالن ھ���ذا عل���ى مبنی���ة تك���ن ل���م إذا علی���ھ الالحق���ة أو علی���ھ الس���ابقة اإلج���راءات

 إج�����راءات یبط�����ل الجریم�����ة بن�����وع اختصاص�����ھا ع�����دم أو المحكم�����ة تش�����كیل بط�����الن ذل�����ك

 فان��ھ یبطل��ھ عی��ب التفت��یش إج��راء ش��اب إذا الح��ال وك��ذلك,  تص��دره ال��ذي والحك��م المحاكم��ة

  ین��تج ال الباط��ل اإلجرائ��ي العم��ل ف��أن وعلی��ھ ٬من��ھ المس��تمد ال��دلیل وبط��الن الن��ھببط یقض��ي

 ال��دلیل عل��ى االس��تناد وع��دم إس��قاطھ فیج��ب مع��ین إج��راء بط��الن تق��رر إذا ان��ھ بمعن��ى" أث��را

 مس���تندة اإلج���راءات ھ���ذه كان���ت إذا إج���راءات م���ن  ت���اله م���ا ك���ل وإبط���ال ب���ل, من���ھ المس���تمد

 بط���الن ذل���ك ومث���ال, باط���ل فھ���و باط���ل عل���ى بن���ي فم���ا" قانونی���ا" أث���را ین���تج ال ألن���ھ إلی���ھ

. من��ھ مس��تمد دلی��ل إي عل��ى اإلدان��ة ف��ي االعتم��اد ع��دم علی��ھ یس��تند مش��روعیتھ لع��دم الق��بض
 یك��ن ل��م ك��ان ویص��بح القانونی��ة أث��اره عن��ھ ت��زول ال��بطالن تق��رر م��ا مت��ى ان��ھ یعن��ي وھ��ذا )19(

 بالنظ���ام مباش���رة ص���لھ ل���ھ ب���إجراء األم���ر تعل���ق إذا كاش���فة طبیع���ة ل���ھ ب���البطالن الحك���م الن

 بمص����لحة یتعل����ق إج����راء أو نس����بي بط����الن بص����دد كن����ا إذا منش����ئ الحك����م ویك����ون الع����ام

 لھ���ذا القانونی���ة القیم���ة إھ���دار ھ���ذا ين���فیع مع���ین إج���راء بط���الن القض���اء ق���رر ف���إذا ٬الخص���وم

 إذا" أیض���ا ذل���ك ومث���ال أس���لفنا كم���ا ق���انوني اث���ر علی���ھ یترت���ب وال یباش���ر ل���م فكأن���ھ اإلج���راء

 المتمث����ل المعت����اد األث����ر علیھ����ا یترت����ب ف����ال بالحض����ور التكلی����ف ورق����ة ف����ي ال����بطالن ش���اب

 فعل���ت ھ���ي ف���أن, ال���دعوى تباش���ر أن للمحكم���ة یح���ق ال  وبالت���الي بال���دعوى المحكم���ة باتص��ال
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 تق���ادم یقط���ع لك���ي" أث���را ین���تج ال الباط���ل اإلج���راء ھ���ذا إن كم���ا" ب���اطال حكمھ���ا ك���ان ذل���ك

 الباط��ل اإلج��راء عل��ى یترت��ب ال ق��انوني أث��ر ع��ن عب��ارة ھ��و التق��ادم قط��ع ألن ذل��ك ال��دعوى

 ال ال���بطالن إل���ى الم���ؤدي العی���ب إن مم���ا ی���دل عل���ى  )20(  فق���ط الص���حیح اإلج���راء عل���ى إنم���ا

 تخض���ع اإلعم���ال م���ن معین���ة مجموع���ة ف���ي ب���ل مح���دد إجرائ���ي عم���ل عل���ى ت���أثیره یقتص���ر

ق���وم ت الت��ي المحاكم��ة إج��راءات ذل��ك ومث��ال خولف��ت الت��ي ھ��ي تحكمھ��ا واح��دة عام��ة لقاع��دة

 الباح��ث وی��رى ٬"مكانی��ا لھ��ا والی��ة ال أو ال��دعوى بنظ��ر"  نوعی��ا مختص��ة غی��ر محكم��ة بھ��ا

 إج���راء إي بط���الن اث���ر ع���ن یختل���ف" م���ثال االس���تجواب بط���الن اث���ر إن الخص���وص ھ���ذا ف���ي

 إذا ان���ھ ھ���و ذل��ك ف���ي والس��بب والش���ھادة والتفت��یش ك���القبض األدل��ة جم���ع إج��راءات م���ن أخ��ر

, منھ���ا المس���تمد ال���دلیل بط���الن علی���ھ یترت���ب األخی���رة اإلج���راءات ھ���ذه م���ن إي بط���الن ك���ان

 وھ���و وج���د إن من���ھ المس���تمد ال���دلیل بط���الن عل���ى أث���ره یقتص���ر ال االس���تجواب بط���الن ف���أن

 الرئیس���یة الوظیف���ة ألن ذل���ك, ذات���ھ التحقی���ق س���المة ف���ي ی���ؤثر ان���ھ ب���ل فحس���ب االعت���راف

 الت��أثیر ش��أنھ م��ن الوظیف��ة ھ��ذه تعطی��ل وان دفاع��ھ إب��داء م��ن الم��تھم تمك��ین ھ��ي لالس��تجواب

 ألن وطبیعت����ھ ج����وھره ف����ي التغیی����ر إل����ى وی����ؤدي وتوازن����ھ وحی����اده التحقی����ق كی����ان عل����ى

 ع���ن عب���ارة فھ���ي األخ���رى األدل���ة جم���ع إلج���راءات" خالف���ا, للم���تھم ح���ق ھ���و االس���تجواب

 فھ���و االس���تجواب بعك���س ممارس���تھا ف���ي واألخی���ر األول ال���رأي ول���ھ للمحق���ق ممنوح���ة س���لطة

 م��ن إج��راء ول��یس للم��تھم دف��اع وس��یلة ألن��ھ ب��ھ القی��ام یلت��زم المحق��ق ع��اتق عل��ى یق��ع واج��ب

 إج����راءات م����ن إج����راء فق����ط ل����یس الص����حیح االس����تجواب أن كم����ا, االس����تدالل إج����راءات

" خالی���ا یك���ون ال���ذي التحقی���ق إن حی���ث, التحقی���ق ص���حة ش���روط م���ن ش���رط ھ���و ب���ل التحقی���ق

 . )21(" فاسدا" عمال یكون بل فحسب" ناقصا یكون ال االستجواب من

 الرابعالمطلب 
 تصحیح العمل اإلجرائي الباطل

 اإلج����راء تص����حیح موض����وع المص����ري الجنائی����ة اإلج����راءات ق����انون تن����اول لق����د

 یص���حح أن للقاض���ي((  إن عل���ى نص���ت والت���ي من���ھ) 335( الم���ادة ن���ص خ���الل م���ن الباط���ل

 العراقی��ة التش��ریعات إل��ى ع��دنا إذا أم��ا.)) بطالن��ھ ل��ھ یتب��ین إج��راء ك��ل نفس��ھ تلق��اء م��ن ول��و

 ان��ھ عل��ى من��ھ) 225( الم��ادة ف��ي ن��ص فق��د الجزائی��ة المحاكم��ات أص��ول ق��انون منھ��ا ون��ذكر

 فی���ھ أوتب���دل تغی���ر أو أص���درتھ ال���ذي الق���رار أو الحك���م ع���ن ترج���ع إن للمحكم���ة یج���وز ال(( 

 یتب���ین)) .من���ھ" ج���زءا ویعتب���ر ل���ھ حاش���یة ف���ي ذل���ك ی���دون إن عل���ى م���ادي خط���أ لتص���حیح إال

 ال���دعوى أص��ل ف��ي الموض��وعي بالخط��أ یأخ��ذ ل���م العراق��ي الق��انون إن أع��اله ال��نص م��ن لن��ا

" أیض��ا إلی��ھ ذھب��ت م��ا وھ��و الم��ادي الخط��أ عل��ى فق��ط یقتص��ر الباط��ل اإلج��راء تص��حیح وان
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 یخ�����ص فیم�����ا) 269-266( م�����ن الم�����واد العراق�����ي أص�����ول المحاكم�����ات ق�����انون نص�����وص

 تص����حیح عل����ى ن����ص فق����د العراق����ي المرافع����ات ق����انون أم����ا,  التمیی����زي الق����رار تص����حیح

 ص����حة ف���ي ی����ؤثر ال(( نص���ت والت����ي) 167( الم���ادة م����ن) 1( الفق���رة ف����ي الباط���ل اإلج���راء

 ھ���ذا تص���حیح یج���ب وإنم���ا حس���ابیة أو كتابی���ة بحت���ھ مادی���ة أخط���اء م���ن فی���ھ یق���ع م���ا الحك���م

 أخ���ر دلی���ل وھ���ذا )22( )) .اح���دھما أو الط���رفین طل���ب عل���ى" بن���اءا المحكم���ة قب���ل م���ن الخط���أ

 الح���ق أص���ل عل���ى الق���ائم الموض���وعي الخط���أ جان���ب اغف���ل ق���د العراق���ي المش���رع أن عل���ى

 عل���ى ی���دل مم���ا اإلج���راء ش���كلیة ف���ي التقص���یر ع���ن الن���اتج الم���ادي الخط���أ بتص���حیح واكتف���ى

 المح���اكم ف���ي العم���ل ج���رى ق���د حی���ث العراق���ي الجن���ائي التش���ریع ف���ي كبی���ر نق���ص وج���ود

 المط���ابق المض���مون دون فق��ط الش���كلیة الناحی���ة م��ن الباط���ل اإلج���راء تص��حیح عل���ى العراقی��ة

 ٬المقارن����ة األخ����رى ب����القوانین أس����وة العام����ة بالقواع����د" وإعم����اال الس����لیم الق����انوني للمنط����ق

 ف���ي) نفس���ھ تلق���اء م���ن التص���حیح( الس���لطة ھ���ذه القاض���ي تخوی���ل ف���ي العل���ة أن یعن���ي وھ���ذا

 بط���الن أن نس���تنتج عن���دما وخاص���ة ال���بطالن أث���ار م���ن الح���د ھ���ي المقارن���ة القانونی���ة األنظم���ة

 فیس���تبدل مباش���رة علی���ھ ومترتب���ة ل���ھ الحق���ة إج���راءات بط���الن علی���ھ یترت���ب س���وف اإلج���راء

 ف���ي الس���یر لیس���تقیم القانونی���ة الناحی���ة م���ن وس���لیم ص���حیح ب���أجراء الباط���ل اإلج���راء القاض���ي

   .العراقیة الجنائیة التشریعات  أغفلتھ ما وھذا ٬الدعوى

 ف����ي العدال����ة س����یر حس����ن ومقتض����یات القانونی����ة الض����رورة أن الباح����ث ی����رى ل����ذا
 الباطل���ة واألحك���ام اإلج���راءات تص���حیح ف���ي القض���اء دور تفعی���ل تس���تدعي العراقی���ة المح���اكم

بحی���ث   )225وخاص���ة تع���دیل ن���ص الم���ادة ( فق���ط الش���كلیة ول���یس الموض���وعیة الناحی���ة م���ن
 م����ن الغای���ة لتحقی���قیج���وز للمحكم���ة الرج���وع ف����ي الق���رار ال���ذي اتخ���ذه اذا ش����ابھ ال���بطالن 

 العم���ل عل���ى یط���رأ موض���وعي أم���ر ھ���و ال���بطالن یحتص���ح الن, ال���بطالن لھ���ذا التص���حیح
 م��رور بع��د أال ینش��أ ال ال��دقیق الفن��ي بمعن��اه والتص��حیح الوص��ف ھ��ذا عن��ھ فیزی��ل اإلجرائ��ي

 بت���وافر تتحق���ق والت���ي ب���البطالن  العم���ل ھ���ذا فیھ���ا یتص���ف الت���ي بالمرحل���ة اإلجرائ���ي العم���ل
 الق���انون ف���ي كبی���رة أھمی���ة تحت���ل الباط���ل اإلج���راء تص���حیح مس���الة أن ٬أس���بابھ م���ن س���بب

 إي بط���الن یثیرھ���ا الت���ي العقب���ات ب���دون غایتھ���ا وتحق���ق الخص���ومة  تس���تمر لك���ي اإلجرائ���ي
  .منھا عمل

 
 خاتمةال 

 ك���ل ف���ي أص���ولھا ولھ���ا بالغ���ة وأھمی���ة ری���ادي دور ال���بطالن لنظری���ة أن المؤك���د م���ن

 العراق��ي الجزائی��ة المحاكم��ات أص��ول ق��انون ف��ي" جلی��ا یظھ��ر ال��دور وھ��ذا,  الق��انون ف��روع

 تنظ����یم إل���ى بالج���اني العق���اب إن���زال إل���ى الوص���ول اج���ل م���ن العام���ة الس���لطة تق���وم حی���ث

 إم����ا انقض����ائھا وحت����ى الجزائی����ة ال����دعوى تحری����ك من����ذ تب����دأ والت����ي الجنائی����ة الخص����ومة

) 28( الم���ادة علیھ���ا نص���ت الت���ي" قانون���ا المعروف���ة االنقض���اء بط���رق أو ب���ات حك���م بص���دور
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 أن أری����د ال المتواض����ع البح����ث ھ����ذا خت����ام وف����ي  العراق����ي المحاكم����ات أص����ول ق����انون م����ن

 :یلي وكما ،والمقترحات النتائج أھم إلى اإلشارة أبغي وإنما ھنا البحث أُلخص

 ": النتائجأوال

 الجن����ائي التش����ریع ف����ي لل����بطالن وواض����حة دقیق����ة نظری����ة العراق����ي المش����رع یض����ع ل����م-1

 ح��دود ف��ي اإلج��راءات ف��ي النس��بي ال��بطالن إل��ى توج��ھ المش��رعإن  م��ن ب��الرغم العراق��ي

 الق���انون یرس���مھ وم���ا اإلج���راءات ف���ي الموض���وعیة دون اإلجرائی���ة الش���كلیة وھ���ي ض���یقة

 . الحق إلحقاق لھا

 وان والخط���ورة األھمی���ة م���ن عالی���ة درج���ة عل���ى ھ���ي الجزائی���ة ال���دعوى إج���راءات أن -2

 إن��زال ال��ىاو ,  العق��اب م��ن الم��تھم إف��الت إل��ى ی��ؤدي ق��د الص��حیح بالش��كل إجرائھ��ا ع��دم

 ل���دیھم تت���وافر بم���ن اإلج���راءات ھ���ذه مباش���رة تن���اط أن یج���ب ل���ذا األبری���اء بح���ق العق���اب

 وذل��ك ال��بطالن أوج��ھ ك��ل م��ن الخ��الي الس��لیم بالش��كل مباش��رتھا اج��ل م��ن الكافی��ة الدرای��ة

 االدع���اء أو التحقی���ق مج���ال ف���ي أو القض���اء مج���ال ف���ي متخصص���ین قب���ل م���ن یك���ون ب���ان

 وذل��ك والحی��اد التق��دیر وحس��ن بالكف��اءة ویتمی��زون الق��انوني ب��العلم یتمتع��ون مم��ن,  الع��ام

 ولھ����ذا,  التحقی����ق وإج����راءات التقاض����ي إلج����راءات مباش����رتھم حس����ن إل����ى یطم����ئن لك����ي

 یك���ون ودوری��ة مكثف���ة تدریبی��ة ل��دورات والقض���اة التحقی��ق عل��ى الق���ائمین إخض��اع نقت��رح

 الت���ي ال���بطالن وأوج���ھ النھای���ة إل���ى البدای���ة م���ن  الجنائی���ة ال���دعوى إج���راءات موض���وعھا

 القانونی���ة اآلث���ار ترتی���ب وع��دم االنھی���ار إل���ى ب��ھ وت���ؤدي الجزائ���ي اإلج��راء عل���ى ت���رد ق��د

 . منھ المرجوة

 جھ���ة م���ن ص���ادر أم���ر ھن���اك ك���ان إذا إال حبس���ھ أو الم���تھم عل���ى الق���بض" ب���اطال یعتب���ر -3

 یج���ب علی���ھ الق���بض وإثن���اء" قانون���ا ب���ذلك مختص���ة عام���ة نیاب���ة م���ن أو مختص���ة قض���ائیة

 س���واء إی���ذاؤه یج���وز ف���ال وإنس���انیتھ كرامت���ھ یحف���ظ بش���كل معاملت���ھ الق���بض س���لطة عل���ى

 " .معنویا أو" بدنیا اإلیذاء كان

        أو التحقی������ق قاض������ي م������ن ق������بض أم������ر ب������دون الم������تھم لمحاكم������ة إج������راءات إي إن -4

 اس����م عل����ى الق����بض أم����ر یش����تمل أن ویج����ب باطل����ة تعتب����ر") قانون����ا مختص����ة س����لطة(

 وت����اریخ وعمل����ھ اإلقام����ة وعن����وان والدت����ھ ومح����ل وعم����ره وش����ھرتھ والم����تھم المش����تكي

 ووص���فھا ونوعھ���ا ارتكابھ���ا وت���اریخ إلی���ة المنس���وبة التھم���ة أو للفع���ل م���وجز م���ع توقیف���ھ

 .  االتھام إلیھا یستند التي القانونیة المادة إلى إضافة القانوني
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 كافی��ة بم��دة الجلس��ة انعق��اد قب��ل المختص��ة المحكم��ة أم��ام للحض��ور الم��تھم تبلی��غ ض��رورة -5

 ح��ق كفال��ة الن,  إلی��ة المنس��وبة التھم��ة مواجھ��ة ف��ي دفاع��ھ إع��داد م��ن الم��تھم ی��تمكن لك��ي

 یتص��ل وإنم��ا فق��ط ب��المتھم یتص��ل ال الح��ق وھ��ذا الع��ام بالنظ��ام تتعل��ق مس��ألة ھ��ي ال��دفاع

 یترت��ب وال��ذي الجزائی��ة ال��دعوى ف��ي الجوھری��ة األش��كال م��ن وھ��و اإلجرائی��ة بالش��رعیة

 مح���ام ل���ھ یك���ون إن م��تھم لك���ل الض���روري فم���ن,  ال��بطالن ومخالفت���ھ مراعات���ھ ع���دم عل��ى

 المحكم���ة تق���وم المادی���ة حالت���ھ س���وء بس���بب مح���ام ل���ھ یك���ن ل���م ف���إذا عن���ھ ال���دفاع یت���ولى

 ب����دون تم����ت إذا باطل����ة المحاكم����ة إج����راءات كاف����ة وتعتب����ر عن����ھ لل����دفاع مح����ام بانت����داب

 العلی���ا المص���الح م���ن وھ���ي ال���دفاع ح���ق بمص���لحة ذل���ك لص���لة للم���تھم مح���امي حض���ور

 .  للمجتمع

 ثانیا": المقترحات

 باعتب���اره العراق���ي المش���رع قب���ل م���ن إجرائ���ي كج���زاء ال���بطالن دور تعزی���ز  ض���رورة -1

 األساس����یة بالمب����ادئ لص����لتھ وذل����ك الجزائی����ة ال����دعوى ف����ي الم����تھم ض����مانات أھ����م م����ن

 جمی����ع حرص����ت والت����ي,  اإلنس����ان بحق����وق والمتعلق����ة الدس����تور ف����ي علیھ����ا المنص����وص

 اإلنس�����ان حق�����وق إعالن�����ات وك�����ذلك,  علیھ�����ا ال�����نص الدولی�����ة والمعاھ�����دات االتفاقی�����ات

 . الخصوص بھذا المتحدة األمم وقرارات

 ف���ي والح���ذر والحیط���ة الدق���ة ت���وخي یج���ب فان���ھ أع���اله" ثالث���ا البن���د ف���ي ذك���ر م���ا لتحقی���ق -2

 القض���ائي الض���بط وأعض���اء األمنی���ة األجھ���زة أو القض���ائیة الوظ���ائف یتول���ون م���ن انتق���اء

 عل���ى والق���درة الكف���اءة لش���روط" ووفق���ا ومھنی���ة علمی���ة ألس���س" وفق���ا اختی���ارھم ی���تم وان

 بط�����الن إل�����ى" دائم�����ا ی�����ؤدي الق�����انوني الجھ�����ل الن,  الحساس�����ة الوظ�����ائف بھ�����ذه القی�����ام

 الق���ائمین ألھ���واء" ووفق���ا الری���اح مھ���ب ف���ي العدال���ة جع���ل وبالت���الي القانونی���ة اإلج���راءات

 ال���دعوى إدارة وكیفی���ة الق���انوني والفھ���م وال���وعي بالحی���اد یتمتع���ون یكون���وا ل���م إذا علیھ���ا

 . فیھا بات حكم صدور وحتى بدایتھا منذ الجزائیة

 والتحقی���ق االتھ���ام وظیف���ة بی���ده یجم���ع ال مس���تقل بقاض���ي التحقی���ق وظیف���ة تن���اط أننقت���رح  -3

 بالعم���ل تن���اءى ق���د للم���تھم قوی���ة ض���مانھ وھ���و مطل���وب أم���ر ھ���و التحقی���ق ف���ي الحی���اد الن

 ش���خص بی���د والتحقی���ق االتھ���ام وظیف���ة اجتم���اع الن,  ال���بطالن ع���ن الجزائ���ي اإلجرائ���ي

 ف��ي الق��انون لمخالف��ة تدفع��ھ ق��د) الع��راق ف��ي الش��رطة ض��ابط( أو) القانونی��ة النیاب��ة( واح��د

 .  باالتھام نظره وجھة تدعیم اجل من المتھم إدانة إلى الوصول سبیل
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 قاض���ي قب���ل م���ن موقع���ة لم���ذكرة" وفق���ا وی���تم التحقی���ق أعم���ال م���ن" عم���ال التفت���یش یعتب��ر -4

 موقع����ة التفت����یش أوام����ر تك����ون أن الموجب����ة الظ����روف كان����ت مھم����ا یج����وز وال التحقی����ق

 الش����رطة أجھ����زة حی����ازة ف����يھ����ذه األوام����ر  تك����ونال  ب����أن ل����ذا نقت����رح ,   بی����اض عل����ى

 وخیان����ة الن����اس وحری����ات حق����وق عل����ى افت����راء ذل����ك الن تش����اء كیفم����ا فیھ����ا تتص����رف

 المجتم��ع ع��ن" نائب��ا  باعتبارھم��ا والقض��اء الع��ام االدع��اء إل��ى أم��ره أوك��ل ال��ذي للمجتم��ع

 م��ع ویتن��افى بص��لة للق��انون یم��ت ال اس��تبدادي م��نھج وھ��و الجزائی��ة ال��دعوى مباش��رة ف��ي

 الس����لطة ی����د ف����ي الم����واطنین حی����اة خصوص����یة أم����ر یض����ع ألن����ھ اإلنس����ان حق����وق ابس���ط

 . العام االدعاء رقابة دون التنفیذیة

 إن  نقت���رح,  األدل���ة س���ید باعتب���اره ب���الیقین الش���ك إزال���ة اج���ل م���ن ب���االعتراف یتعل���ق فیم���ا -5

" كافی���ا غی���ر العراق���ي المحاكم���ات أص���ول ق���انون م���ن) 123( الم���ادة ن���ص ف���ي ورد م���ا

 حالت���ھ إلثب���ات ش���رعي طبی���ب عل���ى علی���ھ الق���بض إلق���اء ف���ور الم���تھم ع���رض یج���ب وان���ھ

 قب����ل الص����حیة بحالت����ھ تقری����ر عل����ى والحص����ول,  ومظاھرھ����ا جوانبھ����ا بكاف����ة الص����حیة

 ھن����اك یك����ون ال حت����ى التحقیقی����ة ال����دعوى مل����ف ف����ي التقری����ر وی����ودع التوقی����ف إیداع����ھ

 الن وذل���ك الق���وة بغی���ر أو,  ب���القوة االعت���راف من���ھ انت���زع ق���د الم���تھم ب���أن للش���ك" مج���اال

 الق���بض إلق���اء لحظ���ة األول الطب���ي الكش���ف بع���د الم���تھم جس���م عل���ى ظ���اھري كش���ف إي

 عن���ف عالم���ات وج���ود تب���ین إذا ب���القوة اخ���ذ یك���ون ق���د ل���ھ اعت���راف إن إي س���یؤكد علی���ھ

 ص���ح ب���بطالن الحك���م إل���ى الوص���ول وبالت���الي الل���ون واض���حة ك���دمات أو علی���ھ مم���ارس

 م����ن یص����در أن یج����ب باط����ل وغی����ر" ص����حیحا االعت����راف یك����ون ولك����ي.  االعت����راف

 وع����د إي ودون معن���وي أو م���ادي أك���راه أو ض���غط إي دون وباختی���اره بطواعی���ة الم���تھم

 ب����إنزال التوع����د  أو اعت����رف إذا العقوب����ة بتخفی����ف الم����تھم وع����د ذل����ك ومث����ال وعی����د أو

 ھ���و الص���حیح ف���االعتراف,  إلی���ھ منس���وب ھ���و بم���ا یعت���رف ل���م إذا بحق���ھ العقوب���ات أقص���ى

 بارتك���اب وق���اطع ص���ریح نح���و عل���ى ووقائعھ��ا الجریم���ة ظ���روف م���ع" متفق���ا یك���ون ال��ذي

 . إلیھ المنسوبة للتھمة المتھم

 القانونی�����ة المكتب�����ة إلث�����راء" متواض�����عا" إس�����ھاما ھ�����ذا عمل�����ي أق�����دم النھای�����ة وف�����ي

 رج��ال یھ��دي إن وج��ل ع��ز الم��ولى" س��ائال ھ��ذا بموض��وعي البح��ث فیھ��ا ع��ز الت��ي العراقی��ة

 العراق���ي الجنائی���ة اإلج���راءات ق���انون ف���ي ال���بطالن بنظری���ة االھتم���ام إل���ى والق���انون القض���اء

 ال���ذي والغم���وض وال���نقص العی���وب وتالف���ي والبح���ث الش���رح إل���ى الحاج���ة ب���أمس ھ���ي والت���ي
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 أعطی���ت كن���ت ف���ان" وأخی���را,  البح���ث ف���ي ذكرھ���ا س���بق الت���ي النظری���ة ھ���ذه أحك���ام اكتن���ف

 .ذلك حاولت قد نفسي احتسب فاني وإال تعالى هللا من بتوفیق فذلك حقھ الموضوع

 الھوامش

 , 1990,اإلس��كندریة ,الجامعی��ة المطبوع��ات دار,المرافع��ات ق��انون ف��ي ال��بطالن, ف��وده الحك��م عب��د -)1( 

  8ص

 . وتعدیالتھ 1971 لسنة 23 رقم العراقي الجزائیة المحاكمات أصول قانون-)2( 

 النھض����������ة دار,القاھر,الجنائی����������ة اإلج����������راءات ق����������انون ش����������رح  ,حس����������ني نجی����������ب محم����������ود-)3( 

  353ص,1998العربیة

الوق���ائع إل���ى إنت���اج أث���ار قانونی���ة, فالوف���اة ت���ؤدي إل���ى انقض���اء ال���دعوى الجزائی���ة والجن���ون  ق���د ت���ؤدي -)4( 

یترت���ب علی���ھ وق���ف الخص���ومة الجنائی���ة, ومض���ي الم���دة یترت���ب علی���ھ انقض���اء ال���دعوى الجزائی���ة وف���ي ھ���ذه 

 تسمى ھذه الوقائع بالوقائع الطبیعیة اإلجرائیة .  األحوال

 ص ,1980 س����نة,الق����اھرة,العربی����ة النھض����ة دار,الم����دني القض����اء ق����انون ف����ي الوس����یط, وال����ي فتح����ي -)5(
406-407   

  380ص ,1989, شرح قانون اإلجراءات الجنائیة ,سنة عبد الرحیم عثمان آمال -)6(

 . ,مصدر سابق وتعدیالتھ 1971 لسنة 23 رقم العراقي الجزائیة المحاكمات أصول قانون-)7(

 ، المص���ریة النھض���ة مكتب���ة, الجنائی���ة اإلج���راءات ق���انون ف���ي ال���بطالن نظری���ة,س���رور فتح���ي احم���د.د -)8( 

  49-48 ص ،1959 ، القاھرة

 ،دار النھض���ة العربی���ة, الق���اھرة ، نظری���ة ال���بطالن ف���ي ق���انون المرافع���ات فتح���ي والي,أحم���د م���اھر, -)9(

  82-81 ص ،1985الطبعة الثانیة, سنة 

  1950) لسنة 150المصري رقم ( ةالجنائی اإلجراءات) من قانون 154المادة ( -)10(

       82صمصدر سابق,   ، فتحي والي,أحمد ماھر, نظریة البطالن في قانون المرافعات -)11(

مج����د ال����دین ب����ن یعق����وب, الق����اموس المح����یط, بی����روت, مؤسس����ة الرس����الة, الطبع����ة السادس����ة, س����نة  -)12( 

 967-966, ص1998

 193ص ، األول الجزء ، الفلسفي المعجم ، منظور ابن -)13(

 اإلج���راءاتف���ي ق���انون  الدس���توریة, الش���رعیة الدس���توريالق���انون الجن���ائي  ، س���رور فتح���ي احم���د.د -)14(

 527, ض2002الجنائیة, القاھرة, دار الشروق, الطبعة الثانیة, سنة 
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 111ص ، سابق مصدرالجنائیة , اإلجراءات قانون في البطالن نظریة سرور، فتحي احمد.د -)15(

  45 مصدر سابق, ص ,المدني القضاء قانون في الوسیط, والي فتحي  -)16(

 15ص,2006, الجامعیة المطبوعات دار, الجنائیة المواد في البطالن,الحسیني محمد مدحت -)17(

 بص����فتھ إلی����ھ واالس����تماع) الیم����ین(  الم����تھم تحلی����ف إل����ى الش����رطة ض����ابط أو المحق����ق تعم����د وھ����و) 18(

 بع���د الحقیق���ة من���ھ یقت���نص حت���ى ش���اھد أن���ھ إلقناع���ھ إلی���ھ االتھ���ام توجی���ھ ت���أخیر ذل���ك ف���ي" متعم���دا" ش���اھدا

 ق���انون ف���ي م���رة ألول النس���بي ال���بطالن م���ن الن���وع ھ���ذا ظھ���ر وق���د,  الش���ھادة س���تار تح���ت) الیم���ین( تحلیق���ھ

 1975 سنة الفرنسي اإلجراءات

الطبع����ة , اإلس���كندریة, المع���ارف منش����أة, المرافع���ات ق���انون ف����ي ال���دفوع نظری���ة,  ألوف����ا أب���و احم���د -)19(

  336ص,  نیةالثا

 2005, س���نة دار الثقاف���ة للنش���ر  عم���ان, ,الجزائی���ة المحاكم���اتأص���ول  ق���انون ش���رح,  الس���عید كام���ل -)20(

   807ص, 

   23ص, 2003 سنة, الجنائیة األحكام في البطالن أسباب, الصحاح فؤاد عاطف -)21(

 .  المعدل 1969 لسنة) 83( رقم العراقي المدنیة المرافعات قانون -)22(
 المصادر

  الكتب:  أوالً 
 اإلج�راءات ق�انون ف�ي الدستوریة الشرعیة, الجنائي الدستوري القانون, سرور فتحي احمد.د -1

 .     2,2002ط,  الجنائیة

 . 1989,  الجنائیة اإلجراءات قانون شرح,  الرحیم عبد عثمان أمال -2

 . 2003 سنة, الجنائیة األحكام في البطالن أسباب, الصحاح فؤاد عاطف -3 

 . 1998 سنة,  1ج, النھضة دار, الجنائیة اإلجراءات قانون شرح, حسني نجیب محمود. د -4

 . 2005 سنة,  عمان,  الجزائیة المحاكمات أصول قانون شرح,  السعید كامل -5

 س��نة,  الجامعی��ة المطبوع��ات دار,  الجنائی��ة الم��واد ف��ي ال��بطالن, الحس��یني محم��د م��دحت. د -6

2006. 

 . األول الجزء ، الفلسفي المعجم ، منظور ابن -7

الطبع�ة , اإلس�كندریة , المع�ارف منشأة,  المرافعات قانون في الدفوع نظریة,  ألوفا أبو احمد -8

 .نیةالثا
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 .  1980 سنة,القاھرة,العربیة النھضة دار,المدني القضاء قانون في الوسیط, والي فتحي. د -9

,  اإلس�كندریة,  الجامعی�ة المطبوعات دار,  المرافعات قانون في البطالن,  فوده الحكم عبد -10

1990. 

  الجامعیة الرسائل" : ثانیا

,  1959,  الجنائی�����ة اإلج�����راءات ق�����انون ف�����ي ال�����بطالن نظری�����ة, س�����رور فتح�����ي احم�����د-1

 .  دكتوراه أطروحة

  القوانین: ثالثا"

 وتعدیالتھ  1971 لسنة) 23( رقم العراقي الجزائیة المحاكمات أصول قانون -1

   المعدل 1969 لسنة) 83( رقم العراقي المدنیة المرافعات قانون -2

 1950 لسنة) 150( رقم,  المصري الجنائیة اإلجراءات قانون -3
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 النفط التحكیم في منازعات

 انس احسان شاكر
 الجامعة التقنیة الوسطى/ معھد االدارة التقني/ قسم تقنیات االدارة القانونیة

 مقدمــــــــة

مثلما حظي موضوع النفط ، فمن عدم الیقین المعرفة بظروف  لم یأخذ أي علم من علوم      

حیث األصل وظروف التكوین ، مازال منتدى للجدل بین العلماء ، ومن حیث النضوب من 

 كوكب األرض ، مازال غیبا غیر مؤكد وغیر مقروء .

عرف اإلنسان النفط منذ القدم وربما منذ بدایة الحیاة اإلنسانیة على االرض لقد كان النفط في 

حقیقي الذي ساعد على تطویر الحیاة وإنھ بالتأكید محور دوران التقدم واقع األمر أساس ال

البشري في الماضي والحاضر ولسنین طویلة قادمة ، ولكن النفط في نفس الوقت كان أداة 

ویرجع تاریخ صناعة  لسیطرة والتمییز والحروب ومازال المحرك آللیات السیاسة واالقتصاد .

إذ قام الكونیل االمریكي أدوین دریك بحفر أول بئر للنفط في  م ،1859النفط الحدیثة الى عام 

بنسلفانیا في ) قدما النتاج النفط الخام وذلك بوالیة 69واسطة االالت البخاریة ولعمق (العالم ب

مدینة تیتوسفیل الواقعة في الوالیات المتحدة االمریكیة وكان ھذا الحدث فاتحة عھد للصناعة 

 .)1اخذت بالتوسع حتى وصلت الى ماھي علیھ الیوم من التقدم واالنتشار(النفطیة الحدیثة التي 

وتتطلب عملیة إستغاللھ والدخول في عقود متعددة بین االطراف وھذه العقود لھا طبیعتھا 

الخاصة نظرا للمخاطر العالمیة المتوقعة األمر الذي یتطلب تحقیق قدر من التوازن العادل بین 

وات وبین الشركات الكبرى المتخصصة في ھذا المجال وقد تطورت مصالح الدول صاحبة الثر

إمتیازات طویلة األمد وكان عقود أستغالل النفط فقد بدات في صورتھا االولى في شكل عقود 

عن البترول والغاز كما كانت اإلمتیاز یشمل إقلیم الدولة على الكامل بالنسبة لعقود التنقیب 

والحفر واإلستخراج والتصنیع والتكریر مدة طویلة في التنقیب للشركات صاحبة اإلمتیاز الحق ل

 والنقل والتصدیر 

وادى التطور الھائل في معدالت التنمیة االقتصادیة وانتشار التجارة البیئیة بین الدول الى 
ظھور روافد جدیدة واسالیب حدیثة في مجال التجارة الدولیة ومع تشعب العالقات التجاریة 

ختالف مصالحھا واھدافھا ظھرت العدید من المشكالت نتیجة لھذه العالقات واالقتصادیة وا

                                                           
ھارفي اوركونورد ، ترجمة د. عمر مكاوي ومراجعة د. راشد البراوي ، االزمة العالمیة في البترول ،  -  1

 .  38، ص  1967دار الكاتب العربي للطباعة والنشر في القاھرة ، 

462



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29العلمي الدولي األول  / المؤتمر 
 ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414           الثاني / العددالكوت الجامعة  كلیة

 

فكان البد من استحداث اسالیب جدیدة لفض ھذه المشكالت بما یتناسب مع التطور السریع وبما 
یحقق العدالة السریعة التي یتطلبھا ھذا النوع من المعامالت فبرز مایسمى بنظام التحكیم 

منازعات بالطرق السلیمیة بعیدا عن القضاء العادي وذلك باختیار كاسلوب من اسالیب فض ال
واالتفاق على اللجوء اطراف النزاع حكما یحكم بینھم فیما تنازعوا فیھ فیصر حكمھ ملزما لھم . 

الى التحكیم قد یتم قبل حدوث النزاع فیرد كبند من بنود االتفاق الذي یحكم العالقة بین االطراف 
ماقد یثور بینھم زاع بشأنھا ، أو یرد كبند في اتفاق مستقل ینص على إحالة والمحتمل حدوث الن

وقد یتم االتفاق على  " شرط التحكیم "من منازعات إلى التحكیم ویسمى ھذا االتفاق بصورتیھ 
، وتتعدد أنواع  " مشارطة التحكیم "اللجوء إلى التحكیم بعد حدوث النزاع ویسمى ھذا االتفاق 

في اللجوء التحكیم بتعدد معاییر التصنیف واھم ھذه المعاییر : معیار مدى حریة أطراف النزاع 
ومعیار مدى  النزاع . ومعیار مدى وجود مراكز تحكیم تتولى الفصل في، إلیھ لحل ھذا النزاع 

ي مركب ذو والتحكیم كما ھو معروف نظام قضائسلطة ھیئة التحكیم في تطبیق القانون . 
طبیعة مزدوجة عمل اتفاقي في مصدره إذا یستمد المحكم سلطانھ وسلطاتھ من إرادة اإلطراف 
، وقضائي في وظیفتھ فالمحكم على الرغم من انھ لیس بقاضي إال انھ یقوم بذات الوظیفة 
 المنوط بالقاضي القیام بھا إال وھي الفصل في المنازعات المعروضة علیھ بإصدار حكم فیھا .
وعلى الرغم من حتمیة خضوع حكم التحكیم إلى رقابة قضاء الدولة ، إال إن الطبیعة الخاصة 

والمستمدة في اساسھا إلى إرادة االطراف تضفي على اوجھ للعدالة التي یقوم بھا المحكم ، 
الرجوع وطرق الطعن على الحكم التحكیمي ذاتیة مستمدة من الھدف من طرق الطعن وكیفیة 

ولھذا نجد إن معظم األنظمة القانونیة تحاول أن تمارس قدرا معینا من الرقابة تنظیمھا . 
القضائیة على األحكام التحكیمیة ، وتختلف ھذه الرقابة على األحكام التحكیمیة التي تصدر 
داخل إقلیم الدولة ، عن تلك التي تصدر خارج إقلیمھا والتي تسمى باألحكام التحكیمیة األجنبیة 

، فقد تكون ھذه الرقابة التي یباشرھا قضاء الدولة على حكم التحكیم استنادا الى الغایة  أو الدولیة
للشروط التي یتطلبھا من ھذه الرقابة والتي یكون الھدف منھا مراعاة مدى مطابقة حكم التحكیم 

 القانون الوطني من اجل االعتراف بحكم التحكیم وتنفیذه ، او قد یكون الھدف من ھذه الرقابة
التثبیت من وظیفة المحكم والمھام المنوطة بھ القیام بھا ومدى احترامھ للقواعد القانونیة سواء 
تلك المتعلقة باتفاق التحكیم ذاتیة أو إجرائیة التحكیم ، وذلك في حالة الطعن على حكم التحكیم 

 بالبطالن . 
   ھمیة البحثأ

تنطوي على اھمیة معرفیة تتمثل ببیان  أن دراسة المسائل المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي

المستوى الذي وصلت الیھ اھمیة التحكیم التجاري الدولي ومدى اتساع مساحة دوره واالستفادة 

منھا لتطویر مقدرات التعلیم وتوسیع مدارك المختصین ، وكذلك اھمیة عملیة اخرى تساعد 

اق من المشاركة في التحكیم من ومنھا العرل العربیة على ایجاد السبل التي تمكن معظم الدو

خالل اقامة ودعم مركز التحكیم ، وتطویر التشریع الوطني والدخول في االتفاقیات الدولیة 

متعددة االطراف ذات العالقة بالتحكیم التجاري الدولي ، وتمكین المؤسسات التجاریة 

.وكذلك لم تأمم یة والصناعیة من معرفة الطرق االفضل واالسلم لحسم منازعات التجارة الدول

 .نفط البلدان العربیة اال بالتحكیم (لیبیا مثال )
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ونظرا الھمیة ھذا الموضوع فقد تم اختیارنا لھذا البحث والذي تم تناولھ في ثالث مباحث 
في المطلب االول تعریف التحكیم وفي  مطلبینتطرقنا في المبحث االول الى ماھیة التحكیم في 

وتطرقنا في المبحث الثاني لخصائص التحكیم التجاري الدولي  التحكیمالثاني انواع المطلب 
وتمییزه عن الوسائل االخرى وتطرقنا في المبحث الثالث المشكالت الخاصة بالتحكیم في 

 . ات النفطمنازع

 خطة البحث :

 وتمییزه عن غیره والذي  قسمنا البحث الى مبحثین , نتكلم في المبحث االول عن ماھیة التحكیم

سوف نقسمھ الى مطلبین نتكلم في المطلب االول عن تعریف التحكیم ثم نتكلم في المطلب الثاني 

 عن انواع التحكیم .

من حیث  في المبحث الثاني عن المشكالت الخاصة في التحكیم في منازعات البترول وسنتناول
  القواعد الموضوعیة والقواعد االجرائیة ثم ننھي البحث بالخاتمة .

 
 المبحث االول

 م وتمیزه غیرهماھیة التحكی
البد من التطرق الى تعریفھ وانواعھ والطبیعة القانونیة للتحكیم  ذا المبحثلغرض االلمام بھ     

 وعلى النحو االتي :
 المطلب االول : تعریف التحكیم 
 المطلب الثاني : انواع التحكیم 

 المطلب االول
 ف التحكیمتعری 

 نعرف التحكیم وبیان مفھومھ لغة واصطالحا . بادئ ذي بدأ یجب ان

 الفرع االول : التعریف اللغوي

یعرف التحكیم لغة بأنھ بدایة كلمة التحكیم في اللغة العربیة ترد الى ان اصل الكلمة ھي من 

مصدر الفعل وھو حكم وھي من الحكمة التي تعنى معرفة األشیاء بأفضل العلوم ومنھا كذلك 

من الحكمة التي تعنى معرفة األشیاء بأفضل العلوم ومنھا كذلك  والفقھ وھي الحكم بمعنى العلم

والحكومة وقبل حكموه بینھم امروه ان یحكم وحكمھ  والفقھ وھي كذلك الحكم الحكم بمعنى العلم

في األمر فاحتكم جاز فیھ حكمھ والمحكم بفتح الكاف ھو الشیخ المجرب المنسوب الى الحكمة 

 . )1(والحكمة ھي العدل

                                                           
، ص  2008،  2فوزي محمد سامي ، التحكیم التجاري الدولي ، دار الثقافة للنشر والتوز�ع ، القاهرة ، ط - 1

6  . 
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 الفرع الثاني : التعریف االصطالحي

اما تعریف التحكیم االصطالحي فھو نظام خاص للتقاضي ینظمھ القانون یسمح بمقتضاه 

للخصوم في منازعات معینة بأن یتفقوا على اخراج منازعة قائمة او مستقبلیة عن والیة القضاء 

اص عادیین یختارھم الخصوم العام في الدولة وذلك لتحل ھذه المنازعة بواسطة شخص او اشخ

ویستندون الیھم الفصل في النزاع كما عرفھ اخرون بانھ طریقة لحل النزاع یعتمد على اختیار 

االطراف لقضاتھم بدال من االعتماد على التنظیم القضائي اما بالنسبة للتشریعات فنجد ان قانون 

تعریف التحكیم ولكنھ اجاز ) المعدل لم یشر الى  1969( لسنة  83المرافعات العراقي رقم 

 االتفاق على التحكیم في نزاع معین كما اجاز االتفاق على التحكیم في جمیع المنازعات التي

تنشأ عن تنفیذ عقد معین أما قانون االستثمار العراقي النافذ فلم یشر ایضا الى تعریف التحكیم 

اع االلتجاء إلى التحكیم وفقا ) منھ على انھ یجوز آلطراف النز 4) ف ( 27ولكنھ اشار في م (

ما اتفاقیة الھاي للتسویة السلمیة للمنازعات الدولیة فقد اشارت الى ان أللقانون العراقي . 

التحكیم ھو تسویة المنازعات بین الدول بواسطة قضاة من اختیارھما وعلى اساس احترام 

. وبعرف )1(نیة للحكمنطوي على تعھد بالخضوع بحسن ی القانون وان اللجوء الى التحكیم

التحكیم فقھا بانھ تولیة الخصمین حاكما یحكم بینھما او ھو جعل الغیر حاكما فیكون الحكم فیما 

بین الخصمین كالقاضي وان المراد بالخصمین في التعریف الفقھي اعاله ھما الفریقان 

المتعدد وعرف الفقھ المتخاصمان فیشمل ما لو تعدد الفریقان والمراد بالحاكم ھو مایعم الواحد و

الغربي التحكیم بانھ نظام للقضاء الخاص تقضي فیھ الخصومة ویعھد بھا الى اشخاص 

یختارون للفصل فیھا ومن خالل التعاریف یتضح ان االتفاق على التحكیم قد یحدث قبل النزاع 

 .)2( فیسمى شرط التحكیم او یحدث بعد النزاع فیسمى مشارطة التحكیم

 المطلب الثاني 
 انواع التحكیم

 یمكن أن یندرج تحت أحد مسمیات ثالثة ھي :  أن التحكیم 

                                                           
،  2008،  2فوزي محمد سامي ، التحكیم التجاري الدولي ، دار الثقافة للنشر والتوز�ع ، القاهرة ، ط  - 1

 .  7ص 

مصطفى ناطق صالح ، دور التحكیم التجاري في حسم المنازعات المصرفیة ، �حث منشور في مجلة  - 2

  .13, ص 53العدد  15�غداد مجلد الرافدین للحقوق ، جامعة 
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وھو االتفاق الذي یبرمھ طرفا عقد االستثمار سواء كان شرطا ضمن بنود أ)التحكیم بالقانون : 

عقد االستثمار أم عقدا مستقال یتضمن أحالة النزاع إلى التحكیم على وفق القواعد اإلجرائیة 

 معین . والموضوعیة لقانون

ھو أحد أنواع التحكیم الذي یدار من قبل ھیئات أو منظمات دولیة أو  ب)التحكیم المؤسسي :

اقلیمیة أو وطنیة ویطبق بشأنھ قواعد وإجراءات محددة وموضوعة سلفا من قبل ھذه االتفاقیات 

لدائمة ویتم أختیار المحكمین من بین قوائم معدة لھذا الغرض وقد أزداد عدد مؤسسات التحكیم ا

) ، والمركز الدولي  ICCومنھا محكمة التحكیم الدائمة التابعة للغرفة التجاریة في باریس ( 

) والمركز الدولي لحسم المنازعات التابع  ICSID لتسویة منازعات االستثمار في واشنطن ( 

 ) ، ومركز القاھرة االقلیمي للتحكیم التجاري االولى ( AAAلجمعیة التحكیم االمریكي (

CRCICA  (. 

ھي تلك الصورة من التحكیم التي یختار فیھا أطراف المنازعة المحكمین  ج)التحكیم الحر:

 ).1ونظام عمل التحكیم في كل حالة على حده ودون التقید بنظام دائم ویجري في حاالت فردیة(

للتحكیم التجاري انواعا وانماطا او اشكاال متنوعة یمكن ان یظھر بھا ویحكم عالقة الطرفین 

المتنازعین وقد یكون ذلك الشكل عائدا الى طبیعة المنازعة كأن تكون داخلیة ام دولیة ، فیكون 

التحكیم دولیا اذا ماتم بواسطة مركز تحكیمي وكانت العالقة محل النزاع منضویة على 

جنبي واحد او اكثر اما اذا كانت العالقة غیر مشوبة بعنصر اجنبي فیكون التحكیم عنصرا

ا داخلیا وطنیا . وقد یكون ذلك الشكل عائدا الى طریقة اختیار المتنازعین للكیفیة التي یحكم بھ

  محكم وسنستوضحھا تباعا : 

 الفرع االول : التحكیم بالقضاء والتحكیم بالصلح

لتحكیمیة تعرف ھذین النوعین وان االصل في التحكیم ھو ( التحكیم ان غالبیة االنظمة ا

بالقضاء) حیث یلتزم ھنا المحكم بتطبیق القواعد االجرائیة والموضوعیة للقانون الذي یحكم 

النزاع اما التحكیم بالصلح فانھ یعطى للمحكم حریة اكبر عند الفصل في النزاع المعروض 

لقانون الموضوعي حیث یمكنھ الفصل في النزاع المعروض امامھ امامھ اذ ال یتقید فیھ بقواعد ا

استنادا الى قواعد العدالة ، ولو ادى ذلك الى استبعاد قواعد القانون واجبة التطبیق اال انھ مع 
                                                           

. محمود الكیالني ، الموسوعة التجاریة والمصرفیة ، المجلد األول ، عقود التجارة الدولیة في مجال عقد  د -1
 ومابعدھا. 371نقل التكنلوجیا ، ص 
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ذلك یجب التقید بالمبادئ االساسیة للتقاضي كضرورة احترام حق الدفاع ھذا وان التحكیم 

وھو التحكیم بالقضاء لذلك یتعین على اطراف النزاع النص بالصلح ھو استثناءا من االصل 

علیھ صراحة في اتفاق التحكیم والیملك المحكم في التحكیم بالقضاء اجراء الصلح بین الطرفین 

اال اذا فوض في ذلك من الطرفین ویجب ان یكون المحكم بالصلح شخصا موضع ثقة االطراف 

نھ الیجوز تفویض المحكمین بالصلح اال اذا كانوا ولذلك ذھبت بعض التشریعات العربیة الى ا

 . )1مذكورین باسمائھم في االتفاق على التحكیم او في وثیقة الحقة(

 الفرع الثاني : التحكیم الحر ( المستقل ) والتحكیم المنظم ( المؤسسي )

حیث یقسم التحكیم من حیث طریقة تنظیمھ الى التحكیم الحر وھو االصل في التحكیم التجاري 

یملك الخصوم حریة اختیار من یرغبون من المحكمین مع تحدید القواعد واالجراءات التي 

یتبعونھا والقانون الواجب التطبیق ومكان التحكیم وان اغلب القوانین تركت الحق لالطراف في 

اختیار محكمھم ومنھا قانون المرافعات العراقي . اما التحكیم المؤسسي فھو الذي یتم عن طریق 

مؤسسات متخصصة بالتحكیم التجاري وتشتمل ھذه المؤسسات على مراكز دائمة للتحكیم 

ولدیھا قوائم معتمدة السماء المحكمین وثبت في المنازعات بناءا على قبول االطراف لقواعدھا 

ومما تجدر االشارة الیھ ھو ان مؤسسة التحكیم تقوم بعملیة تنظیم التحكیم واالشخاص الطبیعیین 

ن یقومون بعملیة حسم النزاع بالتحكیم(شخص المحكم) ال الشخص المعنوي(االعتباري) ھم الذی

. فاساس التفرقة بین التحكیم ھو اتفاق التحكیم ذاتھ فقد )2(ومن ذلك جمعیة التحكیم االمریكیة

یتفق الطرفان على تسویة النزاع عن طریق مركز التحكیم الدائم او لم یشر الى ذلك في اتفاق 

فنكون امام تحكیم حر فمعیار التفرقة بین نوعي التحكیم شكلي یتمثل في وجود او عدم  التحكیم

وجود مثل ھذه االشارة في اتفاق التحكیم فارادة اطراف النزاع ھي التي تحدد ما اذا كان 

التحكیم بینھم مؤسسیا او تحكیم حر ومن ابرز قواعد التحكیم الحر في الوقت الحاضر في 

لقولعد التي وضعتھا لجنة قانون التجارة الدولیة الیونسترال وقد انتشرت ھذه المجال الدولي ا

القواعد انتشارا واسعا في اطار التحكیم الدولي حتى ان بعض مؤسسات التحكیم تبنتھا 

                                                           
 . 55مصطفى ناطق صالح . المصدر السابق . ص  1-

 . 20مصدر سابق ، ص , الد. فوزي محمد سامي ، التحكیم التجاري الدولي  - 2
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واعتبرتھا ھي القواعد المطبفة لدیھا في حال احالة االطراف للتحكیم وفق قواعد تلك المؤسسة 

 .)1ھا في تشریعاتھا الداخلیة للتحكیم المؤسسي لدیھا(بل ان بعض الدول تبنت

 الفرع الثالث : التحكیم الداخلي والتحكیم الدولي

التحكیم الداخلي ھو النوع الذي تتصل فیھ جمیع عناصره بدولة واحدة دون عیرھا وذلك من 

 حیث موضوع النزاع وجنسیة الخصوم وجنسیة المحكمین .. الخ اما التحكیم الدولي فان

عناصره تكون موزعة بین اكثر من دولة حیث ان التحكیم دولیا اذا كان مكان التحكیم في دولة 

اخرى غیر الدولة المراد تنفیذ الحق فیھا وللتفرقة بین التحكیم الدولي والتحكیم الداخلي اھمیة 

قصوى اذ انھ من المتفق علیھ ان التحكیم التجاري الدولي ھو وحده الذي یثیر المشاكل 

معروفة في اطار القانون الدولي الخاص السیما تلك المتعلقة بتحدید القانون الواجب التطبیق ال

على اتفاق التحكیم ذاتھ وتحدبد القانون الواجب التطبیق على اجراءات التحكیم فضال عن تحدید 

 القانون الواجب التطبیق على المنازعة محل االتفاق على التحكیم ولھذه التفرقة اثار اخرى

تتعلق بتطبیق العدید من القواعد المادیة ذات الطبیعة الخاصة والتي ینحصر نطاق اعمالھا على 

التحكیم التجاري الدولي دون الداخلي القاعدة التي صاغھا القضاء الفرنسي والخاصة بصحة 

ن ھذا شرط التحكیم الوارد في العقد المبرم بین الدولة او احد اجھزتھا او مؤسساتھا العامة اذا كا

وارد في عقد دولي یتعلق بمصالح التجارة الدولیة وعالوة على ماتقدم فان التفرقة بین  الشرط 

التحكیم الدولي والتحكیم الداخلي تظھر اھمیتھا بخصوص الرقابة التي یمارسھا قضاء الدولة 

تین على حكم التحكیم وفي ھذا الخصوص تختلف االنظمة القانونیة بشأن ھذه الرقابة من زاوی

االولى تتعلق بنطاق الرقابة والثانیة تتعلق بنوع الرقابة اذ ان بعض االنظمة القانونیة التھتم 

بالرقابة على احكام التحكیم ذات العنصر االجنبي الخالص بینما تخضع جمیع احكام التحكیم 

نطاق ذات العنصر الوطني لرقابتھا والیقتصر امر التفرقة بین التحكیم الوطني والدولي على 

االنظمة القانونیة بامكانیة ایضا انواع الرقابة حیث تسمح بعض الرقابة بل ان ھذا االمر یتعدى 

الرجوع على حكم التحكیم الداخلي بأوجھ رجوع تختلف عن تلك الخاصة باحكام التحكیم الدولیة 

لدولیة ومن ناحیة اخرى فانھ كقاعدة عامة التستفید احكام التحكیم الوطنیة من المعاھدات ا

المنظمة لمسألة االعتراف وتنفیذ االحكام االجنبیة وایا كان االمر فان الدول تختلف في المعیار 

الذي تتخذه في دولیة التحكیم فمنھم من یاخذ بالمعیار االقتصادي اي اعتبار التحكیم دولیا اذا 

                                                           
رشا خلیل عبد ، التحكیم في المنازعات ومدى تاثره بسیادة الدولة ، بحث منشور في مجلة القادسیة د .  -  1

 . 67، ص  2011،  1، العدد  4للقانون والسیاسة ، مجلد 
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في اي االعتماد كان یضع في المیزان مصالح التجارة الدولیة ومنھم من یأخذ بالمعیار الجغرا

لى تعدد جنسیة االطراف وتعدد االماكن ومكان التحكیم ومكان التنفیذ ومحل اقامة اطراف 

 ). 1النزاع(

 المبحث الثاني
 الخاصة بالتحكیم في عقود النفط المشكالت

تثور عدة مشاكل في بمسألة التحكیم بصورة عامة بنوعیتھ إبتداءا حتى یتفق االطراف         
شكالت الخاصة باالطراف وخاصة بأھلیة الدول الذي یدخل بھذا الجانب وبعدھا تبتدأ المعلیھ 

السیاسي أكثر من الجانب القانوني وخاصة في ضل تغییر السیاسات والحكومات ومسألة 
االعتراف بالدول وسیادتھا . أما المشكلة العملیة بعد اصدار حكم التحكیم ھي الرقابة القضائیة 

ھذا ما سنتناولھ في  م وھل القضاء أبقى المجال مفتوحا على مصراعیھ ام ال ,على ھذا الحك
 النقاط التالیة :

 لیھ بصدد عقود النفطأوال : تحدید نوعیة التحكیم المتفق ع
إن االتفاق على التحكیم في عقود البترول قد یتخذ صورة شرط وارد في العقد ذاتھ أو یتخذ 

یمكن التأكید على أن التحكیم في عقود البترول یعد من  صورة مشارطة تحكیم ، وبناء علیھ
قبیل التحكیم االختیاري مادام أنھ لم یكن مفروضا على األطراف وأن إرادتھم قد اتجھت إلیھ 

إلى جانب ذلك  وتم التعبیر عنھا في صورة شرط وارد في العقد أو في صورة مشارطة تحكیم .
اردة في عقود البترول یتضح لنا ان اطراف ھذه العقود ، باستقراء العدید من شروط التحكیم الو

غالبا مایتفقون على اللجوء الى مایسمي بالتحكیم الحر ، إذا غالبا مایتفق األطراف على أن أي 
نزاع أو خالف ینشأ بینھم یتم الفصل فیھ بواسطة محكمین من اختیارھم دون اللجوء إلى ھیئة 

األحیان یتفق األطراف على اللجوء الى مركز دائم  أو مركز دائم للتحكیم ، ولكن في بعض
للتحكیم ، وتجدر االشارة الى أن عقود البترول التي أبرمتھا مصر والھیئة المصریة العامة 
للبترول مع الشركات االجنبیة بعد إنشاء المركز االقلیمي للتحكیم قد جرت على النص على 

قدة معھا بطریق التحكیم طبقا لقواعد تحكیم حسم أي نزاع ینشأ بین الھیئة والشركات المتعا
المركز االقلیمي للتحكیم بالقاھرة .كما یتضح لنا من مراجعة العدید من شروط التحكیم المدرجة 
في عقود البترول أن الوضع الغالب ھو أن األطراف یتفقون على اللجوء إلى التحكیم طبقا 

اتفاق االطراف على التحكیم یأتي مطلقا دون  لقواعد القانون ویستفاد ذلك من أمرین : االول أن
أن یقترن بتفویض المحكمین صراحة سلطة الفصل في النزاع طبقا لقواعد العدالة ، والثاني أن 
االطراف في بعض العقود نصت صراحة على تفویض المحكمین سلطة الفصل في النزاع طبقا 

تحكیم في عقود البترول یدخل في إطار یتبقى لنا اآلن أن نعرف مااذا كان ال لقواعد العدالة .
ذھبت  التحكیم الدولي العام أم التحكیم الداخلي ام التحكیم في إطار المعامالت الدولیة الخاصة .

بعض أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الناشئة عن عقود البترول إلى النظر إلى ھذا 
وبالتالي أخضعتھ لقواعد القانون الدولي غیر  التحكیم على أنھ یعد تحكیما دولیا بالمعنى الدقیق ،

أن ھذا االتجاه الیمكن األخذ بھ ، فإذا كان صحیحا أن ھناك أوجھ شبھ بین ھذا التحكیم والتحكیم 
                                                           

 2،  1ي الحقوقیة ، ط د. حفیظة السید الحداد ، النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي ، منشورات الحلب - 1

 . 94، ص 
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الدولي إذ أن الدولة قد تكون طرفا فیھ ، كما أن االطراف قد یتفقوا على أن یتم تعیین المحكمین 
كفي العتبار ھذا التحكیم تحكیما دولیا یقع في إطار القانون بواسطة جھة دولیة ، بید أن ذلك الی

الدولي العام وذلك لسببین : األول أن التحكیم الدولي العام قاصر على التحكیم الذي یجري بین 
أشخاص القانون الدولي العام ، والیغیر من ھذه الحقیقة مجرد كون احد طرفي ھذا التحكیم 

ثاني فیتمثل في أن اعتبار التحكیم في عقود البترول تحكیما دولیا دولة ذات سیادة ، أما السبب ال
عاما یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة فمن الصعوبة بمكان االعتراف لمحاكم التحكیم التي تشكل 
للفصل في المنازعات الناشئة عن ھذه العقود بوصفھا محاكم دولیة بالمعنى الدقیق ، كما 

عنھا بوصفھا احكاما دولیة حقیقة ، ونرى دون الخوض یصعب االعتراف لألحكام الصادرة 
في التفاصیل أن التحكیم في عقود البترول یعتبر تحكیما موضوعھ تسویة منازعات ناشئة عن 
عالقة تتعلق بمصالح التجارة الدولیة ، إذ یترتب على ھذه العقود انتقال لألموال أو البضائع 

لة واحدة ، ومن ثم فإن ھذا التحكیم یخضع لقواعد والسلع عبر الحدود الجغرافیة ألكثر من دو
القانون الدولي الخاص المتعلقة بالتحكیم سواء في ذلك القواعد الموضوعیة أو قواعد تنازع 

 القوانین .

 ثانیا : أھلیة الدولة واألشخاص العامة في االتفاق على التحكیم : 

یة الالزمة إلبرام ھذا االتفاق ، ومن یتعین لصحة اتفاق التحكیم أن تتوافر لدى األطراف األھل

المسلم بھ أن األھلیة تخضع للقانون الشخصي ، والقانون الشخصي بالنسبة للدولة ھو دائما 

قانونھا الداخلي ، وكذلك األمر بالنسبة لألشخاص العامة التابعة لھا ، فالقانون الشخصي ھو 

حوز فقط جنسیة ھذه الدولة وإنما یعد أحد قانون الدولة التابعین لھا ولذلك ألن الشخص العام الی

األجھزة المنبثقة على الدولة ، فالدولة ھي التي تتولى إنشاؤه وتساھم في رأسمالھ بجزء من 

أموالھا وتمارس رقابة على أنشطتھ ، إذن یكون من الطبیعي أن قانون ھذه الدولة ھو الذي 

ون الداخلي للدولة المتعاقدة ( أو یحكم الشخص العام ویحدد أھلیتھ ، غیر أن تطبیق القان

الشخص العام التابع لھا ) على أھلیتھا في إبرام اتفاق التحكیم قد یعرض المتعاقد اآلخر لبعض 

فمن المعروف أن القوانین الوطنیة التتخذ موقفا موحدا تجاه مسألة اھلیة الدولة  المخاطر .

تعترف العدید من القوانین الوطنیة واألشخاص العامة في االتفاق على التحكیم ، ففي حین 

للدولة واألشخاص العامة بأھلیة ابرام اتفاقات التحكیم ، تحظر بعض القوانین على الدول 

وعلى ذلك قد یحدث ان الدولة التي یحظر علیھا  واألشخاص العامة االتفاق على التحكیم .

لتخلص من اتفاق التحكیم الذي قانونھا الداخلي اللجوء إلى التحكیم تتمسك بھذا الحظر من أجل ا

سبق وأن أبرمتھ ، ھذا باإلضافة إلى أن الدولة بإمكانھا تعدیل قانونھا الداخلي في وقت الحق 

وبالتالي فإن من شأن تطبیق قانونھا الداخلي أن یمكن الدولة من التنازل بإرادتھا المنفردة عن 

 التزامھا باللجوء إلى التحكیم .
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بالفعل أما المحكمین ، وباإلطالع على العدید من أحكام التحكیم التي  ولقد ثارت ھذه المشكلة

تصدت لھذه المسألة نجد أنھا قد أكدت على أھلیة الدولة واالشخاص العامة في ابرام اتفاقات 

التحكیم والتزامھا باحترام ھذه االتفاقات ، وقررت في ھذا الصدد عدم االعتداد بالحظر 

الحظر على صعید المعامالت الدولیة الخاصة یتعارض مع النظام المفروض على الدولة بھذا 

ومن أحكام التحكیم الصادرة في مجال البترول والتي تعرضت لھذه المشكلة  العام الدولي .

بواسطة المحكم  1982ینایر سنة  14یمكن أن نذكر حكم التحكیم الصادر في كوبناھجن في 

والشركة  elf-aquitaineار بین الشركة الفرنسیة في النزاع الذي ث Gomardالوحید االستاذ 

الوطنیة االیرانیة للبترول ففي ھذه القضیة تمسكت الشركة االیرانیة ببطالن شرط التحكیم 

، )1القانون الدولي (مستندة في ذلك على أن القانون االیراني یحظر علیھا اللجوء إلى التحكیم 

اك مبدأ عام في القانون الدولي یلزم الدولة بشرط ولكن المحكم رفض ھذا الدفع واكد على ان ھن

التحكیم الوارد في العقد المبرم بواسطتھا او بواسطة إحدى الشركات العامة التابعة لھا ، 

ویحظر علیھا إلغاؤه في وقت الحق بإرادتھا المنفردة ثم أضاف أن ھذا المبدأ معترف بھ من 

( المادة  1965الستثمار المبرمة في واشنطن عام جانب اتفاقیة البنك الدولي لتسویة منازعات ا

ان دعوى االبطال  ) كما طبقتھ العدید من أحكام التحكیم الصادرة في المنازعات الدولیة . 25

تقام من قبل الخصوم في الدعوى التحكیمیة ذاتھم والیجوز لغیرھم التمسك ببطالن قرار 

صدر قرار التحكیم ضده بمعنى یجب على  التحكیم وان دفع البطالن یقدم من قبل الخصم الذي

الخصم الذي رفع دعوى البطالن لمصلحتھ في ابطال قرار التحكیم عند توافر شروط الدعوى ، 

لذلك الیمكن للخصم الذي یتضرر من القرار التحكیمي او ان القرار كان قد صدر لمصلحتھ ان 

) ( یجوز  274نصت المادة (). كما 2یرفع دعوى البطالن لعدم توافر المصلحة في الدعوى(

للمحكمة ان تصدق قرار التحكیم او تبطلھ كلھ او بضعا ان تعید القضیة الى المحكمین إلصالح 

 ).3ماشاب قرار التحكیم او تفصل في النزاع بنفسھا إذا كانت القضیة صالحة للفصل فیھا)(

 ثالثا : مدى تعارض اتفاق التحكیم مع حصانة الدولة القضائیة : 

                                                           
ینظر د.إحسان شاكر عبدهللا , المسؤولیة المدنیة عن تلوث البحار بالنفط , رسالة دكتوراه مقدمة الى  -  1

 . 63, ص  1983جامعة بغداد , 

القاضي جبار جمعة االمي ، التحكیم التجاري في القانون العراقي واالتفاقیات الدولیة ( دراسة قانونیة  - 2
 .  131، ص  2015یة ) ، مطبعة السماء ، بغداد ، عملیة معززة بالتطبیقات القضائ

 . ) قانون المرافعات العراقي 274انظر المادة ( - 3
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المسلم بھ أن اتفاق التحكیم یترتب علیھ اثران رئیسیان ھما : أثر ایجابي یتمثل في منح من 

المحكمین االختصاص بالفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكیم ، واثر سلبي یتمثل في سلب 

اختصاص المحاكم الوطنیة القضائیة من نظر ھذا النزاع والفصل فیھ ، غیر أن ھذا االثر لیس 

م وشامل بل ھناك حاالت تتدخل فیھا المحاكم القضائیة سواء من أجل المساھمة في لھ طابع عا

وفي  تشكیل محكمة التحكیم أو البحث عن األدلة أو اتخاذ االجراءات الوقتیة أو التحفظیة .

ضوء ذلك یثور التساؤل عما اذا كان اتفاق التحكیم یتعارض مع ماتتمتع بھ الدولة (واالجھزة 

من حصانة قضائیة ، وبالتالي یجوز لھا التمسك بھا أمام المحكمین أو المحاكم  التابعة لھا )

القضائیة في الحاالت التي یمكن أن تتدخل فیھا أم أن ھذا االتفاق بالنظر إلى أن قوامھ ارادة 

 طرفیھ الیتعارض مع الحصانة القضائیة .

انة القضائیة أمام المحكمین لإلجابة عن ھذا التساؤل نفرق بین حالتین : حالة التمسك بالحص

 وحالة التمسك بھا أمام المحاكم القضائیة . 

