املًهكت انؼربُت انسؼىدَت
وزارة انخؼهُى انؼبيل
جبيؼت جبزاٌ

جمهــــت
دورَت ػهًُت حمكًت

اجملهد  3انؼدد  2شىال 5435هـ (َىنُى 2054و)

رقى اإلَداع5433/228:

إدارة انُشر انؼهًٍ واملطببغ جببيؼت جبزاٌ
انرقى850057 :

رديد5658-6050:

جمهت جبيؼت جبزاٌ
فرع انؼهىو اإلَسبَُت

دورَت ػهًُت حمكًت
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املشرف انؼبو
أ.د.حمًد بٍ ػهٍ آل هُبزع
َبئب املشرف انؼبو
أ.د.حمًد بٍ ػهٍ ربُغ
رئُس هُئت انخحرَر

يدَر انخحرَر

أ.د.ػبداهلل بٍ حيٍُ ببصهٍ

أ.إبراهُى بٍ أمحد يسًهٍ

هُئت انخحرَر

املراسالث

أ.د.ػهٍ بٍ حمًد ػرَشٍ
أ.د.ػهٍ بٍ أمحد انكبيهٍ
أ.د.سهطبٌ بٍ حسٍ احلبزيٍ
أ.د.حيٍُ بٍ حمًد حكًٍ
د .حمًد بٍ حسٍ أبىراسني

2055 و (5433هـ) جبيؼت جبزاٌ

حىجه مجُغ املراسالث إيل:
رئُس هُئت انخحرَر
جمهت جبيؼت جبزاٌ
 -4425حٍ انروايب
وحدة رقى 8
جبزاٌ 6565-82822
املًهكت انؼربُت انسؼىدَت
أو ػهٍ انربَد اإلنكخروين
jju@jazanu.edu.sa

مجُغ حقىق انطبغ حمفىظت .ال َسًح بإػبدة طبغ أٌ جسء يٍ اجملهت أو َسـ ه بـيٌ
شكم وبيٌ وسُهت سىاء كبَج إنكخروَُـت أو آنُـت ـب ل نـت انخ ـىَر أو انخسـ ُم أو
اإلدخبل ل أي َظبو حفظ يؼهىيبث أو اسخؼبدهتب دوٌ احل ىل ػهً يىافقـت كخببُـت يـٍ
رئُس حترَر اجملهت.

جملت جاهعت جاساى – فزع العلىم اإلًساًُت
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بسن اهلل الرمحن الرحين والصالة والسالم على أشرف املرسلني
أيب ثؼذ،،،
سأد جبيؼخ جبصاٌ اسزكًبالً نذوسْب انشَبدٌ يف رطىسْب األكبدميٍ أٌ َىاكت ْزا
انزطىس انسري خبطىاد كجريح نذفغ ػجهخ انجحش انؼهًٍ دبجهخ ػهًُخ  ،فكبَذ والدح ْزِ
اجملهخ ىف حهخ قشُجخ وثضقخ ػبنُخ وثكم فخش واػزضاص كبَذ انجذاَخ إصذاس ػذدٍَ يف
انؼبو حُش ثذأد ْزِ األػذاد يف ثذاَخ شهش زلشو نهؼبو ْ3311ـ (دَسًرب 1133و) .ونقذ
احزىد اجملهخ ػهً فشػني يٍ فشوع انؼهى أحذمهب فشع نهؼهىو اإلَسبَُخ و اِخش نهؼهىو
انزطجُقُخ.
فًُز رنك انزبسَخ واجملهخ رصذس ثشكم دوسٌ يسزًش يزهًسخ خطًً صبثزخ وقىَخ فًُب
رُششِ يٍ أحببس يف رلبالهتب ادلخزهفخ سبػُخ أٌ رهحق ثشكبة اجملالد انؼبدلُخ ادلزخصصخ
يف حصىذلب ػهً رصُُف ػبدلٍ ػبلٍ وفقبً دلقذاس وجىدح يب رُششِ يٍ حبىس ػهًُخُ يُزجؼخ
ادلؼبَري ادلؼًىل هبب سبئشٍَ هبب إىل متُض َضؼهب يف يصبف اجملالد راد انزًُض انؼبدلٍ .وحنٍ
َسؼً أٌ َكىٌ انُشش فُهب ثؼىٌ اهلل يف أوػُخ َشش ػبدلُخ يف انقشَت انؼبجم .وَسؼً
جبْذٍَ أٌ َسزًش رضاَذ األػذاد سُىَبً يف فشوع انؼهىو اإلَسبَُخ َظشاً نإلقجبل انشذَذ
يٍ انجبحضني ػهً انُشش يف ْزا انفشع إىل جبَت سؼُُب احلضُش يف اخزُبس ُْئخ اسزشبسَخ
نهًجهخ يٍ روٌ اخلربح انكجريح يف االخزصبصبد ادلخزهفخ ممٍ َشي فُهى وهبى أٌ َجهغ ْزا
انصشح انؼهًٍ شأواً كجرياً يف سسبنزّ انيت رصجىا إنُهب.
وحنٍ ػهً َقني ثؼىٌ اهلل رؼبىل ودبسبػذح أصحبة انقشاس وانشؤي يف اجلبيؼخ أٌ
َصم هبزا انصشح انؼهًٍ إىل يشارت ػهُب رزُبست وطًىحبد مجُغ انؼبيهني فُّ وانجبحضني
ػهً حذ سىاء.

وفق اهلل على طريق النور خُطانا ...واحلمد هلل رب العاملني.
سئُس ُْئخ انزحشَش

أ.د.عبد اهلل بن حييى باصهي
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مُقوّماتُ تَقبّل الذاتِ يف الفقهِ اإلسالميّ
رجا غازي رجا العمرات 1وحممد غازي رجا العمرات

2

1

اإلسالمية ،جامعة اليرموك ،األردن
قسم الدراسات
ّ
2

كلية العلوم التربويّة ،جامعة جدارا ،األردن
ّ

Q

الذات يف ِ
هتدف الدراسةُ احلاليةُ من جهة ادلنهجية العلمية إىل اإلجابة عن سؤاذلا الرئيس اآليت :ما مقومات تقبل ِ
الفقو
ُ
ُّ ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ْ
عن ىذا السؤال ادلنهجي ُمبيّنةً أ ّن الشخصيّة تليب حاجتها لتقبّل الذات؛
اإلسالمي؟ ،وأجابت مباحث الدراسة الستة ْ
ّ
مقومات السلوك يتمثل بعضها؛ باالستثمار احلسن للقدرات واإلمكانات الفرديّة ،والتشاركيّة
من
جملموعة
تفعيلها
و
باكتساهبا
ّ
العمليّة وتكامل األدوار البنائيّة والدفاعيّة ،وتفعيل نظام الصداقة وتنميتها ،والتعبَت االنفعايل السليم ،واالستقالليّة واالعتماد
قومات وفق ُمراد األدلّة التفصيليّة؛
على الذات ،والتحرر ْ
من عقدة الذنب وادلخاوف الكربى؛ فالتفعيل ادلهتدي الطَ ّ
ردي ذلذه ادلُ ّ
تدرك قيمة ذاهتا كياناً ودوراً.
غلعل الشخصيّة ُ
الكلمات المفتاحية :تقبل الذات ،استثمار القدرات ،التشاركية ،التعبَتات االنفعالية ،االعتماد على ِ
الذات.
ُ
ّ
ّ
ّ

A

احلمد هلل مبتدأً وخرباً والصالة والسالم على
ُ
سيّدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلّمّ ،أما بعد،،،
ترتبط األظلاط السلوكيّة الصادرة عن الشخصيّة
ارتباطاً طرديّاً وعكسيّاً بدرجة تقبّل الشخصيّة لذاهتا
تقبالً مرتفعاً أو منخفضاً ،فاألظلاط السلوكيّة االغلابيّة
استناداً إىل النص ادلؤسس تصدر عن شخصيّة درجة
تقبّلها لذاهتا مرتفعة ،بينما األظلاط السلوكية السلبية
استناداً إىل نفس النص دلؤسس تصدر عن شخصية
درجة تقبلها لذاهتا منخفضة ،قال تعاىل ﴿إِنَّ َما يَتَ َقبَّ ُل
َّ ِ
ِ
ين﴾[ادلائدة ،]ٕٚ :فالشخصيّة اليت
اللوُ م َن ال ُْمتَّق َ
يقبلها اهلل تعاىل ويتقبّل منها ىي شخصية التقوى اليت
تقبل ذاهتا بدرجة تقبلها للنص ادلؤسس تقبّالً اعتقاديّاً
وعمليّاً باطناً وظاىراً؛ يُورثها الطمأنينة واالستقرار
واالستقالليّة والثقة بالطاقات والقدرات واإلمكانات

البريد االلكترونيdr_amrat@yahoo.com :

وحسن توجيهها بكفاءة وجدارة ،ويورثها كذلك القدرة
على الوقوف بوجو التحديات بكل مسؤولية ،وعلى
التح ّكم االغلايب باالنفعاالت وتوجيهها الوجهة
السليمة ،وعلى التفاعل االجتماعي االغلايب مع كل
احللقات االجتماعيّة .بينما الشخصية ادلتنافرة مع
النص ادلؤسس ىي شخصيّة مضطربة تقبّلها لذاهتا
منخفض وىي كذلك متناقضة واهنزامية ومنطوية
ومكتئبة وال ٘تتلك القدرة على االختيار واٗتاذ القرارات
ادلناسبة وتعيش يف دائرة الشك والفشل وثقتها بنفسها
مهزوزة وعندىا القابلية دلمارسة األظلاط السلوكيّة
أدل على ذلك من
ادلنحرفة والشاذة واإلجراميّة؛ وال ّ
موقف ابٍت آدم عليو السالم إذ كان قابيل على تنافر
مع النص ادلؤسس ما أثّر سلباً على درجة تقبّلو لذاتو؛
ُ
األمر الذي دفعو لالعًتاض على تقبّل اهلل تعاىل لقربان
ىابيل شخصية التقوى اليت ٘تتلك أعلى درجات تقبل
ردمد8001 - 0606 :
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مُقوّماتُ تَقبّل الذاتِ يف الفقهِ اإلسالميّ

الذات ادلضبوطة بالنص ادلؤسس؛ كما ودفعو كذلك
للتفكَت اجلاد ٔتمارسة سلوك اإلجرام والقتل ْتق أخيو،
ْح ِّق إِ ْذ قَ َّربَا
قال تعاىل ﴿ َواتْ ُل َعلَ ْي ِه ْم نَبَأَ ابْ نَ ْي آ َ
َد َم بِال َ
قُربانًا فَ ت ُقبِّل ِمن أ ِ ِ
ال
َخ ِر قَ َ
َم يُتَ َقبَّ ْل ِم َن ْاْل َ
َْ ُ َ ْ َ
َحدى َما َول ْ
َّك﴾[ادلائدة ،]ٕٚ :وشلا يدلل على التزام
َألَقْتُلَن َ
شخصية ىابيل بادلصدر ورفضها شلارسة أيّة أظلاط
سلوكيّة منحرفة تسمها االضطراب وٗترجها
عن أطر الشخصيّة السويّة وٗتفض من درجة
تقبّل الذات لديها؛ أ ّهنا مل تفكر البتة بالقتل واإلجرام
حىت ولو مارست شخصية قابيل القتل يف حقها سلوكاً
ِ
َي يَ َد َك
سط َ
ْت ِإل َّ
عملياً واقعاً ،قال تعاىل ﴿لَئ ْن بَ َ
لِت ْقت لَنِي ما أَنَا بِب ِ
اف
َخ ُ
ك إِنِّي أ َ
ك ِألَقْتُلَ َ
اس ٍط يَ ِد َي إِلَيْ َ
َ
َُ َ
ِ
ين﴾[ادلائدة .]ٕٛ :واستناداً إىل
اللَّ َو َر َّ
ب ال َْعالَم َ
تعد احلاجة إىل التقبّل حاجة رئيسة تسعى
السابق ّ
الشخصيّة إىل تلبيتها وإشباعها؛ وصوالً إىل حالة عامة
من االستقرار واالطمئنان؛ تصدر عنها األظلاط
السلوكيّة السويّة ادلهتدية بسهولة ويسر ،بينما عدم
التقبّل من أكرب العقوبات اليت ق ْد ينشطر عنها؛
رلموعة من األظلاط السلوكيّة ادلنحرفة اليت قد تُ ْردي
ُ
فاعلها يف القلق واالضطرابات النفسيّة .وتسلّط
ادلقومات اإلجرائيّة اليت
الدراسة احلاليّة النظر إىل بعض ّ
يُسهم ٖتقيقها ٖتقيقاً طرديّاً بالنسبة لعددىا بتلبية
حاجة الشخصيّة للتقبّل الذايت ادلفضي باحلالة العامة
ُ
إىل التقبّل اجملتمعي.

منها والسلبية؛ وذلك بقصد تعزيز االغلايب وإطفاء
السليب وفق مقتضيات مصادر الفهم العمليّة وصوالً
ومهتدية من السويّة والتكيّف
بالشخصيّة إىل حالة شليزة ُ
واالستقرار والطمأنينة تقوم على إثرىا ٔتقتضيات
االستخالف والشهود احلضاري ادلهتدي ادلستند إىل
هتدف الدراسةُ
الفهم اإلسالمي العملي ُمنطلقاً وغايةُ .
احلاليّةُ من جهة ادلنهجيّة العلميّة إىل تسليط الضوء
على بعض مقومات تقبّل الذات ادلستنبطة من األدلّة
التفصيليّة العمليّة؛ بغية تفعيلها وتطبيقها؛ وصوالً
بالشخصيّة إىل حالة عامة مهتديّة من السويّة والتكيّف
واالستقرار ادلنتج الذي على أثره تتمايز الشخصيات
ُ
فكراً وسلوكاً ،وبناءً على ذلك ؽلكن ٖتديد ُمشكلة
مات تقبّل
قو ُ
الدراسة احلاليّة بالسؤال الرئيس اآليت :ما ُم ّ
الذات يف ِ
ِ
اإلسالمي؟.
الفقو
ّ

أىمية الدراسة:
تظهر أعليّة الدراسة احلاليّة من كوهنا دراسة
تؤصل دلقومات تقبّل الذات من خالل النص
تأصيليّة ّ
الفقهي القائم على الفهم ادلهتدي دلصادر اإلسالم
العمليّة؛ ويف ذلك دليل على سبق الفقو اإلسالمي
ومرونتو وقابليتو للتطبيق واإلنزال ادلهتدي على كافة
رلاالت احلياة ،كما وتستثمر الدراسة احلاليّة ضغط
احلكم الشرعي الدافع ضلو التطبيق بغية إكساب
الشخصية مقومات تقبّل الذات فكراً وسلوكاً؛ وصوالً
هبا إىل نقطة الفقو ادلفضية إىل حالة عامة من الطمأنينة
واالستقرار الدافعة ضلو التفاعل االغلايب مع كافة عناصر
ىدف الدراسة وسؤالها:
يهتم الفقو اإلسالمي باعتبار سلطتو التطبيقية العملية االستخالفيّة ،كما وتُقدم الدراسة احلاليّة
ّ
الضاغطة ٔتفهوم تقبل الذات اىتماماً شليزاً باعتباره مقياساً سلوكياً مكوناً من ستة درجات تستطيع
ّ
مفهوماً سيكولوجياً يتضمن ُزلركات السلوك االغلابية الشخصية قياس درجة تقبّلها لذاهتا وفق مقوماتو
ّ
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القياسية ادلعتمدة بغية تعزيز االغلابيات وإطفاء تقبّ ُل ال ات :رلم وو ادلقوم ات وادلرتك زات القوليّ ة
السلبيات ،كما وتربز الدراسة احلاليّة جهود فقهاء
والسلوكيّة اليت باكتساهبا وتفعيلها تدرك الشخصيّة
اإلسالم يف تنشيط الدراسات الًتبويّة النفسيّة وتفعيلها،
قيمة ذاهتا كياناً ودوراً.
وتعد الدراسة احلاليّة دعوة للبحث يف رلال الًتبية
المي :الفه م اإلس المي ادلس تكمل لش روطو
كما ّ
الفقوُ اإلس ّ
الفقهية باعتباره رلاالً مهما من رلاالت الًتبية
مجيعه ا يف اس تنباط األحك ام الش رعيّة العمليّ ة م ن
اإلسالميّة وعلم النفس اإلسالمي.
األدلّة التفصيليّة.

حدود الدراسة:
استثمار القدرات :تنمية القدرات ادلتاحة وشلارستها
تنضبط الدراسة احلالية ٔتحددين منهجيُت؛ األول
شلارسة شاملة وفق ادلصدر ادلعتمد دوظلا إفراط أو
فكري يتعدى احلدود ادلذىبيّة الفقهيّة ادلؤطّرة ليشمل
تفريط.
التعامل ادلهتدي مع مصادر اإلسالم العمليّة التفصيليّة التشاركيّة :تعاون وتكامل منظم بُت كل مستويات
وصوالً إىل فهم نسقي مهتدي للنص الفقهي ،والثاين
األدوار الفاعلة يتجاوز عمليات التهميش
موضوعي اختياري يتمثل باختيار مق ّومات؛ االستثمار
واإلقصاء يف كل أدوار احلركة احلياتية التخطيطيّة
احلسن للقدرات واإلمكانات الفرديّة ،والتشاركيّة
والتنفيذيّة والتقوؽليّة.
العمليّة وتكامل األدوار البنائيّة والدفاعيّة ،وتفعيل نظام التعبيرات االنفعاليّة :الطريقة ادلهتدية ادلتوازنة اليت
الصداقة وتنميتها ،والتعبَت االنفعايل السليم،
تتبعها الشخصية لبث مشاعرىا وأحاسيسها
من عقدة
وعواطفها ٕتاه األفراد واألظلاط السلوكيّة وادلنظومة
واالستقالليّة واالعتماد على الذات ،والتحرر ْ
الذنب وادلخاوف الكربى؛ دلعاجلتها وللتدليل على أ ّهنا
القيميّة واالجتماعيّة السائدة وٕتاه رلريات احلركة
تشكل مقياساً سلوكيّاً عمليّاً ؽلكن للشخصيّة أ ْن تقيس
احلياتيّة ّتميع مكوناهتا وتفريعاهتا.
على درجاتو نسبة تقبّلها لذاهتا إغلاباً أو سلباً.
االعتماد على ال ات :قدرة الشخصيّة على تصريف
منهج البحث:
عن سؤال الدراسة الرئيس باستخدام
٘تّت اإلجابة ْ
أكثر من منهج ْتثي ،فقد متّ استخدام ادلنهج الوصفي ُخطة البحث:
االستقرائي يف التعامل مع نصوص األدلّة التفصيليّة،
يشتمل البحث احلايل على :مقدمة ،وستة
ومتّ استخدام ادلنهج التحليلي االستنباطي يف ٖتليل مباحث ،وخا٘تة ،وىي على النحو اآليت:
قومات تقبّل الذات منها.
المبحث األول :االستثمار احلسن للقدرات
ىذه النصوص واستنباط ُم ّ
التعريفات اإلجرائية:
واإلمكانات الفرديّة.
تتضمن الدراسة احلاليّة رلموعة من ادلصطلحات المبحث الثاني :التشاركيّة وتكامل األدوار.
اليت ؽلكن تعريف بعضها إجرائياً باآليت:
المبحث الثالث :تفعيل نظام الصداقة وتنميتها.
معظم أمورىا الفكريّة والسلوكيّة باستغناء تام أو
شبو تام والدؽلومة النسبية على ذلك.
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اللفظي بعد ذلك بقولو (إنّك ض عيف) إش ارة واض حة
المبحث الرابع :التعبَت االنفعايل السليم.
المبح ث ال ام  :االس تقالليّة واالعتم اد عل ى إىل أ ّن منص ب الوالي ة ال يق ع ٖت ت إمكان ات أيب ذر
وقدرات و؛ فوص ولو إىل حال ة م ن التكيّ ف واالس تقرار
الذات.
المبح ث الس ادس :التح رر م ن عق دة ال ذنب النفسي واالجتماعي ترفع من درجة تقبّل ال ذات لدي و؛
ال تكون إالّ باالىتمام العملي ٔت ا يق ع ٖت ت قدرات و م ن
وادلخاوف الكربى.
األق وال واألعم ال ،ويعلّ ق اإلم ام الن ووي (ٕٖٜٔى ،
ال اتمة :تضمنت أىم نتائج البحث وتوصياتو.

المبح ث األول :االس تثمار الحس ن للق درات جٕٔ :صٕٓٔ) عل ى ى ذا احل ديث بقول و" :ى ا
عظيم في اجتن اب الوالي ات الس يّما لم ن ك ان
واإلمكانات الفرديّة:
أصل ٌ
ٌ
يب دأ تق دير الف رد لذات و عن دما ي درك وس ع طاقات و في و ض عف ع ِن القي ام بوظ ائف تل ك الوالي ة" ،ولع ّل

وقدرات و؛ وغلعله ا زل وراً ض ابطاً ألظلاط و الس لوكيّة،
فيم ارس منه ا م ا يتناس ب وى ذه الق درات والطاق ات،
ويتجن ب منه ا م ا ال ينس جم وقدرات و وطاقات و؛ وص الً
إىل حال ة عام ة م ن التكيّ ف واالس تقرار النفس ي
واالجتم اعي تُ ْعل ي م ْن درج ة تقبّ ل ال ذات ل دى الف رد،
ف أبو ذر الغف اري رض ي اهلل عن و عل ى قيمت و ومكانت و
العظيم ة يف اإلس الم دل ا طل ب الوالي ة اعت ذر الرس ول
ّ
ص لى اهلل علي و وس لّم ع ن تلبي ة طلب و؛ أل ّن منص ب
ِ
وطاقات أيب ذر وقدراتو الفرديّة ،فعن
الوالية ال ينسجم

الص راو النفس ي ينش أ بالغال ب ب ُت ذات الف رد احلقيقيّ ة
وذات و ادلثاليّ ة عن دما ي بخس الف رد قدرات و وإمكانات و
ويضع سقف طموحاتو أدىن بكثَت من س قف إمكانات و
وقدرات و ،وك ذلك عن دما يرف ع س قف طموحات و ع ن
سقف إمكاناتو وقدراتو رفعاً عالياً ال قِبَ ل ل و ب و؛ ففتي ل
الص راو النفس ي ال ذي يك در عل ى الف رد حيات و ويه در
عليو إمكاناتو وقدراتو ويصرفها إىل غ َت وجهته ا ادلق ّدرة
ذل ا ى و فج وة اإلمكان ات والق درات الكب َتة ال يت تفص ل
ب ُت س قف اإلمكان ات والق درات وس قف الطموح ات

يا أبا ذر إنّك ضعيف ،وإنّها أمان ة وإنّه ا ي وم القيام ة

قل ة مع رفتهم بأنفس هم" (أب و نع يمٔٗٓ٘،ى  ،جٓٔ:
صٓ ،)ٖٙف ادلطلوب تنمي ة ش املة ومهتدي ة لق درات
الف رد وإمكانات و وتزوي ده ٔته ارات ادلث ابرة والص رب؛ بغي ة
ٖتقي ق طموحات و ال يت تس توعبها قدرات و وإمكانات و ،وم ن
الض روري ك ذلك تزوي د الف رد ٔته ارات معرف ة نقط ة
التوازن النفس ي ال يت تفص ل ب ُت الق درات والطموح ات؛
ليق ف عن دىا وص والً إىل حال ة عام ة م ن التكيّ ف
النفس ي واالجتم اعي ٖتف علي و ذات و ،وق د ج اء يف

وراق" :م ن جه ل ق در نفس و
أيب ذر رضي اهلل عنو أنّو قال" :قلت ي ا رس ول اهلل أال واآلم ال ،ق ال أب و عل ي ال ّ
ثم قال :عدل على نفس و وع دل عل ى غي ره ،وآف ة الن اس م ن
تستعملني؟ قال :فضرب بيده على منكبيّ ،

وأدى ال ي
خ ي وندام ة ،إالّ م ن أخ ىا بحقه ا ّ
علي و فيه ا" (مس لم ،د.ت ،رق م احل ديث،)ٕٔٛ٘ :
ويع د ض رب الرس ول ص لى اهلل علي و وس لّم عل ى منك يب
أيب ذر الغفاري مجعاً للذىن ودفع اً للًتكي ز يف معطي ات
اإلجابة؛ لتطبيقها والعمل ٔتقتضاىا ،ويف ُمنادة الرس ول
ص لى اهلل علي و وس لّم أليب ذر با و( ي ا أب ا ذر) ،ويف
اس تخدامو ص لى اهلل علي و وس لّم ألس لوب التوكي د
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فيض القدير مرفوع اً":رح م اهلل م ْن ع رف ق در نفس و؛ وخلود إعجازه فقد متّ ٗتليد مب دأ الش ورى ال ذي يس هم
فاس ترا " (ادلن اوئٖ٘ٙ ،ى  ،رق م احل ديث :تفعيل و عل ى طريق ة ال نص ادلق ّدس ٔتقاوم ة الفك ر
ٓٗٗٗ) ،فالوصول إىل درجة من تقبّل ال ذات تس ًتي اإلقص ائي ال ذي ي ورث التهم يش والنب ذ وع دم التقبّ ل،
ورى بَ ْي نَ ُه ْم﴾[الشورى،]ٖٛ :
على أثرىا الشخصية؛ يتم عن طري ق االس تثمار احلس ن قال تعاىلَ ﴿ :وأ َْم ُرُى ْم ُش َ
للقدرات واإلمكانات من غَت تقصَت وال تقاعس ،وعن فمنظوم ة العم ل اإلس المي تس توجب تفعي ل التش اركيّة
طري ق ٕتني ب ال نفس عن اء ال دخول يف معًتك ات ص عبة وتكام ل األدوار يف التخط يط والتنفي ذ وحص د النت ائج
غ َت مض مونة النت ائج؛ بغي ة ٖتقي ق بع ض الطموح ات والتقي يم وص والً إىل سلرج ات يقبله ا اجلمي ع؛ أل ّهن ا م ن
واآلم ال ال يت ال تق ع ٖت ت ق دراهتا وإمكاناهت ا؛ م ا يه در إنت اج اجلمي ع .وغل د الن اظر أ ّن احلك م الش رعي "متعل ق
عليها وقتها وذاهتا ويوقعها يف بوتقة القلق واالضطراب .بأفع ال ادلكلف ُت" (النف راوئٗٔ٘ ،ى  ،جٔ:
ص)ٔٙٔ:؛ وأ ّن أحكام و ٗتتل ف ب اختالف أح واذلم
المبحث الثاني :التشاركيّة وتكامل األدوار:

"ف ي الق درة والعج والعل م والجه ل" (اب ن الق يم،
-ٜٔٛٙب ،جٖ :ص٘) ،ق ال اب ن تيمي ة (د.ت-أ،
ج ٜٔ :ص" :)ٔٗٗ :األحك ام الش رعيّة ٗتتل ف
ب اختالف أح وال ادلكلف ُت" ،فك ّل ظل ٍط س لوكي ص ادر
ع ن ادلكلف ُت ل و زل ل حك م يف الفق و اإلس المي؛ ف ال
أي ظل ٍط س لوكي ص غَتاً
رل ال لنب ذ أو إعل ال أو إقص اء ّ

ػل ارب الفق و اإلس المي ثقاف ة الفك ر اإلقص ائي
االس تثنائي؛ فالك ّل يف ادلنظ ور الفقه ي متع اونون
ومتش اركون وسلطط ون ومنف ذون ومس ئولون ع ن نت ائج
التنفي ذ االغلابيّ ة منه ا والس لبيّة؛ وى ذا م ا ي ورث الك ّل
اجملتمع ي حلم ة األفك ار وادلش اعر واألظل اط الس لوكيّة
ويعلي من ثقافة اجلسد اجملتمعي الواحد ،الذي تتكامل
في و األدوار والواجب ات وتتعاض د ض من إط ار احلرك ة ك ا َن أم كب َتاً ،خ َتاً ك ا َن أم ش راً ،ق ال تع اىل﴿ :فَ َم ْن
ال َذ َّرٍة
ال َذ َّرٍة َخ ْي ًرا يَ َرهُ َوَم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
احلياتيّ ة االرتقائيّ ة ،ق ال ص لى اهلل علي و وس لّم" :أن ت يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
عل ى ثغ ٍ
رة م ن ثُغ ر اإلس الم ف ال ي ؤتين م ن قبل ك" َش را يَ َرهُ﴾[الزلزل ة ،]ٚ:ٛ:فجمي ع األظل اط الس لوكيّة
(األلب اين ،د.ت ،رق م احل ديث ،)ٔٔٙ٘ :فض مَت الصادرة عن ادلكلفُت ذات بال وتقدير واىتمام يف نظر
"أن ت" يف احل ديث يع ود عل ى ك ل ادلس لمُت بتن وو الش ارو؛ م ا ُؼللّ ي ذواهت م ع ن الش عور ب التهميش والنب ذ
أدوارى م وواجب اهتم فكله ا أدو ٌار مهم ةٌ ذات ب ٍال وزل ل واإلقص اء؛ ال ذي ق ْد يس بب ذل م الكث َت م ن القل ق
تقدير يف منظومة العمل اجملتمعي البنائي والدفاعي ،وال واالض طراب؛ ف ًتاىم يلت ّف ون ح ول ال نص ادلق ّدس ال ذي
غل وز ْت ال م ن األح وال إقص ائها أو االنتق اص م ن يُق ّدرىم ويعل ي م ن وزن ذواهت م .ويف أحك ام العب ادات
ات ل دوار وادلعامالت والعقوب ات مس احة اختي ار واس عة مض بوطة
دمات ومتمم ٌ
قيمته ا؛ ف األدوار الص غَتة مق ٌ
الكب َتة ،واألدوار الكب َتة ى ي يف رلموعه ا أدو ٌار جزئي ةٌ ب النص يس تطيع ادلكل ف م ن خالذل ا أ ْن ؼلت ار احلك م
متكامل ة ومًتابط ة ،فالعالق ة ترابطيّ ة تكامليّ ة ب ُت أدوار الش رعي ال ذي يتناس ب وظرف و وقدرات و؛ وب ذلك يش عر
فع ال يف اختي ار وإن زال م ا يناس بو م ن
البن اء وال دفاو ص غَتىا وكبَتى ا .وٓتل ود ال نص ادلق ّدس بأنّ و ش ريك ّ
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األحكام الشرعيّة على نفسو ،ومثال ذلك قال ابن عبد هب ا بع ض ادلتعلم ُت ،وعل ى ادلعل م اجلل وس عل ى وض عية
ال رب (ٕٓٓٓ ،جٕ :صٕٕ٘)" :المس افر ُم يّ ر ف ي تس ّهل م ن عمليّ ة التواص ل ب ُت ك ل ادلتعلم ُت ومرك ز
القصر واإلتمام ،كما ىو ُم يّر في الفطر والصيام" .التعل يم ،ق ال الش ربيٍت (٘ٔٗٔى  ،جٕ :ص:)ٙٔٙ
وس ّداً لب اب اإلقص اء والنب ذ االجتم اعي؛ ح ّرم اإلس الم "يجل عل ى مرتف ع كدك ة؛ ليس هل علي و النظ ر إل ى
مناجاة االثنُت دون الثالث بغَت رضاه؛ أل ّن ذلك طريق الن اس وعل يهم المطالب ة" ،فَ ِج ْلس ة ادلعل م ووقْفت و غ َت
مؤدية إىل إقصاء الثالث ونبذه وإعلالو؛ وطريق إلص ابتو ادلدروس ة؛ ق د تقص ي بع ض ادلتعلم ُت ع ن التواص ل
بالض يق والقل ق واالض طراب والت ّربم الن اتج ع ن الش عور احلقيقي مع ادلعلم ،وعل ى ادلعل م اس تخدام لغ ة التواص ل
الفع ال م ع
بع دم التقبّ ل ،ق ال ص لى اهلل علي و وس لّم" :إذا كن تم الس هلة والواض حة؛ ال يت ٘تكن و م ن التواص ل ّ
ثالث ة ف ال يتن اجى اثن ان دون ص احبهما؛ ف ّن ذل ك مجي ع ادلتعلم ُت ،ق ال اب ن الص الح (ٔٗٓٚى  ،جٔ:
يُح ن و" (مس لم ،د.ت ،رق م احل ديث ،)ٕٔٛٗ :صٗ :)ٚعل ى ادلعل م أ ْن "تك ون عبارت و واض حة
والنه ي ال وارد ٔتص طل "ف ال يتن اجى" للتح رًن؛ فاإلم ام ص حيحة؛ بحي ث يفهمه ا العام ة ،وال ت دريه ا
مس لم عن ون للب اب بقول و" :ب اب تح ريم مناج اة

االثن ين دون الثال ث بغي ر رض اه" ،ودل ا ك ا َن ادلوق ف
ّ
التعليم ي ى و مفت اح التعام ل احلقيق ي م ع ك ل رل االت
فيجب
احلياة وسلرجاتو مكاهنا التطبيق الذايت واجملتمعي؛
ْ
أ ْن يُن ّزه منهجيّ اً ع ن ك ّل عملي ات اإلقص اء والنب ذ
واإلعل ال ادلقص ودة وغ َت ادلقص ودة ال يت ق ْد ٘ت ارس عل ى
بع ض ادلتعلم ُت داخل و؛ فعل ى ادلعل م كخط وة أوىل إدارة
ادلوقف التعليمي م ن خ الل األى داف التعليميّة القائم ة
عل ى أس اس الق درات والطاق ات التعليميّ ة ،ق ال اب ن

الق يم (ٖ ،ٜٔٚجٕ :صٕ٘ٓ)" :فَاوت اهلل سبحانو

ب ين ق وى األذى ان ،كم ا فَ اوت ب ين ق وى األب دان"؛
فيحس ن أ ْن يش ارك ك ل ادلتعلم ُت يف اختي ار ووض ع
وتنفي ذ وتقي يم األى داف التعليميّ ة اجلزئيّ ة ال يت تتناس ب
وق دراهتم وطاق اهتم الفرديّ ة؛ م ا غلع ل ادلوق ف التعليم ي
قائم اً عل ى أس اس العم ل التش اركي التك املي غ َت
اإلقصائي؛ كم ا ويُطَ ّه ر ذل ك ذوات ادلتعلم ُت ع ن هتم ة
النب ذ واإلقص اء وع دم التقبّ ل ال يت ق ْد يُطْلقه ا أو يش عر

ال اص ة" ،فلغ ة التواص ل الركيك ة الض عيفة ادلش ّوىة ق د
تُقص ي طرف اً م ن ادلتعلم ُت ،كم ا تفع ل لغ ة التواص ل
ص عبة ادلف ردات والًتاكي ب نف س الفع ل فتقص ي طرف اً
آخ راً م ن ادلتعلم ُت ،فعل ى ادلعل م اس تخدام لغ ة التواص ل
التش اركيّة ال يت يتفاع ل معه ا مجي ع ادلتعلم ُت؛ لتحقي ق
أى داف ادلوق ف التعليم ي ،وعل ى ادلعل م ط رح واجب ات
ادلوق ف التعليم ي وفروض و جلمي ع ادلتعلم ُت دوظل ا إقص اء
لط رف عل ى حس اب ط رف؛ ف ذلك يُث َت القل ق
واالض طراب ويُ ْغ ري بع دم ادلتابع ة ،فالرس ول ص لى اهلل
عليو وسلّم كا َن يطرح واجبات ادلوقف التعليمي النب وي
للجمي ع دوظل ا اس تثناء أو ع زل ،وم ن ذل ك عل ى س بيل

ادلث ال م ا رواه ج ابر رض ي اهلل عن و ق ال :ق ال النب ي

صلى اهلل عليو وس لّم" :م ن ي أتني ب ب ر الق وم" ،ي وم
ثم قال" :من يأتيني ب بر
األح اب ،قال ال بير :أناّ ،

القوم" قال ال بير :أنا ،فق ال النب ي ص لى اهلل علي و

وس لّم" :إ ّن لك ّل نب ّي حواري اً وح واري ال بي ر"
(البخ اري ،ٜٔٛٚ ،رق م احل ديث ،)ٕٜٙٔ :فالرس ول
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ص لى اهلل علي و وس لّم ف ت طل ب إتيان و ٓت رب ب ٍت قريظ ة
جلمي ع احلض ور دوظل ا اس تثناء أو إقص اء أو ع زل ،وك رر
ذلك صلى اهلل عليو وس لّم م رتُت بلغ ة واض حة مفهوم ة
للجمي ع؛ ح ىت ُؼل رب اجلمي ع ب أ ّن ادلوق ف التعليم ي ي دار
ع ْن طري ق األى داف والنتاج ات القائم ة عل ى أس اس
الفروق الفرديّة؛ وحىت يُْنب يهم ب أ ّهنم ش ركاء متع اونون يف
اٗتاذ القرارات ويف تنفيذ اإلجراءات ويف تقاسم النتائج.
تَ ْقبل الشخصيّة ذاهتا عندما يَقبل اجملتم ع بأدوارى ا
البنائيّ ة والدفاعيّ ة ويع ًتف بقيم ة عمله ا ويُق ّدر ت أثَته
وج وداً وغياب اً يف منظوم ة العم ل اجملتمع ي الًتاكم ي،
وغ َت ذل ك م ن اإلعل ال وع دم التقبّ ل؛ ق ْد ي دفع
بالشخص يّة إىل االنس حاب واالنط واء عل ى ال ذات
وفقدان الثقة بالقدرات ،وق ْد ي دفع هب ا ك ذلك إىل إب راز
دورى ا بالوس ائل الس لبيّة ادلخالف ة للنس ق االجتم اعي
ادلطبّق ،ويف احلالتُت السابقتُت تضعف فرص الشخصيّة
يف التقبّل الذايت واخلارجي ،وال سبيل للخروج من ذلك
إالّ بتفعيل مبدأ التشاركيّة وتقسيم األدوار وفق القدرات
واإلمكان ات والقب ول ٔتخرجات و يف منظوم ة العم ل
اجملتمعي تعزيزاً وتقوؽلاً وفق أصول ادلنهج ادلعتمد.
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مركزيّة ادلصدر ،ودلا ك ان لنظ ام الص داقة أث ٌر فاع ٌل عل ى
ّ
ذوات األف راد؛ صل د أ ّن أحك ام الفق و اإلس المي ت دفع
بإت اه تفعي ل نظ ام الص داقة ادلهتدي ة ب ُت أف راد اجملتم ع
جعل ُسلالطة الن اس والص رب عل ى
ادلسلم ،ومن ذلك أنّو َ
خَت من العزلة والسلبيّة؛ فكث رة ادلخالط ة تتق ارب
أذاىم ٌ
على إثرىا ذوات األفراد؛ فتحصل الص داقة بي نهم ،ق ال
ص لى اهلل علي و وس لّم" :المس لم إذا ك ان ُم الط اً
خير من المسلم ال ي ال
الناس ويصبر على أذاىمٌ ،
اس وال يص ُبر عل ى أذاى م" (الًتم ذي،
يُ الط الن َ
د.ت ،رق م احل ديث ،)ٕ٘ٓٚ :كم ا أ ّن ادلس لم الفاع ل
ومقوم ات بن اء عالق ات
غل ْ
ب أ ْن ؽلتل ك مه ارات ّ
الص داقة ادلهتدي ة م ع اآلخ رين ،ق ال رس ول اهلل ص لى
اهلل علي و وس لّم" :الم ؤمن مألف ة ،وال خي ر ف يمن ال

يَ ألف وال يُؤل ف" (اب ن حنب ل ،د.ت ،رق م احل ديث:
ادر عل ى بن اء عالق ات ص داقة
ٔ)ٕٕٜٛ؛ فادلس لم ق ٌ
متين ة م ع مجي ع الطب ائع؛ المتالك و خاص ية األلف ة ال يت
على إثرىا يستطيع أن يؤلّف حىت بُت الطباو ادلختلفة،
كم ا ووض ع الفق و اإلس المي رلموع ة م ن القواع د
وادلنطلق ات؛ حلف نظ ام الص داقة؛ وحلف مس اره ع ن
المبحث الثالث :تفعيل نظام الصداقة وتنميتها:
عد
اخلروج عن اخلط ادلهتدي ادلرسوم لو ،ومن ذلك أنّو ّ
يُع ّد نظ ام الص داقة والص حبة الق ائم عل ى أس اس
ب ع دم تق ويض أركان و
نظ ام الص داقة نظام اً عزي زاً غل ْ
تواف ق اجل نس والعم ر ادلتق ارب؛ حاج ًة فطريّ ًة يس عى لسفاس ف األم ور ،ق ال الس لمي (ٓ ،ٜٜٔصٖ:)ٙ
الف رد إىل تلبيته ا عل ى خ ط ط ول مس ارات حيات و على "المؤمن إذا ظفر ب أ أو ص ديق أ ْن ال يُض يعو،
ِ
ادلتع ددة؛ أل ّهن ا م ن ُموجب ات تقبّ ل ال ذات؛ فجماع ة ويعل م أ ّن األخ ّوة والص داقة ع ي ة" ،كم ا وب ُّت أ ّن
الرف اق تُ ْش عر الف رد ب القبول االجتم اعي وأنّ و موض ع بعض االضلرافات الفكريّة والسلوكيّة ال ٕتيز للصديق أ ْن
تقدير اآلخرين واىتماماهتم ،كما وتعمل عل ى إكس اب ينقل ب عل ى ص ديقو؛ فالص ديق ادلنح رف ع ن ج ادة
ُ
أعضائها الكثَت من اخل ربات وادله ارات احلياتيّة بنج اح؛ الصواب أحوج ما يك ون لص ديقو الص ال؛ ليأخ ذ بي ده
ٍ
ٍ
تم بطُ رق غ َت إلزاميّ ة بعي دة ع ن يف مث ل ى ذا الظ رف ،حك ا الغ زايل (د.ت ،جٕ:
أل ّن التعل يم داخله ا ي ّ
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مُقوّماتُ تَقبّل الذاتِ يف الفقهِ اإلسالميّ

صٗ" )ٔٛع ن أخ وين م ن الس لف انقل

أح دىما اإلخوان :بالبش ر ،واالنبس اط ،وت رك اإلنك ار عل يهم

ع ن االس تقامة ،فقي ل ألخي و :أال تقطع و وتهج ره،
لم ا وق ع
فقال :أحوج م ا ك ان إل ّي ف ي ى ا الوق ت؛ ّ

ف ي عثرت و أ ْن آخ بي ده ،وأتلطّ ف ل و ف ي المعاتب ة،
وأدعو لو ب العود إل ى م ا ك ان علي و" ،ولدؽلوم ة عالق ة
الص داقة ب ُت األص دقاء متّ رب ط سلرجاهت ا باخلَتيّ ة

الدافع ة ،ق ال رس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم ":خي ُر
األصحاب عن د اهلل خي رىم لص احبو ،وخي ُر الجي ران

عن د اهلل خي رىم لج اره" (الًتم ذي ،د.ت ،رق م
احل ديث ،)ٜٔٗٗ :فاألص دقاء يف تن افس داف ع عل ى
فكل ٍ
عمل َخ ٍَّت يقابل و
مدار أعمال الصداقة وسلرجاهتا؛ ّ
اآلخ ر بعم ل َخ ٍَّت آخ ر مش فوعاً بال دعاء لفاعل و ،وى ذا
التنافس على اخلَتيّة بُت األصدقاء ػلف نظام الصداقة
وػلميه ا ع ن االضل راف ،ودل ا ك ا َن ادل ؤمن م رآة أخي و
ّ
ؤمن
ادل
م":
ل
وس
و
علي
اهلل
لى
الواض حة؛ ب دليل قول و ص
ّ
ُ
م رآة ادل ؤمن "(أب و داوود ،د.ت ،رق م احل ديث:
 ،)ٜٗٔٛفتفعي ل مب دأ األم ر ب ادلعروف والنه ي ع ن
ادلنك ر والنص يحة والعِت اب بت وازن ب ُت األص دقاء ض مان
لدؽلوم ة نظ ام الص داقة واس تمراريتها ،ق ال اب ن ح زم
اس تَبقاك م ن عاتب ك ،وزى د
( ،ٜٜٔٚصٓٗ)ْ " :
في ك م ن اس تهان بس يئاتك" ،وق ال أيض اً يف ِخض ّم
حديث و ع ن النص يحة" :ول ي ك ّل ص ديق ناص حاً،
لك ن ك ّل ناص ص ديق فيم ا نص َ في و" (اب ن
حزم،ٜٜٔٚ،صٕٗ) ،مع ضرورة العلم أ ّن كث رة إنك ار
الص ديق عل ى ص ديقة يف دق ائق األم ور وعظيمه ا ق ْد
يدفع إىل خرق نظ ام الص داقة؛ أل ّن الص داقة يف األص ل
غَت قائمة عل ى نظ ام األم ر والتس لّط واةاس بة وادلراقب ة،
ق ال الس لمي (ٓ ،ٜٜٔصٖ" :)ٙوالص حبة م ع

ما لم يكن خرق ش ريعة أو ىت ك حرم ة" ،ف التوازن يف
اس تخدام مب دأ اإلق رار واإلنك ار ب ُت األص دقاء؛ ػلف
بت وازن نظ ام الص داقة وػلميه ا ع ن اخل روج الس ليب ع ن
أي نظ ام ن اج غل ب أن يك ون
مس ارىا ادلهت دي .و ّ
ُزلاطاً ٍ
بنظام واض ٍ م ن احلق وق والواجب ات ،وك ذا نظ ام
الص داقة فق د ب ُّت الفق و اإلس المي حق وق الص داقة
وواجباهت ا؛ تبيين اً ل دوار ،وتس ريعاً للتطبي ق ،وض بطاً
للمخرج ات والنت ائج ،ق ال ادلقدس ي (ٔٗٔٚى  ،جٔ:

صٖ٘ٓ)" :للمسلم على المسلم :أ ْن يستر عورت و،
ويغف ر زلت و ،وي رحم عبرت و ،ويُِقي َل عثرت و ،ويقب ل
ويرد غيبتو ،ويديم نصيحتو ،ويحفظ خلت و،
مع رتوّ ،
ويرعى ذمتو ،ويجي دعوتو ،ويقبل ىديّتو ،ويك اف
ص لتو ،ويش كر نعمت و ،ويحس ن نص رتو ،ويقض ي

رد
حاجت و ،ويش فع مس ألتوَ ،ويُ َش ّمت َعطْس تو ،وي ّ
ض التو ،ويوالي و ،وال يعادي و ،وينص ره عل ى ظالم و،
ويكف و ع ن ظلم و غي ره ،وال يس لّمو ،وال ي ل و،

ويح ّ ل و م ا يح ّ لنفس و ،ويك ره ل و م ا يك ره
لنفس و" ،فنظ ام احلق وق والواجب ات يع ّد خط اً حافظ اً
دلس ار الص داقة؛ يزي د م ن ف رص تال ه ا وتطابقه ا
وتكامله ا ،وغلع ل ك ّل ص ديق ي درك قيم ة ص ديقو،
وبالتايل ػلرص على تقبّلو وتقديره.
يدفع الفقو اإلسالمي الشخصية لالطلراط يف ِ
نظام
ّ
َ
ِ
ِ
ٍ
ص داقات مهت دي مص دره ومنقلب و ال نص ادلؤس س؛ لم ا
ُ
لنظ ام الص داقة م ن آث ار اغلابيّ ة عل ى الشخص يّة؛ فه ي
وتبص رىا
تل ّيب حاجته ا للتقبّ ل والتواف ق بدرج ة مرتفع ة؛ ّ
بقيمة دورىا يف اجلماعة واجملتمع ،فه ي ليس ت ىامش يّة
غياهب ا كحض ورىا ال قيم ة ل و؛ كم ا أ ّن نظ ام الص داقة
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نظ ٌام تعليم اي غ َت ق ائم عل ى ادلركزيّ ة فادلعلوم ات
واخلِ ربات وادله ارات مص درىا اجلمي ع وى ي مطروح ة
للجمي ع دوظل ا ف رض أو إجب ار .ق ال أب و ذر:
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عالي ة م ن التقبّ ل واالنص هار والتط ابق ب ُت ى ذه
الشخص يّات؛ تب دو عل ى إثرى ا الشخص يّات وكأهن ا
شخص يّة واح دة متكامل ة ادلش اعر والعواط ف
واألحاس يس واالنفع االت ،فكم ا أ ّن اجلس د الواح د
يتقبّ ل أعض اءه ويفتق دىا حال ة مرض ها وش كواىا وال
مقومات ذات و ووس يلتو إل٘ت ام َمهمات و
يلفظها؛ أل ّهنا من ّ
وواجبات و ،ك ذا الشخص يّات مًتابط ة ادلش اعر
واالنفع االت ُؽليزى ا وغلمعه ا التقبّ ل وتكام ل األدوار
وادلهم ات الدفاعيّ ة والبنائيّ ة عل ى مجي ع ادلس تويات،
َ
واس تناداً إىل ادلنظوم ة األخالقيّ ة؛ ت ؤدي ادلش اعر
واالنفع االت دورى ا االغل ايب يف التقبّ ل ال ذايت واخل ارجي
إذا ما انبثقت عن االيدولوجيا ،قال ابن تيمي ة (د.ت-

"الص اح الص ال خي ٌر م ن الوح دة ،والوح دة
خي ٌر م ن ص اح الس و " (اب ن أيب ش يبةٜٔٗٓ،ى ،
ج :ٚصٖٕٔ) ،فالشخص يّة ادلتوافق ة ال ؽلك ن أ ْن
تع يش دوظل ا احتكاك ات :اغلابيّ ة وس لبيّة م ع اآلخ رين؛
وٖتوذلا إىل أظلاط
تكتسب من خالذلا اخلربات وادلهارات ّ
قومة باخلربة ادلعيشة؛ ما يرفع من درجة تقبّلها
سلوكيّة ُم ّ
ل ذاهتا ،بينم ا الشخص يّة ادلتَ َقوقِع ة عل ى ذاهت ا ،ى ي
ُ
معرضة لالضطراب والقلق؛
شخصيّة َخ ٌ
داج غَت توافقيّة ّ
أي ُم ْع ًتك م ن ُمعًتك ات احلي اة
إلمكاني ة اهنيارى ا عن د ّ
أ ،جٕ :صٓٗ)" :يج ْ أ ْن يح ّ العب د م ا يحبّ و
ادلتعددة.
اهلل ،وي بغ م ا يبغض و اهلل ،ويرض ى بم ا يرض ى اهلل،
المبحث الرابع :التعبير االنفعالي السليم:
لم ا يغض

اهلل ،وي أمر بم ا ي أمر اهلل ب و،

تُع ّد ادلش اعر إح دى مكون ات الشخص يّة ّتان ب ويغض
األفك ار والس لوك ،ويُ ْقص د هب ا :تعب َتات الشخص يّة وينه ى عم ا ينه ى اهلل عن و ،وي والى م ْن يوالي و اهلل،
وردة فعلها النفس يّة ادلس تندة إىل االي دولوجيا ويع ادي م ْن يعادي و اهلل ،ويح ّ هلل ،وي بغ هلل،
وانفعاالهتا ّ
ٕتاه ُْرلريات احلياة وتعقيداهتا ومواقفها ادلتنوعة الداخليّة ويعط ي هلل ،ويمن ع هلل؛ بحي ث يك ون موافق اً لرب و
منه ا واخلارجيّ ة ،وبق در ارتب اط ادلش اعر باالي دولوجيا تعالى" ،فصدور مشاعر الشخصيّة وانفعاالهتا مضبوط ًة
ارتباط اً تَطابقيّ اً ،وص دقها ،وتوازهن ا ،وآلي ة إظهارى ا
ومنقلب اً باالي دولوجيا؛ يولّ د ل ديها تق بّالً ذاتيّ اً
ُمنطلق اً ُ
وخلوى ا ع ن الع وض التب اديل النفع ّي؛ تظه ر نإت اً ع ن توافقه ا ادلتط ابق م ع ادل نهج باطن اً وظ اىراً؛ م ا
وتنفي ذىاّ ،
حالة دافعة إىل التقبّل واالنصهار بُت الشخصيّات ال يت ينعكس عليها استقراراً وتوافقاً نشطاً دافع اً للتفاع ل م ع
ٕتمعه ا ى ذه ادلش اعر واالنفع االت ،ق ال رس ول اهلل اآلخ رين بتن وعهم؛ م ا يثم ر أيض اً قب والً خارجيّ اً زلقق اً
وادىم لق يم ِ
االصل ذاب والتواف ق اخل ارجي عل ى اتس او عمليات و،
ص لى اهلل علي و وس لّمَ " :مث ل الم ؤمنين ف ي ت ّ

وت راحمهم وتع امفهم مث ل الجس د إذا اش تكى من و ق ال رس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم" :إ ّن اهلل تب ارك
عض ٌو ت داعى ل و س ائر الجس د بالس هر
ّ
والحم ى" وتعالى إذا أح ّ عبداً نادى جبريل إ ّن اهلل ق ْد أح ّ
(مس لم ،د.ت ،رق م احل ديث ،)ٕ٘ٛٙ :فادلش اعر فالن اً فأحبّ و؛ فيحبّ و جبري ل ،ث ّم ين ادي جبري ل ف ي
فعل ة ب ُت الشخص يّات ادلؤمن ة؛ تُظه ر حال ة الس ما إ ّن اهلل ق ْد أح ّ فالن اً ف أحبّوه؛ فيحبّ و أى ل
احلقيقيّ ة ادلُ ّ
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الس ما ؛ ويوض ع ل و القب ول ف ي أى ل األرض"
(البخ اري ،ٜٔٛٚ ،رق م احل ديث ،)ٚٓٗٚ :فسلس لة
القب ول تب دأ بتطبي ق الشخص يّة للم نهج تطبيق اً ك امالً
يتناس ب وق دراهتا الفرديّ ة؛ م ا يولّ د ل ديها تق بّالً ذاتيّ اً؛
يُثم ر توافق اً واس تقراراً نَ ِش طاً ق ابالً للتفاع ل االغل ايب م ع
اآلخ رين؛ م ا يفض ي إىل قب ٍ
ول خ ارجي ع ام تك املي يف
إطار احلركة احلياتيّة واجملتمعيّة .كما ويعمل مبدأ الت وازن
االنفعايل على الرف ع م ن درج ة تقبّل الشخص يّة :ال ذايت
واخل ارجي؛ ف اضلراف انفع االت الشخص يّة ومش اعرىا
وأظلاطه ا الس لوكيّة ٕت اه اإلف راط أو التف ريط؛ يَ ِس مها
بالتعج ل واالن دفاو ،ويعزذل ا ع ن ض ابطها الفك ري
ّ
والعقل ي ،وغلعله ا مربوط ة بِ ّردات فع ل حلظيّ ة غ َت
زلسوبة النتائج؛ ويوقعها بالكثَت من األخطاء االنفعاليّة
والسلوكيّة التابعة للحالة االنفعاليّة ،ما يولّد لديها حال ًة
عام ًة م ن كب ت االنفع االت واألظل اط الس لوكيّة؛ ٕتنب اً
آلالم اإلحب اط وتربمات و؛ م ا يع زل الوس ط اة يط ع ن
التفاعل احلقيقي ادلنْتج معها؛ َويُقلل من فرصها بالتقبّل
ُ
ال ذايت واخل ارجي ،ق ال ص لى اهلل علي و وس لّم" :أحب
حبيب ك ىون اً م ا؛ عس ى أ ْن يك ون بغيض ك يوم اً م ا،
وأبغ

بغيض ك ىون اً م ا؛ عس ى أ ْن يك ون حبيبي ك

يوم اً م ا" (الًتم ذي ،د.ت ،رق م احل ديث،)ٜٜٔٚ :
ب أ ْن تق وم عل ى
فالعالق ة االنفعاليّ ة ب ُت األط راف غل ْ
أس س الت وازن االنفع ايل ْتي ث ال إف راط وال تف ريط؛
ب وال بغض؛ يُن تج
ف اغراق االنفع االت يف ح االت احل ّ
بيئ ًة س لبيّ ًة غ َت دافع ة للتقبّ ل ،ف اذا م ا انقلب ت األح وال
ب ادلف رط إىل
وتب ّدلت ادلش اعر واالنفع االت م ن احل ّ
وس ع عل ى إث ر ذل ك نق اط الض عف؛
ال بغض ادلف رط؛ تُ ّ
وتربز على أ ّهنا ذات الشخصيّة وكلها ادلتفاع ل مع و؛ م ا

يروج اجتماعيّاً إىل ضرورة ع دم قبوذل ا والتفاع ل االغل ايب
ّ
ِ
معه ا؛ كم ا وتُقوق ع آث ار االنق الب االنفع ايل الس لبيّة
ص رفها ع ن قب ول اآلخ رين
الشخص يّة ح ول ذاهت ا ،وتَ ْ
والتفاع ل االغل ايب معه م؛ َٕتنب اً خل ربات االنق الب
من
االنفعايل ادلؤدلةّ ،أما يف حاالت االنقالب االنفعايل ْ
ب ادلف رط ف ا ّن ذل ك غ َت كفي ل
ال بغض ادلف رط إىل احل ّ
بازال ة عوائ ق التقبّ ل الراكس ة ب ُت األط راف إزال ًة تام ًة؛
إلنع دام الثق ة االنفعاليّ ة ب ُت األط راف ،فالبغض اء ؽلك ن
أ ْن تُذكى بينها مرة أخرى؛ لقيام مربراهتا يف النفوس؛ ما
وجس واحل ذر؛ وؽلن ع م ن
ْ
يص با العالق ات بال دخن والتَ ّ
وجود تقبّل تام مبٍت على الثق ة ب ُت األط راف ،ويف كلت ا
ح اليت االنق الب االنفع ايل تق ع الشخص يّة ٖت ت ت أثَت
تأني ب ال ذات ولومه ا؛ لع دم التزامه ا ٔتب دأ الت وازن
االنفع ايل أثن اء إقام ة عالقاهت ا االنفعاليّ ة الس لوكيّة م ع
اآلخ رين .كم ا وٖتظ ى الشخص يّة ال يت ٖت ّول انفعاالهت ا
االغلابيّ ة إىل شلارس ات س لوكيّة اغلابيّ ة بالتقبّ ل ال ذايت
واخل ارجي أكث ر م ن الشخص يّة ال يت تكتف ي ب التنظَت
االنفع ايل دوظل ا س لوك؛ إذا التفعي ل وف ق الق درات
ب فقه اي يُ َع زز م ن مقوم ات
واإلمكان ات ادلتاح ة مطل ٌ
التقبّ ل ومبادئ و انفعاليّ اً وس لوكيّاً ،فانفع االت الر ة
حق الكبَت مثالً ال واردة يف قول و ص لى
وانفعاالت معرفة ّ
رحم ص غيرنا ويع رف ح ّق
اهلل علي و وس لّمَ " :م ْن ل م ي ْ
كبيرن ا؛ فل ي ِمنّ ا" (احل اكم ،ٜٜٔٓ ،رق م احل ديث:
ٖٖ٘ ،)ٚادلطلوب إخراجها من إطارى ا ادلع ريف النظ ري
وٖتويله ا إىل أظل اط س لوكيّة شلارس ة يف رلري ات احلي اة
ادلعيش ة وتش عيباهتا دوظل ا اكتف اء بالش ق التنظ َتي فق ط،
ويش َت الض مَت ادلتص ل "ن ا" يف كلم يت "ص غيرنا"
و"كبيرن ا" إىل أ ّن الص غَت وك ذا الكب َت ج زءٌ ُمتقبّ ٌل
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انفعاليّ اً وس لوكيّاً يف الك ّل اجملتمع ي ،وا ّن ٖتوي ل
االنفع االت إىل أظل اط س لوكيّة ض من نظ ام احلق وق
والواجب ات ادلمارس ة ب ُت الص غَت والكب َت؛ يُع زز منظوم ة
العم ل اجملتمع ي ال يت تَ ْقب ل ك ل عناص رىا ومكوناهت ا
وزلركاهت ا البش ريّة وال ٘ت ارس عليه ا سياس ة هتم يش
األدوار وإقصائها؛ وصوالً إىل مرحلة من اللُ ْح َمة والتقبّل
الع ام ادلْن تج ،كم ا وتش َت مجل ة "فل يس ِمنّ ا" ال واردة يف
ُ
احل ديث الس ابق إىل أ ّن تفعي ل ادلش اعر واالنفع االت
تفعيالً سلوكيّاً سلبيّاً ُسلالفاً دلنظومة األخ الق اإلس الميّة
يُفق د الشخص يّة مقوم ات التقبّ ل واجل ذب ادلجتمع ي
ُ
ويقص يها ذاتيّ اً وخارجيّ اً ع ْن زل ور التجم ع؛ فَعِظ م
ادلس افة العازل ة الط اردة ب ُت الط رفُت تَ ْك رب وتتس ع طرديّاً
م ع شلارس ة الشخص يّة لالنفع االت الس لبيّة يف اجملتم ع؛
فتقص ي الشخص يّة ذاهت ا اغلابيّ اً ع ن الك ّل اجملتمع ي،
وتقص ي اجلماع ة أدوار الشخص يّة وشلارس اهتا وال
تعتم دىا يف النس ق اجملتمع ي التش اركي؛ وص والً إىل
مرحل ة يُعل ن فيه ا اإلقص اء وع دم التقبّ ل ب ُت الط رفُت.
ويعد من األفضل سلوكيّاً نشر ادلشاعر واالنفعاالت بُت
ّ
األطراف وعدم تركها حبيسة الكبت واالنغالق ال ذايت؛
فاخب ار الط رف األول للط رف الث اين ادلع ٍت ٔت ا غل ول يف
صدره من مشاعر وانفعاالت اغلابيّة ٕتاىو ،يع ّد خط وة
تَقبليّ ة ص ادرة تنتظ ر خط وة تَقبليّ ة واردة؛ وتكام ل
اخلط وات ي دعم ف رص التقبّ ل احلقيق ي ادلتب ادل ب ُت
األطراف ،كما ويش ّكل ذلك إلزاماً ذاتيّاً وخارجيّاً ُمعلن اً
يتعه د ب و الط رف األول للط رف الث اين ادلع ٍت ٔتمارس ة
متطلب ات التقبّ ل االنفعاليّ ة والس لوكيّة ٕتاى و ،فم ن غ َت
ادلتوقع بعد اإلعالن االنفعايل االغل ايب االختي اري ل و أ ْن
ضده سياس ة اإلقص اء والنب ذ والتهم يش ،وإذا م ا
ؽلارس ّ

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
رجا غاسي رجا العمزات

أعل ن الط رف الث اين للط رف األول ع ْن نف س ادلش اعر
واالنفع االت االغلابيّ ة ٕتاى و؛ حص ل تعاق د انفع ايل
س لوكي ب ُت الط رفُت عل ى التقبّ ل التك املي الق دوة
الضاغط ضلو التطبيق الذايت واخل ارجي؛ ل ذلك فالرس ول
ث عل ى ع دم كب ت
ص لى اهلل علي و وس لّم ك ا َن ػل ّ
ادلش اعر واالنفع االت االغلابيّ ة وعل ى ض رورة إيص اذلا
للط رف ادلع ٍت بأفض ل األس اليب ال يت تراع ي ُمتغ َتات
الزم ان وادلك ان ،فع ن أن

ب ن مال ك :أ ّن رج الً ق ال

للنب ي ص لى اهلل علي و وس لّم" :إن ي أح ّ فالن اً ف ي
اهلل ،ق ال :فأخبرت و؟ ق ال :ال ،ق ال :ف أخبره ،فق ال:
تعل م إنّ ي أحبّ ك ف ي اهلل ،ق ال :فق ال ل و :فاحبّ ك

ال ي أحببتن ي ل و" (اب ن حنب ل ،د.ت ،رق م احل ديث:
َٕٔ ،)ٕٔٙو ّج و الرس ول ص لى اهلل علي و وس لّم الط رف
األول إىل ضرورة إخبار الطرف الثاين ادلعٍت ٔتا غل ول يف
نفس و م ن مش اعر وانفع االت اغلابيّ ة ٕتاى و؛ دعم اً
وٗتليص اً ل ذات
لف رص التقبّ ل التب اديل ب ُت الط رفُت؛ َ
الشخص يّة م ن اآلث ار الس لبيّة لكب ت االنفع االت
فلم ا فَ َع َل رض ي اهلل عن و؛ حص ل تقبّ ل
وادلش اعرّ ،
تك املي تب اديل ب ُت الط رفُت ُم ْدخالت و اإلخب ار اللفظ ي
وسلرجاتو تعاقد س لوكي ق ائم عل ى أس س ادل نهج ادلعتم د
ُْ
ومبادئ و القابل ة للتطبي ق واإلن زال ادلهت دي عل ى ارض
الواق ع ادلع يش .وكلم ا ُج ّردت غاي ات ادلش اعر
عن ادلنافع وادل ررب ادلاديّة الض يّقة؛ ٖت ررت
واالنفعاالت ْ
التبدل وادلرحليّة؛ ووج دت ذل ا ُمتقبّل
من عدم الصدق و ّ
ْ
ٍ
ومتلقيه ا؛ وأنتج ت قب والً
ص دق يف نف وس ُم ْ
ص دريها ُ
ادلقدس والتزام ادلنهج،
ذاتيّاً وخارجيّاً غايتو تَ ْفعيل النص ّ
وى ذا واض م ن منطل ق التقبّ ل "إنّ ي أحبّ ك ف ي اهلل"

وغايت و وهنايات و العظم ى "فأحبّك ال ي أحببتن ي ل و"،
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فتحقي ق أى داف ادل نهج ادلعتم د ى و غاي ة االنفع االت
وادلش اعر دوظل ا نظ ر إىل أيّ ة ع وض م ادي منتظ ر؛ يُ ربر
َس أَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِو
لعدم تقبّلها وتفعيلها ،قال تعاىلَ ﴿ :وَما أ ْ
ِ
ِ
ين﴾[الش عراء:
َج ِر َي إِ َّال َعلَ ى َر ِّ
َج ٍر إِ ْن أ ْ
م ْن أ ْ
ب ال َْع الَم َ
 ،]ٜٔٓولع ّل الس ؤال ال ذي يُط رح ى ل غل وز للط رف
األول أ ْن ؼل رب الط رف الث اين ٔت ا ػلمل و ل و م ن ادلش اعر
تم اإلجاب ة ع ْن ى ذا التس اؤل
واالنفع االت الس لبية؟ ،ت ّ
وفقاً دلبدأ األمر بادلعروف والنهي عن ادلنك ر ،ف أوالً :إذا
ما أظهر الطرف األول مشاعر الكره والعداوة والبغض اء
ٕت اه الط رف الث اين ال لس بب إالّ لوقوف و عل ى احل ّق
ادلب ُت ،م ا عل ى الط رف الث اين إالّ االس تمرار بتأدي ة
واجباتو الدعويّة التقبليّة ٕتاه الط رف األول ال يثني و ع ن
كل مشاعر الكره والعداوة والبغضاء السلبيّة ادلعلنة
ذلك ّ
ُ
القوليّ ة منه ا والفعليّ ة ،وق دوتنا يف ذل ك س يدنا زلم د
صلى اهلل عليو وس لّم ال ذي مورس ت ض ّده ك ّل أص ناف
الك ره والع داوة والبغض اء :القوليّ ة والس لوكيّة ،فقابله ا

الشخص يّة وبنائيته ا ،وبع د إج راء عملي ات تع ديل
ب أ ْن
الس لوك وف ق مب ادئ ومع ايَت ال نص ادلق ّدس؛ غل ْ
تُقب ل الشخص يّة ض من اجلماع ة اإلس الميّة ،ثالث اً :عل ى
الط رف األول أ ْن يك ون َحص يفاً ف اذا م ا عل م ب اخلربة
العمليّ ة ب أ ّن انفعاالت و الس لبيّة ادلعلن ة ٕت اه بع ض أظل اط
ُ
ردة فع ل
إىل
تؤدي
س
الط رف الث اين الس لوكيّة الس لبيّة؛
ّ
س لوكيّة عكس يّة س لبيّة أعظ م؛ وأ ّهن ا س توقع التق اطع
والت دابر وع دم التقبّ ل بينهم ا؛ فعلي و تَ ْس ييس األم ور
باحلكمة وادلوعظة احلسنة ومراعاة مبدأ التدرج واإلرج اء
الس لوكي إىل ح ُت اختي ار الوق ت ال دعوي ادلناس ب

ال ذي "تك ون المص لحة في و راجح ة عل ى المفس دة"
(اب ن تيمي ةٖٔٗٓ،ى  ،جٕ :صٕٔٔ) ،ف ا ْن مل يفل
ليش عِره بعظ م ذنب و ّ ،ع اد إلي و
اعتزل و بع ض الوق ت؛ ْ
أخ رى ،وال ض َت م ن االس تعانة ٓت ربات بع ض ادلق ّربُت
اةيطُت؛ لِتَكْوين حلقة دائريّة ض اغطة بإت اه احل ّق ،وال
يدفع و إص راره وعن اده إىل ىج ره وعزل و عل ى الدؽلوم ة؛
ص لى اهلل علي و وس لّم بقول و التقبّل ي" :الله م اغف ر فانّ و حينه ا يًتك و برفق ة ادلنك ر فيتك امالن؛ فيص عب
لق ومي ف نّهم ال يعلم ون" (البخ اري ،ٜٔٛٚ ،رق م الفص ل بينهم ا ُمس تقبالً ،ق ال اب ن الق يم ( -ٜٔٛٙأ،
يضره شيئاً إذا
ب أ ْن تص در ص " :)٘ٚاتصال المؤمن بالكافر ال ّ
احلديث ،)ٖٕٜٓ :ثانياً :ووفق ادلنهج غل ْ
االنفع االت الس لبيّة وع دم الرض ا ٕت اه ال نمط الس لوكي فارقو في كفره وعملو" ،فاتصال ادلؤمن بالكافر وتقبّلو
ّ
السليب الذي تصدره الشخصيّة الٕتاه ذات الشخصيّة؛ يف إط ار البن اء احلض اري اإلنس اين الع ام عم ل مش روو،
فبع د انض باط س لوك الشخص يّة ب ادلنهج ادلعتم د ال َِػل ل وقد يصل استناداً إىل بعض متغَتات الزمان وادلكان إىل
إظه ار انفع االت الك ره وال بغض ٕتاىه ا؛ فه ي اآلن درجة الضروريّات ،فكيف لبعض الفه وم أ ْن ت ّروج لفق و
ض من نس قيّة األخ ّوة اإلس الميّة ادلتكامل ة ،ق ال تع اىل :التقاطع والتدابر وعدم التقبّل بُت ادلسلمُت على أس اس
ف درج اهتم اإلؽلانيّ ة ال يت ال يعل م ْتقيقته ا إالّ اهلل تع اىل،
﴿ َواذْ ُك ُروا نِ ْع َم َة اللَّ ِو َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن تُ ْم أَ ْع َدا ً فَ أَلَّ َ
َص بَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َوانً ا﴾[آل عم ران :وتعم د إىل تض ييق ال نص عل ى مق دار ى ذا الفه م
بَ ْي َن قُلُ وبِ ُك ْم فَأ ْ
ٖٓٔ] ،فع دم التقبّ ل ادلوص ل للتن افر س ببو األظل اط االقص ائي ،وجعل و معي اراً أص يالً لفه م النص وص
الس لوكيّة الس لبيّة ال يت ٘تارس ها الشخص يّة ال ذات والتعام ل معه ا؛ م ا أن تج شخص يات ال ٘تتل ك مه ارات
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تقبّل الذات فضالً عن مهارات تقبّل اآلخ رين والتع اون
التك املي معه م وهب م؛ وم ا أورث اجملتم ع ثقاف ة ال ُف ْرق ة،
واالخ تالف ،وع دم التقبّ ل عل ى مجي ع اجمل االت
وادلسارات.
ي رتبط التقبّ ل االنفع ايل بق درة الشخص يّة عل ى
إيص ال انفعاالهت ا ومش اعرىا ادلض بوطة بق يم ال نص
ادل ِ
ؤس س إىل الط رف اآلخ ر دوظل ا كب ت أو اض طراب،
ُ
وبطريق ة متوازن ة انفعاليّ اً وبعي دة ع ن اإلف راط والتف ريط،
وبق درهتا عل ى ٖتوي ل تل ك االنفع االت وادلش اعر إىل
أظلاط س لوكيّة اغلابيّة رل ّردة ع ن ادل ررب والغاي ات ادلاديّة
اللحظيّ ة الض يّقة ،فنج اح الشخص يّة يف التواص ل
االنفع ايل يُ ْعل ي م ن درج ة تقبّ ل ال ذات ل ديها؛ ويولّ د
حال ة عام ة م ن التقبّ ل اجل اذب؛ النإت ة ع ن ٖتقي ق
الشخصيّة لشروط التواصل االنفعايل االجتماعي.
المبح ث ال ام  :االس تقالليّة واالعتم اد عل ى

ال ات:
يَه دف الفق و اإلس المي م ن حي ث منطلق ات
الفه م النظريّ ة والعمليّ ة إىل إنت اج شخص يّات مس تقلّة
الفه م والس لوك تعتم د عل ى ذاهت ا يف تص ريف معظ م
أمورىا؛ فالتقبّل الذايت واخلارجي م رتبط إىل درج ة كب َتة
باالس تقالليّة واالعتم اد عل ى ال ذات .تُع ُت مب ادئ
ادلنهج ومْنطلقاتو وهناياتو الك ربى الشخص يّة عل ى الت زام
سلوك االستقالل واالعتم اد عل ى ال ذات ،فاالس تقالليّة
من حيث ادلنطلق ُمنْتج احلريّة اليت فطر اهلل تعاىل الناس
عليه ا ،بينم ا س لب ال ذات والتبعيّ ة والتقلي د ُمْن تج
العبوديّة ،قال ابن حج ر (ٖٜٔٚى  ،ج :ٜصٖٓٔ):
"الحريّة حكمها االستقالل" ،ودرجة التق وى ال يت ى ي
غاي ة ادل نهج ومعي اره التم ايزي ،تُع ٍت "االس تغنا ع ن
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الم ل وق" (ادلب اركفوري ،د.ت ،ج :ٜص٘،)ٕٛ
فالوص ول إىل درج ة التق وى ال يت أتّى إالّ ع ْن طري ق
االعتم اد عل ى ال ذات يف االتص ال ادلس تقل ال دائم ب اهلل
تع الى ،واالس تغناء ع ن اخلل ق ،كم ا ويؤّك د ادل نهج عل ى
"أ ّن أفع ال العب اد مق دورة له م ،وواقع ة م نهم عل ى
جه ة االس تقالل" (اب ن حج رٖٜٔٚ ،ى  ،جٔ:
ص)ٜٔٔ؛ فيس تطيع العب د عل ى احلقيق ة أ ْن ؼلت ار
من
بكامل احلريّة واالستقالليّة بُت طريقي ّ
احلق والباطل ْ
غ َت إجب ار وال إك راه وتأكي داً عل ى ى ذه االس تقالليّة
سيحاس ب اإلنس ان عل ى اختيارات و يف ال دنيا واآلخ رة،
ق ال تع اىل﴿ :إِنَّ ا َى َديْ نَاهُ َّ ِ
يل إِ َّم ا َش اكِ ًرا َوإِ َّم ا
الس ب َ
ورا﴾[اإلنس ان ،]ٗ :وتق وم إج راءات ادل نهج القوليّة
َك ُف ً
والعمليّة البدنيّة أصال ًة على ادلمارسة الذاتيّة ادلستقلّة إالّ
يف بع ض ح االت االس تثناء ادلق ّدرة بق درىا ،ق ال
ُ
الش وكاين (ٖ ،ٜٔٚجٗ :ص" :)ٖٜٔاألص ل ع دم
النيابة في العبادة البدنيّة" ،والعبادات الوسائليّة تستند
ك ذلك إىل االس تقالليّة واالعتم اد عل ى ال ذات،
فالوضوء مثالً ِم ْن س ننو "ت رك االس تعانة بالص ّ علي و
لغي ر ع ر؛ ألنّ و األكث ر ِم ْن فعل و ص لى اهلل علي و
وس لّم؛ وألنّه ا ن و م ْن التنع يم والتكبّ ر ،وذل ك ال
يلي ق بالمتعب د ،واألج ر عل ى ق در النص  ،وى ي
خ الف األول ى ،وقي ل :تك ره" (الش ربيٍتٔٗٔ٘ ،ى ،
جٔ :صٔ٘) ،ف ادلنهج بكل و وجزئيّات و ي دفع بإت اه
االس تقالليّة واالعتم اد عل ى ال ذات؛ إخراج اً
لشخص يّات ُمتم ايزة ت ؤدي أدوارى ا ادلس تقلّة يف إط ار
العم ل اإلس المي التك املي .ويؤّك د الفق و اإلس المي
على ضرورة إنزال االستقالل الفكري والعملي اإلنتاجي
إىل ساحة التطبيق اجملتمعي ،واحل رص الت ام عل ى س َتعلا
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مُقوّماتُ تَقبّل الذاتِ يف الفقهِ اإلسالميّ

مع اً ٓت ط ط ول مت وازي عل ى مس ار احلي اة اجملتمعيّ ة؛
إنتاج اً لشخص يّات مهتدي ة مس تقلّة الفك ر والعم ل
اإلنت اجي؛ ٖتق ق ش روط التقبّ ل ال ذايت واخل ارجي ،ويف
س بيل ٖتقي ق اس تقالليّة الفك ر ي رفض الفق و اإلس المي
التقلي د والتبعيّ ة الفكريّ ة ويع ّدعلا س بباً لس لب ال ذات،
وتعطي ل العق ل ،وقت ل اإلب داو والتميّ ز ،ق ال اب ن حج ر
(ٖٜٔٚى  ،جٖٔ :صٖٗ٘)" :التقلي د ال يفي د
العلم"؛ ألنّو ُػل ّول أفكار الرجال وآرائهم إىل ُم َس لّمات
يَقينيّ ة ال رل ال لنق دىا أو تقي يم ُم ْدخالهتا وعملياهت ا
وسلرجاهتا على أساس النص ادل ِ
ؤسس ،ويُق دمها يف كث َت
ُ
وغلعلها الوسيلة الوحيدة لفهمو
من األحيان على النص ُ
وإدراك مقتضياتو؛ ما يس هم ب اخراج جي ل ُمك رر الفك ر
ادلس تهلك ال ذي ال ؽلتل ك ُمقوم ات احلي اة والتفاع ل
احلض اري؛ فًتت د نت ائج ذل ك الس لبيّة عل ى اجملتم ع
وٖتزب ٍ
ٍ
ات وتناقض ات وتن اح ٍر مرب ك
انغالق اً ،وخالف ات َ ّ
ومهل ك غل ّر األم ة ٕت اه االنع دام الفك ري؛ فالغي اب
احلض اري .ويع ّد م ن الض روري التميي ز ب ُت مص طلحي
اإلتب او واالقت داء وب ُت ُمص طلحي التبعيّ ة والتقلي د؛
ضبطاً للعمليّات الفكريّة وتوجيه اً دلخرجاهت ا ضل و احل ّق،
فمص طلحي اإلتّب او واالقت داء يقص د هبم ا" :تق ديم
النصوص على آرا الرجال وتحكيم الكتاب والسنّة
ف ي ك ل م ا تن از في و العلم ا " (اب ن الق يم،ٜٖٔٚ،
جٕ :ص)ٕٙٛ؛ م ا يس هم ب اخراج جي ل يق ف وقوف اً
ُمهت دياً خل ف ال نص ادلق ّدس وأم ام اإلنت اج البش ري؛
ليخض عو إىل َم ْف رزة العق ل والتمح يص لتبق ى معاص رتنا
أص يلة وأص التنا معاص رة ،بينم ا يش َت مص طلحا التبعيّ ة
والتقلي د إىل" :ال ى د ف ي النص وص ،واالس تغنا عنه ا
ب ءرا الرج ال وتق ديمها عليه ا ،واإلنك ار عل ى م ن

