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 اإلســالم ، الفنــر جمــاالت يف لبــاح نوا والنتّــاب االســات   مبســاتاتالبيــت أهــل جملــة ترحــ 
 واإلســــالم ، العــــري العــــام يف ال فافيــــة املشــــنالت بقضــــاا اإلهتمــــا  مــــ  واإلجتماعيــــة اإلنســــانية والعلــــو 
 .والتعليم  الرتبوي اإلمناء قضاا وك لك احلضاري، والبناء والتجدد

 :املرسلة املاد  يف يشرتط
 .أخرى التجم يف للنشر أرسلت أو نشرت قد التنون أن
 البيــا ت بــ كر واملراجــ ، املصــادر بتوثيــ  األكادمييــة واألعــرا  العلمــ  البحــ  بقواعــد تلتــ   أن 
 النبـــوي واحلــدي  القرآنيــة النصــوص ختـــري  مــ  العلميــة، واملعاجلــة واملنهجيـــة املوضــوعية حتقــ  مــ  كاملــة،
 .وكاملة دقيقة بصور  الشريف
 صياغتها وحسن اللغة سالمة الباح  يراع  أن. 
  صـــفحة يف مل ـــ  ويرافقـــ  واحلاســـوب الناتبـــة اآللـــة علـــ  مطبوعـــة نســـ تن مـــن البحـــ  يقــد 
 .ابلباح  تعريف م  واحد 
  املت صصن املقومن ملراجعة للنشر املرسلة املاد  ختض. 
 أســباب إببــداء اجمللــة تلتــ   وال. تنشــر م أ  نشــرت تســرتد، وال اجمللــة إىل ترســل الــي املــواد تعــاد ال 

 .النشر عد 
 .كاتب  رأي عن يعرب اجمللة يف ينشر ما

 .العنوان عل  التحرير رئيس إىل املراسالت مجي  توج 
  البيت أهل ،جامعةكربالء املقدسة، شارع احلر،شارع احلر الصغري

 752153ـ9: هاتف ،684: ب.ص
 info@abu.edu.iqالربيد االلنرتوين: 

 http://abu.edu.iq/ahl-al-bayt-jurnalاملوق  االلنرتوين للمجلة: 
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 المهدي والمهدوية
يس هنــاك مــن يننــر ملهــور امل لــ  يف آخــر ال مــان ية لينقــ  البشــرية مــن مللمــات اجلهــل وصــليل لــ

 احلروب وفرقعة السالح حىت اإلنسان البدائ  يف جماهيل افريقيا يعتقد بوجود ه ا امل ل .
ن ابمجاعهم يقرون بوجوده، ويطلقون علي  اسم )املهدي( مسـتندين إىل أحاديـ  عـن الرسـو  و املسلم

متـ  األر  مللمــا التقـو  السـاعة حــىت  (2)حيـ  روي عنــ  يف مسـتدرك احلـاكم النيســابوري ر  األكـ
من أهل بيي فيملؤها قسطا وعدال بعد أن ملئت مللمـا وجـورا ، وحـدي  )ابـن حجـر(  وجورا في رج رجل  

مهــدي هــ ه األمــة ميــ  األر  قســطا كتــف احلســن: قــائال : مــن ملهــر هــ ا ضــرب بيــده علــ    إنــ  
 .(1) بعد أن ملئت مللما وجوراوعدال

 لنن اختلف املسلمون؛ بن من يقو  إن  ولد والزا  حيا  ومن يقو  أبن  يولد آخر ال مان مث يظهر.
كــل الشــواهد التارويــة والــرواات تشــري إىل الــرأي األو ، فهنــاك أك ــر مــن مــؤر  مرمــو   كــر لنــا أبن 

 .(7)وغاب عن األنظار اإلما  احلسن العسنري أجن  ولدا  امس  حممد ُولد
 أما شواهد الرواات فه  ك ري  ن كر منها: 

لوا ضـــن )إين خملـــف فـــينم ال قلـــن كتـــاب ي وعـــرتة أهـــل بيـــي مـــا إن متســـنتم  مـــا لـــن تلـــروايـــة ال ق
 (6)بعدي، وقد أنبأين اللطيف اخلبري أبهنما لن يفرتقا حىت يردا عل  احلو  فانظروا كيف خُتلفونين فيهما(

                                                        
 .555 – 6/664احلاكم النيسابوري،  -2
 .7/178لسان املي ان البن حجر  -1
 .6/234 كر  لك ابن خلنان يف وفيات األعيان  -7
 .286 - 5/256، والطرباين يف املعجم النبري 5/65والنسائ  يف السنن النربى  5/728  كره الرتم ي يف صحيح  -6
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ي  يــدلل علــ  عــد  مفارقــة العــرت  للنتــاب لــيس فقــ  يف اجلانــ  املعنــوي بــل يتعــدى  لــك إىل واحلــد
)حـىت يـردا علـ  احلـو ( حيـ  تعـن ال مـان واملنـان،  عد  املفارقة يف ال مـان واملنـان بـدليل قولـ  

 وه ا يد  عل  وجود العرت  يف كل زمان ومنان.
ما  حىت تقو  الساعة وينون فينم اثنا عشـر أمـريا  أو وما  كره الب اري يف صحيح  )الي ا  الدين قائ

 .(5)اثنا عشر خليفة كلهم من قريش(
ويُرد عل  شبهة احتما  بقاء اإلما  املهدي كل ه ه املد  املديد  من ال من ما أورده القرآن النرمي يف 

 (4)  هلموما قتلوه وما صلبوه ولنن شبّ حي   كر نيب ي عيس  
 .(3)بل رفع  ي إلي ويف آية أخرى 

فمـا املـان  أن تتنـرر هـ ه فإ ا كانت هناك سابقة ببقاء إنسان لفرت  طويلة من ال من وهو عيس  
 .املعج   يف أحد أبناء الرسو  األكر 

وبقدر ما كانت فنر  املهـدي املنتظـر فنـر  حضـارية متـد البشـرية ابألمـل وحت ـ  علـ  النهـو  والتحـرر 
عـــد  فإهنـــا حتولـــت إىل فنـــر  اســـتغلها الـــبعب ابدعـــائهم املهدويـــة بعيـــدا  عـــن التطـــاب  ضـــد الظلـــم واقامـــة ال

الوصـــف  بـــن املهـــدي املوعـــود وبـــن مـــدع  املهدويـــة وبـــن ملـــرو  ملهـــور املهـــدي املوعـــود والظـــرو  الـــي 
 ملهرت فيها احلركات املهدوية امل يفة.

 عيد .كانت لنا كلمة عن املهدي املنتظر وحنن نعيش أا  والدت  الس
  

                                                        
 .8/213صحيح الب اري  -5
 .253سور  النساء آية  -4
 .258سور  النساء آية  -3
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  لجامعة أهل البيت المؤتمرات العلمية السنوية

 6005- 6002للعا  الدراسي 

 المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية القانون

 بناء دولة املؤسسات عل  أسس قانونية أدا  فاعلة يف حماربة الفساد واالرهاب  عار املؤمتر:
 19/6/1123 اتريخ ا ع اد املؤمتر:

 املؤمتر: حما ر
 القانون اجلنائ  -2
 القانون الدويل اخلاص )اجلنسية(. -1
 القانون الدستوري. -7
 القانون التجاري واملدين. -6
 القانون الدويل العا  والدويل اإلنساين. -5

 توصيات املؤمتر:
 تع ي  مبدا تنافؤ الفرص وحماسبة املفسدين النبار قبل الصغار وعد  مـنح احلصـانة مل ـل هـؤالء .2

 عل  حساب اجملتم 
الرتكي  عل  حتصن املوملف ضد الفساد بنل أمناط  من خال  التوعية األخالقية والدينية وحىت  .1

 القانونية وبشنل دوري ودون إست ناء درجة ومليفية معين 
 املصادقة عل  قانون منافحة الفساد .7
 قــانون الت لــ  نوصــ  املشــرع بتعــديل مشــروع قــانون الت لــ  عــن اجلنســية األخــرى املنتســبة اىل .6

عــن اجلنســية األخــرى كــون تعــدد اجلنســية يشــمل اجلنســية االصــلية واجلنســية املنتســبة إ  وجــود 
إحتما  ينون تعدد اجلنسية نتيجة إمتالك الش   جنسيتن أصليتن إضافة اىل  لك فإننا ال 

 نرى وجود عالقة وثيقة بن والء الدولة ووحد  اجلنسية



 

21 

  علـ  املـر ن يف الـرهن احليـازي الـوارد علـ  املنقـوالت  لـك إن نوصـ  املشـرع بقسـر االسـت ال .5
 املنقوالت ختض  لقاعد  احلياز  يف املنقو  سند امللنية دون النائ  عن املر ن)العد ( .

نوص  املشرع أبن يض  تشري  راض  فعا  أسو  ابلتشريعات الراضية يعاجل األخطاء احلاصلة  .4
ويضــ  آليــة كفيلــة برفــد الواقــ  الراضــ  ابحللــو  واملعاجلــات يف يف التنظــيم والتســوي  والتــدري  

 سبيل إجياد اخلطأ وحتليل  واحلنم للتعويب عن 
إرســـا  للبـــاح ن بـــر م  املـــؤمتر بشـــنل مفصـــل قبـــل موعـــد املـــؤمتر غـــري  لـــك املـــؤمتر جيـــد جـــدا  .3

 وعنوان  ممي  والبحوث املقدمة هادفة
يف دســتور مجهوريــة  91عليــا الــ ي نصــت عليــ  املــاد  ضــرور  تفعيــل قــانون االنمــة االحتاديــة ال .8

و لك الن القانون الـ ي تطبقـ  االنمـة االحتاديـة العليـا يف الوقـت احلاضـر  1115العرا  لعا  
الــ ي صــدر اســتنادا لقــانون إدار  الدولــة للمرحلــة االنتقاليــة  1115لســنة  71هــو القــانون رقــم 

ر قـانون االنمـة االحتاديـة العليـا يعتـرب تعطــيال الن عـد  قيـا  جملـس النـواب إبصـدا 1116لعـا  
 الحنا  الدستور.

يوصـــ  البحـــ  الســـلطة التشـــريعية يف العـــرا  إبعـــاد  النظـــر يف بعـــب نصـــوص القـــانون املـــدين  .9
 1124العراق  انسجاما م  التطورات احلاصلة يف نظرية االلت ا  الي يتم تنريسها يف تعديالت 

 للتقنن املدين الفرنس .
ويقط  الن اع فيما يتعل  إبثبات  1114لسنة  14إجراء تعديل عل  قانون اجلنسية رقم  ضرور  .21

اجلنسية يف حالة قيا  الن اع   ا الشأن أو إضافة ن  اىل نصوص قانون اجلنسية ليحدد وسيلة 
 واضحة ودليل اثبت وه ا الدليل هو دليل كتاي عل  شنل وثيقة رمسية.

د  النظـر يف بعـب التشـريعات املاليـة )قـانون البنـك املركـ ي العراقـ  ندعو املشرع العراقـ  إىل إعـا .2
وقـانون املصــار ( لرفــ  التعــار  ولتحقيــ  االنســجا  بينهــا وإعطــاء زخــم وفعاليــة لنظــا  الودائــ  

 املصرفية
إعاد  النظر يف نظا  ضمان الودائـ  املصـرفية ملعاجلـة اخللـل والتنـاقب يف بعـب نصوصـ  وإعـاد   .21

ليشــمل فــروع املصــار  األجنبيــة يف العــرا  فضــال عــن اإلســراع بتشــنيل شــركة  النظــر يف نطاقــ 
 ضمان الودائ  املصرفية لريى النظا  امل كور وجوده العمل  يف نطا  البيئة االقتصادية

ال بـد مــن تشــري  القــوانن الالزمـة للقضــاء علــ  الفســاد اإلداري يـتالئم مــ  حجــم هــ ه الظــاهر   .27
 الي بلغت مستوات عالية

االهتما  مبستوى الروات  واألجور سواء كان  لك يف القطاع العا  واخلاص وحتقي  التوازن بـن  .26
 مستوات املعيشة ومستوى االجور

توجي  عمليات االنفا  عل  املشاري  املنتجة لنل القطاعات لضمان حتقي  العائد املايل وعـد   .25
 الدخو  يف املشاري  الي ال حتق  األرابح
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  االنضما  للمحنمة اجلنائية الدولية بسب  اجلرائم البشعة الي ترتن  في  من جي  عل  العرا .24
 قبل التنظيمات اإلرهابية

تعـــديل القـــانون اجلنـــائ  العراقـــ  مـــن خـــال  إضـــافة أو إدراج اجلـــرائم الـــي تـــن  عليهـــا االنمـــة  .23
 ية وجرائم العدواناجلنائية الدولية وه  جرمية احلرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلابد  اجلماع

ندعوا املشرع العراق  اىل اإلسراع يف تشـري  قـانون يايـة الطفـل العراقـ  وقـانون منافحـة اجلرميـة  .28
 املعلوماتية نظرا للجرائم اخلطري  واملعاجلات الي تناو  تنظيمها ه ين القانونن

 يف سورا والعرا  عل  جملس األمن أن يقو  بدوره بشنل فعا  جتاه اجلرائم الدولية الي ترتن  .29
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 المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية العلو  اإلسالمية

 الدور الوطين والعلم  لإلما  الشريازي قائد ثور  العشرين يف  اكر  املئوية  عار املؤمتر:
 19/6/1123 اتريخ ا ع اد املؤمتر:

 حما ر املؤمتر:
 الشريازي اجلوان  العلمية يف فنر اإلما  الشيخ حممد تق  -2
 الدور القيادي لإلما  الشيخ حممد تق  الشريازي -1
 اآلاثر الفقهية واحلياتية يف فنر اإلما  الشيخ حممد تق  الشريازي -7

 :البيان اخلرامي للمؤمتر
ويف ه ا الصـرح العلمـ  الشـامخ والـ ي تشـر   مـل  يف مدينة اي األحرار اي عبد ي احلسن 

 ا اليــو  املبــارك مــن غــر  شــعبان املعظــم شــهر اخلــري والعطــاء واالنتصــار علــ  ويف هــ اســم أهــل البيــت 
القــوى الظالميــة والتنفرييــة بتضــحيات ابنــاء العــرا  مــن القــوات االمنيــة واحلشــد املقــد  ويف اا   كـــرى 
املبع  النبوي الشريف ختمت اعما  مؤمتر كليتنـا العلمـ  احلـادي عشـر بعـد ان  قـش املـؤمترون البحـوث 

 ي جسدت دور االما  الشيخ الشريازي طي  ي ثراه ،ال
صـما  أمـان افضـل مـن  وم جيد أهل البيـت  ا  ان أطروحة املرجعية ه  اطروحة أهل البيت 

هــ ه االطروحــة ولـــ لك أمــروا أتبـــاعهم ابلرجــوع الــيهم ولـــو كــان هنـــاك ضــمان أفضــل مـــن هــ ه االطروحـــة 
والتجمعـات ال تنفــ  ان تنـون صــما  المـان االمــة وامنـا هــ ه المـرو   ــا وهـ ا يــدلل علـ  ان التنــتالت 

الوسائل ا  انطوت حتت مظلة املرجعية فه  مشروعة ومينـن ان تـؤدي غرضـها واهـدافها الـي انشـأت مـن 
أجلها ومرجعنا االما  الشيخ الشريازي هو احد أقطاب مراجعنا يف زمان  وكان احد مفجري ثور  العشرين 

. وقـد تنـاو  املـؤمتر حمـاور عـن حياتـ  ودوره الـرادي يف ثـور   للعرا  بفتـواه التارويـةيطاينضد االحتال  الرب 
 العشرين يف  كراه املئوي.

 ويف ختا  املؤمتر اوص  املؤمترون ابلتوصيات االتية :
 عقد مؤمتر واس  ومت ص  يتناو  علو  االما  الشيخ الشريازي . -2
 ي التارو  يف رص صفو  االمة ووحد  كلمتها .تضمن املناه  الدراسية دور الشيخ الشرياز  -1
 احياء مرقده الشريف يف الصحن احلسيين املقد  . -7
 تسمية شارع او ساحة ابمس  ختليدا  ل كراه . -6
 تبين املراك  الفنرية والعلمية الدينية ثراث  العلم  والفنري . -5
 برتاث الشيخ الفنري والعلم  . اهتما  القنوات االعالمية املت صصة -4
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 المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لكلية اآلداب

 املناه  الدراسية وسبل تع ي  األبعاد الوطنية واإلنسانية  عار املؤمتر:
 19/6/1123اتريخ ا ع اد املؤمتر: 

 حما ر املؤمتر:
 الدراسية وسبل التواصل العلم  العري والعامل .  املناه -2
 حلية عرب املنه  الدراس  املوحد.اخلطاب االعالم  املوج  ضمن أدبياتنا املر  -1
 تع ي  التأليف اجملتمع ، وانعناس  عل  اللحمة الوطنية. -7
 االرتقاء ابلقدرات واملواه  الطالبية يف اجلوان  ال قافية والعلمية والرتبوية. -6
 ترسيخ القيم اإلسالمية واحلضارية اخلري  يف سلوكيات الطلبة. -5

 :توصيات املؤمتر
علـ  وحـد  الـوطن أرض ـا وشـعب ا والـدفاع عـن منتسـبات وإجنـازات احلشـد  تشجي  روح االافظـة .2

 الشعيب.
احلفــاع علــ  املنــاه  التعليميــة وجعلهــا خاليــة مــن كــل عناصــر التفرقــة واالنقســا  بــن قوميــات  .1

 وأطيا  الشع  العراق .
بـ  يف العمل عل  ترسيخ اأُلسس العلمية يف املناه  الدراسية وجعلها ترتقـ  إىل مـا هـو معمـو   .7

 اجلامعات العاملية، م  الرتكي  عل  اجلوان  اإلنسانية اخلري .
العمــل علــ  االلتــ ا  ابلقــوانن واألنظمــة والتعليمــات الصــادر  مــن وزار  التعلــيم العــايل والبحــ   .6

 العلم  وابداء الرأي فيها إ ا تضمنت شيئا من النق  أو االختال .
 وحتفي هم من أجل احلفاع عليها وتنميتها وتطويرها.احلرص عل  تنمية قابليات الطلبة املبدعن  .5
حـــ  الطلبـــة واخلـــرجين علـــ  العمـــل يف داخـــل القطـــر وعـــد  التفنـــري يف اهلجـــر  وتـــرك بالدهـــم  .4

 احلبيبة.
حماولـــة فـــتح قنـــوات مـــ  اجلامعـــات الـــي تـــدر  العلـــو  اإلنســـانية، للعمـــل علـــ  تبـــاد  اخلـــربات  .3

 فة.والتجارب اإلنسانية يف جماالت التعليم كا
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  -دراسة تحليلية- العلم االجمالي عند االصوليين

Total science when fundamentalists (analytical study) 
           Assist. Prof. Balasm A. Sheebeeb(1) بالسم عزيز شبيب .د.م.أ

               Assist. Lect. Jabbar M. Abdulla (2) جبار محارب عبداهلل .م.م

 الملخص 

 تناولت     .
Abstract 
Study of science is a product of the task detective in the science of 

jurisprudence because of the precision and discussing it because of its 

doctrinal results in the science of fiqh 

The fundamentalists took up the topic of investigation and study of several 

aspects of the most important: 

1. Find the truth  

2. Search of staff  
3. Search in being a complete information about the attic or appropriate  
And other aspects of connected to this crucial issue  

In this section tried researcher that high lights the most prominent of those 

aspect and achieved and reference to some jurisprudential applications for 

that matter.  

                                                        
 العلو  االسالمية/ جامعة كربالء. كلية - 2
 جامعة كربالء. كلية الغلو  االسالمية/  - 1
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 المقدمة

إّن املدخل املباشر ملعرفـة االحنـا  الشـرعية والـ ي ي بـت الفقهـاء بواسـطت  حجيـة أدلـة الفقـ  هـو علـم 
 .(7)«أصو  الفق  ه  أدلة الفق »أبّن  (هـ641ت:)--أصو  الفق ، كما صرّح الشيخ الطوس 

ل إىل احنـا  ي ومن هنا تـربز أتيـة علـم أصـو  الفقـ ، فهـو العلـم الـ ي بـ  يـتمنن الفقيـ  مـن التوصـ
 تعاىل. 

وقد مرَّ ه ا العلم مبراحل وادوار عديد ، إىل أْن جاء العصر احلدي ، وهو العصر ال ي يشـهد تطـور 
  وصل علم األصو  يف العصر احلدي  واملعاصر بفضل جهود علماء ه ا الفـن إىل اه ا العلم وازدهاره، 

القواعــد األصــولية مــن  حيــة كربويــة ومــن  حيــة نظــرات رائعــة وأفنــار رائــد ، وقــد  ــ  علمــاء األصــو  
 تش ي  املصادي  لتلك النربات لتندرج حتتها لن  يتشنل قيا  االستنباط، ه ا من جهة. 

ومــن جهــة أخــرى   ــوا أك ــر مســائل هــ ا العلــم مــن زاويتــن، فتــار  يبح ــون يف املســألة مــن زاويــة مقــا  
 ة واالثبات وما تقتضي  األدلة. التصور وال بوت، وأخرى من زاوية مقا  الدالل

، وقـد تعرضـوا يف هـ ا اجملـا  رتب  بـ  مـن مطالـ وما يـ مبح  العلم االمجايل وومن املباح  املهمة ه
   ب لك. وما يتعلّ  عن حقيقة العلم االمجايل، ومنج يت  لبح ل

يقـ   ايلعلـم االمجـ، واحلـدي  عـن العلم االمجايلوه ا البح  يتنفل جان  من  لك، وهو مبح  ال
   جيتـــ  وتنجيــــ ه عمـــا يتعلّــــ عــــن أركانـــ ، واثل ــــة ، وأخـــرىومفهومــــ  تشــــ ي  معنـــاهحقيقتـــ  و اتر  عـــن 

 . بعب تطبيقات ة عن رابعللتنليف، و 
فـالنال   األو أّمـا املطلـ   :اربعة مطالـ ، وخامتـةيف  علم االمجايلومينن ضب   لك ابحلدي  عن ال

فهـو يف أركـان العلـم االمجـايل، وأّمـا املطلـ  ال الـ   ال ـاينا املطلـ  وأّمـ حقيقـة العلـم االمجـايل،يف في  يقـ  
ــــا املطلــــ  الرابــــ  فهــــو يف بعــــب يف فهــــو  ــــة أو االقتضــــاء، وأّم ــــ  للتنليــــف، وأّن  لــــك بنحــــو العلي منج يت

 نتائ  البح . فه  يف  اخلامتةالتطبيقات، وأّما 
 تمهيد:

قسَّـــموا القطــــ  إىل  حيـــ يف مبحـــ  القطـــ ، ، فمـــر  نيف مـــورديعنـــد االصـــولين العلـــم اإلمجـــايل ورد 
م و  ه املناسبة تفصيل  وإمجايل،  حتدثوا عن العلم اإلمجايل، واملورد ال اين يف مبح  األصو  العملية، فإهنَّ

أصـل االشـتغا ، يعـين مـورد العلـم  اىلالرباء  أوال ، مث تعرضـوا بعـد  لـك  اصلإىل  يف  لك املبح  تعرضوا
 اإلمجايل.

النــال  يف  أنّ   كــرألجــل أْن ال تتنــرر األ ــاث و  ه(2182مرتضــ  االنصــاري، )ت: خ الشــيلعــل و 
عن مسألة حرمة امل الفة القطعية، يعين أنَّ العلم اإلمجايل حتر  ينون املورد األو  ـ أي يف مبح  القط  ـ 

ما معـا ، فهـ ا  ـ  إ ءان، أحدتا مخر ج ما ، فهل جيوز تناوهل هناك، فلو كان حتر  خمالفت  القطعية أو ال
 .حتر  ال عن أّن امل الفة القطعية حتر  أو

                                                        
 . 2/3الفق ، الطوس ، العد  يف أصو   -7
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عن وجوب املوافقة القطعية، يعـين إ ا بنينـا هنـاك علـ  عـد  جـواز  ينون بح الوأّما يف املورد ال اين ف
، شرب كال اإل ئن فحينئٍ  أنة إىل ه ا املقا  ونقو : صحيح أنَّ شر ما معا  ال جيوز؛ ألنَّ  خمالفة قطعية

هل يل   تركهما معا  حىت حتصل موافقة قطعية، أو جيوز ترك واحد وارتناب اآلخر،  ي  ال تنون  ولننْ 
 .(6)هناك موافقة قطعية، وال خمالفة قطعية

ــــا الشــــيخ  نَّ كــــال البح ــــن ينبغــــ  أْن ينــــو  يف أشــــار أفه( 2719، )ت: اخلراســــاينحممــــد كــــاملم وأمَّ
كليهمــا  ــ  عــن شــؤون القطــ ، يعــين هــل القطــ  يســتل   حرمــة   نَّ البحــ  يفابعتبــار أمبحــ  القطــ ، 

فالبحـ  عـن االثنـن معـا   ؟وهل يستدع  وجوب املوافقة القطعيـة أو ال ؟يستل مها امل الفة القطعية أو ال
 كر بعــب شـؤون القطــ  هنـاك، ويــ كر ا يــرتب  بشـؤون القطــ  وحجيتـ  ولوازمــ ، وال معـ  ألْن يُـ ـ  عّمـ

 فإنَّ ه ا تفري  ليس عل  أسا  صحيح.البعب اآلخر هنا، 
كـال املـوردين يف مبحـ  القطـ ، فـإ ا م ت بـت حرمـة امل الفـة القطعيـة   الشيخ اخلراسـاين  ومن هنا  

ووجوب املوافقة القطعية، مبعـ  أّن القطـ  ال يقتضـ  وال يسـتل    لـك بنحـو العّليـة التامَّـة، وإمّنـا يسـتل مها 
فحينئـٍ  ية البحـ  يف األصـو  العمليـة عـن  -يف  لـك مـن شـؤون القطـ  فإنَّ البح  -بنحو االقتضاء 

أنَّ أدلـــة األصـــو  العمليـــة فيهـــا إطـــال  يشـــمل كـــال الطـــرفن، أو ال، فـــإ ا كـــان هلـــا إطـــال  فحينئـــٍ  جتـــوز 
 امل الفة القطعية، فإنَّ ه ا البح  ال اين من شؤون األصو  العملية.

إلمجـايل يسـتل   حرمــة امل الفـة القطعيـة بنحـو العليــة التامـة فـال يعــود أمَّـا إ ا بـين هنـاك علــ  أنَّ العلـم ا
 آن اك جما  للبح  عن أنَّ أدلة األصو  العملية مينن أْن تشمل كال الطرفن أو ال.

هـــو  *وال وفـــ  أنَّ املناســـ  للمقـــا » بتج ئـــة البحـــ ، وتقســـيم   ـــ ا الشـــنل، قـــا  مـــا نّصـــ :  فقـــا
بعــد الفــرا  هــا هنــا عــن أنَّ  ثــريه يف -ناســ  يف ابب الــرباء  واالشــتغا  ، كمــا أّن امل**البحــ  عــن  لــك

هـو البحـ  عـن ثبـوت املـان  شـرعا  أو عقـال  وعـد  ثبوتـ ، كمـا ال جمـا   -التنج  بنحو االقتضـاء ال العليـة
 .(5)«بعد البناء عل  أنَّ  بنحو العلية للبح  عن  هناك أصال ، كما ال وف 

 لم االجمالي.المطلب االول:حقيقة الع

واآلراء البارز  يف  إنَّ البح  عن حقيقة العلم االمجايل حتليل  نظري، وم   لك تعر  ل  االصوليون،
  لك اربعة.

إنَّ العلم اإلمجايل يرج  يف حقيقت  إىل علم تفصيل  ابجلام ، وشنوك بعدد األطرا ،  الرأي األ  :
أي  -، فعلمـ  هـ ا يرجـ  إىل علـم تفصـيل  ابجلـام  فلو فر  أيّن كنت أعلـم بنجاسـة هـ ا اإل ء أو  اك

، ولنن هل جناسة هـ ا صصوصـ ، إنَـّ  شـ ء مشـنوك، أو جناسـة  اك صصوصـ  هـو -احدى النجاستن 
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يوجــد شــك يف كــون نفســ  شــ ء مشــنوك أيضــا ، فعنــدي علــم تفصــيل  إبحــدى النجاســتن، ويف الوقــت 
 النجاسة هنا ابخلصوص، أو هنا ابخلصوص.

، األصــفهاينحممــد حســن والشــيخ ه(، 2755)ت: النــائيين، حممــد حســن ي تبنــاه الشــيخ وهــ ا الــرأ
 هـ.2742ت: 

إنَّ العلـم اإلمجـايل » ما نصَّـ : -ال ي هو تقرير درس -قا  الشيخ النائيين كما جاء يف فوائد األصو  
يل علـ  سـبيل منـ  عبار  عن خل  علم جبهل، وتنحل القضية املعلومة ابإلمجا  إىل قضية معلومة ابلتفصـ

 .(4)«اخللو يف ضمن مجي  األطرا ، وقضيتن مشنوكتن يف كل طر  ابخلصوص
وحيـــ  عرفـــت أنَّ تعّلـــ  اإلمجـــايل ابملـــردد غـــري » وقـــا  الشـــيخ االصـــفهاين يف هنايـــة الدرايـــة مـــا نصـــ :

ف، فـال حمالـة معقو ، وابلواق  صصوص  غري معقو ، إْ  ال معـ  لتعّلقـ  بـ  إال كونـ  معلومـا  بـ ، وهـو خلـ
لــيس املعلــو  إال اجلــام  بــن اخلاصــن االتملــن، فهــو مركــ  مــن علــم واحتمــالن، بــل مــن علــم تفصــيل  

 .(3)«ابلوجوب ومن علم آخر، أبّن طرف  ما ال ورج عن الطرفن
عل  ه ا الـرأي أبّن الزمـ  عـد  انطبـا  املعلـو  ه( 2742، )ت: العراق ضياء الدين وأشنل الشيخ 

عل  املعلو  التفصيل  بتمام  وكمال ، بل يل   أْن ينطب  عل  بعض  دون متام ، واحلا  أنَّ  ينطب   اإلمجايل
 عل  متام .

علم أبنَّ أحد اإل ئن جنس، إّما جناسة اإل ء األو  أو ال اين، وبعـد  لـك ين اك  املنّلف فلو فر  أنّ 
 قـو :يو   أبصـبع -األو -شـري إىل هـ ا اإل ء يمينن  أْن تفصيال  أّن النجس هو االو ، فحينئٍ    أتضح ل

هـ ا مـا كنـت أعلـم بنجاسـت  بنحـو اإلمجـا ، فصـار املعلـو  ابإلمجـا  منطبقـا  علـ  اإل ء األو  بتمامــ ، ال 
 جب ئ  التحليل .

ملا انطب  املعلو  ابإلمجـا  علـ  هـ ا الفـرد بنمالـ  -أي االحد- فلو كان العلم اإلمجايل يتعّل  ابجلام 
هو املعلو  ابإلمجا ، فإنَّ املفـرو  أنَّ العلـم  -أي اجلام -، يعين ال يصح لنا أْن نقو : بعب ه ا ومتام 

اإلمجــايل متعلّــ  ابجلــام  الــ ي هــو بعــب الفــرد، ال كــل الفــرد، إْ  الفــرد مركــ  مــن اجلــام  ابالضــافة اىل 
إلمجـا  ينطبـ  علـ  بعـب هـ ا، بعب ه ا هو املعلو  ابإلمجـا ، أو املعلـو  اب اخلصوصية، فيل   أْن نقو :

 إنَّ ه ا هو املعلو  ابإلمجا ، واملعلو  ابإلمجا  هو ه ا. واحلا  أّ  ال نقو  ه ا، بل نقو :
ا هو متعّل  ابلفردوه ا يد  عل  أنَّ العلم اإلمجايل ليس متعلّ   .(8)قا  ابجلام ، وإمنَّ

، -(9)يف هنايـة األفنـاركمـا جـاء   - ه(2742، )ت: العراقـ ضـياء الـدين وهو للشـيخ  الرأي الثاين:
، فلـو فـر  أنَـّ  كـان لـدينا إ ءان نعلـم إمجـاال  -ولـيس ابجلـام -إنَّ العلم اإلمجايل يتعّل  ابلواق   وحاصل :

 2بوقـوع قطــر  بــو  يف أحــدتا، وكــان الـ ي وقعــت فيــ  القطــر  يف علــم ي تعـاىل لــو فــر  هــو اإل ء رقــم/
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، ولــيس إبحــدى النجاســتن، أو جناســة أحــدتا، بــل ابلواقــ ، 2اإل ء رقــم/ فـالعلم اإلمجــايل يتعلّــ  بنجاســة
، الـ ي 2 س  الواقـ  هـو الـنجس فـالعلم اإلمجـايل يتعلّـ  بنجاسـة اإل ء رقـم/ 2واملفرو  أنَّ اإل ء رقم/

 هو الواق . 
علم اإلمجايل هو كما أنَّ العلم التفصيل  ينون متعّلقا  ابلواق  وليس ابجلام ، ك لك الُأةرى: عبار  ب

 متعّل  ابلواق  وليس ابجلام .
اإلمجــايل والتفصــيل  معــا  متعّلقــن ابلواقــ  فيلــ   عــد  وجــود فــار  بينهمــا،  ن:االعلمــ مــادا إ ا قيــل: و 

 فنيف صار ه ا علما  إمجاليا ، و اك تفصيليا .  واحلا  أنَّ الفار  بينهما موجود ج ما ، وإاّل 
الفــار  هــو أنَّ العلــم اإلمجــايل كــاملرآ  غــري الصــافية وغــري الواضــحة،  اب عــن  لــك أبنّ و فيقــا  يف اجلــ

ا ه  صافية وواضحة، فاإلنسان حينما يخ  املرآ   صال  العلم التفصيل  فإنَّ  مرآ  ليس فيها خفاء، وإمنَّ
ويضعها أما  وجه  فأحيا   ينون عل  املرآ  تراب أو ش ء آخر مينـ  مـن وضـوح الصـور ، وُأخـرى تنـون 

 املرآ  واضحة وليس عليها تراب أو غريه.
إنَّ الفار  بن العلم اإلمجايل والتفصيل  هو أنَّ العلم اإلمجايل كمرآ  غري واضحة، وأنَّ العلم التفصيل  

إحدى الرؤيتن  هو كمرآ  واضحة، فاملرأي يف كال املرآتن واحد، وهو الش   ال ي ينظر فيهما، ولننْ 
ضــحة، والعلــم االمجــايل كــ لك هــو رؤيــة غــري واضــحة، بينمــا العلــم التفصــيل  واضــحة، واأُلخــرى ليســت وا
 واضحة، وكالتا رؤية للواق .

، وهــو أنَّ الفـــار  بينهمـــا مـــن قبيـــل مـــا لـــو رأينـــا تتضـــح مـــن خاللـــ  الفنـــر  ل مب ـــا  آخـــريـــم التومينــن 
كان يف الواق  أنَّ  لك   ش صا  من بعيد، وال ندري هل هو زيد أو عمر، فإنَّ النظر يق  عل  الواق ، فلو

ال تنون  ية األمرالش   كان زيدا  فالنظر والرؤية يق  عل  زيد، وليس عل  أحدتا:إّما زيد أو عمر، غا
، صــال  مــا إ ا تقــرَّب مــين فــإيّن ســو  أراه برؤيــة واضــحة ليســت مشــوبة صفــاءالرؤيــة واضــحة، بــل مشــوبة صفــاء، 

  ابلواقـــ ، غايتــ  يف اإلمجـــايل ينـــون العلـــم املتعلّـــ  ابلواقـــ  مقـــرت   العلم اإلمجـــايل والتفصـــيل  كالتـــا متعلّـــفــ
 بش ء من اخلفاء، بينما يف العلم التفصيل  ال ينون مقرت   ب لك اخلفاء.

ح لنا جبالء  ، فاملرئ  واحد، واالختال  يف الرؤية، فف  يف املسألة الشيخ العراق  رأيوه ا امل ا  يوضِّّ
ا ليست مشوبة ب لك. اإلمجا  هناك رؤية مشوبة  ابخلفاء، صالف  يف التفصيل  فإهنَّ

املعلـو  فيهمـا واحـد، واالخـتال  هـو يف العلـم، فـإنَّ أحـد العلمـن قـد اقـرتن ابخلفـاء،  :بعبار  خمتصر و 
 صال  العلم ال اين.
صــف وهــ ا صــال  اجلــام  املتعّلــ  للعلــم االمجــايل فانّــ  عبــار  عــن اجلــام  املنطبــ  بو » ونــ  عبارتــ :

 . (21) «موجوديت  وتعين  يف اخلارج وكان الرتديد يف أّن املنطب  علي  هو ه ا أو  اك...
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 ع  الشيخ العراق ، والدليل عل  إثبات مّدعاه نفس اإلشنا  ال ي سّجل  عل  العلمن:ه ا هو مدّ 
دليل عل  ه ا سح   لك اإلشنا  وجعل  ك -وإْن م يصرِّح ب لك-النائيين واألصفهاين، فإنَّ  إبمنان  

   هن ا: ااملدع ؛ و لك أبْن يق
، وليس علما  ابلواق  فنيف ينطبـ  املعلـو  -كما يقو  العلمان-لو كان العلم اإلمجايل علما  ابجلام  

ابإلمجا  عل  املعلو  التفصـيل  بناملـ ، ال أنَـّ  ينطبـ  علـ  نصـف املعلـو  التفصـيل ، فلـو فـر  يف م ـا  
تفصيال  أبنَّ اإل ء النجس ال ي وقعت في  قطر  البو  هو اإل ء األو ، يل   أْن اإل ء الساب  أيّن علمت 

بعضــــ ،  هــــ ا اإل ء األو  هــــو بناملــــ  ومتامــــ  معلــــو  ابإلمجــــا ، بــــل املناســــ  أْن أقــــو : ال يصــــح قــــويل:
فة اىل ، فـإنَّ الفـرد عبـار  عـن اجلـام  ابالضـا-عنوان األحد-واملقصود من البعب هو األحد، وهو اجلام  

اخلصوصيات، فلو كان العلم اإلمجايل يتعّل  ابجلـام  فيلـ   أْن ينطبـ  املعلـو  ابإلمجـا  علـ  نصـف املعلـو  
واملقصود من النصف هو -بعب ه ا املعلو  التفصيل  ونصف   ابلتفصيل، وتشري إىل اإل ء األوَّ  وتقو :

خلـــال ، فـــنحن نشـــري إىل املعلـــو  التفصـــيل  هـــو املعلـــو  ابإلمجـــا ، واحلـــا  أنَّ الوجـــدان قـــاٍ  اب -اجلـــام 
وهــ ا إْن د َّ علــ  شــ ء فإمّنــا يــد  علــ  أنَّ متعّلــ  العلمــن هــو ، بناملــ ، ونقــو : هــو املعلــو  ابإلمجــا 

 .(22)الواق ، وليس هو اجلام 
يف مبحـــ  الواجـــ   ه(2719، )ت: اخلراســـاينحممـــد كـــاملم مـــا يظهـــر مـــن الشـــيخ  الالالالرأي الثالالالال :

أّن يف حقيقة الواج  الت يريي احتماالت متعدد ، وأحد االحتماالت الي  كرها   كر حي الت يريي، 
هـــو أْن ينـــون الوجـــوب الت يـــريي متعّلقـــا  ابلفـــرد املـــردد، فحينمـــا نقـــو : جيـــ  إحـــدى خصـــا  النفـــار ، 

 اك، فالوجوب متعّل  ابلفرد املردد، يعين إّما ه ا أو  اك، فهو ليس متعّلقـا   ـ ا صصوصـ  مشـروطا  بـرتك 
 .(21)أو متعّلقا  ب اك مشروطا  برتك األو ، وإمّنا هو متعّل  ابلفرد املردد بن الفردين

وه ا املطل   كره كاحتما  مـن دون تبـين، ولنـْن لـ  تعليقـة علـ  هـ ا االحتمـا   كـر فيهـا أنَّ تعلّـ  
لوجوب صفة اعتبارية، وإ ا الوجوب ابملردد ش ء ممنن، إْ  ال حم ور يف تعّل  الوجوب ابلفرد املردد، فإنَّ ا

الصفة احلقيقية العلـم اإلمجـايل، فإنَـّ  صـفة حقيقيـة ال املراد من و  -أمنن للصفة احلقيقية أْن تتعّل  ابملردد 
 اعتبارية ـ فباألوىل مينن للصفة االعتبارية أعين الوجوب أْن تتعّل  ابملردد

  بـ  بعـب الصـفات احلقيقيـة صـح أْن يتعلّـوإْن كـان ممـا ي -أي الواحد ال بعينـ -فانّ  »ون  عبارت : 
عن الصفات االعتبارية االضة كالوجوب واحلرمة وغريتا، مما كان مـن خـارج   ات االضافة كالعلم، فضال  

االمو  ال ي ليس   ائ  يف اخلارج ش ء غري ما هو منشـأ انت اعـ ، إال أنّـ  ال ينـاد يصـح البعـ  حقيقـة 
 .(27)«لي ...إ

يبــين أو مييــل إىل أنَّ العلــم اإلمجــايل يتعلّــ   الشــيخ اخلراســاين علــ  النفايــة يظهــر أنَّ هــ ه تعليقتــ   فمــن
 ابلفرد املردد، فاملتعّل  إّما ه ا أو  اك، وليس اجلام ، وهو عنوان أحدتا، وليس أحدتا ابخلصوص.

                                                        
 .258ـ6/253انظر: حممود اهلامش ،  وث يف علم االصو  ـ تقرير    السيد حممد ابقر الصدر ـ،  -22
 .261كفاية االصو ،   -21
 .2، اهلامش: 262كفاية األصو ،  -27
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 يف و  النَّ وجود املـردد شـ ء غـري ممنـن، بـل وغـري معقـه ا وقد  قش بعب االصولين ه ا الرأي أب
ارج فواضح فإنَّ كل ش ء يوجد خارجا  فهو هو، ال هو أو غريه، فالوجود يف اخلأمَّا ،  هنيف الارج وال اخل

ال مينـــن أْن ينـــون إاّل مش صـــا ، فـــإنَّ الشـــ ء مـــا م يتشـــّ   ال مينـــن أْن يوجـــد، فـــالوجود اخلـــارج  ال 
 فال مينن أْن ينون موجودا  خارجيا .مينن أْن ينون إاّل للمتشّ  ، واملردد حي  أنَّ  م يتش   

وأّمــا أنَـّـ  ال مينــن أْن ينــون موجــودا  يف الــ هن فـــ لك ابعتبــار أنَّ الوجــود الــ هين عبــار  عــن الصـــور  
مـرددا  فـ لك يعــين   ءمتشــ  ، إْ  لـو كـان الشــ  ءال هنيـة، والصـور  ال هنيـة ال مينــن أْن تنـون إاّل لشـ

صور  وجود  هين فيل   أْن ينون  لك الوجود ال هين متش صـا ، إْ   الرتدد يف نفس الصور ، وحي  أنَّ ال
فـال مينـن أْن يوجـد كـ لك احلـا  يف الوجـود الـ هين،   ءكما أنَّ  يف الوجود اخلارج  إ ا م يتش   الش

 إ ا م يتش   ال مينن أْن يوجد  هنا .  ءفالش
 .(26)ال هين هو فرع التش  :كما أنَّ الوجود اخلارج  فرع التش  ، ك لك الوجود اخلالصةو 

 وهو التعل  ابجلام  بنحو املرآتية. حممد ابقر الصدرالرأي الراب : ما ه  إلي  السيد 
كونـــ  موافقــا  للوجــدان، فــنحن نشـــعر   ةقربيــاالابجلــام ، ووجــ   ا  قـــتعلّ م علــم االمجــايلالاالقــرب كــون إّن 

أنَّ معلومنـا هـو إحـدى النجاسـتن الـ ي هـو بوجداننا حينما نعلم أبّن أحد اإل ئن قد وقعت فيـ  جناسـة 
 عبار  عن اجلام  االنت اع .

فالصحيح هو أنَّ العلم اإلمجايل متعّل  إبحدى النجاستن، ال ي هو عبار  ُأخرى عن اجلام ، ولنْن 
م بـ  ليس متعّل  العلم اإلمجايل هو اجلام  مبا هو جام ، بل اجلام  مبا هو مرآ  للفرد الواقع ، فإنَّ ما أعلـ

 .(25)وجدا   هو جناسة إ ء معن، والنجاسة ال ت بت إاّل للمعن، وليست اثبتة للجام  مبا هو جام 
حممــد حســن  و ــ ا لصــل للمعلــو  ابإلمجــا  معــام ثالثــة، فهــو عبــار  عــن اجلــام  كمــا  كــر العلمــان:

مبا هو  ، ولننْ - اجلام أعين-األصفهاين، وهو يف نفس الوقت هو معلو  ابإلمجا  حممد حسن النائيين و 
العراق ، وحي  أنَّ  لك ضياء الدين حاٍك عن الفرد الواقع ، وه ا معلم اثٍن ل ، وهو ما صار إلي  الشيخ 

الفرد الواقع  ال نشّ ص  بشنل ات ، بل الرؤية بلحامل  مشوبة ابخلفاء فيمنن أْن نصطلح عليـ  أبنّـ  هـو 
لمنــا مشــوب ابلشــك واخلفــاء، وهــو الواقــ  ابعتبــار أنَّ متعلّــ  العلــم املــردد، فهــو مــردد ابعتبــار أنَّ رؤيتنــا وع

 اإلمجايل وإْن كان هو اجلام  ولنن مبا هو حاٍك عن ، وهو اجلام  أيضا ؛ ألنَّ املتعّل  ابملباشر  هو اجلام .
جلــام  معــام ثالثــة فهــو اجلــام ، وهــو يف نفــس الوقــت الفــرد الــواقع  ابعتبــار أنَّ الــ  ملعلو  ابإلمجــا  فــا

ملحــوع بنحـــو احلنايـــة عـــن الفـــرد الـــواقع ، وهـــو الفـــرد املـــردد أيضـــا  حيـــ  أنَّ  لـــك الفـــرد الـــواقع  توجـــد 
 بلحامل  رؤية مشوبة ابخلفاء فيحصل الرتدد.

وب لك لصل اجلم  بن اآلراء ال الثة، فنلٌّ رج  إىل وجدان ، ولنن أخ  ج ء  من الوجدان، فالرأي 
لعلم اإلمجايل هو اجلام ، والرأي ال ـاين صـحيح، ابعتبـار أنَّ اجلـام  يُلحـ  مبـا األو  صحيح؛ ألنَّ متعّل  ا

                                                        
  .6/254حممود اهلامش ،  وث يف علم االصو  ـ تقرير    السيد حممد ابقر الصدر ـ،  -26
 .241ـ 6/259يف علم االصو  ـ تقرير    السيد حممد ابقر الصدر ـ، حممود اهلامش ،  وث  -25
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هــو مــرآ  للفــرد، والــرأي ال الــ  صــحيح أيضــا ، ابعتبــار أنَّ الرؤيــة أزاء  لــك الفــرد الــواقع  مشــوبة ابخلفــاء 
 .(24)فيحصل الرتدد

 المطلب الثاني: اركان العلم االجمالي.

يل منّج ا  أو غري منّج  هو فـرع حتقـ  أركـان العلـم االمجـايل، إ  بـدون إّن البح  عن كون العلم االمجا
 ه ه االركان ينون احلدي  عن منج ية العلم االمجايل من قبيل السالبة ابنتفاء املوضوع.

 وتلك االركان ه :
: أْن ينـــون هنـــاك علـــم جبـــام  التنليـــف، إ  لـــوال العلـــم ابجلـــام  لنانـــت الشـــبهة يف كـــل الالالالركت اال  

 بدوية، وحينئ  تنون موردا  جلران الرباء .طر  
و لك ال يتحق   مورد العلم اإلمجايل، عبار  اخرى عن الشك بنحو الشبهة االصور  إنّ توضيح  لك:

أّن الطر  ال ي ينطب  علي   لك اجلام  هو لدينا حنم واحد، وليس مرددا ، ولنْن ال ندري إال إ ا كان 
 .املنّلف ب  يف يف، فإنَّ التنليف حمرز، وإمّنا الشكالشك ليس يف التنله ا أو  لك، ف

واملراد من اجلام  هو النل  املعلو  القابل لالنطبا  عل  كل واحد من اطراف  بقط  النظر عن كون »
 ه ا اجلام  النل  جامعا  ماهوا  أو جامعا  انت اعيا  منت ع من مالحظة متا  االطرا .

ّن الصــال  جــام  مــاهوي الطرافهــا م ــل صــال  الظهــر واجلمعــة فــاالو  م ــل العلــم بوجــوب صــال ، فــا
واملغرب، فالصال  ه  احلقيقة املشرتكة القابلة للصد  عل  كل واحد من اطرافها، مبع  أّن اطرا  العلـم 

 االمجايل تشرتك من حي  إهّنا افراد ملاهية واحد  ه  طبيعة الصال .
 اعــ  املــاء أو ال ــوب، فــاّن عنــوان احــد الشــيئن جــام  انتوال ــاين م ــل العلــم بنجاســة احــد الشــيئن إّمــا 

 افة اىل ال وب.انت ع من مالحظة املاء ابالض
وأّما املراد من اطرا  اجلام  فه  االفراد الـي لـو لـوح  كـل واحـد منهـا علـ  حـد  لنـان مـن االتمـل 

يعا  منطبقا  للجام  املعلو ، انطبا  اجلام  علي ، أّما لو لوحظت بنحو اجملموع فمن املقطوع عد  كوهنا مج
 و لك ألّن املعلو  ابالمجا  أقل من اطرا  العلم االمجايل دائما .

  .(23) «تمل انطبا  اجلام  عليها عن اطرا  العلم االمجايلاالغري و  ا يتضح خروج االطرا  
وكـان اجلـام  معلومـا  إ  ل»ال يسري اىل الفرد، :أْن يقف العلم االمجايل عل  اجلام   ده و الركت الثاين

يف ضــــــمن فــــــرد معــــــن لنــــــان علمــــــا  تفصــــــيليا  ال امجاليــــــا  وملــــــا كــــــان منّجــــــ ا  إال ابلنســــــبة اىل  لــــــك الفــــــرد 
أّن هنـــا واقعـــا  متقـــررا  يف نفســـ  ومتش صـــا  يف حـــد  اتـــ  إال أنّـــ  مشـــنوك عنـــد »، مبعـــ  (28)«ابخلصـــوص

  االو  أو ال اين أو ال ال  وهن ا، وهـ ا املنّلف، أي أّن املنّلف جيهل موض  استقراره، وهل هو الطر 
هو املعرّب عن  ابملعلو  ابالمجا ، وهو غري اجلـام ، إ  اجلـام  معلـو  تفصـيال ، فـاملعلو  ابالمجـا  هـو متعلّـ  

                                                        
 .242ـ6/241حممود اهلامش ،  وث يف علم االصو  ـ تقرير    السيد حممد ابقر الصدر ـ،  -24
  .1/777حممد صنقور عل ، املعجم االصويل،  -23
  .5/111الصدر ـ، حممود اهلامش ،  وث يف علم االصو  ـ تقرير    السيد حممد ابقر  -28
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اجلام ، أّما أنّ  معلو  ف ننا نقط  بوجوده، وأّما أنّ  معلـو  ابالمجـا  ف ننـا جنهـل موضـ  اسـتقراره، فجهـة 
 .(29)«ملعلو  ابالمجا  ه  مش صات  ال ابتة يف نفس األمر والواق  واجملهولة عند املنّلفالغمو  يف ا

أْن ينون كل طر  مـن اطـرا  العلـم مشـموال  يف نفسـ  وبقطـ  النظـر عـن التعـار  » :الركت الثال 
يف طــو  الناشــم مــن العلــم االمجــايل لــدليل االصــل الرتخيصــ ، ألّن منج يــة العلــم االمجــايل... إمّنــا تنــون 

تساق  االصو  يف اطراف ، فلو كان احد االطرا  غري مشمو  لـدليل االصـل املـؤّمن لسـب  وآخـر جـرى 
 .(11)«االصل يف الطر  اآلخر بدون حم ور

وهــ ا الــركن  ــ ه الصــياغة يتناســ  مــ  مســلك االقتضــاء يف منّج يــة العلــم االمجــايل، وأّمــا بنــاءا  علــ  
يل ب اتـ  منّجـ ا  لوجـوب املوافقـة، فمجـرد كـون االصـل يف احـد الطـرفن ينون العلم االمجا»مسلك العلية فـ

ال معــار  لــ  ال ينفــ  جلرانــ ، بــل البــّد مــن افــرتا  ننتــة يف املرتبــة الســابقة تعطّــل العلــم االمجــايل عــن 
 التنجي  ليتاح لالصل املؤّمن أْن جيري.

ه( الـركن ال الـ  2742)ت: ومن هنا صا  صاح  ه ا املسلك وهو الشيخ ضياء الـدين العراقـ ، 
صياغة اخرى حاصلها: إّن تنجي  العلم االمجايل يتوقف عل  صالحيت  لتنجي  معلوم  عل  مجي  تقاديره، 
فا ا م ينن صاحلا  ل لك يف احد الطرفن فال ينون منّج ا ؛ ألنّ  ال يصلح للتنجي  حينئ  إال علـ  بعـب 

ون كالشبهة البدوية، وفيما إ ا كان يف احد االطرا  امار  أو تقادير معلوم ، وه ا التقدير غري معلو  فين
اصل ال ام  ينون التنليف منّج ا  يف  لك الطر  ابالصل، ومع  ال مينن أْن ينّج  ابلعلم االمجايل ايضا  
 ألّن املنّج  ال يتنّج ، الستحالة اجتماع علتن مستقلتن عل  اثر واحد، وه ا يعين أّن العلم االمجايل غري

 . (12)«صاحل لتنجي  معلوم  عل  كل حا ، فال ينون منّج ا  للطر  اآلخر ايضا ...
أْن »ممتنعــة، فيشــرتط يف كــون العلــم االمجــايل منّجــ ا   (11): أْن ال تنــون امل الفــة القطعيــةالالالركت الرابالال 

عها خارجـا  علـ  ينون جران الرباء  يف اطرا  العلم مؤدا  اىل الرتخي  يف امل الفة القطعية وامنان وقو 
وج  مأ ون في ، إ  لو كانت امل الفـة القطعيـة ممتنعـة علـ  املنلّـف حـىت مـ  اال ن والرتخـي  لقصـور يف 

 .اء قدرت  فال حم ور يف اجراء الرب 
ركنيــة »، مبعــ  أّن (17)«وهــ ا الــركن إمّنــا حنتاجــ  بنــاءا  علــ  مســلك االقتضــاء ال العليــة كمــا هــو واضــح

ننار علية العلم االمجايل لوجوب املوافقة القطعيـة، وأّمـا بنـاءا  علـ  العليـة فـال دخـل ه ا الركن مبنية عل  إ

                                                        
 .1/776حممد صنقور عل ، املعجم االصويل،  -29
 .5/111حممود اهلامش ،  وث يف علم االصو  ـ تقرير    السيد حممد ابقر الصدر ـ،  -11
.سـيأة احلـدي  عـن منج يـة 117ــ5/111حممود اهلامش ،  وث يف علم االصو  ـ تقرير    السيد حممد ابقـر الصـدر ـ،  -12
 مجايل وأّن  لك بنحو العلية أو االقتضاء يف املطل  ال ال ، فانتظر.العلم اال
يطلـ  عنـوان امل الفـة القطعيـة عــاد  علـ  تـرك مجيـ  اطــرا  التنليـف املعلـو  ابالمجـا  والــ ي ينـت  القطـ  بعـد  االمت ــا  » -11

معـا  فانّـ  ينـون قــد خـالف التنليـف الــواقع   وبوقـوع املعصـية للتنليـف... فحينمــا يعلـم املنلّـف  رمـة هــ ا السـائل أو  اك فيشـر  مــا
 .1/642. حممد صنقور عل ، املعجم االصويل، «ج ما ، وهن ا عندما يعلم امجاال  بوجوب احد الفعلن فيرتكهما معا  

 .5/117حممود اهلامش ،  وث يف علم االصو  ـ تقرير    السيد حممد ابقر الصدر ـ،  -17
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لــــ لك يف التنجيــــ ، إ  ينفــــ  يف امتنــــاع جــــران االصــــو  حينئــــ  كوهنــــا مؤديــــة للرتخــــي  ولــــو يف بعــــب 
 .(16)«االطرا 

 المطلب الثالث: منجزية العلم االجمالي بنحو العلية أو االقتضاء.

عل  أنَّ العلم اإلمجايل منّج  ملعلوم  االمجايل، فتحر  امل الفة القطعية، وإْن كان هلـم  اتف  االصوليون 
وقــ  النــال  بيــنهم يف أّن العلــم االمجــايل ينّجــ  معلومــ  االمجــايل  كــال  يف وجــوب املوافقــة القطعيــة، ولنــنْ 

 ب ات  وبنفس  أو أنّ  ينّج ه بسب  تعار  االصو  يف اطراف .
إىل أنَّــ  ال يســتل   ب اتــ   لــك، ورمبــا يُنســ  ، (15) ه(2627 ، )ت: اخلــوئقاســم ابــو ال هــ  الســيد 
، وإمّنــا هــو يســتل    لــك (14)يف أجــود التقريــرات ه(2755، )ت: النــائيينحممــد حســن  لــك إىل الشــيخ 

بضـم املعارضـة بــن األصـو ، فلـو علمــت أبّن أحـد اإل ئـن جنــس، فـالعلم اإلمجـايل ينّجــ  املعلـو  ابإلمجــا  
فق ، وهو جناسة األحد، أو إحدى النجاستن إْن صحَّ التعبري، أمَّـا هـ ا صصوصـ  أو  اك صصوصـ  فـال 
ينّج ه، وإمّنا بسبب  تعار  االصلن ي بت التنّج  يف الطـرفن، فـإنَّ أصـل الطهـار  ال مينـن أْن جيـري هنـا 

األصــالن فذنــ اك  م جيــرفــإ ا مــ  أصــل الطهــار  هنــاك، فــإنَّ  لــك خلــف العلــم اإلمجــايل بنجاســة األحــد، 
 ينّج  العلم اإلمجايل الطرفن.

وه ا ما يعرّب عن  مبسلك تعـار  االصـو ، يعـين أنَّ العلـم اإلمجـايل يقتضـ  تنّجـ  معلومـ  لـوال املـان ، 
 واملان  هو أصل الطهار ، فإ ا سق  أصل الطهار  ـ وهو املان  ـ في بت آن اك التنجي  يف الطرفن.

النــــــائيين يف فوائــــــد حممــــــد حســـــن نســــــ  إىل الشـــــيخ ورمبــــــا يُ -العراقـــــ ، ضـــــياء الــــــدين بينمـــــا الشــــــيخ 
ب اتـــ ، مبعـــ  أنَّ العلـــم اإلمجـــايل ال لتـــاج يف التنجيـــ  أنَّ العلـــم اإلمجـــايل يســـتل     هـــ  اىل -(13)األصـــو 

 .(18)تنجي ه إىل تعار  األصو  وتساقطها، بل هو ب ات  ينّج  
 .بح  والنال ه ه مرحلة من ال

نَّ العلـــم اإلمجـــايل يســـتل   ب اتـــ  وجـــوب املوافقـــة أب مـــن النـــال  ترتتـــ  علـــ  القـــو   يف مرحلـــة اثنيـــةمث
بنحـو العليـة أو بنحـو  العلـم االمجـايل  لـك هـل يسـتل   ، فبناءا  علـ   لـكالقطعية وحرمة امل الفة القطعية

 االقتضاء؟.
أنَّ  كر مســلك االقتضــاء، فــ -(19)يف فوائــد األصــو كمــا جــاء -النــائيين حممــد حســن الشــيخ اختــار 

لنْن ه ا ال يعين و يستل   ب ات  وجوب املوافقة القطعية، وحرمة امل الفة القطعية، وإْن كان العلم اإلمجايل 
 أنَّ الشارع ال مينن ل  أْن يرّخ  برتك أحد الطرفن، وينتف  بطر  واحد، بل إنَّ  لك مينن ل .

                                                        
 .738لم االصو  ـ احللقة ال ال ة ـ، حممد ابقر الصدر، درو  يف ع -16
 .1/676، ـ تقرير    السيد ابوالقاسم اخلوئ  ـ حممد سرور الواع  البهسودي، مصباح األصو  -15
 .7/623، ـ تقرير    الشيخ حممد حسن النائيين ـ القاسم اخلوئ ، أجود التقريرات أبو -14
 .75، 6/15، يخ حممد حسن النائيين ــ تقرير    الش عل  الناملم ، فوائد االصو  حممد -13
 .714، 7/715، ـ تقرير    الشيخ ضياء الدين العراق  ـ حممد تق  الربوجري، هناية األفنار -18
 .75، 6/15، ـ تقرير    الشيخ حممد حسن النائيين ـ عل  الناملم ، فوائد االصو  حممد -19
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مسلك العليـة، يعـين أنَّ العلـم اإلمجـايل يسـتل   وجـوب املوافقـة  اختار ق العراضياء الدين بينما الشيخ 
، وال مينن للشـرع ثبـوات  وواقعـا  أْن يـرّخ  يف تـرك أحـد الطـرفن، -فيل   اإلتيان بنلتا الصالتن-القطعية 

، فـال مينـن للشـرع أْن يـرّخ  -فيلـ   تـرك كـال اال ئـن املشـتبهن-وهن ا يستل   حرمة امل الفة القطعيـة 
 .(71)يف أرتناب احد الطرفن

وتظهــر ال مــر  بــن العليــة واالقتضــاء فيمــا ا ا فــر  أنَّ أحــد األطــرا  ال جيــري فيــ  األصــل ملــان  فــال 
علـ  أّن العلـم االمجـايل ينّجـ   ا  علـ  االقتضـاء، بينمـا بنـاء ا  حم ور يف جـران األصـل يف الطـر  اآلخـر بنـاء
يـــة هــــو أنَّ العلـــم اإلمجـــايل ب اتـــ  مينـــ  مـــن جـــران األصــــو  بنحـــو العليـــة، واملقصـــود مـــن كونـــ  بنحـــو العل

والرتخــي  حــىتَّ يف الطــر  الواحــد، فحــىّت لــو فــر  أنّــ  يوجــد مــان  مــن جــران األصــل يف أحــد الطــرفن 
يبقـ  الطــر  اآلخـر ال جيــري فيــ  األصـل، فــإّن العلـم اإلمجــايل منّجــ  بنحـو العليــة، أي مينـ  مــن الرتخــي  

 .(72)حد عند عد  قابلية جران األصل يف الطر  ال اين ملان  من املوان حىتَّ يف الطر  الوا
 المطلب الراب : بعض التطبيقات الفقهية. 

إّن رأي الفقيــ  ومبنــاه يف أّن العلــم االمجــايل منّجــ  ملعلومــ  أو أنّــ  غــري منّجــ  مــن جهــة، وأّن املنج يــة 
اثنية، وأّن تلك املنج ية ه  بنحو العلية  بسب  تعار  االصو  أو بسب  العلم االمجايل نفس  من جهة

من جهة اثل ة، كل  لك يؤثر بشنل واضح علـ  النتـائ  الفقهيـة الـي  -بناءا  عل  املنج ية-أو االقتضاء 
 يتوصل إليها الفقي  يف مقا  االستنباط، وه ا من احد اسباب اختال  الفقهاء يف الفتوى.

 :ه ا البح  اىل بعب منها، وه  كاالة، نتعر  يف والتطبيقات الفقهية يف ه ا اجملا  ك ري 
 :حنم االجتناب عن مالق  احد اطرا  الشبهة االصور .املثا  اال  

إّن وجــوب االجتنــاب عــن اطــرا  الشــبهة االصــور  حنــم متفــ  عليــ  بــن الفقهــاء، وال كــال  هلــم يف 
جــ  أو ال، بعــد االتفــا  علــ   لــك، ولنــْن وقــ  النــال  يف أّن االجتنــاب عــن مالقــ  احــد االطــرا  وا

 حنمهم بعد  جناست .
لو فر  أنَّ  كان عنـد  إ ءان مـ ال ، وفـر  أّ  علمنـا أبنَّ هنـاك جناسـة قـد وقعـت يف ما  م ا   لك:

 ُمالق . يدمالق ، وال 2، فاإل ء رقم/2أحدتا غري املعن، وفر  أنَّ شيئا  اثل ا  كاليد القت إ ء رقم/
، بعــد فــر  أنَّ إ ء وجــوب االجتنــاب عنهــاهــل لنــم ب 2إ ء رقــم/ يــدْن القــت الوالنـال  هــو: بعــد أ

ا نعلم 2رقم/ ، فهـل -يعـين إمَّـا هـو الـنجس أو اإل ء اآلخـر-إمجـاال   بـ لك ال نعلم بنجاست  تفصيال ، وإمنَّ
 ؟.، وابلتايل ترتت  آاثر الطهار ا حمنومة ابلطهار ، أو أهنّ وجوب االجتناب عنهانم بل

( هـل تنجسـت أو ال، فنشـك يـديقـو  أبّ  نشـك يف أنَّ املالقـ  )ال صولينك رأي معرو  بن األهنا
حمنومـة ابلطهـار   يـدجنـري أصـل الطهـار  فيهـا، فالوحينئـ  ، 2يف أصل تنجسها بعد أْن القـت اإل ء رقـم/

                                                        
  .714، 7/715، لشيخ ضياء الدين العراق  ــ تقرير    ا حممد تق  الربوجري، هناية األفنار -71
 .713ـ  7/715 ،ـ تقرير    الشيخ ضياء الدين العراق  ـ حممد تق  الربوجردي، هناية األفنار -72
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بعـد  وجـوب  ، وحينئ  فال جي  االجتناب عنها، وعلـ  هـ ا االسـا  أفـىت بعـب الفقهـاءألصالة الطهار 
 . (71)االجتناب عن املالق 

ه( يف العـرو  احتـاط 2773ويف قبال  رأي يقو  أبّن االجتناب واج ، فالسـيد كـاملم اليـ دي، )ت: 
مالقــ  الشــبهة االصــور  ال لنــم عليــ  ابلنجاســة، »وجــواب  ابالجتنــاب عــن املالقــ ، حيــ  قــا  مــا نصــ : 

 .(77)«لنّن االحوط االجتناب عن 
والعمـد  فيـ : أنّـ  طـر  للمعلـو  ابالمجـا ، فانّـ  يعلـم » سن احلنيم هـ ا احلنـم بقولـ :وعّلل السيد حم

إّما بنجاست  أو جناسة الطر  اآلخر، فينون احلا  كما لو قّسم احد اال ئن اىل قسمن، فانّ  كما يُعلـم 
و الطـر  اآلخـر، فيجـ  امجاال  بنجاسة القسـمن أو الطـر  اآلخـر، يُعلـم امجـاال  إّمـا بنجاسـة املتالقيـن أ

(76)«االجتناب عن املالق  ـ ابلنسر ـ كاملالق  ـ ابلفتح ـ 
. 

ويظهــر مــن الســيد حمســن احلنــيم أنّــ  يبــين علــ  أّن املــان  مــن جــران االصــو  النافيــة يف اطــرا  هــ ا 
  طويــل الشــبهة االصــور  نفــس العلــم االمجــايل، ابعتبــار كونــ  علــة لوجــوب املوافقــة القطعيــة، فانّــ  بعــد كــال

 وال ي حتّصل مما  كر  أمور:»تعر  في  اىل اآلراء املطروحة يف املسألة ومناقشتها قا  ما نص : 
 -ابلنسر-االو : إّن العلم االمجايل كما هو حاصل بن املالق  ـ ابلفتح ـ وطرف  هو قائم بن املالق  

 وطر  املالق .
ق  ولو م ينن لـ  معـار ، ألّن العلـم االمجـايل مـان  ال اين: أنّ  ال جيوز اجراء االصل املرّخ  يف املال

مـــــن اجرائـــــ  يف كـــــل واحـــــد مـــــن األطـــــرا  مـــــ  قطـــــ  النظـــــر عـــــن املعـــــار ، ألنّـــــ  علـــــة لوجـــــوب املوافقـــــة 
 .(75)«القطعية

 : وجوب االجتناب يف الشبهات االصور .املثا  الثاين
اشــتباه ابلــنجس إْن كـــان وجيتنــ  كــل موضــ  فيـــ  » ه( يف القواعـــد:314قــا  العالمــة احللــ ، )ت: 

 .(74)« حمصورا  كالبيت...
ه(  لك احلنم بنون جران االصل النايف  قضـا  للعلـم ابلنجاسـة، 961وعّلل االق  النرك ، )ت: 
للقطــ  -ملــا كـان املشـتب  ابلـنجس قـد امتنــ  التمّسـك فيـ  ابصـل الطهـار  » وهـو غـري جـائ ، ونـ  عبارتـ :

كـان للمشـتب  ابلـنجس حنـم الـنجس، يف   -الناقـل عـن حنـم االصـل صو  النجاسة يف احـد املشـتبهن 
أنّ  ال جيوز السجود علي  وال االنتفاع ب  يف ش ء مما تشرتط في  الطهار ، كلبس  يف الصال  لو كان ثـواب ، 

 .(73)«وك ا مصاحبت  فيها، وأكل ، أو شرب  لو صلح ألحدتا...
                                                        

إ ا علـم ـ امجـاال  ـ بنجاسـة مـاء احـد اال ئـن سـواء أعلـم بطهـار  » :2/17جاء يف منهاج الصاحلن للسـيد علـ  السيسـتاين  -71
شك فيها م جي  ل  رف  اخلب  ابحدتا وال رف  احلدث ب ، ولنْن ال جي  االجتناب عن املالق  الحدتا، إال إ ا كانت ماء اآلخر أ  

 .«احلالة السابقة فيهما النجاسة، أو حتققت املالقا  جلمي  االطرا  ولو كان املالق  متعددا  
 .4،  /2/12العرو  الوثق ،  -77
  .2/157مستمسك العرو  الوثق ،  -76
 .2/141مستمسك العرو  الوثق ،  -75
 .2/141قواعد االحنا ،  -74
 .1/244جام  املقاصد يف شرح القواعد، -73
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  ابما  دارت اجلنابة بين  وبن املأمو ، صال  مـا لـو : حنم الفقهاء بعد  جواز األئتمااملثا  الثال 
دارت بن ثالثة فيجـوز الحـدهم أو الثنـن مـنهم االقتـداء ابآلخـر، وعّللـوا الـبطالن يف الصـور  االوىل بعلـم 
املأمو  ببطالن صال  نفس  أو صال  االما  وبطالن اجلماعة يف كـال الفرضـن، وهـ ا صـال  ال انيـة لعـد  

  كور.الدوران امل
إ ا دارت اجلنابــــة بــــن ش صــــن ال جيــــوز الحــــدتا » هـــــ(:2773قــــا  الســــيد كــــاملم اليــــ دي، )ت: 

 .(78)«االقتداء ابآلخر، للعلم االمجايل جبنابت  أو جنابة امام ...
للعلم االمجايل بفسـاد احـدى الصـالتن املوجـ  للعلـم » وعّلل السيد حمسن احلنيم ه ا احلنم بقول :

 .(79)«القتداء، إ  االقتداء إمّنا ينون يف الصال  الصحيحة ابلصال  ك لكالتفصيل  ببطالن ا
ـــ : وعـــن املنتهـــ ، والتـــ كر ، » مث نقـــل عـــن بعـــب الفقهـــاء احلنـــم بصـــحة صـــال  االمـــا  واملـــأمو  بقول

والتحريــر، وهنايـــة االحنـــا ، واملـــدارك، واحلــدائ ، واللوامـــ ، وغريهـــا: اجلـــواز، بــل ُنســـ  اىل معظـــم الطبقـــة 
صحة الصالتن، حلصو  الطهار  لنل من االما  واملأمو ، ول ا م جي  عليهما الغسل كمـا تقـد ،  ال ال ة

ولســقوط حنــم هــ ه اجلنابــة يف نظــر الشــارع، ولــ ا جيــوز لنــل منهمــا الــدخو  يف املســاجد وقــراء  العــ ائم، 
و وجــــوب وألّ  مننــــ  حصــــو  احلــــدث إال مــــ  حتقــــ  االنــــ ا  مــــن شــــ   بعينــــ ، ولــــ ا أرتفــــ  الزمــــ  وهــــ

 .(61)«الطهار 
ولننّــ  رّد كالمهــم هــ ا أبنّــ  ال مالزمــة بــن كــون كــل واحــد منهمــا يف نفســ  حمنومــا  ابلطهــار  وصــحة 
صـال  نفســ  وبــن صــحة األئتمـا ، فــاّن العلــم االمجــايل إمّنـا هــو حاصــل للمــأمو  ولـيس لالمــا ، وعليــ  فــال 

 منافا  بن بطالن األئتما  وصحة صال  االما  نفس .
وهـــ ه الوجـــوه متقاربـــة راجعـــة اىل اثبـــات صـــحة الصـــال  ملـــاهرا  ابالضـــافة اىل املصـــل  » عبارتـــ : ونـــ 

نفس ، وهو غري حمـل النـال  الـ ي هـو صـحة متـا  الصـالتن ابالضـافة اىل كـل منهمـا مـ  العلـم االمجـايل، 
ر  مـــن صــال   لــك املوجـــ  للعلــم التفصـــيل  بــبطالن األئتمـــا ، ولــ ا لــو كـــان االمــا  مستصـــح  الطهــا

احلدث فانّ  تصح صالت  ملاهرا  يف حق  وال جي  عليـ  الغسـل، وجيـوز لـ  قـراء  العـ ائم ودخـو  املسـاجد، 
ولنن ال جيوز ملن علم تفصيال  جبنابت  األئتما  ب ، ف بوت االحنا  املـ كور  ملـاهرا  يف حـ  املنلّـف نفسـ  

 .(62)«...ال يسوّ  لغريه األئتما  ب  إ ا كان عاملا  تفصيال  جبنابت 
 الخاتمة ونتائج البحث:

 :الةمت ضت عن البح  يف مطالب  االربعة املتقدمة، وه  كا مينن است الص بعب النتائ  الي

                                                        
 .6،  /2/221العرو  الوثق ، -78
 .7/18مستمسك العرو  الوثق ،  -79
 .7/18مستمسك العرو  الوثق ،  -61
 .7/18املصدر نفس ،  -62
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ـ لالصولين يف حقيقة العلم االمجايل اقوا  وآراء، والرأي الراجح هو ما  ه  إلي  السيد حممد ابقـر 2
 الصدر.
حلرمة امل الفة القطعية، ووجوب املوافقة القطعية يتوقف علـ  ـ إّن البح  يف منج ية العلم االمجايل 1

 حتق  اركان العلم االمجايل، وه  عل   كر االصوليون اربعة.
وبعــب االركــان كــالركن الرابــ  ختتلــف صــياغت  ابخــتال  املبــ  يف منج يــة العلــم االمجــايل وأنّــ  منّجــ  

 بنحو االقتضاء أو العلية.
 آراء يف املوج  ملنج ية العلم االمجايل: إّن االصولين هلم ثالثة -7

 االو : هو تعار  االصو  يف االطرا .
ال ــاين:إّن املنجـــ  هـــو العلـــم االمجـــايل نفســـ ، وهـــ ا الـــرأي فيـــ  مســـلنان: مســـلك الشـــيخ ضـــياء الـــدين 

 العراق  وهو العلية، ومسلك الشيخ حممد حسن النائيين وهو االقتضاء.
 رد العلم االمجايل ك ري ، متناثر  يف ابواب الفق  امل تلفة.إّن التطبيقات الفقهية ملوا -6

 فهرست ابرز المصادر والمراج .