: تمسك الدولة بالحصانة القضائیة امام المحكمین ذھب الفقھ إلى أن الدولة التي  الحالة االولى

تتفق على اللجوء الى التحكیم لتسویة المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بینھا وبین احد 

 االجنبیة الیمكنھا بعد ذلك تتمسك بحصانتھا القضائیة أمام محكمة التحكیم. االشخاص الخاصة

وقد عرضت ھذه المسألة أمام ھیئات التحكیم ، وقد رفض المحكمون الدفع بالحصانة القضائیة 

الذي تم التمسك بھ أمامھم من قبل الدولة الطرف في النزاع ، ویمكن ان نذكر في ھذا الصدد 

ففي ھذه القضیة رفضت  1977في قضیة لیامكو ضد الحكومة اللیبیة عام  حكم التحكیم الصادر

الحكومة اللیبیة المشاركة في إجراءات التحكیم بحجة أن التحكیم یتعارض مع سیادتھا ، غیر أن 

المحكم الوحید االستاذ " محمصاني " رفض ھذه الحجة مؤكدا على ان الدولة یمكنھا دائما ان 

 ادیة وتوقع على اتفاق التحكیم وتظل ملزمة بھ.تتنازل عن حقوقھا السی

: تمسك الدولة بالحصانة القضائیة أمام المحاكم القضائیة قد یبدو غریبا للوھلة  الحالة الثانیة

االولى القول بتمسك الدولة بالحصانة القضائیة أمام المحاكم القضائیة ونحن بصدد الحدیث عن 

أن المحاكم القضائیة قد تتدخل في بعض االحیان سواء التحكیم بید أنھ الغرابة في االمر اذ 

لتشكیل ھیئة التحكیم أو اثناء اجراءات التحكیم من اجل اقامة االدلة او اتخاذ اجراءات وقتیة او 

 تحفظیة او بعد صدور حكم التحكیم بمناسبة دعوى بطالن حكم التحكیم ،
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على ھذا  1972االجنبیة المبرمة عام لقد أجابت االتفاقیة االوربیة الخاصة بحصانة الدول 

) على انھ : " لو أن دولة متعاقدة قبلت  12التساؤل باالیجاب إذ نصت الفقرة االولى من المادة (

كتابة بان تخضع للتحكیم المنازعات التي نشأت أو التي یمكن أن تنشأ في المسائل المدنیة 

ة امام محاكم الدولة التي یجري على والتجاریة ، ال یجوز لھا أن تتمسك بحصانتھا القضائی

اقلیمھا التحكیم أو یجري التحكیم أو یجري التحكیم وفقا لقانونھا .. " وقد تضمن القانون 

نصا مماثال ، كما ان القضاء الحدبث في  1978االنجلیزي الخاص بحصانة الدول االجنبیة عام 

جراء التحكیم في بلد اجنبي یفید التنازل الوالیات المتحدة االمریكیة قد اكد على ان االتفاق على ا

عن الحصانة القضائیة امام القضاء الوطني لھذه الدولة ، كما سار في نفس االتجاه القضاء 

 الفرنسي .

وممكن ان یطعن بالدعوى التحكیمیة ذاتھم والیجوز لغیرھم التمسك ببطالن قرار التحكیم وان 

رار التحكیم ضده بمعنى یجب على الخصم الذي دفع البطالن یقدم من قبل الخصم الذي صدر ق

رفع دعوى البطالن لمصلحتھ في ابطال قرار التحكیم عند توافر شروط الدعوى ، لذلك الیمكن 

للخصم الذي یتضرر من القرار التحكیمي او ان القرار كان قد صدر لمصلحتھ ان یرفع دعوى 

) (( یجوز للمحكمة ان  274مادة (). كما نصت ال1البطالن لعدم توافر المصلحة في الدعوى(

تصدق قرار التحكیم او تبطلھ كلھ او بضعا ان تعید القضیة الى المحكمین إلصالح ماشاب قرار 

 ).2التحكیم او تفصل في النزاع بنفسھا إذا كانت القضیة صالحة للفصل فیھا ))(

 :  النفططبیق على التحكیم في عقود ابعا : القواعد االجرائیة الواجبة التر

باالطالع على العدید من عقود البترول نجد أن أطراف ھذه العقود یحرصون على تضمین 

ومن أبرز ھذه  شروط التحكیم بعض القواعد االجرائیة االساسیة السائدة في مجال التحكیم .

القواعد تلك التي تتعلق بكیفیة بدء اجراءات التحكیم وتشكیل ھیئة التحكیم بإخطار یوجھھ احد 

الطرفین الى الطرف االخر بأنھ یرغب في إحالة النزاع للتحكیم ، ویعین محكما یذكر اسمھ في 

ھذا االخطار على أن یقوم الطرف الثاني بتعیین محكمة ویخطر بھ الطرف االول خالل مدة 

 معینة على أن یقوم المحكمان باختیار محكم ثالث خالل مدة معینة .

                                                           
 .  131، ص  المصدر السابقالقاضي جبار جمعة االمي ،  - 1

 . ) قانون المرافعات العراقي 274انظر المادة ( - 2
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الذي یمتنع فیھ الطرف الثاني عن تعیین محكمھ ، وكذلك  وقد واجھت غالبیة العقود الفرض

الفرض الذي یخفق فیھ المحكمان عن تعیین المحكم الثاني أو المحكم الثالث ؟إلى إحدى 

السلطات القضائیة في الدولة المنتجة ، بینما اسند بعض العقود ھذه المھمة إلى سلطة قضائیة 

وزان بسویسرا ، ھذا في حین ان عددا قلیال من ھذه اجنبیة مثل رئیس المحكمة الفیدرالیة في ل

  العقود قد اسند ھذه المھمة الى رئیس محكمة العدل الدولیة .

كما عنیت معظم العقود بتحدید مقر التحكیم أو بیان كیفیة تحدیده غیر أنھا لم تتخذ موقفا موحدا 
ة المتعاقدة في حین أن في ھذا الشأن . فقد حددت بعض العقود مقر التحكیم في اقلیم الدول

البعض االخر قد حدد مقر التحكیم في دولة اجنبیة والى جانب ذلك ، تركت بعض العقود مسألة 
ولقد درجت معظم العقود التي أبرمتھا الھیئة المصریة العامة مع  حالة عدم اتفاق الطرفین .

بالسوید ھذا مع الشركات االجنبیة على النص على ان یجري التحكیم في مدینة استوكھولم 
مراعاة ان العقود التي ابرمتھا بعد إنشاء مركز القاھرة االقلیمي للتحكیم قد درجت على النص 

وإلى جانب  على ان یجري التحكیم في مدینة القاھرة مالم یتفق االطراف على خالف ذلك .
انون الذي القواعد االجرائیة التي عرضنا لھا ، تعرضت العدید من عقود البترول لمسألة الق

یحكم إجراءات التحكیم ، إال أنھا لم تتخذ موقفا في ھذا الشأن . فقد نصت بعض العقود على 
تطبیق قانون الدولة المتعاقدة ، في حین نصت بعض العقود االخرى على تطبیق قانون الدولة 

اجبة المقر واخیرا نصت بعض العقود على تخویل المحكمین سلطة تحدید القواعد االجرائیة الو
التطبیق . ومن الجدیر بالذكر في ھذا الصدد أن غالبیة العقود التي أبرمتھا الھیئة المصریة 
العامة مع الشركات االجنبیة قد درجت على النص على أن یجري التحكیم طبقا لقواعد التوفیق 
والتحكیم الساریة لدى غرفة التجارة الدولیة ، وأنھ في حالة وجود نقص أو قصور في ھذه 
القواعد ، فإن المحكمین یقومون بوضع قواعد السیر في إجراءات التحكیم .على أن یالحظ أن 
معظم العقود التي تم إبرامھا بعد إنشاء المركز االقلیمي بالقاھرة قد درجت على النص على أن 

 وإذا توجھنا ناحیة یجري التحكیم طبقا لقواعد التحكیم الساریة لدى المركز وقت إبرام العقد.
، نجد أنھا لم تتخذ موقفا  احكام التحكیم الصادرة في المنازعات الناشئة عن عقود البترول

 ). 1موحدا(

 بیق على عقود النفطالقانون الواجب التط -خامسا :

خالفا فقھیا حادا ویمكن في ھذا الصدد  الواجب التطبیق على عقود النفط أثارت مسألة القانون

 یسیة .أن نمیز بین ثالث اتجاھات رئ

: وینادي أنصار ھذا االتجاه بتوطین ھذه العقود وذلك بإخضاعھا لقانون الدول  االتجاه االول

 المتعاقدة وقد استندو في ذلك إلى عدة حجج ھي : 
                                                           

ة ، جامعة القاھر –سراج حسین ابو زید ، استاذ القانون الدولي الخاص ، بكلیة الحقوق بني سویف د. -  1
 . 78, ص ، دار النھضة العربیة  2000، سنة التحكیم في عقود البترول 
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 فكرة العقد االداري . -1

قرارت الجمعیة العامة لألمم المتحدة المتعلقة بالسیادة الدائمة للدول على ثرواتھا  -2

نظام اقتصادي جدید وتلك المتعلقة بمیثاق الحقوق والواجبات الطبیعیة ، وأنشأ 

 االقتصادیة للدول .

 وجود قرینة لصالح تطبیق قانون الدولة المتعاقدة . -3

: وینادى انصار ھذا االتجاه بتدویل ھذه العقود وذلك بإخضاعھا للقانون الدولي  االتجاه الثاني

ما بینھم حول الحجج التي استندوا الیھا : منھم من العام بید ان انصار ھذا االتجاه قد اختلفوا فی

 the doctrine ofقال بإخضاع العقد للقانون الدولي العام استنادا الى نظریة القانون المناسب 

the proper law  في القانون الدولي الخاص ومنھم من نادى بإخضاع العقد للقانون العام

نادى بإخضاع العقد للقانون الدولي باعتباره تصرفا  باعتباره معاھدة دولیة وأخیرا فان منھم من

 قانونیا من نوع جدید ( عقود التنمیة االقتصادیة ) .

االتجاه الثالث : وینادى أنصار ھذا االتجاه بعدم توطین ھذه العقود من ناحیة ، وعدم تدویلھا من 

اخلیة والقانون ناحیة أخرى ، ویرون إخضاعھا لنظام قانوني ثالث مستقل عن القوانین الد

 .الدولي العام 

وھنا یبرز ركن السبب في االلتزام العقدي بشكل وثیق الصلة باالرادة اذ الیتصور ان تتحرك 

االرادة دون سبب (التزام ) والسبب المشروع ضروري والزم لتكوین اتفاق التحكیم اسوة بأي 

النزاع على القضاء  عقد آخر ، فاتفاق االطراف یجد سببھ في إرادتھم في استبعاد طرح

وتفویض االمر للمحكمین ، ویعد ھذا السبب سببا مشروعا إال إذا ثبت ان المقصود منھ التھرب 

من أحكام القانون الذي كان سیطبق ، في حال طرح النزاع على القضاء نظرا لوجود قیود 

قانون ) وھو مایمثل حالة من حاالت الغش نحو ال1معینة یرغب االطراف في التخلص منھا(

فیكون التحكیم وسیلة غیر مشروعة یراد بھا االستفادة من حریة االطراف أو حریة المحكم في 

تحدید القانون الواجب التطبیق ، والیختلط السبب غیر المشروع بالمحل غیر الممكن او غیر 

 المشروع ، فاالول یقتضي البحث عن اجابة السؤال لماذا لجأ االطراف للتحكیم ، أما الثاني

) فنظرا لكون 2فیتعلق بتحدید الموضوع المراد تسویتھ بطریق التحكیم وھل ھو مشروع ام ال(
                                                           

 1981دار الفكر العربي ، ، 1لتجاري الدولي ، القاھرة ، ط رضوان ابو زید ، االسس العامة في التحكیم ا - 1
 .58ص ، 

 .80, ص ، مصدر سابق بریري محمود مختار احمد  - 2
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التحكیم ھو طریق استثنائي لحل المنازعات بین االطراف فال بد أن یكون السبب مشروعا ، 

حتى یحقق التحكیم الھدف المرجو منھ ، وأن الیكون وسیلة لدى االطراف للتھرب من 

 قضاء .الخضوع الحكام ال

أن موقف أحكام التحكیم لم یكن واضحا والموحدا ولذلك نجد أن ھذه األحكام خالصة القول 
یتمسك بھا أنصار تطبیق القانون الدولي ، كما یتمسك بھا القائلون بوجود نظام قانوني ثالث 

 الدولیة.سواء القائلون بتطبیق المبادئ العامة للقانون أو قانون عبر الدول ، أو قانون التجارة 
نرى من جانبنا أن القانون الواجب التطبیق على عقود البترول ھو القانون المختار صراحة من 
قبل األطراف وذلك إعماال لمبدأ مسلما بھ في إطار التحكیم الدولي الخاص كما نرى ضرورة 

نشده أن ینحصر اختیار األطراف في قانون وطني معین فھذا الحل یحقق األمان القانوني الذي ی
لى المحكمین تطبیق عاألطراف .كما نرى أنھ في حالة عدم وجود اختیار من قبل األطراف، 

قانون الدولة المتعاقدة وذلك إعماال للمعاییر المتبعة في إطار القانون الدولي الخاص في حالة 
ابطة أكثر غیاب قانون االرادة فقانون الدولة المتعاقدة ھو القانون الذي یرتبط بھ عقد البترول بر

ومحل تنفیذه، وھذا ماأخذت بھ  وثاقة عن غیره من القوانین االخرى ، فھو محل إبرام العقد ،
) كما أخذ بھ القانون الدولي في التوصیات التي 42(المادة  1965اتفاقیة البنك الدولي لعام 

 ). 1(1979أصدرھا في دور انعقاده بأثینا عام 

بح وسیلة بدیلة عن العنف لحسم المنازعات، وحین نقول ان اص أما التحكیم في البالد العربیة
 .العربیة والتحكیم التحكیم الدولي فیھ حوار الثقافات القانونیة والحضارات، ولكن ماذا عن البالد

فالتحكیم في البالد العربیة تطور كثیرا ، وفي خمسین سنة یمكن القول انھ تطور اكثر من 
ب ثقة العالم العربي بعد ان ھزت الزالزل ھذه الثقة في الماضي خمسمایة سنة ... فالتحكیم اكتس

ایام حكم تحكیم ابو ظبي وقطر . في الخمسینات اصدر المحكم االنكلیزي في تحكیم ابو ظبي 
"اذا كان ھناك من قانون محلي یقتضي فھو قانون  حكما تحكیمیا یقول فیھ :  Asquith اللورد 

جود لھ ، ألن أمیر ھذا البلد ھو الممسك بشؤون العدالة بصورة ابو ظبي ، ولكن ھذا القانون الو
كاملة ، مستندا الى احكام القرآن ، فضال عن انھ من الصعب تصور وجود مجموعة من 

وقد تكرر  ).2یمكن تطبیقھا بصدد وسائل تجاریة حدیثة "( المبادئ القانونیة في تلك المنطقة ،
الى التأكید  Buck Nillاألمر نفسھ في ما خص تحكیما عائدا إلمارة قطر ، حیث ذھب الحكم 

الشریعة االسالمیة لیست مطبقة تماما في  بأن : " لیس لدي أي سبب یدفعني الى االفتراض ان
ذه امارة قطر ، اال انني مقتنع ان ھذه الشریعة التحتوي على اي مبدأ قانوني كاف لتفسیر ھ

 ).3النوعیة الخاصة من العقود(
 

 الــــخاتـــــمة
 النتـــائج

التحكیم نظام قانوني اساسي الغنى عنھ في تسویة المنازعات لدفع ] توصل الباحث إلى أن 1[ 

 عملیة التجارة الدولیة للتقدم واالزدھار .

                                                           
 . 90المصدر السابق , ص سراج حسین ابو زید ،د. -  1

 . 663، ص  1975احمد عبدالحمید عشوش : النظام القانوني لالتفاقات البترولیة في البالد العربیة ، سنة  -1
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یعتبر التحكیم بمثابة القضاء الخاص الذي یتمتع بخصوصیة معینة ، تمیزه عن قواعد ] 2[

وأصول المحاكمات العادیة في كل بلد ، كما یعتبر " المحكم " بمثابة قاضي خاص تعھد 

للخصوم بتنفیذ مھمة تحكیمیة ، تكون محال للنزاع فیما بینھم خالل فترة زمنیة معینة ، لقاء 

اتفاقیة التحكیم ، سواء كانت بندا تحكیمیا او عقدا مستقال بذاتھ عن االتفاق  أتعاب تحدد بموجب

 المبرم فیما بینھم . 

مایمتاز بھ التحكیم من سریة وسرعة وطمأنینة وبساطة ومرونة ] توصل الباحث إلى أن 3[ 

وغیرھا من الممیزات من جھة وبطء اجراءات الماحكم وعدم تخصص القضاة من جھة اخرى 

افة الى مشكلة تنازع القوانین حول القانون الواجب التطبیق جعلت من التحكیم الوسیلة باالض

 االنجح لحل الخالفات التي تنشأ عن التجارة الدولیة .

ني المرافعات ھناك قصور واضح في النصوص القانونیة الموجودة في كل من قانو] 4[ 

 الدولیة .ن عن معالجة المنازعات التجاریة واالستثمار العراقیی

نجد ایضا خلو التشریعات العراقیة من قانون خاص بالتحكیم التجاري الدولي على الرغم ] 5[

 من االھمیة الكبیرة التي یتمیز بھا .

 : التوصیات

 في ختام ھذا البحث أورد أھم ما توصل إلیھ الباحث من توصیات:

لیشمل باالضافة  1928لسنة  30 ان اقل مایمكن قولھ ھو تعدیل تنفیذ االحكام االجنبیة رقم] 1[

الى تنفیذ احكام المحاكم االجنبیة تنفیذ ووفقا للشروط التي یتطلبھا القانون وھذا ماسیحقق 

 للتحكیم الفعالیة الكبیرة كضمانة إجرائیة لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة .

وعلى وجھ الخصوص  ادعوا العراق االنضمام الى االتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم] 2[ 

الخاصة باالعتراف وتنفیذ احكام التحكیم االجنبیة وایضا اتفاقیة  1958اتفاقیة نیویورك لسنة 

واشنطن لتسویة المنازعات المتعلقة باالستثمارات بین الدول ومواطني الدول االخرى لسنة 

ن االجانب ، وغیرھا من االتغاقیات المعنیة بھذا الشأن ألن ذلك سیشجع المستثمری 1965

لالستثمار في العراق لیكون ذلك واضحا لدى المستثمر االجنبي وھو یطلع على البیئة القانونیة 

 لالستثمار في العراق . 

یأخذ بأحدث  ( قانون التحكیم )اقترح على المشرع العراقي بأعداد مشروع قانون یسمى ] 3[ 

النصوص الواردة في قوانین الدول السابقة في إصدار قوانین التحكیم مع ضرورة االسترشاد 
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 1985بالقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي المعد من قبل لجنة االمم المتحدة لسنة 

یالت فنأخذ منھ االحكام المالئمة لنظامنا القانوني مع أجراء بعض التعد 2006والمعدل سنة 

 واالضافات التي تالئم واقع السیاسة االقتصادیة ف العراق .

یع الدول المنتجة والمصدرة انشاء مركز عربي للتحكیم في عقود البترول یضم بھ جم] 4[ 

للنفط وان یكون ذات مستوى عالي ، وصناعة محكمین من الطراز الذي یقوى على المشاركة 

 نتجة ثرواتھا . في التحكیم الدولي حتى یحفظ للدول الم

 المصادر :

ھارفي اوركونورد ، ترجمة د. عمر مكاوي ومراجعة د. راشد البراوي ، االزمة العالمیة  - 1
 .  38، ص  1967في البترول ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر في القاھرة ، 

د.فوزي محمد سامي ، التحكیم التجاري الدولي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ط  – 2
2  ،2008   

مصطفى ناطق صالح ، دور التحكیم التجاري في حسم المنازعات المصرفیة ، بحث  - 3
 . 53العدد  15منشور في مجلة الرافدین للحقوق ، جامعة بغداد مجلد 

ي ، الموسوعة التجاریة والمصرفیة ، المجلد األول ، عقود التجارة الدولیة د.محمود الكیالن - 4
 ومابعدھا. 371في مجال عقد نقل التكنلوجیا ، ص 

د.رشا خلیل عبد ، التحكیم في المنازعات ومدى تاثره بسیادة الدولة ، بحث منشور في   - 5
 . 67ص  ، 2011،  1، العدد  4مجلة القادسیة للقانون والسیاسة ، مجلد 

ي د. حفیظة السید الحداد ، النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي ، منشورات الحلب -6

 .الحقوقیة 

مة د.إحسان شاكر عبدهللا , المسؤولیة المدنیة عن تلوث البحار بالنفط , رسالة دكتوراه مقد - 7
 .  1983الى جامعة بغداد , 

جامعة  –د.سراج حسین ابو زید ، استاذ القانون الدولي الخاص ، بكلیة الحقوق بني سویف  - 8
 ، دار النھضة العربیة .  2000القاھرة ، التحكیم في عقود البترول ، سنة 

احمد عبدالحمید عشوش : النظام القانوني لالتفاقات البترولیة في البالد العربیة ، سنة  - 9
1975 . 

،دار الفكر  1ابو زید ، االسس العامة في التحكیم التجاري الدولي ، القاھرة ، ط رضوان  - 10
 . 1981العربي ، 
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جبار جمعة االمي ، التحكیم التجاري في القانون العراقي واالتفاقیات الدولیة ( دراسة  - 11
 . 2015قانونیة عملیة معززة بالتطبیقات القضائیة ) ، مطبعة السماء ، بغداد ، 

 انین القو

 . 1969لسنة  83قانون المرافعات العراقي رقم  -1

 . 1974لسنة  13القانون المدني المغربي رقم  -2

 . 1994لسنة  27قانون التحكیم المصري رقم  -4

 المتعلقة باالعتراف باحكام التحكیم . 1958اتفاقیة نیویورك لسنة   -5
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الى  االنضمامبعد للمعاییر الدولیة العدالة الجنائیة  في العراق  موائمةمدى 

 االتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب
 د. باسم جمیل حسین الموسوي

 جامعة واسط –كلیة القانون 

Abstract: 

The appropriateness of Iraqi criminal justice system to 

international standards after accession to the International 

Convention against Torture 
The United Nations Convention against Torture is an important 
achievement to combating one of the most serious violations of human 
rights, which is the infliction of torture or cruel, inhuman or degrading 
treatment. As of March 2016, the Convention has 159 state parties. 
Regarding Iraq, it could be said that the growing willingness to affect 
legal reform in Iraq apparently lies behind a recent development, the 
signing and ratification by the government of this international human 
rights treaty.  

What follows is that this study is intended to assist whether or not the 
criminal justice system at the domestic level in Iraq in line with the 
binding obligations under the Convention and both to encourage and to 
assist the system in taking the requisite steps towards this end.  

 الملخص: 

أحكام اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو 

تعتبر من االنجازات المھمة في العصر 1987والتي دخلت حیز النفاذ في 1984المھینة لعام 

الحدیث بخصوص مكافحة انتھاكات حقوق االنسان. ھذا البحث یحاول تحلیل وتقییم الجھود 

المبذولة في اصالح النظام الجنائي العراقي من اجل االنسجام مع بنود اتفاقیة مناھضة التعذیب 

وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة خصوصا بعد انضمام 

اق الى االتفاقیة المذكورة. وعلیھ سنحاول من خالل الدراسة الوصول الى مدى موائمة العر

التشریعات الوطنیة في العراق مع احكام االتفاقیة والى اي مدى انعكس احترام الحقوق 

 وااللیات المنبثقة من االحكام الواردة في االتفاقیة على واقع العدالة الجنائیة في العراق.
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 لمقدمةا

ً من ادراك شعوب العالم ألھمیة  اھمیة ومشكلة البحث: تعزیز حق االنسان باألمن انطالقا

القانون  مصادر على توفیر الحمایة لھذا الحق فيمم المتحدة األ حرصتالجسدیة  والسالمة

ً  الدولي المختلفة  التي الحقوق اغلب أو جمیع تضمنت التي واإلعالنات المواثیق وخصوصا

 واإلعالن۱۹٤٥ سنة المتحدة مماأل میثاقالتي نص علیھا و اإلنسان بني بھا یتمتع ان یفترض

 .1969  لسنة والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي والعھد , ۱۹٤۸ لسنة اإلنسان لحقوق العالمي

تبنت الجمعیة العمومیة لألمم المتحدة اعالن الحمایة  1975وفي التاسع من كانون االول 

تواصل بذل مزید من الجھود من قبل وقد لألشخاص من التعذیب وكافة اشكال سوء المعاملة. 

مناھضة التعذیب وغیره اتفاقیة  حكام أعن تشریع بھذا الخصوص والذي اسفر  يالمشرع الدول

التي دخلت حیز و1984لعام  و المھینةالعقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أمن ضروب المعاملة او 

 .1987النفاذ في 
ً من فیما یخص بلدنا العزیز وو واحترام حقوق  العراقیین في االصالح تعاظم رغبةانطالقا

اتفاقیة مناھضة التعذیب بموجب انضم العراق الى  فقد األممیة االتفاقیاتالواردة في  االنسان

 .2011تموز  7في  لدى األمم المتحدة وتم ایداع صك االنضمام 2008) لسنة 30قانون رقم (

مجموعة من االجراءات القانونیة  صوص الدستوریة والقانونیة في العراقوبالمقابل كفلت الن

تأتي اھمیة ھذه الدراسة لبحث مدى ك لذلو .منع وقوع التعذیببھدف  والقضائیة واإلداریة

احترام الحقوق  انعكس مع احكام االتفاقیة والى اي مدىفي العراق وائمة التشریعات الوطنیة م

 .واقع العدالة الجنائیة في العراقاالتفاقیة على  االحكام الواردة في وااللیات المنبثقة من

االنضمام الى االتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب یستوجب مراجعة شاملة لمعاییر بدون شك  

من ھنا والمعاییر الواردة في االتفاقیة من اجل الوصول الى موائمة  المحلیةالعدالة الجنائیة 

منظومة  مدى نجحت الى اي :اجابة السؤال االتي ط الضوء علىیسلالى ت تدفع اھمیة البحث

العدالة الجنائیة المحلیة مع تلك معاییر تحقیق االنسجام بین  علىالعدالة الجنائیة في العراق 

ومن اجل  .في ھذه االتفاقیة دولة طرف باعتباره الدولیة لمناھضة التعذیب الواردة في االتفاقیة

تبني تلك المعاییر وفق نصوص التشریع العراقي  مدى عن تحققمن البد الالبحث أجابھ سؤال 

 .تطبیق تلك المعاییر على ارض الواقع مدى أیضا و

ھمیة لدى عدالة الجنائیة مسألة في غایة األان الحاجة الى حمایة معاییر الفرضیة البحث: 

التشریعات الوطنیة والتي حظیت باھتمام المشرع الدولي. وترتب على ذلك تشریع حدود دنیا 

لألشخاص من االعتداء في أماكن ومراكز االحتجاز اثناء مقدار الحمایة الواجب توفیرھا ل
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في تلبیة التشریع العراقي لمتطلبات المعاییر الدولیة المنبثقة عن  مواجھة االجراءات الجنائیة.

 في النظام الجنائي العراقي جملة من الضمانات مالحظةیمكن  دار البحثاالتفاقیة االممیة م

وبعد االنضمام الى االتفاقیة األممیة  .مواطن قوة في حمایة الحقوق والحریاتتعتبر  والتي

للوفاء  التشریع العراقيكفایة الضمانات الواردة في ة التعذیب یبقى االعتقاد السائد ھو لمناھض

في بعض االحیان على المعاییر الواردة في  تفوقھناك بمتطلبات المشرع الدولي بل وربما 

صحة من  التحقق الى اذن ھذه الدراسة تھدف قانون الدولي وتشریعات كثیر من البلدان.ال

التشریع والواقع العراقي مع متطلبات االتفاقیة وأحكامھا. الدراسة  الفرضیة التي تقول بتناغم

التشریع العراقي بموضوعیة بدون افتراض االعتداء على حقوق االشخاص اثناء  تحاول تقییم

ستكشف جملة من ربما یسفر عنھا البحث في الختام والتي سانتظار النتائج التي  لحیناالحتجاز 

البحث سیحاول التحقق من  مواطن الضعف التي تعتري العدالة الجنائیة في ذلك الجانب.

الحلول جملة من  سیحاول التوصل الىو الضعف الحاصل العوامل التي تقف وراء

العدالة الجنائیة بما ینسجم مع كادر اجل تأھیل مؤسسات واالصالحات الواجب القیام بھا من و

 . مدار البحثفي ظل احكام بنود االتفاقیة االممیة متطلبات المشرع الدولي 

الدراسة تھدف ھذه  مم المتحدة لمناھضة التعذیببعد االنضمام الى اتفاقیة األمنھجیة البحث: 

الواردة فیھا من خالل االعتماد على  الجنائیةالى تقییم مدى وفاء العراق بمتطلبات العدالة 

مع تحلیل نصوص االتفاقیة الدولیة  مما یقتضي. وتحلیل النصوص القانونیة الوصفي المنھج

ن دستوریة مالمتعلقة بالموضوع موقف المشرع العراقي والنصوص استعراض وتحلیل 

ویعتمد  الدولي والعراقي.وموضوعیة واجرائیة من اجل تقییم التوافق الحاصل بین المشرع 

المستقلة  التقاریر الصادرة عن الھیئاتالتطبیقات القضائیة واالستعانة ب التقییم أیضا على

الدراسات والبحوث ما ذكرتھ  كذلك االستعانة برأي الفقھ ووالمحلیة  واالدولیة  والحیادیة

 .السابقة

مناھضة التعذیب  ث یتناول االولتقسیمھ الى ثالثة مباح ھیكلیة البحث: تقتضي منھجیة البحث

لھذه االحكام وثم یتناول  لجنة مناھضة التعذیب وتفسیر االتفاقیة األممیة كما وردت في أحكام

تسلیط الضوء على ھذه االحكام قبل من اجل  التشریع العراقي وأحكام نصوص بعد ذلك

ا في المباحث الالحقة. مالشروع بتحلیل ھذه النصوص للوصول الى مقدار االنسجام بینھ

تقییم مدى االنسجام بین نصوص التشریع والواقع العراقي وبین المبحث الثاني یتطرق الى 

بعد ذلك سیتضح خالل . المعاییر الدولیة التي أرست دعائمھا االتفاقیة األممیة لمناھضة التعذیب

ضد االشخاص  المھینةو الالإنسانیةجملة من العوامل وراء ارتكاب التعذیب والمعاملة البحث 

اثناء مواجھة االجراءات الجزائیة في النظام القانوني للدولة. والعوامل المذكورة یقابلھا وسائل 

482



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29العلمي الدولي األول  / المؤتمر 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414           الثاني / العددالكوت الجامعة  كلیة         
 

 
 

ھو ما والوقایة و المكافحة  واجراءات لحمایة االشخاص یمكن ان تساھم الى حد كبیر في

والسبل  تلك فشلسباب الأ على لیط الضوءمحاولة لتس من المبحث الثالث واالخیرسیتضمنھ 

 الناجعة في الوقایة والمكافحة. 

 ممیة والتشریع العراقياألاالتفاقیة  في مناھضة التعذیبالمبحث االول :      
ً للقانون الدولي لیس من السھولة وضع  التشریعات الداخلیةبعض كما ھو الحال في و وفقا

بجملة  ترتكب جریمة التعذیبأن تعریف موحد للتعذیب, ویمكن بحسب مصادر القانون الدولي 

درجة معینة من الجسامة واألمر في ذلك متروك لتقدیر  شترطبدون ان تو من األفعال المحرمة

بعض األفعال التي  ویترتب على ذلك ان ).1( الواقعةمحكمة الموضوع تستخلصھ من ظروف 

اساءة المعاملة  یمكن ان تشكل جریمة التعذیب في وقائع وظروف معینة یمكن ان تعتبر من قبیل

 مختلفة.  اخرى او في ظروف

ألمم المتحدة لمناھضة جاءت اتفاقیة افقد وعلى الرغم من عدم وجود تعریف موحد للتعذیب 

التعذیب بواحدة من االنجازات المھمة في تاریخ الجھود الدولیة لمكافحة التعذیب وكافة انواع 

وحددت المادة األولى من اتفاقیة مناھضة التعذیب التي أقرتھا الجمعیة العامة  سوء المعاملة.

على أنھ " أي عمل ینتج  نصالالمقصود بالتعذیب ب 1984/ كانون االول/  10لألمم المتحدة في 

عنھ ألم أو عذاب شدید جسدیا كان أم عقلیا ، یلحق عمدا بشخص ما ، بقصد الحصول من ھذا 

الث على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبتھ على عمل أرتكبھ أو الشخص أو من شخص ث

، أو یفھ أو إرغامھ ھو أو أي شخص ثالثیشتبھ في أنھ أرتكبھ ھو أو شخص ثالث أو تخو

یحرض علیھ أو یوافق علیھ أو سكت عنھ موظف رسمي أو أي شخص آخر یتصرف بصفتھ 

ة ھناك من یرى بضرورة ان تتضمن وفي تنفیذ متطلبات االتفاقیة االممی .)2(الرسمیة"

ً للتعذیب یتماشى مع ما جاء بالتعریف المذكور  التشریعات الوطنیة للدول االطراف تعریفا

ً ھنالك من یؤید اتجاه تشریعات بعض البلدان  لالتفاقیة وبخالف ذلك الرأي وكما سنرى الحقا

 مثل العراق بتقدیم وصف ضمني للتعذیب بدون تحدیده بتعریف مسبق.

یمكن تحدید التزامات الدول التي تضمنتھا اتفاقیة مناھضة التعذیب  ومن تحلیل النصوص 

ویتبع ذلك,   بضرورة انسجام نصوص القانون الوطني مع االحكام الواردة في بنود االتفاقیة.

تنفیذ من اجل موائمة األحكام و روریة وتعدیل التشریعات النافذةعلى الدول سن التشریعات الض

  ).3( االلتزامات الواردة في االتفاقیة

ومن االلتزامات االخرى فضال على ضرورة تطویر نصوص القوانین یجب ان ینسجم الواقع  

ً مع االحكام الواردة في االتفاقیة من اجل مناھضة التعذیب یضاالعملي  في واستعمال القسوة ا

النصوص. وتنفیذ  تشریع فقط على مراال ال یقتصران التطبیق العملي للنظام القانوني للدولة و
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ومن  القانونیة والقضائیة واالداریة ذلك یتطلب اللجوء الى جملة من االجراءات الضروریة

بما یضمن اجراء المعاملة  وسوءاھمھا ایجاد ألیة جدیة وفعالة للتحقیق في جرائم التعذیب 

من اجل بتنفیذ االعتداء  تحقیق نزیھ وفعال من قبل جھة محایدة ومستقلة عن الجھة المتھمة

  ).4( معاقبة الجناة وحمایة االفراد وتعویض الضحایا بشكل منصف في حالة وقوع االعتداء

االمتناع عن اي سلوك واجب  ة الطرف في االتفاقیةستنتج من ذلك ان على سلطات الدولن 

سلبیا یتجسد باالمتناع أو یؤدي الى االیذاء البدني أو النفسي ، سواء كان ھذا السلوك إیجابیا أم 

الترك مادام قد ینتج عنھ إیذاء بدني أو نفسي للمجنى علیھ. ومن جھة اخرى على الدولة لیس 

 وءفقط مسوؤلیة االمتناع بل واجب الحمایة من اجل ضمان عدم تعرض االفراد للتعذیب وس

بي بضمان عدم المعاملة. االول واجب سلبي بعدم االعتداء على اي شخص والثاني واجب ایجا

للوفاء بمتطلبات  التعرض للتعذیب وحمایة األشخاص ضد اي اعتداء. بمعنى اخر, لیس كفایة

بل البد من القیام بمختلف األلیات واألجراءات الممكنة  من قبل الدولة تشریع القوانین االتفاقیة

ص على ارض لألرتقاء بعمل المؤوسسات الى مستوى التطبیق السلیم للقوانین واحترام النصو

لواردة فیھا وفقاً لتفسیر لجنة على الدولة ان تفسر بنود االتفاقیة لتنفیذ االلتزامات او ).5( الواقع

على الدولة الطرف في االتفاقیة سن التشریعات المم المتحدة المناھضة للتعذیب فمثال ا

 . التعذیبوالقوانین المناسبة التي تجرم 

المادة الرابعة من  الوارد فيالمتحدة لمناھضة التعذیب في متابعتھا تنفیذ االلتزام  األمملجنة 

فرض على الدول التزام تشریع وتنفیذ القوانین التي تتعلق والذي یاتفاقیة مناھضة التعذیب 

 نصوص قانونیة تتضمنتشدد باستمرار على ضرورة تشریع , المعاملة ءوسوبمكافحة التعذیب 

ونطاق  وغیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة او المھینةب تجریم للتعذی

  ).6( في التشریع الوطني یفترض ان یكون بمستوى التعریف الوارد في االتفاقیة التجریم

على ضرورة مراعاة التشریعات  تشیر التقاریر الصادرة عن المقرر الخاص بالتعذیبو

الوطنیة في تجریمھا ألفعال التعذیب وانواع المعاملة القاسیة الطابع الجسیم لھذه الجرائم وتحدید 

ووفق ) من االتفاقیة.  4عقوبات رادعة على النحو المنصوص علیھ في الفقرة الثانیة من المادة (

تحریم التعذیب وغیره من اساءة المعاملة  متطلبات االتفاقیة في تكریس المعاییر الدولیة بغیة

بار طبیعة جریمة التعذیب بد من النص على عقوبات مناسبة تأخذ في االعت بشكل مطلق ال

الظروف التي یتعرض لھا اي بلد حتى في اوقات عن االوضاع و وبغض النظر الخطیرة

و أاداریة  وأتزام بتبني اجراءات تشریعیة لعلى الدول االطراف االوو الطوارئ االحروب 

قضائیة فعالة أو أیة اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذیب سواء تلك الصادرة عن رجال السلطة 

    ).7( بد من تفعیل نصوص القوانین على ارض الواقع العامة او غیرھم من االشخاص وایضاً ال
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بتجریم لیس فقط القیام  قوع جریمة التعذیبالواردة على الدولة عند وومن االلتزامات االخرى 

أیضا والتحقیق النزیھ والفعال في الجریمة المرتكبة النصوص التشریعیة للجریمة بل ال بد من 

بد من ایقاف المشتبھ بھم عن القیام بعملھم طوال فترة بقائھم على ذمة التحقیق في ارتكابھم  ال

والشھود وغیرھم من المعرضین للخطر من أي للجریمة وتوفیر الحمایة الالزمة للمشتكین 

تمّكن االشخاص على  مناسبة ألیات قانونیةضع و . والبد مناعمال انتقامیة قد یتعرضون الیھا

معالجة  تلك وجوب ذمة التحقیق اثناء مواجھة االجراءات الجنائیة من تقدیم تظلّمات وشكاوى و

 اال تعوزھة الممكنة وھذه التحقیقات یجب ان الّشكاوى والتحقیق في االنتھاكات الواقعة بالسرع

اسناد التحقیق الى جھة كذلك یعتبر بد من السرعة في الفحص الطبي و النّجاعة والّشفافیّة وال

اتخاذ االجراءات القانونیة في التحقیق من اجل  محایدة من العناصر المھمة في ذلك الخصوص

 ).8( بشكل جدي وعلى نحو فعال عدالةوالمحاكمة ضد مرتكبي االعتداء وتقدیمھم لل

تعاون الّسلطات بخصوص حمایة الضحایا والشھود وتسھیلھا الى ضرورة وتجدر االشارة 

لألمور من اجل إنصاف ضحایا التّعذیب والمعامالت المسیئة وتمكینھم من الحصول على " 

من خالل و ).9( االتفاقیةمن  14 مادةمثلما تنّص علیھ أحكام التعویض عادل ومناسب " 

في مباشرة  المطلوبة استقراء تطبیقات لجنة الالمم المتحدة لمناھضة التعذیب یتضح ان السرعة

التعذیب عند قیام الشكوك المعقولة بحصول  روریة حال قیام الشكوى او بدونھاالتحقیق ض

في التحقیق السلطات خاللھ  قیاملزمن محدد  فرغم عدم اشارة االتفاقیة الى .والمعاملة المسیئة

فقد قضت اللجنة في  باالنتھاكات الواقعة لالنسجام مع االلتزامات الواردة في االتفاقیة مع ذلك, 

 قضیة

v Spain  Blanco Abad  ن السرعة في المبادرة وانجاز التحقیق ضروري من اجل انقاذ (أ

الضحیة من الخضوع لمزید من االنتھاكات ومن جھة ثانیة للحیلولة دون ضیاع معالم 

ً بین تاریخ البالغ عن سؤ المعاملة  الجریمة...... وبالتالي انقضاء فترة ثمانیة عشر یوما

ات الوفاء بااللتزامات الواردة ببنود اتفاقیة والمباشرة بالتحقیق یعتبر فترة طویلة لمقتضی

مناھضة التعذیب التي تتعلق في اجراء التحقیق الفوري في جرائم التعذیب وغیره من ضروب 

  ).10( )الالإنسانیةالمعاملة 

یتوقف على تقدیم  بد من االلتفات الى ان التزام الدولة بمباشرة التحقیق الفوري والنزیھ ال وال

حتى بدون الحاجة الى تقدیم  االعتداءالشكوى او االبالغ عن الجریمة بل بمجرد االدعاء بوقوع 

وكذلك على السلطات الشروع بالتحقیق عند قیام الشك لدیھا بناء  .شكوى رسمیة من الضحیة

ذلك,  على اسباب معقولة بوقوع اعتداء وبغض النظر عن مصدر تلك الشكوك.  واألكثر من

ً ویسفعلى ید مح فعاالً التحقیق یجب ان یكون   ملموسةعن نتائج ر ققین مؤھلین تأھیالً كافیا
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یمكن خاللھ على اقل تقدیر بخصوص طبیعة وظروف االعتداء والوصول الى ھویة الفاعل و

ً  ذلكانصاف الضحیة. وك ً بنتائج التحقیقات وكلما كان ذلك ممكنا  یجب احاطة الضحیة علما

)11.(  

السماح  عدم من ةالدول من المتطلبات المھمة في تنفیذ التزامات االتفاقیة ھي ضرورة حرصو

من طائلة القانون سواء عن طریق اضفاء الحصانة القانونیة  باإلفالتلمرتكبي جریمة التعذیب 

وبذلك یمكن القول  ).12( لفئة من االشخاص في السلطة او شمولھم بالعفو لتخلیصھم من العقاب

 شمولھا بالعفو وفق احكام القانون الدولي ان اعتبار جریمة التعذیب من الجرائم غیر الجائز

التزام الدولة في اجراء التحقیق كما ان  من التطورات المھمة في مناھضة التعذیب. ویعتبر ذلك

بق وبغض النظر عن الى تلك االفعال الجرمیة التي حصلت على ید السلطات في السا أیضایمتد 

 ةفي قضی المتحدة لحقوق االنسان األممتغیر النظام الحاكم وفي ذلك صرحت لجنة 

Rodriguez v Uruguay   ءوسوان عدم مباشرة التحقیق ضد مرتكبي جرائم التعذیب 

الواردة ببنود اتفاقیة ینسجم مع االلتزامات  المعاملة بسبب صدور قانون بالعفو عن الجرائم ال

مناھضة التعذیب التي تتعلق في اجراء التحقیق الفوري في جرائم التعذیب وغیره من ضروب 

و إنصاف ضحایا التّعذیب والمعامالت المسیئة وتمكینھم من الحصول على  الالإنسانیةالمعاملة 

د الشرطة في ان التعذیب الحاصل على ی اللجنة في تلك القضیة تعویض عادل. وعلیھ قررت

ظل نظام الحكم السابق تنطبق علیھ االحكام المتعلقة بجریمة التعذیب وبغض النظر عن صدور 

  قانون بالعفو العام.

تعتبر لجنة مناھضة التعذیب شمول الجاني في جریمة التعذیب بالعفو العام او وبھذا الصدد 

الخاص من اجل انقضاء الدعوى الجزائیة لھ دور مشجع على ارتكاب الجریمة وسلبي العفو 

ً صارخأ  على مناھضة التعذیب. واستناداً لما تقدم, یعتبر العفو عن جریمة التعذیب انتھاكا

اجراءات تشریعیة أو  اتخاذمن كل دولة طرف الحكام المادة الثانیة من االتفاقیة والتي تتطلب 

ائیة فعالة أو أیة اجراءات أخرى لمنع أعمال التعذیب في أى اقلیم یخضع اداریة أو قض

وال یجوز التذرع بایة ظروف استثنائیة ایا كانت، سواء أكانت ھذه  الختصاصھا القضائى

الظروف حالة حرب أو تھدیدا بالحرب أو عدم استقرار سیاسي داخلى أو ایة حالة من حاالت 

ال یجوز التذرع باألوامر الصادرة عن وكذلك  لتعذیبالطوارئ العامة االخرى كمبرر ل

نفس التسبیب استندت الیھ اللجنة  ).13( موظفین أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذیب

في اعتبار شمول مرتكبي جریمة التعذیب بالعفو فیھ انتھاك ألحكام المادة الرابعة من بنود 

على الدول االطراف ان تستبعد ان الخصوص  اتفاقیة مناھضة التعذیب وصرحت اللجنة بھذا

شمول جریمة التعذیب عند اصدار قوانین العفو من اجل الحیلولة دون انقضاء الدعوى الجزائیة 
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وعدم اإلفالت  لینال مرتكبي ھذا النوع من الجرائم جزاءھم العادل من خالل التحقیق والمحاكمة

 ).14(من طائلة القانون 

من المتحدة الى جملة  األممتشیر التقاریر الصادرة عن المقرر الخاص بالتعذیب لدى كما و

القیام بالتحقیق على فقط  وال تقتصر على الدولة عند وقوع جریمة التعذیب المترتبةااللتزامات 

ادانة الجریمة بشكل علني وعلى لسان بد من  النزیھ والفعال في الجریمة المرتكبة بل أیضا ال

و بشكل مفاجئ غیر معلن,  االحتجازالسلطات في البلد, زیارة السلطات الدوریة ألماكن اعلى 

 ).15( اثناء مواجھة االجراءات الجنائیة والضماناتوالقیام بتثقیف الجمھور على الحقوق 

المترتبة على انتھاك الضمانات المقررة للمتھم بموجب و االثار المھمة منوكذلك یعتبر البطالن 

االتفاقیة وتطبیقا لذلك ، فال عبرة بدلیل یتمثل في اعتراف المتھم تحت تأثیر ما وقع علیھ من 

ً  ).16( تعذیب مادي أو معنوي ادراج جریمة التعذیب ضمن  االلتزام الدولي بخصوص وایضا

 الجرائم القابلة لتسلیم مرتكبیھا الى البلد مكان ارتكاب الجریمة لمحاكمتھ عن جریمة التعذیب مع

 امكانیةمعقولة  بسباألعدم تسلیم الدولة اي شخص الى بلد اخرى اذا ظن  االخذ بنظر االعتبار

  ).17( بعد التسلیم للتعذیب في ذلك البلد تعرضھ

فضال عن ماتقدم تخضع جرائم التعذیب لالختصاص الشامل وبالتالي یدخل النظر في اعتداء 

القضائي بغض النظر عن مكان وشخص ارتكاب الجریمة  الدولة التعذیب ضمن اختصاص

والعلة ). 18( وھذا یمكن ان یعد ایضاً تطور مھم اخر في تاریخ جھود الدول بمناھضة التعذیب

في ذلك ھو ضمان اتخاذ االجراءات القانونیة ضد مرتكبي االعتداء من اجل مناھضة التعذیب 

مكن للدول األخرى عند تواجد الجاني على وبالتالي عند حصول الجریمة على ارض دولة ما ی

ترحیلھ لمحاكمتھ في البلد  ولتحقیق والمحاكمة ابحقھ في ااراضیھا اتخاذ االجراءات القانونیة 

 ).19( ب الجریمةاارتك مكان

) الدول األطراف في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ االتفاقیة تقدیم 19/1ألزمت المادة (قد و

قد المعنیة بحاالت التعذیب لبیان أھم التدابیر التي أنجزت لتنفیذ االتفاقیة، وتقاریرھا الى اللجنة 

تشكلت لجنة الألمم المتحدة لمناھضة التعذیب ومن خالل جملة من االلیات یمكن لھا متابعة 

 ).20( لمنع أعمال التعذیب على أي إقلیم خاضع لوالیتھا القضائیة جھود الدول

عقوبة في اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة او الوبعد بیان المعاییر الواردة 

 2008 لسنة  )30(المھینة التي انضم العراق الیھا بموجب القانون رقم  او الالإنسانیةالقاسیة او 

لیتسنى البد من محاولة تسلیط الضوء على مناھضة التعذیب وفق النظام القانوني العراقي  ),21(

في تلك االتفاقیة لكونھا ملزمة للعراق  الواردةبحث مدى التوافق مع المعاییر وااللتزامات الحقاً 

 .االتفاقیة كدولة طرف في

487



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29العلمي الدولي األول  / المؤتمر 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414           الثاني / العددالكوت الجامعة  كلیة         
 

 
 

مقابلة كثیر من الضمانات التي جاء بھا المشرع العراقي مع بنود االتفاقیة یمكن التصریح  ولدى

وأشكال استعمال ان ھناك توافق بخصوص حمایة االشخاص من التعذیب وغیره من ضروب 

في حمایة حقوق  لما كان الدستور ھو القانون الوضعي األسمى وصاحب الصدارةو القسوة.

فقد نص, وعلى منوال التزامات العراق بموجب احكام القانون الدولي, على  وحریات االفراد

اعتبار حمایة االشخاص ضد التعذیب وغیره من ضروب استعمال القسوة من الحقوق المطلقة 

 نصوص الدستورتوافق بین ینتج  مما .تقییدھا بتشریع عادي االنتقاص منھا او التي ال یجوز

ثیر من الحقوق والحریات ومن ضمنھا معاییر العدالة الجنائیة مع حمایة لكالتي تضمن  العراقي

تعذیب. فقد كفل المشرع العراقي الحمایة بنود اتفاقیة مناھضة الالتزامات العراق وفق 

/ج) من الدستور العراقي النافذ كل أنواع التعذیب النفسي 37الدستوریة عندما حرمت المادة (

ق المطالبة بالتعویض عن الضرر المادي والمعنوي كما كفلت للمتضرر ح ),22( والجسدي

 الحاصل نتیجة االعتداء. 

كفل الحمایة القانونیة الموضوعیة ، بدوره 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم 

) 333(للمصلحة التي أرست دعائمھا االتفاقیة األممیة لمناھضة التعذیب، فبمقتضى المادة 

ً باألمن الشخصي لألفراد جرم عدد من األفعال التي ت تعرض سالمة الفرد والتي شكل مساسا

وحقھ بالتكامل الجسدي والنفسي للخطر ولو كانت صادرة عن الموظفین أو المكلفین بخدمة 

فقد تضمن النص المذكور  ).23( الوظیفة حدود تجاوزتدامت بدون مسوغ قانوني و عامة ما

معاقبة كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام بتعذیب او أمر بتعذیب متھم او شاھد او خبیر 

لحملھ على االعتراف بجریمة او لإلدالء بأقوال او معلومات بشأنھا او لكتمان أمر من األمور 

 او إلعطاء رأي معین بشأنھا بالحبس او السجن.

ة كفلھا المشرع العراقي تجسدت في تبني قانون أصول المحاكمات وایضاً ھناك حمایة اجرائی

الواردة في المعاییر التي تنسجم مع  الضمانات جملة من 1971لسنة  23رقم  الجزائیة النافذ

 فبمقتضى المادة القانون الدولي من اجل حمایة المتھم اثناء مواجھة االجراءات الجزائیة.

یر المشروعة للتأثیر على المتھم من اجل الحصول على استعمال الوسائل غیجوز  ) ال127(

كإساءة المعاملة او التھدید باإلیذاء او اإلغراء او الوعد او الوعید او التأثیر النفسي  االعتراف

) من القانون على عدم 93او استعمال المخدرات او المسكرات او العقاقیر. وأكدت المادة (

القبض علیھ اال اذا رفض االنصیاع المر القبض طواعیة  جواز استعمال القوة ضد المتھم عند

والقاعدة في التشریع وان یكون استعمال القوة بالقدر المناسب لتنفیذ االمر الصادر بالقبض. 

قانون  من )126الفقرة (ب) من المادة ( وفق جواز اجبار المتھم على الكالمالعراقي عدم 

) جابة على األسئلة التي توجھ الیھالمتھم على اإل ال یجبرالجزائیة ونصھا ( المحاكمات صولأ
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القانون على ضمانة مھمة للمتھم ، أال وھي حقھ في الصمت وعدم االجابة على  وبالتالي اكد

االسئلة الموجھة الیھ سواء كان في مقام االتھام أم في مقام الشھادة ، وھذا ما یؤكده مجيء 

ال یحلف المتھم الیمین إال اذا كان لمادة والتي نصھا (ا) من ذات (ب) أعاله بعد الفقرة (أالفقرة 

 أن المتھم ال یحلف الیمین ، واستثناءف ).  وبالتاليم الشھادة على غیره من المتھمینفي مقا

فاذا تبین أن للمتھم   ).24( یجوز ذلك اذا كان المتھم في مقام الشھادة على غیره من المتھمین

ً  ).25( وتفّرق دعوى كل منھما شھادة ضد متھم آخر فتدون شھادتھ لمذكرة سلطة  ووفقا

عندما یقوم احد رجال الضبط القضائي باعتقال احد االشخاص / القسم الخامس  3االئتالف رقم 

ً للمادة  ).26( یقوم بأعالمھ بحقھ التزام الصمت المعدلة بموجب مذكرة سلطة  )123(ووفقا

أصول المحاكمات الجزائیة النافذ على قاضي ج من قانون –/ القسم الرابع  7االئتالف رقم 

اعالم المتھم بحقھ في  مع المتھم التحقیق في قضایا الجنایات والجنح وقبل ان یباشر االستجواب

حضور محامي وان لم تكن لھ القدرة على توكیل محام تقوم المحكمة بتعیین محام منتدب لھ 

یستنتج من استعمالھ ھذا الحق اي  ت والدون تحمیل المتھم اتعابھ.  وان لھ حق التزام الصم

 قرینة ضده.  

ل -/ القسم الرابع 7المعدلة بموجب مذكرة سلطة االئتالف رقم  )218( اشترطت المادة وكذلك

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة النافذ في اإلقرار الذي یعول علیھ ، أال یكون قد صدر 

تعمال أیة وسیلة غیر مشروعة للتأثیر على المتھم نتیجة اكراه أدبي أو وعید ، لعدم جواز اس

 .بغیة الحصول على اقراره

اال انھ البد من التفریق بین ما یتعرض المتھم الیھ من اكراه في اماكن االحتجاز اثناء فترة 

ً وبین مایتعرض الیھ من  ً وغیر معول علیھ قانونا التحقیق وعندھا یكون االعتراف مشوبا

املة في اثناء ایداعھ مؤسسة االصالح ففي الحالة االخیرة المجال للطعن تعذیب وقسوة في المع

    ).27( باالعتراف كون حالة التعذیب حصلت بعد مضي فترة طویلة على التحقیق

وال بد من االشارة الى كفالة الدستور العراقي لحق التقاضي وكفالة المشرع العراقي الى نظام 

االعتداء في أماكن االحتجاز وكذلك بموجب قانون االدعاء العام للشكاوى والرقابة لحاالت 

مع االخذ  ).28( النافذ على المدعي العام زیارة أماكن االحتجاز مرة واحدة في الشھر على االقل

قسوة في المعاملة الحاصلة في اثناء ال تعذیب اوعن جریمة ال المسؤولیةبنظر االعتبار قیام 

) من قانون إصالح 41فقد أجاز المشرع العراقي في المادة ( االیداع في مؤسسة االصالح

النزالء والمودعین العراقي، للنزیل والمودع تقدیم الشكاوى إلى المدیر العام المختص حول 

إساءة معاملتھ او مخالفة بحقھ وعلى المدیر العام ان یبت في الشكاوى خالل سبعة ایام من 
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ص یمكن تطبیقھ في حالة التعذیب او عند التعرض تاریخ ورودھا إلیھ، أي بمعنى ان الن

  و المھینة على حد سواء.أ الالإنسانیةللمعامالت 

 التشریع والواقع العراقي للمعاییر الواردة في االتفاقیة موائمةالمبحث الثاني: تقییم 
الھدف من ھذا المبحث ھو تقییم مدى االنسجام بین نصوص التشریع والواقع العراقي وبین 

ً  التي أرست دعائمھا االتفاقیة األممیة لمناھضة التعذیب.المعاییر الدولیة   وبھذا الصدد بینا سابقا

اذا كانت  المسالة المھمة التي تحتاج الى التقییم ھي فیماو بتعذیایراد المشرع الدولي تعریفاً لل

ھناك حاجة الى ایراد المشرع العراقي الى تعریف للتعذیب وفي حالة ایراد مثل ھذا التعریف 

ھل ھناك حاجة الى ان ینسجم مع متطلبات التعریف الوراد في اتفاقیة مناھضة التعذیب. طرح 

في بعض البلدان وتبعھ تنوع  الجنائي ة لدى الفقھضیمثل ذلك التساؤل جذب مناقشة مستف

من نص على تعریف للتعذیب  ھذه التشریعات فمن, اتجاه التشریعاتفي االجتھادات وتباین 

وعلى نفس المنوال نجد بعض االنتقادات من قبل الشراح  ).29( ومنھا من لم یرد فیھا تعریف

في بالغرض یتعریف  مثل ھكذا تتطرق الى سلبیات ایراد تعریف للتعذیب وذلك لصعوبة وضع

مرور الزمن وتطور اسالیب التحقیق الحدیثة. ومما یؤخذ على التعاریف التي عالجت  مع

التعذیب انھا ركزت على اثار الفعل اكثر من تركیزھا على جوھر الفعل ذاتھ فمثال اشتراط 

حمل المجنى علیھ على االعتراف لقیام الجریمة غیر صحیح ألن األعتداء یقع وبغض النظر 

تقدم عند استقراء التعاریف الواردة للتعذیب انھا عالجت  ویضاف لما ).30( عن تحقق الغایات

یؤخذ  بعض الجوانب دون غیرھا وقصرت عن تعریفھ كجریمة من خالل اركانھ, وكذلك ما

ضیقت من نطاق الركن المادي للتعذیب لیقتصر على االكراه المادي دون  منھاعلیھا ان 

لمادي للتعذیب على ارادة المجني علیھ وشلھا بما یعدم المعنوي, ومنھا ما ركز على اثر الركن ا

  ).31( في ھذه الجریمة الخطیرة ةالمسؤولیاختیاره وبالتالي تضییق 

القائل بأفضلیة عدم ایراد تعریف للتعذیب من اجل من االتجاه المتقدم و وعلى العكس

المشرع الداخلي ھناك اتجاه یرى بضرورة وضع ایراد تعریف یكتنفھ القصور  دونالحیلولة 

مع متطلبات التعریف الوراد في  ایراد مثل ھكذا تعریف تعریف للتعذیب ولكن یجب ان ینسجم

) من 1في المادة (اتفاقیة مناھضة التعذیب او على االقل االشارة الى تبني التعریف الوراد 

لتعذیب وھي أن ال بد من وجود عناصر ثالثة  لكي یتحقق مفھوم ا ذلكوطبقا ل .االتفاقیة األممیة

 ,التسبب في اآلالم والمعاناة البدنیة والنفسیة لشخص من األشخاص ھو یكون القصد من ارتكابھ

أن یرتكب لتحقیق غرضا ما وأن یرتكبھ موظف عام أو شخص ما یتصرف بناء على تحریض 

ویالحظ على ھذا التعریف انھ وسع من نطاق المسوؤلیة الجنائیة  ).32( من الموظف العام
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للفاعل والمحرض وكذلك وسع من مفھوم التعذیب لیشمل اآلالم والمعاناة البدنیة والنفسیة 

  ).33( یقتصر على المادیة فقط لشخص من األشخاص وال

بد من تبني التشریعات الداخلیة لھذا التعریف كونھ یمثل الحد االدنى من  واستناداً لھذا الرأي ال

یتعارض مع ایراد المشرع الداخلي تعریف اشمل و  المعاییر التي یجب التمسك بھا وھو ال

 ً انھ یفتقد من قبل المشرع الدولي یؤخذ على تعریف التعذیب  . ومن جانب اخر مااوسع نطاقا

یف المذكور وكان من االجدر ان الدقة والتركیز كونھ اشتمل على جملة امور استوعبھا التعر

اربعة جرائم یختلف فیھا القصد  نبیر الى كل واحد منھا على حده.  وبالتالي فانھ خلط ایش

جل الحصول على اعترافات او معلومات وجریمة التعذیب اجریمة التعذیب من الجرمي وھي 

بقصد المعاقبة على ارتكاب عمل او االشتباه في ارتكابھ, وجریمة التعذیب بقصد التخویف او 

وكان من االولى افراد تعریف لكل جریمة  ).34( تمییزیة ألسبابة التعذیب االرغام و جریم

 ).35( ان مصطلح التعذیب یعني احد ھذه الجرائم ألغراض ھذه االتفاقیةواالشارة الى على حده 

اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فیمكن ان نستنتج من جملة االنتقادات السالفة ال یراد و 

تعذیب في قانون العقوبات للعرف ت امتنع عن ایرادانھ كان موفقاً عندما  تعریف محدد للتعذیب

ینسجم موقفھ ھذا مع االتجاه القائل بأفضلیة عدم ایراد  وبالتالي1969لسنة  111النافذ رقم 

یكون  ایراد تعریف یكتنفھ القصور وال دونالمشرع الى تعریف للتعذیب من اجل الحیلولة 

   ).36(جامعاً مانعاً مع مرور الزمن وتطور اسالیب التحقیق الحدیثة 

اتخاذ إجراءات  التي تلزم الدول االطرافاالتفاقیة  الواردة في حكامألوبخصوص اعتماد ا

تشریعیة او إداریة او قضائیة فعالة او أیة إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذیب في أي إقلیم 

) من االتفاقیة نجد جھود في العراق قد بذلت في 2/1قضائیة طبقاً للمادة (خاضع لوالیة الدولة ال

بھذا الصدد ال بد من االلتفات الى ان المشرع األممي قد اورد ألیة معینة على ھذا الشأن. و

االلیة المذكورة تتمثل  .بمكافحة التعذیب الدول األطراف اتباعھا من اجل الوفاء اللتزاماتھا

ذیب وغیره من خاص بمكافحة التع مستقل سن قانوناما بالمحلي شرع بضرورة قیام الم

ینسجم مع الحد االدنى من المعاییر التي توجبھا االتفاقیة او تعدیل  نسانیةالالإضروب المعاملة 

بدال عن ذلك او  .التشریعات النافذة بشكل ینسجم مع بنود االتفاقیة والغاء التشریعات المخالفة

ً تبني االثنین یتم  حكام القانونیة المتصلة بمناھضة سن قانون یغطي جزء من األمن خالل  معا

 ینسجم مع بنود االتفاقیة.            بما القانون المذكور تعدیل النصوص النافذة لتكملفضال عن  التعذیب

سواء قبل او  في بلدنا العراقوفي ھذا السیاق یوجد لدینا جملة من االجراءات واأللیات المتخذة 

. بالنسبة للموقف التشریعي قد مر بنا 2008  عام البحث فيمدار بعد انضمام العراق لالتفاقیة 

في المبحث السابق استعراض ألھم النصوص الدستوریة والموضوعیة واالجرائیة المرتبطة 
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بمكافحة جریمة التعذیب وغیره من ضروب استعمال القسوة في التشریع العراقي. وبالتالي 

االممیة  ان موقف المشرع العراقي ابتداء وقبل انضمام العراق الى االتفاقیةیمكن القول 

فیھ كثیر من المطابقة للمعاییر الدولیة في مكافحة التعذیب وخصوصأ مع  لمناھضة التعذیب

 . 2003 العراق بعداالصالحات التشریعیة التي شھدھا 

تضمن كثیر من األحكام  ,ث السابقكما اسلفنا في المبح, و2005لسنة  الدائم الدستور العراقي

الدستوریة التي ترفع من سقف ضمانات األشخاص اثناء االحتجاز والتي تساھم في مناھضة 

التعذیب والمعاملة الالانسانیة. وكذلك قیام المشرع باجراء بعض التعدیالت المھمة للقواعد 

فمثال  لحقوق االنسان.ر القانون الدولي الموضوعیة واألجرائیة لتنسجم مع متطلبات معایی

رقم  من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ )123(التعدیالت التي تم ادخالھا على المادة 

لھا  لیكون بخصوص زیادة سقف الضمانات المتعلقة بالمتھم اثناء االستجواب 1971لسنة  23

تراف منھ عنوة انتزاع االععدم دور فعال في عدم تعرض الشخص اثناء االحتجاز لالعتداء و

حضور محامي واعالم المتھم بحقوقھ االساسیة من قبل المحقق قبل الشروع  ضرورة مثل

اثناء التحقیق.  المتھم من اعتراف صدور . وھناك اجراءات یجب ان تتبع في حالةستجوابباال

فمن اجل ان یعتبر االعتراف دلیالً ضد المتھم تعول علیھ محكمة الموضوع حسب سلطتھا 

یصدر من المتھم امام منھا ان یریة ال بد ان تتوافر جملة من الشروط في ھذا االعتراف التقد

ومن  ).37( والوھم وال لبس فیھ وال غموض اساس الشبھة على ال قاطع القضاء بشكل صریح و

بدون اكراه مادي او معنوي او تحت أي تأثیر وان یكون الشروط االخرى ان یصدر من المتھم 

ً قیمة اعترافھ وبكامل قواه العقلیة.   التعدیل ال بد من االشادة بوبھذا الخصوص المتھم مدركا

التي كانت تكتنفھا بعض ) من قانون العقوبات العراقي النافذ و218(الذي ورد على المادة 

واصبحت  ).38( بعد تعدیلھا والتي تم التخلص منھاالمأخذ ضد ضمانات المتھم قبل التعدیل 

یكون قد صدر نتیجة اكراه) وھذه  تنص بعد التعدیل على االتي (یشترط في االقرار ان ال

  ).39( للمتھم من التعذیب ھھام ةضمان

المشرع العراقي ضمن قیام السلطات بإجراء تحقیق سریع ونزیھ كلما وجدت أسباب معقولة 

و المھینة قد ارتكب في أ نسانیةإالالو أتدعو الى االعتقاد بان عمل من أعمال المعاملة القاسیة 

وضمن لكل فرد یتعرض ألي شكل من أشكال المعاملة الالانسانیة او المھینة ان  ماكن االحتجازأ

قدم شكوى الى السلطات المختصة. فعندما یتعرض الشخص اثناء االحتجاز الى اعتداء على ید ی

 ویعتبر ذلك اخالل الجریمةاالجراءات التحقیقیة المتخذة ضد مرتكبي رجال الشرطة تنشأ 

ً تكون التحقیقات تحت رقابة وتوجیھ قاضي التحقیق وعلى  بواجبات الوظیفة العامة. وعموما

ق احالة الموقوف في حالة االعتداء علیھ الى الطب العدلي الجراء الكشف سلطات التحقی
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والفحص الطبي مما یساھم في اثبات ادلة التعذیب واساءة المعاملة وبالتالي عدم افالت مرتكبھا 

 من العقاب. 

عطى المشرع العراقي دور رقابي فعال لألدعاء العام لحمایة االشخاص اثناء كذلك یو  

في تحریك الدعوى الجزائیة اذا وجد ان  دور اساسيممارسة  نھ منمكیو االعتداء االحتجاز من

ویفرض على االدعاء العام واجب زیارة  الفعل یشكل جریمة تحت طائلة قانون العقوبات

 ً ً ان الكشف الطبي النزیھ والسریع من عوامل  ).40( الموقف شھریا ومع ذلك كما مر بنا سلفا

یؤاخذ  لمعاملة التي تلبي متطلبات تنفیذ االتفاقیة وبھذا الخصوص مامناھضة التعذیب واساءة ا

على النظام الجنائي العراقي وعلى خالف بعض التشریعات االخرى ھو عدم تخصیص طبیب 

ویقوم بزیارات بین فترات قصیرة لالطالع  مختص ومتفرغ في الموقف یشرف على الموقوفین

 قضاة بعض على یؤخذولیھم بصورة دوریة. على االحوال الصحیة للموقوفین والكشف ع

عند االدعاء بوقوع  العدلیة الطبیة الخبرة على المحتجزین بعض إحالة رفضھم التحقیق

 القرار إن تحت مبرر التمییز رد یتم تلك القراراتمثل  تمییز ولدى اعتداءات بعض االحیان.