جعل كتاب اهلل وسنّة رسولو وأقوال الصحابة نص
يتم الدين
عينيو؛ فبطالن ذلك ْ
من لوازم الشر  ،وال ّ
إال ب نك اره وإبطال و" (اب ن الق يم ،ٜٖٔٚ ،جٕ:
ص ،)ٕٙٛفمص طلحا التبعي ة والتقلي د يقوم ان عل ى
اإلنك ار الفعل ي لل نص ادلق ّدس وإ ْن مل يُص ّرحا ب ذلك
ق والً؛ وذل ك ّتع ل أفك ار الرج ال وآراءى م معي اراً رئيس اً
لفه م ال نص وتطبيق و ورٔت ا تقييم و ،وجعله ا الس بيل
الوحيد للوصول إىل النص والتعامل معو؛ فينعدم ب ذلك
االس تقالل العقل ي ويتك رر اإلنت اج الفك ري ،وت روج
ثقاف ة" ق ال ،ق الوا" ،ويقت ل اإلب داو والتَميّ ز والتجدي د؛
ْتج ة االبت داو وسلالف ة س لف األم ة؛ فتنع دم ثق ة
الشخص يّات ادلتفقه ة بالعم ل واإلنت اج؛ فَتَتقوق ع ح ول
ذاهتا؛ فال تَ ْقبل ى ي ب ذاهتا وال ب اجملتمع وبادلقاب ل رلتم ع
التبعيّ ة والتقلي د ال يقبله ا ويقص ي أدوارى ا البنائيّ ة،
فالس بيل الوحي د للخ روج م ن قي د التبعيّ ة والتقلي د
اس تبداذلما ٔتص طلحي اإلتّب او واالقت داء ،وت رك العق ول
تعم ل باس تقالليّة تام ة دوظل ا ض وابط وزل ددات إالّ
ض وابط ال نص الدافع ة للتفاع ل احلك يم م ع ك ّل اإلنت اج
البش ري وص والً إىل مرحل ة م ن التميّ ز واإلب داو ٖتق ق
غاي ة االس تخالف احلض اري .ويف س بيل ٖتقي ق
االستقالل العملي اإلنتاجي؛ ربط الفقو اإلس المي ب ُت
االس تقالليّة وادل ال وع ّد ت وافر ادل ال ش رطاً م ن ش روط
ومتَ ِمماهتا ،قال ابن تيمية (د.ت-
استقالليّة الشخصيّة ُ
ب ،ج :ٕٜصٓ" :)ٕٛاالس تغنا ع ن الن اس؛ ال
يُ تَمم إالّ بالم ال ،وم ا ال ي تم الواج إالّ ب و؛ فه و
واج " ،والطري ق الواج ب عل ى الشخص يّة س لوكو
لتحص يل ادل ال ى و اح ًتاف العم ل ادلنض بط بقواع د
ال نص ادلؤس س ،وال يك ون العم ل زلًتف اً؛ إالّ باإلتق ان

 15جملة جامعة جاسان – فزع العلوم اإلنسانية

ال ذي ى و س بب ٖتقي ق األج ر واألج رة الالزم ان
النفك اك الشخص يّة ع ن إط ار التبعيّ ة االقتص اديّة
ادلفض ي إىل التبعيّ ة الفكريّ ة ،ق ال ادلن اوي (ٖٔ٘ٙى ،
جٗ :صٗٗ٘)ِ " :
ف والص نائع غي ر الدينيّ ة
الح َر ُ
زي ادة ف ي فض ل أى ل الفض ل؛ لحص ول م ي د
التواض ع ،واالس تغنا ع ن الغي ر ،وكس الح الل
ال الي ع ْن المنّ ة ،وق د ك ا َن كثي ٌر م ْن األنبي ا
ي اول ون األعم ال؛ ف ءدم ال راع ة ،ون و التج ارة،
وداود الحدادة ،وموسى الكتابة ك ا َن يكت الت وراة
بي ده ،وك ل م نهم ق د رع ى الغ نم" ،فاألنبي اء عل يهم
الس الم أكث ر الشخص يّات تق بّالً ل ذواهتم الش ريفة
الطاىرة كانت ذلم أعماذلم ادلس تقلّة ال يت يَ ْعتاش ون منه ا
وتُغن يهم ع ْن طل ب الن اس؛ لتبق ى ق دراهتم الفاعل ة عل ى
الت أثَت وإح داث التقبّل لص ال ادل نهج يف أعل ى درج ات
اإلتق ان دون أ ْن تُض عفها ول و افًتاض اً غ َت واق ع احلاج ة
االقتص اديّة ،ويف ذات ذل ك دع وة عمليّ ة إلتب او ظل اذج
األس وة احلس نة والق دوة الكامل ة ف يهم عل يهم الس الم
واح ًتاف العم ل؛ وص والً إىل مرحل ة االس تقالل العلم ي
اإلنت اجي ال يت تُن تج م ع سلرجاهت ا تق بّالً ذاتيّ اً وخارجيّ اً،
بينما العطالة والبطالة تفق د الشخص يّة الف رص احلقيقيّة
عرضة وبطريقة مباش رة
للتقبّل الذايت واخلارجي وٕتعلها ُم ّ
للتبعيّ ة االقتص اديّة فالفكريّ ة ،ق ال ادلن اوي (ٖٔ٘ٙى ،
جٕ :صٖ" :)ٕٜم ْن تعطّ ل وتبطّ ل؛ انس ل م ن
اإلنس انيّة ،ب ْل م ن الحيوانيّ ة ،وص ار م ْن ج ن
الموتى" ،فجامع التشبيو بُت العاطل عن العمل بارادتو
وب ُت ادليّ ت ى و الرق ود والرك ود وع دم العم ل احلقيق ي
واإلنتاجيّة ،وادلعٌت ادلتضمن يف التش بيو ى و أ ّن احلي اة ال
عمل لو ػلًتف و
تتم إالّ بالعمل واإلنتاج ،والفرد الذي ال َ
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ويثب ت ذات و ودوره ادلتميّ ز م ْن خالل و يك ون زائ داً عل ى
احلياة .ويعتمد الفقو اإلسالمي رلموع ة م ن اإلج راءات
الوس ائلية؛ لتحقي ق أى داف وق يم االس تقالليّة الفكريّ ة
والعمليّة اإلنتاجيّةِ ،منْها الدعوة إىل ضرورة فك احلماي ة
الزائدة عن الطفل بادخال و بتج ارب اس تقالليّة تتناس ب
ونض جو العقل ي والب دين؛ ليحص د نت ائج ٕتارب و
االس تقالليّة االغلابيّة؛ وليتجنّب نكوص ات الفش ل ال يت
قد تُطيل من زمن اعتماده على اآلخرين ،ومن ذلك ما
رواه ثابت عن أن س ق ال" :أت ى عل ّي رس ول اهلل ص لى
اهلل عليو وسلّم وأنا ألع م ع الغلم ان ،ق ال :فس لم
علين ا ،فبعثن ي إل ى حاج ة فأبط أت عل ى ّأم ي ،فلم ا
جئ ت قال ت :م ا حبس ك؟ قل ت :بعثن ي رس ول اهلل
ص لى اهلل علي و وس لّم لحاج ة ،قال ت :م ا حاجت و؟
دثن بس ّر رس ول اهلل
قل ت :إنّه ا س ّر ،قال ت :ال تُح ّ
ص لى اهلل علي و وس لّم أح داً ،ق ال أن  :واهلل ل و
دثت ب و أح داً لح دثتك ي ا ثاب ت" (مس لم ،د.ت،
ح ُ
رق م احل ديث ،)ٕٕٗٛ :فالظ اىر م ن احل ديث أ ّن
رس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم اخت ار أن س ب ن مال ك
من بُت رلموع ة م ن الغلم ان؛ ألنّو ك ا َن يتش ّرف ٓتدم ة
الرس ول ص لى اهلل علي و وس لّم؛ وأل ّن ادلهم ة ادلوكل ة إلي و
تتناس ب ومس توى نض جو العقل ي والب دين ،والواض
ك ذلك أ ّن س ن أن س ب ن مال ك الص غَت مل يث ٍت رس ول
اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم م ن االعتم اد علي و يف قض اء
بعض شأنو ،ودلا قضى أنس حاجة رسول اهلل صلى اهلل
ّ
علي و وس لّم عل ى أكم ل وج و يرض ي اهلل تع اىل ورس ولو
تأخر عن ادلنزل ،ويف فعل
صلى اهلل عليو وسلّم كان قد ّ
أم أنس رضي اهلل عنها وسؤاذلا ألن س ع ن س بب ت أخره
دليل على ضرورة إخض او األبن اء دلراقب ة اغلابيّة م ن غ َت
ٌ
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أ ْن تص ل ى ذه ادلراقب ة إىل درج ة احلماي ة الزائ دة ال يت ق د
ٖت ّد م ن حريّ ة الطف ل واس تقالليّتو وتض عف م ن
شخص يّتو وقدرات و أم ام ذات و وأم ام رفقائ و ،ودل ا أخربى ا
ّ
أن س رض ي اهلل عن و بالس بب الك امن وراء ت أخره وامتن ع
يف ذات الوقت عن إخبارىا عن نوو ادلهمة اليت قضاىا
لرس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم؛ أل ّهن ا س ر م ن أس رار
رس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم ،احًتم ت رغبت و
واس تقالليّة شخص يّتو ،وتربي ًة ل و عل ى ق يم االس تقالليّة
بسر
وحىت تصب ديدنو ادلستقبلي ،قالت" :ال تُ ّ
حدثن ّ
رس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم أح داً " ،وعل ى
األكي د أنّو رض ي اهلل عن و ملْ يفع ل لقف ل كالم و بقول و:
دثت ب و أح داً لح دثتك ي ا ثاب ت"،
"واهلل ل و ح ُ
لوك مكتس ب تس هم البيئ ة اةيط ة
فاالس تقالليّة س ٌ
باكس ابو الطف َل ح ىت يص ب ذل ك ِ ت و ادلس تقبليّة
الراس خة ادلمي زة جلمي ع أظلاط و الس لوكيّة .وق د ر ّغ ب
الرسول صلى اهلل عليو وسلّم الشخصيّة بس لوك مب ادئ
االس تقالليّة واالعتم اد عل ى ال ذات ،عن دما َجع ل اجلنّ َة
ج زاءً دل ْن يعتم د عل ى ذات و يف تص ريف غالبي ة ش ئونو
من تَك ّفل
وتلبية حاجاتو ،فقال صلى اهلل عليو وسلّمْ " :
ل ي أ ْن ال يس أل الن اس ش يئاً؛ وأتك ّف ل ل و بالجنّ ة،
فق ال ثوب ان :أن ا ،فك ان ال يس أل أح داً ش يئاً" (أب و
داوود ،د.ت ،رق م احل ديث ،)ٖٔٙٗ :وكلم ة "ش يئاً"
الواردة يف احلديث تُفيد األغلبيّة؛ فاإلنس ان ال يَس تطيع
االنف راد بتلبي ة مجي ع حاجات و ومتطلبات و دوظل ا ُمعاون ة
اآلخ رين ومس اعدهتم؛ ألنّ و ال يع يش يف وس ط ُم ْف ر
خ ٍال ع ن العالق ات الًتابطيّ ة التعاونيّ ة؛ ل ذلك فق يم
حلد كبَت برجحان ق يم
اجلزاء الدنيوي واألخروي مقرونة ّ
ومب ادئ االس تقالليّة واإلنت اج والعط اء عل ى شلارس ات

االتك ال واالس تهالك واألخ ذ رجحان اً واض حاً يف مجي ع
احللق ات الفرديّ ة واجلماعيّ ة؛ تَثبيت اً لل دور احلض اري؛
وٖتقيق اً دلع اين اخلَتيّ ة الذاتيّ ة واجملتمعيّ ة .كم ا وح ّذر
اإلمع ة
الرس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم م ن شخص يّة ّ
ال يت ت أيت أفعاذل ا الس لوكيّة ك ّردات فع ل لس لوكات
اآلخ رين وأفع اذلم االغلابيّ ة منه ا والس لبيّة ،دوظل ا أيّ ة
مب ادرة اس تباقيّة أو ت أثَت اغل ايب يف ُرلري ات األح داث
ك ع ْن دورى ا ووجودى ا؛ فتك اثر
ونتائجه ا يُْنبي َ
شخصيّات اإلمعة يف اجملتمع يقتل روح اإلبداو وادلبادرة
في و وغلعل و ُع ْرض ًة لالس تالب والتبعيّ ة ،ق ال رس ول اهلل
ص لى اهلل علي و وس لّم" :ال تكون وا إمع ة ،تقول ون :إ ْن
س أحس نّا ،وإ ْن ظلم وا ظلمن ا ،ولك ْن
أحس َن الن ا ُ
ومّن وا أنفس كم ،إ ْن أحس َن الن اس أ ْن تحس نوا ،وإ ْن
أس ا وا ف ال تظلم وا" (الًتم ذي ،د.ت ،رق م احل ديث:
 ،)ٕٓٓٚوكث َتة ى ي ادلواق ف ال يت أس تخدم الرس ول
ث الس لوكي
ص لى اهلل علي و وس لّم فيه ا أس اليب احل ّ
وأس اليب الًتبيّ ة العمليّ ة وأس اليب الق دوة وتفعي ل دور
النم وذج يف ترس يا ثقاف ة االس تقالل واالعتم اد عل ى
الذات بُت ظه راين الص حابة رض وان اهلل عل يهم وخاص ة
يف اجمل االت العمليّة اإلنتاجيّة ،وم ن ذل ك م ا رواه أن س
بن مالك" :أ ّن رجالً من األنصار أتى النبي صلى اهلل
علي و وس لّم؛ يس ألو ،فق ال :أم ا ف ي بيت ك ش ي ؟،
ِ
قال :بلى حل ٌ نلب ُ بعضو ،ونبسط بعضو ،وقع ٌ
نشرب في و م ن الم ا  ،ق ال :ائتن ي بهم ا ،ق ال :فأت اه
بهم ا ،فأخ ىما رس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم
بي ده ،وق ال :م ن يش تري ى ين؟ ق ال رج ل :أن ا
آخ ىما ب درىم ،ق ال :م ن ي ي د عل ى درى م؟ م رتين
أو ثالث اً ،ق ال رج ل :أن ا آخ ىما ب درىمين،
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األنصاري،
فأعطاىما إيّاه وأخ الدرىمين فأعطاىما
ّ
وق ال :اش ت ِر بأح دىما معام اً؛ فانب ه إل ى أىل ك،
واش ت ِر ب اْلخر قُ ّدوماً ف أتني ب و ،فأت اه ب و فش ّد في و
رسول اهلل صلى اهلل عليو وس لّم ع وداً بي ده ،ث ّم ق ال
ل و :اذى ْ فاحتط وب ْع وال أرينّ ك خمس ة عش ر
يوم اً ،ف ى الرج ل يحتط ويبي ع ،فج ا وق د
أصاب عشرة دراىم ،فاشترى ببعضها ثوب اً وببعض ها
معام اً ،فق ال رس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم :ى ا
خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم
القيام ة ،إ ّن المس ألة ال تص ل إال لثالث ة :ل ي فق ر
مدقع ،أو ل ي غرم مفظع ،أو ل ي دم موجع" (أب و
داوود ،د.ت ،رق م احل ديث ،)ٔٙٗٔ :فأم ام رلم وو
الص حابة احلض ور علّ م الرس ول ص لى اهلل علي و وس لّم
اري عمليّاً أ ّن ّأول خط وات ح ّل األزم ات
الرج ل األنص ّ
داخليّة فكل أزمة ٖتمل يف ذاهتا طرق حله ا وعالجه ا؛
ل ذلك س أل الرس ول ص لى اهلل علي و وس لّم الرج ل
اري (م ا ف ي بيت ك؟)؛ حش داً لإلمكان ات
األنص ّ
حل ادلشكلة؛ إلدارهتا وفق القدرات ادلتاح ة؛
ومقومات ّ
حلل
فكانت حصيلة ىذه العمليّة درعلُت َش ّكال ُمنطلقاً ّ
ادلش كلة عمليّ اً ،وعل ى ص احب ادلش كلة مباش رة ح ّل
عن زليطو،
مشكلتو بنفسو رفعاً آلالمها وآثارىا السلبيّة ْ
َون ْدباً عمليّاً للمحيط ُت لنص رتو ومس اعدتو (فأعطاىم ا
ب عل ى ص احب ادلش كلة ك ذلك
األنص ّ
اري) ،وغل ْ
االعتق اد ب أ ّن أزمت و إىل زوال ب اذن اهلل تع اىل فه ي حال ة
طارئة على الوضع العام؛ فاالندفاو السليب غَت ادلدروس
يف زلاولة عالجه ا وحلّه ا عل ى حس اب تلبي ة احلاج ات
الفس يولوجيّة الرئيس ة ق د يزي د ادلش كلة تعقي داً وانش طاراً
تكاثري اً (اش ت ِر بأح دىما معام اً؛ فانب ه إل ى أىل ك)،
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وال ض َت م ن االس تعانة بأص حاب اخل ربات وادله ارات؛
لوض ع ُخطّ ة ع الج تتض من ُخط وات احل ّل وإجراءات و
العمليّة ادلتبع ة (واش ت ِر ب اْلخر قُ ّدوماً ف أتني ب و ،فأت اه
بو ،فش ّد في و رس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم ع وداً
وغلب ع دم
ثم قال لو :اذى ْ فاحتط
ْ
بيدهّ ،
وبع)ْ ،
إغفال البعد الزمٍت عند وضع خطة العالج وعند تنفي ذ
إجراءاهتا ْتيث يتناسب الزمن وحجم السلوك اإلجرائي
تم زلاكم ة
ادلزم ع ٖتقيق و ،فعل ى أس اس ى ذا التناس ب ي ّ
احلل وسلرجات و (وال أرينّك خمس ة عش ر يوم اً)،
نتائج ّ
كم ا وأ ّن صل اح ُخط ة التنفي ذ مرى ون بب ذل غاي ة اجله د
والوس ع؛ بغي ة ٖتوي ل ادلخط ط النظ ري إىل إج راءات
س لوكيّة عمليّ ة تتناس ب وزم ن التنفي ذ ادلت اح (ف ى
الرج ل يحتط ويبي ع) ،وم ن الض روري ت دبَت نت ائج
احل ّل وسلرجات و االغلابيّ ة وف ق ُخطّ ة الع الج؛ خوف اً م ن
ع ودة ادلش كلة م ّرة أخ رى أو ظه ور مش كالت جدي دة
ًتدي (فج ا وق د
تعي د الوض ع إىل م ا ك ان علي و م ن ال ّ
أص اب عش رة دراى م فاش ترى ببعض ها ثوب اً وببعض ها
معام اً) ،والواض أ ّن رس ول اهلل ص لى اهلل علي و وس لّم
اري ُخطّ ًة حل ّل ادلش كلة ورس م ل و
وض ع للرج ل األنص ّ
األنصاري بتنفي ذىا وف ق
إجراءات تنفيذىا ،فقام الرجل
ّ
اإلج راءات ادلرس ومة ل و ُم ْعتم داً ب ذلك عل ى نفس و إىل
درج ة كب َتة ،وبع د أ ْن حص د عمليّ اً النت ائج االغلابيّ ة
لالستقالليّة واالعتماد على الذات ،اخربه الرسول صلى
اهلل علي و وس لّم أ ّن مكم ن اخلَتيّ ة يف االس تقالليّة
واالس تغناء ع ن الن اس ،فق ال" :ى ا خي ر ل ك م ْن أ ْن
تج ي المس ألة نكت ة ف ي وجه ك ي وم القيام ة"،
فاختتام ادلوق ف التعليم ي هب ذا ادلقط ع احل ديثي ل و كام ل
األنصاري؛ ألنّو أدرك عمليّاً قيمة
التأثَت يف ذات الرجل
ّ
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االس تقالليّة واالعتم اد عل ى ال ذات ،بينم ا ل و افت ت
الرس ول ص لى اهلل علي و وس لّم ادلوق ف التعليم ي هب ذا
ادلقط ع احل ديثي عن دما ج اءه األنص اري طالب اً وس ائالً
األنصاري أ ّهنم ؽلتنعون عن مساعدتو،
ظن
ّ
مرة لرٔتا ّ
أول ّ
وأنّو عنص ٌر غ َت متقبّ ل يف إط ار اجلماع ة؛ م ا ق ْد ين تج
مضاد من عدم التقبّل.
عنو ٌ
سلوك ٌ
تتميز الشخصيّة االس تقالليّة بق درهتا الفاعل ة عل ى
ت دبَت ش ئوهنا وف ق ق دراهتا وإمكاناهت ا ادلتاح ة بس رعة
واصل از وإتق ان دوظل ا انتظ ار طوي ل للحل ول اخلارجيّ ة،
وذل ك المتالكه ا سلزون اً م ن احلل ول وإج راءات الع الج
يدفعها لتلبية حاجاهتا ومتطلباهتا بطريقة ذاتيّة مستقلّة؛
ما يولّد لديها حالة من تقبّل الذات والثقة بقدرهتا على
دلتنوع ة ،دون تكلي ف
التفاعل ادلهتدي مع حركة احلي اة ا ّ
اةيط ُت تبع ات ى ذا التفاع ل؛ الس تقالليّتها واعتمادى ا
عل ى ذاهت ا؛ م ا يُن تج قب والً اجتماعيّ اً ل ذاهتا وألدوارى ا
احلركيّ ة اإلنتاجيّ ة وغلعله ا موض ع النمذج ة والتنزي ل
االجتماعي ،فقد جاء رج ل إىل الرس ول ص لى اهلل علي و
وس لّم" :فق ال ي ا رس ول اهللُ :دلن ي عل ى عم ل إذا
عملت و أحبّن ي اهلل وأحبّن ي النّ اس ،ق ال :ازى ْد ف ي
ال دنيا؛ يحبّ ك اهلل ،وازى د فيم ا عن د النّ اس؛ يحبّ ك

النّ اس" (البيهق ئٗٔٓ ،ى  ،رق م احل ديث:
ٖٕ٘ٓٔ) ،فقطع احل ّ ٔتا عند النّاس يولّد حالة دافعة
للتقبّ ل والتفاع ل االجتم اعي؛ لع دم وج ود أيّ ة تكلف ة
وتبعات ُسلَ ّسرة للتفاعل مع الشخصيّات ادلستقلّة.
ُ
المبح ث الس ادس :التح رر م ن عق دة ال ن

آدم وزوج و عليهم ا الس الم إىل ذريّتهم ا؛ فأص ب ًة
دارج ًة يف البشريِّة ،إالّ من استثناه اهلل تعاىل م ن األنبي اء
والرسل عليو السالم بالعصمة واحلف  ،فردم وزوجو م ع
وج ود التح ذير ادلباش ر م ن اهلل تع اىل ذلم ا بع دم األك ل
م ن الش جرة وم ع ت وافر البيئ ة ادلس اعدة عل ى الطاع ة
وااللتزام إالّ أ ّهنما ذاقا الشجرة؛ فعاقبهما اهلل تعاىل على
األول باخراجهم ا م ن اجلنّ ة واىباطهم ا
ذنبهم ا البش ري ّ
إىل األرض مش فوعاً ذل ك بقب ول توبتهم ا واس تغفارعلا،

ْجنَّةَ
ت َوَزْو ُج َ
اس ُك ْن أَنْ َ
قال تعاىلَ ﴿ :وقُلْنَا يَا آ َ
َد ُم ْ
ك ال َ
ث ِش ئْتُ َما َوَال تَ ْق َربَا َى ِ ِه َّ
الش َج َرةَ
َوُك َال ِمنْ َها َرغَ ًدا َح ْي ُ
ِ
َّ ِ ِ
ين فَأ ََزلَّ ُه َم ا َّ
الش ْيطَا ُن َع ْن َه ا
فَ تَ ُكونَ ا م َن الظ الم َ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
فَأَ ْخ َر َج ُه َما ِم َّما َكانَا فِ ِيو َوقُلْنَا ْاىبِطُوا بَ ْع ُ
َع ُد مو َولَ ُك ْم فِ ي ْاأل َْر ِ
ض ُم ْس تَ َق مر َوَمتَ ا ٌ إِلَ ى
ِحي ٍن فَ تَ لَ َّقى آ َ ِ ِ ِ ٍ
اب َعلَ ْي ِو إِنَّوُ ُى َو
َد ُم م ْن َربِّو َكل َم ات فَ تَ َ
َّواب َّ ِ
قع د ادل نهج
الت َّ ُ
يم﴾[البق رة .]ٖ٘:ٖٙ:ٖٚ :يُ ّ
الرح ُ
البشري م ن عق دة ال ذنب وف ق
إجرائياً لعمليّات التحرر
ّ
رلموعة إجراءات؛ تتمثل بوجوب اإلؽلان ب أ ّن اهلل تع اىل
يقبل التوبة ع ن عب ادة كنتيج ة هنائي ة غائيّة معلوم ة قب ل
مباش رة س لوك التوب ة؛ ف العلم اليقي ٍت ٔتخرج ات ونت ائج
عد زلفزاً إلتيانو ومباشرتو على هنج ال نص
سلوك التوبة يُ ّ
ادلق ّدس؛ وص والً للنت ائج النهائيّ ة ادلتعاق د عليه ا تَفض الً
م ن اهلل تع اىل ،ق ال تع اىلَ ﴿ :و ُى َو الَّ ِ ي يَ ْقبَ ُل الت َّْوبَ ةَ
الس يِّئَ ِ
ات َويَ ْعلَ ُم َم ا
َع ْن ِعبَ ِاد ِه َويَ ْع ُف و َع ِن َّ
تَ ْف َعلُ و َن﴾[الش ورى ،]ٕ٘ :وج اءت مجلت ا "يقب ل"
و"يعف و" فِ ْعليت ُت؛ لتفي دا االس تمراريّة والتج دد ،ف اهلل
تع الى "يقب ُل التوب ة ف ي المس ِ
تقبل ،ويعف و ع ن
الس ِ
يئات ف ي الماض ي" (اب ن كث َتٔٗٓٔ ،ى  ،جٗ:

والم اوف الكبرى:
تَ ْق ًتف الشخص يّة يف حركاهت ا التفاعليّ ة م ع احلي اة
األخطاء والذنوبّ ،
ولعل ى ذا س لوك انتق ل بالوراث ة م ْن ص ،)ٔٗٙويف ذل ك "تَ ْهي يج إل ى التوب ة_في ك ل

 19جملة جامعة جاسان – فزع العلوم اإلنسانية

كل من تاب إليو ت اب علي و" (اب ن
ظروف ال من_؛ ف ّ
كث َتٔٗٓٔ ،ى  ،جٕ :ص ،)٘ٓٛفعمليّ ات التح رر
م ن عق دة ال ذنب عمليّ ات مس تمرة باس تمراريّة وٕت دد
ب ك ذلك
عمليّ ات التوب ة واإلناب ة إىل اهلل تع اىل ،وغل ْ
اإلؽل ان ب أ ّن عمليّ ات التح رر م ن عق دة ال ذنب تش مل
ك ّل ال ذنوب ب ال اس تثناء إالّ الش رك ب اهلل تع اىل؛ لقول و
تع اىلِ﴿ :إ َّن اللَّ َو َال يَ ْغ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِو َويَ ْغ ِف ُر َم ا ُدو َن
ك لِ َم ْن يَ َش ا ُ﴾[النس اءّ ،]ٔٔٙ :أم ا فيم ا ؼل ص
ذَلِ َ
القت ل العم د ف اآلراء الفقهيّ ة في و عل ى ق ولُت رئيس ُت؛
ردىا وخلوده يف
األول :قبول توبة قاتل العمد ،والثاينّ :
ّ
الن ار ،ويع ّد اس تغراق عمليّ ات التح رر لك ل ذن وب
الشخص يّة ص غَتىا وكبَتى ا وعظيمه ا ولَ َم ِم َه ا قب والً
تم تطهريه ا
ش رعيّاً لك ل الشخص يّة يف إط ار ادل نهج؛ لي ّ
وٗتليص ها م ن عق دة ال ذنب غ َت ادلمك ن التح رر من و
عل ى الدؽلوم ة؛ ال ذي ق ْد ي دفع بالشخص يّة للتم ادي
الغي؛ لع دم الق درة عل ى ال تخلّص م ن عق دة ذل ك
ب ّ
ال ذنب ادلؤدل ة؛ كم ا وي ورث ل األوزار وال ذنوب عل ى
األبديّة الشخص يّة كام ل القل ق واالض طراب ،ويص بغها
وتعد كذلك عمليّات التحرر
بالسلبيّة الذاتيّة واجملتمعيّةّ .
م ن عق دة ال ذنب عمليّ ات مفتوح ة هنايته ا الغرغ رة
ف ادلوت ،ق ال ص لى اهلل علي و وس لّم" :إ ّن اهلل ليقب ل
توب ة العب د م ا ل م ي ِ
غرغ ر" (البيهق ئٗٔٓ ،ى  ،رق م
ُْ
احل ديث ،)ٖٚٓٙ :فتس ويف التوب ة غ َت مقص ود
باحل ديث؛ أل ّن الواج ب مباش رة عمليّ ات التح رر م ن
ال ذنب دوظل ا تس ويف ووف ق ادل نهج ادلعتم د؛ لت نعم
الشخص يّة بثم ار التقبّ ل اس تقراراً وطمأنين ًة دافع ًة
لالغلابيّ ة والعم ل واإلنت اج التنافس ي .كم ا َوتُعي د
عمليّات التحرر م ْن عق دة ال ذنب الشخص يّة إىل نقط ة
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ال رباء األوىل ال يت كان ت عليه ا قب ل اق ًتاف ال ذنب دوظل ا
عوال ق باقي ة وم ؤثرة؛ ليش كل ذل ك ُم ْدخالً ُمعين اً
للشخص يّة عل ى شلارس ة األظل اط الس لوكيّة االغلابيّ ة
اجلدي دة ٔتع زل ت ام ع ن التقي يم الس ابق لل ذنب ال ذي متّ
التحرر منو؛ فعمليّات التقييم اجلديدة تستند إىل حاضر
األظلاط السلوكيّة دوظلا تراكميّة تُ ْرفع فوق سيئات الذنب
السابق الذي متّ التحرر منو ،قال صلى اهلل عليو وسلّم:

"التائ م ن ال ن كم ن ال ذن ل و" (اب ن ماج و،
د.ت ،رق م احل ديث ،)ٕٗ٘ٓ :وى ذا ؼل تص بال ذنوب
ال يت تتعلّ ق ْت ّق اهلل تع اىلّ ،أم ا ال ذنوب ال يت تتعلّ ق ْت ّق
العب اد ف ال ي تم التح رر منه ا إالّ ب ّرد احلق وق وادلظ امل إىل
أص حاهبا مش فوعة بالن دم والتوب ة واالس تغفار وال دعاء؛
فش روط التوب ة النص وح تتمث ل" :بالن دم والع م عل ى

ورد المظلم ة" (اب ن حج رٖٜٔٚ ،ى ،
ع دم الع ود ّ
جٔٔ :صٖٓٔ) ،كم ا ويع ّد إن زال العقوب ة الش رعيّة
ادلقدرة بادل ذنب ٖتري راً ل و م ْن عق دة ذل ك ال ذنب دنيويّاً
ّ
وأخرويّاً ،فق د ق ال ص لى اهلل علي و وس لّم يف ح ّق م اعز
ب ن مال ك رض ي اهلل عن و عن دما ُرِج م َح ّداً للزن ا:
"استغفروا لم اع ب ن مال ك ،فق الوا :يغف ر اهلل لم اع

ب ن مال ك ،فق ال النب ي ص لى اهلل علي و وس لّم :لق ْد
س مت ب ين ّأم ة لوس عتها" (ال دارقطٍت،
ت اب توب ًة ل و قُ ّ
 ،ٜٔٙٙرق م احل ديث ،)ٖٜ :فالعقوب ة الش رعيّة تتمي ز
بأ ّهن ا :زاج رة وج ابرة ،فزاج رة أل ّهن ا م ن ادلف ًتض أ ْن ت ردو
فاعلها واآلخرين عن الوقوو يف ذات اخلط أ م ّرة أخ رى،
وج ابرة أل ّن تطبيقه ا ال دنيوي يس قط تبعاهت ا األخرويّ ة
وػل رر فاعله ا م ْن عق دة ال ذنب وتربمات و ادلفض ية إىل
ُ
القل ق واالض طراب والس لبيّة .وػل رر ادل نهج ك ذلك
الشخص ية م ن ادلخ اوف الك ربى عل ى األج ل وال رزق
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ومص ائب احلرك ة احلياتيّ ة؛ فه ذه القض ايا كله ا منطلق اً
ونتائج اً بي د اهلل تع اىل ،وال دخ ل لإلنس ان فيه ا إالّ م ن

جه ة احلرك ة الوس ائليّة ،ق ال ص لى اهلل علي و وس لّم:
"خل َق اهلل ك ّل نف

فكت

حياته ا ومص يباتها

ورزقه ا" (اب ن حنب ل ،د.ت ،رق م احل ديث،)ٜٗٔٛ :
فم ا عل ى الشخص يّة إالّ التقبّ ل اإلؽل اين الكام ل
ٔتخرج ات ى ذه القض ايا عل ى ادلس تويات الذاتيّ ة
دافع
واخلارجيّة تقبّالً يتولّد عنو طمأنينة واستقر ٌار ا
نفسي ٌ
كل رلريات احلياة.
للتفاعل النشط ادلُْنتج مع ّ
يُعل ن ادل نهج دعوت و العمليّ ة لتحري ر الشخص يّة م ن
عق دة ال ذنب وقبوذل ا ض من إط ار ادل نهج ،وم ا عل ى
الشخص يّة ادلقًتف ة لل ذنب إالّ القب ول هب ذه ال دعوة
والش روو بتطبيقه ا وف ق إج راءات ادل نهج ادلعتم دة؛
وصوالً إىل نقطة التقبّل والتصال مع ال ذات ال يت كان ت
ب عل ى
عليه ا الشخص يّة قب ل اق ًتاف ال ذنب ،وغل ْ
تم ٖتريرى ا م ن عق دة
اجملتم ع تقبّ ل الشخص يّة ال يت ي ّ
ال ذنب ض من النس ق اجملتمع ي؛ أل ّهن ا شخص يّة متوافق ة
ت نْعم بدرج ة عالي ة م ن تقبّ ل ال ذات واالس تقرار
والطمأنين ة ادلص احبة ل ذلك؛ وأل ّن رفض ها يُع ّد سلالف ًة
صرػلةً لتعليمات ادلنهج ادلتَبَ ٌّت اجتماعيّاً.
ُ
ال اتمة:
تُل ّيب الشخص يّة حاجته ا إىل تقبّ ل ال ذات؛
ادلقوم ات
بتحقيقه ا عمليّ ا وإجرائيّ اً جملموع ة م ن ّ
السلوكيّة ،واليت ُؽلكن ذكر بعضها باآليت:
ٔ -االستثمار احلسن للقدرات واإلمكانات الفرديّة من
غ َت تقص َت وال تق اعس؛ زي ادةً لف رص النج اح
وٕتنّب اً آلث ار الفش ل ال يت ق ْد تُ دخلها يف إط ار
االنس حاب االجتم اعي واالنط واء والقل ق

واالضطراب.
ض إج راءات التهم يش وع دم التقبّ ل ال يت ق ْد
ٕ َ -رفْ ُ
٘ت ارس ض ّدىا ألس باب غ َت منهجيّة ،وع دم الرض ا
إالّ بتفعي ل مب دأ التش اركيّة وتكام ل األدوار ال ذي
يع ًتف هب ا كيان اً ودوراً وش ريكاً ف اعالً يف منظوم ة
العم ل اجملتمع ي الًتاكم ي وف ق اإلمكان ات
والقدرات الفرديّة.
ٖ -االطل راط يف نظ ام ص داقات مهت دي؛ يرف ع م ن
بص رىا بقيم ة دورى ا يف
درج ة تقبّله ا ل ذاهتا ويُ ّ
اجلماعة واجملتمع.
ٗ -التواص ل االنفع ايل االجتم اعي الس لوكي االغل ايب
ادلض بوط بق يم ال نص وادلت وازن واجمل ّرد ع ن ادلن افع
والغايات ادلاديّة اللحظيّة الضيّقة.
٘ -االس تقالليّة يف ت دبَت الش ئون وقض اء ادلص ال وف ق
الق درات واإلمكان ات ادلتاح ة بس رعة وإتق ان ُدوظل ا
انتظار طويل للحلول اخلارجيّة.
 -ٙالتح رر الس ريع ووف ق إج راءات ادل نهج ادلعتم د م ن
ادلخ اوف الك ربى وعق د ال ذنوب ال يت ؽلك ن أ ْن
تَ ْقًتفه ا أثن اء احلرك ة احلياتيّة؛ ت دعيماً لف رص تقبّ ل
الذات والتصال احلقيقي ادلْنتِج معها.
ُ
التوصيات:
ٔ -توص ي الدراس ة ُمؤسس يت األس رة وادلدرس ة بض رورة
تنمي ة ق درات األطف ال تنمي ة عمليّ ة ش املة وف ق
ق دراهتم وإمكان اهتم ،وبض رورة تفعي ل مب دأ
التش اركيّة التكامليّ ة أثن اء تنفي ذ ادلهم ات التعليميّ ة
َ
حث األطفال
بضرورة
والًتبويّة ،وتوصيهما كذلك
ّ
لل دخول بنظ ام ص داقات متك افص داف ع للتواص ل
االجتم اعي ادلهت دي ،وبض رورة تعوي دىم عل ى
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تفعي ل مب دأ االس تقالليّة وف ق م نهج عمل ي مت درج
يراع ي الق درات العقليّ ة والبدنيّ ة ،وتؤك د أ ّن م ن
واجباهتما كذلك تعويد األطفال عل ى تفعي ل مب دأ
االعت ذار والًتاج ع ع ن اخلط أ؛ أل ّن ك ل ذل ك
يُكس ب األطف ال عمليّ اً مقوم ات تقبّ ل ال ذات
وصوالً هبم إىل فقو الطمأنين ة واالس تقرار والتكيّف
ادلهتدي ادلْنتج ادلضبوط ٔتتطلبات النص ادلؤسس.
ُ
ُ
ٕ -توص ي الدراس ة الق ائمُت عل ى العمليّ ة الًتبويّ ة
ص رنة الفق و اإلس المي بادخال و إىل
بض رورة َع ْ
ادلؤسسة الًتبويّة ادلعاصرة كأصل ووسيلة وغاية.
ٖ -توص ي الدراس ة الب احثُت باالىتم ام بالدراس ات
الًتبويّة الفقهيّة التأصيليّة بُغية صياغة نظريّة تربويّة
إس الميّة معاص رة قائم ة عل ى عملي ات الفق و
والتف ّقو.
المصادر:

ٔ .القرآن الكريم
ٕ .اب ن أيب ش يبة ،عب د اهللٜٔٗٓ( ،ى ) .ادلص نف يف
األحاديث واآلثار ،طٔ ،الرياض :مكتبة الرشد.
ٖ .اب ن الص الح ،عثم انٔٗٓٚ( ،ى ) .أدب ادلف يت
وادلستفيت ،طٔ ،بَتوت :مكتبة العلوم واحلكم.
ٗ .ابن القيم ،زلمد - ٜٔٛٙ( ،أ) .األمثال يف القرآن
الكرًن ،طٔ ،طنطا :مكتبة الصحابة.
٘ .اب ن الق يم ،زلم د - ٜٔٛٙ( ،ب) .زاد ادلع اد يف
ى دي خ َت العب اد ،طٗٔ ،ب َتوت؛ الكوي ت:
مؤسسة الرسالة؛ مكتبة ادلنار اإلسالمية.
 .ٙاب ن الق يم ،زلم د .)ٜٖٔٚ( ،إع الم ادل وقعُت ع ن
رب العادلُت ،بَتوت :دار اجليل.
 .ٚاب ن تيمي ة ،ا دٖٔٗٓ( ،ى ).االستقامة ،طٔ،
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ادلدينة ادلنورة :جامعة اإلمام زلمد بن سعود.
 .ٛاب ن تيمي ة ،ا د( ،د.ت -أ) .كت ب ورس ائل
وفت اوى اب ن تيمي ة يف الفق و ،طٕ ،مكتب ة اب ن
تيمية.
 .ٜابن تيمية ،أ د( ،د .ت  -ب) .رلم وو الفت اوى،
الرياض :مطابع الرياض.
ٓٔ .اب ن حج ر ،أ دٖٜٔٚ( ،ى ) .ف ت الب اري ش رح
صحي البخاري ،بَتوت :دار ادلعرفة.
ٔٔ .اب ن ح زم ،عل ي .)ٜٜٔٚ( ،األخ الق والس َت يف
م داواة النف وس ،طٕ ،ب َتوت :دار اآلف اق
اجلديدة.
ٕٔ .ن حنب ل ،أ د( ،د.ت) .ادلس ند ،الق اىرة:
مؤسسة قرطبة.
ٖٔ .اب ن عب د ال رب ،يوس ف .)ٕٓٓٓ( ،االس تذكار،
طٔ ،بَتوت :دار الكتب العلمية.
ٗٔ .اب ن كث َت ،إ اعي لٔٗٓٔ( ،ى ) .تفس َت الق رآن
العظيم ،بَتوت :دار الفكر.
٘ٔ .اب ن ماج و ،زلم د( ،د.ت) .س نن اب ن ماج و،
بَتوت :دار الفكر.
 .ٔٙأب و داود ،س ليمان( ،د.ت) .س نن أيب داود ،دار
الفكر.
 .ٔٚأب و نع يم ،أ دٔٗٓ٘( ،ى ) .حلي ة األولي اء
وطبق ات األص فياء ،طٗ ،ب َتوت :دار الكت اب
العريب.
 .ٔٛاأللب اين ،زلم د ناص ر ال دين( ،د.ت) .السلس لة
الضعيفة ،الرياض :مكتبة ادلعارف.
 .ٜٔالبخ اري ،زلم د ب ن إ اعي ل .)ٜٔٛٚ( ،اجل امع
الصحي  ،طٖ ،بَتوت :دار ابن كثَت؛ اليمامة.
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ٕٓ .البيهق ي ،أ دٔٗٔٓ( ،ى ) .ش عب اإلؽل ان،
طٔ ،بَتوت :دار الكتب العلمية.
ٕٔ .الًتم ذي ،زلم د( ،د.ت) .اجل امع الص حي س نن
الًتمذي ،بَتوت :دار إحياء الًتاث العريب.
ٕٕ .احل اكم ،زلم د .)ٜٜٔٓ( ،ادلس تدرك عل ى
الصحيحُت ،طٔ ،بَتوت :دار الكتب العلمية.
ٖٕ .ال دارقطٍت ،عل ي .)ٜٔٙٙ( ،س نن ال دارقطٍت،
بَتوت :دار ادلعرفة.
ٕٗ .الس لمي ،أب و عب د ال ر ن .)ٜٜٔٓ( ،آداب
الصحبة ،طٔ ،طنطا :دار الصحابة للًتاث.
ٕ٘ .الش ربيٍت ،زلم د اخلطي بٔٗٔ٘( ،ى ) .اإلقن او،
بَتوت :دار الفكر.
 .ٕٙالش وكاين ،زلم د .)ٜٖٔٚ( ،ني ل األوط ار م ن
أحادي ث س يد األخي ار ش رح منتق ى األخب ار،
بَتوت :دار اجليل.
 .ٕٚالغ زايل ،زلم د ب ن زلم د( ،د.ت) .إحي اء عل وم

الدين ،بَتوت :دار ادلعرفة.
 .ٕٛالقش َتي ،مس لم( ،د.ت) .ص حي مس لم،
بَتوت :دار إحياء الًتاث العريب.
 .ٕٜادلباركفوري ،زلمد( ،د.ت)ٖ .تفة األحوذي بشرح
جامع الًتمذي ،بَتوت :دار الكتب العلمية.
ٖٓ .ادلقدس ي ،زلم د ب ن مفل ٔٗٔٚ( ،ى ) .اآلداب
الشرعية ،طٕ ،بَتوت :مؤسسة الرسالة.
ٖٔ .ادلن اوي ،عب د ال رؤوفٖٔ٘ٙ( ،ى ) .ف يض الق دير
شرح اجلامع الصغَت ،طٔ ،مصر :ادلكتبة التجارية
الكربى.
ٕٖ .النف راوي ،ا د ب ن غن يمٔٗٔ٘( ،ى ).الفواكو
الدواين ،بَتوت :دار الفكر.
ٖٖ .الن ووي ،ػل ِت ب ن ش رفٖٜٕٔ( ،ى ) .ادلنه اج
ش رح ص حي مس لم ب ن احلج اج ،طٕ ،ب َتوت:
دار إحياء الًتاث العريب.

)م2034 هـ (يوليو3435  شوال2  العدد3 اجمللد
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The Constituents of Self-acceptance in the Islamic Jurisprudence
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Abstract
This study aims at answering the main question: What are the constituents of selfacceptance in the Islamic jurisprudence? This study proves systematically that the
character meets the needs to accept the self by acquiring and activating many behavioral
factors, such as the good investment of the individual capacities, the participatory
process, the integration of constructive and defense roles, activating and developing the
friendship, expressing the proper emotions, independence and self-reliance, and freedom
from guilt complex and major concerns. Activating these constituents repeatedly
according to the crystal-clear evidence makes the character realizes the value of the self
and its role.
Keywords: Self-acceptance, Capacity Investment, Participatory, Emotional Expressions,
Self-Reliance.
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استراتيجيات إدارة الصراع لدي مديري املدارس الثانىية.......

استراتيجيات إدارة الصراع لدي مديري املدارس الثانىية
وعالقتها بالرضا الىظيفي للمعلمني مبنطقة حائل
يف ضىء بعض املتغريات الدميىجرافية
حممود خالد اجلرادات وعبداهلل حممد البطي
قسم التربية -كلية التربية – جامعة حائل

Q
ىدف البحث إىل التعرف على اسرتاتيجيات إدارة الصراع وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمني ,ومعرفة ما إذا كانت ىناك فروق بني
أفراد عينة البحث باختالف ادلركز الوظيفي وادلؤىل العلمي واخلربة العملية ,وقد تكونت عينة الدراسة من ( )797فردا وزعت عليهم
استبانة خاصة باسرتاتيجيات إدارة الصراع تكونت من ( )99فقرة موزعة على ( )5رلاالت ,وأخرى ارتبطت بالرضا الوظيفي تكونت
من ( )75فقرة ,وقد استخدمت األساليب اإلحصائية الالزمة لتحليل البيانات وىي :ادلتوسط احلسايب ,والنسب ادلئوية ,وحتليل التباين
األحادي ,معامل ارتباط بريسون .وخلصت النتائج إىل أن الدرجة الكلية الستخدام ادلديرين السرتاجتيات إدارة الصراع كانت بدرجة
عالية ,وأن أكثر االسرتاتيجيات استخداما ىي التعاون وادلشاركة ,وأقلها إسرتاتيجية التجنب ,كما أشارت النتائج إىل أن الدرجة الكلية
للرضا الوظيفي كانت عالية .بينما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف استخدام مديري ادلدارس السرتاتيجيات إدارة
الصراع وفقا دلتغري ادلركز الوظيفي ,وادلؤىل العملي ,واخلربة العملية ,ووجود عالقة ارتباط موجبة بني اسرتاتيجيات إدارة الصراع والرضا
الوظيفي للمعلمني .وكان من أىم توصيات البحث تنظيم وعقد الدورات التدريبية لزيادة فعالية مديري ادلدارس يف استخدام
اسرتاتيجيات إدارة الصراع داخل ادلدرسة.
الكلمات المفتاحية :اسرتاتيجيات -إدارة الصراع  -الرضا الوظيفي.

A

أصبحت اإلدارة الرتبوية تواجو العديد من
ادلتغريات اليت نتجت عن التطور العلمي والتكنولوجي
يف العامل ادلعاصر ,فضال عن التغيريات الفكرية لألفراد
واألبعاد ادلفاىيمية للمؤسسات ,شلا يتطلب منها العمل
ادلستمر بوضع اخلطط وإتباع اسرتاتيجيات زلكمة
دلواجهة تلك التغيريات .وحيث أن العملية الرتبوية
عملية إنسانية قائمة على تفاعل مستمر بني أبعاد
وأىداف النظام وبني حاجات ومتطلبات األفراد
وأدوارىم يف التنظيم فإن ظهور اخلالفات وعدم االتفاق
والصراع مبختلف أنواعو يعد ظاىرة طبيعية ,شلا ػلتم
البريد االلكترونيmahmoudjrt@hotmail.com :

على القادة الرتبويني ادلسئولني عن إدارة النظم الرتبوية
إتباع سبل حكيمة للتعامل مع تلك الصراعات لتحقيق
األىداف ادلشرتكة بني النظام واألفراد.
إن إدراك اإلداريني ألبعاد الصراع ومضامينو
يقودىم إىل كيفية إدارتو بصورة موجهة ضلو مصاحل
ادلؤسسة واألفراد على حد سواء ,من حيث فهم
اإلداريني إىل سلوك الفرد واجلماعات العاملة داخل
ادلؤسسة ,والذي يشمل أسلوب تفكريىم وإدراك
شخصياهتم ورضاىم الوظيفي واجتاىاهتم وقيمهم
وشلارساهتم كأفراد ومجاعات ,وتفاعل ىذا السلوك مع
بيئة ادلنظمة لتحقيق أىداف كل من العاملني وادلنظمة
ردمد8001 -0606 :
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يف الوقت نفسو (عبد الباقي .)9007 ,فالصراع
التنظيمي يف سلتلف ادلؤسسات ؽلثل عملية تفاعلية
تؤدي إىل االطلراط والتورط يف مواقف صراعية حول
ادلعتقدات ,أو رغبات أخرى مفضلة أو من أجل
احلصول على ادلوارد والسلطة وادلكانة ( Bisno,
 ) 2002كما يرتبط الصراع مع بعض ادلفاىيم األخرى,
كالتنافس والتعارض اليت تعرب عن حالة توتر معينة
سواء أكانت على مستوى الفرد أو على مستوى
اجلماعة ,أو ادلنظمة اليت تعرب عن شكل العالقات
الداخلية أو اخلارجية للمنظمة ,وشكل العالقات
ال ثنائية أو التعددية بني أعضاء ادلنظمة ومستوياهتا ,أو
وحدهتا أو فروعها ادلختلفة ,وبالتايل فإن الذي ؽليز بني
ىذه ادلفاىيم ىو درجة التوتر السائدة ,وىدف التوتر
(عساف .)7999 ,وقد أشار األدب النظري حول
ادلوضوع إىل أن الصراع الناشئ عن التباين الشخصي
بني ادلعلمني واخلالف وعدم االتفاق حول كيفية حتقيق
األىداف وادلمارسات لو انعكاس على االلتزام
التنظيمي للمعلمني وعلى رضاىم الوظيفي
( )Sgriccia, 2001وأن حدة الصراع دتتد من
ادلستوى ادلتوسط إىل ادلنخفض بني األفراد وداخل
اجلماعات يف ادلدارس اليت يستند مديروىا عند اختاذىم
للقرارات إىل استشارة ادلعلمني ,وأن حدة الصراع تزداد
عند إغفال استشارهتم ( Johnson & Scollay,
 ,)2002وقد ينشأ الصراع نتيجة ميل ادلعلمني دلعارضة
الظلم وشعورىم بعدم اإلنصاف عند التوزيع غري
العادل جملاالت العمل ,الذي يدل يف تصورىم على أنو
مصاعب وعراقيل ألدائهم وللتحصيل الدراسي
لتالميذىم ,شلا يؤدي إىل االستياء الذي يتحول إىل
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اختالف وعدم اتفاق يف الرأي ,ويقود إىل اإلرباك
العايل عند اختاذ القرارات النهائية يف ادلدارس.
( .)Woffard, 2000فالنظرة إىل الصراع التنظيمي
داخل ادلؤسسات سواء أكان على مستوى الفرد أم
على مستوى اجلماعة أو ادلؤسسة يعد ظاىرة طبيعية
وصحية يف ادلؤسسات (ادلغريب ,)7995 ,وأن
للصراعات التنظيمية جانبني جانباً سلبياً وآخر اغلابياً,
وقد يكون سلبيا عندما تزداد حدتو ويصبح مؤثرا على
سري العمل داخل ادلؤسسة واضطرابات حادة بني
العاملني ,بينما يكون إغلابيا عندما يتخذه اإلداريون
كأداة للتغيري والتطوير واإلبداع ويف حل ادلشكالت
( .)Robbins, 2001وانطالقا من ذلك أصبح
موضوع إدارة الصراعات التنظيمية يف ادلؤسسات على
اختالف أنواعها ومنها ادلؤسسات الرتبوية من
ادلوضوعات اليت غلب على مديري ادلدارس أن ؼلصصوا
وقتا كافيا إلدارهتا بأساليب واسرتاتيجيات مناسبة
للمحافظة على استقرار ادلؤسسة ,كما أصبح ىناك
اىتمام حول عقد الدورات التدريبية لإلداريني الرتبويني
لكيفية إدارة الصراعات يف ادلؤسسات التعليمية ,إذ إن
امتالك ادلدير للكفايات الالزمة إلدارة الصراعات يعد
من العوامل ادللحة لتحقيق فاعلية ادلنظمة.وىذا ما
أكده ( )Rieger, 1999يف دراستو اليت بينت أعلية
التدريب للمديرين على كيفية إدارة الصراع بكفاءة
وفاعلية ,وضرورة العمل بادلشاركة مع ادلعلمني
والتخطيط للربامج اليت من شأهنا حتقيق أىداف
ادلؤسسة .من ىنا جاء االىتمام بإجراء ىذه الدراسة
اليت ىدفت إىل معرفة اسرتاتيجيات إدارة الصراع لدى
مديري ادلدارس الثانوية وعالقتها بالرضا الوظيفي
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للمعلمني يف مدينة حائل يف ادلملكة العربية السعودية .الصراع ,وعالقة ذلك بالرضا الوظيفي لدى ادلعلمني
من خالل أراء وتقديرات أفراد عينة البحث ادلمثلة
أهمية البحث:
يعكس البحث احلايل اىتمام وزارة الرتبية والتعليم للمجتمع الكلي ,ومعرفة ما إذا كانت ىناك فروق بني
يف ادلملكة العربية السعودية بتدريب وإعادة تأىيل أفراد عينة البحث يف إدارة الصراع وفق عدد من
مديري ادلدارس من خالل التحاقهم بالدورات التدريبية ادلتغريات الدؽلوجرافية.
الفصلية اليت تنظمها اجلامعات ومؤسسات التعليم مشكلة البحث:
تنطلق مشكلة البحث باعتبار أن ادلعلمني ؽلثلون
العايل ,وذلك لرفع كفاياهتم وامتالكهم ادلهارات
اإلدارية الالزمة دلواجهة ادلتغريات والظواىر اإلدارية يف أحد العناصر األساسية اليت تتوقف عليها عملية
ادلؤسسات التعليمية سواء أكانت ظواىر فردية أم التعليم ,وبتحقيق الرضا لدى ادلعلمني يف ادلدارس
مجاعية أم مؤسسية .كما تتجلى أعلية البحث من يدفعهم إىل اإلبداع وزيادة طاقاهتم اإلنتاجية يف
ادلدارس ,فضال عن أهنم القدوة احلسنة لطالهبم,
خالل اآليت:
 تزويد اإلدارة العليا للتعليم يف ادلنطقة باألساليب وبادلقابل فإن األساليب واالسرتاتيجيات اليتادلستخدمة يف إدارة الصراع التنظيمي يف ادلدارس ,يستخدمها ادلديرون يف الصراعات والنزاعات متباينة
والتعرف على درجة رضا ادلعلمني ,شلا يساعدىم بني مديري ادلدارس وىذا ما ينعكس على سلوك وأداء
يف وضع الربامج التدريبية الالزمة للمديرين لرفع ادلعلمني.
من ىنا دتثلت مشكلة البحث مبعرفة
كفاياهتم اإلدارية والفنية.
تزويد مديري ادلدارس وصانعي القرارات الرتبوية االسرتاتيجيات اليت يستخدمها مديرو ادلدارس الثانويةبالتطلعات اإلنسانية وادلهنية كإدارة الصراعات يف إدارة الصراع يف ادلدارس الثانوية يف مدينة حائل يف
وأساليبها ادلتعددة ,ودرجة رضا ادلعلمني نتيجة ادلملكة العربية السعودية ,ومعرفة عالقة إدارة الصراع
بدرجة الرضا الوظيفي لدى ادلعلمني ,حيث أشارت
األساليب اإلدارية للظواىر الرتبوية ادلختلفة.
 كما دتثل نتائج البحث تغذية راجعة للمديرين عن الدراسات والبحوث أن لطبيعة وأسلوب إدارةتلك األساليب ادلستخدمة يف إدارة الصراع داخل اخلالفات والصراعات أثرا على درجة رضا العاملني يف
ادلؤسسة .وػلاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ادلدرسة.
 كما يعد ىذا البحث بذرة انطالق لدراسات أخرى  .7ما االسرتاتيجيات اليت يستخدمها مديرو ادلدارسالثانوية يف إدارة الصراع من وجهة نظر أفراد عينة
تربوية وفقا دلعايري ومتغريات أخرى.
البحث (معلمني ,مرشدين ,ووكالء إدارة ادلدرسة)
أهداف البحث:
يف ادلدارس الثانوية يف مدينة حائل؟
يهدف البحث إىل استقراء ادلعرفة لتحديد
االسرتاتيجيات ادلستخدمة لدى ادلديرين يف إدارة  .9ما مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد عينة البحث
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(معلمني ,مرشدين ,ووكالء إدارة ادلدرسة) يف
ادلدارس الثانوية يف مدينة حائل من وجهة نظرىم؟
 .3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.05=αبني استجابات أفراد عينة
البحث (معلمني ,مرشدين ,ووكالء إدارة ادلدرسة)
حول اسرتاتيجيات إدارة الصراع يف ادلدارس
الثانوية يف منطقة حائل ,وفقا دلتغري ادلركز
الوظيفي؟
 .4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.05=αبني استجابات أفراد عينة
البحث (معلمني ,مرشدين ,ووكالء إدارة ادلدرسة)
حول اسرتاتيجيات إدارة الصراع يف ادلدارس
الثانوية يف منطقة حائل ,وفقا دلتغري ادلؤىل
العلمي؟
 .5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )0.05=αبني استجابات أفراد عينة
البحث (معلمني ,مرشدين ,ووكالء إدارة ادلدرسة)
حول اسرتاتيجيات إدارة الصراع يف ادلدارس
الثانوية يف منطقة حائل ,وفقا دلتغري اخلربة
العلمية؟
 .6ىل ىناك عالقة ارتباط بني اسرتاتيجيات إدارة
الصراع اليت يستخدمها مديرو ادلدارس الثانوية يف
منطقة حائل ومستوى الرضا الوظيفي ألفراد عينة
البحث (معلمني ,مرشدين ,ووكالء إدارة
ادلدرسة)؟
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الثانوية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمني وفقا
للمجاالت اآلتية( :التعاون وادلشاركة ,التسوية,
التجنب ,اإلرضاء ,اذليمنة والسيطرة).
 تطبيق البحث على ادلدارس الثانوية يف مدينة حائلللعام الدراسي9077-9070م من خالل
استجابات أفراد عينة البحث.
مصطلحات البحث:

اس ت ت تتتراإيايات لدارع الصت ت ت ترا  :ودتثل ل للل رلموعل ل للة
السلوكيات اليت يتبعها اإلداريون يف التعامل مع ادلواقلف
احلللادة يف ادلؤسسللة سلواء أكانللت بللني ادلعلمللني أنفسللهم
أو بني ادلعلمني وادللدير ,ألجلل التوصلل إىل توجيلو تللك
ادلواقل للف أو الصل لراعات ضلل للو مسل للارات ختل للدم ادلصل لللحة
العامة وحتقيق أىداف النظام (.)Rahim, 2001
ويمك تتر إعريفجت تتا لجرائيت تتا بم تتا يتف ت ت م ت ت أبعت تتاد

البحتتث ,باعتبارىللا رلموعللة األسللاليب اللليت يسللتخدمها
م للدير ادلدرس للة للتعام للل م للع الصل لراعات عل للى اخ للتالف
أنواعها ومستوياهتا ,وإدارهتا وتوجيهها لتحقيق التكامل
بل للني أىل للداف ادلؤسسل للة وأىل للداف األفل لراد ,والل لليت ؽلكل للن
قياس للها م للن خ للالل تق للديرات واس للتجابات أفل لراد عين للة
البح للث م للن ادلعلم للني وادلرش للدين ووك للالء إدارة ادلدرس للة
على أداة اسرتاتيجيات إدارة الصراع.

الرضا الوظيفي :وىو مفهوم متعدد األبعاد يتمثل
بالرضل لا الكلل للي ال للذي يسل للتمده ادلوظ للف مل للن وظيفتل للو,
ومجاعلة العمللل اللليت يعمللل معهلا ,ورؤسللائو الللذين ؼلضللع
إلش ل لرافهم وك ل للذلك البيئ ل للة التنظيمي ل للة ال ل لليت يعم ل للل هب ل للا
(.)Dessler, 2002

حدود البحث:
يقتصر البحث يف إجراءاتو على اآليت:
ويمكر إعريفه لجرائيا وفقا لغايات البحث :بأنو
 -معرفة اسرتاتيجيات إدارة الصراع لدى مديري ادلدارس رلموعة االجتاىات وادلشاعر اليت تتشكل لدى العاملني
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يف ادلؤسسلة واللليت تعكللس رضللاىم عللن العمللل والعللاملني
معهللم ,واللليت ؽلكللن قياسللها مللن خللالل اسللتجابة أف لراد
عينة البحث على األداة ادلخصصة للرضا الوظيفي.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أوال :اإلطار النظري:

واخلل ل ل ل للالف وتتجل ل ل ل للو السل ل ل ل للتقطاب ادلهتمل ل ل ل للني .أمل ل ل ل للا
( )Hellriegel, 1983فقلد علرف الصلراع بأنلو يعلود
إىل الظلروف اللليت حتللوي تنلافراً يف األىللداف واإلدراكللات
أو العواط ل للف داخل ل للل الفل ل للرد ,أو ب ل للني األفل ل لراد أو بل ل للني
اجملموعات واليت تعود إىل ادلعارضة أو التفاعل العدائي.
وقدم ( )Gray and strake, 1988تعريفاً للخالف
بأنو,سلوك يقوم بو شلخخ أو رلموعلة ملن األشلخاص
بشكل مقصود دلنع وتثبيط الشخخ اآلخر أو اجملموعة
األخرى من حتقيق أىدافها وىذا ادلنع ادلقصود ؽلكن أن
يكون فعاالً أو غري فعال.
يتضلح مللن التعريفللات السللابقة بللأن مفهللوم الصلراع
ينطل للق م للن ك للات مش للرتكة ,م للن بينه للا أن الصل لراع ق للد
ػلل ل للدث نتيجل ل للة تعل ل للارض األىل ل للداف أو ادلصل ل للاحل بل ل للني
األطلراف أو اجملموعللات يف التنظلليم الواحللد ,وقللد يكللون
نتيجة وجود مواقف مشرتكة ذات تفاعل بني األطراف,
ورمبا يكون نتيجة تباين بني القيم واالجتاىات .ويقودنلا
ذللك إىل أن الصلراع التنظيملي عللى اخلتالف مسللتوياتو
ل لليس مرادف للا دلفه للوم التن للافس ,فالتن للافس يعل ل تع للارض
أىداف األفراد أو اجملموعات ولكن ليس ىنلاك خلالف
مباش للر ب للني األفل لراد أو اجملموع للات ,حي للث ال يتضل للمن
موانع وسلوكيات معيقة .أما الصراع فقد يتضمن وجود
أش للخاص أو رلموع للات تض للع عوائ للق أو حل لواجز دتن للع
الطرف اآلخر من حتقيق ىدفو.

مفجوم الصرا :
يعللد الصلراع ظللاىرة طبيعيللة يف كللل الللنظم ,ولكنهللا
ليس للت بالضل للرورة أن تكل للون ظ للاىرة سل لللبية بل للل إن ذلل للا
أحيانل لاً قيمتهل للا للنظل للام ,فالصل لراع قل للد يعل ل العنل للف أو
التدمري أو ضبطاً غري حضاري لألمور ,أو علدم اللجلوء
إىل سل لللوكيات عقالنيل للة ,ولكل للن مل للن ادلمكل للن أن يعل ل
ادلغامرة والتجربة ادلثرية ,والتحلديث والتوضليح واإلبلداع,
والنمو والعقالنية اجلدلية ,فالصراع ذو حدين ,ؽلكن أن
يكون سلبياً ,وؽلكن أن يكون إغلابياً.
وىناك تعريفات متنوعة للصراع التنظيمي فثمة من
عرفلو بأنللو ,عمليللة ذلللا مراحللل معينلو ؽلللر هبللا ,ومللنهم مللن
عرفللو بللالظروف اللليت ػلللدث اخلللالف فيهللا ,ومللنهم مللن
عرفو بسلوكيات مدركة علنية تظهلر جتلاه شلخخ آخلر,
حيلث صللد تعريلف ( )Robbins, 2001اللذي وضلح
بأن الصراع عملية تبدأ عندما يدرك أحلد األطلراف بلأن
الط للرف اآلخ للر أص للبح ذا ت للأثري س لللم علي للو م للن حي للث
أىدافل ل للو وقيمل ل للو أو وجل ل للوده يف التنظل ل لليم .بينمل ل للا عرفل ل للو
تشريمريىورم ( )Schermerhorn,2000بأنو خالف
قل للائم بل للني األطل لراف وعل للدم اتفاقهل للا علل للى موضل للوعات أنوا الصرا ومستوياإه:
تتنوع الصراعات بشكل كبري ,وتكاد األدبيات أن
جوىريللة أو تنللافر حللول قلليم ومعتقللدات وجدانية.وعرفللو
( )Lippitt, 1982بأنو حالة من االخلتالف احلقيقلي جتمع بني األنواع اآلتية:
بني شخصني أو أكثر واليت يتكون السللوك العلل فيهلا
بواسطة اإلدراكات ادلختلفة لألىداف اليت ختلف التوتر

 42جملة جامعة جازان – فرع العلىم اإلنسانية
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Intra-personal
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كالصراع الذي ػلدث بلني معلملني ذوي اختصلاص
واحللد أو بللني ادلللدير وادلشللرف الرتبللوي حللول قضللية
تربوية معينة.)Gordan,1991( .

 :)conflictوى للذا ي للتم أثن للاء شلارس للة الف للرد لعملي للة
معينللة -كاختللاذ ق لرار -فالص لراع ػلللدث ىنللا بسللبب
عدم قدرة الفرد على اختيار البلدائل أو قبوذللا وعلدم ثالثتا :الصترا بتتير الامااتاتInter-Group ( :
 )conflictوػل للدث ى للذا ادلس للتوى م للن الصل لراع يف
قبوذل للا أو عل للدم التأكل للد م للن مرتتباهتل للا ,فالصل لراعات
مجاعللات ادلؤسسللة نفسللها ويكللون حللول أساسلليات
الفرديللة حتللدث عنللدما :يريللد الفللرد أن ؽلللارس شلليئني
العم ل للل أو نتيج ل للة عوام ل للل شخص ل للية ,ومث ل للل ى ل للذه
مرغللوبني ولكللن الواقللع يفللرض عليللو اختيللار أحللدعلا.
الصراعات جتعل من الصعوبة تأدية العمل وفق مبدأ
وىو ؽلثل صراعاً يقلع ضلمن الصلراع ادلعلروف بصلراع
التعل ل للاون والتكامل ل للل أو التنسل ل لليق يف أداء األنشل ل للطة
"إقدام  -إقدام" مثال ذلك :توقف صلاحب العملل
وادلهل للام ,وعلل للى ادلل للدير البحل للث عل للن سل للبل التعل للاون
عن للد اختي للار أح للد متق للدمني اثن للني م للؤىلني بش للكل
لتجنب االختالل الوظيفي النلاتج علن حلدوث مثلل
متساو تقريباً لشغل وظيفة واحدة .أو عندما يكلون
ىل ل ل للذه الصراع ل ل ل للات (,)Schermerhorn,2000
لللدى الفللرد خيللار بللني عمللل شلليئني ال يرغللب يف أي
وغالبللا مللا ػلللدث مثللل ىللذا النللوع مللن الصلراعات يف
منهما وىلو ؽلثلل صلراعاً يقلع ضلمن الصلراع ادلعلروف
ادلسللتويات اإلداريللة العليللا نتيجللة السلليطرة أو بسللبب
بصل لراع إحج للام  -إحج للام مث للال ذل للك :الش للخخ
فرض السلطة ,ويف ىذه احلالة ينبغلي اختيلار منحلى
الذي يعاين من مرض ولكنو يف نفس الوقت ؼللاف
التكامل حلل ادلشكالت كإسلرتاتيجية إلدارة الصلراع
ال للذىاب إىل ادلستش للفى للع للالج .أو عن للدما يك للون
واالبتعللاد عللن إسلرتاتيجية اذليمنللة اللليت تفللرض سلللوك
الفللرد ميللاالً لعمللل شلليء مرغللوب فيللو ولكللن تكتنفللو
رابح وخاسر (.)Gordon,1991
ادلخ ل للاطر ..وى ل للو صل ل لراع إق ل للدام  -إحج ل للام كمث ل للل
الطالللب الللذي يرغللب بدراسللة ختصللخ معللني ولكللن رابع ت ت ت ت تتا :الصت ت ت ت ت ترا داخ ت ت ت ت تتل المؤسس ت ت ت ت تتةInter-( :
دراسللة ىللذا التخصللخ يتطلللب ملواد عمليللة يكرىهلا
 )organizational conflictوؽلكلن أن يظهلر
الطال للب ,أو عن للدما يك للون الف للرد أمام للو ع للدد مل للن
بسللبب عمليللة سللعي وحللدات نظللام معللني لتحقيللق
البللدائل ادلرغوب لة ولكللن ك لالً منهللا تكتنفللو ادلخللاطر.
مصاحلها عللى حسلاب وحلدات أخلرى فيلو ,إذ بلني
( & Schermerhorn,2000. Johnson
(لوثل للانز) أن نظل للم اليل للوم ادلعقل للدة شل للكلت احتمل للال
.)Scollay,2001
وج للود أربع للة رل للاالت بنيوي للة م للن ادلمك للن أن يظه للر
ثانيتتا :الص ترا بتتير األف ترادInterpersonal ( :
فيها الصراع:
 )conflictوى ل ل للو الصل ل ل لراع ال ل ل للذي ػل ل ل للدث ب ل ل للني
شخصللني أو أكثللر نتيجللة اخللتالف وجهللات النظللر
حللول قضللية معينللة يف العمللل أو تبللاين يف األفكللار,

 صل لراع ىرم للي :م للثالً :خ للالف م للدير ادلدرس للة م للعمدير إدارة التعليم وجهازه اإلداري.
 -صراع وظيفي :مثل :خلالف أدارة ادلنلاىج وشلؤون
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ادلدرسني.
 صل لراع خط للي :مث للل :خ للالف م للدير ادلدرس للة م للعادلشرف الرتبوي.
 صل لراع ركل للي  -غل للري ركل للي :مثل للل :خل للالف بل للنيمعايري جتمعات ادلعلمني ضلو قضية ما  -مشاركة
ادلعلمللني يف برنللامج النمللو ادلهل أثن لاء اخلدمللة -
ومتطلبل ل ل ل ل ل ل ل ل للات مديريل ل ل ل ل ل ل ل ل للة إدارة التعلل ل ل ل ل ل ل ل ل لليم.
()Gordon,1991. Luthans,1981
خامست ت ت تتا  :الص ت ت ت ترا بت ت ت تتير المؤسس ت ت ت تتاتInter-( :

 )organizational conflictوىلو خلالف أي
نظام مع كيانات خارجية عنو ,وقد يكون دلثلل ىلذا
اخلللالف مرتتبللات إغلابيللة مث للل تزايللد دتسللك النظ للام
هبويت ل للو وقيم ل للو وأىداف ل للو .ولك ل للن إن كان ل للت ىن ل للاك
خلخلللة يف درجللة انسللجامو مللع نفسللو فللإن اخلللالف
اخلارجي قد يشكل هتديداً يقود إىل نوع من مشاعر
الالمباالة ,وتقليل درجة تناغمو شلا قد يهدد بتحلل
النظللام وتفككللو .وغالبللا مللا ػلللدث ىللذا النللوع مللن
الصل لراعات ب للني ادلؤسس للات عل للى حتقي للق ك للل منه للا
ألىل للدافها واحلصل للول علل للى احتياجاهتل للا مل للن ادل ل لوارد
البشل لرية أو ادلادي للة والتكنولوجيل لا الالزم للة ,شل للا ي للدفع
اإلداريني إىل إتباع اسرتاتيجيات مناسبة للتعامل ملع
ىذا النوع من الصراعات.)Gordon,1991( .

لدارع الصرا التنظيمي:
تع ل ل للد عملي ل ل للة إدارة الصل ل ل لراعات التنظيمي ل ل للة م ل ل للن
ادلوضللوعات اإلداريللة ادلعقللدة وادلتشللابكة ,وحل يللتمكن
اإلداري مل للن إدارة الصل لراع بصل للورة مناسل للبة غلل للب عليل لو
إدراك أن التناقضللات وعللدم االتفللاق ظللاىرة طبيعي للة يف
العم للل ادلؤسس للي ,وأن الصل لراع ق للد يك للون أم للراً حتميل لاً

لعواملل التغيللري والتطلوير ,وأن زيللادة حلدة الصلراع يللؤدي
إىل خلخلللة العمللل ادلؤسسللي ودمللاره ,وأن الصلراع علللى
اختالف مستوياتو ؽلكن وضع احللول ادلناسبة لو.
فل ل للإدارة الصل ل لراع ىل ل للي عمليل ل للة حتكل ل للم يف الصل ل لراع
الوظيفي واستثارتو ,ومنلع حلدوث الصلراع غلري اللوظيفي
والعملل عللى ختفيللف حدتلو عنلد ظهللوره ,كملا ينظللر إىل
مفه ل للوم إدارة الصل ل لراع بأن ل للو عملي ل للة اس ل للتخدام احلل ل للول
وادلثل ل لريات ,لتحقل ل للق مس ل للتوى الصل ل لراع ادلرغ ل للوب فيل ل للو.
( )Woffard, 2000. Robbins, 2001حيللث
تنطلللق عمليللة إدارة الصلراعات التنظيميللة يف ادلؤسسللات
علللى اخللتالف أنواعهللا ملن أبعللاد رئيسللية تتمثللل ب لإدراك
اإلداريللني دلراحللل وتطللور الص لراع ,وادلصللادر اللليت تللؤدي
إىل حدوثللو ,ونتائجللو السلللبية واإلغلابيللة ,وطبيعللة األداء
وفق ل للا حل ل للدوث الصل ل لراعات "مراقب ل للة أداء ادلل ل للوظفني يف
التنظيم".
مراحل حدوث الصرا :

(:)The stages of conflict
تعلد معرفلة اإلداريللني للمراحلل الليت ؽلللر هبلا حللدوث
الصراع على اختالف مسلتوياتو يف التنظليم ملن العواملل
ادلهم ل للة ال ل لليت تفي ل للدىم يف فه ل للم طبيع ل للة الصل ل لراع وتبل ل ل
االس لرتاتيجيات ادلناسللبة للتعامللل معللو وإدارتللو مبللا ػلقللق
أى للداف التنظ لليم .حي للث ح للدد ()Pondy, 1967
مخسة مراحل حلدوث الصراع ىي:
 – 7مرحلللة الص لراع الكللامن)Latent conflict( :
وىللي ادلرحلللة اللليت يبللدأ فيهللا الصلراع حيللث تتللوفر يف
ىل للذه ادلرحلل للة الظل للروف واألسل للباب ادلالئمل للة لنشل للوء
اخلالف للات مث للل االخ للتالف يف األى للداف والتن للافس
على ادلوارد سواء بني األفراد أو بني اجلماعات.
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 – 9مرحل ل للة الصل ل لراع ادل ل للدرك( :
 conflictوى ل للي ادلرحل ل للة ال ل لليت يب ل للدأ فيه ل للا األفل ل لراد
واجلماعللات بللإدراك اخلللالف بشللكل واضللح ,وغالب لاً
ما يتم جتاىل اخلالف يف ىذه ادلرحلة ,وليس شلرطاً
أن تكون ىذه ادلرحلة بعلد مرحللة اخللالف الكلامن,
حيث ؽلكن أن حتدث دون أن يكون ىناك خالف
كل ل للامن مثل ل للل اخلل ل للالف الل ل للذي ينل ل للتج عل ل للن سل ل للوء
االتصاالت بني األطراف.
 – 3مرحل للة الش للعور بالص لراع)Fell Conflict( :
وىللي مرحلللة مللن تطللور الص لراع واللليت يكللون األف لراد
فيهللا ليسللوا علللى علللم ومعرفللة بللاخلالف فحسللب -
كم ل للا ى ل للو احل ل للال يف ادلرحل ل للة الس ل للابقة  -ولك ل للنهم
يشعرون بالتوتر والقلق والغضب ويصبح اخلالف يف
ى للذه ادلرحل للة شخص للياً وؽلك للن هتدئت للو إذا م للا وج للد
صمام أمان يسمح بتهدئة ىذه ادلشاعر.
Manifest
 – 4مرحلل ل للة الصل ل لراع الظل ل للاىر( :
 )Conflictويف ى للذه ادلرحل للة يظه للر ادلتن للازعون أو
ادلختلفللون السلللوكيات اللليت تتجللو بشللكل جلللي ضلللو
إحب للاط وتثبي للت اخلص للم ومنع للو م للن حتقي للق ىدف للو,
وترتاوح ىذه السلوكيات بني اللرفض ,علدم التعلاون,
التخريل ل ل للب ,الشل ل ل للتم ,ورمبل ل ل للا تصل ل ل للل إىل االعتل ل ل للداء
اجلسدي.
(Conflict
 – 5مرحلل للة مل للا بعل للد الصل لراع:
) aftermathوى ل للي ادلرحل ل للة األخ ل للرية م ل للن تط ل للور
الصراع فإذا مت حل الصراع ستسود عالقات تعاونيلة
تتصلل بضلعف احتمللاالت تكلرار الصلراع ,وإذا بقللي
الصراع كامنا وكبت األطراف صراعاهتم ,فقد تتفاقم
وتصل للبح أكثل للر خطل للورة وقابلل للة للتكل لرار واحلل للدوث,
وأكثر تأثريا على األفراد واجلماعات والتنظيم كافة.
(Perceived

مصادر الصرا :(Sources of conflict( :
إن تعلرف اإلداريللني علللى مصللادر الصلراع وأسللباب
نش للوئو م للن العوام للل الرئيس للة ال لليت تس للاعدىم يف اتب للاع
السللبل اإلداريللة واالس لرتاتيجيات الالزمللة إلدارة وتوجي للو
الصل لراع ضل للو األى للداف ادلش للرتكة ب للني ادلؤسس للة واألفل لراد
واجلماعل للات التنظيميل للة ,وؽلكل للن حتديل للد أىل للم ادلصل للادر
واألسباب للصراعات التنظيمية على النحو اآليت:
 .7درجللة تضللارب األىللداف والغايللات :حيللث ينشللب
الصل لراع الف للردي أو عل للى مس للتوى اجلماع للة وحل ل
علللى مسللتوى ادلؤسسللة ,نتيجللة تضللارب وتعللارض
األى للداف وفق للا للمص لللحة أو لتحقي للق مكاس للب
معينة على مجيع مستويات الصراع.
 .9اخ للتالف األفل لراد يف قل لليمهم ,وإدراكهل للم واخل للتالف
تصوراهتم يف علالج األملور ادلختلفلة وذللك بسلبب
اخ ل للتالف ق ل للدراهتم يف العم ل للل ال ل لليت يش ل للار إليه ل للا
ب ل ل للالفروق الشخص ل ل للية والف ل ل للروق اإلدراكي ل ل للة ب ل ل للني
العاملني)Cook & Hunsaaker, 2001( .
 .3نوع وطبيعة اذليكل التنظيمي للمؤسسلة :ملن حيلث
حجللم ادلؤسسللة وتعللدد وحللدات العمللل واألقسللام,
الذي قد ؼللق نوعا من انفصال بعض األفلراد علن
مبدأ العمل اجلماعي والعمل بلروح الفريلق الواحلد,
وقلد تتفشلى بادلؤسسلة ظلاىرة الشلللية والتنظيملات
غللري الركيللة اللليت قللد تتعللارض أىللدافها مللع أىللداف
التنظلليم نفسللوHarris & Hartmanm ( .
)1992
 .4عللدم وضللوح مللدى السلللطة ,فالص لراع ينشللأ أحيانللا
نتيج للة أن الع للاملني يف التنظ لليم ال يعرف للون إىل أي
مدى دتتد سلطتهم ,فخوف العلاملني عللى فقلدان
السلطة وفقدان حقهم يف اختاذ القرار ملن أسلباب
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ومصادر نشوء الصراع.
 .5قلل للة ادلصل للادر واإلمكانل للات ,حيل للث يتصل للارع طرفل للا
اخلللالف س لواء كللانوا أف لراداً أم مجاعللات للحصللول
على كل ادلصادر أو اجلزء األكرب منها.
 .6االعتمل للاد ادلتبل للادل يف العمل للل ,ويشل للري االعتمل للاد يف
العمللل إىل ادلللدى الللذي تعتمللد فيللو رلموعتللان مللن
احتياجاهتا من اخللدمات وادلعلوملات وادللواد لتنجلز
عملها وأىدافها.
 .7قل للد تنشل للأ الص ل لراعات نتيجل للة ألسل للباب عائل للدة إىل
قن لوات االتصللاالت ومللا قللد ينشللأ عنهللا مللن سللوء
تفاىم وبالتايل تؤدي إىل اخلالف.
 .8تنشللأ اخلالفللات بللني األف لراد يف ادلنظمللة علللى بعللض
ادلكافل ل للات ,مثل ل للل ادلراكل ل للز اإلداريل ل للة ,وادلكافل ل للات
النقدية ,العالوات والرتقيات (العساف.)7999 ,
نتائج الصرا :

مث لرياً لإلبللداع ودافعللا لإلنتاجيللة وااللت لزام والللوالء للعمللل
عنللد األف لراد ,وتشللكيل الرغبللة ضلللو التغيللري عنللد األف لراد,
أما االجتلاه الثلاين فيعلرب علن ضلعف أداء العلاملني نتيجلة
العراقيل أمام مجاعة العمل لتحقيق األىداف باعتبار أن
الصلراع غلري وظيفلي وضلار بادلؤسسلة واألفلرادCook .
) .)& Hunsaaker, 2001نتيجلة للذلك فلإن مللن
ادلهل للارات الالزمل للة دلل للدير ادلدرسل للة مهل للارة إدارة الصل لراع,
وذلل ل ل للك بل ل ل للامتالك الكفايل ل ل للات اإلداريل ل ل للة السل ل ل للتخدام
االس ل ل لرتاتيجيات الالزمل ل للة يف إدارة الص ل ل لراعات داخل ل للل
ادلدرسللة وعلللى اخللتالف مسللتوياهتا يللث يكللون قللادراً
علل للى حتويل للل الصل لراع السل لللم غل للري الل للوظيفي إىل صل لراع
إغلللايب وظيفللي بنًللاء ػلقللق دافعيللة إصلللاز األف لراد وتكامللل
جهل للودىم ضلل للو حتقيل للق األىل للداف الرتبويل للة التعليميل للة يف
ادلدرسة.