 .، كتاب ي تعاىلالقرآن النرمي
 هـ.641حممد بن احلسن الطوس ، شيخ الطائفة، ت: 

، املطبعـة: سـتار ، قـم املقدسـة: 2، طالعد  يف أصو  الفق ، حتقي : حممد رضـا األنصـاري القمـ  -2
 هـ  .2623

 هـ.823حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، ت: 
 . 1117 -هـ2616،لبنان -بريوت ،1القامو  االي ، الناشر: دار إحياء الرتاث العري، ط -1

 هـ.2216حممد بن احلسن احلر العامل ، ت: 
 ش.2735وسائل الشيعة، طهران، املطبعة اإلسالمية  -7

 هـ.2773حممد كاملم الطباطبائ  الي دي، ت: 
 لبنان. -العرو  الوثق ، مؤسسة االعلم ، بريوت -6

 حمسن الطباطبائ  احلنيم، الفقي .
  . 2948 -هـ 2788، 7مستمسك العرو  الوثق ، مطبعة اآلداب، النجف االشر ، ط -5

 حممد ابقر الصدر، االق .
 ، مؤسسة النشر اإلسالم .-احللقة ال ال ة- درو  يف علم األصو  -4

 هـ.2792دي النجف ، ت: حممد تق  الربوجر 
، الناشـر: مؤسسـة النشـر اإلسـالم ، ---هنايـة األفنـار ـ تقريـر  ـ  االصـو  للشـيخ العراقـ  -3

 هـ قم.2611، 6ط
 حممد تق  احلنيم، العالمة.

 . 2947 ،لبنان -: بريوت2األصو  العامة للفق  املقارن، دار األندلس للطباعة والنشر، ط -8
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 هـ.2144حممد حسن النجف ، ت: 
، ، دار النتـ  اإلســالمية4جـواهر النـال  يف شـرح شــرائ  اإلسـال ، حتقيـ : حممــود القوجـاين، ط -9
 .طهران

 هـ.2742حممد حسن األصفهاين، ت: 
إلحيـاء الـرتاث، قـم: اران،  --هناية الدراية يف شرح النفاية، حتقيـ : مؤسسـة أهـل البيـت -21
 هـ.2626شوا ، 

 حممد رضا املظفر، اجملدد.
  ، طب  وتوزي  جبار احلاج عبود.2991، 6أصو  الفق ، ط -22

 حممد صنقور عل .
 .1املعجم األصويل، املطبعة، عرتت، ط -21

 هـ.2218حممد عل  بن عل  التهاونوي احلنف ، ت: 
، 1، دار النتــــــ  العلميــــــة، طكشــــــا  اصــــــطالحات الفنــــــون، الناشــــــر: حممــــــد علــــــ  بيضــــــون -27
 . 1114 ،لبنان -، بريوتهـ2613

 هـ. 2745حممد عل  الناملم  اخلرساين، ت: 
، الناشر: مؤسسة النشر اإلسالم ، ---تقرير    االصو  للشيخ النائيين-فوائد األصو   -26

 ، قم املقدسة.8ط
 حممد كاملم اآلخوند اخلراساين، االق .

 -- ، حتقيــــ  ونشــــر: مؤسســــة آ  البيــــت ،ه2623ربيــــ  ال ــــاين  1كفايــــة األصــــو ، ط -25
 الرتاث، قم. إلحياء

 حممود اهلامش ، السيد.
، الناشـــر: مركـــ  --تقريـــر  ـــ  االصـــو  للســـيد الشـــهيد الصـــدر- ـــوث يف علـــم األصـــو   -24

  .2993-هـ2623، شوا   املطبعة: فروردين ،5ط الغدير للدراسات اإلسالمية،
 هـ.2182مرتض  األنصاي، الشيخ األعظم، ت: 

 نوراين، مؤسسة مطبوعت ديين، قم املقدسة.فرائد األصو ، حتقي : عبدي ال -23
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دراسة - وإشكالية تحديد الرياد  )الفنية( للرواية العراقية جيل السبعينيات

 -تاريخية نقدية

Seventies Generation and the problem of determining 

the artistic pioneering of Iraqi novel -A critical 

historical study- 

                      Assist. Prof. Baqir AL-Zujaji(1)أ.م.د. باقر جواد الزجاجي 

 الخالصة 

يشنل الفن الروائ  الوعاء املناسـ  الحتـواء التجـارب اإلنسـانية. فرديـة كانـت أ  مجاعيـة. فضـال عـن  
مينن أن تتغري نظرت   كون  أخص  األشنا  الفنية وأليقها حلمل الفنر  اجلديد  والتأثري يف قارئها.  ي 

للحيا  وموقف  العا  منها. وقد كان للتطور النوع  ال ي شهده اجملتم  العراقـ  بعـد احلـرب العامليـة ال انيـة 
دوره الفاعــل يف جتســيد رؤيــة كتــاب الروايــة الســبعينية احلدي ــة يف شــنلها ومضــامينها، والســيما يف النصــف 

اجتاهــا فنيــا جديــدا، لمــل يف ريــ  والد  أعمــا  روائيــة  ال ــاين مــن القــرن العشــرين، ســاعدت علــ  ملهــوره
 متمي   املعام.

إ  بدت لدى العديد منهم القدر  الفائقة عل  التفنري السليم والتحليـل الـدقي ، غـري أن بعضـهم ملـل 
مل ينتظره الن ري، ليصل ل لك التفاعل العضوي املفرت  القائم بن )احلقائ  الفنية واحلقائ  التاروية( للع

الفــين الرصــن، وإدراك القــوانن )الســرية( الــي حتنــم العالقــات اخلاصــة بــن عناصــر العمــل الروائــ  املعروفــة 
وواتئر تغريها املتسارع، والسيما يف عام الرواية، كما نشهد  لك اليو  عل  سبيل امل ا ، مما جعلنا نعدهم 

 و .اجليل الرائد للصياغة الفنية للرواية العراقية شنال ومضم

                                                        
  االداب/ جامعة اهل البيت.كلية -2
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Abstract 
The art of writing novels constitutes the suitable place to contain human 

experiences, collectively and individually. In addition, it is considered the 

most fertile art output and the most elegant to bear the new ideas. It also 

has deep effects on readers, to the extent that it may change the 

viewpoints of people towards life in general. 

The qualitative development witnessed by the Iraqi society after World 

War II has played an effective role in clarifying the viewpoints of modern 

novels' writers (ideas), particularly in the seventeenth whether in shape or 

in structure. 

During the second half of the twentieth century, this development 

helped to achieve a new direction in art that led to the birth of a 

distinguished novel output.  

A huge ability in achieving a precise analysis and healthy thinking ha 

been appeared among novel writers, though some others have remained 

far behind. As a matter of fact, there has been an effective collaboration 

between (the artistic and historic facts) on the road to achieve a decisive 

art product, and to realize the (secret) laws that govern the special facts 

and factors of well-known novel outputs, in particular. 

Today, as an example, we are witnessing such collaboration, to the 

extent that we may consider today's novel writers as the pioneering 

generation in the formulation of art, both implicitly and explicitly.  

 أواًل: المهاد التاريخي:

يشــنل احلــدي  عــن بــوادر حتــدي  البنيــة الفنيــة للروايــة العراقيــة تــا أدبيــا يقتضــ  الــدار  أن يرصــيد 
حـد سـواء. إ  سـيواج  عقبـة بسـيطة تتعلـ  بعنـوان هـ ه الدراسـة:  إشـناليات  التارويـة والفنيـة املتوقعـة علـ 

طبيعتها ومهما ا، مبع  أننا مل مون بتحديد االاور الي سيشملها العنوان  ات ، نعتقد أن يف اإلجابة عـن 
 تساؤلن رئيسن دالة أكيد  تض  أيدينا عل  املؤشرات ال ابتـة لتلـك االـاور، يتعلـ  التسـاؤ  األو  مبسـألة
تفسري حركة التحو  االجتماع  ابعتبارها ملاهر  حضارية مستمر ، وحتليل جوان  تفاعلها يف بناء العمل 

، بينمـــا يـــدور التســـاؤ  ال ـــاين حـــو  مـــا يـــوح  إليـــ  مصـــطلح -انعناســـا مث تفـــاعال مث خلقـــا  –الروائـــ . 
 ه.فضفا  الداللة م ل )جيل السبعينيات الروائ ( نرى ضرور  حتديده وتوصيف أبعاد

ا البـــدء مبناقشـــة أبعـــاد التســـاؤ  ال ـــاين، ونعـــين بـــ  )جيـــل الســـبعينيات  ولعلنـــا جنـــد أبن مـــن املفيـــد جـــد 
املـدار  –الروائ (، إ  سيلق  الضوء الناشف عل  اجلان  ال اة من طبيعة الدراسة. فنلمة )جيل( هنـا 

ركة التغيري والتطوير احلضاري مفرد  هلا امتيازها اخلاص ال ي يرتب  بوشائ  عديد  ومتينة م  ح –األدي 
للمجتم  يف عقـد مـن الـ من هـ ا مـن جهـة. وارتباطهـا العضـوي بعمليـة اإلبـداع مـن جهـة اثنيـة،  لـك أن 
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األثــــر األدي ال مينــــن لــــ  أن ولــــ  مرتن اتــــ  األساســــية مــــن غــــري أن لقــــ  الصــــلة الطبيعيــــة بــــن القــــوانن 
ا  ال قـايف عامـة، وبـن تلـك الـي تـتحنم يف السـلوك األساسية الـي تسـيطر علـ  السـلوك اإلبـداع  يف اجملـ

اليوم  لنل إنسان يف احليا  اجتماعيا واقتصادا يف املرحلة ال منية الي يعشها. وه ا ما يدعو النات  إىل 
التنيف م  الواق  االي  ب ، لن  ينتس  السلوك مع  خاصا ابلنسبة للبيئـة االجتماعيـة، وابلتـايل فهـو 

ن ينــون شــاهدا لعصــره، معــربا عــن ضــرورات  عــرب مواقــف اترويــة، مــؤثر  ومتــأثر ، مرتنــ   علــ  يدفعــ  إىل أ
 رؤى جديد  مستحدثة تتطل  إىل املستقبل أبمل كبري، بصر  النظر عن حدود السن وأبعاد املنان. 

يـل جوانـ  أما املسألة األخرى الي هلا دالة خطري  عل  مسار دراستنا فتتعل  بتغري حركة التقد ، وحتل
تفاعل  يف بناء العمل الروائ  ابجتاه تطوير عناصره الفنيـة إىل صـيو وأشـنا  متميـ  ، ختضـ  لظـاهر  )العلـة 

 واملعلو ( واألخ  والعطاء ضمن دائر  الصراع أبنواع  املتعدد .
ولعل أو  ما يستأثر ابهتما  الدار  وهو يعر  ملوضوع كه ا هو الوقو  عل  مسألة معروفة تقود  
إىل التسليم أبن ه ا النوع األدي، م ل  م ل سائر األنواع األدبية األخرى وض  يف تطوره جململ التحوالت 

كمــــا هــــو –االجتماعيـــة يف البلــــد والــــي يفرزهــــا واقـــ  التغيــــري السياســــ  واالقتصــــادي فيـــ . فــــالفن الروائــــ  
أ  مجاعيــة. فضــال عــن كونــ   يشــنل الوعــاء املناســ  الحتـواء التجــارب اإلنســانية. فرديــة كانـت –معـرو 

أخصــ  األشــنا  الفنيــة وأليقهــا حلمــل الفنــر  اجلديــد  والتــأثري يف قارئهــا.  يــ  مينــن أن تتغــري نظرتــ  
. وقد كان للتطور النوع  ال ي شهده اجملتم  العراق  منـ  احلـرب ال انيـة دوره (1)للحيا  وموقف  العا  منها

 .(7)ي ة يف شنلها ومضامينهاالفاعل يف جتسيد رؤية كتاب الرواية احلد
وال شــك يف أن طــرح مصــطلح )الروايــة احلدي ــة( عـــن رواات اجليــل املــ كور لــيس لــ  أن جيســد مـــداه 
املوضوع  بغري التعر  جل ور ه ا االجتاه يف الرواية، ال ي مينن تسجيل بداات  م  هناية العقد الساد  

 اتية واملوضوعية الي ساعدت عل  ملهوره اجتاهـا فنيـا من القرن العشرين. وه ا يدعو  لتحديد العوامل ال
جديدا، لمل يف ري  والد  أعما  روائية متمي   املعام، اشرتكت يف خصائ  فنيـة حمـدد  ومسـات فنريـة 

 معاصر . جعلتنا منيل إىل ال عم أبهنا كونت مبجموعها بداية الجتاه فين جديد، يف الرواية العراقية.
ملوضــوع  جنــد أن الصــور  اجلديــد  ل وضــاع السياســية واالقتصــادية وال قافيــة قــد فعلــ  صــعيد الواقــ  ا

ومـا تالهـا مـن  2943أخ ت ختطو حنو الوضوح نتيجة عوامل خمتلفة كان من أبرزها ننسـة ح يـران عـا  
–نتيجـة لـ لك  –تغريات سياسـية وتناقضـات فنريـة مت لهـا األديـ  بـوع  ومتحـي ، أمننـ  مـن أن جيـد 

صر  تسعف  يف اجناز عمليي )اهلد  والبناء( عل  حد سواء، وأن ينشف عن وملائف جديد  أسالي  معا
، نتيجــة احنســار 2958للعمــل القصصــ  عمومــا، كانــت خافيــة علــ  غــريه مــن أجيــا  مــا قبــل ثــور  متــوز 

 الوج  التقدم  عن وسائل أعالم  االدود .
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ديد بصيغت  السليمة، فتتعل  بواق  االنتماء أما الظرو  ال اتية الي أسهمت يف ملهور ه ا االجتاه اجل
الطبقـــ  هلـــ ا اجليـــل القصصـــ ، الـــ ي جتلـــت لديـــ  الرؤيـــة الواقعيـــة املعاصـــر ، فجعلتـــ  ينظـــر إىل اإلنســـان 
ومســـتقبل  بـــروح التفـــاؤ  وال قـــة عمومـــا والرؤيـــة املعتمـــة املشـــحونة ابليـــأ  يف بعـــب األحيـــان، موائمـــا بـــن 

ضــي  اآلفــا  اجلماليــة والتننينيــة –يف آن واحــد  –نا  )حدي ــة( تتجــاوز أســلوي النقــد والبنــاء، عــرب أشــ
والفنريــة لالجتــاه التجــرييب يف بدايــة الســتينيات والرؤيـــة الضــيقة لالجتاهــات الواقعيــة االنتقاديــة الــي عرفهـــا 

 .(6)القاص اخلمسيين
قتضـاب جيـل أدي ، الـي حتـدثنا عنهـا اب2958فقد نشأ نتيجة لتلك التغيـريات االجتماعيـة بعـد عـا  

جديد احندر عن طبقة كادحة، لمل هوية فالحي  وعمالية، جاهدا ما أمننتـ  اجملاهـد  مـن أجـل توصـيل 
مفهوم  املعاصر لوعية الطبق  يف عناصر إنتاج  األدي. وحنن عندما نؤر  لظهور ه ا اجليل، ال نع ل  عن 

، ممــن اســتبانت أمــامهم املهمــات التارويــة الــي اجليــل الــ ي ســبق  مــن أبنــاء )الربجوازيــة( الوطنيــة الصــغري 
اضــطر م إىل الت لــ  عــن نظــر م )االنتقاديــة الضــيقة( وال اتيــة املغلقــة إىل حمــاولتهم التســلح برؤيــة مغــاير  
تــتالء  ومعطيــات االصــلة اجلديــد ، مادامــت مت ــل طمــوحهم الفنــري، وتطلعهــم السياســ  واالجتمــاع . 

 ريقان يف مستوى اجتماع  واحد  د  حتقي  الغد األفضل للجمي .وعل  أية حا  فقد التق  الف
وملا كانت الواقعية النقدية متيل إىل الرتكي  علـ  هـ ه األوجـ  مـن جانـ  واحـد بعـب الشـ ء فأهنـا قـد 
ت بت أهنا حليـف لـ  قيمتـ  يسـهم ابستبصـارات جديـد  ويصـحح املـنه  الـواقع  االشـرتاك  الـ ي ال يقـل 

 .(5)ان  واحدعنها تركي ا عل  ج
عل  ه ه الصور  )اجلديد ( للواقعية الي آثر  تسميتها ابلواقعية )احلدي ة( نتيجة مل اوجتها بن مفاهيم 
الواقعيـــة االشـــرتاكية وبعـــب مفـــاهيم الواقعيـــة )النقديـــة(، مســـتجيبة بـــ لك إىل متطلبـــات املرحلـــة التارويـــة 

لل صـائ  املشـرتكة الـي رمسـت مالمـح األشـنا   اجلديد  للمجتم  العراق  الناهب آن اك جـاء حتديـد 
الروائية هل ه املرحلة، الي مينن حتديد بداا ا من منتصف الستينيات. إ  شـهد مـيالد أدب جديـد لمـل 
مسات تقدمي  واضحة، بعد أن تعر  أصحاب  عل  أصو  الواقعية احلدي ة، مما صف  كتاابت  من ك ري من 

األجيــا  الــي ســبقتهم، مبــن فــيهم كتــاب االجتــاه االنتقــادي املت لــف  ي  التناقضــات الــي رافقــت كتــاابت
 الرؤية املعتمة للواق . 

والبــد مــن القــاء القليــل مــن الضــوء علــ  بعــب الســمات البــارز  فيهــا بغيــة االســتفاد  منهــا يف مراحــل 
، فالعمـل الروائـ  دراستنا هلا، ابعتبارها ليست جمرد تنرار للصيو التقليدية  ات املنح  االنتقادي حسـ 

وف  ه ا النمو ج ال ي يعري السلبيات ويـدينها مـن جهـة، ويشـيد ابالجيابيـات ويعمقهـا مـن جهـة اثنيـة، 
اســـهم بــــوع  مستبصــــر يف حتقيــــ  مهمـــة املرحلــــة املنــــوه  ــــا، مم لــــة يف بنـــاء اإلنســــان اجلديــــد وبنــــاء الدولــــة 
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ر لالمساك مبقومات صناعة ه ا النم  من املعاصر ، وهو ابلضرور  كان أبمس احلاجة إىل ب   جهد م اب
 .(4)العمل الروائ   ي اخلصائ  الفنية املتجدد  دائم ا

وننسة ح يران وما رافقتها من أحوا  قلقة وتوترات  2958والشك يف أن الظرو  الي أعقبت ثور  
  مالمــح سياسـية شــائنة  مجـة عــن توجهــات فنريـة مضــطربة ومتناقضــة أحيـا  قــد ســاعدت ك ـريا يف بلــور 

هــ ا االجتــاه وحتديــد مساتــ  اجلديـــد  يف الروايــة العراقيــة خــال  مرحلــة الســـبعينات ســواء تلــك الــي تناولـــت 
 أ  الحقة  ا م تنن معروفة ملن سبقهم. 58فرتات سابقة عل  ثور  
 قد اهت  ب ور  م يسب  هلا م يـل مت ـل إبصـدار قـانون اإلصـالح ال راعـ  رقـم –م ال  –إن قطاع الريف 

أمنــنهم مـن اســت مار  لـك التحــو  الفنـري وتلــك املتغـريات اجل ريــة العديـد  يف اغنــاء  2958لسـنة  51
موضوعا م، بعد استيعا م حلدود التغيري االجتماع  ومؤثرات  امل تلفة، ال ي انعنس عل  رؤيتهم الفنية، 

ؤيـة الفنيـة الشـاملة للواقـ  وهل ا ملهرت رواا م حتمل خصوصية معنية مت لت بعم  اإلحسا  النفسـ  والر 
اجلديد، منعنسة عل  طبيعة اختيارهم ألحداث رواا م وش صيا م، وابلتايل فقد كان  لك حاف ا عل  
است دا  أدوات فنية مالئمة، ميننها التعبري عن الوملائف اجلديد  للعمل الروائ ، الـي حـدد ا متطلبـات 

آنئ . إن هـ ا الفهـم الـواع  للواقـ ، املبـين علـ  إدراك حقيقـ   الظر  التارو  ال ي مّر ب  اجملتم  العراق 
حلاجات اجملتم  املرحلية لون إنتاجهم القصص  بسمات مشرتكة؛ ألن  نتاج مرحلة اتروية واحد  ومواقف 
فنريـــة حمـــدد  جعلهـــم يلتقـــون ضـــمن هـــد  مشـــرتك أثـــر يف بلـــور  مســـارهم الفنـــري والفـــين داخـــل العمـــل 

اخلاصـــة. جتلـــ  يف اعتمـــادهم علـــ  حمـــور معـــن مت ـــل يف إصـــرار اإلنســـان علـــ  رأيـــ  كـــل برؤيتـــ    –الروائـــ  
اخلــاص، و كيــد دوره الفاعــل ضــمن إطــار اجلماعــة. هادفــا إىل حتقيــ  مصــاحل  احليويــة املتم لــة صلــ  الغــد 

عــن أشــوا  اإلنســان يف كــل  –معــربا يف الوقــت  اتــ  -مــن زاويــة رؤيتــ  الش صــية –املشــر  لــ  وجملتمعــ  
 ن.منا

ال ي جعل من  هؤالء مرتن هم الفين والفنـري يف بنـاء الروايـة  –املشرتك  –والشك يف أن ه ا االور 
وختطيطهـا قـد سـاعد ك ـريا يف خلـ  الوشـائ  بـن املــنه  اخلـاص والفنـر  العامـة ألعمـاهلم الروائيـة عـرب هنــ  

رواا ـم واختيـارهم املقصـود  فين متميـ ، مشـل كـل عناصـر العمـل، بـدءا مـن حتديـد اإلطـار الـ مين ألحـداث
إلطارهــا املنــاين، وانتهــاء بتصــوير النهــاات الفنيــة. فعلــ  صــعيد اإلطــار ال مــاين وجــد هم يــؤثرون اختيــار 

ســواء كــان  لــك إابن  (3)يف الريــف واملدينــة –فــرتات احتــدا  املقاومــة بــن طــريف الصــراع يف عمليــة التغيــري 
كمـــا جتســـد  لـــك يف رواات معينـــة. م ـــل )القمـــر واألســـوار( ،  2958متـــوز  26الفـــرت  الـــي ســـبقت ثـــور  

ـــــ  ســـــيد جاســـــم، )وضـــــجة يف ال قـــــا ( للـــــداب ، و)مخســـــة أصـــــوات( لفرمـــــان  للربيعـــــ  و )املناضـــــل( لع ي
 و)املبعدون(هلشا  الركاي.
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، م ل )الوشم( 2958متوز سنة  26وك ا احلا  ابلنسبة للرواات الي تناولت موضوعا ا فرتات تلت 
ار( للربيع  و)االغتيا  والغض ( ملوف  خضر، و)القلعة اخلامسة( للع اوي و)الضـفا  األخـرى( و )األهن

و)احلبل( إلمساعيل فهد إمساعيل و)القرابن( و)مخسـة أصـوات( لفرمـان و) فـ   بسـعة احللـم( لعبـد اخلـال  
د السـام( لعـاد  الركاي و)رموز عصرية( خلضري عبد األمري و)الراحلون( لقاسم خضـري عبـا  و)عـرزا  يـ

عبــد اجلبــار و)متــا  املــدن( لنجيــ  املــان  و)الظــامئون( و)األشــجار والــريح( لعبــد الــرزا  املطلــيب، وســوى 
 لك الن ري. أمـا اإلطـار املنـاين ل حـداث فقـد حتـدد ابختيـارهم لبيئـا م املتماثلـة، سـواء كانـت يف احلقـل 

رج الـوطن. إ  شـهدت بعـب هـ ه األمـاكن صـوراحية واملعمل أو النلية أو الشارع أو املعتقـل أو حـىت خـا
للصراع واملقاومة احلاد  ضـد االسـتغال  والتعسـف واملصـاحل الش صـية، إىل جانـ  تصـوير بعضـها اآلخـر 
ملشاهد النضا  االجياي والتجارب احليـة للبنـاء التنمـوي، م ـل روايـة )الن لـة واجلـريان( لفرمـان، الـي نعتقـد 

، *ت الرائد ،  ات الطاب  الفين إىل جان  رواات غائ  طعمة فرمان األخرىأبهنا مهدت لظهور الرواا
 ومشران الياسري والركاي واملطليب، وسواهم من جيل السبعينيات املبدعن.

م يت اعتباطــا بــل حتــدد وفــ   –هــو اآلخــر  –ولنــا أن نعتقــد بعــد  لــك أبن اختيــارهم لش صــيا م 
 بعة عن التصور املعاصر لدور اإلنسان يف التعبـري إىل األفضـل حـن مؤشرات فنرية وضواب  فنية معينة، 

تتهيأ ل  الظرو  املوضوعية،  ي  تـتمنن هـ ه الش صـيات مـن أن تتم ـل بعمـ  وأصـالة جـوهر الصـراع 
الــدائ . ســواء كــان  لــك الصــراع خارجيــا مــ  اآلخــرين أ  داخليــا مــ  الــنفس، وهلــ ا فــأن هــ ه الــرواات 

 صية قدرا من احلرية الفنرية والرأي الش ص  املستقل.رك ت عل  منح الش 
والواق  أن عاملا واسعا كه ا جيعل الروائ  مضطرا إىل رسم ش صيات  ات أفنار خمتلفـة يف تفسـريها 
لطبيعة الصراع ال ي تعيش ، نتيجة لتنوع مساحة الوع ، مما لتم وجـود أسـالي  خمتلفـة أيضـا يف أشـنا  

نـــاء مـــا تواجهـــ  مـــن أحـــداث حياتيـــة أو مشـــنالت نفســـية متوقعـــة أو غربـــة روحيـــة املواقـــف الـــي تتبناهـــا أث
، وهل ا است د  كتاب ه ا االجتاه أسالي  حدي   يف العر  قياسا بواق  مرحلتهم التارويـة، كـان (8)قاهر 

أبرزها طريقة التعبري عن املضمون من خال  وع  الش صية، عرب ما يسم  بـ )املونولوج الداخل ( ضمن 
-مـن الـداخل  –اإلطار السردي، فضال عن تيار الوع  الباطين، تلك الطريقة الي استطاعت أن تصـور 

البشــر الــ ين ينرســون طاقــا م لبنــاء مســتقبل خمتلــف وفــ  تنــوينهم النفســ  واخللقــ  املنتســ ، أمــا لغــة 
يت ، بصور  جعلتـ  احلوار فقد توزعت بن العامية والفصح  املبسطة، الي أسهمت يف تدف  احلوار وشاعر 

شــديد الصــلة مبالمــح البيئــة االليــة، معــربا بصــد  عــن مســتوى وعــ  الش صــيات وطبيعــة معــا  م ال اتيــة 
 واملشرتكة، فضال عن جتسيد طموحهم املتنوع إلعاد  تشنيل واقعهم اجلديد املتعدد األبعاد. 

                                                        
لصراع الدائ ، عرب الراد  الواعية خلو  غمار عام الرواية الفنية يف العرا ، ال ي ميوج ابحلركة وا –كما نعتقد   –مي ل غائ   -*

ثنائيــات يوميــة مــن خــري وشــر، تتــواتر علــ  ش صــيات  ســلبا وإجيــااب، لتمضــ  يف النهايــة إىل التوحــد مــ  احلقــائ  الــي جتعــل مــن حيــا  
اإلنسان أك ر عمقـا ومشـوال.. فهـ  كمـا يصـورها الـدكتور علـ  جـواد الطـاهر )ريـ  ي(: )) ات احسـا  عـا  وعواطـف متبادلـة والفـة 

ينمل بعضها بعضا، وترتب  ه ه اجملموعة بتلك خريا وشرا((، ينظر: د. عل  جواد الطاهر: من حـدي  القصـة واملسـرحية: دار قائمة 
 .93، البناء الفين يف الرواية العربية يف العرا : ص82: ص2983احلرية: بغداد: 

 .41: ص2939د. عبد الرضا عل : عبد الرين الربيع  روائيا: القاهر :  -8
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 ثانًيا: المنحى التطبيقي:

يــات املســتحدثة يف جممــل البنــاء الفــين لعناصــر العمــل لعــل مــا ســنجده مــن خصــائ  متميــ   عــرب التقن
الروائــ ، يعــد مؤشــرا ملاحــا أفــا  بــ  جيــل الــراد  الفنيــة للروايــة الســبعينية وأو  هــ ه العناصــر الــي  ثــرت 
ابهلد  املشرتك املنوه ب ، فأكسبت  بعب اخلصائ  الفنية اجلديد  هو عنصر )احلدث(، فقد دف  اهلد  

 جتاه إىل:الساب  كتاب ه ا اال
 اختيار األحداث ذات الداللة املعمقة: -أ

اشــتملت األحــداث امل تــار  علــ  أبعــاد اجتماعيــة أو فنريــة، مت لــت ابلصــراع ضــد التقاليــد الســلبية أو 
 أبعاد ) هنية( مت لت ابلصراع العقائدي، أو بنال البعدين.

)رمـوز عصـرية( للقـاص خضـري فحادث طال  )سـعاد( مـن زوجهـا املتعسـف، إبدار ـا احلـر . يف روايـة 
فحس ،  –قياسا ابلتعار  علي  من املواضعات العرفية الدارجة–عبد األمري، م ينن حداث تقليدا مألوفا 

بـــل خـــرج إىل وملـــائف أك ـــر خطـــور  يف مســـار التطـــور االجتمـــاع ، مت لـــت ابختيـــار )ســـعاد( احلـــر آلفـــا  
يو العالقـة مـ  اآلخـرين، بشـنل مينحهـا الفرصـة مستقبلها اجلديد من خال  مواقفهـا احلامسـة يف حتديـد صـ

لتأكيد موق  املـرأ  التـارو  )املفـرت ( مـن حركـة اجملتمـ  الدائبـة حنـو التغيـري إىل األفضـل. لقـد أثـرت صـيو 
املواجهة احلاد  يف تغيري الواق  املدان يف تقديرها، بعيدا عن صور الشنوى أو  رائ  احل  والنصـي . أهنـا 

–نافم عرب قرارها مواصلة الدراسة بطاقات متوهجة من العطاء املتواصل لآلخرين. فهـ  ختل  البديل املت
جنبـا –تعرب بعم  واقتدار عن أحسا  املرأ  يف كل زمـان ومنـان كمـا تـرى، لتأكيـد دورهـا الفاعـل  –إ ن

 .(9)م  الرجل، لبناء اجملتم  اجلديد الناهب آنئ  –إىل جن 
حدثــ  يعــو  فــو  زبــد األعــرا ، بــل دفــ  بــ  إىل الغــوص يف جلــح  فــالروائ  خضــري عبــد األمــري م يــدع

املشنلة ليجعـل منهـا قضـية حضـارية. تسـجل أبمانـة دورا رادا للمـرأ  ضـمن حركـة التـاريخ، مسـتنفرا كـل 
طاقا ا املعطلة  د  بناء الغد األفضل، عرب مواقـف فنيـة مقنعـة، ال يشـو ا االفتعـا  أو الغرابـة، دون أن 

بعـــدها الرمـــ ي  ي اإللـــاءات املدببـــة. متمـــ ال برتجـــيح طلـــ  العلـــم علـــ  احليـــا  ال وجيـــة عـــرب جيردهـــا مـــن 
 إصرارها عل  الطال  بديال من الرضو  للعبودية يف احليا  ال وجية الفاشلة، كما تعتقد.

وحادث إصرار )مظلومـة( يف روايـة )القـرابن( لغائـ  طعمـة فرمـان، علـ  االرتقـاء بوعيهـا ليعـان  وعـ  
اح( عنوان ال قافة واألمل ابلتحرر من سجن أبيها هلا يف البيت، ومنعها من التعلم قائلة: )سأطل  ولو )صب

، فقد جتاوز )فرمان(  دي   إىل مدات امشل من العالقة العاطفية، إىل مدلوالت عصرية (21)أكسر الباب(
ملوان  والعقبـات االجتماعيـة مت لت بطل  العلم فضال عن العمل وحتقي  ال ات عن طري  خرقهما جململ ا

 واالقتصادية االتملة.

                                                        
 .43-44: ص2939ضري عبد األمري: )رموز عصرية(: دار احلرية: بغداد: خ -9

 .68: ص2935غائ  طعمة فرمان: )القرابن(: مطبعة األدي : بغداد:  -21
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وحـادث نقـل املنشـورات املعاديـة للسـلطة يف اخلمســينيات يف روايـة )املبعـدون( هلشـا  الركـاي يف بــدر ، 
لتــوزع علــ  املــواطنن، الــ ي أجن تــ  )نضــا ( جبــدار ، م ينــن لمــل يف داللتــ  أبعــادا سياســية فحســ  بــل 

االجتماعيـــة، خاصــة إ ا علمنـــا أبن )نضــا ( م تقـــد  بــ لك بســـب  مــن الت امهـــا جتــاوز  لـــك إىل األبعــاد 
نتيجـة القتناعهـا بصـد   –و ـ ا الشـنل املـتحمس–السياس ، فه  م تـرتب  بتنظـيم أصـال، وإمنـا حـدث 

مشـــاعر )كمـــا  النات (وســـالمة نظرتـــ  للمـــرأ  وأتيتهـــا يف اجملتمـــ ، وضـــرور  جهادهـــا لتطبيـــ  حقوقهـــا 
 .(22)إهنا ليست جسدا، كما يعتربها البسطاء، بتشجي  من احلنومة و ييدها آنئ املشروعة.. و 

ومقتــل الفــالح )عبــد( علــ  يــد املــالك اإلقطــاع  )منصــور الراضــ ( يف روايــة )القمــر واألســوار( لعبــد 
الرين الربيع ، الـ ي حـدث بسـب  مقاومتـ  الـاوالت اإلقطـاع  االسـتغاللية، ممـا دعـا فالحـ  قريـة )أبـو 

رون( إىل التصميم عل  ال أر من ، لوال تدخل الشيخ )عل (، الفالح النازح إىل املدينة بضـرور  الـرتوي، ها
موضحا هلم عد  جدوى االنتقا  الفردي، بل عليهم أن ينتظروا حىت حتن ساعة اخلالص الشامل، قائال: 

الحـن اآلخـرين الـ ين ))عندما حتن ساعة االنتقـا  سـتنقمون لـيس مـن أجـل )عبـد( بـل مـن أجـل كـل الف
، ويســتجي  لــ  الفالحــون بعــد اقتنــاعهم بتعليالتــ  وحتليلــ  لطبيعــة النظــا  القــائم آنئــ  وســبل (21)قــتلهم((

 التحرر من عبوديت .
لقد وف  الربيع  يف اختيار ه ا احلدث، إ  أن  استطاع أن جيم  من خالل  بن الداللتن االجتماعية 

الفالح )عبد( املتغري، ال ي كان قد مهد حلادث القتل م ينن سوى و)السياسية( يف آن واحد، فموقف 
نتيجة لوع  الفالح وإدراك  حلقيقة واقعة وموقف الفالحـن اآلخـرين مـن مسـألة االنتقـا  الفـردي )األخـ  
ابل أر(، بعد اقتناعهم بوجهة نظر )الشيخ عل ( املعاصر  يف ه ه املسألة. منطلقـا يف  لـك مـن تش يصـ  

طبيعـــة املرحلـــة التارويـــة، إ  هـــد  منـــ  الربيعـــ  لتغيـــري املفهـــو  الســـليب التقليـــدي لظـــاهر  ال ـــأر، الســـليم ل
وحتويلها يف عقو  الفالحن أنفسهم من إطارها السليب )اخلاص( إىل إطار إجياي )عا (، فضال عن البعد 

  القـائم آنـ اك، فاهلـد  السياس  املتم ل ابحلرص عل  عد  التفـري  أبيـة فرصـة قـد تتـيح هلـم إزاحـة النظـا
إ ن هو الصراع ضد الواق  الفنري املت لف، فضال عن الواق  االقتصادي واالجتماع  املتهافت. ولنا أن 

أبن هؤالء النتاب من ه ا اجليل قد استطاعوا أن يعربوا عن مواقف حضارية جدير   –بعد  لك–نعتقد 
 حداث الدالة، وقدرا م الفنيـة املتجـدد . فموقـف ابلتأمل، عرب منظور إنساين رحي  ابختيارهم الواع  ل

الروايـة الفنيـة يف اختيـار احلـدث وبنــاء العقـد  ينـاد ينـون مناقضـا ملوقــف الروايـة غـري الفنيـة، ألهنـا تعنــس 
موقفا حضارا وتلف عن املوقف ال ي تعنس  األشـنا  الروائيـة األخـرى مـن حيـ  ال ـور  علـ  التقاليـد 

ســـــانية ومواجهـــــة الواقـــــ ، ورفـــــب امل اليـــــات واجملـــــردات والتعميمـــــات واحـــــرتا  احلـــــّس واحـــــرتا  التجربـــــة اإلن
 .(27)الفردي

                                                        
 .167-161: ص2933هشا  الركاي: )املبعدون(: دار احلرية: بغداد:  -22
 . 26، 9ص: 2934عبد الرين الربيع : )القمر واألسوار(: دار احلرية: بغداد:  -21
 .96: ص2947د. عبد االسن ط  بدر: تطور الرواية العراقية: دار املعار : القاهر :  -27
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إن ه ه اخلصيصة الفنية الي يلتها معظم الرواات املنوه  ا، متم لة بطبيعة اختيار أصحا ا للحدث 
يات عـن تقنيـتهم وبناء العقد  جاءت تعبريا صادقا عن مسات سائر األعما  الروائية لنتـاب جيـل السـبعين

املتجـــدد  خللـــ  اهلينـــل العـــا  للحـــدث ضـــمن إطـــار املعمـــار الفـــين العـــا  للروايـــة، إ  حرصـــت يف عرضـــها 
ل حــداث علــ  أن تنــون  ات داللــة سياســية أو اجتماعيـــة أو عاطفيــة أو نفســية، تعــرب بعمــ  عـــن دور 

 جمتمعــة املتجــ  حنــو النمــو ضــمن إطــار اجلماعــة يف يايــة مصــاحل  احليويــة عــرب مصــاحل –الفــرد  –اإلنســان 
 .(26)والتطور
 جماعية البطولة وآلية تشكيل الحدث: -ب

كان ملفهو  )مجاعية البطل( ال ي يعد السمة البـارز  يف الـرواات السـبعينية بسـب  التقـاء كتا ـا علـ  
ئ  الــي  ثــري واضــح يف بنــاء احلــدث وطريقــة تشــنيل ، فقــد جلــؤوا إىل توزيــ  الوقــا –هــدفهم العــا  املشــرتك 

تشنل األسس األوىل يف بناء احلدث، عرب تاليها املنسجم يف نسي  حمنم الصن  عرب حوار ش صيات 
من خال  مواقفها املتطور  واملتشابنة  –متعدد  متتلك رؤى )متفرد (، قد تلتق  وقد تفرت ، ولننها تعرب 

  حســا ، ينــتظم كــل تلــك عــن وجهــة نظــر القــاص عمومــا، متم لــة يف جتســيد هدفــ  العــا  عــرب خــي  رفيــ
املواقـف املتباينـة أحيـا ، ليشــيد مبجموعهـا حمصـلة البنــاء العـا  للحـدث )الــدا ( املـؤثر. وإبـدائهم لوجهــات 
نظرهم يف املوقف القائم )) لك إن احلوار الدرام  املتـوتر، الـ ي تنشـف كـل مجلـة فيـ  عـن مظهـر جديـد 

 .(25)للش صية ختطو ابحلدث إىل األما ((
ألشـجار والـريح( للمطلــيب طرحـت أحـدااث حمبوكــة وحمسـوبة. توزعـت وقائعهــا بـن جمموعـة مــن فروايـة )ا

الش صـيات. تربطهـا فنــر  واحـد  وهــد  حمـدود، علــ  الـرغم مــن بـروز بعــب صـور االفــرتا  بـن موقــف 
وآخر خال  عملية البناء الدرام  ل حداث. فحادث )نص  ماكنة( الفالحن لسح  املـاء إىل أرضـهم 

راضــ  املالــك املســتغل )عنــاد(، علــ  الــرغم مــن  ديــده هلــم ووعيــده، دفــ  ابلروائــ  إىل توزيــ  البطولــة عــرب أ
علــ  مجيـــ  الفالحــن دون اســـت ناء. علــ  الـــرغم مــن أنـــ  خــ  )مهـــدي( ابإلحســا  احلـــاد، النــاجم عـــن 

يك عنـاد. وبـن الصراع الداخل  بن ما  فو إلي  مطاحمـ  ال اتيـة يف حـ  )هيلـة( ابنـة )يـد( املسـتغل شـر 
الت ام  أبهدا  طبقت  الي مت لت بشرائهم املاكن  وحماولتهم انتهاج األسلوب التعاوين ال راع  جبهود  اتية، 
متجـــاهلن إراد  املـــالك املســـتغل )عنـــاد( واتبعـــ  املصـــلح  )يـــد( وفـــ  مفهـــو  طبقـــ  معاصـــر، عـــرب حمـــور 

ميجــد دور التجربــة اإلنســانية يف كــل منــان  اإلحســا  الفــردي للش صــيات إزاء األشــياء، مبنظــور تقــدم 
 .د. مست مرا إمنا ت وعيهم املتنامية ابضطرا(24)وزمان

يف روايــة املبعــدون م تنــن فيــ  البطولــة مقصــور   – اتــ   –وحــادث توزيــ  املنشــورات املعاديــة للســلطة 
يـة والنفسـية، عل  واحد دون غريه، إ  شاركت يف بنائ  ش صيات عد  تناتفت عل  رصـف وقائعـ  املاد

                                                        
 . 39، )النهر والرماد( ص88-83، )الراحلون( ص295أنظر عل  سبيل امل ا : )االشجار والريح( ص -26
 .2981: القاهر : سنة 1ينظر: فتوح أيد: جملة فصو : عدد  -25
 . 245: ص2932املطليب: )االشجار والريح(: دار النلمة: بغداد: سنة ينظر: عبد الرزا   -24
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عـــرب مراحـــل منـــوه املتتابعـــة. بـــدءا مـــن مرحلـــة نقـــل املنشـــورات إىل )بـــدره( مـــن بغـــداد بوســـاطة )أ  أركـــان(، 
لتسلمها إىل )حسن مصطف ( ومن  إىل )نضا (. الي نقلتها يف غاية احل ر والرتق  إىل املدينة، حي  مت 

جلدران، وتتم العملية بنجاح، حمققة أهدافها تسليمها إىل )رؤو ( ليقو  بتوزيعها ليال ولص  بعضها عل  ا
املرســومة ســلفا، علــ  الــرغم مــن عظــم امل ــاطر املتوقعــة، الــي كــادت تــؤدي  يــا م، لــوال احلــ ر والتــوجس 

 .(23)الدائم من كل طارئ غري حمسوب
سـام( وحادث نقل الرسالة إىل دمش ، الي تتعل  ابالعداد للتغيري يف العـرا ، يف روايـة )عـرزا  يـد ال

قــد مت  لــك عــرب مــروره بــن مســتوات متعــدد  ومتفاوتــة مــن البطولــة. فحميــد مــ ابن ومنــ ر ويــد الســام 
)نفس (، و )دارم ( صاح  السيار  وغريهم، وحـىت )مرهـون( الـ ي م ـل اجلانـ  املظلـم واملهـم مـن خلـ  

ى أجهــ   األمــن، بوســاطة العنصــر الــدرام  يف بنــاء احلــدث، عــرب موقفــ  اخليــاين املتم ــل ابلوشــاية  ــم لــد
اإلقطاع  )فدعم العواد وصال ( وسواهم، لتتحق  ب لك لوحة فنية مدهشة تعرب عن واق  الصراع املادي 

، والواقــ  إن هــ ه اخلصوصــية الفنيــة يف بنــاء احلــدث قــد لفتــت (28)والنفســ ، بــن قــوى اخلــري وقــوى الشــر(
غم من تفاو م يف القدر  علـ  اسـت دا  أدوا ـم الفنيـة انتباه سائر كتاب الرواية السبعينية احلدي ة، عل  الر 

لتحقيـ  هــ ا االمتيــاز يف تقنيــة بنـاء احلــدث، فمــنهم مــن وفــ  يف جعـل أحــداث روايتــ   ات طــاب  شــامل؛ 
ففرش في  البطولة عل  أماكن متعدد  وأزمنـة متفاوتـ  وش صـيات متباينـة، ضـمن قالـ  فـين جيعلهـا حمـور 

الداللـــة االـــدد  املقصـــود  ســـلفا، كمـــا فعـــل هـــؤالء وغـــريهم، كـــالربيع  يف الفنـــر  األساســـية للحـــدث  ي 
)القمر واألسوار( وفرمان يف )القرابن والن لة واجلريان( والظامئون للمطليب، وخضـري عبـد األمـري يف )رمـوز 
عصرية( وعد ن رؤو  يف )يوميات السيد عل  سعيد(، عل  حن تورط آخرون يف أخطاء بسيطة تتعل  

يف عـــر  املواقـــف املتباينـــة واإلطالـــة يف رســـم املالمـــح اخلارجيـــة للش صـــيات، كمـــا فعـــل  داالســـتطرا بن عـــة
النات  )جني  املان  يف روايت  )متا  املدن( وموفـ  خضـر يف روايتـ  )االغتيـا  والغضـ (، وحممـد شـاكر 

 السب  يف روايت  )النهر والرماد(.
واإلجماع علاى التنفياب بعاد     ثالثا: بناء الشخصية: التفرد في اتخاذ الموقف

 التحليل:

استطاعت معظم ش صيات رواية السبعينيات أن تتلمس بوع  وثقة معظم السمات األخالقية للقرية 
واملدينـــة العراقيـــة، مبـــا فيهـــا مـــن تناقضـــات ابرز  فرضـــتها طبيعـــة الواقـــ  املوضـــوع  املاثـــل إىل آفـــا  التطـــور 

املـادي يف اجملتمـ  العراقـ  آنئـ ، إ  إن مهمـة تقـدمي احليـا  مـ  مسـتوى التطـور  –جنبا إىل جن –املستمر 
اجلديــد  تتطلــ  ابلضــرور  تقــدمي منــا ج إنســانية عديــد   ات أفنــار متنوعــة نســبيا،  لــك أن لوحــة الواقــ  
اخلارج  تتضمن عملية هد  وبناء يف آن واحد، وخال  عملية موت القدمي وميالد اجلديـد تتـوافر عناصـر 

                                                        
 .167-112انظر: )املبعدون(: ص -23
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إلنســاين، ويتــوفر املنــا  لــربوز منــا ج إنســانية مــن طــراز جديــد تواجــ  هــ ه املهمــة املعقــد  غنيــة يف الصــراع ا
 مبوقف إجياي ووع  تقدم  يتناغم م  معطيات الواق  املاثل.

كـل مـن زاويــة   –لقـد ملـل حـرص كتـاب الســبعينيات علـ   كيـد ش صـيا م ملمارسـة دورهــا الفاعـل  - أ
ة ضـــمن إطــار اجلماعـــة، إ  ال ســـبيل هلـــم يف مواجهـــة تلـــك يف يايـــة مصـــاحل  احليويـــ –رؤيتــ  ال اتيـــة 

الضــغوط واملعوقــات خللــ  الواقــ  اجلديــد إال ابلتحــرك اجلمــاع  الــواع ، ممــا أفــادهم ك ــريا يف مظهــرين 
متالزمــن. جتلــ  املظهــر األو  يف )إبــراز الطــاب  الش صــ  )املتفــرد( ملوقــف الش صــية.  نــم توزيــ  

اين يف اســـتجابة تلـــك الش صـــيات لتغيـــري مواقفهـــا لصـــاحل املوقـــف املســـؤوليات، علـــ  حـــن جتلـــ  ال ـــ
األسلم، نتيجة انتهاج أسلوب احلوار املستمر وتباد  اآلراء يف اختا  القرار املناس (. فف  جما  إبراز 
الطاب  الش ص  )املتفرد( ضمن مبدأ احرتا  اآلخر، صادفتنا ش صيات عديد ، عـربت عـن وجهـة 

 صــــيات )خضــــري عبــــد األمــــري( يف )رمــــوز عصــــرية( مــــ ال، ملهــــرت حتمــــل نظــــر متميــــ   للواقــــ ، فش
خصوصيتها الفنرية والنفسية املتمي  ، الي استمد ا عن مصادر عديـد  كالبيئـة والـرتاث، فضـال عـن 
معطيات ال قافية العربية املعاصر . وه ا ما جعل منها عناصـر أساسـية لـربوز الـرأي اخلـاص )املتفـرد(، 

منطلقات  ال اتية واملوضوعية وف  رؤية جديد  للواق  تتسم ابالنفتاح االجتماع ، الساع  حنو  كيد 
وعـد  التقيـد ابلتقاليـد الضـيقة واألعــرا  املتبعـة يف ك ـري مـن األحيــان، مـ  حرصـها علـ  التوصــل إىل 
موقــف مجــاع  ســليم، عــرب مســار جــديل، إىل مواقــف متقدمــة اســتهدفها الناتــ  بعمــ  واقتــدار عــرب 

 روائ .فضائ  ال
ولعل موقف )سعاد( ال ابت يف قضية طالقها. مث ع وفها عن الـ واج مـن )خالـد( ابلـرغم مـن احلاجـة، 
 –إحساسا منها أبن  سيفقد كل أمل يف بناء مستقبل  إن هو أقرتن  ا، كان ل لك املوقف داللت  النفسية 

يقابلـ  النضـا   -يف نظرهـا  – واحلضارية من جهة اثنية، حي  التمرد علـ  التقاليـد املت لفـة –من جهة 
الــــدؤوب مــــن أجــــل مواصــــلة الــــتعلم، الــــ ي ســــيفتح هلــــا آفــــا  العمــــل الشــــريف، بغيــــة حتقيــــ  االســــتقال  

. وال (29)االقتصادي عن الرجل، وابلتايل مينحها حرية اختيار مستقبلها كامال. كما ه  احلا  لدى الرجل
حتليلــ  هلــ ه الظــاهر  اإلنســانية، غــري أنــ  واجــ   شــك يف أن القــاص اختــار التفســري االقتصــادي للعائلــة يف

صاصــة  -يف األقــل  –يف مهمــة حتقيــ  عنصــر اإلقنــاع ابلواقــ  مــن الناحيــة الفنيــة  –كمــا نعتقــد   –صــعوبة 
وحنــن علــ  صــلة بظــرو  )ســعاد( العائليــة اخلاصــة الــي ال تؤهلهــا للتمــرد واهلــروب  ــ ا الشــنل احلاســم. 

احلقيق ، كما تضمن  تعقيب  عل  رأي )سـال(، مث حـاز علـ   ييـدها،  وموقف )خالد(من مفهو  احلضار 
حي  شنل صور  واضحة املعام ألسلوب التحليل املوضوع  املبين عل  التفسري التارو  لظاهر  التطور،  
كقولـــ  هلـــا إن ))االنطالقـــة احلقيقيـــة هـــ  الـــي تبـــدأ مـــن الـــداخل وتســـري إىل جنـــ  االنطالقـــة االجتماعيـــة 

ة وال راعيــة والعلميــة وال قافيــة كنــل، ال أن تت لــف واحــد  وتتقــد  األخــرى((. فأيدتــ  مضــيفة: والصــناعي
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)).. وكشــ ء حضــاري يبــدأ مــن نقطــة الصــفر أوال مث يتصــاعد ليصــل  روتــ ، عنــد  اك نتجنــ  الســقوط 
 .(11)وتنون أقدامنا راس ة((

االعتــداد ابلــنفس وامــتالك وقـد بــدت ش صــيات املطلــيب يف )األشــجار والــريح( هـ  األخــرى يف غايــة 
الــرأي املنفــرد، فضــال عــن تعمقهــا الــواع  يف حتليــل املواقــف، وابلتــايل فقــد أملهــرت اقتــدارا علــ  اكتشــا  
االدا  املناســبة للواقــ  اجلديــد. فمقتــل )يــد( املصــلح  علــ  يــد الفــالح )مهــدي( بعــد أن خيــ  أملــ  يف 

ــــة( الــــ واج مــــن ابنتــــ  )حســــنة(، فضــــال عــــن تننــــره ملشــــروع الف الحــــن التعــــاوين املتم ــــل بـــــ )بنصــــ  املاكن
واست دامها لري أرضهم، قد جعل ه ا احلدث مدار نقاش طرحت في  العديد من اآلراء املتباينة أحيـا ، 
الختا  موقف جديد مالئم، فضال عن ضرور  حتديد موقـف موحـد أمـا  الشـرطة، وخاصـة بعـدما تضـررت 

لقـد تضـمن هـ ا النقـاش صـور  واضـحة لطبيعـة االخـتال  يف )ماكنتهم( بنسـر احلافـة، نتيجـة للحـادث. 
رؤى الش صـيات املتنوعـة مـن جهـة، ومـدى الت امهـا ابملنطـ  املوضـوع  يف حـل املشـنلة مـن جهـة اثنيــة، 

 .(12)مراعن ما توح  إلي  املواقف من دالئل معينة
لقمـر واألسـوار( وصـالح  وقريبا من ه ه املواقف نلتقـ  مبواقـف )هـاتف( و )ع يـ ( يف روايـة الريبعـ  )ا

كامـــل يف )األهنـــار( ومنصــــور وحســـن يف )الراحلــــون(، وســـواها مـــن الش صــــيات يف ســـائر رواات جيــــل 
ـــدائ  لتجـــاوز التحـــدات االجتماعيـــة والطبقيـــة والسياســـية،  الســـبعينيات. الـــي ســـلنت ســـبيل الصـــراع ال

  فنية  كيـة مـن قبـل الناتـ  لتغيـري الواقـ  مست مرا إمنانيا ا ال اتية ومواهبها )املتمي  (، بغية تومليفها أدا
عــــن  –مــــن خــــال  حركتهــــا التارويــــة  –إىل األفضــــل عــــرب تقنيــــة جديــــد  مالئمــــة. ميننهــــا التعبــــري أبمانــــة 

قبل   –خصائ  بيئا م االلية من ال واا الي تش  ابملالمح اإلنسانية املشرتكة. ))فالروائ  الواقع  مطال  
اقــ  وفــ  مــا متليــ  عليــ  رؤيتــ  التقدميــة املعاصــر ، وحــن ينحــاز األديــ  إىل ابالختيــار مــن الو  –كــل شــ ء 

القوى الي تدف  إىل طري  املستقبل وجتسيد أشوا  اإلنسان وأحالم ، فيصبح أدب  ابلضرور  إنسانيا، ألن 
 أحدا ال يتصور وجود تناقب أسا  وج ري بن أشوا  اإلنسان وأحالم  يف أي بيئة ويف أي

 .(11)زمان(( 
إن تركي  هؤالء عل  اجلان  الفردي من وع  الش صية ال مهم انتهاج أسلوب التحليل والتفسـري يف  - ب

، وعنــدما (17)حتقيــ  اإلحســا  ابملنــان وال مــان لنــ  مينحــوا جتــربتهم الفنيــة بعــدها الــواقع  املطلــوب
نـل تناقضـات ، نقرر أهنم قد أجادوا يف رسـم ش صـيا م، وصاصـة تلـك الـي تنـاولوا عاملهـا الـداخل  ب

ســلبيات  واجيابياتــ ، فــال يعــين  لــك أن بعضــهم م يســق  يف من لــ  االســتغرا  النفســ  العميــ ، الــ ي 
غالبا ما أبعد ش صيا م عن مهمتها يف التعبري مبواقفها )املنفرد ( عن الفنـر  االوريـة األوىل للروايـة. 

ت ــبطهم يف متاهــات نفســية وفلســفية إن يف مبــالغتهم التوغــل إىل أعمــا  الــنفس البعيــد ، متجســدا ب
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ـــداخل (  لـــيس هلـــا أي مـــربر فـــين أو موضـــوع  فاضـــطرهم  لـــك إىل اإلفـــراط يف اســـت دا  )املنلـــوج ال
املمـــ وج بتيـــار الـــوع  البـــاطين يف صـــور  غـــري منضـــبطة فنيـــا، وصاصـــة يف مســـألة الـــرتاب  واالنســـجا  

ش صية احلقيق  وحتديد معا  ا والتماسك بن تلك املقاط  والصور، بغية النشف عن إحسا  ال
ومطاحمها لدليل عل   لك، ولعل بروز م ل ه ا االحنرا  الفين لدى البعب القليل م ينن مسـتغراب 

املضـطربة يف العـرا  وابلتـايل فأهنـا  –السـتينية  –فهو قبل كل ش ء  ت  عن بقاا ترسبات الصياغة 
فعــل لروايــة احلــدث، فقــد واجهتنــا روايــة املطلــيب قــد تلتقــ  مــ  بواعــ  روايــة الش صــية الــي تعتــرب رد 

ال انية )األشجار والريح( ابلعديد من تلك الصور وخاصة عندما جيري احلدي  عل  لسان )مهدي( 
ال ي ال ينتف  بعر  مشاعره الداخليـة املضـطربة، بـل يضـمن  مقـاط  عديـد  ألفنـار الش صـيات 

صورا اتمة املعام ميننها أن تتفادى  شيم املعام األخرى،  ي  ال تشنل يف جمموعها إطارا يتضمن 
البارز  لعام الش صية احلقيق ، كل ه ه جرت يف حوار يسوده الغمو ، ويسـتغر  عـد  صـفحات 

يف قدرت  عل  مت ل ه ا  -بعب الش ء  -وه ا ما جيعلنا نعتقد أبن القاص قد أخف   (16)يف الرواية
االجتاهـــات األوربيـــة للروايـــة املعاصـــر ، عنـــدما أصـــبح  األســـلوب يف عـــر  األفنـــار كمـــا اســـت د  يف

، وهــو لــ لك أثقــل كاهــل الش صــية (15))البطــل( هــو الــ ي يفــر  أســلوب  علــ  الروايــة ال الناتــ 
أبفناره و مالت  هو وقلل من ارتباطها ابألحداث، وابلتايل فقد أضر يف بناء الرواية عامة ألن  أغفل 

ع  حس . غري أن املطليب م لرمنا من ملهور بعب الش صـيات الفعل اخلارج  ورك  عل  تيار الو 
احليـة، النابضــة ابحلركـة الواعيــة، الـي م لــت الوجـ  املشــر  للفـالح املعاصــر كش صـية )ســعيد( فضــال 

 عن أن  وف  يف أن لملها نتيجة تغيري واقعها كممارسة فعلية هلا، عرب أحداث الرواية.
خضــر يف )االغتيــا  والغضــ ( عنــدما حتمــل )مســري أيــد رؤو ( واحلالــة نفســها ابلنســبة لبطــل موفــ  

مشقة املالحقة ال اتية احلاد  لسلوك  العا  يف الواق ، ولننـ  كـان أك ـر عمقـا ووضـوحا مـن سـابق ، فضـال 
 (14)عن است دام  املتواصل لطريقة التداع  سواء كان  لـك ابلصـور أو ابملعـاين كمـا جـرت يف  هـن مسـري

ري( رك  هو اآلخر عل  ش صية )حسنة( فتوغل إىل أعماقها واقتحم عاملها الداخل  والروائ  )قاسم خض
علــ  فالحــ  أجــري   –عــرب منلوجهــا الــداخل   –اخلــاص فقــد جعلهــا تســق  جتربتهــا الفاشــلة مــ  منصــور 

  ف اطبتها يف سرها قائل . إاك أيتها الناكول  ان متنحي  ثقتك مادا  مـن غـري أبنـاء جلـدتك.فهل لنـا القـو 
ـــا اآلخـــرون بســـعاد   ـــا مـــن أن ن بـــت هلـــم أن ابســـتطاعتنا أن نســـعد قبـــل أن يتنـــر  علين النافيـــة الـــي متننن

. ولعــل ش صــيات أخــرى مماثلــة ســلنت املنحــ   اتــ  ضــمن رواات هــ ا اجليــل، آثــر  االكتفــاء (13)زائفــة
 ابستعرا  ما سب  توخيا لإلجياز. 
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 رابعا: البناء السردي والتقنيات المعتمد :

 يقتا السرد يف عرض النص:طر - أ
لعــل مــن الطبيعــ  أن ينــون للهــد  العــا  الــ ي انتهجــ  الســبعينيون ســبيلهم الفــين يف حتديــد طبيعــة 

مــ   –أحــداث أعمــاهلم الروائيــة وش صــيا م الرئيســة أثــر كبــري يف اختيــار اإلطــار الســردي، الــ ي يســهم 
يتــ ، فقــد اســت د  بعضــهم طريقــة الســرد يف عــر  الفنــر  االوريــة للروايــة. ومــن هنــا جــاءت أت –احلــوار 

التقريري املباشر مـن خـال  )الـراوي العلـيم(، ولنـن ضـمن عمليـي التصـوير والتحليـل، ال التقريـر، ابعتبـاره 
راٍو )كل  العلم(، كمـا اسـت د  بعضـهم اآلخـر طريقـة )تيـار الـوع (، ونعـين  ـا التعبـري عـن املضـمون عـرب 

وإمنـا  –علـ  امتـداد الروايـة  –  ا األسـلوب أو  اك  –مجيعا  –يلت موا وع  الش صية  ا ا، غري أهنم م
غلبوا ما كانوا يعتقدون أن  األسلوب األك ـر جـدوى يف حتقيـ  اهلـد  يف بنـاء املوقـف، إ  أهنـم وجـدوا أن 
األسلوبن يعربان عن هدفهم الساب ، كون  يقو  عل  تصوير حركة األحداث وتطورهـا، فضـال عـن التعبـري 

نفس  عن مواقف الش صيات األخرى ومدى ارتباطها ابلواق  وأحداث . ومن هنا فقد استطاعوا حتقيـ  ال
مهمــة الرصــد الــدقي  لعــام ش صــيا م الــداخل  واخلــارج  ابعتمــاد طــريقي الســرد معــا،يف أحيــان ك ــري  ملــا 

 ل لك من قدرات إلائية عل  صعيد الواق  املعيش.
تـار لروايتـ  أسـلواب ينـاد ينـون واحـدا يف عـر  الفنـر ، عـرب املواقــف فـالروائ  )خضـري عبـد األمـري( و

واألحــداث،  لــك أنــ  فضــل اســت دا  األســلوب املباشــر بضــمري الغائــ  يف عمليــة بنــاء الســرد الفــين، عــرب 
الراوي )العليم(، ملا في  من فـرص متاحـة لنقـل افنـاره املتجـدد  عـن طبيعـة الش صـيات مجيعهـا وتنوينهـا 

قــة توصــيف عاملهــا املضــطرب، عــرب عمليــي التشــ ي  والتحليــل، وصاصــة لــدى )خليــل( يف النفســ ، ود
اســت دام  الــواع  هلــ ا األســلوب يف روايــة )لــيس مــة أمــل لنلنــامش(، وكــ ا احلــا  ابلنســبة لـــ)خالد( يف 

 )رموز عصرية(، فقد أفاده  لك األسلوب نوعها يف حتقي  هدف  االوري.
أحـــــداث روايتـــــ  وحركـــــة  –هـــــو اآلخـــــر  –اشـــــر( أيضـــــا، يســـــجل الربيعــــ  وعــــرب األســـــلوب الفـــــين )املب

ش صـــيا ا، بضـــمري الغائـــ  اتر ، واملـــتنلم عـــرب الـــراوي )حمـــدود العلـــم( اتر  أخـــرى، إ  وجـــد فيـــ  الوعـــاء 
املفضـــل لتحقيـــ  هدفـــ  الـــرئيس، عـــرب تصـــوير الواقـــ  بنـــل ج يئاتـــ  الدالـــة وأبســـلوب وصـــف  دقيـــ  يعتمـــد 

ا جعل املتلق  يتحرك مـ  الـراوي ضـمن عاملـ  الصـغري،  ي الطاقـات املتشـظية، )التش ي  والتحليل(، مم
متابعا ابنتظا  حركة تطوره املستمر . فإيقاع القصة والوصف اجمل أ ال ي ميت ج ب  هـو الـ ي لـرك يف نفـس 

كمــا   –القــارئ أك ــر مــن دافــ  للبحــ  عــن النــا  واالحــداث  يويــة م ــري  للدهشــة واالســتغراب والتمــرد 
ــــ ح مــــن الريــــف إىل  –نعتقــــد  ــــ ي ن ــــدما لــــاو  الناتــــ  أن يســــل  الضــــوء علــــ  )الشــــيخ علــــ (، ال فعن

املدينة،جنده يعمد إىل الوصف الدقي  اجمل أ ل ماكن واألشـياء الـي ارتبطـت برحيلـ ، وكـان هلـا  ثـري واضـح 
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يـل احلقيقيـة، يف جمرى حيات ، فضال عن حتديد خطوط ش صيت  ومواقفها، إىل جان  كشف  لدواف  الرح
 .(18)مرك ا عل  دور بعدي ال مان واملنان و ثريتا يف تعمي  الصور  الداخلية للش صية

وقــد كــان ل ســلوب اآلخــر للعــر  ونعــين بــ  اســت دا  تقنيــة )تيــار الــوع (، الــ ي وملفــ  معظــم رواد 
نقـل املضـمون عـرب الرواية  ات اخلصائ  الفنية من جيل السبعينيات، بوصـف  أدا  فنيـة متطـور  عنـدهم، ل

وعـــ  الش صــــية متجســــدا بعــــر  أفنارهــــا وأحاسيســـها الداخليــــة، أو مــــن خــــال  )املونولــــوج الــــداخل ( 
للش صية  ا ا، يف خمتلف صوره، مازجة يف حوارها الصامت ه ا م   ا ـا أو مـ  الغـري، وبـ لك حققـوا 

ارئ يشعر ابحتاده م  الش صـية الـي قدرا من الفاعلية يف حتقي  اهلد  االوري العا  للرواية، مما جعل الق
ولدت يف فنر النات   ات ، فيتوغل يف أعماقها، بدال من وصفها من اخلارج فظهرت وه  حتمل عوامل 
منوها وتطورها، وه ا ما كان ينتهج  معظم كتاب الرواية )األوربية( احلدي ـة، منـ  بـداات القـرن العشـرين. 