وبطبیعة الحال  .التمییزیة بصفتھا الجنایات محاكم رأي حسب اإلعدادیة القرارات من الصادر

وبالتالي یشكل ھذا  الممنوحة للمتھم القانونیة الضمانات احد إضعاف یؤدي الى فأن ذلك

 لجعلھاوتعدیلھا  القانونیة المواد في النظر عادةا يالموضوع خرقاً لاللتزامات الدولیة مما یقتض

 ).41( مدار البحث التعذیب مناھضةل االممیة تفاقیةلال موافقة

عندما یصدر االعتداء ضد االشخاص اثناء االحتجاز تتخذ االجراءات القانونیة على العموم, و

ً بحق السلطات المس ومنھا سلطة التحقیق من أجل تحمیلھا لة ؤووفق السیاق المحدد قانونا

ألن النظام الذي یھدف الیھ  في حالة ثبوتھا المسؤولیة المترتبة على تصرفاتھا المخالفة للقانون

الدستور ویضع القانون قواعده یخضع لمبدأ سیادة القانون والذي من مقتضاه أن یخضع كل من 

االعتداء  ومتى ما قامت المسؤولیة الجزائیة بحق من ارتكب ).42( الحكام والمحكومین للقانون

,  )43( في قانون العقوباتلیة الجزائیة وھي العقوبة المقررة وترتبت االثار على قیام المسؤ

 و التعذیبأو التھدید أوالجزاء االجرائي الذي یتمثل بھدر اعتراف المتھم المتحصل باألكراه 

لیة المدنیة بتعویض المجني علیھ عن االضرار المادیة والمعنویة و, وكذلك تترتب المسؤ)44(

  ).45( التي لحقت بھ جراء االعتداء المخالف للقانون

وبالعودة الى الضمانات الواردة في النظام الجنائي العراقي لحمایة االشخاص في اماكن 

في نصوص التشریع العراقي خصوصا الضمانات  الواردةاالحتجاز ومقابلة الضمانات 

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ مع تشریعات  )123( في المادة المنصوص علیھا

رع العراقي لم یكتفي فقط بمماثلة تلك التشریعات في منح ھذه بلدان اخرى نجد ان المش
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الضمانات بل زاد على تلك البلدان في سقف الضمانات الممنوحة للمتھم في مرحلة ما قبل 

زالت  المحاكمة. فكثیر من البلدان العریقة في مجال حقوق االنسان واقرار الحریات العامة ال

على  للدفاع عنھ منح حق للمتھم بخصوص حضور محاميالى یوم كتابة ھذه الدراسة تتردد ب

نفقة میزانیتھا العامة او منحھ حق مطلق بحریتھ في االجابة على االسئلة التي توجھ الیھ اثناء 

تعتبر صمتھ عن االجابة بوجھ االسئلة الموجھة الیھ اثناء حقھ بالتزام الصمت بل االستجواب و

بنفس  ).46( ة یمكن ان تستخدم ضده في المحكمةاالستجواب في بعض الحاالت قرینة ادان

الغربي  الجنائي الرأي صرح بعض اساتذة القانون في الفقھ الغربي ولذلك نجد ان بعض الفقھ

قد انتقد التعدیالت التشریعیة التي ادخلتھا مذكرة سلطة االئتالف على قانون اصول المحاكمات 

ن من االفضل لدولة مثل العراق الجزائیة النافذ والتي زادت من سقف ضمانات المتھم بالقول ا

لقانون في القانوني من اجل سیادة ا النظاماصالح  البلد ان یركز على یمر بھاولألوضاع التي 

الحقوق والضمانات الى المستوى الذي الیتوفر  سقف التطبیق والواقع العملي بدال من زیادة

وعلى نفس المنوال صرح  ).47( حتى لدى بعض الدول التي ساھمت في اصدار تلك المذكرة

ن اصالحات سلطات قوات االئتالف في العراق أنصھ (  ذة القانون في الغرب ماساتبعض ا

یة لألشخاص اثناء االحتجاز اكثر من تلك المتوفرة في ظل النظام القانوني الفرنسي جاءت بحما

ویمكن التصریح بھذا الصدد أن رقي اي دولة في الوصول الى سیادة  ).48( او االنكلیزي)

ً واألھم بمقدار تطبیق تلك  القانون ال یمكن ان یقاس فقط بسن نصوص التشریعات بل ایضا

ع. وذلك القول یؤدي الى نتیجة خطیرة وھي أن االستھانة بتطبیق النصوص على ارض الواق

سقف الضمانات العالي الذي نص علیھ المشرع اثناء مواجھة االشخاص لإلجراءات الجنائیة 

معناه االبتعاد عن دولة القانون. وبالتالي زیادة سقف الضمانات الممنوحة من قبل المشرع مع 

وطاءة وابتعاداً عن مبدأ سیادة القانون من النص على ضعف تطبیقھا على أرض الواقع اشد 

 سقف ضمانات اقل یصاحبھ تطبیق صحیح للنصوص. 

اسس مجلس القضاء االعلى في العراق  القضائیة والحمایة الرقابة ألیات اخیراً من ضمنو 

انشاء  وھي التي تعد األولى من نوعھا في العراق والمنطقة العربیةالضمانات  واحدة من

 .نسانحقوق اال بالنظر في االنتھاكات الواقعة علىمحكمة متخصصة 

القضائیة, ھناك ألیات اخرى اوجدھا المشرع العراقي  والحمایة الرقابة ألیات وفضالً عن

تمارس بواسطتھا الرقابة على احترام حقوق االنسان في مؤسسات النظام القانوني للبلد واھمھا 

ھدفھا الرصد والرقابة للحد من  لحقوق االنسان وھي ھیئة مستقلةتأسیس المفوضیة العلیا 

تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم اعمالھا و االنتھاكات الواقعة على حقوق االنسان في العراق

        ).49( 2008لسنة  53وفق قانون المفوضیة العلیا لحقوق االنسان رقم 
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اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة وبعد ذلك جاء قانون انضمام العراق الى  

لیزید من قدرة  2008 لسنة )30( او المھینة القانون رقم إنسانیةالالاو العقوبة القاسیة او 

في االتفاقیة.  على تطبیق المعاییر الدولیة لحقوق االنسان الواردة القاضي الجنائي العراقي 

ممي في التزام المشرع طلبات موقف المشرع األمتوعلیھ ینسجم موقف المشرع العراقي مع 

ذیب وغیره من ضروب المعاملة الداخلي للدول االطراف بسن القوانین المناھضة للتع

 .نسانیةالالإ

 القانونیة المنظومة انبخصوص جھود مناھضة التعذیب في العراق  نستنتجوأستناداً لما تقدم 

 باالضافة) والحریات الحقوق باب( ۲۰۰٥ للعام النافذ العراقي الدستور مقدمتھا وفي الوطنیة

فان النظام  القانونیة وعلیھ الضمانات من العدید تضمنت قد واالجرائیة الموضوعیة القوانین الى

الجنائي في العراق یقترب كثیرا عن المعاییر الدولیة لحقوق االنسان بخصوص معاملة 

االشخاص اثناء االحتجاز للوفاء بالتزامات العراق وفق معاییر االتفاقیة االممیة في مناھضة 

كدولة طرف في االتفاقیة بعد  نسانیةوالالإمن ضروب المعاملة القاسیة  التعذیب وغیره

ضمامھ الیھا.  وعلى الرغم من كل تلك الجھود ومن خالل استقراء  كثیر من الحقائق الواردة ان

زالت تحدث  في التقاریر المحلیة للعاملین في مجال حقوق االنسان والتي تشیر الى انتھاكات ال

في السجون ومراكز االحتجاز في واقع التطبیق العملي نستنتج الحاجة الى مزید من الجھود 

فما  ).50( االتفاقیة دة فيالدولیة الوار قانوني العراقي لمالئمة المعاییرصالحات في النظام الواال

خلصت الیھ اعمال الرصد والمراقبة یمثل اشارة واضحة الى المخالفات الصریحة لما تقرره 

القوانین الوطنیة والدولیة بخصوص معاملة الموقوفین. ووردت في ھذه التفاصیل احصائیات 

التغاضي عنھا وعلیھ صفحات البحث الالحقة ستكون محاولة للوصول الى  ال یمكنریر وتقا

اھم  قتراحامحاولة و في أماكن االحتجاز االنتھاكات التي تحصل إلىاھم العوامل التي تؤدي 

الحلول الناجعة لألصالح التي یمكن ان تساھم في االنسجام مع متطلبات معاییر حمایة حقوق 

 البحث. مدار االنسان في ظل االتفاقیة األممیة 

 المعاملةوغیره من ضروب  فشل مناھضة التعذیب عوامل :الثالثالمبحث 

 واالصالحات الواجب القیام بھا الالإنسانیة
ن الحاالت الفردیة التي ال تتعلق بالقصور الذي یشوب النظام أیمكن القول  في البدء یمكن القول

القانوني للدولة لھا دور خطیر في ارتكاب التعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة في 

االحتجاز، مع ذلك من المھم أن ندرك أن جمیع العوامل مترابطة وال یمكن فصل احدھا عن 

 ى سبیل االستدالل ال الحصر اآلتي:اآلخر ومن جملة ھذه العوامل عل
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قصور النظام القانوني الجنائي للدولة ربما یسبب الفشل اثن�اء  . الخلل في نظم العدالة الجنائیة:1

مراحل االحتجاز في توفیر الحمایة المطلوبة ضد التع�ذیب وغیرھ�ا م�ن اش�كال اس�اءة المعامل�ة. 

صص�ة ل�نظم العدال�ة الجنائی�ة واإلدارة غی�ر وھذا الخلل عادةً یرجع الى النقص في الم�وارد المخ

المالئمة ألماكن االحتجاز, ض�عف الك�وادر البش�ریة وتاھیلھ�ا, ع�دم االج�ادة ف�ي س�ن النص�وص 

القانونیة المناسبة, باألضافة للممارسات غیر الالئقة والمرتبطة في عدم وجود ال�وعي والش�عور 

فع ال��ى اللج��وء للتع��ذیب ھ��و م��ن اج��ل بالمس��وؤلیة عن��د المعتقل��ین.  والعام��ل األخط��ر ال��ذي ی��د

الحص���ول عل���ى االعتراف���ات والمعلوم���ات اثن���اء التحقی���ق ف���ي الج���رائم بس���بب القص���ور ف���ي 

المستلزمات واألمكانیات الالزمة في جمع االدلة وصعوبة اللجوء الى استعمال اس�الیب التحقی�ق 

وك��ذلك لوج��ود الحدیث��ة وك��ذلك ض��عف تأھی��ل س��لطات التحقی��ق وقل��ة ع��دد المحقق��ین الم��ؤھلین 

 الثغرات القانونیة بھذا الصدد. 

من اخطر مراحل الدعوى  تعتبر بدون شك ان مرحلة التحقیق قبل نظر الواقعة من المحكمة

یجد الشخص نفسھ عندما یكون رھن االحتجاز على ذمة التحقیق امام خطر  وربماالجزائیة 

ً لقانون اصول وو .التحقیق الجنائیة نتیجة الثغرات في نظامقوع ضحیة نظام العدالة الو فقا

المحاكمات الجزائیة النافذ من حیث االصل ان التحقیق االبتدائي یتواله قاضي التحقیق 

/أ) واستثناءاً یقوم المسؤول في مركز 51والمحققون الذین یعملون تحت اشرافھ وفق المادة (

و المحقق او اذا اعتقد ان أحقیق تالشرطة بالتحقیق في ایة جریمة اذا صدر الیھ امر من قاضي ال

اإلجراءات مما یؤدي الى ضیاع معالم اتخاذ احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر 

التحقیقیة بأسرع ن تعرض األوراق أعلى  ,الجریمة او اإلضرار بسیر التحقیق او ھرب المتھم

ً للمنھا  فراغالو المحقق حال اوقت على القاضي  نون اصول ) من قا50مادة (وذلك وفقا

الحالة االستثنائیة سلطة محقق. ومن  هویكون للمسؤول في ھذ المحاكمات الجزائیة النافذ ،

یبرز في حاالت قیام الشرطة بالتحقیق  ن خطر التعذیب وسؤ معاملة المتھمالناحیة العملیة نجد ا

استثنائي ضیق ن یكون التحقیق من قبل الشرطة فقط بنطاق أالقانون التي من المفترض بحكم 

 بینما في التطبیق العملي على ارض الواقع تحول ھذا االستثناء الى أصل.

صول أمن قانون ) 50و 49ویبدو ان فسح المجال للمسؤول في مركز الشرطة وفق المادة ( 

معاملة المتھم عند  ساءةإل النافذ فیھ اضعاف لسلطة التحقیق ویفتح المجالالمحاكمات الجزائیة 

 من اجل سد ذریعة عدم تواجد المحققولذا  .راءات التي یستطیع ان یقوم بھا المحققاتخاذ االج

یقتصر في  نجد ان عمل المحققین القضائیین یجب ان الوقت ارتكاب بعض الجرائم  القضائي

یترك التحقیق للقیام بھ من  بل التواجد في دوائر للتحقیق العدلي في مراكز الشرطة والالمحاكم، 

) من قانون اصول 50بشكل رئیسي تحت ذریعة الحجج التي أوردتھا المادة ( قبل الشرطة
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ن الحاجة تدعوا الن تتفرغ الشرطة لممارسة مھامھا في أ. المحاكمات الجزائیة سالفة الذكر 

 القضائي المحقق تأھیلن یتم ألتحقیق من قبل المحقق وحفظ النظام وتطبیق القانون وان یكون ا

 على اداء مھامھ بالشكل الصحیح ستوى من النضج یكون من خاللھ قادراً جیدا وعلى م تأھیالً 

)51(. 

عدم كفایة وتأھیل مراكز االحتجاز وعدم قدرة ة أماكن االحتجاز ونقص التمویل: . عدم كفای2

السلطات في بعض االحیان على توفیر الغذاء والشراب والرعایة الطبیة واجبار المحتجزین 

ً ماتوفیر حاجات العیش األى أسرھم في لالعتماد عل تنتج مخاطر تعرض  ساسیة غالبا

صرح تقریر المفوضیة العلیا  2015المحتجزین الى سوء المعاملة. وبھذا الخصوص في 

 مراكز الى الرصدیة زیاراتھا خالل من الحظتھ الذي االكتظاظ نأ( لحقوق االنسان في العراق:

 المحققین عدد نقص بسبب وانھ والنفسي، الجسدي التعذیب انواع من نوع ذاتھ بحد یعد التوقیف

 تأخر الى ادى ذلك كل الشرطة سلك في اإلداري الفساد عن فضالً  االعتقاالت، وكثرة والقضاة

 ).52( )الى التعذیب النزیل تعرض احتماالت وازدیاد التقاضي اجراءات

خطر  ألیات الشكوى ضد. عدم كفایة وفعالیة ألیات الحمایة والرقابة وتقدیم الشكاوى: غیاب 3

التعرض للتعذیب وغیره من أشكال إساءة المعاملة اثناء االحتجاز یمكن ان یعتبر احد العوامل 

بالتالي عدم كفایة وضعف فعالیة . على ارض الواقع في فشل توفیر الحمایة المطلوبة الرئیسیة

األلیات المناسبة للرقابة وقصور النظام القانوني عن معاقبة مخالفة القانون ومحاسبة المقصرین 

وبدون وجود  .سوء المعاملة اثناء مواجھة النظام الجزائيلیساھم في خلق الظروف المناسبة 

العدالة الطعن في المعاملة  آلیات للشكاوى امام جھات مستقلة یجعل من الصعب على ضحایا

 السیئة أو االحتجاز التعسفي.

اال انھ فبالرغم من تطابق النصوص المتعلقة بالضمانات القانونیة مع معاییر االتفاقیة االممیة  

قد زادت الطرق غیر المشروعة في استجواب المتھم وتعذیبھ بغیة الحصول على ارض الواقع 

معتمدة الموثوقة واللتقاریر لوطبقاً  .اب الجرائم اثناء التحقیقبارتك اتعلى المعلومات واالعتراف

 بحق موقوفین وانتزاع تعذیب ممارسة حول وشكاوى التعذیب ادعاءات من العدیداھناك 

 كبیرین وعزوف تخوفورغم  واالدعاءات المزاعم تلك یؤكد اعترافات ضدھم مع وجود ما

وبالتالي عدم وجود  .)53( تقدیم الشكاوى والمحكومین، في الموقوفین من النزالء، قبل من

الرقابة الفعالة اثناء االستجواب، یمنح السلطات الحریة في انتزاع االعتراف أو معلومات 

ً مع غیاب استعمال الضمانات الحدیثة في  أخرى من المتھم وبطرق غیر مشروعھ خصوصا

یزال نادراً استعمال أشرطة  الرصد والمراقبة فعلى سبیل المثال, على خالف بعض الدول, ال

الفیدیو واالجھزة السمعیة للتسجیل أثناء االستجواب، ویزداد الوضع سوءاً عندما یكون الحق 

497



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29العلمي الدولي األول  / المؤتمر 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414           الثاني / العددالكوت الجامعة  كلیة         
 

 
 

یفرضھ القانون محدود  و الحصول على التمثیل القانوني للمتھم وبخالف ماأفي حضور محامي 

 .)54( للغایة

. عدم كفایة الحمایة القانونیة وعدم تطبیق النصوص القانونیة وثقافة اإلفالت من العقاب في 4

یحدث من تعذیب واساءة معاملة لالشخاص في  یخفى على احد بخصوص ما الالواقع العملي: 

أماكن االحتجاز غالباً یأخذ مكانھ خلف االبواب المقفلة بعیداً عن الرقابة مما یجعل من الصعب 

. ویترتب على ذلك حتجازااللسوء المعاملة على أیدي سلطات ى الضحایا اثبات تعرضھم عل

التحقیق وصعوبة توجیھ االتھام ومحاكمة  اءضعف امكانیة تحریك الدعوى الجزائیة ألجر

ثقافة االفالت من االتھام  وبالنتیجة .)55( مرتكب الجریمة ومعاقبتھ عن التعذیب واساءة المعاملة

رتكاب جریمة التعذیب من االسباب الرئیسیة الي تسود في النظام القانوني الجنائي والعقاب الت

ثناء االحتجاز.  فكثیر من الوقائع التي أوشیوع اساءة المعاملة لالشخاص من قبل السلطات 

او  تحرك دعوى جزائیة بخصوصھا ال نسانیةوالالإو المعاملة القاسیة أتعذیب تشكل جریمة ال

فضل أیتم االتفاف على االجراءات بعد اتخاذھا وتسقط بشكل او بأخر في الواقع العملي وفي 

تتناسب  االحوال في حالة اتخاذ االجراءات والمحاكمة یصار الى فرض عقوبة غیر رادعة وال

شددت االتفاقیة االممیة على انزال اقصى  بینما على خالف ذلك قدمع جسامة الفعل المرتكب 

 .وقطع السبل أمام افالت مرتكبیھا من طائلة القانون وبات بحق مرتكبي جریمة التعذیبالعق

تعدیل یتطلب والقانون الدولي لحقوق االنسان وبالتالي الموائمة مع معاییر االتفاقیة االممیة  

عتبار التعذیب جریمة من نوع الجنایات امن قانون العقوبات و )333ة (العقوبة الواردة في الماد

 ,)56( والبد من النص على عدم شمول جریمة التعذیب من احكام اي قانون عفو یصدر مستقبال

فضال عن تعدیل والغاء النصوص التي تتضمن اضفاء الحصانة على اعمال السلطة وذلك 

تطبیق عملي ال بد من ثقافة االفالت من االتھام والعقاب وتفادیا للمحاذیر التي تترتب على 

وخالف ذلك یؤدي الى اعتبار ثقافة العنف في البلد مقبولة  .)57( الواقعللنصوص على ارض 

 وءعملیا اثناء العمل الیومي للنظام الجنائي وبالنتیجة التمادي في ارتكاب جریمة التعذیب وس

 المعاملة. 

ألیات وتدابیر  ھي ضرورة ایجادالواجب القیام بھا لمناھضة التعذیب االخرى االصالحات  ومن

تتعلق بنصوص قانونیة  نسانیةالالإشخاص من التعذیب والمعاملة قانونیة متنوعة في حمایة اال

التي من شأنھا  التدابیر والضمانات ومنرض الواقع. أوترجمة وتطبیق تلك النصوص على 

لحدیثة الوسائل ا الحد من االعتداء على االشخاص اثناء مواجھة االجراءات الجزائیة استعمال

مع التسجیل بالصوت  في اماكن مخصصة لھذا الغرضواجراء استجواب االشخاص  عند

متثال ل فعال في المنع والحد من عدم االاالستجوابات مما یساھم وبشك تلك والصورة لسیر
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الرصد ر یوالضمانات المنصوص علیھا في القوانین المختلفة لمنع التعذیب. توف لألحكام

والناجعة  الضمانات واآللیات الكفیلةالدائمة من جھات مستقلة ایضاً یمكن اعتباره من  قابةرالو

عن  ة بعیداماكن مغلقأفي تحقیق نفس الغرض ففي اغلب االحوال یمارس التعذیب والعنف في 

تقدیم ومتابعة الشكاوى من قبل الموقوفین  وسبب عدم المراقبة وفي معزل عن االنظار.

بارتكاب التعذیب وسوء المعاملة ضدھم ھو إما ان المشتكین من المتھمین  ةوالمحكومین الخاص

شكواھم العتقادھم ان عدم تنازلھم یؤخر اجراءات مثولھم امام المحكمة وذلك  یتنازلون عن

ان عملیات التحقیق تتم من قبل ذات  أو االشخاص المرفوعة ضدھم الشكوى، بتأثیر من قبل

التزامات العراق دون تحقیق  یحولومراكز االحتجاز مما  الجھة التي تشرف على السجون

یعود  وأ ,اسناد التحقیق الى جھة محایدة بموجب االتفاقیة مدار البحث التي تنص على ضرورة

عجز الكوادر المتخصصة في الطب العدلي عن الكشف عن االدلة المتعلقة  السبب الى

دون  ربما یحولمن قبل الجھات المختصة بالتعذیب، كما ان عدم الجدیة في متابعة الموضوع 

 .)58( الوصول الى نتائج لھذه الشكاوى

انھ من الواضح ان مراقبة اماكن االحتجاز عن طریق جھة رقابیة حیادیة ومستقلة من فوبالتالي 

عالنیة االعتقال واالحتجاز في األماكن الضمانات المھمة وتبین التجارب من الواقع العملي ان 

والرقابة الدائمة من الجھات الرقابیة التي تتسم بالخبرة واالستقالل والحیادیة على تلك  المعروفة

االماكن في االوقات المختلفة وبدون اعالم مسبق لھ اھمیة فائقة في الحد من انتھاكات الحقوق 

على  طالعواال ماكنھذه األبد من تسھیل دخول المراقبین على  والضمانات اثناء االحتجاز. وال

على انفراد الوثائق والمستندات واللقاء المباشر مع االشخاص المحتجزین واصحاب العالقة و

 ال بد أن تكون والتمكین من اجراء الفحوصات الطبیة لكشف ضحایا التعذیب. وبنفس الوقت من

الزیارات والرقابة والمقابالت ھو ضمان معاملة مشروعة للمحتجزین والموقوفین  مناالھداف 

 مان ظروف مالئمة ألماكن ومراكز االحتجاز بشكل یحفظ للمتجزین الكرامة االنسانیة. وض

اجماالً, الضعف والمشاكل التي تتعلق في كثیر من الضمانات االساسیة التي تساھم في الحیلولة 

 المنتظمةدون وقوع حاالت التعذیب واساءت المعاملة من الممكن اكتشافھا من خالل الرقابة 

واتخاذ االجراءات المالئمة ومفاتحة  الزیارات التفتیشیة المستمرةتنفیذ  من خالل الفعالةو

 مشاكل. للالسلطات المختصة من اجل ایجاد الحلول 

ھي الجھود الدولیة المبذولة في ومن التطورات الحدیثة التي تستحق الذكر في ھذا الصدد 

في مراقبة حاالت التعذیب.  نیةنساالالإذیب وغیره من ضروب المعاملة مواجھة جریمة التع

العاملة في مجال حقوق االنسان تقوم بالمراقبة  قلیمیةواإلواللجان الدولیة  العدید من المنظمات

مم المتحدة االحمر الدولیة, المقرر الخاص لألمثل اللجان الدولیة المتنوعة واھمھا لجنة الھالل 
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المعني بالتعذیب, لجنة منع التعذیب. كذلك على المستوى المحلي توجد لدى الدول كثیر من 

األلیات واللجان العاملة بھذا الشأن مثل منظمات حقوق االنسان الحكومیة وغیر الحكومیة 

ویمكن القول انھ رغم الدور ومنظمات المجتمع المدني واللجان الرقابیة البرلمانیة وغیرھا. 

الحد من االنتھاكات  ال تستطیععلى انفراد  اال ان أي منھا اتئالھیھذه  لذي تضطلع بھالمھم ا

بد من تظافر الجھود بمختلف الطرق وعلى كافة المستویات في تطویر  بل ال اثناء التحقیق

 النظام القانوني الجنائي للدولة من اجل حمایة معاییر العدالة الجنائیة واحترام حقوق األنسان. 

ن شك, الھیئات واللجان والمنظمات الدولیة العاملة في شوؤن حقوق االنسان لھا دور فاعل بدوو

من  ما یعززو البلدان في العمل على احترام معاییر العدالة الجنائیة داخل النظام الجنائي لمختلف

دورھا على خالف الھیئات الوطنیة ھو تجاوز صعوبة السماح بدخول مؤسسات النظام القانوني 

سسات الحقوقیة االخرى مما یجعل ومراكز شرطة ومراكز احتجاز والمؤلدول من محاكم ل

ا من اجل ضمان حضورھ العمل والتعاون المشترك مع الھیئات المحلیة دورھا اكثر فاعلیة عند

. فالھیئات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني یمكنھا ان جراءاتواإلالمستمر لمراقبة سیر العمل 

سسات الحقوقیة ؤر الوقت في رقابة المیخصوصا بتوف اخرى في الرقابة والتطویر تضیف ابعاد

 خصوصاً أماكن االحتجاز. 

وعلیھ من الضروري للعراق االنضمام الى البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة مناھضة 

التعذیب الذي یسمح بأنشاء نظام قوامھ زیارات منتظمة تضطلع بھا ھیئات دولیة ووطنیة 

وكذلك, بحسب رأي المفوضیة العلیا لحقوق االنسان العراقیة, قبول  االحتجازمستقلة ألماكن 

من اتفاقیة  88اختصاص اللجنة في تسلم ودراسة البالغات الواردة من االفراد وفق المادة 

 .)59( مناھضة التعذیب

التابعة للسلطات، وضرورة قیام االدعاء العام بدوره الرقابي على جمیع مراكز اإلعتقال  

 تتوفر فیھا عوامل االستقالل والحیادیة والمھنیة ممنوطنیة ال الرقابة ألیات تفعیلبنفس الوقت, و

ایضاً بدوره یساھم في تعزیز فعالیة دور الھئیات الدولیة  مثل المفوضیة العلیا لحقوق االنسان

ة واصالح عوامل الضعف ویوفر االرضیة الصالحة للتعاون والتنسیق المشترك من اجل الرقاب

 تفعیل ألیات . وكذلكللنظام القانوني الجنائي للدولةفي االمكانیات البشریة والمستلزمات المادیة 

قامة ا ایجاد االلیات المناسبة لتسھیل ومن ضمنھا الواقعة تعامل مع االنتھاكاتللالرصد والرقابة 

 نسانیةالالإیمة التعذیب وضروب المعاملة جرضد مرتكبي والتحقیق من جھة محایدة الشكوى 

  .واقبخوف من العال الخشیة اودون  ھذه االلیاتاللجوء إلى و

 الخاتمة
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للمعاییر الدولیة بعد العدالة الجنائیة في العراق  موائمة بعد أن انتھینا من دراستنا لموضوع

جملة یقابلھا توصلنا الى نتائج عدیدة و لى االتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیبا نضماماال

 مقترحات نوجزھا على النحو االتي:

ة بمكافحة التعذیب وغیره . لم تكن المواثیق الدولیة والتشریعات الداخلیة لبعض الدول المعنی1

بد من التسلیم بأنھ  المعاملة القاسیة والالإنسانیة موفقة في ایراد تعریف للتعذیب وال من ضروب

قادر على مواكبة مرور الزمن  قانونيرع ایراد تعریف للتعذیب كمصطلح للمش لیس مھما

مھمة التوصل الى  بقدر تقدیمھ وصف ضمني وافي ومن االجدر ترك واستیعاب التطورات

. وبالتالي حسنا فعل المشرع العراقي الى الفقھ الجنائي وضع صیاغة تعریف لجریمة التعذیب

لتعذیب في متن قانون العقوبات النافذ واكتفى بتقدیم وصف ضمني عندما لم یذكر تعریفاً محددا ل

یكون جامعاً مانعاً مع مرور الزمن وتطور  ایراد تعریف یكتنفھ القصور وال وذلك للحیلولة دون

 .اسالیب التحقیق الحدیثة

ن فلسفة المشرع الدولي والمحلي بخصوص الحمایة الجنائیة لألشخاص من التعذیب تتجسد أ. 2

وضع  ترتب على ذلكرادة دور وقائي وبسط حمایة لألشخاص من خطر االعتداء. وفي ا

االداریة في مواجھة الجریمة ومنع  وأالقضائیة  وأالمشرع الدولي جملة من االلیات القانونیة 

قبل وبعد وقوعھا بالفعل وبشكل یوائم المعاییر الواردة في  سواء الحاق االیذاء باألشخاص

لمناھضة التعذیب وغیره من ضروب القسوة. وبالرغم مما تقدم تبین من خالل  االتفاقیة االممیة

البحث بعض الھفوات في النصوص التشریعیة وفي الواقع العملي ال تنسجم مع معاییر المشرع 

 . والبد من بذل وتوفیر المزید من الجھود واالمكانیات من اجل اصالحھا الدولي

متطلبات المشرع  غرارعلى و یحصرالموقفھ  من خاللھ نص یبینالمشرع العراقي  یضع. لم 3

الدولي من عدم شمول جریمة التعذیب في أحكام العفو العام او الخاص وبالتالي من الضروري 

النص على عدم شمول جریمة التعذیب من احكام اي قانون عفو و ایراد نص بھذا الخصوص

ً  وال .یصدر مستقبال تعدیل والغاء النصوص التي تتضمن اضفاء الحصانة على  من بد ایضا

. ثقافة االفالت من االتھام والعقابوذلك تفادیا للمحاذیر التي تترتب على ات اعمال السلط

وكذلك لم یوضح المشرع العراقي موقفھ من تقادم الدعوى الجزائیة او المدنیة في االعتداءات 

والقانون عموما, باستثناء بعض الحاالت التي اخذ بھا  التي تستھدف الحقوق التي كفلھا الدستور

 ً ) من الدستور 37) الى المادة (بالتقادم على سبیل الحصر. علیھ نقترح اضافة فقرة (رابعا

العراقي النافذ تؤكد عدم سقوط الدعوى الجزائیة ودعوى التعویض عن جرائم التعذیب 

 والمعاملة القاسیة.
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االصلیة المختصة بسلطة التحقیق ھي قاضي التحقیق والمحقق  حدد المشرع العراقي الجھة. 4

القضائي تحت اشراف االول والمعین بأمر من مجلس القضاء االعلى (وزیر العدل سابقا). 

وفي الواقع  .وبصفة استثنائیة منح ھذه السلطة الى عضو الضبط القضائي واالدعاء العام

ضباط الشرطة ومفوضیھا  الىالتحقیق  ویلتخ العملي تم التوسع في ھذا االستثناء بخصوص

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة مما  50حكام المادة حت ذریعة قلة القضاة والمحققین وأت

الضغط  تسلیطیفسح المجال الى من ینشد النجاح السریع او من یفتقر الى الخبرة التحقیقیة على 

وما تقدم ذكره  اثناء التحقیق. على االعترافات والمعلومات منھ للحصول واالكراه ضد المتھم

السعي الحثیث في دعم انشاء مكاتب التحقیق القضائي بدال من تكلیف ضباط ب التوصیة یقتضي

 الشرطة ومفوضیھا بأجراء عملیات التحقیق.  

 السجن وأوالخاصة بجریمة التعذیب عقوبة الحبس من قانون العقوبات  )333( . حددت المادة5

من دون تحدید الحدین االدنى او االقصى لھما او الحدھما من اجل فسح المجال  لھذه الجریمة

لمحكمة الموضوع لتقدیر العقوبة حسب وقائع وظروف الجریمة ونتائجھا مما یجعل من الناحیة 

ة ساعة الى عشرین سن 24العملیة العقوبة المقدرة من قبل المشرع لجریمة التعذیب تتراوح من 

یعاقب مرتكبھا والتعذیب من نوع الجنایات جریمة  . ونقترح ان تكونان كان السجن مؤبداً 

بالسجن انسجاما مع متطلبات المشرع الدولي باعتبار جرائم التعذیب من الجرائم الخطیرة التي 

 تستوجب عقوبات شدیدة ورادعة.

من  )5المادة ( علیھا في. على خالف متطلبات الوفاء بااللتزامات التعاقدیة المنصوص 6 

على امكانیة ان تجري المالحقة تفاقیة مناھضة التعذیب لم ینص مشرعنا العراقي صراحة أ

ارتكاب الجریمة بغض النظر عن مكان جرائم التعذیب والمعاملة الالإنسانیة  يالقضائیة لمرتكب

الجرائم المشمولة قانوني بخصوص  ادراج تعدیل نقترح وبالتالي استنادا لالختصاص الشامل.

 القضائي االختصاصالتعذیب ضمن جریمة یدخل النظر في بموجبھ  باالختصاص الشامل

     . العقوباتقانون المنصوص علیھ في  لالختصاص الشامل انھا تخضع على اعتبار العراقي

ان الكشف الطبي النزیھ والسریع من عوامل مناھضة التعذیب واساءة المعاملة التي تلبي  .7

یؤاخذ على النظام الجنائي العراقي  وبھذا الخصوص ما مدار البحث تطلبات تنفیذ االتفاقیةم

وعلى خالف بعض التشریعات االخرى ھو عدم تخصیص طبیب مختص ومتفرغ في الموقف 

ویقوم بزیارات بین فترات قصیرة لالطالع على االحوال الصحیة  یشرف على الموقوفین

االلتفات ومعالجة ذلك بتعیین طبیب  مما یقتضي بصورة دوریةللموقوفین والكشف علیھم 

 الطبیة الخبرة على المحتجزین بعض إحالة رفضھم التحقیق قضاة بعض على ویؤخذ. للموقف

وتعدیلھا بما یسمح من اجراء الكشف الطبي  القانونیة المواد في النظر اعادة يمما یقتض العدلیة
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واعتبار قرار قاضي التحقیق في حالة  التعذیب لمناھضة االممیةاالتفاقیة  من اجل موافقة احكام

 .الرفض من القرارات القابلة للتمییز امام محاكم الجنایات بصفة تمییزیة

في ادراج متطلبات المشرع الدولي  خالفلم یوضح المشرع العراقي موقفھ صراحة وعلى . 8
مع  ي كل معاھدة تسلیم یبرمھا العراقجرائم التعذیب ضمن الجرائم القابلة لتسلیم مرتكبیھا ف

 انھ معقولة بألسباعدم تسلیم الدولة اي شخص الى بلد اخرى اذا ظن  االخذ بنظر االعتبار
 .سوف یتعرض للتعذیب في ذلك البلد

بخصوص مقدار الدول  كثیر منلعراقي على النظام الجنائي ا البحث الى تفوقشار أ. 9
تعود الى  للمتھم ومع ذلك اشار البحث الى جملة من الخروقات التي منحھاالتي ی ضماناتال

 الواقع ممالحقوق والضمانات على ارض ا للنصوص التي تضمن تلكالتطبیق الفعلي صعوبة 
انفاذ وتطبیق معاییر العدالة الجنائیة وبالتالي خرق مبدأ سیادة القانون. اثر ذلك سلبیا على 

المبالغة في  وعلى اقل تقدیر عدموااللتفات الى تلك المشكلة یتطلب التطبیق السلیم للقانون 
لیس من السھل على السلطات  الدفاع األمر الذي یصبح معھ لضماناتالنص على سقف عالي 

 رض الواقع.على أ ضماناتلتلك ال الفعلي التطبیق

 الھوامش

                                                           
 للطباعة دار الثقافةالثالث، تاب الك الخاص،القسم  العقوبات،التعلیق على قانون  مجدي،مستشار مصطفى ال )1(

 .8ص  ،1988 القاھرة، ،والنشر
) من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة او 1( المادة )2(

 المھینة.
مع االخذ بنظر االعتبار بھذا الخصوص العدید من االلتزامات الدولیة الواردة باالتفاقیات الدولیة واالقلیمیة  )(3

 1966ذیب مثل العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة ومصادر القانون الدولي االخرى المناھضة للتع
 وغیرھا من االتفاقیات والصكوك الدولیة.   1948واالعالن العالمي لحقوق االنسان 

 ) من اتفاقیة مناھضة التعذیب.2/1المادة ( (4)
)5(                          Velasquez Rodriguez v. Honduras, Inter-Am. Ct. H.R. para. 187. 
)6( CAT, Concluding Observations on Uzbekistan, UN Doc. A/55/44, 1999, para. 

80. 
 HRC, Concluding Observations on Uzbekistan, U.N. Doc. CCPR/CO/71/UZB/ 
Add.2, 2004, para. 2(I).  

 
) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 7) و (2) من االتفاقیة تنظر كذلك المواد (2لمادة (ا )7(

    -وكذلك قرارات لجنة االمم المتحدة لحقوق االنسان
HRC General Comment No. 20 &13; HRC, Concluding Observations on Sri Lanka, 
UN Doc. CCPR/CO/79/LKA, 2003, para. 9. 

 من اتفاقیة مناھضة التعذیب. 13و  12المواد  ) 8(
تضمن كل دولة طرف ، في نظامھا القانوني ، إنصاف  .1من اتفاقیة مناھضة التعذیب تنص ( )14(مادة ال )9(

عادل ومناسب بما في ذلك وسائل من یتعرض لعمل من أعمال التعذیب وتمتعھ بحق قابل للتنفیذ في تعویض 
أعادة تأھیلھ على أكمل وجھ ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدي علیة نتیجة لعمل من أعمال التعذیب ، یكون 

لیس في ھذه المادة ما یمس أي حق للمعتدي علیھ أو لغیره . 2. لألشخاص الذین كان یعولھم الحق في التعویض
 .مقتضى القانون الوطني)من األشخاص فیما قد یوجد من تعویض ب

(10) Blanco Abad v Spain, CAT Communication No. 59/1996, 14 May 1998, para. 
8.2. 
 ینظر: (11)
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 Ristic v Yugoslavia, CAT Communication No. 113/1998, 11 May 2001, para. 9.5. 
Dimitrijevic v Serbia and Montenegro, CAT Communication No. 207/2002, 24 
November 2004, para. 5.4. 

(12)              Rodriguez v Uruguay, HRC Communication No. 322/1988, 19 July 
1994. 

13)( Urra Guridi v Spain, CAT Communication No. 212/2002, 17 May 2005, para. 
6.7  
14)( CAT, Concluding Observations on Azerbaijan, UN Doc. A/55/44, 1999, 

§69(c);    
CAT,Concluding Observations on Senegal, UN Doc. A/51/44, 1996, §117; CAT, 
Concluding Observations on Chile, UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004, §7b; CAT, 
Concluding Observations on Bahrain, UN Doc. CAT/CO/34/BHR, 2005, §6d; CAT, 
Concluding Observations on Cambodia, UN Doc. CAT/C/CR/31/7, 2005, §6. 

15)( General Recommendations of the Special Rapportuer on Torture 
E/CN.4/2003/68, para. 26.                                                                                             

                                
(تضمن كل دولة طرف عدم االستشھاد بأیة أقوال  :على ) من اتفاقیة مناھضة التعذیب تنص15مادة (ال (16)

، أال أذا كان ذلك ضد شخص متھم بارتكاب للتعذیب ، كدلیل في أیة إجراءات یثبت انھ تم اإلدالء بھا نتیجة
 ). التعذیب كدلیل على اإلدالء بھذه األقوال

ال یجوز ألیة دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن  (:على تنص ) من اتفاقیة مناھضة التعذیب3المادة ( )(17
تعیده ( أن ترده)  أو إن تسلمھ إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لدیھا أسباب حقیقیة تدعو إلى االعتقاد بأنھ سیكون 

 ). في خطر التعرض للتعذیب
تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما یلزم من (: على تنص اتفاقیة مناھضة التعذیبمن  2) فقرة 5المادة ( )(18

اإلجراءات إلقامة والیتھا القضائیة على ھذه الجرائم في الحاالت التي یكون فیھا مرتكب الجریمة المزعوم 
 . )موجودا في أي إقلیم یخضع لوالیتھا القضائیة

19)( Guengueng and Others v Senegal, CAT Communication No. 181/2001, 17 May 
2006, para. 9.7.                                                                                                               

   
(20) CAT, Concluding Observations on Uzbekistan, UN Doc. A/55/44, 1999, para. 

80; HRC, Concluding Observations on Uzbekistan, U.N. Doc. CCPR/CO/71/UZB/   
        

Add.2, 2004, para. 2(I). 
 .13/07/2009تاریخ:ال, 4129رقم العدد: الوقائع العراقیة, جریدة )(21

 المادة ) من الدستور التونسي،23( ) من الدستور السوري، المادة53/2( وفي ذات الصیغة تقریبا المادة  )22(
  ) من دستور مصر.52(

  .1969لسنة  111رقم  قانون العقوبات العراقيمن  333تنظر المادة  )23(
االستناد  ال یجوزبأنھ ((  4/11/1964في  64/كمارك/ 174قضت محكمة التمییز في قرارھا المرقم  )24(

 على
 ، إذ یجب استماع افادتھم كشھود بعد تحلیفھم الیمین من قبل متھم آخر في القضیة ةدانإلافادات المتھمین كدلیل  

 ص )،1968بغداد ( التمییز مالفقھ الجنائي في قرارات محاكد. عباس الحسني,  المختصة )) . الجمركیةالسلطة 
 274. 
 الجزائیة . المحاكمات صولأ)) من قانون  126و  125المادتان ((  )25(
اب  3978, جریدة الوقائع العراقیة العدد 2003, حزیران / القسم الخامس 3سلطة االئتالف رقم مذكرة  )26(

2003. 
 .89, ص2016علي نوار دلف, القیمة القانونیة لالعتراف المنتزع باالكراه, مكتبة السنھوري , بیروت  )(27

 159العام رقم قانون االدعاء من  7/2). المادة 91, 19, 6المواد ( 2005ینظر الدستور العراقي الدائم  (28)
  .1979لسنة 
29)( Debra Long & Rachel Murray, "Ten years of the Robben Island Guidelines and  

prevention of torture in Africa: For what purpose?" (2012) 12 African Human Rights 
Law Journal, p. 326. 
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لبنان -جبار كاظم الصجیري, جریمة التعذیب في قانون العقوبات, منشورات زین الحقوقیة, بیروت )(30

 .50ص  2015الطبعة االولى 
Manfred Nowak and Elizabeth McArthur, “The distinction between torture and 
cruel, inhuman or degrading treatment”, Torture, Vol. 16, No. 3, 2006, pp. 147–151. 

.بحث منشور على موقع 200ص ,وصفي ھاشم عبد الكریم, جریمة التعذیب في قانون العقوبات العراقي )(31
د.  . >independence>-activities/judicial-http://gjpi.org/central مشروع العدالة الشامل: 

محمود شریف بسوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق االنسان، المجلد االول، الوثائق العالمیة، الطبعة االول 
 .695، دار الشروق ، ص2003
(32) The Redress Trust, Bringing the International Prohibition of Torture Home 

 (January 2006) p. 38. 
 .48ص , مصدر سابق, جبار كاظم الصجیري (33)
 .197المصدر السابق  )(34
 .199المصدر السابق  )(35
 . 194المصدر السابق  )(36

وللمحكمة ان تأخذ باالعتراف الصادر من المتھم امام المحقق اذا ثبت لھا بالدلیل المقنع, انھ لم یكن  (37)
في التفاصیل ینظر د. فخري عبد الرزاق  للمحقق وقت كافي إلحضاره امام قاضي التحقیق لتدوین اعترافھ.

 . 444) ص2015صلبي الحدیثي, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة (مكتبة السنھوري, بیروت, 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة قبل التعدیل القبول باالعتراف الصادر من 218اجازت المادة ( (38)

ي ثالث حاالت وھي عند انتفاء الرابطة السببیة بین االكراه وبین المتھم نتیجة االكراه المادي او االدبي ف
االعتراف, وبذلك ال عالقة لإلكراه باالعتراف الصادر. والحالة الثانیة اذا تأیید االعتراف بأدلة اخرى تقتنع 

بما یمكن معھا المحكمة بصحة مطابقتھ للواقع. والحالة الثالثة ھي اذا ادى االعتراف الى اكتشاف حقیقة ما. ر
في الحالتین الالحقتین لم یكن المشرع لكن التسلیم بالحالة االولى طالما الدلیل المستمد لیس لھ عالقة باإلكراه و

موفقاً وخصوصاً في الحالة االخیرة للوقوع في تناقض فھو من جھة عاقب على االجراء غیر المشروع ومن 
 جھة اخرى رحب بنتائجھ واعطاه الصفة الشرعیة. 

یمكن  (تعرض المتھم لإلكراه والتعذیب بموجب التقریر الطبي المؤید لذلك یجعل اقوالھ موضع شك وال )(39
 ۹٦ بعدد \ العامة الھیئة \االتحادیة التمییز محكمة حكم قضائي سلیم) قرار إلقامةاالطمئنان والركون الیھا 

 31/10/2007في  ۲۰۰۷ \ عامة ھیئة\
ً ,1المواد  تنظر )(40 , جریدة الوقائع العراقیة, 1979لسنة  المادة  159قانون االدعاء العام رقم  من 5/ ثانیا

   .1979كانون االول  27الصادر في  2746العدد 
 .84) ص2011-وزارة حقوق االنسان العراقیة, التقریر السنوي لقسم السجون والمعتقالت (بغداد (41)
قانون بخصوص السیاق القانوني واالجراءات المتبعة لمحاسبة القضاة وعضاء االدعاء العام ینظر  )(42

لسنة  159قانون االدعاء العام رقم   62و  61و  60و  58المواد  1979لسنة  160التنظیم القضائي رقم 
 .66و  65و  64و  62المواد     1979
و  412و 410وكذلك المواد (  )332, 333( المواد 1969سنة ل 111ینظر قانون العقوبات العراقي رقم  (43)
 ) 3و 2/ 413
) من الدستور یحرم جمیع انواع التعذیب النفسي والجسدي, والعبرة باي اعتراف 37نصت المادة ( (44)

 او التھدید او التعذیب. باإلكراهانتزع 
على أنھ (( لمن لحقھ ضرر مباشر ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي 10نصت المادة (  )(45

مادي أو أدبي من أیة جریمة أن یدعي بالحق المدني ضد المتھم والمسؤول مدنیا عن فعلھ مع مراعاة ما ورد 
في المادة التاسعة ، بعریضة أو طلب شفوي یثبت في المحضر اثناء جمع االدلة أو اثناء التحقیق االبتدائي أو 

ى الجزائیة في أیة حالة كانت علیھا حتى صدور القرار فیھا ، وال یقبل ذلك منھ أمام المحكمة التي تنظر الدعو
 ألول مرة عند الطعن تمییزا ))

تعلق توالتي 1994االنكلیزي لسنة  والنظام العام من قانون العدالة الجنائیة 38 -34من  وادتنظر الم )(46
  The Criminal Justice and Public Order Act 1994  بالقیود الواردة على حق المتھم بالصمت 

(CJPOA), لمزید من التفاصیل ینظرو- 
Jacqueline Hodgson, Codified Criminal Procedure and Human Rights: Some 
Observations on the French Experience, CRIM. L. REV. 165–82, 175–76 (2003). 
Richard Vogler, Reform Trends in Criminal Justice: Spain, France and England & 
Wales, 4 Wash. U. Global Stud. L. Rev. 631 (2005). 
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47)  ( Dan E. Stigall, Comparative Law and State-Building: The "Organic 

Minimalist" Approach to Legal Reconstruction, 29 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 
1 2007 32. 

(48)   (the CPA reforms gave greater protections to detained Iraqis than those to 
which 
English and French citizens are entitled) 
John C. Williamson, Establishing Rule of Law in Post-War Iraq: Rebuilding the 
Justice System, 33 GA. J. INT'L & COMP. L. at 239. (2004). 

الصادر  4103, جریدة الوقائع العراقیة, العدد 2008لسنة  53قانون المفوضیة العلیا لحقوق االنسان رقم  (49)
 .2008كانون االول  30في 
من تأسیس الوزارة بأمر  ابتداءحقوق االنسان  لوزارةتنظر التقاریر السنویة لقسم السجون والمعتقالت  )(50

 تقریر كذلك . ینظر2015وحتى الغاءھا في أب 2004لسنة  60سلطة االئتالف المؤقت (المنحلة) رقم 
(بغداد,  التوقیف, ومراكز السجون في التعذیب واقع عن تقریرالمفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق,  

 المواد في علیھا المنصوص والقانونیة الدستوریة الضمانات كل من وبالرغم تضمن االتي: الذيو )2015
 ومراكز  )ونساء رجال(  السجون من لبعض المیدانیة زیاراتھا خالل من رصدت، المفوضیة ان اال اعاله،

 عدد واستقبال التعذیب ادعاءات من العدید وجود والدفاع، والداخلیة العدل لوزارات التابعة والتوقیف االحتجاز
 حیث االحتجاز ومراكز السجون في المعاملة واساءة التعذیب حال واقع مع تتناسب ال انھا اال الشكاوى من اً 

 تقدیم في والمحكومین، الموقوفین من النزالء، قبل من كبیرین وعزوف تخوف ھناك المفوضیة الحظت
 التعذیب. الى باللجوء لھم منسوبة تھم واثبات اعترافات وانتزاع بحقھم تعذیب ممارسة حول الشكاوى

ن یكون حاصالً على شھادة بكالوریوس في القانون او دبلوم االدارة القانونیة وعند أبینما المحقق یجب  )(51
 الضرورة یجوز منح صالحیة محقق الى ضابط الشرطة بعد اداء القسم واجتیازه دورات التأھیل واالختبار. 

وعلى المحقق ان تكون لة خبرات مھنیة واسعة ومعرفة بالقوانین وخاصة قوانین االصول الجزائیة والعقابیة و  
 عن الطب العدلي ، والحیاد التام والنزاھة ھما من الصفات التي ینبغي ان تكون مالزمة للمحقق وان یبتعد

 من تخلصا لالعتراف یدفع المتھم قد إنساني ال عمل ھان على عالوة إذ االستجواب ثناءأ والتھدید العنف وسائل
وان تتوفر في المحقق مواصفات الشجاعة والذكاء وسرعة البدیھیة والعدالة والنشاط في العمل والصبر  .العذاب

والمثابرة والجدیة في العمل وتمتعة بالصفات التي یتحلى بھا لكي یؤدي واجبة على احسن وجة وان یكون 
 بعد التدقیق والتمحیص ودراسة كل الجوانب التي تؤھلھ لھذه المھمة. في التفاصیل ینظر: اختیارة لھذة الوظیفة

 .49, ص2005جمال محمد مصطفى, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة, مطبعة الزمان بغداد 
 القاضي رائد احمد حسن, دور المحقق في التحقیق االبتدائي, 

<http://www.nazaha.iq/news3.asp?page_namper=p_no13&id=13&page=1> 
 27/9/2007القاضي كاظم عبد جاسم الزیدي, التحقیق الجنائي, مجلة العدالة في 

<http://www.aladalanews.net/index.php?show=news&action=article&id=30521>    
تنظر التقاریر السنویة لقسم السجون والمعتقالت لوزراة حقوق االنسان ابتداءا من تأسیس الوزارة بأمر  )(52

. ینظر كذلك 2015وحتى الغاءھا في أب 2004لسنة  60سلطة االئتالف المؤقت (المنحلة) رقم 
 التوقیف, ومراكز السجون في التعذیب واقع عن تقریرتقریرالمفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق,  

   )2015(بغداد, 
 .209صشیماء زكي محمد, الطرق غیر المشروعة في استجواب المتھم,  (53)
تنظر التقاریر السنویة لقسم السجون والمعتقالت لوزارة حقوق االنسان, المصدر السابق.  ینظر  (54)

 شعبة سجلتھا التي تایضا اإلحصائیاتنظر  تقریرالمفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق ,المصدر السابق.
/ السلطة القضائیة االتحادیة  العام االدعاء رئاسة /االعلى القضاء مجلس في االنسان حقوق

http://www.iraqja.iq/view.2255>/<   11/8/2016في 
 المصدر السابق. (55)
(56)                        Transitional Justice Institute, The Belfast Guidelines on Amnesty 

and Accountability (2013, Transitional Justice Institute, University of Ulster) at 
<http://www.transitionaljustice.ulster.ac.uk/documents/TheBelfastGuidelinesonAmn
estyandAccountability.pdf >accessed 21 May 2016; World Conference on Human 

Rights, Vienna Declaration and Programme of Action (1993), Part II, section B.5. 
: ال یجوز تبلیغ رجل الشرطة أو 111لقوى األمن الداخلي, المادة  كمات الجزائیة(قانون أصول المحا (57)

تكلیفھ بالحضور أو إلقاء القبض علیھ إال بناء على موافقة الوزیر أو من یخولھ إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء 
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الشرطة ى إحالة رجل سبب عدم الموافقة عل: أوالً للوزیر بقرار م تنص على 113المادة . وكذلك أداء واجبھ)

على محاكم الجزاء المدنیة إذا ظھر أن الجریمة ناشئة عن قیامھ بواجباتھ الرسمیة أو بسببھا , وبناًء على 
ً من . یة مجلس تحقیقي یشكل لھذا الغرضتوص ً للبند (أوالً) من ھذه المادة مانعا ً یكون القرار المتخذ وفقا ثانیا

 .الشرطة عن تلك الجریمة) اتخاذ التعقیبات القانونیة بحق رجل
من تأسیس الوزارة بأمر  ابتداءحقوق االنسان  لوزارةتنظر التقاریر السنویة لقسم السجون والمعتقالت  (58)

ینظر كذلك  .2015وحتى الغاءھا في أب 2004لسنة  60سلطة االئتالف المؤقت (المنحلة) رقم 
تقریرالمفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق,  تقریر عن واقع التعذیب في السجون ومراكز التوقیف, 

   المصدر السابق.
المفوضیة العلیا لحقوق االنسان في العراق,  تقریر عن واقع التعذیب في السجون ومراكز  تقریر (59)

 المصدر السابق.التوقیف, 
 

 المصادر
 المصادر العربیة -اوالً 

لبنان  -بیروت(1, طجبار كاظم الصجیري, جریمة التعذیب في قانون العقوبات, منشورات زین الحقوقیة, 
2015(. 

 .)2005بغداد (جمال محمد مصطفى, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة, مطبعة الزمان 
 

 .)1968التمییز (بغداد  الفقھ الجنائي في قرارات محاكمعباس الحسني, د. 

 ).2016بیروت (, مكتبة السنھوري باإلكراهعلي نوار دلف, القیمة القانونیة لالعتراف المنتزع 

بیروت, ( مكتبة السنھوري ,ح قانون أصول المحاكمات الجزائیةفخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي, شرد. 
2015 .( 

 للطباعة دار الثقافةالثالث، الكتاب  الخاص،القسم  العقوبات،التعلیق على قانون  مجدي،مصطفى المستشار 
 .)1988 القاھرة،( والنشر،

دار (1طد. محمود شریف بسوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق االنسان، المجلد االول، الوثائق العالمیة، 
 ).2000مصر, -الشروق

 ً  المصادر االجنبیة -ثانیا

Dan E. Stigall, Comparative Law and State-Building: The "Organic Minimalist" 
Approach to Legal Reconstruction, 29 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 1 2007. 

 
Debra Long & Rachel Murray, "Ten years of the Robben Island Guidelines and 
prevention of torture in Africa: For what purpose?" (2012) 12 African Human Rights 
Law Journal. 

Jacqueline Hodgson, Codified Criminal Procedure and Human Rights: Some 
Observations on the French Experience, CRIM. L. REV. 165–82, 175–76 (2003). 

John C. Williamson, Establishing Rule of Law in Post-War Iraq: Rebuilding the 
Justice System, 33 GA. J. INT'L & COMP. L. (2004). 
 
Manfred Nowak and Elizabeth McArthur, “The distinction between torture and 
cruel, inhuman or degrading treatment”, Torture, Vol. 16, No. 3, 2006. 
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Richard Vogler, Reform Trends in Criminal Justice: Spain, France and England & 
Wales, 4 Wash. U. Global Stud. L. Rev. 631 (2005). 
 
The Redress Trust, Bringing the International Prohibition of Torture Home (January 
2006). 

Transitional Justice Institute, The Belfast Guidelines on Amnesty and Accountability 
(2013, Transitional Justice Institute, University of Ulster) at 
<http://www.transitionaljustice.ulster.ac.uk/documents/TheBelfastGuidelinesonAmn
estyandAccountability.pdf > accessed 21 May 2016.  

World Conference on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action 
(1993), Part II, section B.5. 

 ً  االتفاقیات الدولیة: -ثالثا

التي  1984اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة او المھینة 

 .1984/ كانون االول/  10أقرتھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

 .1966لحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة الخاص باالعھد الدولي 

  .1948االعالن العالمي لحقوق االنسان 

 ً ولجنة مكافحة ) HRCلجنة حقوق االنسان(  الصادرة عناالمم المتحدة  وتقاریر قرارات -رابعا
 :)Special Rapportuer on Torture( ) والمقرر الخاص للتعذیبCATالتعذیب( 

Blanco Abad v Spain, CAT Communication No. 59/1996, 14 May 1998. 
Ristic v Yugoslavia, CAT Communication No. 113/1998, 11 May 2001. 
Dimitrijevic v Serbia and Montenegro, CAT Communication No. 207/2002, 24 
November 2004. 
Urra Guridi v Spain, CAT Communication No. 212/2002, 17 May 2005.  
Guengueng and Others v Senegal, CAT Communication No. 181/2001, 17 May 
2006. 
Rodriguez v Uruguay, HRC Communication No. 322/1988, 19 July 1994. 
CAT, Concluding Observations on Azerbaijan, UN Doc. A/55/44, 1999. 
CAT, Concluding Observations on Senegal, UN Doc. A/51/44, 1996. 
CAT, Concluding Observations on Chile, UN Doc. CAT/C/CR/32/5, 2004.  
CAT, Concluding Observations on Bahrain, UN Doc. CAT/CO/34/BHR, 2005. 
CAT, Concluding Observations on Cambodia, UN Doc. CAT/C/CR/31/7, 2005. 
CAT, Concluding Observations on Uzbekistan, UN Doc. A/55/44, 1999. 
HRC, Concluding Observations on Uzbekistan, U.N. Doc. CCPR/CO/71/UZB/ 
Add.2, 2004. 
HRC General Comment No. 20 &13.HRC, Concluding Observations on Sri Lanka, 
UN Doc. CCPR/CO/79/LKA, 2003. 
General Recommendations of the Special Rapportuer on Torture, E/CN.4/2003/68. 
 

 ً  :والقرارات القضائیة والتقاریر الصادرة في العراق القوانین -خامسا
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ایلول  15في 1778, منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد 1969لسنة  111رقم  قانون العقوبات العراقي

1969. 
 . 2005ایار  28في  4012, منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد 2005الدستور العراقي الدائم 

في  2004, منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد  1971لسنة  23رقم  قانون أصول المحاكمات الجزائیة
 .1971ایار  31

 27في  2746ریدة الوقائع العراقیة العدد جمنشور في , 1979لسنة  المادة  159قانون االدعاء العام رقم 
 .  1979كانون االول 

كانون  17في  2746, منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد1979 لسنة 160ون التنظیم القضائي رقم قان
 .1979االول 

لصادر في ا 4103, جریدة الوقائع العراقیة, العدد 2008لسنة  53قانون المفوضیة العلیا لحقوق االنسان رقم 
 . 2008كانون االول  30

, منشور في جریدة الوقائع العراقیة 2008لسنة  17رقم  قانون أصول المحاكمات الجزائیة لقوى األمن الداخلي 
 .2008اذار  17في  4068العدد 

 .)2011-وزارة حقوق االنسان العراقیة, التقریر السنوي لقسم السجون والمعتقالت (بغداد
 الفقھ الجنائي في قرارات محاكمد. عباس الحسني,  /4/11في  64/كمارك/ 174التمییز المرقم محكمة قرار 

 .)1968التمییز (بغداد 
 .31/10/2007في  ۲۰۰۷ \ عامة ھیئة\ ۹٦ بعدد \ العامة الھیئة \االتحادیة التمییز محكمة قرار

 .2003اب  3978الوقائع العراقیة العدد , جریدة 2003, حزیران / القسم الخامس 3سلطة االئتالف رقم مذكرة 
من تأسیس الوزارة بأمر سلطة  ابتداءحقوق االنسان  لوزارةتنظر التقاریر السنویة لقسم السجون والمعتقالت 

 .2015وحتى الغاءھا في أب 2004لسنة  60االئتالف المؤقت (المنحلة) رقم 
 التوقیف, ومراكز السجون في التعذیب واقع عن العلیا لحقوق االنسان في العراق,  تقریر تقریر المفوضیة

 .)2015(بغداد, 
 

 ً  1994االنكلیزي لسنة  والنظام العام قانون العدالة الجنائیة القوانین االجنبیة:  -سادسا

The Criminal Justice and Public Order Act 1994 (CJPOA) 

 ً  مواقع االنترنت: -سابعا
رائد احمد حسن, دور المحقق في التحقیق االبتدائي, القاضي 

1http://www.nazaha.iq/news3.asp?page_namper=p_no13&id=13&page= 
 

 27/9/2007في العراقیة كاظم عبد جاسم الزیدي, التحقیق الجنائي, مجلة العدالة القاضي 
http://www.aladalanews.net/index.php?show=news&action=article&id=30521     

بحث كلیة القانون, جامعة البصرة  ,وصفي ھاشم عبد الكریم, جریمة التعذیب في قانون العقوبات العراقي
 activities/judicial-http://gjpi.org/central- منشور في موقع مشروع العدالة الشامل: 

independence 
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 الدعایة االنتخابیة في النظم السیاسیة

 م.م .حسین جلیل الحمداني
 قسم القانون / كلیة الكوت الجامعة

 المقدمة

اصبحت الدیمقراطیة احدى ركائز المجتمعات الحدیثة وحظي بلدنا العزیز بنسمات ربیع 
االنسان . كما ارتفعت اصوات المصلحین في االونھ الدیمقراطیة وبالحریات العامة وحقوق 

االخیرة مطالبة بتطویر القوانین العراقیة المنظمة ألعمال الدعایة االنتخابیة . كما ان موضوع  
حق االنتخاب بوصفھ حقا دستوریا فھو یرتبط ارتباطا وثیقا بالنظام الدیمقراطي النھ كلما 

یة من المجتمع . تحققت ارادة الناخبین في االختیار ماحازدھر حق االنتخاب ونال كل اھتمام و
 الصحیح لممثلیھم في المجلس النیابي . ویتم اختیار نواب الشعب باالنتخاب دون التعیین.

 

 اشكالیة البحث

لقد تطورت مراقبة الدعایة االنتخابیة في السنوات االخیرة لكونھا تعد عنصرا اساسیا في اي 
وھذا الشيء یعد واقعي خاصة عند تطبیق الدیمقراطیة . ان االمم المتحدة عملیة انتخابیة 

واالتحاد االوربي بخبراتھم الضخمة في مراقبة الدعایة االنتخابیة ادركتا دوما االھمیة البالغة 
لمراقبة عملیة القیام بالدعایة االنتخابیة وعملتا بفاعلیة لزیادة قدرة المراقبة المحلیة في جمیع 

.وفیما یتعلق بالموضوع العراقي فأن برامج المراقبة  المحلیة للدعایة االنتخابیة تعد اكثر الدول 
ان مراقبة الدعایة االنتخابیة اثناء  .اھمیة وخطورة للتأكد من اجراء انتخابات حقیقیة ونزیھة 

ثراء شفافیة مدة االنتخابات ال یتم بمجرد رفع تقاریر عن العملیة االنتخابیة بل انھا مھمة ایضا ال
العملیة كلھا ومنع االعمال العسكریة والتزویر و االعتداء على الدعایة االنتخابیة للمرشحین 
المنافسین وبشكل عام تعد المراقبة عملیة مھمة لبناء الثقة لدى الناخبین والمشاركین بالرقابة 

 حتى ظھور النتائج.

 منھجیة البحث

الجنائیة للدعایة االنتخابیة على الدراسة المقارنة لثالثة لقد اعتمدنا في درستنا لموضوع الحمایة 
مع تركیزنا على التجربة العراقیة في میدان الدعایة  .من الدول ھي مصر و فرنسا و العراق

االنتخابیة والتي تعد تجربة رائعة على مستوى القاعدة القانونیة او التطبیق العملي على الرغم 
 من كونھا تجربة جریئة وحددت الضمانات للدعایة االنتخابیة .

 الفصل االول
 مفھوم الحمایة الجنائیة للدعایة االنتخابیة

شرع عندما یقرر اعتبار بعض االفعال جرائم ذلك الن ارتكابھا یسبب ضررا للمجتمع ان الم
التي یجدھا المشرع .سواء على حیاة افراده او اموالھم او اعراضھم او غیر ذلك من المصالح 

جدیرة بالمحافظة علیھا وذلك ان النھي عن فعل او االمر باتیانھ ال یكفیان لحمل االفراد على 
ذلك ان للحمایة .ذلك شرع العقاب الذي یمثل مجرد النص علیھ ردعا لالفراد االنصیاع ل
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الجنائیة مفھوما معینا الن تقریر التجریم انما وجد لحمایة المصالح التي رأى المشرع انھا 
فالمشرع عندما یعطي الوصف  .جدیرة بالحمایة لذلك قام بتحدیدھا بالنص علیھا بالقانون

مصلحة المجتمع تقتضي منھ التدخل وتطلب منھ فرض العقوبة  الجرمي الي فعل ذلك الن
فالحمایة الجنائیة تعني سعي المشرع لتوفیر اقصى حد من الحمایة لمجموعة المصالح االساسیة 

 .والجوھریة للمجتمع

 المبحث االول
 مفھوم الدعایة االنتخابیة

تماثلة عبارة الحملة بادئ ذي بدء فان استخدام مصطلح الدعایة االنتخابیة والذي 
 .االنتخابیة ولكن استخدامھ على ھذا النحو قد یفھم منھ اقتصاره على االنتخاب دون االستفتاء

ونحن نتجاوز ھذا االختالف االصطالحي ذلك ان الجرائم محل البحث تتصل من الجانب 
صافھا بسمات تلیل من شأنھا بالنسبة لھ وانما الالواقعي باالنتخاب ولیس االستفتاء دون التق

وھي الحكومة او نظام الحكم الذي یجري   خاصة لوحدة الجھة القائمة على رسم سیاستھا
وخطورة موضوع الدعایة االنتخابیة فأن التشریعات ألھمیة. وبالنظر االستفتاء في ظلھا

االنتخابیة المختلفة تولیھا اھتماما بالغا وذلك من خالل اخضاعھا لمجموعة من القواعد تھدف 
ي مجموعھا الى االبقاء علیھا في االطار المخصص لھا وتحدید العالقة التي یجب ان تكون ف

والذي یھمنا مما لھ صلة مباشرة بجزئیة موضوع البحث .بین المرشح واجھزة الدولة المعنیة 
اخضاع الدعایة االنتخابیة لقواعد تنظیمیة مسبقة تشكل االطار او الحدود التي یتحرك في 

 رشح ویمارس حقھ المشروع في ھذه الدعایة  استنادا الى جوھر الدعایة االنتخابیة داخلھا الم

 المطلب االول
 معنى الدعایة االنتخابیة

لیس من السھل ان نحدد مفھوما  للدعایة االنتخابیة  وذلك الختالف المذاھب و 
یمكن ان نقول ان كلمة (الدعایة) استخدمت  التي تعاملت معھا اال اننا .االیدیولوجیات والفلسفات

م اسس البابا ( غریغوري) الخامس 1622الكنیسة الرومانیة .ففي عام  اول مرة في وصف
بمؤسسة الدعایة لتدریب رجال الدین على القیام باالعمال التبشیریة ففي سنة  عشر ما یسمى

 لتكون مركزا لتدریب المبشرین . م انشأ البابا اریان الثامن ( ھیأة تدریبیة للدعایة ) 1627

) بأنھا اصطالح یطلق على عملیة نشر propagandaومن التعاریف المنتشرة للفظة دعایة (
االفكار وحث االخرین على االقتناع بھا اي دعوتھم على اعتناق فكرة معینة ویعود اصل كلمة 

نشر و ) اي مخصص للpropagands) من الكلمة الالتینیة (propagandaدعایة (
)propaganda اي نشر واصل فعلھا ینشر او زرع الشجیرات الصغیرة كي تنمو وتترعرع (

) بأنھا " اي ترابط او وسیلة  the short oxford Englishویعرفھا قاموس اكسفورد (
 منتظمة او حركة مدبرة ومنسقة بقصد بث او نشر او ممارسة معینة ". 

فرد او جماعة لتكوین اراء جماعات اخرى او تغیرھا او تكون الدعایة محاولة مدبرة من قبل 
 السیطرة علیھا بأستخدام وسائل االتصال بحیث تتوافق ودور افعالھ مع رغبات رجل الدعایة.

ونعتقد بأنھ یمكن تعریف  .وقد وردت للدعایة االنتخابیة تعریفات عدة في التشریعات االنتخابیة
یبذل من جھود خالل مدة زمنیة محددة تھدف في  مجموع ما((الدعایة االنتخابیة بأنھا 

مجموعھا الى التاثیر في توجیھ سلوك الناس نحو اتجاه معین ما كان یسلكونھ لو ال تظافر تلك 
 .))الجھود
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 المطلب الثاني
 تحدید مدلول الدعایة االنتخابیة

تعریف ومعنى عام وخاص ینحصر ویتحدد البد ان یكون لكل كلمة ولكل اصطالح 
بمؤشرات وصور واضحة تستمد وضوحھا من واقعھا ومن شعاع محیطھا ومن اعماق تكوینھا 

 ومراحل سیرھا واھدافھا .

 المدلول اللغوي للدعایة االنتخابیة 

وھو  .المدلول اللغوي والمعنى السائد لكلمة الدعایة التي ھي اصال كلمة مشتقة من كلمة الداعي
و الترغیب الحسي الذي یمارسھ الداعي لغرض ان یتقبل " فن التأثیر و االقناع و االغراء 

 غیره بالقناعة الفكریة وجھات نظرة واراءة وافكارة واعمالھ ".

 الدعایة في اللغة تعني الترویج المر او مذھب او راي بالكتابة والخطابة ونحو ذلك . 

او لمبدأ  دعوتي : طلب احضارة لشخص او لحزب –دعاء  –ودعوة  –دعوا  –(دعا) بالشيء 
 او غیر ذلك ومنھا وزارة الدعایة ودائرة الدعایة.