( :(Consequences of conflictاستراإيايات لدارع الصرا :
(:)Conflict management Strategies
وى للي عملي للة م للن متطلب للات إدارة الصل لراع ,حي للث
نتيج للة للرج للوع إىل ادلعطي للات اإلداري للة ح للول إدارة
علللى اإلداريللني التعللرف علللى نتللائج الص لراع للتمييلز بللني
الص لراع الللوظيفي البنللاء ,والص لراع غللري الللوظيفي ,إذ أن الصلراع يف ادلؤسسللات علللى اخللتالف رلللاالت وميللادين
الص ل لراع ذو ج ل للانبني إغلل للايب ونتائج ل للو فعالل للة تق ل للود إىل عمله ل للا ف ل للإن االسل ل لرتاتيجيات ادلس ل للتخدمة ترك ل للز عل ل للى
دتاس للك اجلماع للة واألفل لراد ,وس لللم ونتائج للو غل لري فعال للة شخص لليات أطل لراف الصل لراع وأسل لللوب س لللوكهم سل لواء
تقلود إىل اخللللل اللوظيفي وتللدين مسلتوى األداء وضللعف أك للان ذل للك الس لللوك موجه لاً ضل للو العم للل أو األفل لراد أو
االتص ل للال ب ل للني األف ل لراد ووح ل للدات العم ل للل يف ادلؤسس ل للة كليهم للا ,كم للا وض للعت ظل للاذج متع للددة كاسل لرتاتيجيات
إلدارة الص للراعات داخ للل ال للنظم ادلختلف للة ,حي للث صل للد
(.)Cook & Hunsaaker, 2001
 )Rahim,ال ل للذي تبل ل ل مخ ل للس
ظل ل للوذج (2001
اوائد األداء:
اسرتاتيجيات إلدارة الصراع ىي:
(:)Performance of outcomes
 التكام ت ت ت تتل ( )Integratingويرك ل ل للز اىتم ل ل للام ى ل ل للذهتتخ للذ عوائ للد األداء لألفل لراد الع للاملني يف ادلؤسس للة
االس لرتاتيجية عل للى التع للاون ادلش للرتك ب للني األفل لراد يف
نتيجللة الص لراع اجتللاىني ,األول يشللري إىل حتس للني األداء
العملل التنظيملي ,حيلث أشلار ()Quinn, 1999
الللوظيفي وفقللا للصلراع البنللاء والفعللال الللذي ؽلثللل عللامالً
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إىل أن ىل للذه اإلس ل لرتاتيجية ترتكل للز عل ل لى تقبل للل كل للل
طل للرف مل للن أطل لراف الص ل لراع الىتمامل للات وغايل للات
الطل للرف اآلخل للر ,والتعل للاون للعمل للل معل للا يف ابتكل للار
أفضل ل للل احللل ل للول الل ل لليت ترضل ل للي مجيل ل للع األطل ل لراف يف
ادلؤسسة.
 اإلرضتاء ( )Obligingوىلي اسلرتاتيجة هتلتم بشلكلعل للام بالتقليل للل مل للن اخلالفل للات إلرضل للاء اىتمامل للات
األطراف ادلتنازعة.
 الجيمنتتة (  )Dominatingوىللي اإلس لرتاتيجية اللليتتلج للأ إىل اس للتخدام اإلداري لق للوة اإلجب للار لتحقي للق
مكاسل للبو مل للع إعلل للال حاجل للات ومتطلبل للات الطل للرف
اآلخر,حيث أشار ( )Quinn, 1999إىل أن ىذه
اإلسرتاتيجية تقود إىل سلرجات ونتلائج غلري بنلاءة يف
العمل التنظيمي.
 التانت ت ( )Avoidingوى للي اإلسل لرتاتيجية ال لليت التعط ل للي اىتمامل ل لاً مبوض ل للوع الصل ل لراع ,مبعل ل ل ى ل للروب
اإلداري مل للن مواجهل للة ادلشل للكالت وزلاولل للة لكبل للت
الصل ل لراع بتجنل ل للب مناقشل ل للتو وأبعل ل للاده ,وقل ل للد أشل ل للار
( )Quinn, 1999إىل أن اتبلاع ىلذه اإلسلرتاتيجية
سلليؤدي إىل ظهللور الص لراع رلللددا واسللتمرارية وجللود
السبب احلقيق للصراع.
 التس ت تتوية ( )compromisingوىل للي اإلس ل لرتاتيجيةاللليت حت للاول إغل للاد ح للل وسللط يرض للي ط للريف الص لراع
وذل للك م للن خ للالل التن للازل ع للن بع للض األم للور ب للني
طريف الصراع.
 كمللا قللدم (  )yasaswym, 2001أربعللة أسللاليبأساسية إلدارة الصراع على مستوى ادلؤسسة ,دتثلت
بأسل ل لللوب حل ل للل ادلشل ل للكلة ,واإلقنل ل للاع ,وادلسل ل للاومة,
وأسل ل ل لللوب التحل ل ل للالف واالئل ل ل للتالف .بينمل ل ل للا طل ل ل للور

اجمللد  3العدد  2شىال 3435هـ (يىليى 2034م)
حممىد خالد اجلرادات

( )Thomas, 1976مخسة أساليب إلدارة الصراع
علللى ادلسللتوى الفللردي مللن منطلللق نتللائج الدراسللات
والبحوث ادلطبقلة عللى نظريلات اإلدارة ومنهلا نظريلة
الشبكة اإلدارية (لبليك وموتلون) دتثللت باألسلاليب
التالي للة( :اإلجب للار ,والتجن للب ,والتوفي للق ,واجملامل للة,
والتعل للاون) ,حيل للث فل للرق بل للني ىل للذه األسل للاليب مل للن
خالل بعدين أساسني يف الشبكة اإلدارية علا:
 بع للد االىتم للام ب للاآلخرين (بع للد التع للاون) ويش للري ى للذاالبع للد إىل الدرج للة ال لليت ػل للاول فيه للا الف للرد أو ادل للدير
إش ل للباع ومراع ل للاة حاج ل للات وتوقع ل للات واىتمام ل للات
اآلخرين فيما يتعلق بالصراع.
 بعل للد االىتمامل للات بل للالنفس (بعل للد احلل لزم) ويشل للري إىلالدرجل للة الل لليت ػلل للاول فيهل للا الفل للرد أو ادلل للدير إشل للباع
حاجاتو واىتماماتو الشخصية فيما يتعلق بالصراع.
أمللا ( )Robbins, 2001فقللد أشللار إىل تسللعة سللبل
إلدارة الصراع وتسويتو ىي:
 ادلقابلل للة وجه ل لاً لوجل للو بل للني الفئل للات ادلتخالفل للة وى ل للذااألسلوب ال يهتم بتحديد ادلصيب من ادلخطئ.
 االنط للالق م للن أى للداف ذل للا مكانته للا وتتمت للع بقب للولاجلهات ادلتخالفة.
 جتنب الصراع مع أن ىذا األسلوب ال يشكل عالجلاًحاكاً للصراع ولكنو أسلوب شائع كحل مؤقت.
 التقلي للل م للن أعلي للة الصل لراعات أو م للا ؽلك للن تسل للميتوبتلطيف ادلوقف  ,Smoothingوهتدئتو وىذا يلوفر
فرصة لعدم نقاط االلتقاء بني أطراف الصراع.
 توزي للع ادلص للادر ودتل للددىا وذل للك هبل للدف التقلي للل مل للنفرص الزيادة غلري الضلرورية لوحلدات النظلام وبالتلايل
التقليل من فرص حدوث صراع بني أعضائو.
 -التسللوية أو احلللل الوسللط  ,Compromiseويشللكل
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ىللذا القسللم األكللرب مللن طللرق حللل الصلراع حيللث ال
يكون ىناك رابح أو خاسر واضح.
 اس للتخدام الس لللطة أو ص للالحية ادلرك للز .وم للع أن ى للذايش ل للكل حل ل لالً مؤقتل ل لاً ,إال أن ل للو ي ل للنجح أحيانل ل لاً ألن
العل للاملني يف النظل للام مهيئل للون علل للى األغلل للب لقبل للول
سلللطات وصللالحيات رؤسللائهم وااللت لزام مبللا يصللدر
عنهم من قرارات.
 أس لللوب إجل لراء تب للديل وتغي للري عل للى ادلتغ للري اإلنس للاينوىللذه مللن أصللعب س لبل احلللل للص لراع ألنللو يتنللاول
أبع ل للاد الفل ل للرد البنائي ل للة ادلتصل ل لللة بشخص ل لليتو وقيمل ل للو
واجتاىاتو ,وغالباً ما يكون ىذا مكلفاً.
 أس لللوب إجل لراء تب للديل أو تغيل لري عل للى ادلتغ للري البني للويللنظام.
ومللن السللبل األخللرى يف التعامللل مللع اخلللالف مللا ؽلكللن
حصره يف نقاط ثالث:
 من األزمتة :مبعل عللى اإلداري أن ال يسلمح بتفلاقم
الصلراع كلي يصلبح أزمللة مستعصلية تعكلس مرتتبللات
سلللبية كثللرية مثللل تكلرار التغيللب عللن العمللل أو كثللرة
ادلشللاحنات بللني األف لراد وتصللادمهم .وىنللاك العديللد
مل للن االقرتاحل للات مل للن شل للأهنا أن تقلل للل مل للن فل للرص
حللدوث األزمللة منهللا :التعللرف ادلبكللر علللى أع لراض
األزمل ل للة ,اتبل ل للاع سياسل ل للة البل ل لاب ادلفتل ل للوح ,شلارسل ل للة
نش للاطات لتحس للني ال للروح ادلعنوي للة ,إتب للاع أس للاليب
النقللد الللذايت ,االجتماعللات ادلنظمللة ,وجتنللب إجهللاد
العللاملني أو إهنللاكهم أو أي إج لراءات أخللرى ؽلكللن
أن توجد ظروف توتر وانفعال( .جاداهلل.)9008 ,
 مواججت ت ت تتة الص ت ت ت ترا  :مل ل للن خل ل للالل تفهل ل للم ادلشل ل للاعر
للمت ل للوترين ,واالجتم ل للاع م ل للع ادلتخ ل للالفني ل للو م ل للن
الصراحة وحرية التعبري عن اآلراء واالنفعاالت.

 حل الصرا  :وىو اللجوء إىل نشاطات حل ادلشكلة
للتعامل مع األعراض اليت كانت السبب يف حدوث
الصراع أو األزمة( .عبد الوىاب.)9004 ,
مفجوم الرضا الوظيفي:
يعل للد الرضل للا الل للوظيفي لل للدى العل للاملني يف سلتلل للف
ادلؤسسات ومنها ادلؤسسات الرتبوية من العوامل الرئيسة
لرفع كفاءة اإلنتاج واألداء للدى العلاملني ,الليت تلنعكس
علللى أداء وصلللاح ادلؤسسللة يف حتقيللق أىللدافها ,كم للا أن
حتقيل للق درجل للة عاليل للة مل للن الرضل للا لل للدى العل للاملني م ل للن
ادلؤشل ل ل لرات احلقيقي ل ل للة لتخفي ل ل للف ح ل ل للدة اخلالف ل ل للات أو
الصل ل لراعات الل ل لليت قل ل للد تل ل للؤثر علل ل للى مس ل ل لارات العمل ل للل
التنظيمي.اتفق معظم الباحثني وادلهتمني مبوضوع الرضلا
الللوظيفي علللى حتديللد مفهللوم الرضللا مللن خللالل نظلرتني,
األوىل تتمث للل برض للا الف للرد ضل للو العم للل بوج للو ع للام ,أم للا
النظلرة الثانيللة فتتمثلل بالرضللا النلوعي للفللرد اجتلاه عناصللر
ومس ل للارات العم ل للل ادلختلف ل للة يف ادلؤسس ل للة ,كالسياس ل للة
ادلتبع للة ,ونظ للام األج للور ,وأس للاليب اإلدارة واإلشل لراف,
والعالقات القائمة يف ادلنظمة.)Cowsey, 2002( .
نظريات الرضا الوظيفي:
تناولل للت النظريل للات اإلداريل للة موضل للوع الرضل للا مل للن
جوانب سلتلفة دتثلت بطبيعة واجتاىات ومشلاعر األفلراد
ضلل ل للو العمل ل للل وأظلل ل للاط اإلدارة ادلتبعل ل للة ضلل ل للو السل ل لللوكات
اإلنسلانية يف ادلؤسسللة ,وانعكاسللات ذلللك علللى أدائهللم
وتل ل لوافقهم الل ل للوظيفي يف العمل ل للل .حيل ل للث صلل ل للد نظريل ل للة
( )Y&Xدلل ل للاكرغلور ( )McGregorالل ل لليت وضل ل للعت
أظلاطلا زلللددة حلول سلللوك الفللرد داخلل التنظلليم ,فنظريللة
( )Xتبللني أن س لللوك األف لراد س لللم جتللاه العم للل ,بينم للا
األظلللاط السلللوكية اللليت حللددهتا نظريللة ( )Yإغلابيللة ضلللو
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العم للل .وى للذا م للا ػل للتم عل للى اإلدارة اتب للاع ظل للط إداري
مناسب لكال االجتاىنيDouglas McGregor, ( .
 )1960أمل للا نظريل للة سل لللم احلاجل للات ألبراىل للام ماسل لللو
( )A.H.Maslowاليت نظرت إىل اإلنسان بأنو كلائن
شليللز يسللعى إىل حتقيللق أىداف للو وفقللا حلاجاتللو الض للرورية
ال ل لليت تب ل للدأ باحلاج ل للات الفس ل لليولوجية وتنته ل للي اجت ل للو
لتحقيل للق ذاتل للو ,فانتقل للال الفل للرد مل للن قاعل للدة احلاجل للات
األساسل للية لل للو إىل قمل للة اذلل للرم للحاجل للات وىل للي حتقيل للق
الل للذات تل للنعكس علل للى درجل للة رضل للاه الل للوظيفي وزيل للادة
إنتاجيت للو )A.H.Maslow, 1954( .بينم للا صلل للد
نظريل ل للة العوامل ل للل الوقائيل ل للة الل ل لليت حل ل للاول مل ل للن خالذلل ل للا
( )Herzbergالرتكيللز علللى دور العمللل وظروفللو وإغلللاد
تفسري لعملية الرضا الوظيفي للعاملني ,حيث أشار إىل
أن العوامل الدافعة للرضا الوظيفي تتمثل يف شعور الفرد
لالصلللاز وإدراك للو لقيم للة عمل للو وإمكاني للة التق للدم والنم للو
فيهللا إذ يللؤدي ذلللك إىل إشللباع حاجاتللو وبالتللايل زيللادة
إنتاجيتلو يف العملل .أملا العوامللل الوقائيلة فهلي تتمثللل يف
سياسة وإدارة ادلؤسسة ادلناسلب وظللط اإلشلراف وطبيعلة
العالقات مع الرؤساء يف العمل واألملن اللوظيفي ونظلام
األجل ل للور والرتقيل ل للات( .القريل ل للويت )7993 ,كمل ل للا أكل ل للد
( )Vroom, 1964يف (القريويت )7993 ,من خالل
نظريللة التوقللع اللليت افرتضللت أن سلللوك الفللرد مب ل علللى
عملي للة التحلي للل وادلفاض لللة ب للني الب للدائل ادلتاح للة للقي للام
بسلللوك معللني يتوقللع أن ػلقللق لللو فائللدة أكللرب ,ونتيجللة
للذلك فللإن الفللرد يتجلو ضلللو العوامللل والبلدائل اللليت حتقللق
لل للو الرضل للا .بينمل للا أشل للار ( )Lockeأن مبعل للث دافعيل للة
األفلراد ىللي األىللداف والغايللات ودرجللة أعليتهللا لللديهم,
إذ إن سلللوك الفللرد زلكللوم بأعليللة األىللداف اللليت يسللعى
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حممىد خالد اجلرادات

إليه للا ,وأن العوام للل األكث للر أعلي للة يف رض للا العام للل ى للي
ادلكافللات ادلاديللة وادلعنويللة وت للوفري ادلنللاخ ادلالئللم للعم للل
وتقلدير اللذات )Locke, 1968( .واقلرتح ( David
 )Mcclelland, 1967م للن خ للالل نظري للو اإلصل للاز
ثالث حاجات أساسية ترفع ملن إنتاجيلة األفلراد وحتقلق
درجللة مللن الرضللا الللوظيفي لللدى العللاملني ىللي :احلاجللة
إىل اإلصلل للاز احلاج ل للة إىل االن ل للدماج واحلاج ل للة إىل الق ل للوة
القريويت.)7993 ,
وانطالقللا م للن تفس لريات النظري للات ادلختلفللة ح للول
الرضللا الللوظيفي للعللاملني يللرى الباحثللان بللأن مللن عوامللل
صلاح وتقدم ادلنظمات على اختالف أنواعها قد يتوقف
عل للى درج للة فه للم اإلداري للني حلاج للات الع للاملني والعم للل
عللى حتقيقهلا ومراعلاة مشلاعرىم واجتاىلاهتم يف ادلنظملة,
شلل للا يل للنعكس علل للى درجل للة رضل للاىم عل للن العمل للل وزيل للادة
إنتاجيتهم وسعيهم ضلو حتقيق األىداف.

الدراسات السابقة:
أخ ل ل للذ الب ل ل للاحثون والدارس ل ل للون موض ل ل للوع الصل ل ل لراع
التنظيمل ل للي موضل ل للع الدراسل ل للة والبحل ل للث يف ادلؤسسل ل للات
التعليمي ل للة م ل للن أوج ل للو متع ل للددة وب ل للاختالف ادلتغل ل لريات
وميل للادين البحل للث والدراس ل للة ,وسل للنعرض بعل للض تل ل للك
الدراس للات م للا ب للني العربيل للة واألجنبي للة وفق للا لتسلسل لللها
الل للزم  ,حيل للث صلل للد دراسل للة (احلنيطل للي )7993 ,الل لليت
ىدفت إىل معرفة أسباب الصراع التنظيمي وطرق إدارتو
يف ادلؤسسل للات العامل للة واخلاصل للة يف األردن ,وتوصل لللت
ىلذه الدراسلة إىل أن طريقلة ادلقاربللة (التوفيلق) ىلي أكثللر
األس ل للاليب ش ل لليوعا إلدارة الصل ل لراع التنظيم ل للي يف ى ل للذه
ادلؤسسل للات سل لواء العامل للة أو اخلاصل للة ويليهل للا يف ادلرتبل للة
الثانيللة أسلللوب التهدئللة (اجملاملللة) ا االجتللاه البريوقراطللي
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استراتيجيات إدارة الصراع لدي مديري املدارس الثانىية.......

ا اإلجبل للار أمل للا األسل لللوب األقل للل شل لليوعا فهل للو االجتل للاه
التفاوضلي .أملا دراسللة (زايلد )7995 ,الليت ىللدفت إىل
معرف للة "اسل لرتاتيجيات إدارة الصل لراع التنظيم للي يف دول للة
اإلمللارات العربيللة ادلتحللدة" وتكللون رلتمللع الدراسللة مللن
وزارات الرتبية ,والصحة والبللديات فقلد أشلارت النتلائج
إىل أن ىن للاك عالق للة دال للة إحص للائيا ب للني اسل لرتاتيجيات
إدارة الصلراع اللليت يتبعهللا ادلللدير وبللني إحسللاس العللاملني
بفعالي للة اإلدارة .ويف اندونيس لليا ق للام ( Wirawan,
 )1998بدراسل للة ع ل للن العالق ل للة بل للني مص ل للادر الس ل لللطة
وأساليب إدارة الصراع عند القادة الركيني يف اندونيسيا
وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة ارتباطيو بني مصلادر
الس لللطة وأس للاليب إدارة الصل لراع ل للدى الق للادة ال للركيني
وبينت الدراسة أن مصادر وأسلاليب إدارة الصلراع للدى
القللادة الللركيني يف اندونيسلليا تعكللس خصللائخ اجملتمللع
االندونيسل ل للي ادلتمثلل ل للة بالبريوقراطيل ل للة وسياسل ل للة جتنل ل للب
الصل لراع .أم للا الدراس للة ال لليت أجرهت للا ( Donovan,
 )1999بعنل لوان "العم للداء األك للادؽليون وإدارة الصل لراع:
العالقللة بللني األسللاليب وبللني فعاليللة إدارة الص لراع" وقللد
ىدفت الدراسة إىل التعرف عللى األسلاليب السلائدة يف
معاى للد وجامع للات وسكنس للن كمل للا يتص للورىا ك للل مل للن
العملداء وعينللة مللن ادلرؤوسللني عنللد ىللؤالء العمللداء ,فقللد
دلت نتلائج الدراسلة عللى أن األسللوب السلائد يف إدارة
الصل لراع ى للو أس لللوب التكام للل ا أس لللوب التوفي للق وأن
ىنل للاك عالقل للة ارتباطيل للو إغلابيل للة بل للني أسل للاليب التكامل للل
والتوفيللق واجملاملللة مللع فعاليللة إدارة الص لراع .ويف ادلقابللل
ي لرتبط أس لللوب اإلجب للار س لللبيا م للع الفعالي للة .ومل يظه للر
ىناك أ ثر كبري للخصائخ الدؽلغرافية على الرغم من أن
اجل لنس وطللول فللرتة البقللاء يف الوضللع احلللايل ذلللا أث للر يف
اسل للتخدام ظلل للط اإلجبل للار .ويف دراسل للة حتليليل للة قل للام هبل للا

( )Parsons, 1999بتحليل للل اسل لرتاتيجيات حل للل
الصراع ادلفضلة عند مدراء ادلدارس الثانوية احلكومية يف
والي للة واش للنطن وق للد تكون للت عين للة الدراس للة م للن 349
م للدير مدرس للة ثانوي للة يف واش للنطن طل للب م للنهم حتدي للد
أسلاليبهم ادلفضللة حللل أزملة الصلراع الفلردي .فكلان ملن
بني نتائج الدراسلة أن أزملة الصلراعات ملع الطلبلة قلد مت
تفض ل لليل أس ل لللوب التجن ل للب بنس ل للبة اثن ل للني م ل للن ثالث ل للة
سل لليناريوىات وكل للان أسل لللوب التكامل للل ىل للو األسل لللوب
ادلفضللل للسلليناريو الثالللث ,أمللا بالنسللبة للصلراعات مللع
الكبل للار والصل لراعات مل للع ادلل للوظفني فقل للد اختل للار ادلل للدراء
أسلوب التكامل بنسبة مخسة من ستة سيناريوىات أما
بالنسللبة للسلليناريو السللادس  -والللذي كللان الص لراع مللع
الكبللار -فقللد اختللار ادلللدراء أسلللوب التجنللب .وبينللت
الدراس ل للة أن ادل ل للدراء بش ل للكل ع ل للام يفض ل لللون أس ل لللوب
التكام للل أكث للر م للن أي أس لللوب آخ للر .كم للا مل تظه للر
الدراسل للة عالقل للة بل للني ادلتغ ل لريات الدؽلغرافيل للة (كل للاخلربة,
وادلس للتوى التعليم للي ,واجل للنس) وأس للاليب أداة الصل لراع.
كملا قاملت ( (Welt, 2000بدراسلة دلقارنلة أسللاليب
إدارة الصل لراع بل للني م للديري ادلل للدارس ادلتوس للطة ومل للديري
ادلدارس الثانوية الشلاملة فيملا يتعللق بالتوجلو الشخصلي
إلدارة الص ل لراع بل للني األف ل لراد واألسل لللوب ادلختل للار إلدارة
الصلراع ,والرغبللة يف التغيللري يف منطقلليت ريفرسللايد وسللان
برنللاردينو ,وتكون للت العينللة م للن ( )34مللديرا للم للدارس
الثانويل للة الشل للاملة و( )39مل للديرا للمل للدارس ادلتوسل للطة,
كعين للة قص للديو غ للري احتمالي للة .وأظه للرت النت للائج ع للدم
وجلود فللروق جوىريللة بللني رلمللوعيت ادلللديرين يف تللوجههم
الشخصل للي ألسل للاليب إدارة الص ل لراع مل للا عل للدا أسل لللوب
التسل للوية حيل للث توجل للد فل للروق لصل للاحل مل للديري ادلل للدارس
ادلتوسطة ,وبينت الدراسة عدم وجود فروق جوىرية بني
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مل للديري ادلل للدارس ادلتوسل للطة ,ومل للديري ادلل للدارس العلي ل للا
الش ل ل للاملة يف اختي ل ل للار أس ل ل للاليب إدارة الصل ل ل لراع تع ل ل للزى
للمستوى التعليمي ,واخلربة اإلدارية ,والرغبة يف التغيلري.
أمللا دراسللة ( )Dowd, 2001فقللد ىللدفت إىل معرفللة
تص للورات م للديري الرتبي للة ح للول الصل لراع وكيفي للة إدارت للو,
مس للتخدما ادلق للابالت ادلتعمق للة م للع ( )97م للدير تربي للة
الستكش ل للاف تص ل للوراهتم ح ل للول الصل ل لراع وس ل لللوكهم يف
إدارتو ,وأشارت نتائج الدراسلة إىل تبلاين إدراك ادللديرين
للصلراع ,إال أهنللم يوظفلون اإلسلرتاتيجية ادلناسلبة إلدارتللو
حسللب موقللف الصلراع,كما أظهللرت نتللائج الدراسللة أن
اسرتاتيجية السيطرة ىي اإلسرتاتيجية الشلائعة أكثلر ملن
أيللة اس لرتاتيجية أخللرى ,وادلللديرون بشللكل عللام يللدركون
الصل لراع ادلعل للن يف مس للتويات الصل لراع ,ولك للن ن للادرا م للا
يع للريون االىتم للام للصل لراع الك للامن .وأج للرت (ع للويس,
 )9009دراس ل للة ى ل للدفت إىل الكش ل للف ع ل للن األظلل ل للاط
القياديل للة اإلداريل للة دلل للديري ادلل للدارس احلكوميل للة واخلاصل للة
وم للديراهتا يف زلافظ للة عجل للون وعالقته للا باسل لرتاتيجيات
إدارهتم للصراع وتكونلت عينلة الدراسلة ملن  778ملديرا
ومل ل ل للديرة ,وأشل ل ل للارت نتل ل ل للائج الدراسل ل ل للة إىل أن أكثل ل ل للر
االسل لرتاتيجيات شل لليوعا ىل للي علل للى التل لوايل( :التسل للوية,
وادلش ل للاركة ,والتجن ل للب ,واجملامل ل للة ,واحل ل للزم) ,وأش ل للارت
النتلائج إىل علدم وجلود عالقلة داللة إحصلائيا بلني اللنمط
القيادي واسرتاتيجية إدارة الصراع ادلتبعة وأن ىناك أكثر
من اسرتاتيجية قد يتبعها القائد الرتبوي من ظللط قيلادي
ما ,إال أن ىناك اختالفلا بلني األظللاط القياديلة يف درجلة
تفضلليلهم لالس لرتاتيجيات ادلتبع للة لللديهم حلللل الص لراع.
وكمللا صلللد دراسللة (البلبيسللي )9003 ,اللليت ىللدفت إىل
معرفل للة اسل لرتاتيجيات الصل لراع الل لليت يسل للتخدمها مل للديرو
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ادل ل للدارس الثانوي ل للة العام ل للة يف األردن وعالقته ل للا ب ل للالروح
ادلعنوي لة للمعلم للني والتل لزامهم التنظيم للي ,وطبق للت عل للى
عينة شلثلة من مديري ادلدارس وادلعلمني ,حيلث أشلارت
النتل للائج إىل أن مل للديري ادلل للدارس الثانويل للة يسل للتخدمون
اس لرتاتيجيات إدارة الص لراع بصللورة متباينللة وفقللا دلوقللف
الص لراع ,وأن ىنللاك عالقللة بللني اسللتخدام اس لرتاتيجيات
الصراع والروح ادلعنوية وااللتزام التنظيمي لدى ادلعلمني.
وفيمل للا يتعلل للق بالدراسل للات الل لليت تناولل للت موضل للوع
الرضللا الللوظيفي للعللاملني صلللد دراسللة (طنللاش)7990 ,
ال لليت ى للدفت للتعل للرف عل للى (مسل للتوى الرض للا الل للوظيفي
ألعضللاء اذليئللة التدريسللية يف اجلامعللة األردنيللة) وطبقللت
ىذه الدراسة على عينة تتلألف ملن ( )955عضلو ىيئلة
ت للدريس ,وك للان م للن أى للم نتائجه للا :وج للود ف للروق ذات
دالل ل للة إحص ل للائية يف مس ل للتوى الرض ل للا ال ل للوظيفي تع ل للزى
دلتغل لريات العم للر واخل للربة والرتب للة العلمي للة .وع للدم وجل للود
فللروق ذات داللللة إحصللائية يف مسللتوى الرضللا الللوظيفي
تع ل للزى للج ل للنس أو احلال ل للة االجتماعي ل للة .وأن رل ل للاالت
الراتللب واحللوافز كانللت مللن أقللل مصلادر الرضللا الللوظيفي
لللديهم ,يف حللني أن رلللال ظللروف العمللل كللان مصللدرا
أساسلليا للرضللا الللوظيفي مللن قبللل أعضللاء ىيئللة التللدريس
يف اجلامعة األردنية .أما دراسلة (ياسلني )7998 ,والليت
ىدفت إىل التعرف على مسلتوى (الرضلا اللوظيفي للدى
م ل للديري ادل ل للدارس الثانوي ل للة يف األردن) ,و ل ل للت عين ل للة
الدراس لة ( )94مللديرا ومللديرة ػلملللون الدرجللة اجلامعيللة
األوىل على األقل كمؤىل علمي ,فلدلت نتلائج الدراسلة
على أن أفراد عينة الدراسة راضون بدرجلة متوسلطة علن
مهنللتهم بشللكل عللام ,ويتصللفون بدرجللة منخفضللة مللن
الرضللا بالنسللبة للراتللب وفللرص الرتقيللة ادلتاحللة ,وبدرج للة
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متوسل للطة مل للن الرضل للا بالنسل للبة دلمارسل للة ادلهنل للة احلاليل للة,
واإلشراف ,وزمالء العمل .كما أشارت النتائج إىل عدم
وج للود ف للروق ذات دالل للة إحص للائية دلتغ للري اجل للنس عل للى
درجة رضاىم عن ادلهنة.
التعقي الى الدراسات السابقة:
إن الغاي ل للة م ل للن ع ل للرض تل ل للك الدراس ل للات يتمث ل للل
بتحديل للد أىل للم النتل للائج الل لليت توصل لللت إليهل للا الدراسل للات
السللابقة ,وحتديللد ارتباطهللا بالدراسللة احلاليللة ,حيللث أن
الظواىر اإلنسانية العملية اليت يقوم هبا اإلنسلان ختتللف
ما بني فرتة زمنية وأخرى ,فضال علن اخلتالف الظلروف
اليت تظهر فيها تلك الظواىر ومنها الصراع التنظيمي أو
ادلؤسسل للي وكيفيل للة إدارتل للو مبل للا ػلقل للق أىل للداف ادلؤسسل للة
واألفلراد بصللورة متكاملللة .ذلللذه فللان الدراسللات السللابقة
تعطللي تصللورا معينللا لواقللع الظللاىرة ادلدروسللة بللاختالف
ادلتغل لريات ال لليت ت للؤثر عليه للا ,شل للا ت للنعكس بالت للايل عل للى
إجلراء دراسلات شلاثللة لتحقيللق كلة التعمليم للنتلائج اللليت
ترتبط بعالقة ادلتغريات األخرى بالظاىرة ادلدروسة.
كمللا أن عللرض الدراسللات السللابقة تفيللد البللاحثني
مبعرفة ما توصل إليلو العللم حلول موضلوع معلني ,وذللك
حتقيقللا دلب للدأ الفك للر الرتاكمللي للمعرف للة .إض للافة إىل أهن للا
تفيللد يف التعللرف علللى إليللة إجلراء البحللوث ومنهجيتهللا,
وبنلاء وحتديللد األدوات الالزمللة جلملع البيانللات مللن أفلراد
عينللة البحللث ,فضللا عللن اإلفللادة مللن مواقللع ادلعرفللة مللن
ادلراجلع وادلصللادر الليت تتضللمن ادلفلاىيم الرئيسللة للظللاىرة
أو موضوع البحث.
منجاية البحث ولجراءاإه.
منجاية البحث:
يتبل ل ل للع البح ل ل للث منهجيل ل ل للة الدراس ل ل للات الوصفيل ل ل للة

التحليليللة ,اللليت تقللوم علللى دراسللة ظللاىرة معين للة دلعرف للة
أعليتللها أو درجللة وجودىللا مللن بللني الظواىللر أو ادلفلاىيم
يف العلل للوم السل لللوكية واإلنسل للانية والنفسل للية ,باعتمادىل للا
طريقلة مجلع ادلعلوملات ادلرتبطلة بالبحلث وحتليلهلا واللربط
بل للني مل للدلوالهتا بغيل للة الوصل للول إىل النتل للائج الل لليت يسل للعى
البحللث اىل الوصللول إليهللا ,ويأخللذ البحللث اإلج لراءات
اآلتية:
أوال :ماتم البحث:
يتك للون رلتم للع البح للث م للن مجي للع وكل لالء ادل للدارس
ومرشللدي الطللالب ومعلمللي ادلرحلللة الثانويللة يف منطقللة
حائ للل ,والب للالد ع للددىم ( )7999ف للردا ,م للنهم ()79
وكلليال و( )54مرشللدا ,و( )7759معلمللا واجلللدول رقللم
( )7يبني ذلك.
جتدول رقتم ( :)1إوزيت أفتراد ماتمت البحتث فتي المتتدارس
الثانوية في منطقة حائل التعليمية وفقا للمركز الوظيفي.
العدد
المركز الوظيفي
وكيل مدرسة
مرشد طاليب
معلم

79
54
7759

المامو

1292

ثانيا :اينة البحث:
مللن أجللل أن دتثللل عينللة البحللث مجيللع الفئللات اللليت
يتكللون منهللا رلتمللع البحللث ,مت اختيللار عينللة عش لوائية
طبقيلة مراعيللة لتوزيللع فئللات أفلراد رلتمللع البحللث ,حيللث
بلغل للت العينل للة ( )787فل للردا بنسل للبة مئويل للة مل للن اجملتمل للع
الكلي بلغت ( )%67من رلتملع البحلث الكللي ,كلان
م ل للن بي ل للنهم ( )66وك ل لليال ,و( )49مرش ل للدا ,و()676
معلمللا واجلللداول رقللم ( )3,9,4توضللح توصلليف توزيللع
إفراد عينة البحث وفقا للمتغريات ادلعتمدة يف البحث.
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جتتدول رقتتم ( :)2إوزيت ت أف تراد اينتتة البح تتث فتتي الم تتدارس الدراس ل للات السل ل للابقة الل ل لليت تناولل ل للت موضل ل للوع الصل ل لراع
الثانوية في منطقة حائل التعليمية وفقا للمركز الوظيفي.
التنظيمي يف ادلؤسسات التعليمية .حيث تكونت األداة
العدد
المركز الوظيفي
مللن ( )99فقللرة موزعللة علللى اجملللاالت  -اللليت مت تبينيهللا
66
وكيل مدرسة
بعد مراجعلة األدب النظلري ادللرتبط بادلوضلوع  -اآلتيلة:
49
مرشد طاليب
رلللال التعللاون وادلشللاركة ( 7فقللرات) ,رلللال التسللوية (5
676
معلم
فق لرات) ,رل للال التجن للب ( 6فق لرات) ,ورل للال اإلرض للاء
791
المامو
جتتدول رقتتم ( :)3إوزيت ت أف تراد اينتتة البحت تث فتتي الم تتدارس ( 5فقل لرات) ورل للال الس لليطرة ( )6فقرات.كم للا مت بن للاء
أداة أخ للرى لقي للاس درج للة رض للا ادلعلم للني ,تكون للت م للن
الثانوية في منطقة حائل التعليمية وفقا للمؤهل العلمي.
العدد
المؤهل العلمي
( )75فقرة.
794
دبلوم
وقللد مت تنظلليم فقلرات األداتللني لالسللتجابة عليهملا
496
بكالوريوس
من أفراد عينلة البحث وفقاً لسلم "ليكرت" ذي التلدرج
777
أعلى من بكالوريوس
اخلماس ل للي عل ل للى النح ل للو اآليت( :عالي ل للة ج ل للداً ,عاليل ل للة,
791
المامو
متوسطلة ,منخفضلة ,منخفضلة جداً) واليت تأخلذ القليم
جتتدول رقتتم ( :)4إوزيت ت أف تراد اينتتة البح تتث فتتي الم تتدارس
التاليل للة علل للى التل لوايل ( .)4,5,7,9,3وقل للد مت اعتمل للاد
الثانوية في منطقة حائل التعليمية وفقا للخبرع العملية.
درجة التقدير وفقا للتقسيم التايل:
العدد
المركز الوظيفي
 ( )7880 - 7منخفضة جدا.43
أقل من  5سنوات
 ( )9860 - 7887منخفضة.340
من  70-5سنوات
408
أكثر من  70سنوات
 ( )3840 - 9867متوسطة.791
المامو
 ( )4890 - 3847عالية. ( )5 - 4897عالية جدا.ثالثاً :أدوات البحث:
صدق وثبات أدوات البحث:
اشتمل البحث على أداتني علا على النحو التايل:
أداة السل ل ل لرتاتيجيات إدارة الص ل ل ل لراع لل ل ل للدى مل ل ل للديري أوال :صدق أدوات البحث:اتبللع الباحثلان لتحقيللق صللدق األداة طريقللة صللدق
ادلدارس.
احملكم للني ,وطريق للة الص للدق االتس للاق ال للداخلي ,عل للى
 أداة للرشا الوظيفي للمعلمني.وبنل للاءا علل للى منهجي ل لة البحل للث احلاليل للة الل لليت تتبل للع النحو اآليت:

ادلل للنهج الوصل للفي مت بنل للاء وإعل للداد أداة خاصل للة لقيل للاس  :-1صدق المحكمير:
للتأكد من صدق احملكمني ألدوات البحلث ,فقلد
اس ل ل لرتاتيجيات إدارة الص ل ل لراع لل ل للدى مل ل للديري ادلل ل للدارس
الثانوي للة ,بع للد مراجع للة األدب النظ للري واالط للالع عل للى مت ع للرض فقل لرات األداة عل للى رلموع للة م للن ذوي اخل للربة
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واالختصاص ,والذين ذللم صللة مبوضلوع البحلث وذللك وللمجاالت رلتمعة.
لتقدير مدى دتثلها وقياسلها للصلفة ادللراد قياسلها.حيث جتتدول رقتتم ( :)5معتتام ت الثبتتات لماتتاالت أداع الص ترا
بلل ل للد ع ل ل لدد احملكمل ل للني ( )90زلكمل ل للا يف رلل ل للال اإلدارة واألداع ككل.
قيمة الثبات
المااالت
والتخطيط الرتبوي من أساتذة اجلامعات على اخلتالف
0.89
التعاون وادلشاركة
م لراتبهم العلميللة واألكادؽليللة يف اجلامعللة ,حيللث اعتمللد
0.80
التسوية
نسبة ( )%80كحد أدىن لقبول الفقرة بإمجاع احملكمني
0.83
التجنب
عليه للا .وق للد مت األخ للذ مبقرتح للاهتم وتع للديالهتم الالزم للة
0.87
اإلرضاء
حول فقرات ورلاالت أدوات البحث.
0.84
اذليمنة والسيطرة
 :-2صدق االإساق الداخلي:
للحص ل للول عل ل للى ص ل للدق أدوات البح ل للث فق ل للد مت
التأكد من صدق االتسلاق اللداخلي لكلل أداة سلاب
معام للل ارتب للاط "بريس للون" ب للني ك للل عب للارة م للن عب للارات
األداة واألداة ككللل ,حيللث أشللارت النتللائج فيمللا يتعلللق
ب للأداة اسل لرتاتيجيات الصل لراع أن مجي للع فقل لرات اجمل للاالت
ج للاءت دال للة إحص للائيا عن للد مس للتوى الدالل للة ()0.07
وف ل للق ق ل لليم تراوح ل للت م ل للا ب ل للني ( )0.39إىل (.)0.75
وذلللك يشللري إىل صللدق فق لرات اجملللال وقياسللها للسللمة
اللليت وض للعت لقياسللها.كما ج للاءت فق لرات أداة الرض للا
الوظيفي بداللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.07
وفق قيم تراوحت ما بني ( )0.49إىل ( )0.85وذلك
مؤشرا لصدق فقرات األداة.
ثانياً :ثبات أدوات البحث:
للتحقل للق مل للن ثبل للات أدوات البحل للث مت اسل للتخدام
معامللل ارتبللاط ألفللا كرونبللاخ للتعللرف علللى قيمللة معامللل
االرتباط.حيث بلد معاملل الثبلات الكللي ألداة البحلث
اخلاصللة مبجللاالت اس لرتاتيجيات إدارة الص لراع ()0.83
وبلللد معامللل الثبللات لفق لرات الرضللا الللوظيفي ()0.86
واجلدول رقم ( )5يوضح قيم معامل الثبلات لكلل رللال

األداع ككل

0.83

معامل الثبات لفقرات أداع الرضا الوظيفي.
أداع الرضا الوظيفي

قيمة الثبات
0.86

استناداً إىل قيم معامالت االرتباط ؽلكن القول إن
األدوات ال لليت أع للدت ألغل لراض البح للث تتمت للع ةاص للية
ثبات كافية ومناسبة ألغراضها.
لجراءات إطبي البحث:
ولتحقي للق أى للداف البحل للث والوص للول إىل النتل للائج
ادلطلوبة مت إتباع اإلجراءات اآلتية:
 .7اشتقاق عينة البحث من اجملتمع الكلي للبحث.
 .9تطبيق األدوات على أفراد عينة البحث.
 .3إدخ للال البيان للات عل للى احلاس للوب إلجل لراء التحلي للل
اإلحص للائي باس للتخدام برن للامج التحلي للل اإلحص للائي
(.)SPSS
األسالي اإلحصائية:
السل ل للتخالص نت ل ل للائج البح ل ل للث وحتقي ل ل للق أىداف ل ل للو
واإلجابة علن أسلئلتو مت اسلتخدام األسلاليب اإلحصلائية
التالية:
 .7معامل ارتباط "بريسون" حلسلاب االتسلاق اللداخلي
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والثبات ألداة الدراسة.
 .9اسللتخدام ادلتوسللطات احلسللابية واالضلرافللات ادلعياريللة
الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات رلاالت
البح ل للث احمل ل للددة يف األداة .وذل ل للك لإلجاب ل للة ع ل للن
السؤال األول والثاين.
 .3اسللتخدام حتليللل التبللاين األحللادي One-Way
 ANOVAلتحدي ل للد االختالف ل للات والف ل للروق ب ل للني
اسلتجابات أفلراد عينللة البحلث ,وذلللك لإلجابلة عللن
السؤال (الثالث والرابع واخلامس).
 .4اسل ل للتخدام معامل ل للل ارتبل ل للاط بريسل ل للون ()Pearson
لتحديل للد العالقل للة بل للني اس ل لرتاتيجيات إدارة الص ل لراع
والرضل للا الل للوظيفي لل للدى أفل لراد عينل للة البحث.وذلل للك
لإلجابة عن السؤال السادس.

اجمللد  3العدد  2شىال 3435هـ (يىليى 2034م)
حممىد خالد اجلرادات

ارض نتائج الدراسة ومناقشتجا:
أوال :نتت ت ت ت ت ت تتائج ومناقشت ت ت ت ت ت تتة الست ت ت ت ت ت تتؤال األول :مت ت ت ت ت ت تتا
االس تتتراإيايات الت تتي يس تتتخدمجا م تتديري الم تتدارس
الثانويتة فتي لدارع الصترا متر وججتة نظتر أفتراد اينتتة
البحث في مدارس الثانوية في مدينة حائل؟
ولإلجابل للة عل للن ىل للذا الس ل لؤال ,فقل للد مت اسل للتخراج
ادلتوسل للطات احلس ل للابية واالضلرافل للات ادلعياري ل للة والنس ل للب
ادلئويلة لكللل فقللرة مللن الفقلرات ولكللل رلللال مللن رلللاالت
أداة البحللث وللمجللال بشللكل عللام ,وفقللا السللتجابات
أفلراد عينللة البحللث ,كمللا مت ترتيبهللا ترتيبلاً تنازليللا حسللب
متوسطاهتا احلسابية.
وتبني اجلداول رقم ( )70-6ادلتوسطات احلسابية
واالضلرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية لتقديرات أفراد عينة
البحث لفقرات كل رلال من رلاالت البحث.

جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية الستاابات أفراد اينة البحث وفقاً لفقرات
ماال التعاون والمشاركة
الرإبة
الرقم

الحسابي

المامو الكلي

االنحراف
المعياري
المتوسط

7 7

المئوية

4 4
5 5
6 7

النسبة

3 6

غلمع ادلدير معلوماتو حول ادلشاكل بالتعاون مع ادلعلمني.
يعم للل ادل للدير م للع ادلعلم للني للتوص للل إىل فه للم مش للرتك حل للل مش للكالت
الصراع اليت قد تنشأ يف ادلدرسة.
ػلل للرص ادل ل للدير علل للى تكام ل للل مقرتحاتل للو م ل للع مقرتحل للات ادلعلم ل للني حل ل للل
ادلشكالت ادلدرسية.
يتبادل ادلدير مع ادلعلمني احللول ادلقرتحة حلل ادلشكالت الوظيفية.
ػلاول ادلدير اختاذ قرارات مقبولة للمعلمني.
ػل للرص ادل للدير عل للى تق للارب أفك للاره م للع أفك للار ادلعلم للني للوص للول إىل
قرارات رشيدة مشرتكة.
يتعل للاون ادلل للدير مل للع ادلعلمل للني إلغلل للاد حلل للول للمشل للكالت الل لليت ترضل للي
توقعاهتم.

درجة
الممارسة

7 3
9 9

ن ت ت تتص الفقت ت ت ت ت ترات

4.90

0.94

%84

عالية

4.77

0.94

%83.4

عالية

4.08

0.95

%87.6

عالية

4.07
4.05

7.07
0.95

%87.4
%87

عالية
عالية

3.90

7.04

%78

عالية

7.03 3.86

%77.9

عالية

5.55 4.05

%81

االية
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استراتيجيات إدارة الصراع لدي مديري املدارس الثانىية.......

يب ل للني اجل ل للدول رق ل للم ( )6ترتي ل للب الفقل ل لرات جمل ل للال
التع ل ل للاون وادلش ل ل للاركة حس ل ل للب ادلتوس ل ل للطات احلس ل ل للابية
السللتجابات أفلراد عينللة البحللث .حيللث توضللح النتللائج
أن مجي للع الفقل لرات ج للاءت دتث للل الدرج للة العالي للة .وق للد
تراوحت ادلتوسطات احلسابية ما بلني ()4.90-3.86
بنسبة مئوية تراوحت ما بني ( .)%84-%77.9كما
أش للارت النت للائج إىل أن ادلتوس للط احلس للايب الكل للي ذل للذا
اجملللال بلللد ( )4.05بنسللبة مئويللة بلغللت ( )%87وىللو
ؽلثل الدرجة العالية.
وق للد تع للود تل للك النت للائج إىل أن مجي للع أفل لراد عينل لة
البحللث يللرون بللأن مبللدأ التعللاون وادلشللاركة مللن ادلبللادئ
اإلداري ل للة ال ل لليت غل ل للب أن يؤخ ل للذ هب ل للا حل ل للل ادلش ل للكالت

والصراعات القائمة بني األطراف يف ادلدرسة ,حيث أن
ادلشلاركة يف اللرأي يلؤدي إىل إغللاد احلللول ادلناسلبة والليت
قللد ال يتوص للل إليهللا ف للرد لوح للدة كمللدير ادلدرس للة ,وان للو
مبوجب ادلشاركة ؽلكن حتليل ادلواقف بصورة أكثر ولية
وموض للوعية ترض للي هب للا مجي للع األطل لراف ,كم للا ان للو م للن
العوامل للل الل لليت حتقل للق تل للدريبا لألفل لراد ادلشل للاركني يف حل للل
الصل ل لراع واختل ل للاذ القل ل لرارات ادلناسل ل للبة واألكثل ل للر منطقيل ل للة
وموضلوعية ,للذلك جلاء متوسلط اسلتجابات أفلراد عينللة
الدراسة تشري إىل الدرجلة العاليلة يف ىلذا اجمللال ,وحيلث
ي للرى أفل لراد عين للة البح للث ب للأن ى للذا ادلب للدأ م للن ادلب للادئ
الناجحة للتعامل مع الصراعات داخل ادلدرسة.

جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنستبة المئويتة الستتاابات أفتراد اينتة البحتث وفقتاً لفقترات
ماال التسوية
الرإبة
الرقم

الحسابي

االنحراف
المعياري
المتوسط

4 4
5 5

المامو الكلي

يب ل للني اجل ل للدول رق ل للم ( )7ترتي ل للب الفقل ل لرات جمل ل للال
التسوية حسب ادلتوسطات احلسلابية السلتجابات أفلراد
عين للة البح للث .حي للث توض للح النت للائج أن أرب للع فقل لرات
جل للاءت دتثل للل الدرجل للة العاليل للة ,بينمل للا مثلل للت الدرجل للة

المئوية

3 7

النسبة

9 9

يسللتخدم ادل للدير أس لللوب احل لوار ادلفت للوح ب للني ادلعلمللني لتس للوية اخل للالف
بينهم.
ػل للاول ادل للدير التوص للل إىل ح للل م للرض دلش للكالت الن لزاع واخل للالف ب للني
أطراف الصراع.
يتفل للاوض ادلل للدير مل للع ادلعلمل للني للتوصل للل إىل حل للل مقبل للول للمشل للكالت
ادلدرسية.
يقرتح ادلدير أرضية مشرتكة حلسم اخلالفات بني األطراف ادلختلفة.
ػللرص ادلللدير علللى معرفللة مللا يرضلي األطلراف يف حللل مشللكلة معينللة يف
ادلدرسة.

درجة
الممارسة

7 3

ن ت ت تتص الفقت ت ت ت ت ترات

4.79

7.08

%89.4

عالية

4.06

0.95

%87.9

عالية

4.06

7.07

%87.9

عالية

3.85

0.90

%77

عالية

%66.9

متوسطة

7.99 3.37

%77.6 3.82 3.88

االية

ادلتوس ل للطة فق ل للرة واحل ل للدة ,وق ل للد تراوح ل للت ادلتوسل ل للطات
احلسابية ما بني ( )4.79-3.37بنسبة مئوية تراوحت
ملا بللني ( .)%89.4 - %66.9كمللا أشللارت النتللائج
إىل أن ادلتوسط احلسايب الكلي ذلذا اجملال بلد ()3.88
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بنسل للبة مئويل للة بلغل للت ( )%77.6وىل للو ؽلثل للل الدرجل للة
العاليلة.وتعود تلللك النتيجللة أن أفلراد عينللة البحللث يللرون
ب للان م للن األس للاليب الناجح للة للتعام للل م للع الصل لراعات
واخلالفللات القائم للة بللني ادلعلم للني أو األط لراف ادلتنازع للة
ىللو أسلللوب التسللوية بللني األطلراف ,وحيللث إن الطريقللة
ال ل لليت تتب ل للع يف حتقي ل للق التس ل للوية يف اخلالف ل للات القائم ل للة
وادلتمثلة باحلوار ادلفتوح الذي يتسم بالشفافية والصراحة
يؤدي إىل التوفيق يف اآلراء بني األطراف ذوي اخلالف,
كما أن طريقة احلوار تؤدي إىل وضوح الصورة والوقوف

اجمللد  3العدد  2شىال 3435هـ (يىليى 2034م)
حممىد خالد اجلرادات

عللى احلقلائق اللليت قلد أدت إىل سلوء الفهللم بلني أطلراف
اخلالف .وان من عواملل صللاح ادللدير يف حتقيلق التسلوية
بللني أط لراف اخلللالف ىللي التفللاوض بللني طللريف اخلللالف
للتوصل إىل نوع من التنازالت اليت ترضي كال الطرفني.
لذلك جاء متوسط استجابات أفراد عينلة الدراسلة
يشللري إىل الدرجللة العالي للة يف ىللذا اجمل للال ,وحيللث ي للرون
أفلراد عينللة البحللث بللان ىلذا ادلبللدأ مللن ادلبللادئ الناجحللة
للتعامل مع الصراعات داخل ادلدرسة.

جدول رقم ( :)8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنستبة المئويتة الستتاابات أفتراد اينتة البحتث وفقتاً لفقترات
ماال التان
الرإبة
الرقم

الحسابي

االنحراف
المعياري
المتوسط

يب ل للني اجل ل للدول رق ل للم ( )8ترتي ل للب الفقل ل لرات جمل ل للال
التجنب حسب ادلتوسطات احلسابية الستجابات أفراد
عين للة البح للث .حي للث توض للح النت للائج أن أرب للع فقل لرات
ج للاءت دتث للل الدرج للة ادلنخفض للة ,بينم للا مثل للت الدرج للة
ادلتوسطة فقرتني ,وقد تراوحلت ادلتوسلطات احلسلابية ملا
ب للني ( )9.76-9.45بنس للبة مئوي للة تراوح للت م للا ب للني
( .)%55.9 - %49كم ل للا أشل ل للارت النتل ل للائج إىل أن
ادلتوسط احلسايب الكلي ذلذا اجملال بلد ( )9.58بنسلبة
مئويل ل ل ل للة بلغل ل ل ل للت ( )%57.6وىل ل ل ل للو ؽلثل ل ل ل للل الدرجل ل ل ل للة

المئوية

المامو الكلي

النسبة

يبتعد ادلدير عن أي خالف يؤدي إىل مشاكل بني ادلعلمني.
يتحاشى ادلدير ادلشاعر السلبية بينو وبني منسويب ادلدرسة.
يتجنب ادلدير تبادل األلفاظ غري اجليدة مع ادلعلمني.
يتجنب ادلدير التصريح علنا ةالفاتو مع ادلعلمني.
يتجنب ادلدير ادلناقشة ادلفتوحة بشان خالفاتو مع ادلعلمني.
يتجنب ادلدير حدوث مواجهات أو صدامات بني ادلعلمني.

9.76
9.69
9.59
9.56
9.59
9.45

7.94
7.90
7.37
7.99
7.39
7.06

%55.9
%59.4
%57.8
%57.9
%50.4
%49

درجة
الممارسة

4
5
9
7
6
3

7
9
3
4
5
6

ن ت ت تتص الفقت ت ت ت ت ترات

متوسطة
متوسطة
منخفضة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

 %51.6 6.70 2.58منخفضة

ادلنخفضللة.وتعزى تلللك النتيج للة أن أف لراد عينللة البح للث
ي ل للرون ب ل للأن اسل ل لرتاتيجية التجن ل للب يف ح ل للل اخلالف ل للات
والتعامل مع أوجو الصلراعات ادلختلفلة يف ادلدرسلة لليس
من األساليب اجملدية يف الظروف واألحوال ادلختلفة ,إذ
إن بعللض الص لراعات غلللب أن ال يتجاىللل أمرىللا ألهن للا
سل للتؤدي إىل اضل ل لراف مسل للارات العمل للل الل للوظيفي ضلل للو
أى للداف خارج للة ع للن أى للداف ادلؤسس للة – ادلدرس للة –
ال ل لليت تس ل للعى إىل حتقيقه ل للا ,وق ل للد يك ل للون ال ل للبعض م ل للن
الص ل ل لراعات وفقل ل للا دلل ل للا ي ل ل لراه مل ل للدير ادلدرسل ل للة ليسل ل للت
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استراتيجيات إدارة الصراع لدي مديري املدارس الثانىية.......

بالصراعات اليت تؤثر على مسار وأىداف ادلدرسة وىنلا
ؽلكللن أن يتجاىللل التللدخل فيهللا بصللورة ركيللة ح ل ال
يعطيهل للا أعليل للة أكل للرب مل للن حجمهل للا يل للث أن جتاىلهل للا
وجتنبها يكون حال ذلا.ذلك انطالقا من األدب النظلري
الل للذي يبل للني أن الص ل لراعات منهل للا مل للا ىل للو مل للؤثر علل للى
أىداف التنظيم ومنها ما ىو إثارة جلذب اىتمام اإلدارة
ح للول موض للوع مع للني وال للذي ق للد يك للون شخص لليا .إن

جتن للب ادل للدير إىل م للا يث للري خالف للا أو يزي للد م للن جوان للب
الصراع طريقة للحد منها وتفاقمها .لذلك جاء متوسط
اس ل للتجابات أفل ل لراد عينل ل للة الدراسل ل للة يشل ل للري إىل الدرجل ل للة
ادلنخفضة يف ىذا اجملال ,وحيث يرى أفراد عينة البحث
بللأن ىللذا األسلللوب يكللون أحيانللا ناجحللا للتعامللل مللع
الصراعات داخل ادلدرسة.

جدول رقم ( :)9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنستبة المئويتة الستتاابات أفتراد اينتة البحتث وفقتاً لفقترات
ماال اإلرضاء
الرإبة
الرقم

الحسابي

االنحراف
المعياري
المتوسط

المامو الكلي

يب ل للني اجل ل للدول رق ل للم ( )9ترتي ل لب الفقل ل لرات جمل ل للال
اإلرضاء حسب ادلتوسطات احلسابية الستجابات أفلراد
عين للة البح للث .حي للث توض للح النت للائج أن أرب للع فقل لرات
جاءت دتثل الدرجة العالية ,بينما مثللت الدرجلة العاليلة
جدا فقرة واحدة ,وقد تراوحت ادلتوسطات احلسابية ملا
ب للني ( )4.30-3.63بنس للبة مئوي للة تراوح للت م للا ب للني
( .)%86 - %79.6كم ل للا أشل ل للارت النتل ل للائج إىل أن
ادلتوسط احلسايب الكلي ذلذا اجملال بلد ( )3.94بنسلبة
مئوية بلغت ( )%78.8وىو ؽلثل الدرجة العالية.وتعود
تلل للك النتيجل للة إىل أن أف ل لراد عينل للة البحل للث يل للرون بل للان

المئوية

ػلرص ادلدير على تلبية رغبات ادلعلمني ادلتعلقة بتنظيم العمل.
غالبا ما ػلاول ادلدير إشباع حاجات ادلعلمني وإرضاءىم.
ػلاول ادلدير إرضاء توقعات ادلعلمني يف حل اخلالفات بينهم.
ػل للرص ادل للدير عل للى تواف للق مقرتحات للو م للع مقرتح للات ادلعلم للني يف ح للل
7.95 3.78
اخلالفات.
7.70 3.63
يتنازل ادلدير عادة إلرضاء للمعلمني حلل مشكالت الصراع.

النسبة

5 7

4.30
4.00
3.98

0.89
0.97
7.79

درجة
الممارسة

3
4
9
5

7
9
3
4

ن ت ت تتص الفقت ت ت ت ت ترات

 %86عالية جدا
عالية
%80
عالية
%79.6
%75.6

عالية

%79.6

عالية

%78.8 4.10 3.94

االية

اسل لرتاتيجية اإلرضل للاء يف حل للل اخلالفل للات والتعامل للل مل للع
أوج للو الصل لراعات ادلختلفل للة يف ادلدرسل لة م للن األسل للاليب
اجملديل للة يف الظل للروف واألحل لوال ادلختلفل للة ,إذ إن الغايل للة
الرئيسة عند ظهلور الصلراعات يف ادلؤسسلة ىلو الوصلول
إىل إرض للاء ط للريف الصل لراع حس للب طبيعت للو سل لواء أك للان
شخصل لليا يل لرتبط بل للبعض األشل للخاص أم وظيفيل للا يل لرتبط
بللبعض األقسللام ووحللدات العمللل يف ادلؤسسللة ,فإرضللاء
األط لراف ادلتنازعل لة س للبيل لع للودة ادلؤسس للة إىل مس للاراهتا
اذلادفلة .وإن إرضلاء العلاملني وتلبيلة احتياجلاهتم وإشللباع
رغب للاهتم ومراع للاة مش للاعرىم م للن العوام للل الرئيس للة ال لليت
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تساعد ادلدير يف ختفيف حدة الصراعات وعدم ظهورىا ادلنخفضة يف ىذا اجملال ,وحيث يرى أفراد عينة البحث
كظ ل للاىرة سل ل لللبية يف ادلدرسل ل للة .لل ل للذلك جل ل للاء متوسل ل للط بللأن ىللذا األسلللوب يكللون أحيانللا ناجحللا للتعامللل مللع
اس ل للتجابات أفل ل لراد عينل ل للة الدراسل ل للة يشل ل للري إىل الدرجل ل للة الصراعات داخل ادلدرسة.
جتتدول رق تتم ( :)10المتوستتطات الحس تتابية واالنحراف تتات المعياريتتة والنس تتبة المئويتتة الس تتتاابات أفت تراد اينتتة البح تتث وفقت تاً
لفقرات ماال الجيمنة والسيطرع
الرإبة
الرقم

الحسابي

االنحراف
المعياري
المتوسط

يبل للني اجلل للدول رقل للم ( )70ترتيل للب الفقل لرات جملل للال
اذليمنل ل ل للة والسل ل ل لليطرة حسل ل ل للب ادلتوسل ل ل للطات احلسل ل ل للابية
السللتجابات أفلراد عينللة البحللث .حيللث توضللح النتللائج
أن ثللالث فقلرات جللاءت دتثللل الدرجللة ادلتوسللطة ,بينمللا
مثلت الدرجة العاليلة فقلرة واحلدة,وفقرتان مثلتلا الدرجلة
ادلنخفضللة ,وقللد تراوحللت ادلتوسللطات احلسللابية مللا بللني
( )3.49-9.50بنسبة مئوية تراوحت ما بني (%50
  .)%69.8كمل للا أشل للارت النتل للائج إىل أن ادلتوسل للطاحلسللايب الكلللي ذلللذا اجملللال بلللد ( )9.86بنسللبة مئويللة
بلغللت ( )%57.9وىللو ؽلثللل الدرجللة ادلتوسللطة.وتعزى
تلك النتيجة أن أفراد عينة البحث يرون بأن اسرتاتيجية
اذليمنل للة والسل لليطرة مل للن االس ل لرتاتيجيات الل لليت ؽلكل للن أن
يتبعه للا م للديرو ادل للدارس للتعام للل م للع الصل لراعات وح للل

المئوية

المامو الكلي

النسبة

5
4
3
6

3
4
5
6

يدافع ادلدير زم عن وجهة نظره يف القضية ادلطروحة للنقاش.
يسللتخدم ادلللدير نفللوذه لقبللول أفك للاره ادلطروحللة حل لل القضللايا التعليمي للة
والشخصية.
يستخدم ادلدير سلطاتو الختاذ القرار بصورة فردية.
يستخدم ادلدير نفوذه للفوز يف مواقف فيها تنافس واختالف.
يستخدم ادلدير براعة ادلراوغة الختاذ قرار يف مصلحتو.
يلجأ ادلدير إىل السلطة يف حل اخلالف والصراع بني ادلعلمني.

درجة
الممارسة

7 7
9 9

ن ت ت تتص الفقت ت ت ت ت ترات

3.49

7.46

%69.8

عالية

3.09

7.50

%67.8

متوسطة

9.98
9.56
9.59
9.50

7.30
7.76
7.33
7.77

%59.6
%57.9
%50.4
%50

متوسطة
متوسطة
منخفضة
منخفضة

 %57.2 5.89 2.86متوسطة

اخلالفللات يف ادلدرسللة.وكما يشللري األدب النظللري الللذي
يل لرتبط بل للاإلدارة وأسل للاليبها بل للان السل لللطة ذلل للا دور كبل للري
ومسللاعد يف حتقيللق ادلللدير ألىدافللو ومسللارات العمللل يف
مؤسسللتو ,فللإن أعلللل ادلللدير اسللتخدامو لسلللطتو اإلداريللة
ادلمنوحللة لللو مللن اجلهللات ادلختصللة قللد يللوحي للعللاملني
بع للدم االىتم للام وااللتل لزام بعمله للم م للن ىن للا يف للرتض أن
يطبللق ادل للدير الق لوانني واألنظم للة ح ل يتس ل ل للو ض للبط
ادلؤسسلة واألفلراد وفقلا لألىللداف اللليت تسلعى إليهللا .لللذا
فان ادلدير ؽلارس ىيمنتو وسلطتو وتنفيذ أفكلاره وقراراتلو
يف بعض األحيان لتحقيق الضبط واالنتظلام يف ادلدرسلة
وحللل اخلالفللات القائمللة بللني األطلراف ادلتنازعللة ,لللذلك
جللاء متوسللط اسللتجابات أف لراد عينللة الدراسللة يشللري إىل
الدرجة ادلتوسطة يف ىلذا اجمللال ,وحيلث يلرى أفلراد عينلة
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استراتيجيات إدارة الصراع لدي مديري املدارس الثانىية.......

البحث بأن ىذا األسلوب يكون أحيانا ناجحا للتعامل ادلتوسطات احلسابية والنسب ادلئوية الكلية لكلل رللال,
مللع الصلراعات داخللل ادلدرسللة .ودلعرفللة ترتيللب اجملللاالت كما ىو موضح يف اجلدول رقم (.)77
حس للب اس للتجابات أفل لراد عين للة البح للث فق للد مت إغل للاد
جدول رقم ( :)11المتوسطات الحسابية بداللة سلم اإلجابة والدرجتة الختام اليجتا والنست المئويتة الستتاابات أفتراد اينتة
البحث الى مااالت الصرا .
ادلتوسط بداللة
ادلتوسط بداللة
ترتيب
النسبة ادلئوية
عدد الفقرات
اجملاالت
سلم اإلجابة
سلم الدرجة
اجملاالت
7
9
3
4
5

التعاون وادلشاركة.
اإلرضاء.
التسوية.
اذليمنة والسيطرة.
التجنب.
المامو

98.36
79.70
79.49
77.76
75.59

7
5
5
6
6

4.05
3.94
3.88
9.86
9.58

%87
%78.8
%77.6
%57.9
%57.6

100.17

29

3.45

%69

يب ل للني اجل ل للدول رق ل للم ( )77ترتي ل للب رل ل للاالت إدارة
الصلراع لللدى مللديري ادلللدارس الثانويللة يف منطقللة حائللل
ترتيبلاً تنازليلاً حسللب ادلتوسللطات احلسللابية السللتجابات
أف ل ل لراد عينل ل للة البحل ل للث ,حيل ل للث تشل ل للري النتل ل للائج إىل أن
اسرتاتيجية التعاون وادلشلاركة جلاءت يف الرتتيلب األول,
تليها اسرتاتيجية اإلرضاء ,ا اسرتاتيجية التسلوية ,بينملا
جللاءت اسلرتاتيجية اذليمنللة والسلليطرة يف الرتتيللب الرابللع,
أما اسرتاتيجية التجنب فقد جاءت يف الرتتيب األخري.
وتع ل للود تل ل للك النتيج ل للة إىل أن ادل ل للديرين ؽلارس ل للون
أسل للاليب واس ل لرتاتيجيات سلتلفل للة إلدارة الص ل لراع داخل للل
ادلدرسل للة ,مل للع الرتكيل للز علل للى طريقل للة التعل للاون وادلشل للاركة
واحلوار ادلفتوح ,حيلث أن ىلذه الطريقلة قلد تكلون أكثلر
فاعلية يف إدارة الصراعات ,وكانلت اسلرتاتيجية التجنلب
األقل استخداما ,حيث أن ىذه الطريقلة قلد تكلون غلري
رلديللة إلدارة الص لراعات علللى اخللتالف أنواعهللا داخللل

ادلدرسللة .وتتفللق نتيجللة السلؤال األول مللع نتيجللة دراسللة
(احلنيطي )7993,ودراسة ( )Donovan,1999اليت
أش للارت إىل أن طريق للة ادلش للاركة والتع للاون وادلقارب للة ب للني
أطراف الصراع أكثر االسلرتاتيجيات اسلتخداما يف إدارة
الصراع.
ثانيت تاً :نت تتائج ومناقش تتة الس تتؤال الث تتاني :م تتا مس تتتو

الرضا الوظيفي لد أفراد اينة البحث في المدارس

الثانوية في منطقة حائل مر وججة نظرهم؟
ولإلجابل للة عل للن ىل للذا الس ل لؤال ,فقل للد مت اسل للتخراج
ادلتوسل للطات احلس ل للابية واالضلرافل للات ادلعياري ل للة والنس ل للب
ادلئوي للة لكل للل فقل للرة مل للن فقل لرات الرضل للا الل للوظيفي ,وفقل للا
السللتجابات أف لراد عينللة البحللث ,كمللا مت ترتيبهللا ترتيب لاً
تنازليا حسب متوسطاهتا احلسابية ,واجلدول رقم ()79
ينب ذلك.
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جتتدول رق تتم ( :)12المتوستتطات الحس تتابية واالنحراف تتات المعياريتتة والنس تتبة المئويتتة الس تتتاابات أفت تراد اينتتة البح تتث وفقت تاً
لفقرات الرضا الوظيفي
االنحراف
المعياري
المتوسط

3.96

0.97

%79.9

عالية

3.95
3.94
3.93
3.97
3.87
3.89
3.77

7.98
7.00
7.07
0.90
7.04
0.95
7.04

%79
%78.8
%78.6
%78.9
%77.4
%76.4
%74.9

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

%80.6 10.95 4.03

االية

الرقم

الرإبة

الحسابي

النسبة
المئوية

المامو الكلي

الممارسة

4
79
9
6
77
3
75
74

7
9
3
4
5
6
7
8

تزيدين إدارة ادلدرسة احرتاما عند اآلخرين.
ؽلنح ادلدير احلرية الوظيفية ادلناسبة للمعلمني.
أمتلك احلرية الكافية للتعبري عن رأيي يف قضايا العمل ادلختلفة.
يتعامل ادلدير مع مجيع ادلعلمني بكل وضوح وشفافية.
أشعر بارتياح لتعاون ادلدير مع ادلعلمني للقيام مبهامهم الوظيفية.
وجود مقاييس عادلة وموضوعية لتقوًن ادلعلم.
أشعر بالراحة لوضوح مسؤوليايت يف العمل ادلدرسي.
تتل ل لوافر يف ادلدرس ل للة اإلمكان ل للات والتس ل للهيالت والتقني ل للات الض ل للرورية
للعمل.
توجد عدالة يف توزيع اجلدول الدراسي وادلهام بني ادلعلمني.
فرص الرتقية والرتفيع حتكمها معايري عادلة وموضوعية يف ادلدرسة.
عدد الساعات اليت اعمل فيها داخل ادلدرسة ال تستنزف طاقايت.
تتيح يل إدارة ادلدرسة فرص اإلبداع واالبتكار باستمرار.
يتعامل ادلدير مع مجيع ادلعلمني بعدالة ومساواة.
أشعر باالنسجام التام يف العمل مع زمالئي بادلدرسة.
ػلقق يل عملي يف ادلدرسة رضا اجتماعيا جيدا.

9 8
70 5
77 7
79 73
73 9
74 70
75 7

4.37
4.98
4.95
4.78
4.77
4.73
4.03

0.97
0.96
7.00
0.94
0.99
0.97
7.04

%86.9
%85.6
%85
%83.6
%83.4
%89.6
%80.6

عالية جدا
عالية جدا
عالية جدا
عالية
عالية
عالية
عالية

درجة

ن ت ت تتص الفقت ت ت ت ت ترات

العاليل للة.وتعزى تلل للك النتيجل للة إىل أن مل للديري ادلل للدارس
يؤمنلون بكلل ملا جلاء يف نصلوص الفقلرات ,الليت تنطللق
مل للن مبل للدأ اإلدارة التشل للاركية وتقل للدير اآلخ ل لرين وحتقيل للق
العل للدل وادلسل لاواة بل للني ادلعلمل للني والعل للاملني يف ادلدرسل للة,
لل للذلك جل للاءت اسل للتجابات أف ل لراد عينل للة الدراسل للة دتثل للل
الدرجة العالية.