ت دا  هـ ه الطريقـة، والسـيما يف روايتـ  األوىل )الظـامئون( علـ  ولعل املطليب كان من بـن مـن أجـادوا اسـ
حن م لالف  النجاح التا  يف روايت  ال انية )األشـجار والـريح( يف بعـب املقـاط  السـردية، نتيجـة لسـقوط  
مبن لــ  فـــين يف الصـــياغة، فقـــد أراد أن يبتـــدع تقنيـــة جديـــد  مغـــاير ، وـــرج  ـــا عـــن طبيعـــة املنلـــوج الـــداخل  

 ، أبن حاو  أن جيري أفنار ش صيات ، والسـيما ش صـية )مهـدي( املأزومـة، عـرب أصـوات متعـدد  نفس
ومتداخلة، خرجت عن كوهنـا إطـارا حلـوار وتـ  يفـرت  حدوثـ  بـن ش صـيات عديـد  يف  هـن مهـدي، 
 وإمنا ملهر مشحو  ابلغمو ، ويشنل تراكما من املفردات ضمن مجل  قصـة املعـ ، ال حتـدها فنـر  وال
يربطها حمور فين معن. وال شك يف أن املبالغة يف است دا  ه ا األسـلوب فضـال، عـن االـاوالت املتعـدد  
الســـت دا  أســـلوب التقطيــــ  )الســـينمائ ( للــــن  وبشـــنل مفتعـــل قــــد أســـاء إىل وحــــد  الفنـــر  وتالحــــم 

 الفضاء الروائ  بنامل . العناصر الفنية الرئيسية، بل  تناملها، وانعنا   لك عل 
إن اختيــار رواد الروايــة الفنيــة صــيغا متطــور  يف التقنيــة الســردية تلــيب رغبــتهم يف حتقيــ  هــدفهم االــوري 
)املشرتك(، قادهم إىل أن ختض  لغـتهم هـ  األخـرى يف صـياغتها مل ـل هـ ا العامـل، وصاصـة الـرواات الـي 

بصـياغة  –واحلالة هـ ه  –انتهجت أسلوب )املنلوج الداخل ( يف عر  األحداث واألفنار، فه  مل مة 
تراع  املستوى الفنري للش صية املتحدثة بصمت، ما دامت ه  الي تعـرب عـن املـروي مـن زاويـة رؤيتهـا 
اخلاصــة للحيــا  واألشــياء. ولغــة الســرد مــن هــ ه ال اويــة تلتقــ  مــ  احلــوار يف ضــرور  تعبريهــا عــن خصــائ  

. (19)ا خاصا أو ألفاملا تش  ابملهنة أو اهلوية عمومااملتحدثن، كأن تنون يف لغتهم الزمة معينة أو اهتمام
وقد حصل ه ا فعال أو ج ء كبري من  عند بعب النتاب، والسيما )غائ  طعم  فرحان ومشران الياسري 

 . (71)وعبد الرزا  املطليب وامساعيل فهد امساعيل( يف بعب أعمال  الروائية

                                                        
 .161القمر واألسوار: ص -18
 .26خمتصر حماضرات يف نظرية الرواية: ص -19
، املطلـيب: 27، 9الـ  د(: ، الياسـري: )68،32، )القـرابن(: نفسـ : ص133ينظر: غائ  طعمة فرمان)الن لة واجلـريان(:  -71

 .166 – 162، إمساعيل فهد إمساعيل: )الضفا  األخرى(: ص82)األشجار والريح(: ص
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املبتــ  علــ  اللغــة الفصــح  املبســطة، عــرب  - هــو اآلخــر –وقــد اتســم أســلو م الســردي الفــين املباشــر 
تراكي  لغوية تتسم ابلشاعرية والسالسة واإلجياز والتنرار أحيا  م  الوضوح،  د  توصيل املع  الدقي  
للقارئ، م  مراعا ا واحتفاملها بقيمتها اللغوية والنحوية السليمة، فضال عن القيمة اجلمالية، الي تعد يف 

ر ا عل  التعبري عن أحاسيس اإلنسان وعواطف  ومشاعره الداخلية، بعيـدا عـن البهرجـة نظرهم مرتبطة بقد
 البيانية وف امة الرتاكي  الي من شأهنا إعاقة القارئ عن تتب  احلركة الداخلية للمواقف واألحداث.

 املنظومة السردية وتوظيف الحوار: سيادة الرأي الحر ضمن املوقف الجمعي: - ب
ة ضــمن طريقــة اســت دا  اللغــة وأســالي  ترتيــ  الفنــر  وزاويــة الرؤيــة وجمــاالت يشــنل حــوار الش صــي

املواقـف اخلاصـة والعامـة، لبنـات أساســية يف البنـاء السـردي العـا  للعمـل الروائــ  السـبعيين، فهـو يـد  علــ  
يتصل اتصاال وثيقا ابملواقف بشنل منطق  مقنـ ،  –من ه ه ال اوية  –ردود فعل ممي   للش صية، وهو 

فيطـور املوقـف وينشــف طبيعـة الش صـية املتحدثــة والفاعلـة يف آن واحـد، ســواء أكـان احلـدي  مســموعا 
عـرب )الــدالوج( أ  صــامتا عـرب )املنلــوج( الــداخل  أ  عـرب )تيــار الــوع  البـاطين للش صــية(، وهــ ا يتطلــ  

النفســ  واحليــاة،  مــن الروائــ  أن يعمــل علــ  تنويــ  أمنــاط احلــوار وفــ  مــا لتملــ  وعــ  الش صــية وواقعهــا
وب لك يتاح هلا التعبري عن نفسها بصد  وشفافية واضحة عـرب الفضـاء العـا  للروايـة. ))إ  علـ  الناتـ  
أن ال يتحدث بلسان  الش ص ، بل بلسان وعقل وعواطف ش صيات  امل تلفة أصـال، الـي تصـادفنا يف 

فنيــة جتعــل القــارئ يتحســس بعمــ  .  لــك ))إن هــ ه الصــلة لــيس هلــا أن تتحقــ  دون روابــ  (72)القصــة((
ويقن طبيعة تنوين الش صية، فيستد  من خالهلا عل  حقيقة البواع  النفسية والعقلية والشعورية الـي 
حتنمت يف حتديد مواقفها داخل احلدث، وه ا اإلحسا  ال يتم من غـري أن تسـمعنا صـو ا احلقيقـ  إ ا 

فتتجل  إثر  لك الفنر  العامـة  (71)البد أن تتحدث(( حتدثت معنا وم  غري  وم  نفسها، إهنا )إنسان(
واهلـد  اخلـاص مـن عمليــة )السـرد عـرب احلــوار( أبمناطـ  املتعـدد . )فحســن مصـطف ( يف روايـة )املبعــدون( 
هلشــا  الركــاي أملهــر حــواره جبــالء الصــور  الصــحيحة حلريــة الــرأي واســتقاللية املوقــف، مسرتشــدا بتجاربــ  

اقــرتح علــ  أصــحاب  تنليــف البنــت اخلبــاز  )نضــا ( مهمــة القيــا  بنقــل املنشــورات  النضــالية العريقــة عنــدما
املعادية للسلطة وتسليمها إىل رؤو  يف املدينة، كوهنا متعاطفة م  املبعدين، وصاصة بعد استشهاد أختها 
علــ  يــد الســلطة مــن  حيــة، وإهنــا ليســت موضــ  شــك مــن ســلطات األمــن يف )بــدر ( مــن  حيــة اثنيــة، 

 لك اســـتطاع املؤلـــف أن ميـــنح هـــ ا املوقـــف املتفـــرد للش صـــية مـــربرات جناحـــ  ال اتيـــة واملوضـــوعية، ممـــا وبـــ
أكسب  صفة اإلقناع ابلواق ، وألبس  رداء الصد  الفين، دومنا سقوط يف جلة االفتعا  واملبالغة، عل  الرغم 

ة األمـر، عـرب تنامـل ج يئـات من معارضة البعب من رفا  حسن، ويتم ل  ما أراد، وتنجح املهمة يف هناي
احلدث، وابستقاللية الرأي نفسها ملهر حوار الرجـل الغريـ  الـ ي مي ـل الوجـ  اآلخـر )الـوت ( لش صـية 
)مسري(  ات البعد )السينولوج ( املتمي  يف رواية )االغتيا  والغض (، فقد وف  املؤلف يف حتقي  التقنية 
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رين  للش صية الوتية، املعرب  عـن ضـمريه ب يـ  الغريـ  الـ ي العالية لتصوير تو  مسري من الداخل عرب حت
ملل يالحق  أينما  ه . وب لك فقد عرب حوارتا عن حقيقة حياتية كادت تغي  عن  هن مسري، ونعـين 
 ــا )الصــد  مــ  الــ ات(، الــي أوشــنت أن تشــهد مأســا  اغتياهلــا مبقصــلة اإلغــراء اليــوم  وال ــراء املرتقــ  

 .(77)  األرملة هناءبسب  عالقت  مبوكلت
 تعدد الرؤى، وأثره يف تعميق الفكرة ورصانتها: - ج

نتيجة لتعدد آراء الش صيات وتفرد بعضها ملهر احلوار حامال لسـمات التنـوع يف مضـامين  امل تـار ، 
فإ ا سلمنا أبن املوقف الواحد لمل أك ر من وجهة نظر، ويستل   اختـا ه طـر  آفـا  خمتلفـة مـن األفنـار 

، تفرضـها طبيعــة النقـاش وتقليــ  الفنـر  علــ  وجوههـا املتعــدد ، فـأن مــن البـديه  أن تظهــر واملوضـوعات
أعما  هؤالء النتاب مشحونة ابألفنار الغنيـة واآلراء الصـائبة، مـاداموا يهـدفون إىل تغيـري معظـم األفنـار 

 –يف  لــك  –لن القدميـة الباليــة واملنغلقــة، مبفــاهيم معاصـر  تتجــاوب مــ  نــ وعهم الفنـري املشــرتك. متوســ
إىل تع ي  واق  عاملهم اإلنساين الفسيح، املتمي  ابجلدية والعم . )فقد بدا مـن خـال  الـراوي، تنـوع الـرؤى 
بــن الناتــ  والش صــية والقــارئ( لــدى معظــم كتــاب )الروايــة املعاصــر (، إ  حــاولوا أبعــاد الــراوي )كلــ  

ت واألحنــــا  األخالقيــــة املباشــــر  علــــ  العلــــم( عــــن ســــردهم القصصــــ  لــــرغبتهم يف جتنــــ  فــــر  التعليقــــا
ش صــيا م، فضــال عــن اســتجابتهم للمطالــ  الفنيــة الــي فرضــها علــيهم الواقــ  الفنــري وال قــايف للمرحلــة 
اجلديـد ، حيــ  وضــ  إنســان هــ ه املرحلــة أمــا  مهمـات فنريــة ونفســية صــعبة ومعقــد ، وهــو يبحــ  عــن 

الــدؤوب لتطمــن حاجاتــ  اإلنســانية ومطاحمــ  ســبل اخلــالص مــن ضــغ  الواقــ  املرفــو  مــن جهــة، وعملــ  
من جهة اثنية، مما م جند ل  نظريا يف رواات ما قبل مرحلـة البحـ ،  –ضمن إطار مجاعت   –الش صية 

وه ا ما دف  ابلعديد من هؤالء النتاب إىل اعتماد السرد ال اة، إىل جان  املوضوع ، سبيال إىل  لك، 
يف احلــدث أو املراقبــة للقيــا  بروايــة األحــداث أو رمبــا النشــف عــن بــرتكهم أحــدى الش صــيات املشــاركة 

ـــــدواف  وتفســـــري املواقـــــف و ويـــــل داللـــــة األحـــــداث، منطلقـــــة مـــــن وجهـــــة نظرهـــــا الش صـــــية، أو بـــــرتك  ال
الش صيات تفصح عن وعيها، ووجهة نظرها اخلاصة مباشر  بعيدا عن الراوي، حريصة عل  ))أن تنتم  

إىل الش صـيات الـي تشـارك يف احلـدث املـروى، مبعـ   –ل متعـدد األصـوات وجهة النظر السيما يف العم
 .(76)أن  ال ينبغ  أن ينون هناك موقف إيديولوج  جتريدي خارج الش صيات((

ففيما يتعل  ابلبناء السردي ل حداث من خال  الراوي أبنواع  املتعدد ، تطالعنا م ال، رواية )الن لـة 
وهنـ ا يفعــل مــ   –الناتــ  أحـد أشــ اص الروايــة ليسـرد احلــدث بصــوت   واجلـريان( لفرمــان، حيـ  وتــار

بقيــة األحــداث األخــرى، ومي ــل هــ ا الــراوي بــدرجات متفاوتــة وعــ  الش صــية املشــاركة وم اجهــا اخلــاص، 
 ولنن ضمن إطار احلدث، بعد انتقائ  املقصود ل .

                                                        
 .71-15ينظر االغتيا  والغض : ص -77
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رين، معتمــدا يف  لــك علــ  إ  إن قــدر  م ــل هــ ا الــراوي حمــدود  علــ  ســرد األحــداث الــي  ــم اآلخــ
مـــــدى إدراكـــــ  ومت لـــــ  لداللـــــة  لـــــك احلـــــدث، لـــــ ا فـــــأن رؤيتـــــ  اخلاصـــــة ومدركاتـــــ  غـــــري مل مـــــة للقـــــارئ أو 
الش صيات، كوهنا تنطل  من السرد ال ي يقو  ب  الراوي )حمدود العلم(، الـ ي ال يلتـ   بتجسـيد املنطـ  

يــة مــن ســيطر  الناتــ  وســلطة منظــوره املوضــوع  املقبــو  لوجهــات نظــر الناتــ ، وبــ لك تــت ل  الروا
 اخلاص، بل أسلوب  الوحيد أيضا.

فعنــــدما عقبـــــت )رديفـــــة( زوجــــة )يـــــادي العربنجـــــ ( مــــ ال يف روايـــــة )الن لـــــة واجلــــريان( علـــــ  تـــــ مر 
)صاح ( من الوضـ  الفاسـد، لتفشـ  ملـاهر  السـو  السـوداء أبـدت اسـتياءها مـن قـ ار  األسـوا  مجيعـا 

الســـوداء( نتيجـــة جهلهـــا ملـــدلو  املصـــطلح املـــ كور الـــ ي اطلقـــ  )صـــاح ( عنـــد مساعهـــا عبـــار  )الســـو  
بقوهلا: ))كل األسوا  سود ! يعين سوك العوينة الل  مليان سيان خايس هم يسـموه سـوك أبـيب؟ منـن 

 .(75)جييل  البيا ؟ رد صاح : السوك السود  الي يتاجرون  ا ابخلفية((
ل وقــائ  حدثــ  مــن خــال  وعــ  )رديفــة( ورؤيتهــا الش صــية فــالراوي يف ســرده الــ اة عــرب احلــوار، ينقــ

لطبيعـة الواقــ  السـ ء، كــل  لــك دون أن يفـر  علــ  بقيـة الش صــيات أو القــارئ االقتنـاع برؤيتهــا، لقــد 
است مر النات ، البراز صوت رديفة وتفرده، لغتها اخلاصة ك لك، متم لة مبفردات وتراكي  متداولة بـن 

تم  إلي  ثقافيا، فضال عن فهمها اخلاص السـا ج للداللـة، علـ  حـن جنـد يف الوس  االجتماع  ال ي ين
تعقيــ  )صـــاح ( التصــحيح  مـــا يظهــر جتســـيد رؤيــة مغـــاير  لرؤيــة )رديفـــة(، مــن حيـــ  طبيعــة املـــواطن 
اجلديد  إبدانـة الواقـ  القـائم، حيـ  يتنـاو  اجلانـ  االقتصـادي، متمـ ال ابالسـتغال  واالبتـ از، فضـال عـن 

لــراوي يف لغتــ  أيضــا، حــىت اســت دام  للمفــردات والصــور. فرديفــة مــ ال لفظــت االســم املوصــو  اخــتال  ا
)الي( يف العبار  السـابقة بــ )اللـ ( يف حـن لفظـ  صـاح  بشـنل  الصـحيح، كـل  لـك مـن غـري أن يلتـ   
الناتــ  ابلفصــيحة حــىت يف ســرده الوصــف ، وبــ لك جيســد القــاص متــاي ا بــن أصــوات ش صــيات  )وعيــا 

لغة(، ولعل يف وجهة نظر )صاح ( من خال  رده املبتسر، ما يدلل عل  عد  رغبة الناتـ  يف تعمـيم و 
رؤية واحد  وشاملة ألحداث روايت ، أو طغيان ش صية )صاح ( علـ  غريهـا مـ ال، علـ  الـرغم مـن أن 

رتان ردوده يف لغة صاح  وأفناره ومواقف  ما يوح  بقرب  من وع  النات  نفس ، كمـا نعتقـد، بـدليل اقـ
 ابملتغريات اجلديد  للواق  املأمو ، ثقافيا واجتماعيا وسياسيا يف نظر النات .

فعنــدما يعلــن )حســن( مــ ال أبن مســتقبل  قــد مــات مبــوت أبيــ ، ينتفــ  )صــاح ( ابلــرد عليــ  قــائال: 
ر ))إال إ ا دخلــت املدرســة((، وحــن يعــرب )مصــطف ( عــن يســ  مــن إخــراج االننليــ  بســب  قــو م ليــرب 

وقد جتسد  لك أيضا يف  (74)مواقف  املت ا لة، يرد )صاح ( بقول : ))بس ها املر  راح انطلعهم بيدين ((
 آرائ  املتفرقة ابإلننلي  ومواقف  من صنيعتهم الطفيل  )حممود ابن احلولة( م ال.

                                                        
 . 245الن لة واجلريان: ص -75
 .624ينظر: د. شجاع العاين: البناء الفين يف الرواية العربية يف العرا : ص -74
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ر  يف بنــا غائــ ، ولنــن مــن خــال  الســرد امل ــتل  علــ  املســتوين )الــ اة واملوضــوع ( هــ ه املــ ويعــود
روايت  )مخسة أصوات( متناوال ش صيت  من اخلارج والداخل يف آن واحد، حيـ  جيمـ  بـن تومهـا علـ  
املســتوى االجتمــاع  واالقتصــاد والسياســ  مــن جهــة، وتومهــا علــ  املســتوى الفــردي والنفســ  والفلســف  

 . (73)من جهة اثنية
مر واألسوار( عن تفرد )هاتف( مبوقفـ  اخلـاص واجل ء الساب  من احلوار ال ي أشر  إلي  من رواية )الق

من بواع  الواق  املعاش  املتدهور وضح جبالء مـدى تشـع  األفنـار عـن ملـاهر  واحـد . فحميـد يعتقـد 
أبهنا تعود للقضاء والقدر، وال جما  لغري القناعة وعد  االعرتا ، عل  حن يرى )هاتف( عنس  لـك، 

لك نتيجة حتمية لواق  االستغال  الطبق  يف الريف واملدينة، وه ا عرب حتليل دقي  وتسويو مقن ، معتربا  
ما دفع  لنتابة الشعارات املناوئة للسلطة عل  اجلدران، يف الوقت ال ي ال يتف  في  )كامل( م  االثنن. 
فلــ  وجهــة نظــره اخلاصــة النابعــة عــن ن عتــ  الدينيــة احلــاد ، إ  يعتقــد أبن الواقــ  احلقيقــ  للتــدهور ينمـــن 

غياب النظا  االقتصادي السليم، متمـ ال بتعـاليم الـدين اإلسـالم  احلنيـف، داعيـا إىل ضـرور  اللجـوء إليـ  ب
 .(78)يف تصحيح األوضاع املعاشية

ويف رواية )متـا  املـدن( لنجيـ  املـان  يطالعنـا بطلهـا )جمـدي( وضـيف  د. رائـد مبشـاركة بقيـة الضـيو  
ب جانبيــة عمــا كــان لتملــ  املوقــف. أوشــك معــ  أن إىل مســار  –هــو اآلخــر  -ضــمن حــوار طويــل خــرج 

يفتقد مسة الرتاب  والوضوح، لوال تدارك القـاص يف حلظاتـ  األخـري ، ليعيـد إليـ  خيوطـ  العريضـة ويصـل بـ  
إىل هدفــ  الــرئيس، متمــ ال بتحديــد معــام اإلنســان العــري عمومــا، فقــد انتقــل موضــوع احلــوار مــن الشــعر 

إلنسانية للواق  من خال  مستوى اإلحسـا  أبزمـة زمـيلهم املعتقـل )سـليم(، مث واألدب إىل طبيعة النظر  ا
يعــود ليتحــو  إىل بعــب مســات احلضــار  األوربيــة )صــدقها وزيفهــا( ومــا تفــرزه مــن قــيم متضــاربة، قــد تعمــل 

 عل  إغرا  اإلنسان يف معمعة اآللة.. وه ا ما يقودهم إىل موضوع راب  يتعل  ابملشاعر واألحاسيس
 (79). 

ومن منطل  الصلة العضوية جل يئات الفنر  املرتبطة بعامـل السـببية ينشـف لنـا الروائـ  )قاسـم خضـري 
عبـــا ( يف )الراحلـــون( عـــن حتـــو  موضـــوع احلـــوار الـــ ي أداره بـــن )حســـنة( وأمهـــا، وانتقالـــ  مـــن قضـــية 

ـــايل فقـــد دفـــ   ركـــة األحـــداث  ألخـــرى، وال شـــك يف أن تنـــوع احلـــوار ســـاعد علـــ  تطـــوير املواقـــف، وابلت
نتيجة لنصيحة األ ،  –وتطورها، عندما قاد )شنري( إىل التحرك ألخ  ال أر، غري أن حتو  موقف  وتطوره 

جعلــ  يــ ه  إىل )الســيد جــابر( الســت دا  نفــو ه االجتمــاع  يف حــل املشــنلة وردع املعتــدي بــدال مــن 
ت يف رواية )االغتيا  والغض ( . والنتيجة  ا ا حتقق(61)التهور ال ي يؤدي إىل مضاعفات ال ختد  أحدا

                                                        
 . 173ينظر: مخسة أصوات: غائ  طعمة فرمان: ص -73
 .113-114القمر واألسوار: ص -78
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عندما أدى احلوار الطويل واملتنوع بن مسري وغرمي  الـوت  إىل تطـور املواقـف، ليـؤدي أخـريا إىل ختلصـ  مـن  
 .(62)كابو  احلصار النفس  ال ي غلف حيات 

قـة ولعل ما راف  احلوار السردي لـبعب هـؤالء النتـاب هـو املبالغـة غـري االمـود  أحيـا  السـت دا  طري
)تيار الوع ( مب تلف صورها، سواء كانـت حـوارا مـ  الـنفس أو حـوارا وتيـا بـن أطـرا  عديـد  جيـري يف 
 هن الش صية  ا ا داخل الرواية، إىل احلد ال ي جعل  يغر  الفنر  )االورية( ضمن الفعل اجلمـاع  يف 

 (61)شجار والريح(متاهات املعاجلة الفلسفية والنفسية لش صيا م، كما فعل املطليب يف )األ
فهم ينتقلون من فنر  إىل أخرى وهم ساكنون، وكل ما يفعلون  هو االستجابة ال هنية لصـور املواقـف 

( دومنـا هـد  فـين يـنعنس Flashbackواألحداث فتدفعهم إىل التفنري فيها عرب عملية االرتداد ال هنية )
 يف بناء حدث جديد ل  عالقة مبحور الفنر . 

عل  الرغم من م ابر م اجلاد   أبن  كان عل  بعب الرواد السبعينين –يف هناية األمر  –ولنا أن نعتقد 
يف تطوير أدوا م الفنية أن يتم لـوا بعمـ  أمشـل وحساسـية عاليـة أبعـاد التطـور الـ ي شـهده اجملتمـ  العراقـ  

ة هلــ ا اجلــنس األدي ضــمن إطــار املرحلــة التارويــة املــ كور ، مــن جهــة، وأبعــاد الصــيو والتقنيــات املســتحدث
احلدي ، قياسا بغريه، كاملسرح والشعر واملقالة وسـواها مـن جهـة اثنيـة، ومالحظـة آفـا  تطورهـا املتسـارعة 
)عامليـــا( ابســــتمرار،  ـــد  االســــتفاد  مـــن  ثريا ــــا املتعــــدد  واملتنوعـــة يف تطــــوير ســـبل تقنيــــتهم الفنيــــة يف 

ة شــاقة حتمـل يف طيا ــا حلقــات التغيــري املتســارع إنتـاجهم القصصــ : ومــ   لــك فقـد مللــت تنتظــرهم مهمــ
اجتماعيــا وفنيــا. ومــ  علمنــا أبهنــم قــد جتــاوزوا يف مهمــتهم هــ ه مرحلــة البدايــة، إ  بــدا لــدى العديــد مــنهم 
القــدر  الفائقــة علــ  التفنــري الســليم والتحليــل الــدقي ، غــري أن بعضــهم ينتظــره الن ــري، كمــا اســلفنا، لنــ  

ال اتيــة فضــال عــن العوامــل التارويــة، ليصــل لــ لك التفاعــل العضــوي املفــرت   يصــل إىل حقيقــة البواعــ 
القـــائم بـــن احلقـــائ  الفنيـــة واحلقـــائ  التارويـــة للعمـــل الفـــين الرصـــن، وإدراك القـــوانن )الســـرية( الـــي حتنـــم 

 الروايـة، كمـا العالقات اخلاصة بن عناصر العمل الروائ  املعروفـة وواتئـر تغريهـا املتسـارع، والسـيما يف عـام
 نشهد  لك اليو  عل  سبيل امل ا .
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 )دراسة مقارنة( في جريمة االختفاء القسري المصلحة المحمية

The Protected Interest in the Crime of En forced 

Disappearance (Comparative Study) 
 Prop.Dr.Hassoon Ubead Hajeej                (1) حسون عبيد هجيج أ.د.

 Dr.Mazen Khalf Nasser                             (2) مازن خلف ناصر م.د.

 الملخص 

يسع  املشرع دائما حلماية املصـاحل االساسـية يف اجملتمـ  الن االعتـداء علـ  تلـك املصـاحل مي ـل عـدوا   
بعــب االفعـا  الـي تشــنل انتهاكـا  لتلــك علـ  حـ  لميــ  القـانون وتقـديرا  لتلــك احلمايـة فــان املشـرع جيـر  

 املصاحل.
نطا  املصلحة االمية يف جرمية االختفاء القسري يتم ـل اساسـا  يف حـ  االنسـان يف احليـا  واحلريـة  نّ إ

واالمن الش ص  وك لك يف احل  بعد  تعـ ي  اجملـين عليـ  وجيـ  عـد  معاملتـ  معاملـة غـري انسـانية الن 
دولية والدساتري والقـوانن الـي تسـع  دائمـا لتـوفري ضـما ت الطـرا  الـدعوى  لك يتعار  م  املواثي  ال

 اجل ائية مبا ينفل هلم ح  التقاض  والدفاع.
ان االفعـا  الـي حتقـ  جرميـة االختفــاء القسـري تنـا  املصـاحل اجلـدير  ابحلمايــة مـن قبـل املشـرع ولــ لك 

 العامــة، والجــل معاجلــة هــ ا املوضــوع ســيتم جــاءت التشــريعات جتــر  م ــل هــ ه االفعــا  ملساســها ابملصــاحل
دراســــت  يف مبح ــــن االو  للمصــــلحة االميــــة يف جرميــــة االختفــــاء القســــري واملبحــــ  ال ــــاين ل اتيــــة جرميــــة 

 .االختفاء القسري

                                                        
 .جامعة اببل/ لقانونا كلية -2
 .يةاجلامعة املستنصر / كلية القانون -1
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Abstract 
The individnal Freedem is Considered one of the fundamental interests 

that protected by the legislator by criminalization as alegal status that 

enables the individuals to cope with the power and rancor he hand from 

exposuring to them, including targeting law to protect the rights that 

underpin individual freedom,namely the right to life, the right to security of 

person, the right not to be subjected to torture, the right to recognition as 

alegal fighre, and the right to know the truth,so criminalization is based on 

the protection of the legitimate interest of individuals and which is worthy of 

coring,where to take the initiative identified in the text by estimating the 

degree of protection it deserves, Since the crime of enforced 

disappearance targeted person's freedom or his life, the human right to 

peace of mind and social peace and secnrity as on interest worthy of 

protection and care in violation of committing this crime. 

The processes of enforced disappearance of persons represent 

abreach of integrated operations to agronp of human rights contained in 

the universal Declaration of Human Rights and in the private Covenant on 

civil and political right,as well as other international charters, and it 

constitutes agross violation of the rnles of enforcement of ficials conduct 

for law enforcement and the Declaration of basic principles of justice for 

victims of crime abuse of power, the Basic principles on the use of force, 

and the standard minimum rules for the treatment of prisoners. Therefore, 

the protection of the fundamental interests of which depends npon the 

existence and stability of society is the end that is bound to also be 

aminimum of interest is the justification for the intervention of the 

legislature to issue alaw that protects that interest, However, if no longer 

interest negated with justification for the the intervention and the issnance 

of the mentional law.  

 المقدمة

تعد احلرية الفردية من املصاحل اجلوهرية الي لميها املشرع ابلتجرمي بوصـفها مركـ ا قانونيـا متنـن األفـراد 
من مواجهة السلطة وغل يدها عن التعر  هلم مبا يستهد  القانون من يايـة احلقـو  الـي ترتنـ  عليهـا 

ش ص  واحل  يف عد  التعر  للتع ي  واحل  يف احلرية الفردية األ وه  احل  يف احليا  واحل  يف األمن ال
االعرتا  ابالنسـان كش صـية قانونيـة واحلـ  يف معرفـة احلقيقيـة، فـالتجرمي يقـو  علـ  اسـا  يايـة مصـاحل 
االفراد املشروعة واجلدير  ابلرعاية، حي  يبادر اىل حتديدها من خال  الـن  عليهـا، مقـدرا  درجـة احلمايـة 

جرمية االختفاء القسري تسـتهد  حريـة الشـ   أو حياتـ  فـان حـ  األنسـان  الي تستحقها، وملا كانت
 يف األمن والطمأنينة والسلم األجتماع  كمصلحة جدير  ابلرعاية واحلماية تنتهك ابرتناب ه ا اجلرمية.



 
 

51 

 13 :العدد

 

مت ــل عمليــات االختفــاء القســري لالشــ اص خرقــا  جملموعــة متناملــة مــن حقــو  االنســان الــوارد  يف 
امل  حلقــو  االنســان ويف العهــد اخلــاص ابحلقــو  املدنيــة والسياســية فضــال  عــن مواثيــ  دوليــة االعــالن العــ

اخــرى، وتشــنل انتهاكــا  جســيما  لقواعــد ســلوك املــوملفن املنلفــن ابنفــا  القــوانن وإعــالن مبــادئ العــد  
ن است دا  القو  االساسية املتعلقة بضحاا االجرا  والتعسف يف استعما  السلطة واملبادئ االساسية بشأ

والقواعد النمو جيـة الـدنيا ملعاملـة السـجناء، عليـ  فـان يايـة املصـاحل االساسـية الـي يتوقـف وجـود اجملتمـ  
عليهـا واســتقراره هــ  الغايــة الــي يـرتب   ــا كمــا ان وجــود حــد ادر مـن املصــلحة هــو املــربر لتــدخل املشــرع 

نتفــت املصــلحة ينتفــ  معهــا املــربر للتــدخل وإصــدار الصــدار القــانون الــ ي لمــ  تلــك املصــلحة،اما إ ا ا
  القانون امل كور.

 المبحث األول: المصلحة المحمية في جريمة االختفاء القسري

تعد املصـلحة االميـة الغايـة االساسـية الـي يسـع  املشـرع حلمايتهـا، والجـل ايضـاح  لـك سـيتم تقسـيم 
ـــا  واحلريـــة واالمـــن الش صـــ  ووصـــ  مطالـــ  ينـــون االو  حلـــ  االنســـان يف ةهـــ ا املبحـــ  ل الثـــ  احلي

املطلــ  ال ــاين للحــ  يف عــد  التعــر  للتعــ ي  أو املعاملــة الالنســانية ونتنــاو  يف ال الــ  احلــ  يف معرفــة 
 احلقيقة.

 املطلب االول: حق االنسان يف الحياة والحرية واألمن الشخصي
أنشـــطة اللجـــان واملنظمـــات املعنيـــة ابهتمـــا  ابلـــو يف  يف احليـــا  واحلريـــة واألمـــن الش صـــ حظـــ  احلـــ  

 قــو  اإلنســان وكــر  جانــ  منهــا مــا جيــ  علــ  الــدو  القيــا  بــ  مــن اجــل كفالتــ  للجميــ  دون متييــ  
بسب  السن او اجلنس او اللغة او العر  او الـدين اتركـة للمشـرع الـداخل  كفالـة جتـرمي أي مسـا   ـ ين 

فــرعين ينـون االو  للحــ  يف احليـا  ووصــ  ال ــاين ، لــ ا سـو  نبــن  لـك يف (7)احلقـن والعقــاب عليـ  
 للح  يف احلرية واالمن الش ص .
 الفرع األ  : احلق يف احليا 

( مــن اإلعــالن 7لقــد    احلــ  يف احليــا  منانــة هامــة يف نصــوص املواثيــ  الدوليــة، إ  نصــت املــاد  )
واحلريــة وســالمت  الش صــية ل،   علــ  أن ل لنــل فــرد احلــ  يف احليــا  2968العــامل  حلقــو  اإلنســان لعــا  

علـ  أنل احلـ  يف احليـا  حـ  مـالز  (6)( من العهد الدويل للحقو  املدنيـة والسياسـية4كما أكدت املاد )
 لنل إنسان وعل  القانون أن لم  ه ا احل  وال جيوز حرمان إنسان من حيات  بشنل تعسف ل. 

                                                        
جرمية القتل شب  العمد واج يتهـا املقـرر  يف الشـريعة والقـانون اجلنـائ  السـوداين، دراسـة مقارنـة، أكادمييـة  ،د. بدرية عبد املنعم -7

، د. ســـعدي حممـــد اخلطيـــ ، حقـــو  اإلنســـان وضـــما  ا الدســـتورية يف اثنـــن 8ص ،2999 يـــف العربيـــة للعلـــو  األمنيـــة، الـــرا ،
  .77، ص1113، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 2دراسة مقارنة،طوعشرين دولة عربية، 

( مــن العهــد الــدويل للحقــو  السياســية واملدنيــة جــاءت مفصــلة أك ــر ممــا هــو عليــ  يف املــاد  4وجتــدر اإلشــار  إىل إن املــاد  ) -6
ون  كـر التفاصـيل، حيـ  أوجبـت أن ينــون ال ال ـة مـن اإلعـالن العـامل  حلقـو  اإلنسـان الـي اقتصـرت علـ  احلـ  يف احليـا  لنـل فـرد د

األصــل يف عقوبــة اإلعــدا  اإللغــاء وضــرور  حصــرها يف نطــا  اجلــرائم األشــد خطــور ، إ ا م ينــن إلغاؤهــا ممننــا وضــرور  تــوافر ضــما ت  
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إعــــاد  حــــ  اإلنســـان يف احليــــا  اىل بــــؤر  ورغـــم أتيــــة النصـــن املــــ كورين بوصــــفهما خطـــو  هامــــة حنـــو 
االهتما  الدويل إال إهنمـا م يتضـمنا أيـة وسـيلة مل مـة لتنفيـ  احلـ  الـوارد  مـا او أيـة وسـيلة رقابيـة لضـمان 
تنفيـ  ماجـاء  مــا بصـدد يايــة احلـ  يف احليـا  ولــ لك نؤيـد مــا جـرى عليـ  العمــل الـدويل يف عــد كـل مــن 

ة ال تلــ   الــدو  امل اطبــة  ــا مــن الناحيــة القانونيــة فــال تتحمــل الدولــة الــي ال هــاتن الــوثيقتن مب ابــة توصــي
 .(5)تستجي  ألحنا  هاتن الوثيقتن أية مسؤولية دولية

( 25كما    احل  يف احليا  منانة هامة أيضا يف نصوص التشريعات الداخلية حيـ  كفلـت املـاد  )
ونـ  حقـا  اساسـيا  للفـرد، كمـا كفـل يف الوقـت  اتـ  عـد  جـواز من الدستور العرا  الناف  احل  يف احليـا  بن

إال وفقــا  للقــانون وبنــاء  -ابعتبــاره املصــلحة االميــة يف نصــوص قــانون العقــوابت –احلرمــان مــن هــ ا احلــ  
،كمـا كفـل املشـرع يف قـانون العقـوابت احلـ  يف احليـا  ابعتبـاره (4)عل  قرار صادر من جهة قضائية خمتصـة

، فقـد (3)ترب  الي حظيت ابهتما  ملحوع سواء عل املسـتوى الـدويل او االقليمـ  او الـداخل املصلحة املع
تــوىل جتــرمي االفعــا  املاســة  يــا  االنســان وســالمت  البدنيــة والعقــاب عليهــا مم لــة ابلقتــل ابوصــاف  امل تلفــة 

والتحــــريب علــــ  ( 614، 615املنصــــوص عليهــــا يف قــــانون العقــــوابت النافــــ  كالقتــــل العمــــد يف املــــواد )
( 622( والقتــل اخلطــأ يف املــاد  )621( والضــرب املفضــ  اىل مــوت يف املــاد  )618االنتحــار يف املــاد  )

 من قانون العقوابت العراق .
كمــا كفــل املشــرع العراقــ  احلمايــة اإلجرائيــة هلــ ه املصــلحة ابقــراره ملبــدأ التــ ا  الدولــة بتعــويب ضــحاا 

.ابعتبـار ان مـن اهـم (8)خصوصـا -ضد اإلنسانية مبا فيهـا االختفـاء القسـري اجلرمية عموما  وضحاا اجلرائم
واجبات الدولة احلدي ة توفري األمن للمواطنن ويايتهم من اجلرمية بنافة الوسائل، وخلطور  عقوبة اإلعدا  

ز تنفيـ  الجيـو  (9)عل  حيا  اإلنسان واستحالة تـدارك أاثرهـا إ ا تبـن بعـد تنفيـ ها خطـأ احلنـم الصـادر بـ 
.حيـــ  تشـــري معظـــم التقـــارير الصـــادر  عـــن (21)أحنـــا  اإلعـــدا  إال بعـــد صـــدور مرســـو  مجهـــوري ابلتنفيـــ 

                                                                                                                                            
 ، مصـدر لتطبيقهـا، فـال جيـوز تطبيـ  هـ ه العقوبـة األ مبقتضـ  حنـم هنـائ  صـادر مـن حمنمـة خمتصـة، د. سـعدي حممـد اخلطيـ كافية

 .74ساب ، ص
5- Sereni,Andrea,Individual Criminal Responsibility,In,TheICC,"Comment On The Draft 

Statute",Flavia Lattanzi,Editoriale Scientifica,1998.p.167. 
( مــن 11اد )للحيــا  اخلاصــة حرمــة لميهــا القــانونل، كمــا نصــت املــ -2( مــن الدســتور الســوري علــ  أنل 74نصــت املــاد ) -4

( 53الدستور التونس  عل  أنل احل  يف احليا  مقد  ال جيوز املسا  ب  إال يف حاالت قصوى يضبطها القانونل، أيضا نصت املاد )
 .من الدستور املصري عل  ان  ل للحيا  اخلاصة حرمة وه  مصونة المتسل

، د. هشا  حممد 9، ص2938نهضة العربية، القاهر ، د. حممود جني  حسين،شرح قانون العقوابت )القسم اخلاص(، دار ال -3
فريــد، احلــ  يف الصــحة ومــدى يايتــ  جنائيــا  يف التشــريعات االحتاديــة لدولــة االمــارات العربيــة املتحــد ، جملــة االمــن والقــانون، اكادمييــة 

 .729،ص1117شرطة دي، العدد االو ، السنة احلادية عشر، يناير، 
ن االنمة اجلنائية العراقية العليا الناف  عل  ان  ل ل وي الضحاا واملتضررين العـراقين االدعـاء امـا  ( من قانو 11نصت املاد ) -8

هـ ه االنمـة ضــد املتهمـن عمـا اصــا م مـن ضـرر مــن االفعـا  الــي تشـنل جرميـة مبقتضــ  احنـا  هـ ا القــانون وللمحنمـة الفصــل يف 
  والقوانن  ات العالقة ل. 2932( لسنة 17ئية رقم )ه ه الدعاوى وفقا  لقانون اصو  االاكمات اجل ا

، جــابر منــاوي و 77، ص2998د. مــأمون حممــد ســالمة، عقوبــة املــوت بــن اإللغــاء واإلبقــاء، دار النهضــة العربيــة،القاهر ، -9
  .21، ص1113نسرين زريقات،عقوبة اإلعدا ، دار النهضة العربية، القاهر ،

( من قانون أصو  االاكمـات اجل ائيـة العسـنري النافـ ، 92الاكمات اجل ائية الناف ، املاد )( من قانون أصو  ا185املاد ) -21
  ( من قانون أصو  االاكمات اجل ائية لقوى األمن الداخل  الناف .91املاد )
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املنظمات الدولية املعنية  قو  االنسان اىل ان نسبة كبـري  مـن الضـحاا الـ ين تعرضـوا لالختفـاء القسـري 
إنسـانية الـي تعرضـوا هلـا داخـل لقوا حـتفهم إمـا نتيجـة االعـدا  السـري أو بسـب  التعـ ي  واملعـامالت الال

 .(22)أماكن اعتقاهلم
 (31)الفرع الثاين: احلق يف احلرية  األمت الشخصي

هــ  أغلــ  ماميلــك االنســان يف حياتــ  والــ ي يعــد اك ــر احلقــو  اتصــاقا   ــ   –بــال شــك –احلريــة نَّ إ
من مرتن ات احليا   ا  ساسيا ا  احليا . ل ا يعد من احلقو  االساسية لالنسان، فنانت احلرية والزالت مرتن  

 .(27)يف الشريعة االسالمية –العملية والتعبدية  –وضرور  من ضرورات ومناط التناليف الشرعية 
و كيــدا  هلــ ا املفهــو  الشــامل للحــ  يف احليــا  واألمــن الش صــ  أكــد العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــو  

ليــات والتــدابري الــي مــن شــاهنا كفالــة حــ  ( علــ  ضــرور  اعتمــاد بعــب اآل9املدنيــة والسياســية يف املــاد  )
األنســان يف عــد  تقييــد حقــ  يف األمــن الش صــ  وحريتــ  يف التنقــل دون مســو  قــانوين وألســباب تتعلــ  
ابلرأي او األنتماء السياس  او الفنـري والـي تتم ـل ابلتأكيـد علـ  عـد  جـواز القـبب او التوقيـف تعسـفا 

عليها القـانون وضـرور  إبـال  املقبـو  عليـ  فـورا أبسـباب القـبب  او احلرمان من احلرية إال ألسباب ين 
والتهمة املوجهة إليـ ، مـ  تقـدمي الشـ   املقبـو  عليـ  او املعتقـل فـورا يف حـا  ا امـ  اىل القضـاء، كمـا 
لــ  لــ  الرجــوع اىل القضــاء للفصــل يف مــدى مشــروعية القــبب او يمــر ابإلفــراج عنــ  ا ا كــان القــبب او 

 قانوين. كما أكد العهد يف الوقت  ات  عل  ح  املقبو  علي  او املعتقل بشنل غري قانوين االعتقا  غري
 يف املطالبة ابلتعويب.

ورغم أتية العهد الـدويل اخلـاص ابحلقـو  املدنيـة والسياسـية إال انـ  م يتضـمن أيـة صـفة إل اميـة ملـا ورد 
عــ ز االهتمــا  ابملصــلحة االميــة واملتم لــة فيــ  مــن مبــادئ. لــ لك دعــت احلاجــة اىل وجــود وثيقــة جديــد  ت

ابحلــ  يف حريـــة التنقــل واألمـــن الش صــ  لإلنســـان  خــ  شـــنل اتفاقيــة دوليـــة تتســم بطـــاب  اإللــ ا  علـــ  
املســتوى الــدويل، إ  م ميــبِّ وقــت طويــل علــ  صــدور اإلعــالن العــامل  حلقــو  اإلنســان حــىت تــاله إعــالن 

ان والـي أكـدت علـ  حـ  اإلنسـان يف حريتـ  وأمنـ  الش صـ  صدور عد  اتفاقيات إقليمية حلقو  اإلنس
 . (26)2951ومنها: االتفاقية األوربية حلقو  اإلنسان لعا  

، بعـــــــد  لـــــــك صـــــــدر املي ـــــــا  (25) 2949مث جـــــــاءت االتفاقيـــــــة األمرينيـــــــة حلقـــــــو  اإلنســـــــان لعـــــــا  
 لعا  ، واملي ا  العري حلقو  اإلنسان (24)2982األفريقيلحقو  اإلنسان والشعوب لعا 

                                                        
11- UNHRCouncil, Summary Record of the 3rd Session, report of the Enforced 

Disappeared,(3October2006)UNDoc.AlHRCl2lsr.3. 
 /ب( من قانون اصو  االاكمات اجل ائية العراق  الناف .185املاد  ) -21
حممـــد  جـــ  عـــال، واقـــ  االعتقـــاالت واالحتجـــازات التعســـفية وأثرهـــا يف تـــدهور حقـــو  االنســـان، مركـــ  تعـــ  للدراســـات  -27

 .5، ص1121والبحوث، صنعاء،
   اإلنسان.( من االتفاقية األوربية حلقو 5املاد ) -26
 ( من االتفاقية األمرينية حلقو  اإلنسان.3املاد ) -25
 ( من املي ا  األفريق  حلقو  اإلنسان.4املاد ) -24
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،  لـك إن الــدو  الــي كانــت تنتهــك هــ ه احلقــو  تتمســك  قهــا يف تقييــدها أو تعطيلهــا (23)2993
ابعتبار أن العهد الدويل للحقـو  املدنيـة والسياسـية م يشـمل هـ ه احلقـو  او هـ ه الضـما ت ابحلصـانة، 

 ومن مث جيوز تقييدها أو تعطيلها السيما إثناء الظرو  االست نائية.
يــة هــ ه املواثيـ  يف أهنــا انتقلــت  ــ  االنسـان يف األمــن الش صــ  وحريـة التنقــل مــن دائــر  وتتجلـ  أت

االختيـــار للـــدو  األطـــرا  اىل دائـــر  اإللـــ ا ، كمـــا جتســـد اهتمامهـــا  ـــ ه املصـــلحة االميـــة يف إنشـــاء جلـــان 
ون لواليتهـا ختت  بتلق  و   الشناوى والبالغـات املقدمـة مـن األفـراد ضـد الـدو  األطـرا  الـي وضـع

وإنشاء حماكم ختت  بتفسري نصوص تلك االتفاقيات وتطبيقها مبا ينفل (28)إلخالهلا أبحنا  االتفاقيات
. ورغم من اشـتما  االتفاقيـات آنفـة الـ كر علـ  العديـد مـن (29)ياية ح  الفرد ابحلرية واألمن الش ص 

ن الش ص  اىل غري  لك مـن احلقـو ، إال احلقو  سواء ما تعل  منها ابحل  ابحليا  او احل  ابحلرية واألم
علـ  جتـرمي  –حرصـا علـ  املصـلحة االميـة بنصـوص االتفاقيـات آنفـة الـ كر  –أهنا م تتضمن إل ا  الـدو  

االفعــا  الــي تطــا  حــ  االنســان يف األمــن الش صــ  وحريتــ  يف التنقــل كاالعتقــا  التعســف  واالختفــاء 
 ن.القسري وغريها من انتهاكات حقو  اإلنسا

ملا يُعرُ  ل  اإلنسان من انتهاكات تطا   -عل  مستوى القار  األمرينية-وإدراكا من اجملتم  الدويل 
احلريــة الش صــية مــن خــال  تعرضــهم لالحتجــاز أو االختفــاء القســري  ــد  حرمــاهنم مــن يايــة القــانون 

حيـ  جتسـد اهتمـا   2996ملد  زمنية طويلة، صـدرت االتفاقيـة األمرينيـة بشـان االختفـاء القسـري لعـا  
الــدو  األطــرا  ابملصــلحة االميــة بنصــوص االتفاقيــة إبلــ ا  هــ ه الــدو  ابختــا  اإلجــراءات التشــريعية طبقــا 

لبيــان ان االختفــاء القســري جرميــة مــ  فــر  العقوبــة الــي تتناســ  مــ  خطور ــا  -إلجراءا ــا الدســتورية 
،كمــا أل مــت اللجنــة (11)ديـد مصــري او منــان الضــحيةالشـديد ، مــ  اعتبــار اجلرميــة مســتمر  طاملــا م يــتم حت

األمرينيـة حلقـو  اإلنســان حينمـا تتلقـ  التماســا او تبليغـا بشــان اختفـاء قسـري ان تقــو  أمانتهـا التنفي يــة 
بصـــور  عاجلـــة وســـرية مب اطبـــة احلنومـــة املعنيـــة وتطالبهـــا بتـــوفري املعلومـــات عـــن منـــان الشـــ   املـــدع  

 .(12)ابختفائ  
التفاقيـــة املـــ كور  إال أهنـــا تعـــد  ات طـــاب  إقليمـــ  ال تلـــ   ســـوى دو  أمرينـــا الالتينيـــة ورغـــم أتيـــة ا

امل اطبة  ا من الناحية القانونية، لـ لك دعـت احلاجـة اىل وجـود وثيقـة أك ـر مشوليـة  خـ  شـنل اتفاقيـة 
اء القسـري لعـا  دولية تتسم بطاب  اإلل ا  للـدو  كافـة، عندئـ  صـدرت اتفاقيـة احلمايـة الدوليـة مـن االختفـ

                                                        
 .( من املي ا  العري حلقو  اإلنسان5املاد ) -23
( مــن 61املــاد )( مــن االتفاقيــة األمرينيــة حلقــو  اإلنســان، 76( مــن االتفاقيــة األوربيــة حلقــو  اإلنســان، املــاد )13املــاد ) -28

  ( من مشروع مي ا  حقو  اإلنسان والشع  يف الوطن العري.51املي ا  العري حلقو  اإلنسان، املاد )
( مــن 28( مــن االتفاقيــة األمرينيــة حلقــو  اإلنســان، املــاد )51( مــن االتفاقيــة األوربيــة حلقــو  اإلنســان، املــاد )29املــاد ) -29

 .( من مشروع حقو  اإلنسان والشع  يف الوطن العري55املاد ) املرسو  الدستوري لالحتاد األفريق ،
 ( من االتفاقية األمرينية بشان االختفاء القسري.7املاد ) -11
  ( من االتفاقية األمرينية بشان االختفاء القسري.26املاد ) -12
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والــ ي حــرص واضــعوها  (11)والــي تعــد تتوجيــا للمواثيــ  الدوليــة املعنيــة  ــاالت االختفــاء القســري 1114
علـــ  تع يـــ  االهتمـــا  الـــدويل ابملصــــلحة االميـــة بنصـــوص االتفاقيـــة املــــ كور ، مـــن خـــال  تعـــريفهم جلرميــــة 

ر هــ ه اجلرميــة مــن قبيــل اجلــرائم ضــد وإلــ ا  الــدو  األطــرا  علــ  اعتبــا (17)االختفــاء القســري ل شــ اص 
مــن خــال  إصــدار تشــري  خــاص لوضــ  أحنــا   (16)اإلنســانية، تقتضــ  إنــ ا  اشــد العقــوابت مبرتنبيهــا 

االتفاقية موض  التنفي  يف القانون الداخل ، كما أل مت االتفاقية الدو  األطرا  ابلن  عل  عد  جواز 
فاء القسري الي تستهد  ح  االنسان املقد  يف األمن الت رع أبي ملر  است نائ  لتربير حاالت االخت

( مـــن اإلعـــالن الـــدويل للحمايـــة مـــن االختفـــاء 4الش صـــ  وحريتـــ  يف التنقـــل  كيـــدا ملـــا ورد يف املـــاد  )
القسري الي نصت عل  ان  لال جيوز التـ رع أبي أمـر أو تعليمـات صـادر  عـن أي سـلطة عامـة مدنيـة أو 

 ل من أعما  االختفاء القسريل.عسنرية أو غريها لتربير عم
 ( مـــــن االتفاقيــــة الدوليـــــة حلمايـــــة األشــــ اص مـــــن االختفــــاء القســـــري أبنـــــ :2كــــ لك نصـــــت املــــاد )

ال جيوز الت رع أبي ملر  است نائ  كان، سواء تعل  األمر  الـة حـرب أو التهديـد ابنـدالع احلـرب  -3ل
لتربير االختفاء القسريل، كما أوجبـت علـ    أو ابنعدا  االستقرار السياس  الداخل  أو أبي است ناء آخر

كل دولة طر  يف غضون سنتن من بدء نفا  االتفاقية بتقـدمي تقريـر اىل اللجنـة املعنيـة  ـاالت االختفـاء 
 . (15)القسري بشان التدابري الي اخت  ا تنفي ا ألحنا  ه ه االتفاقية 

الش صــ  وحريتــ  يف التنقــل اهتمــا  أمــا علــ  املســتوى الــداخل  فقــد حظــ  حــ  االنســان يف األمــن 
( 25املشــرع بوصــف  املصــلحة االميــة يف نصــوص التشــريعات الداخليــة  ات الصــلة حيــ  جــاء يف املــاد  )

مــن الدســتور العراقــ  النافــ  بعــد  جــواز احلرمــان منــ  أال وفقــا للقــانون وبنــاء علــ  قــرار صــادر مــن جهــة 
ن العقوابت األفعا  املاسة  رية االنسان وحرمت  كالقبب قضائية خمتصة، كما جر  املشرع العراق  يف قانو 
( مــن 1/8( واملــاد  )615، 616، 617، 611، 612واخلطــف واالحتجــاز دون وجــ  حــ  يف املــواد )

/ اثنيـا/ز( مـن قـانون االنمـة اجلنائيـة العراقيـة العليـا، وجتسـيدا  ألتيـة 21قانون منافحة االرهـاب واملـاد  )
الش صـــ  وحريـــة تنقلـــ  حرصـــت االتفاقيـــات الدوليـــة املعنيـــة  ـــاالت االختفـــاء  حـــ  االنســـان يف األمـــن

القسـري علــ   كيــد التــ ا  الـدو  األطــرا  إبحاطتــ  بضــما ت تنفــل عـد  املســا  بــ ، ومــن مث فــإن أي 
.إ  يتعن عل  الـدو  مـىت (14)فعل يطا  أو ينا  ه ا احل  ينبغ  أن يتصدى ل  املشرع ابلتجرمي والعقاب

                                                        
نفـا  االتفاقيــة يف اليـو  ال الثــن مــن ( مــن االتفاقيـة الدوليــة للحمايـة مــن االختفــاء القسـري بــدأ 79/2/1طبقـا حلنــم املـاد ) -11

اتريخ إيداع الصك العشرين من صنوك التصدي  او االنضما  لدى األمم املتحد ، وابلنسبة للدولة الي تصد  عل  ه ه االتفاقية او 
اتريـخ إيـداع صـنها  تنضم إليها بعد إيداع الصك العشـرين مـن صـنوك التصـدي  او االنضـما  بـدأ نفـا  االتفاقيـة يف اليـو  ال الثـن مـن

  املتعل  ابلتصدي  او االنضما .
  ( من االتفاقية الدولية للحماية من االختفاء القسري.6املاد ) -17
  ( من االتفاقية الدولية للحماية من االختفاء القسري.5املاد ) -16
  ( من االتفاقية الدولية للحماية من االختفاء القسري.19املاد ) -15
أبن ل يعترب كـل عمـل مـن  2991( من اإلعالن الدويل للحماية من االختفاء القسري لسنة6نصت املاد ) ويف ه ا السيا  -14

جرميــة يعاقــ  عليهــا ابلعقــوابت املناســبة الــي تراعــ  فيهــا شــد  جســامتها يف نظــر القــانون اجلنــائ  ل كــ لك  أعمــا  االختفــاء القســري
أبن  ل تتعهد الدو  األطرا  ابختا  اإلجراءات التشـريعية  2996اء القسري لسنة( من االتفاقية األمرينية بشأن االختف7نصت املاد )
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تلك االتفاقيات طبقا ألوضاعها الدستورية إصدار التشريعات اخلاصة لوض  ما تضمنت  من مبادئ أقرت ب
عامة موض  التطبي  يف إطار نظامها القانوين الداخل ، مبع  أخر ان الت ا  الدولة يف ه ه احلالة هو الت ا  

دار ه ه التشريعات انتهاكا ، ي  يشنل امتناعها عن إص(13)بتحقي  نتيجة وليس جمرد الت ا  بب   عناية
 إلحنا  تلك االتفاقيات، وإخالال من جانبها ابلت اما ا الدولية. 

 املطلب الثاني: الحق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة الالأنسانية
يتبوأ ح  االنسان يف عد  التعر  للتع ي  او املعاملة او العقوبة القاسية أو الالأنسـانية منانـة ابرز  

لقــانون الــدويل أو الــداخل ، فهويعــد مــن احلقــو  االساســية املل مــة لســائر الــدو  االطــرا  منهــا وغــري يف ا
، لـ ا سـو  نتناولـ  ببحـ  هـ ه احلقـو  يف فـرعن (18)االطرا  يف املواثي  الدوليـة الـي نظمـت هـ ا احلـ 

 وعل  النحو االة:
 الفرع اال  : احلق يف عدم الرع يب

سـان يف عـد  التعـر  للتعـ ي  سـواء كـان مـادا  أو معنـوا  يـرتب   قـ  يف مما الشـك فيـ  ان حـ  االن
احليا  واحلرية واألمن الش ص ،  لك أن أي تقييد حلرية اإلنسان ابعتقال  أو احتجازه أو حبس  سيؤدي 
ابلنتيجة إىل تعرض  للتع ي ، ولرمبا تنون صور  التع ي  النفس  أشد وطأ  من التع ي  اجلسدي  لك 

جمرد حج  اجملين علي  أو اعتقال  يعد تع يبا ل  وينون احلا  أك ر فيمـا لـو كـان االحتجـاز دون وجـ  الن 
، سيما وأن اجلاين يهد  بسلوك  حرمـان الضـحية مـن (19)ح  وهو الغال  يف حاالت االختفاء القسري

لتعـــ ي  وغـــريه مـــن احلمايـــة القانونيـــة. وتتجســـد املصـــلحة االميـــة يف نصـــوص االتفاقيـــة الدوليـــة ملناهضـــة ا
يف حـ  اإلنسـان ابلتنامـل اجلسـدي وضـرور  االحتفـاع 2986ضروب املعاملة الالأنسانية أو املهينـة لعـا  

مبــاد  جســم  يف كــل ج يئاتــ   يــ  يشــنل االنتقــاص مــن هــ ه املــاد  أو جمــرد املســا  بتماســنها اعتــداء 
، لـ لك التشـرتط أن يبلـو التعـ ي  (71)عل  حق  يف سالمة اجلسم، أا كان مقدار ه ا االعتـداء ودرجتـ 

درجة معينة من اجلسامة ك  ينهب ب  الركن املادي للجرمية فقد ينون النشاط ال ي ميارس  اجلاين بسيطا 

                                                                                                                                            
الــي قــد تنــون الزمــة لبيــان أن االختفــاء القســري جرميــة، وفــر  العقوبــة الــي تتناســ  مــ  خطور ــا  –طبقــا إلجراءا ــا الدســتورية  –=

أبنـ ل تفـر  كـل دولـة طـر  1114االختفـاء القسـري لسـنة ( مـن االتفاقيـة الدوليـة للحمايـة مـن3الشديد ......، أيضا نصـت املـاد )
 عقوابت مالئمة عل  جرمية االختفاء القسري  خ  يف االعتبار شد  جسامة ه ه اجلرمية..... ل.

27- Zyberi,G.,the international court of justice and applied forms of reparation for international 
human right and humanitarian law violations,(2011)7Utrecht law review 1pp.204-215 

د. حممد خليل موس ، مفهو  التع ي  وغريه من ضروب املعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية او املهينة، جملة الشريعة  -18
 .671،ص1127واخلمسون، جامعة اإلمارات العربية املتحد ، السنة السابعة والعشرون، العدد الراب  –والقانون 

29- UNHRCouncil,, Report of the working Group on enforced or involuntary 
Disappearances,2009. 

د. حممــود جنيــ  حســين، احلــ  يف ســالمة اجلســم ومــدى احلمايــة الــي ينفلهــا لــ  القــانون، جملــة القــانون واالقتصــاد، العــدد  -71
، 1، د.عصا  ايد حممد، النظرية العامة للح  يف سـالمة اجلسـم، اجمللـد األو ، ط559، ص2959ال ال ، السنة التاسعة والعشرون،

، د. سلطان عبد القادر الشاوي، اجلـرائم املاسـة بسـالمة اجلسـم، جملـة العلـو  القانونيـة،  291، ص2988دار النهضة العربية، القاهر ، 
 .9، ص2996اين،جامعة بغداد، اجمللد العاشر، العدد ال  –كلية القانون 
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ومــ   لــك يعــد تعــ يبا إ ا كــان لــ   ثــري كبــري يف نفســية اجملــ  عليــ ، لــ ا فــإن التعــ ي  ال يــرتب  جبســامة 
 .(72)لنشاط من أثر يف نفس اخلاض  ل النشاط اجلرم  بل يرتب  مبا لدث  ا

كمــا جتســـد اهتمــا  اجملتمـــ  الــدويل ابملصـــلحة االميــة بنصـــوص االتفاقيــة املـــ كور  يف صــياغة التعريـــف 
القـانوين للتعــ ي  خالفـا للمواثيــ  الدوليـة الســابقة الـي تناولــت جتـرمي التعــ ي  وغـريه مــن ضـروب املعاملــة 

 .(71)السيئة
( أبنـ ل أي عمــل ينـت  عنـ  ام او عـ اب شــديد 3/3  التعـ ي  يف املـاد  )وطبقـا هلـ ه االتفاقيـة يعــر 

جسدا كـان أ  عقليـا يلحـ  عمـدا بشـ   مـا بقصـد احلصـو  مـن هـ ا الشـ   او مـن شـ   اثلـ  
علـ  معلومــات او اعــرتا  او معاقبتــ  علـ  عمــل ارتنبــ  او يشــتب  يف انـ  ارتنبــ  هــو او شــ   اثلــ  او 

شـــ   اثلـــ  او عنـــدما يلحـــ  م ـــل هـــ ا األم او العـــ اب ألي ســـب  مـــن  ختويفـــ  او إرغامـــ  هـــو او أي
األسباب يقو  عل  التميي  أا كان نوع  او حتـريب عليـ  او يوافـ  عليـ  او يسـنت عنـ  موملـف رمسـ  او 
أي ش   أخر يتصر  بصفت  الرمسية وال يتضمن  لك أملا او ع ااب  شئا فق  عن العقوابت او ال ي 

 هلال.ينون نتيجة عرضية 
 وطبقا هل ا التعريف ال بد من وجود عناصر ثالثة لن  يتحق  مفهو  التع ي  وه : 

أن ينــــــون القصــــــد مــــــن ارتنابــــــ  التســــــب  يف اآلال  واملعــــــا   البدنيــــــة والنفســــــية لشــــــ   مــــــن  -2
 األش اص.

 أن يرتن  لتحقي  غرضا ما. -1
 وملف العا .أن يرتنب  موملف عا  أو ش   ما يتصر  بناء عل  حتريب من امل -7

( من االتفاقية الـدو  األطـرا  ابختـا  إجـراءات تشـريعية او إداريـة او قضـائية 1/2كما أل مت املاد  )
فعالــة او أيــة إجــراءات أخــرى ملنــ  أعمــا  التعــ ي  يف أي إقلــيم خاضــ  لواليتهــا القضــائية، أيضــا أل مــت 

التفاقيـة تقـدمي تقاريرهـا اىل اللجنــة ( الـدو  األطـرا  يف غضـون ســنة واحـد  مـن بـدء نفــا  ا29/2املـاد  )
 املعنية  االت التع ي  لبيان أهم التدابري الي أجن ت لتنفي  االتفاقية.

أمـــا علــــ  املســــتوى الــــداخل  فقــــد كفــــل املشـــرع الــــداخل  احلمايــــة الدســــتورية للمصــــلحة الــــي أرســــت 
الدستور العراقـ  النافـ  حرمـت  /ج( من73دعائمها االتفاقية األممية ملناهضة التع ي ، فبمقتض  املاد  )

، كمـــا كفلـــت للمتضـــرر حـــ  املطالبـــة ابلتعـــويب عـــن الضـــرر (77)كـــل أنـــواع التعـــ ي  النفســـ  واجلســـدي 
 املادي واملعنوي ال ي أصاب  عل  وف  القانون.

                                                        
جامعة  يف العربية للعلو  ،د.عماد حممود عبيد، جرمية التع ي  )دراسة مقارنة(،اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدري ، -72

 .115-116، ص64،1118ع،17األمنية، مرك  الدراسات والبحوث، الرا ، اجمللد 
( مـن املي ـا  8/2( مـن االتفاقيـة األوربيـة حلقـو  اإلنسـان، املـاد )7)( من اإلعالن الدويل للحقـو  اإلنسـان، املـاد 5املاد ) -71

 العري حلقو  اإلنسان.
( مــن دســتور 51( مــن الدســتور التونســ ، املــاد )17( مــن الدســتور الســوري، املــاد )57/1ويف  ات الصــياغة تقريبــا املــاد ) -77
 مصر.



 

  املصلحة احملمية يف جرمية االةرفاء ال سري )دراسة م ار ة( 

59 

( من قانون العقوابت 777أيضا جتسدت احلماية املوضوعية هل ه املصلحة من خال  الن  يف املاد )
كــل موملــف او منلــف صدمــة عامــة قــا  بتعــ ي  او أمــر بتعــ ي  مــتهم او شــاهد او خبــري علــ  معاقبــة  

حلمل  عل  االعرتا  جبرميـة او لـإلدالء أبقـوا  او معلومـات بشـأهنا او لنتمـان أمـر مـن األمـور او إلعطـاء 
 رأي معن بشأهنا ابحلبس او السجن.

( مــن قــانون 213طبقــا للمــاد  ) –  كمــا جتســدت احلمايــة اإلجرائيــة هلــ ه املصــلحة مــن خــال  جترميــ
اســتعما  الوســائل غــري املشــروعة للتــأثري علــ  املــتهم يف احلصــو  علــ   –أصــو  االاكمــات اجل ائيــة النافــ  

إقــراره كإســاء  املعاملــة او التهديــد ابإليــ اء او اإلغــراء او الوعــد او الوعيــد او التــأثري النفســ  او اســتعما  
 اقري.امل درات او املسنرات او العق

مـــن ضـــروب  ونتيجـــة ملـــا تقـــد  فـــإن االختفـــاء القســـري يعـــد يف حـــد  اتـــ  نوعـــا مـــن التعـــ ي  او ضـــراب  
املعاملـة القاســية او الالنســانية،  لـك أن االعتقــا  أو اخلطــف جيعـل اجملــ  عليــ  معرضـا لصــنو  شــىت مــن 

ألم النفس  الـ ي يتعـر  الع اب واألم النفس  ولو م يق  علي  تع ي  مادي فعال، فضال عن املعا   وا
لــ  كــل مــن أســرت  و ويــ  لعــد  معــرفتهم مبصــريه حيــا أو ميتــا وعــد  قــدر م علــ  إثبــات واقعــة اعتقالــ  أو 

 اختفائ  الي غالبا ما تقابل ابإلننار أو التجاهل من جان  السلطات احلنومية.
 الفرع الثاين: احلق يف عدم املعاملة المأ سا ية

ة املعنية  قو  اإلنسان اىل جان  التع ي  كال من املعاملة القاسية او الالنسانية، حتر  املواثي  الدولي
. لــ لك أكــدت اللجنــة املعنيــة مبناهضــة (76)دون ان تقــو  بتحديــدها او تعريفهــا كمــا هــو احلــا  للتعــ ي 

 التعـــ ي  أن مــــن الصــــع  وضــــ  قائمـــة ابألفعــــا  الــــي تعــــد مـــن ضــــروب املعاملــــة او العقوبــــة القاســــية او
الالانســانية، ســيما ان هــ ه األفعــا  تعتمــد علــ  طبيعــة املعاملــة وشــد ا والغــر  املتــوخ  منهــا،  لــك ان 
النسبية ال قافية قد جتعل من فعل ما ا ا ارتن  يف سـيا  اجتمـاع  او ثقـايف معـن يعـد معاملـة قاسـية او 

علــ  األر  دون فــراش أو ال إنســانية، فإرغــا  حمتجــ  علــ  الوقــو  لســاعات طويلــة وإكراهــ  علــ  النــو  
تعريض  هلواء املنيفات البارد جدا يف الشتاء لساعات طوا  يعد من قبيل املعاملة القاسية او الالإنسانية، 
ولنن السلوك  ات  قد اليشنل معاملة قاسية او ال أنسانية لش   حمتج  آخر لدي  القـدر  علـ  حتمـل 

 . (75)ابلنسبة ل  ه ه الصعوابت او الينون هل ا السلوك اية داللة

                                                        
ضــ  تعريفــا للمعاملــة او العقوبــة القاســية او الالانســانية أبهنــال وجتــدر االشــار  يف هــ ا اخلصــوص إىل أن الفقــ  اجلنــائ  قــد و  -76

التسب  أبم بدين او عقل  شديد من خال  سلوك يصدر عن سلطة رمسية او لصاحلها سواء أكان متعمدا أ  نتيجة إتا  وسواء كـان 
او عقلــ  مــن خــال  ســلطة رمسيــة او لصــاحلها  بقصــد خــاص او بدونــ ، بينمــا عرفــوا املعاملــة او العقوبــة املهينــة أبهنــا التســب  أبم بــدين

  : د  حتقري اجمل  علي  او احل  من قدره أما  نفس  او أما  اآلخرينل
Nowak and MCArthur"united Nations convention Against Torture:A commentary", oxford. 

Oxforduniversitypress,2008,p558 
ن األمرينيــة حلقـــو  اإلنســان يف قضـــية )الوزا اتموريــو( أبن انتهـــاك الســالمة البدنيـــة تطبيقــا لــ لك أوضـــحت حمنمــة البلـــدا -75

والنفسية ل ش اص ينتم  إىل فئة االنتهاكات الي تنطوي عل  درجات خمتلفة، حي  تشمل املعاملة الـي تـرتاوح بـن التعـ ي  وغـريه 
ة وبـدرجات خمتلفـة مـن اآلاثر البدنيـة والنفسـية الـي تتسـب  فيهـا عوامـل من ضـروب اإلهانـة أو املعاملـة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـ

داخلية وأخرى خارجية جي  إثبا ا يف كل حالة من احلاالت، كما أضافت االنمة يف قضيي)آيرش و ريبيتش( أبن  لحـىت يف حـاالت 
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وحرصـــا مـــن اجملتمـــ  الـــدويل علـــ  إحاطـــة املصـــلحة االميـــة بنصـــوص االتفاقيـــة واملتم لـــة  ـــ  اإلنســـان 
مبعاملة إنسانية جدير  ابالحـرتا  بعيـد  عـن الشـد  والقسـو ، فقـد أل مـت الـدو  األطـرا  ابن متنـ  يف أي 

املعاملــة القاســية او الالانســانية الــي  إقلــيم وضــ  لواليتهــا القضــائية حــدوث أي أعمــا  أخــرى مــن أعمــا 
التصل اىل حد التع ي  عندما تق  ه ه األعما  من موملف عا  او ش   أخـر يتصـر  بصـفة رمسيـة 

، وان تضمن قيا  سلطا ا إبجراء حتقيـ  (74)او لر  عل  ارتنا ا او عندما تتم مبوافقت  او سنوت  عنها
اىل االعتقـــاد ابن عمـــل مـــن أعمـــا  املعاملـــة القاســـية او ســـري  ون يـــ  كلمـــا وجـــدت أســـباب معقولـــة تـــدعو 

، وأْن تضمن لنل فرد ُعّر  ألي شـنل مـن (73)الالانسانية قد ارتن  يف إقليم خاض  لواليتها القضائية
أشـــــنا  املعاملـــــة الالانســـــانية يقـــــد  شـــــنوى اىل ســـــلطا ا امل تصـــــة وان تنظـــــر  ـــــا علـــــ  وجـــــ  الســـــرعة 

عل  ه ه االتفاقية أهنا است نت ضمنيا من أعما  جلنة مناهضة التع ي  ما  . بـَْيَد أن ما يؤخ (78)وبن اهة
( مـن 11يتعل  ابملمارسات الالانسانية الي يتعـر  هلـا اإلنسـان، وقـد  كـد  لـك مـن خـال  نـ  املـاد )

  ا ا تلقت اللجنة معلومات موثوقا  ا، يبدو هلا أهنا تتضمن دالئل هلا أسـا -2االتفاقية الي تن  أبن ل
قوي تشري اىل ان تع يبا ميار  عل  حنو مـنظم يف ار  دولـة طـر  تـدعو اللجنـة هـ ه الدولـة التعـاون يف 
دراسة ه ه املعلومات وتقدمي مالحظات بصددها ل ل لك فان الدولة الطر  ال تل   بتقدمي أية معلومات 

ا لالجتهاد نـدعو لتعـديل عن تلك املمارسات الالانسانية يف تقريرها السنوي طبقا لصراحة الن ، وحسم
( من االتفاقية وان تشـمل تلـك املمارسـات الالانسـانية ابهتمـا  اللجنـة علـ  قـد  املسـاوا  11ن  املاد  )

م  أفعا  التع ي . و لك لعد  ورود الن  عليها يف املاد  أنفة ال كر، كما يستنت  من الن  امل كور ان 
ضــروب املعاملــة القاســية او الالانســانية، ممــا لــتم أن ترفــ   واضــعو االتفاقيــة قــد ميــ وا بــن التعــ ي  وســائر

 التقارير وه  تتضمن التع ي  وضروب املعامالت الالانسانية األخرى.
أما عل  املستوى الداخل  فقد كفل املشرع احلماية الدستورية للمصلحة يف عد  التعر  للتع ي  او 

رمي املعاملة غري اإلنسانية وأجـازت للمتضـرر املطالبـة /ج( عل  حت73املعاملة القاسية حينما ن  يف املاد )
 ابلتعويب عن الضرر املادي او املعنوي ال ي أصاب  وفقا للقانون.