على  2008) لسنة 36كما یحظر قانون انتخاب مجالس المحافظات و االقضیة والنواحي رقم (
كما  .جمیع المرشحین القیام بأیة دعایة انتخابیة تنطوي على خداع الناخبین او التدلیس علیھم

یحظر استخدام اسلوب التجریح او التشھیر باالخرین في الدعایة االنتخابیة . ویحظر ایضا 
االنفاق على الدعایة االنتخابیة من المال العام كما یحرم استخدام المؤسسات و المرافق العامة 

القیام  كما یحظر حظرا تاما استغالل السلطة او مراكز الوظیفة العامة في .للدعایة االنتخابیة
بأي نشاط دعائي مباشر او غیر مباشر بھدف التأثیر على الناخبین لصالح اي من المرشحین 
وسوف نتناول في ھذا الموضوع المدلول االصطالحي للدعایة االنتخابیة في التشریع والقضاء 

 والفقھ.

 اوال : الضمانات في التشریع

لمرشحین في اثناء مدة الدعایة االنتخابیة لقد كفلت كافة التشریعات االنتخابیة توفیر ضمانات ل
 وتجریم االفعال التي تضر بسیر الحملة الدعائیة وتقدیر جزاءات مناسبة بحق المخالفین.

 

 ثانیا : المدلول في القضاء 

تولیھا اھتماما بالغا نظر الى اھمیة وخطورة ھذه الدعایة فان التشریعات االنتخابیة المختلفة بال
تھدف في مجموعھا االبقاء علیھا  .اعھا لمجموعة من القواعد او المبادئوذلك من خالل اخض

في االطار المخصص لھا وتحدید العالقة التي یجب ان تكون بین المرشح واجھزة الدولة 
والذي یھمنا مما لھ صلة مباشرة بالجزئیة موضوع البحث اخضاع الدعایة االنتخابیة .المعنیة 

االطار او الحدود التي یتحرك في داخلھا المرشح ویمارس حقھ لقواعد تنظیمیة مسبقة تشكل 
 المشروع في ھذه الدائرة.
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 ثالثا : المدلول في الفقھ

حدثین ممن تناولوا الدعایة االنتخابیة في مؤلفاتھم الى ان عض الفقھاء المیمیل االتجاه لدى ب
مما تثیرة من خصومات وھي مما یرفضھ الذوق االسالمي .الدعایة االنتخابیة او السیاسیة 
خبرائھا یبیعون الذمم كما ان .ن تلفیق التھم وحیاكة المؤامرات واحقاد وما یتركب فیھا احیانا م

. االمر الذي من شأنھ وضوضاؤھا تتجاوز اھدافھا المنشودةوینشرون االكاذیب ویبذلون المال 
ة على مدى ثقل الرئاسوقف نجاح المرشح وحصولھ على عضویة البرلمان او الفوز بمقعد ان ی

على اعطاء الوعود الخادعة وما تتركھ من اثار نادرا ما یسلم المجتمع  مركزه المالي وقدرتھ
 من اضرارھا.

 المبحث الثاني
 التطور التشریعي للدعایة االنتخابیة في التشریعات القدیمة

التي الحرب تم منذ قدیم الزمن االستفادة من الدعایة من قبل المجتمعات المستقلة في ح
قبل التعرف على ھذا المصطلح او فھم معناه فاالنسان البدائي عندما كان یرفع قبضتھ .والسلم 

ان اوجھ .ویصرخ متحدیا االخرین فھو كان یستخدم بذلك الضغط النفسي على ارادة خصمة 
بشریة النشاط الدعائي تم استخدامھا من قبل الحضارات القدیمة مما یجعل الدعایة قدیمة قدم ال

وبدأوا بممارسة االسالیب الدعائیة لتحقیق اھدافھم للسیطرة  .فقد عرفھا القادة منذ االف السنیین
على العالم فتاریخ الحضارات القدیمة والسیما حضارة وادي الرافدین في العراق تشیر الى 

لغرض االعالن عن بعض االشخاص التي استخدمت من قبل .العدید من االسالیب الدعائیة 
فقد استخدم االغریق الدعایة االنتخابیة لتحقیق اھدافھم  .قوتھم وبث الفوضى في صفوف العدو

الخطابة وسیلة من وسائل  اذا كانت .العسكریة و السیاسیة بواسطة الخطابة والشعر الحماسي
الدعایة السیاسیة وقد اشار افالطون الى قیمة الخطابة في میدان الدعایة السیاسیة لقد تمكن 

فضال عن  .الدعایة في حروبھمالعراقیون القدماء من وضع قواعد اساسیة في استخدام 
عمل على خلق الثقة القتالي فقد كانت عملیة تدوین التاریخ من العمل الدعائي ت استخدامھم الفن

وفي االمبراطوریة الرومانیة فان ظاھرة  .بالذات بواسطة تقدیم الصفحات المشرقة من الماضي
عبادة االمبراطور التي كانت سائدة انذاك ھي بمثابة خطة دعائیة اوجدھا اغسطس بنفسھ لكسب 

ایة یعتمد على فھذا النوع من الدع.والء االمم والقبائل الخاضعة لالمبراطوریة الرومانیة 
 استغالل االحاسیس الدینیة اذ انھا ترضي حاجة عاطفیة عندھم.

كما تدل اثار الفراعنة في مصر القدیمة على اھتمامھم بتدوین اخبارھم دعایة لھم وتفاخر 
كما تشھد الكتب الدینیة بقدم استخدام الدعایة الدینیة كذلك ومن العھد القدیم للقران .بعظمتھم 

نبیاء یدعون بكل بالغة وبیان وبكل تھدید ووعید الى االصالح والصالح والى الكریم كان اال
عیا الى اوقد كان نبینا محمد صلوات هللا وسالمھ علیھ شاھدا ونذیرا ود.عبادة هللا الواحد القھار 

هللا بأذنھ وسراجا منیرا . ومن الیونان القدیمة سمعنا االساطیر تروى عن االبطال الیونانیین 
من جیل الى جیل ومن تلك االساطیر االلیاذة و االودیسة للشاعر الیوناني القدیم  وتردد

مأجورا للدولة االثنیة  اریخ فقد اعتبره برتران راسل دعائي.ھومیروس .اما ھیرودوتس ابو الت
وكان للفالسفة الیونان الكبار مثل افالطون وارسطو اھتمام كبیر بالدعایة االنتخابیة فقد ضمن 

وذلك بھدف  .ن جمھوریتھ تعلیمات تفصیلیة عما یجب وما ال یجب قولھ للمواطنینافالطو
الحفاظ على والء ھؤالء المواطنین للنظام وحكام الفالسفة وعلى ذلك فیعد افالطون اول شخص 

 دافع عن الرقابة بصفة رسمیة لخدمة مصالح وامن الدولة.
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 المطلب االول
 االنتخابیةالمعاییر التي تحكم الدعایة 

ھنالك معاییر عامة استخلصھا الباحثون من دراسة الدعایة االنتخابیة علیھ سنتناول في 
مبادئ الدعایة االنتخابیة وانواع الدعایة االنتخابیة وشروط الدعایة االنتخابیة  المطلبھذا 

 اسباب ظھور الدعایة االنتخابیةووكذلك تناولنا اھداف الدعایة االنتخابیة 

 ادئ الدعایة االنتخابیةاوال: مب

توجد عدة مبادئ تناولھا الباحثون وھذه المبادئ لیست جامدة او مطلقة ولكنھا قواعد للتوجیھ 
 واالرشاد ومن ھذه المبادئ ما یأتي :

تركیز الیاغة وفي الھدف وتظھر البساطة في صاذ یتوخى البساطة في ال/ مبدأ البساطة 1
 واالیجاز

ومن قبیل التبسیط في االھداف تحدید ھدف واحد تسدد نحوه الدعایة ضرباتھا في مدة 
معینة ومن قبیل التبسیط ایضا تركیز وعزل العدو في شكل شخص واحد فاذا لم تستطع الدعایة 

شكل شخص واحد فانھا تھاجمھ في شكل حفنھ قلیلھ او فئة ضئیلة رجعیة او فئة بعزل عدوھا 
 ءمتامرة من العمال

 و المبالغة أالتضخیم  أ/ مبد2

ویعني ذلك ابراز كل مایخدم الدعایة االنتخابیة وانتزاعھ دون غیره من االشیاء 
اغراض الدعایة استخدام االحداث الصغیرة واستغاللھا لخدمة ووتجمیل االنباء داللة ومعنى 

ضرورة استخدام االسلوب الشعبي الذي یستطیع رجل الشارع فھمھ  االنتخابیة ومن ذلك ایضا
 بما في ذلك التھكم والسخریة والشتائم والفكاھھ.

 / مبدأ التكرار3

التكرار من الشروط االساسیة لنجاح الدعایة االنتخابیة وھو ایضا من القوانین االساسیة 
لكي یتعلم حفظ قصیدة من الشعر  التي تساعد على التعلم واكتساب المھارات والخبرات فالطفل

ال بد وان یكررھا مرات عده حتى یحكم حفظھا وبالمثل تعلم العملیات الحسابیة یحتاج الى 
تكرار الى حالة الملل و الینبغي ان تتكرر موضوعات الدعایة االنتخابیة و ال یصل التكرار الى 

 حالة الملل .
 ة/ مبدأ االستفادة من عمومیات الثقافة السائد4

بمعنى ضرورة االستفادة الدعائیة من االراء والقیم والمعتقدات و االعراف والفلسفات السائدة 
لدى الجماعة وارتكاز الدعایة االنتخابیة علیھا ومن ذلك ایضا االعتماد على االساطیر 
والقصص الشعبیةومن الصعب على الدعایة ان تنتصر اذا كانت تعارض احد عمومیات الثقافة 

 . السائدة
 / مبدأ قوة االغلبیة 5

یجب على الفرد ان یجاري االغلبیة ویسیر على نمطھا ولذلك ینبغي اشعاره ان ھذا 
الراي ھو الراي الذي قبلھ غالبیة الشعب والمعروف ان للجماعة ضغطا معنویا یحس بھ الفرد 

ایة الذي ینتمي الیھا ومن ھنا كانت ضرورة تسجیل موافقة الشعب وتأییده لموضوع الدع
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قد المؤتمرات واالجتماعات الشعبیة لیھ االذاعة والصحافة ومن ذلك تعاالنتخابیة وھذا ما تلجا ا
 والمواكب والمسیرات.

 الفصل الثاني
 انواع الدعایة االنتخابیة

الدعایة االنتخابیة عملیة اتصال اركانھا متعددة ولكي ندرك الدعایة االنتخابیة وابعادھا فأنھ 
 الدعایة على مجموعة االنواع التي توضح جوانب الدعایة االنتخابیة وھي :یمكننا تقسیم 

التفریق بین انواع الدعایة االنتخابیة من حیث المصدر : ویستھدف ھذا النوع : اوال 
 مصادر الرسائل الدعائیة بحیث یشمل االنواع االتیة 

 الدعایة العمودیة  -1
الدعایة التقلیدیة ھي دعایة عمودیة یقوم بھا قائد او فني او سیاسي او رئیس دیني بحكم 
سلطة موقعھ القیادي المتفوق فیھا ویسعى للتأثیر في الجمھور الذي یتبعھ وھكذا 
فالدعایة االنتخابیة تأتي من اعلى الى اسفل وھي تستخدم الطرق الفنیة لمركزیة وسائل 

 االتصال الجماھیري 
 لدعایة االفقیة ا -2

ھي احد اشكال الدعایة االنتخابیة التي تطورت حدیثا ومن حیث مضمونھا قد تكون 
سیاسیة او اجتماعیة وتكون دعایة انتخابیة اندماجیة من حیث الدور الذي تلعبھ و تسمى 
دعایة انتخابیة افقیة النھا تتم داخل الجماعة ولیس من فوقھا ومن حیث المبدا فلیس 

فجمیع االفراد متساوون ویصل االفراد بعضھم بالبعض االخر على مستوى  ھناك قائد
ثل ھذه الدعایة تسعى الى تشكیل وعي متماسك فیتم تقویم مضمونھا بطریقة واحد وم

ثنائیة وتخاطب االذكیاء ویلعب القائد الدعائي كقائد مناقشة فقط وفي بعض االحیان ال 
 او ھویتھ . یكون معروفا لدى المجموعة من حیث وجوده

 انواع الدعایة االنتخابیة من حیث وظیفتھاثانیا :

یستھدف ھذا النوع من الدعایة االنتخابیة بین اھداف نتائج الرسائل االنتخابیة التي 
 تحققھا وظائف الدعایة االنتخابیة والتي تقسم الى ثالثة انواع :

 الدعایة التحریضیة  -1
او تاسیس نظام جدید وھي الدعایة التي یقودھا حزب یسعى الى تحطیم الحكومة 

وھي تسعى الى تمرد او حرب وھي كذلك دعایة حكومیة تسعى الى تحریض 
الجماھیر لتقبل تغییرات جذریة تتبناھا الحكومة وقد انتعشت الحركات الثوریة 

دعایة انتخابیة  والحروب الشعبیة بالدعایة التحریضیة وھي غالبا ما تكون
معارضة وقد تقوم الحكومة بالدعایة االنتخابیة التحریضیة لحفز الطاقات وتحریك 
االمة في حالة الحرب وكذلك عندما تستلم الحكومة السلطة فأنھا تحتاج الى متابعة 

حصول للوتحاول الدعایة االنتخابیة التحریضیة حفز طاقات الفرد الى اقصاھا 
 .ھتضحیات اساسیة منعلى 

 
 الدعایة االندماجیة -2

وتھدف الى العمل على تحقیق توازن المجتمع وتوحیده وتعزیزة ولذا فھي اداة 
مفضلة عند الحكومات وخاصة التي تستلم الحكم في الدول الناشئة حدیثة االستقالل 
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او في الدولة التي تتكون من قومیات واعراق مختلفة وتنجح الدعایة االنتخابیة 
 كلما كان مناخھا اكثر مالئمة وتشجیعا  االندماجیة اكثر

 
 الدعایة التسویقیة  -3

وتدخل ضمنھا الدعایة التجاریة االعالن بھدف تسویق السلع وكذلك یتم ادخال 
 انشطة العالقات العامة ضمنھا بھدف تسویق المؤسسات وصورتھا للجمھور.

 انواع الدعایة االنتخابیة من حیث اسالیبھا: ثالثا 

النوع اختالف االسالیب التي یستخدمھا الدعائیون في عرض رسائلھم ویظھر ھذا 
 الدعائیة ویشمل ھذا النوع ما یأتي :

 الدعایة المباشرة  -1
تستھدف تغییر االراء واالتجاھات ویجب ان تكون مسبوقة بدعایة ذات طبیعة 
اجتماعیة بطیئة عامة تبحث عن خلق مناخ تمھیدي التجاھات محبة ویقوم الدعائي 

 فسھ باظھار اراءة وقناعاتھ ویطلب من المتعرضین للدعایة ان یستجیبوا لھبن
 دعایة الغیر مباشرةال -2

وھذه الدعایة یمكنھا ان تكون فعالة بدون دعایة سابقة وتتم بدون وجود اعتداء 
مباشر او مالحظ وقدرتھا محدودة اذ تخلق ایھاما وتقلل التصعب وتنشر الصور 

  .الدعایة المستورة اھدافھا وھویتھا ومصدرھابدون قصد وتسمى ایضا 

 المبحث االول
 و اھدفھا شروط نجاح الدعایة االنتخابیة

یذكر الباحثون اربعة شروط لفعالیة استخدام ونجاح الدعایة لتحقیق اھدافھا االجتماعیة او 
 السیاسیة منھا الشروط الثالثة التي ذكرھا الزرسفیلد و میزتون:

 االحتكار اوال: 

تحقق ھذا الشرط حینما التكون ھنالك معارضة او تكون ھناك معارضة قلیلة في وسائل وی
 اي ان احتكار وسائل االعالم یحدث في غیاب الدعیة المضادة االعالم 

 التوجیھ في مسار محدد ثانیا : 

ان نجاح وسائل االعالم في الدعایة واالعالن یعتمد الى حد كبیر على درجة استغاللھا 
 للمعتقدات السائدة واالتجاھات الراسخة وانماط السلوك الموجودة

 التعزیز  ثالثا :
ان الدعایة التي التكون احتكاریة او التستخدم اسلوب توجیھ المسار یمكنھا ان تحقق فعالیة من 

 خالل اسلوب التعزیز عن طریق االتصال وجھا لوجھ 
 المحاصرة رابعا : 

وتعني ان الدعائي یحاصر جمھورة في رسائلة االعالنیة بأستخدام اكثر من وسیلة وتنویع 
 اسالیب مخاطبة الجمھور بحیث یجعل الجمھور واقعا في شرك رسائلة الدعائیة 
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 اھداف الدعایة االنتخابیة

یطرة الدعایة في ایسر تعاریفھا ھي محاولة التاثیر على االفكار وھي تحاول في سعیھا الى الس
على االنسان بدراسة الدوافع االساسیة للسلوك البشري لتمكینھا ان تستغل ھذة الدوافع في 

 تحقیق اھدافھا وعموما یقسم الخبراء ھذه االھداف على قسمین :

 جیةیاالھداف االستراتاوال : 

وھي اھداف كبرى رئیسة وحیویة بعیدة المدى ترمي الى تحقیق اغراض مخططة یستغرق 
 مدة زمنیة طویلة قد تمتد الى عشرات السنیینتحقیقھا 

 االھداف التكتیكیة  ثانیا: 

وھي اھداف مؤقتة یتم وضعھا بشكل ینسجم مع اھداف الخطط والعملیات المرحلیة المراد 
كما وانھا تعد في الغالب مرافقة لالعمال الحربیة وھذا ما یجعلھا . تنفیذھا من قبل جھة ما 
 ذات طابع تأثیري مباشر.

 المطلب االول
 اشكال الحمالت االنتخابیة

: وھي ان تبدا الحملة بدایة كبیرة بدرجة كثیفة  البدایة القویة والتناقض التدریجي -1
من االنتشار لتحقیق تغطیة كبیرة وتاثیر قوي ثم تبدأ بالتراجع اي بالتناقص 

 التدریجي حتى تصل الى حد معین تتوقف عنده من التكرار و التغطیة
 

: وھي عكس الشكل االول اذ تبدأ بمواد  التدریجيالبدایة المحدودة والتزاید   -2
محدودة وفي وسائل محدودة ثم تاخذ بالتزاید التدریجي في التغطیة والتكرار فتأخذ 

 باالتساع واالنتشار الى ان تتوقف عند حد معین .
 
وھو الشكل الذي تكون فیھ كمیة المادة االعالمیة في الصحف او  التوازن : -3

 المجالت او التلفزیون او الرادیو متساویة خالل المدة الزمنیة للحملة .
وذلك عندما تكون بدایة الحملة بدایة قویة ثم تبدأ  التبادل في خلق االثر االعالمي : -4

 وضوعة بالتناقص ثم تقوى مرة اخرى ثم تتناقص حسب الخطة الم

 المطلب الثاني
 اسالیب الدعایة االنتخابیة

یقصد بأسالیب الدعایة االنتخابیة ھي طرق تنفیذ خطوات الدعایة االنتخابیة 
 وسبل انجاح محتوى الدعایة االنتخابیة بما یتناسب مع البیئة االنتخابیة .

 اسالیب الدعایة االنتخابیة المشروعة

لقد احتلت اسالیب الدعایة االنتخابیة غیر المشروعة مساحة كبیرة في میدان 
الممارسات االنتخابیة لما لھا من تأثیر قوي وفعال على الھیأة الناخبة اذ كثیرا ما یمتد 
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تأثیرھا االنتخابي الى خارج الدائرة التي یطبق فیھا االسلوب فضال عن انھا ھي النمط 
 مرشحین الذین یفتقدون الى عناصر النجاح.االیسر بالنسبة لبعض ال

 اسلوب الحصار الضاغط اوال: 

یعد اسلوب الحصار الضاغط احد اسالیب الدعایة االنتخابیة المشروعة وھذا االسلوب 
یعتمد على تسریب خبر معین او االیحاء باالقدام على تصرف ما من جانب احد 

على اتخاذ القرار الذي ینشده االطراف الحداث بلبلة لدى الطرف االخر واجباره 
الحصار الضاغط في مصر من قبل احزاب بالطرف الضاغط وقد تم تطبیق اسلو

.  1987في االنتخابات التي جرت عام المعارضة في مواجھة الحزب الوطني الحاكم 
اذ طلبت احزاب المعارضة من القیادة السیاسیة افساح مجال التمثیل البرلماني امام 

% الى 8ة عن طریق تخفیض شرط الحد االدنى للتمثیل الحزبي من احزاب المعارض
 نسبة اقل كي تتمكن احزاب المعارضة من ممارسة دورھا السیاسي.

 اسلوب المبالغة والتھویلثانیا: 

وھذا االسلوب یعد ایضا من االسالیب التقلیدیة الشائعة للدعایة االنتخابیة المشروعة اذ 
تلجأ الحكومات خاصة دول العالم الثالث الى المبالغة والتھویل في االنجازات السیاسیة 

اخطاء الدول واالقتصادیة ومن الناحیة االخرى تلجا الى التضخیم والتھویل في 
ھا. وھو من االسالیب المھمة التي قد یلجأ الیھا المرشح او االخرى او المعادیة ل

 االحزاب السیاسیة اثناء مدة الدعایة االنتخابیة .

 اسلوب العزف على االوتار الحساسة ثالثا: 

ان ھذا االسلوب ھو احد اسالیب الدعایة االنتخابیة اال انھ ال یعتمد على عرض الحقائق 
وبالتالي فان من یقوم . ارة العاطفة االنسانیة الموضوعیة بقدر اعتماده على استث

بالدعایة االنتخابیة وفق ھذا االسلوب فأنھ یخاطب عواطف الناس ولیس عقولھم وقد 
تقوم بعض االحزاب السیاسیة بتطبیق ھذا االسلوب في اثناء مدة الدعایة االنتخابیة مثال 

ومطولة من خالل مدة ان تبدأ ھذه االحزاب في نشر تحقیقات صحفیة متتالیة 
االنتخابات عن المشاكل االقتصادیة او االجتماعیة للمواطن ومدى المعاناة االقتصادیة 

 –التي یشكو منھا المواطنون خاصة بالنسبة لموضوعات ارتفاع االسعار (البطالة 
 سوء الخدمات الصحیة) . –ازمة السكن 

 اسلوب الھدایا االنتخابیة رابعا: 

شائع االستخدام في الدوائر االنتخابیة كافة وكذلك اثناء مدة الدعایة ھذا االسلوب یعد 
االنتخابیة وھو احد اسالیب الدعایة االنتخابیة المشروعة ویتمثل ھذا االسلوب بتوزیع 
وجبات غذائیة على الناخبین المتواجدین باللجان االنتخابیة او ان یقوم احد المرشحین 

د اكواب الشاي ( مطبوع اسم المرشح علیھا ) على بتوزیع  قداحات السكائر او قواع
علما یلعب سالح المال دورا رئیسا اثناء مدة الدعایة الناخبین واللجان االنتخابیة كافة 

االنتخابیة بدءا من االنفاق على الدعایة االنتخابیة من ملصقات والفتات قماشیة 
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صحیفة صغیرة لمدة ایام ومنشورات دعائیة بأالضافة الى اصدار مجالت انتخابیة او 
االنتخابات وكذلك في اقامة السرادقات والمؤتمرات االنتخابیة والمسیرات وتمویل 

 المقر االنتخابي

 اسلوب الربط بین الحزب ورئیسة خامسا: 

 یعد ھذا االسلوب ھو احد االسالیب االنتخابیة المشروعة ویتمثل ھذا االسلوب عندما
ة للحزب المشارك في العملیة االنتخابیة ومنصبھ یجمع المرشح بین منصبین ھو رئاس

الحكومي لغرض النجاح للحصول على اكثر عدد المقاعد  البرلمانیة وكذلك العمل على 
 توظیف االمكانات كافة لغرض انجاح دعایتھ

 اسلوب االنجازات البرلمانیة سادسا: 

یعد اسلوب االنجازات البرلمانیة احد االسالیب الدعائیة المشروعة المستحدثة 
عندما یقوم احد المرشحین بطبع كتاب او كتیب والموضوعیة ویتم اعتماد ھذا االسلوب 

یتضمن انجازات المرشح البرلمانیة اثناء عضویتھ السابقة متضمنا مجمل الخدمات 
یة وبذلك یعد ھذا الكتیب كشف حساب سیاسیا یقدمھ العامة التي اداھا للدائرة االنتخاب

 المرشح ( عضو برلماني ) للناخبین بعد نھایة الفصل التشریعي.

 استخدام المباریات الریاضیة للدعایة االنتخابیةسابعا: 

یعد ھذا االسلوب احد اسالیب الدعایة االنتخابیة المشروعة ویتمثل بقیام بعض 
المرشحین بأقامة مباریات ریاضیة اثناء مدة الدعایة االنتخابیة ویكون الھدف من ھذه 
المباریات ھو االستحواذ على اھتمامات اعداد كبیرة من ابناء الدائرة االنتخابیة 

المباریات بمثابة مھرجان انتخابي قبل ان ون ھذه وتوظیفھا لصالح المرشحین اذ تك
 تكون مھرجان ریاضي 

 اسلوب الزیارات االنتخابیة ثامنا: 

ویتمثل ھذا االسلوب الدعائي الذي ھو احد اسالیب الدعایة االنتخابیة المشروعة في 
 صورتین :

 الزیارات االنتخابیة العامة-1

وتوزیع الھدایا على المرضى وتوفیر  وتتمثل بقیام مرشح بزیارة المستشفیات العامة
كافة االحتیاجات الضروریة الالزمة من ادویة ومستلزمات طبیة والقیام كذلك بزیارة 
الجمعیات الخیریة والدینیة وتقدیم التبرعات المالیة لھا من اجل تفعیل دورھا بھدف 

 كسب تأیید اكبر عدد ممكن من الناخبین لصالح المرشح

 بیة الخاصةالزیارات االنتخا-2

وھي الزیارات التي یقوم بھا المرشح لغرض الترویج لدعایتھ االنتخابیة ویتمثل ھذا 
االسلوب بقیام المرشح بزیارات لبعض االفراد في المجتمع مثل زیارتھ لرئیس القبیلة 
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او قیام المرشح بزیارة امام احد المساجد وان الھدف من قیام ھذه الزیارات ھو النجاح 
 نتخابیة المشروعة للمرشح الدعایة اال

 اسلوب استخدام االماكن العامة كمقار انتخابیة تاسعا: 

قد یلجأ بعض المرشحین ممن الیملكون مقار انتخابیة الى استغالل االماكن العامة مثل 
او الساحات او استئجار المقاھي العامة ( وفق نظام االیجار الیومي ) ویعملون الحدائق 

 انتخابیة خاصة بھم وتكون بمثابة ملتقى دائم للمرشح مع مساعدیھعلى اتخاذھا كمقار 

على ( یمنع تنظیم  2005لسنة  16) من قانون االنتخابات رقم 21كما نصت المادة (
 االجتماعات االنتخابیة في االبنیة التي تشغلھا الوزارات ودوائر الدولة المختلفة)

 اسلوب البرامج االنتخابیة عاشرا: 

یعد ھذا االسلوب من افضل االسالیب للدعایة االنتخابیة المشروعة في الدول 
الدیمقراطیة كافة ویتمثل بأعداد برامج انتخابیة من قبل االحزاب واالفراد للناخبین 
ویعد ھذا االسلوب ھو الحاسم للفوز باالنتخابات ذلك ان افضلیة االنتخابات تكون وفقا 

او الحزب للھیأة الناخبة ومدى تمییز ھذا البرنامج عن للبرنامج الذي یقدمھ المرشح 
( في ظل االنتخابات الفردیة ) او تمییزه عن غیره من برامج المرشحین االخرین 

 .برنامج االحزاب المتنافسة (في ظل نظام االنتخابات بالقوائم)

 المبحث الثاني
 اسالیب الدعایة االنتخابیة الغیر مشروعة

تمارس اطراف التنافس االنتخابي جمیعھا (افرادا واحزابا) العدید من اسالیب 
الدعایة االنتخابیة غیر المشروعة اثناء مدة االنتخابات وان اسالیب الدعایة االنتخابیة 

وھناك جملة من ھذه غیر المشروعة ھي االسالیب التي یجرمھا ویعاقب علیھا القانون 
 -االسالیب كاالتي:

 سلوب الشائعات االنتخابیة ااوال : 

یعد ھذا االسلوب احد اسالیب الدعایة االنتخابیة غیر المشروعة وھو االسلوب السائد 
في االنتخابات البرلمانیة وقد یتم اللجوء لمثل ھذا االسلوب في الزمن الحرج 
لالنتخابات اي قبل اجراء االنتخابات بساعات قلیلة ویطلق علیة حر الشائعات 

 ةاالنتخابی

 ویمكن تقسیم اسلوب الشائعات االنتخابیة على ثالثة اقسام :

 اسلوب حجب المرشح عن المنافسة  -1

ویعتمد ھذا االسلوب على اذاعة خبر عن وفاة او تنازل المرشح او القاء القبض علیھ 
االنتخابیة علما في الوقت الحرج من الدعایة  أنصارهبغیة احداث بلبلة بین مؤیدیھ و 

الخبر ھو خبر كاذب بھدف عدم اتاحة الفرصة للمرشح او النصاره لتكذیب بان ھذا 
 تلك الشائعة
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 اسلوب النیل من سمعة ونزاھة المرشح  -2

ھذا االسلوب یعد من االسالیب الدعایة االنتخابیة غیر المشروعة وھو من االسالیب 
الشائعة االستخدام اثناء مدة االنتخابات البرلمانیة اذ یكون مصدر ھذه الشائعة في اغلب 

جھ احد المرشحین اتھامات صریحة ومباشرة الى یواالحیان مجھوال وفي احیان اخرى 
افسین تمس من سمعتھم او نزاھتھم والھدف من ھذه الشائعة المرشح او المرشحین المن

 الفتقاد المرشح لعنصر الثقة واالعتبار امام الناخبین

 اسلوب الوقیعة بین اطراف العملیة االنتخابیة-3

یتم اللجوء لمثل ھذا االسلوب اثناء مدة الدعایة االنتخابیة عندما یلجأ مرشح الى 
على االخرین كذبا وافتراءا یعمل ھذا االسلوب باالساسالتشھیر والذم في المرشحین 

نشر االشاعات الكاذبة من اجل احداث الوقیعة بین اطراف العملیة االنتخابیة اي ان 
المرشح صاحب ھذا النوع من الدعایة االنتخابیة دائما یكونفي موقع الھجوم للخصم 

 مما یجعلھ اكثر تحركا بین الناخبین

 ة بین المرشح وحزبھ اسلوب الوقیعثانیا : 

ان اسلوب الوقیعة بین المرشح وحزبھ یعد احد اسالیب الدعایة االنتخابي غیر 
المشروعة ویعتمد ھذا االسلوب االنتخابي على استخدام وقائع او بیانات او احداث 
صحیحة بھدف احداث الوقیعة بین المنافسین اي بین المرشح والحزب الذي ینتمي الیھ 

لمنافس والمواطنین او احداث الوقیعة بین القیادات الحزبیة واعضاء او بین الحزب ا
الحزب . وھذا االسلوب االنتخابي ھو شائع االستخدام اثناء مدة الدعایة االنتخابیة في 

 ادارة الصراع االنتخابي .

 اسلوب النیل من القیادات الحزبیة ثالثا: 

ویتمثل ھذا االسلوب بأستخدام اسالیب ووسائل غیر مشروعة من قبل احد المرشحین 
معین في اثناء مدة الدعایة االنتخابیة وذلك بتوجیھ االنتقادات الى مرشح اخر او حزب 

العنیفة والجارحة او استخدام اسلوب المبالغة او التھویل وذلك بقصد التشھیر و االساءة 
 دعایة االنتخابیة.للخصوم اثناء معركة ال

 اسلوب القسم واخذ العھودرابعا: 
ویتمثل ھذا االسلوب المستخدم اثناء مدة الدعایة االنتخابیة بقیام المرشح بأخذ عھد 
موثق بالقسم (بالقران الكریم) من قبل قادة الرأي بالدائرة االنتخابیة وذلك بقیام اتباعھم 

ون قادة الرأي للدائرة االنتخابیة في مثل باالدالءباصواتھم لصالح المرشح وغالبا ما یك
ھذه الحالة من بین ( رؤساء القبائل , شیوخ العشائر, رؤساء النقابات العمالیة , 

 صحاب المصانع ... الخ)أ
 على االجتماعات االنتخابیة اسلوب التشویشخامسا: 

الدوائر انتخابیة وخاصة في العواصم والمدن الكبیرة وذلك لقد انتشر ھذا االسلوب في 
في المرحلة االخیرة من مراحل الدعایة االنتخابیة اذ تزدحم االماكن العامة بالتجمعات 

باتجاه تجمعات االنتخابیة وقیام انصار المرشحین بتوجیھ مكبرات االصوات العالیة 
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نتخابیة عبر مكبرات الصوت وكذلك الخصوم والعمل على اذاعة االغاني و االناشید اال
 الصوت اللجوء الى استخدام السیارات المزودة بمكبرات

 اسلوب الرتابة السیاسیة سادسا: 

قد یعزف اغلب الناخبین عن االنتخابات وبالتالي یتركون الساحة خالیة امام فئة تحترف 
ستوى االنتخابات وترتزق منھا وفي اغلب االحوال یكون العزوف بسبب تدني م

یرى اشخاصا بعینھم ینجحون على  الناخب ومدى تأثیر صوتھ في االنتخابات النھ
تسمیتھ اسلوب الرتابة الرغم من انھم قد الیكونون اوفیاء لما یقولونھ فیما یمكن 

السیاسیة وقد یلجأ ھذا النوع من المرشحین الى ترسیخ ھذا االنطباع لكي یتحرك ( او 
المرشح من المؤثرین في دوائر صنع القرار او یسیطر على یزور ) بحریة . وقد یكون 
 مفاتیح العملیة االقتصادیة .

 اسلوب شراء االصوات ( الرشوة االنتخابیة ) سابعا: 
ال یستطیع احد ان ینكر االھمیة الكبیرة التي اصبح عنصر المال یحتلھا في عملیة 

سالحا خطیرا للتأثیر على اذ اصبح . الدعایة االنتخابیة خصوصا في االونة االخیرة
بعینھا وسواء ارادة الناخبین وتوجیھھم نحو تأیید حزب بعینھ او مرشح او قائمة 

استخدام ھذا المال من قبل المرشح ذاتھ او من قبل انصاره او الحزب الذي ینتمي الیھ 
ولم یعد االمر یقتصر على التأثیر على ارادة الناخب فحسب وانما تجاوز ذلك للتاثیر 

لى ارادة المرشح ذاتھ بحیث یدین بالوالء لمن یدفع اكثر في امر ظاھره البراءة وھو ع
وان من اقدم التشریعات التي حرمت الرشوة االنتخابیة . تمویل الحملة االنتخابیة

بسبب تفشي الرشوة االنتخابیة او الفساد  1845التشریع الذي صدر في انكلترا عام 
ة شراء القوائم واالصوات منذ االنتخابات التي اجریت االنتخابي والذي تمثل في ظاھر

او كیان في القرن الرابع عشراما في العراق فیحظر على اي حزب او جماعة او تنظیم 
او افراد او اي جھة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او التخویف او التكفیر 

وعد لھا ینظر نص المادة او التلویح بالمغریات او منح مكاسب مادیة او معنویة او ال
/ثانیا ) من قانون انتخاب مجالس المحافظات واالقضیة 39/اوال ) ونصت المادة (33(

على ما یأتي : ( تكون العقوبة الحبس مدة التقل عن  2008) لسنة 36والنواحي رقم (
سنة كل من اعطى او عرض او وعد بأن یعطي ناخبا فائدة لنفسة او لغیرة لیحملھ على 

 یت على وجھ معین او على االمتناع عن التصویت ).التصو

 اسلوب استخدام االماكن والمناسبات والرموز الدینیة ثامنا: 

یلجأ بعض المرشحین الى استغالل المناسبات الدینیة الغراض الدعایة االنتخابیة اذ انھ 
في مدة االنتخابات قد تمتد مدة االعالن عن ترشیح او ما قبلھا بشھور او قد تمتد الى 
سنة وحتى موعد اعالن النتائج نجد ان بعض المرشحین یضعون لباس التقوى و 

جماعة في المساجد القریبة من الدائرة االنتخابیة ویقوم الورع ویقومون بأداء الصالة 
بعض المرشحین بوضع تبرعات في صنادیق المساجد او بشراء فراش جدید للمسجد 
او التبرع لدار االیتام او اعطاء اموال للفقراء والمحتاجین او تبرع بأرض القامة 
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ھر المرشح في اعین مسجد او العمل على ترمیم المساجد وغیرھا من الوسائل التي تظ
 على انھ رجل تقي ویراعي هللا في حدود المصلحة العامة .الناخبین 

قال سماحة المرجع الدیني آیة هللا الشیخ محمد الیعقوبي (دام ظلھ) في بیان صدر عن 
: ( احذر المرجعیة الدینیة من استخدام السیاسیین االنتھازیین  9/7/2008مكتبھ بتاریخ 

ا الشریف للتسلق الى مطامعھم و الوصول الى ما اسماه بأھدافھم والوصولیین لكیانھ
واطماعھم االنتھازیة مؤكدا على وجوب حمایة الدین والمرجعیة من السیاسیین من 
دون تخلي المرجعیة عن دورھا في رعایة شؤون االمن وتحري المصلحة لھا ) ونقل 

قولھ ( ان  یعقوبي (دام ظلھ) سماحة المرجع الدیني آیة هللا الشیخ محمد الالبیان عن 
تدخل المرجعیة الدینیة في العملیة السیاسیة ھو من باب اھتمامھا بأمور الناس ورعایة 
شؤونھم وجلب المصلحة لھم ورفع المظلومیة عنھم فھذا جزء من وظیفتھا فقد اصبح 

 الیوم كل شيء مرتبطا بالسیاسة كالخدمات واألمن وقوت الشعب وغیرھا).
 المقترحات

نعتقد بضرورة امتداد نص التجریم الخاص بجریمة نشر اخبار كاذبة في اثناء مدة  -1
الدعایة االنتخابیة لیشمل باالضافة الى المرشح زوجتھ وابنائھ واخوتھ واخواتھ ووالدیھ 
لكون ما یمس افراد عائلة المرشح سوف یؤثر على سمعتھ ویسبب عزوف الناخبین من 

 التصویت لصالحھ .
مل جریمة نشر اخبار كاذبة باالضافة الى من یتعلق بسلوك المرشح نقترح ان تش -2

واخالقھ االخبار التي تذاع عن المواضیع المتعلقة باالنتخاب او االستفتاء وھو ما یؤشر 
 على حسن سیر العملیة االنتخابیة بالكامل . 

نقترح ان یمنح المكفوفون او ذوي الحاجات الخاصة الحق بالمشاركة بالعملیة  -3
نتخابیة عن طریق انابة احد اقربائھم لیعطي رأیھ في اثناء اجراء العملیة االنتخابیة اال

على ان یتم تثبیت ھذه االنابة في محضر خاص في المركزاالنتخابي الذي تمت بھ ھذه 
االنابة بسبب صعوبة وعدم قدرة المرضى والمكفوفین وعدم اطالعھم التام على 

 الل المدة المحدد للدعایة االنتخابیة .البرنامج االنتخابي للمرشحین خ
یفضل ان یقوم المشرع العراقي بتحدید حد اقصى لنفقات الحملة االنتخابیة وان ال  -4

ذكر وجوب كون موارد ھذه الحملة مشروعة ودون ان یتطرق  یقتصر فقط على
 المشرع الى ذكر تفاصیل ھذه المشروعیة.

بیة من قبل مراقبین ال یدخرون جھدا و ال الدعایة االنتخانقترح ان تتم عملیة مراقبة  -5
یعقدون عن السعي لذلك انھ قد یصادف التطور الدیمقراطي عقبة في منطقة اخرى 
بفعل التھدید الذي تشكلھ المصاعب المنبثقة عن تالعب مصالح عامة او خاصة للدعایة 

ھا في المقام معظم المنظمات المدنیة في الدیمقراطیات الناشئة انتباھ االنتخابیة فتركز
 االول عن السلوك المتبع في الدعایة االنتخابیة.

ھنالك بعض المنظمات المدنیة تقوم بعملیة توعیة للناخبین في اثناء مدة الدعایة  -6
طلب رسمي الى االنتخابیة ونقترح ان یتم تبلیغ ھذه المنظمات او الجھات بتقدیم 

منحھا الصفة الرسمیة للقیام بتنفیذ برامج المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات تطلب فیھ 
 وفعالیات التوعیة الخاصة باالنتخابات و االستفتاء.
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 خاتمةال
یتبین لنا من كل ما تقدم األھمیة المتزایدة التي اكتسبتھا الدعایة االنتخابیة كونھا الوسیلة 

االنتخابات  المھمة واالساسیة التي تمارس من قبل المرشح والكیانات السیاسیة اثناء مدة
وما یجب ان تتضمنھ ممارسة الدعایة االنتخابیة من قواعد وانظمة یجب االلتزام بھا 
وعدم مخالفتھا لضمان اجراء انتخابات حرة ونزیھة تعكس آراء ورغبات الناخبین 

 ویمكن تلخیص النتائج التي تم التوصل الیھا من خالل البحث وھي كاآلتي :
التغیر ونسمات الدیمقراطیة على شرق العالم  ھبت في السنوات االخیرة ریاح -1

وغربھ وارتفعت اصوات المصلحین بتطویر القوانین العراقیة المنظمة العمال 
 الدعایة االنتخابیة .

حق االنتخاب حق دستوري یرتبط ارتباطا وثیقا بالنظام الدیمقراطي فكلما ازدھر  -2
الناخبین في االختیار حق االنتخاب ونال اھتمام وحمایة المجتمع تحقق ارادة 

 الصحیح لممثلیھم .
 المصادر العربیة :

,منقحة ,مطبعة اسعد 2د.أكرم نشأت ابراھیم ,االحكام العامة في قانون العقوبات العراقي ,ط -1
 .1067,بغداد , 

 .1952د.أحمد محمد خلیفة,النظریة العامة للتجریم ,دار المعارف ,مصر , -2

 .1980,القاھرة .7في قانون االجراءات .طد.أحمد فتحي سرور ,الوسیط  -3

 الرسائل الجامعیة :
أحالم سعد هللا الطالبي ,نظام التقاضي في العراق القدیم ,أطروحة دكتوراه ,كلیة االداب  -1

 .1999,جامعة الموصل و
,جامعة اهرد.داود الباز ,حق المشاركة في الحیاة السیاسیة,أطروحة دكتو -2

 .1992االسكندریة,
 عات :التشری

 الدساتیر:-أ
 .1952الدستور االردني لعام  -1
 .1959الدستور التونسي لعام -2
 القوانین العراقیة :-ب
 .1908قانون االنتخاب العثماني لعام  -1
 .1924قانون انتخاب النواب العراقي لسنة  -2
 القوانین العربیة واالجنبیة :-ج
 .1937) لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم ( -1
 .1950)لسنة 150قانون االجراءات الجنائیة رقم ( -2

 د. االنظمة :
 الصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة لألنتخابات . 2004 ) لسنة1النظام رقم (-1
  الخاص بالحمالت االنتخابیة . 2008)لسنة 4النظام رقم ( -2
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 مكافحة الفساد اإلداري وأثره في تشجیع االستثمار 
 م.م. أنمار علي ابراهیم و             د. علي حمزة عباس 
 �لیة االسراء الجامعة 

 الملخص:
ان الفساد ظاھرة قدیمة عرفتھا البشریة على مر األزمنة, وقد كانت العامل االساسي في 

ً وتنامت انھیار وسقوط أغلب الحضارات واألنظمة ومحرك  ً وحدیثا للثورات واالنتفاضات قدیما
والفساد اإلداري یصیب  ھذه الظاھرة وازداد االھتمام بھا بشكل ملحوظ في السنوات األخیرة.

اإلدارة بالشلل ویجعلھا غیر قادرة على النھوض بالمھام المطلوبة منھا, والفساد ذو صلة 
ان مواجھة الفساد  ل بصفة خاصة.بالجریمة بصفة عامة والجریمة المنظمة وغسیل االموا

اإلداري والحد منھ ال تتم من خالل الشعارات والدعایات االنتخابیة, بل األمر یحتاج العدید من 
االجراءات الشاملة والمتعددة التي تعتمد على دراسات وابحاث تشخص المشكلة اوالً بشكل 

ً ألن تشخیص الداء ھو ولھذا فان  اول خطوات العالج. متكامل ثم تقترح العالج المناسب ثانیا
وجود استراتیجیة متكاملة لمواجھة الفساد االداري اصبحت ضرورة حتمیة  للحد من الفساد  

وال یخفى ما یؤدیھ ھذا  االداري ومكافحتھ فالقضاء التام علیھ قد یكون مطلب صعب التحقیق.
قاتھ التجاریة مع االفراد الدور في تشجیع االستثمار في البلد وجذب رؤوس االموال وتعزیز عال

 وھذا ما سوف نبینھ في بحثنا ھذا... والدول على حداً سواء.
 

Combating administrative corruption and its impacts 

on the investment promotion  
 

Dr. Ali Hamza Aba’as : Al. Esra’a University College  

M.M. Anmar Ali Ibrahim. 

 

Abstract: 
Corruption is an old phenomena that had ever known by the humanity 

, it was the intrinsic in the collapse and step down of all civilizations and 

systems .It was also the drive of all revolts and uprisings in both ancients 

and moderns times. This phenomenon has grown in volume and according 

it was given a remarkable attention recently. Management corruption 

certainly paralyzes any administer reaction and its achievements were 

unable to achieve by means of slogans or ballot. Propaganda; it needs a 

525



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two      /Al-Kut University College   7419 - 2414                     الثانيكلیة الكوت الجامعة / العدد         

number of comprehensive procedures based on studies and researches that 

diagnose the problem such procedures should also proposed the appropriate 

treatment to this effect, because diagnosis is the first step towards heeling. 

Accordingly the presence of comprehensive strategy to face the 

management corruption, it deemed to be a virtual necessity to stop and 

combat administrative corruption , although complete finishing of 

corruption is still unattainable. The role of in charge investment and 

internally bringing capital and enhancing trade issues within individuals 

and countries is vital .This will be the propose of our study. 

 مقدمة

خذ في أ ةن حجم الظاهر ا، لكن الجدید فیها هو ةى عن البال أن ظاهرة الفساد قد�مال �خف
الظاهرة من آثار وانعكاسات  لهذهالتفاقم الى درجة أصبحت تهدد دول �ثیرة ومنها العراق، ولما 

 ال �مكن تقدر�ها تلحق المال العام. ةفضًال عما  تجلبه من خسائر مالی على مستقبل الدول، ةخطیر 

 ةالجنائی ةو�عطل العدال ةسساتها و�نال من القیم االجتماعیومؤ  ةن الفساد یدمر الدولإوال شك 
لجانب �إعتبار أن الفساد أصبح ظاهرة عالمیة و اإلستثمار�ة، و من هذا ا االقتصاد�ةو المشار�ع 

رنامج شامل لمنع الفساد و مكافحته �صورة باسعة لذا أصبح من الضروري إتباع وأخذ مد�ات و 
تي برزت فیه هذه الظاهرة وأدت الى مشاكل إقتصاد�ة �بیرة لفاعلة، و�عد العراق من بین الدول ا

الى مكافحة الفساد من خالل تشر�ع القوانین وضعف حر�ة اإلستثمار فیه، وقد �ادر العراق 
 الوطنیة واإلنضمام الى اإلتفاقیات العر�یة والدولیة المتعلقة �مكافحة الفساد.

ومحل الفساد اإلداري والمالي هو المال العام وال بد من تعر�ف األموال العامة وترجع أهمیة 
قانونیة �إعتبارها مخصصة لتحقیق المنفعة �فها الى أن القانون �سبغ علیها نوعًا من  الحما�ة الر تع

 خضعها لمجموعة من القواعد القانونیة الني تكفل الحما�ة الالزمة.العامة و�ُ 

) من القانون المدني العراقي األموال العامة �أنها (تعتبر أمواًال عامة 71وعرفت المادة (
التي تكون مخصصة لمنفعة عامة العقارات والمنقوالت التي للدولة أو لألشخاص المعنو�ة العامة و 

 �الفعل أو �مقتضى القانون).

526



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two      /Al-Kut University College   7419 - 2414                     الثانيكلیة الكوت الجامعة / العدد         

) من القانون المدني المصري األموال العامة �أنها (تعتبر أمواًال عامة 87وعرفت المادة (
صة لمنفعة عامة إلعتبار�ة العامة والتي تكون مخصالعقارات والمنقوالت التي للدولة أو لألشخاص ا

 مرسوم أو قرار من الوز�ر المختص.�الفعل، أو �مقتضى قانون أو 

 المبحث األول: ماھیة الفساد اإلداري

 و�جدر بنا التعرف هنا الى تعر�ف الفساد وخصائصه وأنواعه و�ما یلي:

 المطلب األول: تعریف الفساد

َسَد َ�فُسُد وَ�فِسُد وَفُسَد فساد أو فسودا، فهو فاسد وفسید فیهما، لفساد هو نقیض اإلصالح، فَ ا
 .)1(�قال الَفَسد وأفسدته أناال و 

ن الكر�م في مواضع متعددة، منها قوله تعالى ((وال تفسدوا في األرض آكر الفساد في القر وذُ 
عسیتم إن تولیتم إن تفسدوا في األرض وتقطعوا  لوقوله تعالى (( فه  )2(�عد إصالحها))

 .)4(أیدي الناس )) وقوله تعالى (( ظهر الفساد في البر والبحر �ما �سبت )3(أرحامكم))
فهنالك تعر�فات عدیدة، فیعرف �إنه اإلنحراف األخالقي أما تعر�ف الفساد في اإلصطالح 

للمسؤولین في الحكومة واإلدارة، و�عرف �إنه التنازل عن أمالك الدولة من أجل مصالح شخصیة، 
�إجبار صاحب و�عرف �إنه الحالة التي تجعل فیها الموظف �عمل �شكل مباشر أو غیر مباشر 

 .)5(یر قانوني في سبیل إنجاز معاملتهالحاجة بدفع هدا�ا �شكل غ
 االستغاللالوظیفة العامة لتحقیق منافع خاصة أو  استخدام: �انهوعرف البنك الدولي الفساد 

 .)6(السيء للوظیفة العامة والمتمثلة �الرسمیة من أجل تحقیق المصلحة الخاصة
انه نهما ال �ختلفان عن �عضهما �ثیرًا إال إي والفساد المالي فأما الفرق بین الفساد اإلدار 

صرف غیر مشروع من قبل الموظف تكثر، فالفساد اإلداري هو شكل أاحداهما �شمل صور وطرق 
منفعة شخصیة على حساب  أثناء ممارسته عمله الرسمي یهدف الى تحقیق مصلحة أو )7(العام

 المصلحة العامة و�حدث هذا التصرف �سر�ة وحذر تامین.
ومن صور الفساد اإلداري التزو�ر، المحسو�یة، الهدر �المال العام، الغش، تزو�ر فواتیر 

ناقصات على شر�ات معینة تم اإلتفاق معها مسبقًا، الشراء مالشراء أو إعداد فواتیر وهمیة، ترسیة ال
أو شر�ات �ملكها أقارب صاحب القرار، سوء إستخدام السلطة الرسمیة وتوظیفها  من مؤسسات

متحانات، توظیف أفراد غیر مؤهلین في وظائف للمصلحة الشخصیة، بیع أو تسر�ب أسئلة اإل
شاغرة أو وظائف قیاد�ة، المحا�اة، التسیب الوظیفي في جمیع صوره، اإلستهانة �الملكیة العامة 

 .)8(ة في توز�ع الدخل القوميعدالو�ذلك عدم ال

527



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29المؤتمر العلمي الدولي األول  / 
     ISSN: Issue Two      /Al-Kut University College   7419 - 2414                     الثانيكلیة الكوت الجامعة / العدد         

ة واإلقتصاد�ة المخالفة للقوانین واإلعتداء یأما الفساد المالي �قصد �ه �افة المعامالت المال
 على المال العام �طرق مختلفة.

ومن صوره العموالت الوهمیة وهي نوع من أنواع الرشوة، اإلختالس، السرقة، الغش، الرشوة، 
واإلحتكار، المماطلة في أداء الحقوق مع المقدرة على أدائها وشهادة الزور �خس الحقوق والتكسب 

 .)9(للمساعدة على أكل أموال الناس �الباطل
من خالل ما تقدم �مكننا تعر�ف الفساد اإلداري والمالي �إنه إستغالل غیر قانوني وال 

 أخالقي للوظیفة العامة �قصد تحقیق منافع شخصیة متعددة.

 الثاني: صور الفساد اإلداري والماليالمطلب 
�ظهر الفساد اإلداري والمالي �صور متعددة تشترك في اإلستغالل غیر المشروع للوظیفة 

 الى صور ذلك الفساد وعلى النحو 2003العامة، وقد أشارت اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد العام 
 التالي:

 الفرع األول: الرشوة
الذي یر�د إستغالل وظیفته للحصول على منافع ماد�ة، وهي وهي صورة واضحة للموظف 

إكرامیة أو مساعدة أو  معروفة لدى �بار وصغار الموظفین وقد أطلقت علیها تسمیات متنوعة منها
هد�ة أو منحة أو تكر�م والهدف من ذلك إضفاء نوع من التحسین علیها لكنها تبقى مخالفة وجر�مة 

 .)10(�جرمها القانون 
الرشوة في الفقرة األولى من المادة  1969) لسنة 111ون العقو�ات العراقي رقم (وعرف قان

) منه �إنها (الحالة التي �طلب فیها موظف أو مكلف �خدمة عامة أو �قبل لنفسه أو لغیره 307(
داء عمل من أعمال وظیفته أو اإلمتناع عنه أو میزة أو وعد �شيء من ذلك أل وعطیة أو منفغة أ

 .)11(بواجباته الوظیفیة وقد جرم القانون العراقي ذلك العملاإلخالل 
 األموال العامة اختالسالفرع الثاني: 

بوضع یده على األموال من خالل خیانة األمانة التي عهدت الیه  وتتمثل �قیام الموظف
 �حكم تولیه الوظیفة العامة.

) منه 315في المادة (اإلختالس  1969) لسنة 111وتضمن قانون العقو�ات العراقي رقم (

ختلس أو أخفى ماًال أو إإذ نصت على معاقبة �ل موظف أو مكلف �خدمة عامة �السجن إذا 

 .)12(متاعًا أو ورقة مثبتة لحق أو غیر ذلك مما وجد �حیازته
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) منها على أهمیة إتخاذ �ل دولة ما 17(الدولیة لمكافحة الفساد في المادة  االتفاقیةوأكدت 

یلزم من تدابیر لتجر�م قیام الموظف عمدًا لصالحه أو لصالح شخص آخر �إختالس أو تبدید أي 

�حكم موقعه أو  ه و أموال عامة أو خاصة أو أي أشیاء ذات قیمة عهد بها الیأممتلكات أو أوراق 

 .)13(تسر�بها �شكل آخر
 الوظیفة استغاللالفرع الثالث: إساءة 

موضوع إساءة  1969) لسنة 111) من قانون العقو�ات العراقي رقم (316بینت المادة (

الخاصة �الموظف أو المكلف �خدمة إستغالل الوظیفة من قبل الموظف العام، إذ وضحت األحكام 

لدولة عامة إستغالل الوظیفة للحصول على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غیر ذلك مملوك ل

لدولة في مالها بنصیب ما لنفسه أو سهل لغیره أو �ان اأو إحدى الهیئات أو المؤسسات التي تسهم 

 .)14(المال مملو�ًا لغیره

على ضرورة إعتماد �ل دولة طرف ) من اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد 19ونصت المادة (
 إستغالل لتجر�م الموظف الذي یتعمد إساءةخرى أفي اإلتفاقیة ما یلزم من تدابیر تشر�عیة وتدابیر 

ر وظیفته أو موقعه وذلك من خالل القیام أو عدم القیام �فعل لغرض الحصول على مز�ة غی
 .)15(مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر

 الفرع الرابع: اإلثراء غیر المشروع

، من خالل وما فیها من نقص لصالحهإستغالل الموظف أو المكلف �خدمة عامة القوانین 
ز�ادة أمواله �شكل ال یتناسب مع مدخوالته الحقیقیة، ونص القانون العراقي من خالل قانون الكسب 

ومن خالل قانون مفوضیة النزاهة في العراق في القسم  1958) لسنة 15غیر المشروع رقم (
مسؤولین السا�ع والثامن من األحكام الخاصة �الكشف عن المصالح المالیة والذي �سري على ال

 .)16(الكبار في الدولة
بید ان اإلستجا�ة لهذا األمر �ان محدودًا من قبل هؤالء المسؤولین �غیاب أي نص في 

صوص نالقانون المذ�ور �حاسب على عدم الكشف على الذمة المالیة للشخص إضافة الى غیاب 
المعالم تضفي رة واضحة هعقابیة مشددة خاصة �الكسب غیر المشروع والتي أخذت تشكل ظا

 بنتائجها السلبیة على المجتمع.

غیر المشروع من خالل  اإلثراءوأكدت اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد على ضرورة محار�ة 
ما یلزم من إجراءات تشر�عیة لمحار�ة وتجر�م اإلثراء غیر المشروع والمتمثل  توجیه الدول �إتخاذ
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صورة منطقیة وهذا ما بینته المادة �ذلك المثري تفسیرها بز�ادة الموجودات ز�ادة �بیرة ال �ستطیع 
 .)17() من اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد20(

،  )18(ومن صور الفساد المالي واإلداري األخرى، إخفاء األموال المتحصلة من جرائم الفساد
 .)19(غسیل األموال المتحصلة من جرائم الفساد

 .)20(المطلب الثالث: الفساد في الدول
تعاني معظم الدول من الفساد اإلداري والمالي، سواء �انت الدولة تمتاز بوفرة مواردها 

ولكن  اإلقتصاد�ة وترفها ومستوى التعلیم ألفرادها أم �انت الدولة تعاني من التخلف والفقر والجهل،
 األمر �كون متفاوت ومتباین بین األمر�ن.

 الفرع األول: في الدول الغنیة

یا وفي أثر فضیحة التمو�ل الحز�ي المالي التي تورط فیها اإلتحاد المسیحي في المان
إال انها نبهت  2002ي عام ، فقد أثرت على سمعة الحزب فضیحة أخرى ف1999الد�مقراطي عام 

قدمت الحكومة الفیدرالیة في  2002الفساد الحكومي في المانیا، وفي عام  لى مظاهرعالشعب 
قانون �جیز إنشاء قائمة الشر�ات غیر الجدیرة �الثقة حیث تدرج قائمة �أسماء المانیا إلى البرلمان 

الشر�ات التي تثبت علیها تهمة دفع الرشاوي أو إستخدام موظفین �قومون �أعمال غیر قانونیة أو 
 القیام �أعمال الفساد ومع هذا فالقانون لقي مقاومة في البرلمان ولم �حصل على التصو�ت.

) أكبر BBVAین التحقیق الجاري في عملیات الفساد في المصرف األسباني (وفي أسبانیا ب
 فضیحة هزت القطاع المصرفي األور�ي منذ سنوات عدة.

وشهدت الوال�ات المتحدة األمر�كیة قضا�ا متعلقة �الفساد في أوساط السیاسیین المحلیین مثل 
وأدین بتهم رشوة و�بتزاز، وفي  2002قضیة أوهایو جیمس أ.ترافیكانت وجد مذنبًا في نیسان عام 

 .)21(بن وسجن إلشتراكه في عملیة إبتزازرود أیلند أدین رئیس بلد�ة بروفیدنس فینسیت سیانسي األ
 الفرع الثاني: في الدول النامیة

عن مثیله في الدول المتقدمة، ومداه  ةیز�د �ثیرًا في صور  والفساد اإلداري في الدول النامیة،
لیس ظاهرة عارضة في الدول النامیة بل هو في أكثرها فساد مستتب �عتبره الناس فالفساد اإلداري 

وخاصة من ال حیلة لهم نمطًا للحیاة وجزء ال یتجزأ من التعامل بل و�تسامح الكثیرون �شأنه لدرجة 
إعتبار الرشوة إكرامیة أو عمل بر و�حسان أو تعبیر عن الشكر والعرفان أو مساعدة الموظفین في 

المناصب علیهم القیام �ه لألقارب واألصدقاء الى غیر ذلك  بتهم والمحا�اة واجبًا على أصحامعیش
 .)22(عتباراتمن اإل
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�شاف الفساد وهو �مثل النواتج األكثر   Corruption Indexوقد أصدرت الشفافیة الدولیة 
مستندة  أهمیة ألي نظام للمراقبة على الفساد وهو یوفر صورة تقر�بیة حول نطاق وسمات الفساد

 يعلى تقدیرات وتصورات المواطنین والمسؤولین العمومیین، وخیر مثال على ذلك هو الدلیل الذ
بلد من ناحیة  102نفت الشفافیة رتبة الذي سمي �كشاف تقییم الفساد، فص 2002أصدرته لعام 

درجة الوعي بوجود الفساد بین المسؤولین العمومیین والسیاسیین، حیث یوفر الدلیل ما �شبه بلقطة 
لوجهات نظر رجال األعمال والمحللین �خصوص حاالت إرشاء  فوتوغرافیة خاطفة سنو�ة

ل المعروفة و ثبت �أن أكثر الدوقد  المسؤولین واإلختالس والتالعب �األموال العامة في �ل دولة،
) بلدًا التي شملها المسح سبعون بلد 102�شدة الفساد هي دول متخلفة تتخبط �الفقر فمن بین (

�ضمن ذلك العدید من بلدان العالم األكثر فاقة �حرز أقل من خمسة من النتیجة النظیفة عشرة، 
 .)23( 5بلدان تحرز أقل من  10من �ل  7خرى �كلمة أ

في بلدان �أندنوسیا، �ینیا، أنغوال، ماداغشقر، برغواي، نیجیر�ا،  منتشروتبین الفساد 
، أظهرت مستو�ات منخفضة 9مع نتیجة من بلدان و�نجالدش وهي بلدان بنتیجة أقل من إثنان، 

جدًا من حاالت الفساد المالحظ وهي بلدان غنیة �الدنمارك، نیوزلندا، أ�سلندا، سنغافورة، 
 .)24(والسو�د

وظاهرة الفساد اإلداري والمالي في النظم العراقیة و�تساعها على مستوى مفاصل المجتمع 
 كافة، أدى الى ضعف و�نهیار معظم النظم وولد ردود فعل سلبیة لدى أفراد المجتمع.

عیة منذ تشكیل الدولة موالفساد في العراق لیس ولید اللحظة اآلنیة بل متجذر في البنیة المجت
الحدیثة التي تأسست على الخلفیة الطائفیة وهذا �كشف عن أحد األسباب المهمة في تبلور  العراقیة

تلك الظاهرة الخطیرة التي تقف عقبة في طر�ق تقدم عملیة التنمیة �أصعدتها المختلفة مبددة 
 للطاقات المالیة والبشر�ة.

�قه الى ان في طر لقد شجع النظام الملكي في العراق االقطاع �نظام إجتماعي �
اإلضمحالل، إذ أدت تلك السیاسة الى نزوح الفئات الفالحیة هر�ًا من اإلستغالل لینشؤوا مناطق 
�ائسة ماد�ًا في المدن، إذ وجود دستور ینص على المساواة بین المواطنین لم �جد له مكان في 

من جهة وفصل  لمبنیة على إشراك جمیع المواطنینأرض الواقع �سبب غیاب الد�مقراطیة ا
 .)25(السلطات من جهة أخرى 

الدولة حتى تفاقمت تلك  وأستمرت حاالت الفساد اإلداري والمالي مستشر�ة في جمیع مفاصل
انتقلت مظاهر  2003شكل نوعي أ�ان الحقبة السا�قة، و�عد التغییر الذي حدث في عام الظاهرة �
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والمنسو�یة والرشوة عبر الكادر اإلداري السابق الفساد المختلفة من الالمباالة واألنانیة والمحسو�یة 
الى �ل مفاصل الدولة الجدیدة حیث تكونت فئات ال ترتقي لمستوى الطبقة اإلجتماعیة خالل هذه 

�عالمیة لتسیطر على األراضي والممتلكات و الفترة و�فرازاتها متحصنة �أسلحة متنوعة سیاسیة مالیة 
حتى أصبحت هذه الممارسات ما �مكن أن تشبهها  خاصة بهم ةالعامة و�أنها أصبحت مشاع

 القد�مة التي تعتمد على السلب والنهب. والبد�المجتمعات 

وقبل  2003وتزایدت حاالت الفساد اإلداري والمالي خالل فترة اإلحتالل األمر�كي �عد عام 
قضیة تعیین تشكیل أول حكومة عراقیة �الممارسات واألعمال التي قامت بها قوات اإلحتالل وهي 

 .)26(مستشار�ن أمر�كان �صفة ممثلین لقطاعات مختلفة من التكنوقراط وأصبحوا یدیرون الدولة
لقد أتسمت المرحلة التي شهدها العراق ا�ان فترة اإلحتالل بتزاید حاالت الفساد التي عبرت 

العراقي مثل  عنها حاالت متكررة من اإلنحراف في القیم األخالقیة التي لم �عتد علیها المجتمع
) IPSالقتل واإلغتصاب والخطف والسرقة، ففي تقر�ر لمعهد الدراسات السیاسیة األمر�كیة (

�شیر الى ان الفساد اإلقتصادي معبرًا عنه �العدید من التجاوزات  2004الصادر في حز�ران 
 .)27(المالیة التي حدثت تحت أوضاع اإلحتالل

 : مواجهة الفساد اإلداري المبحث الثاني
لفساد ظاهرة قد�مة عرفتها المجتمعات اإلنسانیة وله صور عدیدة، اال ان ابینا فیما سبق ان 

أكثر تعقیدًا من السابق نظرًا للتحوالت في و نتشر في المجتمعات المعاصرة أشد فتكًا مالفساد ال

 الظروف اإلقتصاد�ة واإلجتماعیة والسیاسیة والتكنولوجیة لتلك المجتمعات.

عندما یتغلغل داخل الدولة �متد و�نتشر �شكل �بیر داخلها �حیث ینهك األجهزة والفساد 

الحكومیة و�ضعف أدائها و�هدر مواردها و�ضعف من قیامها بواجباتها تجاه األفراد، و�قع أكبر أثر 

للفساد على الفقراء أي القدرة على تحمل التكالیف عن طر�ق تحو�ل أموال الدولة �صورة غیر 

فساد �قوض الخدمات مثل الصحة والتعلیم وخدمات الماء والمجاري والكهر�اء والطاقة مشروعة فال

 وغیرها.

لذلك سعت الدول الى مواجهة تحدي الفساد وحظى �اهتمام متزاید من قبلها نظرًا للمشاكل 
اإلقتصاد�ة وتراكم الدیون الخارجیة و�نخفاض معدالت النمو اإلقتصادي وتدني معدالت األداء 

تاجیة في القطاع العام واإلستثمارات األجنبیة من خالل وضع إستراتیجیة وطنیة لمكافحة واإلن
الفساد، وهذه اإلستراتیجیة تتناسب مع خصوصیة �ل دولة و�یئتها وترسم المالمح العامة لرؤ�تها 
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مكافحة المستقبلیة حول �یفیة التصدي للفساد وتكون متفقة ومتالئمة مع بنود إتفاقیة األمم المتحدة ل
 .2003الفساد لعام 

 المطلب األول: على المستوى الداخلي
العدید من التشر�عات المقارنة الى تبني سیاسة تشجیع اإل�الغ عن الفساد �إحدى  عمدوت

 وسائل مكافحة الفساد وحما�ة المبلغین والشهود مما قد یلحق بهم نتیجة قیامهم �أعمال التبلیغ.