يبل للني اجلل للدول رقل للم ( )79ترتيل للب الفق ل لرات ألداة
الرض ل ل ل للا ال ل ل ل للوظيفي حس ل ل ل للب ادلتوس ل ل ل للطات احلس ل ل ل للابية
السللتجابات أفلراد عينللة البحللث .حيللث توضللح النتللائج
أن فق ل لرتني مثلتل للا الدرجل للة العاليل للة جل للدا ,بينمل للا مثلل للت
الدرجللة العاليللة ( 73فقللرة) ,وقللد تراوحللت ادلتوسللطات
احلسابية ما بني ( )4.37-3.77بنسبة مئوية تراوحت
ملا بللني ( .)%86.9 - %74.9كمللا أشللارت النتللائج ثالث تتا :نت تتائج ومناقش تتة الس تتؤال الثال تتث :ه تتل إوج تتد
إىل أن ادلتوس للط احلس للايب الكل للي بل للد ( )4.03بنس للبة فت تروق ذات دالل تتة لحص تتائية ان تتد مس تتتو الدالل تتة
مئويل ل ل ل للة بلغل ل ل ل للت ( )%80.6وىل ل ل ل للو ؽلثل ل ل ل للل الدرجل ل ل ل للة ( )0.05=αب تتير اس تتتاابات أفت تراد اين تتة البحت تتث
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ح ت تتول اس ت تتتراإيايات لدارع الصت ت ترا ف ت تتي الم ت تتدارس ادلتوسطات احلسابية واسلتخدام حتليلل التبلاين األحلادي
الثانويت تتة فت تتي منطقت تتة حائ ت تتلا وفقت تتا لمتغيت تتر المرك ت تتز  One Way Anovaالستجابات أفراد عينلة البحلث
حللول رلللاالت إدارة الصلراع وفقللا دلتغللري ادلركللز الللوظيفي,
الوظيفي؟
ولإلجابل ل للة عل ل للن ىل ل للذا السل ل لؤال فقل ل للد مت حسل ل للاب واجلدول رقم ( )73يوضح ذلك.
جتتدول رقتتم ( :)13المتوستتطات الحستتابية ونتتتائج إحليتتل التبتتاير األحتتادي الستتتاابات أف تراد اينتتة البحتتث لماتتاالت لدارع
الصرا ا وفقاً لمتغير المركز الوظيفي.
الرقم
7
9
3
4
5

المااالت
التعاون وادلشاركة
التسوية
التجنب
اإلرضاء
اذليمنة والسيطرة
المااالت ماتمعة

المتوسطات الحسابية

وكيل ( )66مرشد ()49
97.6979
78.9394
74.9394
79.6878
76.6979

97.8577
79.7633
74.9796
90.0000
76.5709

معلم ()676
98.4734
79.4867
75.6783
79.6849
77.9678

100.5251 98.5102 97.8030

يبل للني اجلل للدول رقل للم ( )73ادلتوسل للطات احلس ل للابية
ونتللائج حتليللل التبللاين األحللادي السللتجابات أفلراد عينللة
البحث تبعا دلتغري ادلركز الوظيفي جملاالت إدارة الصلراع,
حيللث تشللري النتللائج إىل عللدم وجللود فللروق ذات داللللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αوذلك يف
مجيع رلاالت واسرتاتيجيات إدارة الصراع.
وتع للزى تل للك النتيج للة إىل أن أفل لراد عين للة البحل للث
يتفقل للون علل للى أن مل للديري ادلل للدارس يسل للتخدمون تلل للك
االس لرتاتيجيات بصللورة يتفللق عليهللا الللوكالء وادلرشللدون
وادلعلمون ,حيث إهنلم يعمللون وفلق بيئلة وظلروف عملل
واحللدة ,وإن مللن مبللادئ اإلدارة مللا يفللرض علللى ادلللدير
اس للتخدام تكل للل األسل للاليب .وتتفل للق ىل للذه النتيجل للة مل للع
نتيجللة دراس للة ( )Donovan, 1999ودراس للة (
(Welt, 2000حيللث مل تشللر تلللك الدراسللتان م للن

قيمة (ف)

مستو الداللة

0.993
0.734
0.479
0.735
0.673

0.398
0.480
0.690
0.874
0.570

0.730

0.482

خالل نتائجهما إىل وجود فروق دالة إحصائيا.
رابع تتا :نت تتائج ومناقش تتة الس تتؤال الرابت ت  :ه تتل إوج تتد
فت تروق ذات دالل تتة لحص تتائية ان تتد مس تتتو الدالل تتة
( )0.05=αب تتير اس تتتاابات أفت تراد اين تتة البحت تتث
ح ت تتول اس ت تتتراإيايات لدارع الصت ت ترا ف ت تتي الم ت تتدارس
الثانويت تتة فت تتي منطقت تتة حائت تتلا وفقت تتا لمتغيت تتر المؤهت تتل
العلمي؟
ولإلجابل ل للة عل ل للن ىل ل للذا السل ل لؤال فقل ل للد مت حسل ل للاب
ادلتوسطات احلسابية واسلتخدام حتليلل التبلاين األحلادي
 One Way Anovaالستجابات أفراد عينلة البحلث
حللول رلللاالت إدارة الصلراع وفقللا دلتغللري ادلؤىللل العلمللي,
واجلدول رقم ( )74يوضح ذلك.
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جتتدول رقتتم ( :)14المتوستتطات الحستتابية ونتتتائج إحليتتل التبتتاير األحتتادي الستتتاابات أف تراد اينتتة البحتتث لماتتاالت لدارع
الصرا وفقاً لمتغير المؤهل العلمي.
الرقم
7
9
3
4
5

المااالت
التعاون وادلشاركة
التسوية
التجنب
اإلرضاء
اذليمنة والسيطرة
المااالت ماتمعة

المتوسطات الحسابية

دبلوم
()124

بكالوريوس
()496

98.3065
79.6799
76.3790
79.8959
77.4677

98.9799
79.3765
75.3986
79.6754
77.0645

أالى مر بكالوريوس
()171

98.6795
79.5848
75.4690
79.6497
77.9999

100.5906 99.6573 101.6613

قيمة (ف)

مستو الداللة

0.337
0.497
7.998
0.767
0.943

0.774
0.608
0.993
0.857
0.784

0.540

0.583

يبل للني اجلل للدول رقل للم ( )74ادلتوسل للطات احلس ل للابية خالل نتائجهما إىل وجود فروق دالة إحصائيا.
ونتللائج حتليللل التبللاين األحللادي السللتجابات أفلراد عينللة خامسا :نتائج ومناقشة السؤال الخامس :هل إوجد
البحث تبعا دلتغري ادلؤىل العلمي جملاالت إدارة الصلراع ,فت تتوق ذات داللت تتة لحصت تتائية انت تتد مست تتتو الداللت تتة
حيللث تشللري النتللائج إىل عللدم وجللود فللروق ذات داللللة ( )0.05=αب تتير اس تتتاابات أفت تراد اين تتة البحت تتث
إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αوذلك يف ح ت تتول اس ت تتتراإيايات لدارع الصت ت ترا ف ت تتي الم ت تتدارس
مجيع رلاالت واسرتاتيجيات إدارة الصراع.
الثانويت تتة فت تتي منطقت تتة حائت تتلا وفقت تتا لمتغيت تتر ست تتنوات
وتعزى تلك النتيجة إىل أن أفراد عينة البحث على الخبرع؟
اخللتالف مللؤىالهتم العلميللة يللرون بللأن مللديري ادلللدارس
ولإلجابل ل للة عل ل للن ىل ل للذا السل ل لؤال فقل ل للد مت حسل ل للاب
ؽلارس للون تل للك األس للاليب بص للورة متس للاوية دون ف للروق ادلتوسطات احلسابية واسلتخدام حتليلل التبلاين األحلادي
بينهللا وذلللك بادلقارنللة بللني ادلتوسللطات احلسللابية حيللث  One Way Anovaالستجابات أفراد عينلة البحلث
أهنا متقاربلة ولليس بينهلا تبلاين .وتتفلق ىلذه النتيجلة ملع حللول رلللاالت إدارة الص لراع وفقللا دلتغللري سللنوات اخلللربة,
نتيج ل للة دراس ل للة (1999
 )Donovan,ودراس ل للة واجلدول رقم ( )75يوضح ذلك.
( (Welt, 2000حيللث مل تشللر تلللك الدراسللتان مللن
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جتتدول رقتتم ( :)15المتوستتطات الحستتابية ونتتتائج إحليتتل التبتتاير األحتتادي الس تتاابات أف تراد اينتتة البحتتث لماتتاالت لدارع
الصرا ا وفقاً لمتغير سنوات الخبرع.
الرقم
7
9
3
4
5

المااالت
التعاون وادلشاركة
التسوية
التجنب
اإلرضاء
اذليمنة والسيطرة
المااالت ماتمعة

المتوسطات الحسابية
أقل مر  5سنوات مر 10-5
سنوات ()340
()43

98.3956
79.7698
75.8605
79.8837
76.9309

98.0935
79.9678
75.7894
79.4353
76.9735

أكثر مر 10
سنوات ()408

98.6590
79.5809
75.7696
79.9093
77.3437

101.2549 98.8765 100.1628

قيمة (ف)

مستو الداللة

7.786
0.749
0.770
7.978
0.399

0.306
0.473
0.464
0.979
0.677

1.301

0.273

يبل للني اجلل للدول رقل للم ( )75ادلتوسل للطات احلس ل للابية يستخدمجا مديرو المدارس الثانوية في منطقة حائتل
ونتللائج حتليللل التبللاين األحللادي السللتجابات أفلراد عينللة ومستو الرضا الوظيفي ألفراد اينة البحث؟
البحث تبعا دلتغري سلنوات اخللربة جمللاالت إدارة الصلراع,
ولإلجابة عن ىذا السؤال فقد مت استخدام معامل
حيللث تشللري النتللائج إىل عللدم وجللود فللروق ذات داللللة ارتبل للاط  Pearsonالس ل للتجابات أف ل لراد عين ل للة البح ل للث
إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αوذلك يف وذلل للك لتحديل للد نل للوع العالقل للة بل للني اسل لرتاتيجيات أدارة
مجيع رلاالت واسرتاتيجيات إدارة الصراع.
الصراع اليت يستخدمها مديرو ادلدارس يف منطقة حائلل
وتعزى تلك النتيجة إىل أن أفراد عينة البحث على وبل للني مسل للتوى الرضل للا الل للوظيفي ألفل لراد عينل للة البحل للث,
اخ للتالف خل لرباهتم العملي للة ي للرون ب للأن م للديري ادل للدارس واجلدول رقم ( )76يوضح ذلك.
ؽلارس للون تل للك األس للاليب بص للورة متس للاوية دون ف للروق ج ت تتدول رق ت تتم ( :)16نت ت تتائج معام ت تتل ارإب ت تتا بيرس ت تتون ب ت تتير
بينهللا وذل للك بادلقارنللة ب للني ادلتوسللطات احلس للابية حي للث مااالت لدارع الصرا والرضا الوظيفي ألفراد اينة البحث
قيمة ( )Rمستو الداللة
المااالت
أهنا متقاربلة ولليس بينهلا تبلاين .وتتفلق ىلذه النتيجلة ملع الرقم
 )Donovan,ودراس ل للة
نتيج ل للة دراس ل للة (1999
0.000
0.70
 7التعاون وادلشاركة
0.000
0.69
 9التسوية
( (Welt, 2000حيللث مل تشللري تلللك الدراسللتني مللن
0.000
0.40
 3التجنب
خ للالل نتائجهم للا إىل وج للود ف للروق دال للة إحص للائيا ب للني
0.000
0.73
 4اإلرضاء
متغرياهتا الدؽلغرافية.

سادسا :نتائج ومناقشة السؤال السادس :هتل هنتاك
ا قتتة ارإبتتا بتتير استتتراإيايات لدارع الص ترا التتتي

 5اذليمنة والسيطرة

0.38

0.000

المااالت ماتمعة

0.72

0.000

يب ل للني اجل ل للدول رق ل للم ( )76قيم ل للة معام ل للل ارتب ل للاط
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االسل لرتاتيجيات إلدارة الصل لراع اس للتخداما م للن قب للل
بريسل للون بل للني اس ل لرتاتيجيات إدارة الصل لراع وبل للني الرضل للا
ادل للديرين ى للي اس لرتاتيجية التع للاون وادلش للاركة ,تالى للا
اللوظيفي للدى أفلراد عينلة البحلث ,وذلللك وفقلا دلتوسللط
اس لرتاتيجية اإلرضللاء ,ا التسللوية وحصلللت كللل مللن
اسللتجابات عينللة البحللث مللن وكللالء ادلللدارس وادلرشللدين
تل للك االسل لرتاتيجيات عل للى درج للة تق للدير عالي للة ,ا
وادلعلملني ,حيللث تشللري النتللائج إىل وجللود عالقللة ارتبللاط
اس لرتاتيجية اذليمنللة والسلليطرة وحصلللت علللى درجللة
موجبل للة بل للني مجيل للع رلل للاالت إدارة الصل لراع وبل للني الرضل للا
متوسطة ,وأخريا اسرتاتيجية التجنب وحصلت عللى
الوظيفي,كمل للا أن قل لليم معامل للل االرتبل للاط جل للاءت دالل للة
درجل للة منخفضل للة .كم ل للا أشل للارت النتل للائج ادلتعلق ل للة
إحصائيا شلا يشري إىل وجود عالقة ارتباطيو واضحة بني
بالسؤال الثاين بان مجيع فقلرات أداة الرضلا اللوظيفي
إدارة الص لراع والرضللا الوظيفي.وتعللود تلللك النتيجللة أن للو
حصلللت علللى درجللة عاليللة باسللتثناء فقلرتني حصلللتا
مللن الطبيعللي أن يكللون ىنللاك عالقللة ألن ادلللدير ؽلللارس
عل ل للى درج ل للة عالي ل للة ج ل للدا ,وك ل للان التق ل للدير الكل ل للي
سلتلف األساليب واالسرتاتيجيات إلدارة الصراع بصلورة
للفقرات بدرجة عالية.
متباين للة نس للبيا يتقبله للا أفل لراد عين للة البح للث ,إذ أن ق لليم
معامل للل االرتب ل للاط ج ل للاءت متدني ل للة نوع ل للا م ل للا يف رل ل للال  -كمل للا أشل للارت النتل للائج ادلتعلقل للة بالس ل لؤالني الثالل للث
والرابللع واخلللامس ,إىل عللدم وجللود فللروق ذات داللللة
إس ل لرتاتيجية التجنل للب واذليمنل للة والسل لليطرة وىل للي بل للنفس
إحصللائية عنللد مسللتوى الداللللة ( )0.05 = αبللني
الوق للت إغلابي لة ,وى للذا دلي للل عل للى أن اس للتخدامها ك للان
أفراد عينة البحث وفق متغري ادلركز اللوظيفي وادلؤىلل
عند مستوى رضا أفراد عينة البحث ,وحيث تتفق ىلذه
العلمي واخلربة األكادؽلية.
النتيجة مع نتائج دراسلة ( )Porsons, 1999ودراسلة
(البلبيسل ل للي )9003 ,لوجل ل للود عالقل ل للة بل ل للني أسل ل للاليب  -وأشارت النتائج ادلتعلقة بالسؤال السادس إىل وجود
عالقللة ارتبللاط موجبللة بللني اس لرتاجتيات إدارة الص لراع
واس لرتاتيجيات إدارة الص لراع وب للني متغللري الللروح ادلعنوي للة
وبني الرضا الوظيفي ألفراد عينة البحث.
والرضا عن العمل.
ملخص نتائج البحث:
ؽلكل لن توض لليح النت للائج ال لليت توص للل إليه للا البح للث
بإغلاز من خالل النقاط التالية:
أوال :إحليل البيانات الشخصية لعينة البحث.
بلغل للت نسل للبة أف ل لراد عينل للة البحل للث ( )%67مل للن
اجملتمع الكلي ,حيث كان علدد أفلراد اجملتملع ()7999
فرداً ,وكان عدد أفراد عينة البحث ( )797فرداً.

ثانياً :نتائج البحثا وف أسئلته.
 -أشلارت النتللائج ادلتعلقلة بالسلؤال األول إىل أن أكثللر

إوصيات البحث.
انطالق ل لاً مل للن نتل للائج البح ل للث ؽلكل للن تقل للدًن أى ل للم
التوصيات اآلتية:
 تنظل ل لليم وعقل ل للد الل ل للدورات التدريبيل ل للة يف رلل ل للال إدارةالصراعات التنظيمية يف ادلؤسسات الرتبوية ,والرتكيز
عل للى مجي للع االسل لرتاتيجيات ال لليت تس للتخدم يف أدارة
الصلراع حيللث إن لكللل منهللا دوراً يف تفعيللل أطلراف
الصراع وخدمة أىداف ادلؤسسة واألفراد.
 -وان يس للتخدم م للديرو ادل للدارس االسل لرتاتيجيات ال لليت
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غل ل للدوهنا مناس ل للبة حل ل للل الصل ل لراعات واخلالف ل للات يف
ادلدرسة على اختالف أنواعها ومستوياهتا.
 إجراء دراسة شلاثلة حلول بنلاء برنلامج تلدريم لكيفيلةإدارة الصل لراعات يف ادلؤسس للات الرتبوي للة يف ادلملك للة
العربية السعودية.
قائمة المراج :

اوال :المراج العربية:
 .7البلبيسلي ,سلناء جلودت ( .)9003اسلرتاتيجيات
إدارة الصل ل لراع التنظيم ل للي ال ل لليت يس ل للتخدمها م ل للديرو
ادلللدارس الثانويللة العامللة يف األردن وعالقتهللا بللالروح
ادلعنويل ل للة للمعلمل ل للني والتل ل لزامهم الل ل للوظيفي( ,رسل ل للالة
ماجس ل للتري غل ل للري منش ل للورة) جامعل ل للة عم ل للان العربيل ل للة
للدراسات العليا  ,عمان  ,األردن.
 .9جاداهلل ,زلملود خللف ( .)9008إدارة األزملات.
دار أسامة للنشر والتوزيع .الطبعة األوىل.
 .3احلنيطي ,زلمد فاحل ( .)7993الصراع التنظيمي:
أسللبابو وطللرق إدارتللو يف ادلؤسسللات العامللة واخلاصللة
يف األردن .رللة دراسات(90أ) العدد.67-30 7
 .4زاي للد ,ع للادل زلم للد ( )7995اسل لرتاتيجيات إدارة
الصراع التنظيمي يف دولة اإلملارات العربيلة ادلتحلدة.
اإلدارة العامة.34 ,
 .5طنللاش ,سللالمة ( )7990الرضللا عللن العمللل لللدى
أعضل للاء ىيئل للة التل للدريس يف اجلامعل للة األردنيل للة ,رللل للة
دراسات ,عدد .77
 .6عب ل للد الب ل للاقي ,ص ل للالح ال ل للدين زلم ل للد (.)9007
السل لللوك التنظيمل للي .اإلسل للكندرية :الل للدار اجلامعيل للة
للطباعة والنشر والتوزيع.
 .7عب للد الوى للاب ,كام للل .)9004( ,إدارة األزم للات

ادلدرس للية ادل للدخل الس لليكولوجي أدلعلوم للايت ,مكت للب
النهضة ادلصرية ,القاىرة.
 .8عسللاف ,عبللد ادلعطللي ( )7999النلزاع التنظيمللي.
رللة اإلدارة العامة.974-907 )49( ,
 .9ع للويس ,بثين للة الي للاس موس للى ( .)9009األظل للاط
القيادي ل للة دل ل للديري ادل ل للدارس احلكومي ل للة واخلاص ل للة يف
زلافظل للة عجلل للون وعالقتهل للا باسل لرتاتيجيات إدارهتل للم
للصل لراع( .رسل للالة ماجسل للتري غل للري منشل للورة) جامعل للة
عمان العربية للدراسات العليا ,عمان  ,األردن.
 .70القريل ل ل للويت ,زلم ل ل ل للد قاسل ل ل للم )7993( ,الس ل ل ل لللوك
التنظيم ل للي ,مطبعل ل للة االسل ل للتقالل للطباعل ل للة والنشل ل للر
والتوزيع.
 .77ادلغ ل ل للريب ,كام ل ل للل ( .)7995الس ل ل لللوك (اإلداري)
التنظيمي يف ادلنظمات ادلعاصرة .عمان :دار زىران.
 .79ياس للني ,فاطم للة ( .)7998الرض للا ال للوظيفي ل للدى
مديري ادلدارس الثانوية يف األردن( ,رسالة ماجستري
غري منشورة) اجلامعة األردنية ,عمان ,األردن.
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Conflict Management Strategies of Secondary School Principals and
The Relation with Teachers Job Satisfaction in Hail Region
According to Some Demographic Variables
M. KH. Jaradat and A. M. Albutti
Education Department-Faculty of Education- Hail University-K.S.A

Abstract
The research aims at exploring strategies of conflict administration and there relation
with teachers job satisfaction and exploring the differences between the individuals of
the sample that due to the post, qualification, and experience. The sample included 791
individuals who filled up a questionnaire on strategies of conflict administration. That
questionnaire consisted of 24 paragraph on five fields. Another 15-paragraphs questionnaire was about job satisfaction. Statistical ways of the mean, percentage, one-way Anova, and Pearson correlation were used in the data analysis. The results showed that the
degree of using strategies of conflict administration was high, and that cooperation was
the most used way and avoidance was less. The degree of job satisfaction was also high.
The results also showed no statistical differences in using strategies of conflict administration in regard to the variables of the post, qualification, and experience. However,
there was a positive correlation between those strategies and job satisfaction for teachers. The researcher recommends that more training courses should be held to increase
the efficiency of principals in using strategies of conflict administration at schools.
Keywords: Strategies - Conflict Management - Job Satisfaction.
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املشكالث البيئيت للمنبطق العشوائيت يف جنوة مدينت جدة
دراست استطالعيت
عواطف الشريف شجاع علي احلارث
قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الملك عبدا لعزيز ،المملكة العربية السعودية

Q
تعد ادلناطق العشوائية من أىم ادلشكالت البيئية يف ادلدف السع ودية ،وىي نتاج لعدة أسباب سياسية ،واقتصاديو ،واجتماعية ،وثقافيو.
وىذه ادلناطق رغم التشابو الواضح يف معظم خصائصها عادلياً إال أهنا تظهر يف بعض األحياف سلتلفة حسب الًتكيبة االقتصادية
والعمرانية ذلذه الدوؿ ،وكذلك األسباب اليت أدت إىل تواجدىا يف البيئة العمرانية .يهدؼ البحث إىل دراسة ادلشكالت البيئية للمناطق
العشوائية يف جنوب مدينة جدة "دراسة استطالعية" .ولقد اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي .ومن أىم نتائج الدراسة عدـ وجود
شبكة للصرؼ الصحي وتصريف السيوؿ بادلناطق العشوائية شلا أدى إىل انتشار ادلستنقعات ادللوثة ،وتزيد ادلشكلة سوءً أف الشوارع
بتلك ادلناطق ترابية وغَت مسفلتو شلا يؤدي إىل ارتفاع ادلستوى البيئي السيئ هبذه ادلناطق .وقد أوصت الدراسة إىل إعادة توزيع سوؽ
األنعاـ واألعالؼ ادلركزي ،وادلستودعات الصناعية يف ادلناطق العشوائية جنوب جدة ونقلها إىل أماكن تتالءـ مع طبيعة وظيفتها حيث
أف وجودىا ؽلثل خطراً على سكاف ىذه ادلناطق.
الكلمات المفتاحية :ادلشكالت البيئية ،ادلناطق العشوائية ،جنوب جدة.

فأهنم ال ؽللكوف إال التعدي على أراضي الغَت وبناء
A
تعد ادلناطق العشوائية من أكثر ادلشكالت اليت ادلساكن العشوائية عليها (العنقري3991 ،ـ،
تواجو تطوير ادلدف والتنمية احلضرية يف معظم دوؿ ص.)311
العامل النامي وبعض مدف العامل اإلسالمي بصورة كبَتة ،مشكلة الدراسة
ويرجع ذلك للتضخيم احلضري ادلتزايد بصورة سريعة
شهدت معظم مدف ادلملكة العربية السعودية ظلواً
والذي كاف من نتائجو اخلطَتة ظهور العديد من حضرياً متسارعاً يف كافة اجملاالت نتيجة لتدفق تيارات
ادلشكالت ادلعقدة ،واليت تأيت يف مقدمتها مشكالت اذلجرة وارتفاع معدالت الزيادة الطبيعية ،وسبركز ىذا
السكن العشوائي وما يًتتب عليها من آثار ونتائج النمو بشكل واضح يف ادلدف الكربى مثل الرياض
سلبية هتدد البيئة احلضرية (ادلعهد العريب إلظلاء ادلدف ،وجدة ومكة وادلدينة ادلنورة ومع مرور السنوات وتعدد
3991ـ ،ص.)33
احتياجات ادلواطنُت وادلقيمُت وازدياد مطالبهم احلضرية
وجاءت ىذه الظاىرة نتيجة اذلجرة اجلماعية وما يتبع ذلك من ظلو للمملكة العربية السعودية بسرعة
الواسعة إىل ادلدف للبحث عن فرصة عمل مناسبة ،ىائلة وامتداد العمراف يف كل اذباه ،أدى ذلك إىل
ولعدـ امتالؾ ىؤالء ادلهاجرين لإلمكانيات ادلالية ظهور بعض ادلناطق العشوائية دبدف ادلملكة العربية
الكافية واليت سبكنهم لشراء األراضي والبناء عليها ،السعودية وعلى أطراؼ تلك ادلدف يف غياب ضوابط
البريد االلكترونيawatef.alshareef@hotmail.com :
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وزلددات عمرانية وعدـ وجود زبطيط شامل (أبا
حسُت ،1001 ،ص .)4شلا كاف لو األثر ادللموس يف
بروز ظاىرة التعدي على أراضي القطاع احلكومي
واخلاص ،وظهور ادلناطق العشوائية يف زلافظة جدة،
حيث انتشرت فيها ادلساكن ادلًتدية واليت شيدت من
مواد متواضعة زىيدة الثمن.
وتفتقر ادلناطق العشوائية يف جنوب منطقة جدة
للخدمات الضرورية مثل مياه الشرب النقية ،وشبكات
الصرؼ الصحي ،واخلدمات الصحية ،وتدىور الصحة
البيئية ،واطلفاض ادلستوى التعليمي ،واطلفاض مستوى
الدخل وسكاهنا من جنسيات سلتلفة.ويف ضوء ما سبق
عرضو ؽلكن صوغ مشكلة الدراسة يف التساؤالت
اآلتية:
 .3ما العوامل اليت أدت إىل ظهور ادلناطق العشوائية يف
جنوب مدينة جدة؟
 .1ما احليز ادلكاين الذي تتوزع فيو ادلناطق العشوائية
يف جنوب مدينة جدة؟
 .1ما أبرز اخلصائص العمرانية للمناطق العشوائية يف
جنوب مدينة جدة؟
 .4ما أىم ادلشكالت البيئية اليت تعاين منها ادلناطق
العشوائية يف جنوب مدينة جدة؟

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
عواطف الشريف شجبع علي احلبرث

 .1التعرؼ على اخلصائص ادلكانية للمناطق العشوائية
من حيث ادلوقع ،والتوزيع ،والعالقات ادلكانية
وذلك اعتماداً على بيانات ادلرئيات الفضائية للقمر
الصناعي  SPOT 5بدرجة الوضوح ادلكانية 1.2
مًتاً.
 .1التعرؼ على اخلصائص العمرانية للمناطق العشوائية
يف جنوب مدينة جدة.
 .4إبراز أىم ادلشكالت البيئية اليت تعاين منها ىذه
ادلناطق يف جنوب مدينة جدة.
أهمية الدراسة
تأيت أعلية دراسة ادلناطق العشوائية يف جنوب
مدينة جدة كمثاؿ ذلذه الظاىرة عادلياً ،واليت تعاين من
ظهور العديد من ادلشكالت البيئية كرمي ادلخلفات يف
األراضي البيضاء ،وإيواء احليوانات ،وتكاثر القوارض
واحلشرات ،وذبمع ادلياه الراكدة شلا تسبب يف نقل
األمراض نتيجة عدـ وجود الصرؼ الصحي ،وبالتايل
فإف أعلية رصد واقع تلك ادلناطق يعد ضرورة لإلسهاـ
يف حل ىذه ادلشكالت.

منهج الدراسة
استخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة ادلنهج
الوصفي جلمع ادلعلومات والبيانات عن ادلناطق
العشوائية وادلشكالت البيئية ادلوجودة هبا ،وادلنهج
أهداف الدراسة
يهدؼ البحث إىل دراسة ادلشكالت البيئية التحليلي للمرئيات الفضائية اليت مت اختيارىا ذلذه
للمناطق العشوائية يف جنوب مدينة جدة دراسة الدراسة .وقد استخدمت صور األقمار الصناعية
لتحديد اخلصائص ادلكانية للمناطق العشوائية وما ػليط
استطالعية.
هبا من استخدامات أراضي سلتلفة .ولتحقيق ذلك فقد
وؽلكن إغلاز أىداؼ الدراسة يف اآليت:
 .3استقراء العوامل اليت أدت إىل ظهور ادلناطق مت االعتماد على صور األقمار الصناعية SPOT 5
وتلتقط ىذه الصورة يف طرازين أحدعلا ملوف واآلخر
العشوائية يف جنوب مدينة جدة.
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غَت ملوف (أبيض وأسود) بدرجة الوضوح ادلكانية يف
الطراز األوؿ 30مًت ،ويف الطراز الثاين إىل 1.2مًت
ولتغطية درجة الفصل بُت عناصر استخدامات
األراضي ومنها ادلناطق العشوائية فقد استخدمت تقنية
دمج كال الطرازين للجمع بُت ما ؽلتاز بو كل طراز يف
صورة واحدة .وهبذا أمكن احلصوؿ على صورة ملونة
يف أربعة أطياؼ موجبة (اثناف يف الطيف ادلرئي ،واثناف
يف حيز األشعة التحت احلمراء) بدرجة الوضوح ادلكاين
1.2مًت ليس ىذا فحسب فقد استخدمت وسائل
ربسُت الصورة الفضائية ادلختلفة باستخداـ مدرجاهتا
التكرارية لتوزيع القيم الرقمية للصورة على ادلدى اللوين
ادلتاح يف احلاسب اآليل وادلمتد من صفر حىت
122درجة وإلظهار أنواع استخدامات األراضي
ادلختلفة فقد استخدمت احلزمة الطيفية رقم ،4واحلزمة
الطيفية رقم ،1واحلزمة الطيفية رقم 1إلنتاج صورة لونية
كاذبة  .Falsse calor compositeوذلك حيث
تتميز احلزمة الطيفية الرابعة بإظهار أنواع األراضي
ادلختلفة يف منطقة الدراسة ،وتتميز الثالثة بإظهار
احملتوى الزراعي إف وجد،وكذلك تتميز بقوهتا يف سبيز
ادلواقع اجلافة من ادلواقع ادلبتلة إف وجدت ،وعملت
احلزمة الثالثة على سبيز مظاىر استخدامات األراضي
ادلختلفة من مواقع سكنية وصناعية .وباإلضافة إىل ما
سبتاز بو صور القمر الصناعي  SPOT 5من خصائص
درجة وضوح مكانية عالية ،وخصائص طبيعية للتميز
بُت األجساـ فقد مت احلصوؿ على صورة حديثة
االلتقاط دلنطقة الدراسة حيث مت إجراء ادلرئية
ادلستخدمة يف يوليو 1030ـ ادلاضي وىو األمر الذي
ساعد يف ربديد األبعاد والتوزيع احلايل للمناطق
العشوائية.

منطقة الدراسة
تقع ادلناطق العشوائية يف جنوب مدينة جدة،
شرؽ طريق الكورنيش اجلنويب وربديداً تقع شرؽ منطقة
ادلستودعات جنوب زلطة معاجلة اجملاري شكل رقم
(( ) 3مشروع إعداد ادلخططات التفصيلية للمناطق
العشوائية دبحافظة جدة ،تقرير إعداد ادلخططات
التفصيلة دلنطقة اخلمرة الثعالبة ،د.ت ص .)2وجغرافياً
بُت دائريت عرض 31ﹰ32ﹶ º13و31ﹰ11ﹶ º13مشاالً
وبُت خطي طوؿ 00ﹰ20ﹶ º19و25ﹰ31ﹶ º19شرقاً،
خارج الكتلة العمرانية القائمة.
مصادر البيانات
أعتمد البحث بصفة أساسية على ادلصادر التالية:

 -1المصادر األولية:
وتشمل :الكتب ،الدوريات واألحباث العلمية
والتقارير واإلحصاءات من أمانة زلافظة جدة ،والرسائل
اجلامعية.
 -2الدراسة الميدانية:
جلأت الباحثة إىل مجع البيانات ادلطلوبة مباشرة
من ميداف البحث بغرض التعرؼ على جوانب ادلشكلة
على أرض الواقع حيث مت القياـ بعدد من الزيارات
االستطالعية دلنطقة الدراسة (ادلناطق العشوائية يف
جنوب مدينة جدة) وادلتمثلة يف اخلمرة السرورية،
اخلمرة الثعالبة ،اخلمرة القرينية ،القوزين ،ومجع معلومات
عن خصائص اذليكل العمراين وادللوثات البيئية وأخذ
صور فوتوغرافية للبنية العمرانية يف منطقة الدراسة من
حيث ادلساكن ،الشوارع ،التلوث البيئي وذلك للوقوؼ
عن قرب إلدراؾ بعض ادلتغَتات وادلنشآت القائمة.
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 -3المرئيات الفضائية للقمر الصناعي  -4 SPOT 5وزارة البترول والثروة المعدنية ،إدارة ادلساحة
بدرجة الوضوح ادلكانية 1.2مًتاً من مدينة ادللك عبد اجلوية ،خريطة جنوب جدة ،لوحة مربع جدة ،مقياس
 ،20 ،000 :3الرياض3912 ،ـ.
العزيز للعلوـ والتقنية ،الرياض1030 ،ـ.

شكل ( :)1منطقة الدراسة.
المصدر :مدينة ادللك عبد العزيز للعلوـ والتقنية ،معهد حبوث الفضاء ،صورة القمر الصناعي  SPOT 5لعاـ 1030ـ.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
تعاين معظم دوؿ العامل وخاصة العامل العريب
ومدف العامل النامي من مشكلة العشوائيات ،حيث أهنا
تؤدي إىل تدىور يف النسيج العمراين للمدف .وتعاين
تلك ادلناطق من عدـ توافر اخلدمات ادلختلفة وتكاد
تكوف معدومة يف بعض ادلناطق أو عدـ توافرىا بالقدر
الكايف حيث أهنا ينقصها كثَت من اخلدمات الالزمة
لتلك ادلناطق ،وذلك ألف تلك ادلناطق هبا الطرؽ

الضيقة اليت تًتاوح بُت  1إىل30مًت وعدـ توافر
األراضي إلقامة خدمات هبا وإف وجدت ال تصلح
إلقامة مشروعات لصغر مساحتها .وتعاين تلك ادلناطق
من تدين النواحي الصحية وانعداـ النواحي اجلمالية
ومن تداخل االستعماالت هبا (سكٍت ،ذباري،
صناعي ،حريف) وتنمو تلك ادلناطق العشوائية على
أشكاؿ متعددة يف وسط ادلدف وعلى أطراؼ ادلدف
(خالد3991 ،ـ ،ص )32ويطلق على ادلناطق
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العشوائية أمساء سلتلفة من بينها مناطق التعديات
وتعرؼ يف اللغة اإليرانية باسم " "Zurabadوىي
تعٍت البناء بالقوة ،ويف اللغة الًتكية تعرؼ باسم
" "Gecekondnأي البناء يف الليل (Jastaniah,
) 1984, p300كما يطلق عليها إسم  Favelosيف
الربازيل ،واسم  Rancheros Conquersيف
فنزويال ،واسم  Paracaidistasيف ادلكسيك ومجيعها
تعٍت األحياء بوضع اليد (أبا حسُت1001،ـ،
ص .)35وتسمى ادلناطق العشوائية يف اللغة العربية
بعدة مصطلحات ،من أعلها :ادلناطق ادلتدىورة،
ادلناطق ادلتخلفة ومناطق الزنك والصفيح يف مصر
ومناطق التعديات وادلناطق العشوائية ومناطق وضع اليد
يف ادلملكة العربية السعودية ومناطق الفقراء يف معظم
الدوؿ العربية (الشريف1001 ،ـ ،ص .)11وتعرؼ
ادلناطق العشوائية بأهنا مناطق سكنية غَت قانونية تقع
يف الغالب على أطراؼ ادلدف الكربى ذات اجلذب
احلضاري وتتميز بعدـ مراعاة قواعد وأسس التخطيط
ادلدنية اخلاصة بالتنظيم السليم واألمثل الستعماالت
األراضي وكذلك قوانُت وأحكاـ تنظيم ادلباين اليت مت
وضعها من قبل اجلهات الرمسية ادلتخصصة بالدولة
(الشريف1001 ،ـ ،ص .)13وادلناطق العشوائية يف
مدينة جدة ال ؼلتلف تعريفها عن التعاريف السابقة بل
ؽلكن استخالص تعريفها بأهنا مناطق ذات نسيج
عمراين متدىور بعضها ذلا صفة عدـ الشرعية القانونية
نتيجة التعدي على أراضي الغَت وبعضها اآلخر نشأ
وفق أسس غَت زبطيطية وبدوف تصاريح نظامية
وبعضها اآلخر نشأ يف وقت قدمي ودبضي الزمن ساءت
حالتها وأصبحت آيلة للسقوط ،وتعد ىذه ادلناطق
تعبَتاً مباشر لتضافر عوامل اجتماعية واقتصادية

وثقافية ،وتفتقر إىل كثَت من ادلقومات العمرانية
والشروط الصحية واذلوية الشخصية ،كوهنا ال تنتمي
إىل األظلاط الريفية وال إىل التلقائية ادلعروفة وال إىل
األظلاط احلضرية ادلنظمة (ادلالكي1000 ،ـ ،ص.)0
عوامل ظهور المناطق العشوائية في جنوب مدينة
جدة:
تعد ظاىرة النمو العشوائي يف التجمعات السكنية
ظاىرة عادلية تتميز هبا غالبية دوؿ العامل الثالث
كمشكلة عمرانية اجتماعية اقتصادية ،والنمو العشوائي
ظاىرة عامة يف ادلراكز احلضرية الرئيسة بالعامل الثالث دلا
توفره ىذه ادلراكز من فرص العمل واخلدمات
األساسية .يف حُت تعجز ادلناطق الريفية على توفَت
فرص العمل واخلدمات األساسية ،فبالتايل تبدأ اذلجرة
من الريف إىل ادلراكز احلضرية اليت تعجز عن توفَت
مساكن ذلم حوؿ التجمعات السكنية (عالـ،
3991ـ ،ص.)4
كما أف ىناؾ العديد من العوامل اليت ساعلت يف
ظهور وانتشار ادلناطق العشوائية يف جنوب مدينة جدة،
ومن أىم ىذه العوامل ما يلي:
 .3تتمثل يف الزيادة السكانية ادلضطردة يف مدينة جدة،
سواءً نتيجة الزيادة الطبيعية اليت جاءت نتيجة
االستقرار السياسي وانتشار األمن والوعي والرعاية
الصحية ،أو نتيجة اذلجرة الريفية إىل ادلراكز احلضرية
اليت تتيح بدورىا فرصاً للعمل ودخوالً عالية
وتسهيالت اجتماعية ،أو اذلجرة اخلارجية ادلتمثلة
يف استقداـ اخلرباء والعماؿ األجانب للعمل يف
ادلشاريع اإلظلائية الضخمة (احلمداف3990 ،ـ،
ص.)305
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 .1ارتفاع إغلارات ادلساكن ،حبيث ال يستطيع
أصحاب الدخل احملدود من توفَت اإلغلار ادلطلوب
للمسكن ،وبالتايل السكن يف مساكن غَت صحية
وغَت مالئمة( .الفراء3902 ،ـ ،ص.)30
 .1ارتفاع أسعار األراضي يف مدينة جدة دفعت فئات
السكاف ذوي الدخل احملدود إىل البناء بطريقة
عشوائية دوف مراعاة للقوانُت التنظيمية وشروط
السالمة( ،إمساعيل3990،ـ ،ص.)152
 .4رغبة كثَت من األسر يف بناء وامتالؾ منزذلم اخلاص
مهما كاف فقَتاً.
 .2ىجرة أعداد كبَتة من سكاف الريف وادلدف
ادلتوسطة احلجم ،إىل ادلراكز احلضرية االقتصادية،
شلا أدى إىل زيادة الطلب على الوحدات السكنية
ادلنخفضة التكاليف ،وتضخم وانتشار ادلناطق
العشوائية بتلك ادلراكز ،وزيادة الطلب على
اخلدمات األساسية.
 .5القصور وقلة اإلشراؼ الرمسي يف محاية األمالؾ
والقضاء على التعديات.
 .1إف وجود ادلناطق العشوائية يف ادلدف احلضرية
واألكثر سبدناً ذلو ظاىرة طبيعية نامجة عن زيادة
التباين اإلقليمي بُت ادلدف والريف ،وتعد مدينة
جدة واحدة من أسرع ادلدف ربضراً وظلواً كبَتاً
(Jastaniah, p302).

الدراسات السابقة
وفيما يلي عرض ألىم الدراسات واألحباث اليت
ترى الباحثة بأهنا ذات عالقة بالدراسة احلالية:

أ -الدراسات العربية:
درس (الشريف1001 ،ـ) ،ادلناطق العشوائية
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دبكة ادلكرمة :اخلصائص وادلشكالت واحللوؿ ،وكاف
اذلدؼ من الدراسة معرفة أسباب ظهور ادلناطق
العشوائية وخصائصها العمرانية ،واقًتاح احللوؿ ادلناسبة
لالرتقاء هبا ولقد أوضحت الدراسة أف ظلو ادلناطق
العشوائية يف مكة ادلكرمة أظلا كاف بسبب اذلجرة
اجلماعية للقبائل احمليطة دبكة مثل اكتشاؼ البًتوؿ من
جهة ،وبسبب ىجرة العمالة من خارج ادلملكة واليت
تبحث عن سكن مالئم ألوضاعها االقتصادية
واالجتماعية ،بغض النظر عن ظروؼ البيئة احمللية من
جهة أخرى ،كما أثبتت الدراسة أف ادلناطق العشوائية
ربتل يف مكة ادلكرمة موقعاً اسًتاتيجيا حوؿ ادلنطقة
ادلركزية ،الذي من ادلتوقع أف يصلها التطور يف ادلستقبل
القريب ،وأخَتاً أثبتت الدراسة عدـ وجود برامج تنموية
مستقلة لالرتقاء بالبيئة العمرانية للمناطق العشوائية،
وذلك لعدـ وضعها ضمن األولويات لإلدارات احمللية
لالىتماـ هبا.
كما تطرؽ أبا (حسُت1001 ،ـ) ،إىل دراسة
ربليلية للمناطق العشوائية يف ادلملكة العربية السعودية
وىدفت الدراسة إىل التعرؼ على ادلناطق العشوائية
بادلملكة من خالؿ ربديد خصائصها االجتماعية
والعمرانية والبيئية والتعرؼ على أسباب ظهورىا ومساهتا
العامة واخلاصة وربديد مشاكلها وربليلها بغية الوصوؿ
إىل حلوؿ مناسبة لتطور ىذه ادلناطق ،واالرتقاء هبا،
باإلضافة إىل ادلقارنة بُت عدد من ادلناطق العشوائية
بادلملكة مع الدوؿ األخرى ،دلعرفة أوجو التشابو
واالختالؼ يف إطار التعرؼ على احللوؿ لتفادي
وصوؿ ىذه ادلناطق إىل حد الظاىرة .ولقد توصلت
الدراسة إىل أف وجود بعض أوجو التشابو يف ادلظاىر
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وادلالمح العمرانية لإلسكاف العشوائي سواء بُت مدف
ادلملكة وبينها وبُت مناطق اإلسكاف العشوائي يف
مصر ،كما أثبتت الدراسة وجود األراضي ادلقدسة
بادلملكة العربية السعودية أحد أىم عوامل اجلذب
للقادمُت من خارج ادلملكة ألداء احلج والعمرة وقياـ
بعض ىؤالء القادمُت بالبقاء يف ادلملكة بدوف إقامة
شرعية للعمل فيها ،واذباىهم للسكن يف ادلناطق
العشوائية.
وتناوؿ (القباطي1001 ،ـ) ،التطور العمراين
وظاىرة السكن العشوائي (دراسة ربليلية لواقع ادلدف
اليمنية) وىدفت الدراسة إىل معرفة الدور الذي لعبتو
التحوالت اذليكلية يف الديناميكية ،وعالقة ىذه
التحوالت بالعوامل ادلختلفة واليت نتجت عنها ظاىرة
العشوائيات بغية التعرؼ على كيفية مواجهة اآلثار
السليبة ذلذه الظاىرة وزلاولة معاجلتها والتقليل من
حدهتا يف إطار زبطيط علمي سليم ،وتوصلت الدراسة
إىل أف ظاىرة التحضر يف ادلدف اليمنية تتم بشكل
عشوائي وغَت منتظم ،حيث تكوف مسألة التحضر من
رلتمع زراعي ذو دخل منخفض إىل رلتمع حضري ذو
دخل زلدود ،وما يًتتب على ذلك من ظهور مؤشرات
لظاىرة الفقر وادلرض واجلهل كنتيجة الطلفاض ادلستوى
ادلعيشي يف ادلدف.
ودرس (خفاجي1000 ،ـ) ،منطقة الناصرية بُت
التخطيط والعشوائية :دراسة يف جغرافية العمراف،
وىدفت الدراسة إىل دراسة السكن العشوائي دلنطقة
الناصرية كمحاولة لالرتقاء دبستوى اخلدمات وتنمية
ادلرافق والعمل على ربسُت الًتكيب الداخلي للمنطقة،
مث التخطيط ادلستقبلي ألسيتعاب الزيادة السكانية.

ولقد توصلت الدراسة إىل صعوبة عدالة توزيع
اخلدمات ومعرفة أعداد السكاف وظلوىم وتركيبهم
العمري والنوعي واحلريف لكوف منطقة الناصرية ليست
وحدة إدارية مستقلة فهي منطقة الشياختُت األوىل
والثانية دلدينة أسواف.
درس (الغامدي والشهري1000 ،ـ) ،ضلو
مقًتحات تطبيقية لتحسُت حاالت األحياء العشوائية
ادلًتدية يف مدينة جدة ،وىدفت الدراسة إىل استقراء
اخلصائص العمرانية واالجتماعية لألحياء العشوائية
ادلًتدية عمرانياً يف مدينة جدة ،ومن مث رسم تصورات
مفيدة من أجل إعادة تنميتها وتأىيلها ،وتضمنت
الدراسة شرحاً لطرؽ ونتائج دراسات عمرانية
واجتماعية حلي اذلنداوية دبدينة جدة ،كدراسة حالة،
وتوصلت الدراسة إىل أف الغالبية العظمى من ادلباين يف
األحياء العشوائية ادلبنية بأسلوب وضع اليد ،وىي ذات
حاالت مًتدية عمرانياً وليس اقتصادياً ،األمر الذي
يستوجب تدخل برامج تنموية فاعلة من اجل التحسُت
العمراين ذلذه األحياء .كما أثبتت الدراسة ارتفاع نسبة
السكاف غَت السعوديُت وارتفاع معدالت البطالة
واطلفاض مستويات التعليم والدخل.
وتناوؿ كالً من (عبدالوىاب ،عابدين ،الغامدي،
1000ـ) ،حبث بعنواف مدخل إىل ادلعاجلة التخطيطية
لألحياء الشعبية يف مدينة جدة واذلدؼ منو استقراء
السبل ادلمكنة واجملدية إلعادة تنمية وتأىيل األحياء
العشوائية الداخلية ،ذات ادلباين ادلتدىورة يف مدينة
جدة وتوصل البحث إىل زيادة نسبة ادلستأجرين
واطلفاض معدالت الدخل ،وزيادة نسبة البطالة ،وقلو
اإلقداـ على اإلنفاؽ على صيانة ادلسكن خاصة من

 56جملت جبمعت جبزان – فرع العلوم اإلنسبنيت

قبل ادلستأجرين.
قاـ (مطاوع3990 ،ـ) ،بدراسة بعنواف طبيعة
التجمعات السكنية العشوائية يف األردف وىدفت
الدراسة إىل عرض ملخص ألىم أسباب نشوء
التجمعات السكنية العشوائية يف األردف ،وذلك
باالعتماد على ذبربة ادلؤسسة العامة لإلسكاف والتطوير
احلضري يف دراسة ومعاجلة ىذه التجمعات ،ومت حبث
أسباب نشوء ىذه التجمعات من خالؿ عناصر أربعة
ىي :األرض ،العوامل الفيزيائية ،العوامل السياسية
واالجتماعية ،والعوامل التنظيمية ،كما أوضحت
الدراسة أنواع وخصائص تلك التجمعات.
وتناوؿ (عثماف3990 ،ـ) ،األحياء العشوائية يف
ادلدف اليمنية وىدفت الدراسة إىل ربديد خصائص
األحياء العشوائية وادلظاىر العامة ذلا ،والوقوؼ على
األسباب اليت أدت إىل ظهور األحياء العشوائية
وانتشارىا مع تقدمي ادلقًتحات ادلناسبة دلواجهة ىذه
ادلشكلة وقد توصلت الدراسة إىل افتقار ادلساكن إىل
اخلدمات العامة ،واطلفاض مستوى الدخل ووفرة
البطالة والتسوؿ.
ودرس (فضل3990 ،ـ) ذبربة والية اخلرطوـ
دلعاجلة السكن العشوائي ،وىدفت الدراسة إىل دراسة
ظاىرة السكن العشوائي يف اخلرطوـ ،وأنواع ادلناطق
العشوائية هبا وطابعها العمراين الذي اتصفت بو
ومشكالت السكن العشوائي وقدمت الدراسة بعضاً
من احللوؿ وادلقًتحات كعالج ذلذه الظاىرة.
كما تطرؽ (خطاب ،احملسُت ،)3990 ،إىل
ربليل ودراسة مظاىر مشكلة العشوائيات يف الكويت،
وىدفت الدراسة إىل توثيق وربليل ودراسة صور ظاىرة
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ظلو العشوائيات يف الكويت ،أثبتت الدراسة أف ىناؾ
عدة إغلابيات وسلبيات لظاىرة السكن العشوائي
سبثلت السلبيات يف كثرة انتشار األمراض واألوبئة يف
منطقة الدراسة ،نظراً لعدـ وجود البنية التحتية وعدـ
توفر اخلدمات الصحية كذلك تعد مكاف مالئم
النتشار اجلرائم وإيواء ادلتخلفُت واخلارجُت عن القانوف.
أما اإلغلابيات فتمثلت يف أف ادلناطق العشوائية تعد
أكثر فاعلية ونشاطاً وحيوية مقارنة بغَتىا من ادلناطق،
كذلك تعرب النماذج العمرانية القائمة يف ادلناطق
العشوائية عن احلالة االقتصادية الفعلية لساكنيها.
وتناوؿ (احليارى3990 ،ـ) ظاىرة السكن
العشوائي يف مدينة السلط وىدفت الدراسة إىل دراسة
ظاىرة السكن العشوائي يف مدينة السلط يف األردف،
ومدى تأثَتىا على الًتاث ادلعماري الًتاثي يف ادلدينة
القدؽلة من ناحية ،ومدى تأثَتىا على تنظيم األراضي
احمليطة بادلدينة واستعماالت األراضي فيها من ناحية
أخرى .كما تناولت الدراسة دوافع وأسباب وخصائص
السكن العشوائي يف مدينة السلط ،وأظلاط التوزيع
ادلكاين للسكن العشوائي فيها ،وانتهت الدراسة بتقدمي
بعض احللوؿ ادلقًتحة دلعاجلة ىذه الظاىرة منها وضع
إسًتاتيجيو عامة وارتباطها خبطط التنمية االقتصادية
واالجتماعية اليت يتم وضعها من قبل وزارة التخطيط،
والنظر إىل أسباب نشوء ىذه ادلساكن والدوافع
والظروؼ اخلاصة اليت مر هبا أفراد ادلنطقة واليت دفعتهم
إىل السكن يف مثل ىذه ادلناطق ،كذلك تفعيل دور
الرقابة البلدية فيما يتعلق بالتشريعات اخلاصة باألبنية،
وذلك للحد من استمرارية إنشاء األبنية ادلخالفة
للنظاـ.
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ودرس (الضبع3991 ،ـ) ،األحياء العشوائية
وخصائص سكاهنا :دراسة ميدانية على منطقة ادلعصرة
حبلواف ،وىدفت الدراسة إىل إبراز صورة أحواؿ أحد
األحياء اليت تنتمي إىل احلضر إدارياً وذلك من ناحية
السكاف ومستوياهتم االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك
من ناحية طبيعة السكن ومدى قدرتو على أداء وظائفو
كمأوى مناسب .ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها
الدراسة أف رلتمع البحث رلتمع حضري يتصف بتدين
ادلستوى االقتصادي واالجتماعي وارتفاع نسبة البطالة،
وانتساب القوى العاملة فيو إىل مهن غَت منتجة،
باإلضافة إىل ارتفاع معدالت األمية بُت أفراد ىذا
اجملتمع ،حيث يتميز احلي بارتفاع معدالت تسرب
األفراد من التعليم ،كذلك افتقار منطقة البحث إىل
ادلرافق الصحية األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع نسبة
التلوث ،ناىيك عن وقوع ادلنطقة يف موقع تتالقى فيو
كافة العوامل ادللوثة للهواء دبواد سامة شلا يساىم يف
رفع معدالت التلوث.
كما درس (الشريف3992 ،ـ) ،االرتقاء بالبيئة
العمرانية حلي ادلالوي "دراسة ألحدى مناطق النمو
العشوائي دبكة ادلكرمة " .وهتدؼ الدراسة إىل رفع
مستوى حي ادلالوي ،والذي ظهر إىل الوجود قبل
وأثناء الطفرة االقتصادية السعودية .ولقد توصلت
الدراسة إىل أف حي ادلالوي إظلا ىو مثاالً فريداً
للمناطق العشوائية ،وذلك لكوف نشأة احلي يف ظروؼ
سلتلفة عن مثيالهتا يف بقية مناطق ادلملكة ،ويتوقع لو
مكانو مستقبلية متميزة نظراً دلوقعة االسًتاتيجي
كمنطقة مركزية يف مكة ادلكرمة.
ودرست (عصمت قاضي3991 ،ـ) ،األحياء

الشعبية (العشوائية) دراسة أثنوجرافيو حلي السبيل دبدينة
جدة ،وىدفت الدراسة إىل حصر التغَتات العمرانية
واحلضرية اليت حدثت يف مدينة جدة واليت أدت إىل
ظهور العشوائيات فيها ،إضافة إىل التعرؼ على ظلط
احلياة الفعلي جملتمع ىذه األحياء ،وكذلك التعرؼ على
ظلط العالقات االجتماعية القائمة بُت سكاف رلتمع
الدراسة وبينهم وبُت سكاف األحياء األخرى اجملاورة،
ومن أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أف حي
السبيل نشأ بطريقة غَت منظمة وعشوائية نتيجة غياب
األنظمة التخطيطية ،األمر الذي أدى إىل عشوائية
إمداد احلي باخلدمات العامة .كذلك أوضحت الدراسة
أف سكاف احلي يتكوف يف معظمة من اليمنيُت بنسبة
بلغت  ٪41.2ومن باقي السعوديُت بنسبة ٪40.2
ومن عدة جنسيات سلتلفة بنسب متعددة.
درس (عبد الفتاح3900 ،ـ) ،اخلصائص
االجتماعية واالقتصادية لسكاف ادلناطق احلضرية
العشوائية "دراسة ميدانية دلنطقة عزبة اذلجانة الواقعة
شرؽ مدينة القاىرة" وهتدؼ الدراسة إىل التعرؼ على
أىم اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لسكاف ادلناطق
احلضرية العشوائية ،بغية مساعدة ادلخططُت لربامج
التنمية على وضع اخلطط والربامج اليت هتدؼ إىل
االرتقاء بادلستوى ادلعيشي لسكاف تلك ادلناطق يف
النواحي العمرانية ،االقتصادية واالجتماعية ،باإلضافة
إىل التعرؼ على العوامل اليت تساعد على حدوث
ادلشكالت ادلختلفة اليت تعاين منها ىذه ادلناطق .ولقد
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية أف ادلوطن األصلي
ألغلب أرباب أسر العينة ادلختارة من خارج مدينة
القاىرة ،والذين قدموا من أجل البحث عن فرص
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العمل ادلتوفرة واالستيطاف يف منطقة الدراسة ،نظراً
لعدـ توفر السكن ادلالئم يف زلافظة القاىرة .كما
أظهرت الدراسة أف أغلب ىؤالء ىم من األميُت
والعاملُت يف قطاع خدمات اجملتمع ،وقطاع التشييد
والبناء ،وىم من ذوي الدخل ادلنخفض ،يسكنوف يف
مناطق تفتقر إىل اخلدمات التعليمية والصحية.
ب  -الدراسات األجنبية:
دراسة عبدو (Abdu, 1998), Urban
Blight in perspective: The case of AL
subeikha District, AL-Khobar City,
 Kingdom of Saudi Arabiaوهتدؼ الدراسة

إىل ربليل أوضاع منطقة الصبيخة يف مدينة اخلرب الواقعة
يف منطقة الدماـ احلضرية ،وذلك باستخداـ عدة
متغَتات تضمنت األحواؿ الطبيعية للمنطقة ،البنية
التحتية وبعض القضايا االجتماعية مثل االزدحاـ،
مستوى دخل الفرد ،التوظيف واإلغلارات وغَت ذلك.
ومن أىم نتائج الدراسة أف منطقة الصبيخة صممت
لتكوف منطقة سكنية ،ولكن بسبب موقعها من اخلرب
التجارية ،وميناء النفط البحري ،فقد حوذلا ذلك إىل
أرض متعددة االستخدامات حبيث تتضمن كل
األنشطة الرئيسة ،وصنفت الدراسة ادلباين إىل جيدة،
متوسطة ،ضعيفة.
درس جستنية The urban Functions of
) Jeddah, (Jastaniah, 1984وتناوؿ الباحث
يف ىذه الدراسة األحياء العشوائية من حيث بياف
ادلفهوـ االصطالحي العاـ للمناطق أو األحياء
العشوائية يف أجزاء سلتلفة من العامل ،مث بُت األسباب
والعوامل اليت ساعلت يف وجود مثل ىذه الظاىر يف
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مدينة جدة ،وأماكن وجودىا وادلراحل اليت مر هبا تطور
ىذه ادلناطق .كما تطرؽ الباحث إىل بعض احللوؿ
وادلقًتحات اليت من ادلمكن أف تساىم يف عالج ىذه
الظاىرة ومنها تنفيذ مسح شامل من قبل السلطات
يف مدينة جدة لكافة ادلناطق العشوائية فيها ،على أف
يتضمن ذلك كل البيانات ادلطلوبة ،مثل التخطيط
ادلفصل لكل منطقة عشوائية واليت من ادلمكن عملها
عن طريق ادلسح الفوتوغرايف اجلوي ،كذلك إزالة بعض
ادلساكن وذلك يف حالة اذلدـ الضروري ،إما من أجل
توسيع الطرؽ وذبهيز ىذه األحياء باخلدمات وادلرافق
العامة والضرورية ،أو لكوف ىذه ادلساكن يف حالة
وضع سيء جداً.
يتضح لنا من خالؿ العرض السابق أف الدراسات
السابقة كانت دراسات عن اخلصائص العمرانية
واالقتصادية وظاىرة السكن العشوائي ،واخلصائص
وادلشكالت واحللوؿ.
لذا فقد حفز ىذا القصور الباحثة إىل دراسة
موضوع اآلثار البيئية للمناطق العشوائية يف جنوب
مدينة جدة "دراسة استطالعية".
المناقشة والتحليل

التوزيع المكاني للمناطق العشوائية في جنوب مدينة

جدة:
تتوزع مناطق السكن العشوائي يف جنوب مدينة
جدة يف عدة مناطق (شكل .)4 ،1 ،1ويوضح
اجلدوؿ رقم ( )3ىذه ادلناطق ومساحاهتا ،وأعداد
وكثافة سكاهنا.
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م

اسم المنطقة

3

اخلمرة السرورية

جدول ( :)1توزيع المناطق العشوائية في جنوب مدينة جدة.
عدد السكان الحالي
المساحة (كم/2هكتار)
(1425هـ) نسمة
3121
0.31كم 31 /ىكتار

الكثافة السكانية
شخص/هكتار
312.3

1

اخلمرة الثعالبة

0.1كم10/1ىكتار

1110

315.2

1

اخلمرة القرينية

1.1كم110/1ىكتار

1900

14.3

4

القوزين

0.0كم00 / 1ىكتار

1241

44.1

4.43

16.669

339.9

المجموع

المصدر :اجلدوؿ من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة من أمانة زلافظة جدة ،مشروع إعداد ادلخططات التفصيلية
للمناطق العشوائية دبحافظة جدة3415 ،ىػ.

يتضح من خالؿ اجلدوؿ والبيانات الواردة أعاله
أف عدد سكاف ادلناطق العشوائية يف جنوب مدينة
جدة يصل إىل  35.009نسمة ،وتشكل ما نسبتو
 ٪3.1من إمجايل سكاف ادلناطق العشوائية دبدينة
جدة.
ونشأت مناطق جنوب مدينة جدة خارج الكتلة
العمرانية القائمة يف أطراؼ ادلدينة منعزلة بذلك عن
الرقابة ،فبدأت التعديات على األراضي احلكومية
واخلاصة ،وىي بذلك تعد منطقة عشوائية قائمة حبد
ذاهتا ،زبتل فيها مجيع ادلعايَت وادلقاييس التخطيطية

واخلدمات وادلرافق احلكومية وتكثر فيها األحواش
السكنية بسبب كثرة األراضي الفضاء ذات ادلساحات
الكبَتة ،ويعد سكاهنا من ادلهاجرين القادمُت من القرى
وادلدف الصغَتة والكبَتة للبحث عن فرص العمل واحلياة
احلضرية ،ونتيجة للنقص يف رلاؿ اإلسكاف الذي
صاحبو ارتفاع أسعار السوؽ العقاري كانت عمليات
البدء يف التعدي على األراضي( .مشروع إعداد
ادلخططات التفصيلية للمناطق العشوائية دبحافظة
جدة3415 ،ىػ ،ص.)32

 55جملت جبمعت جبزان – فرع العلوم اإلنسبنيت

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
عواطف الشريف شجبع علي احلبرث

شكل( :)2استخدام األراضي في منطقتي الخمرة الثعالبة ،والسرورية العشوائيتين
المصدر :مدينة ادللك عبد العزيز للعلوـ والتقنية ،معهد حبوث الفضاء ،صورة القمر الصناعي SPOT 5لعاـ 1030ـ.

شكل( :)3استخدامات األراضي في منطقة القرينية العشوائية.
المصدر :مدينة ادللك عبد العزيز للعلوـ والتقنية ،معهد حبوث الفضاء ،صورة القمر الصناعي  SPOT 5لعاـ 1030ـ.
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شكل( :)4استخدامات األراضي في منطقة القوزين العشوائية.
المصدر :مدينة ادللك عبد العزيز للعلوـ والتقنية ،معهد حبوث الفضاء ،صورة القمر الصناعي  SPOT 5لعاـ 1030ـ.

الخصائص العمرانية للمناطق العشوائية جنوب
مدينة جدة:
أولا :خصائص الموقع:
توصف ادلناطق العشوائية بأهنا ظلو سرطاين غَت
منظم يسكن يف أطراؼ ادلدف وهبا مباين غَت متجانسة
تبٌت عادة من مواد بناء ضعيفة وغَت مكتملة التشطيب
صورة ( .)3وأما الطرؽ فيها فهي ضيقة غَت قادرة على
استيعاب حركة السيارات تتسع يف جهة وتضيق يف
جهة أخرى ،وغَت متساوية ادلسارات وغَت منتظمة
وليس ذلا تدرج واضح .ويشكل ادلوقع اجلغرايف عامالً
ىاماً يف ربديد عملية االستيطاف البشري فقد تبُت من

الدراسة أف انتشار ادلناطق العشوائية يأيت وفقاً دلا يلي:
 .3يف مناطق األراضي الفضاء البعيدة عن أجهزة
الرقابة احلكومية يف الدولة.
 .1قرب ىذه ادلناطق من زلاور الطرؽ الشريانية
الرئيسية يف مدينة جدة حيث تتصف ادلناطق
العشوائية يف منطقة الدراسة بأهنا مناطق امتدت
على زلاور الطرؽ الرئيسية يف مدينة جدة على
شكل إخطبوط سبتد أذرعو على طوؿ زلاور النقل
وادلواصالت مث يبدأ ظلوىا العشوائي بشكل تراكمي
بدءً بادلناطق ادلطلة مباشرة على الطريق مث ما يلبث
أف يزداد حجمها حىت سبتلئ الفراغات الفاصلة فيما
بينها ،وىذا يعٍت أف زلاور الطرؽ الرئيسية ذبذب
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العمراف إليها دبا فيو العمراف العشوائي الًتاكمي،
(أبو عيانة1001،ـ ،ص.)359
ثانيا :استخدامات األراضي:
تشَت نتائج ادلسح العمراين الصادرة من أمانة
زلافظة جدة ذات العالقة دبنطقة الدراسة إىل تعدد
استخدامات أراضيها ،حيث يغلب عليها االستخداـ
السكٍت ،واالستخداـ السكٍت التجاري ،واالستخداـ
التجاري ،باإلضافة إىل اخلدمات العامة ادلتوفرة يف ىذه
ادلناطق واليت تشمل اخلدمات التعليمية ،الصحية،
الدينية ،االجتماعية ،اإلدارية ،اخلدمية احلكومية.
ويوضح اجلدوؿ رقم ( )1ربليل مساحات استعماالت
األراضي يف منطقة الدراسة.
ج ــدول ( :)2تحلي ــل مس ــاحات اس ــتعمالت األراض ــي ف ــي
منطقة الدراسة.
اسم المنطقة
استعمالت األراضي
19.51
سكٍت
9.3
سكٍت ذباري
40
ذباري
351
خدمات عامة
3
تعليمية مدرسة متوسط نبات
3
دينية مسجد جامع
3
مسجد زللي
0.01
مرافق عامة ومواقف
44.39
طرؽ
34.44
أراضي فضاء
166
اإلجمالي
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير التفصيلية
اخلاصة دبنطقة الدراسة ،عاـ 3415/3411ىػ ،وبيانات ادلسح
العمراين للمناطق العشوائية دبحافظة جدة ،اخلدمات العامة
1004-1001ـ ،وإدارة الًتبية والتعليم دبنطقة مكة ادلكرمة،
جدة ،قسم إدارة الدراسات والبحوث الًتبوية وقسم شعبة
اإلحصاء.

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
عواطف الشريف شجبع علي احلبرث

إف استخدامات األراضي إظلا ىي انعكاس ألعلية
الوظائف اليت سبارسها ادلدينة ،ومن خالؿ اجلدوؿ رقم
( )1تبُت لنا عدة خصائص ىي كاآليت:
 .3سيطرة االستعماؿ السكٍت يف منطقة الدراسة بنسبة
مرتفعة حيث بلغت  ،٪19,51مث برز االستعماؿ
السكٍت التجاري يف ادلرتبة الثانية بنسبة تبلغ
 ،٪9,3يليو االستخداـ التجاري بنسبة تبلغ
.٪40
 .1يقل نصيب منطقة الدراسة من اخلدمات التعليمية
كما ىو موضح يف اجلدوؿ ولعل السبب يف ذلك
يعود إىل صغر مساحة تلك ادلنطقة وقلة عدد
سكاهنا ،ولذلك يلجأ سكاف ادلنطقة إىل الدراسة
يف مدارس ادلناطق اجملاورة ،مثل منطقيت اخلمرة
القرينية والقوزين ،وإف كاف األمر يشكل صعوبة
لدى بعض األىايل فيما يتعلق بوسائل النقل
وادلواصالت.
 .1تستحوذ منطقة الدراسة من اخلدمات الدينية على
مسجد زللي وىي حباجة أيضاً إىل مساجد أخرى
لتوزيع اخلدمة بالتساوي على أظلاء ادلنطقة وىذا
يعٍت قلة نصيب ىذه ادلنطقة من اخلدمات الدينية.
 .4تعتمد منطقة الدراسة على اخلدمات الصحية
ادلتوفرة يف ادلناطق اجملاورة.
 .2قلة نسبة األراضي الفضاء يف منطقة الدراسة حيث
بلغت ضلو  ٪34واليت البد من ربديد ىوية
ملكيتها ومراقبتها حىت ال يتم االعتداء عليها ،وقياـ
البناء العشوائي هبا مستقبالً.
 .5افتقار منطقة الدراسة إىل منظومة عريضة من
اخلدمات األمنية وادلرافق العامة ومواقف السيارات
ادلنتظمة ،واليت حباجة إىل إعادة تقييم توفَتىا
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وتوزيعها يف منطقة الدراسة.
ثالثا :ملكية األراضي:
مساكن أو منشآت قائمة على أراضي حكومية
معتدى عليها ،وتعرؼ حينها بأراضي وضع اليد ليس
ذلا صفة الشرعية يف سبليك األرض وال يوجد ذلا
تصاريح بناء على تلك األراضي ،وىي ال تنعم دبستوى
جيد من اخلدمات وادلرافق العامة.
رابعا :خصائص المباني السكنية:
مت من خالؿ الزيارة االستطالعية مشاىدة منطقة
الدراسة ،وأتضح من خالؿ ذلك أف مباين ادلناطق
السكنية ىي مباين مًتدية يف حاالهتا العمرانية ،فهي
إما ضعيفة يف مظهرىا اخلارجي تكثر هبا التقشرات
والتصدعات يف ىيكلها العمراين ،أو أهنا غَت مكتملة
التشطيب .إضافة إىل وجود العديد من ادلباين ادلهجورة
ذات احلالة العمرانية السيئة صورة ( .)1وعند تصنيف
ادلباين حسب حاالهتا العمرانية وجد أف معظم ادلباين
السكنية ىي مباين سيئة بواقع  ٪49,01و٪11,12
مباين متوسطة و ٪31,40مباين سيئة جداً يف حُت
سجلت ادلباين اجليدة اطلفاضاً ملحوظاً بلغ ٪ 2,32
جدوؿ رقم (( ) 1التقارير التفصيلية دلنطقة الدراسة عاـ
 3415/3411ىػ ،ص.)5

3415/3411ىػ ص.5

خامسا :خصائص الطرق والحركة:
تقع معظم ادلناطق العشوائية يف جنوب جدة يف
مواقع إسًتاتيجية قريبة من الطرؽ الشريانية ادلهمة يف
جدة ،وبذلك تؤكد أعليتها للساكنُت حيث ينتقل إىل
عملو ومنزلو بأقل تكلفة ووقت شلكن .لكن اتصاؿ
ىذه ادلناطق بالطرؽ يكوف دائماً ضعيف وبطرؽ
ضعيفة .أما الشوارع يف داخل ادلناطق فهي تتكوف من
شارع رئيسي أو شارعُت تتفرع منهما عدة شوارع
ضيقة ومتعرجة .وتتصف شبكة الشوارع بأهنا عشوائية
وغَت منتظمة تشكلت بطرؽ تلقائية يكسو بعض منها
طبقة من األتربة ومعظمها غَت مسفلتو وحالتها سيئة.
عروض الشوارع غَت منتظمة ومتغَتة تضيق يف جهة
وتتسع يف جهة أخرى غَت صاحلة دلرور السيارات صورة
( .)1حركة السيارات دائماً يف تعسر تاـ .فعند دخوؿ
ىذه ادلناطق يوجد تضجر واضح من الساكنُت هبا
نتيجة لكمية الغبار ادلتطاير حُت مرور السيارات شلا
أدى إىل ارتفاع نسبة الضوضاء واإلزعاج يف احلي
(الدراسة ادليدانية3413 ،ىػ).
المشكالت البيئية التي تعاني منها المناطق
العشوائية في جنوب مدينة جدة:
جـ ــدول ( :)3تصـ ــني المبـ ــاني السـ ــكنية حس ـ ـ حالتهـ ــا تعاين ادلناطق العشوائية جنوب مدينة جدة من بعض
العمرانية في منطقة الدراسة.
ادلشاكل البيئية ادلتمثلة يف اآليت:
النسبة %
العدد
حاالت ادلباين السكنية
 -3يف رلاؿ ادلخلفات الصلبة والتخلص العشوائي من
2.32
13
جيدة
11.12
311
متوسطة
النفايات:
49.01
100
سيئة
 وجود تراكمات من ادلخلفات بالقرب من
31.40
22
سيئة جداً
ادلناطق السكنية.
166
468
المجموع
 احلرؽ ادلكشوؼ حيث يقوـ بعض العمالة
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على البيانات الواردة من

أمانة زلافظة جدة ،التقارير التفصيلية دلناطق الدراسة عاـ
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األفارقة جبمع الفحم وإشعاؿ النار يف اإلطارات
التالفة الستخراج احلديد منها بدوف حسيب أو
رقيب صورة (.)4
 قياـ بعض اإلفراد بالتخلص من النفايات عن
طريق احلرؽ شلا يساىم يف تلوث اذلواء.
 -1يف رلاؿ الصرؼ الصحي:
 تفتقر ادلناطق العشوائية جنوب مدينة جدة
للخدمة ادلتكاملة للصرؼ الصحي.
 تعتمد غالبية السكاف على وسيلة الصهاريج
للتخلص من مياه الصرؼ الصحي.
 كثرة انتشار األمراض مثل مرض محى الضنك
نتيجة قلة تغطية ىذه ادلناطق بشبكات الصرؼ
الصحي ،ونتيجة كثرة تكوف برؾ ومستنقعات
من مياه الصرؼ الصحي صورة (.)2
 -1يف رلاؿ األنشطة الصناعة (تداخل األنشطة
البشرية مع السكن).
 قرب ادلنطقة من سوؽ األنعاـ واألعالؼ ادلركزي
جبدة صورة ( ،)5وزلطة اخلمرة للصرؼ الصحي
واليت تسببت يف انبعاث الروائح الكريهة ادلزعجة
صورة (.)1
 التخلص العشوائي من ادلخلفات الصلبة يف
األراضي اجملاورة وبالتايل تنبثق منها روائح
كريهة ،وسوء نظافة احلي نظراً لبقاء النفايات
وادلخلفات لفًتة طويلة دوف التخلص منها.
 وجود الورش احلرفية يؤدي إىل ارتفاع نسب
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الضوضاء بشكل بالغ اخلطورة.
 تطاير األتربة والغبار الناتج عن حركة السيارات
وناقالت (الصرؼ الصحي والتجاري) ،وكذلك
من الغازات وعوادـ السيارات والناقالت.
 قرب ادلنطقة من ادلصانع شلا يؤدي إىل حدوث
التلوث اذلوائي صورة (.)0
 قرب ادلنطقة من مستودعات جدة ،ومنطقة
سوؽ الصواريخ شلا يؤدي إىل التلوث السمعي
صورة(.)9
 -4يف رلاؿ مياه الشرب:
 تفتقر كثَت من ادلناطق العشوائية واذلامشية
خلدمة اإلمداد دبياه الشرب.
 استخداـ بعض قاطٍت تلك ادلناطق غَت ادلتاح
فيها مياه الشرب الصحية لعمليات سحب ادلياه
بواسطة طلمبات غَت سليمة صحياً شلا يؤدي
إىل ظهور حاالت تسمم أو إسهاؿ أو أي
مشاكل صحية أخرى عالوة على احتماؿ تلوث
ادلياه اجلوفية دبياه الصرؼ الصحي.
 -2يف رلاؿ الوعي والثقافة البيئية:
 الضعف الشديد دبستوى الوعي العاـ يف تلك
ادلناطق العشوائية خبطورة آثار التدىور البيئي
يؤدي إىل ادلزيد من التدىور.
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ملحق الصور

صورة ( :)1يوضح نمط البناء الذي يميز المناطق العشوائية
في منطقة الخمرة الثعالبة.

صورة ( :)4الحرق المكشوف.
المصدر :الدراسة ادليدانية3413 ،ىػ.

المصدر :الدراسة ادليدانية3413 ،ىػ.

صورة ( :)5مستنقعات من الصرف الصحي.
صورة ( :)2المباني المهجورة في منطقة الخمرة.

المصدر :الدراسة ادليدانية3413،ىػ.

المصدر :الدراسة ادليدانية3413 ،ىػ.

صورة ( :)3الطرق الترابية في منطقة القرينية.
المصدر :الدراسة ادليدانية3413 ،ىػ.

صورة ( :)6سوق األنعام واألعالف المركزي بجدة.
المصدر :الدراسة ادليدانية3413 ،ىػ.
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نتائج وتوصيات الدراسة

صورة ( :)7محطة الصرف الصحي بالخمرة.
المصدر :الدراسة ادليدانية3413 ،ىػ.

صورة ( :)8دخان من المصانع.
المصدر :الدراسة ادليدانية3413 ،ىػ.

صورة ( :)9قرب منطقة الدراسة من مستودعات جدة.
المصدر :الدراسة ادليدانية3413 ،ىػ.

أولا :نتائج الدراسة:
لقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج سبثلت يف
اآليت:
 تتوزع مناطق السكن العشوائي يف جنوب مدينة
جدة يف عدة مناطق تتمثل يف (اخلمرة السرورية،
واخلمرة الثعالبة ،واخلمرة القرينية ،والقوزين) .وتبلغ
مساحتها 4.41كيلومًت مربع لكل ىكتار.
 قرب ادلناطق العشوائية من زلاور الطرؽ الرئيسة
والذي كاف لو بالغ األثر يف نشأهتا وظلوىا وتطورىا
بشكل يأخذ صورة العشوائية الًتاكمية ،وما يلبث
أف يزداد امتداد ظلوىا العشوائي حىت سبتلئ الفراغات
الفاصلة فيما بينها .وتتميز ىذه ادلناطق من قرهبا
من ادلدينة الصناعية ،ومنطقة سوؽ الصواريخ.
 افتقار منطقة الدراسة إىل منظومة عريضة من
اخلدمات األمنية ،وادلرافق العامة ،ومقومات الصحة
والسالمة ونظراً لغياب أمن ادللكية فإف عملية البناء
غَت نظامية وىي مبنية بأقل التكاليف ادلمكنة،
ولذلك فهي ضعيفة يف مظهرىا اخلارجي تكثر هبا
التقشرات والتصدعات يف ىيكلها العمراين ،أو أهنا
غَت مكتملة التشطيب ،إضافة إىل وجود العديد من
ادلباين ادلهجورة ذات احلالة العمرانية السيئة،وتدين
واضح يف البيئة السكنية.
 عدـ وجود شبكة للصرؼ الصحي وتصريف
السيوؿ بادلناطق العشوائية يؤدي إىل انتشار
ادلستنقعات ادللوثة ،وتزيد ادلشكلة سوءً أف الشوارع
بتلك ادلناطق ترابية وغَت مسفلتو شلا يؤدي إىل
ارتفاع ادلستوى البيئي السيئ هبذه ادلناطق.
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 عدـ وجود آلية جلمع النفايات شلا يؤدي إىل
تراكمها وقلة النظافة وانتشار األوبئة.
 تعكس شبكة الطرؽ يف منطقة الدراسة النسيج
العمراين العشوائي ذلا فهي ضيقة يكسو بعض منها
طبقة من األتربة ومعظمها غَت مسفلتة وحالتها
سيئة.
 تعاين ادلناطق العشوائية جنوب مدينة جدة من
انتشار ادلخلفات والنفايات يف ادلباين السكنية
ادلهجورة ،وقطع األراضي الفضاء وحوؿ وأماـ
ادلباين السكنية ،ويكوف التخلص منها عن طريق
احلرؽ ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى تعاين ىذه
ادلناطق من كثرة انتشار ادلطابخ بُت ادلباين
السكنية ،وكثرة وجود احلفريات ادلليئة بادلياه واليت
أثرت بدورىا على مستوى نظافة ادلنطقة ،حيث
تنتشر فيها الكثَت من احلشرات واألمراض ادلختلفة،
ولعل أبرزىا مرض محى الضنك ومحى اخلمرة،
باإلضافة إىل كثرة انتشار األحواش وادلستودعات
اخلاصة بتخزين األعالؼ أو األخشاب واليت
كانت النذير األوؿ حلدوث احلرائق ،ناىيك عن
انبعاث الروائح الكريهة الصادرة من مياه اجملاري
وتسرهبا على أرضية الشوارع ،واليت أدت إىل هتور
احلالة الصحية ألىايل ادلنطقة حيث تنتشر أمراض
الربو واحلساسية الصدرية.إضافة إىل انتشار الباعة
ادلتجولُت بعربات خاصة ولديهم بضائع سلتلفة
منتهية الصالحية شلا يتسبب للسكاف بتسمم
غذائي.











بعض التوصيات اآلتية:
وضع برنامج تصحيح وربديث الوضع البيئي
احلايل.
تشجَت األراضي اجلرداء ومحايتها.
إنشاء شبكات صرؼ صحي جديدة.
رصف الطرؽ وتعبيدىا.
تطويق األراضي الفضاء وتشديد الرقابة عليها من
خالؿ ادلتابعة باألقمار الصناعية يف فًتات زمنية
رلدولة هبدؼ احملافظة عليها حىت أليتم االعتداء
عليها وقياـ البناء العشوائي هبا مستقبالً.
إعادة توزيع سوؽ األنعاـ واألعالؼ ادلركزي جبدة،
ومستودعات جدة يف منطقة الدراسة ونقلها إىل
أماكن تتالءـ مع طبيعة وظيفتها حيث أف وجودىا
ؽلثل خطراً على سكاف ىذه ادلناطق.
ىدـ ادلنازؿ ادلهجورة لالستفادة من مساحاهتا يف
بناء مراكز ترفيهية أو إنشاء مسطحات خضراء.

المصادر والمراجع

أولا :المصادر:
 .3مدين ػػة ادلل ػػك عب ػػدالعزيز للعل ػػوـ والتقني ػػة ،ادلرئي ػػات
الفضػ ػػائية للقمػ ػػر الصػ ػػناعي  SPOT5ذات درجػ ػػة
التفريق ادلكاين 1.2مًتاً ،الرياض1030 ،ـ.
 .1وزارة البًتوؿ والثروة ادلعدنية ،إدارة ادلساحة اجلوية،
خريطػة جنػوب جػدة ،لوحػة مربػع جػدة ،مقيػاس :3
 ،20.000الرياض3912 ،ـ.
ثاني ا :المراجع العربية:

أ) الكت :
ثاني ا:توصيات الدراسة:
 .1إمساعيػ ػػل ،أمحػ ػػد علػ ػػي3990( ،ـ) ،دراسػ ػػات يف
 بناء على ما مت عرضو يف ىذه الدراسة ؽلكن إبداء
جغرافيػػة ادلػػدف ،ط ،4دار الثقافػػة والنشػػر والتوزي ػػع،
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ربليليػ ػ ػػة للمنػ ػ ػػاطق العش ػ ػ ػوائية يف ادلملكػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة
السػػعودية ،رسػػالة ماجسػػتَت ،كليػػة اذلندسػػة ،جامعػػة
القاىرة.