وممــا جتــدر مالحظتــ  ان املشــرع العراقــ  م مييــ  مــن حيــ  العقــاب بــن التعــ ي  وضــروب املعــامالت 
( مـن قـانون العقـوابت العراقـ  777اد  )الالانسانية األخرى وه ا ما أشار إليـ  الشـ  األخـري مـن نـ  املـ

الــي نصــت علــ  أنــ  ل... وينــون يف حنــم التعــ ي  اســتعما  القــو  او التهديــد ل ويف  ات االجتــاه ســار 
( من قانون إصـالح النـ الء واملـودعن العراقـ ، إ  أجـاز للن يـل واملـودع تقـدمي 62املشرع العراق  يف املاد  )

                                                                                                                                            
اضطراب نفس  إثناء االستجواابت معاملة ال إنسانية،  غياب اإلصاابت البدنية مينن اعتبار املعا ت النفسية واملعنوية الي يصاحبها=

 لغر  إ ال  اجمل  علي  واحل  من كرامت  وكسر مقاومت  البدنية واملعنويةل. ،وعنصر اإلهانة يتم ل ابخلو  والقل 
.Eur.CourtHR,Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, 

No. 25,p. 66.p167. 
 .( من اتفاقية مناهضة التع ي 24املاد ) -74
  .( من اتفاقية مناهضة التع ي 22املاد ) -73
  .( من اتفاقية مناهضة التع ي 27املاد ) -78



 

  املصلحة احملمية يف جرمية االةرفاء ال سري )دراسة م ار ة( 

42 

 ــت  حــو  إســاء  معاملتـــ  او خمالفــة  قــ  وعلــ  املــدير العــا  ان يبـــت يف الشــناوى إىل املــدير العــا  امل
الشناوى خال  سبعة اا  من اتريخ ورودها إلي ، أي مبع  ان الن  مينـن تطبيقـ  يف حالـة التعـ ي  او 

  .(79)نسانية عل  حد سواءاعند التعر  للمعامالت الال
 املطلب الثالث: الحق يف معرفة الحقيقة

قية الدولية للحماية من االختفاء القسري احل  يف معرفـة حقيقـة ومالبسـات وقـوع جرميـة تنر  االتفا
االختفــاء القســري وحــ  الضــحاا يف تلقــ  ونقــل املعلومــات حتقيقــا  هلــ ه الغايــة، وســري التحقيــ  ونتائجــ  

 .(61)ومصري الش   امل تف 
هليئـات الدوليـة ومنهـا جلنـة وحمنمـة ورغم االعرتا    ا احل  يف القانون الـدويل االنسـاين ومـن بعـب ا

البلدان االمرينية حلقو  االنسان واللجنة املعنية  قو  االنسان التابعـة ل مـم املتحـد  فـان هـ ه االتفاقيـة 
، وعليــ  سنقســم هــ ا املطلــ  اىل (62)هــ  أو  وثيقــة دوليــة حلقــو  االنســان تــن  علــ  هــ ا احلــ  صــراحة

نتـــائ  التحقيـــ  يف ملــرو  االختفـــاء القســري،مث نتنـــاو  يف ال ـــاين فرعن،نبحــ  يف االو  احلـــ  يف معرفــة 
 احل  يف االطالع عل  املعلومات الش صية للم تف  وعل  النحو االة:

 الفرع اال  : احلق يف معرية  رائج الرح يق
 لقد جتسد االهتما  الدويل يف كفالة املصلحة االمية بنصوص االتفاقية الدوليـة للحمايـة مـن االختفـاء
القســـري يف إلـــ ا  الـــدو  االطـــرا  الن تـــوفر آليـــات لضـــمان البعـــدين الفـــردي واجلمـــاع  للحـــ  يف معرفـــة 
احلقيقة، واليتحق   لك إال مـن خـال  ااتحـة الفرصـة للضـحاا او افـراد اسـرهم يف معرفـة التقـد  االـرز يف 

ايتهم مـــن أي انتهـــاك نتـــائ  التحقيـــ  وضـــمان حقهـــم يف املشـــاركة يف مجيـــ  مراحـــل الـــدعوى اجل ائيـــة ويـــ
، ولغـــر  معرفـــة مصـــري الشـــ   امل تفـــ  يتعـــن علـــ  الـــدو  االطـــرا  (61)حلقـــوقهم اثنـــاء ســـري التحقيـــ 

التحقيـــــ  يف مصـــــري ومنــــــان وجـــــود الشـــــ   امل تفــــــ  وحتديـــــدتا، وان ينـــــون هــــــ ا احلـــــ  غـــــري قابــــــل 

                                                        
/اوال( من قانون العقوابت العسنري العراق  الناف  عل  ان  ل يعاق  ابحلبس مد  الت يـد 58ويف  ات املع  نصت املاد  ) -79
 ( اشهر كل من س  رتبة أدر او أهانة او اساء معاملت  خالفا  ل صو  او االنظمة العسنرية ل.7عل  )

40- UNWGEID,General Comment on the definition of enforced disappearance (20 march 
2007),available, p.245. 

41- UNWGEID,General Comment on the right to the truth in relation to enforce disappearance 
", reportedin UNHRCouncil " Report of the working Group on Enforced or Involuntary 
Disappearance.(26january 2011)UNDoc AIHRC116148. 

42  - UNWGEID,statement by UNworking Group on Enforced Disappearance on the occasion of 
the Intermational Day of the Disappearaed (29 August 2007). 
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ج امن االش اص ، وان تضمن الدو  ح  اقارب الضحاا يف معرفة منان رفا م وان تسلم (67)للتصر 
 .(66)امل تفن، وان تتيح الهاليهم فرصة دفنهم وفقا  ملعتقدا م، فضال  عن استنما  ترتيبات احلداد

وتعد رفا  الش   امل تف  دليال  عل  املعاملة الي تلقاها وطريقة اعدام ، ومينن للجهة الي متننت 
، و كيـدا  (65)او عن املنظمة الي ينتمون اليهـامن الع ور علي  ان تقد  معلومات قيمة عن مرتنيب اجلرمية 

( علـــ  انـــ  ل لنـــل ضـــحية احلـــ  يف معرفـــة احلقيقـــة عـــن 16/1هلـــ ه املبـــادئ، نصـــت االتفاقيـــة يف املـــاد  )
ملـــرو  االختفـــاء القســـري وســـري التحقيـــ  ونتائجـــ ، ومصـــري الشـــ   امل تفـــ  وتت ـــ  كـــل دولـــة طـــر  

 التدابري املالئمة يف ه ا الصددل.
 ثاين: احلق يف االعمع على املعلومات الشخصية للمخرفي قسرا  الفرع ال

تلــ   االتفاقيــة الدوليــة للحمايــة مــن االختفــاء القســري الــدو  االطــرا  بضــرور  تنظــيم ســجالت رمسيــة 
واخــــرى مرك يــــة لالشــــ اص االــــرومن مــــن حــــريتهم وحفظهــــا وحتــــدي ها بشــــنل دوري اىل جانــــ  تيســــري 

ات او املؤسســــات القضــــائية او ســــواها مــــن الســــلطات واملؤسســــات االطــــالع عليهــــا مــــن جانــــ  الســــلط
، وان تعــن أي (64)( مــن االتفاقيــة الدوليــة للحمايــة مــن االختفــاء القســري23/7امل تصــة طبقــا للمــاد  )

ش   ي بت ان ل  مصلحة مشروعة يف احلصو  عل  املعلومات لالطالع عليها، كما ينبغ  ان تتضمن 
ت تتعلــ   ويــة الشــ   االــرو  مــن حريتــ  اتريــخ وســاعة ومنــان حرمــان الســجالت املــ كور  علــ  بيــا 

الش   من حريت  والسلطة الي قامت  رمان  من حريت  واسباب احلرمان من احلرية والسلطة الي تراق  
احلرمان من احلرية ومنان احلرمان من احلرية واتريخ وساعة الدخو  يف منان احلرمان من احلرية والعناصر 

الصــلة ابحلالــة الصــحية للشــ   االــرو  مــن احلريــة واتريــخ وســاعة اخــالء ســبيل  او نقلــ  اىل منــان   ات

                                                        
فتح املقرب  اجلماعية واجراء  -أ :/اثنيا( من قانون املقابر اجلماعية العراق  الناف  عل  ان تتوىل اللجنة ماية4نصت املاد  ) -67

املقــرب  اجلماعيــة موثقــة ابالفــال   النشــف عليهــا للتعــر  علــ  هويــة الرفــا  الــي تضــمنها وتنظــيم حمضــر اصــويل يتضــمن معــام وتفاصــيل
تسليم الرفات ل وي الضحية واعاد  دفن رفـات الشـهداء وفـ  مراسـيم تليـ   ـم وتتنفـل الدولـة النفقـات املاليـة  -ب .واالقراص املدجمة

 -د ،يـة الالزمـةاصدار وثيقة حتقي  هوية لنل رفات يتم الع ـور عليهـا يف ضـوء التحقيقـات والفحـوص الطبيـة وامل ترب  -ج ،هل ا الغر 
 .إصدار القرارات املقتضية لتنفي  مهامها املنصوص عليها يف ضوء ه ا البند ورفعها اىل الوزار  الختا  االجراءات القانونية ل

ابن الغـر  مـن تشـري   1114لسـنة  5صصوص ه ا االلت ا  نصت االسباب املوجبة من قانون ياية املقابر اجلماعيـة رقـم  -66
و تســهيل مهمــة البحــ  عــن املقــابر اجلماعيــة الــي اقرتفهــا النظــا  البائــد ولغــر  اعــاد  رفــا م اىل  ويهــم ومبراســيم تليــ  هــ ا القــانون هــ

فتحهـــا وفقـــا  لالحنـــا  الشـــرعية والقـــيم االنســـانية ويايتهـــا مـــن العبـــ  والنـــبش والتنقيـــ  العشـــوائ  ولغـــر   بتضــحيا م وتنظـــيم عمليـــة
ونن فيها واالافظة عل  االدلة اجلرمية وتقدميها اىل القضاء لتسهيل مهمت  يف اثبـات مسـؤولية اجلنـا  التعر  عل  هوات الضحاا املدف

 عن جرائم االابد  اجلماعية والدفن غري الشرع  وغريها من اجلرائم املرتنبة ضد الضحاا.
45-UNGA"Third committee Approves Resolution Conceming Convention on Enforced 

Disappearance,(13November 2006) UNDoc.GAJSHCI3872. 
( من جمموعة مبادئ االمم املتحـد  21املبدأ) ،( من قواعد االمم املتحد  النمو جية الدنيا ملعاملة السجناء3تقابلها املاد  ) -64

من االعالن الدويل للحماية مـن ( 21املاد  ) ،املتعلقة  ماية االش اص ال ين يتعرضون الي شنل من اشنا  االحتجاز او السجن
 االختفاء القسري.
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احتجــاز اخــر ويف حالــة الوفــا  بيــان ملــرو  واســباب الوفــا  واجلهــة الــي نقلــت اليهــا واملنــان الــ ي نقــل 
 .(63)والسلطة املسؤولة عن نقل 

ن املعلومــات الش صــية الــي اد ضــما ت بشــأتمــ( ابع29وتلــ   االتفاقيــة الــدو  االطــرا  يف املــاد  )
جتمـــ  لغــــر  البحــــ  عــــن الشــــ   امل تفــــ  وعـــد  معاجلتهــــا او اســــت دامها او خت ينهــــا الغــــرا  غــــري 
مشروعة، بيد ان  جيوز است دا  تلك املعلومـات يف االجـراءات اجل ائيـة املتعلقـة جبـر  االختفـاء القسـري او 

يتماشـ  مجـ  املعلومـات الش صـية  نْ أل  التعويب وينبغ  ليمار  الش   امل تف  حق  يف احلصو  ع
 ومعاجلتها واست دامها وخت ينها م  حقو  االنسان واحلرات االساسية وكرامة الش   االنسانية. 

اما عل  املستوى الداخل  فان  يتعن عل  الدو  االطرا  ضمان البعدين الفردي واجلماع  يف معرفة 
واعالمهــم واجملتمــ  بــ لك مــن خــال  انشــاء جلــان حتقيقيــة أو جلــان اخــرى  احلقيقيــة فيمــا حــدث للضــحاا

للتحقي  واثبات الوقائ  الي حتي    ه االنتهاكات لنـ  ينـون ابالمنـان التحقيـ  عـن الوقـائ  واحليلولـة 
ر ، وقـد جتسـد  لـك ابهتمـا  املشـرع العراقـ  ابملصـلحة االميـة يف قـانون يايـة املقـاب(68)دون اختفاء االدلة

، ا  تتوىل اللجنة املشـنلة مبوجـ  هـ ا القـانون اصـدار وثيقـة حتقيـ  هويـة 1114( لسنة 5اجلماعية رقم )
، حيـ  تقـو  اللجنـة (69)لنل رفـات مت الع ـور عليهـا يف ضـوء التحقيقـات والفحوصـات الطبيـة وامل تربيـة 

لضــحية مــ  االوليـــات بت ويــد منتــ  االســتعالمات يف الــوزار  بنســ ة مــن قرارهـــا اخلــاص بتحقيــ  هويــة ا
 .(51)والواثئ  املتعلقة  ا ومجي  مامت الع ور علي  من نقود واشياء تعود للضحية

                                                        
47- UNCom HR,"Study on the Right to the Truth,Report of the office of the United Nations 

High Commissioner for Human Rights (8Februay 2006)UNDOc.EICN.41 2006191,Yasmine NAQ" 
The right to thetruth in intermational law:fact or fiction on " – intermational review of the Red 
cross,volum 88,number 862,june,2006,p.269, juan Mendez,an Argentinean Human rights lawyer the 
President of the intemational Center of Transitional justice. 

جلنــة حتقيــ  لالستقصــاء  12/2/1111يف  1111/ 21مبوجــ  القــرار رقــم  شــنلت حنومــة الــرئيس اللبنــاين ســليم احلــ  -68
وحتديد مصائرهم وقد  لفت من مسؤولن امنيـن ومنحـت  2991-2935عن مصري امل طوفن خال  احلرب اللبنانية للفرت  من عا  

نتيجـة التصـفية  ،املفقـودين وامل طـوفن آنـ اك نتيجـة للتحركـات واملطالـ  الـي قـا   ـا  وو ،مهلة سـتة اشـهر الجنـاز املهـا  املوكلـة اليهـا
حي  توصـلت اللجنـة اىل وجـود عـدد مـن املقـاير اجلماعيـة ع ـر فيهـا  ،بن كافة املنظمات واجلماعات املسلحة آن اك اجلسدية املتبادلة
تمارات يف كافـة خمـافر قـوى بينما مت القاء البعب االخر منها يف البحر ا  دعت اللجنـة  وي املفقـودين ا  مـلء اسـ ،عل  بعب اجل  

ومراجعـة القضـاء امل ـت  الثبـات الوفـا  بصـور  قانونيـة وفقـا لقـانون  ،االمن الداخل  يف املناط  والقرى وفقا للنمو ج امل ص  لـ لك
 .11ص،1112،بريوت ،دار النهار ، اكر  احلرب يف النظا  القانوين اللبناين،ن ار صاغية،2995املقابر اجلماعية اللبناين لعا  

تشـنل وزار  حقـو  االنسـان  /اوال( مـن قـانون يايـة املقـابر اجلماعيـة العراقـ  النافـ  أبن ل4نصت املاد  ) ويف ه ا السيا  -69
قا  يسمي  رئيس حمنمة استئنا  املنطقة وعضو ادعاء عا  تسـمي  دائـر   :جلنة من منطقة املقابر اجلماعية برائسة مم ل عنها وعضوية

 ب  شرطة تسمي  وزار  الداخلية ومم ل عن اجمللس البلدي يسمي  االاف  امل ت  ل.وضا املدع  العا 
اوال : تقو  اللجنة بت ويد منتـ   ( من قانون ياية املقابر اجلماعية العراق  الناف  ابن ل8وبصدد ه ا االلت ا  نصت املاد  ) -51

ضـحية مـ  االوليـات والواثئـ  املتعلقـة  ـا ومجيـ  مـامت الع ـور عليـ  مـن االستعالمات يف الوزار  بنس ة من قرارها اخلاص بتحقي  هويـة ال
ت ويـــد منتـــ  املفقـــودين يف الـــوزار  وغريهـــا مـــن اجلهـــات  -أ :اثنيـــا : يتـــوىل منتـــ  االســـتعالمات مـــاية ،نقـــود واشـــياء تعـــود للضـــحية

ت ويــد ورثــة الضــحية بنســ ة مــن  -ب ،االخــرى امل تصــة بنســ ة مــن قــرارات حتقيــ  هويــة الضــحية ومجيــ  املعلومــات املطلوبــة والواثئــ 
 ،مــن هـ ه املــاد  والفقـر  )أ( مـن هــ ا البنـد مــ  النقـود واالشـياء الــي تعـود للضــحية (عليهـا يف البنـد )اوال الواثئـ  واملسـتندات املنصــوص

الش صـــية او حمنمـــة املـــواد ومجيـــ  املعلومـــات املطلوبــة والواثئـــ  االخـــرى اىل حمنمـــة االحــوا   حتقيـــ  هويــة الضـــحية ارســا  وثيقـــة -ج
 .اصدار حجة وفا  للرفات الي مت الع ور عليها من املقرب  اجلماعية وفقا  للقانونل حس  االختصاص عند الطل  لغر  الش صية
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كمــا مــنح القــانون لورثــة الضــحية حــ  الطعــن يف قــرار اللجنــة حــو  حتقيــ  هويــة الضــحية امــا  حمنمــة 
  اا  مـن اتريـخ االحوا  الش صية الي يق  موق  املقرب  اجلماعيـة ضـمن اختصاصـها املنـاين خـال  عشـر 

التبليو ابلقرار وينون احلنم الصادر من االنمة قابال  للطعن في  لدى حمنمة املنطقة االستئنافية بصـفتها 
التميي ية خال  مخسة عشر يوما  من اتريـخ التبليـو بـ ، والجـل ضـمان احلـ  يف معرفـة التقـد  االـرز ونتـائ  

القســـري علـــ  معرفـــة التقـــد  االـــرز ونتـــائ  التحقيـــ   التحقيـــ ، يتعـــن ان اليقتصـــر حـــ  ضـــحاا االختفـــاء
فحســـ ، بـــل هلـــم ايضـــا  احلـــ  ابملشـــاركة يف التحقيـــ  ويف حماكمـــة مجيـــ  املســـؤولن عـــن اجلرميـــة. ويف مجيـــ  

، وان توفر احلماية الالزمة ويف نطا  واسـ  ضـد (52)مراحل الدعوى مبا يف  لك احل  يف الطعن ابالحنا 
 ء سري الدعوى.انتهاك حقو  الضحاا اثنا

 المبحث الثاني: ذاتية االختفاء القسري

إن مم لــ  الســلطة العامــة هــم منلفــون دون غــريهم أبداء وملــائفهم حســ  اختصاصــا م، ولنــ  تعــد 
أعماهلم قانونية البد وان تستهد  الصاحل العا  ومن مث ينون الفعـل متطابقـا مـ  سـائر القواعـد الشـنلية 

ن يربر ه ا الفعل ويبيح  يف حاالت أست نائية حىت لو كان في  مسا   قـو  املقرر  قانو ، أي أن القانو 
الفرد ال ي وض  لـ  ابعتبـاره فعـال مشـروعا يـؤدي مـن خاللـ  املوملـف األعمـا  الومليفيـة املنلـف  ـا مـن 

 . (51)السلطة
صـل وحـدود ملموسـا  إال أن هنـاك فوا اومهما كان التشاب  موجودا  يف االجراءات والتـداخل بينهـا واقعـ

، وغالبا  ما ي ور (57)متي  كل منها عن األخرى وتعطيها مالمح وخصائ  ختتلف عن ابق  اجلرائم األخرى
اللـــبس بـــن االختفـــاء القســـري وجمموعـــة مـــن االجـــراءات االخرى،،لـــ ا ســـو  نعـــر  فيمـــا يلـــ  لـــبعب 

د أطر كل فاصلة الي تقيد الاالجراءات الي تتشاب  م  االختفاء القسري م  بيان الفوار  اجلوهرية واحلدو 
 من  وسو  نبن  اتية االختفاء القسري يف مطلبن وعل  النحو االة:
 املطلب االول: جريمة االختفاء القسري والقبض والتوقيف

فعال جرميا  ينبغ  ان ينون  –اعتمادا عل  وملائفهم  –لن  ينون الفعل الصادر عن مم ل  السلطة 
نل احـــدى جـــرائم االعتـــداء علـــ  احلريـــة الفرديـــة، كجرميـــة التعـــ ي  او هلـــ ا الفعـــل خصـــائ  معينـــة تشـــ

اسـتعما  القــو  او االعتـداء علــ  حرمـة احليــا  اخلاصــة، ونظـرا  الن بعــب االجـراءات الــي متـس  ريــة الفــرد  

                                                        
الطعـن بقـرار اللجنـة حـو  حتقيـ   لـ  لورثـة الضـحية–العراقـ  أبنـ  ل  ( مـن قـانون املقـابر اجلماعيـة3نصـت املـاد  ) ابملقابـل -52

ضـمن اختصاصـها املنـاين خـال  عشـر  اا  مـن اتريـخ  الـي يقـ  موقـ  املقـرب  اجلماعيـة لـدى حمنمـة االحـوا  الش صـية ية الضحيةهو 
خـال  مخسـة عشـر  بصـفتها التميي يـة وينـون احلنـم الصـادر مـن االنمـة قـابال للطعـن لـدى حمنمـة املنطقـة االسـتئنافية ،التبيليو ابلقرار

 .ب  ليوما  من اتريخ التبليو 
، 1113د.عبـــد احلنـــيم  نـــون الغـــ ا ، احلمايـــة اجلنائيـــة للحـــرات الفردية)دراســـة مقارنـــة(، منشـــأ  املعـــار ، اإلســـنندرية،  -51

 .299ص
مهند عار  صوان، القبب يف التشـري  اجل ائـ  الفلسـطيين، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتري، كليـة الدراسـات العليـا جبامعـة  -57

  .49، ص1113  بلس، ،النجاح الوطنية
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كالقبب او التوقيف او االحتجاز او احلبس قد تتشاب  مـ  االختفـاء القسـري، لـ ا فقـد أر ينـا افـراد هـ ا 
 ل  للتميي  بن االختفاء القسري وما قد يتاشب  مع  من اجراءات يف فرعن وعل  النحو االة:املط

 الفرع اال  : االةرفاء ال سري  ال بض
يعـــد القـــبب إجـــراءا  خطـــريا النـــ  يتضـــمن املســـا  ابحلـــرات الفرديـــة الـــي تضـــ  التشـــريعات امل تلفـــة 

احلمايـــة، لــ لك تســع  خمتلـــف القــوانن اىل بيـــان  ضــما ت حلمايتهــا وكفالتهـــا وحتيطهــا بســياج متـــن مــن
  ممارسة ه ا حاحلاالت الي مينن ان يتم مبناسبتها القبب عل  االفراد، وك لك حددت اجلهات الي هلا 

، ويتفــ  القــبب مــ  االختفــاء القســري يف ان كــل منهمــا ينطــوي علــ  منــ  الفــرد مــن (56)االجــراء اخلطــري
ت ــ   ــ  الضـــحية دون ان ينــون هنـــاك حنــم ج ائــ  قـــد صــدر مـــن الــ هاب واالاب وان كــل منهمـــا ي

حمنمة أو هيئة قضائية اخرى، وم   لك فان هناك فوار  جوهرية بن القبب واالختفاء القسري نوج هـا 
 عل  النحو االة:

 مت حي  الطبيعة ال ا و ية لإلجراء. .3
ة لتقييـد حريـة املـتهم املقبـو  القبب اجراء من اجراءات التحقي  يقصـد بـ  اختـا  االحتياطـات الالزمـ

، متهيــدا  الحضـاره امـا  سـلطة التحقيــ ، (55)عليـ  ووضـع  حتـت تصـر  اجلهــة امل ولـة ابلقـاء القـبب عليـ 
وســواء مت القــبب يف مســنن او حمــل عمــل او دائــر  ومنعــ  مــن مغادرتــ ، وال ــم وســيلة القــبب فــاملهم ان 

ن سلطة خمتصة، ا  االختفاء القسري فهو اجـراء الميـار  القبب قد مت خالفا  الراد  املتهم بناء عل امر م
 ــ  انســان مــتهم جبرميــة مــا، فهــو ال ينلفــ  نــ  تشــريع  يف الدســتور والقــانون والتقــره الشــرائ  الســماوية 

 واملواثي  الدولية.
 مت حي  السلطة املخرصة ابختاذ االجراء. .1

نمـــة امل تصـــة او االشـــ اص او يصـــدر امـــر القـــبب يف الظـــرو  العاديـــة مـــن قـــا  التحقيـــ  او اال
، (54)اهليئات املمنوحة سلطة حمنمة او سلطة قاض  او االق  او أي عضو من اعضـاء الضـب  القضـائ  

لــرئيس  2945لســنة  6امــا يف الظــرو  االســت نائية فقــد اجــاز قــانون الســالمة الوطنيــة العراقــ  امللغــ  رقــم 
شتب  بسلوكهم ا ا كان يف  لك خطور  عل  االمن العا  اجلمهورية او ملن وول  اصدار أوامر قبب عل  امل

امللغ  للمحافظن ولرؤساء الوحدات  2949لسنة  259، ك لك خو  قانون االافظات العراق  رقم (53)

                                                        
، دار النتـــ  للطباعـــة والنشـــر، 1عبــداالمري العنيلـــ  ود. ســـليم ابـــراهيم حربــة، شـــرح قـــانون اصـــو  االاكمــات اجل ائيـــة، ج -56

 .276، ص2981جامعة املوصل،
 .113، ص2998سعيد حس  ي عبدي، شرح قانون اصو  االاكمات اجل ائية، دار احلنمة، املوصل،  -55
( من قانون اصو  االاكمات اجل ائية العراق  للقاض  او االنمـة إصـدار امـر القـبب علـ  91خولت املاد  )اتكيدا  ل لك  -54

( لســنة 259( مــن قــانون االدعــاء العــا  العراقــ  رقــم )71أي شــ   او توقيفــ  ويف االحــوا  الــي جييــ  فيهــا القــانون، كــ لك املــاد  )
اجلرائم املشهود  مبا تتضمن  تلك الصالحية من إصـدار امـر علـ  االشـ اص أو  لعضو االدعاء العا  صالحية قاض  حتقي  يف 2939

 ( من قانون اصو  االاكمات  ات الصالحية للمسؤو  يف مرك  الشرطة بناء عل  حاالت معينة.51تفتيشهم، ك لك خولت املاد  )
أي اشـار  لت ويـل رئـيس الـوزراء  1116سـنة ل 2( من قانون الدفاع عـن السـالمة الوطنيـة رقـم 7يف حن التوجد يف املاد  ) -53

صالحية القبب عل  االش اص يف حالة الطوارئ بل منح صالحية توقيـف او احتجـاز املشـتب  بسـلوكهم وتفتيشـهم او تفتـيش منـازهلم 
 ال   لـك اجـازواماكن عملهم ولـرئيس الـوزراء ختويـل هـ ه الصـالحية او غريهـا اىل مـن وتـارهم مـن القـاد  العسـنرين او املـدنين، صـ
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االدارية كافة صالحية اصدار أوامر القبب و لك يف حالـة وقـوع حـوادث خملـة ابالمـن العـا  او التحـريب 
 .(58)افقة وزير الداخليةعل  وقوعها بعد استحصا  مو 

علي  فان االصل يف القبب صدوره من السلطة القضائية ومادون  لك يعد حالة است نائية ينبغ  عد  
التوس  فيها او القيا  عليها حفاملـا  علـ  احلقـو  واحلـرات الش صـية، صـال  االختفـاء القسـري الـ ي 

علــ  وجــ  اخلصــوص املوملفــون الــ ين يرتنــ  عــاد  مــن قبــل مــوملفن عمــومين ميارســون ســلطة عامــة، و 
مي لون الدولة يف مباشر  اعما   ات طبيعة قسرية، ويقصد ب لك املوملفون القائمون عل  العدالة اجلنائيـة 

 )املوملفون العاملون يف حقل البح  عن اجلرائم والتحقي  فيها(.
 مت حي  الغاية مت االجراء. .1

ر، الغايــة منــ  امــا  مــن ســالمة التحقيــ  وضــمان القــبب مــاهو اال وســيلة الجبــار املــتهم علــ  احلضــو 
وجوده حتت تصر  القضاء او خشية العب  أبدلة اجلرمية او للمحافظة علي  من أي اعتداء قد يتعر  ل  

 من الضحية او  وي  او  د  منع  من الفرار متهيدا  الستجواب  من اجلهة امل تصة.
راه الضــحية علــ  تغــري رأيــ  او عقــااب لــ  علــ  صــال  االختفــاء القســري الــ ي ينــون الغــر  مــن إكــ

موقفــ ، فهومي ــل أقصــ  درجــات الع لــة عــن  ويــ  وعـــن كــل مــا يف حياتــ ، وتــرتب  حيــا  الضــحية بقـــانون 
اقصائ  عن دائر  احلماية القانونية واختفائ  عن اجملتمـ  حمرومـا  عدَ ب، ا  يصبح (59)امل ف  ال بقانون احليا 

ريـة اسـرية، وحـىت ا ا م ينـن املـوت هـو مـذ  الضـحية،فأن االاثر اجلسـدية من مجي  حقوق ، واقعـا  حتـت 
والنفسية   ا الشنل من اشنا  التجريد من الصفة االنسانية والوحشـية والتعـ ي  اللـ ين يقـرت ن بـ  يف  

 ك ري من االحيان تظل حاضر .
 مت حي  مد  االجراء. .4

قــ  بوضــ  املــتهم حتــت تصــرف  مــد  الت يــد عــن القــبب امــر يصــدره قاضــ  التحقيــ  او االنمــة او اال
اربعة وعشرين ساعة، ومقتضاه تقييد حريـة املـتهم الش صـية يف احلريـة واالنتقـا  وابقائـ  حتـت يـد السـلطة 

، اما االختفاء القسري فان الفرت  ال منية تنون عل  (41)القائمة ابلتحقي  الفرت  ال منية الالزمة لالستجواب
                                                                                                                                            

( ل لرئيس اجلمهورية مىت اعلنت حالة الطوارئ ان 7قانون الطوارئ املصري لرئيس اجلمهورية القبب عل  االفراد حي  نصت املاد  )=
 وض  قيود عل  حرية االش اص يف االجتماع واالنتقا  واالقامة واملرور يف اماكن او اوقـات :يت   أبمر كتاي او شفوي التدابري االتية

معينة والقـبب علـ  املشـتب   ـم او اخلطـرين علـ  االمـن والنظـا  العـا  واعتقـاهلم والرتخـي  يف تفتـيش االشـ اص واالمـاكن دون التقيـد 
 ...ل..ابحنا  قانون االجراءات اجلنائية وك لك تنليف أي ش   بتأدية أي عمل من االعما 

املعــد  علــ  ختويــل االــاف  أو القــائم مقــا  او  1118لســنة  16صــال   لــك م يــن  قــانون االافظــات غــري املنتظمــة رقــم  -58
( علــ  ان للمحــاف  او 67/1( واملــاد  )1/اثنيــا/6( واملــاد  )9/2مـدير الناحيــة صــالحية القــبب علــ  االشــ اص، فقــد بينـت املــاد  )

ود االداريـة للمحافظـة او القائممقاميـة او للقائم مقا  او مدير الناحية ان يمـر الشـرطة ابجـراء التحقيـ  يف اجلـرائم الـي تقـ  ضـمن احلـد
الناحيــة وفقــا للقــانون، وتقــد  اورا  التحقيــ  اىل القاضــ  امل ــت  علــ  ان يــتم اعــال  االــاف  او القــائم مقــا  او مــدير الناحيــة بنتيجــة 

 التحقي .
عراقيـة حلقـو  االنسـان،العدد االو ، عمر بدر، الة عـن سـجناء الـرأي عـرب التاريخ،اجمللـة العراقيـة حلقـو  االنسـان،اجلمعية ال -59
 .74،ص1111بغداد،

( مــن قــا نون االجــراءات اجلنائيــة الليــيب 221( مــن قــانون اصــو  االاكمــات اجل ائيــة العراقــ  واملــاد  )217تقابلهــا املــاد  ) -41
 ( من قانون االجراءات اجلنائية املصري.14واملاد  )
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فهـو االختفـاء القسـري اجل ئـ  او االـدد  –تفاء القسري النل  او املؤبد، اما ال ـاين االخ –نوعن: االوىل 
املد ، ا  يتحق  االختفاء القسري النل  عندما يتم القبب او االعتقـا  دون سـب  قـانوين مشـروع يـن  

وى عليـــ  قـــانون الدولـــة وتطـــو  املـــد  ويلقـــ  الضـــحية حتفـــ  حتـــت التعـــ ي ،فيتم دفنـــ ، وا ا اقيمـــت الـــدع
الجالء مصائرهم فتنون جمرد  وال يوجد مرتن  هلا رغم ان اجلمي  يدركون من هو اجلاين ال ي يوجهون 

 الي  اال ا .
اما االختفاء القسري اجل ئ  فيتحق  ا ا اعرت  الش   املعتقل )امل تف  قسرا( بدون سـب  قـانوين 

تايل ينون االختفاء ج ئيا وه  الفرت  حتت وطأ  التع ي ، فسينون مقبوضا  علي ، ويقد  للمحاكمة وابل
 .(42)السابقة عل  االعرتا 

 الفرع الثاين: االةرفاء ال سري  الروقيف
التوقيـــف )احلـــبس االحتيـــاط ( هـــو ســـل  حريـــة املـــتهم مـــد  مـــن الـــ من حتـــددها مقتضـــيات التحقيـــ  

تت ـــ ها ســـلطة او هـــو إجـــراء مـــن االجـــراءات االحتياطيـــة الـــي (41)ومصـــلحت  وفـــ  ضـــواب  قررهـــا القـــانون
التحقيــ  ضــد املــتهم مبقتضــاه يــتم ســل  حريتــ  لفــرت  معينــة لــددها القــانون عــن طريــ  ايداعــ  يف احــدى 

 املنشذت العقابية اثناء نظر الدعوى او حىت صدور احلنم النهائ  يف التهمة املسند  الي .
د او علــ  املســا  همــا ينطــوي علــ  ســل  حلريــة الفــر تفــاء القســري مــ  التوقيــف يف ان كليويتفــ  االخ

 ا، أي مبع  تقييد حلرية الفرد سواء يف احلركـة او يف التنقـل، ابيداعـ  يف منـان غـري معـرو  يف االختفـاء 
القسري وحمدد يف التوقيف، كما ان كليهمـا يت ـ  دون ان يصـدر ضـد امل فـ  او املوقـو  احنـا  سـالبة 

 فاء القسري مينن امجاهلا عل  النحو االة:هناك بعب الفوار  بن التوقيف واالخت نَّ أللحرية، بيد 
 مت حي  الطبيعة ال ا و ية لمجراء. .3

التوقيـــف اجـــراء مـــن اجـــراءات التحقيـــ  يقـــو  علـــ  واقعـــة اجراميـــة معينـــة تـــربره وا ـــا  موجـــ  ملرتنبهـــا، 
ويستند يف الظـرو  العاديـة لـن  مـن نصـوص قـانون اصـو  االاكمـات اجل ائيـة، ويف الظـرو  االسـت نائية 

 .(47)1116( لسنة 2يستند اىل نصوص قانون الدفاع عن السالمة الوطنية العراق  رقم )
 مت حي  االساس ال ا وين ال ي يسرند اليه االجراء. .1

ا ا كــــان التوقيــــف الــــ ي تت ــــ ه ســــلطات التحقيــــ  يســــتند اىل ا ــــا  املــــتهم ابرتنــــاب جرميــــة حمــــدد  
ملنملــة، فــان فعــل االختفــاء القســري لــيس لــ  أي منصــوص عليهــا يف قــانون العقــوابت او احــد القــوانن ا

                                                        
 .25 القانون الدويل والواق  العري، مصدر ساب ، صد.عبد احلسن شعبان، االختفاء القسري بن -42
، كـــ لك د. عبـــد الـــرحيم 741، ص2984د. فوزيـــة عبـــد الســـتار، شـــرح قـــانون االجـــراءات اجلنائيـــة، دار النهضـــة العربيـــة، -41

 .219،ص2996صدق ، احلبس االحتياط ، دراسة حتليلية مقارنة، منتبة النهضة العربية،
الــدفاع عــن الســالمة الوطنيــة العراقــ  علــ  ختويــل رئــيس الــوزراء يف حالــة الطــوارئ ويف حــدود  ( مــن قــانون7نصــت املــاد  ) -47

بعــد استحصــا  مــ كر  قضــائية للتوقيــف او التفتــيش يف احلــاالت امللحــة للغايــة  –منطقــة اعالهنــا ابلســلطات االســت نائية ومنهــا: ل اوال  
اجلــرائم املشــهود  او الــتهم ال ابتــة ابدلــة او قــرائن كافيــة فيمــا وــ  االنتقــا  وضــ  قيــود علــ  حريــة املــواطنن او االجانــ  يف العــرا  يف 

والتجوا  والتهجري واملرور والسفر من واىل العرا  ويل او است دا  االسلحة وال خائر واملواد اخلطر  ومينـن احتجـاز املشـتب  بسـلوكهم 
 وتفتيشهم او تفتيش منازهلم واماكن عملهم....ل.
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تنظيم قانوين يف القوانن العادية او القوانن االست نائية بل جر  مبقتض  املواثي  الدوليـة واالقليميـة وال مـت 
الــدو  االطــرا  يف االتفاقيــات اخلاصــة ابالختفــاء القســري ابلــن  علــ  جترميــ  يف تشــريعا ا وفــر  اشــد 

 .(46)العقوابت علي 
 مت حي  السلطة اآلمر  ابختاذ االجراء. .1

يصــدر امــر التوقيــف مــن ســلطات التحقيــ  او االاكمــة وينظمــ  قــانون اصــو  االاكمــات اجل ائيــة، امــا 
 فعل االختفاء القسري فان  يصدر من موملفن او افراد.

 مت حي  مد  االجراء. .4
يمـر بتوقيـف املـتهم  نْ أاق  للقاضـ  ( من قانون اصو  االاكمات اجل ائية العر 219وفقا حلنم املاد  )

جبرميـة معاقـ  عليهـا ابحلــبس مـد  ت يـد علـ  ثــالث سـنوات او السـجن املؤقـت او املؤبــد مـد  الت يـد علــ  
مخســة عشــر يومــا يف كــل مــر  او يقــرر اطــال  ســراح  بتعهــد مقــرون بنفالــة او بــدوهنا، والجيــوز ان ي يــد 

، وا ا اقتضــ  احلــا  (45)االقصــ  للعقوبــة املقــرر  للجرميــة جممـوع مــد  التوقيــف عــن ســتة اشــهر او ربــ  احلــد
متديـد التوقيـف اك ـر مــن سـتة اشـهر، فعلـ  القاضــ  عـر  االمـر علـ  حمنمــة اجلنـاات لتـأ ن لـ  بتمديــد 
التوقيــف مــد  التتجــاوز ربــ  احلــد االقصــ  للعقوبــة او تقــرر اطــال  ســراح  بنفالــة او بــدوهنا، امــا ابلنســبة 

ن من االختفاء، االختفـاء القسـري النلـ  وهـو لفـرت  غـري حمـدد  هناك نوعا –سب  كما  –لفعل االختفاء 
 املد  واالختفاء اجل ئ  قد ينون لفرت  حمدد  ويف اغل  االحوا  ينون اختفاء لفرت  زمنية طويلة.

 مت حي  الطعت مت االجراء. .5
للمتهم ول وي العالقة متييـ  /أ( من قانون اصو  االاكمات اجل ائية العراق  جيوز 145مبقتض  املاد  )

( من قانون االجراءات اجلنائية 246ايضا اجازت املاد  )(44)االوامر الصادر  من قاض  التحقي  ابلتوقيف

                                                        
( مـــن االتفاقيـــة الدوليـــة للحمايـــة مـــن 3/2( مـــن االعـــالن الـــدويل للحمايـــة مـــن االختفـــاء القســـري، واملـــاد  )6)نـــ  املـــاد   -46

 االختفاء القسري.
... جيوز توقيف العسنري ملد  -( من قانون اصو  االاكمات اجل ائية العسنري عل  ان  لاوال17يف حي  نصت املاد  ) -45

( سبعة اا  ا ا كان  ئ  ضاب  او ضاب  صف وملـد  الت يـد علـ  عشـر  3وملد  الت يد عل  ) الت يد عل  ثالث اا  ا ا كان ضابطا
ا ا انقضت املد  املعينة للتوقيف املنصوص عليها يف البند اوال قبل انتهـاء التحقيـ  فلسـلطة التحقيـ  ان  -اا  ا ا كان جندا.....اثنيا

  واحد وجي  خال  ه ه املد  اهناء التحقي  والبت يف مصري املوقـو  سـواء ابخـالء تطل  من املشاور القانوين متديد مد  التوقيف ملر 
ا ا اقتض  متديد التوقي  الك ر من املد  املنصوص عليهـا يف البنـدين اوال  واثنيـا  مـن هـ ه  -سبيل  ابحالت  اىل االنمة العسنرية... اثل ا  

لطة التحقي  ايداع االورا  التحقيقية اىل االنمة العسنرية امل تصة لتقرير املاد  بسب  غمو  القضية او الجل استنما  االدلة،فلس
( مـن قـانون اصـو  االاكمـات اجل ائيـة 23ما يقتض  سواء بتمديد التوقيف ملد  تعينها او اخالء سبيل املوقـو  ل. كمـا نصـت املـاد  )

يـد علـ  مخسـة عشـر يومـا، وعلـ  القـائم ابلتحقيـ  او اجمللـس الجيوز توقيف رجل الشرطة مد  ت   -لقوى االمن الداخل  عل  ان  ل اوال
آلمر الضب  االعل  متديد مد  التوقيف املنصوص عليها يف البند اوال  -التحقيق  املباشر  فورا  ابلتحقي  يف التهمة املسند  الي ....اثنيا  

تضـ  التحقيـ  متديـد التوقيـف الك ـر مـن املـدد املقـرر  ( تسـعن يومـا،وا ا اق91من ه ه املاد  ملتطلبات التحقيـ  علـ  ان الت يـد علـ  )
 فيعر  االمر عل  حمنمة قوى االمن الداخل  امل تصة ل.

/ أ( من قانتون اصو  االاكمات اجل ائية العراق  عل  ان  ل جيوز الطعن متيي ا امـا  حمنمـة اجلنـاات مـن 145نصت املاد  ) -44
در  مــن حمنمــة اجلــنح يف دعــاوى امل الفــات ويف القــرارات الصــادر  مــن قاضــ  التحقيــ   وي العالقــة... يف االحنــا  والقــرارات الصــا

 خال  ثالثن يوما تبدأ من اليو  التايل لتاريخ صدورها ل.
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املصري التظلم من االوامر الصادر  ابحلبس االحتياط  سواء كانت االوامـر الصـادر  تتعلـ  جبـرائم مـن نـوع 
 .(43)جناات او جنح

ن قــرار االختفــاء القســري فنمــا ســبقت االشــار  اليــ  ابنــ  لــيس هنــاك أي تنظــيم امــا ابلنســبة للــتظلم مــ
قانوين داخل  حلماية االش اص من االختفاء القسري عل  الرغم من انضما  العرا  اىل االتفاقية الدولية 

 .1121لسنة  23مبوج  القانون رقم  1114للحماية من االختفاء القسري لعا  
 الضماانت اخلاصة به.مت حي  مكان االحرجاز    .6

بن املشرع الضواب  القانونية لتنفي  امر التوقيف فوض  عد  اجراءات يتعن اتباعها يف اقامة املوقوفن 
ومعــاملتهم، وكفــل هلــم ايضــا عــد  ضــما ت وأضــف  عليهــا طابعــا  دســتورا ابعتبــار ان املوقــو  م يصــدر 

كمـا وضـ  املشـرع قاعـد  جـواز خصـم مـد  التوقيـف   حنم ابدانت ، ومن مث فهو مسـتفيد مـن قرينـة الـرباء ،
مـــن العقـــوابت الســـالبة للحريـــة او العقـــوابت األخـــف، لي فـــف مـــن وطـــأ  نظـــا  التوقيـــف، امـــا االختفـــاء 

 القسري فينف  يف منان جمهو  بال ضما ت.
 املطلب الثاني: جريمة االختفاء القسري واالحتجاز والعقوبات السالبة للحرية

اء القســري واالحتجــاز والعقــوابت الســالبة للحريــة قاســم مشــرتك ابهنــا تنطــوي علــ  جيمــ  بــن االختفــ
سل  حلرية الفرد او عل  املسا   ا، او يرتت  عليهـا تقييـد حلريـة الفـرد سـواء يف احلركـة او يف التنقـل، ا  
ـــــة الســـــالب ـــــتم ايداعـــــ  يف منـــــان غـــــري معـــــرو  يف االختفـــــاء القســـــري وحمـــــدد يف االحتجـــــاز ويف العقوب ة ي

للحريــة،لنن رغــم  لــك تــربز بعــب الفــوار  بــن االختفــاء القســري واالحتجــاز والعقوبــة الســالبة للحريــة، 
 ومينن اجيازها يف فرعن وعل  النحو االة:

 الفرع اال  : االةرفاء ال سري  االحرجاز
 1116لســنة  2( مــن قــانون الــدفاع عــن الســالمة الوطنيــة رقــم 7م يعــر  املشــرع العراقــ  يف املــاد  )

املقصود )ابحلج ( فهو اجراء وقائ  تت  ه اجلهات االمنية ازاء املشتب  ب  ال ي ترى في  ان  من اخلطرين، 
و لــك ملــد  غــري حمــدد ،  ــد  االافظــة علــ  االمــن والنظــا  العــا  يف حالــة اعــالن الطــوارئ ويرتتــ  علــ  

ان يسـبق  قـبب فهمـا مرتادفـان، ا  اختا  ه ا االجراء من  الش   من احلركـة يف منـان معـن واليشـرتط 

                                                        
( من قانون االجـراءات اجلنائيـة املصـري علـ  انـ  ل للنيابـة العامـة وحـدها ان تسـتأنف االمـر الصـادر 246/1نصت املاد  ) -43

اج املؤقـت عـن املـتهم االبـو  احتياطيـا ، وللمـتهم ان يسـتأنف االمـر الصـادر  بسـ  احتياطيـا  او مبـد هـ ا احلـبسل، كمــا يف جنايـة ابالفـر 
( ل وللمتهم ان يستأنف االمر الصادر  بس  احتياطيـا  او مبـد هـ ا احلـبس مـن القاضـ  اجل ئـ  او حمنمـة اجلـنح 115/1نصت املاد  )

وللنيابـة العامــة ا ا اسـتل مت ضـرور  التحقيـ  ان تسـتأنف االمــر الصـادر مـن القاضـ  اجل ئـ  او مــن  ،ر منعقـد  يف غرفـة املشـو  املسـتأنفة
واملواد  246حمنمة اجلنح املستأنفة يف غرفة املشور  ابالفراج عن املتهم االبو  احتياطيا  وتراع  يف  لك احنا  الفقر  ال انية من املاد  

 من ه ا القانون ل. 248اىل  245من 
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يفرت  في  احلرية يف املنان  ات  ال ي وجد ب  الش   حمـل االجـراء دون امسـاك  يـ  يبقـ  يف منـان 
 .(48)اليستطي  مغادرت  ويتم اعاقت  عن احلركة

( مـــن العهـــد 6ويتجســـد االســـا  القـــانوين هلـــ ا االجـــراء يف املواثيـــ  الدوليـــة فيمـــا نصـــت عليـــ  املـــاد  )
أبنل للـدو  يف حالـة حـدوث خطـر عـا  اسـت نائ  يهــدد  2944دويل للحقـو  املدنيـة والسياسـية لسـنة الـ

وجود االمة ان تت   ويف أضـي  احلـدود تـدابري خمالفـة لاللت امـات املنصـوص عليهـا يف املعاهـد  شـريطة اال 
 تنون خمالفة لاللت امات االخرى الي يفرضها القانون الدويلل.

/اوال( مــن قــانون الــدفاع عــن الســالمة الوطنيــة النافــ  الــي منحــت 7راء اىل املــاد  )ويســتند هــ ا االجــ
لرئيس الوزراء صالحية التوقيـف والتفتـيش يف احلـاالت امللحـة للغايـة وبنـاء علـ  مـ كر  قضـائية وضـ  قيـود 

قـرائن كافيـة فيمــا  علـ  حريـة املـواطنن واالجانـ  يف اجلـرائم املشـهود  قـرائن كافيـة او الـتهم ال ابتـة أبدلـة او
 و  التجوا  واالنتقا  والتجمهر واملرور والسفر من واىل العرا .

واملالح  يف ه ا الصدد ان االحتجاز الينون اال بقرار صادر عن جهة ادارية وان سنده تـوافر حالـة 
 اخلطور  يف الش   وه  ليست واقعة مادية ملموسة، وامنـا هـ  صـفة يف الشـ   قـد تنبـم عنهـا وقـائ 
معينــة عــن ماضــي  او حاضــره او حتــرات عــن ميولــ  واجتاهاتــ ، ورغــم وجــود قاســم مشــرتك بــن االحتجــاز 
واالختفاء القسري مم ال بسل  حرية الفرد، كما ان كليهما يت   دون ان يصدر ضد االتج  او الضحية 

ختفاء القسري نعرضها امل تف  قسرا  اية احنا  سالبة للحرية، فان هناك مجلة فروقات بن االحتجاز واال
 عل  النحو االة:

 مت حي  الطبيعة ال ا و ية لمجراء. .3
االحتجــاز تــدبري اداري يســتند اىل نــ  تشــريع  خــاص يــرد يف قــوانن الطــوارئ وتطبيــ  هــ ا االجــراء 
مرهون ابعالن حالة الطوارئ وابلطب  يصدر قرار االحتجاز دون فتح حتقي  مسب ، اما االختفاء القسري 

ستند اىل أي ن  تشريع  سواء كـان عامـا  او خاصـا ، ولـيس هنـاك ايـة قواعـد قانونيـة تتـوىل تنظيمـ ، فال ي
 واليشرتط اختا  اية اجراءات قانونية او ادارية بصدده.

 مت حي  الشر ط الواجب توايرها الختاذ االجراء. .1
ال انــــ  ينبغــــ  ان يــــتم ابلنســــبة لالحتجــــاز ا ا كــــان اليشــــرتط فيــــ  اختــــا  ايــــة اجــــراءات قانونيــــة حمــــدد  ا

االحتجـــاز اســـتنادا  اىل مـــ كر  صـــادر  عـــن جهـــة قضـــائية وأبمـــر مـــن رئـــيس الـــوزراء ويف حـــاالت الضـــرور  
القصوى، استنادا  اىل حماضر التحرات او التقارير او امل كرات الي حتددها اجلهات املرتبطة حصرا  بـرئيس 

                                                        
 ،القـاهر  دار النهضـة العربيـة،،ابملصـلحة العامـة اجلـرائم املضـر  ،القسم اخلاص()شرح قانون العقوابت  ،د. فوزية عبد الستار -48
منتبــــــة الســــــنهوري،  ،2ط ،شــــــرح احنــــــا  القســــــم اخلــــــاص مــــــن قــــــانون العقــــــوابت ،د. مجــــــا  ابــــــراهيم احليــــــدري .513ص ،2988
 .636،ص1122،بغداد
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ابلضـرور  اختـا  أي اجـراءات قانونيـة او االسـتناد اىل  ، اما ابلنسبة لالختفـاء القسـري ال يتطلـ (49)الوزراء
 حماضر او تقارير او م كرات.

 مت حي  مكان االيداع  املعاملة الع ابية. .1
يف حالة االحتجاز يتم وض  االتجـ  يف منـان حمـدد ويعامـل معاملـة املوقـو ، ويرتتـ  علـ   لـك ان 

نــو  فيهــا حتتســ  مــن مــد  العقوبــة الســالبة مــد  االحتجــاز الــي قضــاها االنــو  عليــ  بســب  القضــية اال
، ول  احل  يف (32)،حي  يقو  املوقو  او االتج  يف اماكن منفصلة عن اماكن غريه من الن الء(31)للحرية

، ول  احل  يف  دية االمتحا ت اخلاصـة (31)ارتداء املالبس اخلاصة،ما م تقرر ادار  السجن خال   لك 
ار الطعــا  مــن خــارج الســجن وابلنيفيــة ضــ، كمــا جيــوز للمحجــوز استح(37)بــ  يف االمــاكن اخلاصــة بــ لك

الي يرغ   ا، اما ابلنسبة للضحية يف االختفاء القسري فان  يـتم اخفـاءه يف منـان غـري معلـو ، الوضـ  
للقوانن الصادر  بشأن السـجون، فـال يسـتطي  اهلـ  ومعارفـ  التوصـل اىل معرفـة منانـ  او الرتاسـل معـ  او 

 ، فضال عما يتعر  ل  من ضروب املعاملة الالانسانية الي  دد حيات   ديدا  خطريا .زارت 
 مت حي  الغاية مت االجراء. .4

الغايـة مــن االحتجـاز هــ  مواجهــة اخلطـور  االجراميــة للمحتجـ  والــي تتم ــل عـاد  يف االشــتباه بتورطــ  
من االختفاء القسـري فهـ  االنتقـا  والتصـفية ابعما  يف غاية اخلطور  عل  امن الدولة العا ، بينما الغاية 

 اجلسدية او الضغ  عل  الضحية او افراد اسرت  الختا  موقف معن.
 االةرفاء ال سري  الع وابت السالبة للحريةالفرع الثاين: 

الشــك ان مفهــو  ســل  احلريــة بوصــف  اجلــ اء االصــيل يف مجيــ  الــنظم اجلنائيــة املعاصــر ، يعــد مــن اهــم 
اسة العقابية يف يايـة اجملتمـ  والـدفاع عنـ  ضـد اجلرميـة فهـو احـدى صـور اجلـ اء اجلنـائ  الـ ي وسائل السي

 .(36)يت      اجلاين عل  خمالفت  للقانون
وتشرتك العقوبة السالبة للحرية واالختفاء القسري يف ان كال منهما ينطوي عل  سل  حلرية الفـرد او 

ريــة الفــرد ســواء يف احلركــة او يف التنقــل ابيداعــ  يف منــان غــري علــ  املســا   ــا او يرتتــ  عليهمــا تقييــد حل

                                                        
انون الــدفاع عــن الســالمة الوطنيــة العراقــ  النافــ  اجلهــات املرتبطــة بــرئيس الــوزراء مباشــر  عنــد اعــالن ( مــن قــ4حــدد املــاد  ) -49

حالـة الطــوارئ ابهنـا القــوات املسـلحة والطــوارئ والقـوات اخلاصــة والـدفاع املــدين وقـوى االمــن الـداخل  واالجهــ   االمنيـة واالســت باراتية 
  فــرت  اعــالن حالــة الطــوارئ ولــ  ابلتنســي  مــ  مســؤويل هــ ه القــوات واالجهــ   تنليفهــا أبي وامل ابراتيــة يف املنطقــة حمــل الطــوارئ خــال

 مها  تتناس  م  طبيعتها واختصاصها وحاجة الظر  الطارئ هلا.
 ( من قانون االجراءات اجلنائية اليمين.695( من قانون العقوابت العراق ، املاد  )91املاد  ) -31
 .1117( لسنة 1ئتال  املؤقتة )املنحلة( رقم )( من امر سلطة اال6القسم ) -32
 .1117( لسنة 1( من امر سلطة االئتال  املؤقت  )املنحلة( رقم )3القسم ) -31
 / اوال( من قانون اصالح الن الء واملودعن.17املاد  ) -37
جامعـــــــة بغـــــــداد،  –ن متـــــــيم طـــــــاهر اجلادر،بـــــــدائل العقوبـــــــة الســـــــالبة للحريـــــــة قصـــــــري  املد ،رســـــــالة ماجســـــــتري،كلية القـــــــانو  -36
. د. شــــــريف الســـــــيد كامــــــل، احلـــــــبس قصــــــري املـــــــد  يف التشــــــري  اجلنـــــــائ  احلــــــدي ، دار النهضـــــــة العربيــــــة، القـــــــاهر ، 74،ص2988
 .217،ص2999
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معـــرو  يف االختفـــاء القســـري وحمـــدد يف العقـــوابت الســـالبة للحريـــة، لنـــن هـــ ا المينـــ  مـــن وجـــود فـــوار  
 اساسية بن ه ين املصطلحن مينن اجيازتا عل  النحو االة:

 مت حي   رعية االجراء. .3
،ويعد (35)بدأ شرعية اجلرائم والعقوابت، فال جرمية والعقوبة إال بن ختض  العقوابت السالبة للحرية مل

هـ ا املبــدأ االسـا  يف التشــريعات اجل ائيـة الوطنيــة كافـة وهــ ا هـو الفــار  اجلـوهري بــن القـانونن الــداخل  
، وتنمــن احلنمــة مــن هـ ا املبــدأ يف كفالــة حقــو  االفـراد وضــمان حــريتهم يف تصــرفا م، فلــو (34)والـدويل 

رك امر التجرمي للقاض  كما كان عليـ  احلـا  يف ملـل النظـا  القـدمي، ألضـح  االفـراد يف حـري  مـن امـرهم ت
 .(33)اليعرفون بصفة قاطعة ما هو مباح هلم وما هو حمضور عليهم

اما االختفاء القسري فال وض  ملبدأ الشرعية بل مي ل اعتداءا  عل  احلقو  واحلرات املنصوص عليهـا 
الســـماوية والتشـــريعات الوطنيـــة واملواثيـــ  الدوليـــة فقـــد وضـــ  الضـــحية لالختفـــاء القســـري دون يف الشـــرائ  

ارتنابــ  ايــة جرميــة وبــدون حتديــد ملــد  معينــة كمــا يف احلــبس، ووضــع  يف امــاكن غــري الســجون امل صصــة 
 ل لك.

 مت حي  قضائية االجراء. .1
طة حنم صادر عن السلطة القضائية، ومؤدى  لك عد  جواز توقي  اية عقوبة سالبة للحرية إال بواس

ويرتت  عل   لك امتناع تنفي  اية عقوبة جنائية ولو كان منصوصا  عليها قانو ، ما م يصدر   ه العقوبة 
 حنم قضائ  من حمنمة خمتصة، وفقا الحنا  القانون.

صال   لك االختفاء القسري حي  ان الضحية ختض  للحـبس يف منـان جمهـو  دون حنـم صـادر 
 .(38)من السلطة القضائية

                                                        
/ اثل ا( من دستور مجهورية العرا  الناف  عل  ان  ل الجرمية وال عقوبة إال عل  الفعل ال ي يعـده القـانون 29نصت املاد  ) -35
( مـن قـانون العقـوابت 2اف  جرمية، والجيوز تطبي  عقوبة اشد من العقوبة النافـ   وقـت ارتنـاب اجلرميـة ل، كمـا نصـت املـاد  )وقت اقرت 

العراق  علـ  انـ  ل ال عقـاب علـ  فعـل او امتنـاع اال بنـاء علـ  قـانون يـن  علـ  جترميـ  وقـت اقرتافـ ، والجيـوز توقيـ  عقـوابت او تـدابري 
 القانون ل. احرتازية م ين  عليها

يشـرتط العتبـار الفعـل جرميـة داخليـة ان ينـون مطابقـا لــن  مـدون يف نصـوص التجـرمي، بينمـا ينتفـ  يف اجلرميـة الدوليــة ان  -34
ينون الفعل املنون هلا خاضعا  لقاعد  جترميية دولية التنون ابلضرور  مدونـة وغالبـا مـا تنـون كـ لك، د. ف ـري عبـد الـرزا  احلـدي  ، 

. فـــارو  حممـــد صـــاد  االعرجـــ ، القـــانون الواجـــ  748، ص2991عقـــوابت )القســـم العـــا (، مطبعـــة ال مـــان، بغـــداد، شـــرح قـــانون ال
 .36، ص1122، دار اخللود، بريوت، 2دراسة يف نظا  روما االساس ، ط –التطبي  عل  اجلرائم اما  االنمة اجلنائية الدولية 

ي،املبادئ العامـــة يف قـــانون العقوابت،مطـــاب  الرســـالة، النويـــت، د. علـــ  حســـن اخللـــف،ود. ســـلطان عبـــد القـــادر الشـــاو  -33
 .71،ص2981
( مــن قــانون اصــو  االاكمــات اجل ائيــة علــ  انــ  ل الجيــوز تنفيــ  العقــوابت والتــدابري املقــرر  ابلقــانون اليــة 181تــن  املــاد  ) -38

 جرمية اال مبقتض  حنم واج  التنفي  صادر عن حمنمة خمتصة ل.
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 مت حي  عدالة االجراء. .1
ينبغ  ان تتناس  العقوبة السالبة للحرية يف االصل مـ  فعـل اجلـاين مـن اجلهـة املوضـوعية،  لـك الهنـا 
تســتهد   ســ  األصــل حتقيــ  العدالــة كهــد  اساســ  مــن اهــدافها يف حــن ان االختفــاء القســري ال 

 .(39)  من  التصفية اجلسديةيستهد  حتقي  العدالة بل قد ينون اهلد
 مت حي  ضماانت االجراء. .4

، (81)بضــما ت معينــة حلمايــة االفــراد م ــل عــد  امنــان توقيعهــا أبثــر رجعــ  –غالبــا  –حتــاط العقوبــة 
وجــــواز انقضــــائها ابلعفــــو او (82) وعــــد  امنــــان تنفيــــ ها  ســــ  االصــــل إال ا ا اصــــبح احلنــــم  ــــا هنائيــــا  

 فال لاط   ه الضما ت ووض  الهواء القائمن   ا العمل.ابلتقاد ، اما االختفاء القسري 
 مت حي  اهلدف مت االجراء. .5

 ـد  العقوبــة الســالبة للحريـة اىل تقــومي اراد  اجلــاين عـن طريــ  ايــال ، ومـن مث فــأن االيــال  الينــ   إال 
   لــك اليعــرت  ، صــال(81)بعــد ارتنــاب اجلرميــة، كمــا يتعــن ان ينــون مــة تناســ  بــن اجلرميــة وااليــال  
 االختفاء القسري أبي من اهدا  العقوبة، وان اهلد  من اي اء الضحية.

 الخاتمة

 بعد دراسة املصلحة االمية يف جرمية االختفاء القسري افرزت النتائ  واملقرتحات االتية:
ان املصـلحة االميـة هـ  اهلـد  االساسـ  الـ ي يســع  املشـرع حلمايتـ  مـن كـل اعتـداء ويف نطــا  -2

جرميــــة االختفــــاء القســــري تتم ــــل املصــــلحة حمــــل احلمايــــة  مايــــة حــــ  االنســــان يف احليــــا  واحلريــــة واالمــــن 
 الش ص  وك لك احل  يف عد  التع ي  او املعاملة الالانسانية.

يعد احل  يف احليا  مصلحة اساسية حلماية االش اص يف اجملتم  والجيوز احلرمان من ه ا احل  او -1
 ألتية ه ا احل  فقد حظ  ابهتما  عل  املستوى الدويل او الداخل .مبوج  القانون، و 

كفل املشرع العراق  احلماية االجرائيـة للمصـلحة االميـة يف جرميـة االختفـاء القسـري و لـك ابقـراره -7
 مبدأ تعويب اجملين عليهم يف ه ه اجلرمية.

كـدت املواثيـ  الدوليـة بعـد  تقييـد مـن مرتنـ ات احليـا  ولـ لك ا  ا  اساسـي ا  تعد حرية االنسان مرتن  -6
 حرية الفرد دون سب  قانوين.

ألتيــة احلــ  يف احلريــة واالمــن الش صــ  كمصــلحة حمميــة يف جرميــة االختفــاء القســري نــ  عليهــا -5
و لـــك بعـــد  جـــواز احلرمـــان مـــن احلريـــة واالمـــن  1115( مـــن دســـتور عـــا  25املشـــرع العراقـــ  يف املـــاد  )

                                                        
 .61، ص2989، دار النهضة العربية، القاهر ، 9مود مصطف ،شرح قانون العقوابت )القسم اخلاص(، طد. حممود حم -39
( من قانون العقوابت العراق  عل  ان  ل ال عقاب عل  فعل او امتناع اال بناء عل  قـانون يـن  علـ  جترميـ  2صت املاد  ) -81

 القانون ل.وقت اقرتاف  وال عقوابت او تدابري احرتازية م ين  عليها 
( مــن قــانون اصــو  االاكمــات اجل ائيــة العســنري 92( مــن قــانون اصــو  االاكمــات اجل ائيــة العراقــ ، املــاد  )181املــاد  ) -82

 ( من قانون اصو  االاكمات لقوى االمن الداخل  العراق .84العراق ، املاد  )
، 1117لســاب ، منشــورات احللــيب احلقوقيــة، بــريوت، لــن صــالح مطــر، موســوعة قــانون العقــوابت العــا  واخلــاص، اجمللــد ا -81

 .591ص
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ووفقــا  لقــرار صــادر مــن جهــة قضــائية خمتصــة وجتســد هــ ا احلــ  يف قــانون  الش صــ  اال مبوجــ  القــانون
 العقوابت وقانون منافحة االرهاب وقانون االنمة اجلنائية العليا.

يعــد حــ  االنســان يف عــد  التعــ ي  ســواء كــان نفســ  او جســدي مصــلحة حمميــة اســتنادا  حلــ   -4
 ي  درجــة معينــة مــن اجلســامة النــ  اليــرتب  االنســان ابلتنامــل اجلســدي وكــ لك اليشــرتط ان يبلــو التعــ

 جبسامة الفعل االجرام  مبا لدث   لك النشاط من اثر يف نفس اجملين علي .
ان حــ  االنســان يف عــد  التعــ ي     اهتمــا  االتفاقيــات االدوليــة وكــ لك املشــرع العراقــ  حيــ   -3

ت وقــانون اصــو  االاكمــات وقــانون العقــواب 1115/ج( مــن دســتور 73كفــل عــد  التعــ ي  يف املــاد  )
 اجل ائية.
ان اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــ ي  اســـت نت ضـــمنيا  مـــايتعل  ابملمارســـات الالانســـانية الـــي يتعـــر  هلـــا  -8

ا ا تلقت اللجنة معلومات -2(من ه ه االتفاقية عل  النحو االة )11االنسان ل ا ندعو لتعديل املاد  )
هلا اسا  قوي تشري اىل ان تع يبا او معاملة ال انسانية متار  عل  موثوقا  ا يبدو هلا اهنا تتضمن دالئل 

حنــــو مــــنظم يف ار  دولــــة طــــر  تــــدعو اللجنــــة هــــ ه الدولــــة التعــــاون يف دراســــة هــــ ه املعلومــــات وتقــــدمي 
 مالحظات بصددها(.

او قــانون العقــوابت او قــانون اصــالح النــ الء  1115كفــل املشــرع العراقــ  ســواء يف دســتور عــا  -9
 دعن جترمي املعاملة غري االنسانية.واملو 

ان احلــ  يف معرفــة احلقيقيــة بشــأن ملــرو  االختفــاء القســري يعــد مصــلحة حمميــة ولــ لك كفلــت -21
االتفاقيات الدولية اجراءات لضمان احل  يف معرفة احلقيقة من خال  معرفة اجملـين علـيهم ونتـائ  التحقيـ  

 جل ائية يف مجي  مراحلها.واطالعهم عل  االجراءات املت    يف الدعوى ا
ان احلـــ  يف االطــــالع علــــ  املعلومــــات الش صــــية للم تفـــ  قســــرا  كمصــــلحة حمميــــة جيــــ  ان -22

ينسجم م  حقو  االنسان واحلرات االساسية وجتسد  لك ابهتما  املشرع العراق  يف قانون ياية املقابر 
التحقيـ  والطعـن ابلقـرارات واحلـ   و لـك مـن خـال  ضـمان معرفـة نتـائ  1114( لسـنة 5اجلماعية رقم )

 ابملشاركة يف التحقي  وحماكمة املسؤولن عن اجلرمية.
علــ  الــرغم مــن ان كــل مــن االختفــاء القســري والقــبب يتضــمن تقييــد حلريــة املقبــو  عليــ  اال  -21

 اهنما وتلفان من حي  الطبيعة القانونية ومد  االجراء والغاية من  والسلطة امل تصة ابختا ه.
ان االختفــاء القســري والتوقيــف وتلفــان مــن حيــ  االســا  القــانوين لنــل منهمــا وكــ لك مــد   -27

االجراء والسلطة امل تصة ابختا ه والطبيعة القانونية ومن حي  منان االحتجاز والطعن ابالجراء اال اهنما 
 يتفقان يف ان كل منهما ينطوي عل  سل  حلرية الفرد.

بــن االختفــاء القســري واالحتجــاز ابن كــل منهمــا ينطــوي علــ  ســل  يتم ــل القاســم املشــرتك  -26
حلريـــة االفـــراد لنـــن وتلفـــان مـــن حيـــ  الغايـــة مـــن االجـــراء والطبيعـــة القانونيـــة ومنـــان االيـــداع والشـــروط 

 الواج  توافرها الختا  أي منهما.
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ك مـ  االختفـاء ان العقوابت السالبة للحرية تعد من اهم وسائل السياسة العقابية ومـن مث تشـرت  -25
 القسري يف سل  حرية االفراد وم  كل  لك اهنما وتلفان من حي  شرعية االجراء واجلهة الي تقرره.