وهذا ما فعله المشرع األسترالي واإل�طالي والسلوفاني واأللماني وعر�یًا القانون الیمني 

 منواألردني والكو�تي والفلسطیني، وفي نفس اإلتجاه حرص المشرع العراقي على تضمین العدید 

التشر�عات وعلى إختالف المواضیع التي تنظمها نصوصًا قانونیة تلزم الجمهور أو الموظفین أو 

عام والجرائم التي تصل الى علمهم وفي  للقائمین على تطبیق القانون �اإل�الغ عن الجرائم �شكا

 .)28(الؤلئك األشخاصذات السیاق على ضمان الحما�ة القانونیة 

�قوم على التعاون بین ثالثة أجهزة وصوًال  )29(وفي العراق نظام مكافحة الفساد نظام تكاملي
على أنه ( �كفل  2004) لسنة 55) من األمر (2) من القسم (2البند (الى القضاء فقد نص 

راق لتنفیذ وتطبیق قوانین مكافحة الفساد عهیئة �عملها �صفتها الرئیس في المجلس الحكم قیام ال
( دیوان الرقا�ة المالیة)  يلتعاون مع الهیئة العلیا للتدقیق المالي والمحاسبوانها تؤدي واجباتها �ا

 .)30(عمومیین) في الوزارات العراقیةومع (المفتشین ال
وهناك مجموعة من المؤسسات الرقابیة سواء �انت رقا�ة داخلیة متمثلة �مكتب المفتش العام 
أو خارجیة متمثلة بدیوان الرقا�ة المالیة وهیئة النزاهة، وتعمل هذه المؤسسات على مكافحة الفساد 

 اإلداري والمالي.
 دیوان الرقابة المالیة الفرع األول:

، 1927لسنة  17بدأت الرقا�ة المالیة في العراق بتشر�ع قانون (دائرة الرقا�ة المالیة) رقم 

واستمر التطور في تشر�ع النشاط الرقابي نتیجة لتطور مفهوم الدولة في إطار مبدأ توز�ع السلطات 

تشر�عیة في الرقا�ة على السلطة والفصل بین إختصاصاتها و�روز مبدأ التأكید على حق السلطة ال

التنفیذ�ة للتأكد من مدى إلتزام الحكومة �القوانین والدقة في إنفاق األموال العامة، وتم إجراء 

) 6مجموعة تعد�الت على قانون الرقا�ة المالیة خالل السنوات الماضیة و�ان آخرها القانون رقم (

، واستمر الدیوان �ممارسة نشاطه 2004 ) لسنة77المعدل �األمر التشر�عي رقم ( 1990لسنة 
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وفق منهج علمي مؤسسي مهني شامل �التعاون والتنسیق مع هیئة النزاهة ومكاتب المفتشین 

 .)31(العمومیین واألجهزة الرقابیة األخرى 

و�هدف دیوان الرقا�ة المالیة من خالل عمله على تدقیق والمصادقة على الحسا�ات الختامیة 
الدولة، ونشر الوعي المالي والمحاسبي ورفع مستوى األداء المحاسبي والرقابي في لكافة مؤسسات 

 الجهات الخاضعة للرقا�ة.
 الفرع الثاني: ھیئة النزاھة

لسنة  55المؤقتة رقم  ُأنشأت هیئة النزاهة �موجب القانون الملحق �أمر سلطة االئتالف

مة العامة والقیام �إقتراح التشر�عات عند تطبیق قوانین مكافحة الفساد ومعاییر الخدلوذلك  2004

قیادة  إل�جاد هالضرورة، والمبادرة بتنفیذ برامج لتوعیة وتثقیف الشعب العراقي من شأنها تقو�ة مطالب

 .)32(نز�هة وشفافة تكون مسؤولة وخاضعة للرقا�ة

شؤون  في منع الفساد ومكافحته، و�عتماد الشفافیة في إدارة وتعمل الهیئة على المساهمة 
الحكم على جمیع المستو�ات من خالل التحقیق في قضا�ا الفساد والمحالة الیها بواسطة محققین 
تحت إشراف قاضي التحقیق المختص ووفقا الحكام قانون اصول المحاكمات الجزائیة، ومتا�عة 

بو�الة  قضا�ا الفساد التي ال �قوم محققو الهیئة �التحقیق فیها عن طر�ق ممثل قانوني عن الهیئة
رسمیة تصدر عن رئیسها، و�لزام المسؤولین الكبار في الدولة �الكشف عن ذممهم المالیة، والقیام 

 .)33(�أي عمل �ساهم في مكافحة الفساد أو الوقا�ة منه
 الفرع الثالث: مكاتب المفتشین العمومیین

الف المنحلة ُأنشات مكاتب المفتشین العمومیین في �افة الوزارات �موجب أمر سلطة االئت
وذلك إلخضاع أداء الوزارات للمراقبة، لمنع وقوع أعمال التبذیر والغش  2004) لسنة 57رقم (

و�ساءة إستخدام السلطة والحیلولة دون وقوعها والتعرف علیها وعلى األعمال المخالفة للقانون، �ما 
القیام �إجراء التحقیق  منبین هذا التشر�ع على إ�جاد مكاتب مستقلة للمفتشین العمومیین تمكنهم 

للمراجعة على األداء وفقًا للمعاییر المهنیة المعترف بها ق والتقییم والتفتیش وأي نشاط آخر والتدقی
وذلك من خالل تنفیذ المهام وتعز�ز النزاهة والشفافیة وحسن تدبیر النفقات وضمان الكفاءة عن 

غیر المرتبطة بوزارة، و�جراء طر�ق مراجعة وفحص جمیع سجالت ونشاطات الوزارة أو الجهة 
الرقا�ة اإلستباقیة، والتعاون الكامل مع المحاكم وهیئة النزاهة التفتیش والتدقیق الالزمین وتفعیل 

 .)34(ودیوان الرقا�ة المالیة لمساعدتهم في تأد�ة مهامهم
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و�اإلضافة الى األجهزة المذ�ورة آنفًا، هنالك أجهزة متعددة تقوم �مهمة مكافحة الفساد 
 اإلداري والمالي في العراق.

هي مستقلة وخاضعة لرقا�ة مجلس القضاء األعلى �مهمة إذ تقوم المؤسسات القضائیة والتي 
تطبیق القوانین والتطور المستمر في أداء القضاء یؤدي الى وجود قضاة قادر�ن على مالحقة جرائم 

 الفساد و�نزال القصاص العادل �مرتكبیها.

و�ذلك لمنظمات المجتمع المدني المَشكلة �موجب أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة 
التوعیة والترو�ج للمممارسات الد�مقراطیة والقانونیة في المجتمع دور في  2003) لسنة 45لمرقم (ا

 واإلبتعاد عن �ل ما �شین الفرد والمجتمع.

وهنالك لجنة النزاهة في مجلس النواب والتي تقوم �متا�عة قضا�ا الفساد في مختلف أجهزة 
 زاهة.الدولة ومتا�عة ومراقبة عمل هیئات ومؤسسات الن

في  99والمجلس المشترك لمكافحة الفساد المشكل �موجب األمر الدیواني المرقم 
برئاسة السید األمین العام لمجلس الوزراء وعضو�ة رؤوساء (مجلس القضاء  30/5/2007

األعلى، دیوان الرقا�ة المالیة وهیئة النزاهة) ومنسق السید رئیس الوزراء للشؤون الرقابیة وممثل عن 
ین العمومیین، �ستهدف التنسیق بین أجهزة مكافحة الفساد والمتمثلة في هذا المجلس لضمان المفتش

توز�ع األدوار فیما بینها وتفعیل جهودها وتقد�م التوصیات والمقترحات �شأن التشر�عات واإلجراءات 
 واألنظمة المناسبة.

بكة اإلعالم العراقي التي تم تشكیلها �أمر سلطة وال �خفى ما یؤد�ه اإلعالم متمثًال �ش
حیث تهدف الى إنشاء مؤسسة �فیلة بتثقیف  2004) لسنة 66االئتالف المؤقتة المنحلة رقم (

 الشعب العراقي في �ل المجاالت ومنها التوعیة �مخاطر الفساد على األفراد والدولة. 

 Corruptionو�الة مكافحة الفساد وتعرف الهیئة المتخصصة �مكافحة الفساد أو �ما تسمى 
Agency anti  أنها و�الة متخصصة یتم انشاؤها من قبل الدولة لغرض واحد أساسي وهو�

 .)35(مكافحة الفساد وكبح جماحھ في البلد
 المطلب الثاني: على المستوى الدولي

اإلداري والمالي على المستوى الدولي، �عتبره البعض من أهم اآلثار السلبیة إن إنتشار الفساد 
لعولمة اإلقتصاد والتجارة واألعمال، حیث أن تسهیل عملیة التبادل التجاري وتقلیل الضوا�ط 
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القانونیة واإلجرائیة تسهل إنطالق اإلجرام على المستوى الدولي و�التالي فقد اخترقت ظاهرة الفساد 
 والمالي العدید من الدول بدًال من أن تكون محدودة في دولة معینة. اإلداري 

لذلك أصبح من الضروري إ�جاد سبل تعاون دولي لمحار�ة الفساد من خالل مكافحة الجر�مة 
المنظمة والتي تعتبر عابرة للحدود و�توالها أفراد ومجموعات یر�طهم بناء منتظم وتدفعها أطماعها 

 .)36(ل للحصول على المال أو النفع المادي وتعمل في أكثر من دولةإلستخدام مختلف الوسائ
لذلك وقعت الدول إتفاقات تتعلق �مكافحة عملیات التبادل التجاري غیر المشروع ومتا�عة حاالت 
الفساد على صعید أكثر من دولة واحدة �ما هو الحال بین الوال�ات المتحدة والمكسیك أو بین دول 

 )1(أمر�كا الالتینیة 

 2003الفساد وأنشأت إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  لمكافحةوسعت األمم المتحدة 
وتعد هذه اإلتفاقیة من أبرز المواثیق الدولیة التي أقرتها األمم المتحدة ودخلت حیز النفاذ في 

 .)37(2007لسنة  35وقد انضم العراق الیها �موجب قانون اإلنضمام رقم  14/12/2005
وخطت الحكومة البر�طانیة الى األمام من خالل منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمیة 

)OECD(  عندما طبقت قانونًا جدیدًا لمكافحة الفساد �منع رشوة المسؤولین في البلدان األخرى
و�حظر الدفعات السهلة رغم اإلنتقادات من ان هذا قد �ضعف قوة الشر�ات البر�طانیة 

 .)38(التنافسیة
 المبحث الثالث: أثر الفساد اإلداري على اإلستثمار

من خالل �حث العوامل واألسباب المتنوعة المباشرة وغیر المباشرة للفساد اإلداري والمالي 
�مكن إستنتاج تأثیر الفساد على �فاءة اإلستثمار �شكل عام و�نخفاض مستوى الجودة في البنیة 

 رد المخصصة لإلستثمار.�سبب الرشاوي التي تعد من المواالتحتیة 
وال �قرر أي مستثمر أجنبي إدخال أمواله الى أ�ة دولة ومن ضمنها العراق �غیة إستثمارها 

على أمواله من األخطار التجار�ة وغیر التجار�ة، وهذا اإلطمئنان ال یتحقق ما لم �شعر �اإلطمئنان 
خیمة على اإلقتصاد الوطني وثقة بوجود الفساد اإلداري والمالي في الدولة وما یلقیه من عواقب و 

األطراف �ه الى جانب ثأثر ثمة من العوامل القانونیة والعوامل اإلقتصاد�ة واإلجتماعیة بوجود 
 مشكلة الفساد وآثارها الوخیمة المتعددة.

 .)39(المطلب األول: القیود القانونیة والضریبیة
نالحظ ان الضرائب أمر یتعلق �سیاسات الدولة �شأن الضرائب، فمن المألوف ان قوانین 
الضر�بة في الدولة ال تتغیر �ثیرًا، واذا حدثت تغیرات فتكون �سیطة، وهنا ا�ضًا األمر �عتمد على 
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العقد، اذ قد �جد المقاول ان من صالحه إعتماد الضرائب التي تفرضها الدولة، اذا �انت هذه 
لضرائب قلیلة، ولكنه �حاول دائمًا ان �ضع لنفسه خط رجوع في حالة ز�ادة الضرائب، ولذا قد ا

 تحدد النسبة في العقد أو قد ترتبط �المعدل الداخلي للمردود.

وحتى �عض العقود تتضمن تجمیدًا للضرائب في الفترة األولى للعقد، وتسمى هذه الفترة 
لخمس األولى من العقد، وذلك لتحفیز المستثمر وخصوصًا في ـ((عطلة الضرائب)) مثًال للسنوات اب

 المناطق الصعبة أو المكلفة.

والتعامل مع دولة مشهورة �الفساد اإلداري والمالي �كون محفوفًا �المخاطر، اذ �كون التعامل 
مع مثل هكذا دولة إلقامة أعمال تجار�ة أو تشغیل أعمال موجودة أصًال مرتبطًا �التأخیر 

 .)40(دوالفسا

) إجازة وترخیص، والكثیر منها �ان من 909تم إصدار ( 2003فمثًال في جورجیا عام 
تم تخفیض عدد اإلجازات  2011الممكن شراؤها وال تخدم أي غرض للمجتمع و�حلول عام 

�ان عدد األ�ام المطلو�ة للحصول على إجازة  2011-2003) وخالل المدة من 137والتراخیص (
 .)41()9) الى (25) یومًا وعدد اإلجازات إنخفض من (98) الى (195(قد إنخفض من 

 المطلب الثاني: عدم اإلستقرار اإلقتصادي واإلجتماعي

والحقیقة ان الظروف اإلقتصاد�ة واألوضاع التجار�ة التي �مر فیها المشروع وظروف البلد 
إشراف المستثمر األجنبي أو المضیف له هي التي تتحكم بتحدید طر�قة إدارته أما مباشرة تحت 

 .)42(�طر�ق غیر مباشر تحت رقا�ة جهاز حكومي

إذ یؤثر الفساد و�ؤدي الى اإلخفاق في جذب اإلستثمارات األجنبیة، والى هروب رؤوس 
موال المحلیة، وتسبب في هدر الموارد �سبب تعارض المصالح الشخصیة مع المشروعات اال

عدم الحصول على المساعدات األجنبیة وهجرة الكفاءات التنمو�ة العامة، و�ؤدي ا�ضًا الى 
اإلقتصاد�ة وذلك لغیاب التقدیر، و�روز المحسو�یة والمحا�اة في إشغال المناصب العامة وفي إقامة 

إنتاجیة التي ال المشروعات الر�حیة، وقد ال تمنح اإلمتیازات والتراخیص الى المشروعات األعلى 
ي ذلك الى ضعف في �فاءة القطاع الخاص في المساهمة في التنمیة تقدم الرشاوي والعموالت و�ؤد

اإلقتصاد�ة وتشجیع اإلستثمارات وجذب رؤوس األموال الخارجیة الى البلد الذي �عاني من شبهات 
 .)43(فساد وترهل في جهازه اإلداري 
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تؤدي فالمخاطر التي یتعرض المستثمر �سبب شیوع الفساد اإلداري والمالي في دولة ما، 
 هلنسبة للمستثمر أم �النسبة لمدینالى العجز عن الوفاء أو التوقف عن السداد أو اإلفالس سواء �ا

 .)44(ظاهرة طبیعیة في البالد التي �كون فیها الفساد مستشري �شكل �بیر

إذ الدولة التي �كون فیها الفساد في أعلى مستو�اته، تعد دولة ذات مناخ غیر مالئم وغیر 
من قبل األفراد والشر�ات لإلستثمارات وجلب رؤوس األموال الیها، لما قد یؤول الیه مرغوب بها 

تلحق �المستثمر أو تقیید حر�ة المستثمر في تحو�ل أصل استثماره األمر فیما �عد من خسارة 
 .)45(وأر�احه الى الخارج، واإلزدواج الضر�بي الذي �شكل عائق أمام المستثمر األجنبي

ألضرار التي قد تلحق المستثمر نتیجة األعمال اإلنتقامیة أو اإلشتباكات �ضاف الى ذلك ا
أو الثورات أو اإلنقال�ات، �سبب إنتشار الفساد اإلداري والمالي في األجهزة الحكومیة والذي �قلل 
من شرعیة النظام السیاسي في نظر الجماهیر، حیث یدرك المواطنون أن الموظفین الحكومیین 

المختلفة، مجرد عناصر متورطة �الفساد وال �عنیها سوى تحقیق مصالحها على مستو�اتهم 
الخاصة، ونتیجة لذلك �كون النظام السیاسي معرضًا لمثل هكذا هزات، وهذا یؤثر و�الشك على 

 حركة اإلستثمار داخل البلد وخیر مثال على ذلك العراق.
 :الخاتمة

 .وخلصنا الى جملة النتائج والمقترحات

 النتائج أوالً:

ان خطورة الفساد ال تتوقف عند الرشوة أو اإلختالس أو غیره من صور الفساد اإلداري  -1
والمالي بل ان الخطورة الحقیقیة تكمن في ضرب القیم وفساد الذمم وتحو�ل مبادئ العلم 
والمنافسة واإلبداع الى صفقات خداع و�بتزاز، والى أشكال مختلفة من اإلحتیال والنهب 

وال شك فیه ان الفساد و�فساد الثقافة ال �ختلفان �ثیرًا عن ظاهرة غسیل األموال واإلنفاق 
 وتجارة المخدرات، فهناك  غسیل ثقافي یهدف الى إشاعة الفساد.

تدرج الفساد في دول العالم فهو یزداد مع ز�ادة الفقر والجهل واإلضطرا�ات السیاسیة،  -2
 داد مؤشر الفساد في الدول النامیة والفقیرة.فیكون �مستوى معین في الدول الكبرى، ولكن یز 

حرصت معظم الدول على مكافحة الفساد ومواجهته من خالل أجهزة رقابیة لهذا الغرض  -3
 ولكن فعالیتها مختلفة من دولة الى أخرى.
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و�ذلك حرصت األسرة العالمیة ممثلة �األمم المتحدة على مكافحة الفساد من خالل عقد  -4
 2003التي تتصدى للفساد وتكلل ذلك �اتفاقیة األمم المتحدة لعام اإلتفاقیات الدولیة 

 لمكافحة الفساد.
التأثیر السلبي للفساد على حر�ة اإلستثمار وجلب رؤوس األموال داخل البلد الذي �عاني  -5

من هذه المشكلة، �سبب عدم إطمئنان و�رتیاح المستثمر للعمل في هكذا جو مضطرب 
 اإلقتصاد�ة واإلجتماعیة السر�عة.ومعرض للتقلبات السیاسیة و 

 ً  : المقترحاتثانیا

�جب أن نتجاوز المفهوم التقلیدي للقانون من قبل الجهات الرقابیة بل �متد الى توجیه  -1
النصح والتوجیه حتى �مكنها من القیام بدورها على الوجه األتم واألمثل، فیمكن أن یتم ذلك 

 والتر�وي للمجتمع.من خالل تعز�ز الجانب الدیني واألخالقي 
العبرة لیس في تعدد األجهزة الرقابیة ولكن في الفعالیة التي تمارس بها عملیة الرقا�ة سواء  -2

 كانت داخلیة أو خارجیة، و�شكل �منع و�حول دون التداخل والتعارض في العمل.
راقبة وهي التي تؤخذ على ر على جهة محددة تقوم �عملیة الملذا نرى ضرورة اإلقتصا -3

ها مكافحة الفساد قانونیًا وثقافیًا و�جتماعیًا وسیاسیًا و�عالمیًا ونعتقد الجهة المهیأة لقیام عاتق
 بذلك هي هیئة النزاهة. من حیث الهیكلیة واإلستقاللیة في عملها.

عدم إجراء تحقیق في قضیة معینة إذا �انت منظورة أمام هیئة أخرى لحین إنتهاء التحقیق  -4
 الشخص عن قضیة واحدة. لتجنب صدور عقو�تین على

إختیار أعضاء الهیئات الرقابیة �جب أن �كون �معاییر موضوعیة �عیدًا عن المحسو�یة أو  -5
المحا�اة أو الفساد في إختیارهم، ألن من �أتي بهذه الطر�ق �كون من الصعو�ة �مكان 

 القیام بدوره �شكل سلیم ومنطقي وقانوني.
قلیمیة والمنظمات الدولیة من أجل الدول المجاورة وااون الدولي مع الالعمل على تعز�ز التع -6

مكافحة الفساد وتعقب المفسدین واألموال المهر�ة الیهم �سیاسة تعتمد على المعاملة �المثل 
 وتحقیق فاعلیة القانون.
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 الهوامش:

 .583، ص2000، دار المشرق، بیروت، 38ینظر: المنجد في اللغة، الطبعة  -1
 .11األعراف، األ�ة القرأن الكر�م، سورة  -2
 .22القرأن الكر�م، سورة محمد، األ�ة  -3
 ,41القرأن الكر�م، سورة الروم، األ�ة  -4
ینظر: تحد�ات الفساد اإلداري في العراق، مجلة تكر�ت للعلوم اإلدار�ة واإلقتصاد�ة،  -5

 .84، ص2005المجلد الثاني، العدد األول، 
، ص 1997لعالم، مر�ز األهرام، القاهرة ینظر: دلیل البنك الدولي، تقر�ر عن التنمیة في ا -6

112. 
لیس من السهل وضع تعر�ف شامل ودقیق للموظف العام وذلك �سبب إختالف النظم  -7

القانونیة والسیاسیة واإلدار�ة من بلد الى أخر ومن وقت الى أخر، إذ عمد المشرع العراقي 
عر�فًا للموظف العام الى مخالفة تشر�عات الوظیفة العامة في فرنسا ومصر وذلك بوصفه ت

في تشر�عات الوظیفة العامة وقوانین إنضباط الموظفین والتشر�عات األخرى التي تنظم 
شؤون فئات معینة من الموظفین. فقد عرفت المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنیة 

الموظف �أنه ( �ل شخص عهدت إلیه وظیفة في الحكومة لقاء  1931) لسنة 103رقم(
ضاه من المیزانیة العامة أو میزانیة خاصة وتا�ع إلحكام قانون التقاعد) أما قانون راتب یتقا

فقد عرفت المادة الثانیة منه الموظف �أنه (كل  1939) لسنة 64الخدمة المدنیة رقم (
شخص عهدت إلیه وظیفة دائمة داخلة في مالك الدولة الخاص �الموظفین) وهذا التعر�ف 

) 24وقانون الخدمة المدنیة رقم ( 1956) لسنة 55ة المدنیة رقم (إستقر علیه قانونا الخدم
المعدل. ینظر: د. شاب توما منصور، القانون اإلداري، الطبعة األولى،  1960لسنة 

 .272جامعة �غداد، ص
ینظر: د. محمد عاطف البنا، حدود سلطة الضبط اإلداري، مجلة القانون واإلقتصاد،  -8

 .45)، القاهرة، ص2عدد (السنة الثامنة واألر�عون، ال
ینظر: النهضة العر�یة للتنمیة اإلدار�ة، جامعة الدول العر�یة، برنامج التحقیق اإلداري  -9

 .2007وطرق التحري في قضا�ا الفساد المنعقد في إسطنبول، تر�یا، 
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ینظر: ثائر محمود العاني، الكلفة االقتصاد�ة واالجتماعیة للفساد الوظیفي العراقي  -10
ى المستهلك، المؤتمر العلمي الثاني، جامعة �غداد، مر�ز �حوث السوق، وانعكاسه عل

 .71، ص2006
تعد الرشوة من أخطر صور اإلخالل بواجبات الوظیفة العامة �ونها المتاجرة �الوظیفة  -11

حیث یتحقق بها تجاوز السلطة واإلختصاص والذي من شأنه اإلضرار �المصلحة العامة 
المشرع العراقي في القانون الجنائي أي في قانون العقو�ات وعلى هذا األساس عالجها 

 ).314-307المعدل في المواد ( 1969) لسنة 111العراقي رقم (
وجر�مة اإلختالس للمال العام تعد من جرائم ذوي الصفة فهي ال تقع اإل من موظف أو  -12

�صفتها  3مكلف �خدمة عامة، وفي هذا الصدد قضت محكمة جنا�ات الرصافة/هــ
التمییز�ة في قرار لها جاء فیه ((...وجد أن المتهم المحال لیس موظف أو مكلف �خدمة 
عامة وانه مدیر مصرف أهلي و�التالي فإن فعله في حالة ثبوته ینطبق وأحكام المادة 

) منه و�التالي فإن 316من قانون العقو�ات ( أي جر�مة سرقة) ولیس المادة ( 444/11(
الهیئة النوعي ( الهیئة مختصة �قضا�ا النزاهة) وتدخل في القضیة تخرج عن إختصاص 

إختصاص الهیئة الرا�عة في محكمة جنا�ات الرصافة نوعیًا علیه قررت المحكمة إحالتها 
الى الهیئة الرا�عة حسب اإلختصاص النوعي، ولدى عرض القضیة على محكمة التمییز 

�عة اإلحالة قضت محكمة التمییز اإلتحاد�ة لتحدید اإلختصاص �عد أن رفضت الهیئة الرا
اإلتحاد�ة �ما یلي ((...وجد أن المحكمة المختصة نوعیًا لمحاكمة المتهم هي (محكمة 

) �ون المتهم المحال لم �كن موظفًا أو مكلفًا �خدمة عامة و�نما هو 4جنا�ات الرصافة هـ
هیئة الموسعة )/ ال163مدیر مصرف أهلي...)). ینظر: قرار محكمة التمییز اإلتحاد�ة، (

 .31/7/2012في  2012الجزائیة/
الى صورة من صور الفساد المالي  2003وأشارت اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد لعام  -13

واإلداري وهي جر�مة اإلتجار �النفوذ وتتمثل في قیام الموظف أو أي شخص آخر 
لمشرع العراقي �إستغالل نفوذه الفعلي المفترض للحصول على مز�ة غیر مستحقة،  لكن ا

لم یبین اإلتجار �النفوذ بوصفه أحد صور الفساد اإلداري والمالي وهذا ما �فرض علیه 
 التصدي لذلك ومعالجة قانونیة سر�عة.

وقد قضت محكمة التمییز اإلتحاد�ة في العراق في قرار لها جاء فیه ((...ولدى إمعان  -14
إن المتهم �ان موظفًا في مدیر�ة  النظر �أوراق الدعوى والقرارات الصادرة فیها فقد وجد
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شرطة واسط واستغل وظیفته فإستولى �غیر حق على السیارة العائدة للمدیر�ة المذ�ورة، 
) من قانون العقو�ات و�ن محكمة التمییز 316علیه فأن فعل المتهم ینطبق وأحكام المادة (

عوى �قرارها المرقم لم تالحظ هذا الخطأ عندما صادقت على �افة القرارات الصادرة في الد
لذا قرر قبول تصحیح القرار  13/2/2008) في 2007/هیئة جزائیة ثانیة/6784(

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة 260التمییزي المذ�ور آنفًا وعمًال �أحكام المادة (
) عقو�ات وتجر�م المتهم (ح.ح.د) 316قرر تبدیل الوصف القانوني للجر�مة الى المادة (

)/الهیئة الجزائیة 2901ا...)). ینظر: قرار محكمة التمییز اإلتحاد�ة، المرقم (�موجبه
 ، غیر منشور.1/7/2008، في 2008األولى/

 ) من اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد.19ینظر المادة ( -15
�عد العراق من أوائل الدول التي أخذت بتجر�م الكسب غیر المشروع، إذ جرم ألول مرة  -16

المعدل  1958لسنة  15لكسب غیر المشروع على حساب الشعب رقم �موجب قانون ا
) لسنة 30و ( 1960)  لسنة 65و ( 1958) لسنة 65و ( 1958) لسنة 36�القوانین (

. و�ضیف إن المادة الرا�عة من هذا القانون عدت �سبًا غیر مشروع على حساب 1963
لى �سبب أعمال أو الشعب �ل مال حصل علیه أي شخص من المذ�ور�ن �المادة األو 

 نفوذ أو ظروف وظیفته أو مر�زه أو �سبب إستغالل شيء من ذلك.
 .2003) من اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد لعام 20ینظر نص المادة ( -17
) منه 460في المادة ( 1969) لسنة 111و�ین المشرع العراقي في قانون العقو�ات رقم ( -18

�مة سواء �انت هذه األموال ناتجة عن جنا�ة أو إعتبار �ل ما یتم إخفاؤه من األموال جر 
) من 24جنحة ولم �قتصر ذلك على جرائم الفساد، وفي نفس اإلتجاه جاءت المادة (

اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد حیث فرضت على �ل دولة طرف في اإلتفاقیة إعتماد ما 
 اإلحتفاظ بها.یلزم من تشر�عات تحاسب على القیام �إخفاء ممتلكات أو مواصلة 

والذي ینص على تجر�م  2004وفي العراق صدر قانون مكافحة غسیل األموال لسنة  -19
عمل �ل شخص یدیر أو �حاول تعامل مالي وهو على علم �أن المال المستخدم هو ناتج 

) من اإلتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد هذه 23عن نشاط غیر قانوني. و�ینت المادة (
 طورتها وسبل معالجتها �الفعالیة المطلو�ة.الجر�مة وحذرت من خ

وهناك من �صنف الفساد المالي واإلداري من حیث حجمه الى نوعین هما الفساد الكبیر  -20
والذي �قوم �ه القادة السیاسین و�بار الموظفین بتخصیص األموال العامة لإلستخدام 
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فقات مقابل الحصول الخاص و�ختالس األموال العامة وتلقي الرشاوي و�برام العقود والص
على العموالت وهذا النوع من الفساد �كثر أثناء األزمات وعند غیاب الرقا�ة المر�ز�ة. أما 
الفساد الصغیر فهو الذي �قوم �ه صغار الموظفین عن طر�ق تقاضیهم الرشوة من األفراد 

التنمیة، مقابل قیامهم بتسهیالت غیر مشروعة قانونًا. ینظر: نوزاد عبد الرحمن، الفساد و 
 .80، ص2001، 86التحدي واإلستجا�ة، مجلة اإلداري، العدد 

ینظر: د. حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، الدار الجامعیة، اإلسكندر�ة،  -21
 .27، ص2008

، 2004ینظر: د.عماد الشیخ، الشفافیة ومراقبة الفساد، مر�ز دراسات الوحدة العر�یة،  -22
 .155ص

 .2005مة الشفافیة لعام ینظر: تقر�ر منظ -23
 و�ذلك ینظر: .2005ینظر: تقر�ر منظمة الشفافیة الدولیة لعام  -24

25- Nicholas Charron: Mapping and Measuring the Impact of Anti-
corruption Agencies, A new dataset for 18 countries, prepared 
for the new public management and the quality for government 
conference (November 13-15 2008) Goteborg, Sweden the 
Quality of Government Institute University of Gothenburg, 
Sweden, P.6. 

 .36ینظر: د.علي الوردي، دراسة في طبیعة المجتمع العراقي، مطبعة العاني، �غداد، ص -26
 .111، دار الغد، �غداد، صفؤاد قاسم عبد األمیر، ثالثیة النفط العراقي -27
فقد أجري تحقیق مع موظفي شر�ة (مالیبرتون) إلتهامها بتقاضي مبالغ مالیة بلغت نحو  -28

) ملیون دوالر قیمة تجاوزات 60) ملیون دوالر ألعمال لم تقم �إنجازها فضًال عن (160(
ثانو�ین  لنفقات محدودة مسبقًا والرشاوي التي تلقاها �عض موظفي هذه الشر�ة من مقاولین

أخرى غیرها تظهر وسائل الفساد واإلفساد في المجتمع العراقي. �ما امتدت مظاهر الفساد 
الى �عض لجان األمم المتحدة حینما أساءت التصرف في مفهوم إتفاقیة النفط مقابل الغذاء 
والدواء، ففي تقر�ر أعدته منظمة الشفافیة الدولیة قدرت ظاهرة الفساد في العراق �أكبر 

هرة فساد في التار�خ المعاصر من الفساد اإلداري، إذ تشكلت لجنة خاصة للتحقیق ظا
والنظر في هذه القضیة. ینظر: د.سالم النجفي، حالة العراق تحت اإلحتالل، مر�ز الوحدة 

 .807، ص2004العر�یة، 
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م ، وقا2001فقد قام المشرع االسترالي �سن قانون حما�ة المبلغین عن جرائم الفساد لعام  -29
 11البرلمان األلماني اإلتحادي �المصادقة على قانون حما�ة المبلغین من الخطر في 

الخاص   1991، وفي إ�طالیا صدر مرسوم القانون رقم لسنة2001كانون األول عام 
�حما�ة األشخاص المتعاونین مع العدالة، وفي سلوفینیة أصدرت الجمهور�ة السلوفینیة 

. وفي 30/11/2005وذلك من قبل الجمعیة الوطنیة في  قانونها الخاص �حما�ة الشاهد
وفي  2006) لسنة 39الدول العر�یة قام المشرع الیمني �سن قانون مكافحة الفساد رقم (

والكو�ت إقترح قانون  2006) لسنة 62األردن صدر قانون هیئة مكافحة الفساد رقم (
ني موضوع اإل�الغ عن وفي فلسطین تبنى المشرع الفلسطی 2007مكافحة الفساد لسنة 

في المادة  2004) لسنة 15جرائم الفساد في قانون دیوان الرقا�ة المالیة واإلدار�ة رقم (
 ) منه.35(

30- Institutional Arrangement to Combat Corruption – A 
Comparative Study, United Nations Development Program 
(UNDP), P.6. 

شر�ع له قوة القانون و�ن سلطة االئتالف حینما أصدرته هو ت 2004) لسنة 55األمر ( -31
كانت تعتمد في ذلك على الصالحیة الممنوحة لها �موجب قرارات مجلس األمن المرقم 

وتكون هذه القرارات هي قواعد اإلسناد لمشروعیة نفاذ  2003) لسنة 1511) و (1483(
عید تأكید سیادة العراق ما یلي: � 2003لسنة  1511و  1483القانون حیث تشیر أحكام 

وسالمة أراضیه، و�شدد في هذه الصدد على الطا�ع المؤقت إلضطالع سلطة التحالف 
المؤقتة �المسؤولیات والسلطات واإللتزامات المحددة �موجب القانون الدولي المنطبق 

) الى حین قیام شعب العراق 2003( 1483المعترف بها والمنصوص علیها في القرار 
 ومة ممثلة للشعب معترف بها.بتشكیل حك

لم �عتبر من الكیانات  2003إن دیوان الرقا�ة المالیة �عد التغیر الذي حدث في عام  -32
حیث �قى هذا  2003) لسنة 2المنحلة في األمر الصادر عن سلطة االئتالف رقم (

) �أن هذا 2الدیوان قائمًا على الرغم من أي نص �قضي �خالف ذلك وقد ورد في األمر (
أداء األعمال والمهام التي �انت منوطة �ه،  16/4/2003دیوان یواصل و�عتبارًا من ال

و�ذلك ما یؤ�د وجود الدیوان و�ستمراره في عمله ما نص علیه دستور جمهور�ة العراق لعام 
(( �عد �ل من البنك المر�زي العراقي ودیوان الرقا�ة المالیة وهیئة اإلعالم  2005

وقاف هیئات مستقلة مالیًا و�دار�ًا و�نظم القانون عمل �ل هیئة واإلتصاالت ودواو�ن األ
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) 103. و�ذلك ینظر: المادة (2003لسنة  34منها)). ینظر: أمر سلطة االئتالف رقم 
 .2005من دستور جمهور�ة العراق لعام 

لقد خول مجلس الحكم العراقي المنحل ( �موجب الالئحة التنظیمیة لسلطة االئتالف  -33
صالحیة إنشاء هیئة النزاهة  2004لسنة  55) �موجب األمر 2004لسنة  9م المؤقتة رق

لتكون جهاز مستقًال ومسؤوًال عن تنفیذ وتطبیق قوانین مكافحة الفساد اإلداري وتقوم �ذلك 
�إقترحات تشر�عات إضافیة عند الضرورة وتنفیذ مبادرات لتوعیة وتثقیف الشعب العراقي 

منشور في  27/12/2004في  55) من األمر 1مادة (�غیة تقو�ة مطالبه. ینظر: ال
. و�ذلك ینظر: الفقرة (ب) من 31/12/2004) في 3981جر�دة الوقائع العراقیة العدد (

 .2004) لعام 55القسم األول من األمر (
 .2004) لعام 55) من األمر (2ینظر: القسم ( -34
، 2003إال �عد عام إن نظام المفتش العام لم �ظهر في العراق �جهاز إداري مستقل  -35

، ومن 2004) لسنة 57وتحدیدًا �عد صدور أمر سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم (
ثم أصبح للتفتیش اإلداري �یان ذاتي مستقل متمثًال في مكتب المفتش العام الذي یتولى 

 .2004لسنة  57هذه المهمة. ینظر: أمر سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم 
36- Jons.T.Quan: Defying Institutional Failure, Learning From the 

Experiences of Anticorruption Agencies in Four Asian Countries 
Crime Law Soc Change, 2000, P.24. 

هنالك عدة جهات دولیة تتولى مهمة مكافحة الفساد وفي مقدمتها األمم المتحدة ومنظمة  -37
لشرطة الجنائیة الدولیة (انتر�ول). �الرغم من إن هذه الجهات الشفافیة العالمیة ومنظمة ا

لیس جل عملها مكافحة الفساد وانما �أتي هذا الدور دورًا أساسیًا تقوم �ه لما �مثله الفساد 
 من خطورة تستدعي تظافر الجهود للقضاء علیه أو الحد من في أقل تقدیر.

إن  2005تي دخلت حیز التنفیذ عام أوضحت إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد ال -38
وما �عدها) سواء  19الفساد �قصد �ه تلك األفعال الواردة في الفصل الثالث منه في المواد(

كان الفساد في القطاع العام أو الخاص وأ�ة أفعال أخرى تجرمها القوانین الداخلیة الحالیة 
ك، وتتمثل جرائم الفساد التي �إتبارها أفعال فساد أو تجرمها في المستقبل �إعتبارها �ذل

 نصت علیها اإلتفاقیة في الجرائم التالیة:
 رشوة الموظفین العمومیین الوطنیین. -
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 رشوة الموظفین العمومیین األجانب أو موظفي المؤسسات الدولیة. -
 المتاجرة �النفوذ. -
إختالس الممتلكات أو تبدیدها أو تسر�بها �شكل آخر أو إساءة إستعمالها من  -

 موظف حكومي.جانب 
 اإلخفاء -
 إساءة إستغالل الوظائف أو السلطة. -
 اإلثراء غیر المشروع. -
 المنافع غیر المشروعة. -

 .123ینظر: د.حمدي عبد العظیم، المرجع السابق، ص  -39
تهدف سیاسة اإلعفاء الضر�بي الى تحقیق جملة من األهداف اإلقتصاد�ة والتي ال تقل  -40

السیاسیة، وذلك ألن الضر�بة أصبحت لها أهدافًا أهمیة عن األهداف األخرى اإلجتماعیة و 
أخرى غیر الهدف المالي التقلیدي. وتستطیع الدولة عن طر�ق اإلعفاء الضر�بي وهو ما 
تلجأ الیه أغلب التشر�عات الضر�بیة المعاصرة الى تشجیع اإلنتاج واإلستثمار الوطني 

اد�ة الشاملة التي �حتاجها أي واألجنبي وهو ما ینصب �النها�ة الى تحقیق التنمیة اإلقتص
إقتصاد وطني. للمز�د من التفاصیل ینظر: د.عصام �سیم، النظام القانوني لإلستثمارات 

. و�ذلك: د.أحمد عبد الحمید 21األجنبیة الخاصة في الدول األخذة في النمو، ص
لنهضة عشوش، النظام القانوني لإلتفاقیات البترولیة في البالد العر�یة، القاهرة، دار ا

 .274، ص1975العر�یة، 
شباط  15وحسنًا فعل المشرع العراقي في مسودة قانون النفط والغاز المعدة عن اللجنة في  -41

 �خصوص تطبیق قوانین مكافحة الفساد، إذ نص على أن: 2007
�عتبر عقد الترخیص �اطًال إذا إنتهك قوانین جمهور�ة العراق و�الذات القوانین الخاصة  -أ 

 د.�مكافحة الفسا
الشخص المخول الذي �خرق قوانین جمهور�ة العراق الخاصة �مكافحة الفساد قد یلغي  -ب 

عقد الترخیص العائد له أو یلغي جزء منه وسیتضمن �ل عقد ترخیص بندًا �شیر الى 
 هذا الشرط.

أي شخص �خرق قوانین جمهور�ة العراق الخاصة �مكافحة الفساد وقد �حاكم حسب  -ج 
 في العراق.القانون الجنائي النافذ 
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ونجد ان قانون اإلستثمار األجنبي الذي أصدرته سلطات اإلحتالل �ان قد منح 
المدیر اإلداري لهذه السلطة جواز إصدار أوامر أخرى �خصوص المعامالت 
الضر�بیة للدخل الناتج عن اإلستثمار األجنبي الذي �عاد إستثماره في �یان تجاري في 

 هذا القانون.) من 12العراق وذلك �حسب القسم (
ینظر: تجر�ة الحكومة الجورجیة في مكافحة الفساد، ترجمة مر�ز البیان للدراسات  -42

والتخطیط، إعداد البنك الدولي، سلسلة إصدارات مر�ز البیان للدراسات والتخطیط، 
 .35ص

ینظر: ز�نب عوض هللا، محاضرات في العالقات اإلقتصاد�ة الدولیة، دار المعرفة  -43
 .184ص، 1988الجامعیة، 

 .138ینظر: د.عصام �سیم، المرجع السابق، ص -44
ینظر: د.محمد الطنطاوي الباز، تفسیر السلوك اإلقتصادي للمشروع الدولي النشاط، مجلة  -45

 .113ص -111، ص1988، ینایر/أبر�ل، 412-411مصر المعاصرة، العددان 
تها على عدم قدر  1982برزت هذه األزمة عندما أعلنت �ل من البراز�ل والمكسیك عام  -46

سداد الدیون الدولیة. ینظر: د.السید أحمد عبد الخالق، البنوك التجار�ة الدولیة وأزمة 
 وما �عدها. 140، ص 1992المدیونیة العالمیة، مكتبة الجالء، المنصورة، 

 :المصادر والمراجع
 أوالً: القرأن الكریم

 ثانیًا: �اللغة العر�یة 
 الكتب –أ 

ولیة في البالد العر�یة، تر النظام القانوني لإلتفاقیات الب أحمد عبد الحمید عشوش، د. -1
 .1970القاهرة، دار النهضة العر�یة، 

السید أحمد عبد الخالق، البنوك التجار�ة الدولیة وأزمة المدیونیة العالمیة، مكتبة الجالء،  د. -2
 .1992المنصورة، 

الوظیفي العراقي و�نعكاسه على ثائر محمود العاني، الكلفة اإلقتصاد�ة واإلجتماعیة للفساد  -3
 .2006المستهلك، المؤتمر العلمي الثاني، جامعة �غداد، مر�ز �حوث السوق، 

 .2008حمدي عبد العظیم، عولمة الفساد وفساد العولمة، دار الجامعة، اإلسكندر�ة،  د. -4
ز�نب عوض هللا، محاضرات في العالقات اإلقتصاد�ة الدولیة، دار المعرفة الجامعیة،  -5

1988. 
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 .2004د.سالم النجفي، حالة العراق تحت اإلحتالل، مر�ز الوحدة العر�یة،  -6
 شاب توما منصور، القانون اإلداري، الطبعة األولى، جامعة �غداد. د. -7
 د. عصام �سیم، النظام القانوني لإلستثمارات األجنبیة الخاصة في الدول األخذة �النمو. -8
 العراقي، مطبعة العاني، �غداد.علي الوردي، دراسة في طبیعة المجتمع  د. -9
 .2008اإلسكندر�ة،  ,عماد الشیخ، الشفافیة ومراقبة الفساد وفساد العولمة، دار الجامعة د. -10
 فؤاد قاسم عبد األمیر، ثالثیة النفط العراقي، الغد، �غداد. -11
محمد الطنطاوي الباز، تفسیر السلوك اإلقتصادي للمشروع الدولي، مجلة مصر  د. -12

 .1988ینایر/أبر�ل،  412-411ان دالعدالمعاصرة، 
محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط اإلداري، مجلة القانون واإلقتصاد، السنة  د. -13

 )، القاهرة.2الثامنة واألر�عون، العدد (
 .2001، 86نوزاد عبد الرحمن، الفساد والتنمیة، التحدي واإلستجا�ة، مجلة اإلداري، العدد  -14

 األخرىاألدلة والمنشورات  –ب 

 .2000، دار المشرق، بیروت، 38المنجد في اللغة، الطبعة  -1
النهضة العر�یة للتنمیة اإلدار�ة، جامعة الدول العر�یة، برنامج التحقیق اإلداري وطرق  -2

 .2007التحري في قضا�ا الفساد المنعقد في إسطنبول، تر�یا، 
ز البیان للدراسات تجر�ة الحكومة الجورجیة في مكافحة الفساد، ترجمة إصدارات مر� -3

 والتخطیط.
تحد�ات الفساد اإلداري في العراق، مجلة تكر�ت للعلوم اإلدار�ة واإلقتصاد�ة، المجلد الثاني،  -4

 .2005العدد األول، 
 .1997ھرام، القاھرة، دلیل البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم، مركز اال -5
 والتعلیمات واألوامر واإلتفاقیات القوانین –ت 
 العراقي. 1958) لسنة 15قانون الكسب غیر المشروع رقم ( -1
 العراقي: 1958) لسنة 15تعد�الت قانون الكسب غیر المشروع ( -2

 1958لسنة  36قانون  -

 1958لسنة  65قانون  -

 1960لسنة  56قانون  -
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 1963لسنة  30قانون  -

 العراقي. 1931) لسنة 103قانون الخدمة المدنیة رقم ( -3
 العراقي. 1939) لسنة 64لمدنیة رقم (قانون الخدمة ا -4
 العراقي. 1956) لسنة 55قانون الخدمة المدنیة رقم ( -5
 العراقي. 1960) لسنة 24قانون الخدمة المدنیة رقم ( -6
 .1971) لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ( -7
 العراقي. 2004قانون مكافحة غسیل األموال لسنة  -8
 .2005لعام  دستور جمهور�ة العراق -9

 .2007مسودة قانون النفط  والغاز العراقي لعام  -10
 في العراق. 2004) لعام 57أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ( -11
 في العراق. 2004) لعام 55أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ( -12
 في العراق. 2003) لسنة 2أمر سلطة االئتالف رقم ( -13
 في العراق. 2003) لسنة 34أمر سلطة االئتالف رقم ( -14
 .2004) لسنة 9الالئحة التنظیمیة لسلطة االئتالف المؤقتة رقم ( -15
 .2003) لسنة 1511) و(1483قرارات مجلس األمن الدولي رقم ( -16
 .2003إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام  -17
 الیمني. 2006) لسنة 39قانون مكافحة الفساد رقم ( -18
 األردني. 2006) لسنة 62اد رقم (قانون هیئة مكافحة الفس -19
 الكو�تي. 2007قانون مكافحة الفساد لسنة  -20
 .2004) لسنة 15دیوان الرقا�ة المالیة واإلدار�ة الفلسطیني رقم ( -21
 الخاص �حما�ة األشخاص المتعاونین مع العدالة. 1991مرسوم القانون اإل�طالي لسنة  -22
 القانون السلوفیني لحما�ة الشاهد. -23
 االسترالي. 11/12/2001المبلغین من الخطر في قانون حما�ة  -24

 أحكام المحاكم –ث 
 اإلتحاد�ة في العراق. محكمة التمییز -1
 محكمة جنا�ات �ابل. -2
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 ثانیا: باللغة األجنبیة

1- Institutional Arrangement to Combat Corruption – A Comparative 
Study, United Nations Development Program (UNDP). 

2- Jons.T.Quan: Defying Institutional Failure, Learning From the 
Experiences of Anticorruption Agencies in Four Asian Countries 
Crime Law Soc Change, 2000. 

3- Nicholas Charron: Mapping and Measuring the Impact of Anti-
corruption Agencies, A new dataset for 18 countries, prepared for the 
new public management and the quality for government conference 
(November 13-15/2008) Goteborg, Sweden the Quality of 
Government Institute University of Gothenburg, Sweden.  
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الرؤیا المشتركة بین الفلسفة والقرآن الكریم االمام علي بن ابي طالب ( علیھ 

  السالم ) انموذجا
    

                                           
 محسن منصور والي الركابي .م . دحسین رحیم عزیز الھماش              .أ. م . د

 جامعة واسطكلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة / 
 

 الخالصة
یرمي البحث الحالي الى الرؤیة المشتركة بین الفلسفة والقرآن الكریم وقد احتوى البحث على 
ثالثة فصول ، تناول الفصل االول مشكلة واھمیة وھدف البحث اما الفصل الثاني ، فقد تناول 

د تناول الرؤیة االطار النظري والذي یشمل اقسام وخصائص الفلسفة ، اما الفصل الثالث فق
المشتركة بین الفلسفة والقرآن الكریم والتي تشمل الكون واالنسان عند الفالسفة والقرآن الكریم 
كما تناول نبذة مختصرة عن حیاة االمام علي ابن ابي طالب علیھ السالم وكذلك الكون واالنسان 

لك النتائج والتوصیات عند االمام واآلیات التي نزلت بحق االمام علي علیھ السالم ثم بعد ذ
 ومقترحات البحث . 

 
Abstract 
The present research aims at the common vision between philosophy 
and the Holy Quran. The research covered three chapters.                   
The first chapter deals with the problem and the importance and      the 
purpose of the research. The second chapter deals with the       
theoretical framework which includes the sections and characteristics of 
philosophy. The third chapter dealt with the common vision between 
philosophy and the Holy Qur'an Including the universe and man at the 
philosophers and the Holy Quran also dealt with a brief history of the 
life of Imam Ali Ibn Abi Talib peace be upon him              as well as   
the universe and man at the Imam and the verses that came down      
against Imam Ali peace be upon him and then the results, 
recommendations and suggestions for research. 
 

 
 الفصل االول

 اوال : مشكلة البحث :
یعتبر القرآن الكریم من العوامل التي دفعت المسلمین الى التفلسف وذلك لما اشتمل علیھ من     

 وصلتھ سبحانھ وتعالى باإلنسان .  فلسفة سوى ما یتعلق باإلنسان وما یتعلق با�
كما ان القرآن الكریم ھو كتاب العقیدة الحقة والشریعة الصالحة لكل زمان ومكان واالخالق    

التي ال یقوم اي مجتمع سلیم بھا ، كما تعرض اغلب االدیان القرآنیة للمشاكل الفلسفیة االلھیة 
 والطبیعة االنسانیة .

المصدر االول لكثیر من الفالسفة والمتكلمون على اختالف آرائھم ان القرآن الكریم یعتبر    
ومذاھبھم ، فال یوجد اي تعارض بین الفلسفة والقرآن الكریم ، وعلى وفق ما سبق یمكن 
صیاغة مشكلة البحث الحالي بالسؤال اآلتي : ما ھي الرؤیة المشتركة بین الفلسفة والقرآن 

 الكریم ؟ 
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 ثانیا ً : اھمیة البحث :
استطاع النص القرآني تشكیل شبكة مفاھیمیة واسعة شملت عالقة االنسان بالعالم وهللا ،    

فنشأت علوم جدیدة لتأطیر العالقة بینھما ان هللا ھو الموجود الوحید الذي یستحق ان یسمى 
( سالم ،  . موجودا بكل ما في الكلمة من معنى الذي ال یمكن ألي شيء في العالم ان یضاده

 ) . 15، ص  2007
كما ان االنسان ھو الوحید بین المخلوقات علقت علیھ اھمیة عظیمة في القرآن ، فالفكر   

 .، كما یؤكد ذلك القرآن بوضوح ویكرره ، ولوالھا لما انزل القرآنالقرآني یمتلكھ خالص البشر
 . ) 25، ص  1991( الخصیبي ، 

ان مصدر الوجود ھو هللا نفسھ وبناء علیھ تتحدد العالقة المبدئیة بین هللا واالنسان ، فھي    
ابتداء عالقة جوھریة ( عالقة الخالق والمخلوق ) ، كما نزلت عدة آیات قرآنیة توضح ھذه 

 ) . 23، ص  2007( سالم ،  .العالقة بین االنسان وربھ 
                                                                   

 
 ثالثا ً : ھدف البحث :

یھدف البحث الحالي التوصل الى رؤیة مشتركة بین الفلسفة والقرآن الكریم ویكون االمام    
 علي ( علیھ السالم ) انموذجا فیھا .

 
 رابعا : حدود البحث :

الفلسفة والقرآن الكریم ویكون االمام علي (  یقتصر البحث الحالي على الرؤیة المشتركة بین   
 علیھ السالم ) انموذجا فیھا .

 
 خامسا ً : منھج البحث :

 استخدم الباحثان المنھج الوصفي .   
 

 سادسا ً : تعریف المصطلحات :
تعریف الرؤیة لغة : رؤیة على وزن فعلى ، غیر متصرف أللف التأنیث ، وھي ما  •

 . ) 28، ص  1968ري ، ( النیسابورأیتھ في منامك 
تعریف الرؤیة اصطالحا : مجموعة من االعتقادات واالدراكات التي یلقیھا هللا في قلب  •

،  1997( عبد الكریم ، العبد على ید ملك او شیطان ، اما بحقیقتھا او بكناھا واما تخلیطھ 
 ) . 5ص 

وھي مكونة من تعریف الفلسفة لغة : كلمة اطلقھا الفیلسوف الیوناني ( فیثاغروس )  •
) وتعني االولى المحبة ، بینما تعني   Sophia) وصوفیا (   philoكلمتین فیلو ( 

الثانیة الحكمة ، وان معنى ھاتین العبارتین ( محبة الحكمة ) فالحكمة صفة تطلق على 
 . ) 7، ص  1979( یحیى ، .اآللھة ، والمحبة تصدر عن االنسان عندما یطلب الحكمة 

اصطالحا : تحدید االشیاء المادیة والالمادیة وھي محاولة االنسان  تعریف الفلسفة •
 ) . 2، ص  1987( الفندي ، . لتبریر افعالھ تبریرا مبنیا على التفكیر السلیم الذي آلتھ العقل

تعریف القرآن لغة : اسم علم غیر مشتق من جذر لغوي وغیر مھموز ، وبذلك اسم  •
 . اختص هللا تعالى بھ الكتاب الذي نزل على النبي محمد ( صلى هللا علیھ وآلة وسلم ) 

 ) . 20، ص  1987( المسعودي ،  
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محمد  تعریف القرآن الكریم اصطالحا : كالم هللا تعالى المعجز ، الموحي بھ الى النبي •
بواسطة الملك جبریل علیھ السالم ، المنقول بالتواتر ،  –علیھ الصالة والسالم 

 ) . 30، ص  1997( عبد الكریم ، . والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس 
  االمام علي بن ابي طالب : ھو علي بن ابي طالب ( علیھ السالم ) القرشي ، ھو ابن  •

ئي في االسالم حیث افتدى الرسول من خالل النوم في فراش عم الرسول كان اول فدا
الرسول عندما اجمع اھل قریش على قتلھ فقد عرض حیاتھ خطرا من اجل حمایة 

 ) .   17، ص  1937( الطبري ،  الرسول ( صلى هللا علیھ وآلة وسلم ). 

  الفصل الثاني : اإلطار النظري 
 أقسام الفلسفة :اوال : 

 �انت الفلسفة عند القدماء مشتملة على جمع العلوم وهي قسمان قسم نظري وقسم عملي   
 أما القسم النظري فینقسم :(أنظر إلى المخطط المجاور)، 

ج. العلم : وهو العلم األوسط    ب. العلم الر�اضي: وهو العلم األعلى   أ. العلم اإللهي
 : وهو العلم األسفل   الطبیعي

 ینقسم الى ثالث أقسام أ�ضًا :أما العملي ف
 . �علم األخالقسیاسة الرجل لنفسه و�سمى  . أ

 .     بتدبیر المنزلسیاسة الرجل أهله و�سمى  . ب

  ) 8، ص  1997( النار ،  سیاسة المدینة واألمة و الملك . ج.    

 
 

 مباحث الفلسفة :ثانیا : 
 اال�ستومولوجی. ا2أو مبحث الوجود .   ااالنطولوجی. 1للفلسفة ثالث مباحث أساسیة هي :   

 أو مبحث القیم , لذلك فهي تشمل ما �أتي :  االكسیولوجیا. 3أو نظر�ة المعرفة .   
  . المیتافیز�قا ( ما �عد الطبیعة ) 3. الفلسفة الطبیعیة ( العلم الطبیعي )      2. المنطق    1
 الجمال  .. علم 6. نظر�ة المعرفة     5. األخالق      4
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 و�لیك تعار�ف �ل منها :
هو العلم الذي یبحث عن الشروط العامة للتفكیر الصحیح , أو هو ( آلة  المنطق : .1

قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكیر ) , ولقد ظهر في المنطق الحدیث 
 تسمیات �ثیرة أبرزها :

 ج. المنطق الصوري .    المنطق االستداللي .   ب. المنطق االستقرائي .   أ.
 . ) 2، ص  1979( �حیى ،  د. المنطق الر�اضي .    هـ . المنطق الرمزي 

هو الفلسفة أو العلم الذي یدرس الطبیعة  الفلسفة الطبیعیة ( العلم الطبیعي ) : .2
وموجوداتها , أي تتطرق الى دراسة األجسام الطبیعیة التي یتألف من جملتها هذا 

ألجسام الطبیعیة متغیرة وال تبقى على حال واحدة , بل هي متحر�ة العالم , و�ما أن ا
و الحر�ة تحدث في زمان ومكان , وتشمل دراسة العلم الطبیعي عالم الكون و الفساد 

 و السماء و العالم و النفس وغیرها من الموضوعات .
ة من مقطعین المیتافیز�قا �لمة یونانیة مؤلف المیتافیز�قا أو ( علم ما �عد الطبیعة ) : .3

هما (میتا) و (فیز�قا) وتعنى ما وراء الطبیعة وهي ذلك الجزء من الفلسفة الذي یدعي 
أعظم االدعاءات و�تعرض ألعظم األمور وهي محاولة معرفة الواحد المطلق والمحرك 
األول لهذا العالم , وعلم ما �عد الطبیعة هو واجب الوجود و�بحث عن البراهین و 

باري جل شأنه , وعرفها أرسطو �أنها دراسة الوجود �ما هو موجود , األدلة إلثبات ال
 علمًا �أن أرسطو لم �ستخدم �لمة المیتافیز�قا بل استخدم �لمة 

هو الذي أطلق  ( الفلسفة األولى ) , ولكن ( أندر�نوس ) الذي جمع مؤلفات أرسطو
و�بحث في قیمة (الخیر) فیحاول أن �ساعدنا على توجیه  األخالق : اسم المیتافیز�قا 

سلو�نا بتحدیده لمعنى الخیر و الشر وتمییزه لمعاییر الفضیلة و الرذیلة وشرحه لمفاهیم 
 الخیر و الواجب و السعادة .... الخ

 . ) 5( ر�ان ، د.ت ، ص 

معرفة , وتقوم وهي �لمة إغر�قیة وتعني العلم أو ال المعرفة أو ( اال�ستومولوجیا ) : .4
 في معالجة المواضیع اآلتیة :

ما هو المصدر الذي �ستقي منه اإلنسان  ب.ما طبیعة المعرفة �صفة عامة .    . أ
 معرفته .

 هل في مستطاع اإلنسان أن یتناول �معرفته �ل شيء �غیر تحدید أم أن لفهمه حدودًا . ج.   
 وقد نشأت �سبب المشكلة األولى مدارس مختلفة هي :

 لمدرسة الحسیة   ب. المدرسة العقلیة   ج. المدرسة الصوفیة   د. المدرسة النقد�ة أ. ا
 ( االنتزاعیة ). 
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وهو العلم الذي یبحث في العناصر الجمالیة و الذوق الجمالي وعن اللذة  علم الجمال : .5
األلم , و�عني بوضع معیار للتمییز بین الجمال و القبح , وهل الجمال حسي أم عقلي 

، ص  1986( هنتر ،  وعي أم ذاتي , وما هي شروط موافقات األشیاء الجمالیة, موض
15 (   . 

 أهم خصائص  الموقف الفلسفي :ثالثا : 
وللموقف الفلسفي خصائص تمیزه , أجملها ( �اهم ) �جامعة مكسیكو الجدیدة في تسع     

 ممیزات نجملها فیما یلي :
تبدأ �القلق الذي �عتري اإلنسان حین تصادفه  . أنه موقف قلق وحیرة ودهشة , فالفلسفة1

ظاهرة تتطلب تفسیرًا , وتصدر عن الحیرة التي تستولي علیه حین �جد مشكلة تنتظر حًال , 
وتنشأ عن الدهشة التي تنتا�ه عند الشروع في التفكیر وتغر�ه �حب االستطالع , أن وجود " 

 ب االستطالع في نفس اإلنسان .مشكلة " تتطلب حًال �فیل �إثارة القلق و الحیرة وح
. أنه موقف تأمل وتفكیر , أن مجرد مواجهة مشكلة ال �كفي إل�جاد موقف فلسفي , بل البد 2

 من أن تثیر المشكلة تفكیر اإلنسان وتخضع لتأمالته التي تستهدف وضع حل لها .
, و�غیر الشك . أنه موقف شك یرفع صاحبه فوق االعتقاد التعسفي الذي �فتقر الى ما یبرره 3

ال �كون التفلسف " فالفلسفة موقف للعقل إزاء نظر�ات أو معتقدات �سلم بها الناس عن جهل 
 أو سذاجة "  .

. أنه موقف تسامح وسعة صدر , إذ ال �كفي في الموقف الفلسفي أن �ساور اإلنسان شك 4
 وسعة الصدر .�صدد معتقداته , بل �قتضي هذا الموقف أن �ستقبل معتقدات غیره �التسامح 

. أن صاحب الموقف الفلسفي �میل على الدوام الى االسترشاد �ما تشیر �ه الخبرة و�ملیه 5
العقل , أكثر المشاكل الرئیسیة ال یتضمن في �اطنه �ل حقائقه , ومن أجل هذا أتسم الموقف 

          .لكالفلسفي �االستعداد الستبدال اآلراء الحاضرة �غیرها متى أیدت الخبرة أو المنطق ذ
 . ) 10، ص  1991( الشرقاوي ، 

. أنه موقف ارتیاب وتعلیق مؤقت للحكم , ذلك أن صاحبه �میل الى أن �ظل في ر�ب �شأن 6
كل موضوع ال �جد دلیًال �افیًا على صحته , و�ؤثر أن �علق الحكم و یتوقف على إصداره 

 طالما أفتقرت النتائج الى ما یبررها .
عقلي یرتفع فوق الشك الهدام الذي یؤدي �صاحبه على الدوام الى التوقف . أنه موقف نظر 7

عن التفكیر و تعلیق الحكم , وال یبلغ مرتبة االعتقاد الذي �عوق تنفید الرأي المعتقد فیه 
 ومناقشته .

. أنه موقف یتسم �المثابرة , إذ لیست الفلسفة إال محاولة متصلة لوضع تفسیر للمشاكل , 8
 اطف أو الشك المنهجي المؤقت ال �كفي لجعل صاحبه فیلسوفًا .والتأمل الخ
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. أنه موقف یتجرد عن العاطفة و االنفعال , فالفیلسوف یتمیز بتفكیره الهادئ المتزن , إذ أنه 9
كفیلسوف یرتفع فوق مؤثرات الحب و الكراهیة , أنه ینشد الفكر واإلدراك , ومثله األعلى أن 

 .) 20، ص  1997( المعطي ، . العاطفة �على صوت العقل و�خمد صوت 
هذه هي خالصة الخصائص التي یتسم بها الموقف الفلسفي فیما یرى " �اهم " وفیه أجمل     

في صورة جدیدة �ثیرًا مما ورد متناثرا في حدیثنا السالف , والرأي عندنا ـ تعقیبًا على الفقرة 
�میز المعرفة العلمیة , وأن تحقیقها  األخیرة في حدیثه ـ أن النزعة الموضوعیة من أخص ما

على وجه قر�ب من الكمال میسور لجمهرة العلماء الطبیعیین , وأن النزعة الذاتیة أخص ما 
�میز االبداع الفني في �ل صورة �ما ألمعنا من قبل ـ فالعالم یدرس موضوعاته �ما هي في 

تجر�بیة ما ییسر ذلك , أما الفنان الواقع و وفي طبیعة هذه الموضوعات ومناهجها االستقرائیة ال
فأنه ینظر الى موضوعاته من خالل عواطفه و أخیلته وسائر مقومات البحث العلمي , وتختفي 
آثارها في القوانین التي یتوصلون الى وضعها فإن روائع الفن ـ شعرًا �ان أو تصو�رًا أو 

م من عمق أو سطحیة , موسیقى ـ تختلف �اختالف منتجیها , وتسمو �مقدار ما في عواطفه
وما في أخیلتهم من سعة أو ضیق , أما الفلسفة فأنها و أن صدرت عن عقل و أرتدت الى 
منطقه , فأنها وجهات نظر فرد�ة تحمل طا�ع أصحابها , ومكن أجل هذا قیل أنها تقف بین 

،  1986، ( محمود .  موضوعیة العلم وذاتیة الفن , و�ن �انت الى األولى أدنى و أوثق اتصاالً 

 . ) 10ص 
و��ضاحًا لخصائص الفلسفة نضیف الى هذا ـ ما دمنا في معرض التفرقة بین العلم و     

الفلسفة و الفن ـ إن العلم الطبیعي �شبه الفلسفة ـ عند جمهرة المحدثین و المعاصر�ن من أهلها 
, و�ن بدت  أ من حیث إن �لیهما یهدف الى خدمة الحیاة العملیة على نحو ما أبنا من قبل

تطبیقات النظر�ات العملیة في مجال الصناعة والزراعة أوضح و أظهر , أما الفن فإن غابته لم 
   .تزل �عد مثارا للجدل , فمن الباحثین فیه من �جعل غا�ة الفن قائمة على التعبیر عن الجمال

  . ) 23، ص  1987( الفندي ، 
 

 لفصل الثالثا
 

 الفلسفة والقرآنالرؤیة المشتركة بین اوال : 
 

 الكون واالنسان عند الفالسفة والقرآن الكریم :   •
ان قرائھ القرآن من غیر ثقافة فلسفیة ال یجدي الستخراج ما فیھ من فلسفة ، فنزلت عدة آیات 
قرآنیة كریمة تخص الكون واالنسان في جدلیة تناقض الشیئین الذي یؤدي الى ھالك الشي 

 االستمرار والبقاء بعد الموت فكل میت یخلق من بعده آخر حيباستمرار وفیھ یكمن السر في 
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ھَ إِالَّ ُھَو ۚ ُكلُّ َشْيٍء َھاِلٌك إِالَّ َوْجَھھُ ۚ لَھُ اْلُحْكُم وَ (قال تعالى :  ًھا آَخَر ۘ َال إِلَٰ ِ إِلَٰ إِلَْیِھ َوَال تَْدُع َمَع �َّ
  ) 1تُْرَجعُونَ 

جدلیة تعاقب الضدین ، اللیل والنھار ویكور النھار على كما یدخل في ھذه النظریة الفلسفیة 
َخلََق (:  اللیل وسخر الشمس وتدخل في حساب النظریة البعث والحساب في قولھ تعالى

رَ  ُر النََّھاَر َعلَى اللَّْیِل ۖ َوَسخَّ ُر اللَّْیَل َعلَى النََّھاِر َویَُكّوِ الشَّْمَس  السََّماَواِت َواْألَْرَض بِاْلَحّقِ ۖ یَُكّوِ
ى ۗ أََال ُھَو اْلعَِزیُز اْلغَفَّارُ  َسم�   )2 َواْلقََمَر ۖ ُكلٌّ یَْجِري ِألََجٍل مُّ

ِذِه اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا َمتَاٌع َوإِنَّ (قال تعالى  والجنة والنار واستقرار النقیضین فیھما یَا قَْوِم إِنََّما َھٰ
  ) اْآلِخَرةَ ِھَي دَاُر اْلقََرارِ 

واذا تتبعنا االمر بحسب ما ورد في التنزیل الحكیم نرى ان ھناك مفارقات كبیرة ال یفھمھا اال 
قال تعالى : العالمون ، وتقف ظاھرتي المجتمع الدنیوي واآلخروي في ظاھرة العمل والصحة 

 .)  10، ص  2007سالم ،  ( )3 قُُطوفَُھا دَانِیَةٌ (
ِذِه (م في االول واختفائھا في الثاني قال تعالى : والمرض والخیر والشر والحرب والسال َوَما َھٰ

) 4اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا إِالَّ لَْھٌو َولَِعٌب ۚ َوإِنَّ الدَّاَر اْآلِخَرةَ لَِھَي اْلَحیََواُن ۚ لَْو َكانُوا یَْعلَُمونَ    
اما نظریة  فھنا تقع في اشكالیة الصراع المتناقضات الدنیویة واستقرارھا في اآلخرویة .

االنسان فھي نظریة مادیة صرفة ، والن االنسان مادة ، فالبد الدخول في حوار الفكر االنساني 
اخر ھذا الفكر الذي منعنا من محاورتھ من مرجعیات الدین استنادا الى قولھ  ءولیس في شي

فَُث إِلَٰى نَِسائُِكْم ۚ ( تعالى  یَاِم الرَّ ُ أَنَُّكْم ُكنتُْم أُِحلَّ لَُكْم لَْیلَةَ الّصِ ُھنَّ ِلبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم ِلبَاٌس لَُّھنَّ ۗ َعِلَم �َّ
ُ لَُكْم ۚ  َوُكلُوا َواْشَربُوا تَْختَانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْیُكْم َوَعفَا َعنُكْم ۖ فَاْآلَن بَاِشُروُھنَّ َواْبتَغُوا َما َكتََب �َّ

یَاَم إِلَى اللَّْیِل ۚ َوَال  َحتَّٰى یَتَبَیََّن لَُكمُ  وا الّصِ اْلَخْیُط اْألَْبیَُض ِمَن اْلَخْیِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ۖ ثُمَّ أَتِمُّ
 ُ ِلَك یُبَیُِّن �َّ ِ فََال تَْقَربُوَھا ۗ َكذَٰ لنَّاِس  آیَاتِِھ لِ تُبَاِشُروُھنَّ َوأَنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد ۗ تِْلَك ُحدُودُ �َّ

َّقُونَ   )5 لَعَلَُّھْم یَت
علما ان ھذه اآلیة تحتم علینا الزامیة اتباعھا لمعرفة الوصول الى االشكالیة العلمیة الكبرى التي 
یطرحھا القرآن سوى في الملموسات المادیة او الغیبیات والواجبات السلطویة اتجاه المواطنین ، 

      وبعكسھا فال واجب في طاعتھا شرعا وقانونا تكون السلطة متفاعلة مع الحقوق والواجبات 
ْسَالِم ِدینًا فَلَن یُْقبََل ِمْنھُ َوُھَو فِي اْآلِخَرةِ ِمَن اْلَخاِسِرینَ  ( 6َوَمن یَْبتَغِ َغْیَر اْإلِ  (   

ان نظریة الفالسفة لإلنسان والكون لم تكن حدیثة بل جاءت في كتب الفالسفة االغریق 
والرومان والتي مھدوا بھا لمعرفة نظریة الخلق للعالم واالنسان ، العتقادھم ان مع نشأة التأمل 
االنساني یبدأ التساؤل عن الكون ونشأتھ وشملت تلك مشكلة الفلسفة وتساءل عن كیفیة خلق 

ق . م ) الى البحث والتساؤل  656 – 624ن والكون واالصل لھما ، ثم تحول طالیس ( االنسا
 في اصل الماء قولھ تعالى 

 ُكلَّ َشْيٍء أََولَْم یََر الَِّذیَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاُھَما ۖ َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَماءِ  (
لكنھم اكدوا ان سبل االصالح یكمن في  . ) 30، ص  1991( الخصیبي ، . ) 7  یُْؤِمنُونَ َحّيٍ ۖ أَفََال 

العقل والفلسفة واالیمان بھا ولیس باألدیان التي تناقضت فیما بینھا في الجدل والمناقشة ، رغم 
 ان االدیان السماویة واحدة ال تناقض بینھا سوى مرحلة الزمن .