القاىرة.
 .4أبػ ػػو عيانػ ػػة ،فتحػ ػػي زلمػ ػػد1001( ،ـ) ،جغرافيػ ػػة
العم ػراف ،دراسػػة ربليليػػة للقريػػة وادلدينػػة ،دار ادلعرفػػة
اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية.
جـ) الندوات:
 .2احلمػػداف ،فاطمػػة عبػػد العزيػػز3990( ،ـ) ،مدينػػة  .31القبػػاطي ،سػػيف عبػػدا  ،التطػػور العمػراين وظػػاىرة
جدة :ادلوقع ،البيئػة ،العمػراف والسػكاف ،دار اجملتمػع
الس ػ ػػكن العشػ ػ ػوائي (دراس ػ ػػة ربليلي ػ ػػة لواق ػ ػػع ادل ػ ػػدف
للنشر والتوزيع ،جدة.
السعودية) ،حبث مقدـ يف ادلؤسبر اذلندسػي األوؿ يف
 .5عالـ ،أمحد ،خالػد3991( ،ـ) ،ذبديػد األحيػاء،
الفػ ػػًتة مػ ػػن  30 -35ديسػ ػػمرب1001 ،ـ ،عػ ػػدف،
مكتبة االصللو ادلصرية ،القاىرة.
اليمن.
 .1ظػػاىرة السػػكن العشػوائي يف بلػػداف العػػامل الثالػػث .31 ،خطػػاب ،عمػػر ،وعبػػدا احمليسػػن ،ربليػػل ودراسػػة
أسػ ػػباهبا وآثارىػ ػػا السػ ػػلبية،؟ مػ ػػن إصػ ػػدارات ادلعهػ ػػد
مظػػاىر مشػػكلة العشػوائيات يف الكويت،ورقػػة عمػػل
العريب إلظلاء ادلدف3991 ،ـ.
قػػدمت ضػػمن نػػدوة ادلدينػػة والسػػكن العش ػوائي ،يف
الفػ ػ ػ ػػًتة مػ ػ ػ ػػن  11-10إبريػ ػ ػ ػػل3990 ،ـ ،محريػ ػ ػ ػػة
ب) الرسائل الجامعية:
مكناس ،ادلغرب.
 .0عبػ ػػدالفتاح ،صػ ػػالح الػ ػػدين زلمػ ػػود3990( ،ـ)،
اخلصائص االجتماعيػة واالقتصػادية لسػكاف ادلنػاطق  .34فضيل ،أمحد اخلصيم ،ذبربػة واليػة اخلرطػوـ دلعاجلػة
السػػكن العش ػوائي ،ورقػػة عمػػل قػػدمت ضػػمن نػػدوة
احلض ػ ػرية العش ػ ػوائية ،دراسػ ػػة ميدانيػ ػػة دلنطقػ ػػة عزبػ ػػة
ادلدينػة والسػكن العشػوائي ،يف الفػًتة مػن 11 -10
اذلجانة الواقعة شػرؽ القػاىرة ،رسػالة ماجسػتَت قسػم
إبريل3990 ،ـ ،محرية مكناس ،ادلغرب.
الدراسات اإلنسانية ،جامعة عُت مشس.
 .9الفػرا ،مجيػػل طػػاىر3902(،ـ) ،مشػػكلة اإلسػػكاف  .32عثم ػػاف ،عب ػػدالرمحن أمح ػػد ،األحي ػػاء العشػ ػوائية يف
ادلدف اليمنية ،ورقػة عمػل قػدمت ضػمن نػدوة ادلدينػة
ودور صػ ػػندوؽ التنميػ ػػة العقاريػ ػػة يف حلهػ ػػا ،دراسػ ػػة
والسػػكن العش ػوائي ،يف الفػػًتة مػػن  11-10إبريػػل،
ميداني ػػة عل ػػى مدين ػػة ج ػػدة ،رس ػػالة ماجس ػػتَت كلي ػػة
3990ـ ،محرية مكناس ،ادلغرب.
اآلداب والعلوـ اإلنسػانية ،جامعػة ادللػك عبػدالعزيز،
 .35مطػ ػػاوع ،ماجػ ػػد عبػ ػػدالقادر ،طبيعػ ػػة التجمعػ ػػات
جدة.
الس ػػكنية العش ػػوائية يف األردف ،ورق ػػة عم ػػل ق ػػدمت
 .30قاضػ ػػي ،عصػ ػػمت حسػ ػػُت3991( ،ـ) ،األحيػ ػػاء
ضمن ندوة ادلدينة والسكن العشوائي ،يف الفًتة مػن
الش ػػعبية العش ػوائية ،دراس ػػة اثنوجرافي ػػة حل ػػي الس ػػبيل
 11-10إبريػ ػ ػ ػ ػػل3990 ،ـ ،محريػ ػ ػ ػ ػػة ،مكنػ ػ ػ ػ ػػاس،
دبدينة جػدة ،رسػالة ماجسػتَت ،كليػة اآلداب والعلػوـ
ادلغرب.
اإلنسانية ،جامعة ادللك عبدالعزيز ،جدة.
 .33أب ػػا حس ػػُت ،مش ػػهور س ػػعود1001( ،ـ) ،دراس ػػة  .31الشػريف ،زلمػػد مسػػلط ،االرتقػػاء بالبيئػػة العمرانيػػة
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املشكالث البيئيت للمنبطق العشوائيت يف جنوة مدينت جدة.......

حلي ادلالوي :دراسة إلحدى مناطق النمو العشوائي
دلكػ ػػة ادلكرمػ ػػة ،ورقػ ػػة عمػ ػػل قػ ػػدمت ضػ ػػمن ادل ػ ػؤسبر
اذلندسػػي السػػعودي الرابػػع ،يف الفػػًتة مػػن ،32-31
مج ػ ػػادى اآلخػ ػ ػػرة 0-0 ،نػ ػ ػػوفمرب3992 ،ـ ،كليػ ػ ػػة
اذلندسػػة ،جامع ػػة ادلل ػػك عبػػدالعزيز ،ج ػػدة ،ادلملك ػػة
العربية السعودية.
 .30عػػالـ ،أمحػػد خالػػد ،النمػػو العش ػوائي والتجمعػػات
الس ػػكنية يف مص ػػر وأس ػػاليب معاجلت ػػو ،ن ػػدوة النم ػػو
العشػ ػ ػوائي وأس ػ ػػاليب معاجلت ػ ػػو ،مجعي ػ ػػة ادلهندس ػ ػػُت
ادلصرية3991 ،ـ.
د) المجالت والدوريات العلمية:
 .39الش ػريف ،زلم ػػد مسػػلط ،ادلن ػػاطق العش ػوائية دبك ػػة
ادلكرم ػػة (اخلص ػػائص وادلش ػػكالت واحلل ػػوؿ) ،اجمللػ ػػة
العلميػ ػػة جلامعػ ػػة ادللػ ػػك فيصػ ػػل ،العلػ ػػوـ األساسػ ػػية
والتطبيقيػ ػ ػػة ،رللػ ػ ػػة علميػ ػ ػػة زلكمػ ػ ػػة ،مػ ػ ػػج ،4ع،3
1001ـ ،ص.11 -11
 .10الضػ ػػبع ،عب ػ ػػدالرؤوؼ أمح ػ ػػد ،األحي ػ ػػاء العش ػ ػوائية
وخص ػ ػػائص سكاهنا،دراس ػ ػػة ميداني ػ ػػة عل ػ ػػى منطق ػ ػػة
ادلعصر حبلواف ،اجمللة ادلصرية للتنمية والتخطيط ،مج
 ،2ع3991 ،1ـ ،ص.350-312
 .13العنقػػري ،خالػػد زلمػػد ،مواجهػػة مشػػكلة اإلسػػكاف
يف الػ ػ ػػدوؿ الناميػ ػ ػػة (النمػ ػ ػػوذج السػ ػ ػػعودي) ،رللػ ػ ػػة
دراسػػات اخلل ػػيج واجلزي ػػرة العربيػػة ،رلل ػة تص ػػدر ع ػػن
رللػ ػػس النشػ ػػر العلمػ ػػي ،جامعػ ػػة الكويػ ػػت ،ع،54
س3433( ،31ىػ3991/ـ) ،ص.354-339
 .11خف ػ ػػاجي ،زلم ػ ػػد أمح ػ ػػد ،منطق ػ ػػة الناصػ ػ ػرية ب ػ ػػُت
التخطػػيط والعشػوائية (دراسػػة يف جغرافيػػة العمػراف)،
رلل ػ ػػة كلي ػ ػػة الدراس ػ ػػات اإلنس ػ ػػانية،جامعة األزى ػ ػػر،

ع1000( ،30ـ) ،ص.492 -449
هـ) المطبوعات الحكومية:
 .11إدارة الًتبي ػػة والتعل ػػيم دبنطق ػػة مك ػػة ادلكرم ػػة ،ج ػػدة
(3410ىػ ػػ1001/ـ) ،إحصػ ػػائيات عػ ػػدد ادلػ ػػدارس
والطالبات يف مدارس جدة ،شعبة اإلحصاء ،جدة.
 .14أمانػة زلافظػػة جػػدة ،مشػػروع دراسػػة تطػػوير ادلنػػاطق
العشػوائية دبحافظػػة جػػدة ،التقريػػر الفػػٍت دلرحلػػة مجػػع
البيانات األولية3411 ،ىػ.
 .12أمان ػػة زلافظ ػػة ج ػػدة ،مش ػػروع إع ػػداد ادلخطط ػػات
التفصيلية للمناطق العشوائية دبحافظة جدة ،ادلرحلة
الثانيػ ػ ػػة ،اجلػ ػ ػػزء الرابػ ػ ػػع ،ربليػ ػ ػػل البيانػ ػ ػػات وتقيػ ػ ػػيم
األوض ػ ػػاع ،التقري ػ ػػر الف ػ ػػٍت ،ج ػ ػػدة ،وكال ػ ػػة التعم ػ ػػَت
وادلشاريع ،إدارة شئوف ادلناطق العفوية3415 ،ىػ.
 .15أمان ػ ػػة زلافظ ػ ػػة ج ػ ػػدة ،بيان ػ ػػات ادلس ػ ػػح العمػ ػ ػراين
للمن ػ ػ ػػاطق العشػ ػ ػ ػوائية دبحافظ ػ ػ ػػة ج ػ ػ ػػدة-1001 ،
1004ـ.
و) التقارير:
 .11أمان ػػة زلافظ ػػة ج ػػدة ،مش ػػروع إع ػػداد ادلخطط ػػات
التفصػيلية للمنػػاطق العشػوائية دبحافظػػة جػػدة ،تقريػػر
إعداد ادلخططات التفصػيلية دلنطقػة اخلمػرة الثعالبػة،
د.ت.
 .10عبػػدالوىاب ،خليػػل أمحػػد ،وخػػَتي زلمػػد عابػػدين،
وعبػ ػ ػػدا زلمػ ػ ػػد الغامػ ػ ػػدي ،م ػ ػ ػدخل إىل ادلعاجلػ ػ ػػة
التخطيطي ػػة لألحي ػػاء الش ػػعبية دبدين ػػة ج ػػدة ،أحب ػػاث
جامعػ ػػة ادللػ ػػك عبػ ػػدالعزيز ادلدعمػ ػػة ،كليػ ػػة تصػ ػػاميم
البيئػ ػػة ،قسػ ػػم عمػ ػػارة البيئػ ػػة ،التقريػ ػػر النهػ ػػائي ،رقػ ػػم
ادلشروع 3413 ،439/331ىػ.
 .19الغامػػدي ،عبػػدا زلمػػد ،وزلمػػد علػػي الشػػهراين،

)م2034 هـ (يوليو3435  شوال2  العدد3 اجمللد
عواطف الشريف شجبع علي احلبرث

City,Kingdom of Saudi Arabia,
Symposium on the City & Squatter
Settlements, Hamriyyat Mekenes,
Morocco, 20-22 April.
31. Gastaniah, Osama Rashad (1984).
The Urban Functions of Jeddah. A
thesis Submitted to the Faculty of
Social Science in the University of
Durham for Degree of Doctor of
Philosophy in Geography.
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ضل ػػو مقًتح ػػات تطبيقي ػػة لتحس ػػُت ح ػػاالت األحي ػػاء
 أحب ػػاث جامع ػػة،العشػ ػوائية ادلًتدي ػػة يف مدين ػػة ج ػػدة
 قسػم، كلية تصػاميم البيئػة،ادللك عبدالعزيز ادلدعمة
 رقػػم، التقريػر النهػائي،التخطػيط احلضػري واإلقليمػي
.ىػ3413 ،439/333 ادلشروع

: المراجع األجنبية:ثالث ا

30. Abdu,Muhammad Sani (1998). Urban Blight in Perspective: The Case
of Al-Subeikha District, Al-khobar
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Environmental Problems of Slum Areas in the Southern of Jeddah
“An Exploratory Study”
A. A. S. A. Al-Harith
Geography Department- Faculty of Science and Humanities.
King Abdullazeez University Kingdom of Saudi Arabia.

Abstract
Slum areas, which is the product of several causes of political, economic, social, cultural, is one of the most important environmental problems in cities of Saudi Arabia. These
areas, despite the similarity is clear in most of the characteristics of the world, appears in
some cases different depending on the combination of economic and urban development
of these countries, as well as the reasons that led to its presence in the urban environment. The research aims to study the environmental problems of the slums in the southern city of Jeddah, "An Exploratory Study", and depends mainly on a descriptive application approaches. One of the most outcomes of this study is the absence of a drainage
system for sewage and runoff water of torrents, leading spread of contaminated wetlands. Moreover, occurrence of dusty and unpaved streets inside these areas makes the
problem worsens and increase of environmental deterioration in the slum areas. Therefore, the study recommended that the central market of cattle and feed and industrial
warehouses at south of Jeddah City must be redistributed and moved to places more
suitable for their nature and function, where their current places represent a danger to the
residents of these areas.
Keywords: Environmental Problems, Slum Areas, Southern of Jeddah.
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ضوابط التوويل العقاري يف النظاهني املصري والسعودي
(دراسة قانونية هقارنة)
مصطفى امحد إبراهيم نصر
جامعة شقراء

Q
سعت الدوؿ إيل البحث عن عالج ظتشكلة اإلسكاف  ،فظهرت حلوؿ كثرية منها "التمويل العقاري" كأداة تسهم يف وضع إسًتاتيجية
متكاملة لرصد أسباب مشكلة اإلسكاف والعمل على حلها ،باإلضافة إىل االستغالؿ األمثل للموارد االقتصادية اظتتاحة.وعلى ذلك
تسارعت الدوؿ إىل تنظيم ىذه اظتسألة بني عدة اجتاىات:
 بعض الدوؿ نظمت ىذه اظتنظومة هبدؼ أساسي ىو حتقيق الربح للمموؿ وحده بأي طريقة ،فنتجت عن ذلك األزمة االقتصاديةالعاظتية ،ؽتا أدي إىل حدوث االهنيار االقتصادي العاظتي الذي شاىدناه.
 بعض الدوؿ األخرى اليت رأت عدـ تنظيم ىذه اظتسألة يف الوقت الراىن ،خشية حدوث أزمات اقتصادية. دوؿ أخري نظمتها ولكن مستنده إىل مبادئ سامية إسالمية  ،ىدفها مد يد العوف للمحتاج (اظتستثمر) مع توفري ربح حالؿللمموؿ ،ويف نفس الوقت احملافظة على أموالو من عدـ سداد اظتستثمر أو تعثره.
وأيا ما كانت التنظيمات سنحاوؿ إلقاء الضوء عليها ونقارهنا بالشريعة اإلسالمية الغراء ،وستكوف الدراسة مقارنة بني قانوف التمويل
العقاري اظتصري والسعودي ورأي الشريعة اإلسالمية يف ذلك،
الدراسة ستنقسم إيل:
 الفصل األوؿ :ماىية التمويل العقاري وأىدافو – الرقابة علي نشاط التمويل العقاري – واصتهات اطتاصة مبمارسة ىذه الرقابة. الفصل الثاين :اتفاؽ التمويل العقاري من حيث أطرافو والشروط الالزـ توافرىا يف اتفاؽ التمويل العقاري – والتزامات وحقوؽأطراؼ اتفاؽ التمويل العقاري.
الكلمات المفتاحية :التمويل العقاري -اتفاؽ التمويل العقاري -ضوابط التمويل العقاري -أطراؼ اتفاؽ  -التمويل العقاري -حقوؽ
والتزامات أطراؼ التمويل

A

تعد مشكلة السكن من أىم اظتشكالت اليت
تواجو اإلنساف علي مر العصور ،ومن أىم التحديات
اليت تواجو األنظمة االقتصادية للدوؿ ،فأزمة اإلسكاف
والعقارات قد تفاقمت وأصبحت حتديا كبريا يف
مواجهة معظم دوؿ العامل ،فاظتسكن ىو عماد حياة
الفرد ومبتغاه ،وبدونو لن يستطيع العيش يف أماف
واستقرار ،وقد تطورت ىذه الرغبة اإلنسانية منذ القدـ،
البريد االلكترونيdrmostafa2011@yahoo.com :

إال أهنا مازالت ىي الرغبة واضتاجة اإلنسانية السائدة،
فبدوهنا لن يتحقق األماف اإلنساين واالستقرار النفسي
ولن تتحقق باقي اضتاجات اإلنسانية األخرى
(اضتاجات الفسيولوجية واالجتماعية و.)....
وعلى ذلك سعت الدوؿ إيل البحث عن عالج
عتذه اظتشكلة ،فظهرت حلوؿ كثرية منها "التمويل
العقاري" كأداة تسهم يف وضع إسًتاتيجية متكاملة
لرصد أسباب مشكلة اإلسكاف والعمل على حلها،
ردمد8001 -0606 :
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باإلضافة إىل االستغالؿ األمثل للموارد االقتصادية  -الفصل األوؿ :ماىية التمويل العقاري وأىدافو –
الرقابة علي نشاط التمويل العقاري – واصتهات
اظتتاحة.
اطتاصة مبمارسة ىذه الرقابة.
وعلى ذلك تسارعت الدوؿ إىل تنظيم ىذه
 الفصل الثاين :اتفاؽ التمويل العقاري من حيثاظتسألة بني عدة اجتاىات:
أطرافو والشروط الالزـ توافرىا يف اتفاؽ التمويل
 بعض الدوؿ نظمت ىذه اظتنظومة هبدؼ أساسيالعقاري – والتزامات وحقوؽ أطراؼ اتفاؽ التمويل
ىو حتقيق الربح للمموؿ وحده بأي طريقة ،فنتجت
العقاري.
عن ذلك األزمة االقتصادية العاظتية ،بسبب التوريق
الذي يعطي اضتق للمموؿ يف إعادة بيع الديوف
الفصل األول
الرديئة ،وكتعل للمستثمر اضتق يف أخذ قروض
ماىية التمويل العقاري
أخري قبل االنتهاء من تسديد الدين السابق ،ؽتا
يعترب التمويل العقاري غاية يسعى إليها ذوي
أدي إىل حدوث االهنيار االقتصادي العاظتي الذي الدخوؿ اظتنخفضة لتحقيق حلم اقتناء منزؿ يأويهم،
شاىدناه.
ومن جهة أخري غاية لشركات التمويل العقاري
 بعض الدوؿ األخرى اليت رأت عدـ تنظيم ىذه لتحقيق الربح اظتنشود ،وىناؾ غاية أخري للدولة ىياظتسألة يف الوقت الراىن ،خشية حدوث أزمات زيادة وقوة االقتصاد الوطين.
اقتصادية.
من أجل ذلك ظهرت أقتية التمويل العقاري يف
 دوؿ أخري نظمتها ولكن مستنده إىل مبادئ سامية اجملتمع ،وحىت تكوف الفئات السابقة علي علم مبنظومةإسالمية ،ىدفها مد يد العوف للمحتاج (اظتستثمر) التمويل العقاري كاف الزما علينا أف نوضح عتم ماىية
مع توفري ربح حالؿ للمموؿ ،ويف نفس الوقت التمويل العقاري وأىدافو وكيفية الرقابة على منظومة
احملافظة على أموالو من عدـ سداد اظتستثمر أو التمويل العقاري واصتهات اطتاصة مبزاولة ىذه الرقابة،
تعثره.
كل ذلك يف مباحث متوالية كما يلي
وأيا ما كانت التنظيمات سنحاوؿ إلقاء الضوء المبحث األول:
عليها ونقارهنا بالشريعة اإلسالمية الغراء ،وستكوف ماىية التمويل العقاري وأىدافو
الدراسة مقارنة بني قانوف التمويل العقاري اظتصري
ونتحدث يف ىذا اظتبحث عن تعريف التمويل
والسعودي ورأي الشريعة اإلسالمية يف ذلك ،ليكوف العقاري (مطلب أوؿ) ،وأىداؼ نظاـ التمويل العقاري
بني يدي الباحثني واظتهتمني وواضعي القانوف دراسة (مطلب ثاف) وذلك كما يلي:
شاملة عن ىذه اظتنظومة.
المطلب أول
خطة البحث:
ترتيبا على ما سبق فإف الدراسة ستنقسم إيل:

تعريف التمويل العقاري
تعددت أراء الفقهاء يف معين التمويل العقاري إال
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العقاري يرد على كل اظتوضوعات اظتتعلقة بالعقارات
أهنا مل ختتلف كثرياً عن بعضها البعض ،فقد ذىب
دوف استثناء ،ويف ذلك اختالؼ ظتا ورد بقانوف
بعض الفقهاء إىل تعريف التمويل العقاري بأنو "حاجة
التمويل العقاري اظتصري رقم  148لسنة 2001
األفراد أو الشركات أو اظتؤسسات وغريىا إىل دتويل
حيث حدد يف مادتو األويل غتاالت التمويل وىي
شراء أو تصنيع بناء عقار فيلجأ صاحب التمويل إىل
"شراء أو بناء أو ترميم أو حتسني اظتساكن
جهة التمويل ٍب يقوـ بسداد قيمة ىذا التمويل علي
()1
والوحدات اإلدارية واظتنش ت اطتدمية ومباين احملاؿ
أجاؿ يتفق عليها نظري عائد"
اظتخصصة للنشاط التجاري" فقط ،وعليو فقد ًب
وقد أغفل ىذا التعريف باقي غتاالت التمويل
حصر غتاالت التمويل العقاري وأي غتاؿ خارج ىذا
العقاري مثل ترميم أو حتسني اظتساكن أو الوحدات
النطاؽ ال يسري علي قانوف التمويل العقاري
اإلدارية.
اظتصري.
 وعرف ػ ػ ػػت اعتيئ ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة للرقاب ػ ػ ػػة اظتالي ػ ػ ػػة اظتصػ ػ ػ ػرية،ومن ناحية أخري فقد ورد بالتعريف السابق أنو
التمويػ ػ ػػل العقػ ػ ػػاري بأنػ ػ ػػو " أحػ ػ ػػد أسػ ػ ػػاليب دتويػ ػ ػػل
ش ػ ػ ػ ػراء أو بن ػ ػ ػ ػػاء أو ت ػ ػ ػ ػػرميم أو حتس ػ ػ ػ ػػني اظتس ػ ػ ػ ػػاكن يقع على اظتستفيد (بائع العقار) التزاـ بالقياـ بكافة
والوحػ ػ ػػدات اإلداري ػ ػ ػػة واظتنش ػ ػ ػ ت اطتدمي ػ ػ ػػة ومب ػ ػ ػػاين األعماؿ القانونية الالزمة لضماف حقوؽ اظتموؿ ،ومل
يرد االلتزاـ الواقع على اظتشًتي بالقياـ باألعماؿ
احملاؿ اظتخصصة للنشاط التجاري"(.)2
 وذىب البعض إيل أف التمويل العقاري ىو " اتفاؽ القانونية اطتاصة بضماف الوفاء باألقساط اظتستحقةمن نوع خاص بني أطراؼ ثالثة مبقتضي ىذا عليو ،وىذا االلتزاـ ىو قيد حق امتياز الثمن احملالة
االتفاؽ يلتزـ اظتموؿ بأف يضع حتت تصرؼ اظتستثمر أقساطو إىل اظتموؿ ،وذلك وفقا لنص اظتادة  6من
(اظتقًتض) مبلغا من اظتاؿ للوفاء بااللتزامات الناشئة الباب الثاين لقانوين التمويل العقاري اظتصري(.)4
واري أف التمويل العقاري نتكن تعريفو بأنو "اتفاؽ
عن عملية قانونية تتعلق بعقار وذلك إيل اظتستفيد
يف مقابل التزاـ اظتستثمر بسداد مبلغ التمويل بني طالب التمويل (اظتستثمر) واظتموؿ وأي طرؼ أخر
بالشروط اظتتفق عليها والتزاـ اظتستفيد بالقياـ بكافة لو شأف يف التمويل ،يلتزـ مبقتضاه اظتموؿ بتمويل
األعماؿ القانونية الالزمة لضماف حقوؽ اظتموؿ"( .)3اظتستثمر من أجل ،شراء أو بناء أو ترميم أو حتسني،
 وإف كاف ىذا التعريف منتقد ألنو قرر أف التمويل اظتنش ت اطتاصة أو اإلدارية أو اطتدمية والتجارية يثيلتزـ باقي األطراؼ بتقرير أي ضماف يرتضيو اظتموؿ
 -1د /حس ػػني حس ػػني ش ػػحاتة ،صػ ػيغ التموي ػػل العق ػػاري اظتعاص ػػرة ،ػػث كضماف ضتقوقو".
منشػ ػػور  ( /ccc.adahswdlewad.wwwموقػ ػػع دار اظتش ػ ػػورة
االلكًتوين )

-2
 -3موقع اعتيئة العامة للرقابة اظتالية علي شبكة االنًتنت
 -4د  /أنت ػػن س ػػعد س ػػليم – مش ػػكالت إنف ػػاؽ التموي ػػل العق ػػاري ص 24
الناشرة دار النهضة العربية سنة 2005

 -4حيػ ػػث نصػ ػػت اظتػ ػػادة  6مػ ػػن قػ ػػانوف التمويػ ػػل العقػ ػػاري اظتصػ ػػري علػ ػػي
“ .......و) التػزاـ اظتشػًتي بقيػد حػق امتيػاز الػثمن احملالػة أقسػاطو إيل
اظتموؿ وذلك ضمانا للوفاء هبا"......
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تعريف التمويل العقاري في النظام السعودي:
عرؼ اجملتمع السعودي التمويل العقاري اليت
تقدمها البنوؾ كنظاـ للتمويل الشخصي بضمانو
الراتب ومستحقات هناية اطتدمة.وال هتتم ىذه البنوؾ
بالعقار إال من ناحية معرفة الغرض من التمويل ،وال
يهمها كثريا إعادة تقييم العقار سنويا وال صيانتو أو
التأمني عليو.
والسبب يف ذلك أف التمويل اظتقدـ إيل اظتستفيد
مضموف بالراتب وليس بالعقار ،وعلى ذلك من ال
نتلك راتب ال يستطيع اضتصوؿ علي دتويل عقاري
لشراء منزؿ(.)5
وتعددت صيغ التمويل اليت تقدمها البنوؾ مثل:
اظترا ة  -اإلجارة مع الوعد بالتمليك  -اإلجارة
اظتوصوفة بالذمة ،وغريىا.
وأما بالنسبة للبناء فكانت البنوؾ تقوـ بتمويل
األفراد الذين نتلكوف أرضا ،وذلك بنظاـ اإلجارة مع
نقل األصل إيل العميل يف هناية دفعات اإلكتار اليت
كانت دتتد من  15إىل  20سنة.وعرفت اظتملكة
التمويل العقاري من خالؿ صندوؽ التنمية العقارية
الذي بداء نشاطو عاـ 1395ىػ والصادر باظترسوـ
اظتلكي رقم ( )23بتاريخ 1394/6/11ىػ .والغرض
منو تقدًن قروض للمواطنني ظتساعدهتم علي إقامة
مساكن خاصة عتم ،وكاف يستهدؼ ػتدودي الدخل
وفئات يف اجملتمع يف حاجة للمساعدة مثل:
 األرامل واظتطلقات.
 من ال نتلك منزؿ أو إذا كاف من أصحاب
اظتنازؿ القدنتة الغري صاضتة للسكن.
 -5جريدة الشرؽ األوسط العدد 2010/4/16 11403

صدور منظومة التمويل العقاري السعودي:
بإقرار منظومة التمويل العقاري السعودي ،ظهر
التمويل العقاري اظتستند إىل ضمانة ىي العقار ،وذلك
بنظاـ رىن العقار حىت دتاـ سداد مبلغ التمويل.
فقد عرؼ ،نظاـ مراقبة شركات التمويل اظتقر من
غتلس الشورى ،التمويل بأنو "منح االئتماف بعقود مثل
البيع بالتقسيط والتأجري التمويلي وخطابات الضماف
وغريىا" أما نظاـ التمويل العقاري فقد عرؼ التمويل
العقاري بأنو:
"عقد الدفع األجل لتملك اظتستفيد للسكن"
وعلي ذلك فإف التمويل اظتقدـ إىل اظتستفيد يكوف
بضماف رىن العقار ظتصلحة شركة التمويل بدال من
ضماف راتب اظتستفيد ،ويف ذلك توسعة لشموؿ
التمويل العقاري لفئات مل تكن مشمولة من قبل.
المطلب الثاني

أىداف نظام التمويل العقاري
أف اعتدؼ األساسي من تنظيم قانوف للتمويل
العقاري ىو التسهيل على ػتدودي الدخل ليتملكوا
وحدات سكنية تناسب دخوعتم ويتم سداد ذتنها علي
أقساط طويلة األجل.قبل صدور قانوف التمويل
العقاري كانت اظتصارؼ تقدـ برامج للتمويل العقاري
إال أف ىذه الربامج ؼتتلفة كلياً وجزئياً عن نظاـ التمويل
العقاري.والربامج اليت تقدمها اظتصارؼ تعترب نوعاً من
أنواع التمويل الشخصي بضماف الراتب أو أي شيء
أخر.فهذه الربامج ال هتتم بإعادة تقييم العقار سنوياً
وال صيانتو أو التأمني علية وال يهمها ذلك ألف التمويل
يكوف مضموناً بالراتب وليس بالعقار .وىذا ىو واقع
التمويل العقاري الصادر من اظتصارؼ العاملة يف
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اظتملكة العربية السعودية حيث من ال نتلك راتباً أو ال
يستطيع حتويلو أو من كاف راتبو قليالً أو متوسطاً فإنو
()6
غري قادر علي إف لتصل من اظتصرؼ علي دتويل.
أما يف ظل قانوف التمويل العقاري (اظتصري) فإف
ػتور التمويل يكوف مرتبطاً بالعقار ذاتو ولتصل اظتموؿ
(اظتصرؼ أو شركة التمويل) علي ضمانو مرتبطة بالعقار
(كحق امتياز أو رىن رشتي للعقار) وذلك بعد حتديد
قيمة العقار بطريقة عادلة ووفق شروط أوردىا القانوف.
فمحدودي الدخل ىم اظتخاطبني األساسني هبذا
القانوف وأوردت اظتادة ( )4من القانوف رقم  148لسنة
 2001اظتصري أف "تكوف مزاولة نشاط التمويل
العقاري وفقاً للمعايري اليت حتددىا الالئحة التنفيذية
ومبا يكفل تناسب التمويل مع القدرة اظتالية ظتشًتي
العقار أو ظتن حصل علي دتويل يف غري حالة الشراء،
وذلك يف ضوء اضتالة العامة لسوؽ العقارات وحتدد
الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده
االئتمانية ".....وقد جاءت الالئحة التنفيذية رقم
 465لسنة  2005بتعديل بعض أحكاـ الالئحة
التنفيذية لقانوف التمويل العقاري حيث قررت يف اظتادة
( )6علي "يقصد باظتستثمر اظتستفيد ...كل شخص
يقل غتموع دخلو السنوي عن أثين عشر ألف جنيو أو
ذتانية عشر ألف جنيو بالنسبة للشخص وزوجو وأوالده
القصر وتكوف األولوية يف توفري التمويل للحصوؿ علي
مسكن اقتصادي للمستثمر اقل دخالً مل يسبق لو
شراء وحدة سكنية" .وعدلت تلك اظتادة بقرار رئيس
غتلس الوزراء رقم  1864لسنة  2008بتعديل بعض
 -6ورد يف جريػدة الشػرؽ األوسػػط بعنػواف " التمويػػل العقػاري " الثالثػػاء 2
ربيع األوؿ  1431ىػ العدد 11403
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أحكاـ الالئحة التنفيذية لقانوف التمويل العقاري
ليكوف نصها كاآلٌب:
"يقصد باظتستثمر ،اظتستفيد من تطبيق أحكاـ
اظتادة ( )35من قانوف التمويل العقاري وىذه الالئحة
كل شخص يقل غتموع دخلو السنوي عن واحد
وعشرين ألف جنيو أو ثالثني ألف جنيو بالنسبة
للشخص وزوجتو وأوالده القصر ..وتكوف األولوية يف
توفري الدعم للحصوؿ علي مسكن اقتصادي للمستثمر
األقل دخالً الذي مل يسبق لو اضتصوؿ علي دعم
نقدي ومن ال نتلك وحدة سكنية".
وحسنا فعلت ىذه الالئحة من تعريف ػتدودي
الدخل بأنو الشخص الذي يقل غتموع دخلو السنوي،
سواء كاف يعمل يف جهة حكومية أو قطاع خاص ،عن
واحد وعشرين ألف جنيو أو ثالثني ألف جنيو
للشخص وزوجو وأوالده القصر.وأوضحت اظتادة
السابقة بأنو عند وجود عدد من طاليب التمويل تكوف
األولوية يف توفري التمويل للمستثمر األقل دخالً،
وأضافت شرطاً أخر وىو عدـ شرائو وحدة سكنية من
قبل أو حصولو علي دعم نقدي .ويعد حصوؿ ذوي
الدخوؿ اظتنخفضة علي مسكن يقيموف فيو ،ىو
اعتدؼ األساسي لقانوف التمويل العقاري اظتصري،
وذلك عن طريق:حرية اظتستثمر يف اختيار العقار اظتالئم
لو دوف أف يتم االلتزاـ مبوقع ػتدد ،وأف يسدد مبلغ
التمويل علي أجالً طويلة( .)7ومن األىداؼ األخرى
ظتنظومة التمويل العقاري ىي ضبط إيقاع السوؽ
العقاري عن طريق خلق الطلب الفعاؿ يف السوؽ
 -7د /قػػدري عب ػػد الفت ػػاح الش ػهاوي ،موس ػػوعة التموي ػػل العق ػػاري ،منش ػػأة
اظتعارؼ سنة 2002
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العقاري ،وحتقيق الفائدة لكل أطراؼ التمويل العقاري،
وإنعاش وتنشيط االقتصاد اظتصري وذلك عن طريق
تنشيط األنشطة واظتهن اظترتبطة بالسوؽ العقاري.
فنحن نعلم أف التمويل العقاري (شراء وترميم
و )..........لترؾ أكثر من  90صناعو تبدأ بشراء
األرض ووضع الدراسات اعتندسية لتطويرىا ٍب أعماؿ
البناء وصناعة مواد البناء ٍب اإلجراءات اطتاصة
بالتسجيل وتقييم العقار كل تلك صناعات وجدت
بوجود التمويل العقاري.وعليو فإذا كاف التمويل
العقاري سليماً سلمت ىذه الصناعات وادي ذلك إىل
دفع عجلة االقتصاد الوطين لألماـ(.)8
فعندما ننظر إىل مؤشرات أداء االقتصاد اظتصري
بعد تطبيق قانوف التمويل العقاري ؾتد أف:
 معدؿ النمو االقتصادي قد ارتفع إىل  %8.1عاـ2008-2007
 معدؿ النمو يف القطاعات (البناء والتشييد) ارتفعإىل  %15.7عاـ .2007-2006
 ساىم القطاع العقاري بنحو  %8.6من إرتايلالناتج احمللي سنة .2007
 استوعب القطاع العقاري  %11من إرتايل العمالةاظتباشرة.
 بلغ عدد اظتباين يف مصر سنة  2006حوايل()9
11.5مليوف مبين ػتققا معدؿ ؿتو %49.5
ورغم تلك التقارير فإف اإلقباؿ علي نظاـ التمويل
العقاري اظتصري من األفراد مازاؿ ضعيفاً ،ظتا استقر
 - 8مق ػػاؿ بعنػ ػواف التموي ػػل العق ػػاري ب ػػني الفوائ ػػد الربوي ػػة وبػ ػرامج الفت ػػاوى
الشػ ػػرعية ،د /إب ػ ػراىيم اضتػ ػػالوي ،غتلػ ػػة اظتػ ػػاؿ ،األحػ ػػد  21يونيػ ػػو سػ ػػنة
 2009العدد 5
 -9مػؤدتر اليػورومين الثػاين لالسػتثمار والتمويػل العقػاري يف مصػر مػايو سػنة
2008

لدي األفراد من عدـ التعامل بالقروض الربوية ضترمتها،
وذلك رغم تأكيد البعض علي أف التمويل العقاري
شرعياً ،إال أننا سنناقش ذلك الحقاً.
وىذا جدوؿ يوضح التوزيع اصتغرايف لعقود التمويل
()10
العقاري بشركات التمويل العقاري سنة .2008
المحافظة

إجمالي عدد العقود
مارس 2002مارس2002

القاىرة

921

1570

اصتيزة

407

1539

اإلسكندرية–مرسي مطروح

ال يوجد

123

البحر األزتر

ال يوجد

70

باقي احملافظات

100

66

اإلرتايل

1428

3368

أىداف التمويل العقاري في النظام السعودي:
بصدور نظاـ التمويل العقاري السعودي ،حدد
أىدافو يف حتقيق إطار كامل لتمويل شراء العقارات
السكنية للمواطنني .وبالتايل زيادة دتلك السعوديني
ظتساكنهم ،فطبقا لإلحصائيات فاظتملكة يف حاجة إىل
بناء ؿتو مليوين وحدة سكنية حىت عاـ  2014وذلك
بسبب النمو السريع للسكاف وتدفق األيدي العاملة
للملكة.وقد كشفت تلك اإلحصاءات أف أكثر من
 %70من السعوديني ال نتلكوف مسكنا خاصا ،واف
 %55منهم ال يستطيعوف دتلك مساكن خاصة إال
مبساعدة مالية ،واف الكثري من األسر ال تستطيع أف
تدفع أكثر من نسبة ػتددة قد ال تتجاوز  %30من
الدخل لتسديد قروض أو أقساط السكن )11(.فأماـ
كل تلك التحديات سيكوف من شأف إقرار منظومة
 -10اظترجع السابق
 -11جريدة الرياض العدد  15632بتاريخ 2011/4/12
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التمويل العقاري أف لتقق مصلحة كبرية لكل من
يرغب يف اضتصوؿ علي مسكن خاص ،وذلك عن
طريق نظاـ معتمد لتفظ حقوؽ رتيع أطراؼ منظومة
التمويل العقاري ،مبا فيهم اظتموؿ.
وإذا أحس األخري بأف أموالو ػتفوظة ومصونة فلن
يًتدد يف منحها والتعامل بنظاـ التمويل العقاري،
وبالتايل انتعاش يف سوؽ العقارات مبا يعود بالفائدة يف
النهاية علي استثمارات الدولة وتوفري مسكن مالئم
للمواطنني.
المبحث الثاني

الرقابة على نشاط التمويل العقاري
كاف ال بد من وجود ىيئة رقابية عامة تعمل علي
ضبط إيقاع التمويل العقاري عن طريق وضع ضوابط
يكوف من شأهنا الرقابة واألشراؼ علي سوؽ التمويل
العقاري من كافة جوانبو مبا فيو الشركات اليت تقدـ
التمويل العقاري ،وكذلك األشراؼ علي حسن تنفيذ
قانوف التمويل العقاري واختاذ اإلجراءات والتدابري اليت
تكفل كفاءة السوؽ واضتفاظ علي حقوؽ اظتتعاقدين.
وبناءا على ذلك نتحدث يف ىذا اظتبحث كيف نظم
اظتشرع اظتصري ىذه الرقابة (مطلب أوؿ)ٍ ،ب اظتشرع
السعودي (مطلب ثاف) ،مع بياف للجهات اطتاصة
مبزاولة نشاط التمويل العقاري (مطلب ثالث).

المطلب األول

الرقاب ةةة عل ةةي نش ةةاط التموي ةةل العق ةةاري ف ةةي التشة ةري

المصري
نصت اظتادة ( )2من قانوف التمويل العقاري
اظتصري رقم  148لسنة 2001علي "تنشأ ىيئة عامة
تتبع وزير االقتصاد والتجارة اطتارجية ختتص بشئوف
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التمويل العقاري ويصدر تشكيلها وحتديد اختصاصاهتا
قرار من رئيس اصتمهورية" .وبناءا علي ذلك فقد جعل
اظتشرع الرقابة واألشراؼ علي شئوف التمويل العقاري يف
يد ىيئة عامة عتا الشخصية االعتبارية تتبع وزير
االقتصاد والتجارة اطتارجية ،وقد صدر قرار رئيس
اصتمهورية رقم  277لسنة  2001بإنشاء اعتيئة العامة
لشئوف التمويل العقاري ونصت اظتادة األويل من ىذا
القرار علي أف ىذه اعتيئة عتا الشخصية االعتبارية العامة
وال كتوز عتا أف تنشأ فروع بعواصم احملافظات،أما
اختصاصات وتشكيل اعتيئة فقد فوض القانوف رئيس
اصتمهورية يف حتديدىا،
ويتكوف اصتهاز اإلداري للهيئة العامة لشئوف التمويل
العقاري من:
 رئيس اعتيئة
 رئيس اإلدارة اظتركزية للقيد والًتاخيص
 رئيس اإلدارية اظتركزية للشئوف اظتالية واإلدارية
 رئيس اإلدارة اظتركزية لدراسات وتطوير التمويل
العقاري
إال أنو بصدور القانوف رقم  10لسنة 2009
اطتاص بتنظيم الرقابة علي األسواؽ واألدوات اظتالية
غري اظتصرفيةً ،ب إلغاء اعتيئة العامة لشئوف التمويل
العقاري وإنشاء ىيئة عامة للرقابة علي األسواؽ تسمي
"اعتيئة العامة للرقابة اظتالية" ختتص بالرقابة واإلشراؼ
علي التمويل العقاري والتأجري التمويلي وغريىا من
اجملاالت.
فقد نصت اظتادة األويل منو علي" تنشأ ىيئة عامة
للرقابة علي األسواؽ واألدوات اظتالية غري اظتصرفية
تسمي "اعتيئة العامة للرقابة اظتالية" تكوف عتا شخصية
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اعتبارية عامة "....ونصت اظتادة ( )2منو علي"ختتص
اعتيئة بالرقابة واألشراؼ علي األسواؽ واألدوات اظتالية
غري اظتصرفية مبا يف ذلك .......والتمويل العقاري
والتأجري التمويلي " ....ونصت اظتادة ( ")3حتل اعتيئة
ػتل كل من اعتيئة اظتصرية العامة للرقابة علي التأمني
واعتيئة العامة لسوؽ اظتاؿ واعتيئة العامة لشئوف التمويل
العقاري ...........كما حتل ػتل تلك اعتيئات فيما
ختتص بو يف أي قوانني وقرارات أخري.".........
أصبحت اعتيئة العامة للرقابة اظتالية ىي اظتختصة
بشئوف التمويل العقاري دوف غريىا ،وأف القانوف رقم
 10سنة  2009اطتاص بتنظيم الرقابة علي األسواؽ
واألدوات اظتالية غري اظتصرفية ،استهدؼ حتقيق الدمج
اظتؤسسي للهيئات الرقابية العاملة يف النشاط غري
اظتصريف مبا يطور من أدائها الرقايب والوظيفي وتطوير
أدوات السوؽ واضتفاظ علي أوضاع ومزايا العاملني هبا
وتوحيد اظتوارد البشرية واظتادية يف جهة واحدة تكوف
قادرة علي أداء عملها بكفاءة أكثر وإكتاد أطار رقايب
فعاؿ وخاصة علي التمويل العقاري(.)12
وقد نص القانوف علي اختصاصات اعتيئة العامة
للرقابة اظتالية ،وذلك يف اظتادة الرابعة منو "تعمل اعتيئة
علي سالمة واستقرار األسواؽ اظتالية غري اظتصريف وعلي
تنظيمها وتنميتها".......
ويف سبيل حتقيق اعتيئة ألغراضها أجاز عتا القانوف القياـ
مبا يأٌب:
 .1يكوف عتا وحدىا دوف غريىا الًتخيص مبزاولة
األنشطة اظتالية غري اظتصرفية ،فًتاخيص مزاولة
 -12كلمػة لػػوزير االسػتثمار اظتصػػري وردت ريػػدة اصتمهوريػة .مبوقػػع ػتػػيط
علي االنًتنت

نشاط التمويل العقاري يكوف من خالؿ اعتيئة
العامة للرقابة اظتالية وعلي النموذج اظتعد من قبل
اعتيئة.
 .2التفتيش علي اصتهات اليت يرخص عتا بالعمل يف
األنشطة واألسواؽ اظتالية الغري مصرفية مبا فيها
شركات التمويل العقاري.
 .3اإلشراؼ علي توفري ونشر اظتعلومات اظتتعلقة
باألسواؽ اظتالية غري اظتصرفية
 .4ضماف اظتنافسة والشفافية يف تقدًن اطتدمات اظتالية
غري اظتصرفية من خالؿ الرقابة علي أسواقها.
 .5زتاية حقوؽ اظتتعاملني يف األسواؽ اظتالية غري
اظتصرفية واختاذ ما يلزـ من اإلجراءات للحد من
التالعب والغش يف تلك األسواؽ وذلك مع مراعاة
ما قد ينطوي عليو التعامل فيها من حتمل ظتخاطر
جتارية.
 .6اإلشراؼ علي تدريب العاملني يف األسواؽ اظتالية
وغري اظتصرفية وعلي رفع كفاءهتم.
 .7االتصاؿ والتعاوف مع ىيئات الرقابة اظتالية غري
اظتصرفية يف اطتارج واصتمعيات واظتنظمات اليت
جتمعها أو تنظم عملها.
 .8اظتساقتة يف نشر الثقافة والتوعية اظتالية االستثمارية.

المطلب الثاني

الرقابة ةةة علة ةةى نشة ةةاط التموية ةةل العقة ةةاري فة ةةي النظة ةةام

السعودي
أناط النظاـ السعودي ظتؤسسة النقد مبباشرة الرقابة
على شركات التمويل العقاري اظتصرح عتا بالعمل داخل
اظتملكة ،وىذه الوظيفة مستحدثو فلم يكن من ضمن
مهامو ىذه الرقابة ،حيث نصت اظتادة ( )1من نظاـ
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مؤسسة النقد العريب السعودي 1377ىػ علي:
أغراض مؤسسة النقد العريب السعودي ىي:
 .1إصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمتو يف
داخل البالد وخارجها.
 .2أف تقوـ بأعماؿ مصرؼ اضتكومة.
 .3مراقبة اظتصارؼ التجارية واظتشتغلني بأعماؿ مبادلة
العمالت"(.)13
وتتمثل رقابة مؤسسة النقد ،والواردة بنظاـ مراقبة
شركات التمويل كما يلي:
 -1الصيغ التمويلية واألدوات اظتالية وغريىا من
معامالت شركات التمويل وفق األحكاـ والقواعد
الشرعية (.)14
 -2نصت ـ ( )4منو علي:
 حتظر مزاولة أي من نشاطات التمويل احملددة يفىذا النظاـ إال بعد اضتصوؿ علي ترخيص بذلك
وفق أحكاـ ىذا النظاـ.
 لتظر علي أي شخص غري مرخص لو أف يستعمل،بأي وسيلة ،ما يدؿ علي مزاولة نشاطات التمويل
احملددة يف ىذا النظاـ أو ما يوحي مبعناىا أو إف
يستعمل يف وثائقو أو أوراقو أو إعالهنا أي لفظ أو
 -13وقػد نصػػت اظتػػادة (  )3مػن ىػػذا النظػػاـ علػي وظػػائف مؤسسػػة النقػػد
العريب السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة اظتصارؼ التجارية.
 -14ـ (  )3من نظاـ مراقبة شركات التمويل
وقػد نصػت اظتػػادة ( )2مػن نظػػاـ التمويػل العقػاري علػػي " ختصػص اظتؤسسػػة
بتنظيم قطاع التمويل العقاري مبا يف ذلك ما يأٌب:
 -1الس ػػماح للبن ػػوؾ مبزاول ػػة التموي ػػل العق ػػاري بتمل ػػك اظتس ػػاكن ألج ػػل
دتويلو
 -2الًتخيص لشركات التمويل العقاري
 -3الًتخيص بشركة مساقتة أ و أكثر إلعادة التمويل العقاري
 -4الًتخػػيص لشػػركة التػػأمني التعػػاوين بتغطيػػة اظتػػاطر اظتتعلقػػة بالتمويػػل
العقاري
 -5إصدار اظتعايري واإلجراءات اظتتعلقة بالتمويل العقاري
 -6نشر البيانات اظتتعلقة بسوؽ التمويل العقاري
 -7حتدد مبادئ اإلفصاح من معايري تكلفة التمويل وطريقة احتسابو
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عبارة ترادفها.
وعلي ذلك فتختص مؤسسة النقد بما يلي:
 -1إصدار الًتخيص مبزاولة النشاط بالشروط اظتقررة
يف النظاـ وتكوف مدة الًتخيص ستس سنوات
(.)15
 -2إلغاء الًتخيص إذا ًب تقدًن بيانات غري صحيحة
أو عدـ اإلفصاح عن بيانات جوىرية ظتؤسسة
النقد.
 -3اإلشراؼ علي أعماؿ شركات التمويل( )16وعتا
طلب فحص مسجالت شركات التمويل
وحساباهتا بشكل دوري.
 -4يلزـ عند فتح فرع لشركة التمويل أو وكالة أو
مكتب داخل اظتملكة أو خارجها أو إغالؽ أي
منهما اضتصوؿ علي تصريح من مؤسسة النقد.
 -5عند ارتكاب شركة التمويل ؼتالفات تتعلق
بتجاوزات مهنية أو تعامالت تعرض مساقتيها أو
دائنيها للخطر أو إذا جتاوزت ديوف الشركة أصوعتا
فعلي اظتؤسسة اختاذ إجراء أو أكثر ؽتا يلي:
 إنذارىا.
 تكليفها بتقدًن برنامج مالئم يوضح ما
ستتخذه من إجراءات إلزالة اظتخالفة
وتصحيح الوضع.
 إلزامها بوقف بعض عمليات أو منعها من
توزيع األرباح.
 فرض الغرامة اظتالية اظتنصوص عليها.
 إلزامها بإيقاؼ الشخص اظتخالف من غري
أعضاء غتلس اإلدارة عن العمل بشكل
مؤقت.
 -15ـ (  )5من نظاـ مراقبة شركات التمويل.
 -16ـ ( )21من نظاـ مراقبة شركات التمويل.
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 إيقاؼ رئيس غتلس إدارهتا أو أي من أعضاء أساليب التالعب باألمواؿ ،فحدد اصتهات اليت لتق عتا
اجمللس عن العمل إيقاؼ مؤقت.
مزاولة نشاط التمويل العقاري علي سبيل اضتصر وليس
 تعيني مستشار أو أكثر لتقدًن اظتشورة عتا يف اظتثاؿ ،واليت يتم تسجيلها يف سجل تعده اصتهة اإلدارية
إدارة أعماعتا علي نفقتها.
عتذا الغرض( )18وذلك وفقا ظتا يلي:
 تعليق سلطة غتلس إدارهتا وتعيني مدير علي  -1األشخاص االعتبارية العامة التةي يةدخل نشةاط
نفقة الشركة إلدارة أعماعتا إيل أف تزوؿ
التمويل العقاري ضمن أغراضها:
األسباب الداعية إيل ذلك وفق تقدير
مثاؿ ذلك ما قررتو اظتاد  7مػن القػانوف رقػم 141
اظتؤسسة(.)87
لسػ ػػنة  1981يف شػ ػػأف األراضػ ػػي الصػ ػػحراوية مػ ػػن أف
ورقابة مؤسسة النقد السعودي ىي علي خالؼ
"ىيئ ػػة اجملتمع ػػات العمراني ػػة اصتدي ػػدة تكف ػػل التيسػ ػريات
اظتوقف اظتصري ،السابق عرضو ،والذي انشأ ىيئة
وأوجو الرعاية ظتعاونة ودعم إقراض:
للرقابة علي األسواؽ اظتالية غري اظتصرفية تكوف من
 وحدات التعاوف يف غتاؿ االستصالح الزراعي.ضمن اختصاصاهتا مراقبة نشاط التمويل العقاري.
 األفراد من الفئات االجتماعية.ونأمل من اظتشرع السعودي أف ينشأ ىيئة خاصة للرقابة
 الشركات واألفراد واصتهات اليت تعمل يف غتاؿعلي منظومة التمويل العقاري ،وال كتعل ذلك زتال
()19
االستصالح واالستزراع"..........
زائد علي مؤسسة النقد فيكفيها الرقابة علي اظتصارؼ
التجارية واظتشتغلني مببادلة العملة وغريىا من الوظائف  -2البنة ة ة ةةوك المسة ة ة ةةجلة لة ة ة ةةدي البنة ة ة ةةك المر ة ة ة ةةزي
األخرى.واعتقد أنو بوجود ىيئة ؼتصصة بالرقابة فقط المصري:
علي منظومة التمويل العقاري كتعل الرقابة أكثر فعالية
وعلػػى ذل ػػك ف ػػالبنوؾ اظتقيػػدة ل ػػدي البن ػػك اظترك ػػزي
ؽتا يعود بالفائدة علي سوؽ التمويل العقاري وعلي اظتصري لتػق عتػا أف دتػارس التمويػل العقػاري ،وال ختضػع
الدولة بأكملها.
لرقاب ػػة اصته ػػة اإلداري ػػة (ىيئ ػػة الرقاب ػػة اظتالي ػػة) وإفت ػػا تظ ػػل
المطلب الثالث
خاضػػعة لرقابػػة وإش ػراؼ البنػػك اظتركػػزي اظتصػػري ،وتلتػػزـ
()20
الجهات الخاصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري
بالقواعد الصادرة منو خبصوص التمويل العقاري.
استهدؼ قانوف التمويل العقاري اظتصري تطوير  -3شةةر ات التموي ةل العق ةةاري( ،)21واشػػًتط القػػانوف
وإصالح سوؽ العقارات يف البالد وتوفري دتويل مادي
طويل األجل حملدودي الدخل لتوفري عقار يسكنوف
 -18حي ػػث نص ػػت اظت ػػاد (  )4م ػػن ق ػػانوف تنظ ػػيم الرقاب ػػة عل ػػي األسػ ػواؽ
واألدوات اظتاليػػة غػػري اظتصػرفية رقػػم  10لسػػنة  2009علػػي أف " للهيئػػة
بو.وعليو فقد نظم اصتهات اليت تقدـ ىذا التمويل
يف س ػػبيل حتقي ػػق أغراض ػػها عل ػػي األخ ػػص القي ػػاـ مب ػػا ي ػػأٌب -:الًتخ ػػيص
مبزاولة األنشطة اظتالية الغري مصرفية" .........
تنظيماً دقيقاً ،وأوجد عليها رقابة صارمة حىت ال تكوف
 -19د /ؽتػ ػػدوح ػتمػ ػػد خػ ػػريي ىاشػ ػػم ،التػ ػػأمني العيػ ػػين يف قػ ػػانوف التمويػ ػػل
العقاري اصتديد  148لسنة  ،2001ص  ،20بدوف
بؤرة لغسيل األمواؿ ودتويل اإلرىاب وغريىا من
 -17ـ ( )29من نظاـ مراقبة شركات التمويل.

 -20القػانوف رقػػم  1لسػػنة  2009والػػذي انشػػأ اعتيئػػة العامػػة للرقابػػة اظتاليػػة
لتحػػل ػتػػل اعتيئػػة العامػػة لشػػئوف التمويػػل العقػػاري خت ػتص فق ػط بالرقابػػة
واإلشراؼ علي األسواؽ واألدوات اظتالية غري اظتصرفية ( ـ )2
 -21نصػػت اظتػػادة (  )4مػػن القػػانوف رقػػم  14لسػػنة  2008بشػػأف الػػرىن
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عدة شروط يف ىذه الشركات:
أ ] يل ػػزـ أف ي ػػتم قي ػػد ى ػػذه الش ػػركات يف س ػػجل خ ػػاص
تعده اصتهة اإلدارية (ىيئة الرقابة اظتالية) عتذا الغػرض
ـ ( )3مػ ػ ػػن القػ ػ ػػانوف  148لسػ ػ ػػنة  2001وبعػ ػ ػػد
استيفاء الشروط اطتاصة مبزاولة النشاط.
ب] كت ػػب أف تتخ ػػذ ش ػػركات التموي ػػل العق ػػاري ش ػػكل
شػػركة مسػػاقتة مص ػرية (ـ  28مػػن القػػانوف) ،ولعػػل
الس ػ ػػبب يف اش ػ ػًتاط ذل ػ ػػك أف الش ػ ػػركات اظتس ػ ػػاقتة
تتمتػع بػػإدارة منظمػػة تكفػل حتقيػػق أىػػدافها ،ويػػؤدي
إيل مش ػػاركة ع ػػدد كب ػػري م ػػن اظتػ ػواطنني اظتس ػػاقتني يف
تلػػك الشػػركات ؽتػػا كتعلهػػا قائمػػة علػػي نطػػاؽ واس ػع
وعريض يضم أعداد قد تكوف كبريه ،وذلك بعكس
لػ ػػو أف الشػ ػػركة عتػ ػػا صػ ػػاحب واحػ ػػد فقػ ػػط أو عػ ػػدة
أشخاص مستثمرين فيو فقط (.)22
جػ ػ] كت ػػب أال يق ػػل رأس م ػػاؿ ش ػػركة التموي ػػل العق ػػاري
اظتصػػدر عػػن ستسػػني مليػػوف جنيػػة ،وال يقػػل اظتػػدفوع
منػػو عنػػد التأسػػيس عػػن الربػػع نقػػداً ،وأف يػػتم الوفػػاء
بالبػػاقي نقػػداً خػػالؿ مػػدة ال تتجػػاوز سػػنة مػػن تػػاريخ
قيد الشركة بالسجل التجاري.
د ] يقدـ طلب الًتخيص علي النموذج الذي تعده
اعتيئة دوف غريىا ،وىذا النموذج إلزامي ،يث ال
كتوز أف تقوـ الشركة بإعداد فتوذج خاص هبا بل
كتب أف تلتزـ هبذا النموذج ،والذي لتتوي علي
الشروط واظتستندات اظتطلوب إرفاقها والواردة حتديدا
الت ػػأميين يف إم ػػارة ديب عل ػػي " كت ػػب أف يك ػػوف ال ػػدائن اظتػ ػرهتن بنكػ ػاً أو
ش ػ ػػركة أو مؤسس ػ ػػة دتوي ػ ػػل مرخص ػ ػػة ومس ػ ػػجلة أصػ ػ ػوال ل ػ ػػدي مص ػ ػػرؼ
اإلمػارات اظتركػػزي ظتزاولػػة نشػػاط التمويػػل العقػػاري بالدولػػة " فواضػػح مػػن
ى ػػذا القػ ػػانوف إن ػػو مل ينشػ ػػأ جه ػػة عليػ ػػا خاص ػػة مبراقبػ ػػة نش ػػاط التمويػ ػػل
العقاري كما فعل يف مصر
 -22د /قدري عبد الفتاح الشهاوي – موسوعة التمويل العقػاري 2004
منشأة اظتعارؼ

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
هصطفى امحد إبراهين نصر

باظتادة ( ) 28من الالئحة التنفيذية (اظتعدلة) برقم
 465لسنة  2005وىي:
 -1العقد االبتدائي للشركة ونظامها األساسي على
أف يكػ ػ ػػوف غرضػ ػ ػػها الرئيسػ ػ ػػي مزاولػ ػ ػػة نشػ ػ ػػاط
التمويل العقاري ،وقد كانت الالئحػة التنفيذيػة
الصػػادرة سػػنة  2001تػػنص فقػػط علػػي "إرفػػاؽ
العقػػد االبتػػدائي للشػػركة ونظامهػػا األساسػػي"،
ووجػ ػػو النقػ ػػد إيل ذلػ ػػك ألنػ ػػو يسػ ػػمح للشػ ػػركة
مبمارسة نشاط أخر غري التمويل العقاري .وقد
ًب ت ػػدارؾ ى ػػذا العي ػػب ،بالالئح ػػة  465لس ػػنة
 ،2005بضػ ػ ػػرورة أف يكػ ػ ػػوف غػ ػ ػػرض الشػ ػ ػػركة
الرئيسي مزاولة نشاط التمويل العقاري ،وحسن
فعل ذلك حػىت ال يكػوف ىنػاؾ أي حتايػل علػي
القانوف.
 -2السجل التجاري للشركة.
 -3بيػػاف مب ػػؤىالت وخ ػربات أعض ػػاء غتل ػػس اإلدارة
وم ػػديري الش ػػركة وم ػػديري الف ػػروع ،وإف كان ػػت
خربات أعضاء غتلس اإلدارة مل يكن منصػوص
عليه ػ ػػا يف الالئح ػ ػػة التنفيذي ػ ػػة الص ػ ػػادرة لس ػ ػػنة
.2001
وإف ال ػػنص عل ػػي بي ػػاف م ػػؤىالت وخ ػربات أعض ػػاء
غتلػ ػ ػػس اإلدارة في ػ ػ ػػو ضػ ػ ػػمانو عل ػ ػ ػػي أف اإلدارة بكاف ػ ػ ػػة
أش ػػكاعتا ،س ػواء كان ػػت م ػػن اظت ػػديرين أو غتل ػػس اإلدارة،
سػتكوف ذات خػربة مبجػػاؿ العمػل يف التمويػل العقػػاري.
ومن ناحية أخري يتماشى مع ما نص عليو القانوف رقم
 148لسنة  2001يف اظتادة ( )31علػى " .......وال
كتوز للجهة اإلدارية أف ترفض الًتخيص إال يف اضتاالت
اآلتية:
 -عػػدـ اسػػتيفاء الشػػروط اظتبينػػة يف ىػػذا القػػانوف
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ضوابط التوويل العقاري يف النظاهني املصري والسعودي.......

النظاـ" .وقد نص نظاـ التمويل العقاري يف مادتو رقم
( )3على "تزاوؿ شركات التمويل -اظترخص عتا مبوجب
ىذا النظاـ  -ونظاـ مراقبة شركات التمويل  -أعماؿ
التمويل العقاري مبا ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة
اإلسالمية بناء على ما تقرره اللجاف الشرعية اظتشار
إليها يف اظتادة ( (3من نظاـ مراقبة شركات التمويل
ومبا ال متل بسالمة النظاـ اظتايل وعدالة التعامالت".
إذا فهذا التزاـ رئيسي علي شركات التمويل العقاري،
بضرورة عدـ ؼتالفة أحكاـ الشريعة اإلسالمية أثناء
القياـ بالتمويل العقاري ،وخاصة الفائدة احملرمة شرعا.

أو الق ػرارات الصػػادرة تنفيػػذاً لػػو (مػػن ضػػمنها
الالئحة التنفيذية)
 ع ػ ػػدـ تػ ػ ػوافر اظتع ػ ػػايري ال ػ ػػيت حت ػ ػػددىا الالئح ػ ػػةالتنفيذيػ ػػة بشػ ػػأف اطتػ ػػربة والكفػ ػػاءة اظتهنيػ ػػة يف
م ػ ػػديري الش ػ ػػركة (اعتق ػ ػػد مب ػ ػػا ف ػ ػػيهم غتل ػ ػػس
اإلدارة)"...
 -4إق ػ ػرار مػ ػػن مؤسسػ ػػي الشػ ػػركة وأعضػ ػػاء غتلػ ػػس
اإلدارة ومػػديريها ،بعػػدـ صػػدور حكػػم بػػإفالس
أي م ػػنهم خ ػػالؿ الس ػػنوات اطتم ػػس الس ػػابقة،
ويف حالػ ػػة رد اعتبػ ػػاره علي ػ ػػو أف يقػ ػػدـ ش ػ ػػهادة
بػػذلك()23شػػهادة مػػن م ػراقبني للحسػػابات مػػن الشروط الالزم توافرىا في شر ات التمويل:
اظتقيػ ػػدة أشتػ ػػاؤىم لػ ػػدي اعتيئػ ػػة بقبػ ػػوؿ مراجعػ ػػة
قرر نظاـ مراقبة شركات التمويل العقاري عدة
حسابات الشركة.
شروط يلزـ توافرىا يف الشركات ،لكي دتارس التمويل
اصتهات اطتاصة مبزاولة نشاط التمويل العقاري يف العقاري وىي:
النظاـ السعودي:
 -1يلزـ أف تتخذ الشركة شكل شركة مساقتة.
نظم اظتشػرع السػعودي اصتهػات الػيت تقػدـ التمويػل
وىذا اظتستفاد من تعريف النظاـ السابق لشركة
العقاري وىذه اصتهات ىي:
التمويل بأهنا :الشركة اظتساقتة اضتاصلة علي ترخيص
 -1البنوك :واستثين نظاـ مراقبة شركات التمويل ظتمارسة نشاط التمويل.
البنوؾ من اضتصوؿ على ترخيص ظتزاولة نشاط -2يقدـ اظتؤسسوف لشركة التمويل  -أو من نتثلهم -
طلب الًتخيص إيل اظتؤسسة مستوفيا الشروط
التمويل العقاري (ـ .)2
اآلتية:
 -2شر ات التمويل العقاري:
عرؼ النظاـ السابق ىذه الشركات يف اظتادة أ) تقدًن اعتيكلة اإلدارية ونظم التشغيل وخطة استثمار
تبني القدرة الفنية للشركة علي مزاولة النشاط وذلك
األويل حيث ذكر:
وفق ما حتدده الالئحة.
"شركات التمويل :ىي الشركة اظتساقتة اضتاصلة
على ترخيص ظتمارسة نشاط التمويل اظتبينة يف ىذا ب) أال يقل رأس ماؿ الشركة عن اظتبلغ الذي حتدده
مؤسسة النقد ،وذلك مبا ال يقل عن رأس اظتاؿ
 - 23نصت الالئحة التنفيذية الصادرة سنة  2001خبصوص ىذا الشرط
علػ ػػي " ........د -إق ػ ػرار مػ ػػن مؤسسػ ػػي الشػ ػػركة ومػ ػػديريها" .......
احملدد يف نظاـ الشركات.
فقط ،وأضافت اظتادة  28من قرار رئيس غتلس الوزراء رقم  465لسػنة
واعتقد إف ترؾ حتديد اضتد األدىن لرأس ماؿ شركة
 2005علػ ػػي أف اإلق ػ ػرار يقدمػ ػػو أيضػ ػػا أعضػ ػػاء غتلػ ػػس اإلدارة انػ ػػب
اظتؤسسني واظتديرين
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التمويل العقاري يف يد مؤسسة النقد فيو مرونة والبعد
عن تعقيدات التشريعات ،فيما لو ورد التحديد يف
النظاـ نفسو ،فيمكن ظتؤسسة النقد حتديد اضتد األدىن
تبعا ضتالة السوؽ العقاري ونتكن أف تعدلو بإجراءات
أيسر ،وترؾ النظاـ أيضا للمؤسسة حتديد اضتد األقصى
للحصة األجنبية يف شركة التمويل.
ج) أف يستويف كل عضو مؤسس يف الشركة متطلبات
األىلية الشرعية والنظامية وىي:
 أال يكوف قد أخل بأي التزاـ جتاه دائنيو.وذلك الشرط يأٌب مبعين فضفاض لإلخالؿ بالتزاـ
معني جتاه دائنو ،فلم لتدد النظاـ ضوابط معينة
نستطيع من خالعتا اضتكم علي ىذا الشخص بأنو قد
أخل قوؽ دائنيو ،ومل لتدد اصتهة اليت تقرر أف ىذا
الشخص قد أخل قوؽ دائنيو مثل مؤسسة النقد أو
القضاء.وعلى ذلك كاف يلزـ أف يرتبط ىذا الشرط
بتحديد ضوابط معينة عتذا اإلخالؿ ،باإلضافة لتحديد
اصتهة اليت دتلك اضتكم علي ىذا الشخص
بإخاللو.وكاف يكفي أف ينص على "أال يكوف قد
حكم عليو كم بات يف جرنتة ؼتلة بالشرؼ واألمانة
ما مل يكن قد رد إليو اعتباره".
 أال يكوف قد انتهك أحكاـ نظاـ السوؽ اظتاليةولوائحو أو نظاـ مراقبة البنوؾ أو نظاـ مراقبة
شركات التأمني التعاوين أو أنظمة التمويل.
 أال يكوف قد أشهر إفالسو. أال يكوف قد أدين بأي جرنتة ؼتلة باألمانة.واإلدانة ىنا تكوف بوجود حكم هنائي وبات
للجرنتة ،وال يكفي غترد التحقيقات أو اضتكم يف أوؿ
درجة ،بل يلزـ إف يصري اضتكم هنائي وبات عنوانا

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
هصطفى امحد إبراهين نصر

للحقيقة ،وذلك ما مل يكن قد رد إليو اعتباره.
د) أما بالنسبة لألشخاص اظترشحوف من مؤسسي
الشركة للقياـ باألعماؿ الرقابية والتنفيذية مثل مدير
الشركة أو أعضاء غتلس اإلدارة يلزـ أف يتوافر فيهم:
 اظتعرفة النظرية والتطبيقية بنشاط التمويل.وكلمة اظتعرفة ىنا عتا معين فضفاض وواسع فهل
معناه ىو اضتصوؿ على مؤىل مناسب أـ غترد اظتعرفة
السطحية دوف خربة حىت ولو بدوف مؤىل مناسب أـ
غترد العمل التطبيقي يف ذلك اجملاؿ أـ.........؟
فكاف يلزـ أف يتم حتديد ذلك حتديدا دقيقا وخاصة
بالنسبة للوظائف الرقابية والتنفيذية يف شركة التمويل
العقاري ،ظتا دتارسو ىذا الشركة من أعماؿ ىامة يف
منظومة االقتصاد الوطين.فيلزـ يف ىؤالء األفراد خربة يف
غتاالت العمل اظتصريف والتمويل ،لتددىا النظاـ ،مع
(.)24
وجود مؤىل عايل مناسب عتذه األعماؿ
إذا ال تكفي غترد اظتعرفة النظرية والتطبيقية دوف
حتديد ،بل يلزـ حتديدىا بسنوات معينة من اطتربة
السابقة مع اضتصوؿ علي مؤىل عايل مناسب.
 أال يكوف أي منهم قد انتهك أحكاـ نظاـ السوؽاظتالية ولوائحو أو أدين بانتهاؾ نظاـ مراقبة البنوؾ أو
نظاـ مراقبة شركات التأمني التعاوين أو أنظمة التمويل،
واعتقد أف انتهاؾ أحكاـ نظاـ السوؽ اظتالية ولوائحو
عن طريق اإلدانة كما يف الشق الثاين من ىذا الشرط.
 أال يكوف قد أدين بأي جرنتة ؼتلة باألمانة ما مليكن قد رد إليو اعتباره.
 استيفاء أي شرط حتدده الالئحة إلصدار -24وذلك مثلما فعل اظتشرع اظتصري يف الالئحة التنفيذية لقانوف التمويل
العق ػػاري حي ػػث اس ػػتلزـ خ ػػربة ال تق ػػل ع ػػن  15س ػػنة .راج ػػع يف ذلػ ػػك
الفصل األوؿ ( اظتبحث الثالث ) من ىذه الدراسة
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(.)25

الًتخيص
وقد ورد باظتادة ( )16شروط خاصة لعضوية غتلس
إدارة الشركة ىي:
 .1أال يكوف عضوا يف غتلس إدارة شركة دتويل أخري
 .2أال كتمع بني العمل يف مراقبة شركات التمويل أو
مراجعة حساباهتا والعضوية يف الشركة
 .3أال يكوف قد عزؿ تأديبيا من وظيفة قيادية تنفيذية
يف مؤسسة مالية
 .4أال يكوف قد سبق أف أشهر إفالسو
 .5أال يكوف ػتكوما عليو بعقوبة إلدانتو رنتة ؼتلة
باألمانة ما مل يكن قد رد إليو اعتباره.
وىذا يعترب ترديدا للشروط السابقة بدوف داع.

 .1بياف باألسباب الداعية للتوقف وكتب أف تكوف
ىذه األسباب جدية.
 .2قرار غتلس اإلدارة واصتمعية العامة غري العادية
بالتوقف وتقرير مراقيب اضتسابات بشأنو.
 .3ورغبة يف زتاية حقوؽ الدائنني والعمالء ألزـ اظتشرع
شركة التمويل العقاري الراغبة يف التوقف بأف تقدـ
ا لتدابري اظتقًتحة ضتوالو حقوؽ والتزامات الشركة يف
نشاط التمويل العقاري إيل جهات أخري مرخص
عتا مبزاولة ىذا النشاط ،فيلزـ يف اصتهة احملاؿ إليها
أف تكوف مرخص عتا مب ازولة النشاط من قبل اعتيئة،
ويف ذلك زتاية من تالعب البعض وزتاية ضتقوؽ
أطراؼ التمويل العقاري وزتاية لسوؽ التمويل
العقاري ككل.