 المصادر

 اواًل: الكتب
د. بدرية عبد املنعم، جرمية القتل شب  العمد واج يتهـا املقـرر  يف الشـريعة والقـانون اجلنـائ  السـوداين،  .2

 .2999عربية للعلو  األمنية، الرا ،دراسة مقارنة، أكادميية  يف ال
د. مجـــا  ابـــراهيم احليـــدري، شـــرح احنـــا  القســـم اخلـــاص مـــن قـــانون العقـــوابت، منتبـــة الســـنهوري،  .1

 .1122بغداد،
 .1113جابر مناوي و نسرين زريقات،عقوبة اإلعدا ، دار النهضة العربية، القاهر ، .7
ة يف اثنـــن وعشـــرين دولـــة عربيـــة، د. ســـعدي حممـــد اخلطيـــ ، حقـــو  اإلنســـان وضـــما  ا الدســـتوري .6

 .1113، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 2دراسة مقارنة،ط
 .2998سعيد حس  ي عبدي، شرح قانون اصو  االاكمات اجل ائية، دار احلنمة، املوصل،  .5
 ، شــريف الســيد كامــل، احلــبس قصــري املــد  يف التشــري  اجلنــائ  احلــدي ، دار النهضــة العربيــة، القــاهر  .4

2999. 
د.عبـــد احلنـــيم  نـــون الغـــ ا ، احلمايـــة اجلنائيـــة للحـــرات الفردية)دراســـة مقارنـــة(، منشـــأ  املعـــار ،  .3

 .1113اإلسنندرية، 
، دار النتـ  1عبداالمري العنيل  ود. سليم ابـراهيم حربة،شـرح قـانون اصـو  االاكمـات اجل ائيـة، ج .8

 .2981للطباعة والنشر، جامعة املوصل،
 بان، االختفاء القسري بن القانون والواق  العري،بال سنة طب .د. عبد احلسن شع .9

د. عبـــد الـــرحيم صـــدق ، احلـــبس االحتيـــاط ، دراســـة حتليليـــة مقارنـــة، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهر ،  .21
2996. 

، دار النهضة العربية، 1د.عصا  ايد حممد، النظرية العامة للح  يف سالمة اجلسم، اجمللد األو ، ط .22
 2988القاهر ، 

د. عل  حسن اخللف،ود. سلطان عبد القادر الشاوي، املبادئ العامة يف قـانون العقـوابت، مطـاب   .21
 .2981الرسالة،النويت، 

فارو  حممد صاد ، القانون الواج  التطبي  عل  اجلرائم اما  االنمة اجلنائيـة الدوليـة، دار اخللـود،  .27
 .1122بريوت، 

 .2991نون العقوابت/القسم العا ، مطبعة ال مان، بغداد،د. ف ري عبد الرزا  احلدي  ، شرح قا .26
 . 2984د. فوزية عبد الستار،شرح قانون االجراءات اجلنائية،دار النهضة العربية، .25
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فوزيـــة عبـــد الســـتار، شـــرح قـــانون العقـــوابت )القســـم اخلـــاص(، اجلـــرائم املضـــر  ابملصـــلحة العامـــة، دار  .24
 .2988النهضة العربية، القاهر ، 

طر، موسوعة قانون العقوابت العا  واخلاص، اجمللد الساب ، منشـورات احللـيب احلقوقيـة، لن صالح م .23
 .1117بريوت، 

 .2998د. مأمون حممد سالمة، عقوبة املوت بن اإللغاء واإلبقاء، دار النهضة العربية،القاهر ، .28
نسـان، مركـ  حممد  ج  عال، واق  االعتقـاالت واالحتجـازات التعسـفية وأثرهـا يف تـدهور حقـو  اال .29

 .1121تع  للدراسات والبحوث، صنعاء،
 .2938د. حممود جني  حسين، شرح قانون العقوابت /القسم العا ،دار النهضة العربية، القاهر ، .11
، دار النهضــة العربيــة، القــاهر ، 9حممــود حممــود مصطف ،شــرح قــانون العقــوابت )القســم اخلــاص(، ط .12

2989. 
 .1112القانون اللبناين،دار النهار، بريوت،  ن ار صاغية،  اكر  احلرب يف النظا  .11

 ثانيًا: الرسائل
جامعـة  –متيم طاهر اجلادر، بدائل العقوبة السالبة للحرية قصـري  املـد ، رسـالة ماجسـتري، القـانون -2
 .2988بغداد،
مهند عار  صوان، القبب يف التشري  اجل ائ  الفلسـطيين، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجسـتري، كليـة -1
 .1113اسات العليا جبامعة النجاح الوطنية،  بلس، الدر 

معت  حسن جابر، املصلحة املعترب  يف جترمي األعما  اإلرهابية)دراسة حتليلية(، رسالة ماجسـتري،   -7
 .267، ص1121اجلامعة املستنصرية، -كلية القانون

 ثالثًا: البحوث
التشـريعات االحتاديـة لدولـة االمـارات  هشا  حممـد فريـد، احلـ  يف الصـحة ومـدى يايتـ  جنائيـا  يف-2

 .1117، 22العربية املتحد ، جملة االمن والقانون، اكادميية شرطة دي، العدد االو ،  
–سلطان عبد القادر الشاوي، اجلرائم املاسة بسـالمة اجلسـم، جملـة العلـو  القانونيـة، كليـة القـانون -1

 .2996جامعة بغداد، اجمللد العاشر، العدد ال اين،
عــامر بــدر، الــة عــن ســجناء الــرأي عــرب التــاريخ، اجمللــة العراقيــة حلقــو  االنســان، اجلمعيــة العراقيــة -7

 .1111حلقو  االنسان، العدد االو ، بغداد،
اجمللـــــــة العربيـــــــة للدراســـــــات األمنيـــــــة د.عمــــــاد حممـــــــود عبيـــــــد، جرميـــــــة التعـــــــ ي  )دراســــــة مقارنة(، -6

ــــــــة للعلــــــــو  األ منيــــــــة، مركــــــــ  الدراســــــــات والبحــــــــوث، الــــــــرا ، اجمللــــــــد والتدري ،،جامعــــــــة  يــــــــف العربي
 .64،1118،ع17
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ــــة القاســــية او  -5 ــــة او العقوب ــــل موســــ ، مفهــــو  التعــــ ي  وغــــريه مــــن ضــــروب املعامل د. حممــــد خلي
، الســــنة 56جامعــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــد ، العــــدد –الالانســــانية او املهينــــة، جملــــة الشــــريعة والقــــانون 

13،1127. 
يــ  حســين، احلــ  يف ســالمة اجلســم ومــدى احلمايــة الــي ينفلهــا لــ  القــانون، جملــة د. حممــود جن -4

 .19،2959القانون واالقتصاد، العدد ال ال ، السنة 
 رابعًا: التشريعات

 االتفاقيات الد لية-أ
 .2968االعالن العامل  حلقو  االنسان لعا  -2
 .2951االتفاقية االوربية حلقو  االنسان لعا  -1
 .2944لدويل للحقو  املدنية والسياسية لعا  العهد ا-7
 .2949االتفاقية االمرينية حلقو  االنسان لعا  -6
 .2982املي ا  االفريق  حلقو  االنسان والشعوب لعا  -5
 .2986االتفاقية الدولية ملناهضة التع ي  لعا  -4
 .2991االعالن الدويل للحماية من االختفاء القسري لعا  -3
 .2996المرينية بشأن االختفاء القسري لعا  االتفاقية ا-8
 .2993املي ا  العري حلقو  االنسان لعا  -9

 .1114االتفاقية الدولية حلماية االش اص من االختفاء القسري لعا  -21
 الدساتري -ب
 .1115دستور العرا  لعا  -2
 .1121الدستور السوري لعا  -1
 .1126الدستور التونس  لعا  -7
 .1126صري لعا  الدستور امل-6
 ال وا ني -ج

 .2951قانون االجراءات اجلنائية املصري لعا   .2
 امللغ . 2945( لعا  6قانون السالمة الوطنية العراق  رقم ) .1
 .2949( لعا  222قانون العقوابت العراق  رقم ) .7
 امللغ . 2949( لعا  259قانون االافظات العراق  رقم ) .6
 .2932( لعا  17راق  رقم )قانون اصو  االاكمات اجل ائية الع .5
 .2939( لعا  259قانون االدعاء العا  العراق  رقم ) .4
 .2986قانون اصالح الن الء واملودعن العراق  لعا   .3
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 .2996( لعا  27قانون االجراءات اجل ائية اليمين رقم ) .8
 .2995قانون املقابر اجلماعية اللبناين لعا   .9

 .1116( لعا  2  رقم )قانون الدفاع عن السالمة الوطنية العراق .21
 .1125( لعا  27قانون منافحة االرهاب العراق  رقم ) .22
 .1115قانون االنمة اجلنائية العراقية العليا لعا   .21
 .1114( لعا  5قانون املقابر اجلماعية العراق  رقم ) .27
 .1113قانون اصو  االاكمات اجل ائية العسنري العراق  لعا   .26
 .1118( لعا  16ابقليم العراق  رقم )قانون االافظات غري املنتظمة  .25
 .1118( لعا  23قانون اصو  االاكمات اجل ائية لقوى االمن الداخل  العراق  رقم ) .24
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 الملخص 

فـــ  القـــرآن ال ـــر  وفهـــم معانيـــ .  فيـــمـــن اللحـــن والتحر  ميلقـــد  ـــان الـــداف  األو  لنشـــأ  النحـــو هـــو حِّ
أبن ت ـون  ر  يوأمناطها، وجـد ةيالعرب  يثـَّبتَ األسال هو ال ي د،يوالقرآن يف صورت  الطلقة احلر  من  ل ق

وإبقائهـــا يف ســــالمتها  ةبـــ  العــــاملون إلرســـاء قواعـــد اللغــــ یهتــــديو  یقتـــديامل ــــا  الـــ ي  بـــ يوترا  ب يأســـال
 داتيــوصــحتها. ولــوال القــرآن النــرمي لتعّقــَدت هــ ه القواعــد، فبإهتمامنــا بــ  نــت ل  مــن شــّر هــ ه التعق

 ـل البعـد عـن الضـرورات   د  يـألن أسـلوب  بع ،یومعنـ یالشـعر العـري ون ـره مبنـ فو يلقرآن املّللة. وَلّما أّن ا
  يالقرآن يف استنباط قواعد النحو اللغة ال ي استندوا ال یعل مدأن نعت ناي ا الشعر فعل فللوالشوا  اّلي 

 تــاب ي،   یاعتمــادا  علــ ةيــإالّ حماولــة إلســتنباط القواعــد العرب ســتيبــال اعتــدا  وال قصــد. فالورقــة هــ ه ل
صــرح  دتيّ الــي شــ ةيــال تــ  النحو  یع وجــل خطــا . وســل نا دربنــا يف هــ ه الورقــة علــ ســدديأن  نراجــ

 النحوللـ د.فاضل السامرائ ، ولحنو القرآنل لـ د.عبدالستار اجلواري. یلمعان مايّ الس رآينالنحو الق
Abstract 
Mehmet Science Syntax keep my Karim al Althryf understanding the 

sciences Manyh Valvaq Deutsch La Tnfk as al-Fhv Alzy homes come on, 

                                                        
  .و آدا ا جبامعة طهران ةييف اللغة العرب كأستا  مشار  - 2
 و آدا ا جبامعة طهران. ةييف اللغة العرب ريطال  املاجست - 1
 جبامعة طهران. ةييف اللغة الفارس ريماجست - 7
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Vnmt Fihe, Vakhzt my Vtakhz Alshvahd facing Layatyha Albatl Baltklf world 

starts turning. 

Falqran per Svrth Altlqh Alhrh Total indicating, Ho Alzy Sign Alasalyb 

Deutsch Vanmatha, Vjdyr Ban al-mithal move Salybh Vtrakybh Alzy Yqtdy 

Vyhtdy to Alamlvn Larsa’ Allghh Vabqayha per health and health 

rules.Vlvla al-Karim Ltqd jurisprudential-rule situation, Fbahtmamna to get 

my Ntkhls Almllh various complexity of the situation. 

Vbma lodging it Yfvq al-Arabi Vnsrh extension of genotypic, Lan unlikely 

Slvbh total cost of bus extension Valshvaz Alzrvrat Albd as strange as 

Htznt Allghh Alzy Astndva layer moderation provincial disaster pla. 

. Falvrqh situation except Mhavlh Lastnbat jurisprudential-rule list 

Deutsch Atmada Ali Book of Allah, Almighty Khtana Ysdd Rajin lodging it. 

Vslkna Drbna advertisement Alvrqh Ali books Alnhvyh situation facing 

Scheidt Srh Syntax Alqrany Lasyma "semantics Syntax" Lfazl Al, and "as 

al" Lbdalstar Jiwari..  

 المقدمة

أللبـاب التف ــر يف ا ل ن ولــ ، فـإنربی أولــوائـإّن العالقـة بــن اللغـة والقــرآن ال ـرمي عالقــة وشـيجة منــ  أوا
هـــم وآاثرهـــم لتؤســـس املرســـی لنشـــأ  علـــم النحـــو وبنـــاء صـــرح . و ؤ معانيـــ  والتـــدبّر يف آاتـــ ، فجـــاءت آرا
  إ    القرآين و ان يف مقّدمة العلو  الي اعتنی  ا،نشأ يف  نف الن النحوالعري، غريه من العلو  العربية،

  انت الغاية من  صيانة القرآن وحفظ  من وقوع اللحن والتحريف يف قراءت .
و هـو قمـة  منهـا أّن  تـاب سـيبوي ،   ـري ،ك  وموقف النحا  من القرآن و من حي  الشواهد علی  ل

ـــر ينطـــوي علـــی اإلستشـــهاد ابلشـــعر  الدراســـات الســـابقة عليـــ ، العـــري القـــدمي مـــن حيـــ  اإلســـتقراء وتقري
فإّن معظم اآلات القرانية الوارد  يف   كفضال  عن  ل ،األصو ،واإلحجا  عن اإلستشهاد ابلقرآن إال قليال  

  تبهم ت  ر بعد الشعر، أمّنا تسا   د  التقرير والتو يد ال اإلستشهاد.
واجملا ـات الداميــة بـن املعت لـة واألشـاعر  والفــروع الصـراع السـائد بـن القبائــل والنعـرات القوميـة )ولعـّل 
واالقتتـا  إن صـحَّ القـو  بـن هـؤالء وأتبـا م دفـ    ـريمن العلمـاء، ومـنهم سـيبوي ، أن يتوخـوا  املنتمية إليها

احل ر يف اإلسناد و اإلستشهاد ابآلات القرآنية خوفـا  مـن الـبطش والتن يـل والتشـهري الـ ي طـا  العلمـاء 
 ئ. ومن يتحری ما جاء ب  علماء النحو يری أثر امل اه  الي اعتقنوها، وال وفی عن اب  القار كب  آن ا

احلقبـة، إ  تقوَّمــت  ــا   ــري مــن اآلراء و  كال ـرمي أثــر مدرســة جنديســابور وعلـم ال ــال  و الفلســفة يف تلــ
ء القـرطيب يف  تابـ  الـّرد علـی ستنباطات الشـرعية واملتم لـة بقضـية العامـل واملعمـو  الـي فنَّـدها ابـن مضـااال

وحنــن  ب ــال  العـرب، علمــا  أّن القــرآن  ـال  العــرب املفضــل لـدی اجلميــ ، النحـا ؛ فلهــ ا جـاء اإلستشــهاد
لــيس لنــا احلــّ  أن نســأ :ملا ا استشــهدوا ب ــال  العــرب؟ ول ــن لنــا أن : النن ــر و مــن األخــری أن نقــو 
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 ضـت األم ـل؟ هـو تتـوي  بالغـتهم الـي متهـو  ـال  العـرب نتساء : أم نقبل أبّن القـرآن مجلـة و تفصـيال  
 (6).(من سو  ع اع واألندية األدبية

أّن النحو العري متوّحُد  كعن النحو العري،  ل والنحو القرآين ليس حنوا  جديدا  أو مبت را  أو منفصال  
ن ال ـرمي، وتوّجـ  وجهــة جتاهـا  حنــوا  نشـأ يف رحـاب القـرآا كسـتدا  علـی أّن هنـااألصـو ،ول ن حسـبنا اال

جتـاه آخـر اأنـ  لـيس مسـتقال، بـل نشـأ خمتلطـا ومتـداخال مـ   غـري القـرآين، حنوية قرآنية خالصة وهـو النحـو
والتأثر ابلعلو  الفلسفية و املنطقية علی أثر االحنرا  واخللل ال ي أصـاب الـدر   فرضَتُ  الن عة التعليمية،

وهـ ان املنهجـان متـداخالن  اصطلحنا علي  ابلنحو غري القرآين.النحوي مطل  القرن ال اين للهجر  وهوما 
حـــدی الصــعوابت الـــي واجهــت البحــ . و  انـــت مســألة تعـــار  إحتــی عــّد  ويصــع  الفصــل بينهمـــا،

ويف مللِّ الدعوات الداعية الی تيسري النحو العـرّي  القاعد  النحوية م  الن  القرآين قد شغلت الباح ن،
آن ال رمي وملهور الدعوات الي أصبحت ضـرور   ومطلبـا  ُملحـا  بوجـوب تصـحيح مناه  دراسة القر  وتطور

منه  النحو العرّي وإعاد ِّ مساره إلی ما  ان علي ،وإعاد  صلة النحو ابلقرآن ال رمي. ملهرت احلاجة إلی 
صـل مـا و حنو يستمدُّ أصول  مـن سـنٍد قـوٍي واثبـٍت هـو نـ  القـرآن ال رمي،وهـ ا النحـو يقـرُِّب مـا تباعـد وي

 قدمٍي يف أصول  وج وره لتبقی العربية ما بق  القرآُن.    إلی حنو جديد يف عرض ،لإنفصل لن 
الــي تعــد م ــاال  علــی صــعوبة هــ ا  التنــازع، اإلشــتغا  و اإلســت ناء قــد َ  ُــرت اآلراء النحويــة يف أبــوابل

ة الي م تطاب  قواعدهم، َفَ  ُرت شتّد اخلال  بن النحا ، وأخ وا الشواهد القرآنياالنحو علی املتعلمن و 
التقديرات والتعليالت.فالبح  ه ا يتناو  دراسة حو  مباح  التنازع وإالشتغا  واإلست ناء إلستنباط و 

 تسهيل ه ه املباح  إعتمادا  علی اآلات القرآن ال رمي.
سـات: مقالـة مقـاالت قـد أّلفـت حـو  ابب التنـازع واإلشـتغا ، فمـن هـ ه الدرا كخليفة البح : هنـا

)بن الواق  اللغوي والقواعد و ثر النحـا  أبصـو  الفقـ ( حلسـن مشـس آابدي، ومقالـة  لاإلشتغا  والتنازع
 لأسلوب اإلشتغا  يف النحو العري نقد وبناءلحلفظ  حاف  اشتي ، ومقالة لالتنازع أو اإلعما  يف النحو

والتنــازع يف ضــوء القــرآن النــرمي وقراءاتــ ل المــد العــري قــراء  معاصــر ل لشــوق  املعــري، ورســالة لاالشــتغا  
 أنس  ج .
 التنازع:

هو توج  عاملن إلی معمو  واحد، فالعامالن يتنازعان ه ا املعمو ، و ل ا مُسّ  عند النحا  التنازع. 
هـــ ا ابب الفـــاعلن و املفعـــولن اللـــ ين  ـــل واحـــد منهمـــا يفعـــل )و م يـــ  ر ســـيبوي  اســـم التنـــازع و قـــا : 

                                                        
ـــــة حنـــــو املعـــــاين و معـــــاين النحـــــو. العـــــدد2791)صـــــيف  طهماســـــيب، عـــــد ن و ســـــعد ي تـــــايوين -6 ـــــة أدب 1ش(. مقال ، جمل

 عري)جامعة طهران(.
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هـ ا ابب مـن إعمـا  األو  و )و   ا املربد إ  قا :  (5)(.كل  م ل ال ی يفعل ب ، و ما  ان حنو  لبفاع
  (4)(ال انی و تا الفعالن الل ان يعطف أحدتا علی األخر.

االســم  كأنــ  جيــوز إعمــا   ــّل واحــد مــن العــاملن فــی  لــيف و ال خــال  بــن البصــرين و ال ــوفين 
ولی منهما، ف ه  البصريون إلی أّن ال ـانی أولـی بـ ؛ لقربـ  منـ ، و  هـ  األَ  الظاهر، و ل ن اختلفوا فی

م يت اأُلولی ب ، لتقدم . إّن العامل ال اين هو اأُلولی ابلعمل لقرب  من املعمو  و  اأَلو  ال وفيون إلی أن
 يف القرآن ال رمي إعما  العامل األو .

ســتن آيــة، و ــل مــا جــاء مــن أســالي  التنــازع يف  وقــد اســتعمل أســلوب التنــازع يف القــرآن يف أربــ  و
القرآن  ان علی إعما  ال اين وم يرد يف القرآن إعما  األو . ومن شواهد القرانية الي قد أعمل ال اين فی 

( وهنـا أعمـل العامـل ال ـاين، ولـو أعمـل العامـل 94)ال هـف  آُتوينِّ أُْفرِّْ  َعَلْيـ ِّ قِّطْـر ااملعمو : قول  تعالی
( 99)احلاقــة  هـاُؤُ  اقَرُءوا تابيـ لقيـل: آتـوين أفرغـ  عليــ ،أي آتـوين قطـرا أفرغــ  عليـ . وقولـ  تعــالی األو 

 (.94)الــرو   وأَمَّـا الَّــ ين  فـروا و ـ َّبوا  اتنـاولـو أعمـل األو  لقيل:هـاؤ  اقـرءوه  تابيــ . وقولـ  تعـالی

ُرسـال  مبشــرين و منـ رين لــئال  (.24سـاء /)الن يريـد ا  ليبـن ل ــم و يهـدي م ُسـنن الــ ين مـن قــبل م
(، 91)ط  / فأستم  ملا يوحی كو أ  أخرتتُ (.945)النساء/ ي ون للنا  علی ا  حجة بعد الرسل

ـَـا نســيُتم لِّقــاَء يــوم م فنادتــ  (، 41)البقــره   لــوا و اشــربوا مــن رز  ا (، 96)الســجد / فــ وقوا مبِّ
تبيــا   ل ــل شــیٍء و َهــدی  و  كو ن لنــا عليــ(، 19)آ  عمــران  الــراباملالئ ــة و هــو قــائم  يصــّلی فــی ا

 (...99)النحل  رية و ُبشری للمسلمن
 ،(، جعل )ال تاَب( مفعوال  للقراء 99)احلاقة  َهذءو  اقَرءوا  تابي قول  تعالی يف أصحاب اليمن:)

جمرد املناولة، ألن في  فالح  و فوزه أما  وم جيعل  إلسم الفعل ألن القراء  واإلطالع علی ال تاب أهم من
 كاملناولة فلقصد القراء  واطالعهم علي ، ولو أعمل املناولة في  لقا  )هاءو  اقرءوه  تابي ( في ون عند  ل

  (3)(أعمل املناولة فی الظاهر والقراء  فی الضمري وهوخال  املقصود.
 نّ أهـــَت ونصـــحَت  زيـــدا ( والفـــر  بينهمـــا فـــواضـــح عنـــدما تقـــو  )نّبهـــَت ونصـــحَت زيـــدا ( و )نبّ  كو لـــ

ال انی  كاإلهتما  فی م ا  األو  ابلنصيحة ول اجعلت هلا االسم وح فت مفعو  )نّبهَت(. وأما فی قول
نّـ أعملتـ  فـی اإلسـم الظاهر،وامـا النصـيحة فقـد أعملتهـا يف ضـمريه واالسـم  كفإن االهتما  في  ابإلنتبـاه ألِّ

 الظاهر ا قوی من الضمري.
يضا لو أعملت األو  فی العطف حنو)جاء و رج  خالد ( لفصلت بن العامل و معمول  أبجنـيب، وأ)

و لعطفت علی الشیء و قد بقيت من  بقية. أی عطفت علی بعب اجلملة قبل أن تتم، و التا خال  
ا أعملَت األصل، فإن أعملت اأُلولی أضمرَت فی ال انی  لَّما لتاج الي  من مرفوع ومنصوب وجمرور، وإ 
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تقـو  ) هـ  و رجعـا االمـدان(  كال انی أضمرَت فی األو  املرفوع واملنصـوب العمـد . واليضـمر غـري  لـ
يف قولـــــــ  (8)(علـــــــی إعمـــــــا  االو  فـــــــی االســـــــم الظـــــــاهر وال ـــــــانی فيضـــــــمريه، أيـــــــ ه  االمـــــــدان ورجعـــــــا.

فامســا الفاعــل )( 15)األحــ اب  الــّ اكِّراتِّ َواحلــافِّظَن فُــروَجُهم َواحلافِّظــاتِّ َوالــّ اكِّريَن ا ََّ َك ــري ا وَ :تعــالی
 (9)(عن . استغناء«احلافظن وال ا رين»م يعمال يف ما عمل في  األوالن «ال ا رات»و «احلافظات»

من الواضح أن العلماء حددوا العامل يف    التنازع ابلفعل، و اسم الفاعـل و اسـم املفعـو ؛ أی مـا 
ازوا الی احلرو  و التنازع بن الفعل الناق  و التا . و قد أجاز يعمل عمل الفعل، و بعب النحوين احن

( حيــ  تنــازع 26)البقــر  فــإن م تفعلــوا...و منــ  قولــ  تعــالی  (845-899  )بعــب النحــا   الفارســ
 الفعل بعدتا.« م»و « إن»

قـد يـؤدی   ه  مجهـور النحـا  الـی امتنـاع التنـازع بـن احلـرفن أو بـن حـر  و غـريه ألّن االعمـا )و 
 (21)(الی اإلضمار و الجيوز اإلضمار فی احلر .

: إّن    التنازع من أ  ـر األ ـاث النحويـة تعقيـدا  واضـطرااب . يقـو  عبـا  و يری الّدارسون االدثون
ابب التنــازع مــن أ  ــر األبــواب النحويــة اضــطرااب  وتعقيــدا ، وخضــوعا  لفلســفة عقليــة خياليــة  يعــد)حســن: 

 (22)(ابل ال  املأثور الفصيح، بل رمبا  انت مناقضة ل .السند  ليست قوية
يــری ســيبوي  أّن الفعــل ال ــانی هــو الــ ی يعمــل فــی االســم املتنــازع فيــ  دون األو ، ألنّــ  ال يوجــد فــی 
العربيــة تنــازع  بــن العــاملن علــی معمــو  واحــد. علينــا ابإل تفــاء ابلصــيو الــوارد  يف القــرآن، فيعمــل ال ــاين 

االو  لداللــة ال ــاين عليــ  ولداللــة الســيا ، وأّن املــراد ابحلــ   هنــا هــو أنّــ  مفهــو   مــن  ولــ   مــن الفعــل
للعلــم بــ لمر  و أبنّ لاســتغناء عنــ  لعلــم  كاملقـا ، وقــد عــرب ســيبوي  عــن حـ   املعمــو  فــی التنــازع أبنـّـ  لتـَـرَ 

لی النحا ل يلة  علـی امل اط  ب ل مر  أخری. وتب  ابن مضاء رأی سيبوي ، و قد يل فی  تاب  لالرد ع
حنا  البصر  و ال وفة إلقامتهم الباب علی أم لة افرتضوها، فعّقد الباب تعقيدا  ابلغا  فأضافوا علي  صورا  ال 

 تلي  ابلنحو إ ما نبغ  من ورائ  إاّل اإلابنة فأين ه ا من ما أورد ه من حدي  هوالء واإلابنة. 
 شتغال:اال

ه ا الباب يسمی ابب االشتغا ، و )حلدي  عن  ب ال  االنصاري: واحلدي  عن   و شجون ولنبدأ ا
حقيقتـــة أن يتقـــد  اســـم و يتـــأخر عنـــ  عامـــل هـــو فعـــل أو وصـــف، و  ـــل مـــن الفعـــل والوصـــف املـــ  ورين 
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، أو حمــال  ـــ: لزيــدا  مــررت بــ ل، أو ملــا البــس   لضــمريه لفطــا   ـــ: لزيــدا ضــربت ُ مشــتغل عــن نصــب  لــ  بنصــب
 (21)(بت غالمة، أو: لمررت بغالم ل.ضمريه حنو: لزيدا  ضر 

 : عنه املشتغل االسم يةحاالت إعراب
أوال: جيــ  نصــب  إ ا وقــ  بعــد أدوات الت صــي  والشــرط واإلســتفها  غــري اهلمــ  ، اثنيــا: جيــ  رفعــ  
عندما يق  بعد إ ا الفجائية وأن يق  قبل ادوات الي ختت  ابلفعل، اثل ا: ويرّجح نصـب  يف مخـس صـور: 

و بعــد أدوات النفــی  عــد االســم أمــر  أو هنــ   أو فعــل دعــائی وأن يقــ  االســم بعــد تــ   االســتفها أن يقــ  ب
ول ــن  رابعــا: ويــرجح الرفــ  إ ا م ي ــن مــا يوجــ  نصــب ، أو يرجحــ ، أو يوجــ  رفعــ .«. مــا، ال و إن»

شـرط فـی ال ـال  النحاه م جيدوا االسم املشتغل عن  قـد ورد بعـد أدوات االسـتفها  غـري اهلمـ   و أدوات ال
املنشور. )أما املواض  الي يرجح النحـا  فيهـا النصـ  فأوهلمـا أن ي ـون داال علـی الطلـ  وقـد علمـت أن 

 (27)الطل  الي ون خربا، فاحل م هنا النص ،ألن االسم ليس مبتحدث عن  وليس بعده من حدي (.
هنمــا فــی املعنــی  ابلفعــل املــنالــی أّن االســم و الضــمري منصــوب «205تــويف» و  هــ  الفــراء)   ور، ألِّ

لشیٍء واحد، و ه ا التقدير دعت الي  صنعة اإلعراب ألّن  ل منصوب ال بُدَّ ل  من  ص  عند النحا  
و ملــا م جيــدوا  صــبا  لإلســم املتقــد  اضــَطّروا إلــی التقــدير الــ ی  هــ  إليــ  النحــا  فــی هــ ا البــاب مفســد  

تنحــل بتقــدير  )أ رمــت خالــدا  أ رمتــ ( و )ســررت خالــدا  للمعنــی، مفســد  للجملــة فــإّن اجلملــُة تتمــ   و 
مـن التقـديرات. ومـا  هـ  اليـ  الفـراء مقبـو  فـی حنـو )خالـدا  أ رمتـ (،  كاحببت رجال  لب ( و بنحو  لـ

ما  هـ  إليـ  ال سـايی،  كو )حممدا  خطت قميصا  ل ( و   ل غري مقبو  فی حنو )خالدا  سلمت علي (
  لــيس مــة االشــتغا  و ال مشــغو  عنــ   ــ ا املعنــی، و إمّنــا هــو أســلوب خــاص حقيقــة األمــر فيمــا نــری أنــ

قوهلم )حممدا  سلمت علي / خالدا  أ رمت أخاه/ سعيدا   كعينا  فی اللغة و مما يد  علی  ليؤدی غرضا  م
انطلقـت مـ  أخيـ ( فـأي اشـتغا  فـی هـ ا؟ و هـل مي ـن تسـلي  الفعـل علـی اإلسـم املنصـوب املتقـد  فــإن 

  (26)(قد ي ون الزما   ما نری. الفعل
أما فيما و  اإلعراب فإن  مي ـن أن يعـرب االسـم املتقـد  مشـغوال عنـ  منصـواب والداعـی ألن نـ  ر )

ل   صبا ألن تقدير الناص  مبنی علی نظرية العامـل الـي ال موجـ  هلـا، فإنـ  مي ـن أن يقـا  إن الفاعـل 
ال داع  للسؤا  عن العامل ال ی أحدث هـ ا وإ ا ـان يف العربية مرفوع واملشغو  عن  منصوب و ه  ا 

  (25)(البد من اجلواب،فالعرب هم ال ين فعلوا ه ا وأحدثوه.
و  ــان ابب اإلشــتغا  مــن اإلســباب اجلوهريــة ل ــور  القــرطيب، فــدعا إلــی إلغــاء العامــل. إ ا  ــان ابب 

سم الظـاهر و ضـمريه معـا  فـإن اإلشتغا  يقو  فی جوهره عند النحا  علی عد  جواز إعما  الفعل فی اال
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انطالقا من أن  كعند   ري من االدثن الرافضن لف ر  العامل، و ل كالباب يواج  إعرتاضا فی أصل  و ل
العوامل فی النحو وتلف عن م يال ا من العوامل األخری فه  ليست طبيعية وإمنا ه  من صـن  املـت لم 

يغفلها ول ن ي ـون قـد خـالف القواعـد النحويـة، فقاعـد   للم يد راج  اخلصائ  البن جين ومي ن ل  أن
 التقدير. كالنحا  أن ل ل منصوب  صبا ه  الي يلتهم علی  ل

 :القواعد مع التتفق يةبعض الشواهد القران
يمُ قولــ  تعــالی َتَِّنــا َا إِّبـْــرَاهِّ هلِّ ــَن اْلُمْشــرِّ (،22)االنبيــاء أَأَنــَت فـََعْلــَت َهــَ ا  ِّ  كَِّن اْســَتَجاَركَ َوإِّْن َأَحــد  مِّّ

(. وفـی قولـ  تعـالی 954)النسـاء ..كإن امـرؤ  هلـ( و929)النسـاء  إن امـرأ   خافـت...(، 4)التوبـة
فالقاعــد  النحويــة تفــر  أن تقــرأ )مود(ابلرف ،ألنــ لأمال تفصــل )(. 95)فصــلت/ فهــديناهم وأمــا مــودُ 

لمـل بواحـدمنها آخـر علـی أو  م ـلل مث و مابعدها عما قبلها،لي ون مـا بعـدها مبتـدأ،فه  م ـل:لإ أل ال
إحـــداتا نصـــبا ابلتنـــوين،واألخری )وقـــدجاءت قـــراءاتن قرآنيتــان خالفـــا صـــرلا هلـــ ه القاعــد ، (24)(الفــاءل.
 (23)(.ابلرف 

ــــ  تعــــالی ــــاه بقــــدروقول ــــل 49)القمــــر إّ   ــــَل شــــ ٍء خلقن ِّ 
ُ
( يرجحــــون النصــــ  دفعــــا للوصــــف امل

تعـالی  أن ي ـون مـا خلقـ  ا  كناهلصـفة لشـ ٍء،فيرتت  علـی  لـابملقصـود، أي: ـ  الت ـون مجلـة لخلق
وقد جاء يف إحدی  علی عمو  األشياء وامل لو . كي ون خل  غريه بغري قدر وليد   ل يف حنبقدر، 

القــراءات ابلرفــ  علــی أنــ  خلقنــاه فــی املوضــ  خرباملبتــدأ، واجلملــة مــن املبتــدأ واخلــرب فــی حمــل رفــ  خــرب إن، 
 والسـارُ  و السـارقُة فـاقطعوا... ( و2)النـورال انيُة و ال انُی فاجلـدوا...قول  تعالی  فی وبقدر حا .

( ح مـــ  النصـــ ،ألن  معقـــوب ابلطلـــ  االمـــر ول ـــن اآليـــة جـــاءت ابلرفـــ  خالفـــا  للقاعـــد . 19)املائـــد  
جح )و ( ابلنصــ  خالفــا  لوجــ  الرفــ  املــر 19)النحــل / جنــاَت عــدن يــدخلوهناول ــن قــرئ قولــ  تعــالی 

أعربـــوا جنـــات: امســـا مشـــتغال  عنـــ ، مفعـــوال، منصـــواب  بفعـــل حمـــ و ، و التقـــدير: يـــدخلون جنـــات عـــدن 
يدخلوهنا(، اجلدير ابل  ر هی من احلاالت الي اليوجد فيها موج  الرف  أو للنص ، أو ترجيح النص  

ور ؛ ألن النصـ  يوجــ  أو تسـاوی الرفـ  و النصـ  يف اجلـواز، يـرجح النحـا  الرفـ  يف غـري احلـاالت املـ  
( مجلــة 9/2)الــرين  الــريُن * علَّــم القــرآنو يف قولــ  تعــالی: ) .اإلضــمار، و اإلضــمار خــال  األصــل
)الـرين  خلـ  األنسـان * عّلمـ  البيـانمعطوفتـان علـی اخلـرب  كامسية  ات وجهن، و اجلملتان بعـد  لـ

(،برفـــ  5/4)الـــرين  و الشـــجر يســـجدان الشـــمُس و القمـــُر ُ ســـبان * و الـــنجم( مث جـــاء مجلتـــا 1/6

                                                        
 ،الســـال  حممـــد هـــارون. القـــاهر : م تبـــة اخلـــاجن  ، حتقيـــ  عبـــد7. ط2بـــن ع مـــان. ال تـــاب. ج عمـــر ســـيبوي ، أبـــو بشـــر -24
 .295 . ص2998
. حتقيــ  حــامت صــاحل الضــامن. دمشــ : دار 2ط. 1جمشــ ل االعــراب القــرآن.  .طالــ  القيســی، أبــو حممــد م ــ  بــن أي -23
 .283ص  .1117 البشائر.
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خال  لك ( ابلنص  و  5)الرين  و السماَء رفعهاالشمس و النجم و عطف عليهما بقول  تعالی: 
  (28)(القاعد .

  البالغة -املعنی و ب -أ تفسري اعراب االسم رفعا  و نصبا  م  وسيلتن:
جـاَءت تعريفـات النحـا   كو العـري. لـ ل ما تعرفون  ان املعنی هو الباع  األساس  لنشـأ  النحـ-أ

إن املعنـــی يف التوجيـــ  النحـــوي ) (29)(.رأوا احلر ـــات دوا  علــی املعـــانی و أبنـّــ  تفســـري للمعنـــی،)لإلعــراب 
جي  أن يبع  مـن جديـد، ويعـاد لـ  االعتبـار، فبـ  ن يـل مـا ران علـی مهجـة املـنه  النحـوی مـن غبـار، و 

حـــا ، فلطاملـــا تواصـــوا أبال نغمـــب العـــن عـــن املعنـــی يف توجيـــ  ييـــد  خـــ  رســـومها فحـــو  الن حنيـــی ســـننا  
النحــو، وســعوا إلــی زرع الــتالؤ  بــن اإلعــراب و املعنــی، حتــی ا ا شــ  النــ اع، و التجــارب بينهمــا، حســم 

  (11)(بعرو  املعنی. كبعضهم األمر مب را  فنادی بضرور  التمس
تقـدمي املبتـدأ و مـواطن  خـريه، فـإ ا مـا قـد  البالغة توأ  النحو، )نتعلم فـی النحـو مـ ال  مـواطن  -ب

علمنا ه ه القواعد ابلغاية الفنيـة التـی دعـت إلـی التقـدمي و التـأخري، ن ـون قـد تعلمنـا القاعـد  النحويـة و 
م  األسف احناز النحا  إلی النحو فجعلوا اهتمامهم حنـو معيـار اخلطـأ و الصـواب  (12).املعنی املراد منها(
 ار النحو و تر وا للبالغين معايري القبح واجلما . فی العبار  وف  معي

ابب   ــري الفوائــد جــم االاســن، واســ  التصــر ، بعيــد الغايــة، )التقــدمي و التــأخري يف نظــر اجلرجــاين: 
 كمسـمع ، ويلطـف لـدي كإلی لطيفة، وال تـ ا  تـری شـعرا  يروقـ كعن بريعة، و يفضی ب كالي ا  يفرت ل

أن قــد  فيــ  شــ ء و حــو  اللفــ  مــن م ــان إلــی  كو لطــف عنــد كراقــموقعــ  مث تنظــر فتجــد ســب  أن 
 ـأهنم يقـدمون الـ ی بيانـ  أهـم هلـم، و هـم )حـو  هـ ا البـاب:    ما قا  شيخ النحا  سيبوي  (11).(م ان

 (17)(ببيان  أعنی و إن  ا  مجيعا  يهماهنم، و يعنياهنم.
تقـــو   و النصـــ  مـــن جهـــة املعنـــی،مي ننـــا هنـــا أن نـــ  ر بعـــب االم لـــة الـــي توضـــح الفـــر  بـــن الرفـــ  

ـــدا  أ رمتـــ ( و )حممـــد  أ رمتـــ ( فمـــا الفـــر  بـــن التعبـــريين؟ قـــا  تعـــالی  واألنعـــاَ  خلقهـــا ل ـــم فيهـــا )خال
( ابلرفــ ، هــل ت ــون 226)شــعراء  والشــعرآُء يتــبُعُهم الغــاوون...(ابلنصــ  و قــا  5)حنــل دِّ ء ...

إ ا قلـت ضــربُت  ك ضـربُت زيــدا  و زيـد  ضـربت ، أنّـالفـر  بـن)فــی االيضـاح:  ل جـاج مبعنـی واحـد؟ قـا  ا
، و إ ا قلَت زيـد  ضـربت ، فامنـا أردَت أن ختـرب كو ثبت أين وق  فعل كزيدا ، فامنا أردت أن خترب عن نفس

 (16).(عن زيدٍ 

                                                        
ـــدين عبـــد -28 ـــد. القـــاهر : دار الطالئـــ .  ألنصـــاري، إبـــن هشـــا . شـــرح شـــ ور الـــ ه . حتقيـــ  حممـــد حمـــ  ال  . 1116احلمي

 .675ص
 .75ص  .2951القاهر : دار ال ت  العلمية.  حتقي  حممد عل  النجار،. 2جاخلصائ .  .ابن جين، أبو الفتح -29
 . 155. ص7ج املصدر نفس . -11
 .51 . ص2939 الب ري، شيخ امن. البالغة يف ثو ا اجلديد )علم املعاين(. بريوت: دار العلم للمالين. -12
 .214. ص 2991، تعلي  حممود حممد شا ر. جد : دار املدين. 7القاهر. دالئل االعجاز. ط اجلرجاين، عبد -11
الســـال  حممـــد هـــارون. القـــاهر : م تبـــة اخلـــاجن ،  ، حتقيـــ  عبـــد7. ط2بـــن ع مـــان. ال تـــاب. ج عمـــر ســـيبوي ، أبـــو بشـــر -17
 .76 . ص2998

 .274-273 . ص2939 . بريوت: دار النفائس.7ال جاج ، أبو القاسم. االيضاح يف علل النحو. ط - 16



 
 

88 

 13 :العدد

 

أننا نعتقـد أّن ل ـل  كو مسألة جواز األمرين م  الرتجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نری، و  ل
أن  كوج  علي ی ال يؤدي  الوج  اآلخر، فمعنی النص  غري معنی الرف ، فإن أردَت معنی معينا  وج ِّ معن

تقوَ  تعبريا  معينا . و بتعبرٍي آخر أنت قدمت املنصـوب يف االشـتغا  احلـدي  عنـ  بدرجـة أقـل مـن املبتـدأ، 
دي  يـدور علـی غـريه ألن املبتدأ متحدث عن ، احلدي  يدور علي  أساسـا صـال  املشـغو  عنـ ، فـان احلـ

ابلرفـ  جعلـت مـدار احلـدي  حممـدا ، و  كا  أ رمتـ ( و )حممـد  أ رمتـ ( أنّـأساسا . فالفر  بن قولنـا )حممـد
عن  و هو مدار االهتما . أمـا االولـی فقـد قـدمت فيهـا حممـدا  لإلهتمـا ، قدمتـ  لتتحـدَّث  كجعلت اخبار 

م، ول ن قد يقتضی السيا  أن خت  حممدا   ـدي ، عن  بدرجٍة أقل من العمد ، فاّن االخبار عن املت ل
ختصــاص،  ــل تــرجيح مــن دون النظــر الــی املعنــی تــرجيح ابطــل  اليقــو  علــی و أّمــا )حممــدا  أ رمــت( فلال

ول ـن الفـر  بينهمـا أّن احلـدي  فـی االبتـداء يـدور أساسـا  علـی املبتـدأ، صـال  االشـتغا  الـ ی )أسا . 
ساســی و هــو املســند اليــ  و أمــر دونــ  و هواملنصــوب املتقــد  و  ــ ا أر يــدور فيــ  احلــدي  علــی شــيئن: أمــ

نستطي  أن نقوَ  ان االشتغا  مرحلة دون املبتدأ، و فو  املفعو ، إ  هو متحدث عن  من جهة ل ن  ال 
راد   يرقــی الــی درجــةِّ املبتــدأ في ــون معنــی االشــتغا  علــی هــ ا اِّنّــ  إمنــا جــیء ابالســم املنصــوب املتقــد  إلِّ

 (15).(دي  عنــ ، مث شــغل عنــ  ابحلـــدي  عــن املســند اليــ ، فهــو االســـلوب علــی صــور  املبتــدأ و اخلـــرباحلــ
خترج من ابب االشتغا ، فاإلسم املتقد  مبتدا و  كاالمساُء املرفوعة املتقدمة علی أفعاهلا غري املنشغلة، فتل

 اجلملة الي تلي  خربا  ل .
إ ا أردت )النحو و إحيائ  إبلغاء العامـل أيضـا. و قـا   دعا إلی جتديد و ان االستا  إبراهيم مصطفی

ابالسم املتقد  علی الفعل فی م ل )زيد رأيت ( أن ي ون متحداث  عن  مسند الي ، فليس إال الرف ، واالسم 
آت فـی موضـع  مــن ال ـال . و إ ا أردت أن هـ ا اإلســم إمنـا ســب  تتمـة للحـدي ، و بيــاات  لـ  ال متحــداث 

صــــ ... و قـــد تقــــد  عــــن موضـــع ، و رأی حر ــــة الرفــــ  عالمـــة إســــناد. و اجلــــر عالمــــة عنـــ ، فــــاحل م الن
اإلضــــــــافة. و جعــــــــل املنصــــــــوابت م مــــــــالت، و تنــــــــاو  ابب االشــــــــتغا  ضــــــــمنها، فاســــــــتعر  األوجــــــــ  

أي النحـا  قـدموا االسـم علـی فعلـ  و رفعـوه  آخر، ا  و للنص  غرض ا  تبن لنا أّن للرف  غرض (14).(اخلمسة
 لي  منصواب  ملعنی خمتلف.ملعنی، و قدموه ع

 م لة القرآنية:االو هنا نقدر مقاصد الرف  و نص  االسم املتقد  علی أسا  
(، فـال ال  علـی ا  تعـالی ال علـی األر ، 99)احلِّجـر و االرَ  َمـَدد ها... و يف قولـ  تعـالی:)

و االرَ  فقــا   ول ــن قــد  االر  لإلهتمــا   ــا مــن بــن مــا   ــر، و احلــدي  عنهــا مــن بــن مــا عــدد
فإنـ  و إن  ـان ال ـال  فـی األصـل يـدور علـی ا  تعـالی و قدرتـ ، حـب األر  ابإلهتمـا   مـدد ها...

فقـــدمها و ال ـــال  فيهـــا قبـــل و بعـــد علـــی ا  تعـــالی، و لـــو رفـــ  )االر ( ل ـــان احلـــدي  يـــدور عنهـــا و 

                                                        
 .227-226 . ص1117. كاهر : الناشر شر ة العات. الق1ج لسامراي ، فاضل صاحل. معاين النحو.ا - 15
 .257 . ص2991. القاهر : جلنة التأليف و الرتمجة و النشر. 7مصطفی، إبراهيم. إحياء النحو. ط - 14
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)القمــر    ــَل شـ ء خلقنــاه بقـدراِّ ّ والنصــ  فـی قولــ  تعـالی  (13).ك(االسـتناد إليهــا و السـيا  غــري  لـ
سـواه، و اَّن النصـ  هنـا داللـة علـی  ك( فاملقصود هو تعميم  ون اخلل  و حاشـاه أن يشـار   فـی  لـ49

( 5)النحـل و األنعاَ  خلقها ل م فيها د ء و مناف  و منها   لونمعنی ليس فی الرف ، و فی اآلية 
ن لــ  أتيــة  خاصـة  و ت ــا والبــدَن فــی قولـ  تعــالی  كد ت ــون عمـاد حيــا  قـو ، و  ــ لتقـد  املفعــو  بـ  ألِّ

ا  وفقـأ هلـ   اآليـة و تقـدمت منصـوبة  ( َتعـد البـدن مـن شـعائر14)احلـ   جعلناها ل ـم مـن شـعائر ا 
 ألجل أتيتها.

 و أّن النص  يت رر   ريا فی القرآن إلملهار عظمة اخلال :
( 49-45)الــ ارات  ألرَ  فرشــناها فــنعم املاهــدونواو  ونعملوســ و إ  والســماَء بنيناهــا أبيــد

 (.5)   واالرَ  مدد ها(، 10)النازعات  دحلها كو األرَ  بعد  ل
هناية،تبن لنا أّن االرتباط بن النحو و البالغة أصيل  و ملا ا ال يتوج  النحـا  املتـأخرون  ـ ا اإلرتبـاط 

 ا الــ ي قــد   ــرت مــن أن تقــدمي   ــر االــدث عنــ  يفيــد و هــ)القــدمي و الوثيــ  بينهمــا؟ يقــو  اجلرجــاين: 
التنبيــ  لــ ، قــد   ــره صــاح  ال تــاب يف املفعــو  إ ا قــد  فرفــ  ابإلبتــداء، و بنــی الفعــل الناصــ   ــان لــ  

إلی ضمريه فشغل ب   قولنا: ضربت عبدا ، عبدا  ضربت ، فقا : فإمنا قلت عبدا  فنبهت   يدّ علي ، وعُ 
 (18).(الفعل و رفعت  ابإلبتداء ل ، مث بنيت علي 

املــدخل األساســ  للتســهيل جيــ  أن يتوجــ  الــی أن األوجــ  اإلعرابيــة اخلمســة جــاءت يف  تــ  النحــو 
ليســت أح امـــا  يقينيـــة، بـــل إن وجهــ  الرفـــ  و النصـــ  األساســـين و ال جيــوز أن نقـــوَ  تـــرجيح الرفـــ  أو 

 و حس .« رف  و نص »ا النص  أي جواز االمرين م  الرتجيح أو بدون ترجيح.إهنم
 اإلستثناء:

أو إحدی أخوا ا من أدوات اإلست ناء، من ح م قلب ، حنو )جاء الطالُب « إاّل »هو إخراج ما بعد )
اِّاّل سـعيدا ( و هـو الشـیء امل ـرج مـن اجملمـوع. و قــد وضـعت العربيـة القواعـد الدقيقـة لإلسـت ناء و أ  ــرت 

فصــار اإلســت ناء فيمــا اباب  مســتقال  بنفســ ، ال مياثلهــا فيـــ  مــن حروفــ  و فرقــت بينهمــا يف بعــب األحــوا  
 -1أدا  اإلســـت ناء  -2املســـت نی منـــ   -9أر ـــان اإلســـت ناء ثالثـــة:  (19).(إحـــدی ســـائر اللغـــات الســـامية

 املست نی. وأهم أدوا ا لاِّاّلل و ه  حر ، و لغري وسویلامسان،و لخال وعدا وحاشال ه  حر  جر.
ناء وقد إستعملت وصفا، واألصل يف لغريلأن ت ون صفة وقد أستعملت فـی األصل يف لإاللاإلست )

 (71).(اإلست ناء،واألصل يف لسویلولسواءلالظرفية، وقدإستعملت مبعنیلغريل

                                                        
 .225 . ص1117. ك. القاهر : الناشر شر ة العات1لسامراي ، فاضل صاحل. معاين النحو. جا -13
 .272 . ص2991، تعلي  حممود حممد شا ر. جد : دار املدين. 7ط. 2ج اجلرجاين، عبدالقاهر. دالئل االعجاز. -18
 .121 . ص1117. ك. القاهر : الناشر شر ة العات1ج لسامراي ، فاضل صاحل. معاين النحو.ا -19
 بعاصــمة الدولــة اآلصــفية. . حيــدر آابد: مطبعــة دائــر  الع مانيــة1الســيوط ، جــال  الــدين. األشــباه والنظــائر يف النحــو. ج -71
 .33هـ. ص2759
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 أبــدا  ســوی املضــا  اليــ ، ول نــ  ي ــون فيــ  معنــی اِّاّل... و  ــل موضــ  جــاز فيــ  أمــا لغــريل:إّن غــريا)
 (72).(ری االسم ال ی بعد إال، ألنّ  اسم مبن لت ، و في  معنی إالّ اإلست ناء إباّل جاز بَغري و جری جم

إعلم أن أصل لغريل الصفة ملغاير  جمرورها ملوصوفها، إما ابل ات حنو)مررت برجا  غريِّ زيد(، و إما )
و ماهيـــة املســـت نی هـــ  املغـــاير  ملـــا قبـــل أدا   (دخلـــَت بوجـــٍ  غـــري الـــ ی خرجـــَت بـــ ك)ابلصـــفات حنـــو قول

فهـــ  يف أصـــلها و حقيقتهـــا وصـــف  ف)م ـــل( تقـــ  صـــفة أو حـــاال   ســـائر ) (71).(نفيـــا و إثبـــاات اإلســـت ناء
 (77).(األوصا ، و قد تقد  مقا  املوصو  فتعرب حس  موقعها من ال ال 

وقـد اسـتعملت )غـري( يف القـرآن يف مئـة و ثـالث و ثالثـن آيـة و هلـا مواضـ  إعرابيـة متعـدد  مـ ال فـی 
فلـو ال ( غـرَي هنـا امسـا  لــ )إنَّ( و قولـ  تعـالی 5)األنفـا    اتِّ الشو ة ت ون ل مأنَّ غرَي قول  تعالی: 

( 951)البقـره  َفَمـنِّ اضـطُرَّ َغـرَي اب ٍ ( غـرَي خـربا  لــ ) ـان( الناقصـة. 94)الواقع   إن  نتم غرَي مدينن
( 9)املائـده  حُملـی الصـيد أحلـت ل ـم  يمـة األنعـا  اِّاّل مـا يتلـی علـي م غـريَ غرَي منصـوبة علـی احلاليـة. 

أو ما مل ـت أميـا هنّـن أو التـابعن غـريِّ أو نص  علی احلا  من الضمري يف علي م.  غرَي حُملی الصيد
يف القـرآنلغريل اِّال وصـفا علـی سـبيل النعـت أو علـی  (....واضـح ماجـاءت19)النـور  االِّربة من الرجـل

 ال ال .سبيل احلا ، أو حالة حمل املوصو  واقعة موق  
 فَاْجَعـلْ ا لسویل: قد وردت يف القرآن يف آية واحد  وم ترد اال مبعنی الظـر ، مـن قولـ  تعـالی:وأمّ )

ا الَّ ُ ْلُِّفـــُ  حَنْـــُن َواَل أَنـــَت َمَنـــا   ُســـو ى ( ألّن ماد ـــا اللغويـــة تـــد  علـــی أن 95)طـــ   بـَْيَنَنـــا َوبـَْيَنـــَك َمْوعِّـــد 
يف العبارا  القرآنية علی الوج  ال ي ي عم النحا  أبدا ، بل لقد التفـت معناها نقيب معنی لغريل، فلم ترد 

انــ  اللغــوي فيهــا فنفــی أن ت ــون لغــريل مبعناهــا، فقــا  فــی قولــ  تعــالی مــن فاحتــة ال تــاب: اجلالفــراء إلــی 
فـــإن معنـــی لغـــريل معنـــی لالل  وال الضـــالنل و أمـــا قولـــ  تعـــالی غـــريِّ املغضـــوبِّ علـــيهم وال الضـــالن

 (76).(ردت عليها، و قد قا  إّن معنی لغريل يف احلمد معنی لسویل وإن لالل صلة فی ال ال  كلفل 
جـاءتلليسل يف القـرآن يف سـب  وسـتن «. ا و لـيسو الي ـون و خـال وعـد» و مـن ادوات اإلسـت ناء

ا ال يطابقان آية وما استعملت لالي ونل يف القرآن لإلست ناء. ال يصح استعماهلما مبعنی االست ناء، ألهّنم
األو : مــن حيــ  االســتعما ، فإنّــ  ال يصــح فــی املســت نی  مــا االتبــاع، فــال تقــو  )ل إالّ ل مــن جهتــن: 

ما مررت ابلطالب » ابالتباع، وال يف «ماحضر الطالب ليس سعيد  »و «ما حضر الطالب إالّ سعيد  »يف
فإهّنمــا ال : مــن حيــ  املعنــی، . ال ــاين«مــا مــررت ابلطــالب لــيس ســعيٍد و الي ــون ســعيدٍ »و «إالّ ســعيد

وأما لحاشالليس اسم ول ن  حر  جير ما بعده  ما  (75).(أهّنما يف األصل للنف  كيطابقان لإاّلل، و  ل
                                                        

 . 2998، حتقيـ  عبدالسـال  حممـد هـارون. القـاهر : م تبـة اخلـاجن ، 7. ط2سيبوي ، أبو بشرعمربن ع مان. ال تـاب. ج -72
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ِّ َمــا َهـــَ ا َبَشــرا  جيــر حتــی مــا بعــدها وم تقــ  يف القــرآن إال يف آيتــن: قـُْلــَن (و19)يوســف َوقـُْلــَن َحــاَش  ِّ
ِّ َما َعلِّْمنَ  و يف النهايـة َحـ ُ  هـ ه االدوات مـن  (، وجاءت للتن يـ .89)يوسف ا َعَلْي ِّ مِّن ُسوءٍ َحاَش  ِّ
 ابب االست ناء.
 :"إاّل" و" غري"  ب اإلستثناء نيما الفرق ب

، فــال يطــاب  لإاّللمتامــا  قــد حتمــل معهــا معناهــا اخلــاص  ــا أحيــا   »إن يلــَت غــريا  معنــی اإلســت ناء،)
فـی اجلملـة اأُلولـی  كو )ما قا  غـري حممـد( ليسـا متطـابقن فـی املعنـی متامـا، فإنّـ)ما قا  إاّل حممد( كفقول

اثبت القيا  المد وحده، و نفيت  عمن عداه، وأّما ال انية فتحتمـل هـ ا املعنـی وحتتمـل معنـی آخـر، و هـو 
ل إالّ أّن ما بعـد كأن )غري حممد م يقم( في ون نف  القيا  عن غري حممد و س ت عن حممد. ومعنی  ل

ل هو املقصود ابإلست ناء، و هو ال ي يدور علي  احل م أما يف ل غريل فإن ال ال  قد يـدور علـی مـا بعـد 
َو اَل تـَُقولُــوا َعَلــی ا َِّّ إالَّ غــري، و قــد يــدور علــی ل غريلنفســها ال علــی اجملــرور  ــا، حنــوه فــی قولــ  تعــالی:

  غــري احلــ ( فال انيــة قــد ت ــون مبعنــی اأُلولــی، و قــد )وال تقولــوا علــی اك(، و قولــ959)النســاء  احلَــ َّ 
ت ون ملعنی آخر و هو النه  عـن قـو  غـري احلـ ، أمـا قـو  احلـ  فمسـ وت عنـ  و هـو  مـا تقـو : إن م 

  (74).(تقل احل  فال تقل غري احل ، أي اس ت
 :حاالت االسم الواقع بعد ِاّلا

تبــــاع علــــی البدايــــة. وجــــاء فــــی  تــــاب جــــواز النصــــ  علــــی اإلســــت ناء أو اإل-2وجــــوب النصــــ ، -9
ما أات  أحد  » كقول ك مما نفی عن  ما أدخل في  و  له ا ابب ما ي ون في  املست نی في  بدال  ) :سيبوي 
 كنـّـأف  «مـررت برجـل زيـد»إ ا قلـت  ك مـا أنّـ  «مـا أاتنـی اِّاّل زيـد  »و  «مـا مـررُت إال ب يـدٍ »و  «اِّاّل زيـد  
تدخلـ  فيمـا أخرجـَت  ك ال  أن جتعَل املست نی بدال  مـن الـ ی قبلـ  ألنـفه ا وج  ال «مررت ب يد»قلت 

نّ  مبن لة قو  «كما أ  فی القو  اِّاّل أاب»من  االو ... و من قا   فانّ  ينبغی أن  «كأات فی القو  إاّل أاب»ألِّ
 (73).((44)النساء  ما فعلوه إال قليال  منهميقو  

 :منها أوجه من النصب و االتباع نيالفرق ب
وإن االتباع يد  علی ان املست نی بعب من املست نی من ، صال  النص  فإنّ  مـن االتمـل أن ي ـون 

اِّاّل سـعيد ( ابلرفـ   ـان سـعيد مـن الطـالب  ا ا قلت )مـا حضـر الطـالب كفانّ بعضا  منهم؛ و إن الي ون 
 ون منهم طالب، و أن يحتما . و إ ا قلت )ما حضر الطالب اال سعيدا ( احتمل أن ي ون سعيد من ال

أبن ي ون موملفا، أو بوااب  في ون منقطعا . و   ا نعلم أن االتباع يد  قطعا علی أنّ  متصـل أمـا  كو  ل
وعلــــی هــــ ا ي ــــون الفــــر  بــــن البــــد  ) النصــــ  فانــــ  تعبــــري احتمــــالی أی لتمــــل اإلتصــــا  و اإلنقطــــاع.

ماقـا  إالّ زيـد ( أي إّن القصـد اثبـاُت القيـا  ل يـد، لرف   ان املعنی))ما قا  أحد  إالّ زيد( ابكوالنص ، قول

                                                        
 .118املصدر نفس . ص -74
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وأّن البـد  أهــم مـن املبــد  منــ ، ألّن املبـد  منــ  علـی نيــة الطــرح عنـد النحــا ، و إ ا قلت)مـا قــا  أحــد  إالّ 
ــــدا (  ــــان املعنی)مــــا قــــا  أحــــد( أي أردَت أن تنفــــ  القيــــا  عــــن  ــــل أحــــد وهــــ ا هــــو املهــــم عنــــد مث  كزي

خـرج عـن االمجـاع ال ألنّـ  األهـم. فـاملهم فـی النصـ  هـو االخبـار ابلنفـ ، و املهـم يف است نيت)زيدا ( ألنّـ  
  (78).(االتباع هو االخبار ابالجياب

: علی أن )إال( إ ا  ان ما بعدها مست نی منصواب ، مسيت أدا  إست ناء، فإ ا  ان ما بعد كواضحا   ل
ملغـا . فـإ ا  ـان املسـت نی إبال مفرغـا ، فـإن )إال(  )بدال ( مـن املسـت نی منـ ، فـإن )إال( تسـم  أدا  اسـت ناء

ُتسمی )أدا  حصر(. و هی هنا تفيد معنی احلصر و هو من التو يد،فاالست ناء املفـر  لـيس اسـت ناء  ـا  
ـــ : )مـــا حضـــر اِّال خالـــد مـــا رأيـــُت اِّال  -مـــا مـــررُت اِّال صالـــدٍ  -ول نـــ  قصـــر و أداتـــ  )النفـــی و إاّل(. م ال

 نا أن )اِّاّل( أصل أدوات االست ناء و بقية األدوات حممولة عليها.خالدا (. ولقد عرف
  الخاتمة

 :مي ننا أن جنمل نتائ  البح  مبا ية
 ترا يــ  القــرآن النحويــة يف آاتــ  ال رميــة أبلــو الرتا يــ  وأفصــحها فهــ  علــی غايــة هنــاات دتّعــ (9

لــ ي ينبغــ  أن تقّعــد عليــ  اللغــة، وبــ  النحــوي املتــن. وهــو االصــل ا كالــنظم اللغــوي وغايــة هنــاات الســب
 تضب  قواعد النحو.

النحـــو لـــيس حمـــب أشـــ ا  ومظـــاهر وعالمـــات لفظيـــة يعـــر   ـــا معـــين ال ـــال  يف أبســـ  صـــور   (2
العالمـات وقواعـدها، هـو منـاط إيضـاح املعنـی أي طريقـة يف أداء  كوأدنی منا ، بـل فـو  تلـ أ وأقرب هي

لس وت عليهـا، الفائـد  ب ـل مـا يقصـد إليـ  يف التعبـري مـن إفـاد  وإاثر  املعنی واضحا  مؤثرا  مفيدا  لسن ا
 وإمتاع.
البالغة يف حد  ا ا دفاع  عن بالغة القرآن ال رمي وخلدمة  دُّ بن النحو والبالغة إرتباط وثي  ، وتع (1

 ــن ختتلــف قضــااها. وهلــ ا فهــو مــن العلــو  القرآنيــة فموضــوع النحــو و البالغــة تر يــ  ال ــال  و ليفــ ؛ ل
جهة النظر يف  ل منهما؛ فينظر النحو من جهة الصحة واإلستقامة علی وف  القوانن العربية بغب النظر 
عــن املقــا  واحلـــا  ومقتضــاتا. أمـــا البالغــة فـــرتی الــنظم متعلقـــا  ابحلــا  واملقـــا . فمــن يفصـــل بــن البالغـــة 

 والنحو ففصل  تعسف  ابطل.
، والســعة يف التعبــري، والدقــة يف املعنــی، واإليضــاح يف اللغــة، و ــان اإلعــراب هــو اإلابنــة عــن املعــاين (6

 اإلعراب املفر  بن املعاين يف اللف ، وهو وسيلة إلملهار املعنی.
ملــاهر  االتســاع يف داللــة األلفــاع والرتا يــ  مــن الظــواهر الــي عنــی  ــا القــرآن ال ــرمي أميــا عنايــة،  (5
 .يوج  يف التعبري ويوس  يف املعنی هفنجد

                                                        
 .112-117 . ص1117. ك. القاهر : الناشر شر ة العات1ج السامراي ، فاضل صاحل. معاين النحو. -78
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إّن اللغة هلا نظا  ل مها ويصرُّ علی اطراده، ل ن أن خرجت اجلملة العربية عن نظامها املألو   (4
  فل ل صيغة وتعبري داللة خاصة  ا، ألّن اختال  املباين دليل علی اختال  املعاين.
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دور الفيس بوك في تشكيل اتجاهات الرأي العا  إزاء الحكومة المحلية في 

"دراسة مسحية على طلبة جامعة أهل البيت في  محافظة كربالء المقدسة

  كربالء"

The role of Facebook in forming Public opinion towards 

the Provincial Government/ Kerbala "Survey study of 

Ahlulbait University Students" 
                           Dr. Ghalib.k. Aldamy(1) غالب كاظم جياد الدعميد. 

  المستخلص

ـــاو  البحـــ  )دور الفـــيس بـــوك يف ت ـــرأي العـــا  إزاء احلنومـــة االليـــة يف كـــربالء( تن شـــنيل اجتاهـــات ال
موضوعا  م يتم تناولة عل  مستوى الرأي العا  يف االافظة، والسيما من جهة متغريه التاب ، أي لاحلنومـة 
االليةل و لك عرب استطالع وجهات النظر لشرلة مهمة من اجملتم  العراق  وه  طلبة جامعة أهل البيت 

 افظة. يف اال
وقد  الباح  تساؤال  رئيسا  هول ما الدور ال ي قا  ب  االفيس بوك يف تشنيل االجتاهات والتقييمات 

 إزاء أداء احلنومة االلية يف حمافظة كربالء املقدسةل
و ة أتيـــة البحـــ  مـــن أنـــ  ســـينون يف متنـــاو  أفـــراد اجملتمـــ  وأعضـــاء احلنومـــة االليـــة عـــرب  -2

 راء افراده إزاء اداء احلنومة االلية.عرضها التقييمات وآ
 يقد  فهما  جديدا  للعالقة بن الفيس واجلمهور وعالقت  بتشنيل الرأي العا  إزاء. -1

                                                        
 ./ قسم الصحافة/كلية اآلداب--جامعة اهل البيت -2



 
 

94 

 13 :العدد

 

ويف جان  األهدا  فقد سع  البح  إىل حتقي  األهدا  اآلتيـة: التقصـ  عـن دور الفـيس بـوك يف 
مقارنـة بوسـائل التواصـل األخـرى، فضـال  عـن  تغيري اجتاهات اجلمهور، ومعرفة دوره يف تشنيل اإلجتاهـات

 النشف عن حجم الدور ال ي يقو  ب  الفيس يف إاثر  انتباه اجلمهور ازاء احلنومة االلية.
يعد ه ا البح  وصفيا  من حي  النوع، وقد است د  الباح  املنه  املسح  يف حتصيل املعلومـات 

 وتبويبها وحتليلها.
 ها:وخل  البح  إىل نتائ  من أت

 % تقريبا .51كشفت أن اجلمهور ال ي يست د  املوابيل يف الوصو  للفيس بوك نسبتة  -2
% عل  الفيس يف تشنيل اجتاهات الـرأي العـا  إزاء 49افصحت الدراسة أبن اجلمهور يعتمد بنسبة 

 احلنومة االلية.
Abstract 
The study above deals with a subject which has not been tacklet at the 

provincial public opinion level, specially its variable , "the provincial 

government" The research will survey the viewpoint of an important 

sample of Iraqi society, that is the student of Ahlulbait University in the 

province. 

The researcher made a key question "what is the role played by 

facebook in forming the trends and assessment about the performance of 

the provincial government in Karbala". 

The study is significant in that it will be within the reach of the society 

members and the provincial government members through displaying the 

assessment and the members opinion about the performance of the 

provincial government. 

It,s gives a new understanding to the relationship between facebook 

and the audience and its relevance to forming the public opinion about 

such an experiment. 

The study aims at realizing the goals represented by the role played by 

facebook in changing the trends of the audience and its role in forming the 

trends in comparison with onother media, as well as reveling the role 

played by facebook in attracting the audience attention about the provincial 

government. 

This study is descriptive, survey- based in obtaining tabulation and 

analyzing the information. 

The study has reached at the following findings:  

The audience use cellphone (mobile) to have access to facebook at 

nearly 50% per 
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The study has found out that the audience rely on facebook at 69% in 

forming the public opinion trends toward the provincial government.  

 المقدمة

ابت الفــيس بــوك مــؤثرا  يف حيــا  األفــراد ومســار حيــا م علــ  الــرغم مــن كونــ  ملــاهر  جديــد ، وســاعد 
عل   لك تسارع الـنقالت التننلوجيـة الـي أضـحت عنـوا   هلـ ا العصـر الـ ي ابت فيـ  العـام يعـيش مب ابـة 

  واملعلومات إىل جلمهور العا . بيت واحد من حي  سرعة وصو  األخبار
اداد أتية الفـيس بـوك يومـا  بعـد يـو  مت امنـة مـ  زاد  عـدد املسـت دمن يف العـام إ  جتـاوز عـددهم وت  

مليار مست د  يف العام، ومازا  العدد يف تصـاعد مضـطرد يوميـا ، فضـال  عـن أن املسـت دمن ينتمـون إىل 
ف وربــة البيــت وابقــ  الفئــات شــرائح اجتماعيــة متعــدد ، فبيــنهم الرجــل واملــرأ ، واالكــادمي  والفــالح واملوملــ

اإلجتماعيــة األخــرى مــن دون متييــ ، اجلميــ  يشــرتكون يف اســت دام  مــ  التأكيــد علــ  تبــاين األســباب يف 
 است دام  من قبل األفراد.

ينقســـم هـــ ا البحـــ  إىل ثالثـــة فصـــو ، الفصـــل األو  يتضـــمن اإلطـــار املنجهـــ  املتم ـــل يف املشـــنلة 
إجــــراءات البحـــ ، والوســــائل اإلحصـــائية املســــت دمة، فضـــال  عــــن أن والتســـاؤالت واألتيــــة واألهـــدا  و 

 الباح  تطر  إىل ما تيسر من الدراسات السابقة.
ويتناو  الفصل ال اين األطار النظري ال ي مت تقسيم  إىل حماور عد ، م ـل الفـيس ونبـ   اتروـة عنـ ، 

ي خلـــ  إليهــا البحــ  يف الفصـــل فضــال  عــن الــرأي العـــا  وانــواع اجلمهــور، يف حـــن مت عــر  النتــائ  الــ
 ال ال ، وأخريا  قراء  اهم النتائ .