 طالعلماء القدماء انحسرت في فكرت تغیر وتحول دائمین ، لذا قال ھر قلیان نظریة الكون عند 
آخر كما  ءیؤدي الى موت شي ءبالحركة الدائمة والصراع بین المتناقضات الن موت أي شي

في احیاء النار للھواء والعكس صحیح وكذلك في نظریة الوجود والموت قال : الموت وجود 
                                                 

 88سورة القصص اآلیة  1
 5سورة الزمر اآلیة  2
 39سورة غافر اآلیة  3
 23سورة الحاقة اآلیة  4
 187سورة البقرة اآلیة  5
 85سورة آل عمران اآلیة  6
 30سورة االنبیاء اآلیة  7

557



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29العلمي الدولي األول  / المؤتمر 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414           الثاني / العددالكوت الجامعة  كلیة         
 

والشر خیر یزول ، فالخیر والشر والكون والفساد امور یزول ، كذلك الشر خیر یتالشى ، 
تتالزم وتنسجم في النظام العام ، من ھنا قال الفیلسوف أرسطو : بالكون والفساد وھو ال یقصد 

كتحول االرض الى  ءبمعنى الفساد الذي نفھمھ الیوم ، بل یقصد بالتحول المیكانیكي للشي
رآن الكریم في ھذا التصور الفلسفي الذي عجز شجرة والشجرة الى ثمرة ، وھنا یتدخل الق

الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ ِلیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال ۚ َوُھَو (  ٱقال تعالى:الفقھاء عن تفسیره حین 
 .  ) 25( ریان ، د.ت ، ص  ) 1اْلعَِزیُز اْلغَفُورُ 

في موت الھواء  طموت كما قال في ذلك ھر قلیأي ان الموت ھو الخلق : الحق والخلق ھو 
وحین یفتح المجال لعلماء االختصاص في البحث القرآني بحریة دون دخل للقدسیة  والنار .

والعاطفة ینفتح الفكر على مصراعیھ لمناقشة نظریة الرحمان والشیطان ، واالعمار واالرزاق 
ب والشھادة ، والروح والنفس ، واالعمال واالنزال والتنزیل ، والحق والباطل ، والعت

 ومصطلحات كثیرة وردت في القرآن ھي متضادة ولیست مترادفة قوال ومعنى .
ثم ظھرت النظریة الفلسفیة الحدیثة دخل معارك الفكر االنساني على ید الموسوعیین االوربیین 

بالفكر في كتابھ تاریخ الفكر البشري وتناقضاتھ والذي آمن  رعلى عھد الفیلسوف دیال می
والحریة والتقدم وال شيء یناقضھما ، ثم جاء الفكر الدیكارتي والھیجلي فوضعت نظریة الجدل 

 تخریجات كثیرة وقناعات علمیة .
نحن نعیش الیوم ازمة فقھیة وردة حظاریھ قاتلة تدعونا اال ان نتحول الى استنباط فقھ جدید عن 

فھوم السنة النبویة الشریف بعد ان دخل تفسیر تفسیر الفقھ الجامد الحالي للنص الدیني وتحدید م
  .)  35، ص  1997( عبد الكریم ، . وغیرھا نالحركات الوھابیة للمتطرفین والقاعدة والوھابیی

 
 الفلسفة والقرآن عند االمام علي علیھ السالم ثانیا : 

 سیرتھ : 
 

 30رجب ) في (  13ولد االمام علي ( ع ) في جوف الكعبة المشرفة في مكة المكرمة في ( 
م وفي السنة السادسة من عمره اخذه النبي ( ص ) من ابیة ابي  600من عام الفیل ) ، سنة 

) من عام الفیل بعث النبي  40رجب ) سنة (  27طالب یتولى ھو بنفسھ رعایتھ وتربیتھ وفي ( 
ة وآزره في ( ص ) برسالة االسالم ، وكان االمام علي ( علیھ السالم ) اول من آمن بھ وصدق

ھـ  2رمضان سنة  17ك االمام علي ( علیھ السالم ) في غزوة بدر الكبرى في ( ردعوتھ ، شا
ھـ ) ، كما شارك في معركة حنین ،  3شوال سنة  15) ، كما شارك في معركة احد في ( 

وكانت اغلب المعارك شارك فیھا االمام علي ( علیھ السالم ) كما زوجھ الرسول ابنتھ فاطمة 
یھا السالم ورزق منھا االمام الحسن ( علیھ السالم ) واالمام الحسین ( علیھ السالم ) وعقیلة عل

  ) . 40، ص  2006( میثم ، . الھاشمیین علیھا السالم 
 

  صفات االمام علي بن ابي طالب ( ع ) 
 

 القابھ :
اللواء ، كاشف الكرب ، ومنھا امیر المؤمنین ، االمام ، الخلیفة ، قسیم الجنة والنار ، صاحب 

یعسوب الدین ، سفینة النجاة ، وھي القاب امالھا واقع الحیاة التي عاشھا االمام علي ( علیة 
 السالم ) واغلبھا تسمیات اطلقھا علیة النبي ( ص ) .

 زھدة :
كان من قابلیات االمام علي (علیة السالم ) الجمع بین طباع االسود والرھبان ، ومن ممیزاتھ 

مشھورة جمع المتضادات من الصفات ، فعلي المقاتل القوي وقاتل الشجعان ھو نفسھ علي ال

                                                 
 2سورة الملك اآلیة  1
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الزاھد ھو الذي یعمل بیده ویرقع مالبسة ویخصف نعلھ ویجالس االیتام ، ومن زھده ان مأكلھ 
االساسي كان خبز الشعیر وما ترك عند استشھاده اال دراھم معدودات ولم یبقي القصور وال 

وكان یسقي بیده نخیل قوم من یھود المدینة  ء، كما ان االمارة كانت لم تعنیة شيملك االراضي 
 . ) 10، ص  1968( النیسابوري ، . ویتصدق باألجر 

 
 عدلھ : 

لعلي (علیة السالم ) صفة مشرقة في العدل والقضاء وفیھ قال النبي محمد ( ص ) (( كفي 
وكف علي في العدل سواء )) وھذه فضیلة مھمة تدل على عصمة االمام الن ھذا یعني ان 
عدالتھ ھي عدالة النبي ( ص ) الذي قال ایضا (( اقضاكم علي )) و(( اللھم ادر الحق مع علي 

یروي االمام على مسالة معرفتھ القضاء بقولھ ، بعثني رسول هللا ( ص ) الى حیث دار )) ، و
الیمن ، قلت تبعثني وانا شاب اقضي بینھم وال ادري ما لقضاء ، قال فضرب صدري وقال 

 اللھم اھدي قلبھ وثبت لسانھ ، فوالذي فلق الحبة ما شككت بعد ذلك بقضاء بین اثنین . 
 

 حلمھ :
ھ بالعظیم عندما قال البنتھ الزھراء ( علیھا السالم ) ، زوجتك یصف النبي ( ص ) حلم

اعظمھم حلما واقدمھم اسالما واكثرھم علما ، ومما یروي عن حلم االمام علي (علیة السالم ) 
انھ دعي غالما لھ مرارا فلم یجبھ فخرج فوجده على الباب فقال ( ما حملك على ترك اجابتي ، 

وآمن عقوبتي فقال علي (علیة السالم ) الحمد � الذي جعلني ممن قال الغالم كسلت عن اجابتي 
 . ) 40، ص  1997( عبد الكریم ،  .یؤمن خلقھ ، اذھب فانت حر لوجھ هللا 

 
 التنبؤ : 

امتاز االمام علي (علیة السالم ) ما كان یظھر في بعض تجلیاتھ فقد ذكر الكثیر من مستقبل 
من دون شك لون من الكرامات ، ویجب التأكد على ان  االمة كما عن الخوارج والزنج وذلك

لألمام ( جانبان ) : جانب تاریخي یعرفھ الناس وتتعرض الكتب العامة وجانب روحي ) 
        والجانب الروحي یأتي بالتأكید من النصوص الكثیرة التي یطرحھا االمام في كلماتھ ومنھا

لسالم االخبار عن مقتلھ على ید ابن ملجم ، ( سلوني قبل ان تفقدوني ) ومن تنبأتھ علیة ا
  . وظھور صاحب الزنج ، وھجوم التتر ، وغرق البصرة فیصفھا وكأنھا جؤجؤ ، صدر سفینة

 . ) 17،  1937( الطبري ، 
 

 علمھ : 
   یجب االشارة توجد في الجاھلیة ثالثة عیوب : علم االنساب والتواریخ واالدیان وعلم االنواء 

تستند مصادر فكر االمام الى مصدرین ھما القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة ( الكھانة ) و
وھو ما اشار الیھ الشریف الرضي في مقدمة نھج البالغة ، ویذكر ابن عباس ان االمام كان 
عالما في التفسیر والتأویل والناسخ والمنسوخ والحالل والحرام ، وقد رجع الیھ عمر ابن 

شرین مسألة ، حتى قال لوال علي لھلك عمر ، ولإلمام علم بالقرآن الخطاب في ثالث وع
والصحف االولى لألنبیاء وعلم الظاھر والباطن ، وھو اول من صنف في االسالم ألنھ اول من 

 . ) 45ھـ ، ص  36( الطبراني ، . جمع القرآن الكریم
 

 الكون واالنسان عند االمام علي علیھ السالم : •
یمكن اعتبار نھج البالغة شارحا او مفسرا لكثیر من االمور المھمة ومنھا االتجاه الطبیعي وما 
بعد الطبیعي فقد اوجز في توضیح خلق السماء والعالم وما یتبع ذلك ، وایضا خلق االنسان ، 

غیرھا والمتأمل یدرك ان ھناك اراء تتعلق بمادة الكون وخلقھ من العدم وفناء االشیاء والسببیة و
 .)  10،  1991( الخصیبي ، .ذلك من المسائل المھمة التي تفترش نھج البالغة 
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 خلق االنسان ( المادة والصورة ) :
تأخر البحث في مسالة االنسان تماشیا مع تسلسل الخلق في النھج وقبل ذلك یجب تناول 

في الخطبة االولى من االولیات التي كانت قبل خلق االشیاء جمیعا بل خلق الكون والتي ظھرت 
 نھج البالغة على النحو االتي :

 انھ سبحانھ احال االشیاء الى اوقاتھا . •
 م بین مختلفاتھا غرز غرائزھا الزمھا اشباحھا .ئال •

 ولتوضیح الفكرة حول الموجودات ، تصنف االمام ان هللا : 
 عالما قبل ابتدائھا . )1
 محیطا بحدودھا وانتھائھا . )2
 .)  50، ص  1986( محمود ، . اءھا عارفا بقرآنھا وانحن )3

واحالة االشیاء ألوقاتھا تعني ان كل شي من ( جماد وحیوان ونبات وانسان ) انما ھو لمصلحة 
تتعلق بالعباد وھذه المسالة تشیر اال ان العالم ( االشیاء ) لم یخلق دفعة واحدة بل على تدرج 

 وباألسباب .
لجسم بال روح والثانیة ان ھذا الجسم كان على اربعة ھناك حالتین لخلق االنسان االولى خلق ا

 مراحل ھي 
 الجسم  •

) المادة : وقد تمثلت بخزن االرض وسھلھا وعذبھا وسنجھا ، وقد اجاب االمام عن علة  1
تسمیة آدم ( علیة السالم ) بھذا االسم ألنھ خلق من ادیم االرض ألنھ سبحانھ بعث جبریل لیأتیھ 
من ادیم االرض بأربع طینات ( بیضاء وحمراء وغبراء وسوداء ) من سھل االرض وخزنھا 

ِ َكَمثَِل آدََم ۖ   ٱ ٹٱڻٱُّن المیاه عذب ومالح ومر ومنتل ، ولھذا ثم بأربع م إِنَّ َمثََل ِعیَسٰى ِعندَ �َّ
 .   ََّخلَقَھُ ِمن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَھُ ُكن فَیَُكوُن 

 
 ) المزج : 2

قال وھي عملیة سن الطین فلزبت ( لصقت ) ھي العملیة التي یصفھا القرآن بالطین االزب 
ِزبٍ :( تعالى  ن ِطیٍن الَّ ْن َخلَْقنَا ۚ إِنَّا َخلَْقنَاُھم ّمِ   ) فَاْستَْفتِِھْم أَُھْم أََشدُّ َخْلقًا أَم مَّ
 ) الصورة : 3 

قال االمام علي علیھ السالم في ھذا المجال ( فجعل منھا صورة ذات احناء ووصول 
 .واعضاء وفصول ) والمراد بالصورة ھي صورة آدم والمادة ھي التربة 

 ) حالة اجماد الطین : 4
ملیة الصلصلة سبع الذي جعلھ كالصلصال ومنھ اصبح الجسم یابسا متینا وقد وردت ع

 . ) 20، ص  2007( سالم ، مرات في القرآن. 
 
  .                                             المرحلة الثانیة ( الروح )  •

وِحي فَقَعُوا لَھُ (: قال تعالى :  ثم نفخ فیھ من روحھ ، وفي القرآن ْیتُھُ َونَفَْخُت فِیِھ ِمن رُّ فَإِذَا َسوَّ
) َساِجِدینَ     

ان تفسیر الروح ھنا ھو كل ما یحیى بھ الشي على ھیئة انسان او انھا نور لطیف  
 وھواء خفیف .

 المرحلة الثالثة ( االنسان ) : •
 النتائج التالیة :من نص االمام في خلق االنسان یمكن استخراج 

ان لفظة انسان اطلقت عندما نفخ هللا سبحانھ وتعالى من روحھ في الجسم ذو  )1
 الصورة الذي خلق من طین فاصبح ذا اذھان وفكر وجوارح ومعرفة .
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ان االمام قدم مفردات االذھان ( قوة العقل ) والفكر على الجوارح التي وصفھا  )2
آلة ، مما ینوه في تقدیم العقل على بالخدمة ، فما ھي اال ادوات استخدمھا ك

 الجوارح في المعرفة .
باإلضافة لتعریفة عمل المعرفة بان التفریط بین الحق والباطل واالذواق وااللوان  )3

واالجناس فانھ ( علیھ السالم ) یقرر ان المعرفة ال الغریزة ھي من یقوم بھذا 
 العمل .

ة واضداد متعادیة واخالط متباینة ان االنسان مؤلف من الوان مختلفة واشیاء مؤتلف )4
 من الحر والبرد والبلھ والجمود .

 ان احداث النسل من آدم وحواء ، یلغي نظریة التطور الدارونیة . )5
ان قول االمام مخلوقون اقتدارا ومربیون اقتسارا ، یعني الخلق مخلوقون بقدرة هللا  )6

 . ) 28، ص  1937( الطبري ، ال صدفة ومملوكون قسرا ال اختیارا 
 من اآلیات التي نزلت بحق االمام علي ( علیھ السالم ) : •

 
ْلُمتَِّقینَ ( ) قال تعالى :  1 ِلَك اْلِكتَاُب َال َرْیَب ۛ فِیِھ ۛ ُھدًى لِّ ) 1 ذَٰ   

 الكتاب ھو امیر المؤمنین علي علیھ السالم .
اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیًرا ۗ َوَما یَذَّكَُّر إِالَّ یُْؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن یََشاُء ۚ َوَمن یُْؤَت (قال تعالى :  ) 2

) أُولُو اْألَْلبَابِ   2 
 الحكمة ھي التمسك بالوالیة والخیر الكثیر ھو معرفة امیر المؤمنین علي علیھ السالم .

ةٌ یَْدُعوَن إِلَى اْلَخْیِر قال تعالى : ( ) 3 نُكْم أُمَّ َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَھْوَن َعِن اْلُمنَكِر ۚ َوْلتَُكن ّمِ
ئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحونَ    ) 3َوأُولَٰ

 لتكن منكم امة یعني االمة علیھم السالم .
َ َوَرُسولَھُ َویَتَعَدَّ ُحدُودَهُ یُدِْخْلھُ نَاًرا َخاِلدًا فِیَھا َولَھُ َعذَا( :قال تعالى) 4 ِھینٌ َوَمن یَْعِص �َّ  ) 4 ٌب مُّ

 في امر الوالیة .
 
َواِضِعِھ ۙ قال تعالى : ( )  5 فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ یثَاقَُھْم لَعَنَّاُھْم َوَجعَْلنَا قُلُوبَُھْم قَاِسیَةً ۖ یَُحّرِ فَبَِما نَْقِضِھم ّمِ

ُروا بِِھ ۚ َوَال تََزاُل تَطَِّلُع َعلَٰى َخائِنَةٍ  ا ذُّكِ مَّ ْنُھْم ۖ فَاْعُف َعْنُھْم َواْصفَْح ۚ  َونَُسوا َحظ�ا ّمِ ْنُھْم إِالَّ قَِلیًال ّمِ ّمِ
َ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِینَ  5 إِنَّ �َّ  (   

 أي نقض عھد االمام علي علیھ السالم .
ِ قَِریٌب َوَال تُْفِسدُوا فِي اْألَْرِض بَْعدَ إِْصَالِحَھا َواْدُعوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا ۚ إِنَّ َرْحَمَت ٱ (  ٹٱڻ)  6 َّ�

َن اْلُمْحِسنِینَ   ) 6 ّمِ
اصالحھا بالنبي محمد ( صلى هللا علیة وسلم ) واالمام علي ( علیھ السالم ) فافسدوھا حین 

 تركوا امیر المؤمنین علي علیھ السالم .
 
ِ َوَرُسوِلِھ إِلَى النَّاِس یَْوَم اْلَحّجِ (   قال تعالى : ) 7 َن �َّ َن َوأَذَاٌن ّمِ َ بَِريٌء ّمِ اْألَْكبَِر أَنَّ �َّ

ِر اْلُمْشِرِكیَن ۙ َوَرُسولُھُ ۚ فَإِن تُْبتُْم فَُھَو َخْیٌر لَُّكْم ۖ َوإِن تََولَّْیتُْم فَاْعلَُموا أَنَُّكْم َغْیُر ُمْعجِ  ِ ۗ َوبَّشِ ِزي �َّ
 ) 7 الَِّذیَن َكفَُروا بِعَذَاٍب أَِلیمٍ 

                                                 
 2سورة البقرة اآلیة  1
 269البقرة اآلیة سورة  2
 104سورة آل عمران اآلیة  3
 14سورة النساء اآلیة  4
 13سورة المائدة اآلیة  5
 56اآلیة  االعرافسورة  6
 3سورة التوبة اآلیة  7
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 السالم .االذان ھو االمام علي علیھ 
ِر الَِّذیَن آَمنُوا  قال تعالى : ( ) 8 أََكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحْینَا إِلَٰى َرُجٍل ِمْنُھْم أَْن أَْنِذِر النَّاَس َوبَّشِ

ذَا لََساِحٌر ُمبِینٌ  أَنَّ لَُھْم قَدََم ِصْدٍق ِعْندَ َربِِّھْم ۗ قَاَل اْلَكافُِروَن إِنَّ َھٰ 1 (  
 

 نتائج البحث 
 

 اھم ما توصل الیھ الباحثان من نتائج : 
 

ارتباط الفلسفة بالقرآن الكریم ارتباطا وثیقا وھذا ما اكدة بعض الفالسفة الغربیین منھم  •
 الفیسلوف 

( كورسل ) ، حیث قال ان القرآن الكریم معجزة إلھیة بلیغة ، لیس من قول البشر انھا 
 اقوى من معجزة الموتى . معجزة دائمة لیست كأي معجزة وھي

والقرآن الكریم من حیث نظرتھما الى الكون رؤیة الفالسفة ال یوجد تعارض بین  •
 واالنسان والوجود .

 
 التوصیات 

 
في ضوء ما توصل الیھ الباحثان من رؤیة مشتركة بین الفلسفة والقرآن الكریم واالمام علي 

 یة : علیھ السالم انموذجا ، یمكن تقدیم التوصیات االت
ادخال مناھج دراسیة فلسفیة جدیدة من صمیم القرآن الكریم والفلسفة بما یتالءم  •

 وقدرات الطلبة .
ضرورة توجیھ دعوة إلقامة ندوات ومؤتمرات موسعة تضم المختصین في الفلسفة  •

 وعلوم القرآن لمناقشة الرؤیة المشتركة بین الفلسفة والقران الكریم .
رآني من اجل دحض الفكر الوھابي المتطرف والقاعدة استنباط فقھ جدید للنص الق •

 الوھابیة المنتشرة في العالم .
 

 
 المقترحات 

 
اجراء دراسات مقارنة بین نظریات الفلسفة مثل ( نظریة المعرفة ، نظریة القیم ) مع  •

 النظریات الموجودة في القرآن الكریم للخروج برؤیة مشتركة .
المختصین بالفلسفة والمفكرین االسالمیین في الفقھ اجراء حوارات ومناقشات بین  •

 وعلم الكالم والمنطق .
ادخال مادة الفلسفة في مناھج االعدادیات والمعاھد والجامعات الدینیة تحت اشراف  •

 اساتذة متخصصین .
 

 المصادر 
 

 القرآن الكریم 
الشھیدین الصدرین ) د . سالم ، رحیم محمد ، االتجاھات الفكریة عند االمام علي ، مركز  1

 م . 2007، بغداد ،  1للدراسات والبحوث ، ط 
                                                 

 2سورة یونس اآلیة  1
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 -ھـ  1411) الخصیبي ( حسین بن حمدان ) ، الھدایة الكبرى ، مؤسسة البالغ ، لبنان ،  2
 م . 1991

) الطبراني ، سلیمان بن احمد ، المعجم الكبیر ، تحقیق حمدي عبد المجید ، دار احیاء التراث  3
 ھـ . 306،  2العربي ، ط 

) الواحدي النیسابوري ( علي بن احمد ) ، اسباب نزول اآلیات ، مؤسسة الحلبي ، القاھرة ،  4
 م . 1968ھـ ،  1388

 م . 1937 -ھـ  1356) الطبري ، احمد بن عبد هللا ، ذخائر العقبى ، القاھرة ،  5
 . 124/  1) محمد عبدة ، شرح نھج البالغة من  6
 م .  1997، مجھول الطبع ،  2مجتمع یثرب ، ط  ) عبد الكریم ، خلیل ، 7
) الغزالي ( ابي حامد ، محمد بن محمد ) سنن ابن ماجھ ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط  8
 ھـ . 275، مجلد دار الفكر ، بیروت ،  2
 ھـ . 1404) میثم البحراني ، شرح نھج البالغة ، خمس مجلدات ، مجھول الطبع ،  9

 م . 1987، مروج الذھب ، مجلدان ، دار االندلس ، بیروت ،  ) المسعودي 10
) المظفر ، محمد رضا ، الفلسفة االسالمیة ، محاضرات اعدھا محمد تقي الطباطبائي ، ط  11

 م . 1992 -ھـ  1413، قم ،  1
 م . 1986) محمود ، علي حنفي ، جدل العقل والوجود ، القاھرة ،  12
اعالم الفلسفة الحدیثة ، دار المعارف الجامعیة ، االسكندریة ، ) المعطي ، علي عبد ،  13

 م . 1997
مكتبة  –) الشرقاوي ، محمد عبد هللا ، في الفلسفة العامة ، دراسة ونقد ، جامعة االزھر  14

 م . 1991االزھر ، القاھرة ، 
االنجلومصریة ، ) ھنتر ، بید ، الفلسفة انواعھا ومشكالتھا ، ترجمة فؤاد زكریا ، مكتبة  15

 م . 1986القاھرة ، 
، القاھرة  3) ریان ، محمد علي ، الفلسفة ومباحثھا ، دار الجامعات المصریة للطباعة ، ط  16

 ، د ت .
 م . 1979، القاھرة ،  7) یحیى ، ھویدي ، مقدمة في الفلسفة العامة ، مكتبة النھضة ، ط  17
 م . 1997دار الجذور للنشر ، االردن ، الزرقاء ، ) المالح ، الندیم ، الفالسفة السبعة ،  18
 م . 1997) النار، مصطفى ، المصادر الشرقیة للفلسفة الیونانیة ، دار قبى للطباعة والنشر، 19
 م . 1987) الفندي ، محمد ثابت ، مع الفیلسوف ، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة ،  20
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مؤسسة الیتیم الخیریة /  في النجف االشرف عند المرجعیة الدینیة الفكر المؤسساتي
 ً  أنموذجا

 د. احمد جودي محمد الجراح
 النجف االشرف

ahmed_aljarrah@yahoo.com 
 
 

 تمھید
 المرجعیة الدینیة 

دینیة في المجتمع الشیعي، ولھا تاریخ حافل سلطة  أعلىكمصطلح خاص تمثل المرجعیة الدینیة 
المتغایرة والصعبة التي مرت بھا، وتفسیر ذلك مبني على شؤون األمة مع الظروف في أدارة 

ً على وكیتكوینھا  أسس مصادره الخاصة فیة بناءھا مما شكلت ھیكالً قابالً للدیمومة محافظا
 على طول المسیرة. نفتاح والتوسع كما یشیر الخط البیاني وقابلیتھ لال

لحركة المعصومین في النظریة الشیعیة  الخیار الثاني الرسميالمرجعیة الدینیة  أطروحةوتمثل 
البیت علیھم السالم، ولم  آھل أئمةشھا التي اقتضتھا الظروف التي عااالضطراریة  أساسعلى 

م أعدادھا على ان تكون بل تعملیة تحققھا وصالحیتھا وانتھاءھا كبدیل من دون تقنین، تترك 
 قوة منتجة غیر متأثرة بالمناخ السیاسي واالجتماعي.

في  واضح بروزان ھناك  إالوالقمع لھا،  اإلقصاءمحاوالت  واألخرالحین فیالحظ بین 
 متانة العالقة مع الجمھور. االستقاللیة ووالمحافظة على التجدید مستویات 

 واإلشراف البحث العلمي الرصین،رعایة حفظ التراث الدیني من خالل اما وظیفتھا األساسیة 
لذلك یمثل اإلنتاج المعرفي في المدرسة على تخریج العلماء المتخصصین بالعلوم الشرعیة، 

یة التجدید عملبتزخر  وانھاعلى مستوى التشخیص والتقنین،  األولالشیعیة (الحوزة العلمیة) 
ً  أعطىواالختالف في وجھات النظر، مما  االجتھادبقبول ال أساسالمبني على  علمیاً زخما

ً للعقلیة التي تتبلور  قورنت  إذافي ھذه المدرسة ( الحوزة العلمیة) ویلحظ ذلك فیما ملحوظا
تي تسنى لھا الوقت ال اإلعدادعملیة والفارق ناتج من بالعقلیة التي ولدت في المدارس األخرى، 

 مقننة.  أصوللتنمو متكاملة تتصاعد على 

ً  أخذناولو  المرجعیة الدینیة وھي مسألة التمویل المالي، فھي مستقلة  إدارة من جوانب جانبا
ً وتستند في تكوینھ على المصادر الشرعیة ال لتزم ی جمھور الذيبناء البفعل حقق تتي تتماما

ات التي ما یمكن من الجھالدیني، وبذلك یتكون المال الذي یسدُ  فھكجزء من تكلی األموالبتقدیم 
 ،فقط الشیعیة نفق علیھا، لذلك بقت سمت االستقالل المالي شأنا من شؤون المرجعیة الدینیةیُ 

 .األخرى الدینیة بخالف باقي الجھات والمؤسسات

 ألھمیة والتعریف بالمؤسسةالمبحث األول: ا

ال تقل عن ظروفھا من تأریخ المرجعیة الدینیة بظروف قاسیة  المتأخرةمرت المرحلة  بإیجاز
یمكن ان  كأنموذج في العراق النظر في النصف الثاني من القرن العشرین أمعناالسابقة، ولو 

 التألیفمنھا قتل العلماء وتھجیرھم وحرق المكتبات ومنع عدیدة وانتھاكات جرائم لى نقف ع
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وھذا االستھداف لم یكن للعلماء فحسب بل استھدف الواقع الشیعي بشكل عام، وتداول الكتب..، 
 لطائفة الشیعیة من قبل السلطات المتوالیة على حكم العراقایة لعھناك أي ربالمقابل أي لم یكن 

انیا ومستوى كبدیل عن رعایة المرجعیة الدینیة والعلماء التي رعت شؤونھم دینیا وثقافیا وإنس
ل والحرمان و..، لذا وانتھجت كسیاسیة مع سیاسة التجھی الجمیع أقصيبل ، یھمالمحافظة عل

أنموذج المؤسسة في تلك الفترة لنصل الى واقع المؤسسات موجزاً عن ھنا  لنا ان نبحثیمكن 
  التي نبحثھا في المقام.

 وأھمیتھفي العراق  العمل المؤسساتيالمطلب االول: 
النصف الثاني من القرن العشرین مع تطور المدنیة واقع اسمھ بعد تاریخیاً لم یكن في العراق 

مؤسسات، بل اشتھر عنوان النقابات واالتحادات التي كان یفترض ان تمارس نفس الدور، اال 
ومع تسلط الحاكم المستبد وتمویالً،  الصفة الطاغیة علیھا كانت خاضعة للحزب الحاكم إدارة ان

كما تعرضت مرجعیتھ الدینیة لنفس القمع، اال  ت متعددةالى انتكاساتعرض المجتمع الشیعي 
انھا بقیت مع خطورة الظرف المتنفس الوحید الذي یمكن ان یعبر عن حاجة المجتمع، وببساطة 

ومن على اكبر قدر ممكن من أبناءه وتراثھ، المتوافرة استطاعت ان تحافظ  واألدوات اإلمكانات
دماء لم تتوقف  صور تمثلحقبة ألنھا  ,المؤلمة والقاسیة دتلك الفترة یمُر على الشواھتاریخ قرأ 

 تختلف عن سابقتھا بالنوع والعدد والكیفیة..
المرجعیة الدینیة تتصدى لدعم المجتمع بمقدار رفع الضرورات ان الظروف العسیرة جعلت من 

لى تصویره عفیمكن كیفیة تقدیم الدعم بتلك الظروف الحرجة  اما، المتاحة وباإلمكاناتعنھم 
% او 50الى نسبة  األفرادوالتواصل مع  اإلیصالتكالیف أحیاناً تصل  إذاساس النسب المئویة، 

ً لاكثر،  من قبیل التنظیم بعد ذلك وتحسب  ،في أیادي االجھزة القمعیةالمتصدي وقوع منعا
ان ففتنوع استخدام الوسائل وتعددھا یضیف كلفاً كبیرة ومع ھذا المعارض للنظام او ما شاكل، 

 واان یجدى افراد المجتمع س لم ینقطع بالوقت الذي یصعب علامر التواصل ومساعدة النا
 مورداً في ظل التدھور االقتصادي العام.

مظاھر كواحدة من م ومع تغیر شكل الحكم في العراق بزرت ظاھرة المؤسسات 2003بعد عام 
، وقد أخذت ھذه المؤسسات تتطور بشكل ایجابي مع تطور القوانین والتعلیماتلنظام الجدید، ا

دائرة المنظمات غیر م، تم افتتاح 2008ولم تفتح دائرة رسمیة تعنى بالمنظمات الى عام 
التنظیم وضعف  اإلمكاناتعدة، ومع قلة مستویات بحركة عملھا التي بدأت بمتابعة الحكومیة 

الخبرة اال ان المؤسسات استطاعت ان تنمو كظاھرة جدیدة لھا واقع حقق مكاسب على وعامل 
 .المستویات المتعددة

 : أنموذج مؤسسة الیتیم الخیریةالمطلب الثاني
 آیةنصھ: ( بدعوة من مكتب سماحة المرجع الكبیر  ) من قانون المؤسسة ما3لقد ورد في مادة (

والمتمثل بالسید العضو المؤسس محمد هللا العظمى السید محمد سعید الحكیم" دام ظلھ الوارف" 
حسین سعید محمد علي الحكیم والمؤسسین االخرین المذكورین في محضر االجتماع التأسیسي 
والموقعین في البیان التاسیسي لتأسیس مؤسسة مستقلة غیر حكومیة طوعیة تعمل على رفع 

المؤسسات التي أنشأت برغبة سماحة  إحدىویلحظ من ھذه المادة ان المؤسسة  المستوى..)،
ن اجل اتمام صورة المرجع الدیني الكبیر السید الحكیم، فینبغي ھنا التعریف الموجز بسماحتھ م

  البحث المطروح، ومن ثم ظروف التاسیس وتوقیتھ وشكل المؤسسة.
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 یم المرجع الدیني السید محمد سعید الحكأوالً: 

وبعدھا الزم هللا السید محمد علي الحكیم،  آیةوتتلمذ على ید والده مشھورة بالعلم  أسرةولد في 
على ید المرجع الراحل السید محسن أیضا حضر استاذ الفقھاء الشیخ حسین الحلي (قدس)، و

الذین حضروا عند المرجع  المعاصرین السید الحكیم الیوم من أواخرالحكیم (قدس) ویعتبر 
عد السید محسن الحكیم شخصیة تمتعت ویُ تجربتھ في زعامة المجتمع الشیعي،  الراحل وعاش

 ،بالحركات واالفكار الكبیرة االنعطافاتشھد العالم في الوقت الذي ف ،بالمزایا العلمیة والقیادیة
وكیفیة نجاح سماحتھ  الذي عاش انعكاس تلك الظروف، خاصفي العراق على وجھ لھا  ىتصد

حیثما وجدوا في أي  وادارة وضع الشیعة ،على مستوى العالمبتحقیق االنفتاح الشیعي المتوازن 
لسید محمد سعید الحكیم امتلك عمر تجربة السید االمرجع  ، ومن ھنا كان یمكن القول انبقعة

و القاسم الخوئي الراحل، اضافة الى الفترة التي عاشھا مع سماحة المرجع الراحل السید اب
بتغیر الظروف التي ولم تلزم حیاتھ بعد ذلك نھجا واحداً بل تغیرت ، على یدیھ هوتتلمذ(قدس)

ً  ثمان سنواتأبرزھا فترة سجنھ مع أفراد عائلتھ وأبناءه لمدة من وكان مّر بھا،  ، وھي تقریبا
 الوقت الذي تھ بالتفكیر، ففيوواقعی ھِ عمقمدى تمیزت بسلوك خاص عبرت عن الفترة التي 

مواصلة المسیرة العلمیة مع قساوة الظروف التي  مشروعمداراة السجناء استمر ب ھمَّ فیھ حمل 
، ولم یترك االرشاد والنصیحة لتقویة عزم ھناك فدرس وانتج بعض مولفاتھ القیمةمروا بھا، 

 .  1لسجناء ومواساتھم في تحمل االذى.ا
المحافظة على الحوزة العلمیة ومواصلة المسیرة وما بعد السجن تحمل السید الحكیم مشروع 

العلمیة مع ظروفھ الصحیة الصعبة، اذ شكّل وجوده رمزیة العالم الذي جمع بین غزارة العلم 
والمسحة التقلیدیة التي أراد بھا ان تكون رسالة رفض لمشروع السیطرة على الدراسة من قبل 

حوزة العلمیة محل اعتزاز وتقدیر في الوسط السلطة الجائرة، فكانت آراءه في إدارة شؤون ال
 .  2الدیني والعلمي، وحالً لإلشكالیات التي كانت محل شبٍھ للنخب واالكادیمین والشباب

ھذه الحیاة الحافلة بالعطاء انتھجت بعد ان منَّ هللا تعالى على العراقیین بزوال طغمة البعث 
الھمم والعمل على تقویة كیانھم من خالل طریقاً بالشروع في دعم وتشجیع المؤمنین الى شحذ 

المبادرة في العمل وعدم االتكال على قیام الحكومة وانتظامھا، لیأخذوا شكالً في تطویر 
التواصل االجتماعي والتعاون لتحقیق االصالح، فقد ذكر في بعض المناسبات ما نصھ: ( ومن 

یة الملقاة على عواتقھم واالھتمام ثم یتعین على ابناء البلد الغیارى ان یعرفوا عظم المسؤول
بتدارك ما یمكن تداركھ واصالح ما یمكن اصالحھ من الخدمات والمرافق العامة، وتكافلھم فیما 

، ومن بین توجیھاتھ افتتاح المؤسسات وكانت مؤسسة الیتیم 3بینھم في الخدمات الخاصة..)
كتب بشكل مباشر ومن الخیریة احدى تلك النتاجات، فضال عن مؤسسات یشرف علیھا الم

 ابرزھا: 
مؤسسة الحكمة للثقافة االسالمیة والتي تعنى بنشر الثقافة االسالمیة من خالل برامج  -1

متعددة كطباعة ونشر الكتب، وتسجیل االفالم الوثائقیة والدینیة واالجتماعیة، واعداد 
 البرامج االلكترونیة، والندوات المختلفة.

 احیاء المناسبات الدینیة المختلفة.مؤسسة الشعائر: المعنیة بدعم و -2
مركز الحكمة للحوار والتعاون: المعني بالعالقات واالنفتاح الدولي والتعریف برسالة  -3

 التشیع. 
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االشراف على بعض المدارس الدینیة والمكتبات العامة، وھناك كثیر من المؤسسات  -4
 التي یشرف علیھا المكتب بشكل غیر مباشر. 

 
 الیتیم الخیریةثانیاً: مؤسسة 

تعد رعایة االیتام من المسؤولیات التي أضلع بھا مكتب المرجع الحكیم مع انطالق مرجعیتھ اال 
ان الیات العمل كانت تتناسب مع ظروف التشدید االمني انذاك واختلفت بعد سقوط نظام البعث 

الیتیم الخیریة م لیصل ھذا المشروع الى افتتاح مؤسسة ُعنونت باسم مؤسسة 2003المقبور عام 
ً على أربعة عشر 4/4/2007بتاریخ  م، في بغداد وفتح بعد ذلك ثمانیة عشر فرع موزعا

ً یستھدف األیتام واألرامل والمعدمین والنازحین  محافظة ویتمثل نشاطھا باحد عشر برنامجا
والمنكوبین، لتكون بذلك مؤسسة تتصدى للعمل االنساني باختالف اوجھ الدعم بناًء على 

روف والمستجدات التي تحدث في البالد، وتم اختیار النجف االشرف مقراً رئیسیا لھا لترمز الظ
ً وحدیثاً، ویمكن القول ان  للمدینة المعطاء التي تمثل أبعاداً مركزیة في الشأن العراقي قدیما

عدد المؤسسة الیوم ھي االوسع نشاطاً واالكبر تغطیة لعدد المستفیدین والمرتبطین فیھا إذ بلغ 
یتیماً، بعمر ال 110010م، ما یقرب على 2015االیتام الفئة المستفیدة االولى اواخر عام 

 4یتجاوز خمسة عشر عاماً.
 المبحث الثاني: منظومة عمل المؤسسة

تم تسجیل المؤسسة بدائرة المنظمات غیر الحكومیة فصدرت شھادة التسجیل عام          
ون مؤسسة خاضعة لقانون المنظمات غیر الحكومیة م، لتك2013م، وتم تجدیدھا عام 2009

التي تخضع للرقابة المالیة والقانونیة، وقد جرى العمل بشكل مبدئي على بعض البرامج 
م، 2003واستھدفت شریحة ایتام الشھداء الذین سقطوا ضحیة االعتداءات االرھابیة بعد عام 

یتم التركیز في ھذا المبحث على بعدین وتوسع لیشمل الشرائح المختلفة التي تم ذكرھا سلفاً، و
رئیسین وھما التنظیمي والعملي اللذان یستوعبان جزء من واقع عمل المؤسسة لتعطي صورة 

 عن الفكر المنتج لحركة المؤسسة.
 المطلب األول: البعد التنظیمي

ینبغي قراءة واقع دعم المحتاجین في العراق من قبل المرجعیة الدینیة في فترة ما قبل عام       
م، لنفھم معادلة تسھیل دعم المحتاج والسعي وراء االدارة الناجحة التي تُسیّر ھذا العمل، 2003

لك یتطلب والبحث في كیفیة النجاح بتورید المكاسب المادیة والثقافیة من والى المجتمع، كل ذ
، خصوصاً ضیاع التجربة ن ھذه المقوماتالى امكانات تقنیة وفنیة ومالیة بوقت یفتقد لكثیر م

التي تتناسب والبیئة العراقیة التي دخلت علیھا ثقافة المؤسسات جدیداً، لتأخذ المؤسسة بعین 
ً مشروع العمل المباشر، ود اخلیاً: على النظر خارجیاً: أوال مسألة التوعیة والتثقیف، وثانیا

تدریب الكوادر وتطویر البرامج، وثانیاً: الشروع بتنفیذ الخطط والبرامج،  :المستوى االول
 فلنأخذ بعض العناوین على مستوى اإلجمال لیتضح لنا مقدار األھمیة في المستوى التنظیمي.

 أوالً: التنظیم واإلدارة 
ن قبل مكتب المرجعیة الدینیة یتكون الھیكل التنظیمي من مشرف عام وھو الشخص المكلف م

ولھ عدة صالحیات من أبرزھا اإلشراف العام واقتراح تعدیل قانون المؤسسة او اندماجھا او 
ابرز من ویلي المشرف العام ھیئة عامة  5حلھا، والمصادقة على ترشیح رئیس المؤسسة.
عدة نشاطات من  یةدارالھیئة اال وتمارس، 6صالحیاتھا تقدیم المقترحات الى الھیئة االداریة
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ً شؤونھا، ومنھا یتم انتخاب رئیس رسم الخطوط العامة لعمل المؤسسة ومتابعة ادارة ھاابرز  ا
ً للھیئة ونائب  . 8، وھو نفسھ رئیس المؤسسة والممثل لھا وھو المشرف على تنفیذ المقررات7لھ ا

القرارات، وتكون المؤسسة من سبعة اقسام وتعمل وفق الیات رسمیة لالجتماعات واتخاذ 
والنظر في الیات تعدیل القانون، ومتابعة مصادر التمویل وقرار مصیر االموال في حال تخلي 

: ( اما االموال بعد الحل فترجع للمرجعیة االتي ) على16المؤسسة عن عملھا، إذ تنص المادة (
تختارھا  الدینیة لتتبرع بھا الى مؤسسة مشابھة لھا في األھداف ومسجلة لدى دائرة المنظمات

 الھیئة االداریة بموافقة المشرف العام).
وقد اعتمدت المؤسسة في برامجھا على الوسائل االلكترونیة واالرشفة الحدیثة، وتخضع معظم 

 .9برامجھا الى اإلدامة والتطویر السنوي وحسب متطلبات العمل والظروف المستجدة
 

 ثانیا: العالقات واالنفتاح
صوت االیتام واالرامل والمتضررین من العملیات االرھابیة، تعمل المؤسسة على ایصال 

والذین یتعرضون ألنتھاكات حقوق االنسان الى العالم، والعمل على المطالبة بحقوقھم من 
الجھات الوطنیة والدولیة، وبناءاً على ذلك تستضیف المؤسسة وتزور بشكل دوري الشخصیات 

یة والمؤسسات المختصة داخل العراق وخارجة االعالمیة والحقوقیة والسیاسیة واالكادیم
ً بصدد االنتھاء من تحصیل صفة االستشاریة في االمم  لمناقشة سبل تفعیل ذلك، وھي حالیا
المتحدة، ومنظمة الطفولة العالمیة، وقد وقعت عدة اتفاقیات مع مؤسسات اكادیمیة وصحیة 

 .  10ومناظرة
 

 ثالثاً: التسویق واإلعالم
المؤسسة اوالً بث الوعي ونشر الثقافة المجتمعیة حول فكرة الدعم االنساني یستھدف عمل 

ندوة في مراكز مختلفة  40ما یقرب على  2015واھمیة التكافل والتعاون، وقد عقد في سنة 
، وتعمل بعد ذلك على نشر ثقافة التبرع 11بعناوین متعددة أبرزھا (التكافل مسؤولیة اجتماعیة)

ع االنسانیة المختلفة، وتستخدم في ھذا المجال شبكات التواصل االجتماعي والتكافل في المشاری
المنوعة والتنسیق مع المؤسسات والقنوات االعالمیة والبروشورات التعریفیة المختلفة، فضالً 

 عن موقع المؤسسة على شبكة النت.
 المطلب الثاني: البعد العملي

ا تحقق عموما في مسیرة المؤسسة منذ یصب ھذا المطلب لبیان بعض الجوانب العملیة وم
تأسیسھا والى ما یمكن ان تصل الیھ مستقبالً، فسوف اذكر بعض الجوانب في ھذا الموضوع 

 ومنھا: 
 أوالً: تلبیة الحاجات اإلنسانیة

الذي یتابع تاریخ المؤسسة یلحظ انھا تدرجت في استیعاب شرائح مختلفة، ومنھا االستجابة 
م في المحافظات التي تعرضت لذلك، وفي 2003سیول األمطار عام  إلغاثة المنكوبین جراء

ً إلغاثة النازحین من شمال العراق على اثر 2014منتصف عام  م، استجابة المؤسسة ایضا
، وھذا المقدار من التوسع یبین ان المؤسسة على 12سیطرة العصابات اإلرھابیة على مدنھم

 ناسبة في وقتھا، وقد ذكرت المادةالبرامج الم استعداد لمواجھة الظروف المنوعة وتعمل على
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) ان المرجعیة الدینیة المتمثلة بمكتب سماحة المرجع الدیني السید الحكیم لھا قرار حل 16(
 .ودمج وتجزئة المؤسسة ونقل االموال

ً للظروف   وھذا یؤكد رؤیة استجابة ومرونة ممارسة النشاط الخیري في المؤسسة تبعا
 والمستجدات.    

 انیاً: التنافس والعالقة مع المؤسسات المناظرةث
تؤمن المؤسسة برؤیة دعم وصناعة الشركاء من خالل تمویل ودعم بعض المؤسسات 
المناظرة، وتشجیع النھوض بواقع المؤسسات، والعمل المشترك معھا، وتوزیع المھام 

اكبر، وللمؤسسة والمسؤولیات لتحقق بذلك مع ھذه المؤسسات أدواراً متعددة لتشمل شرائح 
قائمة من المؤسسات التي تم دعمھا والتعاون معھا لیست للنشر، مع ھذا فان بث روح التنافس 
بین المؤسسات ھو حالة صحیة یمكن ان تطور من أداءھا جمیعاً، وقد بدأت العملیة داخلیاً بین 

، ومن ثم فروع المؤسسة على أساس التقییم الشھري والسنوي ومكافأة وتشجیع االحسن أداءً 
 .13مالحظة باقي المؤسسات لتكون أنموذجاً یواصل عملھ بتحدیث البرامج وتحسینھا

 ثالثاً: الجھد التطوعي
یعد الجھد التطوعي في القطاع اإلنساني ضرورة كونھ یمثل كتلة بشریة تسھم بالفعالیات 

ة، ویشھد المتنوعة وما تمثلھ من جھد مجاني یقلل بشكل كبیر من صرفیات األیادي العامل
العراق حركة جیدة من الجھد التطوعي اال ان المؤسسات األجنبیة العاملة في العراق لم تحفظ 
عنوان الجھد التطوعي، بل عملت على تقدیم االجور للمتطوعین، فارتبط مفھوم المتطوع 

 باالجیر عندھا.
الشابة على لحظت المؤسسة أھمیة تشجیع ظاھرة التطوع، فسعت الى ترغیب الناس والقدرات 

العمل االنساني، من خالل تنظیم المناسبات المتعددة في ھذا المجال، وقد اتخذت أسلوب التكریم 
، اذ بلغ عدد المتطوعین المسجلین لدى المؤسسة مایقرب والشكر لمن یدخل مشاركاً في نشاطھ

 .14متطوعاً یشاركون في فعالیات المؤسسة على طول العام  4000
 راء الفقھیة المستندة في المؤسسةالمبحث الثالث: أآل

خصص ھذا المبحث لإلطالع على بعض اآلراء الفقھیة التي یمكن ان تدعم عمل المؤسسات 
اإلنسانیة، وبما ان المؤسسة خاضعة إلشراف مكتب المرجع الدیني السید الحكیم نقف في ھذا 

 .منھا المبحث على بعض آراءه في ھذا المجال، وقد اخترت بعض
 األول: توسیع الموارد المالیة في العمل اإلنسانيالمطلب 

ً في عمل المؤسسات الخیریة كونھا تبحث       یمثل عنوان توسیع الموارد الخیریة مھما
باستمرار عن مصادر جدیدة لألموال من اجل تغطیة فعالیاتھا المنوعة والعامة، والحذر من 

فقد أكد السید الحكیم وبوقت مبكر في في االموال التي لھا مصارف خاصة، والتصرف الوقوع 
على توسیع الموارد المالیة ومنھا موضوع الوقف  15مواضع متعددة من رسالتھ العملیة

 وصندوق التبرعات, كل ذلك جاء لإلسھام بتبني ثقافة المؤسسات ودعم المشاریع اإلنسانیة.
 : مسألة وقف النقودالً أو

ود الى عدم جواز الوقف للقیام بالمشاریع فقد أشار السید الحكیم في موضوع وقف النق
االستثماریة أو االستفادة منھا في دعم القروض وغیره, وطرح فكرة صندوق التبرعات كبدیل 
للقیام بھذه المھمة كما في باب الوقف: ( في الظاھر عدم جواز وقف النقود لینتفع بھا في 

قاء عینھا معھ، بل ال یتحقق االنتفاع إال االقتراض، أو وقفھا لینتفع بھا في االستثمار، مع عدم ب

569



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29العلمي الدولي األول  / المؤتمر 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414           الثاني / العددالكوت الجامعة  كلیة         
 

 
 
 

باستبدالھا، نعم الظاھر جواز جعلھا لذلك على أن تكون نحواً من الصدقة غیر الوقف، كما في 
التبرع لبعض المشاریع الخیریة، فیُجعل قسم من المال لصندوق خیري من أجل إقراض 

غیره من وجوه االستثمار المؤمنین، أو یتبرع بھ لمؤسسة خیریة من أجل االتجار بھ أو 
 .16لصالحھا، أو یعین الحیوان للذبح في مناسبة خیریة)

وھذا باب یفتح للمؤسسات مجال في جعل صندوق خیري یمول من خالل المتبرعین لیكون 
رأس مال یستخدم باالقراض او المشاریع االستثماریة، وبذلك تحقق المؤسسة نجاحاً من خالل 

 مشاریعھا التنمویة مع حفظ رأس مالھا.سد حاجة المحتاج والنھوض ب
 ثانیا: مسألة الصدقة 

في باب الصدقات ما نصھ: ( من الصدقة المذكورة التبرع للصنادیق الخیریة  سماحتھ وذكر
التي تعارف استحداثھا في عصورنا إذا ابتنت على قطع المتبرع عالقتھ بالمال، أما لو بقي 

للتصرف فیھ باإلقراض أو المعاوضة أو نحوھما فھو المال لھ وكان مبنى الصندوق على بذلھ 
، وقد قنن آلیات العمل بالصندوق 17خارج عن ذلك، وراجع إلى التوكیل في التصرف الخاص)

 وكاالتي: 
: فانھ ینبغي االلتزام بدفع الصدقات المخصصة بحسب ما تخصیص المصرف .1

كعنوان الصرف في  ،األماكن أو المصارف المعینة لھا خصصت بھ في األوقات او
 لیلة القدر او اول الشھر او على فقراء معینین . 

ال یمكن ف، وغیرھا واإلعالمكتامین احتیاجات المقر والدعایة  مصاریف الصنادیق: .2
 . )18(لالدارة من استخدام الصدقات في ھذه الموارد ألنھا مخصصة للمصرف المقرر

من خالل  األمواللذي یعنى بجمع وقد عملت المؤسسة على فتح قسم صندوق التبرعات ا
، وقد حقق ھذا القسم صنادیق توزع وتجمع لتكون رصید مالي یساھم في برامج المؤسسة

ثمرات ایجابیة على مستوى تشجیع ذوي الدخل المحدود على التكافل االجتماعي وتكوین رأس 
 .19مال ساعد في تنمیة موارد المؤسسة
 األموال الشرعیةالمطلب الثاني: المرجع في صرف 

دور الحاكم الشرعي في صرف الموارد الشرعیة یمثل اإلذن للمالك في توزیع االموال، 
والعالقة بین المالك ومالھ ھي عالقة ضامن بوصولھا الى مصارفھا، وما دام المرجع االعلم 

ً لھذه المسؤولیة، ومن ھ ذھب نا ھو الذي یمتلك رؤیة بالجھات العامة فیكون اللجوء الیھ دافعا
الى ان من یرجع الیھ بصرف المال ھو المرجع االعلم اما بالدفع الیھ او  مشھور المتأخرین

مراجعة المرجع األعلم المطلع على الجھات  )20(االستئذان منھ، فافتوا باألحوط لزوما
 . )21(العامة

الك المال بین المویذھب المرجع الدیني السید محمد سعید الحكیم الى االشتراك في صرف 
( ال یجوز للمالك االستقالل في التصرف بنصف الخمس الراجع  :إذ یقول والحاكم الشرعي

لإلمام وصرفھ في مصارفھ المتقدمة، بل ال بد من الرجوع للحاكم الشرعي المستوعب للجھات 
العامة والخاصة والعارف بجھات الصرف، الذي یتیسر لھ القیام بھا ولو باالستعانة بأھل 

، إما بإیكال أحدھما مذكور برأي كل من المالك والحاكمألمانة فیكون صرف الحق الالمعرفة وا
 .)22(األمر لآلخر أو إعمال نظرھما معاً في كیفیة الصرف )

وبھذا یمكن للمؤسسات الخیریة ان تكون سانداً من خالل تقدیم البیانات الواضحة حول موارد 
االحتیاج، ولذلك عملت مؤسسة الیتیم الخیریة على التحري قدر اإلمكان حول واقع المستفیدین 
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بھ قسم التسجیل واإلحصاء والشعب المرتبطة فتح وبیان األماكن األكثر حاجة من خالل 
، لیكون مصدراً في توثیق االحتیاجات وفق احصائیات دقیقة تعتمد والتدقیق والمتابعةكالتوثیق 

سؤال یتضمن االحاطة الكاملة لواقع االسرة، وبعد ذلك تصدر احصائیات  34على ما یقرب 
عامة عن االعداد من جھة الصحة والتعلیم والواقع االجتماعي على اساس المناطق 

 .23والمحافظات
 : دور الحضانة المطلب الثالث

تعد مسألة دور الحضانة من المسائل المتعلقة بالرعایة اإلنسانیة لألطفال السیما األیتام، وان 
بعض المؤسسات الخیریة تفتح دوراً إلیواء األیتام فیھا، اال ان ما یعارض ھذا التوجھ ھو مسألة 

ارة شؤونھم والتصرف الوالیة على االیتام التي ینبغي مراجعة الحاكم الشرعي في عملیة إد
لحاكم بین َمْن یرى الوالیة ل ،رأیانمسألة الوالیة على اموال االیتام  بأموالھم, وللفقھاء في

، وبین َمْن یرى أن الوالیة في أموال الیتامى مطلقة للحاكم الشرعي بعد المراتب األولى
، الطفل و المجنون الوالیة في مال : (اإلصالح لھا، یقول المحقق الحلي الشرعي وغیره بشرط

 . )24(، فإن لم یكن فللحاكم )، فإن لم یكونا فللوصيلألب والجد لألب

السید محمد سعید الحكیم وذلك  الكبیر وممن ذھب الى الرأي الثاني سماحة المرجع الدیني
بقولھ: (وبالجملة: ال مجال للبناء على وجوب الرجوع في أموال األیتام للولي، بل ظاھر األدلة 

. وبھذا الرأي یمكن لعموم الناس )25(عدم الحاجة إلیھ، وجواز تولیھا لكل أحد بشرط اإلصالح )
 .المذكور التصرف في أموال الیتیم بالشرط

تبقى في نظر المرجع السید  أنھاحتضانھم ومتابعة شؤونھم، اال اللھم یكفي  الحاإلصذن معیار إ
مقدار التعاطي معھم ان  إضافة إلىاالجتماعیة المترتبة منھا،  لآلثارالحكیم غیر عملیة وذلك 

في دور الحضانة یبقى في مدار الوظیفة بالنسبة للعاملین وھذا ما یسلبھم عوامل ایجابیة یمكن 
عن لذا بقیت فكرة دور الحضانة فكرة بعیدة ل ارحامھم من االقرب فاالبعد، من قب ان تنفعھم

ثقافة الرعایة واالھتمام بالیتیم من  إشاعة، وعملت بدال من ذلك على مؤسسة الیتیم الخیریة
  ذلك. وتشجیعھم على  أسرھمرعایتھم داخل  خالل

 النتائج

الرئیسي لنشاطات المجتمع  تمثل المرجعیة الدینیة في النجف االشرف المحرك -1
 الشیعي.

والتحدیات لتكون رقماً  مواجھة الظروفقدرة على الیتیم الخیریة  مؤسسةتجربة  أثبتت -2
 ناجحاً وطنیاً ودولیاً وبمستوى قیاسي.

فتح مؤسسات معینة ینبئ عن تصوراتھ ان فكر سماحة السید المرجع الحكیم في  -3
وان خیار بروزھا مع عدمھ ریة، المبتنیة على مراعاة حاجات المجتمع الضرو
   وتوسیعھا من عدمھ مبني على رؤى معینة ایضاً.

                                                           
ینظر للتوسع في ذلك �ل من �تب عن هذه الحقبة المظلمة ومن عاصر سماحته في سجن ابي غر�ب  - 1

 مذ�رات في سجون الطاغیة. هللا السید ر�اض في �تا�هالمشئوم، ومنهم نجله سماحة آ�ة 

571



     First International Scientific Conference 29 – 30 April 2017 2017نیسان  30 – 29العلمي الدولي األول  / المؤتمر 
     ISSN: Issue two     / Al-Kut University College   7419 - 2414           الثاني / العددالكوت الجامعة  كلیة         
 

 
 
 

                                                                                                                                                                   
 
ضا�ا ظ: حوار صر�ح مع سماحة المرجع الدیني الكبیر السید محمد سعید الحكیم، المرجعیة الدینیة وق - 2

 )6اخرى، ( نشر: مكتبة ودار الهالل، ط
رسالة المرجع الدیني الكبیر السید محمد سعید الحكیم الى الشعب العراقي العز�ز، ( صدرت بتار�خ  - 3

 26هـ، نشر مكتبة ودار الهالل، النجف االشرف) 1424ر�یع االول 12
  )www.alyatem.net (ظ : موسوعة الو�كبید�ا ، موقع مؤسسة الیتیم الخیر�ة،  - 4
 9قانون المؤسسة، المادة  - 5
 10قانون المؤسسة، المادة  - 6
 11المادة  7
 13المادة  - 8
  )www.alyatem.net (صفحة موقع مؤسسة الیتیم الخیر�ة  - 9

  )www.alyatem.net (صفحة موقع مؤسسة الیتیم الخیر�ة  -10
اعداد قسم  2015من هي مؤسسة الیتیم الخیر�ة، (وهو دلیل التعر�في لمؤسسة الیتیم الخیر�ة لعام  - 11

 االعالم).
 )ومنشور على موقع المؤسسة م مطبوع 2015ظ: النازحون، (تقر�ر من اعداد قسم االعالم عام  - 12
) www.alyatem.net .( 

 5/2/2016مقابلة شخصیة مع مدیر قسم الشؤون المالیة في المقر الرئیسي االستاذ قاسم بومان بتار�خ  -13
اعداد قسم  2015لعام  ظ: من هي مؤسسة الیتیم الخیر�ة، (وهو دلیل التعر�في لمؤسسة الیتیم الخیر�ة - 14

 االعالم).
 م.1996 -هـ 1/1416بیروت , ط –منهاج الصالحین , طبع : دار الصفوة  - 15
 273-2/272منهاج الصالحین،  - 16
 .2/293منهاج الصالحین،  - 17
( طبقا لفتوى المرجع السید محمد لشهابي , فقه الصنادیق الخیر�ة,للتوسع ینظر : محمد جواد رضي ا - )18(

 7هـ) 1426الحكیم )،(مطبعة فاضل ، الناشر : دار الهالل ، سعید 
  )www.alyatem.netصفحة موقع مؤسسة الیتیم الخیر�ة ( - 19
( االحتیاط اللزومي ) : االحتیاط الالزم ، وهو االحتیاط الواجب و( االحتیاط الواجب ) : احتیاط �فتي �ه الفقیه ، و�مكن  - )20(

للمقلد أن یرجع إلى فتوى مجتهد آخر . ومن العبارات التي �ستخدمها الفقهاء للداللة على االحتیاط الواجب " ال یبعد . ولكن 
االحتیاط �عد االشكال " ، أو " ال یترك االحتیاط " ، أو " مشكل و�ن ال �خلو من قرب " ، أو " األحوط المسألة مشكلة " ، أو " 

 ) 32إن لم �كن أقوى " ، أو " مشكل لكن ال �خلو من وجه " . ( ظ : د. احمد فتح هللا ، معجم الفاظ الفقه الجعفري ، 
، والسید السیستاني  1/349، والسید الخوئي ، منهاج الصالحین ،  1/484ظ : السید محسن الحكیم ، منهاج الصالحین ،  - )21(

 2/86، والشیخ الفیاض ، منهاج الصالحین ،  1/411، منهاج الصالحین ، 
 1/421منهاج الصالحین ،  - )22(
  )www.alyatem.netصفحة موقع مؤسسة الیتیم الخیر�ة  - 23
 -هـ) , شرائع اإلسالم , ( تعلیق : صادق الشیرازي , طبع : مطبعة أمیر , ایران676جعفر بن الحسن المحقق الحلي ( ت  - )24(

 2/354طهران )  –, نشر : مؤسسة استقالل  1409,  2قم ط
 193مصباح المنهاج , �تاب التقلید ،  - )25(
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واقع أستعمال االنشطة التربویة  في تدریس مقرر التربیة اإلسالمیة في المرحلة 
 االعدادیة في العراق

 سحر الباشام .م     و    م سعد نعیم رضوي.م

 الجامعة اللبنانیة            الكوت الجامعة   كلیة
saadaliraq6@gmail.com 

 
 ملخص ال                                              

واقع أستعمال االنشطة التربویة  في تدریس مقرر ھدفت ھذه الدراسة  الكشف عن 

 .التربیة اإلسالمیة في المرحلة االعدادیة في محافظة واسط

المنھج الوصفي، وتم إعداد أداة الدراسة،  وھي استبانة تم تبني ونظراً لطبیعة الدراسة 

أنواع األنشطة المستخدمة في تدریس : فقرة، تم تقسیمھا إلى محورین محاور) 55(تكونت من 

مقرر التربیة اإلسالمیة، ومعیقات استخدام األنشطة الصفیة والالصفیة في تدریس مقرر التربیة 

 .وقد تم التأكد من وصدق األداة وثباتھا. میةاإلسال

تك��ون مجتم��ع الدراس��ة م��ن جمی��ع مدرس��ي ومدرس��ات التربی��ة اإلس��المیة للمرحل��ة و

) 72( االعدادی��ة ف��ي م��دارس جمی��ع التربی��ات ف��ي محافظ��ة واس��ط ، حی��ث بل��غ ع��دد الم��دارس 

عل�ى عین��ة م�درس وُمدرس�ة، وق�د طبق�ت الدراس�ة ) 79(مدرس�ة، وع�دد أف�راد مجتم�ع الدراس�ة 

 .مدرس ومدرسة) 54(عشوائیة بلغ عددھا 

 :وقد أظھرت الدراسة العدید من النتائج، كان من أھمھا

 ةوجود درجة مرتفعة من الوعي لدى أفراد عینة الدراسة حول األھداف التي تحققھا األنشط .1

    .المدرسیة، حیث جاءت جمیعھا بدرجة تحقق مرتفعة

الصفیة والالصفیة في تدریس مقرر التربیة اإلسالمیة انخفاض مستوى استخدام األنشطة  .2

من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة، بحیث جاءت جمیعھا بدرجة تحقق  واسط تربیة في

 .منخفضة

وجود مستوى مرتفع من معیقات استخدام األنشطة في تدریس مق�رر التربی�ة اإلس�المیة ف�ي  .3
جاءت بدرج�ة تحق�ق مرتفع�ة، وك�ان من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة، حیث  تربیة واسط

 :من أبرز تلك المعیقات
 .قلة توعیة األھالي بأھمیة النشاطات -
 .عدم اھتمام مدیري المدارس وتقصیرھم الواضح في دعم برامج النشاط المدرسي -
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ضعف اإلیمان الحقیقي بقیمة النشاط، من خالل قلة توافر المدرب المؤھ�ل المتخص�ص  -

 .بالتربیة اإلسالمیة
وء نتائج الدراسة تم تقدیم عدد من التوصیات والمقترحات ذات العالق�ة بأس�ئلة في ضو  -

 .الدراسة
 

 وھي  الدراسة، أداة إعداد وتم الوصفي، المنھج تبني تم الدراسة لطبیعة نظراً و
 في المستخدمة األنشطة أنواع: محاور محورین إلى تقسیمھا تم فقرة،) 55( من تكونت استبانة
 تدریس في والالصفیة الصفیة األنشطة استخدام ومعیقات اإلسالمیة، التربیة مقرر تدریس
 .وثباتھا األداة وصدق من التأكد تم وقد. اإلسالمیة التربیة مقرر

 للمرحل��ة اإلس��المیة التربی��ة ومدرس��ات مدرس��ي جمی��ع م��ن الدراس��ة مجتم��ع تك��ونو
) 72 ( الم��دارس ع��دد بل��غ حی��ث ، جمی��ع التربی��ات ف��ي محافظ��ة واس��ط م��دارس ف��ي االعدادی��ة
 عین�ة عل�ى الدراس�ة طبق�ت وق�د وُمدرس�ة، م�درس) 79( الدراس�ة مجتم�ع أفراد وعدد مدرسة،
 .ومدرسة مدرس) 54( عددھا بلغ عشوائیة

 :أھمھا من كان النتائج، من العدید الدراسة أظھرت وقد
 ةاألنشطوجود درجة مرتفعة من الوعي لدى أفراد عینة الدراسة حول األھداف التي تحققھا  .4

    المدرسیة، حیث جاءت جمیعھا بدرجة تحقق مرتفعة.
انخفاض مستوى استخدام األنشطة الصفیة والالصفیة في تدریس مقرر التربیة اإلسالمیة  .5

من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة، بحیث جاءت جمیعھا بدرجة تحقق  تربیة واسطفي 
 منخفضة.

طة في تدریس مق�رر التربی�ة اإلس�المیة ف�ي وجود مستوى مرتفع من معیقات استخدام األنش .6
من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة، حیث جاءت بدرج�ة تحق�ق مرتفع�ة، وك�ان  تربیة واسط

 من أبرز تلك المعیقات:

 قلة توعیة األھالي بأھمیة النشاطات. -

 عدم اھتمام مدیري المدارس وتقصیرھم الواضح في دعم برامج النشاط المدرسي. -

قیقي بقیمة النشاط، من خالل قلة توافر المدرب المؤھ�ل المتخص�ص ضعف اإلیمان الح -
 بالتربیة اإلسالمیة.

في ضوء نتائج الدراسة تم تقدیم عدد من التوصیات والمقترحات ذات العالق�ة بأس�ئلة و  -
 الدراسة.