 -التصفية  -االندماج:

( )2حالة تصفية أصول الشر ة:
إذا رغبت الشركة يف تصفية كل أصوعتا أو جزء
()28
منها تلتزـ بتقدًن اظتستندات التالية:
 -1بيػػاف باألس ػػباب الداعي ػػة لتصػػفية ك ػػل األص ػػوؿ أو
جػ ػ ػػزء منهػ ػ ػػا يزيػ ػ ػػد علػ ػ ػػي ( )% 50مػ ػ ػػن قيمتهػ ػ ػػا
السوقية.
 -2قػ ػرار غتل ػػس اإلدارة واصتمعي ػػة العام ػػة غ ػػري العاديػ ػػة
بالتصفية وتقرير مراقيب اضتسابات بشأهنا.
 -3التػػدابري اظتقػػًتح اختاذىػػا لتصػػفية أصػػوؿ الشػػركة يف
نش ػ ػػاط التموي ػ ػػل العق ػ ػػاري أو نقله ػ ػػا إىل جه ػ ػػات
أخري مرخص عتا مبزاولة ىذا النشاط.
 -4التدابري اظتقًتحة ضتوالو حقوؽ والتزامات الشركة يف
نشػػاط التموي ػػل العق ػػاري وفق ػاً التفاق ػػات التموي ػػل
والػػيت يػػتم تصػػفيتها إىل جهػػات أخػػري مػػرخص عتػػا

التزامات شر ات التمويل العقاري في حالة التوقف

( )1حالة التوقف عن ممارسة النشاط:
ضماناً ضتسن سري أعماؿ شركات التمويل
وضماناً ضتقوؽ الدائنني والعمالء مبا يضمن سوؽ
التمويل العقاريً ،ب وضع قواعد وإجراءات يلزـ السري
عليها يف حالو رغبة شركة التمويل يف التوقف عن
ؽتارسة النشاط وذلك كما يلي:
 لتػػق لشػػركة التمويػػل العقػػاري أف تتوقػػف عػػن ؽتارسػػة()26
النشػػاط ،ولكػػن بعػػد اضتصػػوؿ علػػي موافقػػة كتابيػػة
من اعتيئة العامة للرقابػة اظتاليػة ،بعػد تقػدًن طلػب علػي
النمػ ػػوذج اظتعػ ػػد لػ ػػذلك لػ ػػدي اعتيئػ ػػة يكػ ػػوف مرفػ ػػق بػ ػػو
()27
اظتستندات التالية:
 -25اظتادة ( ) 5من الفصل الثاين ظتشروع ىذا نظاـ مراقبة شركات التمويل
السعودي.
 -26ـ  34من قانوف التمويل العقاري اظتصري
 -27ـ  36من الالئحة سنة 2005

 -28ـ  36من الالئحة سنة 2005
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مبزاولة نشاط التمويل العقاري.
()29

( )3حالة االندماج:
إذا رغبت شركة التمويػل العقػاري يف االنػدماج مػع
أخػ ػػري دتػ ػػارس نفػ ػػس النشػ ػػاط يلػ ػػزـ تقػ ػػدًن اظتسػ ػػتندات
التالية:
 .1بياف باألسباب الداعية لالندماج.
 .2مشروع قرار االندماج.
 .3ق ػ ػرار غتلػ ػػس اإلدارة واصتمعيػ ػػة العامػ ػػة غػ ػػري العاديػ ػػة
باالندماج وتقرير مراقيب اضتسابات بشأنو.
 .4التقػ ػػدير اظتبػ ػػدئي لقيمػ ػػة أصػ ػػوؿ وخصػ ػػوـ الشػ ػػركات
اظتندغتة واألسس اليت بين عليها التقدير.
 .5أسػ ػ ػػلوب حتديػ ػ ػػد حقػ ػ ػػوؽ والتزامػ ػ ػػات اظتسػ ػ ػػاقتة يف
الشركات اظتندغتة.
 .6التػدابري اظتقًتحػػة ضتوالػػو اتفاقػات التمويػػل إىل الشػػركة
الناجت ػػة ع ػػن االن ػػدماج واظت ػػرخص عت ػػا مبزاول ػػة نش ػػاط
التمويل العقاري وفقاً ألحكاـ القانوف.
ى ػػذه ىػ ػػي اضتػ ػػاالت ال ػػيت نتكػ ػػن أف تكػ ػػوف عليهػ ػػا
شركات التمويل العقاري ،واليت نظمتها الالئحة اظتعدلػة
الص ػػادرة بقػ ػرار رئ ػػيس غتل ػػس ال ػػوزراء رق ػػم  465لس ػػنة
 ،2005والػػيت مل يػػًتؾ اجملػػاؿ عتػػذه الشػػركات يف أعمػػاؿ
إرادهتػػا يف أح ػواؿ تػػري اظتص ػػلحة العامػػة ضػػرورة أف ي ػػتم
التنظيم من قبل القانوف ،حىت تكوف ىناؾ زتاية لسوؽ
التمويل العقاري وأطرافو.
وعليػػو فإن ػػو إذا رغب ػػت شػػركة التموي ػػل العق ػػاري يف
التوقػػف أو التصػػفية أو االنػػدماج مػػع أخػػري ،أف تقػػدـ
طلػػب إىل اعتيئ ػػة ب ػػذلك مرفقػػا ب ػػو اظتس ػػتندات الس ػػابقة،
 - 29ـ  36من الالئحة سنة 2005
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وتلتػػزـ اعتيئػػة (اصتهػػة اإلداريػػة) ببحػػث الطلػػب وإصػػدار
قػرار باظتوافقػػة عليػػو أو رفضػػو خػػالؿ  30يػػوـ مػػن تػػاريخ
تقدًن الطلب ،مع االلتزاـ بأف يكوف قرار الرفض مسببا
ومكتوب ػ ػاً ،ويكػ ػػوف ألسػ ػػباب جديػ ػػة تتعلػ ػػق باعتبػ ػػارات
استقرار نشاط التمويل العقاري أو لعدـ الضػرر مبصػا
اظتسػ ػػتثمرين أو اظتس ػ ػػاقتني (.)30وىػ ػػذا اش ػ ػًتاط أساس ػ ػػي
ضتماية اظتستثمرين أو اظتساقتني يث إذا وجد أي ضرر
قػ ػػد نت ػ ػػس ى ػ ػػؤالء أو يزع ػ ػػزع اس ػ ػػتقرار نش ػ ػػاط التموي ػ ػػل
العقػػاري ،فإنػػو يػػتم رفػػض ىػػذا الطلب.كػػل ذلػػك رغبػػة
مػػن اظتشػػرع يف زتايػػة التمويػػل العقػػاري الػػذي يعتػػرب (إف
اس ػػتخداـ ص ػػحيحاً) احمل ػػرؾ الرئيس ػػي لالقتص ػػاد ال ػػوطين
وفتائػػو باسػػتمرار.فكاف البػػد مػػن منػػع التحايػػل واطتػػداع
ال ػ ػػذي ق ػ ػػد تق ػ ػػوـ ب ػ ػػو بع ػ ػػض الش ػ ػػركات ذات النف ػ ػػوس
الضعيفة إلضعاؼ االقتصاد الوطين.
التزام ة ةةات ش ة ةةر ات التموي ة ةةل العق ة ةةاري ف ة ةةي النظ ة ةةام

السعودي:
بعػ ػػد اسػ ػػتكماؿ شػ ػػركة التمويػ ػػل للشػ ػػروط السػ ػػابق
ذكرى ػػا واكتم ػػاؿ طل ػػب اضتص ػػوؿ عل ػػى ت ػػرخيص مبزاول ػػة
النش ػػاط ،تلت ػػزـ مؤسس ػػة النق ػػد بالب ػػت يف ى ػػذا الطل ػػب
سػواء باظتوافقػة أو الػرفض خػالؿ مػدة ال تزيػػد عػن سػػتني
يوما.ويف حالة الرفض يلزـ أف يكوف مسببا ،اسػتندا إيل
ؼتالف ػ ػػة الطل ػ ػػب للش ػ ػػروط اظتبين ػ ػػة يف النظ ػ ػػاـ والالئح ػ ػػة
التنفيذية لو ،وذلك كما سبق وأف أوضحنا.أما يف حالة
اظتوافق ػ ػػة فيح ػ ػػاؿ الطل ػ ػػب إىل وزارة التج ػ ػػارة والص ػ ػػناعة
السػتكماؿ إجػراءات تأسػيس الشػركة وتسػجيلها وذلػك
طبقا لنظاـ الشركات.فإذا صدر السجل التجاري ،بناء
علػػي مػػا سػػبق ،فػػإف اظتؤسسػػة تصػػدر تػػرخيص مبمارسػػة
 -30ـ  37من الالئحة سنة 2005
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النشػ ػػاط للشػ ػػركة ،وتكػ ػػوف مػ ػػدة ىػ ػػذا الًتخػ ػػيص ستػ ػػس
()31
سنوات.
بعػػد اضتصػػوؿ علػػي الًتخػػيص تلتػػزـ شػػركة التمويػػل
العقاري مبا يلي:
البػػدء يف ؽتارسػػة النشػػاط خػػالؿ مػػدة أقصػػاىا سػػنة
وذلػػك مػػن تػػاريخ اضتصػػوؿ علػػي الًتخػػيص.ال كتػػوز عتػػا
التوقف بعد ذلك عن ؽتارسػة النشػاط مػدة متصػلة تزيػد
علػػي ثالثػػة أشػػهر إال مبوافقػػة اظتؤسسػػة ووفقػػا للض ػوابط
اليت حتددىا الالئحة.ال كتوز لشركة التمويل التصرؼ يف
()32
األسػ ػػهم إال بعػ ػػد اضتصػ ػػوؿ علػ ػػي موافقػ ػػة اظتؤسسػ ػػة
وتكػػوف اظتوافقػػة ىنػػا كتابيػػة وليسػػت شػػفوية.تلتزـ شػػركة
التمويػػل وتابعيهػػا باحملافظػػة علػػي سػرية بيانػػات عمالئهػػا
وعملياهتم اليت ًب االطالع عليها أثنػاء ؽتارسػة النشػاط،
وذلػك وفقػا ظتػا حتػدده الالئحػة )33(.وىػذا االلتػزاـ يكػوف
يف مواجهػػة الغػػري دوف مؤسسػػة النقػػد الػػيت يكػػوف عتػػا أف
تطلػػب مػػن الشػػركة أي بيانػػات تراىػػا ضػػرورية دوف تلػػك
اظتتعلقة سابات العمالء اطتاصػة ،وذلػك تطبيقػا لػنص
اظتػػادة ( 3د) مػػن نظػػاـ مؤسسػػة النقػػد السػػعودي لسػػنة
1377ىػ.
 .1يلزـ إنشاء صتنة مراجعة داخل شركة التمويل ،يكوف
أعضائها من غري أعضاء غتلس اإلدارة ،أمػا مهامهػا
وم ػػدة عض ػػوية أعض ػػائها وعمله ػػا فتح ػػدده اصتمعي ػػة
العامة للشركة بناء علي اقًتاح غتلس اإلدارة (ـ 19
من نظاـ مراقبة شركات التمويل).
 .2يتحمل أعضاء غتلس إدارة شركة التمويل بالتضامن
مسئولية ضماف حقػوؽ الشػركة ضػد اطتسػائر الناجتػة
 -31راجع ـ( )5ثانيا وثالثا ورابعا من نظاـ مراقبة شركات التمويل
 -32ـ (  ) 6،7،8من مشروع النظاـ السابق
 33ـ ( )15من نظاـ مراقبة شركات التمويل

م ػػن تق ػػدًن دتوي ػػل دوف ض ػػماف (ـ 18م ػػن اظتش ػػروع
السابق).
 .3وىػػذا علػػي خػػالؼ قػػانوف التمويػػل العقػػاري اظتصػػري
الػػذي نػػص يف اظتػػادة  52منػػو علػػي " تكػػوف الشػػركة
مسػ ػػئولة بالتضػ ػػامن عػ ػػن الوفػ ػػاء مبػ ػػا لتكػ ػػم بػ ػػو مػ ػػن
عقوبػػات ماليػػة إذا كانػػت اظتخالفػػة قػػد ارتكبػػت مػػن
أحد العاملني بالشركة باشتها ولصاضتها "
 .4كتػػب علػػي رئػػيس غتلػػس اإلدارة وأعضػػائو ومػػوظفي
الشػركة عنػػد إجػراء أي عقػػد مػػن عقػػود التمويػػل الػػيت
عت ػػم س ػػلطة اخت ػػاذ قػ ػرار يف ش ػػأهنا اإلفص ػػاح (كتاب ػػة)
عن:
 أي عالقة ألي منهم بالعقد. أي عالقة ألقارهبم إيل الدرجة الثانية بالعقد. أي مصلحة مالية عتم مبن عتم عالقة بالعقد.وللمتض ػػرر يف حال ػػة ع ػػدـ اإلفص ػػاح إقام ػػة دع ػػوي
أمػاـ احملكمػة اظتختصػة بطلػػب إبطػاؿ العقػد (ـ  20مػػن
مشروع اظتراقبة السابق)
 .1تلتػزـ شػػركة التمويػل بػػأف تتقيػػد بقواعػد معػػدؿ كفايػػة
رأس اظتاؿ وفقا ظتا حتدده الالئحة (ـ .)23
 .2ال كتوز للشركة منح دتويال ظتنشأة واحده أو جملموعة
مًتابطػ ػػة اظتلكيػ ػػة مبػ ػػا يتجػ ػػاوز النسػ ػػبة الػ ػػيت حتػ ػػددىا
الالئحػػة (ـ  ،)25ومل يػػرد ال ػػنص علػػي منػػع إعط ػػاء
دتويل لشخص واحد وزوجو وأوالده القصر ،مبا يعين
جػواز ذلػػك ،ويف ذلػػك حتايػػل علػػي الشػػرط السػػابق،
وذلػػك بػػأف يتقػػدـ الشػػخص وزوجػػو للحصػػوؿ علػػي
دتويػ ػػل أو أكثػ ػػر قػ ػػد كتػ ػػاوز اضتػ ػد أو النسػ ػػبة الػ ػواردة
بالالئحػػة ،فنأمػػل أف يػػتم تػػدارؾ ذلػػك بػػالنص علػػي
عدـ جواز توفري دتويل أو أكثر مبا كتػاوز اضتػد الػذي
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هصطفى امحد إبراهين نصر

 .7إذا قبلػػت شػػركة التمويػػل رىػػن أصػػوؿ عقاريػػة شػػائعة
للمسػتفيد ،فػػال كتػوز عتػػا أف تطلػب القسػػمة قبػػل أف
يثبػػت حقهػػا يف االسػػتيفاء مػػن اظترىػػوف ،إال مبوافقػػة
ال ػ ػراىن ،أي قبػ ػػل أف نتتنػ ػػع اظتسػ ػػتفيد عػ ػػن السػ ػػداد
ويثبت تعثره ،أما بعد ثبوت حق االستيفاء فللشركة
(اظتػرهتن) اضتػػق يف طلػػب بيػػع اضتصػػة اظترىونػػة التهػػا
اظتشاعة ،أو أف يطلب القسمة ولو بغري رضا الراىن
(اظتستفيد)(.)36

حت ػػدده الالئح ػػة ،وذل ػػك لش ػػخص واح ػػد وزوج ػػو أو
ظتنشػػأة واحػػدة أو جملموعػػة مًتابطػػة اظتلكية.وىػػذا مػػا
فعلو اظتشرع اظتصري يف اظتادة ( )3الالئحة التنفيذيػة
لقانوف التمويل العقاري.
 .3تلتػػزـ الشػػركة بػػأف تعيػػني مراجػػع حسػػابات أو أكثػػر
خارجي مرخص لو بالعمػل ،وكتػوز للمؤسسػة تعيػني
مراج ػػع حس ػػابات أخػ ػػر ،وذل ػػك علػ ػػى نفق ػػة شػ ػػركة
التمويػ ػ ػ ػػل ،يف األحػ ػ ػ ػواؿ الػ ػ ػ ػػيت حتػ ػ ػ ػػددىا الالئحػ ػ ػ ػػة
(. )34مت ػ ػ ػػتص مراج ػ ػ ػػع اضتس ػ ػ ػػابات مبراجع ػ ػ ػػة رتي ػ ػ ػػع
حسابات الشركة والتأكد من سالمتها ،ويعػد تقريػرا
بذلك.
 .4تزود شركة التمويػل اظتؤسسػة بالبيانػات الػيت تطلبهػا،
وذلػػك يف حػػدود مػػا ورد بػػنص اظتػػادة ( )3مػػن نظػػاـ
مؤسسة النقد العريب ،اليت مل يرد النص على إلغائها
أو تعديلها ،وبالتايل يظػل العمػل هبػا قائمػا حػىت يػرد
الػنص الصػريح علػػي التعػديل أو اإللغاء.وتلػك اظتػػادة
حػ ػػددت أنػ ػػو " ال كت ػ ػػوز أف تكػ ػػوف البيانػ ػػات ال ػ ػػيت
تطلبهػػا اظتؤسسػػة مػػن البنػػوؾ إفضػػاء عػػن حسػػابات
العمالء اطتاصة ".
 .5وتلت ػػزـ اظتؤسس ػػة بفح ػػص س ػػجالت ش ػػركة التموي ػػل
وحسػػاباهتا بشػػكل دوري ،وإذا امتنعػػت الشػػركة عػػن
تقػػدًن مػػا يتطلبػػو ىػػذا الفحػػص تعػػد ؼتالفػػة ألحكػػاـ
ىذا النظاـ وتوقع عليها العقوبات اظتقررة.
 .6تلت ػػزـ ش ػػركة التموي ػػل بع ػػدـ ؼتالف ػػة أحك ػػاـ الشػ ػريعة
اإلسالمية أثناء القياـ بأعماؿ التمويل العقاري ،ومبا
ال متل بالنظاـ اظتايل وعدالة التعامالت (.)35

أطراف اتفاق التمويل العقاري
قبػػل التعػػرؼ علػػى أطػراؼ اتفػػاؽ التمويػػل العقػػاري
(مطلػ ػػب ثػ ػػاف) كػ ػػاف البػ ػػد أف نتعػ ػػرؼ علػ ػػى غتػ ػػاالت
التموي ػ ػػل العق ػ ػػاري (مطل ػ ػػب أوؿ) الػ ػ ػواردة يف الق ػ ػػانوف
والالئحة ،مػع توضػيح للشػروط الػالزـ توافرىػا يف اتفػاؽ
التمويل (مطلب ثالث) وذلك على النحو التايل:

 34ـ ( )27من نظاـ مراقبة شركات التمويل
 -35ـ ( )3من نظاـ التمويل العقاري.

 -36ـ( )8من نظاـ الرىن العقاري

الفصل الثاني

اتفاق التمويل العقاري
إف واقع التمويػل العقػاري يشػري إىل ضػرورة التوسػع
يف دتلػػك األف ػراد للعقػػارات ،وخاصػػة ػتػػدودي الػػدخل،
ذلك يؤدي إىل إنعاش االقتصاد (من جهػة) ومػن جهػة
أخري يوفر لألفراد ذوي الدخوؿ اظتنخفضة دتلػك عقػار
بإمكانياهتم البسيطة.فكاف ال بد أف يػأٌب تنظػيم شػامل
عت ػ ػػذا العق ػ ػػد (أو االتف ػ ػػاؽ) وتنظ ػ ػػيم ك ػ ػػل م ػ ػػن حق ػ ػػوؽ
والتزام ػػات أطراف ػػو ح ػػىت يطم ػػئن ك ػػل م ػػن يري ػػد التعام ػػل
بالتمويػ ػػل العقػ ػػاري سػ ػواء األف ػ ػراد أو شػ ػػركات التمويػ ػػل
العقاري ،وعلى ذلك سنقسم ىذا الفصل إيل:
المبحث األول
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ضوابط التوويل العقاري يف النظاهني املصري والسعودي.......

المطلب األول

مجاالت التمويل العقاري
بداية نصت اظتادة ( )6من قانوف التمويل العقاري
اظتصري رقم  148لسنة  2001على أف غتػاؿ التمويػل
العقاري ىو:
 -1شراء العقارات.
 -2بناء العقارات على ارض نتلكها اظتستثمر.
 -3ترميم أو حتسني اظتساكن.
 -4ت ػ ػػرميم أو حتس ػ ػػني الوح ػ ػػدات اإلداري ػ ػػة واظتنشػ ػ ػ ت
اطتدمية ومباين احملاؿ اظتخصصة للنشاط التجاري.
()37
-5غري ذلك من اجملاالت.
وىذا البنػد األخػري اعتػرب أف مػا ورد يف القػانوف مػن
غتػػاالت التمويػػل العقػػاري ىػػي علػػي سػػبيل اظتثػػاؿ ولػػيس
اضتصػػر ،ويف ذلػػك تعمػػيم وفػػتح جملػػاؿ التمويػػل العقػػاري
ليشمل أي غتاؿ يرتضيو اظتمػوؿ واظتسػتثمر.ومن اظتمكػن
أف ي ػػتم االتف ػػاؽ عل ػػي غت ػػاؿ خ ػػارج نط ػػاؽ اعت ػػدؼ م ػػن
التمويػ ػػل العق ػ ػػاري ،واعتقػ ػػد م ػ ػػع الػ ػػبعض( )38أف ى ػ ػػذه
الصياغة معيبة ويلػزـ تػداركها بإلغػاء نػص "أو غػري ذلػك
من اجملاالت" وىذا ما ورد بنص اظتادة ( )1مػن القػانوف
حيػػث ذكػػرت علػػى سػػبيل اضتصػػر "تسػػري أحكػػاـ ىػػذا
القانوف علي نشاط التمويل لالستثمار يف غتاالت شراء
أو بناء أو ترميم أو حتسني اظتسػاكن والوحػدات اإلداريػة
 -37وىذا خبالؼ مسلك اظتشرع الفرنسي الذي نص يف اظتواد 1 / 312
إيل  3 / 312مػن قػانوف االسػػتهالؾ الفرنسػي علػػي أف نطػاؽ وأنشػػطة
التمويػػل يف-1 :القػػروض الػػيت دتػػوؿ ش ػراء عقػػار أو حػػق انتفػػاع وذلػػك
بقصد استعمالو لغرض السكن أو لغرض إداري وسكين معاً.
 -2دتويل عمليات شراء أسهم أو حصص يف الشركات اليت تعمل يف غتػاؿ
شػراء اظتلكي ػة أو حػػق االنتفػػاع للعقػػارات ،مثػػل شػػركات تنظػػيم االنتفػػاع
عن طريق اقتساـ الوقت- 3 .دتويل عمليات البناء والتحسني واحملافظة
على العقار بشرط أال تقل قيمة العملية عػن  21ألػف يػورو-4 .دتويػل
شراء أرض بقصد البناء عليها".
 - 38د /أنتن سعد سليم ،اظترجع السابق ص 20

واظتنشػ ػ ت اطتدميػ ػػة ومبػ ػػاين احملػ ػػاؿ اظتخصصػ ػػة للنشػ ػػاط
التجاري"...........
ورغ ػ ػػم أف الالئح ػ ػػة التنفيذي ػ ػػة عت ػ ػػذا الق ػ ػػانوف ق ػ ػػد
حاولت تدارؾ ىذا العيػب حيػث جػاءت يف اظتػادة ()1
منػػو علػػي حتديػػد غتػػاالت التمويػػل العقػػاري علػػي سػػبيل
اضتصػ ػػر "ش ػ ػراء أو بنػ ػػاء أو تػ ػػرميم أو حتسػ ػػني اظتسػ ػػاكن
والوحػ ػػدات اإلداريػ ػػة واظتنشػ ػ ت اطتدميػ ػػة ومبػ ػػاين احملػ ػػاؿ
اظتخصص ػػة للنشػ ػػاط التجػ ػػاري" ،إال أف ذلػ ػػك ال يعتػ ػػرب
كافيػاً ،خاصػػة وأنػػو غػػري مقيػػد للقػػانوف ،ففػػي ظػػل ىػػذا
الق ػػانوف إذا اتف ػػق اظتم ػػوؿ واظتس ػػتثمر عل ػػي غت ػػاؿ معػ ػػني
للتمويػػل (حػػىت ولػػو كػػاف خػػارج اعتػػدؼ األساسػػي مػػن
التمويل العقاري) فيجوز ذلك وليس ىناؾ ما نتنعو.من
ناحيػة أخػػري جػػاءت غتػاالت التمويػػل العقػػاري واسػػعة،
فه ػػو يش ػػمل غت ػػاؿ شػ ػراء أو بن ػػاء أو حتس ػػني العق ػػارات
اظتخصصػ ػػة ألغ ػ ػراض جتاريػ ػػة وإداريػ ػػة وخدميػ ػػة انػ ػػب
السكن ،وإف كاف البعض أنتقد ىذه اظترونة والسعة(،)39
إال أهنػػا توسػػعة ػتمػػودة ،ألهنػػا مػػن جانػػب تزيػػد وتنمػػي
النشػػاط التجػػاري واإلداري يف الػػبالد خاصػػة وأف قػػانوف
التأجري التمويلي مل ينص علي ىػذه اجملػاالت يف مػواده،
حي ػػث نص ػػت اظت ػػادة ( )2م ػػن الق ػػانوف رق ػػم  16لس ػػنة
 2001يف شػ ػػأف التػ ػػأجري التمػ ػػويلي "كػ ػػل عقػ ػػد يلتػ ػػزـ
مبقتضػ ػػاه اظتػ ػػؤجر بػ ػػأف يػ ػػؤجر إيل اظتسػ ػػتأجر عقػ ػػارات أو
منش ػ ت ؽتلوكػػو للمػػؤجر أو يقيمهػػا علػػي نفقتػػو بقصػػد
تأجريى ػ ػ ػػا للمس ػ ػ ػػتأجر وذل ػ ػ ػػك بالش ػ ػ ػػروط واألوض ػ ػ ػػاع
واظتواصػفات والقيمػػة اإلكتاريػة الػػيت لتػددىا العقػػد" فهػػذا
الق ػػانوف يتعل ػػق بتموي ػػل االس ػػتثمار خاص ػػة فيم ػػا يتعل ػػق
 - 39د /أنتن سعد سليم ،اظترجع السابق ص 20
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بالصناعات اظتتوسطة والصغرية.
لػ ػ ػػذا أري أف ىػ ػ ػػذه التوسػ ػ ػػعة يف قػ ػ ػػانوف التمويػ ػ ػػل
العقػ ػػاري (علػ ػػى أف تكػ ػػوف بػ ػػدوف "أو غػ ػػري ذلػ ػػك مػ ػػن
اجملػػاالت") توسػػعة ػتمػػودة ومتعلقػػة باعتػػدؼ مػػن قػػانوف
التمويػػل العق ػػاري وىػػو التس ػػهيل علػػي اإلف ػراد يف دتل ػػك
الوحػػدات السػػكنية أو اإلداريػػة أو التجاريػػة أو ترميمهػػا
أو حتسينها.

النظام السعودي:
مل يػػرد يف منظومػػة التمويػػل العقػػاري السػػعودي أي
نػػص ص ػريح لتػػدد غتػػاالت التموي ػل العقػػاري كمػػا فعػػل
اظتشرع اظتصري .ونتكن حتديػد ىػذه اجملػاالت مػن خػالؿ
نص اظتادة األويل من نظاـ مراقبة شركات التمويػل حػني
نػػص علػػي تعريػػف التمويػػل بأنػػو "مػػنح االئتمػػاف بعقػػود
مثػ ػػل البيػ ػػع بالتقسػ ػػيط والتػ ػػأجري التمػ ػػويلي ،وخطابػ ػػات
الض ػػماف ،وغريى ػػا" وب ػػالنص عل ػػي "وغريى ػػا" فق ػػد ف ػػتح
اجملػ ػاؿ أم ػػاـ أي عق ػػود أخ ػػري تك ػػوف مطابق ػػة للشػ ػريعة
اإلسالمية ،مثل عقد االستصناع وغريىا من العقود اليت
توسػ ػػع مػ ػػن غتػ ػػاالت التمويػ ػػل العقػ ػػاري ليشػ ػػمل ش ػ ػراء
العقارات أو البنػاء أو الًتمػيم وحتسػني اظتسػاكن وغريىػا،
وذلػػك رغػػم أف نظػػاـ التمويػػل العقػػاري قػػد عػػرؼ عقػػد
التمويػ ػػل العقػ ػػاري بأنػ ػػو " عقػ ػد الػ ػػدفع األجػ ػػل لتملػ ػػك
اظتسػػتفيد للسػػكن "فقػػد حػػدد نطػػاؽ العقػػد أنػػو بغػػرض
شػ ػراء اظتس ػػكن فق ػػط ،وى ػػذا تعري ػػف منتق ػػد ألن ػػو ح ػػدد
غتػػاالت التمويػػل العق ػػاري يف دتلػػك اظتسػػتفيد للس ػػكن،
ولكػن حسػن فعػل نظػاـ مراقبػة شػركات التمويػل بػػالنص
الس ػػابق ذكره.ول ػػذا نأم ػػل أف ي ػػتم تع ػػديل ذل ػػك وال ػػنص
الصريح على غتاالت التمويل العقاري بشكل فضفاض
يث يستوعب غتاالت كثرية.

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
هصطفى امحد إبراهين نصر

المطلب الثاني

أطراف اتفاق التمويل العقاري
متتل ػػف حتدي ػػد أطػ ػراؼ اتف ػػاؽ التموي ػػل العق ػػاري،
س ػػب موضػ ػػوع وغتػ ػػاؿ التموي ػػل العقػ ػػاري ذاتػ ػػو ،فقػ ػػد
نصػػت اظتػػادة ( )6مػػن قػػانوف التمويػػل العقػػاري اظتصػػري
علي أف موضوع وغتاؿ التمويل العقاري قد يكوف:
أ  /شراء العقارات:
فيكوف االتفاؽ يف ىذه اضتالة ثالثي األطراؼ وىم:

-1الممول :قد يكوف بنك ،وذلك بعػد موافقػة البنػك
اظتركػ ػػزي اظتصػ ػػري ،أو شػ ػػركة مػ ػػن شػ ػػركات التمويػ ػػل
اظتػػرخص عتػػا مبزاولػػة نشػػاط التمويػػل العقػػاري وال ػوارد
اشتها يف سجل ؼتصص لدي ىيئة الرقابة اظتالية ،أو
األشػ ػػخاص االعتباريػ ػػة العامػ ػػة الػ ػػيت يػ ػػدخل نشػ ػػاط
التمويل العقاري ضمن أغراضها.
وعلػػى ذل ػػك فاألش ػػخاص االعتباريػػة ى ػػي ال ػػيت عت ػػا
وحدىا ؽتارسة نشاط التمويل العقػاري دوف األشػخاص
الطبيعية (.)40
-2المستثمر (المشتري) كل شػخص لتتػاج إيل مػاؿ
بقصػػد شػراء مسػػكن يأويػػو ،ومل يػػرد بقػانوف التمويػػل
العقػػاري اظتص ػػري مػػا كتع ػػل اظتسػػتثمر ى ػػو الش ػػخص
الطبيعػ ػػي فقػ ػػط ،فيجػ ػػوز أف يكػ ػػوف طرفػ ػػا يف اتفػ ػػاؽ
التمويل العقاري الشخص الطبيعي واالعتباري علي
حد سواء دوف أي تفرقة أو استثناء ،سواء كاف ىذا
الشخص اعتباري عاـ أو خاص ،فيجػوز للدولػة أف
 - 40اظت ػػادة  2/312م ػػن ق ػػانوف االس ػػتهالؾ الفرنس ػػي أج ػػازت أف يك ػػوف
اظتمػػوؿ شخص ػاً طبيعي ػاً أو معنوي ػاً (اعتباري ػاً) انظ ػػر د/أنتػػن س ػػعد س ػػليم
ص 30اظترجع السابق.
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ضوابط التوويل العقاري يف النظاهني املصري والسعودي.......

ختص ػ ػ ػػص بع ػ ػ ػػض األراض ػ ػ ػػي اظتملوك ػ ػ ػػة عت ػ ػ ػا ألح ػ ػ ػػد
األشػػخاص االعتباريػػة (العامػػة أو اطتاصػػة) وتشػػًتط
علػ ػػي ىػ ػػذه اصتهػ ػػات إقامػ ػػة مسػ ػػاكن مػ ػػن اظتسػ ػػتوي
االقتصادي لذوي الدخوؿ اظتنخفضة.
وكتوز أف تقًتض ىذه األشخاص االعتبارية بنظػاـ
التمويل العقاري ،لبناء ىذه اظتساكن وإعادة بيعها أيضا
بنظاـ التمويل العقاري إيل األشخاص.
ىػػذا وقػػد عرفػػت اظتػػادة ( )6مػػن قػرار رئػػيس غتلػػس
الػػوزراء رقػػم  465لسػػنة  2005بتعػػديل بعػػض أحكػػاـ
الالئحػ ػػة التنفيذيػ ػػة ،اظتسػ ػػتثمر بأنػ ػػو "يقصػ ػػد باظتسػ ػػتثمر
اظتس ػػتفيد م ػػن تطبي ػػق أحك ػػاـ اظت ػػادة ( )35م ػػن ق ػػانوف
التمويل العقاري وىذه الالئحة كل شخص يقل غتموع
دخلو السنوي عن اثين عشر ألػف جنيػو أو ذتانيػة عشػر
ألػػف جنيػػو بالنسػػبة للشػػخص وزوجػػو وأوالده ،وتكػػوف
األولوي ػ ػػة يف ت ػ ػػوفري التموي ػ ػػل للحص ػ ػػوؿ عل ػ ػػى مس ػ ػػكن
اقتص ػػادي للمس ػػتثمر األق ػػل دخػ ػالً ال ػػذي مل يس ػػبق ل ػػو
شػ ػراء وح ػػدة س ػػكنيو" (ًب تع ػػديلها) .وعل ػػى ذل ػػك ف ػػتم
تعريف اظتستثمر (اظتستفيد) من ذوي الدخوؿ اظتنخفضة
فقط دوف اظتستثمر ذو الشخصية االعتبارية .وقد انتقد
البعض إطالؽ اظتشرع على ىػذا الطػرؼ قػوؿ اظتسػتثمر،
وذلػػك ألف الشػػخص الطبيعػػي ذو الػػدخل اظتػػنخفض ال
يقػػوـ باسػػتثمار أموالػػو بقصػػد الوصػػوؿ إيل ال ػربح ولكػػن
()41
غرضو األساسي ىو اضتصوؿ علي مسكن يأويو.
ونتك ػػن ال ػػرد عل ػػي ذل ػػك ب ػػأف الق ػػانوف أطل ػػق لف ػػظ
اظتس تثمر علػي الشػخص الطبيعػي سػواء دخلػو مػنخفض
أـ مرتفػ ػػع ،والشػ ػػخص االعتبػ ػػاري س ػ ػواء كػ ػػاف عػ ػػاـ أـ
خػاص ،فقػد يكػوف غػرض ذوي الػدخوؿ اظتنخفضػة ىػػو
 - 41د /أنتن سعد سليم ص 20اظترجع السابق

عػدـ االسػػتثمار وإفتػا اضتصػػوؿ علػػي مسػكن لػػو وألسػرتو
أمػ ػػا بػ ػػاقي األشػ ػػخاص اآلخ ػ ػرين فأنػ ػػو يكػ ػػوف ىػ ػػدفهم
األساس ػ ػػي ى ػ ػػو االس ػ ػػتثمار ،ل ػ ػػذا يطل ػ ػػق عل ػ ػػيهم لف ػ ػػظ
اظتس تثمر .وعليو فإذا ًب قصر اتفاؽ التمويل علي طرؼ
ذوي ال ػػدخوؿ اظتنخفض ػػة فإن ػػو يل ػػزـ بالتبعي ػػة تغ ػػري لف ػػظ
اظتستثمر لعدـ مواكبتو عتػذا الطػرؼ ونتكػن أطػالؽ لفػظ
(مشًتي).
وممةةا سةةبي يكةةون المسةةتثمر طبقةان للقةةانون والال حةةة

ىو:
ذوي الدخوؿ اظتنخفضة
ذوي الدخوؿ اظترتفعة
األشخاص االعتبارية (العامة واطتاصة)

ذوي الدخول المنخفضة
وقد حددت اظتادة ( )6من قػرار رئػيس الػوزراء رقػم
 465لسنة  2005ذوي الدخوؿ اظتنخفضة وىم:
 ك ػػل ش ػػخص يق ػػل غتم ػػوع دخل ػػو الس ػػنوي ع ػػن اث ػػينعشر ألف جنيو.
 الشخص وزوجو وأوالده القصر فدخلو السػنوي يقػل()42
عن ذتانية عشر ألف جنيو
وقد صدر قرار رئيس غتلػس الػوزراء رقػم ()1846
لس ػػنة  2008بتوسػ ػػيع قاع ػػدة اظتسػ ػػتفيدين م ػػن الػ ػػدعم
اظتقػػدـ مػػن قبػػل صػػندوؽ ضػػماف ودعػػم نشػػاط التمويػػل
العقػػاري مػػن خػػالؿ رفػػع اضتػػد األقصػػى للػػدخل السػػنوي
ليكػ ػ ػػوف  21000جنيػ ػ ػػو لألعػ ػ ػػزب و 30000جنيػ ػ ػػو
 - 42وقد كانت الالئحة التنفيذية لقانوف التمويػل العقػاري لسػنة 2001
قػد نصػػت يف اظتػػادة (  )6علػػي أف ذوي الػػدخوؿ اظتنخفضػػة ىػػو مػػن ال
كتػػاوز غتمػػوع دخلػػو السػػنوي عػػن تسػػعة أالؼ جنيػػو أمػػا اظتتػػزوج ويعػػوؿ
فال يزيد عن اثين عشر ألػف جنيػو  -،وًب تعػديل حػد الػدخل السػنوي
ليصبح  21000جنيو لألعزب و  30000جنيو لألسرة.
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لألسرة.
وحسػ ػػناً فع ػ ػالً برفػ ػػع الػ ػػدخل عمػ ػػا كػ ػػاف عليػ ػػو يف
الالئحػػة التنفيذيػػة الصػػادرة سػػنة  .2005 ،2001إال
أنو هبذه اظتادة قد اخرج أشػخاص كػاف يلػزـ مػوعتم عتػذا
القانوف وىم األشخاص الذين يعولوف أناس آخروف من
غري األزواج واألوالد ،كاآلباء واألمهات وغريىم وىؤالء
األشػ ػػخاص كانػ ػػت الالئحػ ػػة التنفيذيػ ػػة الصػ ػػادرة سػ ػػنة
 2001تشػ ػ ػػملهم وًب حػ ػ ػػذفهم يف الالئحػ ػ ػػة اصتديػ ػ ػػدة
اظتعدلة ،لذا هنيب بأف يتم تعديل ىذه اظتػادة وأف يكػوف
ىؤالء األشخاص ومن يعولػوهنم ؼتػاطبني باعتبػارىم مػن
ذوي الػ ػػدخوؿ اظتنخفضػ ػػة.ورغبة مػ ػػن اظتشػ ػػرع يف زتايػ ػػة
ودعػ ػػم ذوي الػ ػػدخوؿ اظتنخفضػ ػػة أنشػ ػػأ عتػ ػػم ص ػ ػػندوؽ
ضػػماف ودعػػم نشػػاط التمويػػل العقػػاري ،متػػتص بتقػػدًن
الػ ػػدعم الػ ػػالزـ يف غتػ ػػاؿ بيػ ػػع اظتسػ ػػاكن لػ ػػذوي الػ ػػدخوؿ
اظتنخفضة ،وذلك عن طريق حتمل الصندوؽ صتانب من
قيمػػة القسػػط ،وذلػػك مبػػا يكفػػل النػػزوؿ بعػػبء التمويػػل
إىل اضتػدود الػػيت تتناسػب مػػع دخػوعتم ( )43ومبػػا ال كتػػاوز
ربع الدخل.
ذوي الدخول المرتفعة:
ويقصد بو كل شخص يزيد غتموع دخلػو السػنوي
عػػن واحػػد وعشػػروف ألػػف جنيػػو ،أو ثالثػػوف ألػػف جنيػػو
بالنسػ ػػبة للشػ ػػخص وزوجػ ػػو وأوالده القصػ ػػر (ـ  6م ػ ػػن
الالئحػػة سػػنة  2005اظتعدلػػة ب ػرقم  - 1846 -لسػػنة
)2008
كيػػف يػػتم معرفػػة مػػا إذا كػػاف الشػػخص مػػن ذوي
الدخوؿ اظتنخفضة أـ اظترتفعة؟
وردت اإلجاب ػػة عل ػػي ى ػػذا السػ ػؤاؿ يف اظت ػػادة /5ىػ ػ
 - 43ـ  35من قانوف التمويل العقاري اظتصري.

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
هصطفى امحد إبراهين نصر

مػن الالئحػػة التنفيذيػػة اظتعدلػة بػرقم  465لسػػنة 2005
كما يلي:
 .1إذا كػاف مقػدار التمويػل يػرتبط بػدخل اظتسػتثمر فيػػتم
إثب ػ ػػات ال ػ ػػدخل بش ػ ػػهادة م ػ ػػن مص ػ ػػلحة الضػ ػ ػرائب
موضػ ػػحا هبػ ػػا دخلػ ػػة ال ػ ػػذي اختػ ػػذ أساسػ ػػا ظتعاملت ػ ػػو
الضػ ػريبية خػ ػػالؿ السػ ػػنوات الػ ػػثالث السػ ػػابقة علػ ػػي
اتفاؽ التمويل العقاري.
 .2أمػػا إذا كػػاف التمويػػل العقػػاري بضػػماف اطتصػػم مػػن
اظترتب يكوف إثبات دخل اظتستثمر بشهادة معتمػدة
من جهة عملو موضحا هبا راتبو.
السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنػا ىػو ىػل الراتػب ىنػا
ىػػو راتب ػػو األساس ػػي أـ غتم ػػوع م ػػا يتقاض ػػاه ش ػػهرياً م ػػن
راتب أساسي وأي دخػل إضػايف مػرتبط بالعمػل؟ اعتقػد
أف اظتص ػ ػػلحة تقتض ػ ػػي أف نوس ػ ػػع م ػ ػػن مفه ػ ػوـ الرات ػ ػػب
ليشمل كل ما يتقاضاه اظتوظف يف الشهر ويسػتطيع أف
يق ػػدـ عن ػػو مس ػػتند رشت ػػي بذلك.واألخ ػػذ هب ػػذا اظتفهػ ػػوـ
كتعلن ػػا ال ؿت ػػرـ طائف ػػة م ػػن اظت ػػوظفني راتب ػػو األساس ػػي ال
يتناسب مع القيود اليت فرضت على قسط التمويل ،إذا
أضػػيف مػػا يتقاضػػاه اظتوظػػف انػػب الراتػػب األساسػػي
فإنػػو يسػػتطيع اضتصػػوؿ علػػي التمويػػل (وخاصػػة قيػػد أال
يتجاوز القسط عن ربع الدخل) .ونأمل مػن اظتشػرع أف
ينص صراحة على ذلك حىت يتم تفعيػل قػانوف التمويػل
العقاري.
ثار اصتدؿ يف ظل الالئحة التنفيذيػة لسػنة 2001
خبص ػ ػػوص الفئ ػ ػػات األخ ػ ػػرى ال ػ ػػيت ال نتك ػ ػػن أف تثب ػ ػػت
ال ػػدخل م ػػن خ ػػالؿ مص ػػلحة الضػ ػرائب أو م ػػن خػ ػالؿ
شهادة من جهة العمل بالراتب الشهري.
ومثاؿ :ذلك فئة اظتصريني العاملني باطتارج اليت ال
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تس ػ ػ ػ ػػتطيع أف تثب ػ ػ ػ ػػت ال ػ ػ ػ ػػدخل بأح ػ ػ ػ ػػدي الطػ ػ ػ ػ ػريقتني
السابقتني( ،)44فما اضتل بالنسبة عتم؟
ج ػ ػػاءت اظت ػ ػػادة (/5ىػ ػ ػػ) م ػ ػػن الالئح ػ ػػة التنفيذي ػ ػػة
الصػ ػػادرة سػ ػػنة  2005مل ػ ػػة يف غايػ ػػة األقتيػ ػػة وى ػ ػػي
"وكتػػوز للمم ػػوؿ قب ػػوؿ مسػػتندات أخ ػػري يطم ػػئن إليه ػػا
إلثبػػات دخػػل اظتسػػتثمر" .وطبق ػاً عتػػذه اصتملػػة كتػػوز أف
تقػدـ ىػذه الفئػة أيػة مسػتندات تثبػت الػدخل بشػرط أف
يقبله ػػا ويطم ػػئن إليه ػػا اظتم ػػوؿ ،واعتق ػػد أف ذل ػػك ل ػػيس
قاصػ ػرا علػ ػػي ىػ ػػذه الفئػ ػػة ،بػ ػػل كتػ ػػوز للفئػ ػػات األخػ ػػرى
السػػابقة ،تقػػدًن أي مسػػتند يثبػػت الػػدخل يقبلػػو اظتمػػوؿ
دوف التقيد بتقدًن شهادة من مصلحة الضرائب أو مػن
جه ػػة العمػ ػػل ،ويع ػػد ذلػ ػػك تيسػ ػرا علػ ػػي اظتسػ ػػتثمرين يف
تق ػػدًن مػ ػػا يثبػ ػػت الػ ػػدخل بػ ػػأي وسػ ػػيلة ،وىػ ػػذا مسػ ػػلك
ػتمود.
األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة:
مل يس ػ ػػتثن اظتش ػ ػػرع اظتص ػ ػػري ،يف ق ػ ػػانوف التموي ػ ػػل
العق ػػاري ،أي شػ ػػخص مػ ػػن أف يك ػػوف طرفػ ػػا يف اتفػ ػػاؽ
التمويل العقاري.فيجوز لألشخاص االعتبارية العامة أو
اطتاص ػػة ،أف تك ػػوف ط ػػرؼ يف اتف ػػاؽ التموي ػػل العق ػػاري
(كمس ػػتثمر) مث ػػل ال ػػوزارات واظتؤسس ػػات العام ػػة ورتي ػػع
اصتهػػات اضتكوميػػة والشػػركات اطتاصػػة ،حػػىت ولػػو كػػاف
نشاط التمويل العقاري ال يدخل ضمن أىدافو(.)45

 - 3با العقار:
وىػػو الطػػرؼ الثالػػث يف اتفػػاؽ التمويػػل العقػػاري،
 - 44د  /أنتن سعد سليم ،اظترجع السابق ،ص 105
 - 45وىػػذا اظتوقػػف خبػػالؼ موقػػف اظتشػػرع الفرنسػػي الػػذي اسػػتثين بعػػض
الفئػات مػػن اضتصػػوؿ علػػي التمويػل العقػػاري مثػػل األشػػخاص االعتباريػػة
العامػة واألشػخاص الػذين يقومػوف بأنشػطة مهنيػة تتعلػق بشػراء األمػواؿ
وتأجريىػػا – واألشػػخاص الػػذين يقومػػوف بعمليػػات التمويػػل العقػػاري ـ
 2/ 312من قانوف االستهالؾ الفرنسي اظترجع السابق ص 38

ونتك ػ ػػن أف يك ػ ػػوف ى ػ ػػذا الط ػ ػػرؼ ش ػ ػػخص طبيع ػ ػػي أو
اعتبػاري علػى السػواء ،وىػذا الشػخص ىػػو الػذي نتتلػػك
العقار ويقبض الثمن وينقل اظتلكية إيل اظتستثمر ،وذلك
بالشػ ػػروط الػ ػػيت يتفػ ػػق عليهػ ػػا كػ ػػال منهمػ ػػا ،حيػ ػػث ألػ ػػزـ
القانوف أف يقوـ الطرفاف بإدراج اتفاؽ التمويل الشػروط
الػػيت ارتضػػياىا بشػػأف بيػػع العقػػار بالتقسػػيط ،مػػع بي ػػاف
وحتديػػد العقػػار وذتنػػو واظتبلػػغ اظتعجػػل الػػذي أداه اظتشػػًتي
(اظتس ػػتثمر) إيل الب ػػائع وقيم ػػة اإلقس ػػاط وش ػػروط الوف ػػاء
هبا .وىذا ما حددتو نص اظتادة ( )6من قػانوف التمويػل
العق ػػاري أن ػػو "يك ػػوف التموي ػػل العق ػػاري يف غت ػػاؿ شػ ػراء
العق ػػارات وفقػ ػاً ألحك ػػاـ ى ػػذا الق ػػانوف مبوج ػػب اتف ػػاؽ
دتويػ ػػل بػ ػػني اظتمػ ػػوؿ واظتشػ ػػًتي باعتبػ ػػاره اظتسػ ػػتثمر وبػ ػػائع
العقار وكتب أف يتضمن االتفاؽ ما يلي:
أ -الشروط اليت ًب قبوعتا من البػائع واظتشػًتي يف شػأف
بي ػػع العق ػػار بالتقس ػػيط مب ػػا يف ذل ػػك بي ػػاف العقػ ػػار
وذتنو.
ب -مقػػدار اظتعجػػل مػػن ذتػػن البيػػع الػػذي أداه اظتشػػًتي
للبائع.
ت -عدد وقيمة أقسػاط بػاقي الػثمن وشػروط الوفػاء هبػا
عل ػ ػ ػػى أف تك ػ ػ ػػوف ػت ػ ػ ػػدده إيل ح ػ ػ ػػني اس ػ ػ ػػتيفائها
بالكامل"........
ى ػ ػػذه ى ػ ػػي األط ػ ػراؼ الثالث ػ ػػة يف اتف ػ ػػاؽ التموي ػ ػػل
العقاري ،بشأف شراء العقػارات ،واعتقػد أف اعتػدؼ مػن
أف يكػوف ىػػذا االتفػاؽ ثالثػػي األطػراؼ ىػو كفالػػة عػػدـ
اسػ ػػتخداـ اظتسػ ػػتثمر األم ػ ػواؿ الػ ػػيت لتصػ ػػل عليهػ ػػا مػ ػػن
اظتمػػوؿ ،مبلػػغ التمويػػل ،يف غػػري األغ ػراض الػػيت حػػددىا
اتفػ ػػاؽ التمويػ ػػل العقػ ػػاري ال ػ ػواردة يف القػ ػػانوف .وذلػ ػػك
باإلضافة إىل األىداؼ األخرى اليت من ضػمنها سػهولة
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وتيس ػػري عملي ػػة انتق ػػاؿ اظتلكي ػػة م ػػن الب ػػائع إيل اظتس ػػتثمر
()46
وغريىا من األىداؼ.
ب .ترميم أو تحسين عقار :واتفاؽ التمويل العقاري
إذا كاف غتالو ترميم أو حتسني عقار فإنو يتكوف من
ثالثة أطراؼ أيضاً وىم:

 -1قاول :وىو الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي
يقوـ بعملية الًتميم أو التحسني سواء كاف مهندس
أو مقاوؿ أو غريه ،والذي يتفق مع اظتستثمر على
ترميم أو حتسني عقار مقابل جزء من قيمة الًتميم
أو التحسني ،يدفع مقدما ،والباقي علي أقساط
ػتدده ،وفقاً صتدوؿ بياف األقساط.
 -2لمسةةتثمر :وىػػو كػػل شػػخص طبيعػػي أو اعتبػػاري
لتتػػاج إيل مػػاؿ لكػػي يقػػوـ بًتمػػيم أو حتسػػني عقػػار
نتلكو ،فيلجأ إيل اظتمػوؿ لكػي نتػوؿ لػو ىػذه العمليػة
بضػػماف ملكيتػػو للعقػػار أو أي ضػػماف أخػػر يرتضػػيو
اظتم ػػوؿ ،وي ػػدفع إيل اظتق ػػاوؿ ج ػػزء م ػػن قيم ػػة الًتم ػػيم
والباقي علي أقساط.

-3الممول :ىو الطرؼ الثالث يف ىػذا االتفػاؽ ،وىػو
شػ ػ ػػركة التمويػ ػ ػػل أو البنػ ػ ػػك الػ ػ ػػذي نتػ ػ ػػارس نشػ ػ ػػاط
التمويل ،ويقوـ بتمويل ىذه العملية مقابل الضػماف
الذي يقدمو إليو اظتستثمر ،الذي قد يكوف قيد حق
امتيػػاز أو رىػػن رشتػػي أو غػػري ذلػػك مػػن الضػػمانات
ال ػػيت يقبله ػػا اظتم ػػوؿ .حي ػػث نص ػػت اظت ػػادة ( )1م ػػن
قانوف التمويل العقاري اظتصري علي "تسري أحكاـ
ىذا القانوف على ......وذلك بضماف حق االمتياز
علػػى العق ػػار أو رىن ػػو رىن ػاً رشتي ػاً أو غ ػػري ذل ػػك م ػػن
 - 46د  /قدري عبد الفتاح الشهاوي ،اظترجع السابق ،ص 55
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الضػ ػ ػػمانات الػ ػ ػػيت يقبلهػ ػ ػػا اظتمػ ػ ػػوؿ طبقػ ػ ػاً للقواعػ ػ ػػد
واإلجػ ػراءات الػ ػػيت حتػ ػػددىا الالئحػ ػػة التنفيذيػ ػػة عتػ ػػذا
القػانوف )47(".............وجػػاءت اظتػػادة ( )2مػػن
ق ػرار رئػػيس غتلػػس الػػوزراء رقػػم  465لسػػنة 2005
بتعديل بعض أحكاـ الالئحة التنفيذية الصادرة سنة
 2001ونصػت علػي "إذا كػػاف العقػار ػتػل التمويػػل
غػػري مسػػجل باسػػم البػػائع يف حالػػة الش ػراء أو باسػػم
اظتستثمر يف حالة البناء أو الًتميم أو التحسني جػاز
للمموؿ أف يقبل ضماناً للتمويل رىن أصوؿ عقارية
ؽتلوكو للمستثمر أو لغريه أو كفالو شخصية من غري
اظتسػ ػػتثمر أو أوراقػ ػػا ماليػ ػػة بكامػ ػػل قيمػ ػػة اإلقسػ ػػاط
اظتس ػػتحقة أو قبػ ػوؿ اظتس ػػتثمر خص ػػم قيم ػػة أقس ػػاط
التمويػػل مػػن راتبػػو أو دخلػػو أو مػػا ي ػراه مناسػػباً م ػػن
الضػمانات األخػرى ،وللممػوؿ يف ىػذه اضتػػاالت أف
يشػػًتط علػػي اظتسػػتثمر تسػػجيل العقػػار ػتػػل التمويػػل
باشتػو ورىنػػو رشتيػاً لصػػا اظتمػوؿ خػػالؿ فػًتة يتفقػػاف
عليها".
ومل ت ػػنص اظت ػػادة ( )2م ػػن الالئح ػػة الص ػػادرة س ػػنة
 2001علػػى رتلػػة "أو مػػا ي ػراه مناسػػباً مػػن الضػػمانات
األخ ػػرى" وحس ػػناً فع ػػل عن ػػدما ن ػػص يف الالئح ػػة لس ػػنة
 2005عل ػػي ى ػػذه اصتمل ػػة ،وذل ػػك ح ػػىت يعط ػػي اجمل ػػاؿ
للمسػػتثمر يف أف يقػػدـ أي ضػػمانة تتػوافر لديػػة ويقبلهػػا
اظتموؿ حىت يستطيع اضتصػوؿ علػي التمويػل الػذي يسػد
 - 47نصت اظتادة ( )2من الالئحة التنفيذيػة الصػادرة لسػنة  2001علػي
" إذا كػػاف العقػػار ػتػػل التمويػػل غػػري مسػػجل باسػػم البػػائع جػػاز للممػػوؿ
أف يقبػػل -ضػػمانا للتمويػػل – رىػػن أصػػوؿ عقاريػػة ؽتلوكػػو للمسػػتثمر أو
لغػػريه أو كفالػػو شخصػػية مػػن غػػري اظتسػػتثمر أو أوراقػاً ماليػػة بكامػػل قيمػػة
األقساط اظتستحقة أو قبوؿ اظتستثمر تسجيل العقار ػتل التمويل باشتو
ورىن ػ ػ ػ ػ ػػو رىنػ ػ ػ ػ ػ ػاً رشتيػ ػ ػ ػ ػ ػاً لص ػ ػ ػ ػ ػػا اظتم ػ ػ ػ ػ ػػوؿ خ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ ف ػ ػ ػ ػ ػػًتة يتفق ػ ػ ػ ػ ػػاف
عليها"................
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بو حاجتو.
وعلػ ػػى ذلػ ػػك فػ ػػأي غتػ ػػاؿ نتكػ ػػن أف يكػ ػػوف ػت ػ ػالً
خالصػػة القػػوؿ لتػػق للممػػوؿ أخػػذ مػػا ي ػراه مناسػػبا التفاؽ التمويل العقاري ،وبالتايل يكوف أطرفو ىم:
مػن الضػمانات الػػيت يطمػئن إليهػا سػواء قيػد حػق امتيػػاز  -1المس ة ة ةةتثمر :ال ػ ػػذي يك ػ ػػوف يف حاج ػ ػػة إيل مػ ػ ػػاؿ
أو رىػػن رشتػػي أو غريىػػا مػػن الضػػمانات ،وذلػػك ضػػمانا
لتمويل أي غتاؿ يبتغيو.
ألموالو.
 -2الممول :الذي يقػدـ اظتػاؿ إيل اظتسػتثمر يف مقابػل

جة /بناء عقار :وىذا اجملاؿ يكوف أطرافو ىم:
اضتصوؿ علي الضمانات اليت يقبلها.
 -1المق ةةاول :وى ػػو الش ػػخص الطبيع ػػي أو االعتب ػػاري  -3أي طرؼ أخر يكوف لو شأف يف االتفاؽ
الػذي يلتػػزـ بالبنػاء علػػي ارض نتلكهػا اظتسػػتثمر وفقػاً أطراف اتفاق التمويل العقاري في النظام السعودي
التفاؽ التمويل العقاري.
ذكرت منظومة التمويل العقاري السعودي صراحة
 -2المستثمر :وىو الشخص (طبيعي أو اعتباري) أف التمويػػل عقػػاري ىػػو عقػػد وعرفتػػو بأنػػو "عقػػد الػػدفع
الذي نتتلك أرضا وال نتلك اظتاؿ إلقامة اظتباين األجل لتملك اظتستفيد للسػكن" ؽتػا يعػين أنػو عقػد بػني
عليها فيتفق مع اظتقاوؿ علي بناء ىذه اظتباين على اظتستفيد واظتموؿ.
األرض مقابل أقساط.
المستفيد :ىو "كل شخص توجو لو خدمات التمويل
()49

 -3الممول :ىو الذي نتوؿ عملية البناء ولتل ػتل العقاري".
اظتقاوؿ يف حتصيل األقساط اظتستحقة على اظتستثمر الممول العقاري :ىو "البنوؾ التجارية وشركات
مقابل سداد كافة األقساط للمقاوؿ وأخذ التمويل اظترخص عتا مبزاولة نشاط التمويل العقاري ،وال
الضمانات اليت يقبلو علي اظتستثمر.
يكوف طرفا يف ىذا العقد بائع العقار وال اظتقاوؿ ،يف

د /غير ذلك من المجاالت :مل يكن غتاؿ التمويل
العقاري قاصراً علي شراء أو بناء أو ترميم وحتسني
الوحدات العقارية ،بل جاءت اظتادة السادسة من قانوف
التمويل العقاري اظتصري ووسعت نطاؽ ىذا القانوف،
يث يشمل أي غتاؿ من اجملاالت ،كتوز أف تكوف
ػتال التفاؽ التمويل العقاري ،حىت ولو خرجت عن
ىدؼ التمويل العقاري ذاتو الذي ىو توفري اظتساكن
()48
للمحتاجني إليها.
 - 48وقػػد انتقػػدنا ىػػذه التوسػػعة يف اجملػػاالت الػػيت يشػػملها اتفػػاؽ التمويػػل
العقػػاري ونأمػػل مػػن اظتشػػرع أف لتػػدد علػػي سػػبيل اضتصػػر ىػػذه اجملػػاالت
يػث ال متػرج عػػن اعتػدؼ العػػاـ لقػانوف التمويػل العقػػاري اظتصػري وىػػو
توفري اظتساكن للمحتاجني وذوي الدخوؿ اظتنخفضة.

حالة البناء أو الًتميم ،وال الكفيل العيين يف حالة عدـ
امتالؾ اظتستفيد للعقار.فإذا كاف العقار اظتقدـ كضماف
للمموؿ غري ؽتلوؾ للمدين (اظتستفيد  -أو الكفيل
العيين) كاف رىن العقار موقوفا على إجازة موثقو من
اظتالك ،وىذا ما نصت عليو اظتادة ( )3من نظاـ الرىن
العقاري "إذا كاف الراىن غري مالك للعقار اظترىوف،
كاف رىنو موقوفا علي إجازة موثقة من اظتالك ويبدأ
الرىن من تاريخ اإلجازة ،فإذا مل تصدر ىذه اإلجازة
فإف حق الرىن ال يًتتب علي العقار إال من الوقت
الذي يصبح فيو ىذا العقار ؽتلوؾ للراىن" .وتثري ىذه
 -49ـ ( )1من نظاـ التمويل العقاري السعودي.
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اظتادة مشكالت متعددة منها أف الرىن ال يًتتب إال
من الوقت الذي يصبح فيو ىذا العقار ؽتلوكا للراىن،
أي انو إذا وجدت رىوف أخري سابقة على ذلك فإهنا
تكوف عتا األولوية ،ويف ذلك ضياع ضتقوؽ اظتموؿ.
وعلى ذلك نأمل أف يتم النص علي أف تتعدد
الضمانات اليت يقبلها اظتموؿ يف حالة عدـ وجود عقار
ؽتلوؾ للمستفيد ،مثل حق االمتياز وضماف الراتب
والكفالة وغريىا من الضمانات اليت يقبلها اظتموؿ
وتكوف مطمئنة لو ،وذلك يف رتيع غتاالت التمويل
العقاري.

 -2أف تتوافر لديو خربة ال تقل عن ثالث سنوات.
 -3أال يكوف قد سبق اضتكم عليو بعقوبة جنائية أو
يف جرنتة ؼتلة بالشرؼ أو األمانة أو أشهر إفالسو
أو إعساره ما مل يكن قد رد إليو اعتباره.
 -4أف كتتاز االختبار الذي تعده أو تعتمده اعتيئة يف
غتاؿ ختصصو أو اجتيازه الختبارات ؽتاثلة باطتارج
تعتد هبا اعتيئة.
تقػ ػػوـ اعتيئػ ػػة ببحػ ػػث اظتسػ ػػتندات والطلػ ػػب اظتقػ ػػدـ
وتص ػػدر قرارى ػػا بقب ػػوؿ الطل ػػب أو رفض ػػو خ ػػالؿ ستس ػػة
عش ػػر يومػ ػاً مػ ػػن تػ ػػاريخ تقدنت ػػو أو مػ ػػن تػ ػػاريخ اسػ ػػتيفاء
البيانػات ،ظتػن كانػػت مسػتنداتو ناقصػػة ،ويلػزـ أف يكػػوف
القرار (يف حالة الرفض) مسبباً ،ويف رتيع األحواؿ يلػزـ
أف ختط ػ ػػر اعتيئ ػ ػػة مق ػ ػػدـ الطل ػ ػػب ب ػ ػػالقرار (ب ػ ػػالقبوؿ أو
الرفض) خبطاب مسجل بعلم الوصوؿ خالؿ ثالثة أياـ
من تاريخ صدوره(.)51
ولتق ظتقدـ الطلب يف حالػة رفػض طلبػة أف يػتظلم
مػػن قػرار الػرفض خػػالؿ سػػتني يومػاً مػػن تػػاريخ علمػػو أو
أخط ػ ػػاره بقػ ػ ػرار الػ ػ ػرفض ،أم ػ ػػاـ صتن ػ ػػة خاص ػ ػػة ببح ػ ػػث
التظلمات يصدر تشكيلها قرار من الوزير اظتختص.
وتلتزـ ىذه اللجنة بالبػت يف الػتظلم خػالؿ ثالثػني
يومػاً مػػن تػػاريخ تقدنتػػو إىل اللجنػػة( ،)52ويف حالػػة قبػػوؿ
طلػ ػػب القيػ ػػد ،تصػ ػػدر اعتيئػ ػػة إىل مػ ػػن ًب قبولػ ػػو شػ ػػهادة
توضػػح تػػاريخ ورقػػم القيػػد يف اصتػػدوؿ الػػذي تعػػده اعتيئػػة
لذلك ،ويتم جتديد القيد كل ثالث سنوات بشرط عدـ
إخاللػ ػ ػػو بأحكػ ػ ػػاـ القػ ػ ػػانوف أو القواعػ ػ ػػد الػ ػ ػػيت تضػ ػ ػػعها

 - 50كانػػت اظتػػادة ( )40مػػن الالئحػػة لسػػنة  2001قبػػل تعػػديلها تػػنص
علػػي " أف يكػػوف حاصػالً علػػي مؤىػػل متوسػط علػػي األقػػل بالنسػػبة إيل
خػ ػرباء التقي ػػيم ووسػ ػػطاء التموي ػػل العق ػػاري ،ومؤىػ ػػل ع ػػاؿ بالنسػ ػػبة إيل

الوكالء العقاريني "
 - 51ـ  41من الالئحة سنة  2001اليت مل يتم تعديلها
 - 52ـ  42من الالئحة اظتعدلة سنة 2005

أشخاص ترتبط أعمالهم باتفاق التمويل العقاري:
ىناؾ أشخاص ترتبط أعماعتم بنظاـ (اتفاؽ)
التمويل العقاري ،ومع ذلك ليسوا أطرافاً يف ىذا
االتفاؽ ،ونظمهم اظتشرع اظتصري يف قانوف التمويل
العقاري على النحو التايل:

وسيط التمويل العقاري :ىو الشخص الذي يقوـ
بدور الوسيط بني اظتموؿ واظتستثمر ،فهو شخص
مفوض من قبل اظتموؿ يف أف يقوـ بالبحث عن
اظتستثمر والسعي إيل إبراـ العقد أو االتفاؽ معو.وعلي
ذلك فإف عمولتو ،أو أجره ،يأخذىا من اظتموؿ وحتدد
باالتفاؽ بينهم علي أال تتجاوز ( )%2,5من قيمة
التمويل (ـ  50من الالئحة اظتعدلة الصادرة سنة
 .)2005واشًتطت اظتادة ( )40من الالئحة الصادرة
سنة  2005شروطاً معينة يلزـ توافرىا يف وسيط
التمويل حىت يباشر عملو ويقيد باصتهة اإلدارية وىي:
 -1أف يكوف حاصالً علي مؤىل عاؿ(.)50
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اعتيئة(.)53
ولتظ ػ ػػر عل ػ ػػى الوس ػ ػػيط أف يتقاض ػ ػػى أي اج ػ ػػر أو
عمولػػة أو أي منفع ػػة مػػن أي ط ػػرؼ غػػري اظتم ػػوؿ س ػواء
كػػاف اظتسػػتثمر أو غػػريه ،فهػػو يتقاضػػى أجػػرة فقػػط مػػن
اظتمػ ػ ػػوؿ دوف غ ػ ػ ػػريه ،و ػ ػ ػػدود معين ػ ػ ػػة كمػ ػ ػػا س ػ ػ ػػبق أف
أوضحناه.
خبير التقييم العقاري :ىو الشخص الذي لتدد الثمن
األساس ػػي للعق ػػار الض ػػامن التف ػػاؽ التموي ػػل العق ػػاري،
ويطلػب كػل ذي مصػلحة (مػن أطػراؼ اتفػاؽ التمويػػل)
مػػن اطتبػػري العق ػػاري تقيػػيم العقػػار ،وق ػػد يطلػػب الوكي ػػل
العقاري تقييم العقار وحتديد ذتنو وذلك يف حالة التنفيذ
عل ػ ػػى العق ػ ػػار .فق ػ ػػد نص ػ ػػت اظت ػ ػػادة  22م ػ ػػن الالئح ػ ػػة
التنفيذية لقانوف التمويل العقاري علي " لتدد اثناف من
خػ ػ ػرباء التقي ػ ػػيم اظتقي ػ ػػدة أشت ػ ػػاؤىم ل ػ ػػدي اعتيئ ػ ػػة ال ػ ػػثمن
األساس ػي للعقػػار ػتػػل التنفيػػذ بنػػاء علػػي طلػػب الوكيػػل
العقاري علي أف يتم التقييم وفقاً للمعايري اآلتية:
أ-قيمة العقار عند شرائو.
ب-التعديالت اليت طرأت على العقار بعد شرائو.
ج-أثر معدالت التضخم علي سوؽ العقار.
د-القيمة السوقية وقت التقييم لعقػارات ؽتاثلػة يف ذات
اظتنطقة أو يف مناطق مشاهبة "
وبعػػد أف ينتهػػي اطتبػػري مػػن تقييمػػو للعقػػار ،متطػػر
أطراؼ التمويل العقاري خبطاب مسػجل بعلػم الوصػوؿ
بالقيمة اظتقدرة للعقار ،وذلك يف تقرير مكتػوب ومػذيل
بتوقيعػػو وبػرقم وتػػاريخ قيػػده يف اصتػػدوؿ اظتخصػػص لػػدي
اعتيئػ ػػة ،وذلػ ػػك خػ ػػالؿ ثالثػ ػػني يومػ ػػا مػ ػػن تػ ػػاريخ طلػ ػػب
التقييم.
 - 53ـ  43من الالئحة اظتعدلة سنة 2005

ولتظػػر علػػى خ ػرباء التقيػػيم حتديػػد قيمػػة العقػػارات
اظتملوكػػة عتػػم أو ألي مػػن أقػػارهبم حػػىت الدرجػػة الرابعػػة،
ليس ىذا فحسب بل امتدا اضتظػر يف التقيػيم للعقػارات
اظتملوكة ألحد تابعيهم أو شركائهم أو من ينوبوف عنهم
أو حػػىت لػػو كانػػت ىنػػاؾ عالقػػة ت ػربطهم بأحػػد أط ػراؼ
التمويل العقاري (اظتادة  46من الالئحة) وكذلك لتظر
علػيهم شػراء العقػارات الػيت قػاموا بتقييمهػا ،وذلػك حػػىت
يأٌب تقػيمهم دوف أف تشػوبو أي شػائبة تواطػؤ أو اؿتيػاز
لطرؼ علي حساب اآلخر .أما عن تقدير أتعاهبم فقػد
نصت اظتادة ( )48من الالئحة على "يضع غتلس إدارة
اعتيئة قواعد وإجراءات تقدير أتعاب خرباء التقييم".
أمػػا حالػػة إذا اعػػًتض أحػػد أطػراؼ اتفػػاؽ التمويػػل
العقاري على ما قاـ بو اطتبري من تقييم ،فيقػدـ الطػرؼ
اظتعًتض طلب إيل اعتيئة بتكليف خبريين آخرين ليقوموا
بإعػػادة التقي ػػيم مػػرة أخ ػػري ،ويتحمػػل الط ػػرؼ اظتع ػػًتض
مصاريف وأتعاب ىذاف اطتبريين (ـ  47من الالئحة).

-3الو يل العقاري:
وإف كاف ىذا الشخص ال يظهر قبل أو أثناء إبراـ
اتفػاؽ التمويػػل ،إال أنػو مػرتبط باتفػاؽ التمويػػل العقػػاري
بعد إبرامو وعند إخالؿ اظتستثمر بتنفيذ التزاماتو ،فكاف
لزامػ ػ ػػا أف نوضػ ػ ػػح طبيعػ ػ ػػة عملػ ػ ػػو ودوره حػ ػ ػػىت يكتمػ ػ ػػل
البحث.
ويعػ ػػني الوكيػ ػػل العقػ ػػاري مػ ػػن قبػ ػػل قاضػ ػػي التنفيػ ػػذ
ظتباشرة إجػراءات بيػع العقػار بػاظتزاد العلػين يف حالػة عػدـ
قيػػاـ اظتسػػتثمر بالوفػػاء بالتزاماتػػو ،ويلػػزـ أف تنطبػػق عليػػو
الش ػػروط الس ػػابق ذكرى ػػا يف خػ ػرباء التقي ػػيم ونت ػػر ب ػػنفس
اإلجراءات واظتراحل السابقة.
ويكػػوف لكػػل ذي مصػػلحة أف يطلػػب مػػن قاضػػي
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التنفي ػػذ اس ػػتبداؿ الوكي ػػل العق ػػاري ،وإذا تب ػػني للقاض ػػي
جدية األسباب فإنو يأمر باستبدالو.
وال يًتتب على غترد تقدًن طلػب االسػتبداؿ وقػف
إج ػراءات التنفي ػػذ ح ػػىت ال يس ػػتخدـ ى ػػذا اضت ػػق يف غ ػػري
ػتل ػػو ،ولك ػػن كت ػػوز للقاض ػػي أف ي ػػأمر بوق ػػف إجػ ػراءات
التنفيػػذ إذا رأي وجػػود أسػػباب جديػػة تػػدعوه لػػذلك (ـ
 17من قانوف التمويل العقاري اظتصري).
أمػػا عػػن أتعػػاب الوكيػػل العقػػاري فإهنػػا حتػػدد بق ػرار
م ػػن ق ػػاض التنفي ػػذ ،بع ػػد االنته ػػاء م ػػن عملي ػػة اظتزاي ػػدة،
وذلك وفقاً ظتا بذلو ىذا الوكيل مػن جهػد ووقػت إلؾتػاز
البيع.
ويف رتيع األحواؿ كتػب أال تتجػاوز أتعػاب الوكيػل
العقاري عن ثالثة يف اظتائة من القيمة اليت رسا هبا اظتػزاد
(ـ 26من الالئحة).
ىػػذا وقػػد حتػػدث القػػانوف عػػن الوكيػػل العقػػاري يف
العديػػد م ػػن اظت ػواد منه ػػا ـ  19،20 ،18 ،16،17ومل
يرد بالالئحة التنفيذية فصل مستقل يوضح مهاـ الوكيل
العق ػػاري مثلمػ ػػا فع ػػل بالنسػ ػػبة طتػ ػرباء التقيػ ػػيم ووسػ ػػطاء
التمويػػل العقػػاري ،حيػػث خصػػص لػػألوؿ الفصػػل الثػػاين
وأفرد للثاين الفصػل الثالػث ،وذلػك رغػم األقتيػة الكبػرية
للدور الذي يقوـ بو الوكيل العقاري.
-4شر ة التأمين:
لتػ ػػق للممػ ػػوؿ أف يشػ ػػًتط علػ ػػى اظتسػ ػػتثمر القيػ ػػاـ
بالتػػأمني لػػدي أحػػدي شػػركات التػػامني اظتص ػرية ،وذلػػك
رغ ػػم م ػػا أخ ػػذه اظتم ػػوؿ م ػػن ض ػػمانات عل ػػي اظتس ػػتثمر،
فيجوز اصتمػع بػني ىػذه الضػمانات وىػذا التػأمني وذلػك
كلو يصب يف مصلحة اظتموؿ لكي يكوف مطمئن علي
أموالو ،وإف تعثر اظتستثمر يف تسديد األقساط لن يفقػد

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
هصطفى امحد إبراهين نصر

األمػ ػ ػواؿ ػتػ ػ ػػل التمويػ ػ ػػل بسػ ػ ػػبب وجػ ػ ػػود العديػ ػ ػػد مػ ػ ػػن
الضػمانات الػػيت مػػن ضػمنها التػػأمني ظتصػػلحة اظتمػػوؿ (ـ
 56من الالئحة لسنة .)2005
مػػن رتػػاع مػػا تقػػدـ فػػإف كػػل مػػن وس ػيط التمويػػل
وخبػػري التمويػػل والوكيػػل العقػػاري وشػػركة التػػأمني ليس ػوا
طرفاً يف اتفاؽ التمويل ،وذلػك ألف ىػذا االتفػاؽ ينعقػد
دوف اضتاجة إيل موافقتهم( ،)54بل إف حقوقهم وعملهم
مرتبط باتفاؽ التمويل العقػاري دوف أف يكػوف عتػم حػق
اظتوافقة أو االعًتاض علي ىذا االتفاؽ.
النظام السعودي:
مل تعرؼ منظومة التمويل العقاري وسطاء التمويل
العقػ ػ ػػاري وال الػ ػ ػػوكالء العقػ ػ ػػاريوف ،وإف كػ ػ ػػاف اجملتمػ ػ ػػع
السػػعودي يعػػرؼ خبػػري التقيػػيم العقػػاري ،إال أنػػو مل يػػرد
النص عليو يف منظومة التمويل العقاري السعودي.
وعليو فإف شركات التمويػل تلجػأ إىل خبػري التقيػيم
الذي يتمتع بقدر من الدراية العمليػة بسػوؽ العقػارات،
ويقوـ بتقييم العقار الضامن وذتنو األساسي ويعػد تقريػرا
بذلك يودعو لدي شركة التمويل.
وىذه العملية تكػوف يف حالػة طلػب شػركة التمويػل
ذل ػػك فق ػػط ،أم ػػا إذا مل تطلبه ػػا ،ف ػػال م ػػانع م ػػن إعط ػػاء
التمويػل طبقػػا ظتعػايري أخػػري تراىػػا مناسػبة لتحديػػد قيمػػة
العق ػػار الض ػػامن ،وذل ػػك خب ػػالؼ اظتش ػػرع اظتص ػػري كم ػػا
سبق وأف أوضحنا.
أمػػا بالنسػػبة لشػػركات التػػأمني :فقػػد نصػػت اظتػػادة
( )6من نظاـ التمويل العقاري علي:
"للمم ػ ػػولني العق ػ ػػاريني وش ػ ػػركات إع ػ ػػادة التموي ػ ػػل
العقاري تغطية ؼتاطر التمويل العقاري بالتأمني التعاوين
 - 54د /أنتن سعد سليم ،اظترجع السابق ،ص 46
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بتاريخ 1425/4/5ىػ(.)56
وعل ػػى ذل ػػك ف ػػالفرؽ واض ػػح ب ػػني الت ػػأمني التع ػػاوين
والت ػػأمني التج ػػاري ،فالت ػػأمني التع ػػاوين عق ػػد م ػػن عق ػػود
التربع ػػات ال يه ػػدؼ إىل حتقي ػػق الػ ػربح ب ػػل يهػ ػدؼ إىل
الوقػػوؼ ػوار مػػن أصػػابتو مصػػيبة مػػن أعضػػائو وذلػػك
خبالؼ التأمني التجاري.
ومػ ػػن ضػ ػػمن األنشػ ػػطة الرئيسػ ػػية للشػ ػػركة الوطنيػ ػػة
للتػ ػػأمني التعػ ػػاوين تقػ ػػدًن كافػ ػػة خػ ػػدمات التػ ػػأمني مػ ػػن
سػ ػ ػػيارات ،حريػ ػ ػػق ،طاقػ ػ ػػة ،تػ ػ ػػأمني طػ ػ ػػيب ،ىندسػ ػ ػػي،
طرياف ......،وغريىا.

وفقا ألحكاـ الالئحة" فالتأمني ىنا اختياري لتػق لكػل
من شركات التمويل وإعادة التمويل أف تلجأ إليو وذلك
لتغطية ؼتاطر التمويل العقاري.
وقػػد نص ػػت اظتػػادة ( )4،2م ػػن النظػػاـ الس ػػابق أف
مػ ػ ػػن ضػ ػ ػػمن اختصاصػ ػ ػػات اظتؤسسػ ػ ػػة "-4الًتخػ ػ ػػيص
لش ػ ػػركات الت ػ ػػأمني التع ػ ػػاوين بتغطي ػ ػػة اظتخ ػ ػػاطر اظتتعلق ػ ػػة
بالتموي ػػل العق ػػاري وفق ػػا لنظ ػػاـ مراقب ػػة ش ػػركات الت ػػأمني
التعػ ػػاوين" ،وبنػ ػػاء علػ ػػي ذلػ ػػك يكػ ػػوف تعريػ ػػف التػ ػػأمني
التع ػ ػػاوين بأن ػ ػػو "أف كتتم ػ ػػع ع ػ ػػدة أش ػ ػػخاص معرض ػ ػػني
ألخطػ ػػار متش ػ ػػاهبة ويػ ػػدفع ك ػ ػػل مػ ػػنهم اش ػ ػًتاكا معين ػ ػػا
وختصص ىذه االشًتاكات ألداء التعويض اظتستحق ظتن
يصػػيبو الضػػرر ،وإذا زادت االش ػًتاكات علػػي مػػا صػػرؼ
من تعويض كاف لألعضاء حق اسًتدادىا ،وإذا نقصت
طولػ ػػب األعضػ ػػاء باش ػ ػًتاؾ إضػ ػػايف لتغطيػ ػػة العجػ ػػز أو
()55
أنقصت التعويضات بنسبة العجز".
وعلى ذلك فشركة التأمني التعػاوين ال تسػعي إىل حتقيػق
الػ ػ ػربح ،بػ ػ ػػل تسػ ػ ػػعي إىل ختفي ػ ػػف اطتسػ ػ ػػائر الػ ػ ػػيت تلػ ػ ػػم
باألعضػػاء اظتكػػونني للشػػركة ،فهػػؤالء األعضػػاء يكونػػوف
الشػػركة بغػػرض التعػػاوف علػػي حتمػػل أي مصػػيبة قػػد حتػػل
بأحدىم.
وتأسس ػػت الش ػػركة الوطني ػػة للت ػػأمني التع ػػاوين س ػػنة
 1986كشػركة مسػاقتة سػعودية كانػت ؽتلوكػو بالكامػل
ظتؤسسات حكومية سعودية وىي صندوؽ االستثمارات
العامػػة  ،%50اظتؤسسػػة العامػػة للتأمينػػات االجتماعيػػة
 ،%25صندوؽ معاشات التقاعد  ،%25وقد باعػت
الدول ػػة  %70م ػػن أس ػػهم الش ػػركة وطرح ػػت لالكتت ػػاب
العػػاـ للم ػواطنني وذلػػك بق ػرار غتلػػس الػػوزراء رقػػم 112

وتتمثل تلك الشروط في اآلتي:
 -1كت ػػب أف تك ػػوف رتي ػػع إج ػراءات التموي ػػل العق ػػاري
واضػ ػػحة وػتػ ػػددة للمسػ ػػتثمر دوف غمػ ػػوض ،وىػ ػػذا
الوض ػػوح يت ػػيح للمس ػػتثمر معرف ػػة حقوقػ ػو والتزامات ػػو،
ويف ذلػػك ضػػمانو كبػػرية لػػو حػػىت ال يػػأٌب اتفاقػػو علػػى
غػري بينػة ومعرفػة بػػأمور التمويػل العقػاري ،ويعػد ىػػذا
الشػ ػػرط الزم ػ ػاً قبػ ػػل التوقيػ ػػع علػ ػػي اتفػ ػػاؽ التمويػ ػػل
العقػ ػػاري ،والزمػ ػاً أيضػ ػػا بعػ ػػد التوقيػ ػػع وأثنػ ػػاء تنفيػ ػػذ
أطػ ػراؼ االتف ػػاؽ لتعه ػػداهتم ،فيلت ػػزـ اظتم ػػوؿ ب ػػإبالغ
اظتسػ ػػتثمر شػ ػػهرياً ميػ ػػع البيانػ ػػات اظتتعلقػ ػػة باتفػ ػػاؽ
التمويل العقاري ومثاؿ ذلك:
 -قيمة األقساط اظتستحقة علي اظتستثمر وتكػاليف

 -55د /الضرير ،العذر وأثره يف العقود ،ص 638مطبوعات دلو الربكة

 -56صحيفة االقتصادية العدد 4064

المطلب الثالث

الشروط الالزم توافرىا في اتفاق التمويل
وضػع اظتشػرع عػػدة شػروط يلػػزـ أف تتػوافر يف اتفػػاؽ
التمويػػل العقػػاري وذلػػك ضػػماناً لتنفيػػذ أطػراؼ االتفػػاؽ
لبنوده.
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التمويل اظتتبقية واليت أبداىا اظتموؿ.
 أيػػة رس ػػوـ أو تك ػػاليف أو مص ػػاريف ًب خص ػػمهامن حساب اظتستثمر.
وذلك حىت يكوف اظتستثمر علي علم كايف مبقدار
ما سدده من أقساط ومصاريف للمموؿ ومقدار ما
تبقي من قيمة الدين ،وإذا وجدت أية إضافات فوؽ
ذلك يقررىا اظتموؿ يكوف اظتستثمر علي علم هبا ،وإذا
مل يرضي هبذه اإلضافات فلو أف يقدـ شكوى إىل
اإلدارة العامة لشكاوي اظتتعاملني ومكافحة الغش
اظتوجودة باعتيئة ،واليت ترفع تقريرىا إيل صتنة فض
اظتنازعات اليت نشأت بقرار من رئيس اعتيئة العامة
للرقابة اظتالية رقم  120لسنة  2009وذلك تنفيذا
لقرار وزير االقتصاد رقم  599لسنة .)57(2001
-2كتػػب أف يتضػػمن اتفػػاؽ التمويػػل العقػػاري الشػػروط
اليت ًب قبوعتا من البائع واظتشًتي يف شأف بيع العقار
بالتقسػيط ،فاتفػاؽ التمويػل العقػاري يلػزـ أف لتتػػوي
عل ػػي الش ػػروط ال ػػيت ارتض ػػاىا الب ػػائع واظتش ػػًتي عل ػػي
عملية البيع ،ويلزـ أف تكوف نية وإرادة الطرفني علي
أف شكل البيع بيعاً بالتقسيط ،فقد علمنا أف اتفاؽ
التمويل ىو اتفاؽ ثالثي األطراؼ ،كأنو يضػم عقػد
بيػػع بالتقسػػيط ودتويػػل ،فكػػاف يلػػزـ أف تكػػوف كاف ػػة
بنود عقد البيع بالتقسيط موجودة هبذا االتفاؽ حىت
 -57ق ػرارات ىػػذه اللجنػػة غػػري ملزمػػة ،ويعػػد اللجػػوء إيل ىػػذه اللجنػػة غػػري
ؼتل ق اظتستثمر يف اللجوء إيل القضاء مباشرة.
ولتق ألي من طػريف النػزاع أف لتصػل علػي صػورة رشتيػة مػن قػرار اللجنػة
لتقدنتػػو للمحكمػػة اظتختصػػة ،ولػػيس للشػػاكي أف يلجػػأ مباشػػرة إيل
صتنة فض اظتنازعات ،وإفتا يلتػزـ بػاف يتقػدـ أوال بشػكواه إيل اإلدارة
العام ػػة لشػ ػػكاوي اظتتع ػػاملني ومكافحػ ػػة الغػ ػػش ال ػػيت تقػ ػػوـ بدراسػ ػػة
الشػػكوى وإبػػداء الػرأي بشػػأنو خػػالؿ شػػهر مػػن تقػػدًن الطلػػب وعتػػا
أف توصي بعرض األمر علي صتنة فض اظتنازعات.
 انظر يف ذلك القرار رقم  120لسػنة  2009الصػادر مػن رئػيساعتيئة العامة للرقابة اظتالية.
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ال ي ػ ػػتم إحال ػ ػػة أي بيان ػ ػػات إيل عق ػ ػػد خػ ػ ػػارجي أو
مس ػػتند أخ ػػر ،فك ػػاف اتف ػػاؽ التموي ػػل ش ػػامل صتمي ػػع
البيانات الالزمة ،مبا يف ذلك بياف شامل للعقار من
حيث حدوده ومساحتو ووصفو الدقيق ،وأيضػا ذتنػو
اإلرتايل.
ويسري ىذا الشرط أيضا علي باقي غتاالت
التمويل العقاري ،سواء لغرض الًتميم والتحسني أو
البناء أو غريىا من اجملاالت األخرى ،يث تتم ىذه
اجملاالت بالتقسيط ظتصلحة اظتستثمر.
-3عدد وقيمة أقساط باقي الثمن :بعد الًتاضي ،علػي
كػوف االتفػاؽ يػػتم بالتقسػيط ،كػػاف يلػزـ أف يتضػػمن
اتفػ ػػاؽ التمويػ ػػل قيمػ ػػة كػ ػػل قسػ ػػط وعػ ػػدد األقسػ ػػاط
وكيفيػػة الوفػػاء هبػػذه األقسػػاط ،ومقػػدار اظتعجػػل مػػن
ال ػ ػ ػ ػ ػػثمن ال ػ ػ ػ ػ ػػذي تس ػ ػ ػ ػ ػػلمو الب ػ ػ ػ ػ ػػائع (أو اظتق ػ ػ ػ ػ ػػاوؿ
أو ،)...............ويلزـ أف تكوف ىذه البيانات
واضحة بال لبس أو غموض.
ويلزـ أف يرفق باتفاؽ التمويل العقاري جدوؿ
ببياف األقساط اظتستحقة أو ملحق (يف حالة كوف غتاؿ
التمويل لبناء عقار) من األطراؼ الثالثة يبني كيفية
سداد اظتموؿ ظتستحقات اظتقاوؿ.
أما يف حالة الًتميم والتحسني فإنو يلزـ أف يرفق
باالتفاؽ ملحق موضحا بو تفاصيل وعناصر
الًتميم/التحسني اظتتفق علي اؾتازىا ،من حيث
موضوعها ومواصفاهتا والرسوـ اطتاصة هبا والكميات
الالزمة عتا ومقايسات األعماؿ ،وغري ذلك من
التفاصيل ،وبياف بكيفية سداد اظتموؿ ظتستحقات
اظتقاوؿ.
-4يلزـ أف يتضػمن اتفػاؽ التمويػل العقػاري بنػداً بقبػوؿ
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الب ػػائع أو اظتق ػػاوؿ أو ....حوال ػػة حقوق ػػو يف إقس ػػاط
ال ػ ػػثمن اإلرت ػ ػػايل إيل اظتم ػ ػػوؿ ،وذل ػ ػػك عل ػ ػػي ىيئ ػ ػػة
أقسػػاط ،وإق ػرار يف ذات البنػػد بػػأف البػػائع (واظتقػػاوؿ
و )....قد تسلم الدفعة اظتقدمة من اظتقابل اظتعجل.
-5التزاـ البائع (يف حالة الشراء) بتسجيل العقار باسم
اظتشًتي خالية من أي حقوؽ عينية علػي الغػري ،مػع
التزاـ اظتشًتي بقيد حق امتيػاز الػثمن احملالػة أقسػاطو
إيل اظتمػػوؿ ،وسػػنتحدث الحق ػاً بالتفصػػيل عػػن ىػػذا
الشرط.
-6الت ػزاـ أط ػراؼ االتفػػاؽ بإعطائػػو تارمت ػاً ثابت ػاً ،فػػنحن
علػ ػػي علػ ػػم بػ ػػأف إثبػ ػػات التػ ػػاريخ للعقػ ػػارات يػ ػػتم يف
مكت ػ ػ ػػب التوثي ػ ػ ػػق الت ػ ػ ػػابع ل ػ ػ ػػع العق ػ ػ ػػار دوف غ ػ ػ ػػريه
(اختصػ ػ ػػاص مكػ ػ ػػاين) ،ورغبػ ػ ػػة يف التسػ ػ ػػهيل علػ ػ ػػي
اظتتعػ ػػاملني بالتمويػ ػػل العقػ ػػاري فػ ػػإف إثبػ ػػات التػ ػػاريخ
التف ػػاؽ التموي ػػل يك ػوف يف أي مكت ػػب توثي ػػق عل ػػي
مستوي اصتمهورية ،بل ولتق ألطراؼ اتفاؽ التمويل
العقػ ػػاري توثيػ ػػق ى ػ ػػذا االتفػ ػػاؽ أو التصػ ػػديق عل ػ ػػي
توقيعػ ػػات ذوي الشػ ػػأف فيػ ػػو حسػ ػػب األح ػ ػواؿ دوف
اضتاجػ ػػة إيل التأشػ ػػري عليهػ ػػا بالصػ ػػالحية للشػ ػػهر أو
القيد من مأمورية الشهر العقاري.
 – 7يل ػ ػػزـ أف يك ػ ػػوف اتف ػ ػػاؽ التموي ػ ػػل العق ػ ػػاري عل ػ ػػي
أح ػػدي النم ػػاذج اظتع ػػدة م ػػن قب ػػل ال ػػوزير اظتخ ػػتص،
واعتقػػد أف ىػػذه النمػػاذج الصػػادرة ىػػي علػػي سػػبيل
االسًتشػػاد ألط ػراؼ اتفػػاؽ التمويػػل العقػػاري ،فيلػػزـ
مػػن جهػػة أف يلتزمػوا هبػػذه النمػػاذج وفقػاً ظتػػا جػػاء هبػػا
من بنود وشروط (ألهنا تطابق القػانوف) ،ومػن جهػة
أخ ػػري كت ػػوز لألطػ ػراؼ أف يض ػػيفوا إليه ػػا أي ش ػػرط
أخر قد يري أحدىم أنو ضروري ويرتضيو الباقي.