 االطار المنهجيالفصل االول: 

 :املشكلة
لغمــــو  وعــــد  الوضــــوح الــــ ي يرافــــ  الــــدور الــــ ي يقــــو  بــــ  الفــــيس ابتــــرتب  مشــــنلة هــــ ا البحــــ  

بالء املقدســـة، زاء عمـــل احلنومـــة االليـــة يف حمافظـــة كـــر إ( يف تشـــنيل اآلراء والتقييمـــات Facebookبـــوك)
أدائها فيما يتعل  بتقدمي اخلدمات للمواطنن، وقد  الباح  تسـاؤال اجلمهور عل   وعالقتها مبستوى رضا

  -رئيسا  هو:
زاء أداء احلنومــة إوالتقييمــات  الــرأي العــا  مــا الــدور الــ ي قــا  بــ  االفــيس بــوك يف تشــنيل اجتاهــات

 ؟االلية يف حمافظة كربالء املقدسة
  -عدد من التساؤالت الفرعية وه  كما ية: ويتفرع من 

جتاهــــات ازاء احلنومــــة االليــــة يف  إلمــــا حجــــم الــــدور الــــ ي يلعبــــ  الفــــيس بــــوك يف تشــــنيل  .2
 ؟كربالء

 ؟تشنيل لإلجتاهات عل  صفحات الفيس بوك اتثريا  يف ما اسالي  النشر األك ر .1
 ؟لية يف كربالءاحلنومة االما ابرز املشنالت الي رك  عليها الفيس بوك بشأن  .7
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  ؟ما ابرز املشنالت الي رك  عليها الفيس بوك بشأن احلنومة االلية .6
 :أهمية البحث

 ة أتيـــة البحـــ  مـــن عـــد  جوانـــ  منهـــا حجـــم الفائـــد  الـــي يقـــدمها إىل اجملتمـــ  وأســـهام  يف حـــل 
  ل  من اضافة يعتد  ا يف ميدان العلم.ميعن ما فضال   (1)مشنالت 

  -مبا ية: البح  اوتتجل  أتية ه 
فــراد اجملتمــ  وأعضــاء احلنومــة االليــة عــرب عرضــ  إمتنــاو  يف نون يســ نــ أمــن  ا البحــ  ة أتيــة هــ  .2

 التقييمات وآراء افراد اجملتم  إزاء اداء احلنومة االلية.
  التجربة. واجلمهور وعالقت  بتشنيل الرأي العا  إزاء الفيس بوكللعالقة بن  ا  يقد  فهما  جديد .1

 :هداف البحثأ
 التقص  عن دور الفيس بوك يف تغيري اجتاهات اجلمهور  .2
 جتاهات مقارنة بوسائل التواصل األخرى.معرفة دور الفيس بوك يف تشنيل اال .1
 .يف ااثر  انتباه اجلمهور ازاء احلنومة االلية الفيس بوكالنشف عن حجم الدور ال ي يقو  ب   .7

 :منهج البحث
ســ  يف وصــف الظــاهر  والنشــف عــن العالقــات ننــ  االألحيــ  النــوع يعــد هــ ا البحــ  وصــفيا مــن 

 ست د  الباح  املنه  املسح  يف مج  البيا تكما ا.(7)االرتباطية بن املتغريات الي تقف وراء حدوثها
 وحتليلها.

 :مجاالت البحث
 -مشلت جماالت البح  ماية:

املت امنـ  مـ   وهـ  املـد  1124/  1/ 25إىل  1125/ 22/ 25اجملا  ال مـاين: يتم ـل يف املـد  مـن  .2
حتديــد متغــريات البحــ  واختيــار جمتمعــ  وعينتــ ، فضــال عــن تنفيــد اجــراءات عمليــة التحليــل املتم لــة 

 عاد  مجعها وتفريو البيا ت.إبتوزي  االستبانة عل  عينة البح  و 
 اجملا  املناين قسم الصحافة / كلية اآلداب يف جامعة أهل البيت. .1
، املسـائية والصـباحية مـن قسـم الصـحافة للدراسـتن املرحلتن ال ال ة والرابعةشري: وهم طلبة اجملا  الب .7

 .--يف جامعة أهل البيت

                                                        
 . 83، ص2991حممد اهلاجري، اصو  وطرائ  البح  االجتماع ، عمان، )من دون دار نشر(،  -1
 .215، ص2934مسري حممد حسن،  وث االعال  االسس واملبادئ، القاهر ، عام النتاب، -7



 

 د ر الفيس بوك يف تشكي  اجتاهات الرأي العام إزاء احلكومة احمللية يف حمايظة كربمء امل دسة 

99 

 :أجراءات البحث

 حتديد جمرم  البح  -3
املسائية والصباحية يف قسم الصحافة /   وللدراستن ةوالرابع ةال ال  املرحلتنيتم ل جمتم  البح  بطلبة 

 علـ  نوزعمـ( طالبا  وطالبة 31وقد بلو العدد النل  للطلبة ) --عة أهل البيت كلية اآلداب/ جام
وقـــد مت اســـتبعاد الطلبـــة الـــ ين ال يســـت دمون الفـــيس ملتابعـــة أداء احلنومـــة  ،احية واملســـائيةبالدراســـة الصـــ

 االلية.
 يوضح توزي  عينة البح  (.2جدو )
 اجملموع  املسائ  الصباح  املرحلة

 ا ث كور    ثإ   كور
 73 5 24 4 21 الرابعة
 75 5 27 7 26 ال ال ة
 31 21 19 9 16 اجملموع

 عينة البح   -1
وفيما ية نستعر  املراحل الي مت عربهـا  ،جلأ الباح  إىل است دا  العينة العشوائية املتعدد  املراحل

 است راج العينة.
يــــة يف حمافظــــة كــــربالء عــــرب االختيــــار هلألامت اختيــــار جامعــــة واحــــد  مــــن بــــن اجلامعــــات والنليــــات  -2

جامعـة و جامعة كـربالء، وه  من بن ست جامعات  --هل البيتأوملهرت جامعة  ،العشوائ 
، وكليـة ابـن حيـان اجلامعـة، وكليـة الصـفو ، وكليـة احلسـن اجلامعـة، وكليـة الطـف --أهل البيت 

 اجلامعة.
، ومـــن مث مت اختيـــار قســـم --البيـــتوابلطريقـــة نفســـها مت اختيـــار كليـــة اآلداب يف جامعـــة أهـــل  -1

الصـــحافة عشـــوائيا ، وأخـــريا  اختـــار الباحـــ  طـــالب املـــرحليل ال ال ـــة والرابعـــة وللدراســـتن الصـــباحية 
، وللدراستن ايضا   واملسائية من بن ثالث مراحل وه  املرحلة ال انية، واملرحلة ال ال ة، واملرحلة الرابع 

  مت استبعادها من القرعة.ولعد  وجود طالب يف املرحلة األوىل
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 الصدق  الثبات. -1
 الصدق. -أ 

%،ومت اســـت راج مســـتوى 81 علـــ تفـــا  ابأل، وحـــازت ()مت عـــر  االســـتبانة علـــ  عـــدد مـــن اخلـــرباء
تية: جمموع الفئات املتف  عليها مقسو  عل  عـدد الفقـرات املتفـ  عليهـا الصد  عرب است دا  املعادلة اآل

 .211مضروب يف 

         
مجموع الفقرات المتفق عليها 

الفقرات الكلية 
 الصد   

 الثبات.  -ب 
تســا  الــداخل ، ( لالalphakronbachsمت اجــراء ال بــات عــن طريــ  اســت دا  معامــل الفــا كرونبــا  )

 (6)%( ويعد ه ا املعامل مرتفعا عند مقارنت  عل  وف  املعايري املقبول 31)ةوقد بلو معامل ثبات االستبان
 :دراسات ساب ة -4
اآلخـرون، أه جـل إكمـا  مـا بـدلدراسات السابقة ضرور  مهمة الغ  عنهـا، ألاإىل الع واالشار  االط

 تعليمية عملية مرتاكم .لوألن العملية ا
إلطــالع علــ  الدراســات املتاحــ  امامــ  يف جمــا   ثــري الفــيس بــوك ودوره يف إىل اوقــد ســع  الباحــ  

 ه ه الدراسات: ن، وملي  م اجلمهورزاء القضاا اإتشينل اجتاهات اجلمهور بشنل عا ، 
( 01020دراسة محمود )

(5)
. 

ـــــري يف العـــــام العـــــري،  تناولـــــت الدراســـــة دور شـــــبنات التواصـــــل اإلجتمـــــاع ، ومنهـــــا الفـــــيس يف التغي
جتماع  يف دف  اجلمهور اىل التظاهر وتل صت أهدافها يف حتديد الدور ال ي تلعب  شبنات التواصل اال

 وطل  التغيري.
مارســة الــرفب والتعبــري بعيــدا  عــن من الفــيس بــوك مــنح فضــاء كونيــا  للأابــرز النتــائ  تشــري إىل  وكانــت

آاليات املن  والقم ، فضال عن اسهام  يف تـوفري فضـاء جمـا  افرتاضـ  للنقـاش واحلـوار بشـأن القضـاا الـي 
  م الوطن.

                                                        
- همؤ عرضت اإلستبان  عل  اخلرباء اآلتية امسا-  

 .طال  عبد احلسن الشمري. د.  .2
 حممد عبد فيحان. د..  .1
 عمران النركوش . د..  .7

4- Hinkle, Dwiersma, S. applied static for the behavioral science. Rond Mc.nally,Chicago, 1981, p 
175.  

 خالد وليد حممود، شبنات التواصل األجتماع  ودينامنية التغيري يف العام العري، بريوت، مدارك للنشر والتوزي ،  -5
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(1021دراسة الرعود)
(6)

. 

اإلجتمــاع  يف احــداث التغيــري السياســ  يف تــونس دور شــبنات التواصــل  معرفــةإىل  الدراســة ســعت
 ومصر ومن وجهة نظر الصحفين اإلردنين، واست د  الباح  ااملنه  الوصف  للوصو  للنتائ .

ن للفــيس بــوك دورا  كبــريا  يف مقاومــة احلجــ  والدعايــة يف اإلعــال  الرمســ ، كمــا أوكانــت ابــرز النتــائ  
 قليم  والدويل لدعم مطالبات التغيري السياس  يف تلك البلدان.الرأي االل  واإل يفالتأثري  يؤدي إىل

 اإلطار النظري:الفصل الثاني: 

 اشارات تاريخة بشأن الفيس بوك
د واعطاه ر من قبل الطال  األمريين  )مارك زوكربريج( يف جامعة هارف 1116موق  الفيس عا   ُأس س

علـ  وزع علـ  الطلبـة ملسـاعد م ت  الوجوه الي ت  ىل كإشار  إيف  (كتاب الوجوه)اسم الفيس بوك ومعناه 
مســـاء زمالئهـــم يف الدراســـة، وكانـــت بدايتـــ  بســـيطة  ـــد  إىل أنشـــاء موقـــ  تفـــاعل  لطلبـــة ألتعـــر  علـــ  ا

 ،الشـرتاكايسـمح لغـري طلبـة جامعـة هارفـد  جامعة هارفد للتواصل فيما بينهم اثناء وبعد الت رج، وكـان ال
ومـن مث اىل العامـة يف  ،ينتقـل اىل اجلامعـات االخـرى واملـدار  واملؤسسـاتوفيما بعـد حقـ  شـهر  واسـعة ل

س بغــب النظــر عـــن يي مــواطن مينــن لــ  االشـــرتاك والتســجيل كعضــو يف الفــأن ابت أبعــد  1114عــا  
  امتالك  حساب بريد النرتوين.

هم، ابت يرتب  الفيس بوك عل  عرش شبنات التواصل اإلجتماع  من جهة أتية مسـت دمي  وعـدد
 ســـ  إحصـــائية  (3)( مليـــار وثالمائـــة مائـــة ومخســـن مليـــون مســـت د 25751فقـــد بلـــو عـــدد مســـت دمي )

تقــدمها إدار  الفــيس بــوك، علــ  الــرغم مــن أن فنــر  انشــائ  كانــت ال تتعــدى الرتفيــ  والتســلية بــن طــالب 
ـــرأي العـــا  إزاءهـــا، واصـــبح م نـــربا  للحـــوار جامعـــة هارفـــد، ليتحـــو  اىل موقـــ  يصـــن  األحـــداث ويشـــنل ال

 . ()والنقاش وتباد  األراء بن اجلمهور لاملست دمنل بشأن املوضوعات امل ار 

وُتسهم شبنة الفيس بوك يف توفري األرضية املناسبة، واملنا  العا  لتهيئة الرأي العا  للتعبـري عـن نفسـ  
هـدا ، وتوجيـ  اجلمهـور، عرب التظـاهرات والتجمعـات، فضـال  عـن أهنـا وسـيلة لتنسـي  املواقـف وحتديـد األ

وتنظـــيم حركتـــ  يف التظـــاهرات واالنطـــال ، واتضـــح دورهـــا بشـــنل واضـــح وكبـــري يف تنســـي  التظـــاهرات يف 
، واهلجو  االسـرائيل  علـ  غـ   1118مجهورية مصر العربية وتونس وقبلها يف االنت اابت األمريينية عا  

 . (8)ال ي بدأ أواخر العا  نفس 

                                                        
عبــد ي ممــدوح مبــارك الرعــود، دور شــبنات التواصــل يف التغيــري السياســ ، عمــان، كليــة اإلعــال ، جامعــة الشــر  االوســ ،  -4
1121. 
3- http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com  /ليال. 9. الساعة 1124/ 7/ 3اتريخ ال ار  االثنن 
- ن عـراقين وأمريينـان بشـأن األحـداث اجلاريـة، فضـال يتعر  قنـا  احلـر  العـرا  يف نشـرا ا األخباريـة بعـب املنشـورات لسياسـ

 عن أهنا تعر  آراء عدد من قرائها املنشور  عل  صفحا م يف الفيس بوك يف براجمها.
 .23، ص1126ثورات الفيس بوك، بريوت، شركة املطبوعات للتوزي  والنشر، صع  حسا  الدين قتلوين، م -8

http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com%20تاريخ%20الزيارة%20الاثنين/%207%20/3/%202016
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 مالرأي العا 
كانــت قــد   وىل لظهــور املناقشــات حــو  الــرأي العــا ألاالبــداات أي العــا  منــ  القــد  إال أن ُعــر  الــر 

نطلقت يف القرن الراب  عشر قبل امليالد يف زمـن الفيلسـو  سـقراط وتلميـ ه افالطـون الـ ي    السياسـة ا
لعـا  ااهر  الـرأي ن ملـأىل إجتـاه يشـري اهنـاك و . (9))جمرد حشـد ضـئيل( ن الدميقراطية، واصفا  رأي النا  أبو 

حــل  جــدت منــ  القــد  مــ  وجــود اجلماعــات البشــرية الــي تعتمــد احلــوار والنقــاش واجلــدا  يفكممارســة وُ 
وقـد أحـدث نشـر كتـابل .(21)غلبيـة لتلـك اجلماعـاتألاالي تواجهها واخلروج بـرأي عـا  مي ـل  املشنالت،

Actadiurna  أشار فيـ   فقدا  يف صياغة الراي العا ، لف  قيصر روما  ثري اال ي و قبل امليالد  59ل يف عا
 .(22)ىل االنشطة املتعلقة مبجلس النواب والشيو إ

عالميـة أبنـ : )وجهـة نظـر أغلبيـة الامعجـم املصـطلحات  وُقدمت تعريفـات عـد  للـرأي العـا ، إ  عرفـ 
ا املناقشــة ي آخـر، و لــك يف وقــت معـن وإزاء مســألة تعــين اجلماعـة، وتــدور حوهلــأاجلماعـة الــي اليفو ــا ر 

ن الــرأي العــا  صــور  مــن صــور الســلوك اجلمعــ  )اجلمــاع (، أصــراحة أو ضــمنا  يف إطــار هــ ه اجلماعــة، و 
مت ضـــت عـــن مناقشـــة وجـــد  بـــن أفـــراد متعـــددين تعنـــيهم املســـألة الـــي يتعلـــ   ـــا هـــ ا الســـلوك، أو هـــ ه 

 (21)ات وعوامـــل خمتلفـــة(املناقشـــة، ويتجهـــون لتحقيـــ  هـــد  أو غايـــة مشـــرتكة، ويتـــأثرون يف  لـــك إبعتبـــار 
راء اجلماعــة ولــيس عــن إلتقائهـــا أو آن مــدلو  الــرأي العـــا  يعــرب عــن تنامــل إهــ ا التعريــف فــوعلــ  وفــ  

 .(27)جتميعها
من التعريفات للرأي العا ، وأنطلقت ه ه  طائفةكما قد  عدد من خرباء االعال  والرأي العا  العرب 

تعيشـ  املنطقـة العربيـة وقـد اتثـرت بطبيعـة الـنظم السياسـية  لـ ياالتعريفات من الواق  احلضاري والسياس  
 ا  نعناســــاهنــــا كانــــت أتقــــدمي تعريفــــات جديــــد  إال  بعضــــهموعلــــ  الــــرغم مــــن حماولــــة  يف املنطقــــة العربيــــة،

 .جنبية إن م تنن لصيقة هلا يف ك ري من اجلوان للتعريفات األ
 انواع الجمهور:

 -:(26)نيتيقسم اجلمهور عل  النوعن اآل
 .(25) اجلمهور العا  -2
  .(24)اجلمهور اخلاص: -1

                                                        
 .24-25ص، 1121ة، االسنندرية، مجا  جماهد، الرأي العا  وقياس )االسس النظرية واملنهجية(، دار املعرفة اجلامعي -9

 .23. ص 1121 االسنندرية، لفنر اجلامع ،حممد سعد أبو عامود، الرأي العا  والتحو  الدميقراط ،دار ا -21
 .24املصدر نفس ، ص  -22
 .41-42، ص1122عوامل تنوين  وطر  قياس ، دار امليسر ، عمان، عبد النرمي عل  الدبيس ، -21
 .137، ص2991نظرية الرأي العا ، نظرية الرأي العا ، بغداد، دار الشؤون ال قافية،  ييد  مسيسم، -27
 . 55،ص1122عمان،سامة للنشر والتوزي ، أعال  اجلماهريي، دار يم، سوسيولوجيا اإلفواز منصور احلن -26
 . 271-219، ص 1117القاهر ، عال ، دار النهضة العربية،املداخل النفسية لإل -عالم سوزان القليين، علم النفس اإل -25
 .272، صاملصدر نفس  -24
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وقــد  الباحــ  االمريينــ  )كلــو ( تقســيما  عــددا  جلمهــور وســائل االعــال  يتصــل مبســتوى اســهام  
 -وكما ية:

 .(23)اجلمهور املفرت : -2
 .(28)اجلمهور الفعل  -1
 .(29) (:Exposed Audienceاجلمهور املتعر  أو املستهد ) -7
 (: Active Audienceاجلمهور الفعا  أو النش  ) -6

 وهناك تقسيمات اخرى ال جما  ل كرها
  اإلطار الميدانيالفصل الثالث: 

 االستخدام 
سـت دا  الفـيس بـوك ملتابعـة الشـأن وا ابأمن العينة قد بد (1158)ما نسبت   أن فصحت النتائ  عنأ -3

ا الفــيس يف و ماهنــم اســت د إىلفــراد العينــة أمــن  (2758)حــن أشــار مــا نســبت   يف 1125 االلــ ، يف
وحققت نس  تصاعدية ب اد  األخرى،  عوا جاابت املبحوثن بنس  متباينة ل ا، وجاءت 1126

 (.1عدد املست دمن. ومل يد من التفاصيل االطالع عل  جدو )
 ( يُبن است دا  املبحوثن عل  وف  السنوات1جدو )

 النسبة املئوية لتنرارا سنة اإلست دا  ت
2 1114 1 153 
1 1113 7 652 
7 1118 6 555 
6 1119 5 459 
5 1121 4 857 
4 1122 3 9.3 
3 1121 8 2252 
8 1127 21 2758 
9 1126 21 2454 

21 1125 25 1158 

                                                        
 .67-61، ص 1121عمان،   وعلم النفس، دار اسامة،خلدون عبد ي، االعإل -23
 .67املصدر نفس ، ص -28
 .54فواز منصور احلنيم، مصدر ساب ، ص -29
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 %211 31  اجملموع
 امناط است دا  الفيس بوك من قبل اجلمهور -1

خبـار احلنومـة أتابعـة مل يسـت دمون الفـيس بـوك يوميـا   إىل اهنـممـن العينيـة  (%6254)شار مـا نسـبت  أ
يست دمون  اسبوعيا، يف حن أشار  إىل اهنممن العينة  (%11)االلية يف حمافظة كربالء، وأشار ما نسبت  

مــن العينــة أبهنــم يســت دمون الفــيس بــوك عنــد تــوفر الوقــت املناســ ، واشــار مــا نســبت   (2956)مانســبت  
ات. ومل يـد مـن التفاصـيل اإلطـالع علـ  اجلـدو  يست دمون  عند اشـتداد األزمـ إىل أهنم% من العينة 24
(7.) 

 ( يوضح أمناط است دا  الفيس من اجلمهور7جدو )
 النسبة املئوية التنرارات النم  ت
 62.44 71 يوميا   2
 11511 24 اسبوعيا   1
 29566 26 عند توفر الوقت املناس  7
 24544 21 عند اشتداد األزمات 6

 %211 31  اجملموع

 د عل  وسائل اإلعال  يف متابعة نشاطات احلنومة االلية.اإلعتما -7
 الصحافة املطبوعة. - أ

يعتمــــدون علـــــ  الصـــــحافة املطبوعــــة للحصـــــو  علـــــ   إىل أهنـــــم مــــن املبحـــــوثن 6854اشــــار مانســـــبت  
مـن  6254شـار مـا نسـبت  أاملعلومات بشأن نشاطات احلنومة االلية يف حمافظة كربالء املقدسـة، يف حـن 

من  953خبار احلنومة االلية، واشار أقلما يعتمدون عل  الصحف املطبوعة يف متابعة ىل أهنم إاملبحوثن 
يف احلصـو  علــ  األخبـار املتعلقـة ابحلنومــة  علـ  الفــيس بـوك يعتمـدون بشــنل مباشـر إىل أهنـماملبحـوثن 

 االلية.
 اإل اعة. - ب

زاء احلنومـــة إل اجتاهـــا م ال يعتمـــدون علـــ  اإل اعـــة يف تشـــني إىل اهنـــم% 6254فصـــح مـــا نســـبتهم أ
يف متابعــة  اإل اعــةابلنســبة نفســها مــن املبحــوثن اشــاروا إىل اهنــم قلمــا يعتمــدون علــ  و االليــة يف كــربالء، 

يف  اإل اعةهنم يعتمدون عل  أمن املبحوثن إىل  2454شار ما نسبت  أنشاطات احلنومة االلية، يف حن 
 تشنيل اجتاها م ازاء احلنومة االلية.

 التلف يون - ت
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يعتمدون عل  التلف يون يف تشنيل اجتاها م ما  اهنم ك ريا   إىل% من املبحوثن  55.5أشار ما نسبت  
هنـم قلـيال مـا يعتمـدون علـ  التلف يــون، أ إىل مـن املبحــوثن 1353شـار أاداء احلنومـة االليـة، يف حـن  ءزاإ

 ال يعتمدون عل  التلف يون. إىل اهنم% 2454واشار 
 وك:الفيس ب - ث

% ك ريا  ما يعتمدون عل  الفيس بوك يف متابعـة 49.6ن مانسبتهم أ عنجاابت املبحوثن إفصحت أ
قلـــيال مــا يعتمـــدون علـــ  التلف يـــون، إىل اهنـــم  2454شـــار أنشــاطات احلنومـــة االليـــة يف كـــربالء، يف حــن 

 احلنومة االلية.خبار أال يعتمدون عل  الفيس بوك يف متابعة  إىل اهنممن املبحوثن  2758وأشار 
  (.6وللم يد انظر جدو )

 ( يوضح اعتماد أفراد العينة عل  وسائل اإلعال 6جدو )
 الوسيلة  ت

 حجم 
 ست دا اال

 فيس بوك  التلف يون  اعةاإل صحافةال
 %   ت %   ت  %    ت %   ت

 4956  51 5555 61 2454 21 953 3 ك ريا 2
 2454 21 1353 11 6254 71 6254 71 قليال 1
 2758 21 2454 21 6254 71 68.4 75 ال اعتمد 7
   31 211% 31 211% 31 211% 31 211% 
تفضـــيالت اجلمهـــور يف اختيـــار الوســـائل اإلعالميـــة يف متابعـــة نشـــاطات احلنومـــة االليـــة يف اختيـــار  -6

 الوسيلة اإلعالمية.
عة نشاطات احلنومة االليـة، يفضلون الفيس بوك يف متاب إىل أهنم% من املبحوثن 51شار مانسبت  أ

شـار أخبار احلنومة االلية، كمـا أهنم يفضلون التلف يون يف احلصو  عل  إىل أ% منهم 15شار أيف حن 
يفضـــلون  إىل أهنـــم مـــن اجلمهـــور 2251شـــار أيفضـــلون اإل اعـــة، و  إىل اهنـــممـــن اجلمهـــور  2758مـــا نســـبت  

 (.5للم يد انظر جدو  ) حلنومة االلية.خبار الي تعنس نشاطات االصحافة يف احلصو  عل  اال
 ( مي ل تفضيالت أفراد العينة لوسائل اإلعال  يف متابعة اخبار أعضاء احلنومة االلية5جدو )

 النسبة املئوية التنرار الوسيلة ت
 2251 8 الصحافة -2
 2758 21 اإل اعة -1
 15 28 التلف يون -7
 51 74 الفيس بوك -6

 %211 31  اجملموع
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 االعتماد عل  وسائل اإلعال  التقليدية. يف ثري است دا  الفيس بوك  -5
عتمـــاد علـــ  وســـائل اإلعـــال  اال يفأفصـــحت اجـــاابت املبحـــوثن بشـــأن  ثـــري اســـت دا  الفـــيس بـــوك 

مـن  6655جاابت املبحوثن أشـارت إىل  ثـرهم. يف حـن اشـار إ% من 5555ما نسبت   عن أنالتقليدية 
للم يــــد انظــــر  إعتمــــادهم علــــ  وســــائل اإلعــــال  التقليديــــة. يف دا  الفــــيس م يــــؤثر اســــتإىل أن املبحــــوثن 
 (.9جدو )

 ( يوضح  ثري است دا  الفيس عل  وسائل اإلعال  األخرى4جدو )
 النسبة املئوية الدرجة البديل
 55.5 61 نعم
 6655 71 ال

 %211 31 اجملموع
 ئل اإلعال  التقليدي.العتماد عل  وساايف مقدار  ثري است دا  الفيس  -4

عتمــــاد وســــائل اإلعــــال  التقليــــدي، فقــــد اال يفيف شــــأن مقــــدار التــــأثري النــــات  عــــن اســــت دا  الفــــيس 
اإلعتمـاد علـ  يف  ثري اسـت دا  الفـيس  ىل أنإمنهم اشاروا  (6151) أن اىلجاابت املبحوثن إافصحت 

قليــــل علــــ  املبحــــوثن يف  كــــان  تــــأثرين الأ إىل % مــــنهم28، يف حــــن أشــــاركــــان ك ــــريا    اإلعــــال  التقليــــدي
،  ة كـان قلـيال  االعتماد عل  وسائل اإلعـال  التقليـدي بشـأن تشـنيل اجتاهـات اجلمهـور ازاء احلنومـة االليـ

م  إىل أنــ  مــنهم (2454)شــار حنــو أ، يف حــن فــيهم ا  التــأثري كــان متوســط إىل أن% مــنهم 15شــار أكمــا 
 لفيس بوك. است دا  املبحوثن ل عنلصل اتثري  ت  

 .(3للم يد انظر جدو )
 ( يوضح حجم  ثري الفيس بوك يف اإلعتماد عل  وسائل اإلعال  التقليدي3جدو )

 % ت حجم التأثري ت
 6151 19  ك ريا   2
 %28 27 قليال   1
 %15 28 متوس  7
 2454 21 م يؤثر 6
 %211 31 اجملموع 5
 الفيس بوك ملتابعة نشاطات احلنومة االلية. مقدار الوقت ال ي يستغرق  اجلمهور يف است دا  -3

احلنومــة فيمـا وـ  جـاابت املبحـوثن يف شـأن اسـت دا  الفـيس للحصـو  علـ  املعلومـات إكشـفت 
، يف حـــن أشـــار مـــا سيســـت دمون الفـــيس مبقـــدار ســـاعة واحـــد  يوميـــا   6254نســـبتهم  عـــن أن مـــااالليـــة، 
 إىل أهنـم% مـنهم 27شار حنـو أكما  ،ا  ساعتن يوميمنهم أبهنم يست دمون الفيس مبقدار  1158نسبتهم 
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اهنـــم يســـت دمون الفـــيس  إىل% مـــنهم 17شـــار مانســـبتهم أ، و يســـت دمون الفـــيس ثـــالث ســـاعات يوميـــا  
 . (8للم يد انظر جدو ) خبار احلنومة االلية.أملتابعة  مبقدار ارب  ساعات يوميا  

 ( يُبن مد  است دا  الفيس من أفراد العينة8جدو )
 النسبة املئوية التنرار الوقت ت
 6254 71 ساعة 2
 1158 25 انساعت 1
 2758 21 ثالث ساعات 7
 1754 23 رب  ساعاتأ 6
 %211 31 اجملموع 5

 شنا  الي ه  أك ر اتثريا  يف تشنيل اجتاهات اجلمهور األ -8
داء احلنومة اااللية، أ االقناع وتشنيل اجتاهات اجلمهور عل  يف ا  شنا  الي هلا أك ر  ثري يف شأن األ
من اجاابت املبحوثن، وتاله اثنيا يف حجم التاثري شنل اخلرب  7355و م  الن  بنسبة يجاء شنل الفيد

وبنســة  ،شــنا   ثــريا  اقــل األ ليم ــل، يف حــن جــاء شــنل الــن  اجملــرد 2454نرتونيــة بنســبة اليف صــحيفة 
جـاابت املبحـوثن. ومل يـد مـن مـن التفاصـيل إمن  857ة و اجملرد وبنسبيالفيد تأثريال قلة%، وتاله يف  555

 (.9انظر اجلدو )
 ( يوضح  ثري أشنا  النشر عل  أفراد العينة9جدو )

 النسبة املئوية التنرارات االشنا  ت
 555 6 ن  جمرد 2
 22.22 8 تةصور  اثب 1
 1158 25 ن  م  صور  7
 857 4 فيديو جمرد 6
 7355 13 فيديو م  ن  5
 2454 21 رب يف صحيفية النرتونيةخ 4
 %211 31 اجملموع 3

 لفيس بوك.ا إىل جه   الي تست د  يف الوصو األ -9
لفـــيس بـــوك الطـــالع علـــ  األخبـــار ا إىل ن بشـــأن األجهـــ   الـــي يســـت دموهنا للوصـــو و اشـــار املبحوثـــ

 ة:واملعلومات الي خت  اداء عمل احلنومة االلية يف كربالء، وجاءت النتائ  كما ي
لفـيس بـوك لالطـالع إىل اهنـم يسـت دمون املوابيـل للوصـو  أ إىل مـن املبحـوثن 6854نسـبت   شار ماأ
يسـت دمون احلاسـوب  إىل أهنـممـن املبحـوثن  2758نسـبت   خبار احلنومة االلية، يف حن اشـار مـاأعل  
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ن احلاســـوب مـــ  يســـت دمو  إىل أهنـــممـــن املبحـــوثن  22522شـــار مـــا نســـبت  ألفـــيس بـــوك، و إىل ا للوصـــو 
يســت دمون احلاســوب مــ  املوابيــل واآليبــاد إىل أهنــم  953واشــار مــا نســبت  لفــيس، إىل ا املوابيــل للوصــو 

يســـت دمون  إىل أهنـــممـــن املبحـــوثن  857يف حـــن اشـــار مـــا نســـبتهم ، لفـــيس بـــوكإىل اجمتمعـــن للوصـــو  
لفـيس ا إىل ت دمون اآليباد للوصـو يس إىل أهنمن و جاب املبحوثأوابلنسبة نفسها  ،احلاسوب واآليباد معا

 لية يف حمافظة كربالء املقدسة.البوك يف متابعة الشأن االل  املتعل  أبداء احلنومة ا
  (.21للم يد ينظر جدو )

 ( يوضح است دا  األجه   من أفراد العينة21جدو )
 النسبة املئوية التنرار اسم اجلهاز ت
 6854 75 املوابيل 2
 2758 21 احلاسوب 1
 22522 8 موابيل -حاسوب  7
 953 3 موابيل -آيباد -حاسوب 6
 857 4 آيباد -حاسوب 5
 857 4 اآليباد 4

 %211 31 اجملـــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 الدواف  من است دا  الفيس بوك من قبل املبحوثن.  -21

 -وه  كما ية: ،جااب م  س  الفقراتإن يف و املبحوث شارأيف حمور الدواف  
يف شأن اإلجابة عل  الفقـر  الـي ختـت  مبقـدر  الفـيس بـوك علـ  ت ويـد اجلمهـور ابملعلومـات املتصـلة  - أ

يُـوفر املعلومـات املتصـلة أبداء  مـا ن الفـيس بـوك ك ـريا  أن إىل و شار املبحوثأداء احلنومة االلية، فقد أب
هنـم أمـن املبحـوثن إىل  7155من املبحوثن، يف حن أشار ما نسبتهم  6853وبنسبة  احلنومة االلية

مـن املبحـوثن إىل أهنـم ال  1158شار مـا نسـبتهم أاجملا ، كما  ه ا قليال ما يعتمدون عل  الفيس يف
 يعتمدون عل  الفيس للحصو  عل  املعلومات املتصلة بنشاط احلنومة االلية.

يســت دمون الفــيس بــوك للحصــو  علــ  م بحــوثن تشــري بشــنل واضــح إىل أهنــجــاابت املأن أويتضــح 
 املتصلة أبداء احلنومة االلية.

تعريــف اجلمهــور  علــ  جــاابت املبحــوثن بشـأن الفقــر  ال انيــة الــي تتصـل مبقــدر  الفــيس بـوكإجـاءت  - ب
بحـوثن إىل مـن امل 6853شار ما نسبتهم أفقد  ،ابلش صيات الي ُتسهم بتقدمي اخلدمات للمواطنن
 اهنـم قلـيال   منهم إىل 7355، وأشار   ا الشأن اهنم ك ريا  ما لصلون عل  املعلومات عرب الفيس بوك

مـن  2758جراء است دامهم الفيس بوك، يف حـن اشـار مـا نسـبتهم من ما لصلون عل  املعلومات 
صيات الي تقد  خدمة املبحوثن إىل أهنم ال يست دمون الفيس للوصو  للمعلومات املتعلقة ابلش 

 طنن.اللمو 
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زاء إن بشــــــأن الفقــــــر  الــــــي تشــــــري إىل أن الفــــــيس ينشــــــف عــــــن اجتاهــــــات اجلمهــــــور و اشــــــار املبحوثــــــ - ت
أن الفـيس  إىلمـن املبحـوثن  4155قـد أجـاب مـا نسـبتهم و الش صيات السلبية يف احلنومة االليـة، 

ســلبية يف احلنومــة االليــة عــرب زاء الش صــيات الإبــوك ُيســهم ك ــريا  ابلنشــف عــن أجتاهــات اجلمهــور 
منهم إىل اهنم قليال ما يعتمدون  11.8املنشورات والتعليقات والردود والفديوهات، واشار ما نسبتهم 

املبحوثن عل   953املعلومات   ا الشأن، يف حن  كر ما نسبتهم  عل  عل  الفيس بوك للحصو 
 زاء احلنومة االلية. إجلمهور أهنم ال يعتمدون عل  الفيس بوك يف معرفة أجتاهات ا

ملعلومات الي إىل اجاابت املبحوثن أهنم يعتمدون بشنل كبري عل  الفيس بوك للوصو  إويتضح من 
 زاء الش صيات السلبية يف احلنومة االلية.إتنشف عن اجتاهات اجلمهور يف حمافظة كربال املقدسة 

شـــــورات يف صـــــدور نديوهات وامليـــــمـــــن الفســـــتفاد  جـــــاابت املبحـــــوثن يف فقـــــر  مقـــــدار االإوكشــــفت  - ث
هم تلـك يمـا تفـد هنم ك ـريا  إىل أ 4956فقد أشار املبحوثون مبا نسبت  ، تقييمات بشأن احلنومة االلية

الفديوهات واملنشورات يف إطـال  تقييمـا م بشـأن احلنومـة االليـة يف كـربالء، كمـا اشـار مـا نسـبتهم 
 1754ا ينشـر علـ  الفـيس بـوك، يف حـن أشـار مانســبتهم هنـم قلـيال  مـا يسـتفادون ممـأ إىلمـنهم  459

 ال يستفادون من تك املنشورات. إىل أهنم
زاء عمــــل إطـــال  تقييمـــا م إفائـــد  كبــــري  للمنشـــورات والفـــديوهات يف  عـــنجـــاابت العينـــة إوتفصـــح 
 % من املبحوثن.35وبنسبة جتاوزت  ،احلنومة االلية

ن الفــيس بــوك يســهم يف إطــالع اجلمهــور علــ  القــرارات ألشــارت اجــاابت املبحــوثن يف شــأن فقــر  أ - ج
 لي تواج  املواطننالالي تت  ها احلنومة بشأن معاجلة املشنالت 

قـــد كانـــت اجـــاابت املبحـــوثن أبن الفـــيس بـــوك ال ُيســـهم يف اطالعهـــم علـــ  القـــرارات الـــي تت ـــ ها و 
مـا يسـهم الفـيس بـوك  قلـيال   إىل أنـ  1457منهم، يف حن أشار مـا نسـبتهم  5459احلنومة االلية وبنسبة 

طالعهم عل  القرارات الي تصدرها احلنومة االلية بشأن معاجلة املشنالت الي تواجههم يوميا، كما آيف 
ك ـــريا  مـــا يطلعهـــم الفـــيس علـــ  القـــرارات الـــي يصـــدرها جملـــس أهنـــم   مـــن املبحـــوثن 2454اشـــار مـــا نســـبت  

 االافظة   ا الشأن.
شـــاروا إىل أن الفـــيس ال يســـهم يف ت ويـــدهم أفـــراد العينـــة أت املبحـــوثن أن اغلـــ  جـــاابإويتضـــح مـــن 

، وه ا  ت  عن عد  اهتما  احلنومة احلنومة االلية يف كربالء عنابملعلومات حو  القرارات الي تصدر 
 االلية يف انشاء صفحات عل  الفيس بوك تتواصل م  اجلمهور.

ا مبــخــر التعليمــات الــي تصــدرها احلنومــة االليــة( و الفــيس بــوك   يــ ودينلن يف الفقــر  و شــار املبحوثــأ - ح
شــار مــا أالفــيس ال يــ ودهم ابلتعليمــات الــي تصــدرها احلنومــة االليــة، يف حــن  إىل أن 5555 نســبت 
احلنومـة عـرب  عـنمـا لصـلون علـ  التعليمـات الـي تصـدر  هنم قليال  أمن املبحوثن إىل  1353نسبت  

ك ـريا مـا لصـلون علـ  البيـا ت الـي تصـدرها   إىل أهنـممنهم  2454ر ما نسبت  شاأالفيس بوك، كما 
ــــ  الفــــيس بــــوك. وهــــ ا يشــــري إىل  ن أغلــــ  املبحــــوثن ال لصــــلون علــــ  أاحلنومــــة االليــــة عــــن طري

 (.22كربالء عرب الفيس بوك. للم يد انظر جدو )  يفالتعليمات الي تصدرها احلنومة االلية 
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 اف  من است دا  الفيس بوك( يُبن الدو 22جدو )
 %211 التنرار البديل الفقر  ت
 6853 75 ك ريا   ي ودين ابألخبار املتصلة أبداء احلنومة االلية 2

 7155 11 قليال  
 1158 25 عتمدأال 

1 
 

 يعرفين ابلش صيات الي تسهم يف تقدمي اخلدمات
 
 

 6853 75 ك ريا  
 7355 13 قليال  
 2758 21 عتمدأال 

طالع عل  تقييمات ميننين الفيس بوك من اآل 7
 زاء احلنومة االليةإاجلمهور 

 4155 65 ك ريا  
 1158 25 قليال  
 953 3 عتمدأال 

تفيدين املنشورات والتغريدات والفديوهات يف اختا   6
جتاه سليب اىل تبين إقرارات هلا مسا  بعمل احلنومة 

 ضدها

 4956 51 ك ريا

 459 5 قليال
 1754 23 عتمدأال 

يطلعين عل  القرارات الي تت  ها احلنومة االلية يف  5
 معاجلات املشنالت اخلدمية

 2454 21 ك ريا  
 1457 29 قيال  
 5459 62 عتمدأال 

 2454 21 ك ريا   ي ودين  خر التعليمات الي تصدرها احلنومة االلية 4
 1353 11 قليال  
 5555 61 عتمدأال 

 داء احلنومة االلية يف كربالء.أجتاهات اجلمهور بشأن ا -22
عـن أعضاء احلنومة االليـة يف كـربالء يف فرها افصحت إجاابت املبحوثن بشأن السمات الواج  تو أ
عضــاء أفر اإلختصــاص مــ  التحصــيل الدراســ  يف اضــرور  تــو  أشــاروا إىلمــن املبحــوثن  7757مانســبت   أن

شـار أعضـاء احلنومـة االليـة، و أفر الن اهـة يف اضرور  تـو  إىلمنهم  1158ار ما نسبتهم شأاحلنومة االلية، و 
فر الصــد  لــدى مــن يتصــدى للمســؤولية اإلداريــة يف االافظــة، اضــرور  تــو  إىلمــن املبحــوثن  28مــا نســبت  

، وابلنسـبة ن ينون االعضـاء مـن ابنـاء االافظـة حصـرا  أمن افراد العينة إىل ضرور   2758شار مانسبتهن أو 
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ـــو نفســـها أشـــار املبحو  الش صـــيات األجتماعيـــة يف ن ينـــون أعضـــاء احلنومـــة االليـــة مـــن أن إىل ضـــرور  ث
 .(21االافظة. للم يد انظر جدو )

 ( يوضح تشنيل اجتاهات اجلمهور بواسطة الفيس بوك21جدو )
 النسبة املئوية التنرار  عضاء احلنومة االليةأفرها يف االسمات الواج  تو   ت
 7757 16 ختصاص م  التحصيل العلم الا  2
 1158 25 الن اهة  1
  28 27 الصد   7
 2758 21 بناء االافظةأ  6
 2758 21 ش صية اجتماعية  5
 %211 31 اجملموع  -

لفــيس بـــوك لبــرز الســمات اإلجيابيــة الــي تتشــنل لـــدى اجلمهــور عــن طريــ  متــابعتهم أبشــأن  -21
 احلنومة االلية.واحلصو  عل  املعلومات بشأن 

 ا  اجيابيـ ا  جتاهـالتشـنيل  ابرز املعلومـات الـي لصـلون عليهـأن أإىل  7653ن مبا نسبت  و شار املبحوثأإ  
حماربـــة الفســـاد وتقويضـــ  ودعـــم الن اهـــة والشـــفافية، واشـــار مـــا   عضـــاء احلنومـــة االليـــة يف كـــربالء هـــأزاء إ

املتعلقـة ابلبنـاء املعلومـات هـ   ا  ل لـديهم اجتـاه اجيابيـبرز املعلومـات الـي تشـنأ إىل أنمنهم  1353نسبتهم 
املعلومات املتعلقة مبعاجلة مشنالت املواطنن  إىل أنمن املبحوثن  1158شار ما نسبتهم أواألخبار، كما 

الــي لصــلون عليهــا عــرب الفــيس بــوك ُتســهم بتشــنيل اجتــاه اجيــاي ازاء اعضــاء احلنومــة االليــة، وأشــار مــا 
بــرز أعضــاء احلنومــة االليــة هــ  أالتواصــل مــ  اجلمهــور العــا  مــن قبــل  إىل أنمــن املبحــوثن  2454نســبت  

 جياي لدى اجلمهور ال ي ينشر يف صفحات الفيس بوك.إشنيل اجتاه تالسمات الي تسهم ب
 (.27للتفاصيل انظر جدو )

 ( يُبن السمات اإلجيابية املتشنلة بواسطة الفيس بوك27جدو )
 النسبة املئوية التنرار فرها يف اعضاء احلنومةااج  تو الصفات الو  ت
 7653 15 حماربة الفساد 2
 1353 11 البناء واإلعمار 1
 1158 25 معاجلة املشنالت 7
 2454 21 التواصل م  اجلمهور 6
 %211 31 اجملموع 
ســــها  املعلومــــات الــــي لصــــلون عليهــــا عــــرب الفــــيس بــــوك يف إن بشــــأن مــــدى و أشــــار املبحوثــــ -27

عـن 4155ن مبـا نسـبت  و فصـح املبحوثـأعضاء احلنومة االلية، فقـد أزاء إتشينل اآلراء  عل ملساعد  ا
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املعلومــات الــي لصــلون عليهــا مــن الفــيس تســهم بتشــنيل آرائهــم ازاء احلنومــة االليــة، يف حــن  أن
زاء إات جتاهـــاملعلومـــات الــي لصـــلون عليهــا ال ُتســـهم يف تشــنيل اال إىل أن 7355شــار مـــا نســبت  أ

 (.26اعضاء احلنومة االلية. ملعرفة التفاصيل انظر جدو )
 ( يوضح اسها  الفيس بوك يف تشنيل اآلراء إزاء احلنومة االلية يف كربالء26جدو )

 النسبة املئوية  التنرار  البديل  ت
 4154 65 نعم  2
 7355 13 ال 1

 %211 31  اجملموع
الرضــا عــن أداء قســـم  احلنومــة االليــة املتم ـــل يف جــاابت املبحــوثن حـــو  مســتوى إوبشــأن  -26

فضل من جملس أأداء االاف   إىل أن 6151ا نسبتهم مبن و شار املبحوثأجملس االافظة واالاف ، فقد 
فضـل مـن االـاف ، وأشـار مـا أه ؤ ن جملـس االافظـة كـان أداإىل أ% مـنهم 15شار أاالافظة، يف حن 

اداء احلنومــــــة االليــــــة بشــــــنل عــــــا  غــــــري جيــــــد للم يــــــد انظــــــر  إىل أنمــــــن املبحــــــوثن  7653نســــــبت  
 (.25جدو )
 ( يوضح مستوى الرضا عن احلنومة االلية25جدو )

 النسبة املئوية التنرار البدائل ت
 6151 19 االاف  2
 15 28 جملس االافظة 1
 7653 15 كالهها 7
 %211 31 اجملموع 

وافضل خيار سواء إببقائ  كما هو من جهة عدد  جاب املبحوثون بشأن أداء جملس االافظةأ -25
فضل خيار أأن  منهم إىل 5553ن مبا نسبت  و إلغائ  فقد اشار املبحوث  األعضاء أ  تقلي  عددهم أ

من  956شار أ، و ئ فضل خيار هو تقلي  عدد اعضاأن أمنهم إىل  7659شار أ، يف حن ؤههو ألغا
عضائ  كما هـم يف هـ ه الـدور . وكمـا مؤشـر يف أ  عدد بقاء علافضل خيار هو اإل إىل أن املبحوثن
 (.24جدو  )
 ( يوضح رؤية افراد العينة بشأن طريقة تشنيل احلنومة االلية24جدو )

 النسبة املئوية التنرار البديل ت
 5553 61 لغاء جملس االافظةإ 2
 7659 15 تقلي  عدد أعضائ  1
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 9.6 3 اإلبقاء عليهم كما هم 7
 %211 31 اجملموع 6

 مننت اب املباشر األ عرب االاف  هل ه  نفضل طريقة لتعيأجاابت املبحوثن حو  إبشأن  -24
و عـن طريـ  جملـس االافظـة كمـا هـو معمـو  بـ  اآلن. وقـد أعرب تعيـن مـن رئـيس الـوزراء  واجلمهور أ

هور يف حن م  انت اب االاف  بشنل مباشر من قبل اجلم إىل أن 5555ن مبا نسبت  و شار املبحوثأ
 2758أبهنم م  انت ـاب االـاف  مـن قبـل جملـس االافظةــ وفضـل مـا نسـبتهم  2454شار ما نسبتهم أ

جابـة اإلن عـن و ء، وابلنسبة نفسـها امتنـ  املبحوثـتعين االاف  من قبل رئيس الوزراعن من املبحوثن 
 .(23طالع عل  التفاصيل انظر جدو  )آلعل  ه ه البدائل. ل

 ح رؤية أفراد العينة يف طريقة تعين االاف ( يوض23جدو )
 النسبة املئوية التنرارات البدائل ت
 5555 61 انت اب االاف  من قبل اجلمهور مباشر  2
 2454 21 انت اب االاف  من قبل جملس االافظة 1
 2758 21  االاف  من قبل رئيس الوزراءنتعي 7
 2758 21 حمايد 6
زاء اعضــاء احلنومــة االليــة إو اجيــاي أااب م بشــأن تشــنيل اجتــاه ســليب جــإن يف و شــار املبحوثــأ -23

عضاء احلنومة أزاء إفقد احنصرت االجاابت يف أغلبها أبن الفيس بوك اسهم يف تشنيل اجتا  سليب 
إبست ناء عضو واحد فق  كانت أشارت إجاابت املبحوثن ل  ابالجتاه االجيـاي، ولنـن امجـاال  االلية 

 ،نسلبي إىل اهنميف حن  كرهم أخرين  ،ي اإلجيايأب املبحوثن بعب االمساء ضمن الر قد  كر بع
الـبعب  يعتقـدفرمبـا  ،مانـة العلميـةل ا فأن الباح  فضل عد   كرهم جتنبـا  لإلحـراج وحفاملـا علـ  األ

ت ج ء من عملية التسقي  السياس ، ل ا فضل الباح  االشار  إلجاابكن االمساء مت أختيارها  أإىل 
 املبحوثن بشنل عا  وليس ابلتفاصيل.

 االستنتاجات

كشـــفت الدراســـة مـــن مجلـــة مـــن املؤشـــرات بشـــأن دور الفـــيس بـــوك يف تشـــنيل اجتاهـــات اجلمهـــور يف 
  -ما ية:عل  وف  زاء احلنومة االلية إحمافظة كربالء املقدسة 
 أواًل: اإلستخدام.

االك ــــر  1125دا  الفــــيس بــــوك وملهــــر كشــــفت الدراســــة إىل أن اجلمهــــور يتجــــ  إبضــــطراد الســــت  -2
 است داما  مقارنة م  االعوا  االخرى.

اجلمهور يف حمافظة كربالء يعتمدون بنسبة كبري  عل  الفـيس بـوك يف تلقـ   إىل أنفصحت الدراسة أ -1
 املعلومات املتعلقة ابحلنومة االلية.
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واحلـا  ينطبـ  علـ   وضحت الدراسـة تراجـ  دور الصـحف املطبوعـة يف تشـنيل اجتاهـات اجلمهـور،أ -7
اإل اعة الي تراج  دورها لدى اجلمهور، يف حن حاف  التلف يون عل  نسبة  ثري كبري ، لنـن األمـر 

 م من قبل اجلمهور.هوتلف م  الفيس بوك فقد اشارت النتائ  إىل زاد  كبري  يف است دا
ية ولية ابلدرجـة األسـا ، عضاء احلنومة االأداء أضل است دا  الفيس بوك يف متابعة اجلمهور يف   -6

 الصحافة املطبوعة. من مث اإل اعة وأخريا  و بعده التلف يون 
إ  كشــفت إجــااب م عــن كشـفت الدراســة عــن  ثــري اسـت دا  الفــيس علــ  وســائل اإلعـال  األخــرى  -5

 خرى.است دامهم للفيس بوك قلل من اعتمادهم عل  وسائل اإلعال  األ  ثري
( يوميــــا ملتابعــــة نشــــاطات ســــاعات 6-2ســــت دمون الفــــيس بــــوك مــــن )هنــــم يأن إىل و شــــار املبحوثــــأ -4

 احلنومة.
و مــ  الــن  هــو أك ــر األشــنا   ثــريا  يف تشــنيل اجتاهــا م ازاء يالفيــد شــنل فصــح املبحــوثن أبنأ -3

 احلنومة االلية.
 ت داما  من قبل املبحوثن تقريبا . سكشفت الدراسة أبن املوابيل هو اك ر األجه   ا -8
اســــة أن املبحــــوثن يســــت دمون الفــــيس للحصــــو  علــــ  املعلومــــات الــــي تتصــــل بعمــــل ملهــــرت الدر أ -9

ن اســت دا  الفــيس أعــن  عضــاء احلنومــة االليــة يف كــربالء املقدســة، فضــال  أ ومعرفــةاحلنومــة االليــة، 
لفـــــديوهات ازاء احلنومـــــة االليـــــة عـــــن طريـــــ  التعليقـــــات و إبـــــوك ينشـــــف عـــــن اجتاهـــــات املبحـــــوثن 

 فراد العينة.أ% تقريبا  من 41ة واملنشورات، وبنسب
 ثانيًا: اإلتجاهات.

 ،نت ـاابتفر اإلختصاص م  التحصيل العلم  ملـن يتصـدى لالاهنم يفضلون تو أن إىل و شار املبحوثأ -2
ن ينـون مــن يتــوىل املســؤولية مــن أو  ،عــن الن اهــة والصــد  ويتـوىل املســؤولية يف حمافظــة كــربالء، فضـال  

 عية معروفة.ابناء االافظة أو ش صية اجتما
فر صـــفات معينـــة لـــدى الش صــيات الـــي تتـــوىل املســـؤوليات م ـــل ان عـــن ضـــرور  تــو و كشــف املبحوثـــ -1

 عاجلة مشنال م، وحماربة الفساد واسهامهم يف البناء واإلعمار.ماجلمهور، و   التواصل م
ة لصـلون زاء احلنومة االليإك ر املعلومات الي تسهم يف تشنيل اجتاهامت أأن  ون عنافصح املبحوث -7

 عليها من الفيس بوك.
 .داء جملس االافظةداء االاف  مقارنة أبأكشفت الدراسة عن الرضا عن  -6
 .ك ر من نصف املبحوثن ضرور  الغاء جملس االافظةأ يرى -5
 فضل طريقة لتعين االاف  ه  عن طري  انت اب  بشنل مباشر من قبل اجلمهور.أيرى اجلمهور أبن  -4
عضــاء جملــس االافظــة هــم غــري كفــوئن، وقــد  كــر املبحــوثن بعــب األمســاء أن مجيــ  أيــرى اجلمهــور  -3

 .مساءباح  ومنعا  لإلحراج ميتن  عن  كر األلأن ا بشنل صريح إال
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 البنيوية التكوينية الغولدمانية )المنهج واالشكالية( 

Lucien Goldman Genetic structuralism; problematic 

approach and mythology  
 Dr. Abdullah Hosseini                                          (1)أ.م.د.عبداهلل حسيني

 ملخص البحث 

دراسـة املـنه  النقـدي املعاصـر وهـو البنيويـة الت وينيـة الغولدمانيـة والسـؤا  عـن  ی د  ه ه املقالة إلـ
لوسيان غولدمان بصفة رائد رئيس  للبنيوية الت وينية وخطوات  فيمفهومها وقوانينها عند الت وينين وتعر 
والبنيـــة ال قافيـــة واإلجتماعيـــة  ضـــمون راء  البنيـــة الداخليـــة للـــن  أوماملـــنه  البنيـــوي يف النقـــد األدي مـــن قـــ

يف العام  نيةيوالتاروية للن  وأتية ال ات  يف ه ا املنه  النقدي األدي، وخلفية الدراسات البنيوية الت و 
دمانيـــة ســـلبيا ونقـــد البنيويـــة الغول ةيـــالبنيويـــة الت وينيـــة وخمتلـــف منـــاه  البنيو  نالعـــري والفـــرو  املوجـــود  بـــ

. واسـتنتجنا أن البنيويـة د يـنتـائ  مف یمنه  وصف  حتليل  للوصـو  إلـ یه ا البح  عل عتمديواجيابيا. و 
يف أعمالـــ   تم ــليالنقـــد الــواقع  لف ــر األديــ  وثقافتـــ  واجملتمــ  الــ ي  یالت وينيــة الغولدمانيــة تعتمــد علــ

يف املرتبــة  علــ جيتفســري الــن  األدي ول نــ  ال غولــدمان أتيــة ال اتــ  يف  ن ــرياألدبيــة وأدبــ  عمومــا وم 
 النصوص األدبية.  ليمن التفسري وحتل یاألول

Abstract 
This article aims to examine the contemporary criticism approach that 

means it is a Lucien Goldman Genetic structuralism question about the 

concept and its laws and definition of Lucien Goldman in leading a major 

Lucien Goldman Genetic structuralism and steps approach the structural in 

                                                        
 .كلية االداب والعلو  االنسانية/ جامعة اخلوارزم  - 2
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literary criticism to read the internal structure of the text means and 

structure of cultural, social and historical text and the importance of the 

writer in this monetary approach literary, and the background of the 

structural studies Goldman in the Arab world and the differences that exist 

between the Lucien Goldman Genetic structuralism and various structural 

approaches and Lucien Goldman Genetic structuralism negative and 

positive. And it supports this research on the descriptive analytical 

approach to get useful results. And we concluded that the Lucien Goldman 

Genetic structuralism depend on the real criticism of the Think writer, 

culture and society, which is in its literary and literature generally did not 

Lucien Goldman writer importance in the interpretation of the literary text 

but does not make it in the first rank of interpretation and analysis of 

literary texts.  

 ة:المقدم

ملهـر املــنه  البنيــوي كــرد فعــل ضــد املنــاه  النقديـة االخــرى الــي اهتمــت ابلعالقــات اخلارجيــة لــالدب 
اك ر مما اهتمت ابالدب نفس  ويرج  الفضل يف ملهور هـدا املـنه  اىل التطـورات النـربى الـي حتققـت يف 

ومســتوا ا الصــوتية واملعجميــة جمــا  اللســانيات  لــك العلــم الــ ي اهــتم بدراســة اللغــة يف خمتلــف منو  ــا 
والرتكيبية والداللية، ونظرا جلد  هدا املنه  وفعاليت  يف التحليل اجن ب الي  ك ري مـن النقـاد العـرب وطبقـوه 
يف دراســا م للنصــوص االدبيــة م ــل حممــد مفتــاح وعبــد الفتــاح كيليطــو وخالــد  ســعيد وعبــد ا  غاميــدي 

ية تسعی إلی إعاد  االعتبار للعمل األدي والف ري يف خصوصيت  بدون وغريهم. يف الواق  البنيوية الت وين
 أن تفصل  عن عالئق  ابجملتم  والتاريخ.

لـــاو  مـــ ه  غولدمانلالبنيويـــة التنوينيــــةلالبح  عـــن العالقـــات الرابطــــة بـــن األثـــر األدي وســــياق  
بـن سلسـلة مـن اجلَُمـل أو  االقتصادي، ال ي سب  تنوينـ ، ويعتـرب تلـك العالقـات انـدماجا   -االجتماع 

الُنلِّّيات النِّْسبية، حي  األثر األدي ُمَتَشنِّل  من مُجـل أو ُكلِّّيـاٍت مُينـن فهـم أج ائهـا انطالقـا  مـن األجـ اء 
  األخرى، مث تُفهم عل  أحسن وجٍ  انطالقا  من بنية اجملموعة كلها، من بنية النّ .

لـــوع  اجلمــاع ، رافضــا  كلمـــةلاالنعنا ل، ُمفضــال  عليهـــا وال يعتــرب غولــدمان األثـــر األدي انعناســا  ل
تعبــريل الرابطـــة الومليفيـــةل الــي تُـــربز تســـاوقا ، أو ترادفــا  بـــن اآلاثر األدبيـــة وبــن توجهـــات الـــوع  اجلمـــاع  

  للفئات االجتماعية.
  (؛ هـو املـنهLucien Goldman( للوسيان غولـدمان)Genetic Structuralismالبنيوية الت وينية )

ال ي يتناو  النصوص األدبية بوصفها بنية إبداعية تولدت عن بنية اجتماعية؛ ومن الضروري أن نؤ د يف 
البنيات االقتصادية و البنيات السياسية  كالبنيات اجملتمعية، متعدد  يف منظور غولدمان، فهنا»البداية أن 
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دعوه لغولـــدمانل البنيويـــة الت وينيـــة هـــ  و الفرضـــية الـــي يـــ (1)«.و البنيـــات االجتماعيـــة والبنيـــات ال قافيـــة
البشري سلسلة من األجوبة أو الردود  ات الداللة علی مواقف تواجهها ال ات، و حتاو  أن  كالسلو »أن

املواقـف تتغـري بتغـري الظـرو  االيطـة  ـا ممـا  كتقيم نوعا من التوازن بينها و بن العام االي   ا. ول ن تل
 (7)«.ت جديد  تستجي  للمواقف الطارئةيدعوها إلی إقامة تواز 

قد  ـان غولـدمان معجبـا بنظريـة الـ  اء عنـد جـان بياجيـ  و ثرلبنظريتـ  التوليديـة يف املعرفـة ل؛ فـإن لو 
ل ــل  كالنفســ  االـر  كغولـدمان يسـتلهم بياجيــ  علـی املســتوی االبيسـتمولوج  الت ـويني  مؤ ــدا أن السـلو 

فنظريــة الــ  اء عنــد بياجيــ  تنتهــ  إلــی ايــالء االعتبــار » ضــن، إ ن فــرد، ي مــن يف عالقتــ  مــ  الوســ  االت
خلاصــية التفاعــل بــن الفــرد و حميطــ  وهــو نفــس مــا يــ ه  إليــ  غولــدمان حــن يؤ ــد علــی اخلاصــية الدالــة 

.يقــــو  صـــالح فضـــل يف هــــ ا (6)«ابلوســـ  االجتمـــاع  كالـــ ات اجلماعيــــة و عالقـــة هـــ ا الســــلو  كلســـلو 
يـــة تطلـــ  علـــی نفســـها لالتوليديـــةل و أ ـــرب مم ليهـــا تـــا العـــام النفســـ  لجـــان مدرســـة بنائ كهنـــا»املوضـــوع 

بياجيــ ل و الناقــد ال بــري للوســيان جولــدمانل ويقــد  األو  تصــورا نظــرا مت ــامال عــن البنيــة بينمــا يتــولی 
و فيمـــا بعـــد نبـــن الفـــر  بـــن هـــ ا (5)«.اآلخـــر تطبيـــ  هـــ ا التصـــور يف جمـــا  الدراســـة االجتماعيـــة لـــ دب

 صطلح و البنيوية التنوينية.امل
دراســة مفهــو  وعناصــر املــنه  النقــدي البنيــوي الت ــويين  إحــدی منــاه   بحــ ال اهــ  ومــن اهــدا 

 عناصره ومفاهيم  وخطوات تطبي  النقد علی الن  األدي.  كنقدية معاصر  حتتاج الی ف
ليـة ملـنه  وإشـ الية النقـد فه ا املوضوع دفعنا إلـی البحـ  يف هـ ا اجملـا ، وقمنـا بدراسـة وصـفية وحتلي

 البنيوي الت ويين. أما أسئلة البح  فيم ن   رها  اآلة:
 ماه  أهم مراحل النقد البنيوي الت ويين الغولدماين؟  .9
 ما ه  نظر  النقد البنيوي الت ويين الی البنية الفوقية والبنية التحتية؟ .2
 التوليدين؟ النقاد ما هو مفهو  البنية عند  .1
 األساسية املوجود  بن االجتاهات البنيوية ال الث؟ما ه  الفرو   .4

حليلـ  ملناسـبت  لنـوع البحـ  قد أسلمنا حتقي  هد  الدراسة إلی اتباع املنه  الوصف  التأما املنه  ف
نا ابالســتقراء واالســتنتاج لطبيعـــة املــاد  العلميــة منهـــا التــ اوج بــن مـــنه  التحليــل املضــموين واملـــنه  واســتع

 ه ا املنه  عل  وصف املنه  البنيوي الت ويين من املناه  األدبية للوصـو  إىل عناصـر التحليل .نقو  يف
ه ا املنه  والعوامل الي تتحنم فيها، واست الص النتائ  لتعميمها. واملنه  الوصف  لاو  اإلجابة عل  

لعالقـات بـن موض  البح  ويشمل  لـك حتليـل بنيتهـا وبيـان ا؟ ما ه  طبيعة الظاهر  ،السؤا  األساس 
منو  ا، ومع   لك أن الوصف يهتم أساسا ابلوحدات او الشروط أو العالقات أو الفئات أو األنسا  

                                                        
 .1119يُنظر: يوسف االنطا  : سوسيولوجيا األدب اآلليات و اخللفية اإلبيستمولوجية، رؤية للنشر والتوزي ، القاهر ،  -1
 .55، ص 2993خشفة: اتصيل الن  املنه  البنيوي لدی لوسيان غولدمان، مر   االمناء احلضاري،حل ، حممد ندمي -7
 .2994القاهر ،،لل قافة األعلی اجمللس األنطا  ، يوسف. د: ترمجة، والفلسفة االنسانية العلو ، غولدمان لوسيان: يُنظر -6
 .218ص ،2998، القاهر  رو ،الش دار، األدي النقد يف البنائية نظرية: فضل صالح -5
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الــي توجــد ابلفعــل ، وقــد يشــمل  لــك اآلراء حوهلــا واالجتاهــات إزاءهــا، وكــ لك العمليــات الــي تتضــمنها 
السـؤا  الوصـف  قـد ميتـد إىل تنـاو  كيـف واآلاثر الي حتدثها واملتجهـات الـي تنـ ع إليهـا، ومعـ   لـك إن 

 وابلطب  قد ميتد املنه  الوصف    ا املع  إىل املاض  املنه  التارو  أو اىل احلاضر. ؟تعمل الظاهر 
األقـــال  التـــی تناولـــت تعريـــف وتوضـــيح املـــنه  البنيـــوي الت ـــويين ونقـــده ســـلبيا واجيابيـــا،  كقليلـــة تلـــو 

اجلديد بش ل شامل يف مقالـة أو  تـاب خـاص، إال أن هـ ه الدراسـات والتناو  والتعريف املنه  النقدي 
يف معظمهـــا مـــوج  ، ومتفرقـــة معلوما ـــا وأصـــحا ا  ـــانوا ير ـــّ ون علـــی دراســـة ســـري  ش صـــية لغولـــدمان، 
وعالقاتــــ  االجتماعيــــة، ومســــري  حياتــــ  العلميــــة، وإمــــا أهنــــم ير ــــ ون علــــی بعــــب جوانــــ  نظريتــــ  النقديــــة 

حماوالتنــا للبحــ  عــن املقــاالت والبحــوث الدراســية املعنونــة بعنــوان مقالتنــا مــا  االجتماعيــة وعلــی حســ 
 ــن مجيــ  اال ــاث الــي وجــد  عــن البنيويــة الت وينيــة جامعــا توجــد    ــا او مقالــة يف هــ ا اجملــا . و م 

مـن ال تـ  وشامال وما قارنت بن أنواع املناه  النقـد البنيـوي. و بعـب مـا وجـد  عـن البنيويـة الت وينيـة 
 واملقاالت ه :

 تابلالبنيويــــة الت وينيــــة والنقــــد األديل للوســــيان غولــــدمان وآخــــرون الــــ ي يشــــتمل علــــی جمموعــــة  .9
مقاالت متفرقة للنقاد الغربين عن بعب مناه  النقد الت ويين م ل مـنه  لوسـيان غولـدمان وجـورج 

دماين وخطواتــ  وعناصــره وأتيــة لو ــاش بصــور  خمتصــر  وغريمنســجمة وم يتنــاو  النقــد الت ــويين الغولــ
 ال ات  في  و مقارنت  ابملناه  االخری البنيوية وخلفيت  عند النقاد العرب املعاصرين.

ـــدمانلجلما  شـــحيد كتابـــ  يف )البنيويـــة  .2  تـــاب ليف البنيويـــة الت وينيـــة دراســـة يف مـــنه  لوســـيان غول
)املنه  البنيوي التنويين(، فقد نشره  الرتكيبية: دراسة يف منه  لوسيان غولدمان( أو  تنظري عري يف

وجعل  يف قسمن:عر  يف القسم األو  املنه  البنيوي التنويين ومفاهيم ، وعـر  يف  9992عا  
القســم ال ــاين الدراســات التطبيقيــة هلــ ا املــنه  مــن قبــل النقــاد الغــربين، مث أردفــ  بنصــوص خمتــار  مــن 

ة خلفية النقد الت ويين يف العام العري ونقد املنه  غولدمان.ول ن ه ا ال تاب م يشتمل علی دراس
النقدي الت ويين سلبيا واجيابيا وم يهتم مؤلف  أبتية ال ات  ودوره يف ه ا النقد وم يقارن فی فصول  

 املنه  البنيوي الت ويين الغولدماين ابملناه  النقدية البنيوية ال الث. 
،أسـتا  جامعـة لنظرية البنيوية الغولدمانيـة لـد تور حامـد صدق مقالة لرواية احل  الالتيين علی ضوء ا .1

مشرت ا م  د تور عبدا  حسيين وأنصار سليم  نژاد الي نشرت يف جملة دراسات  اخلوارزم  بطهران
الي قا  فيها الباح ون بدراسة احدی من رواات سهيل إدريس علی أسـا  مـنه  (4)األدب املعاصر

  بيقية.تط صور لوسيان غولدمان ب
 الفرضيات الي تدعوها ه ه املقالة ه :من و 

                                                        
، العــدد اخلــامس عشــر، 2792، خريــف الســنة الرابعــةجامعة حــر  إســالمية جبريفــت، إيــران، جملــة دراســات األدب املعاصــر، -4
 .95-45ص:
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. يبــدو أن النقـــد البنيـــوي الت ــويين يعتمـــد علـــی مراحــل خمتلفـــة منســـجمة لدراســة الـــن  األدي مـــن 9
 مرحلة التحليل اإلجتماع  والتارو  وال قايف وأخريا حتليل الن  األدي.

بنيــة الفوقيــة )الشــ ل( وعناصــر ملاهريــة . يبــدو أن غولــدمان يف منهجــ  النقــدي لــاو  أن يهــتم ابل2
 .للن  األدي والبنية الفوقية)املضمون( للن  األدي علی السواء

. يبــدو أن البنيــة مــن وجهــة نظــر البنيــوين التوليــدين هــ  ال ــل البنــائ  الــ ي يشــتمل علــی قــوانن 1
 س  املؤثرات اخلارجية.وأج اء تر يبية ملاهرية وابطنية منسجة وأبنية صغري  لدي  قابلية للتحوالت ح

. يبــدو أن الفــر  الرئيســ  بــن البنيويــة الشــ لية والومليفيــة والبنيويــة الت وينيــة الغولدمانيــة أن النقــد 4
الت ويين يت ل  من مأز  النقد البنيوي الش ل  من االهتما  اخلاص للن  وورت  الدراسة النصية إلـی 

الــي تســمی ببنيــة حتتيــة للــن . وال ي ــون النقــد البنيــوي  ماورائهــا مــن مــؤثرات اجتماعيــة وثقافيــة واترويــة
الت ويين مقتصرا علی البنية االجتماعية  البنيوية الومليفيـة بـل يهـتم ابلـن  األدي وشـ ل  وحتليـل عناصـره 

 االجتماعية والتاروية مت امنا مع .
اســيا لبلــور  مــنه  يتميــ  مشــروع غولــدمان عــن املنــاه  األخــری ب ونــ  اختــ  العمــل اإلدي جمــاال أسو 

ينطلــــ  مــــن العمــــل  اتــــ  ومســــتعمال منهجيــــة سوســــيولوجية و فلســــفية إلضــــاء  البنيــــات الدالــــة و حتديــــد 
مستوات انتاج املعنی عرب أمناط مـن الرؤيـة للعـام. لقـد  ـان غولـدمان يعتـرب هـ ه القـراء  ل عمـا  األدبيـة 

أجنـ ه مـن حتلـيالت وتطبيقـات، علـی أتيتـ  ال والف رية أساسية وسابقة علی القرارات األخری، إال أن مـا 
 ي  ی املشروع يف طموحات  البعيد ، و إمنا جيعل  مشروعا مفتوحا قابال  للنقد واإلجاابت.