 :المقدمة
جعـل هـدفها ، فقـد مـّن هللا علینـا �ـأن الخلـق جمیعـاحیاة  صالح إن للتر�یة اإلسالمیة أهمیة عظمى في

ْن�َس إِالَّ ِلیَْعبُ�ُدوِن : ((هو عبادته وحـده ال شـر�ك لـه، فقـال تعـالى تسـتمد فهی)، ٥٦(الـذار�ات: ))َوَم�ا َخلَْق�ُت اْلِج�نَّ َواْإلِ
مـن قـیم ومبـادئ وأخـالق تهـذب  لإلنسـانأصولها من القرآن الكر�م والسنة النبو�ة المطهرة؛ لترسم الحیـاة المثالیـة 

ــ�ــان وال زااللعبــد الــذي �لِّــف �العبــادة ســاسفمحورهااألوك، الــنفس وتقــّوم الســل رات . ولمــا �انــت الحیــاة تشــهد تغّی
كبیرة وسر�عة في مجاالتها المختلفة، فهنا تقع المسؤولیة على التر�یة اإلسالمیة لالستجا�ة لهـذه المتغیـرات، ذلـك 
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؛ فــإن صــلح الفــرد هــو نظــام حیــاة متكامــل عائر، و�نمــاأن اإلســالم الــذي تقــوم علیــه تر�یتنــا الر�انیــة لــیس مجــرد شــ

وفقهـا امتـد هـذا الصـالح إلــى الخلـق جمیعـا، و�ن فسـد امتــد أ�ضـا هـذا الفسـاد إلـى التــأثیر سـلبا فـي الخلـق �لهــم، 
ْع�َض الَّ�ِذي َعِملُ�وا لَعَلَُّھ�ْم َظَھَر اْلفََساُد فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّ�اِس ِلیُ�ِذیقَُھْم بَ (( فالخالق سبحانه وتعالى �قول:

 ))یَْرِجعُونَ 
 ).٤۱الروم: (

؛ تعد أحد العوامل الرئیسة في تنمیة جوانب الطالب �لها، مؤهلة درسیةلتر�یة اإلسالمیة الما اتومقرر 
�عتمد إ�اه لمواكبة مختلف متطلبات الحیاة وجوانبها المختلفة، و�ما یتفق مع القیم والمبادئ اإلسالمیة, وقد 

تدر�سها على مصادر عدة إلى جانب الكتاب المدرسي، منها مطالعة الكتب الخارجیة، و�عداد التقار�ر والنشرات 
الجدار�ة، والرحالت، والز�ارات المیدانیة، والصور واألفالم والتسجیالت، وغیرها من التقنیات التعلیمیة المختلفة 

استخدامها �ما یتناسب وأهداف الدرس، و�ما یبعث في نفوس  األمر الذي یتطلب من مدرسي التر�یة اإلسالمیة
الطلبة الرغبة والتشوق للتعلم، وهذا �سمى النشاط المدرسي الالصفي، فضًال عن النشاط المدرسي الصفي الذي 
�مارسه الطلبة داخل غرفة الصف، لذا تعد هذه األنشطة من وجهة نظر التر�یة الحدیثة مما ینبغي أن یر�ز 

 ).8، ص: 1994منهج المدرسي بوصفه وسیلة ولیس غا�ة (شحاتة، علیه ال
زایر (تفعیل النشاط المدرسي وتحر�كه �سهم في إ�جاد الدافعیة واال�جابیة لدى الطالب نحو التعلمإن 

، ولهذا الجانب قیمة �بیرة اإلسالمیة. فالنشاط �مثل الجانب العملي في التر�یة )2009،�اظم ؛2014، وعایز
في ُخلق الطلبة على ما تشیر إلیه التر�یة من معان سامیة في العقیدة والعمل، فموضوعات الدراسة في التر�یة 

أن یبتعد عن الصفة النظر�ة في تدر�سه، إنما من األفضل أن  للمعلماإلسالمیة تحددها المناهج والكتب، وال بد 
ملیة في المجال الدیني حتى �كون ذا تأثیر مباشر على سلوك الفرد المتعلم �مارس الطالب النشاط �صورة ع

 ).1978(إبراهیم، 
إلى الفعل "نشط" فیقال  في اللغة �عود هنوعند النظر في �لمة النشاط في اللغة واإلصطالح نجد أ

�عني الُنُجوم َتْنَشط من  ،)٢(النازعات: چۀ  ہ  ہ  چ لى:اطًا) فهو(َنِشیٌط)، وقوله تعا(َنِشَط) الرَُّجُل �الكسر (َنشَ 
لعمل وغیره ُبْرج إلى ُبْرج �الثور الوحشيِّ (النَّاِشِط)، ونشط �سمع، نشاطًا �الفتح فهو ناشط، أي طابت نفسه ل

و"النشاط ضد الكسل �كون ذلك في اإلنسان والدا�ة، نشط اإلنسان ینشط نشاطًا فهو ).660: 1983(الرازي، 
للعمل، الَمْنَشط مفعل من النشاط وهو األمر الذي تنشط له وتخف إلیه و�ؤثر فعله وهو نشیط طیب النفس 

 ).292، ص: 2000مصدر میمي �معنى النشاط" (ابن منظور، 
"نشـــــط نشـــــاطًا �ــــالفتح فهـــــو ناشـــــط "طابـــــت نفســـــه للعمـــــل وغیـــــره  �ـــــالقول لغو�ا أ�ضـــــاالنشـــــاط و�عــــرف

 ).89، ص: 1994(الفیروزآ�ادي، 
اختیــــار ُ�كتفىبوفــــي هــــذه الدراســــة حًا، فقــــد تعــــددت تعر�فاتــــه فــــي األدب التر�ــــوي، أمــــا النشــــاط اصــــطال

) �أنـــه: "وســـیلة وحـــافز إلثـــراء 617، ص: 2001التعر�ــف الخـــاص �القـــاموس التر�ـــوي المشـــار إلیـــه فــي ســـالم (
ة من طبیعة، المنهج و�ضفاء الحیو�ة علیه، وذلك عن طر�ق تعامل الطلبة مع البیئة، و�دراكهم لمكوناتها المختلف

إلــى المصــادر اإلنســانیة، وماد�ــة بهــدف اكتســابهم الخبــرات األولیــة التــي تــؤدي إلــى تنمیــة معــارفهم، واتجاهــاتهم، 
 .وقیمهم �طر�قة مباشرة"

األنشــــطة الصــــفیة  �ــــال مــــن وردت تعر�فــــات متعــــددة لتر�ــــو�ین �ــــٍل حســــب وجهــــة نظــــره لبیــــان مفهــــوم
الالصــفیة، وســیتم االقتصــار علــى أهــم تعر�ــف �عبــر عــن �ــال المفهــومین حیــث عــرف النشــاط الصــفي األنشــطة و 

ــم والمــتعلم �جــزء أســاس فــي منظومــة  �قــوم �ــهمــا "علــى أنهمــا نــوعین؛ أمــا النــوع األول وهــو الصــفي فهــو  المعل
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عمال المخطـط لهـا) التـي (األ :التدر�س، داخل غرفة الدراسة، أما النوع الثاني فیعرف �األنشطة الالصفیة، وهي

�قــوم بهــا المــتعلم غالبــًا بتوجیــه مــن المعلــم، داخــل المؤسســة التعلیمیــة أو خارجهــا، و�شــكل غیــر إجبــاري، لــدعم 
 .)137، ص: 1999و�ثراء الخبرات التعلیمیة التي �كتسبها (یوسف، 

 مجاالت األنشطة المدرسیة في التر�یة اإلسالمیة:
لمواقف الطبیعیة، والفرص العملیة، التي ُتعالج فیها المادة المقررة، و�ذا ا ُتعّرف مجاالت األنشطة �أنها

كان المجال األول یتجه إلى النظر�ات والقواعد، فإن المجال الثاني محوره التطبیق، وترجمة هذه النظر�ات إلى 
فإن المجال الثاني  إنتاج مادي، و�ذا �ان المجال األول فصوًال دراسیة وأنظمة معینة، محددة الزمان والمكان،

 ).384، ص: 1978تسوده الحر�ة، واالنطالق، والتخفف من هذه القیود الزمنیة والمكانیة (إبراهیم، 
و�رى حتى تتحقق أهداف التر�یة اإلسالمیة العامة والخاصة، و�شكل متكامل ومتواٍز، �مكن تقسیم 

 أنماط النشاطات في التر�یة اإلسالمیة إلى أسلو�ین: 
): قراءة الكتب الدینیة المناسبة 1986الطلبة  إلى ممارسته �شكل فردي مثل (صبحي،  ما ُیَوجه - أ

لمستواهم العقلي، وتلخیص القصص الدینیة و�تابتها، وانتقاء جوامع الكلم، واالستماع إلى ترتیل 
ا، وحفظ القرآن الكر�م، وقراءة األحادیث النبو�ة الشر�فة في اإلذاعة والتلفاز واألشرطة الصوتیة وغیره

المز�د من القرآن الكر�م واألحادیث النبو�ة الشر�فة فوق ما هو مقرر في منهاج التر�یة اإلسالمیة، 
إضافة إلى؛ ارتیاد المساجد، وأداء الشعائر الدینیة، وحضور الدروس، وحضور حلقات تحفیظ القرآن 

 الكر�م.
وتوجیههم: توجد برامج للنشاطات ما یتعاون الطلبة على أدائه في جماعات وتحت إشراف المدرسین  - ب

�شترك فیها جماعة الطلبة �عضهم مع �عض، والمدرس له دور أساسي في التأثیر على هذه 
الجماعات، فصفاته ومظهره العام وخبرته وطر�قة تعامله �ل ذلك یؤثر في هذه النشاطات، وحتى 

ئد الناجح، (قطیفان، یتحقق ذلك �جب أن تتمثل �مدرس التر�یة اإلسالمیة صفات المدرس الرا
 ).44، ص: 1985

ولقد أكد التر�و�ون على المجاالت والنشاطات المدرسیة التي یتعاون الطلبة على أدائها في جماعات 
تحت إشراف المدرسین، و�ن هذه الجماعات المدرسیة تتمیز بروحها االجتماعیة داخل الفصل والتي تعد 

الدینیة واالجتماعیة والثقافیة وغیرها. ونجد أن النشاط المدرسي مجتمعات صغیرة یتعلم فیها الطلبة الخبرات 
�غلب علیه الطا�ع الجماعي حیث تتكون الجماعة من أشخاص ال �قل عددهم عن ثالثة �جمعهم غرض واحد، 

 لذلك البد أن نفرق بین نوعین من الجماعات، هما:
ماعة إجبار�ة ینتمي إلیها الطالب دون :جماعة الفصل: وهي جماعة أوجدها التنظیم المدرسي، وهي جأوالً 

تقر�ر هذا االنتماء من قبل الطالب و�وزع األفراد فیها حسب مجموع الدرجات أو األعمار (البوهي ومحفوظ، 
 ).24، ص: 2001

: جماعة النشاط : هي مجموعة من الطلبة لهم میل أو هدف مشترك، و�شتر�ون معًا في نشاط معین ثانیاً 
هذا المیل وتحقیق هدفهم �طر�قة أو خطة معینة، و�نضم إلیها الطالب �محض إرادته  تكون نتیجته إشباع

 ).9، ص: 1992(الطنطاوي، 
) أن جماعة النشاط المدرسي تتمیز عن جماعة الفصل في أمور 25، ص: 2001و�رى البوهي ومحفوظ (

ون لتنفیذه �خطة موحدة، عدة، أهمها: التجانس بین أعضاء الجماعة، ووضوح الهدف: حیث �خططون له و�سع
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بینما داخل الفصل قد ال �كون الهدف واضحًا �النسبة للطلبة الفصل من دراسة مادة معینة، والحر�ة بینما ال 
یترك الطالب داخل الفصل الختیاره، والتلقائیة: حیث �عمل األعضاء ما �میلون إلیه و�حقق رغباتهم ال ما 

اعة ال یتطلب دافعًا خارجیًا، �إلضافة إلى شیوع اإل�جابیة في النشاط �فرض علیهم، و�التالي فالنشاط في الجم
حیث أنه غالبًا ما �كون المدرس في الفصل هو المحور األساس في وضع النشاط وتنفیذه فدور الطلبة في 
جماعة الصف فیه نوع من السلبیة، أما األعضاء في جماعة النشاط، فلهم دور إ�جابي في وضع البرنامج 

 ذه، مما �ضفي علیهم صفة الترو�ح فال �مّلون من العمل وال یتعبون.وتنفی
ولما �انت أهداف المقرر متنوعة وشاملة، فإنه من الممكن أن تنوع وتحدد أشكال النشاط المدرسي 
ومجاالته، إذ إن لكل مدرسة طلبتها و�مكانیاتها وفلسفتها واألسس التي تّدرس في ضوئها مقرراتها األمر الذي 

ها تختار النشاط المدرسي المالئم والمناسب لمستوى نضج طلبتها، وتوافر إمكانیاتها وارتباطه �المقررات �جعل
لذا تصنف ). 263-262، ص: 2014الدراسیة في داخل الصف وفي البیئة المدرسیة وخارجها (زایر وعایز، 

 مجاالت التر�یة اإلسالمیة إلى عدة أنماط أو جماعات، وفیما یلي أبرزها:
 

 أوًال: نشاط التوعیة الدینیة (النشاط الدیني):
و�مثل النشاط الدیني الجانب التطبیقي في التر�یة اإلسالمیة، فموضوعات الدراسة في التر�یة 
اإلسالمیة تحددها الكتب وتغلب علیها الدراسة النظر�ة، والمعلومات الدینیة وحدها عاجزة عن قیادة الطلبة إلى 

عد النشاط �صوره العملیة في المجال الدیني ضرورة للوصول إلى هذا السلوك عن السلوك السوي، ولذلك �
طرق ر�ط الموضوعات الدینیة المقررة �المواقف الحیاتیة التي یوفرها النشاط الدیني، حیث إنها توفر فرصًا 

طف والمشار�ة كثیرة لممارسة الصدق واألمانة وحسن التدبیر ومساعدة غیر القادر�ن، وتشجع على البر والتعا
اسخة (عثمان في السراء والضراء، فهي تعمل على ترسیخ المبادئ وتحو�ل االتجاهات إلى عادات سلو�یة ر 

 :یليومن أبرز جماعات هذا النشاط، ما ، )68، ص: 2009وقمر، 
 نشاط  جماعة حفظ القرآن الكر�م وتجو�ده: -1
 نشاط  جماعة حفظ السنة النبو�ة: -2
 تر�یة الطلبة على إقامة الصالة  (جماعة المصلى): جماعةنشاط  -3

 نشاط  جماعة التوعیة الدینیة في شهر رمضان: -4
 نشاط  جماعة التوعیة اإلسالمیة التر�و�ة للمدرسة ومتا�عة ذوي السلوك الخاص: -5

 ثانیًا النشاط الثقافي (الجماعات الثقافیة): 
المدرسي، وتعّد من أكثر المجاالت انتشارًا في إن النشاطات الثقافیة من الر�ائز المهمة في المنهج 

المدارس عن غیرها من األنشطة الطالبیة. وُتعرف النشاطات الثقافیة �أنها: "كل ما �كتسبه المتعلم من معارف 
ومعلومات داخل الصف وخارجه، ولهذا یرتبط النشاط الثقافي �الثقافة اإلسالمیة ومصادرها وتراثها وسموها 

 ).44، ص: 1998، وهو یرتبط �ذلك �اللغة العر�یة لغة القرآن الكر�م والسنة المطهرة" (محمود، ارتباطًا وثیقاً 
 فالمجاالت الثقافیة في التر�یة اإلسالمیة متعددة و�ثیرة: فهي تشمل جماعات مختلفة، من أبرزها:

 جماعة إحیاء المناسبات الدینیة:  -1
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میة مجاًال طیبًا واسعًا في النشاط الصحافي الذي �قوم لذا تجد التر�یة اإلسالجماعة الصحافة الدینیة:  -2
�ه الطلبة، بتوجیه من مدرس التر�یة اإلسالمیة، و�ذلك یتنوع نشاط جماعة الصحافة و�نبثق عنها 

 جماعات أخرى، من أبرزها:

 نشاط جماعة مجلة المدرسة  ولوحة األخبار اإلسالمیة (مجلة الحائط): - أ

 وتقسم الى:: نشاط جماعة اإلذاعة الدینیة - ب

إذاعة القرآن الكر�م واألحادیث النبو�ة الشر�فة من مسجل أو مقرئ أو طالب مجید ومتدرب في مطلع �ل  - أ
 یوم في طابور الصباح، و�مكن إذاعتها في المناسبات المختلفة التي تعرض في الحیاة المدرسیة.

للتر�یة اإلسالمیة، ومن المواد التي �مكن إذاعة األحادیث الدینیة وخاصة التي لها عالقة �المنهاج المقرر  - ب
 إذاعتها في هذا المجال:

 تفسیر �عض أي القرآن الكر�م. -
 إذاعة ما لخصه الطلبة من قراءاتهم الدینیة . -
كلمات توجیهیة للطلبة من آداب السلوك مع المدرسین، وسلو�هم �عضهم مع �عض، وفي المجتمعات  -

 وأثناء الرحالت والز�ارات.
 ج �عض الموضوعات الدینیة المقررة في منهاج التر�یة اإلسالمیة وغیره �طر�قة جذا�ة.أحادیث تعال -
 أحادیث للتعر�ف ببعض الكتب الدینیة. -
إذاعة القصص الدینیة والتهذیبیة، والموضوعات التي تشغل األذهان في المجتمع، والتي تدعم  -

 االتجاهات الوطنیة والخلقیة والسلو�یة لدى الطلبة.
األناشید الدینیة من أشرطة أو أسطوانات لمشاهیر المنشدین أو الطلبة تذاع في أوقات إذاعة  -ج

 مالئمة.
 نشاط جماعة المسرح اإلسالمي (النشاط التمثیلي):  -ج
 نشاط جماعة الخطا�ة: -3
 نشاط جماعة المناظرة: -4
 نشاط جماعة المسا�قات اإلسالمیة: -5

�مثل نشاط المسا�قات الثقافیة أهمیة �بیرة في العملیة التر�و�ة، فهو �ساعد في تحفیز الطلبة على 
التعلم الجید، حیث إنه یتیح لهم فرصة المنافسة الشر�فة والبحث واالستقصاء مما یؤدي إلى ز�ادة التحصیل 

مشبعة والعمل على تسییر دفة هذا الدراسي، فإن مثل هذا النشاط یهیئ مجاالت متنوعة فسیحة من الخبرات ال
 ). 60، ص:2012النشاط (ز�ري، 

 نشاط جماعةالندوات والمحاضرات: -6
لممارسة هذا النشاط تنظم المدرسة برنامجًا للمحاضرات الدینیة �شترك في تقد�مها المدرسون أو و 

من الطلبة المجیدین �عض أولیاء األمور وغیرهم من المختصین في التر�یة اإلسالمیة، �ما �شترك فیها عدد 
 ).1986لتلك األنشطة والمتمیز�ن بها (صبحي,

 نشاط جماعة المكتبة: -7
وتهدف هذه الجماعة إلى تزو�د  الطلبة �معلومات وافیة عن القراءة وعن المكتبة، وتدر�ب الطلبة 

فیة إتمام اإلعارة، على المهارات العلمیة المختلفة من إعداد الفهارس، وتبو�ب الكتب والمجالت في األرفف، و�ی
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والبحث عن �تاب محدد، وتنمیة عادة القراءة والشغف بها، وتنو�ع الثقافة وتعمیق المعرفة  لدى الطلبة  

 ).  179، ص: 2004(شحاته، 
 ثالثًا النشاط االجتماعي (الجماعات االجتماعیة): 

لمعارف التي توثق �عرف النشاط االجتماعي �أنه "ذلك النشاط الذي یزود المتعلم �الخبرات وا
العالقات اإلنسانیة واالجتماعیة بینه و�ین المتعلمین، وتساعده على التفاعل والتكیف االجتماعي داخل وخارج 
المجتمع المدرسي، و�سهم ذلك �له في تنمیة الشخصیة المتمیزة للمتعلم �حیث �صبح أكثر قدرة على تحمل 

ما علیه من واجبات وماله من حقوق تجاه مجتمعه" (الردیني، المسؤولیة واالعتماد على النفس و�ستطیع معرفة 
 ). 94هـ، ص: 1433
إن لألنشطة االجتماعیة جماعات متعددة؛ لما له من أهمیة �بیرة، لذا �حظى �االهتمام البالغ في المدارس      

 عن أي نشاط آخر، ومن أهم جماعاته وأبرزها:
 نشاط جماعة النظام والنظافة:-1
 ة خدمة البیئة:نشاط جماع-2
 نشاط جماعة الوعي الصحي:-3
 جماعة البر (الجمعیات التعاونیة):-4
 نشاط جماعة الرحالت والز�ارات:-5
 جماعة المعرض الدیني:-6
 جماعة الحاسوب التعلیمي:-7

 را�عًا: النشاط الفني (الجماعات الفنیة):
�قصد �النشاط الفني وضع األعمال الیدو�ة في قالب فني، وُ�َعّد امتدادًا لمادة التر�یة الفنیة، حیث إن 
الوقت المخصص في الخطة الدراسیة ال �كفي إلكساب الطالب الخبرات والسلوك، الذي تسعى مناهج التر�یة 

 الفنیة 
 عدیدة، من أبرزها: ) أن  لهذا النشاط ألوانًا وصورًا 82، ص: 2012و وضح ز�ري (

�حقق النشاط الفني والمهني األعمال الجماعیة، و�كسبهم حب العمل الجماعي �اإلضافة إلى عادات  -1
 حسنة �التعاون وتقدیر جهود اآلخر�ن.

استخدام  مجال النشاط الفني في التراث اإلسالمي والفنون اإلسالمیة، وهي من أعرق الفنون التي  -2
مت �طا�ع الوحدة الذي جعل لها میزة عالمیة فر�دة بین الفنون جمیعًا، زخرت بها حضارتنا، وقد اتس

و�ان لها أثرها في فنون عصر النهضة األورو�یة، وال یزال هذا األثر إلى عصرنا هذا، والنشاط الفني 
یتحقق �استخدام ما یتوفر لد�ه من وسائل لتوضیح ما یناسب المستو�ات المختلفة من تلك الجوانب 

 سالمیة.الفنیة اإل
استخدام النشاط الفني �عطي الطلبة الفرصة أن �عیشوا خبرات متنوعة، واالقتداء �الفنانین المسلمین  -3

الذین عالجوا مختلف أنواع الفنون التشكیلیة، و�رعوا فیها، و�تمثل ذلك في الرسوم الحائطیة والحفر 
 یة.على الحجر والخشب والعظم، و�لها ازدهرت في مختلف العصور اإلسالم

�حقق النشاط الفني الشر�عة اإلسالمیة، نظرًا ألن التر�یة الفنیة تعالج �ثیرًا من الرسوم والصور، و�ما  -4
أن الشر�عة اإلسالمیة تحرم األصنام والمجسمات ذوات األرواح عمًال �األحادیث النبو�ة الشر�فة، فإن 
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صفه إذا احتاج إلى رسم شيء على المدرس مالحظة إزالة أثر الحیاة من الرسوم �فصل الرأس أو ن

 من ذوات األرواح في التطبیق العملي للنشاط الفني.
�حقق النشاط الفني من خالل المعارض قیمًا أخالقیة وتر�و�ة وتعاونًا مثمرًا یلتقي فیه أولیاء األمور،  -5

و�تعرفون من خاللها على ما تبذله المدرسة من جهد من أجل أبنائها، وما تغرسه فیهم من قیم 
 أخالقیة وتر�و�ة واتجاهات سلو�یة، مثل التعاون، وحب العمل، واحترام العمل الیدوي.

 خامسًا: النشاط الر�اضي (الجماعات الر�اضیة):
�عّرف النشاط الر�اضي �أنه "النشاط الترو�حي الذي �ختاره الطالب إلشباع رغبته ومیوله وحاجاته 

لراحة بین ساعات الیوم الدراسي أو �عد نها�ة الیوم الدراسي تحت إشراف معلم النشاط الر�اضي أثناء فترات ا
 ).82هـ، ص: 1427(الغبیوي، 

أن التر�یة الر�اضیة إحدى النظم المهمة في التر�یة اإلسالمیة، فهي مستمدة من القرآن  الباحثانو�رى 
قبل و�عد البعثة النبو�ة  الكر�م والسنة المطهرة، �ما تحتفل وقائع الحیاة االجتماعیة �األحداث الر�اضیة، ما

 الشر�فة, فال بد لمدرس التر�یة اإلسالمیة أن �حرص على تأكیدها وغرسها في نفوس الطلبة.
 

 .االعداد�ةثالًثًا: أهداف األنشطة الصفیة والالصفیة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة �المرحلة 
إكساب المتعلم في مراحل نموه  )  أن التر�یة اإلسالمیة تهدف إلى113، ص:1994و�رى عیسان (

المعارف والحقائق األساسیة المتعلقة �الدین اإلسالمي والمثل العلیا المستمدة منه، �ما یؤدي إلى  –المختلفة 
اإل�مان �اهلل والتعامل في حیاته على هدى تعالیم الدین الحنیف، متثًال ألوامره ونواهیه، على أن یتكامل الفرد 

وًال وعمًال وسلو�ًا، وأن �كون المعیار لاللتزام الدیني لیس �مقدار ما �ستوعبه المتعلم من في اتجاهه الدیني، ق
حقائق عن الدین، ولكنه أ�ضًا �مقدار ما یترسخ في نفسه من قیم، وما ینعكس في سلو�ه من تمثل صحیح 

 لهذه المعارف والحقائق المستوحاة من دیننا اإلسالمي.
�یة اإلسالمیة الدراسیة، لذا فإن أهداف النشاط التر�وي ال تخرج في فهي تكمل وتدعم مقررات التر 

طبیعتها عن األهداف التي ینشدها منهاج المواد الدراسیة في مقررات التر�یة اإلسالمیة في مختلف المراحل 
تسهم  التعلیمیة، فالنشاطات التر�و�ة  في التر�یة اإلسالمیة  سواء أكانت صفیة أم ال صفیة في حكم طبیعتها

، ص: 2008العتوم، ؛ 29، ص: 2008(الجاو�ش، في تحقیق أهداف عدیدة، ومن أبرز هذه األهداف
 ).294، ص: 1986صبحي، ؛14، ص: 1992الطنطاوي، ؛48، ص: 2000حجي، ؛103

 تمكین العقیدة اإلسالمیة في نفوس الطلبة وترجمتها إلى واقع عملي. -1
 األمر واحترام العلم والعلماء.تقو�ة الشعور واالنتماء الوطني وطاعة والة  -2
توجیه الطلبة إلى بناء العالقات اإل�جابیة مع زمالئه ومعلمیه وتدر�به على العمل الجماعي والتعاون  -3

 وتحمل المسؤولیة.
 تشو�ق الطلبة إلى البحث عن المعرفة والتأمل والتتبع العلمي وتعو�ده على االنتفاع بوقته. -4
 لغو�ة وتعو�دهم على التعبیر عن أرائهم واحترام الرأي اآلخر.تطو�ر قدرات الطلبة العقلیة وال -5
تنمیة القدرات الحر�یة للطلبة ومساعدتهم على التوافق الحر�ي لإلسهام في تنمیة وخدمة المجتمع  -6

 والمحافظة على الموارد الطبیعیة.
 والجمال. لي وتذوق ألوان الفنون یتم من خالل األنشطة الذاتیة، تهیئة الفرص لالتزان االنفعا -7
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 تساعد على تنمیة المفاهیم واستیعابها. -8
 تشجیع الطلبة على البحث واالعتماد على النفس. -9

 .اعد على إثارة التفكیر وتنمیته تس -10
أن النشاط المدرسي في التر�یة اإلسالمیة ُ�َعّد جزءًا من العملیة  الباحثانوفي ضوء ما سبق ذ�ره،  یؤ�د  

 ستمرة، لذا فهو یتخذ مسار�ن هما:�صورة متجددة وم �ستفید منه الطلبةالتعلیمیة 
 

 أوًال: النشاط الصفي (النشاط داخل المادة):
وهو الذي �كون مرتبطًا �الكتاب المنهجي المقرر، ولكل مدرس طر�قته وأسلو�ه في االجتهاد في إنتاج 

 انیات ومستو�ات الطلبة.النشاط من خالل ذلك المقرر أو المنهج وفقًا لما یراه مناسبًا ومالئمًا لإلمك
 ثانیًا: النشاط الالصفي (النشاط خارج المادة):

هو ما ُ�مارس من قبل الطلبة من محاضرات وتمثیلیات و�ذاعة مرئیة ومسموعة، ولهذه المجاالت 
فوائُد عدیدة، فعلى سبیل المثال الرحلة المدرسیة إذا �انت فیها معلومات سلیمة وصحیحة ومفیدة تنمي العقل 

ي، لذا على المدرس أن �جتهد والذوق؛ فهي مستمدة من القیم اإلسالمیة ومبادئه الثابتة، فكل ذلك نشاط دین
و�بدع في نشاطه، و�حاول قدر المستطاع إثراء الطلبة �المعلومات والخبرات التعلیمیة, لمواكبة التطورات 
والعلمیة والحیاتیة �مختلف مجاالتها، حتى نستطع خلق جیل من الطلبة  ینماز �انتاجات تضفي إلى مقرر 

رة في التر�یة اإلسالمیة إلى مواقف وسلو�یات محببة وغیر مملة لدى التر�یة اإلسالمیة، وترجمة المادة المقر 
 .الطلبة 

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

أصبح النشاط المدرسي جزءًا أساسیًا في العملیة التر�و�ة الحدیثة؛ فهو �ساعد في تكو�ن عادات 
وهكذا تعد األنشطة التر�و�ة من أهم الشاملة.ومهارات وقیم وأسالیب الزمة لمواصلة التعلیم والمشار�ة في التنمیة 

مقومات العملیة التعلیمیة التي تسهم في تر�یة النشء تر�یة متكاملة في جمیع مراحل الدراسة، واألنشطة 
التر�و�ة وسیلة لبناء الجانب النفسي واالجتماعي والقیمي والجمالي والحر�ي لدى المتعلمین (القفاص وقمر، 

 ).309، ص: 2002
ال الذي تضیفُه األنشطة  علىو  میة إلى العملیة التر�و�ة، إال أن هناك التعلمیة یالتعلالرغم من الدور الفعَّ

النتاجات تحقق  لعدمهناك العدید من المؤشرات السلبیة فنقص وتقصیر في التخطیط لهذه األنشطة وممارستها، 
 �حدثهالفراغ الواسع الذي حیث أشارت األدبیات في التر�یة اإلسالمیة وطرائق تدر�سها إلى  المرجوه, التر�و�ة
في مقرر التر�یة ضرورة  استخدامها وتوظیفها  عن واقع التفعیل المدرسي، ونبهت إلى األنشطةغیاب 

)، ه1412ان ()، ودراسة وز 2009)، ودراسة (البر�اتي، 2012دراسة ز�رى (:اإلسالمیة، ومن تلك األدبیات
 ).هـ1415ودراسة العوفي (

أنــه قلمــا ٌأفــردت دراســات حاولــت الــر�ط بــین دور المــدرس والطلبــة  ا، فقــد وجــدالباحثــانوحســب اطــالع 
علـى  ة و�عطائه مز�دًا من االهتمام، ذلك أن التر�یز �كون عموما منصـباوتفعیل دور األنشطة الصفیة والالصفی

 األنشطة الصفیة والالصفیة. م إهمال تفعیل المقرر الدراسي و�التالي یتإكمال 
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واقع أستعمال االنشطة التربویة  في فإن مشكلة الدراسة الحالیة تتحدد في الكشف عن ولذا 

 ولتحقیق ذلك فقد سعت الدراسة  تدریس مقرر التربیة اإلسالمیة في المرحلة االعدادیة في العراق
 إلى اإلجا�ة عن األسئلة اآلتیة:

 واسطفي  االعداد�ةفي تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة في المرحلة  أستعمالما أهداف النشاط المدرسي  -1
 من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التر�یة اإلسالمیة؟

من  واسطفي  االعداد�ةالمستخدمة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة في المرحلة  التر�و�ةما األنشطة  -2
 لتر�یة اإلسالمیة؟وجهة نظر مدرسي ومدرسات ا

من  سطاو  فياالعداد�ة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة في المرحلة  تعملةالمس التر�و�ةما األنشطة   -3
 وجهة نظر مدرسي ومدرسات التر�یة اإلسالمیة؟

 في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة؟التر�و�ة ما معیقات استخدام األنشطة  -4
 أهداف الدراسة 

 إلى اآلتي: الحالي یهدف البحث
في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة في المرحلة  المستعملةالنشاط المدرسي  أهداف االطالع على -1

 .من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التر�یة اإلسالمیةواسط في  االعداد�ة
ة اإلسالمیة في في تدر�س مقرر التر�ی تعملةعیها؛ الصفیة والالصفیة المسبنو  التر�و�ة األنشطةمعرفة   -2

 من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التر�یة اإلسالمیة؟ واسطفي عداد�ة المرحلة اال
 في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة. االنشطة التر�و�ةمعیقات معرفة  -3

 أهمیة الدراسة:
 تتضح أهمیة الدراسة الحالیة �اآلتي:

التعلیمیة في تثبیت المفاهیم والحقائق أثناء عملیة التعلم لدى الطلبة، األمر  التر�و�ة أهمیة األنشطة -1
 الذي �حتاج إلى ترا�ط األنشطة والمنهج الدراسي وتكاملهما.

التر�و�ة في تفعیل األنشطة المدرسیة، والتغلب على المدرسیة واإلدارة تقد�م توصیات تفید اإلدارة  -2
 مدارسهم.المشكالت والمعوقات في تنفیذها في 

تساعد هذه الدراسة المؤسسات التر�و�ة وأعضاء هیئة التدر�س في التعرف على واقع األنشطة  -3
 الطالبیة في المدارس.

تساعد وزارة التر�یة والجهات المتخصصة في وضع دلیل برامج تدر�بیة في أنواع األنشطة یؤمل أن  -4
 المستخدمة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة.

ي ف التر�و�ةتناولت واقع استخدام األنشطة  -الباحثیناطالعفي حدود  -عدم وجود دراسة سا�قة -5
مدرسي ومدرسات من وجهة نظر  واسطفي  االعداد�ةفي المرحلة تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة 

 التر�یة اإلسالمیة، فلذا قد تفید الباحثین في استكشاف و�حث مثل هذا الموضوع مستقبال.
 ئیة:اإلجراتعر�فات ال

 تتضمن الدراسة الحالیة مجموعة من المصطلحات هي:
: �ل فعالیة أو نشاط أو إجراء مخطط له مسبقًا �قوم �ه مدرسي ومدرسات التر�یة االنشطة التر�و�ة -1

في محافظة  االعداد�ةفي المرحلة  الرا�ع والخامس والسادساإلسالمیة أو الطلبة أو �الهما معًا داخل 

582



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29مر العلمي الدولي األول  / المؤت
     ISSN: Issue Two    /Al-Kut University College   7419 - 2414كلیة الكوت الجامعة / العدد الثاني                             

 
, بنائیة وأنشطة ختامیةتقسم حسب موضع تنفیذها في الحصة إلى أنشطة تمهید�ة وأنشطة ، و واسط

مجموعة من نشاطات شفهیة و�تابیة �مارسها الطالب خارج غرفة الصف ترمي لتنمیة و�ثراء واكتساب و 
 مقرر التر�یة اإلسالمیة.

: هي المادة الدراسیة التـي قـررت وزارة التر�یـة تدر�سـها فـي مـدارس جمهور�ـة العـراق مقرر التر�یة اإلسالمیة -2
 .الرا�ع والخامس والسادسلكل من الصفوف م  2017-2016للعام الدراسي  االعداد�ةفي المرحلة 

:هي إحدى مراحل التعلیم العام في جمهور�ة العراق، ومدتها ثالث سنوات وتتكون من االعداد�ةالمرحلة  -3
 .االعدادي, الخامس االعدادي, السادس االعدادي الرا�علصف ا

 حدود الدراسة:  
 عمومیة هذه الدراسة تتوقف على عدة عوامل، وهي �التالي:

الص����فیة  واق����ع أس����تعمال االنش����طة التربوی����ةالحـــدود الموضــــوعیة: تقتصــــر الدراســــة علــــى  -1
محافظ�ة في تدریس مقرر التربی�ة اإلس�المیة ف�ي المرحل�ة االعدادی�ة ف�ي   والالصفیة

 .من وجهة نظر معلمي التر�یة اإلسالمیة واسط
الحدود البشر�ة: تقتصر الدراسة على عینة عشوائیة من مدرسي ومدرسات التر�یة اإلسـالمیة للمرحلـة  -2

 ).الرا�ع والخامس والسادس االعدادي(الصفوف  االعداد�ة
 .محافظة واسط الحدود المكانیة: طبقت هذه الدراسة في  -3
 م.2017-2016هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي  طبقتنیة: الحدود الزم -4

 الدراسات السا�قة

تمیـزت التي أجر�ت فـي موضـوع األنشـطة الصـفیة والالصـفیة، وقـد  القیام �مسح للدراسات والبحوث تم
واقع أستعمال االنشطة التربویة  في ت�دریس مق�رر التربی�ة اإلس�المیة ندرة الدراسات التي تناولـت ب

ذات العالقـة �الدراسـة  مـن الدراسـات العر�یـةتـم العثـور علـى عـدد  ، ولكـنواسطفي المرحلة االعدادیة في 
 ثم ترتیبها من األحدث إلى األقدم، وهي �ما �أتي:  حیث ،الحالیة

مــدى تحقیــق األنشــطة المدرســیة ألهــداف مقــررات التر�یــة "تعــرف  هدفتدراســة )2012ز�ــري ( أجــرى 
خدم الباحـث المـنهج ، فـي محافظـة صـبیا فـي المملكـة العر�یـة السـعود�ة، وقـد اسـت"اإلسالمیة �المرحلـة المتوسـطة

الدراسـة  ) عبـارة، وتكـّون مجتمـع78ستبانة تضمنت ثالثة محاور رئیسیة ضـمت (وتم إعداد ا، الوصفي المسحي
مـــن مـــدیري المـــدارس ورواد النشـــاط ومشـــرفي مجـــاالت األنشـــطة المدرســـیة �المرحلـــة المتوســـطة لمحافظـــة صـــبیا 

) مدرسة حكومیـة نهار�ـة، وقـد طبقـت الدراسـة علـى 142) موزعین على (1278التعلیمیة بنین، والبالغ عددهم (
�انـــت أهـــم نتـــائج الدراســـة:أن جمیـــع ) مدرســـة، و 82) مـــوزعین علـــى (719عینـــة عشـــوائیة طبقیـــة بلـــغ عـــددهم (

 .مجاالت األنشطة المدرسیة قید الدراسة جاءت بدرجة تحقق مرتفعة
إســـهام األنشـــطة غیـــر الصـــفیة فـــي تحقیـــق أهـــداف هـــدفت تعـــرف " دراســـة )2009البر�ـــاتي ( وأجـــرى 

م الباحـث المـنهج اسـتخدو . فـي مكـة الكرمـة التر�یة اإلسالمیة من وجهة نظر معلمي النشاط في المرحلة الثانو�ة"
و�لغ عـدد ت سبعة محاور �عدد مجاالت النشاط، انة، والتي تضمن�انت األداة المستخدمة هي االستبالوصفي، و 

ومــن أهــم نتــائج هــذه موزعــة علــى القطاعــات التعلیمیــة، و�ــان  ) مشــرفًا فــي مجــاالت األنشــطة150أفــراد العینــة (
اردة ضــمن دلیــل األنشــطة الطالبیــة للمرحلــة الثانو�ــة لعــام الدراســة مــا یلــي:تم إســهام األنشــطة غیــر الصــفیة الــو 

) فــي تحقیــق أهــداف التر�یــة اإلســالمیة �مدینــة مكــة المكرمــة بدرجــة عالیــة ومتوســطة ولــم تســجل درجــة 2007(
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الدراســة أن التصــور  وأظهــرت.�بیــرةضــعیفة.معوقات األنشــطة تحــد مــن تحقیــق أهــداف التر�یــة اإلســالمیة بدرجــة 

 وذلك لغیاب مفهوم النشاط لدیهم. عدم تفهم القائمین على تنفیذ برامج األنشطة غیر الصفیة،القاصر ناتج عن 
واقـع النشـاطات الصـفیة والالصـفیة فـي معاهـد إعـداد "معرفة  هدفت�إجراء دراسة )2008عباس ( وقام

فـي محافظـة �غـداد، واعتمـدت الدراسـة المـنهج الوصـفي، واختـارت الباحثـة  "المعلمات في مـادة التر�یـة اإلسـالمیة
%) مـن 40) مدرسًا ومدرسـة مـن مجتمـع البحـث لیمثلـوا عینـة البحـث الحـالي، وهـم �شـكلون نسـبة مقـدارها (20(

) طالبــة مــن مجتمــع البحــث، ولتحقیــق هــدف البحــث 600مجتمــع الدراســة، واختــارت الباحثــة عینــة مؤلفــة مــن (
ن النشــاطات الصــفیة التــي توصــلت إلیهــا الدراســة: أ ومــن أهــم النتــائجك بنــاء االســتبانة، الباحثــة فــي ذلــ اعتمــدت

اد تكـون شـبه مهملـة، والالصفیة التي تستعمل في معاهـد إعـداد المعلمـات فـي مدیر�ـة تر�یـة �غـداد قلیلـة جـدًا وتكـ
الصـــفیة والالصـــفیة فـــي معاهـــد إعـــداد المـــواد التعلیمیـــة التـــي تســـتعمل فـــي ممارســـة النشـــاطات بـــل هـــي مهملـــة، و 

 المعلمات غیر متوفرة.
درجـــة ممارســـة طلبـــة المرحلـــة الثانو�ـــة "هدفت الكشـــف عـــن دراســـة )2006الخوالـــدة ( وأجـــرى أ�ضـــا 

حیـث  "،للنشاطات اإلثرائیة غیر الصفیة لفروع مبحث التر�یـة اإلسـالمیة والصـعو�ات التـي یواجهونهـا فـي األردن
) معلمـًا 139هج الوصفي، واستخدم اسـتبانة وزعـت علـى عینـة الدراسـة  والمكونـة مـن ( اعتمد الباحث على المن

ع مبحـث التر�یـة ن درجـة الممارسـة �انـت مـن قبـل جمیـع فـرو أ:مـان، وأظهـرت نتـائج الدراسـةومعلمة في مدینـة ع
تمثـل فـي أظهرت الدراسة وجود �عض الصعو�ات التي تحـد مـن ممارسـة تلـك األنشـطة، وتاإلسالمیة متوسطة، و 

عــدم وجــود نظــام للحــوافز، وعــدم تــوفر األجهــزة المســاعدة لهــذه األنشــطة، و�ثافــة المــادة العلمیــة، وضــیق الوقــت 
 المتاح لممارسة تلك األنشطة.

مــدى ممارســة طلبــة المرحلــة األساســیة لألنشــطة هــدفت "معرفــة  �ــإجراء دراســة )2004خــازر ( وقــام 
جهـــة نظـــر معلمـــي میة والعوائـــق التـــي تحـــد مـــن ممارســـتها مـــن و الالصـــفیة ذات الصـــلة �مبحـــث التر�یـــة اإلســـال

ومعلمــة فــي  ا) معلٍمــ200، واعتمــد الباحــث المــنهج الوصــفي،  وتكــّون مجتمــع الدراســة مــن (المبحـث فــي األردن"
) فقـرة، 41األردن، ومن خالل جمیع البیانات بواسطة استبانة أعدت لهـذه الغا�ـة اشـتملت علـى ( –مدینة الكرك 

ائج الدراسة ما یلي:وجود مسـتوى متـدن فـي ممارسـة الطلبـة لألنشـطة وأ�ضـًا وجـود عوائـق تخـص �ـًال أظهرت نت
ي �شـفت عـن وجـود فـروق فرد�ـة فـي المحـور األول لصـالح اإلنـاث فـمعلم والطالب والمنهاج، والمدرسـة، و من ال

 درجة الممارسة.
فـــي مجتمـــع  هـــاالدراســـة عنف هـــذ یتبـــین اخـــتال ن خـــالل اســـتعراض مـــا ســـبق مـــن دراســـات تر�و�ـــة؛ومـــ

ول االنشــطة التر�و�ــة توســع موضــوع هــذه الدراســة فــي: شــم ، العــراق)، وعینتــه، �اإلضــافة إلــىواســط الدراســة (
األنشطة الصفیة والالصفیة، بینما �انت تر�ز تلك الدراسات على نوع واحد من األنشـطة، وفـي شـموله ألهـداف 

التــي تحــد مــن والمعوقــات  هماألســتخدام الفعلــي لهــا مــن قــبل اســتخدام األنشــطة مــن وجهــة نظــر المدرســین وواقــع
 استخدامها.

 الطر�قة واإلجراءات

 :منهجیة الدراسة
 انالمنهج المتبع في الدراسة الحالیة هو المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة الدراسة، حیث قام الباحث

 عمالها، ودرجة استعداد�ة�المرحلة االر�یة اإلسالمیة بوصف مدى تحقیق األنشطة المدرسیة ألهداف مقرر الت
وصفیة  جمع بیاناتوالمعیقات التي تواجهها من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التر�یة اإلسالمیة، حیث تم 
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ذلك عن طر�ق حولها وتحلیلها، والر�ط والتفسیر لهذه البیانات وتصنیفها وقیاسها واستخالصالنتائج لتعمیمها، و 

 خصصت لذلك.انة جمع المعلومات من خالل استب
 وعینتها مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جمیع المدرسین والمدرسات الذین یدّرسون مقرر التر�یة اإلسالمیة في 
، وعدد أفراد ومختلط أعداد�ة) مدرسة 72، والبالغ عددها (مدیر�ات التر�یة لمحافظة واسط  تر�یتيمدارس 

توز�ع  ان) یوضح2و 1( ولا، والجد2017-2016لعام الدراسي في ا وُمدرسة ا) ُمدرس79مجتمع الدراسة (
في  االعداد�ةللمرحلة ) مدرسًا ومدّرسة للتر�یة اإلسالمیة 54تكونت عینة الدراسة من (بینما أفراد المجتمع.

%) من مجتمع 80( تقر�با من مجتمع الدراسة، �ما نسبتهطبقیة تم اختیارهم �طر�قة عشوائیة  حیث ،واسط
 التي اختیرت منها العینة. لمدیر�ةلوز�ع أفراد العینة تبعًا ) یوضح ت1جدول (الو الدراسة، 

 دیر�ةتوز�ع أفراد العینة تبعًا للم: )1( جدول
 النسبة المئو�ة التكرار المستوى  المتغیر

 واسط التر�یةمدیر�ة 
 46.4 39 مر�ز الكوت

 53.6 45 التر�یبات االخرى 
 100.0 84 المجموع

 
 أداة الدراسة:

من خالل  ، وذلك�استبانة والتي تمثلتبناء أداة الدراسة  ، تملتحقیق أهداف الدراسة والحصول على النتائج
حیث تم اإلفادة من األدب النظري  أستعمال االنشطة التر�و�ة,الرجوع إلى المصادر التي تناولت واقع 

والدراسات السا�قة التي تناولت مجال األنشطة خاصة األنشطة في التر�یة اإلسالمیة، وتم أ�ضا مناقشة �عض 
و�جراء دراسة استطالعیة بهدف الحصول على �عض  المتخصصین في التر�یة اإلسالمیة وطرائق تدر�سها،

 ، وقد تكونت أداة الدراسة من قسمین:الدراسةالتي شملتها الفقرات التي تمثل المجاالت األساسیة 
 

 ؛ والمتمثلة �الجنس والمدیر�ة.القسم األول: بیانات المستجیبین التي تمثل المتغیرات الد�مغرافیة
 القسم الثاني: فقرات االستبانة:

 ) فقرة موزعة على أر�عة مجاالت، �ما یلي:65تكونت فقرات االستبانة �صورتها النهائیة من ( 
 ) فقرة.25المجال األول: أهداف النشاط المدرسي، مكون من ( •
 ) فقرة.12مكون من ( استخدام األنشطة الصفیة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة،المجال الثاني:  •
) 12األنشطة الالصفیة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة، مكون من (المجال الثالث: استخدام  •

 فقرة.
 ) فقرة.16مكون من ( معیقات استخدام األنشطة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة،المجال الرا�ع:  •

 المقیاس:
واقع أستعمال االنشطة التربوی�ة  ف�ي ت�دریس  تم اعتماد سلم لیكرت للتدرج الخماسي لقیـاس "

تـم إعطـاء   "، وذلـك علـى النحـو التـالي: التربیة اإلس�المیة ف�ي المرحل�ة االعدادی�ة ف�ي الع�راقمقرر 
) درجــات، 3) درجــات، واإلجا�ــة موافــق بدرجــة متوســطة (4) درجــات، واإلجا�ــة موافــق (5اإلجا�ــة موافــق �شــدة (
 ) درجة واحدة.1) درجتان، واإلجا�ة غیر موافق �شدة (2واإلجا�ة غیر موافق (
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بتقسیم درجات المستو�ات للمتوسـطات الحسـابیة إلـى ثالثـة مسـتو�ات (درجـة مرتفعـة،  انقام الباحثوقد  
 درجة متدنیة)، ووفقا للمعادلة التالیة:و درجة متوسطة، و 

 الفئة الدنیا –ن المدى هنا = الفئة العلیااعدد الفئات. وحیث ÷ طول الفئة = المدى      
 .1.33=  3) ÷ 1-5فطول الفئة= (

 المقیاس التالي للحكم على المتوسطات الحسابیة:  و�ناء علیه تم اعتماد
 وتم احتساب المستو�ات �ما یلي:

 : بدرجة متدنیة.2.33أقل من  -1.00من  -
 : بدرجة متوسطة.3.66أقل من  -2.33من  -
 : بدرجة مرتفعة.5.00-3.66من  -
 

 صدق األداة
من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة من أعضاء ) محكمًا 14على ( هاصدق األداة تم عرض من لتحققل

المستنصر�ة، وقد طلب منهم االطالع علیها و�بداء ما یرونه و �غداد، واسط, : هیئة التدر�س في جامعات
، ضوح الفقرات ومالءمتها للمجالو الصیاغة اللغو�ة.و ؛)  فقرة من حیث62مناسبًا في فقراتها البالغ عددها (

 رونها مناسبة.یأ�ة اقتراحات أخرى ، و�بداء مناسبًا من الفقرات یرونهحذف أو إضافة ما و 
و�نـــاًء علـــى آراء المحكمـــین تـــم حـــذف النـــوع االجتمـــاعي مـــن المتغیـــرات المســـتقلة و إضـــافة الجنســـین 

%) مـن 80) فقـرات، وقـد اعتمـد الباحـث علـى (3و�ضـافة ( االعداد�ـة و�عض أنواع األنشطة لصعو�تها للمرحلة
الخبــراء والمحكمــین حــول صــالحیة الفقــرة �حــد أدنــى لقبــول الفقــرة ضــمن االســتبانة، و�عــد أن  اتفــاق اآلراء بــین

) فقــرة حیــث 65( فــي صــورتها النهائیــة االســتبانة ضــمتعمــل الباحــث �ــآراء الخبــراء ومالحظــاتهم ومقترحــاتهم 
، والمجـال فقـرة) 25تكونت من ثالثة مجاالت، هي: المجال األول، هو أهـداف النشـاط المدرسـي موزعـة علـى (

فقـــرة موزعـــة إلـــى  24فـــي تـــدر�س مقــرر التر�یـــة اإلســـالمیة مكونـــه مـــن المســـتعملة أنـــواع األنشـــطة الثــاني، وهـــو 
 تعمالاســـ، و ) فقـــرة12األنشـــطة الصـــفیة فـــي تـــدر�س مقـــرر التر�یـــة اإلســـالمیة موزعـــة علـــى ( عمالاســـت: نـــوعین

واما  ) فقرة.24) فقرة فیكون مجموعها (12األنشطة الالصفیة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة موزعة على (
ـــدر�س  مقـــرر التر�یـــة عمال معیقـــات األنشـــطة، �اســـتالمجـــال الثالـــث، فهـــو  األنشـــطة الصـــفیة والالصـــفیة فـــي ت

 فقرة). 16اإلسالمیة موزعة على (
 ثبات األداة 

) 20الدراسة وثبات تطبیقها تم توز�ع أداة الدراسة على عینة استطالعیة مكونة من (للتأكد من ثبات أداة 
استخراج معامل االرتباط تم مرتین �فارق زمني مدته (أسبوعان) و  عینتها،خارج من مجتمع الدراسةو  من امدرس

�كل، وتم تطبیق ) بین تقدیراتهم في المرتین على أ�عاد الدراسة واألداة Pearson Correlationبیرسون (
) على جمیع فقرات مجاالت الدراسة واألداة �كل، �ما هو مبین Chronbach Alphaمعادلة �رونباخ ألفا (

 ) الذي یوضح معامالت الثبات ومعامالت ارتباط بیرسون.4في الجدول(
 

 ة �كلمعامالت الثبات (كرونباخ الفا) ومعامالت ارتباط بیرسون لمجاالت الدراسة واألدا: )2( جدول
 معامل االرتباط معامل الثبات المجاالت 

 *0.74 0.72 أهداف النشاط المدرسي

586



         First International Scientific Conference 29 –30 April   2017 2017نیسان  30 – 29مر العلمي الدولي األول  / المؤت
     ISSN: Issue Two    /Al-Kut University College   7419 - 2414كلیة الكوت الجامعة / العدد الثاني                             

 
 *0.72 0.71 استخدام األنشطة الصفیة اآلتیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة

 *0.73 0.80 األنشطة الالصفیة اآلتیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیةعمال است
 *0.74 0.76 اإلسالمیةمعیقات استخدام األنشطة في التر�یة 

 *0.77 0.85 األداة �كل

 ) ما �أتي :2�ظهر الجدول (
جمیع قیم معامالت الثبات �طر�قة (كرونباخ الفا) �انت مقبولة ألغراض التطبیق، حیث إنها تراوحت  .1

)، وقد أشارت الدراسات إلى قبول معامالت الثباتوجمعیها قیم مقبولة ألغراض 0.80-0.71بین (
 التطبیق.

)، وهذا α≥ 0.05جمیع قیم معامالت االرتباط طر�قة بیرسون دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة     ( .2
 یدل على ثبات التطبیق.

 
 إجراءات تنفیذ أداة الدراسة

 في البدا�ة بتحدید مشكلة الدراسة وأهمیتها وأهدافها ومتغیراتها. الباحثانقام  -
تم إعداد استبانة وتحكیمها وتوز�عها على أفراد عینة الدراسة لغا�ات جمع البیانات من مدرسي ومدرسات  -

 .تر�یة واسطالتر�یة اإلسالمیة في 
 . رسمیة لتطبیق األداة ال الموافقات تم تحصیل -
إلــــى المــــدارس بهــــدف جمــــع  2016مــــن عــــام  االولبز�ــــارات متعــــددة خــــالل الفصــــل الدراســــي  تــــم القیــــام -

 االستبیانات.
اإللكترونــي لصــعو�ة الــدخول إلــى تلــك المنــاطق  �البر�ــد�عــض االســتبیانات مــن عینــة الدراســة  تــم اســتالم -

 .�سبب صعو�ة الوصول  إلى مدارسهم
 .) استبانة صالحة للتحلیل اإلحصائي54واسترجاع ( ) استبانة60بلغ عدد االستبیانات الموزعة ( -
 وتدقیقها للتأكد من صالحیتها للتحلیل اإلحصائي. البیاناتجمع تم �عد ذلك  -
تفر�ــغ اســتجا�ات أفــراد العینــة، ثــم ترمیزهــا و�دخــال البیانــات �اســتخدام الحاســوب، ثــم معالجــة البیانــات تــم  -

 ).SPSS�استخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة (
 المعالجة اإلحصائیة:

 في تحلیل البیانات الناتجة عن استجا�ات أفراد العینة على ما یلي: الباحثاناعتمد 
 ): للتحقق من ثبات التطبیق. (Pearson correlation coefficientمعامل االرتباط بیرسون  -
 الستخراج معامالت ثبات أداة الدراسة. ):Equation Cronbach alphaمعادلة �رونباخ ألفا ( -
):  لتوز�ع أفراد العینة تبعًا للمتغیرات  Frequencies and percentages( التكرارات والنسب المئو�ة -

 الشخصیة.
للتعرف  :) Average and standard deviationsالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة ( -

 على مستوى استخدام األنشطة الصفیة والالصفیة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة وأهدافها ومعیقاتها.

 :ومناقشتها ائج الدراسةنت
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واقع أستعمال االنشطة التربویة  في تدریس مقرر التربیة اإلسالمیة في هدفت الدراسة تعرف 

 :وسیتم بناء على ذلك عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وفقا لورود أسئلتها, واسطالمرحلة االعدادیة في 

في تدر�س مقرر  عملالنشاط المدرسي المست: ما أهداف ومناقشتها السؤال األولالمتعلقة �النتائج  -
 من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التر�یة اإلسالمیة؟ واسطفي  االعداد�ةالتر�یة اإلسالمیة في المرحلة 

لإلجا�ة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة والمجموع الكلي 
 ) یوضح ذلك.3جدول (الرات مجال "أهداف النشاط المدرسي"، و إلجا�ات أفراد عینة الدراسة عن جمیع فق

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة والمجموع الكلي إلجا�ات أفراد عینة الدراسة عن جمیع فقرات : )3( جدول
 مجال " أهداف النشاط المدرسي" مرتبة تنازلیًا 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

درجة 
 التقییم

 مرتفعة 1.04 4.36 �عمق االنتماء والوالء للوطن واالعتزاز �ه. 24 1
 مرتفعة 1.05 4.13 یوجه الطلبة و�ساعدهم في اكتشاف قدراتهم ومیولهم.  10 2

3 14 
یوظف النشاط �وسیلة تعلیمیة مشوقة لتنفیذ المواد المنهجیة 

 وترسیخها في أذهان الطلبة.
 مرتفعة 1.19 4.04

4 11 
یر�ط الجانب النظري �الجانب العملي السلو�ي عن طر�ق  

 أداء العبادات �صورة صحیحة.
 مرتفعة 1.24 4.01

 مرتفعة 1.18 3.99 ینمي روح التعاون والعمل الجماعي.                                      13 5
 مرتفعة 1.10 3.94 ینمي القدرة التعبیر�ة لدى الطلبة . 7 6

7 23 
یر�ط الطلبة �البیئة المحیطة والتفاعل معها وتدر�بهم على 

 اإلسهام في حل مشكالتها.
 مرتفعة 1.16 3.93

8 12 
�كون اتجاهات إ�جابیة عند مدى الطلبة نحو االعتزاز �اإلسالم 

 ومبادئه وتمثل قیمه.
 مرتفعة 1.18 3.89

 مرتفعة 1.07 3.83 ترسیخ  العقیدة اإلسالمیة في نفوس الطلبة. 9 9

10 15 
إتاحة الفرصة للطلبة للتدر�ب على األسلوب العلمي واكتساب  

 القدرة على البحث واالستقصاء .
 مرتفعة 1.27 3.80

 مرتفعة 1.11 3.79 یؤدي تنو�ع األنشطة إلى إثراء أسالیب التعلم والتعلیم.   8 11
 مرتفعة 1.22 3.75 المدرسي. �عمل على إبراز روح التناصح بین أفراد المجتمع 25 12
 مرتفعة 1.07 3.74 ینمي روح المنافسة الشر�فة بین الطلبة. 6 13
 متوسطة 1.43 3.60 �ستفید من خبرات الطلبة في الحیاة العملیة. 21 14

15 1 
�كسب الطلبة  خبرات تعلمیة �ما �حقق لهم التكیف السلیم في 

 ضوء التطورات السر�عة.
 متوسطة 1.19 3.57

 متوسطة 1.42 3.57 استثمار الوقت في إثراء خبرات الطلبة و�نوعها . 16 15
 متوسطة 1.42 3.57 �كسب الطلبة القدرة على المالحظة والمقارنة والدقة. 22 15
 متوسطة 1.20 3.51 �ساعد في اكتشاف مواهب الطلبة العلمیة والعملیة.  5 18
 متوسطة 1.36 3.49 اإلدراك واإلتقان لدى الطلبةاالستمتاع �ه �ما یدعم عملیات  17 19
 متوسطة 1.43 3.48 �عمل على تنمیة قدرات الطلبة و�حسنها و�طورها. 20 20

21 18 
ینمي المهارات و�صقلها و�وجهها لخدمة الفرد والجماعة 

 والمجتمع.
 متوسطة 1.35 3.46

 متوسطة 1.43 3.44 یراعي الفروق الفرد�ة بین الطلبة. 19 22
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 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

درجة 
 التقییم

23 3 
�ساعد على ر�ط خبرات الطلبة السا�قة التي تم تعلمها،  

 �الخبرات الالحقة.
 متوسطة 1.27 3.30

23 4 
�حقق التطبیق الوظیفي للحقائق والمعلومات والمهارات  

 األساسیة التي اكتسبها الطلبة.
 متوسطة 1.17 3.30

 متوسطة 1.21 3.24 �ضیف الحیو�ة على عمل المدرس داخل الصف. 2 25
 مرتفعة 0.62 3.71 المجال �كل

 

-3.24أن المتوسطات الحسابیة له تراوحت ما بین ( األول نتائج السؤال�ظهر الجدول والمتعلقةب
) " �عمق االنتماء والوالء للوطن واالعتزاز �ه " �متوسط 24)، حیث جاءت في المرتبة األولى الفقرة(4.36

) " یوجه الطلبة و�ساعدهم على 10) بدرجة تقییم مرتفعة، وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة (4.36حسابي (
) " 14) ودرجة تقییم مرتفعة، وفي المرتبة الثالثة الفقرة (4.13میولهم " �متوسط حسابي (اكتشاف قدراتهم و 

یوظف النشاط �وسیلة تعلیمیة مشوقة لتنفیذ المواد المنهجیة وترسیخها في أذهان الطلبة " �متوسط حسابي 
یو�ة على عمل المدرس )" �ضیف الح2) ودرجة تقییم مرتفعة، بینما جاءت في المرتبة األخیرة الفقرة (4.04(

) ودرجة تقییم متوسطة، و�لغ المتوسط الحسابي لمجال "أهداف النشاط 3.24داخل الصف " �متوسط حسابي (
) بدرجة تقییم مرتفعة، وهذا یدل على وجود درجة مرتفعة من الوعي لدى أفراد عینة 3.71المدرسي " �كل (

إلى هذه النتیجة �أن النشاط المدرسي  الباحثانو�میل  الدراسة حول األهداف التي تحققها األنشط المدرسیة،
�حقق األهداف التي تم ذ�رها سلفًا في العملیة التعلیمیة، وهذا یدل على وجود درجة مرتفعة من الوعي لدى 

 .أفراد عینة الدراسة حول األهداف التي تحققها األنشطة المدرسیة

سات، ألهمیة األنشطة المدرسیة �عنصر أساس من وقد تعزى هذه النتیجة إلى إدراك المدرسین والمدر 
عناصر المنهج الدراسي والمساهمة التي �ساعد فیها النشاط المدرسین في تكو�ن شخصیة متكاملة ومتوازنة 
للطلبة من خالل تنمیة �عض المهارات المتعلقة �البحث واالستنتاج والتحلیل، �ما �مكن عزو هذه النتیجة إلى 

مدرسات ألهمیة استخدام األسالیب والطرائق الحدیثة في التدر�س، واالبتعاد عن االقتصار إدراك المدرسین وال
فقط على �عض الطرائق التي تر�ز على حشو المعلومات والمعارف في أذهان الطلبة دون إكسابهم مهارات 

المدرسین  هر أنه �ظإضافیة أو خلق نوع من اإلبداع لدى الطلبة في محاولة الوصول إلى المعلومة؛ لذا فإن
أهمیة توظیف األنشطة المدرسیة واستثمارها  لالرتقاء �الكفاءة العلمیة التعلیمیة من خالل  یدر�واوالمدرسات 

التخطیط الستخدام األنشطة المدرسیة وتنفیذها، وعدم تحو�لها لطاقات مهدرة وسلبیة لدى الطلبة بل إلى طاقات 
لدى الطلبة، وتعدیل  القو�ملخلق الحسن والمعاملة الطیبة والسلوك �سهم في تنمیة ا قد فاعلة و��جابیة، مما

السلوك غیر السوي، وتطبیق القیم والمفاهیم الدینیة والوطنیة السلیمة وتنمیة االتجاهات المرغوب فیها،واختلفت 
لتعلیمیة ) التي أشارت إلى عدم إدراك أهمیة النشاط ودوره في العملیة ا2001مع دراسة سالم ( هذه النتیجة 

 التر�و�ة والتعلمیة من قبل العاملین في التر�یة والتعلیم.
في تدر�س مقرر التر�یة  عملة: ما األنشطة الصفیة المستومناقشتها السؤال الثانيالمتعلقة �النتائج  -

 من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التر�یة اإلسالمیة؟ واسطفي  االعداد�ةاإلسالمیة في المرحلة 
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السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة والمجموع الكلي إلجا�ات أفراد  لإلجا�ة عن هذا

عینة الدراسة عن جمیع فقرات مجال " استخدام األنشطة الصفیة اآلتیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة "، وجدول 
 ) یوضح ذلك.4(
 
 
 
 
 
 

المعیار�ة والمجموع الكلي إلجا�ات أفراد عینة الدراسة عن جمیع فقرات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات : )4( جدول
 مجال " استخدام األنشطة الصفیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة " مرتبة تنازلیاً 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

درجة 
 التقییم

 متوسطة 0.41 2.79 نشاط التوعیة الدینیة.  6 1
 متوسطة 0.42 2.77 نشاط المصادر الخارجیة (قراءات إضافیة). 5 2
 متوسطة 0.45 2.73 نشاط درس المناظرة. 9 3
 متوسطة 0.45 2.71 نشاط األسئلة التحلیلیة. 10 4
 منخفضة  0.73 1.55 نشاط تعلیل وتفسیر الظواهر الدینیة. 12 5
 منخفضة  0.50 1.49 نشاط المطبوعات. 3 6
 منخفضة  0.50 1.42 الصحافة المقروءة.نشاط  2 7
 منخفضة  0.48 1.36 نشاط الصور. 7 8
 منخفضة  0.44 1.26 نشاط الخرائط المفاهیمیة. 4 9
 منخفضة  0.44 1.25 نشاط المقارنة والموازنة. 11 10
 منخفضة  0.42 1.23 نشاط األحداث الجار�ة. 8 11
 منخفضة  0.39 1.18 نشاط الجر�دة الیومیة والمجالت. 1 12

 منخفضة  0.14 1.81 المجال �كل

�ظهر من الجدول أعاله والتعلقة بنتائج سؤال الدراسة الثاني أن المتوسطات الحسابیة إلجا�ات أفراد عینة 
الدراسة عن جمیع فقرات مجال " استخدام األنشطة الصفیة اآلتیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة " تراوحت بین 

) بدرجة 2.79ة الدینیة " �متوسط حسابي () " نشاط التوعی6)، جاءت في المرتبة األولى الفقرة(1.18-2.79(
) " نشاط المصادر الخارجیة (قراءات إضافیة)" �متوسط 5تقییم متوسطة، وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة (

) " نشاط درس المناظرة " �متوسط حسابي 9) ودرجة تقییم متوسطة، وفي المرتبة الثالثة الفقرة (2.77حسابي (
)" نشاط الجر�دة الیومیة والمجالت " 1وسطة، بینما جاءت في المرتبة األخیرة الفقرة () ودرجة تقییم مت2.73(

) ودرجة تقییم منخفضة، و�لغ المتوسط الحسابي لمجال " استخدام األنشطة الصفیة 1.18�متوسط حسابي (
اض مستوى ) بدرجة تقییم منخفضة. وهذا یدل على انخف1.81اآلتیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة " �كل (

من وجهة نظر أفراد عینة  تر�یة واسطاستخدام األنشطة الصفیة اآلتیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة في 
 الدراسة. 
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، حیث �فتقر المدرسون واسطوقد تعزى هذه النتیجة إلى ضعف التخطیط لألنشطة المدرسیة في تر�یة 

متعلمین نفسیًا وذهنیًا للتعامل مع األنشطة في مدارس هذه المدیر�ات لبعض المهارات المتعلقة �إعداد ال
المدرسیة، وأ�ضا إلى ضعف قابلیة المتعلمین الستجابتهم لألنشطة المدرسیة من خالل القراءة من مصادر 
خارجیة لها عالقة �موضوع الدرس من جر�دة یومیة، أو مجلة، أو مطبوعات مختلفة وعدم توفیر مناخ تعلیمي 

المواد التعلیمیة  من عدم توفر )2008د اتفقت هذه النتیجة مع دراسة عباس (جید لمثل هذه األنشطة. وق
عاهد الخاصة �إعداد المعلمات في �غداد، ماألنشطة الصفیة والالصفیة في ال المساعدة لألنشطة وعدم استخدام

من  )2004دراسة خازر ( ، وتتفق أ�ضا معحیث أن مثل هذا األمر یؤثر في مدى استخدام المعلم لها مستقبال
 ) والتي2012( اختلفت هذه النتیجة مع دراسة ز�ري . بینما وجود مستوى متدن في ممارسة الطلبة لألنشطةحیث

، وقد �عود سبب أظهرت نتائجها أن جمیع مجاالت األنشطة المدرسیة قید الدراسة جاءت بدرجة تحقق مرتفعة
إلى اختالف مجتمع دراسته التي أجر�ت في محافظة صبیا في المملكة العر�یة السعود�ة  إلختالف معه دراسة ا

 و�لى الظروف الصعبة المحیطة �العراق وأهله. ر�ة تر�یة واسطهذه الدراسة وهو مدیومجتمع 
 
في تدر�س مقرر التر�یة  عملة: ما النشاطات الالصفیة المستومناقشتها السؤال الثالثالمتعلقة �النتائج  -

 من وجهة نظر مدرسي ومدرسات التر�یة اإلسالمیة؟ واسطفي  االعداد�ةاإلسالمیة في المرحلة 
لإلجا�ة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة والمجموع الكلي إلجا�ات 

األنشطة الالصفیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة "، جدول أفراد عینة الدراسة عن جمیع فقرات مجال " استخدام 
 ) یوضح ذلك.5(

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة والمجموع الكلي إلجا�ات أفراد عینة الدراسة عن جمیع فقرات : )5( جدول
 مجال " استخدام األنشطة الالصفیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة " مرتبة تنازلیاً 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

درجة 
 التقییم

 متوسطة 0.37 2.83 نشاط إحیاء المناسبات الدینیة والثقافیة. 6 1
 متوسطة 0.40 2.80 النشاط المكتبي. 1 2
 متوسطة 0.48 2.65 نشاط الحاسوب التعلیمي.  10 3
 متوسطة 0.49 2.63 نشاط المسا�قات الدینیة  . 7 4
 متوسطة 0.49 2.62 نشاط المعارض المدرسیة. 12 5
 متوسطة 0.50 2.57 النشاط الصحافي. 4 6
 متوسطة 0.50 2.57 النشاط المسرحي. 5 6
 منخفضة  0.49 1.61 نشاط األشغال الیدو�ة. 11 8
 منخفضة  0.50 1.49 نشاط النشرة الجدار�ة. 9 9
 منخفضة  0.50 1.48 النشاط اإلذاعي. 3 10
 منخفضة  0.47 1.32 النشاط الخطابي. 2 11
 منخفضة  0.40 1.20 نشاط الرحالت العلمیة. 8 12

 منخفضة  0.15 2.15 المجال �كل

 
أن المتوسطات الحسابیة إلجا�ات أفراد عینة الدراسة عن جمیع فقرات مجال "  )5�ظهر من الجدول (

)، حیث جاءت 2.83 -1.20استخدام األنشطة الالصفیة اآلتیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة " تراوحت بین (
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) بدرجة تقییم 2.83) " نشاط إحیاء المناسبات الدینیة والثقافیة " �متوسط حسابي (6في المرتبة األولى الفقرة (

) ودرجة تقییم 2.80) " النشاط المكتبي " �متوسط حسابي (1متوسطة، وجاءت في المرتبة الثانیة الفقرة (
) ودرجة تقییم 2.65) " نشاط الحاسوب التعلیمي " �متوسط حسابي (10متوسطة، وفي المرتبة الثالثة الفقرة (

) ودرجة 1.20نشاط الرحالت العلمیة " �متوسط حسابي ( )"8متوسطة، بینما جاءت في المرتبة األخیرة الفقرة (
تقییم منخفضة، و�لغ المتوسط الحسابي لمجال " استخدام األنشطة الالصفیة اآلتیة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة 

) بدرجة تقییم منخفضة، وهذا یدل على انخفاض مستوى استخدام األنشطة الالصفیة اآلتیة في 2.15" �كل (
 من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة. واسط �یة اإلسالمیة في تر�یة تدر�س التر 

ضعف التخطیط واإلستراتیجیات التعلیمیة المتبعة في  أمر�ن؛ األول و�حتمل عزو هذه النتیجة إلى
هذا النوع من األنشطة �عتمد على مبادئ تر�و�ة ونفسیة مخطٍط لها بدقة، �ما حیث أن ، تر�یة واسط مدراس 

أما األمر الثاني فهوقد  من سلسلة محددة سلفا من قبل واضع اإلستراتیجیة التعلیمیة في المدرسة، أنها تتكون 
عدم وجود تشجیع من قبل إدارة المدرسة لهذه األنشطة، إذ إنها تحتاج إلى مدة تنفیذ طو�لة وتجهیزات �كون 

نشاط المسرحي، ونشاط الحاسوب خاصة تفتقر إلیها المدارس في هاتین التر�یتین مثل النشاط اإلذاعي، وال
ضعف یتعلقبفیما  )2003( التعلیمي، والقیام برحالت ترفیهیة وعلمیة. واتفقت هذه النتیجة مع دراسة الكاف

 استخدام الطلبة لألنشطة غیر الصفیة في تعلم التر�یة اإلسالمیة.
األنشطة الصفیة والالصفیة في تدریس  عمال: ما معیقات استومناقشتھ السؤال الرابعالمتعلقة بالنتائج  -

 مقرر التربیة اإلسالمیة؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمجموع الكلي 

مقرر التربیة اإلسالمیة"، إلجابات أفراد عینة الدراسة عن جمیع فقرات مجال "معیقات استخدام األنشطة في 
 وضح ذلك.) ی6جدول (

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار�ة والمجموع الكلي إلجا�ات أفراد العینة الدراسة عن جمیع فقرات : )6( جدول
 مجال " معیقات استخدام األنشطة في التر�یة اإلسالمیة " مرتبة تنازلیًا 

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

درجة 
 التقییم

1 5 
نقــــص إقامــــة الــــدورات التدر�بیــــة للمدرســــین المشــــرفین علــــى النشــــاط 

 المدرسي .
 مرتفعة 0.35 4.87

 مرتفعة 0.36 4.86 قلة توافر األماكن المناسبة لتنفیذ النشاط المدرسي. 3 2
 مرتفعة 0.36 4.85 قلة توعیة األهالي �أهمیة النشاطات.  6 3

4 4 
النشــاط،من خــالل قلــة تــوفر المــدرب ضــعف اإل�مــان الحقیقــي �قیمــة 

 المؤهل المتخصص �التر�یة اإلسالمیة.
 مرتفعة 0.37 4.83

 مرتفعة 0.41 4.83 االهتمام المبالغ فیه �المقررات الدراسیة. 13 4

6 1 
قلـــة تــــوفیر حــــوافز مشـــجعة ماد�ــــة مــــن الجهـــات المعنیــــة  لكــــل مــــن 

واإلشــــراف المدرســـین والطلبــــة تحـــثهم علــــى المشــــار�ة فـــي األنشــــطة 
 علیها.