إذا فشكل النموذج ملزـ ،أما البنود فيجوز
اإلضافة فقط عليها بشرط رضاء باقي أطراؼ اتفاؽ
التمويل العقاري.
-8يلػ ػػزـ أف يتضػ ػػمن اتفػ ػػاؽ التمويػ ػػل العقػ ػػاري كيفيػ ػػة
التعجي ػػل بالوف ػػاء بك ػػل أو بع ػػض أقس ػػاط التموي ػػل،
فق ػػد يرغ ػػب اظتس ػػتثمر ،أثن ػػاء تنفي ػػذ اتف ػػاؽ التموي ػػل
العقاري ،يف سداد بعض أو كل األقساط اظتستحقة
عليو ،فنص القػانوف علػي جػواز ذلػك يف اظتػادة ()9
م ػػن ق ػػانوف التمويػ ػػل العق ػػاري "كت ػػوز للمسػ ػػتثمر أف
يعج ػػل الوف ػػاء بأقس ػػاط ال ػػثمن أو بالتموي ػػل كل ػػو أو
بعض ػ ػػو ،ويف ى ػ ػػذه اضتال ػ ػػة ي ػ ػػتم خف ػ ػػض األقس ػ ػػاط
اظتسػ ػػتحقة مبػ ػػا يتناسػ ػػب مػ ػػع تعجيػ ػػل الوفػ ػػاء وفق ػ ػاً
للقواعػ ػ ػػد الػ ػ ػػيت حتػ ػ ػػددىا الالئحػ ػ ػػة التنفيذيػ ػ ػػة عتػ ػ ػػذا
القانوف".
وقد نصت اظتادة ( )11من الالئحة اظتعدلة لسنة
 2005علي "إذا رغب اظتستثمر يف التعجيل بالوفاء
بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل وجب عليو
إخطار اظتموؿ قبل موعد السداد اظتعجل بفًتة ال تقل
عن شهر ويتم يف ىذه اضتالة خفض األقساط
اظتستحقة عليو وفقاً صتدوؿ يرفق باتفاؽ التمويل لتدد
القيمة اظتخفضة اليت يتم الوفاء هبا سب التاريخ الذي
()58
يتم الوفاء فيو من سنوات أقساط التمويل".
وعلي ذلك فيلزـ أف يرفق باتفاؽ التمويل العقاري
جدوؿ لتدد القيمة اظتخفضة من األقساط اليت يلتزـ هبا
اظتموؿ يف حاؿ قياـ اظتستثمر بسداد بعض أو كل
األقساط اظتستحقة علية ،وذلك مقارنة بالوقت الذي
 - 58كانػػت اظتػػادة (  )11مػػن الالئحػػة الصػػادرة سػػنة  2001تػػنص علػػي
أن ػػو يلت ػػزـ أف ي ػػتم إخط ػػار اظتم ػػوؿ برغب ػػة اظتس ػػتثمر بالتعجي ػػل يف الوف ػػاء
بالثمن قبل موعد السداد اظتعجل بقًتة ال تقل عن ثالثة أشهر.
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يتم الوفاء فيو بباقي أقساط الثمن اظتستحقة.
-9ال كت ػػوز أف يزي ػػد قس ػػط التموي ػػل عل ػػى  %40م ػػن
غتموع دخل اظتستثمر ،أما ذوي الػدخوؿ اظتنخفضػة
فال يزيد قسط التمويل عن .%25
النظام السعودي:
ذكرنا من قبل أف منظومة التمويل العقاري
السعودي تعترب اتفاؽ التمويل العقاري عقدا ملزما
صتانبني ،قتا اظتموؿ العقاري واظتستفيد ،وعلى ذلك فقد
وردت عدة شروط يلزـ توافرىا يف عقد التمويل العقاري
ىي:
 -1أال متالف عقد التمويل العقاري أحكاـ الشريعة
()59
اإلسالمية الغراء:
وقد ورد بنظاـ مراقبة شركات التمويل عدة عقود
نتكن منح التمويل بناءا عليها مثل البيع بالتقسيط،
والتأجري التمويلي ،وىذه العقود ىي علي سبيل اظتثاؿ
وليس اضتصر ،فيحق للمموؿ أف يأخذ بغريىا طاظتا أهنا
من الناحية الشرعية جائزة.
 -2االلتزاـ باظتعايري واإلجراءات اظتتعلقة بالتمويل
العقاري واليت تصدرىا اظتؤسسة "مؤسسة النقد
العريب السعودي" (اظتادة ( )5/2من نظاـ التمويل
العقاري) .ليس ىذا وحسب ،بل كتب على
اظتؤسسة مراجعة رتيع فتاذج عقود التمويل العقاري
اليت يصدرىا اظتموؿ ،وتتأكد من مطابقتها لتلك
اظتعايري .وأضافت تلك اظتادة نص يؤكد علي ضرورة
زتاية اظتستفيد وعدـ اصتور عليو ،وذلك بأف جعلت
للمؤسسة حق التحقق من ذلك.
 -3االلتزاـ مبعايري تكلفة التمويل وطريقة احتسابو
 -59ـ ( )3نظاـ التمويل العقاري السعودي

اجمللد  3العدد  2شوال 3435هـ (يوليو 2034م)
هصطفى امحد إبراهين نصر

واليت حتددىا اظتؤسسة( ،)60ويف ذلك أيضا زتاية
للمستفيد ،حيث نتكنو بناء علي ذلك مقارنة
األسعار اليت لتددىا اظتموؿ ،واليت صدرت عن
اظتؤسسة ،حىت ال يكوف يف غنب أثناء التعاقد أو
يقع فريسة للمموؿ.
 -4كتب أف يكوف للمستفيدين سجل ائتماين لدي
أحد مقدمي اطتدمة اظترخص عتم وفقا لنظاـ
اظتعلومات االئتمانية ،وأف تدرج فيو بيانات سلوكو
االئتماين خالؿ مدة التمويل ،وحتدد الالئحة
وتعليمات اظتؤسسة اضتد األدىن ظتدة سجل اظتستفيد
()61
وبيانات السجل خالؿ مدة التمويل.
المبحث الثاني

حقوق والتزامات أطراف اتفاق التمويل العقاري
نبني يف ىذا اظتبحث حقوؽ والتزامات أطراؼ
اتفاؽ التمويل ،وفقاً ظتا جاء بو قانوف التمويل العقاري
والالئحة التنفيذية لو (مطلب أوؿ) ،مع بياف ظتا
استحدثو اظتشرع اظتصري من حل لتوفري السيولة
للمموؿ (التوريق) وذلك كحق من حقوقو (مطلب
ثاف) وفقاً ظتا يلي:

 -60ـ (  )7/2من النظاـ السابق
 -61ـ ( )7من النظاـ السعودي
وكػل ذلػك يعػد يف نفػس الوقػت مػن حقػوؽ اظتسػتفيد والتزامػات اظتمػوؿ الػػيت
وردت بش ػػكل صػ ػريح يف مػ ػواد منظوم ػػة التمويػ ػػل العق ػػاري السػ ػػعودي،
وحسػػن فعػػل اظتشػػرع ونأمػػل يف اظتزيػػد ،رعايػػة لفئػػة يف اجملتمػػع حتتػػاج إيل
زتاي ػػة فعال ػػة ،ح ػػىت ال تق ػػع فريس ػػة تعس ػػف اظتم ػػوؿ ،واحتي ػػاج اظتس ػػتفيد
الشديد للمسكن.
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ضوابط التوويل العقاري يف النظاهني املصري والسعودي.......

المطلب األول

حقوق والتزامات أطراف اتفاق التمويل العقاري

 -1المستثمر:

أ -التزامات المستثمر:
ىناؾ عدة التزامات تقع علي عاتق اظتستثمر يف
مواجهة اظتموؿ ،ورد النص عليها يف قانوف التمويل
العقاري اظتصري والالئحة التنفيذية لو ،وىذه االلتزامات
تعد يف نفس الوقت حقوؽ للمموؿ ،ومن أىم ىذه
االلتزامات ما يلي:
 .1يقدـ اظتستثمر إيل اظتموؿ إثبات دخلو ،سواء كاف
ىذا اإلثبات بشهادة من مصلحة الضرائب ،أو
بشهادة معتمدة من جهة عملو ،وكتوز تقدًن أي
مستند أخر خالؼ ذلك يطمئن إليو اظتموؿ.
 .2كتوز للمموؿ أف يشًتط علي اظتستثمر قياـ األخري
بالتأمني بقيمة حقوؽ اظتموؿ الواردة باتفاؽ التمويل
العقاري ،ضد ؼتاطر عدـ الوفاء بسبب الوفاة أو
العجز ،ويلتزـ اظتستثمر بالقياـ هبذا التأمني لدي
شركة تامني مصرية ،ويتم إضافة قيمة قسط التأمني
إيل تكلفة التمويل اليت يلتزـ اظتستثمر بسداده إيل
اظتموؿ ليقوـ بسداده إيل شركة التأمني ( ،)62ويظل
التأمني مستمراً طاظتا وجدت مستحقات للمموؿ
يف ذمة اظتستثمر.
 .3يلتزـ اظتستثمر بسداد األقساط اظتستحقة عليو
(طبقا التفاؽ التمويل) يف اظتواعيد اظتتفق عليها دوف
أخالؿ.
وإذا أخل اظتستثمر هبذا االلتزاـ فيحق للمموؿ بعد
مضي ثالثني يوماً من تاريخ استحقاؽ ىذه األقساط،
 - 62ـ  56من الالئحة

أف ينذر اظتستثمر بضرورة االلتزاـ بسداد ىذه األقساط
اظتستحقة عليو أو أف يقدـ ضمانا كافياً وذلك خالؿ
()63
ستني يوماً على األقل من تاريخ اإلنذار.
وإذا انقضت ىذه اظتدة ( 60يوماً) ومل يقم
اظتستثمر بالوفاء باألقساط اظتتأخرة ومل يقدـ ضمانا
لتسديد ىذه األقساط ،يًتتب على ذلك حلوؿ أجاؿ
()64
األقساط اظتتبقية ،ومن ٍب التنفيذ علي العقار.
ويقػع علػي اظتسػتثمر التزامػا أخػر وىػو اضتفػاظ علػي
العقار من أي نقص يقلل من قيمتو،حيث نصت اظتادة
( )12مػػن القػػانوف علػػي ".....عنػػد ثبػػوت نقػػص ؼتػػل
بضماف اظتموؿ لقيمة العقار بفعل أو إقتاؿ اظتستثمر أو
ش ػػاغل العق ػػار ك ػػم قض ػػائي واج ػػب النف ػػاذ أف ين ػػذر
اظتس ػ ػػتثمر بالوف ػ ػػاء أو بتقػ ػ ػػدًن ض ػ ػػماف ك ػ ػػاؼ سػ ػ ػػب
األحواؿ"........
وقة ةةد ورد مثة ةةل ىة ةةاا االلت ة ةزام فة ةةي منظومة ةةة التموية ةةل
العقاري السعودي:
حيػ ػػث نصػ ػػت اظتػ ػػادة ( )13مػ ػػن مشػ ػػروع الػ ػػرىن
العقػػاري السػػعودي علػػي" :يلتػػزـ ال ػراىن باحملافظػػة علػػي
سػالمة العقػػار اظترىػوف حػػىت تػاريخ وفػػاء الػدين وللمػرهتن
االعًتاض علي رتيػع مػا مػن شػأنو إنقػاص قيمػة اظترىػوف
أو تعريضػ ػ ػػو للهػ ػ ػػالؾ أو العيػ ػ ػػب ولػ ػ ػػو أف يتخػ ػ ػػذ مػ ػ ػػن
اإلجػراءات التحفظيػػة النظاميػػة مػػا يضػػمن سػػالمة حقػػو
ولو الرجوع بالنفقات علي الراىن".
وإذا ثبت وجود نقص يف قيمة اظترىوف أو إذا وجد
مػانع نتنػع اظتػرهتن مػن اسػػتيفاء حقػو منػػو عتػالؾ أو عيػػب
أو استحقاؽ فيختلف اضتكم تبعا لػ:
 - 63اظتادة  13،13من قانوف التمويل العقاري اظتصري
 - 64انظ ػػر أيض ػػا اظت ػػادة  17م ػػن الالئح ػػة التنفيذي ػػة ال ػػيت وض ػػعت ش ػػروط
وبيانات اإلنذار اظتوجو إيل اظتستثمر.
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 .1إذا حػػدث ذلػػك بس ػػبب تعػػد أو تف ػريط أو ت ػػدليس
ؽتػػن بيػػده الػػرىن ،س ػواء كػػاف راىنػػا أـ حػػائزا ،فيحػػق
للم ػرهتن مطالبػػة ال ػراىن بزيػػادة الػػرىن بالقػػدر الػػذي
نقػػص منػػو ،أو أف يقػػدـ رىنػػا ؽتػػاثال ،وإذا مل يفعػػل
ذلك إلزاـ من بيده الرىن بسػداد الػدين وفقػا ظتعػايري
السداد اظتبكر.
 .2أمػػا إذا كػػاف اعتػػالؾ آو الػػنقص لسػػبب ال يرجػػع إىل
الراىن أو اضتائز ،فإف ما بقي من الرىن ،أو ما حل
ػتلػ ػ ػػو يكػ ػ ػػوف رىنػ ػ ػػا مكانػ ػ ػػو ،وذلػ ػ ػػك وفقػ ػ ػػا ظترتبتػ ػ ػػو
()65
احملددة
ونصت اظتادة ( )12من نظاـ الرىن العقاري على
أف " غلػو الػػرىن ظتالكػو ونفقتػػو عليػو وإدارة اظترىػػوف حػػق
ظتالكو مبا ال متل لتق اظترهتن".
ونصػػت اظتػػادة ( )16علػػى "إذا وقعػػت أعمػػاؿ مػػن
شػػأهنا أف تعػػرض العقػػار اظترىػػوف للهػػالؾ أو جتعلػػو غػػري
كػػاؼ للضػػماف فللمػرهتن أف يطلػػب مػػن احملكمػػة وقػػف
ىذه األعماؿ واختاذ الوسائل اليت دتنع وقوع الضرر وفقا
ألحكاـ القضاء اظتستعجل".
ونعود إلي النظام المصري:
ويلتزـ اظتستثمر أيضا بسداد مقدار اظتعجل من ذتن
البيع (أو الثمن احملدد يف أي غتاؿ أخر غري البيع) إىل
اظتشًتي ويلزـ أف يتضمن اتفاؽ التمويل بيانا بذلك (ـ
 6من قانوف التمويل العقاري).
 .4ويلتزـ اظتستثمر أيضا بتقدًن بيانات ومعلومات
صحيحة وػتددة عن العقار ووصفو ،ويوافق علي
أف ىذه اظتعلومات كتوز تداوعتا بني اظتموؿ والبنك
اظتركزي اظتصري وكافة البنوؾ األخرى اظترخص عتا
 -65ـ ( )14من نظاـ الرىن العقاري السعودي
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بالعمل من قبل البنك اظتركزي وكذا شركات التأجري
التمويلي وشركات االستعالـ والتصنيف االئتماين
وإعادة التمويل العقاري والتوريق.
وىذه اظتوافقة علي تبادؿ اظتعلومات وردت بنموذج
الشػػروط األساسػػية للتمويػػل العقػػاري الصػػادر مػػن اصتهػػة
اإلداريػ ػػة (اعتيئػ ػػة العامػ ػػة للرقابػ ػػة علػ ػػى التمويػ ػػل) وذلػ ػػك
تطبيقاً للمادة ( )39من القانوف.
واعتقد أف ىذه الشروط األساسية قػد وردت علػي
س ػػبيل االسًتشػ ػػاد هبػ ػػا وال تع ػػد ملزمػ ػػة ألطػ ػراؼ اتفػ ػػاؽ
التمويػ ػػل العقػ ػػاري ،ودليػ ػػل ذلػ ػػك أف البنػ ػػد ( )7ال ػ ػوارد
بالتزامات اظتستثمر بنموذج الشػروط األساسػية (السػابق
ذك ػػره) ق ػػد أل ػػزـ اظتس ػػتثمر عل ػػي أف يواف ػػق عل ػػي تب ػػادؿ
اظتعلومػػات والبيانػػات اظتتعلقػػة بوصػػف العقػػار وذتػػن البيػػع
وتكلف ػ ػػة التموي ػ ػػل م ػ ػػع البن ػ ػػك اظترك ػ ػػزي وكاف ػ ػػة البن ػ ػػوؾ
والشػػركات الػػيت دتػػارس نشػػاط التمويػػل العقػػاري ،ولكػػن
بػ ػػالرجوع إيل فتػ ػػوذج اتفػ ػػاؽ التمويػ ػػل العقػ ػػاري (لش ػ ػراء
عقػ ػػار) والصػ ػػادر عػ ػػن وزارة االسػ ػػتثمار ،ؾتػ ػػد يف البنػ ػػد
اضتادي عشر منو أف اظتستثمر يقر بقبولو إتاحػة بيانػات
ىذا االتفاؽ وملحقاتو وما قد يطرأ عليػو مػن تعػديالت
للهيئػػة العامػػة لشػػئوف التمويػػل العقػػاري (سػػابقا وحاليػػا
اعتيئػػة العامػػة للرقابػػة اظتالي ػػة ) ولػػو كػػاف فتػػوذج الش ػػروط
األساسػػية ملزمػػا لوجػػدنا البنػػد ( )7منػػو موجػػودا بكاملػػو
يف فتاذج اتفاؽ التمويل العقاري.
ونعتقػ ػػد أيضػ ػػا أف ىػ ػػذه النمػ ػػاذج مػ ػػن اظتمكػ ػػن أف
نض ػ ػػيف إليه ػ ػػا ش ػ ػػروط أخ ػ ػػري أو بن ػ ػػود يتف ػ ػػق عليه ػ ػػا
األط ػ ػراؼ ،وأف الق ػ ػػوؿ ب ػ ػػأف ى ػ ػػذه النم ػ ػػاذج والش ػ ػػروط
األساسػػية ملزمػػة ألط ػراؼ اتفػػاؽ التمويػػل العقػػاري دوف
إبداء أي اعًتاض أو مفاوضة على ىذه الشروط ،كتعل
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منه ػػا فت ػػاذج تعس ػػفية وض ػػعت ب ػػإرادة وظتص ػػلحة ط ػػرؼ
واحػػد (وىػػو اظتمػػوؿ ويلػػزـ علػػي اظتسػػتثمر اظتوافقػػة عليهػػا
دوف أي اعًتاض أو مفاوضة) وذلك ما ال نقبلو.
ونعتقػػد بض ػػرورة تعػػديل أي ن ػػص أو اجتػػاه مت ػػالف
ذلػ ػػك ،حػ ػػىت يسػ ػػتطيع اظتسػ ػػتثمر أف يفػ ػػاوض يف تلػ ػػك
الشػػروط والبنػػود بػػل ويػػدرج مػػا ي ػراه مناسػػبا مػػن شػػروط
يتفق عليها مع اظتموؿ ويف ذلك زتاية للمستثمر.
 .5التزاـ اظتستثمر بتقدًن ضمانا يرتضيو اظتموؿ :وقد
عدد القانوف والالئحة للضمانات اليت نتكن أف
يقدمها اظتستثمر للمموؿ ،وورد ذلك علي سبيل
اظتثاؿ وليس اضتصر ،فيمكن تقدًن أي ضماف
بشرط قبوؿ واطمئناف اظتموؿ لو ،ومن تلك
الضمانات ما يلي:
 تقرير حق امتياز على العقار -أو رىنو رىنا رشتيا. أو رىن أصوؿ عقارية ؽتلوكو للمستثمر أو لغريه. أو كفالو شخصية من غري اظتستثمر. أو تقػ ػ ػػدًن أوراق ػ ػ ػاً ماليػ ػ ػػة بكامػ ػ ػػل قيمػ ػ ػػة األقسػ ػ ػػاطاظتستحقة.
 أو قبػػوؿ اظتسػػتثمر خصػػم قيمػػة أقسػػاط التمويػػل مػػنراتبو أو دخلو.
 أو غري ذلك من الضمانات اليت يقبلها اظتموؿ.وكتوز للمموؿ أف يشًتط تقدًن ضمانو أو أكثر
من الضمانات السابقة ،ولتق لو أف يشًتط على
اظتستثمر تسجيل العقار باشتو ورىنو رىناً رشتياً ظتصلحة
()66
اظتموؿ وضمانا للوفاء
ب – حقوق المستثمر:
وبتتبعنا ضتقوؽ اظتستثمر ؾتد إهنػا قليلػة وغػري كافيػة
 - 66ـ (  )1من القانوف ،ـ (  )2من الالئحة اظتعدلة لسنة2005

ضتماي ػػة ى ػػذا الط ػػرؼ ال ػػذي ل ػػن يلج ػػأ عت ػػذا التموي ػػل إال
لكونػػو ضػػعيفاً وغػػري قػػادرا مػػن الناحيػػة اظتاليػػة ،فيلػػزـ أف
يأٌب القانوف حاميا لو وليس حاميا للمموؿ الذي يعتػرب
بإمكانياتػػو وقدراتػػو طرفػػا قويػػا يف مواجهػػة ىػػذا الطػػرؼ
الضعيف(.)67
ونوضح ىاه الحقوق فيما يلي:

( )1تناسب التمويل م المقدرة المالية للمستثمر:
وىذا ما نصت عليو اظتادة ( )4من قػانوف التمويػل
العقػػاري اظتصػػري وذلػػك حػػىت تصػػبح منظومػػة التموي ػػل
العقػػاري فعالػػة ،فقػػد علمنػػا أف ىػػدؼ التمويػػل العقػػاري
توفري مساكن لذوي الدخوؿ اظتنخفضة ،فكاف لزاما أف
يتناسػػب مقػػدار التمويػػل مػػع قػػدرة اظتسػػتثمر اظتاليػػة حػػىت
يقب ػػل ،األخ ػػري ،علي ػػو وأض ػػافت اظت ػػادة الس ػػابقة ض ػػرورة
االطػػالع باسػػتمرار علػػي اضتالػػة العامػػة لسػػوؽ العقػػارات
م ػػن حي ػػث االـتف ػػاض واالرتف ػػاع ح ػػىت يك ػػوف التموي ػػل
واقعيػػا ومتماشػػيا مػػع سػػوؽ العقػػارات وأيضػػا مػػع دخػػل
الفػ ػػرد .وقػ ػػد وضػ ػػعت الالئحػ ػػة التنفيذيػ ػػة حػ ػػدا أقصػ ػػي
لقس ػ ػػط التموي ػ ػػل ،إذا ك ػ ػػاف اظتس ػ ػػتثمر م ػ ػػن غ ػ ػػري ذوي
الػػدخوؿ اظتنخفضػػة ،يػػث ال يزيػػد القسػػط عػػن %40
من غتموع دخل اظتستثمر .أما ذوي الدخوؿ اظتنخفضة
فالقاعػػدة تقػػرر إال يزيػػد القسػػط عػػن  %25مػػن دخػػل
اظتس ػػتثمر ويف ذل ػػك مصػ ػػلحة قوي ػػة للمس ػػتثمر حػ ػػىت ال
يستنفذ قسط التمويل دخل اظتستثمر.
( )2التصرف في العقار محل اتفاق التمويل:
لتػػق للمسػػتثمر إف يتصػػرؼ يف العقػػار ػتػػل اتفػػاؽ
التموي ػػل سػ ػواء ب ػػالبيع أو اعتب ػػة أو أي تص ػػرؼ أخ ػػر أو
 - 67نقصػػد ىنػػا بػػالطرؼ الضػػعيف ىػػو الػػذي يلجػػأ إيل التمويػػل العقػػاري
بقصد توفري مسكن يأويو ىو وأسرتو
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التػػأجري أو شػػغل الغػػري للعقػػار ،أف يقػػدـ اظتسػػتثمر إقػرار
كتػ ػػايب والػ ػػة حقػ ػػو يف أجػ ػػره العقػ ػػار أو مقابػ ػػل شػ ػػغلو
للممػ ػ ػػوؿ ويػ ػ ػػتم إعػ ػ ػػالف اظتسػ ػ ػػتأجر أو شػ ػ ػػاغل العقػ ػ ػػار
()71
بذلك.
ونظمػت اظتػادة ( )10مػن الالئحػة حالػة إذا رفػػض
اظتم ػػوؿ طل ػػب اظتس ػػتثمر بالتص ػػرؼ أو ت ػػأجري العق ػػار أو
ترتيب حق عيين أو دتكني الغري من إشغالو ،وذكرت:
 بداي ػػة ال كت ػػوز للممػ ػػوؿ أف يػ ػرفض ى ػػذا الطلػ ػػب إالألس ػ ػ ػػباب جدي ػ ػ ػػة ،وع ػ ػ ػػددت اظت ػ ػ ػػادة ( )10ى ػ ػ ػػذه
األس ػ ػػباب وى ػ ػػي تع ػ ػػرض مص ػ ػػا اظتم ػ ػػوؿ وحقوق ػ ػػو
للخطػػر ،فػػإذا مل يكػػن ىنػػاؾ ذتػػة خطػػر علػػى حقػػوؽ
اظتموؿ فػال كتػوز لػو أف يػرفض ىػذا الطلػب ،وخاصػة
أف لػ ػػو االش ػ ػًتاط علػ ػػى اظتسػ ػػتثمر أف يتضػ ػػامن مػ ػػع
التصػ ػػرؼ إليػ ػػو يف الوفػ ػػاء بالتزاماتػ ػػو الػ ػواردة باتفػ ػػاؽ
التمويل.
 بعػػد أف لتػػدد اظتمػػوؿ أسػػباب ال ػرفض يلػػزـ أف متطػػراظتسػ ػ ػػتثمر بػ ػ ػػذلك كتابػ ػ ػػة خبطػ ػ ػػاب مسػ ػ ػػجل بعلػ ػ ػػم
الوصوؿ ،ويكوف إبداء الرفض يف خالؿ ثالثني يوما
من استالـ اظتموؿ للطلب.
وإذا انتهت ىذه اظتدة دوف إبداء رفض أو حىت
قبوؿ يعد سكوتو ىنا قبوال ،ولتق للمستثمر السري يف
إجراءات التصرؼ أو ....يف العقار مبجرد انتهاء ىذه
اظتدة من تاريخ استالـ اظتموؿ الطلب.

ترتيب أي حق عيين عليو وذلك بشرط:
أ-موافقػػة اظتمػػوؿ علػػي ىػػذا التصػػرؼ ،ويلػػزـ أف تكػػوف
ىػػذه اظتوافقػػة كتابيػػة وذلػػك بنػػاء علػػي الطلػػب الػػذي
()68
يرفعو اظتستثمر إيل اظتموؿ.
ويلزـ أف يكوف طلب اظتستثمر مكتوب ويرفع إىل
اظتموؿ قبل اظتوعد احملدد للتصرؼ يف العقاري مبدة ال
تقل عن ثالثني يوما ،ويرفق هبذا الطلب اظتستندات
اطتاصة اليت تبني شخص اظتتصرؼ إليو وبيانات
()69
دخلو.
ب-قب ػ ػػوؿ اظتتص ػ ػػرؼ إلي ػ ػػو اضتل ػ ػػوؿ ػت ػ ػػل اظتس ػ ػػتثمر يف
االلتزامػػات اظتًتتبػػة علػػى اتفػػاؽ التمويػػل ،وىػػو شػػرط
أساسػػي حػػىت يضػػمن اظتمػػوؿ حقوقػػو الػواردة باتفػػاؽ
التمويػػل العقػػاري ،وذلػػك بػػأف يقػػدـ اظتسػػتثمر إق ػرار
كت ػ ػػايب م ػ ػػن اظتتص ػ ػػرؼ إلي ػ ػػة بقبول ػ ػػو ب ػ ػػاضتلوؿ ػت ػ ػػل
()70
اظتستثمر يف االلتزامات الواردة باتفاؽ التمويل
ولتػػق للممػػوؿ أف يشػػًتط علػػي تضػػامن اظتتصػػرؼ
إليو واظتستثمر يف الوفاء بااللتزامػات وذلػك بػإقرار كتػايب
منهمػ ػػا بقبوعتمػ ػػا ىػ ػػذا التضػ ػػامن (ـ  7مػ ػػن القػ ػػانوف -
الالئحػػة)( ،يػػتم ذلػػك يف حالػػة التصػػرؼ يف العق ػػار أو
ترتب حق عيين عليو فقط) ،واف كنػت أري عػدـ جػواز
ىػػذا الشػػرط (يف حالػػة التصػػرؼ يف العقػػار) وذلػػك الف
اظتمػػوؿ قػػد قب ػػل حلػػوؿ اظتتصػػرؼ إلي ػػو وقػػد علػػم الت ػػو
اظتالي ػػة وقدرت ػػو ف ػػال كت ػػوز بع ػػد ذل ػػك إدراج ى ػػذا الش ػػرط
وخاصة بعد التصرؼ يف العقار.
وفي النظام السعودي كتوز للمستفيد (الراىن)
وتسري ذات القواعد إذا رغػب اظتسػتثمر يف تػأجري التصرؼ يف العقار الراىن ،وذلك يف حالة ما إذا كاف
العقػػار يػػث كت ػػوز للممػػوؿ أف يش ػػًتط للموافقػػة عل ػػي العقار مسجال وفقا ألحكاـ نظاـ التسجيل العيين ،أما
إذا كاف ىذا العقار غري مسجل بنظاـ التسجيل العيين
 - 68ـ ( )7من قانوف التمويل العقاري اظتصري
 - 69ـ ( )7من الالئحة
 - 70ـ ( )8من الالئحة قانوف التمويل العقاري

 - 71ـ (  ) 9من الالئحة
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فال كتوز للراىن أف يتصرؼ يف العقار اظترىوف ،ومع
ذلك إذا اتفق علي غري ذلك ،وجاء ىذا االتفاؽ
()72
موثقا ،جاز اطتروج علي ما سبق.
وال يوج ػ ػػد خت ػ ػػوؼ ل ػ ػػدي اظتػ ػ ػرهتن إذا ق ػ ػػاـ الػ ػ ػراىن
بالتصرؼ يف العقار اظترىوف ،ألنو لتػق لػو ،طبػق ظترتبتػو،
أف يتتب ػ ػػع العق ػ ػػار اظترى ػ ػػوف يف أي ي ػ ػػد تك ػ ػػوف ،وذل ػ ػػك
الس ػػتيفاء حق ػػو م ػػن ى ػػذا العق ػػار ،عن ػػد حل ػػوؿ األج ػػل
احملدد للوفاء ،وذلك طاظتا كاف الدائن اظتػرهتن قػد سػجل
الػرىن قبػل تصػرؼ الػراىن ،وذلػك الف الػرىن يسػػري يف
مواجهػػة الغ ػػري م ػػن ت ػػاريخ تسػػجيلو ،وحت ػػدد مرتبت ػػو بن ػػاء
علػػي ذلػػك ،فيقػػع علػػي اظتػرهتن ضػػرورة التأكػػد قبػػل رىػػن
العقار وتسجيلو أف العقار اظترىوف غري ػتمل بأي رىوف
والتزام ػػات أخ ػػري مس ػػجلة ،وذل ػػك ح ػػىت تك ػػوف مرتبت ػػو
متقدمة يف االستيفاء من العقار اظترىوف.
وذل ػ ػػك اإلجػ ػ ػراء يع ػ ػػد س ػ ػػهال يف ظ ػ ػػل العق ػ ػػارات
اظتسجلة بنظاـ السجل العيين اظتطبق يف اظتملكة ،حيث
أف لكػػل عقػػار صػػحيفة عقاريػػة حتػػدد مسػػاحتو ومالكػػو
والرىػػوف الواقعػػة علػػي ىػػذا العقػػار ،أمػػا العقػػارات الغػػري
مسجلة وفقػا لنظػاـ السػجل العيػين ،فػال يظهػر للممػوؿ
الرىػػوف احململػػة عليهػػا ،وبالتػػايل قػػد يوجهػػو ؼتػػاطر وجػػود
رى ػػن قب ػػل ال ػػرىن العق ػػاري ،فتك ػػوف مرتب ػػة األخ ػػري تالي ػػة
لألوؿ.
لػذا فقػد عػاش مشػروع الػرىن العقػاري ىػذه اضتالػػة،
بػػالنص علػػي أنػػو يلػػزـ أف يفصػػح ال ػراىن يف عقػػد الػػرىن
عن أي حق عيين أصػلي أو تبعػي علػي العقػار اظترىػوف،
وإذا ظهػػر بعػػد ذلػػك أي حػػق مػػؤثر علػػي حػػق اظت ػرهتن،
نتيجة عدـ إفصػاح الػراىن سػن نيػة ،فعليػو أف يعػوض
 -72ـ ( )11من نظاـ الرىن العقاري السعودي

الدائن اظترهتن عما ضتقو من ضرر.
أما إذا كاف إفصاح الراىن بسوء نيػة ،وترتػب عليػو
وجػػود حقػػوؽ مػػؤثرة علػػي حػػق اظتػرهتن ،فإنػػو بػػذلك يعػػد
م ػػزورا وحت ػػرر ض ػػده ال ػػدعوي اصتزائي ػػة ( ،)73وعل ػػي ذل ػػك
فيل ػػزـ تس ػػجيل عق ػػد ال ػػرىن الػ ػوارد عل ػػي عق ػػار خاض ػػع
لنظاـ السجل العيين ،وذلك حىت يتم حتديد مرتبتو وفقا
عتػ ػػذا التسػ ػػجيل ،وبالتػ ػػايل ال تسػ ػػري قبلػ ػػو أي تصػ ػػرؼ
صادر من الراىن إذا كاف ال حقػا علػي تسػجيل الػرىن،
أما إذا كاف سابقا فيسري يف حق اظترهتن.
ورغم ذلك فقد اسػتثين نظػاـ الػرىن العقػاري حالػة
اإلكت ػػار احمل ػػدد اظت ػػدة بأق ػػل م ػػن ست ػػس س ػػنوات ،حي ػػث
يسػػري ىػػذا اإلكتػػار يف مواجهػػة اظت ػرهتن ولػػو سػػجل بعػػد
عقػػد الػػرىن )74(،أمػػا بالنسػػبة للتعجيػػل بػػالثمن ،فيجػػوز
باتفػاؽ العاقػػدين أو كػم العقػػد أو النظػاـ أو القضػػاء،
ويلزـ أف لتط جزء من الدين تبعػا ظتعػايري السػداد اظتبكػر
(ـ.)38
( )3جواز التعجيل بالثمن:
أج ػػازت اظت ػػادة ( )9م ػػن قػ ػانوف التموي ػػل العق ػػاري
اظتص ػ ػ ػػري للمس ػ ػ ػػتثمر أف يعج ػ ػ ػػل بالوف ػ ػ ػػاء باألقس ػ ػ ػػاط
اظتسػػتحقة عليػػو كلهػػا أو جػػزء منهػػا وذلػػك إىل اظتمػػوؿ،
ويف مقابل ذلك يلزـ اظتموؿ خبفػض األقسػاط اظتسػتحقة
عليو يث يتناسب مع التعجيل.
( )4يحةةي للمسةةتثمر االطةةالك علةةي افةةة البيانةةات
والمعلومةةات المتعلقةةة بالتموي ةةل وأف يسػػتلم الشػػروط
 -73اظتادة (  / 20ب )
 74ا لقانوف اظتصري ألزـ يف حالػة اإلكتػار الػوارد علػي عقػار خاضػع للسػجل
العيػ ػػين أف يػ ػػتم تسػ ػػجيلو يف الشػ ػػهر العقػ ػػاري ،ويأخػ ػػذ مسػ ػػار الطلػ ػػب
الع ػػادي ب ػػاظترور عل ػػي اظتأموري ػػة اظتختص ػػة ،وذل ػػك إذا كان ػػت م ػػدة عق ػػد
اإلكتػػار تسػػع سػػنوات فػػأكثر ،أمػػا اقػػل مػػن ذلػػك فيجػػوز إثبػػات تارمتػػو
مبكتب التوثيق.
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األساسية للتمويل العقاري ويوقع عليها بالعلم.
وقد سبق لنا اضتديث عن الشروط األساسية والػيت
وردت باظتػ ػ ػػادة ( )39مػ ػ ػػن قػ ػ ػػانوف التمويػ ػ ػػل العقػ ػ ػػاري
اظتصري ،فنحيل إليها منعا للتكرار.
ويلت ػػزـ اظتم ػػوؿ بإخط ػػار اظتس ػػتثمر ش ػػهريا ببيان ػػات
ومعلومات ضرورية ومتعلقة بالتمويل العقاري ،وىذا مػا
نص ػػت علي ػػو اظت ػػادة ( )40م ػػن الق ػػانوف حي ػػث ذك ػػرت
"يلتػػزـ اظتمػػوؿ بػػإبالغ اظتسػػتثمر شػػهريا ميػػع البيانػػات
اظتتعلقػػة باتفػػاؽ التمويػػل العقػػاري وذلػػك وفقػػا ظتػػا حتػػدده
الالئحة التنفيذية عتذا القانوف".

أ /التزامات الممول:
س ػػبق وأف ذكرن ػػا حق ػػوؽ اظتس ػػتثمر ،وى ػػي تع ػػد يف
ذات الوقػ ػ ػػت التزام ػ ػ ػػات تق ػ ػ ػػع علػ ػ ػػى ع ػ ػ ػػاتق اظتم ػ ػ ػػوؿ،
وسػ ػػنتحدث يف ىػ ػػذه السػ ػػطور عػ ػػن التزامػ ػػات اظتمػ ػػوؿ،
اظترتبطة مبنظومة التمويل العقاري ،خبالؼ ما حتدثنا عنو
سابقا ،وؾتملها فيما يلي:
 -1إخطار اعتيئة العامػة للرقابػة اظتاليػة شػهريا بالبيانػات
اطتاصة بعمليات التمويل اليت يقوـ هبا ،وتتويل اعتيئة
العامػ ػ ػػة إعػ ػ ػػداد قاعػ ػ ػػدة بيانػ ػ ػػات مػ ػ ػػن واقػ ػ ػػع تلػ ػ ػػك
()75
اإلخطارات.

 -2تلتزـ شركة التمويل اظترخص عتا مبا يأٌب:
أ -أف يػتم تقيػيم أصػوؿ الشػركة وفقػا ظتعػايري احملاسػػبة
اظتص ػ ػرية ومبراعػ ػػاة معػ ػػايري اظتراجعػ ػػة اظتص ػ ػرية الػ ػػيت
حتددىا القرارات الوزارية الصادرة يف ىذا الشأف.
ب -أال تقػػل نسػػبة كفايػػة حقػػوؽ اظتلكيػػة للشػػركة عػػن
عشػ ػػرة يف اظتائػ ػػة مػ ػػن إرتػ ػػايل األصػ ػػوؿ ،وإرتػ ػػايل
القػروض الػػيت حصػلت عليهػػا الشػركة علػػى تسػػعة
أمثاؿ حقوؽ اظتلكية.
ت -أال تقػ ػػل نسػ ػػبة األم ػ ػواؿ السػ ػػائلة نقػ ػػدا واألوراؽ
اظتاليػ ػػة اظتتداولػ ػػة عػ ػػن ( )%25مػ ػػن االلتزامػ ػػات
اصتارية.
ث -أال تقػػل اإلي ػرادات قبػػل خصػػم مصػػروفات فائػػدة
القروض واإلىالؾ والضرائب عن  1:1من قيمة
()76
الفائدة علي إرتايل القروض.
 -3االلتزاـ بوضع الئحة داخلية للشركة تتضػمن نظػاـ
العمػ ػػل والتزامػ ػػات اظتػ ػػديروف والعػ ػػاملوف هبػ ػػا ،ويلػ ػػزـ
إخط ػػار اعتيئ ػػة بص ػػورة م ػػن الالئح ػػة يف خ ػػالؿ م ػػدة
معينة.

ب-حق ةةوق الممة ةةول :ى ػػي يف ذات الوق ػػت التزام ػػات
علػي اظتسػتثمر وسػبق اضتػديث عنهػا ،نتحػدث اآلف عػػن
حقوؽ اظتموؿ الناجتة من شكلو وطبيعتو وىي:
-1إحالة حقوقو الناشئة عن اتفاؽ التمويل العقاري
إيل احدي اصتهات اليت تباشر نشاط التوريق ،فقد
نصت اظتادة ( )11من قانوف التمويل العقاري
اظتصري علي جواز أف لتيل اظتموؿ حقوقو إيل
احدي اصتهات اليت تباشر نشاط التوريق ويلزـ أف
تكوف ىذه اصتهة قد صدر هبا القرار من وزير

 - 75ـ ( 35مكرر) من الالئحة اظتعدلة لسنة2005

 - 76ـ ( )35من الالئحة اظتعدلة لسنة 2005

النظام السعودي:
قػ ػ ػػرر نظػ ػ ػػاـ مراقبػ ػ ػػة شػ ػ ػػركات التمويػ ػ ػػل يف اظتػ ػ ػػادة
(/ 22ج) حق اظتستفيد يف االطالع على معايري تكلفػة
التمويػ ػػل وطريقػ ػػة احتسػ ػػاهبا وفقػ ػػا ظتػ ػػا حتػ ػػدده الالئحػ ػػة،
وبذلك يكوف اظتستفيد علػي بينػة مػن أمػره وعاظتػا بكافػة
تكاليف التمويل وكيف لتتسب.

[ ]2الممول:
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ضوابط التوويل العقاري يف النظاهني املصري والسعودي.......

وشروط الوفاء هبذا اظتقابل.
جػ -بياف تفصيلي باضتقوؽ احملالة مبا يف ذلك األقساط
اطتاصة بكل عملية دتويل والعقار الضامن عتا
وشروط الضماف وبيانات اظتدين هبا وأيو ضمانات
()79
أخري (ػتفظة التوريق).
د-التزاـ اظتموؿ بتحصيل األقساط اليت دتت حوالتها
بصفتو نائبا عن احملاؿ لو مقابل عمولة حتصيل
لتددىا االتفاؽ".
-2لتق للمموؿ مطالبة اظتستثمر بالتعجيل بباقي
األقساط أو قيمة التمويل إذا خالف اظتستثمر ما
ورد بنص اظتادة ( )7من القانوف.
-3يف حالة البدء يف إجراءات التنفيذ علي العقار وبيعو
باظتزاد العلين  ،كتوز للمموؿ أف يطلب إيقاع البيع
عليو مقابل إبراء ذمة اظتستثمر من رتيع التزاماتو
الواردة من اتفاؽ التمويل العقاري.
م ػ ػػع العل ػ ػػم بأن ػ ػػو ال لت ػ ػػق للمم ػ ػػوؿ االشػ ػ ػًتاؾ يف
اظتزاي ػػدة ،إال أف اظتش ػػرع أج ػػاز ل ػػو ذل ػػك يف حال ػػة إذا مل
يبلغ أكرب عرض ،مقدـ باظتزاد ،الػثمن األساسػي للعقػار
وال ػػذي س ػػبق حتدي ػػده ،فك ػػاف أويل ب ػػاظتموؿ أف يطل ػػب
إيقاع البيع لصػاضتو مقابػل إبػراء ذمػة اظتسػتثمر مػن رتيػع
التزاماتو.

االقتصاد بعد موافقة غتلس إدارة ىيئة سوؽ رأس
اظتاؿ.
وتلتزـ اصتهة احملاؿ عتا (اليت تباشر نشاط التوريق)
بالوفاء باضتقوؽ الناشئة عن األوراؽ اظتالية اليت تصدرىا
يف تواريخ استحقاقها من حصيلة اضتقوؽ احملالة ويلتزـ
اظتموؿ بأف يضمن الوفاء باضتقوؽ الناشئة عن ىذا
األوراؽ اظتالية ،وكتوز االتفاؽ على ضماف الغري للوفاء
بتلك اضتقوؽ.
ورغم وجود ىذه اضتوالة إال أف اظتموؿ يستمر يف
حتصيل ومباشرة اضتقوؽ الناشئة عن اتفاؽ التمويل
العقاري ،كما ىو ،وبصفتو نائبا عن احملاؿ لو،
واالستمرار يف حتصيل ىذه اضتقوؽ يكوف ظتصلحة
()77
أصحاب األوراؽ اظتالية اليت يصدرىا احملاؿ لو،
وتكوف اضتوالة مبوجب اتفاؽ بني اظتموؿ واحملاؿ لو،
وذلك وفقا للنموذج الصادر من الوزير اظتختص ،ووفقا
للشروط اليت حددهتا الالئحة التنفيذية اظتعدلة يف اظتادة
( )14حيث نصت ىذه اظتادة علي:
"كتب أف يتضمن اتفاؽ اضتوالة الناشئة عن اتفػاؽ
التمويػػل العقػػاري إىل اصتهػػة اظتػػرخص عتػػا مبزاولػػة نشػػاط
()78
التوريق والذي تعده اعتيئة العامة لسوؽ اظتاؿ:
أ -قبوؿ اظتموؿ حوالة حقوقو الناشئة عن اتفاؽ
التمويل العقاري إيل احملاؿ لو.
المطلب الثاني
ب -بياف اظتقابل الذي التزـ بو احملاؿ لو مقابل اضتوالة التوريي فةي قةانون التمويةل العقةاري المصةري ومةدي
 - 77ـ ( )11من قانوف التمويل العقاري اظتصري
 - 78كانت ىذه اظتادة قبل تعديلها تنص علي " كتب أف يتضػمن اتفػاؽ
حوالة اضتقوؽ الناشئة عن اتفاؽ التمويل العقاري إيل اصتهة اظترخص عتا
مبزاولػػة نشػػاط التوريػػق والػػذي يصػػدر بنمػػوذج ق ػرار مػػن الػػوزير اظتخػػتص
بالشئوف االقتصادية"...............
فكاف النموذج ؼتتص بإصدار الوزير وذلك وفقا لنص اظتادة ( )11مػن
القػ ػػانوف إال أف الالئحػ ػػة الصػ ػػادرة لسػ ػػنة  2005عػ ػػدلت ىػ ػػذه اظت ػ ػػادة
وجعلت ىذا االختصاص من اعتيئة العامة لسوؽ اظتاؿ وليس للوزير.

شرعيتو
نتكن تعريف التوريق بأنو "بيع الديوف العقارية مػن
قبػ ػػل اظتمػ ػػوؿ (شػ ػػركات التمويػ ػػل) إيل إحػ ػػدى اصتهػ ػػات
اظتتخصص ػػة وال ػػيت تق ػػوـ بإص ػػدار س ػػندات بقيم ػػة ى ػػذه
 - 79ىذه اصتملة مل تكن موجودة يف اظتادة (  ) 14قبل تعديلها.
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الػػديوف وتطرحهػػا لالكتت ػػاب العػػاـ لألف ػراد واظتؤسس ػػات
مقابل حصوؿ حامل السندات علي فوائد القروض".
مػػع مالحظػػة أف بيػػع الػػدين ىػػذا لشػػركات التوريػػق
يكػوف مبقابػل معجػػل أقػل مػػن قيمػة الػػدين ،وذلػك يػػوفر
للممػػوؿ اضتصػػوؿ علػػي نق ػػد حػػاؿ يػػتم اسػػتخدامو م ػػرة
أخ ػػري يف عملي ػػات أخ ػػري إض ػػافية تع ػػود ب ػػالنفع عل ػػي
اظتموؿ ،وقد نظم قانوف التمويل العقاري اظتصري عملية
التوريق يف اظتادة ( )11منو.
واستحدث اظتشرع اظتصري ىذا النظاـ الذي نتكػن
اظتمػػوؿ مػػن اسػػًتداد مػػا قػػاـ بإقراضػػو للمسػػتثمر ،وذلػػك
عػ ػػن طريػ ػػق بيػ ػػع الػ ػػديوف الناشػ ػػئة عػ ػػن اتفػ ػػاؽ التمويػ ػػل
العق ػػاري إيل ش ػػركات التوري ػػق ،ال ػػيت تق ػػوـ بتحويل ػػو إيل
س ػػندات تبػ ػػاع إيل األفػ ػراد واظتؤسسػ ػػات ،ولتص ػػل زتلػ ػػو
السػندات علػػي فوائػد القػػروض عػن اظتقًتضػػني األصػػلني،
وفقا للمادة ( )11السابقة فإف شركات التمويل تستمر
يف حتصيل األقساط اظتقررة علي اظتستثمر وأيضا مباشػرة
رتيػػع االلتزامػػات واضتقػػوؽ اظتقػػررة وفقػػا التفػػاؽ التمويػػل
وذلػك لصػػا أصػػحاب السػػندات (األوراؽ اظتاليػػة) الػػيت
تصدرىا شركات التوريق.
وق ػػد ذى ػػب بع ػػض الفقه ػػاء إيل الق ػػوؿ ب ػػأف حوال ػػة
اضتق (بيع الدين) الذي يتم من اظتموؿ لشركات التوريق
يتم دوف اضتاجة إيل موافقة اظتستثمر أو إخطاره؟ وذلك
اس ػ ػػتنادا إيل ن ػ ػػص اظت ػ ػػادة ( )11م ػ ػػن ق ػ ػػانوف التموي ػ ػػل
()80
العقاري السابق.
ونعتق ةةد عة ةةدم صة ةةحة ى ةةاا ال ة ةرأي وذلة ةةك ل سة ةةباب

اآلتية:
-1نصػ ػػت اظتػ ػػادة ( )11علػ ػػي أف للممػ ػػوؿ أف يفصػ ػػح
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للمحػ ػػاؿ لػ ػػو عػ ػػن البيانػ ػػات الػ ػػيت حتػ ػػددىا الالئحػ ػػة
التنفيذيػػة وذلػػك دوف اضتاجػػة إيل موافقػػة اظتسػػتثمر،
ومعػ ػػين ذلػ ػػك أف اإلفصػ ػػاح عػ ػػن البيانػ ػػات اظتتعلقػ ػػة
باظتستثمر يتم دوف موافقة األخري فقط ،ومل يرد نص
ص ػ ػريح علػ ػػي ج ػ ػواز اضتوالػ ػػو دوف موافقػ ػػة اظتسػ ػػتثمر
(اظتدين).
-2جاءت اظتادة ( )11كػم عػاـ علػى جػواز أف يقػوـ
اظتموؿ والة حقوقػو الناشػئة عػن اتفػاؽ التمويػل إيل
شػ ػػركات التوريػ ػػق ،وعلػ ػػى ذلػ ػػك يػ ػػتم إعمػ ػػاؿ اظت ػ ػواد
ال ػواردة يف القػػانوف اظتػػدين خبصػػوص اضتوالػػة والسػػابق
ذكرىػػا ،حيػػث يلػػزـ أخطػػار أو علػػم اظتػػدين باضتوالػػة
حىت تكوف نافذة يف مواجهة الغري.
-3نتكػػن اعتبػػار اضتوالػػة الػػيت تقػػوـ هبػػا شػػركات التمويػػل
إيل شركات التوريق من األعماؿ التجارية واليت جتوز
دوف اضتاج ػػة إيل اإلخط ػػار أو العل ػػم وذل ػػك تطبيق ػػا
لقواع ػػد الق ػػانوف التج ػػاري ول ػػيس اس ػػتنادا إيل اظت ػػادة
(.)11
وعلي ذلك فإف نص اظتادة ( )11مل يأٌب بأحكاـ
مغايره للقانوف اظتدين أو التجاري بل ىو تقرير ألحكػاـ
ىذه القوانني ،واستلزمت اظتادة السابقة أف يكوف حوالة
اضتق إيل شركات التوريق مبوجب اتفاؽ يصدر بنموذجو
قرار من وزيػر االقتصػاد وفقػا للشػروط الػواردة بالالئحػة،
فهػ ػػذا التػ ػزاـ جػ ػػوىري بػ ػػاف تػ ػػتم اضتوالػ ػػة علػ ػػي النمػ ػػوذج
اظتخص ػػص ل ػػذلك وبالش ػػروط ال ػػيت وردت بالالئح ػػة يف
اظتادة ( )14حيث نصت علي:
"كتب أف يتضمن اتفاؽ اضتوالة الناشئة عن اتفػاؽ
التمويػػل العقػػاري إىل اصتهػػة اظتػػرخص عتػػا مبزاولػػة نشػػاط
التوريق والذي تعده اعتيئة العامة لسوؽ اظتاؿ:
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أ -قبػ ػػوؿ اظتمػ ػػوؿ حوالػ ػػو حقوقػ ػػو الناشػ ػػئة عػ ػػن اتفػ ػػاؽ
التمويل العقاري إىل احملاؿ لو
ب -بياف اظتقابل الذي التػزـ بػو احملػاؿ لػو مقابػل اضتوالػة
وشروط الوفاء هبذا اظتقابل.
جػ-بياف تفصػيلي بػاضتقوؽ احملالػة مبػا يف ذلػك األقسػاط
اطتاصػ ػػة بكػ ػػل عمليػ ػػة دتويػ ػػل والعقػ ػػار الضػ ػػامن عتػ ػػا
وشػروط الضػػماف وبيانػات اظتػػدين هبػا وأيػػة ضػػمانات
أخري (ػتفظة التوريق).
د-التػػزـ اظتمػػوؿ بتحصػػيل األقس ػػاط الػػيت دتػػت حوالته ػػا
بص ػػفة نائب ػػا ع ػػن احمل ػػاؿ ل ػػو مقاب ػػل عمول ػػة حتص ػػيل
()81
لتددىا االتفاؽ".
وىنػػاؾ الت ػزاـ يقػػع علػػي اصتهػػة احملػػاؿ إليهػػا بالوفػػاء
باضتقوؽ الناشئة عن األوراؽ اظتالية الػيت تصػدرىا وذلػك
مػ ػػن حصػ ػػيلة اضتقػ ػػوؽ احملالػ ػػة ،ويضػ ػػمن اظتمػ ػػوؿ الوفػ ػػاء
باضتقوؽ الناشئة عن تلك األوراؽ اظتالية ،وكتوز االتفاؽ
بني اظتموؿ وجهات التوريق علي أف يضمن الغػري الوفػاء
بتلك اضتقوؽ ،واستلزمت اظتادة (  )11يف حالة ضماف
الغػػري أف حت ػػدد الالئحػػة القواع ػػد واألحكػػاـ ال ػػيت حتك ػػم
ىذا الضماف.
وقػ ػػد كانػ ػػت اظتػ ػػادة ( )15مػ ػػن الالئحػ ػػة الصػ ػػادرة
سػػنة 2001تػػنص علػػي تلػػك اضتالػػة الػػيت يضػػمن فيه ػػا
الغري الوفاء بتلك اضتقوؽ حيث نصت علي:
"مع عدـ اإلخالؿ بضماف اظتموؿ للوفاء بػاضتقوؽ
الناشػػئة عػػن األوراؽ ،كتػػوز االتفػػاؽ علػػى ضػػماف الغػػري
للوفػػاء بػػاضتقوؽ الناشػػئة عػػن الػػوراؽ اظتاليػػة الػػيت تصػػدرىا
اصتهػػة الػػيت تباشػػر نشػػاط التوريػػق علػػي أال يقػػل تصػػنيفو
 - 81وقػػد كانػػت تلػػك اظتػػادة قبػػل تعػػديلها تػػنص علػػي ذات الشػػروط مػػع
إضافة "وأية ضمانات أخري (ػتفظة التوريق)" إيل الشرط رقم (جػ).

االئتمػاف عػن اظتسػتوي الػػذي حتػدده اعتيئػة العامػة لسػػوؽ
اظتػاؿ واف يشػمل الضػماف كافػة األقسػاط اظتسػػتحقة وأال
يكوف معلقا علي أي شرط".
وقػ ػػد ًب حػ ػػذؼ ىػ ػػذه اظتػ ػػادة يف الالئحػ ػػة اصتديػ ػػدة
الصادرة سػنة 2005يف اظتػادة الثالثػة فيهػا حيػث نصػت
"لتذؼ نص اظتادة ( )15من الالئحة التنفيذيػة لقػانوف
التموي ػػل العق ػػاري اظتش ػػار إلي ػػو" وك ػػاف لزام ػػا عل ػػي ى ػػذه
الالئحة أف تضع القواعد اليت تنظم ىذه اظتسألة خاصػة
وأهنا ألغت اظتادة اظتنظمة عتا.
وقػػد نصػػت اظتػػادة ( )16مػػن الالئحػػة علػػي الت ػزاـ
أخػ ػػر يقػ ػػع علػ ػػي اظتمػ ػػوؿ وىػ ػػو ضػ ػػرورة اإلفصػ ػػاح عػ ػػن
البيان ػ ػػات واظتعلوم ػ ػػات اظتتعلق ػ ػػة باظتس ػ ػػتثمر وذل ػ ػػك إيل
شركات التوريق (احملاؿ لو) ،وحددت ىذه اظتادة ما ىي
اظتعلومػات الواجػػب اإلفصػػاح عنهػػا سػػبيل اضتصػػر حيػث
نصت:
"عل ػػى اظتم ػػوؿ أف يفص ػػح للمح ػػاؿ ل ػػو ع ػػن أشت ػػاء
اظتسػ ػ ػػتثمرين اظتػ ػ ػػدينني بػ ػ ػػاضتقوؽ الػ ػ ػػيت دتػ ػ ػػت حوالتهػ ػ ػػا
وبالضمانات اظتقدمة منهم ومبا قاموا بوفائػو مػن أقسػاط
ومواعيػػد الوفػػاء وحػػاالت االمتنػػاع عنػػو وذلػػك كلػػو دوف
حاجػػة إيل اضتصػػوؿ علػػي موافقػػة اظتسػػتثمرين علػػي ىػػذا
اإلفصاح".
وق ػ ػػد ج ػ ػػاءت الالئح ػ ػػة التنفيذي ػ ػػة الص ػ ػػادرة س ػ ػػنة
 2005بإضػ ػػافة ن ػ ػػص جدي ػ ػػد إيل الالئح ػ ػػة خبص ػ ػػوص
شركات التمويل برقم ( )35مكررا ( )6ينص علي:
"تلتزـ الشركة باحملافظة علي السػرية التامػة لبيانػات
عمالئهػ ػػا وعػ ػػدـ إفشػ ػػاء أيػ ػػة معلومػ ػػات عػ ػػنهم أو عػ ػػن
مع ػػامالهتم إيل الغ ػػري ب ػػدوف مػ ػوافقتهم الكتابي ػػة اظتس ػػبقة
ويف حػػدود ىػػذه اظتوافقػػة ،وذلػػك باسػػتثناء اضتػػاالت الػػيت
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يل ػػزـ فيه ػػا تق ػػدًن معلوم ػػات ػت ػػددة للهيئ ػػة أو اصته ػػات
الرقابيػ ػػة أو القضػ ػػائية أو اصتهػ ػػات الػ ػػيت تباشػ ػػر نشػ ػػاط
التوريق وذلك وفقا ظتػا تفرضػو القػوانني وعلػي الشػركة أف
تتخذ اإلجراءات اليت تكفل التزاـ اظتديرين والعاملني هبػا
باضتفاظ علي سرية ىذه البيانات واظتعلومات".
ىذا ىو نظاـ التوريق الذي اعتمده اظتشرع اظتصري
يف قانوف التمويل العقاري كحل لتوفري السيولة لشركات
التمويػ ػػل وتشػ ػػجيعها علػ ػػى الػ ػػدخوؿ يف غتػ ػػاؿ التمويػ ػػل
العقػ ػػاري ظتػ ػػا سػ ػػتحققو مػ ػػن عوائػ ػػد ضػ ػػخمة يف حال ػ ػػو
التحويل أو التوريق إيل شركات التوريق اظتتخصصة.
ونظاـ التوريق لتقق فوائد ظاىرية صتميػع اظتتعػاملني
بنظ ػػاـ التموي ػػل العق ػػاري ،فم ػػن جه ػػة حتص ػػل ش ػػركات
التموي ػػل عل ػػي الس ػػيولة ،عمول ػػة ،م ػػن ش ػػركات التوري ػػق
مقاب ػػل حتصػ ػػيلها األقس ػػاط مػ ػػن اظتس ػػتثمر ،ومػ ػػن جهػ ػػة
أخػػري تكسػػب شػػركة التوريػػق الفػػرؽ بػػني قيمػػة القػػروض
وب ػػني م ػػا دفعت ػػو لشػ ػرائها ،وم ػػن جه ػػة ثالث ػػة ف ػػإف زتل ػػو
السػػندات لتققػػوف فائػػدة وذلػػك عػػن طريػػق تػػداوؿ ىػػذه
السندات يف سوؽ اظتاؿ بالبيع بأسعار مرتفعة عن سعر
ش ػرائها ،ولك ػػن ق ػػد ي ػػتم بيعه ػػا بس ػػعر م ػػنخفض وذل ػػك
عنػػدما يقػػل سػػعر فائػػدهتا (القػػروض) عػػن سػػعر الفائػػدة
السائد.
ورغػػم وجػػود ىػػذه الفوائػػد إال أنػػو نتكػػن القػػوؿ بػػأف
أضرار نظػاـ التوريػق أكثػر مػن فوائػده وذلػك قػوؿ فقهػاء
االقتص ػػاد ،فق ػػد ك ػػاف الس ػػبب الرئيس ػػي ضت ػػدوث األزم ػػة
االقتصػػادية العاظتيػػة ىػػو نظػػاـ التوريػػق وتطبيقػػو السػػي ،
فقد ذكرنػا إف التوريػق يقػوـ علػي جتميػع الػديوف العقاريػة
ال ػػذي ق ػػد يك ػػوف بعض ػػو رديئ ػػا (أي ال نتك ػػن سػ ػػداده)
وحتوؿ ىذه الديوف إيل سندات تباع إيل أفراد وشركات،
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وقػػد يتعسػػر اظتقًتضػػني عػػن سػػداد القػػرض (ديػػن رديء)
ؽتا يؤدي إيل اـتفاض قيمة ىػذه السػندات نتيجػة لتعثػر
اظتقًتض ػ ػ ػػني يف السػ ػ ػ ػػداد أو اـتف ػ ػ ػػاض قيمػ ػ ػ ػػة العقػ ػ ػ ػػار،
فيسػ ػػارعوف زتل ػ ػػة الس ػ ػػندات إيل بي ػ ػػع م ػ ػػا ل ػ ػػديهم م ػ ػػن
سندات فيزيد العػرض ويػنخفض سػعرىا ويزيػد الضػغوط
علػػي كػػل اظتؤسسػػات اظتاليػػة وشػػركات التوريػػق ،وبالتػػايل
فػ ػػإف التوريػ ػػق ومػ ػػا ينتجػ ػػو مػ ػػن تضػ ػػخم لقيمػ ػػة الػ ػػديوف
وانتشػ ػػار زتلػ ػػة السػ ػػندات الػ ػػدائنني وترتيػ ػػب مػ ػػديونيات
متعددة علػي نفػس العقػار ىػو حجػر الزاويػة يف حػدوث
()82
األزمة اظتالية.
وقد علق البعض علي التوريق واألزمة االقتصادية
العاظتية بقولو "أما فقاعة بيع الديوف فجاءت من خالؿ
توريق أو تسنيد تلك الديوف العقارية وذلك بتجميع
الديوف العقارية األمريكية وحتويلها إيل سندات
وتسويقها من خالؿ األسواؽ اظتالية العاظتية ،وقد نتج
عن عمليات التوريق زيادة يف معدالت عدـ الوفاء
بالديوف لرداءة العديد من تلك الديوف ،ؽتا أدي إيل
اـتفاض قيمة ىذه السندات اظتدعمة باألصوؿ العقارية
()83
يف السوؽ األمريكية بأكثر من ."%70
رأي الفقو اإلسالمي بخصوص موضوك التوريي:
أصدر غتمع الفقو اإلسالمي الدويل التابع ظتنظمة
اظتؤدتر اإلسالمي قرار يف دورتو التاسعة عشر اظتنعقدة يف
إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية اظتتحدة بتاريخ
 2009/4/30القرار اآلٌب نصو:
 - 82ى ػػذا ى ػػو رأي الفقي ػػو االقتص ػػادي د /ػتم ػػد عب ػػد اضتل ػػيم عم ػػر نش ػػر
مبركػ ػ ػ ػػز الرصػ ػ ػ ػػد والتواصػ ػ ػ ػػل اظتػ ػ ػ ػػايل اإلسػ ػ ػ ػػالمي ccc. llsdwww
mwldlwwds cdawe whlaha. www
 - 83د /اش ػػرؼ ػتمػ ػػد دوايػ ػػة ،األزمػ ػػة االقتص ػػادية العاظتيػ ػػة ،مركػ ػػز الرصػ ػػد
والتواصل اظتايل اإلسالمي
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"بعد االطالع على البحوث الواردة إيل اجملمع
خبصوص موضوع التوريق ،وبعد االستماع إيل
اظتناقشات اليت دارت حولو ،وبعد االطالع علي
قرارات اجملمع الفقو اإلسالمي التابع لرابطة العامل
اإلسالمي مبكة اظتكرمة خبصوص ىذا اظتوضوع :قرر ما
يلي:
أوال :أنواك التوريي وأحكامو:
التورؽ يف اصطالح الفقهاء :ىو شراء شخص
(اظتستورؽ) سلعة بثمن مؤجل من أجل يبيعها نقدا
بثمن اقل غالبا إيل غري من اشًتيت منو بقصد اضتصوؿ
علي النقد وىذا التوريق جائز شرعا شرط أف يكوف
مستوفيا لشروط البيع اظتقرة شرعا.
 التورؽ اظتنظم (االصطالح اظتعاصر) :ىو شراءاظتستورؽ سلعة من األسواؽ احمللية أو الدولية أو ما
شاهبها بثمن مؤجل يتويل البائع (اظتموؿ) ترتيب
بيعها إما بنفسو أو بتوكيل غريه أو بتواطؤ اظتستورؽ
مع البائع علي ذلك ،وذلك بثمن حاؿ أقل غالب.
 التورؽ العكسي :ىو صورة التورؽ نفسها مع كوفاظتستورؽ ىو اظتؤسسة واظتموؿ ىو العميل.

ثاني ةان :ال كتػػوز التورقػػاف (اظتػػنظم والعكسػػي) وذلػػك الف
فيهمػػا تواط ػؤا بػػني اظتمػػوؿ واظتسػػتورؽ ،ص ػراحة أو ضػػمنا
أو عرفػػا ،حتػػايال لتحصػػيل النقػػد اضتاضػػر بػػأكثر منػػو يف
الذمة وىو ربا.
ويوصي مبا يلي:
التأكي ػ ػ ػػد عل ػ ػ ػػى اظتص ػ ػ ػػارؼ واظتؤسس ػ ػ ػػات اظتالي ػ ػ ػػة
اإلسالمية باستخداـ صيغ االستثمار والتمويل اظتشروعة
يف رتيػػع إعماعتػػا وجتنػػب الصػػيغ احملرمػػة واظتشػػبوىة التزامػػا
بالضػ ػوابط الش ػػرعية مب ػػا لتق ػػق مقاص ػػد الشػ ػريعة الغػ ػراء،

وكتلي فضيلة االقتصاد اإلسالمي للعامل الذي يعاين من
التقلبات والكوارث االقتصادية اظترة تلو األخرى.
تشػػجيع القػػرض اضتسػػن لتجنيػػب احملتػػاجني للجػػوء
للتػػورؽ وإنش ػػاء اظتؤسس ػػات اظتاليػػة اإلس ػػالمية لص ػػناديق
()84
للقرض اضتسن".
كمػػا سػػبق وأف ذكرنػػا أف التوريػػق ينطػػوي علػػي بيػػع
ديػ ػػوف القػ ػػروض ،الػ ػػيت أعطيػ ػػت للمسػ ػػتثمر ،إيل شػ ػػركة
التوريػق الػيت تقػوـ بتجزئػة قيمػة األصػل إيل مبػالغ صػػغرية
يػػتم إصػػدار أوراؽ ماليػػة بنػػاء عليهػػا تبػػاع إيل اصتمهػػور،
ف ػػالتوريق ق ػػائم عل ػػي الق ػػرض اظتعط ػػي للمس ػػتثمر وال ػػذي
يقػػوـ بتسػػديده إيل اظتمػػوؿ الػػذي يقػػوـ بتحصػػيل فوائػػد
من اظتقًتضني ،وىذه القروض اليت تنطػوي علػي حتصػيل
()85
فوائد ىي ربا ػترـ شرعا.
فقد هني الرسوؿ صلي اهلل علية وسلم بقولو "ال
تبيعوا الذىب بالذىب إال مثالً مبثل وال تشفوا بعضها
على بعض وال تبيعوا الورؽ بالورؽ إال مثال مبثل وال
تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا منهما غائبا بناجز"
متفق عليو.
وعن أيب ىريرة أيضا عن النيب صلي اهلل علية
وسلم قاؿ "التمر بالتمر واضتنطة باضتنطة والشعري
بالشعري واظتلح باظتلح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد أو
()86
استزاد فقد أرىب إال ما اختلفت ألوانو" رواه مسلم.
 - 84غتمػػع الفق ػػو اإلسػػالمي الت ػػابع ظتنظم ػة اظت ػؤدتر اإلس ػػالمي ال ػػدورة 19
بتاريخ 2009/4/26
 - 85د /ػتمػ ػػد عبػ ػػد اضتلػ ػػيم عمػ ػػر ،الصػ ػػكوؾ اإلسػ ػػالمية ( التػ ػػو ريػ ػػق )
وتطبيقاهتػػا اظتعاص ػػرة وت ػػداوعتا ،ػػث مقػػدـ إيل غتم ػػع الفق ػػو اإلس ػػالمي
الت ػػابع ظتنظم ػػة اظتػ ػؤدتر اإلس ػػالمي يف ال ػػدورة التاس ػػعة عش ػػر اظتنعق ػػدة يف
اإلمارات.
 - 86راجع للمزيد يف ذلك نيل األوطػار مػن أحاديػث سػيد األخيػار شػرح
منتقػي األخبػػار ،ػتمػػد علػػي ػتمػد الشػوكاين ،دار اصتيػػل للنشػػر ببػػريوت
سنة  ،1973ص 297
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ضتاملي الصكوؾ.
تصدر بعقد شرعي بضوابط شرعية.
يكوف تداوؿ الصكوؾ بناء على الشروط والضوابط
()88
الشرعية لتداوؿ األصوؿ.

لذا نأمل من اظتشرع اظتصري أف ينتبو إىل ىذه
اصتزئية وأف يعاصتها ظتا فيها من الربا احملرـ شرعا.
وقد أوضحت الدراسات أف التعامل بالتمويل
العقاري مل يزدىر بعد يف مصر وذلك ظتا شاب القانوف
من تعامالت ربوية ؽتا أدت إيل إعراض اظتصريني عن
التعامل هبا خوفا من الوقوع يف الربا.
فنحن نعلم إف اظتصريني متدينني بطبيعتهم إذا
أقدموا على أي تعامل فإهنم يبحثوف عن رأي الدين
فيو ،وعندما شعر اظتصريوف رمو التعامل بالتمويل
العقاري الذي ينطوي على قروض ربوية فإهنم أحجموا
عنو ؼتافة اهلل.
فنأمل من اظتشرع أف يعاش ىذه النقاط وخاصة ما
يتعلق بالتوريق وػتاولة إكتاد بدائل أخري مثل الصكوؾ
اإلسالمية اليت تقوـ علي فكرة اظتشاركة يف دتويل
مشروع أو عملية استثمارية وفقا لقاعدة الغنم بالغرـ،
فالصكوؾ اإلسالمية :ىي رتع صك وتعين شهادة
ائتمانية ،وقد عرفتها ىيئة احملاسبة واظتراجعة للمصرفية
اإلسالمية بأهنا "وثائق متساوية القيمة دتثل حصصا
شائعة يف ملكية وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوؾ
وقفل باب االكتتاب واستخدامها فيما أصدرت من
()87
اجلها".
وللصكوؾ اإلسالمية خصائص عديدة منها:
أهنا وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة
إلثبات حق مالكها فيما دتثلو من حقوؽ يف
األصوؿ واظتنافع الصادرة مقابلها.
دتثل حصة شائعة يف ملكية أصوؿ أو منافع أو
خدمات يتعني توفريىا وال دتثل دينا علي مصدرىا

المالية اإلسالمية:
 -1اعتدؼ األساسي من عملية التوريق أو التصكيك
واحدة يف النظامني وىو اضتصوؿ علي سيولة
نقدية.
 -2متتلف نوع األصوؿ ػتل التوريق أو التصكيك
فهي يف األويل ديوف ويف الثانية أعياف أو منافع أو
قتا معا.
 -3تتفق خطوات عملية التوريق يف اظتؤسسات
التقليدية مع اظتؤسسات اظتالية اإلسالمية من وجود
أو اقتناء األصل ػتل التوريق ٍب النقل لشركة التوريق
ٍب إصدار األوراؽ أو الصكوؾ ٍب تلقي االكتتاب
فيها ٍب توزيع العائد ٍب التصفية.
 -4من حيث العائد يف األويل فوائد ربوية ػترمة شرعا،
ويف الثانية أجره يف حالة اإلجارة ور ا يف حالة
اظتشاركات واظتضاربات.
من حيث اطتسائر فحملو السندات يف النظاـ
األوؿ ال يتحملها بينما يف النظاـ الثاين يتحمل
اطتسائر يف حالة وجودىا.
من حيث تداوؿ األوراؽ اظتالية :يف األويل يتم
تداوؿ السندات يف السوؽ الثانوية بينما يف الثانية يتم
تداوؿ الصكوؾ إف كانت دتثل ملكية أعياف أو منافع

 - 87انظر اظتوقع اإللكًتوين لفقو اظتصارؼ اإلسالمية.