إنســاين هـو حماولــة لتقــدمي جــواب  كأن  ــل ســلو » إن الفرضـية األساســية للبنيويــة الت وينيــة الغولدمانيـة
  توازن بن ال ات الفاعلة واملوضوع ال ي مورو  لخل كلة من خال   دا  علی وضعية مطروحة، وحماول

ابلبداهة، شريطة أال ت ون فرضـية مطلقـة. وتّت ـ  النظريـة الت وينيـة  ة، ه ه الفرضية مقبول(3)«علي  الفعل
إجراءا ــا النقديــة والتحليليــة والتفســريية يف الفــرت  ال منيــة الــي تبــدأ مــن  –الــي هــ  فرنســية يف األســا   -

ولــد العمــل األدي و متتــّد لتشــمل مراحــل ت وينــ . و قــد تطــّور النقــد الت ــويين إلــی حــّد بعيــد منــ  حلظــة ت
تبلوره يف مناه  مقّننـة منـ  مخسـينات القـرن العشـرين علـی أيـدي  ـل مـن ج. روبـري يف  تابـ  لخمطوطـات 

مريش: ل  -تو. جو ك، و 9982، وج. لوفيان:لمالمح اإلبداع األدي عند أ تو  فرانسل9982التأمالتل
 .ت ّون رواية مدا 

 التكوينية: يويةاإلطار المعرفي للبنالمبحث االول: 

 :يةأوال: مفهوم البن
ملفهو  البنية معاٍن خمتلفة جدا يف علم االجتماع،واألدب. ومن الصع ، و رمّبـا مـن املسـتحيل، وضـ  

 الئحة  املة لتفسريا ا. سن تف  إبقامة بعب نقاط االستدال .
                                                        

، 2984حممد سبيال، مؤسسة األ ـاث العربيـة، بـريوت،  :واآلخرون: البنيوية الت وينية والنقد األدي، ترمجة لوسيان غولدمان -3
 .66ص 
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ا  ـــ ا التعريـــف الشـــامل الـــ ي يقدمـــ  لنـــا عـــام الـــنفس السويســـري املشـــهور واحـــد مـــن رواد لنبـــدأ هنـــ
البنيـة هلـ  نسـ  مـن التحـوالت، لـ  قوانينـ  اخلاصـة ابعتبـاره نسـقا  نَّ إ» البنيوية،جان بياجي  حيـ  يقـو : 

ثـراء بفضـل  )يف مقابل اخلصائ  املمي   للعناصر(،علما أبن مـن شـأن هـ ا النسـ  أن يظـل قائمـا و يـ داد
ه ه التحوالت أن خترج عن حـدود التحوالت نفسها، دون أن ي ون من شأن  كالدور ال ي تقو  ب  تل

 (8)«النس ، أو أن  ي  أبية عناصر أخری ت ون خارجة عن . ك ل
ـــــة: لال ليـــــةل،  ـــــة أ ن مـــــن أن تتســـــم ابخلصـــــائ  الـــــ الث اآلتي ـــــد ل ـــــل بني وقصـــــاری القـــــو  أنـــــ  الب

أال وهـــو تعريـــف ليفـــ   يم الـــ اةل. فـــإ ا مـــا انتقلنـــا اآلن إلـــی تعريـــف آخـــر للبنيـــة،ولالتحـــوالتل، ولالتنظـــ
طـاب  النسـ  أو النظـا .  –أوال وقبـل  ـل شـ ء  -البنيـة حتمـل» اشرتاو ، وجد ه يقـرر ب ـل بسـاطة أن 

فالبنية تتألف من عناصر ي ون من شأن أي حتو  يعر  للواحد منها، أن لدث حتوال يف ابق  العناصر 
املؤسســات  كمتاســ» ( يــد  مفهــو  لالبنيــة االجتماعيــةل علــیMurdock) ك.ابلنســبة ملــوردو (9)«ألخــریا

يع ــر  ك ا املعنــی ي ــون هلــا بنيــة. ومــوردو االجتماعيــة: فليســت املؤسســات جتمعــا  اعتباطيــا  أو عرضــيا ، و ــ
.لقـد (21)«لشـرائ  علی فنر  أساسية ألرضية اجملتمعات القدميـة وسـعها مونتسـ يو بشـ ل مـنظم يف روح ا

الومليفية. و إن أهم أغرا  ه ا النوع من  –استعيدت ه ه الف ر  يف ش ل حتليل نسمي  أحيا   البنيوية 
 املؤسسات االجتماعية و إملهار تبعيتها املتبادلة. كالتحليل هو ابلتحديد فهم متاس

ـــان اجتمـــاع  أنـــ  مي ـــل لبنيـــةل جمموعـــة معينـــة،» ويف حـــاالت أخـــری، نقـــو  عـــن  و نتحـــدث عـــن  بي
لالتحليل البنيويل للمجموعات لإلشار  إلی مت يل عالقات االجن اب و النفور بن أعضاء اجملموعـة حتـت 

 (22)«ش ل البيان أو القيا .
وه  ا مي ن أن يظهر مفهو  البنية مرتابطا  م  مفهو  النظا  إ ا اعترب  أن النظا  هو جممل لالعناصر 

  ات التبعية املتبادلةل.
( الـ ي عـّر  األثـر الفـين أبنـ  Mukarovskyه ا املصـطلح )البنيـة( لـدی جـان مو اروفسـ   )ملهر 

بنية، أو نظا  من العناصر االققة فنيا  و املوضوعة يف تراتبية معّقد  جتم  بينها سياد  عنصـر معـن علـی »
 (21)«.بقية العناصر

نتــــاج ختطــــي  مســــب  فيــــدر  آليــــات مفهومــــان للبنيــــة األدبيــــة أو الفنيــــة، األو  تقليــــدي يراهــــا  كهنـــا
ت وينها، واآلخر حـدي  ينظـر إليهـا  معطـی واقعـ  فيـدر  تر يبهـا و عناصـرها و وملـائف هـ ه العناصـر 

 والعالقة القائمة بينها.

                                                        
 .71، ص2991القاهر ، ،دار مصر للطباعة ،مش لة البنية أو أضواء علی البنيوية:ز را إبراهيم -8
 .72ص  ،املصدر نفس  -9

يُنظر:ر.بوردون و .بورّي و:املعجم النقدي لعلم االجتماع، تر:الد تور سليم حداد، املؤسسة اجلامعية للدراسـات والنشـر،  -21
 .99،ص 2984بريوت،
 .212صدر نفس ، ص امل -22
 .73 ص ،.ت.د للنشر، النهار دار  شرون، لبنان م تبة،الرواية نقد مصطلحات معجم: زيتوين لطيف -21
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األدي الــي يدرســها  بنيــة األثــر كغويــة الــي تدرســها اللســانية، وهنــاالبنــی الل كوللبنيــة مســتوات، فهنــا
 النقد.
( فهما مصـطلحان يف Surface Structure( والبناء السطح )Deep Structureمي  )البناء الع»أما

(للعبـار  ينـت  Baseعلم اللغة، و قد وصفها نعو  تشومس   للداللة علی بناء حتي أو ابطـين )أو قاعـدي
  و و الــي يعتــرب بناؤهــا ســطحّيا  مبعنــی أنــ  هــو مانلحظــ(27)« عنــ  عــدد مــن العبــارات املنطوقــة أو امل توبــة

 ندر    واسنا.
ل الـ ي يعـين البنـاء أو الطريقـة الـي Stuereاألصل الالتيين ل»تشت   لمة بنية يف اللغات األوربية من 

يقا   ا مبنی ما، مث امتّد مفهو  ال لمة ليشمل وض  األج اء يف مبنی ما من وجهة النظر الفنية املعمارية 
جم األوروبية علی أن الفن املعماري يست د  ه ه ال لمة ومبا يؤدي إلي  من مجا  تش يل ، و تن  املعا

 .(26)«من  منتصف القرن الساب  عشر
إن  لمة البنية يف أصلها حتمل معنی اجملموع، أو ال ل املّؤلف من عناصر متماس ة، يتوقف  ل منها 

حتـدد الوحـد  نظا ، أو نس  مـن املعقوليـة الـي »علی ما عداه، ويتحدد من خال  عالقت  مبا عداه، فه  
املادية للشم، فالبنية ليست ه  صور  الشم،أو هي ل ، أو التصميم ال ل  الـ ي يـرب  أجـ اءه فحسـ ، 

 .(25)«وإمّنا ه  القانون ال ي يفّسرالشم، ومعقوليت 
و يتميّــ  االســت دا  القــدمي ل لمــة بنيــة يف اللغــات األوروبيــة ابلوضــوح فقــد  انــت تــد  علــی الشــ ل 

مفهـو  التشـييد »ما، ولنن يست د  أصل  لمة البنية يف العري القـدمي للداللـة علـی  ال ي يشيد ب  مبنی
، وجتـدر اإلشـار  إلـی أن القـرآن ال ـرمي قـد اسـت د  هـ ا األصـل نيفـا و عشـرين مـر  (24)«والبناء والرت يـ 

النصــوص ول ــن م تــرد فيــ  وال يف  (23)«صــور  الفعــل لبنــیل أو األمســاء لبنــاءل ولبنيــانل و لمبنــیل»علــی 
 القدمية  لمة لالبنيةل.

 ، وطريقت  من  حيـة أخـری، و  ينونـة هـ ا ئفمفهو  البنية مرتب  ابلبناء املنج  من  حية، و  يئة بنا
 البناء التنهب إال بتحقي  الرتاب  والت امل بن عناصره.

ة، مــن هنــا مي ــن ومــن املعلــو  أن الــرتاب  و الت امــل بــن الظــواهر املؤسســة لإلبــداع، تــا جــوهر البنيــ
 كع  انتظاما  دقيقا  تتذزر في  تلأن البح  يف البنية هو    يف انتظا  عناصر ها يف اجملا  اإلبدا»القو  

انطالقا  من ه ا الفهم ملفهو  البنية، (28)«العناصر، وتت امل، لتؤسس نظاما  تتجانس م و ت  جتانسا اتما
 ی مبدأ التدرج يف االنتقا  من اجل ء إلی ال ل. هنضت ه ه املقاربة النقدية مؤسسة منهجيا  عل

                                                        
 .73، ص2994عري، الشر ة املصرية العاملية للنشر، –املصطلحات األدبية احلدي ة، دراسة ومعجم إجنلي ي  :حممد عناين -27

14-.parin - vial, Jeanne, analyses structura les et ideologues 
structuralistes,Toulouse1969,Trad.B.A.1973,p 90 

 .19ب.ت، ص  ،م تبة مصر، القاهر  ،ز را إبراهيم: مش لة البنية -25
 .211ب.ت، ص  ،نظرية البنائية يف النقد األدي، دار الشرو ، القاهر  :صالح فضل -24
 .274ص  ،ه2738 ،فاع القرآن ال رمي، القاهر :املعجم املفهر  أللالباق  عبد حممد فؤاد -23
 .43، ص 78،2991،  2آلداب، بريوت، عدار ااحلبي  شبيل: من البنية إلی املعنی)املقامة املضرية(،  -28
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وتتحــّدد خصــائ  املفهــو  االصــطالح  ل لمــة البنيــة لــدی الــد تور صــالح فضــل بــ الث خصــائ  
 .(29)«تعدد املعنی، و التوقف علی السيا ،واملرونة» ه :

ی سـبيل امل ـا  أما تعدد املعنی فهو ما نراه ماثال  يف تعريف وتصور  ـل مؤلـف  بـري ل لمـة البنيـة، فعلـ
ـــدمانل خمتلفـــة عنهـــا عنـــد الناقـــد األدي لروالن ابرثل أو لجـــا دريـــدال،  كنـــری البنيـــة لـــدی للوســـيان غول

ويتوقــف مفهــو  البنيــة لعلــی الســيا  بشــ ل واضــحل، حتــی أن الف ــر البنــائ  يعــّد مــن هــ ه الناحيــة ف ــرا  
قف  ابستمرار داخل النظا  ال ي يضـّم  مـ  مر  ا ؛ إ  إن حمور العالقات ال يتحدد مسبقا  وإمّنا وتلف مو 

 غريه من العناصر.
أّمـا اخلاصــية ال ال ــة لاملرونـةل، فهــ  تــد  علـی أن مصــطلح البنيــة ال ولـو مــن إ ــا  و اختالط؛ويلعــ  
الســيا  دورا  رئيســيا  يف حتديــده ممــا جيعلــ  مــر   ابلضــرور  و تعــود هــ ه املرونــة إلــی نســبية مفهومــ  و غلبـــة 

 ل والعالقات علي . جان  الش 
يقف التحليل البنيوي عند حدود ا تشا  البنية العميقة )املضمون( يف الن  األدي، أو عنـد  كل ل

البنيـــة هـــ  البنيـــة العميقـــة وهـــ ه البنيـــة »ويـــری البنيويـــون الت وينيـــون أن  حـــدود ا تشـــا  لنظـــا  الـــن ل.
ن العمل األدي عمال  أدبيا ، أي هنا ت من العميقة أو ه ه الشب ة من العالقات املعقد  ه  الي جتعل م

يعــين التعــر  علــی قــوانن التعبــري  كالبنيــوي هــو التعــر  عليهــا ألّن  لــأدبيــة األدب.. إّن هــد  التحليــل 
األدي. وه ا ما جيعل التحليل البنيوي متمّي ا  عن سائر املناه  ألنّ  الوحيد القادر علی البح  عن أدبيـة 

 (11)«ثر األدي!! األدب أي عن خصائ  األ
 :(التكوينيني)التوليديني  عند وقوانينها البنية :ياثان
و « جـان بياجيـ »مدرسـة بنائيـة تطلـ  علـی نفسـها لالتوليديـةل وأ ـرب مم ليهـا تـا العـام النفسـ   كهنا

خر تطبيـ  و يقد  األو  تصورا  نظرا  مت امال  عن البنية بينما يتوّلی اآل« لوسيان غولدمان»الناقد ال بري 
هـــ ا التصـــور يف جمـــا  الدراســـة اإلجتماعيـــة ل دب.حيـــ  يقـــد  جـــان بياجيـــ  يف  تابـــ  لالبنيويـــةل تعريفـــا  

و تبدو البنيـة، جمموعـة حتـويالت حتتـوي علـی قـوانن  مجموعـة)تقابل خصـائ  »نظرا عن البنية ويقو : 
و أن تستعن بعناصر خارجية،  العناصر( تبقی أو تغتين بلعبة التحويالت نفسها دون أن تتعدی حدودها

 .(12)«وب لمة موج  ، تتألف البنية من مي ات ثالث: اجلملة، والتحويالت،و الضب  ال اة
مي ـن اسـناد مجيـ  أنـواع اإلنطالقـات إلـی » مث يطرح عنوا   ابسم ل البنيات و نشأ  ال  اءل و يقـو : 
ألبدية، أو انب قـت، دون معرفـة السـب ، يف البنيات. فإما ان ت ون قد قدمت  ما ه  علی غرار اجلواهرا
ــــ وات، الــــ ي يســــمي  ميشــــا  فو ــــو ــــاريخ  ي الن ــــرات Michel Foucault (جمــــر  هــــ ا الت ( بعلــــم األث

ل، وإما أن ت ون قد اُست رجت من العـام الفي ائـ  حسـ  طريقـة اجلشـطالت،أو أهنـا Archaeologiesل

                                                        
 .212نظرية البنائية يف النقد األدي، ص  -29
 .258،ص 1115، 2يف نظرية األدب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت، ط :ش ري ع ي  ماض  -11
 .47، ص2985، 6ابريس، ط –عار  منيمنة وبشريأوبري، منشورات عويدات، بريوت  :جان بياجي : البنيوية، ترمجة -12
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يســت متعــ ر  اإلحصــاء والمي ــن هلــا إال أن تتوجــ ، تتعلــ  ابلــ ات بطريقــة أو أبخــری. ل ــن هــ ه الطــر  ل
إال يف حا  إرجاع ه ه املصادر الوراثيـة للبيولوجيـا ممـا  حنو إما فطرية يُ  ر سب  ت وينها ابلتحديد املسب 

 .(11)«يُ ري ضرور  مش لة ت وينها، وإّما انب ا  جائ ،و إّما بناء
إمــا ســب  ت ــوين، وإمــا خلــ  جائ ،وإّمــا  : ويف اجملمــوع ال يوجــد ســوی ثالثــة حلــو  عنــد جــان بياجيــ

 بناء.
يستلهم بياجي  علی املسـتوی اإلبيسـتمولوج  الت ـويين، مؤّ ـدا  هـ ا األخـري »أما لوسيان غولدمان فإن 

ل ــل فــرد،ي من يف عالقتــ  مــ  الوســ  املتضــمن، وقــد قســم جــان بياجيــ   ثــري  كالنفســ  االــر  كأن السـلو 
املتن: استيعاب الوسـ  لطـر  التف ـري و الفعـل عنـد الـ ات، وت يّـف ه ه العالقات علی سريورتن مت 
 .(17)«ه ه الطر  م  بنية العام االتضن.

التفاعل بن الفـرد وحميطـ ، وهـو نفـس  إ ن فنظرية ال  اءعند بياجي  تنتم  إلی ايالء االعتبار خلاصية
ابلوس   كاعية وعالقة ه ا السلو مما ي ه  إلي  غولدمان حن يؤ د علی اخلاصية الدالة علی ال ات اجل

 االجتماع .
و نصــل يف األخــري إلــی أن البنيــة عنــد التوليــدين تتضــمن ثــالث خصــائ  هــ : الشــمو ، والتحــو ، 

خاصية الشمو  يف البنية ابتداء من تعريفها نفس ، إ  جيم  البـاح ون علـی »والتح م ال اة. ومي ن فهم 
الي تت ون مـن أشـياء مسـتقلة، فالبنيـة تت ـون بـدورها مـن عناصـر يف  التميي  بن البنية و العناصر املضافة

حقيقـــة األمـــر، ل نهـــا خاضـــعة لقـــوانن تـــتح م يف النظـــا  أبمشلـــ ؛ وتســـمی قـــوانن الرت يـــ . وإ ا  انـــت 
خواص ال ل البنائ  تنجم عن قوانن تر يبية فإهنا تصبح حينئ  أبنية طبيعية ال ت ف عن  وهنا بنية مبنية 

مما يؤ د قابليتها للفهم اعتمادا علی ه ه العملية البنائية نفسـها. ومعنـی هـ ا أن النشـاط البنـائ   متحولة؛
 يتمّ ل حس  نظا  التحوالت.

أما اخلاصية ال ال ة األساسية للبنية عند التوليـدين فهـ  الـتح م الـ اة ممـا يعـين حفاملهـا علـی نفسـها 
فإن التحوالت الالزمة للبنية ال تعود إلی أبعد من حدودها  كلدائر  املغلقة، واعتمادا علی  ليف نوع من ا

مبعنــی أننــا عنــدما جنمــ  أو نطــرح أرقامــا   وإمنــا تولــد عناصــر تنتمــ  دائمــا  إلــی البنيــة وحتــاف  علــی قوانينهــا؛
صـحيحة فـإن النــات  أمامنـا يظـل دائمــا  أرقامـا  صـحيحة تؤ ــد قـوانن لجمموعـات اإلضــافة ل الراضـية هلــ ه 

 (16)«ا ، و  ا الش ل فإن البنية منغلقة علی نفسها.األرق
و إ ا انتقلنا إلی لغولدمانل وجد  أن مفهو  البنية عنده ينطل  من تصورلبياجي ل الساب  ال ي يری 
أن البنية توجد عنـدما تتم ـل يف العناصـر اجملتمعـة يف  ـلٍّ شـامل بعـب اخلـائ  املميـ  ، ول نـ  يخـ  علـی 

                                                        
 .52املرج  نفس ، ص  -11
د. يوســـف األنطـــا  ، مراجعـــة: د. حممـــد بـــراد ، اجمللـــس األعلـــی  :ترمجـــة ،لوســـيان غولـــدمان: العلـــو  اإلنســـانية و الفلســـفة -17
 .14-13،ص 2994قاهر ، لل قافة، ال
 .219-271صالح فضل: نظرية البنائية يف النقد األدي، ص  -16
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هو  البنية علی املظهر ال ابت، بينما تعترب عمليات التوازن بدورها أبنية نشطة يتعن أن  يقصر مف»أستا ه 
 (15)«علی االحداث يف  ل جما  علی حد  أن لدد طبيعتها و يرصد حر تها.

 :التكوينية البنيوية رائد غولدمان؛ يانثالثا: لوس
ل و لالتـاريخ والصـراع الطبقـ ل  اعتمادا عل  كتاابت جورج لوكاتش وخصوصا كتابي : ل نظريـة الروايـة

الي حتتضن: لالفرد اإلشنايل، التشيؤ، الوع  املمنن..ل والي مت إخصا ا الحقا مبقوالت أخرى تسـمح 
كــل تفنــري يف العلــو  »  ـا لالبنيويــة التنوينيــةل، وانطالقـا مــن املقــوالت العامـة للفنــر البنيــوي القائلـة أبن 

تم  ال من خارج ، وأبن  ج ء من احليا  الفنرية هل ا اجملتم ، وب لك فهو اإلنسانية إمنا يتّم من داخل اجمل
( 9950 – 9991، ومــن منظــور ماركســ ، انشــغل لوســيان غولــدمان )(14)«جــ ء مــن احليــا  االجتماعيــة

بتأسيس نظرية خاصة يف علم اجتماع الرواية، كما كان يؤكد ب قة كبري  وهو يصـو  مقوالتـ  النظريـة حـو  
املعريف ال ي رأي أن علم اجتماع األدب م يقرتب من  ك ريا، سواء علم االجتماع املاركس ، أو  ه ا الفرع

علم االجتماع الوضع ، ومسـتفيدا أيضـا مـن مؤلـف روين جـريار:ل كـ ب رومانسـ  وحقيقـة روائيـةل الـ ي 
كلهـا هــ   فنــاروجـد فيـ  تقاطعــات ك ـري  مــ  األفنـار الــي اعتمـدها لوكــاتش يف لنظريـة الروايــةل، هـ ه األ

 الي شنلت املنطل  النظري لعمل لوسيان غولدمان.
  إىل ابريس حي  هيأ رسالة دكتوراه  9914لوسيان غولدمان ال ي ولد يف بوخارست، وانتقل عا  

إىل سويســرا هــراب  مــن االحــتال   9940يف االقتصــاد السياســ . وقبــل أن يســتقر بــ  املقــا  هنــاك، فــر عــا  
توس  الفيلسو  )جان  9941هناك حي  بق  يف أحد معسنرات الالجئن إىل سنة األملاين لفرنسا، و 

بياجيــ ( يف حتريـــره وإعطائـــ  منحــة دراســـية لرســـالة الــدكتوراه، ليقـــو  بتعيينـــ  الحقــا مســـاعدا  لــــ  يف جامعـــة 
ركسـية، جنيف، حي   ثر أبعمال  حو  البنيوية التنوينية الي صاغها بياجي  عل  مبعد  مـن املفـاهيم املا

لنن غولدمان سيقو  برتحيل البنيوية التنوينية الحقا من جما  علم نفس الـ كاء إىل جمـا  علـم االجتمـاع 
 مطعما إاها ابملقوالت املاركسية.

وبعد حترير فرنسا عاد غولـدمان إىل ابريـس، حيـ  اشـتغل كباحـ  يف املركـ  الـوطين للبحـ  العلمـ ، 
ن )اإللــ  امل تفــ : دراســة للــرؤا املأســاوية ألفنــار ابســنا  ومســرح وأجنــ  رســالة دكتــوراه يف األدب بعنــوا

، حيــ  أاثرت دراسـت  تلـك ضــّجة كبـري  يف النقـد احلــدي  يف فرنسـا. مث وضـ  كتابــ  9982راسـن( عـا  
. ويف عــا  9982 كتابــ  )العلــو  اإلنســانية والفلســفية( عــا . وكــان قــد نشــر  9989)أ ــاث جدليــة( عــا  

قســم علـــم االجتمــاع األدي جبامعـــة بروكســل احلـــر ، فأصــدر كتابـــ  )مــن أجـــل علـــم أصــبح مـــديرا  ل 9924
، و )املاركســـية 9925، مث وضـــ  )البنيـــات ال هنيـــة واإلبـــداع ال قـــايف( عـــا  9924اجتمـــاع للروايـــة( عـــا  
 حي  كان يف قمة عطاءه الفنري. وهو اتريخ وفات  9950والعلو  اإلنسانية( عا  

                                                        
25- Goldman, Recherché dialectiques, paris1959, Trad.caracas, 1962, p.105 loceen 

، ص 1117 ،حتليل اخلطاب األدي عل  ضوء املناه  النقدية احلداثية، منشورات احتاد النتاب العرب، دمش :حممد ع ا  -14
171. 
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  نيوي التكويني يف النقد األدبي: مراحل املنهج البرابعا
املرحلــة األولـــــ : البــدء بقـــراء  ألســنية للــن ، و لـــك عــن طريــ  تفنيـــك بنياتــ  إىل وحــدا ا الصـــغرى 

 لك ابكتشا )البنية السـطحية( للـن ، وبيـان بنيـات ال مـان واملنان)املدينـة( فيـ . مث تركيـ  » الّدالة، و
لعميقة( للن ، أو رؤية العام كما جتسدت يف املمارسة األلسنية ه ه االج اء لل روج منها بتصور )البنية ا

 . (13)«للن 
املرحلة ال انيــــة: إدماج ه ه البنيات اجل ئية للوحدات الدالة يف بنية أك ر اتساعا . وتفنيك هـ ه البنيـة 

الغائـ ، و لـك و  ا ننتقـل مـن )الـن  املاثـل( إىل الـن  » األمشل، أيضا ، للع ور عل  داللتها الشاملة. 
أن الــن  املاثــل لــيس  ر  مغلقــة علــ  نفســها، بــل هــو نتــاج اجتمــاع  اتروــ ، يّعــرب عــن طموحــات فئــة 
اجتماعيــة أو طبقــة اجتماعيــة. وبــ لك تصــبح قــراء  الــن  األدي كشــفا  لبنياتــ  املتعــدد ، مث ادماجهــا يف 

 .(18)«البنية االجتماعية لبيئة املبدع وعصره
 التنوينية يف أرب  بنيات للن  ه :وهن ا تبح  البنيوية 

 .البنية الداخلية للن  أومضمون الن  -2
 البنية ال قافية أو )االيدولوجية(. -1
 .البنية االجتماعية أو اجملتم  -7
 البنية التاروية، وه ه البنيات متناملة ومتفاعلة فيما بينها. -6

املتحنمـة يف البنيـة الداخليـة،  فإ ا كانـت القـراء  الداخليـة للـن  تقـد  لنـا خطـو  حنـو فهـم القـوانن» 
فــإن هــ ا الفهــم  اجــة إىل تفســري. وهــ ا مــا ينبغــ  التماســ  يف البنيــة ال قافيــة. غــري أن هــ ا التفســري يظــل 
ـــــة  جمـــــردا ، إ ا م يتحـــــو  إىل فهـــــم، فيصـــــبح بـــــدوره  اجـــــة إىل تفســـــري، ممـــــا يســـــتدع  مقاربـــــة البنيـــــة ال ال 

يويـــة الت وينيـــة ابلشـــ ل و ا ا  ـــتم ترغـــ  إلـــی اهتمامهـــا ابلبنيـــة . وقلـــيال مـــا  ـــتم البن(19)«)االجتماعيـــة( 
 التحتية أ  ر من البنية الفوقية أو الش ل واملوسيقی واأللفاع وإخل.

 المبحث الثاني:

 ة:الفروق بني اتجاهات البنيوية الثالثاوال: 
و هنــا حنــاو  أن بــن اجتاهــات ثالثــة: شــ النية، وومليفيــة وت وينيــة.  يف در  االدب راوحــت البنيويــة

 عل  النحو االة: نعرب عن فرو  ه ه االجتاهات
 البنيوية الشکم ية:: 1

ال مي ـــن أن نغفـــل أن املدرســـة الشـــ لية الـــي قـــد ولـــدت يف روســـيا خـــال  فـــرت  امل ـــا  الـــي انتهـــت 
نائية ال ربی تعّد مدرسة الش لية الروسية الرافد ال اين من روافد البو  9995ابنفجار ال ور  االشرتا ية عا  

                                                        
 .61، صسليمان نبيل أدب يف فضاء الن  الروائ ، مقارنة بنيوية تنوينية :حممد ع ا  -13
 .62ص ،املرج  نفس  -18
 .61ص ،املرج  نفس  -19
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خـال  بـن البنيويـة التوليديـة )ت وينيـة( والتحليـل »حجرهـا األساسـ ، إ ا  ـان « سوسـري»بعد أن وضـ  
النفس  يرج  إلی طبيعة ال ات الفاعلة للبنية، واخت اهلا يف التحليل النفس  إلی  ات فردية تق  يف الوع  

يوية الش لية املعاصر  يرج  إلی أن ه ه االجتاهات الفرد، فإن اخلال  بن البنيوية التوليدية واجتاهات البن
األخري  تلغ  ه ه ال ات، وحتل حملها نسقا جمردا متعاليـا بـال ل اتل إلـی درجـة تصـبح معهـا البنيـة نظامـا  
ش ليا منغلقا علی نفس ، نظاما ينطوي علی حتوالت داخلية الختض  ألي ش ء هـ ا النظـا ، وال تتصـل 

 (71)«أبي ش ء خارج .
  البنيويــة الشــ النية علــی تفتيــت وحــدات الــن ، وتقــدمي وصــف خطّــ  جمــ ء لــ ، مــ  اهتمامهــا تقــو 

صصائصــها ال اتيــة املســتقلة وتوقفهــا عنــد عالقاتــ  التوزيعيــة والرتابطيــة، وإيالئهــا جــل   هــا ملادتــ  اللغويــة، 
 ماعية. ها إلی حنت قوانن حت مها، بعيدا عن ارتباط  أبية سياقات اتروية أو اجتئوجلو 

يعتـربون أّن األدب جمـا  متميّـ  بشـ ل ، وأنّـ  جمـا  ( Russian Formalists ـان الشـ ليون الـّرو  )
 .اإلنساين كه ا الش ل عن سائر جماالت السلو  منفصل لسب 

(Human behavior)  ومن مثّ  ادوا ينظـرون إليـ  ابعتبـاره فنّـا لغـوا  يف املقـا  األو  ال ابعتبـاره مـرآ ،
أو ميدا   للتصارع بن األف ار، ومن مثّ صّبوا اهتمـامهم علـی الشـعر ال علـی الشـاعر، أي علـی للمجتم  

 .(72)«األعما  األدبية نفسها، ال علی ج ورها وآاثرها 
األتيــة األساســية ل بنيــة يف فهــم التــاريخ فإهنــا »تؤ ِّــد « البنيويــة التوليديــة/ الت وينيــة»ول ــن مادامــت 
ع احلـار عـن وجـود الـ ات الفرديـة غـري منفصـلة عـن وجـود الـ ات اجملـاوز  للفـرد، علـی البّد أن تتولی الـدفا 

أســـا  أن األخـــري  هـــ  العنصـــر الفعـــا  يف البنيـــة، والفاعـــل الـــ ي لـــدد ومليفتهـــا. ومـــن هنـــا فـــإن البنيويـــة 
بـل ت، التوليدية،  منه  تؤّ د أن البنية ليست  يا  منغلقا يسجن اإلنسان، أو معنـی، أو ومليفـة، أو  ا

البنية ابعتبارها خاصية ممي   لنشاط فاعلية خالقة، تصن  النسـ   -ك لعلی الع س من   -يؤ د املنه  
ي ـف جولــدمان عـن تــ  ري  أبن ك الوختلـ  األنظمـة، يف حر تهــا التارويـة، أي يف ممارسـا ا الدالــة. ولـ ل

لـة وحمققـة لومليفـة؛ فـإ ا حـ فنا الـ ات داللة نتاج  ات فاعك أن ل ّل بنية داللة، وأن ه ه العلينا أن ندر 
 .(71)«واستبعد  الومليفة دمر  داللة البنية، وحولناها إلی جمرد نس  جربي مغل 

 مـا « البنيـوات اللغويـة»أو « البنيويـة الشـ لية»يص  هجوم  علـی ك بل وال ي تف  غولدمان ب ل
لنفس ، وألتوسري يف بعب تيارات املار سية مي لها  لود ليف  شرتاو  يف اإلثنولوجيا، وال  ان يف التحليل ا

املعاصر ، وروالن ابرت يف النقد األدي. واجل ر اخلاليف بن بنيوية جولدمان التوليدية و ل ه ه البنيـوات 
ك فاعلية ال ات فتلغی التاريخ؛ وتتجاهل الومليفة فتدمر الداللة ول ل -يف تقديره  -أهنا تلغ  »يتم ل يف 

                                                        
 .262، ص 2998جابر عصفور: نظرات معاصر ، اهليئة املصرية العامة لل تاب، القاهر ،  -71
، ص 2994عــري، م تبــة لبنــان  شــرون، بــريوت،  –ي ــة، دراســة ومعجــم اجنليــ ي حممــد عنــاين: املصــطلحات األدبيــة احلد -72

49. 
، 1، العــــدد 1-2، مـــ  2982جـــابر عصـــفور: عـــن البنيويـــة التوليديـــة، قـــراء  يف لوســــيان غولـــدمان، جملـــة فصـــو ، ينـــاير  -71
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إن ليفـــ  شـــرتاو  مي ـــل نســـقا  شـــ ليا يهـــد  إلـــی  -علـــی وجـــ  اخلصـــوص  -و  ی شـــرتايقـــو  عـــن ليفـــ
 (77)«االستبعاد التا  ألي اهتما  ابلتاريخ أو مبش لة املعنی.

 مــا يقــو  منظــره   –فــاملنه  البنــائ  بعــد ت وينــ  ونضــج  وتلــف جــوهرا عــن املــنه  الشــ ل ، فهــو 
ابجملرد النظري، وين ر ابلتـايل إضـفاء طـاب  ممتـاز  يرفب مقابلة االدد الواقع » -« ليف  شرتاو »ال بري 

علــــی هــــ ه املرتبــــة ال انيــــة، فالشــــ ل يتحــــدد ابلتقابــــل مــــ  املــــاد  الغربيــــة عنــــ ؛ أمــــا البنيــــة فلهــــا مضــــمون 
األولــی تفصــل متامــا  بــن »أن الفــر  بــن الشــ لية والبنائيــة هــو أن « ليفــی شــرتاو »ويؤّ ــد  (76)«خمتلــف

ضمون(، ألن الش ل هو القابل للفهم بينما اليتعّدی املضمون أن ي ون بقاا ه ين اجلانبن )الش ل وامل
خالية من القيمة الدالة، أما البنائية فه  ترفب وجود م ل ه ه ال نائية )ثنائية الش ل واملضمون(، ولـيس 

 دد واقعـ ، فالشـ ل واملضـمون هلمـا نفـس الطبيعـة ويسـتحقان نفـس العنايـةك جان  جتريدي وآخر حمهنا
الـــنق  اخلطـــري الـــ ي وقعـــت فيـــ   كوه ـــ ا حاولـــت البنيويـــة الت وينيـــة إ ن أن تســـتدر  (75)«يف التحليـــل.

الرب  بن الداخل واخلارج، »البنيوية الش لية بع هلا األدَب عن اجملتم  وعن  ل ش ء خارج ، فحاولت 
وأن تؤ ِّد عالقتها  - وهو الداخل -لتحقي  حّل وس ، أي تستطي  البنية اللغوية للن  أن ت ون مستقلة 

 (74)«ابلبنی واألنظمة األخری،  النظا  االقتصادي والصراع الطبق .
وإ ا كانـــت )البنيويـــة الشـــنلية( قـــد انتهـــت إىل مأزقهـــا، فـــإن النقـــد )البنيـــوي التنـــويين أو الرتكيـــيب أو 

ؤثرات ثقافيـــة هـــا مـــن مـــئالدراســـة النّصـــّية إىل مـــا ورا تالتوليـــدي( قـــد أنقـــ ها مـــن انغالقهـــا، حـــن اخرتقـــ
واجتماعية واتروية، يف حماولة لـرب  النتـاج األدي ابجلماعـة أو الطبقـة الـي أنتجتـ  وكـأن مؤلفـ  واحـدا  مـن 

 أفرادها.
ومبا أن )البنية( يف النقـد البنيـوي الشـنل  سـاكنة وغـري متحركـة يف ال مـان واملنـان، وكأهنـا مع ولـة عـن 

 ي نشــأت فيــ ، فــإن )البنيــة( يف النقــد البنيــوي التنــويين ال تُفهــم ســياقها التــارو  واالجتمــاع  وال قــايف الــ
 ّد  ا ا خارج حدود ال مان واملنان، وإمنا تُفهـم مـن خـال  حتركهـا وتفاعلهـا وتنافرهـا داخـل وضـ  حمـّدد 
زمانيا  ومنانيا ، فدراسة )التفاحة( وحدها ال تنف  إلعطاء صور  كاملة مام أنخـ  بعـن االعتبـار الشـجر  
الــي أنتجتهــا واالــي  املنــاخ  وال راعــ  الــ ي عاشــت فيــ ، وكــ لك ال مينننــا أن نعــ   العمــل األدي عــن 
سياق  ال قايف واالجتماع  والتارو  ال ي نشأ وترعـرع فيـ ، فنـل مسـألة ينبغـ  فهمهـا مـن خـال  اإلطـار 

 العا  االي   ا.
 البنيوية الوظيفية:  :1

طغـت تنظريا ـا ابألخـ  يف الـوالات املتحـد ، فتنحـو إلـی معاجلـة الواقعـة أما البنيوية الومليفية، والي 
األدبيـة يف ضـوء مفـاهم الـدور وامل انـة والرمـوز، انطالقـا مـن أن اجملتمـ  يت ـون مـن أنسـا  فرعيـة متداخلــة 

                                                        
 .91املرج  نفس ، ص  -77
 .278، ص 2998(، 2ظرية البنائية يف النقد األدي، دار الشرو ، القاهر ، )ط صالح فضل: ن -76

35- Levi-strauss, Claude "Laestructura La Forma "Trad. Beunos Aires 1969.p.136 
 .264 وليد قّصاب: مناه  النقد األدي احلدي ، رؤية إسالمية، ص -74
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 ومتفاعلـة يف أدوارهــا وقيمهـا وعالقا ــا، مــن م ـل نســ  األسـر ، ونســ  االقتصــاد، واسـتتباعا نســ  الفنــون،
و لها جيدر ال شف عن بناها الداخلية، وحتديد وملائفها الي تشري إلی املتطلبات أو األعباء امللقـا  علـی 

 (73)«عاتقها، يف سعيها لتحقي  ت امل النس  االجتماع  ال ل  واستمراره.
منـــ  هنايـــة احلـــرب العامليـــة علـــی أواســــ  « البنيويـــة الومليفيــــة»هـــيمن اتل ـــوت ابرســـون  واضـــ  نظريـــة 

ينات علی األوساط الغربيـة. هنـا نسـتطي  أن ن شـف املوضـوعات األساسـية عنـد ابرسـون  فهـو أوال، الست
ك احليا  االجتماعية من خال  أف ار البشر، خاصة مـن خـال  معـايريهم وقـيمهم. فاملعـايري هـ  تلـ»يری 

أهنـا مـا وصـف هلـا هـو  القواعد املقبولة اجتماعيا الي يست دمها البشر يف تقرير أفعاهلم؛ أما القـيم فأفضـل
يعتقده البشر عما جيـ  أن ت ـون عليـ  احليـا  واحليـا  االجتماعيـة تشـب  ال ـائن احلـ  وهـ   ـائن مـن نـوع 

والف ـــر  القائلـــة أن احليـــا  االجتماعيـــة هـــ  نظـــا  اجتمـــاع  تفســـر اجلـــ ء البنـــائ  مـــن تعبـــري  (78)«خـــاص.
ا املماثلة م  ال ائن العضوي فهو يفسـر اجلانـ  لالومليف  البنائ ل امللص  دائما  علی أعما  ابرسون . أم

لالومليف ل من . مث يقو  إان  ري  مؤلف  تاب لالنظرية األدبية من ابرسون  إلـی هابرمـا  هـ ا السـؤا  
هل النظرية البنائية الومليفية قادر  علی التفسري؟ ويف جواب  يشري إلی إحدی سلبيات البنائية الومليفية، إ  

إلــی بعــب اإلشــ االت املتعلقــة ابلتفســري الــومليف ، واآلن أود أن أقــرتح أن البنائيــة ولقــد أشــرت »يقــو : 
 (79)«الومليفية يف صميمها نظرية وصفية وليست نظرية تفسريية وقابلة للتطبي .

 البنيوية الرکوينية:: 1
ال علی وتنظر البنيوية الت وينية إلی الن    ل يتمّي  بوحد  متاس   الداخل ، وإلی م و ت بنيت ، 

ا منفصلة قائمة ب ا ا، بل مرتبطة مبجمل البنية والداللة والسيا  العا . وه ا ما يشري إلي  غولدمان يف   أهنَّ
  تاب  لالعلو  اإلنسانية والفلسفةل: 

إن العالقـــة التـــتم أوال بـــن حمتـــوی األعمـــا  األدبيـــة وحمتـــوی احليـــا  الواقعيـــة، بـــل بـــن البنيـــة ال هنيـــة »
 (61)«ية معينة والبنية ال لية الدالة للعمل الفين أو األدي املبدع.جملموعة اجتماع

عنصــرا يف بنيــة أوســ  هــ  بنيــة اجملتمــ  غــري املســتقلة عــن »إ ن مــ  البنيويــة التوليديــة فأضــحت البنيــة 
 (62)«التاريخ وقوانن التطور املشروطة ابل من.

ـــيس جمـــرد أ ـــام  ول منـــاط شـــ لية أو عـــدد مـــن الوحـــدات والبنيويـــة الت وينيـــة  ـــ ا الفحـــوی مفهـــو  دين
البنيويــــة،  احلــــا  يف إطــــار البنيويــــة الشــــ لية أو الومليفيــــة، إ  هــــ  بنيــــة متغــــري  ومتطــــور ، تــــرتب  جبماعــــة 
اجتماعيـة مي لهــا املبـدع يف حلظــة اترويـة حمــدد ، مـا يعــين أهنـا قــو  فعالـة داخــل هـ ه اجلماعــة، ملـا حتملــ  يف 

                                                        
 .29 ، ص1119(، القاهر ، 2 د. حممد حاف  دّاب، مراا ال تاب، )طيوسف األنطا  : سوسيولوجيا األدب، تقدمي:  -73
إان  ري : النظرية األدبية من ابرسـون  إلـی هابرمـا ، ترمجـة: د. حممـد حسـن غلـو ، مراجعـة: د. حممـد عصـفور، اجمللـس  -78

 .43 ، ص2999األعلی لل قافة والفنون، ال ويت، 
 .89 املرج  نفس ، ص -79
ـــراد ، اجمللـــس األعلـــی  لوســـيان غولـــدمان: -61 العلـــو  اإلنســـانية والفلســـفة، ترمجـــة: د. يوســـف األنطـــا  ، مراجعـــة: د. حممـــد ب

 .21 ، ص2941لل قافة، القاهر ، 
 .61 ، ص1117، 2 ، دار الفاراي، بريوت، ط2995-2935رفيف رضا صيداوي: النظر  الروائية إلی احلرب اللبنانية  -62
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ك الداخل ، الـ ي يقـو  بومليفـة إبـراز ا الباح  من خال  التماسطيا ا من معان أو دالالت يست لصه
 الدالالت املوضوعية يف الن . 

يّتضــح أن فلســفة البنيويــة الت وينيــة ت امليــة دال تي يــة، مــ  النظــر يف بنيــة الــن  األدي، ال مــن هنــا 
   أنسـا  أخـری  مـا يف نسـ  متجـاور مـابعتبارها بنية مستقلة بـ ا ا  احلـا  يف البنيويـة الشـ النية، وال  

 البنيوية الومليفية، ول ن علی أهّنا بنية مر بة ومت املة، مرتبطة ببنية اجملتم  وحر ة التاريخ. 
وتتصــل  ــ ا اجملــا  نفســ  ف ــر  الطبقــات االجتماعيــة وومليفتهــا التارويــة، فالــ ي لــدد الطبقــات يف 

الـــي ترتتـــ  عليهـــا والـــي التلبـــ  أن تقـــو   الدرجـــة األولـــی إمّنـــا هـــو وضـــعها يف عمليـــة اإلنتـــاج والعالقـــات
رؤيـة العــام هـ  صـل  ف ـر  البنيــة الـي تقـا   ـا األعمــا  »بنفسـها فيمـا بعـد، وهـ  أســا  رؤيـة العـام و 

األدبية عند لجولدمانل وإ ا  ان الضمري الـواقع  للجماعـة إمّنـا هـو مجلـة الضـمائر الفرديـة واجتاها ـا فإنـ  
 (61)«ر والعمل يف تش يل البنية االجتماعية والتأثر املتباد  فيما بينهايشمل أيضا  إم ا ت الف 

ويف األخري يبدو لنا أن احلدي  عن التناملر بن بنيي الرواية واجملتم   ي العالقـات االقتصـادية مهمـا 
فـــإن غولـــدمان ولو ـــاتش ومـــن »ك جـــدا ، ألنـــ  يقـــرن نشـــأ  الروايـــة بنهـــو  االقتصـــاد احلـــريف أورواب. وبـــ ل

ائهما هيجل يفسرون نشأ  الرواية بناء علی التجربة التاروية للغرب، فتفاعالت العصر احلدي ، وملهور ور 
 (67)«الرأمسالية، واقتصاد السو ، أثّرت يف نشأ  الرواية.

مظــاهر التــوازي بــن  ــل مــن بنيــة الروايــة وبنيــة اجملتمــ  الربجــوازي، »إلــی  شــف « غولــدمان»فيتوصــل 
 (66)«أبهنما متجانسان، و أن تطوّرتا سيظّل متوازا   منطلقا من فرضية تقو 

  العربي: العالم يف كوينية: خلفية البنيوية التثانيا
ولــدينا يف العــام العــري، مي ــن القــو  أن إرهاصــات بــدأت منــ  هنايــة احلــرب العامليــة ال انيــة يف الشــا  

 تـاابت طـ  حسـن، ودعـو  سـالمة ومصر، وروادها يف األسا   انوا يهتمون ابألدب، وهو ما يتضح يف  
األدب يف سـبيل »، والنقد اإليديولوج  عند حممد مندور، ودعو  لويس عـو  «األدب للشع »موسی 
، وأعمـا  امساعيـل أدهـم، وأصـحاب التيـار املار ســ  م ـل رئيـف خـوري، وعمـر فـاخوري، وحســن «احليـا 

عبداالسـن طـ  بـدر، السـيد اسـن، وصـربي مرو ، وحممود أمـن العـام، وعبـدالعظيم أنـيس، تلتهـا  تـاابت 
حــاف ، وســيد البحــراوي، حيــ   ابــد األوائــل مــنهم ابخلــروج عــن النقــد األدي، وهــو مــا عــرب عنــ  رشــاد 

الناقد ال ي ميار  ه ا النوع من النقـد االجتمـاع ، قـد ضـّل طريقـ  إلـی النقـد الفـين،  نَّ إ»رشدي بقول : 
 .(65)«اعو ان األجدر ب  أن يشتغل بعلم االجتم

ويف مســعی الــدر  النقــدي العــري املعاصــر إلــی مالحقــة االجتاهــات النقديــة يف الغــرب، والتعامــل مــ  
مستجدا ا، تواترت، ومن  أوائل سبعينات القرن املاض ، االستعانة ابلبنيوية الت وينية، وصاصة يف املغرب 

                                                        
42- Goldman, Lucien, Sciences humanies ET philosophie, Paris, 1963, trad Buenos Aires, 1969 

، 2 ســتعماري وإعــاد  تفســري النشــأ ، املر ــ  ال قــايف العــري، طالاخلطــاب ا ك: الســردية العربيــة احلدي ــة، تف يــعبــدي ابــراهيم -67
 .45، ص 1117بريوت، 
 .26 ، ص2997الدين عرود  ، الال قية، دار احلوار، لوسيان غولدمان: مقدمات يف سوسيولوجية الرواية، ترمجة بدر  -66
 .23، ص 2935رشاد رشدي: نظرية األدب، القاهر ، دار ف ر للدراسات والنشر،  -65
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  أغلــ   بهــا، وهــو مــا يتضــح يف فيهــا بتــأثري النفــو  املار ســ  يف وعــ« شــعبيا»والشــا  ومصــر، وشــاعت 
والطـاهر لبيـ  جلامعـة (64)أطروحتن جامعيتن مب رتن، تقد   ما حممد رشيد اثبـت للجامعـة التونسـية، 

 (63)السوربون.
ورويدا، تنامت، وأبقدار متفاوتة، مقاربة ه ا املنه  لدی ابح ن آخرين )مجا  شحيد، حممـد بـراد ، 

 ، إدريس بلمليح، عمار بلحسن، جابر عصفور، حممـد بنـيس، جنيـ  أيد أبواحلسن، بدر الدين عرود 
العويف، ييد حلمداين، مسري حجازي، ح مت صبا  اخلطي ، وشهر ا مينی العيد، سعيد علوش...( بل 
واالحتفاء املبالو ب  من قبل األوساط النقدية، لدرجة تبين احتاد  تاب املغرب ل  مطل  ال مانينات،  بديل 

 علی مت ل العمل األدي.  مقرتح قادر
وجنــم عــن هــ ا االســتهواء، التباســات وقعــت فيهــا البحــوث العربيــة الــي تعاملــت معــ ، ســواء يف نقــل 

 وتومليف منظومت  االصطالحية، أو اإلفاد  من تقنيات  املنهجية. 
ت وينيــة ويلــوح هــ ه االلتباســات، ابألوضــح، يف تشــّظ  ترمجــة العبــار  الفرنســية الدالــة علــی البنيويــة ال

(Genetique Structuralisme) د  التوقـف علـی دقـائ  اآلليـات اللغويـة والصـيو التعبرييـة بسـب  مـن عـ
النوعية الواج  اتباعها يف صو  هـ ه العبـار ، حلظـة نقلهـا إلـی العربيـة: فجمـا  شـحيد يرتمجهـا ك واملسال
البنيويـــــة »وحممـــــد ســـــبيال إلـــــی (69)،«اهلي ليـــــة احلر يـــــة»ورشـــــيد اثبـــــت إلـــــی  (68)«البنيويـــــة الرت يبيـــــة»إلـــــی 

ونبيـل  (51)،«البنائية الديناميـة»ومسري حجازي  (52)،«البنائية التوليدية»وجابر عصفور إلی (51)،«الت وينية
البنيويـة »ويوسـف جبـاع  (56)«البنيويـة اجلينيـة»وعمـار بلحسـن  (57)،«البنيوية الت وينية )اجلينيـة(»راغ  
 (55)«.التاروية

اها بــن البنائيــة التوليديــة لليســت هلــا داللــة أو معنــی واضــحا  يف ميــدان النقــد ويف اجملمــل، تــوزّع مســمّ 
األدي أو العلــو  اإلنســانية، رغــم دقتهــا اللغويــة، ألهنــا توقفــت عنــد الرتمجــة املباشــر  واملعنــی القاموســ ، وم 

ي عنــــد مفهــــو  العمــــل األد»ك أن: تتعــــّداتا إلــــی معناهــــا األعمــــ  املســــتوحی مــــن نظريــــة جولــــدمان.  لــــ
                                                        

ـــة القصصـــية ومـــدلوهلا االجتمـــاع  يف حـــدي  عيســـی بـــن هشـــا ، ليبيـــا  -64 ـــدار العربيـــة  –حممـــد رشـــيد اثبـــت: البني تـــونس، ال
 .2934لل تاب، 
 .2997سيولوجيا الغ   العري، ترمجة حممد حاف  دّاب، القاهر ، دار سينا للنشر، الطاهر لبي : سو  -63
، 2981دراسـة يف مـنه  لوســيان جولـدمان، بـريوت، دار ابــن رشـد للطباعـة والنشــر،  -مجـا  شـحيد: يف البنيويـة الرت يبيــة  -68

 .25ص
 حممد رشيد اثبت: مرج  ساب . -69
 .17، ص 2986وية الت وينية والنقد األدي، بريوت، مؤسسة األ اث العربية، حممد سبيال )مراجعة ترمجة(: البني -51
، القــاهر ، اهليئــة املصــرية 2982، جملــة فصــو ، ينــاير «قــراء  يف لوســيان غولــدمان ، عــن البنيويــة التوليديــة»جــابر عصــفور:  -52

 .51-57العامة لل تاب، ص  
 .34، ص 1111القاهر ، الدار ال قافة للنشر، مسري حجازي: مش الت احلداثة يف النقد العري،  -51
 .175، ص 1117نبيل راغ : موسوعة النظرات األدبية، لبنان، م تبة لبنان  شرون،  -57
ســـبتمرب  - أغســـطس - ، جملــة فصـــو ، يوليــو«حـــو  االيــديولوجيا واألدب والروايـــة - مــا قبـــل بعــد ال تابـــة»عمــار بلحســـن:  -56
 .236، القاهر  ص 2985
فربايـــر  -، ينـــاير15، تـــر: يوســـف جبـــاع ، جملـــة الف ـــر العـــري، العـــدد «مـــن أجـــل نقـــد أدي سوســـيولوج »وبـــوا: د كجـــا -55
 .142 ، بريوت، معهد اإلمناء العري، ص2981
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، مؤداها أن األبنية املتماس ة يف األعما  األدبية اهلامة تعـد تعبـريا  عـن جولدمان يستند إلی ف ر  أساسية
رؤيـــة معينـــة للعـــام تظهـــر يف عصـــر معـــن، لتعـــرب عـــن موقـــف معـــن لـــبعب اجلماعـــات البشـــرية إزاء حر ـــة 

دو  قــو  ديناميــة مضــمر  يف داخــل التــاريخ، وهــو مــا يعــين أنــ  اليعتــرب بنيــة العمــل حقيقــة جامــد ، بــل تبــ
اجلماعات البشرية، وه ا يعـين أن األبنيـة الفنيـة عنـد غولـدمان تبـدو أبنيـة يف صـريور  بعيـد  عـن املعطيـات 

 (54)«اجلامد . وهل ا نری أن املعنی الدا  هل ا املصطلح هو: البنائية الدينامية.
ظومتهــا االصــطالحية، بــل تعــداه إلــی تفــاوت وم تقتصــر التبــا  التعامــل مــ  البنيويــة الت وينيــة علــی من

العديد من الدراسات العربية، علی اجتهادها، يف مدی تبّنيها ملقوال ا ومسال ها املنهجية، حـن راوحـت 
بن االستنسا ، واحلصر العقيم، واللجوء إلی اإل ا ، وُهجنة نقل اإلطار وغيا  املنه ، وهو ما يتضح يف 

، دراسـة حممـد بنـيس حـو  كست دا  ه ا املنه  من منـاه  أخـری. م ـا   لـمراوحة ه ه الدراسات يف ا
الشـــعر املعاصـــر ابملغـــرب، الـــي راوحـــت بـــن اســـت دا  البنيويـــة الشـــ النية يف التحليـــل اللغـــوي لنصوصـــ  
الشــعرية، وإن بــدا فيهــا إلغائهــا اخلصوصــيات اللغويــة والبالغيــة الــي يتميــ   ــا  ــل شــاعر علــی حــد ، مــ  

 (53)لت وينية.البنيوية ا
ك، م  دراسة حممد براد  لتجربـة حممـد منـدور ويتبّدی ه ا املوقف االنتقائ  يف است دا  املناه    ل

النقديـــة، وتناولـــت است شـــا  البنيـــة الـــي أفـــرزت رؤيـــة العـــام يف أعمـــا  هـــ ا الناقـــد، ومتاثلهـــا لـــدی الفئـــة 
 ينته  إليها. االجتماعية 

يلـــ   القـــو  أبن منهجنـــا يف هـــ ا البحـــ ، م ي ـــن »   ـــر أنـــ : ويّتضـــح هـــ ا املوقـــف االنتقـــائ ، حـــن
 (58).«م تمال من  البداية، بل أن أهم عناصره قد جتمعت وتبلورت أثناء البح 

ومي ن القو  أن تضا  هنا دراسة  ما  أبودي  للشعر اجلاهل ، الـي رغـم شـهر ا ومتي هـا، خلطـت 
يويـــــة وبن ((V.proppول ـــــوري الروســـــ  فالدميـــــري بـــــروب بـــــن البنيويـــــة الشـــــ النية اجلامعـــــة لشـــــ النية الف

االثنولوج  الفرنس  ليفی سرتو ، جنبـا مـ  البنيويـة الت وينيـة يف وعـده مطلـ    ـ  إبجـراء حتليـل، علمـ  
 مضافا إليهما التف ي ية. (59)ي شف العالقة بن البنی الشعرية البنی االجتماعية،

وحــدات القصــيد  اجلاهليــة، مم لــة يف معلقــي امــرئ القــيس إ  قــا  أبوديــ  بتحليــل العالقــات املميــ   ل
 وعنرت ، عرب إضاء  م و  ما اللغوية، من حي  املفردات واألفعا  والصيو النحوية والصوتية واإليقاعية. 

مظـــاهر احلساســـية اإلنســـانية يف ف ـــر الشـــاعرين ك، بـــل تصـــدی لوصـــف بعـــب مـــن وم ي تـــف بـــ ل
يف البنيويـة التوليديـة »لبنيويـة الت وينيـة، مـ  را، بـرغم غمـو  مقصـده، أنـ : ورؤيتهما للعام، مبا يتف  م  ا

األساسية للن  اجلاهل  من من  البنية متعدد  الشرائح، تتش ل حر ة االنداثر ونضوب احليويـة يف إطـار 

                                                        
 .215-214مسري حجازي: مش الت احلداثة يف النقد العري، ص   -54
 .2939ينية، بريوت، دار العود ، مقاربة بنيوية ت و  -حممد بنيس: ملاهر  الشعر املعاصر يف املغرب -53
 .79- 61 ، ص 2984حممد براد : حممد مندور وتنظري النقد العري، القاهر ، دار ف ر للدراسات والنشر والتوزي ،  -58
 .216 ، ص2984 ما  أبودي : حنو منه  بنيوي يف دراسة الشعر اجلاهل ، القاهر ، اهليئة املصرية العامة لل تاب،  -59
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إلـی نضـوب األطال  أو التوتر القائم بن الشاعر واملرأ ، أو التفتت يف الوجود اجلماع ، أو التغري املـؤدي 
 (41)«.احليوية وتش ل احلر ة املضاد  يف أطر متعدد 

علــی أّن هــ ه املراوحــة تبــدو أ  ــر جــالء، يف أعمــا  الناقــد املغــري ييــد حلمــداين، الــي قامــت علـــی 
املالءمة بن البنيوية الش النية والبنيوية الت وينية وسوسيولوجيا الـن ،  ـد  ال شـف عـن املي اني مـات 

الروائ   ما توضح  البنيويـة الشـ النية، واسـت الص ف رتـ  املر  يـة، أو بنيتـ  الدالـة، مب ـل  الداخلية للن 
مــا توصــی بــ  البنيويــة الت وينيــة، ومقاربــة تعدديــة أصــوات  اللغويــة وزواا نظرهــا لشــتی تصــورات ش صــيات  

 لدی مي ائيل ابختن.  (Dialogisme)« احلوارية»املتصارعة، اتساقا م  مفهو  
ال يســتطي  أن يؤ ــد  اتــ  إال مــن خــال  منظــور تــر ييب »، أن الناقــد العــري: كر حلمــداين يف  لــويــربّ 

ك أن التم يـــل جديــد، يــراه ضــرورا لتطويــ  النقــد الغــري مـــن أجــل دراســة األعمــا  اإلبداعيــة العربيــة.  لــ
مـا إسـها  العبقريــة د، علـی األقـل يف الوقــت الـراهن وعليـ  أن يظهـر مـن خالهلوالرت يـ  تـا قـدر هـ ا الناقـ

 (42).«العربية يف مسري  النقد املعاصر العامل 
وعلی   ر التباسات الدر  النقدي العري حو  البنيوية الت وينيـة، ينـّوه هنـا ابلتفـات خفـی حنـو هـ ا 

ال ي تبلور يف الغـرب منـ  « النقد ال قايف»املنه ، تراوی من  مطل  تسعينات القرن املاض  حتت مسمی 
 تينات، م  انتقال  من دائر  البح  الف ري إلی النقد األدي. منتصف الس

ففـ  التقــدير، أن مــن أســهموا مــن النقــاد العــرب، وعلــی رأســهم الناقــد الســعودي عبــدا  الغــ ام ، يف 
صــو  أفــ  للنقــد ال قــايف، قــدموا هــ ا اإلســها ، بــوع  مــنهم أو بدونــ ،   طــاب نقــدي لــل حمــل البنيويــة 

اين العالقة بن الظواهر يف جتادهلا، وليس ابعتبارهـا  يـا ت مسـتقلة، وتنظـر إلـی العمـل الت وينية، الي تع
األدي  موقف من احليا  والواق ، ف ان جلوئهم إلی األن ربولوجيـا بـد  السوسـيولوجيا الـي اختـ  ا البنيويـة 

وصف  حامل نسـ ، وال يقـرأ ي»الت وينية  حاضنة معرفية. والن  يف إطار ه ا النقد ال قايف اليعامل إاّل: 
 (41).«الن  ل ات  وال جلماليات ، وإمنا نتوسل ابلن  لن شف عربه حيل ال قافة يف مترير أنساقها

ويف اجململ، مي ن القو  أن االلتباسات الي وق  فيها الباح ون والنقاد العـرب إبزاء البنيويـة الت وينيـة، 
ها، ما بن حمطة اإلرسـا  الـي تولـت إنتاجهـا وحمطـة أفسحت اجملا  لصعوابت متعدد  طبعت التعامل مع

االســــتقبا  الــــي قامــــت ابســــت مارها، دومنــــا قــــدر  علــــی مت لهــــا النقــــدي، والــــوع   ي يــــة تصــــورا ا النظريــــة 
ن االسـتيعاب العـري هلـا م يسـتط  غالبـا أن يفـر   اتـ  داخلهـا، اواسنادا ا املعرفيـة، مـا جيـوز معـ  القـو  

ة مقّدر  يف إغنائها، رغم تواتر التأليف العري عنها، وترمجة أعما  متعلقة  ا، وهو ما وأن ت ون ل  مسات

                                                        
 .738فس ، ص املرج  ن -41
 .63، ص 2992ييد حلمداين: النقد الروائ  واإليديولوجيا، الدار البيضاء، املر   ال قايف العري، بريوت،  -42
، ص 1111قراء  يف األنسا  ال قافية العربية، الدار البيضاء، املر   ال قايف العري، لبنان،  –عبدي الغ ام : النقد ال قايف  -41

22. 
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أن النقــد املوّجــ  إلــی مــنه  البنيويــة الت وينيــة، يظــل بعيــدا عــن طــرح »حتــدث عنــ  ســعد البــازغ ، مــ  را: 
 (47).«أسئلة أساسية

اءات ثقافية مغاير ، وما آ  إلي  وإن جاز الوض  يف االعتبار صعوبة نقل ه ا املنه   ما هو إلی فض
مـــــن اســـــتجاابت يف حمطتـــــ  العربيـــــة،  مـــــا تعلمنـــــا مقولـــــة  ـــــار  مـــــار س عـــــن هجـــــر  األف ـــــار، ومنهجيـــــة 

 (46)سوسيولوجيا املعرفة، واش الية انتقا  النظرية لدی ادوارد سعيد.
شــارا يف العــام العــري، ويف األخــري مي ــن القــو  أبن البنيويــة الت وينيــة أ  ــر املــ اه  النقديــة الغربيــة انت

وعلــی حنوهــا للفــرع اآلخــر مــن البنيويــة وهــو البنيويــة الشــ النية. ومي ــن القــو  أيضــا  أن ســّر هــ ا االنتشــار 
ك يعــــود إلــــی هيمنــــة االجتاهــــات املار ســــية حتديــــدا، يف أ  ــــر البيئــــات النقديــــة العربيــــة، فحــــن  زمــــت تلــــ

يف شـــ ل نقــــدي جيمــــ  بـــن تطــــورات النقــــد الغــــري  االجتاهـــات وجــــد بعــــب النقـــاد العــــرب خمرجــــا  مؤاتيــــا  
احلـدي ، السـيما مـا نـ ع منـ  حنـو العلميـة، وبـن األسـس املار سـية الـي قامـت عليهـا البنيويـة الت وينيــة يف 
الغـــرب وقـــد انتســـ  الـــد تور جـــابر عصـــفور زمـــن انتقـــا  أف ـــار البنيويـــة الت وينيـــة إلـــی النقـــد العـــري إلـــی 

 السبعينات إ  يقو : 
ّور أن األف ار البنيوية التوليدية أخ ت تنتقل إلی النقد العـري يف السـتينات، يف مـوازا  شـيوعها أتص»

أوليـة يف النصـف ال ـاين مـن السـتينات م يتـأثر  ـا ك بعـد إرهاصـات علی املستوی العـامل ، ول ـن  ـان  لـ
قلت إن ما انتقل من أف ار البنيوية  املشهد ال قايف  ثرا فعاال يؤدي إلی تغيري يف االجتاه. ولعّل  الأابلو لو

يف هـ ه الفــرت   ــان يــؤدي دورا  م دوجــا ، يفـتح أفقــا جديــدا  لتطــوير املعرفــة النقديـة والوصــو   ــا إلــی مــدی 
أعمــ  مــن االنضــباط العلمــ  مــن جانــ ، ويواجــ  امل الــ  الــي ينطــوي عليهــا التســليم ابلبنيويــة الشــ لية يف 

واجل ر اخلاليف  ما ندري بن بنيويـة جولـدمان الت وينيـة والبنيـوات  (45)«جتاهلها للتاريخ يف جان  اثٍن.
الشــ لية والتحليــل النفســ  يتم ــل يف أهّنــا تلغــ  فاعليــة الــ ات فتلغــ  التــاريخ، وتتجاهــل الومليفيــة فتــدّمر 

 الداللة. 
ن لتأسـيس ويبدو الناقد  ما  أبودي  أيضا من خال  دراسات  أن  من أبرز النقاد العرب ال ين يسعو 

منه  بنيوي مت امل، يتم من خال  دراسة الشعر العري مبا يطور النظر  إلی ه ا الشعر. أشار د.  ما  
ـــی أن  ـــر مـــن موضـــ  يف دراســـات  إل حتليلـــ  للنصـــوص األدبيـــة اليقتصـــر علـــی اللســـانيات »أبوديـــ  يف أ  

نــی االجتماعيــة: االقتصــادية والسياســية البنيويــة، وإمّنــا يقــو  علــی ا تنــاه العالقــة بــن بنيــة العمــل األدي والب
 .(44)«والف رية وه ا يدخل دراسات  يف إطار البنيوية الت وينية.

                                                        
 .724 ، ص1118 : االختال  ال قايف وثقافة االختال ، الدار البيضاء، املر   ال قايف العري، بريوت، عسعد الباز  -47
 .21-76، ص  2987جملة ال رمل، العدد التاس ، نيقوسيا، « انتقا  النظرية»إدوارد سعيد:  -46
 .217 ، ص2998جابر عصفور: نظرات معاصر ، اهليئة املصرية العامة لل تاب، القاهر ،  -45
يوســف حامــد جــابر: بنيويــة  مــا  أبوديــ ، عــر  ومناقشــة لدراســات الناقــد البنيويــة، جملــة عــام الف ــر، ال ويــت، اجمللــد  -44

  .131، ص 2993اخلامس والعشرون، العدد الراب ، أبريل/ يونيو 
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 الخاتمة: 

 من النتائ  الي توصل اليها البح  كانت عل  وف  االة: 
اآلخـر البنيوية الت وينية أ  ر امل اه  النقدية الغربيـة انتشـارا يف العـام العـري، وعلـی حنوهـا للفـرع اوال:

من البنيوية وهو البنيوية الش النية. ومي ن القو  أيضا  أن سـّر هـ ا االنتشـار يعـود إلـی هيمنـة االجتاهـات 
املار سية حتديدا، يف أ  ر البيئات النقدية العربية، فحن  زمت تلك االجتاهات وجد بعب النقاد العرب 

 احلـدي ، السـيما مـا نـ ع منـ  حنـو العلميـة، خمرجـا  مؤاتيـا  يف شـ ل نقـدي جيمـ  بـن تطـورات النقـد الغـري
وبـن األسـس املار ســية الـي قامـت عليهــا البنيويـة الت وينيـة يف الغــرب وقـد انتسـ  الــد تور جـابر عصــفور 

 زمن انتقا  أف ار البنيوية الت وينية إلی النقد العري إلی السبعينات.
والن  هـو أصـل العمليـة النقديـة وهـو مصـدرها،  تری البنيوية الت وينية أن املؤلف الميوت أبدا ،: اثنيا

ول نـــ  ال بـــّد أن يُعتمـــد أحيـــا   قليلـــة أو   ـــري ، علـــی معرفـــة ابملؤلـــف، وملروفـــ ، أو ملـــرو  إنشـــاء الـــن  
ومالبسات ، وقد يعن  لك علی تفسري الن  وإن م يعن علی تقومي . غولدمان يّتفـ  مـ  روالن ابرت يف 

أوال و يتف  م  مورون بضرور  دراسة احليا  االنفعالية للمؤلف. إ ن ال يعتقد دراسة البنية الداخلية للنّ  
 مبوت املؤلف ول ن  ال جيعل  يف الرتبة األولی من األتية يف النقد البنيوي الت ويين.

لقــد متيّــ ت البنيويــة الت وينيــة عــن البنيويــة الشــ النية واللغويــة و الومليفيــة ابنع ــا  ردود فعــل : اثل ــا
للمش الت امل تلفة الي ت ريها العالقة بينهم وبن حميطهم االجتماع  والطبيع ، فإن ه ه البنيوية  النا 

ول ـــن مـــن ســـلبيا ا أن هـــ ا املـــنه  ال مي ـــن . تقـــو ، وبشـــ ل دائـــم، بـــدور ضـــمن بنيـــة اجتماعيـــة أ ـــرب
اثئـــ  و علـــی حســـ  ومليفتهـــا األوليـــة و هـــ  نقـــد صـــحة الو  اســـت دامها لنقـــد امل طوطـــات واملنقوشـــات

املســـتندات يف األدب العـــري بســـب  أننـــا النعـــر  يف العـــام العـــري فضـــيلة التوثيـــ  العلمـــ  للم طوطـــات 
والواثئــ  واملســتندات، ومــن الصــع  الع ــور علــی آاثر ش صــية ألدابء و تــ  عربيــة، بــل إن املأســا  تبلــو 

 ات أو خمطوطات أعماهلم.قمتها عندما نعلم أن األحياء منهم اليهتمون هم أنفسهم ابالحتفاع مبسود
م ينتبـــ  غولـــدمان إاّل  درا  و درا جـــّدا  خلصوصـــيات الشـــ ل الفـــين )اللغـــة، الرت يـــ  الســـردي، : رابعـــا

مجاليـــة احلـــوار، تقنيـــات الصـــور ، مميـــ ات اللـــون و...(علـــی خـــال  بعـــب املنـــاه  النقديـــة اجلديـــد )م ل 
 ن أو البنية التحتية يف نقد الن  األدي.الش النية( وملل املهم ابلنسبة ل  هو االتوی واملضمو 

تنــاو  الت ــون اخلــارج  للــن  والت ــون الــداخل  لــ ، وإننــا يإننــا نالحــ  أّن النقــد الت ــويين  ا:ســخام
املصادر( والت ون الداخل  )انتاج وحتـو  حـاالت  كالت ون اخلارج  )انتقاء ومتل»ن لنجد ه ا التقابل ب

وية الت وينية يف عنوان املقالة ه ه، علی الرغم أن ه ه البنيوية قد ترمجـت اخرت   لمة البني كل ل ال تابة(
 ابلبنائية واهلي لية واملار سية والتوليدية والتأصيلية واجلينية والدينامية والتاروية و الرت يبية وغريها...