 مرتفعة 0.39 4.82

7 7 
قلــــة اهتمــــام مــــدیري المــــدارس وتقصــــیرهم الواضــــح فــــي دعــــم بــــرامج 

 النشاط المدرسي.
 مرتفعة 0.40 4.80

 مرتفعة 0.40 4.80 عدم  ارتباط برامج النشاط المدرسي �المقرر الدراسي. 9 7
 مرتفعة 0.41 4.79 المدرسیة.ضعف العنا�ة في تقو�م الطلبة عند ممارستهم لألنشطة  11 9

10 2 
ـــة تـــوفیر حـــوافز مشـــجعة معنو�ـــة مـــن الجهـــات المعنیـــة لكـــل مـــن  قل
المدرســـین والطلبــــة تحـــثهم علــــى المشــــار�ة فـــي األنشــــطة واإلشــــراف 

 مرتفعة 0.45 4.71
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 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

درجة 
 التقییم

 علیها.

11 8 
ضـــــــعف اســـــــتغالل إمكانـــــــات البیئـــــــة ومصـــــــادر الـــــــتعلم فیهـــــــا مثـــــــل 

 (المسجد،وعقد الندوات...).
 مرتفعة 0.50 4.58

 مرتفعة 0.52 4.58 عدم توز�ع الطلبة على األنشطة وفق رغباتهم ومیولهم. 12 11
 مرتفعة 0.63 4.55 عدم توفر األدلة التر�و�ة المتخصصة في النشاط  المدرسي. 15 13

14 14 
النظــرة الســلبیة  مــن قبــل �عــض أولیــاء أمــور الطلبــة  علــى األنشــطة 

 التحصیل الدراسي.�اعتبار أنها تشغلهم عن 
 مرتفعة 0.61 4.51

15 10 
ضـــــعف االهتمـــــام فـــــي تنـــــوع لجـــــان األنشـــــطة التر�و�ـــــة فـــــي التر�یـــــة 
ـــــــة الحاســـــــوب الشـــــــرعي  ـــــــدیني ولجن ـــــــة المســـــــرح ال اإلســـــــالمیة �لجن

 التعلیمي..وغیرها.
 مرتفعة 0.52 4.39

 مرتفعة 0.47 4.31 نقص الوسائل التي تعین على ممارسة النشاط المدرسي. 16 16
 مرتفعة 0.15 4.69 المجال �كل

 
من خالل نتائج هذا السؤال أن المتوسطات الحسابیة إلجا�ات أفراد عینة ) 6�ظهر من الجدول (

-4.31الدراسة عن جمیع فقرات مجال " معیقات استخدام األنشطة في التر�یة اإلسالمیة " تراوحت بین (
) " نقص إقامة الدورات 5) بدرجة تقییم مرتفعة لجمیع الفقرات، حیث جاءت في المرتبة األولى الفقرة(4.87

)، وجاءت في المرتبة الثانیة 4.87لتدر�بیة للمدرسین المشرفین على النشاط المدرسي " �متوسط حسابي (ا
)، وفي المرتبة الثالثة 4.86) " قلة توافر األماكن المناسبة لتنفیذ النشاط المدرسي " �متوسط حسابي (3الفقرة (
)، بینما جاءت في المرتبة األخیرة 4.85سابي () " عدم توعیة األهالي �أهمیة النشاطات " �متوسط ح6الفقرة (
)، و�لغ 4.31)" نقص الوسائل التي تعین على ممارسة النشاط المدرسي " �متوسط حسابي (16الفقرة (

) بنفس درجة تقییم 4.69المتوسط الحسابي لمجال " معیقات استخدام األنشطة في التر�یة اإلسالمیة " �كل (
ستوى مرتفع من معیقات استخدام األنشطة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة في مرتفعة، وهذا یدل على وجود م

 من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة. واسط
ولر�ما تعزى هذه النتیجة إلى الثقافة السائدة في المجتمع التعلیمي حول سهولة مقرر التر�یة اإلسالمیة 

التدر�سیة لهذه المادة؛ لذا فإن وزارة التر�یة ال تهتم وعدم الحاجة ألنشطة وأسالیب مساندة للمقرر اثناء العملیة 
بتوفیر الدعم الكافي لبرامج النشاط المدرسي، �اإلضافة إلى عدم توافر األدلة التر�و�ة لألنشطة المدرسیة لمقرر 

 ) ودراسة البر�اتي2012واتفقت هذه النتیجة مع دراسة ز�ري ( االعداد�ة,التر�یة اإلسالمیة �ختص �المرحلة 
 تحد من تدر�س التر�یة اإلسالمیة.مختلفة وجود معیقات ب یتعلق) فیما 2006) ودراسة الخوالدة (2009(

 التوصیات:

 -�ما �أتي: ، یوصىفي ضوء نتائج الدراسة وتحلیلها واالستنتاجات 

ز�ادة االهتمام �التخطیط لبرامج األنشطة المدرسیة الصفیة والالصفیة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة، -1
المرحلة ووضع اإلستراتیجیات التعلیمیة المناسبة لتفعیل أسالیب التدر�س الحدیثة في مقرر التر�یة اإلسالمیة 

 .االعداد�ة في واسط 
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جماعة المسجد، جماعة : النشاط الدیني (التوعیة الدینیة)مثلتفعیل دور األنشطة المختلفة لجماعات  -2

الصحافة الدینیة، والرحالت الدینیة، وغیرها من النشاطات التي تسهم في تحقیق أهداف مقرر التر�یة 
 اإلسالمیة. 

 .االهتمام �النشاطات الصفیة والالصفیة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة، وتوفیر الموارد المناسبة لها-3
إقامة دورات تدر�بیة لمدرسي ومدرسات مقرر التر�یة اإلسالمیة في مجال تنمیة القدرات الخاصة �إعداد -4

المتعلمین نفسیًا وذهنیًا للتعامل مع األنشطة المدرسیة، وتعر�فهم �أهمیة األنشطة التعلیمیة الصفیة والالصفیة 
 وأسالیب ممارستها.

 الطلبة واتجاهاتهم في حیاتهم العملیة داخل المدرسة وخارجها. تحدیث األنشطة وتنو�عها �ما یناسب میول-5
تخصیص قاعات عرض وأماكن ممارسة النشاط، وتزو�دها �ما یلزم من أجهزة ومتخصصین من أجل -6

 ممارسة الطلبة لألنشطة الصفیة والالصفیة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة.
ها أفراد الدراسة، والتي تؤدي إلى عدم تفعیل األنشطة ضرورة االهتمام �إزالة المعوقات التي اتفق علی-7

 الصفیة والالصفیة في تدر�س مقرر التر�یة اإلسالمیة.
 :المراجع

مدى أسهام برامج النشاط الثقافي في تحقیق األهداف العامة لتدر�س اللغة هـ)، 1429حمري، فائز علي (األ
التر�یة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم . �لیة العر�یة في المرحلة الثانو�ة �مدینة الطائف

 القرى، المملكة العر�یة السعود�ة.
 

إسهام األنشطة غیر الصفیة في تحقیق أهداف التر�یة اإلسالمیة )، 2009البر�اتي، نواف بن عبد العز�ز (
ة، رسالة ماجستیر غیر منشور  من وجهة نظر معلمي النشاط في المرحلة الثانو�ة دراسة میدانیة.
 كلیة التر�یة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العر�یة السعود�ة.

دور األنشطة الالصفیة في تنمیة قیم طلبة المرحلة األساسیة من )، 2010البزم، ماهر أحمد مصطفى (
غزة، -�لیة التر�یة، جامعة األزهررسالة ماجستیر غیر منشورة، وجهة نظر معلمیهم �محافظات غزة. 

 ن. فلسطی
. دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندر�ة، األنشطة المدرسیة)، 2001البوهي، فارق شوقي ومحفوظ، أحمد فاروق (

 مصر.
مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوز�ع، األساس في األنشطة التر�و�ة. )، 2008الجاو�ش، محمد إسماعیل (
 اإلسكندر�ة، مصر.

ترجمة محمد علي  نشاط المدرسي في المرحلة الثانو�ة.ال)، 1994جونستون، إدجار وفاونس، روالند (
 العر�ان، دار العلم، القاهرة، مصر.

. النظر�ة والممارسة داخل الفصل الدراسي، دار إدارة بیئة التعلیم والتعلم)، 2000حجي، احمد إسماعیل (
 الفكر العر�ي، القاهرة، مصر.

 القاهرة، مصر. المدرسي في الدور التر�وي.جماعات النشاط )، 1993حمادة، محمد عبد العال (
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)، مدى ممارسة طلبة المرحلة األساسیة لألنشطة الالصفیة ذات الصلة �مبحث التر�یة 2004خازر، مهند (

.مؤتة للبحوث اإلسالمیة والعوائق التي تحد من ممارستها من وجهة نظر معلمي المبحث في األردن
 ، عمان، األردن. 86-53، 7)19، المجلد(والدراسات
درجة ممارسة طلبة المرحلة الثانو�ة للنشاطات اإلثرائیة غیر الصفیة لفروع )، 2006الخوالدة، ناصر (

. رسالة ماجستیر غیر منشورة، مبحث التر�یة اإلسالمیة والصعو�ات التي یواجهونها في األردن
 الجامعة األردنیة، األردن. 

هـ)، النشاط المدرسي ومعوقاته في منطقة المدینة المنورة التعلیمیة في 1422( الدخیل، محمد عبد الرحمن فهد
، الر�اض، 48 - 19)، 3), العدد (51، المجلد(مجلة صحیفة التر�یةنظر مدیري المدارس. 

 السعود�ة.
 دار الرسالة، الكو�ت. مختار الصحاح.)، 1983الرازي، محمد بن أبي �كر عبد القادر (

 دار الفكر العر�ي، القاهرة، مصر. مفاهیم ومبادئ تر�و�ة.، )1993راشد، علي (
العوامل ذات العالقة �قصور األنشطة الطالبیة عن تحقیق أهدافها هـ)، 1433الردیني، عبد الرحمن حسن (

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، التر�و�ة في التعلیم العام. 
 السعود�ة.المملكة العر�یة 

تخطیط عودة األنشطة التر�و�ة في مرحلة التعلیم قبل )، 1993رستم، رسمي عبد الملك وعلي، شعبان حامد (
 القاهرة، المر�ز القومي للبحوث التر�و�ة والتنمیة، مصر. الجامعي.

للنشر دار صفاء  مناهج اللغة العر�یة وطرائق تدر�سها.)، 2014زایر، سعد علي، عایز، إ�مان إسماعیل (
 والتوز�ع، عمان، األردن.

الحاسوب والبرمجیات )، 2001الزعبي، خالده محمد والشرا�عة، احمد وقطیشات، منیب وفارس، سهیر (
 ، عمان، األردن.4. دار وائل للطباعة، طالجاهزة

 واقع النشاطات الالصفیة في التر�یة اإلسالمیة من وجهة نظر طلبة المرحلة)، 2003الزغول، رعد محمد (
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمان العر�یة،  األساسیة العلیا واقتراح مشروع لتطو�رها.

 عمان، األردن.
مدى تحقیق األنشطة المدرسیة ألهداف مقررات التر�یة )، 2012ز�ري، عبد اللطیف بن احمد محمد (

ى، مكة المكرمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القر  اإلسالمیة �المرحلة المتوسطة.
 المملكة العر�یة السعود�ة.

)، عالقة النشاط المدرسي الالصفي للتر�یة اإلسالمیة �اإلنجاز األكاد�مي لها في 2001سالم، محمد محمد (
، �لیة 50-1)، 17، المجلد (الجمعیة السعود�ة للعلوم النفسیة والتر�و�ةالمدرسة المتوسطة، 

 كة العر�یة السعود�ة.التر�یة، جامعة الملك سعود، الممل
دار الیازوري العلمیة للنشر  الكشف عن الموهو�ین في األنشطة المدرسیة.)، 2009السبیعي، معیوف (

 والتوز�ع، عمان، األردن.
أثر األنشطة التعلیمیة في التر�یة اإلسالمیة في تنمیة التفكیر )، 2004السلخي، محمود جمال جمیل (

أطروحة  د�توراه غیر منشورة،  ساسیة في األردن واتجاهاتهم نحوها.االبداعي لدى طلبة المرحلة األ
 جامعة عمان العر�یة للدراسات العلیا، عمان، األردن.
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)، 2العدد(رسالة المعلم، هـ)، النشاطات المدرسیة، وزارة التر�یة والتعلیم األردنیة، 1400الشامي، محمد علي (
 األردن.
، مكتبة دار الكتب 8ط مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبیقه،، النشاط المدرسي)، 2004شحاته، حسن (

 المصر�ة اللبنانیة، القاهرة، مصر.
مجلد  مجلة عالم الفكر،). ملحوظات حول المسرح التر�وي. التجر�ة البر�طانیة، 1988الشینوي، محمد (

 )، الكو�ت.102-88)، (4)، عدد (14(
 ، القاهرة، مصر.5مكتبة االنجلو المصر�ة، ط التر�وي.علم النفس )، 1996صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد (

، عمان، 2دار األرقم للنشر، ط التر�یة اإلسالمیة وأسالیب تدر�سها.)، 1986صبحي، طه رشید إبراهیم (
 األردن.

 الممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة في المجتمع المدرسي.)، 2005الصد�قي، سلوى ومنصور، سمیر (
 امعیة، اإلسكندر�ة، مصر.دار المعرفة الج

مجلة البحوث )، النشاط خارج الفصل وموقف �عض الفلسفات فیه، 1992الطنطاوي، أحمد عاصم عابد (
 ، جامعة المنوفیة، مصر.55-40)، 3، (النفسیة والتر�و�ة

یة النشاطات الصفیة والالصفیة في معاهد إعداد المعلمات في مادة التر�)، واقع 2008عباس، فاطمة عبید (
رسالة ماجستیر غیر منشورة، المعهد العر�ي العالي للدراسات التر�و�ة والنفسیة، �غداد، اإلسالمیة. 

 العراق.
دار زهراء مدینة النصر، القاهرة،  التخطیط اإلرشاد التر�وي والمهني.)، 2009عباس، ماجد وخراج، محمد (

 مصر.
دار المناهج للنشر والتوز�ع، ن النظر�ة والتطبیق، النشاط المدرسي المعاصر بی)، 2008العتوم، منذر سامح (

 عمان، األردن.
تقو�م األنشطة التر�و�ة في المعاهد األزهر�ة الثانو�ة في ضوء أهدافها. )، 2000عثمان، رجاء محمود (

 جامعة األزهر، �لیة التر�یة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مصر.
تطبیقات -تجارب عالمیة النشاط الطالبي أسس نظر�ة.)، 2009قمر، عصام توفیق (و عثمان؛ رجاء محمود، 

 علمیة، دار الفكر، عمان، األردن.
مدى مشار�ة طالب التعلیم الثانوي واألزهري في أنشطة االتحادات )، 1991العجمي، محمد عبد السالم (

 ة، مصر.رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر، �لیة التر�ی الطالبیة.
 مدى استخدام المعلم للنشاط المدرسي في مجال تدر�س التر�یة اإلسالمیة.هـ)، 1415العوفي، محمد حسن (

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، �لیة التر�یة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العر�یة السعود�ة.
جامعة السلطان قابوس، سلطنة  العلمیة.األهداف التر�و�ة والسلو�یة وتطبیقاتها )، 1994عیسان، صالحة (
 عمان. 

تقو�م األنشطة الطالبیة في المرحلة االبتدائیة من وجهة نظر هـ)، 1427الغبیوي، طالل بن عبد الهادي (
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الملك سعود ، الر�اض،  المعلمین �محافظة عفیف (التعلیمیة).

 المملكة العر�یة السعود�ة.
 دار الكتب اللبناني، بیروت, لبنان.رائد التنمیة العامة وأصول التدر�س. )، 1981،عبد الحمید (فاید
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 دار وائل للنشر، الكو�ت.دلیل األنشطة الطالبیة. )، 2009الفهیدي، رشید راشد (
مهارات التدر�س لمعلمي ذوي االحتیاجات )، 2004قرشم، احمد عفت �محمد، مصطفى عبد السمیع (

 مر�ز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر. لنظر�ة والتطبیق)،الخاصة (ا
وزارة التر�یة  ،45-25)، 26(3، ، مجلة وزارة التر�یة والتعلیم). النشاط المدرسي1985قطیفان، عبد العز�ز (

 السعود�ة.
مجلة )، تأثیر ممارسة األنشطة التر�و�ة الحرة على تقدیر الذات والعدوانیة. 2002القفاص، ولید وقمر،عصام (

 ، القاهرة، مصر.1، ع1مجلدالمر�ز القومي للبحوث التر�و�ة والتنمیة، 
اثر التدر�س بتحر�ك األنشطة الصفیة في تحصیل مادة األدب والنصوص )، 2009كاظم، ر�اب عبد الواحد (

. رسالة ماجستیر غیر منشورة، �لیة التر�یة (ابن رشد)،  جامعة لدى طالبات الصف الخامس األدبي
 العراق. �غداد،

رسالة  تقو�م األنشطة غیر الصفیة للتر�یة اإلسالمیة �المرحلة اإلعداد�ة.)، 2003الكاف، حفیظ بن سالم (
 ماجستیر غیر منشورة، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

،  دار ماهیته، أهدافه، وظائفه، مجاالته، ومعاییره، النشاط المدرسي)، 1998محمود، حمدي شاكر (
 للنشر والتوز�ع، مصر. األندلس 
، أنشطة ومهارات القراءة وأسالیب تطبیقاتها العلمیة في مدرستین اإلعداد�ة )2005مصطفى، فهیم (
 دار الفكر العر�ي، القاهرة، مصر. والثانو�ة.

، دار 1)، ط14)، الجزء (14. المجلد (لسان العرب)، 2000ابن منظور، أبي الفضل جمال محمد بن �رم (
 للطباعة والنشر، بیروت، لبنانصادر 

، مطبعة وزارة التر�یة، �غداد، تطو�ر النشاط المدرسي في العراق دراسة تحلیلیة)، 1992وزارة التر�یة العراقیة (
 العراق. 

 ، د.ن، عمان، األردن.2. طدلیل النشاط التر�وي )، 1991وزارة التر�یة والتعلیم (
المدرسي وتطبیقاته التر�و�ة في تدر�س التر�یة اإلسالمیة  مفهوم النشاطهـ)، 1412وزان، سراج محمد (

 . مكتبة الفكر، المملكة العر�یة السعود�ة.�المرحلة المتوسطة في مدینة مكة المكرمة
شقري، . الر�اض، مكتبة المن وسائل التعلیمیة إلى تكنولوجیا التعلیم)، 1999یوسف، ماهر إسماعیل (

 المملكة العر�یة السعود�ة.
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 )Conversation implicatureاالستلزام الحواري عند المفسرین (

 المدرس المساعد بدریة ناصر عبد 

 كلیة الكوت الجامعة

Abstract: The objective of the research was to identify the phenomenon of 

Conversation implicature, because it is considered an important axis of 

Linguist Pragimatique. This phenomenon is based on the cooperative 

principal established by (Grice) and subtexts of it.  The interpreters had 

clear managed deeply into this phenomenon and proved its existence in 

their books. 

وذل�ك ألنھ�ا تعتب�ر  ظ�اھرة (االس�تلزام الح�واري) ،  كش�ف ع�نھو ال البحث  إن ھدف  الخالصة :

مب�دأ التع�اون ال�ذي وض�عھ عل�ى ھ�ذه الظ�اھرة  تق�ومالتداولی�ة ،  اللس�انیات محوراً ھاماً من محاور

  واثب�ات  ف�ي عم�ق ھ�ذه الظ�اھرة معالج�ات للمفس�رین(غرایس) والمقوالت المتفرعة عن�ھ، وك�ان 

 .وجودھا في كتبھم

إن األبعاد المتعلقة بالبنیة والداللة لیست وح�دھا المھیمن�ة  عل�ى الخط�اب عن�د المفس�رین ,          

بل توجد أبعاد أخرى غیر لغویة منھ�ا التداولی�ة , أس�ھمت ف�ي تش�كیل خط�اب التفـــ�ـسیر بش�كل أو 

ثر في الداللة بأخر , إذ تأطر المعنى بجوانب ترتكز على السیاق الخارجي للنص , وھذا لھ ابلغ األ

  على أن المعنى ال یكمن في بنیة اللغة وحدھا إنما في الموجھات القرآئنیة لسیاق القول كذلك.

وق��د اھ��تم العلم��اء اھتمام��ا بالغ��اً بھ��ذا الجان��ب س��واء م��نھم الغـ��ـربیون أو العلم��اء الع��رب ,         

التفسیر الذي بین أیدینا ونخص منھم األصولیون والمناطقة وبعض اللغویین والمفسرین . وخطاب 

ال یخلو من ھذا الذي نتحدث عنھ , في أنھ یتضمن كثیراً من القضایا التداولیة مثل العالقة الجدلی�ة 

بین الخــبر واإلنشاء أو ما یسمى في لسانیات التداول ب�ـ ( الفع�ل الكالم�ي) , وال�ذي قس�مھ العلم�اء 

عال الكالمیة غیر المباشرة) .  وسنخص بالبحث على قسمین ( األفعال الكالمیة المباشرة ) و( األف

 ( األفعال الكالمیة غیر المباشرة ) ونتمثلھا بظاھرة ( االستلزام الحواري ) في اإلنشاء الطلبي. 
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المفاھیم في  أھم) من conversational implicature( ستلزامات الحواریة تعُد اإل           

. وق��د نش��أ ھ��ذا  التحلیل��ي ف��ي ال�درس الت��داولي اإلجرائ��يلص��قھا بالبح�ث أاللس�انیات التداولی��ة ، ب��ل 

ف�ي بح�ث ل�ھ بعن�وان ( المنط�ق والح�وار ) . وم�ن  1967) عام Griceغرایس المفھوم على ید (

 . [1] ھنا بدأ ( غرایس ) عھداً جدیداً في علم االستعمال

الناس في حواراتھم ق�د یقول�ون م�ا ال یقص�دون ،  نأوقد انطلق ( غرایس ) في بحثھ من           

یقولون ، فجعل ك�ل ھم�ھ إیض�اح االخ�تالف  مما یقولون وقد یقصدون عكس ما أكثریقصدون وقد 

 أع�رافبین ما یُقال ( المعنى الحرفي ) وما یُقصد معنى ( المتكلم ) مستعمل اللغة بما یُتاح لھ من 

 إل�ىینتقل بھ�ا م�ن المعن�ى الحرف�ي ف�ي الق�ول  لیھآیضع  نأاالستعمال ووسائل االستدالل ، فحاول 

  [2].المعنى الضمني الذي یحملھ القول فنشأت عندهُ فكرة االستلزام الحواري

تأخ��ذ بع��ین  (وح��رص ( غ��رایس ) عل��ى وض��ع نح��و ق��ائم عل��ى أس��س تداولی��ة للخط��اب (         

      إل��ى، بتج��اوز المعن��ى الحرف��ي لجمل��ة م��ا [3]) )المؤسس��ة لعملی��ة التخاط��ب  األبع��اداالعتب��ار ك��ل 

معنی�ین ف�ي الوق�ت  تتض�منفالجمل�ة  ، [4] ))المضمون الذي تبلغھ الجملة الكیفیة غیر ص�ریحة ((

ع�ن الت�دخین ) تتض�من معنی�ین : األول زی�د قل�ع أخر مستلزم ، فجمل�ة ( حدھما حرفي واآلأذاتھ ، 

. وھذا المعنى ھ�و المحت�وى المعل�ن ، وف�ي  نآلاقلع عن التدخین أزیداً  نأحرفي ( صریح ) وھو 

       زیداً كان یُدخن في وقت مضى ، وھذا ھو المعنى  نَّ أبلغ المتكلم بكیفیة غیر صریحة أالوقت نفسھ 

 قول الشاعر : إلى( المستلزم ) ، ولو نظرنا 

 فعلت عظیمُ  إذاعلیَك عاٌر               ال تنھ عن ُخلًق وتأتى مثلھُ    

 .[5]ثالثة معاٍن فالتلفظ في ھذا البیت یتضمن 

 رفضھ .السلوك الذي ن أوعدم قبول الفعل  إلىالدعوة  الحرفي: المعنى -

 : النھي . النجازياالمعنى  -

 توبیخ .الالمعنى المستلزم :  -

مجموع�ة م�ن الق�وانین والقواع�د  إل�ىكل عملیة تحاور بین ط�رفین تح�تكم  نأیس ایرى غر        

الخط�اب ،  طرفا الخطاب ، وتكون ھذه القواعد محترمة م�ن قب�ل طرف�يّ  إلیھاالعامة ، التي یحتكم 

خ�رق لتل�ك القواع�د  وأيیفعل�ھ المس�اھمون ف�ي الح�دث اللغ�وي ،  أنوتحدد تل�ك القواع�د م�ا یج�ب 

استنباط أربعة مبادئ ( قواع�د ) حواری�ة یحكمھم�ا مب�دأ  إلىوتوصل  . اختالف المعنى  إلىیؤدي 
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) وھ���ذه المب���ادئ ت���نظم الح���وار ف���ي مس���توییھ : الحرف���ي   cooperative principal التع���اون (

 . الستلزامياالمباشر ، والغیر حرفي 

 : [6]وتلك المبادئ ھي

 قواعد فرعیة . إلىمبدأ الكم : ویتفرع   .1

 القدر المطلوب من المعلومات .أ ) لتكن مساھمتك محتویة على 

 مما ھو مطلوب من المعلومات . أكثرتحتوي مساھمتك على  أالب ) اعمل على 

 ثالثة مبادئ فرعیة : إلى.  مبدأ الكیف ، ویتفرع  2

ً  أنأ )  احرص على   تكون صادقا

 كاذب . أونھ خاطئ أب )  ال تثبت ما تظن 

 ج )  ال تثبت ما لیس لدیك دلیل علیھ .

 فرعیاً واحداً : مبدأ العالقة ، ویضم مبدءً .   3

 أ )  تكلم في الموضوع .

 .  مبدأ الطریقة ، ویضم عدة مبادئ فرعیة ، ھي : 4

 أ )  كن واضحاً .

 ب )  اجتنب التعابیر الملبسة .

 ج )  كن موجزاً في كالمك ، كن منھجیاً .

 . [7]معنیین للجملةوملخص نظریة ( غرایس ) في المعنى تقوم على وجود          

المعن�ى المعجم�ي ، ال�ذي ال یك�ون  أو: المعنى الداللي ( الصریح ) : ھو المعنى اللغوي  األول    

 العالقات النحویة ، ویطلق علیھ ( الفعل اللغوي المباشر ) . إلیھملبساً ، مضافاً  أوغامضاً 

المعنى التداولي ( الضمني ) : ھو المعنى ال�ذي یض�منھ م�تكلم ف�وق م�ا یص�رح ب�ھ ظ�اھر  : خراآل

الحوار بین متكلم ومتلقي في مقام معین ، ویطلق علیھ ( الفعل  ھُ كالمھ ، وھو المعنى الذي یستلزم
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تق�ال األول�ى ، وی�تم االن النجازی�ھاتخالف الق�وة  نجازیھإاللغوي غیر المباشر ) ، ولھذا المعنى قوة 

 أث�روال تغف�ل  غیر المباش�رة عب�ر مب�دأ التع�اون . النجازیھاالقوة  إلىالمباشرة  النجازیھامن القوة 

 ، والقصد في توجیھ المعاني الضمنیة ( المستلزمة ) . أنواعھالسیاق بكل 

  اإلنشاء: القسم الثاني 

انش�أ هللا الخل�ق أي ابت�دأ خلقھ�م ..... وانش�أ (( :)  ھـ711ت ( لغةً : قال ابن منظور  اإلنشاء      

 . [8] ))، أي یضعھا األحادیثیحكي حدیثاً : جعل ینشئ 

ً  اإلنشاء       : یحّد االصطالح البالغي معن�ى الخب�ر بأن�ھ : الك�الم ال�ذي یحتم�ل الص�دق اصطالحا

 والكذب لذاتھ .

ن لیس لمدلول لفظھ قبل الكذب لذاتھ ، ألالكالم الذي ال یحتمل الصدق و  فھو : اإلنشاء أما           

بین الخبر  ھـ )739( ت  القزویني، ویفصل الخطیب [9] طابقھیال  أو طابقھیالنطق واقع خارجي 

خ�ارج  تھیكون لنس�ب أن أما ألنھ،  إنشاء أوخبر  ماإالكالم  نأووجھ الحصر :  ((بقولھ :  واإلنشاء

 .[10] ) اإلنشاءال تطابقھ ، أو ال یكون لھا خارج . األول الخبر والثاني  أوتطابقھ 

 على قسمین : اإلنشاءویقسم علماء العربیة 

والطل�ب یس�تدعي (: (  ھ�ـ )739القزوین�ي (ت ، ق�ال عن�ھ الخطی�ب  لطلب�يا اإلنش�اءاحدھما :     

 األم�رفھ�ي ( أقس�امھ أم�ا [11]. ))مطلوباً غی�ر حاص�ل وق�ت الطل�ب ، المتن�اع تحص�یل الحاص�ل 

تتف�اوت ف�ي التعبی�ر ، وق�د  لطلب�يا اإلنش�اءوأس�الیب   والنھي ، واالستفھام ، والتمني ، والن�داء ) .

 ھا القصد والسیاق وقرائن األحوال .حددمعاني ضمنیة یتخرج عن معانیھا الحقیقیة لتؤدي 

 األمر:  أوالً 

حیث یكون من  زاموااللبأنھ : طلب حصول الفعل على وجھ االستعالء  األمرحّد البالغیون        

قول یبن�ي عل�ى  أووعرفھ العلوي بقولھ : ( ھو صیغة تستدعي الفعل ،   . [12]األدنى إلىاألعلى 

 . [13] ) االستعالءاستدعاء الفعل من جھة الغیر على جھة 

ه عب�ر رؤی�ة تداولی�ة ، وق�د ح�دّ  [14] وال�دعاء وااللتم�اس ) األم�رس�ماه ( أو لكاتبياوتوسع        

عل�ى  لك�اتبياوق�د ن�ص  مع المخاط�ب . ةً منزلتھ مقارن أوتجمع بین طرفي الخطاب ، حالة المتكلم 

) وم��ع الخض��وع س��ؤال ودع��اء ، وم��ع  أن��ت، كقولن��ا : ( اض��رب  أم��رالطل��ب م��ع االس��تعالء  نأ
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ص�احبھ اس�تعالء الم�تكلم عل�ى  إذا أم�راً الطل�ب یس�مى  نأوھ�ذا یعن�ي ( ، [15] ) التس�اوي التم�اس

 إذا( س�ؤال )  أوتساوى المتكلم مع المخاطب ، ویكون ( دع�اء )  إذاالمخاطب ، ویسمى (التماساً) 

غة بغ الطل�ب بص�بھ�ي الت�ي تص�خضع المتكلم للمخاطب ، فمنزلة المتكلم مقارنة بمنزلة المخاطب 

 األس��لوبي واألص��لخاص��ة وی��ؤدي بھ��ا اللف��ظ غرض��اً خطابی��اً خاص��اً ووظیف��ة تواص��لیة معین��ة ، 

بصیغتھ اللغوی�ة المعروف�ة  األمر) ھو : أسلوب ، الدعاء ، االلتماس األمرالثالثة األولى (  لألنواع

 مراأل( صیغة  بـ فھي أغراض تواصلیة ووظائف خطابیة تؤديالدعاء وااللتماس وغیرھما، أما( 

 . [16] ( صیغة النھي )أو)

دالالت مستلزمة تفھم من داللة  إلىعن معناه الحقیقي وھو الوجوب  األمروكثیراً ما یخرج        

ق�د تس�تعمل ف�ي  األم�رھـ ) : (( ص�یغة 739السیاق وقرائن األحوال ، قال الخطیب القزویني (ت 

 المعاني المستلزمة :، ومن ھذه [17]غیر طلب الفعل بحسب مناسبة المقام )) 

 : الخبر •

. ] 82التوب�ة :  [ یكس�بون )) كانوا كثیراً بمافلیضحكوا قلیالً ولیبكوا (( ومنھ قولھ تعالى          

 أنھ�مبمعن�ى الخب�ر ، أي  أم�ر( ھ�و  ,ھ�ـ )671بمعن�ى الخب�ر ، یق�ول القرطب�ي ( ت  أم�ر في اآلیة

الكریم�ة ی�دور ح�ول المخلف�ین ال�ذین ل�م  ، إن س�یاق اآلی�ة [18] ویبك�ون كثی�راً )سیضحكون قلیالً 

یجاھدوا مع المسلمین ، بحجة ارتفاع درجة ح�رارة الج�و وغیرھ�ا ، وق�د ب�ین هللا س�بحانھ لرس�ولھ 

، ف�أمره بع�دم الص�الة عل�ى م�ن یم�وت م�نھم ، وم�ن  أحك�امھم) ل�ھ وس�لمآالكریم ( ص�ل هللا علی�ھ و

ق�ي قد خ�رج ع�ن معن�اه الحقی (( ولیبكوا ))و  فلیضحكوا )) ((في  األمر نأالسیاق فھم المفسرون 

ضحكھم سیكون في الدنیا قل�یالً ،  نأیخبرھم  أننھ سبحانھ أراد إلیؤدي معنى مستلزم وھو الخبر ف

خالقھم وھو المشاركة  أمرعصوا  ألنھم،  اآلخرةالن أعمارھم قصیرة ، وسیكون بكائھم كثیراً في 

 في جھاد المشركین .

 والندب : اإلباحة •

ْحلَ�ةً ف�إن ط�بن لك�م ع�ن ش�يء من�ھ نفس�اً ت�وا النس�اء َص�ُدقاتِھنَّ نِ آ(( وقولھ تعالى :  ھومن         
قولھ: (( فكلوهُ ھنیئاً مریئاً)) خرج األمر فیھ إلى اإلباحة ، ذل�ك   . 4]النساء[ فكلوه ھنیئاً مریئاً ))

لألزواج بشرط طیبة أنفسھن وموافقتھن أن المعنى الذي یظھره السیاق ھو أن مھور النساء مباحة 
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   ھ�ـ) ف�ي نھای�ة حدیث�ھ ع�ن ھ�ذه اآلی�ة :  538على إعطاء المھور ألزواجھ�ن ، یق�ول الزمخش�ري (

 .[19](( وھذه عبارة عن التحلیل والمبالغة في اإلباحة وإزالة التبعیة)) 

            ))ف���ي األرض وابتغ���وا م���ن فض���ل هللا  فانتش���رواقُض���یت الص���الة  ف���إذا(( ومن���ھ قول���ھ تع���الى : 

 .]  10الجمعة [

 إل�ى في األرض وابتغوا من فض�ل هللا )) فانتشروا(( في قولھ  األمرالكریمة خرج  اآلیةفي       

، من شاء باع وم�ن  وإباحة( ھذا إذٌن ،  لآلیةھـ ) في تفسیره 207(ت ، قال الفراء  اإلباحةمعنى 

 . [20] )شاء لزم المسجد

 )) فاص�طادواذا حلل�تم إ(( و، كقول�ھ تع�الى  إباح�ة أم�رُ ( ھ�ذا  ھ�ـ )671وقال القرطبي ( ت       

زال  إذاھ��و ن��دب المس��لمین لش��يء ،  اآلی��ةغ��رض  نأالس��یاق ینب��ئ  نأذل��ك  ، [21]  ]2المائ��دة [

ھن�ا یل�زم من�ھ الوج�وب ف�ي  األم�رذلك فالمص�لي بالخی�ار ول�یس  إباحةالتي تمنع من  السبب والعلة

 للمرء للفعل وعدمھ . إباحةھو  إنمااألداء ، 

 التخییر : •

النس�اء  [ (( فانكحوا ما طاَب لكم م�ن النس�اِء مثن�ى وثُ�الث وُرب�اع ))ومنھ قولھ تعالى              

معن�ى التخیی�ر ، الن المعن�ى ال�ذي  إلىمن معنى الوجوب  (( فَانِكُحوا ))في قولھ  األمرخرج . ]3

، فل��و  (( مثن�ى )) و (( ث��الث )) و (( رب��اع )) األع��دادالكریم��ة ھ�و تخیی��ر ف��ي  اآلی��ةح�ددهُ س��یاق 

ب�الواو ،  األع�دادالتخییر بعطف  القرآنيحد ، ثم عزز السیاق أكانت على حقیقتھا للزم التعداد لكل 

ل�بعض الرب�اع ، ویكتف�ي ال�بعض بواح�دة عن��د حت�ى یخت�ار ال�بعض االثن�ین ، وال�بعض ال��ثالث ، وا

وج�ب عل�ى لعل�ى التخیی�ر  األم�رح�ال ع�دم اس�تطاعة الع�دل ، ول�و ل�م یك�ن الخوف م�ن عق�اب هللا 

دالل�ة الس�یاق ھ�ي الت�ي وجھ�ت المعن�ى المس�تفاد م�ن  نأال غی�ر ، ویب�دو  األع�دادحد ھذه أالرجال 

 . [22] وھو ( التخییر ) األمر

 التأدیب واإلرشاد : •

البقرة [ )) فاكتبوهجل مسمى أ إلىتداینتم بدین  إذامنوا آ(( یا أیھا الذین ومنھ قولھ تعالى          

ورحم�ة م�ن هللا تب�ارك وتع�الى )  أدبھ�و (  إنم�ال�یس فریض�ة ،  (( فَاْكتُبُوهُ ))في  األمر  ].282

معنى مستلزم ھو ( التأدیب واإلرشاد  إلى اآلیةفي  األمروالسیاق ھنا ھو الذي بّین خروج ،  [23]
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ال�دائن ال�ذي وث�ق  نأعلی�ھ ، وق�د نص�ت عل�ى  واإلش�ھادتسوغ عدم كتاب�ة ال�دین  حقةاللا فاآلیة) ، 

 بالمدین جاز لھ عدم الكتابة ثقة بھ .

 التحذیر : •

علیھم فلیتقوا (( ولیخَش الذین لَو تركوا من خلفھم ذُریَّةً ِضعافاً خافوا ومنھ قولھ تعالى             
معنى مستلزم ھو  إلى (( ِلیَْخَش )) األمرخرجت صیغة  .] 9النساء  [ هللا َوْلیَقُولوا قَْوالً سدیداً ))

، فھي تحذر الوصي على أم�وال الیت�امى  اآلیةالذي وردت فیھ  القرآني( التحذیر ) بمعونة السیاق 

أم�والھم كم�ا تخ�افون  أك�لتق�وا هللا ف�ي من خیانة الوصیة ، والمعنى الذي یح�دده الس�یاق ھ�و : ( وا

یت��ك الض��عاف م��ن بع��دك ر، وت��ذكر أیھ��ا الوص��ي ذُ [24]یُفع��ل بھ��م خ��الف ذل��ك )  أنعل��ى ذری��تكم 

بع��د  أبن��اؤكیعام��ل ب��ھ  أنوكی��ف یك��ون ح��الھم ، وعام��ل الیت��امى ال��ذین ف��ي حج��رك بمث��ل م��ا تری��د 

خ�رج م�ن  األم�ر نأیؤكد  َولیَقُُولوا قوالً سدیداً ))(( فَْلیَتَّقُوا هللاَ المتأخر  اآلیة. وسیاق  [25]فقدك

جاء عل�ى وتی�رة واح�دة یس�اند م�ا  فاألسلوبتلزم وھو معنى التحذیر ، معنى مس إلىمعناه الحرفي 

 .قدم وتعلو فیھ نبوة ( التحذیر)ت

 ثانیاً : النھي :

ص��یغة واح��دة وھ��ي  ل��ھ، و واإلل��زامن الفع��ل عل��ى وج��ھ االس��تعالء وھ��و طل��ب الك��ف ع��         

الح��رمین  إم�امكم�ا ص�ّرح  األم�ر، وھ�و خ�الف  [26](ال) الناھی�ة الجازم�ة المض�ارع المق�رون ب�ـ

 الك�ف ) إل�ىالفعل ، وحقیقة النھ�ي ال�دعاء  إلىالدعاء  األمرحقیقة  إن(  ھـ) من498(تالجویني 

، ثم تحمل علیھ مجازاتھ ، من االلتماس والدعاء والتھدید  أصالةوقد صرحوا بأن النھي فیھا  [27]

البقیة فھي أفعال متضمنة في القول منبثقة  أما،  أصليواإلرشاد . والنھي فیھا ھو ( فعل كالمي ) 

ھ�ي أفع�ال كالمی�ة  إنم�اه بع�ض اللغ�ویین والنح�اة ( مع�اني مجازی�ة ) ، وم�ا اعتب�رعن األصل ... 

توص��یلیة معین��ة یوجھھ��ا ( القص��د ) ال��ذي یروم��ھ الم��تكلم م��ن  خطابی��ة ووظ��ائف أغراض��ات��ؤدي 

(( وال تفس��دوا ف��ي األَْرِض بَْع��َد إْص��الِحھا النھ��ي الحقیق��ي قول��ھ تع��الى  أمثل��ةوم��ن  .[28]الخط��اب 
 .ففي (( ال تُْفِسدوا )) صیغة نھي حقیقیة تفید التحریم . ] 56األعراف  [  وأَْدُعوهُ خوفاً وطمعاً ))

مع�اني مس�تلزمة ( ض�منیة ) تُفھ�م م�ن دالل�ة الس�یاق  إل�ىویخرج النھي عن معناه الحقیقي          

ومن المعاني المستلزمة حواریاً التي یخ�رج  وقرائن األحوال ، وھو من أنواع االتساع في الكالم .

 .النھي إلیھا
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 والتوجیھ : اإلرشاد •

ك�لَّ تعدلوا ب�ین النس�اِء ول�و َحَرْص�تُم ف�ال تمیل�وا  إن(( ولن تستطیعوا ومنھ قولھ تعالى             
عل�ى  (( وال تمیل�وا ))ج�اَء النھ�ي ف�ي قول�ھ تع�الى :  . ]129النس�اء  [ المْیِل فتذروھا كالمعَلَّقَِة ))

ل�م تَحت�ِو عل�ى لفظ�ِة ت�ُدلُّ عل�ى عق�اب لم�ن  فاآلی�ة، والسیاق ھو الذي وجھ المعنى ،  اإلرشادسبیل 

الس�یاق المت�أخر  إنتأكی�د عل�ى ع�دم اس�تطاعة الع�دل ، ث�م  اآلی�ةما موجود في  إنخالف ذلك ، بل 

ھ�و  والقل�ب المیل من القلب أنذلك ،  ن هللا كان غفوراً رحیماً ))إ(( فتضمن مغفرة ورحمة  لآلیة

جانب  إلىتعدلوا بینھن بحیث ال یقع میل ما  أنتقدروا على  أنك الجوارح ، أي ( محال رالذي یح

فالس�یاق المعن�ى المس�تلزم  القرآن�ي، وقد عض�د الس�یاق  [29] في شأن من الشؤون البتة ) أحداھن

 بین الزوجات .  واإلنصافوالتوجیھ  اإلرشادھو في 

 التحذیر :

(( ی��ا أیھ��ا ال��ذین امن��وا كون��وا ق��وامین بالقس��ط ش��ھداء � ول��و عل��ى ومن��ھ قول��ھ تع��الى            
تع�دلوا  أنفقیراً فا� أولى بھما ف�ال تتبع�وا الھ�وى  أویكن غنیاً  إن واألقربینالوالدین  أوأنفسكم 

 . ] 135النساء  [تعملون خبیرا )) تُْعرضوا فأن هللا كان بما  أوا ن تْلوُ أو

معن�ى مس�تلزم  إل�ىعن معناه الحقیقي  (( فال تتبعوا الھوى ))خرج النھي في قولھ تعالى           

بع�دم  األم�ر، ثم جاء التحذیر بعد  (( كونوا قوامین بالقسط ))بأمر  اآلیةیؤكده السیاق ، فقد بدأت 

ن هللا كان بما تعملون إ(( فالھوى ، ثم یأتي السیاق المتأخر بنبرة استعالء دون توجیھ عقاب  إتباع
نقیضان  ألنھما، أي اتركوا االنقیاد لھوى النفس حتى تصبحوا موصوفین بصفة العدل ،  خبیرا ))

 خبیر بما تعملون . ألنھ، واحذروا هللا  [30]ي شخصال یجتمعان ف

 : األمر •

هللا اصطفى لكم الدین فال  إن(( ووصى بھا إبراھیُم بنیھ ویعقوُب یا بُني ومنھ قولھ تعالى           
فوق��ع  (( ال تَُم��وتَُن ))ورد النھ��ي ف��ي قول��ھ تع��الى  . ]132البق��رة  [ وان��تم مس��لمون )) إالتم��وتَن 

ھ�ذا  نأعل�ى اإلس�الم ، والس�یاق یق�رر  باإلقام�ة األم�رالمقص�ود ھ�و  نأالنھي على الم�وت ، غی�ر 

 أنبالثبات على اإلس�الم حت�ى الم�وت ، فم�ن المح�ال  أمرصیغ بلفظ النھي ، وھو  لألمرالنھي ھو 

 القرآن�يالسیاق  نأ إالالحقیقي  األمر إلىعن الموت وھو واقع لھ ، وقد خرج النھي  اإلنسانیُنھى 

الموت صادفكم مس�لمین  أدرككم فإذااإلسالم  لزموااجاء بھ بصیغة النھي زیادة في التوكید ، أي ( 
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م�اتوا ،  إذا، فالنھي ھنا كما یقرره السیاق ھو نھیھم عن كونھم على خ�الف ح�ال اإلس�الم  [31] )

الموت ، صار الموت على اإلسالم بمنزلة ما قد دخل  مھوأدركلما تمكنوا من الثبات علیھ  نھمأأي 

 [32].في إمكانھم 

 الوعید : •

یؤخرھم لیوم تشخص  إنما(( وال تحسبَن هللا غافالَ عما یعمل الظالمون ومنھ قولھ تعالى           
معن�ى  إل�ىع�ن معن�اه الحقیق�ي  (( ال تحسبَن ))خرج النھي في  . ] 42إبراھیم  [  )) األبصارُ فیھ 

وردت ف�ي ب�اب وعی��د  اآلی�ةھ�ذه  نأمس�تلزم ھ�و ( الوعی�د ) ، وذل�ك بمعون�ة الس�یاق ال��ذي یكش�ف 

، یق�ول [33]للمظل�وم تطمین�اً  أیض�االظالمین الذین كفروا بنعم هللا وھو وعید لھم ، ویجعل السیاق 

 نأ إل�ىالس�یاق یُرش�د  إذن،  [34] : ( ھذا وعید للظالم ، وتعزی�ة للمظل�وم ) ھـ)671(تالقرطبي 

اإللھي سیتحقق  ل، وعزى المظلوم بأن العد األبصارهللا قد توعد الظالمین لیوم عظیم تشخص فیھ 

 في ذلك الیوم . 

 االستفھام :ثالثاً : 

. واصطالحاً: (( واالستفھام لطلب حصول في الذھن ، [35]االستفھام لغةً : طلَب الفھم            

والمطلوب حصولھ في الذھن ، إما أن یكون حكماً بشيء أو ال یكون ، واألول ھو التصدیق ویمنع 

م�ن  .[36]ھ�و التص�ویر وال یمتن�ع انفكاك�ھ م�ن التص�دیق ))  انفكاكھ من تصور الطرفین والثاني 

ھمزة ، ھل ، متى ، أیان ، أی�ن ، وأن�ى ، وكی�ف ، وك�م ، لدن السائل ویكون بعدة أدوات ، ھي : ال

 وأي ، وما.

االستفھام ع�ن معن�اه األص�لي ف�ي طل�ب الفھ�م إل�ى دالالت مس�تلزمة مختلف�ة تبع�اً  ویخرج          

 :الختالف المقامات واألحوال التي سیق فیھا الكالم. والمعاني الضمنیة التي یخرج إلیھا االستفھام 

 التقریر:  •
أس�س  أفمن أسس بنیان�ھ عل�ى تق�وى م�ن هللا ورض�واٍن خی�ٌر أّم�نومنھ قولھ تعالى : ((           

التوب��ة  [)) ش��فا ج��رف ھ��اٍر فانھ��ار ب��ھ ف��ي ن��ار جھ��نم وهللا ال یھ��دي الق��وم الظ��المینبنیان��ھُ عل��ى 

)) ع�ن معن�اه الحقیق�ي إل�ى معن�ى التقری�ر ، ق�ال أس�سأفم�ن خرج االستفھام ف�ي قول�ھ ((   .]109

 .[37] أّص�ل ، وھ�و اس�تفھام معناھ�ا التقری�ر )) أي  ))أفم�ن أس�س (( ھ�ـ) : ((671ت القرطبي (

والسیاق القرآني الذي وردت فیھ اآلیة  ھو الذي حّدد معنى االستفھام ، فھو سیاق بدأ بوصف ق�وم 
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المس�لمون عن�ھ ، ث�م من�ع عل�ى  قویتف�ر بنوا مسجداً مضارة ألھل مسجد قباء ، لیقل الجم�ع فی�ھ ، 

مس�جد قب�اء ، لیق�رر أي المس�جدین أفض�ل  اآلی�ةالمسلمین اإلقامة فیھ، ثم ج�اء باالس�تفھام ف�ي ھ�ذه 

س��س عل��ى الباط��ل ؟ ف��ال فض��ل فی��ھ ، والفض��ل كل��ھ لمس��جد س��س عل��ى التق��وى أم مس��جد أُ ال��ذي أُ 

        [38].قباء

 :  األمر

)) رٍة تُنج�یكم م�ن ع�ذاٍب ال�یَم امن�وا ھ�ل أُدلَُّك�م عل�ى تج�آ(( یا أیُھ�ا ال�ذین ومنھ قولھ تعالى         

تحم�ل معن�ى  (( ھ�ل ))و  . ] 12الص�ف  [ بَُكْم ))و(( یغف�ر لك�م ذُنُ�قولھ تعالى  إلى  ]10الصف [

ال ی�دلون ،  أواالستفھام ع�ن الدالل�ة عل�ى التج�ارة المنجی�ة ، ھ�ل ی�دلون  إلىلم یقصد  ألنھ،  األمر

فأن  (( فھل انتم منتھون ))والدعاء والحث على ما ینجیھم ، ومثلھ قولھ تعالى  األمرالمراد  وإنما

(( فأعلموا أَنَّما أُن�زل بعل�م هللا وأْن ال ال�ھ ومنھ قولھ تعالى   [39].المراد انتھوا ال نفس االستفھام 
 إل�ىخ�رج فی�ھ االس�تفھام  ))(( فھل ان�تم مس�لمون قولھ  .] 14ھود [ ھو فھل انتم ُمسلمون )) إال

یق�رر  اآلیة، وسیاق [40].)  األمر، قال القرطبي ( استفھام معناه  األمرمعنى  ستلزم وھومعنى م

یأتوا بعشر سور مث�ل الق�ران ، فق�د ق�ام ال�دلیل  أنذلك ، فالسیاق في محاجة الكفار ، وبعد عجزھم 

 یسلموا . أنهللا  أمرھمعلى صحة اإلسالم ، ولھذا 

 : التعجب •

ً (( كیف تكفرون با� وكن�تم :  ومنھ قولھ تعالى            فأحی�اكم ث�م یمی�تكم ث�م یح�یكم ث�م  أموات�ا
عن معناه  (( كیف تكفرون با� ))خرج االستفھام في قولھ تعالى .  ] 28البقرة  [ترجعون )) لیھإ

: ویحكم كی�ف تكف�رون ب�ا� ، ی�رى الش�یخ  اآلیةمعنى مستلزم وھو التعجب ، ومعنى  إلىالحقیقي 

التعج�ب للخل�ق  ھن�اھاح�ال ، والمعن�ى ال( كیف موضوعة لالستفھام ع�ن  نأ ھـ)460(تالطوسي 

� [41]. الء كی�ف یكف�رون وق�د ثبت�ت حج�ة هللا عل�یھم )ؤم�ن ھ� أعجبواوالمؤمنین ، أي  د وق�د عضَّ

 داللة التعجب . إلىالسیاق خروج االستفھام 

 :الحض والتحریض •
ً  من ذا الذيومنھ قولھ تعالى : ((      خ�رج   .]245البق�رة   [)) یق�رُض هللا قرض�اً حس�نا

االستفھام في اآلیة الكریمة إلى معنى مستلزم وھو الح�ض والترغی�ب عل�ى اإلنف�اق ، وق�د 

س�لف رد م�ا ف�ظ الق�رض تقریب�اً لإلفھ�ام ، الن المنف�ق ینتظ�ر الث�واب كم�ا ینتظ�ر المُ لذكر ب
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)) مستعمل في التحضیض یقرض هللا الذيمن ذا (واالستفھام في قولھ : ((  [42].سلف  أَ 

 [43].على االتصاف بالخیر ، كأن المستفھم  ال یدري من ھو أھل ھذا الخیر والجدیر بھ 

 النفي : •

ھ��و الح��يُّ القی��وم ال تأخ��ذه س��نة وال ن��وم ل��ھُ م��ا ف��ي  إال(( هللا ال ال��ھ ومن��ھ قول��ھ تع��الى           
وم�ا َخْلفَھ�ُم وال  أیَ�دیھمبأذن�ھ یعل�ُم م�ا ب�ین  إالیش�فع عن�دهُ  السموات وما في األرض من ذا ال�ذي

حفظھم�ا وھ�و ه دؤی�بما شاَء وس�ع ُكرِس�یَھُ الس�ماوات واألرض وال  إالیحیطون بشيء من علمھ 
داللة النفي  إلى (( َمْن ذا الذي ))خرج االستفھام في قولھ تعالى .  ]255البقرة  [)) العلي العظیم 

االس�تفھام خ�رج  نأالكریمة یب�ین  اآلیة، وسیاق [44].( أي ال احد )  ھـ)911(ت، قال السیوطي 

هللا )) ، (( ال  إال(( ال ال��ھ معن��ى ( النف��ي ) ، فھ��و س��یاق تك��رر فی��ھ النف��ي  إل��ىم��ن معن��اه الحقیق��ي 
وق��د ج��اء  ، (( ال ی�ؤده حفظھم��ا )) تأخ�ذهُ س��نة وال ن��ْوَم )) ، (( ال یحیط�ون بش��يء م��ن علم��ھ ))

االس�تفھام ق�د  نأ) تأتي بعد النفي غالباً ، لتدل عل�ى  إال) بعد االستفھام مباشرة ، و ( إال( السیاق بـ

  [45].ي تضمن معنى النف

 التوبیخ: •

: ]97النس�اء :   [))  قالوا ألم تكن أرض هللا واسعةٌ فتھاجروا فیھ�اومنھ قولھ تعالى : ((          

االستفھام في قولھ (( ألم تكن أرض هللا)) خرج عن معناه الحقیقي إلى معنى مستلزم ھو التوبیخ ، 

عن�ى ھـ) في م 749زركشي (ت ففي اآلیة رد على ھؤالء وتكذیب وتوبیخ على اعتذارھم ، قال ال

وس��یاق اآلی��ة ینب��ئ أن [46]. اإلثب��ات  والت��وبیخ ....أي ھ��ي واس��عة فھ��ال ھ��اجرتم فیھ��ا )(اآلی��ة 

االستفھام ھو لتوبیخ القاعدین عن الجھاد في سبیل هللا والھجرة في سبیلھ بعد أن أمرھم هللا سبحانھ 

 وتعالى بذلك.

داللة الت�وبیخ ،  إلى. خرج االستفھام ]9التكویر :   [ ذنب قتلت)) بأيومنھ قولھ تعالى : ((        

 فإنم�اھ�ـ) : (  311هللا سبحانھ وتعالى یوبخ قاتلي البنات ف�ي الجاھلی�ة ، ق�ال الزج�اج ( ت  أن أي

 [47]. تسال لیوبخ قاتلوھا )

 أنلھذا العمل الشنیع ، ویبین  وإنكاراالستفھام یدل على توبیخ وتقریر و  أنوالسیاق یوضح       

،  والمتأخرةالمتقدمة  اآلیاتلذي ضم االستفھام قد جرى في یوم القیامة بداللة سیاق ھذا الخطاب ا

لیسوا في  اآلن ألنھم) ھو توبیخ لھؤالء المجرمین ، أيكان كذلك فان االستفھام الذي وقع بـ ( وإذا

 [48]. أحیاءمنھم ، الن الجرم قد وقع منھم في دار الدنیا وھو دفن بناتھم  اإلجابةصدد طلب 
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 التمني :رابعاً: 

 أن وأح�ب أرادهُ :  يء الم�راد ، وتمن�ى الش�يءالتمني في اللغة بمعنى الرغبة في ن�وال الش�         

 اإلنس�انیتوق�ع  أن، وھ�و  [50] عل�ى س�بیل المحب�ة يء، وھو طلب حصول الش� [49] إلیھیصیر 

 [51]. ) أال(لیت ، ھل ، لو ، لعل ، ھال ،  أدواتھمرغوباً في المستقبل ، ومن  أمراً 

(( ودو ل�و تكف�رون كم�ا كف�روا فتكون�ون س�واء ف�ال تتخ�ذوا م�نھم أولی�اء حت�ى ومن�ھ قول�ھ تع�الى 
 .]89النساء  [ یھاجروا في سبیل هللا فأن تولوا فخذوھم واقتلوھم ))

، ق�ال الزمخش�ري ( فتكف�رون عط�ف عل�ى  (( ودوا ل�و تكف�رون ))التمني في قول�ھ تع�الى         

فكونكم معھم شرعاً واح�داً تكفرون ، ولو نصب على جواب التمني لجاز ، والمعنى : ودوا كفركم 

 [52]. ) اآلباءدین  تباعوافیما ھم علیھ من الظالل 

كف�ركم ) ( لو ) ، وقّدر مفعول الفعل وّد (  واألداةفعل ( ودَّ ) القدر الزمخشري التمني من         

ل على سیاق  في تقدیر أس�لوب التمن�ي  اآلیة، أي وّدوا كفركم لو تكفرون فتكونون سواء . وقد عوَّ

 ، الذي لم ترد فیھ أداة تدل علیھ .

 الترجي :خامساً: 

 يءإرادة الش� إظھ�ار، وف�ي االص�طالح : (  [53] لم�واألالترجي في اللغة : بمعن�ى التوق�ع        

التمن�ي ، ب�أن رق بین�ھ وب�ین ، وق�د فُ� لطلب�يا اإلنش�اء، وھ�و م�ن أس�الیب [54]) كراھتھ أوالممكن 

 يءالتمن�ي فف�ي الش� أم�االممك�ن القری�ب المتوق�ع ال�ذي ال تعش�قھ ال�نفس ،  الرجاء یكون في الش�يء

محب�وب ،  أم�ربعید الحصول ، فالترجي طلب حصول  أوالذي ال یحصل الممكن المعشوق للنفس 

( لع�ل  القرآن�ي، اخلوق ، عسى ، لعل ) ، والمستعمل منھا ف�ي ال�نص  في العربیة ( حرى وأدواتھ

 [55]. عسى ) و

  ھ الس�یاق معن�اه المس�تلزم قول�ھ تع�الى بـ ( عسى ولع�ل ) ووّج�ومما جاء من أسلوب الترجي        

س�حاباً ثق�االً س�قناه لبل�د میّ�ت  ل�تأقّ  إذا(( وھو الذي یُرس�ل الری�اح بُش�راً ب�ین ی�دي رحمت�ھ حت�ى 
 ]7األعراف  [فأنزلنا بھ الماء ، فأخرجنا بھ من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ))

. 
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هللا  إن، والمعن��ى ال��ذي یق��ررهُ الس��یاق  (( لعلك��م ت��ذكرون ))ورد الترج��ي ف��ي قول��ھ تع��الى          

فین�زل هللا  میت�ةرض أ إل�ىسبحانھ ھو الذي یُرسل الریاح مبشرة بالمطر تحمل سحاباً مثقالً بالم�اء 

رج هللا عز وجل الموتى من قبورھم خُ ذلك الماء فیھا، فتخرج بذلك الماء أنواع الثمرات ، وكذلك ی

ھـ ): ( لعل 311ج (تالزجا، فلعلكم تعتبرون وتؤمنون ، أي لتكونوا على رجاء االتعاظ بھ . قال 

خوط��ب العب��اد عل��ى ق��در علمھ��م ، وم��ا یرج��وه بعض��ھم م��ن بع��ض ، وهللا یعل��م  وإنم��ا: ت��رج ، 

،  [56] ال ، أي : لعلكم بم�ا بین�اه لك�م تس�تدلون عل�ى توحی�د هللا وان�ھ یبع�ث الم�وتى ) أم أیتذكرون

وتعتب�روا ب�أن م�ن  ھـ) : ( لعلكم تذكرون ، معناه لكي تت�ذكروا ، وتتفك�روا460الطوسي (توقال 

یحی�ي  أنن�ھ یق�در عل�ى إاألش�جار والثم�ار ف�ي البل�د ال�ذي ال م�اء فی�ھ وال زرع ، ف إنش�اءقدر على 

ن قرین�ة إ، وعلی�ھ ف� [57] ما كانت علیھ ب�أن یخل�ق فیھ�ا الحی�اة والق�درة ) إلىاألموات بأن یعیدھا 

، ول�یس  إلیھماطبین وینصرف اآلیة الكریمة متعلق بالمخفي ھذه  الترجي الوارد نأ السیاق حددت

ت�ذكر ق�درة هللا والتفك�ر ف�ي  إل�ىدع�وة الخل�ق  إل�ىهللا سبحانھ وتعالى ، وان المعن�ى منص�رف  إلى

 في الوجود .ھو ما ملكوتھ ، واالعتبار بكل 

 النداء :سادساً: 

)  أن�ادي أو أدع�والمدعو بحرف نائب مناب كلمة (  إقبالعّرف البالغیون النداء بأنھ : طلب       

، ھی�ا ) للمن�ادى البعی�د ،  وآ وحروف الن�داء : ( ی�ا ، أي ،  [58].اإلنشاء إلى، المنقول من الخبر 

 إل�ىع�ن معن�اه الحقیق�ي  القرآن�يویخرج النداء في النص  [59].) للمندوب وآوالھمزة للقریب و ( 

 معاني ودالالت مستلزمة تفھم من سیاق الحال المؤطر للنص .

 أن(( ی�ا أیھ�ا ال�ذین امن�وا ال یح�لُّ لك�م التعاطف والتراحم ، ومن�ھ قول�ھ تع�الى  إلىالدعوة  -
(( یا أیھا الذین النداء في قولھ تعالى  . ]19النساء  [ ترثوا النساء َكْرھاً وال تعضلوُھَن ))

لتھیئة نفوس المؤمنین ، ثم وردت  (( یا أیھا ))ُصدََّرْت بـ  نھاأیقرر  اآلیةوسیاق  منوا ))آ

صدر رح�ب ، وش�دَّة ب اآلیة، لتقبل النھي الذي تحملھ  لإلیمانوھو نعت  منوا ))آ(( الذین 

عنھ قد ترسخ في الجاھلیة ، وھو ص�ورة م�ن ص�ور ظل�م الم�رأة  المنھى نأحرص ، ذلك 

     في ذلك العصر ، فقد كانت تورث ، فأعزھ�ا هللا ب�أن نھ�ى ع�ن ھ�ذه الع�ادة الجاھلی�ة وھ�ي

 [60]. ، وینتظ�ر موتھ�ا حت�ى یرثھ�ا ) لیھ�اإیحبس الرجل المرأة عنده ، ال حاج�ة ل�ھ  أن( 

ف��المعنى المس��تلزم ھن��ا ھ��و الح��ث عل��ى العط��ف والرحم��ة للنس��اء ، وھ��و موج��ھ للم��ؤمنین 

 لینھاھم عن ظلم النساء ، وفیھ دعوة لتحریر المرأة من عبودیة الرجل .
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 .3/371ینظر: البحر المحیط :  .30
 .212، وینظر البیان في روائع القرآن: 1/212عاني القرآن وإعرابھ : م .31
، 300، واجتھادات لغویة : 2/126، والدر المصون : 8/173ینظر : التفسیر الكبیر:  .32

 .2/527: 1، ودراسات ألسلوب القرآن الكریم القسم 142ونسخ الوظائف اللغویة : 
 .2/380ینظر : الكشاف :  .33
 .9/376الجامع ألحكام القرآن :  .34
 لسان العرب مادة (فھم). .35
 .303مفتاح العلوم:  .36
، وأسلوب االستفھام في 261، وتفسیر الجاللین : 8/263الجامع ألحكام القرآن:  .37

 .57القرآن الكریم : 
 .110إلي آیة  107ینظر: سورة التوبة من آیة :  .38
 .7/48:  ل: شرح المفصینظر  .39
، 9/118، والمحور الوجیز: 2/262،وینظر: الكشاف:9/13القرآن : ألحكامالجامع  .40

، ودراسات 64االستفھام في القرآن الكریم : وأسلوب، 12/21والتحریر والتنویر: 
 .3/484: 1القرآن الكریم القسم  ألسلوب

النحویة في كتب  واألدوات، 1/238، وینظر : الدر المصون : 122-1/121التبیان :  .41
 .666-665التفسیر : 

 .2/341، والبرھان : 1/287ینظر التبیان :  .42
 .26االستفھام في القرآن الكریم :  أسلوب، وینظر: 2/481التحریر والتنویر :  .43
االستفھام في القرآن  وأسلوب،  2/542، وینظر الدر المصون :  53تفسیر الجاللین :  .44

 .3/273: 1آن الكریم القسم ، ودراسات ألسلوب القر27الكریم : 
،ونسخ الوظائف 3/9، وروح المعاني: 2/288، والبحر المحیط : 1/204التبیان :  .45

 .172-171النحویة :
، التحریر 4/79، والدر المصون: 1/385، وینظر: التبیان : 2/336البرھان :  .46

 .159، ونسخ الوظائف النحویة : 4/13والتنویر : 
، والبحر المحیط: 31/70، وینظر: التفسیر الكبیر: 2/217معاني القرآن وإعرابھ:  .47

 .162، وأسلوب االستفھام في القران الكریم : 8/424
 .20/4/2ینظر : المیزان :  .48
 مادة (تمنى). 15/295ینظر : لسان العرب :  .49
 .58ینظر : التعریفات :  .50
 .147ینظر : مفتاح العلوم :  .51
 .3/133البیان : ، مجمع 3/282، والتبیان : 1/287الكشاف:  .52
 مادة (رجى). 14/310ینظر: لسان العرب :  .53
 .49التعریفات :  .54
 .543الطلب عند النحویین والبالغیین :  أسالیب .55
 .2/346معاني القرآن وإعرابھ :  .56
 .4/431التبیان :   .57
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 .1/145: واإلیضاح، 323مفتاح العلوم :  .58
 .256-3/255ینظر: شرح ابن عقیل :  .59
 .3/149التبیان :  .60
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