 - 88اظترجع السابق

الفةةرق بةةين التوريةةي المتب ة فةةي المؤسسةةات الماليةةة

التقليدي ة ةةة والص ة ةةكوك (التوري ة ةةي) ف ة ةةي المؤسس ة ةةات
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أـ الصكوؾ اليت تصدر عن ذمم بيوع أجلو فال كتوز
تداوعتا شرعا.
يتم مراعاة الضوابط الشرعية يف رتيع جوانب
عمليات الصكوؾ ،أما التوريق يف اظتؤسسات اظتالية
()89
التقليدية فال يتم مراعاة ذلك.
تلك ىي أىم مزايا نظاـ الصكوؾ اإلسالمية اليت
تطورت وتعددت أنواعها وقد أخذ هبذا النظاـ عدة
دوؿ عربية وأجنبية ومؤسسات مالية ،فقد أظهرت
الدراسات أف مركز ديب اظتايل العاظتي توقع أف تقفز قيمة
اإلصدارات اطتاصة للصكوؾ اإلسالمية إيل 100بليوف
دوالر يف غضوف ستس سنوات بعد أف كاف 31بليوف
دوالر ،وقد أعلن بنك ديب اإلسالمي عن إغالؽ أكرب
إصدار للصكوؾ اإلسالمية يف العامل مع زيادة القيمة
األساسية لإلصدار من 2.8بليوف دوالر إيل
3.5باليني دوالر وذلك نتيجة لإلقباؿ الكبري
للمشاركة يف اإلصدار ،وكذلك قطر تدرس اللجوء إيل
سوؽ السندات اإلسالمية لتمويل مشروعات
الطاقة( ،)90واضح من العرض السابق مدي اإلقباؿ
الدويل علي الصكوؾ اإلسالمية لتوافقها مع الشريعة
اإلسالمية الغراء ،وما اظتانع إيل ػتاولة تنظيم ىذه
الصكوؾ بدال من التوريق الذي تتبعو اظتؤسسات اظتالية
التقليدية والذي لتتوي علي شبهة الربا احملرـ شرعا.
وىناك حلول أخري متوافقة أيضا م الشريعة

اإلسالمية وىي:
 .1صيغة اإلجارة :يقوـ اظتموؿ بشراء العقار ودتلكو
 - 89وردت تلػ ػػك الفػ ػػروؽ بػ ػػاظترجع السػ ػػابق د /ػتمػ ػػد عبػ ػػد اضتلػ ػػيم عمػ ػػر
ص19
 - 90نقػػال عػػن موقػػع فقػػو اظتصػػارؼ اإلسػػالمية ،نقػػال عػػن جريػػدة الريػػاض
السعودية

بناء علي رغبة اظتستثمر ٍب يؤجره إيل األخري مقابل
أقساط إكتاريو ػتدده مع الوعد للمستثمر
(اظتستأجر) بتملك العقار يف هناية مدة اإلكتار.
 .2وقد كاف القانوف رقم  95لسنة  1995يف شأف
التأجري التمويل كتيز تلك الصيغة حيث ورد بو يف
اظتادة ( )2منو علي" :يعد تأجريا دتويليا ما يلي:
 .1كل عقد يلتزـ مبقتضاه اظتؤجر باف يؤجر إىل
اظتستأجر منقوالت ؽتلوكو لو أو تلقاىا من اظتورد
استنادا إيل عقد من العقود ويكوف التأجري
مقابل قيمة إكتاريو يتفق عليها اظتؤجر مع
اظتستأجر.
 .2كل عقد يلتزـ مبقتضاه اظتؤجر بأف يؤجر إيل
اظتستأجر عقارات أو منش ت يقيمها اظتؤجر
علي نفقتو بقصد تأجريىا إيل اظتستأجر وذلك
بالشروط واظتواصفات والقيمة اإلكتارية اليت
لتددىا العقد.
 .3كل عقد يلتزـ مبقتضاه اظتؤجر بتأجري ماؿ إىل
اظتستأجر تأجريا دتويليا إذا كاف ىذا اظتاؿ قد
ألت ملكيتو إيل اظتؤجر من اظتستأجر مبوجب
عقد يتوقف نفاذه علي إبراـ عقد التأجري
التمويلي".
وقد ًب تعديل ىذه اظتادة ،ومواد أخري ،حىت
يكوف التأجري التمويلي خاصا مبجاؿ واحد فقط وىو
مباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي للمستأجر،
حيث نص البند السابع من اظتادة  )1من القانوف
رقم 16لسنة 2001واطتاص بتعديل بعض أحكاـ
القانوف رقم  95لسنة 1995يف شأف التأجري التمويلي
علي:
"اظتاؿ أو األمواؿ :كل عقار أو منقوالت مادي أو
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معنوي يكوف موضوعا لعقد تأجري دتويلي مىت كاف
الزما ظتباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو نشاط خدمي
للمستأجر وفقا للقواعد اليت يصدر هبا قرار من الوزير
اظتختص".
-2التمويل العقاري بنظام المرابحة :حيث تقوـ
شركة التمويل (البنك) بشراء العقار الذي يرغبو
اظتستثمر ،وتقوـ بتملكو وإعادة بيعة إىل اظتستثمر
بالتقسيط على عدد من األقساط حسب االتفاؽ
وهبامش ربح ػتدد بينهما.
 -1صيغة التمويل بالمشار ة :تقوـ على اظتشاركة
بني طرفني يقدـ أحدقتا األرض ويقدـ األخر
التمويل الالزـ للعقار ،ويوزع ناتج اظتشاركة حسب
االتفاؽ.
وىناؾ صيغ أخري متعددة موافقة للشريعة
اإلسالمية وقد أوردىا فقهاء الشريعة والقانوف ،وكل ما
علي اظتشرع اظتصري أف متتار صيغة أو صيغ منها ويقوـ
بتنظيمها بقوانني ،وذلك يفتح اجملاؿ للتمويل العقاري
أف ينتشر يف مصر ولتقق فتو اقتصاديا من جهة ومن
جهة أخري يكفل حملدودي الدخل والفقراء اضتصوؿ
علي مسكن مناسبا عتم يأويهم ىم وأسرىم.
من رتاع ما تقدـ فقد نظم اظتشرع اضتوالة اليت
يقوـ هبا اظتموؿ إيل شركات التوريق ،وىناؾ حوالة
أخري قد نظمها وىي حوالة اضتق يف أقساط الثمن،
وورد النص عليها يف اظتادة ( )6من قانوف التمويل
العقاري اظتصري ......." :د) قبوؿ البائع حوالة
حقوقو يف أقساط الثمن إيل اظتموؿ بالشروط اليت
يتفقاف عليها"......
وقد ورد بالبند العاشر من فتوذج اتفاؽ التمويل
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لشراء عقار والصادر عن وزارة االستثمار برقم 18
لسنة  2006علي" :حوالة اضتق يف أقساط الثمن:
يقر الطرؼ األوؿ (البائع) بقبوؿ حوالة حقوقو يف
أقساط الثمن اظتشار إليها يف البند السابع إىل الطرؼ
الثالث (اظتموؿ) مبقابل معجل وبشروط اتفقا عليها
مبوجب وثيقة مستقلة (مرفقو هبذا االتفاؽ) تتضمنو
أحكاـ وأثار ىذه اضتوالة اليت تشمل حق االمتياز اظتقرر
قانونا للثمن علي العقار أو الوحدة اظتبيعة ،ويعترب توقيع
الطرؼ األوؿ علي ىذا االتفاؽ إيصاال وؼتالصة منو
باستالـ كامل اظتقابل اظتعجل للحوالة ،كما يعترب توقيع
الطرؼ الثاين علي ىذا االتفاؽ قبوال منو عتذه اضتوالة
وإقرار بنفاذىا يف حقو".
واعتقد أف ىذه العملية جائزة من الناحية الشرعية
إذا دتت وفقا لذلك( )91فيما عدا حوالة اظتموؿ ضتقوقو
إيل شركات التوريق ،فكما ىو واضح من اتفاؽ
التمويل أف البائع يبيع العقار بالتقسيط إيل اظتشًتي
(اظتستثمر) ويسجل العقار باشتوٍ ،ب لتيل البائع حقوقو
قبل اظتستثمر إيل اظتموؿ نظري مقابل يتم االتفاؽ عليو
بينهما ويدفع يف اضتاؿ إيل البائع ،وتنتهي العالقة بني
اظتشًتي والبائع والة حقوؽ البائع وتظهر العالقة بني
األوؿ واظتموؿ حيث يصبح اظتموؿ ىو الدائن اصتديد
للمشًتي بدال من البائع ،ويكوف اظتشًتي ملزما بسداد
األقساط إيل اظتموؿ وفقا للحوالة الواردة يف اتفاؽ
التمويل واليت علم ووافق هبا اظتشًتي ،أما عن
الضمانات وقيد حق امتياز أو رىن رشتي ظتصلحة
 - 91فػػنحن نعلػػم أف اتفػػاؽ التمويػػل العقػػاري يػرد بػػو بنػػد إضػػافة تك ػاليف
وىػػذه التكػػاليف قػػد تكػػوف الفوائػػد احملرمػػة شػػرعا فهػػي ػتػػدده مػػن قبػػل
اظتمػػوؿ بػػدوف ضػوابط ،أمػػا إذا حػػددت ىػػذه التكػػاليف بضػوابط معينػػة
فال مانع منها
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اظتموؿ من اظتشًتي فإهنا تكوف واردة يف نفس اتفاقات التك ػػاليف (الغ ػػري ػت ػػدده م ػػن ع ػػدوؿ) ت ػػؤدي إيل نف ػػس
()94
اظتعين وىو الربا احملرـ شرعا.
التمويل العقاري الذي يتضمن اضتوالة أيضا.
واضتلقة األخرية من التمويل العقاري وىي حوالة النظام السعودي:
اظتموؿ ضتقوقو إيل شركات التوريق وىي ال تكوف واردة
أجاز نظاـ مراقبة شركات التمويل ،لشركة التمويل
يف اتفاؽ التمويل بل تأٌب الحقو عليو واليت نعتقد علي إصدار األوراؽ اظتالية والصكوؾ وفقا ألحكاـ نظاـ
عدـ شرعيتها طبقا ظتا سبق ذكره ،واف كاف البعض قد السوؽ اظتالية ،وأال يتعارض ذلك مع أحكاـ الشريعة
ذىب إيل عدـ شرعية اتفاؽ التمويل العقاري أيضا اإلسالمية )95(،وبناءا علي ذلك لتق للمموؿ أف
وذلك ألنو ينطوي علي قرض بفائدة ػترمو شرعا.وحىت يتداوؿ حقوقو الناشئة عن التمويل العقاري يف السوؽ
ال نتشعب يف ذلك نأمل من اظتشرع أف يقوـ بإعادة الثانوية.
النظر يف قانوف التمويل العقاري ويأٌب بنصوص صرلتة
وعرؼ نظاـ التمويل العقاري "السوؽ األولية"
موافقة للشريعة اإلسالمية دوف حتوير ،فالفائدة احملرمة بأهنا "عقود التمويل العقاري اليت تربـ بني اظتموؿ
شرعا رغم عدـ استخدامها يف قانوف التمويل العقاري واظتستفيد".
اظتصري إال أنو من ناحية أخري مل نتنع االتفاؽ
والسوؽ الثانوية" :تداوؿ حقوؽ اظتموؿ الناشئة
()92
عليها.
من عقود السوؽ األولية" ويتم إعادة التمويل العقاري
فال متلوا أي اتفاؽ دتويل عقاري من بند قيمة عن طريق الًتخيص من مؤسسة النقد لشركات اظتساقتة
تكاليف التمويل اليت ىي فوائد القرض ،وقد ارتع إلعادة التمويل العقاري وفقا الحتياجات السوؽ ،ويتم
الفقهاء أنو ال مانع من إضافة تكاليف إال انو يلزـ أف ذلك عن طريق إصدار األوراؽ اظتالية والصكوؾ
يتم حتديد ىذه التكاليف أو الرسوـ من قبل خرباء اظتعتمدة شرعا واليت تعتمد علي عقود شرعية واردة
عدوؿ وتكوف إلعطائو أجور العماؿ أو غريه وذلك علي عقار.
()93
حىت تكوف شرعيو يث ال تكوف مبالغ فيها.
فالصك نتثل حصة شائعة يف العقود واألعياف
والشػ ػ ػ ػريعة اإلسػ ػ ػ ػػالمية ال يعنيهػ ػ ػ ػػا إف يسػ ػ ػ ػػتخدـ اظتدرة للربح واظتمثلة يف صيغة صكوؾ متداولة ،وتعترب
مص ػػطلح ب ػػدال م ػػن مص ػػطلح أخ ػػر ،م ػػا داـ أف كالقت ػػا عوائد ىذه الصكوؾ ناشئة عن ريح أو غلة العقود ،فلو
يؤدي إىل نفػس اظتعػين ،فاصػطالح الفائػدة أو العائػد أو كاف مبنيا علي عقد إكتار األعياف فعائد الصك ىنا
 - 92وللتدليل علي أف النظاـ واظتشرع يعترب التمويل ىو قرض بفائدة ،ما
نصػػت عليػػو اظتػػادة ( )2مػػن الالئحػػة التنفيذيػػة رقػػم  465لسػػنة2005
يف هنائيتهػػا بقوعتػػا " ...فللممػػوؿ قبػػوؿ التنػػازؿ لػػو مػػن اظتسػػتثمر بصػػفة
مؤقتة وطواؿ فًتة اسًتداد القرض وعائده عن "...وذلك رغم أف غتمع
البحػػوث اإلسػػالمية رفػػض اسػػتخداـ اصػػطالح الفائػػدة يف القػػانوف ،ؽتػػا
يدؿ علي التحايل علي الشريعة اإلسالمية.
 - 93د /أنتن سعد سليم ،اظترجع السابق ،ص 114

يتحقق من األجرة اليت يدفعها اظتستفيد (اظتستأجر) وال
تعترب عوائد الصكوؾ التزاما يف ذمة اظتصدر ،وذلك
 - 94فضيلة الدكتور  /ػتمد سػيد طنطػاوي ،معػامالت البنػوؾ وأحكامهػا
الشرعية ،دار هنضة مصر ص 212
وراجع أيضا د /أنتن سعد سليم اظترجع السابق ص 120
 95ـ (،)3ـ( )14
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خبالؼ السندات احملرمة.
وبناء علي ما سبق فقد نص نظاـ التمويل
العقاري يف اظتادة ( )11منو علي "مع عدـ اإلخالؿ
مبا ورد يف اظتادة الثالثة من ىذا النظاـ ،للممولني
العقاريني إعادة التمويل من خالؿ ما يأٌب:
 شركات إعادة التمويل العقاري وفقا ألحكاـ النظاـوالالئحة.
 األوراؽ اظتالية وفقا ألحكاـ نظاـ السوؽ".وقد نصت اظتادة ( )3منو على "تزاوؿ شركات
التمويل اظترخص عتا مبوجب ىذا النظاـ  -ونظاـ مراقبة
شركات التمويل  -أعماؿ التمويل العقاري مبا ال
يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية بناء علي ما
تقرره اللجاف الشرعية اظتشار إليها يف اظتادة الثالثة من
نظاـ مراقبة شركات التمويل ومبا ال متل بسالمة النظاـ
اظتايل وعدالة التعامالت".
وىذا النص قد قرر إف يتم إعادة التمويل بأي
صيغة واردة بشرط أف تكوف موافقة للشريعة اإلسالمية
الغراء ،وقد اعفي ىذا النظاـ إجراءات نقل الرىن إىل
السوؽ الثانوية للتمويل العقاري من رسوـ التسجيل.
الخاتمة والتوصيات
بناءً علي العرض السابق ،فإف الدراسة تنتهي إيل
أقتية دعوة اظتشرع اظتصري والسعودي إيل معاصتة شاملة
للتمويل العقاري ،وذلك بتنظيم كافة اظتسائل القانونية
اظتتعلقة بو وخاصة ،من جوانبها اظتختلفة ،مع األخذ يف
االعتبار البيئة العربية اظتتمثلة يف الشريعة اإلسالمية،
وذلك حىت ينتشر استخداـ التمويل العقاري دوف
إحجاـ من اظتتعاملني بو ،ويف ذلك مصلحة كربي
لالقتصاد الوطين ،ونتكن إبراز أىم التعديالت اظتقًتحة،
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وذلك كما يلي:
 يلزـ عدـ التوسعة يف غتاالت التمويل العقاري،حىت ال خترج عن ىدؼ التمويل العقاري ذاتو ،ويتم
ذلك من خالؿ تعديل نص اظتادة ( )6من قانوف
التمويل العقاري اظتصري يث تلغي كلمة " أو غري
ذلك من اجملاالت".
 يلزـ وجود نصوص صرلتة ضتماية الطرؼ الضعيف،وىو اظتستثمر (ذوي الدخوؿ اظتنخفضة) ،دوف باقي
األشخاص (األشخاص االعتبارية العامة أو
اطتاصة).
 تعديل أي نص أو قرار كتعل من فتاذج االتفاقاتالصادرة عن وزير االستثمار ملزمة ،حيث جعلت
الشروط الواردة فيها ملزمة دوف أي تفاوض أو
مناقشة ،ومن شأف ذلك جعلها شروطا تعسفية،
وىذا إخالؿ قوؽ اظتستثمر الواجبة زتاية ،مع
تعديل اظتنشور الفين  1لسنة 2007الصادر عن
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
 تعديل مواد القانوف اليت تبيح التعامل بالتوريقواالستعاضة عنها بالوسائل اإلسالمية اظتختلفة،
مثل التعامل بالصكوؾ اإلسالمية ،أو أي وسيلة
أخري تكوف مطابقة للشريعة اإلسالمية ،مثلما فعل
النظاـ السعودي ،الذي نص صراحة على عدـ
ؼتالفة أي اتفاؽ أو نظاـ للشريعة اإلسالمية.
 النص علي عقوبات رادعة علي من متالف نظاـالتمويل العقاري (اظتصري  -خاصة السعودي) من
أي طرؼ سواء الوكالء أو اطترباء أو الوسطاء
العقاريوف أو حىت اظتستثمر أو الغري.
"اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما"
وأخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمين "
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Mortgage Controls in the Egyptian and Saudi Regimes
(Comparative Legal Study)
M. A. I. Nasr
Civil Law Department - University of Shaqra.

Abstract
Accelerated the states to regulate the real estate finance, as a solution to the housing
problem, among several trends:
- Some states organized this system is essential in order to make a profit for the taxpayer alone in any way, The result is global economic crisis, because of securitization, which gives the right to the financier in the re-sale of bad debts.
-Some other countries that saw the failure to regulate this issue at the present time, for
fear of economic crises.
- Organized by other countries, but based on the principles of Islamic Semitic, aimed
at extending a helping hand to the needy (investor) with the provision of Halal profit
for the taxpayer, and at the same time maintaining his money from non-payment of
the investor or stumbling.
Whatever patchwork of regulations will try to shed light on them and compare them to
Islamic law, glue, And the study will be a comparison between the mortgage law and the
Saudi and Egyptian Islamic sharia law in the opinion that.the study will be divided into:
Chapter One: the nature and objectives of the Mortgage
Chapter Two: The mortgage agreement
Keywords: Mortgag - Mortgage deal - Control over funding - Parties to the mortgage
agreement Rights and Duties
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التىافق بني قين ههٌة اخلدهة االجتواعية وبعض القين.......

التىافق بني قين ههٌة اخلدهة االجتواعية وبعض القين يف األدياى
السواوية واملعتقدات الديٌية
عبدالعزيز بن عبداهلل الربيثن
قسم الدراسات االجتماعية -كلية اآلداب  -جامعة الملك سعود
المملكة العربية السعودية

Q
دتتد جذور مهنة اطتدمة االجتماعية إىل اظتمارسات اظتبكرة للرعاية االجتماعية ،اليت انطلقت من منظور الرب واإلحساف إىل األخرين.
واضتقيقة أف ىذه البذرة (اإلحساف) كانت والزالت متواجدة يف جوىر اطتدمة االجتماعية ،رغم ظهور االجتاىات النظرية اضتديثة،
وانبثاؽ النظريات العلمية .وحقيقة الربط بُت اصتانب الروحي واطتدمة االجتماعية من الصعب إغفاعتا أو جتاىلها ،حيث ديكن الربىنة
على ذلك بعدة أمور مثل ورود عبارات صرحية يف "اظتيثاؽ األخبلقي" للخدمة االجتماعية ،تؤكد على احًتاـ ومراعاة اصتوانب العقدية
والدينية اليت حيملها أو يؤمن هبا العمبلء .حتاوؿ ىذه الدراسة مبلمسة أوجو التوافق بُت قيم مهنة اطتدمة االجتماعية وبع القيم يف
األدياف السماوية واظتعتقدات الدينية األكثر انتشاراً حوؿ العامل .ىذه الورقة تركز وبشكل ػتدد على نقاط االلتقاء بُت القيم اظتهنية
للخدمة االجتماعية وبع القيم يف األدياف السماوية واظتعتقدات الدينية من خبلؿ عرض اظتعتقدات والقيم األساسية ذات العبلقة
بقيم أو أخبلقيات أو مبادئ اطتدمة االجتماعية ،مث مناقشة أثر اظتعتقدات والقيم على قواـ اظتمارسة اظتهنية للخدمة االجتماعية.
بشكل عاـ ،ديكن القوؿ بأف ىذه الدراسة استطاعت الربىنة على وجود جانب من االلتقاء والتوافق بُت بع التعاليم الدينية وبع
قيم اطتدمة االجتماعية.
الكلمات المفتاحية :دين ،معتقد ،خدمة االجتماعية ،قيم مهنية.

A

دتتد جذور مهنة اطتدمة االجتماعية إىل
اظتمارسات اظتبكرة للرعاية االجتماعية ،اليت انطلقت
من منظور الرب واإلحساف إىل اآلخرين .واضتقيقة أف
ىذه البذرة (اإلحساف) كانت والزالت متواجدة يف
جوىر اطتدمة االجتماعية ،رغم ظهور االجتاىات
النظرية اضتديثة ،وانبثاؽ النظريات العلمية .وحقيقة
الربط بُت اصتانب الروحي واطتدمة االجتماعية من
الصعب إغفاعتا أو جتاىلها ،حيث ديكن الربىنة على
ذلك بأمور كثَتة منها :األمر األوؿ/ظهور كتابات منذ
وقت مبكر من نشوء اظتهنة حتاوؿ ربط اطتدمة
البريد االلكترونيaziz88@hotmail.co.uk :

االجتماعية باصتانب الروحي ،على سبيل اظتثاؿ كتابات
 Konopkatاليت أشارت إىل أف جذور مهنة اطتدمة
االجتماعية دتتد لتتصل بالقيم الدينية .وكذلك ما
ذىبت إليو  Biestekبأف األخصائي االجتماعي يعمل
على مساعدة أخيو يف وقت اضتاجة ،وىو بذلك يعمل
كمبعوث العناية اإلعتية (الربيثن0202 ،ـ) .األمر
الثاين/ورود عبارات صرحية يف "اظتيثاؽ األخبلقي"
للخدمة االجتماعية ،تؤكد على احًتاـ ومراعاة اصتوانب
العقدية والدينية اليت حيملها أو يؤمن هبا العمبلء .األمر
الثالث/عقد العديد من الندوات واظتؤدترات اظتتخصصة
اليت تبحث وتناقش ىذا اصتانب ،ولعل أقرب منوذج
ردمد8561 -5060 :
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لذلك ندوة التأصيل اإلسبلمي للخدمة االجتماعية يف
القاىرة عاـ 0990ـ .األمر الرابع/استمرار وتنظيم
حركة التأليف العلمي يف ذلك اصتانب ،ولعل أفضل
مثاؿ على ذلك إنشاء غتلة متخصصة يف اطتدمة
االجتماعية اظتسيحية ،واليت تصدر يف الواليات اظتتحدة
األمريكية .األمر اطتامس/إنشاء مؤسسات أو رتعيات
متخصصة دتارس اطتدمة االجتماعية مع غتتمعات
متدينة خاصة ،مثل رتعية اجملتمع اليهودي يف أمريكا.
وألمهية اصتانب الديٍت يف حياة الناس ،وقوة تأثَتاتو يف
تفكَتاهتم وتصرفاهتم ،جتيء ىذه الدراسة لتحاوؿ
مبلمسة أوجو التوافق بُت قيم مهنة اطتدمة االجتماعية
وبع القيم يف األدياف السماوية الثبلث وىي الدين
اإلسبلمي والدين اظتسيحي والدين اليهودي ،وبع
اظتعتقدات الدينية األكثر انتشاراً حوؿ العامل وىي
اظتعتقدات البوذية واظتعتقدات اعتندوسية.
البد من التأكيد على أنو ىذه الورقة ال حتاوؿ
الدخوؿ يف التفاصيل الدقيقة اطتاصة بكل دين أو
معتقد أو نقد شيء من معتقداتو ،كما سوؼ نتحاشى
التطرؽ للطوائف أو الفرؽ داخل كل دين ،باإلضافة
إىل عدـ استعراض األمور اظتتناقضة ،أو اظتختلف
حوعتا ،أو تلك اليت ال دتت للخدمة االجتماعية بصلة.
ىذه الورقة تركز وبشكل ػتدد على نقاط التوافق بُت
قيم مهنة اطتدمة االجتماعية وبع القيم يف األدياف
السماوية واظتعتقدات الدينية ،من خبلؿ عرض
اظتعتقدات والقيم األساسية ذات العبلقة بقيم أو
أخبلقيات أو مبادئ اطتدمة االجتماعية ،مث مناقشة
أثر اظتعتقدات والقيم على قواـ اظتمارسة اظتهنية للخدمة
االجتماعية.
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اعتدؼ الرئيس عتذه الدراسة ىو ػتاولة إظهار أي
توافق بُت قيم اطتدمة االجتماعية وبع القيم يف
األدياف السماوية واظتعتقدات الدينية ،وذلك من خبلؿ
عرض نقاط االلتقاء بُت قيم مهنة اطتدمة االجتماعية
وبع القيم يف األدياف السماوية واظتعتقدات الدينية
اظتنتشرة حوؿ العامل .وسيحاوؿ الباحث يف ىذا العرض
اإلجابة على التساؤلُت التاليُت )0( :ما ىي القيم
األخبلقية اليت تتفق فيها مهنة اطتدمة االجتماعية مع
األدياف أو اظتعتقدات اظتدروسة؟ ( )0ما ىو أثر تلك
اظتعتقدات والقيم الدينية على اظتمارسة الفعلية للخدمة
االجتماعية؟ حيث يبلحظ أف التساؤؿ األوؿ يبحث
يف اصتوانب النظرية للخدمة االجتماعية بغية إظهار
التوافق يف القيم األخبلقية بُت اطتدمة االجتماعية
واألدياف واظتعتقدات اظتدروسة ،بينما حياوؿ التساؤؿ
الثاين مناقشة مستوى تأثَت تلك القيم اليت لقيت توافق
على قواـ اظتمارسة اظتهنية والتطبيق العملي للخدمة
االجتماعية .وسيتبع الباحث اظتنهج التحليلي ،معتمداً
يف ذلك على مسح لؤلدبيات اظتتاحة ذات العبلقة
باظتوضوع.
أوالا/الديا السسممي:

مقدمة:

ظهر اإلسبلـ  Islamيف اصتزيرة العربية خبلؿ
القرف السادس اظتيبلدي .واإلسبلـ مصطلح يعٍت
االستسبلـ ،إي تسليم كامل من اإلنساف لربو يف كل
شؤوف اضتياة .يعترب القرآف ىو الكتاب اظتقدس لدى
اظتسلمُت ،اظتنزؿ على ػتمد صلى اهلل عليو وسلم
بواسطة الوحي .ويؤمن اظتسلموف بأف ػتمد مرسل من
اهلل للجن واألنس كافة ،على أنو خامت األنبياء
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التىافق بني قين ههٌة اخلدهة االجتواعية وبعض القين.......

واظترسلُت .ومن أسس العقيدة اإلسبلمية اإلدياف بوجود
إلو واحد ىو اهلل ،مع اإلدياف باظتبلئكة وبالقضاء
والقدر ،وكذلك التصديق باألنبياء والرسل السابقُت.

المعتقدات والقيم األساسية:

من أساسيات الدين اإلسبلمي اإلدياف بالقضاء
والقدر الذي ىو األجل اظتكتوب على كل إنساف يف
اضتياة ،وبالتايل فالدين اإلسبلمي ليس فيو فوارؽ بُت
العامة والعلماء .كما أف الشريعة  shari’aاإلسبلمية
اليت ىي مبثابة القانوف اظتفروض على اصتميع ،وىي
كفيلة بتنظيم اضتياة لؤلفراد واألسر واجملتمع
بكاملة.كما يؤمن اظتسلموف بأف السنة النبوية ،اليت ىي
أحاديث وردت عن الرسوؿ ػتمد صلى اهلل عليو
وسلم ،تعرب عن مصدر تشريعي قوي ،يأيت يف اظترتبة
الثانية بعد الكتاب اظتقدس (القرآف الكرمي) .وبالتايل
فالسنة قدمت توجيهات غايتها اإلصبلح االجتماعي،
مبا يكفل حياة كردية للمرأة واألطفاؿ ،وغَتىم من
اصتماعات الضعيفة أو اليت حتتاج إىل رعاية .لقد قدـ
اإلسبلـ تصوراً جيداً للعبلقة التبادلية بُت حرية األفراد
والواجبات واظتسئوليات اجملتمعية .اإلسبلـ يدعو األفراد
إىل اظتداومة على إصبلح الذات ،ليس يف السلوكيات
فقط ،ولكن أيضاً إصبلح النية أو السريرة .لقد طالبت
السنة النبوية باإلخاء وػتبة األخر ،وزتل النوايا واألماين
الطيبة لآلخرين.
من معتقدات الدين اإلسبلمي أف اجملتمع اظتسلم
لديو رسالة خاصة من اهلل ىدفها خلق غتتمع مبلئم
للعيش الكرمي صتميع أعضاءه ،حبيث يكوف منوذجاً
مثالياً حيتذى بو ( .)Esposito, 2004لقد ميز القرآف
بُت اظتستويات االجتماعية ،والغٌت ،واألصوؿ القبلية،

لكنو يف الوقت نفسو طالب باظتساواة واالندماج بُت
اظتسلمُت رتيعاً على أهنم عباد اهلل .والقرآف ديقت
استغبلؿ الفقراء واألرامل واأليتاـ واظتستعبدين وغَتىم.
كما حذر من االستغبلؿ االقتصادي ،ونق العهود،
والرشوة ،وكنز الثروات ،وأخذ والربا ( & Canda
.)Furman, 1999

أثر المعتقدات والقيم السسممية في الممارسة

المهنية:

يقوـ الدين اإلسبلمي على أركاف ستسة ،ثالثها ما
يعرؼ بالزكاة  zakatاليت ىي عبادة مالية ،تتمثل يف
حصة مقدرة من اظتاؿ يدفعها الغٍت للفقَت .وشتيت زكاة
ألهنا حبسب اظتعتقد اإلسبلمي تزيد يف اظتاؿ الذي
أخرجت منو ،وتقيو اآلفات ،وىي يف واقع األمر دتثل
أعلى درجات التكافل االجتماعي داخل اجملتمع
اظتسلم .وديثل ىذا الركن ركيزة ىامة لئلطار العاـ الذي
انبثقت منو مهنة اطتدمة االجتماعية ،وىو الرعاية
االجتماعية .فاظتمارسة على مستوى الوحدات الكربى
(تنظيم اجملتمع) ديكن أف تستفيد من ركن الزكاة ضتل
الكثَت من اظتشكبلت االقتصادية اليت قد تعًتي اجملتمع
(.)Esposito, 2004; Jain, 1965
إف عملية اظتساعدة اليت يقدمها األخصائي
االجتماعي للعميل ليست مهمة مهنية فقط ،بل يؤكد
اإلسبلـ على أف األجر سيكوف من نصيب كل من
يساعد العاجز أو احملتاج .حيث يقدـ الدين اإلسبلمي
فلسفة للحياة ،وىي األجر لكل من يسعى أو يتصرؼ
بطريقة ال تضر باضتياة أو اآلخرين ،باإلضافة إىل علو
مراتب من يساعد اآلخرين وينصر اظتظلومُت.اإلدياف
بالقضاء والقدر يقدـ معناً فريداً ضتياة الناس عموماً ،إذ
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األفكار اطتاطئة أو السلبية

يس تطيع األخصائي االجتماعي توظيف ذلك اظتعٌت اإلجيابية ،أو تصحيح بع
لتحقيق مفهوـ التكيف مع اظترض أو مع اظتوقف أو اليت حيملها العمبلء.
اظتشكلة ،حبيث يستطيع العميل الرضا بالعيش والبعد ثانيا /الديانة المسيحية:
عن اصتزع أو النكد بسبب اظتفقود أو ماال ديكن مقدمة:
حتقيقو .اضتياة داخل اجملتمع اظتسلم دتنح األخصائيُت
تعد الديانة اظتسيحية أو النصرانية Christianity
االجتماعيُت اظتسلمُت فرصة لكي يتعاملوف بطرؽ مرحية من الديانات السماوية ،اليت ظهرت للوجود عاـ 05ـ،
وسلسة مع شبكات الدعم االجتماعي ،ورتاعات حيث أسسها "يسوع اظتسيح" .ودتتد جذور اظتسيحية
التعاوف األخوي ،ومع القائمُت على التعليم والتثقيف إىل الديانة اليهودية ،حيث يشًتكاف يف عدة أمور من
بالدين اإلسبلمي.أما اظتمارسة على مستوى الوحدات أبرزىا اإلدياف أف اظتسيح أبن اهلل ،وكذلك اإلدياف
الصغرى (خدمة الفرد) ،فإف اإلطار الذي رشتو الدين بالكتاب اظتقدس "التوراة" الذي يسمى بالعهد القدمي.
اإلسبلمي ضتب اآلخرين واإلخاء داخل إطار الدين يعترب "اإلؾتيل" ىو الكتاب اظتقدس واألساس
يتوافق بشكل كبَت مع مفهوـ العبلقة اظتهنية بُت للمسيحية ،ويعرؼ بالعهد اصتديد .وقد تضمن اإلؾتيل
األخصائي االجتماعي والعميل ،اليت تتطلب حرص وفقاً للعقيدة اظتسيحية غتموعة من التعاليم اليت جاء هبا
فريد من اظتمارس اظتهٍت على مصلحة العميل وجتنيبو "يسوع اظتسيح " ونشرىا بُت أتباعو إىل أف دونت
أي ضرر أو مكروه .السنة النبوية رفضت االستغبلؿ بواسطة أتباعو ،أو ما يعرؼ بتبلميذ اظتسيح اإلثنا
وقبوؿ اعتدايا اليت جاءت بسبب مكانة السلطة ،وىو عشر.
ما نص عليو  -صراحة  -اظتيثاؽ األخبلقي للخدمة المعتقدات والقيم األساسية:
االجتماعية .فاألخوة وػتبة اآلخرين والتقرب منهم
رغم تعدد مذاىب اظتسيحية وطوائفها-واليت من
شيء إجيايب ،وىو يف الوقت نفسو ال يتناق مع توجو أبرزىا الربوتستانتية ،والكاثوليكية ،واألرثوذوكسية-
عدـ قبوؿ اعتدايا اليت مصدرىا أو غايتها كسب مركز وتباين ؽتارسات تلك الطوائف ،إالّ أنو ديكن إرتاؿ
أو مكانة أو استعطاؼ أصحاب السلطة ،واليت اظتعتقدات والقيم األساسية للديانة اظتسيحية يف اإلدياف
سيكوف عتا تأثَت بشكل أو بأخر عند اختاذ القرار الذي اظتشًتؾ بوجود إلو خالق للكوف واضتياة .تؤكد اظتسيحية
يفًتض فيو العدالة واإلنصاؼ واضتيادية .باإلرتاؿ على أف اهلل أحب العامل ألنو إلو احملبة ،وبالتايل بذؿ
حتتوي مصادر التشريع اإلسبلمي (القرآف والسنة) على ابنو -وليس ولده -الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن
الكثَت من التعاليم اليت ديكن أف يستفيد منها بو ،بل يناؿ اضتياة األبدية ،وىذه ىي الطريقة اليت رتبها
األخصائيوف االجتماعيوف أثناء اظتمارسة .كما حتتوي اهلل على األرض ليتصاحل معو البشر ألنو إلو عادؿ
على العديد من القصص والعرب اليت ديكن توظيفها ومقدس .كما تتفق أغلب الطوائف اظتسيحية على أف
أثناء اظتمارسة اظتهنية لتدعيم وتعزيز بع اآلراء الثالوث إلو واحد يتمثل يف ثبلث كينونات يف ذات اهلل
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ىي :األب اطتالق ،واالبن ،والروح القدس .كما يؤمن
اظتسيحيوف رتيعاً بأف الكتاب اظتقدس ىو كبلـ اهلل،
وبذلك فهو كبلـ مقدس .باإلضافة إىل ذلك يؤمنوف
بأف اظتسيح سيأيت ثانية ليختطف الكنيسة (رتاعة
اظتؤمنُت) ليكونوا معو كل حُت يف السماء ( McCabe,
 .)1965يعترب اضتب واحملبة ركيزة أساسية يف الدين
اظتسيحي ،وىو دافع روحاين ال يتطلب الشكر أو
اظتكافأة .وتسود احملبة بُت الناس رتيعاً نتيجة احتاد
الروح اإلنسانية مع اإللو ،وبالتايل تؤكد اظتسيحية على
( King,
حب اهلل وحب الناس لبعضهم البع
.)1965

أثر المعتقدات والقيم المسيحية في الممارسة

المهنية:

ترى الديانة اظتسيحية بأف من طبيعة اإلنساف أف
يعيش ويتعايش مع اآلخرين لغاية ومقصد .فعبلقات
اضتب واألخبلؽ بُت اإلنساف وربو واآلخرين أساسية
للعيش الصحيح وبلوغ الرفاىية االجتماعية .ففي
العقيدة البلىوتية اظتتحررة للدين اظتسيحي ما يؤكد على
توسيع مفهوـ اضتب ليشتمل على مساعدة اآلخرين،
أو مساعدة اجملتمعات اظتسيحية ،سعياً لبلوغ اضترية
وحتقيق العدالة االجتماعية صتميع الناس ،وخصوصاً
أولئك الذين يعانوف من االضطهاد أو البطش أو
التفرقة العنصرية .ومن دواعي حب اآلخرين قبوعتم
وتقبلهم كما ىم ،الكما جيب أف يكونوا ( Hess,
 ،)1980ىو ما ينضبط مع مفهوـ التقبل ،الذي ىو
أحد اظتبادئ األساسية للخدمة االجتماعية.
ورد يف أحد اظتؤدترات الكاثوليكية اظتتخصصة
التأكيد على أربع قيم ىي )0( :اضتب )0( .اضتقيقة.

( )3العدالة )4( .اضترية .فاظتسيحيوف يتمسكوف
حبقيقة وجود اهلل مع ضرورة العمل يف اضتياة وبناء
العبلقات االجتماعية واحًتاـ حاجات اآلخرين.
جبانب ذلك ،يسعى اظتسيحيوف إىل حتقيق حرية الفرص
صتميع الناس مع االستمتاع الكامل باضتب والعيش
اإلنساين .وىذا اظتطلب اظتلح رمبا يشاطره رف صريح
اظتؤسسات الفاسدة أو األنظمة اصتائرة
لبع
( ،)Scharper, 1975وىو ما يتوافق مع ما تناد بو
اطتدمة االجتماعية أثناء اظتمارسة اظتهنية مع األفراد
واصتماعات واجملتمعات.
يقدـ "بيستك" ( )Biestek, 1956تفسَتات
دينية مسيحية لثبلث من قيم اطتدمة االجتماعية ،ىي:
( )0التقبل  acceptanceوالذي يعٍت قبوؿ العميل مبا
فيو من إجيابيات وسلبيات ونقاط قوة ونقاط ضعف،
مع اإلبقاء على اإلحساس الفطري بالشرؼ اإلنساين
والقيمة البشرية )0( .حق تقرير اظتصَت self-
 determinationوالذي يعٍت احًتاـ حرية العميل يف
االختيار واختاذ القرار مبا يتناسب مع( :أ) قدراتو
وطاقاتو الشخصية (ب) اتساؽ اختياراتو مع اصتوانب
األخبلقية واألدبية( .ج) تناسب اختياراتو مع اظتسئولية
االجتماعية )3( .عدـ إصدار األحكاـ
 nonjudgmentalismواليت تعٍت سعي األخصائي
االجتماعي لعمل مراجعة دقيقة لسلوؾ العميل وتقييم
ما إذا كاف السلوؾ يساعد أو يضر العميل أو اآلخرين،
دوف إصدار حكم بالرباءة أو اإلدانة.
ىناؾ بع القواسم اظتشًتكة بُت الديانة اظتسيحية
واطتدمة االجتماعية .على سبيل اظتثاؿ مساعدة العميل
للتخلص من اظتتاعب العاطفية يتطلب عبلقة زتيمية
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تعرؼ مهنياً باضتب اظتتبادؿ واظتتواصل بُت األخصائي
االجتماعي والعميل ،وىو ما تنادي بو اظتسيحية .كما
تنادي اظتسيحية أيضاً بتبادؿ احملبة بُت األخصائي
االجتماعي والعاملُت يف اظتؤسسة (.)Smith, 1961
وبناء على ذلك ،األخصائي االجتماعي مطالب
باستخداـ طرؽ اظتمارسة اظتهنية اليت تؤكد على دتيز
العميل ،وقيمتو اإلنسانية ،وقدرتو على االختيار
( .)Keith-Lucas, 1994يذىب أحد فبلسفة العلوـ
اإلنسانية ( )Tillich, 1962إىل إف مصطلح احملبة من
منظور الديانة اظتسيحية حيمل أربعة معاين تنسجم يف
غتملها مع مهنة اطتدمة االجتماعية ،وذلك وفقاً ألربع
مهاـ يؤديها األخصائيُت االجتماعيُت ىي( :أ)
مساعدة العمبلء بشكل فوري ومباشر حسب
حاجاهتم( .ب) توجيو العمبلء ؿتو االستقبللية
وجتنيبهم العبلقات االعتمادية( .ج) التواصل والتحدث
اظتباشر مع العمبلء كأشخاص عتم االىتماـ والعناية
واطتصوصية الفردية لكل منهم( .د) مساعدة العمبلء
لتحقيق أىدافهم كبشر ،مع دمج األىداؼ الفردية
للعمبلء مع غاية البقاء يف اضتياة كهدؼ واحد .كما
يشَت "ألن كيث-لوكاس" ()Keith-Lucas, 1985
إىل أف عملية اظتساعدة من منظور الديانة اظتسيحية
تتضمن أربع عناصر ىي )0( :التوبة :وتتطلب إدراؾ
اظتشكلة اليت حتتاج إىل مساعدة )0( .االعًتاؼ:
وتتطلب اإلدالء باظتشكلة لشخص ما )3( .اطتضوع:
ويتطلب اإلقبلع عن التصرفات القددية السالبة)4( .
الثقة يف النتائج اليت أحدثتها اصتهود اظتعمولة إلجراء
عملية التغيَت .يديل بع األخصائيُت االجتماعيُت
اظتسيحيُت بأف العقيدة اظتسيحية ديكن حملها بسهولة مع
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"ألن كيث-

بع العمبلء .ويف ىذا اطتصوص يقدـ
لوكاس" ( )Keith-Lucas, 1985أربع مواقف تكوف
فيها العقيدة اظتسيحية حاضرة ىي( :أ) حينما يكوف
العميل مسيحي ويكوف راغباً يف التعبد( .ب) حينما
حيتاج العميل إىل حتفيز من لدف األخصائي االجتماعي
ظتساعدتو أو تقدمي الرعاية لو( .ج) حينما تكوف رؤية
العميل إزاء العقيدة اظتسيحية يف حاجة إىل زيادة توسعة
أو إيضاح( .د) حينما يسأؿ العميل بع األسئلة
الصرحية حوؿ الغاية من اضتياة والوجود.

ثالثا /الديانة اليهودية:
مقدمة:

تعترب الديانة اليهودية أقدـ ديانة شتاوية .وقد
نزلت على النيب موسى عليو السبلـ يف مصر إباف
وجود بٍت إسرائيل (العربانيُت) ،منذ أكثر من ثبلثة
آالؼ سنة .و"التوراة" ىو الكتاب اظتقدس لدى
اليهود ،ومعناه الشريعة أو القانوف .وشرائع التوراة
شرحتها الشريعة الشفوية ،اليت ىي سجل اظتناقشات
اليت دارت بُت "اضتاخامات" ورتعت فيما يعرؼ بػ
"التلمود".

المعتقدات والقيم األساسية:

ترى الديانة اليهودية أف اهلل خالق الناس والكوف،
وىو فرد صمد قادر رحيم عادؿ ،وقد خلق الناس
ليعدلوا ولَتحم بعضهم بعضا ،كما أف رتيع الناس
تستحق أف تعامل باحًتاـ وكرامة .كما تؤكد الفلسفة
اليهودية على أف الناس ؼتلوقوف من صورة اهلل ،وبالتايل
فلكل فرد قيمتو اصتوىرية .كما أوصت "التوراة" باحملبة
األخوية بُت الناس رتيعاً ،حبيث ديكن إظهار ذلك من
خبلؿ االلتزاـ مبعايَت الطهارة ،والعفة ،والشفقة،
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والصدؽ ( .)Schecter, 1971وتشَت الديانة اليهودية
إىل أف اهلل قد أظهر ىذه احملبة غَت اظتشروطة والقبوؿ
لئلنسانية رتعاء ،ليجسد بذلك النموذج الذي جيب
أف تكوف عليو عبلقات الناس فيما بينهم ( Buber,
 .)1996تؤكد الديانة اليهودية على فلسفة العدالة،
اليت ترى بأهنا من صفات اطتالق ،وتطالب الناس بناء
على ذلك مبحبة العدالة واإلقباؿ عليها وإفشائها أثناء
تعامل الناس فيما بينهم ( .)Linzer, 1979للحياة
قيمة خاصة عند اليهود ،حيث تدعو اليهودية إىل
احملافظة على اضتياة وعلى سبلمة اآلخرين .كما يؤكد
الشرع اليهودي على ضرورة العيش السليم ،على أف
اإلنساف مسئوؿ عن سلوكياتو وتصرفاتو اليت خيتارىا
حبرية تامة ،واليت تظهرىا النية اضتسنة اليت جيب أف
حيملها كل إنساف يف داخلو .باإلضافة إىل ذلك تدعو
التعاليم اليهودية إىل االلتزاـ باألخبلؽ اضتميدة والتحلي

بالصفات النبيلة (

Neusner et al., 2005Karesh

.)2007 & Hurvitz

أثر المعتقدات والقيم اليهودية في الممارسة

المهنية:

تؤكد الديانة اليهودية على احملبة والعدالة
واإلنصاؼ وضرورة إظهارىا يف السلوكيات مقرونة
بإحساس اإلحساف والشفقة على غرار اإلحساف
يوسع األخصائي
والشفقة اإلعتية .وعلى ذلك البد أف ّ
االجتماعي اليهودي عملية اظتساعدة للعمبلء حبيث
حتمل معاين اإلحساف والشفقة ،مع ضرورة حتييد
اظتصاحل الشخصية اليت رمبا تتعارض أو تتداخل مع
مصاحل العميل ( .)Linzer, 1979كما تتطلب
اظتمارسة على مستوى الوحدات الكربى زتل نفس

تلك اظتعتقدات والقيم من لدف األخصائي االجتماعي،
وىو ما سيعزز الثقة بُت اظتمارس اظتهٍت واجملتمع
اليهودي الذي يرى يف تلك القيم ركيزة أساسية
الستمرار اجملتمع ورفاىيتو ( .)Bubis, 1980العدالة
واإلنصاؼ  tsedakahكقيمة جوىرية يف الديانة
اليهودية تعزز وتنظم اصتهود اظتبذولة يف ػتيط الرعاية
االجتماعية .ورغم التباين يف تعريف مفهوـ العدالة
واإلنصاؼ وتطبيقاهتما ،إالّ أف بع الكتاب اليهود
يشَتوف إىل أف أي شخص يطلب اظتساعدة البد أف
يعامل وفق ذلك اظتنظور ،وىو ماينسحب على
اظتهنة
فيها
دتارس
اليت
اجملتمعات
( Nussbaum,1983; Gelman & Schall,
 .)1997وبالتايل ؾتد وضوحاً يف القاسم اظتشًتؾ بُت
تلك القيمة اصتوىرية للديانة اليهودية وقيم اطتدمة
االجتماعية .ومن القواسم اظتشًتكة أيضاً بُت الديانة
اليهودية واطتدمة االجتماعية ،أف الرب واإلحساف وعمل
اطتَت رتيعها تصنف على أهنا من اظتتطلبات
االجتماعية اليت يفرضها القانوف اليهودي ( & Canda
.)Furman,1999
لقد ورد يف "التوراة" ويف "التلمود" أوامر صرحية
لتقدمي اظتؤف واظتساعدات للفقراء ،ورعاية األرامل
واأليتاـ واظتتغربُت والبلجئُت واظتهاجرين ( & Gelman
 ،)Schall, 1997واليوـ دتارس مثل ىذه األوامر حتت
مظلة اطتدمة االجتماعية ،بل إف بع اظتؤسسات
اليهودية دتارس اطتدمة االجتماعية من منظور الديانة
اليهودية حتت إشراؼ بع مدارس وكليات اطتدمة
االجتماعية اظتعتمدة يف الواليات اظتتحدة األمريكية
( ،)Canda & Furman, 1999ما يبعث الطمأنينة
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إزاء إتساؽ بع قيم مهنة اطتدمة االجتماعية مع تلك
التعاليم اليهودية الواردة يف الكتب اظتقدسة .ىناؾ
أخبلقيات يهودية  -خصوصاً غَت الطائفية  -رمبا
تتناسب مع منطلقات اطتدمة االجتماعية ،بل رمبا
ديكن ؽتارستها بفاعلية مع عمبلء أو غتتمعات غَت
يهودية ،على غرار تناسب قيميت العدالة واإلنصاؼ مع
رسالة اطتدمة االجتماعية ومع الناس رتيعاً مهما
اختلفت معتقداهتم أو مذاىبهم.

رابع ا /المعتقد البوذي:
مقدمة:

البوذية  Buddhismمعتقد غَت ألوىي ،وىي من
الديانات الرئيسية يف العامل ،مت تأسيسها عن طريق
التعاليم اليت تركها "بوذا" منذ حوايل ستسة آالؼ سنة
قبل اظتيبلد .نشأت البوذية يف مشاؿ شرؽ اعتند،
وتدرجيياً انتشرت يف أؿتاء ؼتتلفة من القارة اآلسيوية.
وتعٍت كلمة بوذا بلغة بايل اعتندية القددية "الرجل
اظتتي ّقظ" وتًتجم أحيانا بكلمة اظتستنَت ( Nielsen Jr.
 .)et al., 1993تتمحور العقيدة البوذية حوؿ ثبلثة
أمور أوالىا "اإلدياف ببوذا" كمعلّم مستنَت للعقيدة
البوذية .ثانيها اإلدياف بػ "دارما" ،وىي تعاليم بوذا
اظتسماة باضتقيقة .ثالثها "اجملتمع البوذي"

(.)Schuhmacher & Woerner, 1994
المعتقدات والقيم األساسية:

تقوـ البوذية على غتموعة من اظتعتقدات األساسية
اليت تسمى اضتقائق األربع النبيلة .اضتقيقة األوىل ىي
اظتعاناة .ترى البوذية أف اضتياة اإلنسانية يف أساسها
ُ
معاناة متواصلة ،منذ ضتظات الوالدة األوىل وحىت
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اظتمات .كل اظتوجودات  -الكائنات اضتية واصتمادات
 تتكوف من عناصر عتا دورة حياة ُمنتهية ،منخصائص ىذه العناصر أهنا ُغتردة من مفهومي األنا
الذايت واألزلية ،كما أف احتادىا الظريف وحده فقط
ديكن أف يُوحي بكينونة موحدة .تتولد اآلالـ واظتعاناة
من غياب األنا وعدـ استمرارية األشياء ،لذا فاظتعاناة
مبلزمة لكل دورة حياة ( Keown & Prebish,
 .)2009; Buswell, 2003اضتقيقة الثانية عن أصل
اظتعاناة اإلنسانية .إف االنسياؽ وراء الشهوات ،والرغبة
يف تلبيتها ىو أصل اظتعاناة ،حيث ترى البوذية أف
الرغبات تؤدي إىل االنبعاث من جديد لتذوؽ ملذات
الدنيا مرة أخرى .تولدت ىذه الرغبة نتيجة عدة عوامل
إال أف اصتهل ىو أصلها رتيعا .إف اصتهل بطبيعة
حقيقة األشياء ،مث االنسياؽ وراء اظتلذات يػُ ّولِداف
اصتذور الثبلثة لطبيعة الشر .واصتذور الثبلثة ىي:
الشهوانية ،واضتقد ،والوىم .وتنشأ من ىذه األصوؿ
كل أنواع الرذائل واألفكار اطتاطئة .وىذه اصتذور دتثل
أحاسيس لدى اإلنساف وتدفع بو إىل التفاعل معها،
فيقحم نفسو يف نظاـ دورة اطتلق والتناسخ ( Keown
 .)& Prebish, 2009; Buswell, 2003اضتقيقة
الثالثة عن إيقاؼ اظتعاناة .تقوؿ الديانة البوذية بأف
اصتهل والتعلق باألشياء اظتادية ديكن التغلب والقضاء
عليهما ،ويتحقق ذلك عن طريق كبح الشهوات ومن
مث القضاء الكلي على ذتار ىذه األعماؿ ،الناجتة عن
اصتذور الثبلثة لطبيعة الشر .وحىت تتحقق العملية البد
من االستعانة بالقديسُت البوذيُت من الدرجات العليا،
وحىت ببوذا نفسو ،والذي يواصل العيش يف حالة من
السكينة اليت ال يعكر صفوىا شيء ( & Keown
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 .)Prebish, 2009; Buswell, 2003اضتقيقة الرابعة
تتمحور حوؿ الطريق الذي يؤدي إىل إيقاؼ اظتعاناة.
ويتألف الطريق من ذتاف مراحل ،دتتد على طولو ذتاف
فضائل ىي )0( :الفهم السوي ( )0التفكَت السوي
( )3القوؿ السوي ( )4الفعل السوي ( )5االرتزاؽ
السوي ( )6اصتهد السوي ( )7االنتباه السوي ()8
الًتكيز السوي .توزع ىذه الفضائل إىل ثبلث أقساـ
ىي( :أ) الفضيلة (ب) اضتكمة (ج) التأمل .ويتم
الوصوؿ إىل كل واحد منها عن طريق وسائل ؼتتلفة.
أوؿ ىذه الوسائل ىو إتباع سلوكيات أخبلقية صارمة،
واالمتناع عن العديد من اظتلذات .هتدؼ الوسائل
األخرى إىل التغلب على اصتهل ،عن طريق التمعن
الدقيق يف حقيقة األشياء ،مث إزالة الرغبات عن طريق
هتدئة النفس وكبح الشهوات .وتشمل الوسائل عدة
دتارين نفسانية ،من أمهها ؽتارسة التأمل يومياً ولفًتة
طويلة ،وذلك عن طريق إعماؿ العقل يف رتلة من
األفكار أو الصور ،وتثبيتها يف الذىن ،حبيث ديكن
للعقل أف يتحوؿ شيئاً فشيئاً إىل مرحلة االقتناع حبقيقة
العقائد اظتختلفة للبوذية ،فيتخلص من الشوائب،
واألفكار اطتاطئة ،واظتناىج السيئة يف التفكَت ،وبالتايل
تتطور الفضائل اليت تؤدي إىل اطتبلص ،ونبذ العادات
السيئة اظتتولدة عن الشهوة ( & Schuhmacher
.)Woerner, 1994

أثر المعتقدات والقيم البوذية في الممارسة

المهنية:

التنوير  enlightenmentيف الديانة البوذية يعٍت
التيقظ للطبيعة اضتقيقية للذات والواقع .ىذه اطتربة
ختلق اإلحساس بالشفقة جتاه اآلخرين الذين ىم يف

حاجة إىل مساعدة ( .)Blofeld, 1988وعلى ذلك
تؤيد الديانة البوذية توجو اطتدمة االجتماعية ؿتو
التعاطف مع العمبلء خصوصاً التعاطف غَت اظتشوه أو
اظتضاد ( .)Keefe, 1996كما ورد يف جوىر الديانة
البوذية ما يسمى بالفضائل الست ،وىي ( )0الكرـ
( )0االلتزاـ باألخبلؽ ( )3الصرب ( )4بذؿ الطاقة
( )5التأمل ( )6اضتكمة ( ،)Canda, 1993واليت
منها رتيعاً تنبثق الشفقة ،كما تنصهر متداخلة رتيعاً
مع عملية اظتساعدة اليت تقدـ لآلخرين ( & Canda
 .)Furman, 1999ىناؾ إظتاحات كثَتة لدى البوذية
حوؿ تقنيات التأمل والتدبر فيما يعود بالفائدة النفسية
للعمبلء ،وىذا حيدث دوف االلتزاـ اظتفرط باطتلفية
الثقافية أو الدينية للشخص ( .)Keefe, 1996وعلى
ذلك يرى "براندوف" يف ىذا اطتصوص بأف األخصائي
االجتماعي ذو اطتلفية البوذية أكثر حرية يف التحرؾ
مع العمبلء إزاء اظتعتقدات أو االنطباعات الدينية
( .)Brandon, 1979التعاليم البوذية الراسخة تشَت
إىل أف اضتقيقة تعرؼ فقط بواسطة جتاوز اضتدود يف
التفكَت واظتعتقدات والرغبات اإلنسانية .فاظتعاناة
اإلنسانية ديكن التغلب عليها بواسطة التحرر من
الرغبات لدى الشخص .كما حيتوي التنوير على فكرة
التيقظ من األوىاـ أو التخيبلت ،كأحد أشكاؿ غرور
الذات ،اليت البد من حتييدىا للشعور بالرضى والقناعة
باظتقسوـ (.)Bein, 2008; Brandon, 1991
بع األخصائيُت االجتماعيُت استطاعوا تعزيز
ؽتارساهتم اظتهنية من خبلؿ بع تعاليم البوذية ،دومنا
انغماس يف االجتاه الطائفي ،بل ودومنا استخداـ صريح
للمفاىيم البوذية (.)Canda & Furman, 1999
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يشَت "براندوف" يف ىذا اطتصوص إىل أف التعاليم
البوذية تقود اظتمارسة اظتهنية للخدمة االجتماعية مع
شيء من اضتذر إزاء (أ) بناء اظتفاىيم اطتاصة (ب)
تصنيفات التشخيص (ج) خطط ما قبل العبلجز.
ويذىب "براندوف" إىل أف الثبلث رتيعها تعيق التواصل
الطبيعي واظتباشر مع العميل .تدعو تعاليم البوذية
األخصائي االجتماعي إىل إجياد التناسق والتناغم
الطبيعي خبلؿ عمليات التبادؿ والتفاعل مع العميل،
وعلى ذلك فالتعاليم البوذية ال تفرض تصميمات
التدخل اظتهٍت اليت تنبثق من اظتفاىيم اطتاصة ،أو من
الرغبات اطتاصة لدى اظتمارس .تؤكد البوذية على أف
العمبلء يدركوف كيف حيلوف مشكلة معاناهتم ،ولكنهم
يف حقيقة األمر يفتقروف إىل معرفة ما إذا كاف لديهم
معاناة .من ذلك اظتنظور يذىب "براندوف" إىل أف
اطتدمة االجتماعية عبارة عن عملية حتاوؿ توسيع
وتوضيح اطتيارات أماـ الناس وخصائص تلك اطتيارات
هبدؼ فتح األفاؽ أماـ االستقبللية بدالً من تضييقها
(.)Brandon, 1991
كما يشَت "كاندا وفورماف" ( & Canda
 )Furman, 1999إىل أف البوذية تقدـ أسلوباً فريداً
للتدخل اظتهٍت ،والذي يتحقق عرب التدريب  -لكلى
الطرفُت األخصائي االجتماعي والعميل  -حيث جيمع
التدخل بُت االسًتخاء مع الًتكيز على الذىن أو
العقل .اظتمارس اظتهٍت من ذلك اظتنظور يتعلم ويتنبو
لكيفية تدفق اظتشاعر اليت ال ترتبط بالفكر أو
اإلحساس لدى العمبلء ،وىو بذلك يستطيع أف يفهم
ويتعامل مع العامل بشكل مباشر ،دوف أي حتريف أو
تشويو للرغبات أو التخيبلت .وحينما يُعلّم العمبلء
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ىذا النوع من التدخل أو الوساطة فإف الفائدة
ستنعكس على )0( :كيفية إدارهتم للتوتر ( )0تعزيز
الوعي الذايت ( )3توضيح الرؤية ؿتو موقف الشخص
وكيفية التعامل مع اظتوقف بواقعية ومصداقية .وعلى
نفس النطاؽ ديكن لؤلخصائي االجتماعي االستفادة
من عملية التدخل فيما خيص زيادة غتموعة من
اظتهارات اطتاصة منها )0( :الًتكيز ( )0التيقظ
واالنتباه ( )3دقة وحسن االستماع ( )4التعاطف ()5
إدارة التوتر والتعامل مع الضغوطات.
ومن القواسم اظتشًتكة بُت البوذية ومهنة اطتدمة
االجتماعية اظتفهوـ الواسع للفرد والبيئة ،فالفكر البوذي
يشَت إىل أف الفرد ال ديكن أف يعيش يف معزؿ عن البيئة
احمليطة ،وىو ما يتطابق مع نظرية األنساؽ الديناميكية
( ،)Macy, 1991فمساعدة الذات ومساعدة
اآلخرين تستلزماف الًتابط .كما أف اضتقوؽ الفردية
لئلنساف البد من اتصاعتا باظتسئوليات اظتشًتكة
( .)Thurman, 1996ومن القواسم اظتشًتكة أيضاً
ضرورة الفهم والتعامل مع كلى النسقُت ،البيئة كنسق
كبَت والفرد كنسق صغَت ،وذلك بسبب أهنما مًتابطاف
يف شكل نسيج واحد .وحتقيق الرغبات اإلجيابية
لئلنساف مرتبط  -بشكل يصعب اطتبلص منو  -مع
الرفاىية ومع حياة الكوف مبا فيو من كائنات ومكونات
( .)Eppsteiner,1988بناء على ما سبق ،يبدو جلياً
تطابق مفهوـ الفرد والبيئة مع ؽتارسة اطتدمة
االجتماعية على مستوى الوحدات الكربى والوحدات
الصغرى ،وضرورة التعامل مع الشؤوف الداخلية
واطتارجية ،ومراعاة الظروؼ احمللية والعاظتية .اطتدمة
االجتماعية والديانة البوذية  -على حد سواء -
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يدعماف فكرة اإلبداع ضتل اظتشكبلت من منظور مشويل
موسع لكل ما فيو خدمة اإلنساف وغَته من اظتخلوقات
ذات العبلقة باظتشكلة ( Canda & Furman,
.)1999

خامس ا /المعتقد الهندوسي:
مقدمة:

اعتندوسية  Hinduismمعتقدات وثنية يعتنقها
معظم أىل اعتند .وىي عبارة عن غتموعة من العقائد
والتقاليد والطقوس اليت تشكلت عرب مسَتة طويلة منذ
القرف السادس عشر قبل اظتيبلد .اعتندوسية كلمة
فارسية األصل ،استخدمت لتشَت إىل القوـ الذين
يسكنوف ما وراء هنر السند .كما يطلق على اعتندوسية
أحياناً مصطلح الربمهية ( Nielsen Jr. et al.,
.)1993

المعتقدات والقيم األساسية:

عمل .تنتقل روح اإلنساف السعيد إىل جسم سعيد بعد
موت اصتسم األوؿ .وليس بالضرورة إنتقاؿ الروح إىل
إنساف آخر ،فقد تنتقل الروح إىل حيواف .ويوصف
"كارما" الذي ىو العمل أو الفعل بأنو القانوف
األخبلقي بُت السبب والنتيجة ( ;& Ryan,2007
.)Klostermaier, 2003Jones
تضم اعتندوسية القيم الروحية واطتلقية ،إىل جانب
اظتبادئ القانونية والتنظيمية ،متخذة عدة آعتة وفقاً
لؤلعماؿ اظتتعلقة هبا ،حيث لكل منطقة إلو ،ولكل
عمل أو ظاىرة إلو خاص .وترتكز الديانة اعتندوسية
على اإلدياف بالفلسفات الواردة يف أسفار "فيدا" veda
حيث تقوؿ فلسفة "فيدا" بالوحدة البائنة ،مبعٌت أف اهلل
وسائر األحياء من نوع واحد (برمهن) لكنهم آحاد
(آدتاز) .ويتجلى اإللو يف ثبلثة وجوه )0( :برمهن
(البلشخصي) )0( .برمادتا (الذات العليا) ()3
هبجفاف (الغٍت) .تعلن الفيدز أف هلل ثبلثة قدرات( :أ)
القدرة الباطنية (الروحية)( .ب) القدرة اطتارجية
(اظتادية)( .ج) القدرة البينية (األحياء) .وعلى ذلك
يكوف الوجود مؤلف من اهلل اظتقتدر وقدراتو .وال تنادي
اعتندوسية بالبحث عن اطتبلص أو إنقاذ الروح ،فالروح
سليمة وليست حباجة طتبلص أو إنقاذ ،فكل ما
حيتاجو اإلنساف ىو فهم غَتية اصتسم اظتادي وذاتو
الروحية ( Crim et al., 1990; Nielsen Jr. et al.,
.)1993

يشَت مصطلح اعتندوسية "فيدانتا"  vedantaإىل
عملية البحث عن الذات للوصوؿ إىل اإللو ،واليت
ديكن أف تتم بعدة طرؽ تسمى اليوجا أو اليوغا ،وىي
عدة أشكاؿ تقصد التحكم بالعقل واضتواس قبل العثور
على الذات العليا (برمادتا) داخل القلب .ترسم اليوجا
ثبلثة مسارات )0( :كارما يوجا :وىي مسار العمل
الصاحل اظتتمثل بالطقوس الدينية اظتشتملة على تقدمي
القرابُت إىل اظتبلئكة إبتغاء دخوؿ جناهنم )0( .غياف
يوجا :وىو مسار العلم التخميٍت إبتغاء التوحد باإللو.
( )3هبكيت يوجا :وىو مسار التتيم حبب اإللو .كما أثر المعتقدات والقيم الهندوسية في الممارسة
تقوؿ اعتندوسية بالتناسخ استناداً إىل ما قدمت النفس المهنية:
ترى الفلسفة اعتندوسية أف ىناؾ ثبلث قيم
من عمل (كارما) .فإذا مات اصتسد ،خرجت منو
الروح لتحل يف جسد آخر جزاء على ما قدمت من أساسية تقود اظتمارسة اظتهنية .القيمة األوىل تتمثل يف
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ضرورة التزاـ األخصائيُت االجتماعيُت باظتقصد اطتَتي
جتاه العمبلء .القيمة الثانية تتمثل يف البعد عن األنانية،
حيث على األخصائيُت االجتماعيُت حتمل مهوـ
العمبلء والسعي لبلوغ أىدافهم .القيمة الثالثة تتمثل
يف البعد عن القسوة والعنف ومسبباهتا ،حيث جيب
على البشر رتيعاً – مبا يف ذلك الظاظتُت واظتتخاصمُت
– تبادؿ االحًتاـ والشفقة ،مبا يساعد اصتميع على
العيش الشريف والتمتع باضترية .بناء على ما سبق
يتضح أف عملية اظتساعدة كما سطرهتا الفلسفة
اعتندوسية ،تستند على القيم الثبلث اظتذكورة سلفاً،
وىي االحًتاـ ،وعدـ األنانية ،والبعد عن القسوة
والعنف ( ،)Canda & Furman, 1999وىو ما
يظهر التبلؤـ بُت اعتندوسية كدين وفلسفة وبُت اطتدمة
االجتماعية كأحد مهن اظتساعدة اإلنسانية.
إف مسعى اإلنساف (كارما) ظتساعدة األخر -
كما حثت على ذلك الديانة اعتندوسية – ىو من
مقومات مهنة اطتدمة االجتماعية ،بل ىو البذرة
األساسية اليت انطلقت منها اطتدمة االجتماعية .وعلى
ذا تقدـ الفلسفة اعتندوسية تكنيكات مثل نظاـ اليوغا
كإطار ثقايف واجتاه شامل يساعد أثناء عملية تقدمي
اظتساعدة لآلخرين ،خصوصاً عند التعامل مع حاالت
االكتئاب ،واالضطرابات العقلية ،واألشكاؿ اظتختلفة
من اظتعاناة النفسية ،بفضل ما حيتويو نظاـ اليوغا من
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قوة التخيل واالسًتخاء والتغذية اضتيوية العكسية
( .)Singh, 1992ىذه التكنيكات ديكن توظيفها
أثناء التعامل مع العمبلء ،خصوصاً اضتاالت اليت
تتطلب جلسات اسًتخاء ،أو تلك اليت تستلزـ
استخداـ آلية التخيل  imaginationأثناء جلسات
العبلج مع األفراد أو اصتماعات الصغَتة.تقدـ "لوجاف"
مثاالً واقعياً حينما استطاعت من خبلؿ ؽتارساهتا
لليوغا ،وحتديداً تقنية التأمل ،اليت مكنتها من بلوغ
الصفاء حُت ؽتارسة الوضوح وتفتح الذىن مع طلبة
اطتدمة االجتماعية (.)Logan, 1997

مناقشة ختامية

من العرض السابق يتضح بأف مهنة اطتدمة
االجتماعية عتا روابط ؼتتلفت الوجوه ومتباينة
اظتستويات مع الديانات واظتعتقدات األكثر انتشاراً
مفصل يف
حوؿ العامل ،واليت مت مناقشتها بشكل ّ
الصفحات السابقة .ولتلخيص روابط األدياف
واظتعتقدات السابقة مع مهنة اطتدمة االجتماعية بشكل
موجز ،سنعرض بشكل مبسط القيم األخبلقية اليت
ينادي هبا كل الدين أو معتقد ،ؽتا لو عبلقة برسالة
اطتدمة االجتماعية ،مث تعداد األساليب أو الطرؽ اليت
تتطلبها تلك القيم عند التعامل مع اآلخرين أو أثناء
تقدمي اطتدمات.
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جدول يلخص القيم األخمقية لألديان وما يقابلها ما أساليب لتقديم الخدمات ()Canda & Furman, 1999

الديا السسممي

أسلوب تقديم الخدمات
القيم األخمقية
الديانة
( )0مهمة اضتياة تتمثل يف العيش اظتتوافق مع اجملتمػع (أ) اظتداومة على صلة اإلنساف بربو وعلى خدمة اإلنسانية.
(ب) تبػػٍت ىػػدؼ مسػػاعدة العميػػل ليشػػبع حاجاتػػو ويسػػتقيم وضػػعو
اظتسلم والرضا بقضاء اهلل وقدره.
فيكوف على اتصاؿ بربو ومبجتمعو.
( )0التعهد وااللتزاـ بعبادة اهلل وإقامة العدؿ.
( )3اظتسػػئولية اجملتمعيػػة إزاء أعمػػاؿ اإلحسػػاف وزتايػػة (ج) إمكاني ػ ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػ ػػتخداـ الزك ػ ػ ػ ػػاة لتحقي ػ ػ ػ ػػق االنتع ػ ػ ػ ػػاش والرفاىي ػ ػ ػ ػػة
االجتماعية.
الضعفاء.
(أ) إفشاء عبلقات اظتساعدة.
( )0مهمة اضتياة تتمثل يف ػتبة اهلل والناس.
(ب) مسػػاعدة العميػػل لتحقيػػق وإشػػباع حاجاتػػو الفيزيائيػػة والروحيػػة
( )0التعهد وااللتزاـ باإلحساف والعدالة.
( )3شت ػ ػػو العبلق ػ ػػة ب ػ ػػُت حاج ػ ػػات األف ػ ػ ػراد والرعاي ػ ػػة هبدؼ إجياد التوافق بينو وبُت اهلل وبينو وبُت اآلخرين.
(ج) إمكاني ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ العب ػ ػػادات أو الوس ػ ػػطاء لتحقي ػ ػػق الغاي ػ ػػات
االجتماعية وإرادة اهلل.
السابقة من تقدمي اطتدمات.
( )0مهم ػػة اضتي ػػاة تتمث ػػل يف ػتب ػػة اهلل والن ػػاس ودع ػػم (أ) إفشاء عبلقات اظتساعدة.
(ب) تب ػػٍت ىػ ػػدؼ مس ػػاعدة العميػ ػػل ضت ػػل مشػ ػػكلتو يف إط ػػار حيػ ػػاة
اجملتمع اليهودي.
اجملتمع اليهودي.
( )0التعهد وااللتزاـ حبب اللطف والعدؿ.
( )3إب ػػداء الش ػػفقة ؿت ػػو الًتكيب ػػة الداخلي ػػة لئلنس ػػاف (ج) إمكانيػػة تبػػٍت منػػاذج مػػن حيػػاة اجملتمػػع اليهػػودي لػػدعم العمػػبلء
ومساعدهتم.
وؿتو ما يظهره من سلوؾ.
( )0مهمػػة اضتيػػاة األساسػػية تتمثػػل يف نشػػداف التنػػوير (أ) التوافق والتفاىم واإلنسجاـ أثناء العبلقة اظتهنية.
(ب) تبػػٍت ىػػدؼ مسػػاعدة العميػػل وفػػق إيضػػاح اظتوقػػف ،والتصػػرؼ
الفكري والثقايف.
( )0التعه ػ ػ ػػد وااللت ػ ػ ػ ػزاـ بتق ػ ػ ػػدمي اظتس ػ ػ ػػاعدة اظتقرون ػ ػ ػػة الواقعي ،مع توعية وتنوير العميل بكل األمور ذات العبلقة.
(ج) احتمالي ػػة اس ػػتخداـ تقني ػػة التفك ػػر والت ػػدبر والتأم ػػل أثن ػػاء حتلي ػػل
بالشفقة واإلحساف لؤلخرين.
( )3شت ػ ػػو ورفع ػ ػػة الػ ػ ػػنفس واألخ ػ ػ ػرين لبل ػ ػػوغ العػ ػ ػػيش اظتواقف أو اظتشكبلت االجتماعية.
العفيف والشريف.
( )0مهمة اضتيػاة تتمثػل يف حتقيػق العتػق والتحػرر مػن (أ) إفشاء عبلقات االحًتاـ وربطها بالقدسية يف كل شيء.
(ب) تبٍت ىدؼ اطتَت يف كل شيء.
الذنوب.
( )0التعهد وااللتزاـ باحًتاـ اطتدمػة بغػ النظػر عػن (ج) إمكانيػػة اس ػػتخداـ أشػػكاؿ ؼتتلف ػػة م ػػن اليوجػػا والطق ػػوس طتل ػػق
غتتمع متعاوف خاؿ من القسوة والعنف.
مستواىا.
( )3جتنب القسوة والعنف مبا ديكن كػل شػخص مػن
بلوغ اضتقيقة والتحرر الروحي.
الديانة المسيحية

الديانة اليهودية
المعتقد البوذي

المعتقد الهندوسي

على الرغم من التناقضات بُت األدياف فيما يتعلق
باظتعتقدات ،إالّ أف القارئ يستطيع من اصتدوؿ السابق
أف يلمس متشاهبات ال ختطئها العُت فيما يتعلق بالقيم
األخبلقية وأسلوب وطريق تقدمي اطتدمات .كما
يستطيع الباحث اظتتعمق استخراج قاعدة صلبة عامة
إلظهار التشابو بُت األدياف السابقة .بينما يستطيع

اظتتخصص يف اطتدمة االجتماعية حتليل الرؤى الفلسفية
اليت زتلتها األدياف واظتعتقدات وربطها باسًتاتيجيات
العمل اظتهٍت للخدمة االجتماعية ،سواء على مستوى
الوحدات الصغرى أو الوحدات الكربى .يف اطتتاـ،
ديكننا القوؿ بشكل موجز أف ىذه الورقة استطاعة
الربىنة على وجود جانب من االلتقاء والتوافق بُت
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التعاليم الدينية وبع قيم مهنة اطتدمة
بع
 وفقاً للتعاليم الدينية أو للفلسفات،االجتماعية
 رمبا حتتاج ىذه.ًالبلىوتية اليت مت استعراضها مسبقا
ً وخصوصا،الورقة إىل دراسات أخرى مستفيضة
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أو رمبا تنفي احتواء مهنة اطتدمة االجتماعية على
جوانب روحية تتصل باألدياف واظتعتقدات السابق
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Spiritual Aspect in Social Work
A.A.Elbrathin
Department of social science-Faculty of Art-King Saud University-K.S.A

Abstract
Social work has its roots in social welfare activities particularly charity which is linked
with the idea of spirituality. Even though social work has been developed by scientific
theories and emerging new professional approaches, spirituality can sometimes be recognized with contemporary social work. Today, spirituality and religion have become a
much more broadened topic in social work and helping professionals. For example, the
social work code of ethics makes very specific mention of individuals, religious beliefs
and practices. This study attempts to look at the harmony among social work and some
common religions being Buddhism, Hinduism, Judaism, Christianity, and Islam. This
paper focuses on religions’ values and basic beliefs and their similarities with social
work. Also, this paper discusses the impacts of religions’ values and beliefs on social
work practice. In conclusion, the paper highlights various harmonizations among social
work and the five religions. Accordingly, it can be said that social work has a spiritual
aspect that could enhance the professional practice.
Keywords: Religion, Belief, Social Work, Professional Values.
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Editorial Preface
In order for the continuity of its pioneering role in the field of developing its
academic research capacity to be fulfilled, the administrative authority of Jazan
university has realized that such a development and progress should be supported by
taken several steps forward that sustain scientific research enterprises. The launching of
the university Journal was certainly a significant step in this direction; a launching that
was marked with great confidence and pride. The first volume of the Journal was
published in the month of Muharam 1433H (December, 2011) in two parts, one is
devoted to the gamut of researches in Humanities while the other to researches in
Applied Sciences. Since this date, however, the journal of Jazan university is steady in
its periodic publication of original high-quality research papers in various fields, with
the goal of attaining a high classification within the accreditation system in order to be
part of the international scientific journals. To succeed in this endeavor, the editorial
board insists to remain committed to continue with publishing high quality refereed
scientific research papers that will be of paramount interest to researchers in academic
institutions and vocational ones. The Journal’s core mission, therefore, is to be one of
the internationally well-recognized scientific journals - a mission that can be achieved
only by publishing research papers that conform to a high academic standards and
include appropriate scholarly apparatus. We are also attempting to make the Journal, in
the very near future, available for the researchers and scholars via international
publishing channels and online databases. However, in recognition of the incredibly
growth of interest and requests addressed by the researchers, especially in the field of
Humanities, to publish their research papers in the Journal of Jazan University, we
would like to assure that our current effort is directed not only to increase the number
of the periodic volumes of the Journal but also to exert every possible effort in
selecting a Consultancy Board from highly experienced scholars in all fields who, by
their contributions, would sustain us to achieve the core mission of the Journal referred
to above.
We are therefore confident enough, above all by the will of the Almighty and the
continual support of the university administration, that the journal of Jazan university
will remain an important and significant platform and a forum for thought-provoking,
reflecting the ambitions not only of the editorial and the administrative boards of the
Journal but of the researchers as well.

Editor-in-Cheif

Prof.Dr. Abdallah Y. Basahy
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