ال قافـة و  -ة وتت ل  مالمح ه ه البنيوية يف أهنا تسمح بنـوع مـن العالقـة بـن البنيـة الفوقيـ سادسا:
. كاالقتصــاد و اجملتمــ ، ومــا شــا ل  لــو البنيــة التحتيــة )أو ســفلية(   -األدب و الشــ ل والفنــون و.. 
البنية ه  البنية العميقة وه ه البنية العميقة أو ه ه الشب ة من العالقـات »ويری البنيويون الت وينيون أن 
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أي هنــا ت مــن أدبيــة األدب.. إّن هــد  التحليــل  املعقــد  هــ  الــي جتعــل مــن العمــل األدي عمــال  أدبيــا ،
يعـــين التعـــر  علـــی قـــوانن التعبـــري األدي. وهـــ ا مـــا جيعـــل التحليـــل  كالبنيـــوي هـــو التعـــر  عليهـــا ألّن  لـــ

البنيوي متمّي ا  عن سائر املناه  ألنّ  الوحيد القادر علی البح  عن أدبية األدب أي عن خصائ  األثر 
 األدي.

 : المصادر و المراج

 العربية: واملقاالت كتبأ. ال
  .2991القاهر ،، للطباعة مصر دار، البنيوية علی أضواء أو البنية مش لة إبراهيم، ز را، -2
 ت..ب القاهر ، مصر، م تبة ______: مش لة البنية، -1
 املر ـ  النشـأ ، تفسـري وإعـاد  سـتعماريالا اخلطـاب تف يك احلدي ة، العربية السردية ابراهيم، عبدي، -7

 .1117 بريوت، ،2 ط العري، ال قايف
 لل تـاب، العامـة املصـرية اهليئـة القـاهر ، اجلاهل ، الشعر دراسة يف بنيوي منه  حنو أبودي ،  ما ، -6

2984. 
، والتوزيــ  للنشــر رؤيــة اإلبيســتمولوجية، اخللفيــة و اآلليــات األدب سوســيولوجيا االنطــا  ، يوســف، -5

 .1119 القاهر ،
ـــــدار االخـــــتال ، وثقافـــــة ال قـــــايف  االخـــــتال البـــــازع ، ســـــعد، -4  العـــــري، ال قـــــايف املر ـــــ  البيضـــــاء، ال

 .1118بريوت،
 - يوليــو فصــو ، جملــة ،«والروايــة واألدب االيــديولوجيا حــو - ال تابــة بعــد قبــل مــا» بلحســن، عمــار، -3

 القاهر . ،2985 سبتمرب - أغسطس
 والتوزيــــ ، والنشـــر للدراســـات رف ــــ دار القـــاهر ، العـــري، النقــــد وتنظـــري منـــدور حممــــد حممـــد، بـــراد ، -8

2984. 
 .2939 العود ، دار بريوت، ت وينية، بنيوية مقاربة -املغرب يف املعاصر الشعر ملاهر  بنيس، حممد، -9

 – بـــريوت عويـــدات، منشـــورات وبشـــريأوبري، منيمنـــة عـــار : ترمجـــة البنيويـــة، بياجيـــ ، جـــان، -21
 .2985 ،6ط ابريس،

 جملــة البنيويـة، الناقـد لدراســات ومناقشـة عـر  أبوديــ ،  مـا  بنيويـة: حامــد جـابر، يوسـف -22
 .2993 يونيو/ أبريل الراب ، العدد والعشرون، اخلامس اجمللد ال ويت، الف ر، عام

 .1111للنشر، ال قافة الدار القاهر ، العري، النقد يف احلداثة حجازي، مسري، مش الت -21
 االمنــــاء مر ــــ ، لــــدمانغو  لوســــيان لــــدی البنيــــوي املــــنه  الــــن  اتصــــيل نــــدمي، خشــــفة، حممــــد -27

 .2993،حل ،احلضاري
 العــري، الف ــر جملــة جبــاع ، يوســف: ،تــر«سوســيولوج  أدي نقــد أجــل مــن»، دوبــوا، جــاك -26

 .142 ص العري، اإلمناء معهد بريوت، ،2981 فرباير -يناير ،15 العدد



 
 

278 

 13 :العدد

 

 املؤسســـة حـــداد، ســـليم الـــد تور:تـــر االجتمـــاع، لعلـــم النقـــدي املعجـــم:بورّي ـــو.و  بـــوردون.ر -25
 .2984بريوت، والنشر، للدراسات اجلامعية

 .2،1117ط  شرون، لبنان، لبنان األدبية، منتبة النظرات راغ ،نبيل، موسوعة -24
 .2935 والنشر، للدراسات ف ر دار القاهر ، األدب، نظرية رشاد، رشدي، -23
 ليبيـا هشـا ، بـن عيسـی حـدي  يف االجتمـاع  ومـدلوهلا القصصـية البنيـة اثبت، حممد، رشيد -28

 .2934 لل تاب، العربية الدار تونس، –
 األ ــاث مؤسســة بــريوت، األدي، والنقــد الت وينيــة البنيويــة(: ترمجــة مراجعــة) حممــد، ســبيال، -29

 .2986 العربية،
-76 ص  ،2987 نيقوسيا، التاس ، العدد ال رمل، جملة «النظرية انتقا » سعيد، إدوارد، -11

21. 
 ،2ع بـــــــريوت، اآلداب، دار ،(املضـــــــرية امـــــــةاملق)املعنـــــــی إلـــــــی البنيـــــــة مـــــــن شـــــــبيل، احلبيـــــــ ، -12

 .78،2991العدد
 ابــن دار بــريوت، جولــدمان، لوســيان مــنه  يف دراســة - الرت يبيــة البنيويــة يف مجــا ، شــحيد، -11

 .2981 والنشر، للطباعة رشد
 ضـــوء علـــی الالتيـــين احلـــ  روايـــة انصـــار، نـــژاد، وســـليم  عبـــدي، وحســـيين، حامـــد، صـــدق ، -17

 السنة املعاصر، جامعة حر  إسالمية جبريفت، ايران، األدب دراسات جملة لدمانية،الغو  البنيوية النظرية
 .95-45:ص  عشر، اخلامس العدد ،2792 خريف الرابعة،

 الفـــاراي، دار ،2995-2935 اللبنانيـــة احلـــرب إلـــی الروائيـــة النظـــر  رضـــا، صـــيداوي، رفيـــف -16
 .1117 ،2 ط بريوت،

 ش.ه.2738، القاهر  ال رمي، القرآن أللفاع املفهر  فؤادعبدالباق ، حممد، املعجم -15
 ت..ب، القاهر  الشرو ، دار األدي، النقد يف البنائية نظرية صالح، فضل، -14
 .1113إسالمية، دارالفنر، دمش ، رؤية،احلدي  األدي النقد قّصاب،وليد، مناه  -13
 احتــــاد منشـــورات احلداثيــــة، النقديـــة املنـــاه  ضــــوء علـــ  األدي اخلطـــاب حتليــــل عـــ ا ، حممـــد، -18

 .1117دمش ، العرب، النتاب
 احلــوار دار ســليمان، نبيــل أدب يف تنوينيــة بنيويــة مقارنــة الروائــ ، الــن  فضـاء ______، -19

 .2994 سورا، والتوزي ، والنشر للطباعة
 ،2ط والنشـــر،بريوت، للدراســـات العربيـــة املؤسســـة األدب، نظريـــة يف شـــ ري، ماضـــ ، ع يـــ  -71

1115. 
 ،2982 يناير فصو ، جملة غولدمان، لوسيان يف قراء  التوليدية، البنيوية عصفور، جابر، عن -72

 لل تاب. العامة املصرية اهليئة القاهر ، ،1 العدد ،1-2 م 
 .2998 القاهر ، لل تاب، العامة املصرية اهليئة معاصر ، نظرات ________، -71



 

 البنيوية الركوينية الغولدما ية )املن ج  اال كالية( 

279 

 املصــرية  ةالشــر  عــري،– إجنليــ ي ومعجــم دراســة احلدي ــة، األدبيــة املصــطلحات حممــد، عنــاين، -77
 .2994 للنشر، العاملية

 املر ـــ  البيضــاء، الــدار العربيــة، ال قافيــة األنســـا  يف قــراء  – ال قــايف النقــد الغــ ام ، عبــدي، -76
 .1111 لبنان، العري، ال قايف

 مؤسســـة ســـبيال، حممـــد: العـــري، ترمجـــة والنقـــد تنوينيـــة البنيويـــة وآخـــرون، غولـــدمان، لوســـيان -75
 .2984،بريوت العربية، األ اث

 األعلـــ  اإلنطـــاك ،اجمللس يوســـف.د:والفلســـفة، ترمجـــة اإلنســـانية غولـــدمان، لوســـيان، العلـــو  -74
 .2994لل قافة، القاهر ،

 الال قيــة، عرود ــ ، الــدين بــدر ترمجــة الروايــة، سوســيولوجية يف مقــدمات _________، -73
 .2997 احلوار، دار

 للنشر، سينا دار القاهر ، دّاب، حاف  حممد ترمجة العري، الغ   لبي ، الطاهر،سوسيولوجيا -78
2997. 

 بـــريوت، العـــري، ال قـــايف املر ـــ  البيضـــاء، الـــدار واإليـــديولوجيا، الروائـــ  النقـــد حلمداين،ييـــد، -79
2992. 

 غلـــو ، حســـن حممـــد. د: ترمجـــة هابرمـــا ، إلـــی ابرســـون  مـــن األدبيـــة النظريـــة  ريـــ ، إان، -61
 .2999 ال ويت، والفنون، لل قافة األعلی اجمللس عصفور، حممد. د: مراجعة

 .ت.د للنشر، النهار دار  شرون، لبنان م تبة،الرواية نقد مصطلحات معجم: زيتوين لطيف -62
 ةينيتب الالتكب. ال

1- Goldman, Lucien, Sciences humanies ET philosophie, Paris, 1963, trad Buenos 
Aires, 1969. 

2- Levi-strauss, Claude "Laestructura La Forma "Trad. Beunos Aires 1969. 
3- Goldman, loceen Recherché dialectiques, paris1959, Trad.caracas, 1962, p.105.  
4- parin - vial, Jeanne, analyses structura les et ideologues structuralistes, 

Toulouse1969, Trad.B.A.1973 
 



261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ريةمدى تطبيق اعاد  هندسة العمليات االدا

 -دراسة ميدانية من وجهة نظر العاملين- 

The range of application of re-engineering the 

administrative Operations –A field study from the 

workers perspective- 
                               Dr. SabIh K. AL-Kinany(1)د. صبيح كرم الكنانيأ.م.

                                          Dr. Ikhlas Z. Farraj (2)فرجد. إخالص زكي أ.م.

  مستخلصال

يهد  البح  اىل التعر  عل  درجة تطبي  اعاد  هندسة العمليات يف وزار  الرتبية عل  وف  االـاور 
( تـــتل   االتيــة )العمليــات االداريــة، االداء الســـرتاتيج ، الت طــي ، تقســيم العمـــل، تقــومي اداء العــاملن

مشــنلة الدراســـة بنيفيـــة تطبيـــ  اعـــاد  هندســـة االدار  يف اقســـا  املـــديرات العامـــة للرتبيـــة يف بغـــداد. تبـــ  
 18الباح ـان املــنه  الوصــف  التحليلــ ، واعتمـدا اســتمار  االســتبيان كــأدا  للبحـ  هــ  اســتبانة تضــمنت 

 االستنتاجات من ابرزها:فقر  موزعة عل  اجملاالت اخلمسة، توصل الباح ان اىل جمموعة من 
تعـد اعــاد  اهلندســة االداريــة عمليـة متناملــة حتتــوي علــ  مراحـل متسلســلة  ــد  اىل التغيــري   -2

اجلـ ري للعمليـات االداريــة مـن اجـل مواجهــة التحـدات البيئيــة املفروضـة علـ  املــديرات العامـة للرتبيــة يف 
تميــ   هلـــا القـــدر  علــ  حتقيـــ  اهـــدا  وزار  حمافظــة بغـــداد وجعلهــا مؤسســـات دينامينيـــة تنــت  خمرجـــات م

 الرتبية.

                                                        
 .جامعة أهل البيت / كربالء/رئيس قسم ضمان اجلود  واألداء اجلامع   -2
 .مرك  البحوث والدراسات الرتبوية/  رئيس أ اث أقد -1
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اعتماد اهلياكل التنظيمية الرأسية الي يتعدد فيها نطا  االشرا  والي حتتاج اىل اعاد  هينلة  -1
ج ريــة لنطــا  االشــرا  وتبســي  االجــراءات فضــال عــن اعتمــاد املرك يــة العاليــة ممــا يــدلل علــ  ان صــناعة 

املواق  االداريـة العليـا واحنسـار االدارات الوسـط  ابلتنفيـ  فقـ  ممـا اضـعف دافعيـة  القرار واختا ه يتمرك  يف
 العاملن يف العمل واالبداع 

 وبناء عل  االستنتاجات توصل الباح ان اىل مجلة من التوصيات اتها:
 حمافظة بغداد اعاد  النظر ابهلياكل التنظيمية والنظا  االداري لوزار  الرتبية ومديرا ا العامة يف  -2
 نشر ثقافة اعاد  هندسة العمليات االدارية يف وزار  الرتبية والدوائر التابعة هلا  -1
توســي  دائــر  الالمرك يــة يف مؤسســات وزار  الرتبيــة وااتحــة الفرصــة لــإلدارات الوســط  املشــاركة  -7

 الفاعلة يف صياغة القرارات واختا ها.
Abstract 
The research aims to identify the degree of implementation of process 

re-engineering in the Ministry of Education, according to the following axes 

(administrative processes, strategic performance, planning, division of 

labor, evaluate the performance of employees). Summed study the 

problem of how to apply re-engineering department at the Directorate 

General for Education departments and then the possibility of circulating 

this administrative-oriented at all the departments of the Ministry of 

Education, and to achieve the goal of research researchers used the 

descriptive analytical method, as well as They built a questionnaire for this 

purpose included 28 items distributed on areas five. The research found a 

set of conclusions Nord, including: 

1. The re-engineering of integrated process containing sequential 

phases aimed at a radical change of administrative processes in order to 

meet imposed on the Directorates General for Education in the provincial 

environmental challenges, and make it dynamic institutions produces 

distinct outputs have the ability to achieve the objectives of the Ministry of 

Education. 

2. rely on vertical organizational structures in which multiple domain 

supervision, if every department consists of (director general, Maaunan 

(administrative and technical) to the director general, the head of 

department, head of the Division), and these episodes many of which are 

redundant need to be a radical restructuring of the scope of supervision to 

simplify procedures and decision-making process. 

3-high central to follow, instead of the decentralization policy, and that 

means decision-making concentrated in the upper levels of the process, 
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and the role of world governance implementation of these decisions, which 

reduces the motivation of employees to work and creativity. 

Based on the conclusions of the research, the most important 

recommendations Nord 

1-Radical and comprehensive patch management system for the 

Ministry of Education, and by limiting the Atralh, and dispense with the 

extra episodes, and administrative levels, which does not exercise any 

actual authority, and the rehabilitation of redundancy for use in other areas 

2-Reconsider the current administrative system for the various 

components by adopting a new philosophy of management focus on 

strategic planning and quality of output and efficient use of resources and 

reduce the size of the realization of the executive routine and focus on 

efficiency and excellence in performance, and the restructuring of the 

administrative apparatus and attention ways and tools administrative work 

actors. 

3-aqama Training courses for administrative staff and technicians in the 

General Directorates of Education in the field of Business Process 

Reengineering in terms of concepts and operations, regardless of years of 

experience. 
4-Spreading a culture of change and development, as well as doing a 

survey studies to identify the obstacles facing the implementation of 

Business Process Re-engineering processes in the various Directorates 

General for Education of the Ministry of Education. 
5-Support decentralization through the lower grades to authorize the 

necessary powers to take the decisions necessary to get the job done 

easily and facilitates..  

 المقدمة

يعد عصر العوملة واقتصادات السو  القائمة عل  املنافسة الشديد  وك ر  املنتجات واخلدمات نتيجة 
اليــو  الــ ي اصــبح اك ــر نضــجا لتقــد  وســائل االعــالن زبــون لتطــور واالبتنــار املســتمرين وصــعوبة ارضــاء ل

واالتصا  نتيجة لل ـور  التننولوجيـة واملعلوماتيـة اهلائلـة الـي زادت مـن ثقافـة ابملنتجـات واخلـدمات املقدمـة 
ي وتلـف ك ـريا عـن عـام االمـس من حولة يف ملل املنافسة الشـديد . لـ ا اصـبحنا نعـيش يف عـام اليـو  الـ 

الــ ي كنــا نعيشــ  يف املاضــ  القريــ ، ا  يشــهد ك ــريا مــن التطــورات والتغــريات املتتاليــة واملتســارعة يف مجيــ  
االعما  واخلدمات املقدمة، ونتيجة ل لك حدثت قف ات هائلـة مـن التقـد  الـ ي انعنسـت ااثره بشـنل 

ويســتوع  وميــار   يتــأقلمظومــة العامليــة الــ ي لتـاج ان واضـح غلــ  قطــاع التعلـيم، الــ ي هــو جــ ء مـن املن
م يعـد  ابألمـساالداريـة  واملبـادئه ه التحوالت النبري  الي حتـدث مـن حولنـا فمـا كـان ميـار  مـن الـنظم 
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يـــتالئم مـــ  معطيـــات العصـــر، وابلتـــايل ينبغـــ  علـــ  مؤسســـاتنا التعليميـــة والرتبويـــة ان  االكفـــأ واالصـــلح وال
اد  النظــر يف مجيــ  املفــاهيم واالســالي  االداريــة الــي متارســها، وهــ ا يتطلــ  ان ينــون تبــادريف احلــا  ابعــ

اهلــد  الــرئيس هــو الوصــو  اىل معــدالت عاليــة مــن االنتــاج واالداء حــىت نســتطي  تقــدمي اخلدمــة املطلوبــة 
وب اهلنــدر  ان تبــين فنــر  او اســل املســتفيد مســتمر. رضــاحتقيــ  ابجلـود  العاليــة والســرعة املناســبة مــن اجــل 

 اجلــ ري والســري  للعمليــات املهمــة يف املؤسســات والشــركات واهليئــات، وملــا كــان ريالــي تعتمــد علــ  التغيــ
ة ياالدار العمليات هندسة اعاد   التغيري السري  مطلبا حيوا الي منظمة يف عصر العوملة، فان تبين اسلوب

املنظمـــات اجل ريـــة املطلوبـــة بســـرعة وأبمـــان يف )اهلنـــدر ( يعـــد مطلبـــا حيـــوا الجـــراء التحـــوالت والتغيـــريات 
مــن قبــل القيــادات االداريــة العليــا يف وزار    جنــاح اســلوب اهلنــدر  البــد مــن تبنيــولضــمان  العامــة واخلاصــة.

 الرتبية حىت اللب  اي تفنري غري منط  من خال  البريوقراطية والنمطية واخلالفات الش صية.
( احـدى املـداخل الرتبويـة للتطـوير االداري، الـي ختتلـف BRPيـة )تعـد اعـاد  هندسـة العمليـات االدار 

عــن االســالي  االداريــة التقليديــة، ويهــد  اىل اجــراء حتســينات ج ريــة يف جمــاالت الوقــت الــالز  لتقــدمي 
 اخلدمة، وتقليل التناليف وحتسن جود  اخلدمة.

دراســـات الســابقة، بينمـــا مباحـــ  تنــاو  املبحــ  االو  منهجيـــة البحــ  والعلـــ  اربعــة البحــ   جــاء
تنــاو  املبحــ  ال ــاين االطــار النظــري يف حــن اخــت  املبحــ  ال الــ  ابجلانــ  امليــداين، وتنــاو  املبحــ  

 الراب ، االستنتاجات والتوصيات.
 المبحث االول: منهجية البحث والدراسات السابقة 

 اوال: منهجية البحث 

 االمهية -3
شــــــديد  وقصــــــر عمــــــر االكتشــــــافات العلميــــــة واملعرفــــــة اىل جما ــــــة ادت التغـــــريات العامليــــــة واملنافســــــة ال

ان تعيــد النظــر يف عمليا ــا االداريــة و لــك لضــمان  كــان هلــا دافـ حتــدات جســيمة ممــا  العلميــة  املؤسسـات
 ( Vest, 2008: 235البقاء والتطور يف عام اصبحت في  االشياء اك ر صغرا واسرع تغيريا وتعقيدا )

لسياســــية االواقــــ  الرتبــــوي العراقــــ  بعــــد مــــروره بفــــرتات زمنيــــة خمتلفــــة يف اجملــــاالت  واجلــــدير ابلــــ كر ان
تغـري واصـالح يف العمليـة التعليميـة ومنهـا اإلدار  التعليميـة حـىت يتطلـ  واالقتصادية والصـحية واألخالقيـة 

لي تفرضها فضال عن مواجهة األدوار اجلديد  ا تتمنن من مواجهة حتدات عصر اجلود  والتمي  واملعرفة،
بــن هــ ه الظــواهر كلهــا تعــد اإلدار  اليــو  املتغــري املهــم املــؤثر يف متتــ  الــنظم مــن متطلبــات اجملتمــ  االلــ ، و 

واتصافها ابلنفاية والفاعلية، وتتصدر اهتمامات اجملتمعات احلدي ة، مما دف  ابلدو  واحلنومات أن تعيد 
من املؤمترات الدولية مشري  إىل أن التحدي الرئيس لنظم  العديدالنظر بسياسا ا التعليمية، وقد أكد  لك 

بــل األهــم هــو أن يقــد  تعليمــا  جبــود   التعلــيم لنــل املــواطنن فحســ ،ال ينحصــر يف ااتحــة فرصــة التعلــيم 
إىل احلالية حتتاج املرحلة ومن ه ا املنطل  (. 748: 1112عالية وفقا ملعايـري ومواصـفات دوليـة )البوه ، 

ومــن مث حتتــاج إىل تربيــة جديــد ، واىل تعلــيم لعصــر    تســتطي  التعامــل مــ  هــ ه التحــدات،عقليــة جديــد
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يفر  علينا مطال  جديد  ليتيح لنا ال ي  املعلومات بدال من تعليم عصر الصناعة وال راعة، ه ا العصر
. ا  اكـــدت احلاضـــريف الوقـــت هـــ ا هـــو التحـــــــــــدي النبـــري الـــ ي يواجـــــــ  التعليـــــم ان إمنـــا ت جديـــد ، و 

اإلدار  اجلامعيـــة هـــ  مفتـــاح التغيـــري والبـــد مـــن النهـــو  بنـــل  ان العديـــد مـــن البحـــوث والدراســـات علـــ 
 وملائفها من ختطي  وتنظيم وتوجي  وتقومي.

علــ  منهــا غـري قـادر  ا  تتسـم البنـاءات االداريـة والتنظيميــة احلاليـة لـالدارات املدرســية ابهنـا تقليديـة غري 
ملواجهـــة الضـــغوط البيئيـــة اخلارجيـــة الـــي تطالـــ  بعمليـــات التغيـــري واالصـــالح اجلـــ ري  حتـــدي  سياســـا ا

  النظمة العمل اجلامعية.
العمليـــات اعـــاد  هندســـة   ت الـــدو  املتقدمـــة اىل احـــدى االجتاهـــات االداريـــة املعاصـــر  وهـــأجلـــلقـــد 

قامــــت الــــوالات املتحــــد   ة الــــ ي يعتمــــد اساســــا التغيــــري اجلــــ ري لتطــــوير املنظومــــات الرتبويــــة، ا يــــاالدار 
االمرينيــة بتطبيـــ  هــ ا االجتـــاه االداري يف اغلــ  منظوما ـــا الرتبويــة والتعليميـــة ملواجهــة حتـــدات املنافســـة 
العاملية وضب  النلفة، وملهرت اعاد  اهلندسة االدارية من  تسعينيات القرن العشرين كادا  لتحسن االداء 

اعاد  تصميم العمليات وتقدمي احللـو  الصـالح البنـاء التنظيمـ  و لك ابعتماد اعاد  اهلينلة الصحيحة و 
والعمليات االدارية االساسية وتوق  العوامل القادر  عل  اعاد  هندسة اهلياكل التنظيمية اك ر من اسالي  

 ووسائل التغيري التنظيم  االخرى.
للـدور الـ ي االدار  الرتبويـة تطـوير نظـم بميـة يف ك ـري مـن دو  العـام نخمططو التوبناءا عل   لك يهتم 

 يف التنمية اجملتمعية الشاملة و لك لتحقي  تنافؤ الفرص االجتماعية و دميقراطية التعليم. مينن ان تلعب  
فاي مشروع او مؤسسة او عمل مجـاع  البـد لـ  مـن الفاعلة تربز اتية البح  من احلاجة اىل االدار  

قدر ما تنون علي  االدار  من جود  البد ان ينعنس  لـك علـ  ادار  تسريه وتشر  علي  وتتوىل اموره وب
يف البح  احلايل تنمن اتية وانطالقا من  لك فان.جود  العمل ال ي يؤدي لتحقي  االهدا  املطلوبة 

 االة: 
العمليـــات يف جمـــا  اعـــاد  هندســـة  اســـهم  ــييف االضــافة العلميـــة الـــي البحـــ  احلـــايل تتم ــل اتيـــة  .أ

ممـا يتطلـ  امل يــد  العهـد يف الـدو  الناميـة ومنهـا العـرا ،تطبيقـات هـ ا املـدخل تعـد حدي ـة ان  االداريـة ا 
لدراسـة حالـة يعطيـ  اتيـة ويضـع  ضـمن االطـر العلميـة لتقنيــات ها مـن البحـ  والدراسـة لـ ا فـان اخضـاع

نــات التعامــل االدار  احلدي ـة يف مواجهــة املشــنالت والصــعوابت النامجــة مــن  لــك ووســائل واســالي  وممن
 معها.
االدارية يف ادار  املدرسة االعدادية مت ل دراسة العمليات ان حتديد متطلبات تطبي  اعاد  هندسة  .ب

تســتح  االهتمــا  االكــادمي  والتطبيقــ  ملــا هلــا مــن اتيــة يف االســها  العملــ  لــالدار  املدرســية يف املرحلــة 
 االعدادية بشان االخ    ا االسلوب االداري
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 كلة الدراسة مش-1
تعـــاين االدارات املدرســـية ابخـــتال  انواعهـــا وانشـــطتها مـــن املشـــاكل املتعلقـــة ابمنـــاط االدار  التقليديـــة 
وخاصة بعد ال ور  العاملية ال ال ة ثور  املعلوماتية و اجلـود  واالبـداع والتفـو  وماترتـ  علـ   لـك مـن تغيـري 

داريـة لـالدارات عمومـا واالدار  املدرسـية بشـنل خـاص. يف امناط واسالي  االدار  ومنها اعاد  اهلندسة اال
تــتل   مشــنلة الدراســة بنيفيــة تطبيــ  اعــاد  هندســة االدار  يف االدار  اجلامعيــة، ا  يعتقــد جريســتنر  ا 

الــــ ي يواجــــ  اجلــــ ري املنظمــــات الرتبويــــة وحــــدها قــــد وقفــــت خــــارج اهلنــــدر  اجلــــ ري والتغيــــري  ورفاقــــ  ان
العمليـــات االداريـــة الـــي تطلبـــت االســـتجابة الســـالي  التقنيـــة احلدي ـــة،  املنظمـــات االخـــرى علـــ  عنـــس

والطل  املت ايد عل  تلبية حاجات السو  فانـ  م توجـد قـوى خارجيـة تطالـ  بتغيـري وحتسـن اجلامعـات، 
فلقد كانـت اجلامعـات قـادر  علـ  جتاهـل االمنـا ت ال وريـة للتننولوجيـا، حـىت حتـاف  علـ  نفـس اهلينـل 

اهلرم  والقواعد التقليدية الي حتنم اعداد الطلبة يف الفصـل الدراسـ  وااللتـ ا  ابملـنه  التقليـدي  التنظيم 
واسالي  التدريس املست دمة، وحتو  اهتما  علماء الرتبية والقنوات احلنومية اىل حماوالت لدم  التفنري 

التفنـري اجلـ ري يف العمليـة التعليميـة االداريـة )اهلنـدر ( واعـاد  العمليـات املستقبل  ابعتماد اعاد  هندسـة 
وانطالقــا مــن  لــك تتجســد مشــنلة البحــ  ابلنســبة للمؤسســات الرتبويــة عينــة الدراســة مــن بشــنل عــا  

حي  اهنا تعمل اليو  يف بيئة تتسم بعد  االستقرار، فضال عـن ضـعف قـدرا ا التعليميـة واملاليـة واالداريـة، 
مداخل االدار  التقليدية وقد تبن للباح ن من خال  عملهم  و لك بسب  تبين ه ا النوع من املؤسسات

ابملؤسســات الرتبويــة واملقــابالت الــي اجريــت مــ  عــدد مــن املســؤولن فيهــا، عــد  وجــود تصــور واضــح عــن 
اتية تطبي  مداخل االدار  احلدي ة وعل  وج  اخلصوص اعاد  هندسـة العمليـات االداريـة لـ ا مينـن بلـور  

 خال  التساؤلن االتين: مشنلة البح  من 
 ؟مدى تطبي  املؤسسات الرتبوية عينة البح  ملفهو  اعاد  هندسة العمليات االدارية ما-2
مـــــدى اســــتعداد ادارات املؤسســـــات املــــ كور  علـــــ  جتــــاوز تطبيـــــ  املــــداخل التقليديـــــة يف ادار   مــــا-1

 ؟االنشطة والفعاليات الرتبوية
 أهداف الدراسة -1

 ي  األهدا  اآلتية:حتقيهد  البح  اىل 
 تسلي  الضوء عل  التطورات احلاصلة يف اعاد  اهلندسة االدارية )اهلندر (أ.
 .حتديد متطلبات تطبي  اعاد  هندسة ادار  املدرسة االعدادية ب

 ج. فرضية البح  
زاد  االهتمــــا  بتطبيــــ  اعــــاد  هندســــة العمليــــات االداريــــة يف املؤسســــات الرتبويــــة يســــهم يف االرتقــــاء 

 ستوى جود  اخلدمات املقدمة للمستفيدين.مب
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 جمرم  البح   العينة  -4
 1127/1126ملــــديرات العامــــة للرتبيــــة يف حمافظــــة بغــــداد للعــــا  الدراســــ  ابل جمتمــــ  البحــــ   ــــيتم

ولتحقي  اهدا  البح  مت اختيار عينة من رؤسـاء االقسـا  والشـع  يف املؤسسـات املـ كور  بلـو عـددها 
 ( فردا 572)

 التعريف املصطلحات ا: لثثا
اهلندر :احــد االجتاهــات االداريــة املعاصــر  الــ ي يهــد  اىل احــداث حتســن جــ ري وســري  يف االدار  
املدرســـية ابعتمــــاد اعـــاد  تصــــميم العمليـــات االداريــــة والسياســـات واهلياكــــل االداريـــة والقــــيم واالفرتاضــــات 

 :(1119املساند  بشنل غري تقليدي.)العجم ،
د  التصـــميم الســـري  واجلـــ ري للعمليـــات االداريـــة الســـرتاتيجية  ات القيمـــة املضـــافة وعرفـــت ابهنـــا اعـــا

والنظم السياسية والب  التنظيمية السائد   د  تنظيم تدفقات العمل وزاد  االنتاجيـة يف املنظمـة بصـور  
 (Manganelif Klein.1994: 16عامة )

اصالح وترميم الوض  القائم او اجراء تغيريات  وعرفها هامر وشاميب: اهنا البدء من نقطة الصفر وليس
جتميلية ترتك الب  االساسية كما كانت علي  و التعين ترقي  ال قوب لن  تعمل بصور  جديد  وخمتلفة يف  

 (26: 2995كيفية تصني  املنتجات او تقدمي اخلدمات لتحقي  رغبات املستفيدين )هامر وشاميب،
اعـــاد  تصـــميم شـــاملة للعمليـــة لغـــر  احلصـــو  علـــ  تســـهيالت  وعرفهـــا روســـل واتيلـــور ابهنـــا عمليـــة

جديد ، منتجات جديد ، او فهم توقعات املستفيد )ال بون( اجلديـد علـ  ان يـتم تصـميم العمليـات علـ  
 (Russell &Taylor,2000: 240وف  اسس معينة وبشنل مستمر )

املـــديرات العامـــة للرتبيـــة يف التعريـــف االجرائـــ : اعـــاد  تصـــميم العمليـــات االداريـــة بشـــنل شـــامل يف 
حمافظــة بغــداد مبــا يفضــ  اىل دقــة وســرعة وكفــاء  وفاعليــة يف االداء وتقــدمي نتاجــات وخمرجــات تنــا  رضــا 

 املستفيدين.
 االطار النظري  :المبحث الثاني

 النشأة والتكوين اوال:
ا  اطل  الناتبان اض  من القرن امليف بداية التسعينيات اسلوب اعاد  هندسة العمليات االدارية  ملهر

ومنــ   لــك  االمرينيـان )ماينــل هـامر وشــاميب( مفهــو  اهلنـدر  كعنــوان لنتا مـا )اعــاد  هندســة املنظمـة(،
احلــن اعــدت اهلنــدر  ثــور  حقيقيــة يف عــام االدار  مبــا حتملــ  مــن رؤى وافنــار غــري تقليديــة ودعــو  صــرلة 

تيجيات منظمـات االعمـا  واخلـدمات واملـدار  العاد  النظر وبشنل ج ري يف انشـطة واجـراءات وسـرتا
 ( 712: 1118يف عام اليو  )العجم ،

واجلدير ابلـ كر قسـم النتـاب والبـاح ون يف هـ ا اجملـا  مراحـل تطـور اعـاد  هندسـة العمليـات االداريـة 
 اىل مرحلتن 
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الفرت  االصور  بن العا  ابلوعود الرباقة ابعتماد اهلندر  وملهرت يف املرحلة االوىل املرحلة االوىل: متي ت 
(2992 - 2997) 

وحلـد االن وحتققـت خالهلـا نتـائ  طيبـة  2996منـ  العـا  املرحلة ال انية  بدأتيف حن املرحلة ال انية:
ابعتماد اهلندر  يف منظمات االعما  واخلدمات واملدار  ويعود الفضل اىل كل من ماينل هامر وجيمس 

 بيقات  ات الصلة ابملدخل امل كور.املفاهيم والتط تشاميب يف انتشار
وقد اكتشفت اهلندر  من خال  تقومي امناط عمل املؤسسات واجلامعات الي كـان هلـا االثـر النبـري يف 

 عمليات املوازنة ابولئك ال ين اخفقوا يف حتقي  طريقة جديد  الداء العمليات 
حلواســي  وتعــددت تســميات  تبعــا مفهومــا حــدي ا نســبيا، كــان احــد معطيــات اإلدار  وا (اهلنــدر )تعــد 
يف ه ا امليدان ومنها )اعاد  اهلندسة، اهلندسة االدارية، اهلندر ( واشتهر هـ ا النتاب والباح ن لتوجهات 
االعمـــا ، ونظـــم املعلومـــات لتوضـــح التحـــو  التنظيمـــ  يف تلـــك املنظمـــات، تتطلـــ  منظمـــات املفهــو  يف 

 من الومليفة او املهـا  الومليفيـة وحتـددت مهمتهـا لـيس فقـ  يف  اهلندر  الرتكي  عل  العمليات االدارية بدال
كيفيـــة اداء الوملـــائف بـــل التاكـــد مـــن ان مهـــا  االنتـــاج والوملـــائف ضـــرورية لتحقيـــ  العمليـــة املوجهـــة حنـــو 

اعـــاد  هندســـة االدار  )اهلنـــدر ( يف ايـــة  وعنـــد تنفيـــ املســـتفيد )ال بـــون( و ـــ ا متيـــ ت عـــن مهـــا  الوملائف.
فري  يعد متعدد االبعاد. و  عمال  ح لتصبملائف تنمو وتتطور من كوهنا متمرك   حو  املهمة عملية، فان الو 
النجاح يف اعاد  اهلندسة االدارية، ا  ان  يتنون من جمموعة من االش اص الـ ين عوامل العملية من اهم 

لــة، كمــا وان او جمموعــة مــن االنشــطة والفعاليــات املتنامعمليــة كاملــة  يعملــون ســوية مــن اجــل ان يــؤدوا
تفــويب الســلطة هــو االخــر يعــد مــن االوامــر الــي حتتــل اتيــة خاصــة ابلنســبة للمنظمــة املــراد اعــاد  هندســة 
عمليا ا وبناءا عل   لـك فـان الوملـائف واملـديرون والقـيم والعمليـات هـ  مب ابـة اربعـة اضـالع ملعـن واحـد 

نــــا  وملائفهــــا، وال الــــ  نظــــا  ادار ــــا مرتبطــــة معــــا حيــــ  مي ــــل الضــــل  االو  العمليــــة، ومينــــن الضــــل  ال
 ومقياسها ويصور الضل  الراب  ثقافتها.

 العمليات االدارية املالمح الفكرية والفلسفية العادة هندسة اثانيا:
  تتسم املالمح الفنرية والفلسفية العاد  هندسة العمليات االدارية ابالة:

علومـــات واالتصـــاالت، وثـــور  االبـــداع والتفـــو   ـــور  املاملتم لـــة بال ـــورات املتالحقـــة واملتســـارعة  .2
مطلـــوب منهـــا ان تعيـــد النظـــر يف سياســـا ا ورؤاهـــا  هـــاواجلـــود  والتميـــ  احتاجـــت اىل ان االدارات مب تلف

 واساليبها مبا يتس  وه ه الفاصلة ال منية.
ظمــات التغيــريات يف انظمــة ووســائل املن الن ــري مــن ســرعة املتغــريات يف البيئــة ادى اىل حــدوث .1

( competition( واملنافسة )customer(وه  ال ابئن )7Csوتوجها ا ا  ملهرت ثالث قوى اطل  علي  )
(( ا  انتهــت ســلطة املنــت  او مقــد  اخلدمــة علــ  مســتوى الــ ابئن او املســتفيدين واصــبح changeوالتغيــري

تحديـد نوعيــة التصــميم السـو  ســو  املسـتفيد )ال بــون( الــ ي يفـر  رغبتــ  علــ  املنـت  او مقــد  اخلدمــة ب
املنافســة وصصــوص املنظمـات ان تعتمــد نظــم انتـاج مرنة،ان علــ   اجــربومواعيـد التســليم وطريقــة الـدف ،مما 

فقـد اشـتدت االن وتعـددت اشـناهلا وغــري املنافسـون اجلـدد شـنل االســوا  واصـبحت نفـس السـلعة تبــاع 
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وقــد مــا،  هــو اســا  املنافســة يف ســو علــ  اســس تنافســية خمتلفــة ابالســوا  امل تلفــة فقــد ينــون الســعر 
التغيري املستمر يف تنشي  حركـة من جان  اخر ساهم ينون االختيار او اجلود  او خدمات ما بعد البي .

حركـــة التقنيـــة احلدي ـــة الـــي ادت اىل تقصـــري دور  حيـــا  الســـريعة الـــي طـــرأت علــ  االبــداع بفعـــل التغـــريات 
 املنتجات 

 (218: 1116النجار،وايد،
ملعاجلة مشنلة الفيب يف املوارد البشـرية الـي تواجههـا  Down Sizingملهور فلسفة الرتشي   .7

 منظمات االعما  يف احلاضر بسب  
 ملرو  الركود او التغيري او الفشل املايل الي تواجهها بعب املنظمات  -
 تغيري فلسفة املنظمات ومنطلقا ا الفنرية واسرتاتيجيا ا  -
 ا متقدمة حمل القدمية احال  تننولوجي -
 (251: 2999إعاد  تصميم االعما  واعتماد الدم  الومليف  يف املنظمات )عايد ، -

من خال  تشجي  اهلندر  حتويل الوملائف من مهمات بسيطة اىل اعما  مركبة،ر ابل كر تسع  ديواجل
ن املسؤولية الفردية فضال العمل الفرق  وجعل املسؤولية عن نتائ  العمل مشرتكة بن اعضاء الفري  بدال م

  (61: 2995عن اشراك اجلماعة يف مسؤولية اجناز العمل ابكمل  وليس ج ءا من ، )هامر، وشاميب، 
 ثالثا: أهمية إعادة هندسة العمليات 

 الة:تتجسد اتية اعاد  هندسة العمليات االدارية اب
 Radicalد  تصـــميم ج ريــة)تبــدأ إعـــاد  هندســة العمليـــات )اهلنـــدر ( مــن الصـــفر ويقصـــد  ــا اعـــا .2

Redesign )ملدخالت وعمليات وخمرجات املنظمة ) 
 ان اهلندر  ليست عملية ترميم او اصالح للعمليات القائمة.بل جتديد هلا. .1
 ان اهلندر  ثور  للت ل  عن كل قدمي. .7
ـــــــدر   ات طـــــــاب  عمـــــــوم  مبعـــــــ  انـــــــ  مينـــــــن اعتمادهـــــــا يف مجيـــــــ  انشـــــــطة  .6 املنظمـــــــات العامـــــــة اهلن

 ( 96: 1112عقيل ، )واخلاصة.
 رابعا: أهداف إعادة هندسة العمليات االدارية 

 د أهدا  إعاد  هندسة العمليات اإلدارية ابالة يمينن حتد
 الت ل  من الروتن القدمي واسلوب العمل اجلامد والتحو  اىل احلرية واملرونة  .2
 ختفيب تنلفة األداء. .1
 علــيهم إىل عــاملن يتمتعــون فيــ  بصــالحيات حتويــل عمــل العــاملن مــن رقابــة وإشــرا  لصــي  ميــار  .7

 وقادرين عل  حتمل للمسؤوليات.واسعة 
 اجلود  العالية يف االداء. .6
 اخلدمة السريعة واملتمي  . .5
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 (.1112:95حداث التنامل والرتاب  بن منو ت العملية الواحد  )عقيل ،  .4
 خامسا: االطار العام لعملية إعادة هندسة العمليات االدارية 

 اإلطار العا  إلعاد  بناء املنظمة عل  وف  اهلندر  اخلطوات اآلتية:  يتضمن
اختـــ ا  عـــدد مـــن العمليـــات مـــن خـــال  دجمهـــا بعمليـــة واحـــد  وحتديـــد مســـؤوليتها لشـــ   او عـــد   .2

 اش اص.
 .ا  القرارات الي ينف وهنا عمليان انفسهم ابختو يقو  العامل .1
 .ت بشنل متوازيالعمليات تتم ابلتتاب  ومينن ان تنف  عد  عمليا .7
 مينن ان ينون للعملية الواحد  عد  اشنا ، ومبا يربز الت ص  وتقسيم العمل. .6
 تنفي  العمل يف املناط  املناسبة.  .5
تقليـــل عـــدد نقـــاط التوقـــف واملراجعـــة والتفتـــيش والرقابـــة وترتكـــ  الرقابـــة علـــ  اجلـــود  والتميـــ  وتنـــون  .4

 واضحة بعد االنتهاء من العمليات 
 وات الي تتم بن االدارات واالقسا  الي جتري يف االدارات التقليدية ختفيب عدد التس .3
 القائم عل  العملية هو نقطة االتصا  الوحيد داخل املنظمة  .8
ظمــة الــي تعتمــد اعــاد  هندســة ادار  املنظمــة مينــن اعتمــاد خلــي  مــن املرك يــة والالمرك يــة داخــل املن .9

 (.172: 1115)احلناوي والسيد، 
  سابقةال الدراسات

 مـــن ابلـــرغم نســـبيا املألوفـــة غـــري املوضـــوعات مـــن الرتبيـــة وزار  يف اإلداريـــة اهلندســـة إعـــاد  موضـــوع يعـــد
 ارضية  يئة اىل واحلاجة املوضوع ألتية ونظرا والدويل االقليم  املستوى عل  املنظمات اغل  يف اعتماده
 ادارا الرتبوية الدوائر بناء اعاد  يف من  الستفاد ا بغية الرتبية وزار  يف العاملن لدى املوضوع ه ا يف ثقافية
ـــاو  عـــدد مـــن  واملســـتفيد ورضـــا االداء جـــود  وحتســـن النلفـــة تقليـــل اىل يـــؤدي ومبـــا و ـــ ا اخلصـــوص نتن

  الدراسات الي اجريت يف ه ا اجملا  وكاالة:
/  إلعمــــا ا عمليــــات هندســــة اعــــاد  يف املعلومــــات تننولوجيــــا دور 1116 النساســــبة دراســــة -أوال
  األردن

  تننولوجيا وقدرات الشركات يف املست دمة املعلومات تقنيات  ثري درجة عل  التعر  الدراسة هد 
 اإلداريـة اهلندسـة اعـاد  بـرام  نفـ ت الشـركات اغلـ  إن:الدراسـة نتائ  ومن اهلندسة اعاد  يف املعلومات

 العــــاد  املــــ كور  ختطــــ  لشــــركاتا مــــن% 18و% 47 املنفــــ   للشــــركات النســــبة بلغــــت إ  هياكلهــــا يف
 اجلمـاع  العمـل وبرجميـات املشـرتكة البيـا ت بقواعـد ارتبطـت اهلندر  ان بعضها، أو عمليا ا مجي  هندسة
 .اجلغرافية والقدرات التنامل وقدرات واخلرب  والنظم

امنو ج (1117 )السمان دراسة -اثنيا  .االردن يف املتنامل واهلندر  الشاملة اجلود  ادار  املوسومة  
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 األردنيـة، البيئـة يف العاملـة املؤسسـات تطـوير علـ  يعمـل متنامـل اداري أمنـو ج تطـوير الدراسة هد 
 إىل الدراســة توصــلت املنشــود، اهلــد  إىل للوصــو  النمــ  الوصــف  التحليــل وقــد اعتمــد الباحــ  مــنه 

 ضمن واهلندر  املستمر والتطوير لةالشام اجلود  ادار  مباديء وتطبي  بتبين االردنية املؤسسات قيا  ضرور 
 .املستدامة التنمية وحتقي  ادائها مستوى حتسن اجل من متناملة مشولية منهجيات
 يف متناملـة حالـة صـن  وحتليلهـا النظم وتصميم اإلعما  هندسة إعاد ل  Jerva 2001 دراسة -اثل ا 
 ل.األمرينية املتحد  الوالات

 بـن واالخـتال  الشـب  واوجـ  الرئيسـة االعما  عمليات هندسة  اعاد نظرات اختبار الدراسة هد 
 عمليـــات هندســـة عـــاد ا متطلبـــات ومناقشـــة املعلومـــات نظـــم وتطـــوير، االعمـــا  عمليـــات هندســـة اعـــاد 

 .املعلومات لنظم تطوير مشروع اي يف االعما 
 مسـتمرا ينـون نا مينـن واسـاليبها االعمـا  عمليـات اعـاد  تقنيـات است دا  ان اىل الدراسة توصلت

 وـ  فيمـا املعلومـات تننولوجيـا مـ  االعمـا  تصـميم اعـاد  وان املعلومـات نظـم تطـوير مـ  يت امن عندما
 وان، االنتـــاج يف والتمــاي  التنلفــة ختفــيب عمليــة تســهيل اىل تــؤدي الفوائــد هــ ه ان عــن فضــال، االتــوى
 التمنــن هــ  املعلومــات تننولوجيــا روتطــوي االعمــا  عمليــات هندســة اعــاد  تنامــل مــن النهائيــة الفائــد 

 .القرارات صن  يف للعاملن املستمر  واملشاركة
 العمليـــات هندســـة اعـــاد  اعتمـــاد يف كبـــريا اهتمامـــا هنـــاك ان الســـابقة الدراســـات عـــر  مـــن يالحـــ 

 ةالسابق الدراسات ابرزت ا  واالحسن االفضل واالنتاج التنلفة وختفيب االداء حتسن يف لدورها االدارية
 احلنوميــة املنظمــات اتخــ  وم واحلنــوم  اخلــاص القطـاع منظمــات يف العمليــات هندســة اعــاد  وواقـ  دور

 مـنه  وكـان.التطبيـ  نتـائ  ودراسـة العمليـات هندسـة اعاد  تطبي  و جتري  من حقها واالكادميية الرتبوية
 احلاليـــة الدراســـة معـــام حتديـــد يف ااثـــر  هلـــا الدراســـة وكانـــت والدراســـة للبحـــ  كاســـلوب الوصـــف  التحليـــل
 املــديرات يف االداريــة العمليــات هندســة اعــاد  واتيــة دور تناولــت ابهنــا احلاليــة الدراســة وتتميــ  ومنهجهــا

 املنظمــات يف العمليــات هندســة إلعــاد  املتنامــل العملــ  االمنــو ج وتقــدمي بغــداد حمافظــة يف للرتبيــة العامــة
 واألداء التنلفـــة مـــن ت يـــد كانـــت والـــي ال ائـــد  احللقـــات مـــن عـــددا واختـــ ا  االجـــراءات وتبســـي  الرتبويـــة
 األحسن. واإلنتاجية األفضل

 إجراءات البحث ث:المبحث الثال

 البح  احلايل فقد اتبعت اإلجراءات اآلتية:ألهدا   حتقيقا
اد اختيار عينة مناسبة من جمتم  البح ، ا  مت اختيار اربعة مديرات العامة للرتبية يف حمافظة بغد-2

 مديرات. ع ستمن جممو 
بناء أدا  تتصف ابلصد  وال بات مينن بوساطتها التعـر  علـ  أسـباب تفشـ  ملـاهر  الـروتن يف -1

 الدوائر اإلدارية لوزار  الرتبية.
 است دا  الوسائل اإلحصائية املناسبة.-7
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احلصــو  جمتمــ  البحــ : مينــن تعريــف جمتمــ  البحــ  علــ  انــ  جمموعــة الوحــدات الــي يــراد منهــا -6
منها عل  بيا ت خت  الظـاهر  الـي هـ  قيـد البحـ ، لـ ا ينبغـ  أن ينـون وصـف اجملتمـ  وصـفا دقيقـا. 
يتنــون جمتمــ  البحــ  النلــ  مــن مــديري األقســا  ورؤســاء الشــع  يف املــديرات العامــة للرتبيــة يف حمافظــة 

يف حــن بلــو عــدد رؤســاء  (212بغــداد )النــر ، الرصــافة(، بلــو عــدد مــدراء األقســا  يف تلــك املــديرات )
 (.2( وكما مبن يف اجلدو  )671الشع  )

 جمتم  البح : (2جدو  )
 اجملموع رئيس شعبة مدير قسم االافظة ت
 222 92 11 2املديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة/ 2
 211 81 11 7املديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة/ 1
 219 88 12 2لنـر /املديرية العامة لرتبية بغداد ا 7
 214 84 11 1املديرية العامة لرتبية بغداد النـر / 6
 215 85 11 7املديرية العامة لرتبية بغداد النـر / 5
 572 671 212 اجملموع 
 عينة البح  -5

( مـدير قسـم و مي لـون 212بعد حتديد جمتم  البح  مت اختيار مجي  مديري األقسا  البـالو عـددهم )
( مـــن اجملتمـــ  األصـــل ، إمـــا رؤســـاء الشـــع  فقـــد اختـــريت مـــنهم عينـــة عشـــوائية بلغـــت % 211نســـبة )

%( مــن اجملتمــ  األصــل  للمــديرات العامــة للرتبيــة يف حمافظــة  35( رئــيس شــعبة، ومي لــون نســبة )715)
%( مـن  211)بغداد، نينوى، البصر ( وبعد توزي  االستبانة مت تسـلم مجيـ  االسـتبا ت الـي مت ـل نسبــة )

 (.1عينة البح ، وكما موضح يف اجلدو  )
 منه  البح  -4

اعتمد الباح ان املنه  الوصف  التحليل  وهو إحد مناه  البح  املعتمد  يف البحوث الرتبوية ا  انـ  
يركـ  علــ  وصـف مــا هـو كــائن اآلن ابلعمليـة الرتبويــة مــ  العلـم انــ  ال يقتصـر علــ  مجـ  البيــا ت وتبويبهــا 

ر من التفسري هل ه البيا ت وداللتها ل لك يقرتن الوصف ابملقارنة من خال  است دا  وإمنا ميض  إىل قد
 أدوات القيا  والتفسري.

 عينة البح : (1جدو  )
عـــــــــدد االســـــــــتبا ت  االافظة ت

 املرسلة
ـــــــــــــــــــــــيس  مدير قسم رئ

 شعبة
 45 25 81 2املديرية العامة لرتبية بغداد الرصافة/ 2
 45 25 81 7داد الرصافة/املديرية العمامة لرتبية بغ 1
 45 25 81 2املديرية العامة لرتبية بغداد النـر / 7
 45 25 81 1املديرية العامة لرتبية بغداد النـر / 6
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 45 25 81 7املديرية العامة لرتبية بغداد النـر / 5
 715 35  611 اجملموع 

 ادا  البح  -3
أن االســتبانة هــ  إحــدى األدوات املســت دمة يف نظــرا ملالئمــة املــنه  الوصــف  ملشــنلة البحــ ، ومبــا 

املـــنه  الوصـــف  الـــي حتقـــ  أهـــدا  البحـــ  لغـــر  النشـــف عـــن األســـباب الـــي تـــؤدي إىل  خـــري اجنـــاز 
 املعامالت اعتمدت االستبانة كأدا  هل ا الغر  وقد مت إعداد ه ه األدا  ابخلطوات التالية:

 االستبان  املغلقة .2
  النشـف عـن درجـة تطبيـ  إعـاد  هندسـة العمليـات، اسـتعان الباح ـان مت إعداد استبان  مغلقة لغر 

ب الثـة مسـتوات هـ  ابألدبيات املتم لة ابلنت  والدورات ورسائل املاجستري والدكتوراه، واستبانة مغلقـة 
( 18يف ضوء  لك مت حتديد )و واتبعت يف  لك اخلطوات التالية: )مواف ، مواف  اىل حد ما، غري مواف ( 

وكمــا موضـــح يف   ســ  اجملــاالت، ( وضــمت هــ ه اجملـــاالت عــددا متفــاوات مــن الفقـــرات2)ملحــ  فقــر  
 ( 7اجلدو  )

 جماالت االستبانة وعدد الفقرات :(7جدو  )
 عدد الفقرات اسم اجملا  ت
 4 فهم العمليات اإلدارية 2
 4 األداء اإلسرتاتيج  
 5 الت طي  1
 5 تقسيم العمل 7
 4 نتقومي أداء العامل 6

وبعـــد حتديـــد اجملـــاالت، مت االســـتعانة ابألدبيـــات العربيـــة واألجنبيـــة الـــي تناولـــت هـــ ا املوضـــوع وخـــرب  
الباح ن العاملن يف مرك  البحوث والدراسات الرتبوية يف وزار  الرتبية، وبعد االنتهاء مـن إعـداد االسـتبان  

اجتها إىل تعـديل أو تغيـري أو دمـ  أو إعـاد  املغلقة ع رضت عل  اخلرباء لبيان مدى صالحية فقرا ا أو ح
 صياغة وصحة تصنيفها عل  اجملاالت. 

 ب: صد  األدا 
الباح ــان يف إجيــاد صــد  االســتبانة علــ     متعــدد  إلجيــاد الصــد  وقــد اعتمــدتوجــد طرائــ  وأســالي

مـن  امل تصـن للتأكـد( 2)ملحـ  رقـم  الصد  الظاهري من خـال  عـر  األدا  علـ  عينـة مـن االنمـن
صالحية فقرات االستبانة لقيا  ما وضعت لقياس  من حي  صـياغة الفقـرات، ومت اعتمـاد الفقـرات الـي 
حصلت عل  مـوافقتهم بعـد إجـراء التعـديالت الـي اقرتحوهـا حـو  فقـرات االسـتبانة، وبـ لك أصـبح عـدد 

 (.7يف اجلدو  )( جماالت وكما مبن 6( فقر  موزعة عل  )18فقرات االستبانة ابلصيغة النهائية )
 ج: ثبات األدا 
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يقصــد ابل بــات الرضــو  واالســتقرار والقابليــة علــ  التنبــؤ ابملقيــا  فيمــا يــ ود  مــن معلومــات عــن أراء 
إفــراد العينــة وجيــ  أن تعطــ  األدا  النتــائ  نفســها إ ا مــا طبقــت علــ  اإلفــراد أنفســهم مــرتن ويف ملــرو  

الباح ـان إبعـاد  تطبيـ   ة ال بـات يف األدا  قـا فر صـف( وللتأكـد ومـن تـو 95: 1117متشا ة )عبيـدات، 
عل  عينة من مديري األقسا  ورؤساء الشع  وتعـد هـ ه الطريقـة مـن الطـر   Test Re Test)االختبار )

الشـائعة االسـت دا  واالنتشـار، والسـيما يف البحـوث والدراسـات اإلنسـانية، حيـ  وزعـت االسـتبانة علـ  
( رئيس شعبة، وبعـد اسـبوعن أعيـد 11( مدير قسم و )11  منونة من )عينة عشوائية من جمتم  البح

توزيــ  االســتبانة علــ   ات العينــة وابســت دا  معادلــة ارتبــاط بريســون وجــد أن هنــاك ارتباطــا  بــن التطبيــ  
 (، وه ا يد  عل  أن األدا  تتصف بصفة ال بات. 1582األو  وال اين بلو )

 الوسائل االحصائية -8
استجاابت إفراد العينة عن أدوات البح ، است دمت الوسائل اإلحصائية اآلتيـة، مـ   ولغر  حتليل

 .(SPSS)االستعانة ابلرب م  اإلحصائ  
 الوس  املرجح: لبيان قو  فقرات االستبانة-2
 2×2+ت1×1+ت 7×2ت

 م  ك
 الوزن املئوي -1

 الوس  املرجح 
   × 211  

 الدرجة القصوى
 ست راج معامل ال باتمعامل ارتباط بريسون ال-7

 ن م    ص ـ )م   ( )م  ص(
  

  [  2ـ )م  ص( 2[ ] ن م  ص 2ـ )م   ( 2] ن م   

 عرض النتائج ومناقشتها: المبحث الراب 

يتنــاو  هــ ا املبحــ  حتليــل النتــائ  ومناقشــتها يف ضــوء أهــدا  البحــ  ونتائجــ  امليدانيــة املتم لــة يف 
مليات من وجهة نظر مـديري األقسـا  ورؤسـاء الشـع ، ولعـل البـدء حتديد درجة تطبي  إعاد  هندسة الع

يف حــل أي املشــنلة هــو حتديــدها ومعرفــة أســبا ا، ووضــ  إســرتاتيجية عامــة للتغلــ  عليهــا والقيــا  بفعــل 
معــاكس لتأثريهــا واختــا  اإلجــراءات النفيلــة حللهــا مــن خــال  تفعيــل االجيابيــات وإضــعا  الســلبيات وفــ  

 ست د  الباح ان يف حتليل اإلجاابت الوسائل اإلحصائية اآلتية:خطة مدروسة. وقد ا
الوســ  املــرجح والــوزن املئــوي لتحليــل إجــاابت إفــراد العينــة لقيــا  أســباب  خــر اجنــاز املعــامالت -2

 اعتمادا عل  تنرارات إجاابت إفراد العينة عل  مستوى الفقر  واجملا . 
 ية الفقر .مت ترتي  مستوات الفقرات تنازليا حس  أت-1
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وقبــل عــر  نتــائ  البحــ  حســ  كــل جمــا ، البــد مــن اإلشــار  إىل أن فقــرات اجملــاالت مجيعهــا قــد 
 حصلت عل  أوساط مرجحة وأوزان مئوية عالية.

 وفيما يل  عر  النتائ  الي مت التوصل إليها وفقا للمجاالت التالية:

 أوال: العمليات اإلدارية 
( وبـــوزن مئـــوي 1.72وقـــد حققـــت اعلـــ  وســـ  مـــرجح قـــدره )( فقـــرات 4يتنـــون هـــ ا اجملـــا  مـــن )

( حصـــلت الفقـــر  )االعتمـــاد علـــ  اهلياكـــل 6، وبعـــد حتليـــل إجـــاابت عينـــة البحـــ  يف اجلـــدو  )34.99
التنظيمية الرأسية الي يتوس  فيها نطا  اإلشـرا ( علـ  املرتبـة األوىل مـن حيـ  األتيـة إ  حصـلت علـ  

الفقر  )افتقار الربام  التدريبية إىل االتوى احتلت  (، يف حن82543( وبوزن مئوي )1565وس  مرجح )
وزن وبـ( 1574رجح )ها املـوسـطبلـو إ  املرتبـة ال انيـة  العلم  ال ي ينس  العاملن مهار  اكـرب يف األداء(

الفقـر  )ضــعف املســتل مات املاديـة للتــدري  الـي ت يــد مــن قـدر  العــاملن علــ  وجــاءت (، 38551مئـوي )
(. بينمــا 38وزن مئــوي )بــ(، و 1576)ابملرتبــة ال ال ــة ا  حققــت وســ  مــرجح مقــداره اب والــتعلم( االســتيع

ة ملرتبـابجاءت فقر  )االفتقار إىل مقاييس واضحة ومنتوبة تعلم العـاملن اخلطـوات امل لـ  يف أداء العمـل( 
فقـــر  اليف حـــن جـــاءت ( 33558(، ووزن مئـــوي )1577حصـــلت علـــ  وســـ  مـــرجح مقـــداره ) الرابعـــة ا 

ابملرتبـــة اخلامســـة ا  )ضـــعف الـــوالء للمنظمـــة يف اعتبـــار العمـــل قيمـــة اجتماعيـــة كمـــا هـــ  قيمـــة اقتصـــادية( 
(، بينمـا أتـت فقـر  )ضـعف مشـاركة العـاملن 37543(، ووزن مئـوي )1512حصلت عل  وسـ  مـرجح )

مئــــــوي  وزن( 1528)مقــــــداره  مــــــرجحا  حققــــــت وســــــ  يف عمليــــــة اختــــــا  القــــــرارات( ابملرتبــــــة السادســــــة 
مقارنة فقرات هـ ا اجملـا  يتبـن أن مجيـ  الفقـرات املـ كور  أعـاله حصـلت علـ  أوسـاط عند (. و 31551)

يتضـح مرجحة متقاربة مما يد  إهنا تؤثر  ثريا كبريا ومباشرا عل  رضا املستفيدين من خدمة وزار  الرتبية. و 
يـة خاصـة مـن وجهـة نظـر عينـة البحـ   لك ان الفقرات الست الي تضـمنتها العمليـات االداريـة حتتـل ات

در  ـة كـل الراسـيا اهليالميـان العينـة املـ كور  ابن  االهتمـا  االكـربت اهلينـل التنظيمـ  قـد  لـفقر  أنَّ علما 
 بدوره يؤثر عل  املنتجات وامل رجات.وتعي  اداء العاملن واملنظمات وه ا  وقتال

 إلداريةالوس  املرجح والوزن املئوي العمليات ا (6جدو  )
الوســـــــــــــــــــ   الفقرات  ت

 املرجح 
 الوزن املئوي

االعتماد علـ  اهلياكـل التنظيميـة الرأسـية الـي يتوسـ  فيهـا نطـا   7 2
 اإلشرا 

1565 82543 

افتقــــــار الــــــربام  التدريبيــــــة إىل االتــــــوى العلمــــــ  الــــــ ي ينســــــ   6 1
 العاملن مهار  اكرب يف األداء

1574 38551 

ة للتـدري  الــي ت يـد مـن قـدر  العــاملن ضـعف املسـتل مات املاديـ 5 7
 عل  االستيعاب والتعلم

1576 38 
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 33558 1577 ضعف مشاركة العاملن يف عملية اختا  القرارات 1 6
ضعف الوالء للمنظمة يف اعتبار العمل قيمة اجتماعية كمـا هـ   4 5

 قيمة اقتصادية
1512 37543 

 31551 1528 راراتضعف مشاركة العاملن يف عملية اختا  الق 2 4
 ثانيا: األداء االسرتاتيجي
ا  حقــ  وســـ  مــرجح مقـــداره  املرتبـــة ال انيــة مــن وجهـــة نظــر عينـــة البحــ ،احتــل االداء الســرتاتيج  

ـــــوي  1572 ـــــة عـــــن اجملـــــا  الســـــاب ، ألن غيـــــاب األداء ، 34599ووزن مئ ـــــ  م يقـــــل مـــــن حيـــــ  االتي وان
دمـــة املـــواطن وعـــد  جـــديتها وخلـــ  الشـــعور بعـــد  رضـــاه، اإلســـرتاتيج  يـــؤدي إىل بع ـــر  اجلهـــود الراميـــة خل

 وابلتايل عد  قدر  املؤسسات الرتبوية عل  ترمجة سياسات وزار  الرتبية ابلفاعلية املطلوبة.
فقــر  )االفتقــار إىل رؤا جــاءت فقــد ، ( فقــرات تتنــاو  األداء االســرتاتيج 4يتنــون هــ ا اجملــا  مــن )

( 1576وســ  مــرجح )ا  حصــلت علــ  ملرتبــة األوىل ابل اجلميــ ( واضــحة ومنتوبــة ومتفــ  عليهــا مــن قبــ
( مما يد  عل  أتية أن تنون لوزار  الرتبية رؤا واضحة وحمدد  مبا يؤدي إىل خدمة 33591وزن مئوي )بو 

تــار أفضــل املســـارات اخلالقــة النســـيابية ختالعمليــة الرتبويــة، إ  تســـتطي  عــن طريــ  األداء االســـرتاتيج  أن 
يف حـــن  املرجـــو ،ومبـــا يضـــمن حتقيـــ  االهـــدا  ال  اســـت دا  الوســـائل املناســـبة واملدروســـة العمـــل مـــن خـــ
ا  )ضعف اعتماد املعايري املوضوعية الـي تسـاعد يف حتديـد درجـة جنـاح العمـل( املرتبـة ال انيـة حققت فقر  

قياد  فقر  )ابتعاد اإلدار  العليا عن وحصلت (36561وزن مئوي )ب( و 1517حصلت عل  وس  مرجح )
وسـ  مـرجح ا  حققـت املرتبـة ال ال ـة علـ  عمليات التطوير والتحسن املستمر وإتا  االبتنار واإلبداع( 

فقــــــر  )ضــــــعف االعتمــــــاد علــــــ  فــــــر  العمــــــل كوســــــيلة يف احتلــــــت (. و 37535وزن مئــــــوي )بــــــ( و 1512)
)ال توجـد   واحتلـت فقـر (. 31535وزن مئـوي )بـ( و 1528وسـ  مـرجح )حققـت إ   املرتبة الرابعـة،األداء(

يف حــن (، 3155وزن مئــوي )بــ( و 1528بوســ  مــرجح )اخلامســة املرتبــة رســالة منتوبــة وواضــحة للمنظمة(
وسـ  مـرجح  ا  حصلت عل  السادسة )االفتقار إىل أهدا  واضحة وقابلة للتنفي ( املرتبةالفقر  جاءت 

 (.31.35وزن مئوي )ب( و 1521)
خاصـة  ـا شـريطة ان  ة قيـا  املؤسسـة الرتبويـة بوضـ  رؤيـة( اتيـ5يتضح من النتـائ  الـوارد  ابجلـدو  )

 ن يف صياعتها وان تتسم ابلوضوح وامنانية التحقي .يشرتك العاملو 
 الوس  املرجح والوزن املئوي جملا  األداء اإلسرتاتيج  :(5جدو  )

 الوزن املئوي الوس  املرجح  الفقرات  ت
عليهـــا االفتقـــار إىل رؤا واضـــحة ومنتوبـــة ومتفـــ   3 2

 من قبل اجلمي 
1576 33591 

ضــعف اعتمــاد املعــايري املوضــوعية الــي تســاعد يف  22 1
 حتديد درجة جناح العمل

1517 36561 

 37535 1512ابتعـــاد اإلدار  العليـــا عـــن قيـــاد  عمليـــات التطـــوير  21 7
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 والتحسن املستمر وإتا  االبتنار واإلبداع
لة يف ضـــــعف االعتمـــــاد علـــــ  فـــــر  العمـــــل كوســـــي 21 6

 األداء
1528 31535 

 31551 1523 ال توجد رسالة منتوبة وواضحة للمنظمة 8 5
 31535 1521 االفتقار إىل أهدا  واضحة وقابلة للتنفي  9 4

 ثالثا: التخطيط  
وقـــد  31535وبـــوزن مئـــوي  1515جـــاء بعـــد الت طـــي  ابملرتبـــة ال انيـــة ا  حقـــ  وســـ  مـــرجح مقـــداره 

)ضــــعف اســــتقرار التشــــريعات وغموضــــها وع اىل فقراتــــ  جنــــد ان الفقــــر  وعنــــد الرجــــ ( فقــــرات.5)تضــــمن 
إ  حصـلت قد احتلت املرتبة االوىل )القوانن، األنظمة، التعليمات( الرمسية مما تسب  اإلرابك للمنظمة(، 

(، وجــاءت الفقــر  )االفتقـار إىل خطــ  بديلــة للتعامــل 34587وزن مئــوي )بـ( و 1572علـ  وســ  مــرجح )
(، 34.18( ووزن مئوي )1571)مقداره وس  مرجح ا  حققت ملفاجئة( عل  املرتبة ال انية م  املتغريات ا

( 34( ووزن مئــوي )1518 ـاون بعــب املـوملفن يف اجنـاز معـامالت املـواطنن( )احتلـت الفقـر  )يف حـن 
عف قبـل )ضعف التحليل للبيئـة الداخليـة للتعـر  علـ  نقـاط القـو  والضـوجاءت فقر   عل  املرتبة ال ال ة،
حصـلت يف حـن  (،34وزن مئـوي )بـ(، و 1516رجح )ها املـوسـطعل  املرتبة الرابعة ا  بلو وض  اخلط ( 

فقــد جــاءت الفقــر  )االفتقــار إىل املعرفــة ابلبيئــة اخلارجيــة لتحديــد الفــرص والتهديــدات قبــل وضــ  اخلطــ ( 
حصـلت الفقـر  )ضـعف  يف حـن(،36558وزن مئـوي )بـ(، و 1516رجح )ها املـوسـطابملرتبة اخلامسة وبلو 

وزن بـ( و 1525)مقـداره  وسـ  مـرجحعل  املرتبـة االخـري  ا  حققـت الشفافية والوضوح عند وض  اخلطة( 
 (.32551مئوي )

عينة البح  ا  جاء ابملرتبة   يتضح من النتائ  املشار اليها يف اعاله، ان بعد الت طي  قد    اهتما
يــة وان اغلــ  االهتمــا  انصــ  علــ  ضــرور  ان تنــون القــوانن ال انيــة بعــد جمــا  او بعــد العمليــات االدار 

والتشريعات واضحة وغري مضطربة. يضا  اىل  لك جيـ  ان تنـون البيئـة الداخليـة م ـار اهتمـا  الغـر  
مــن معرفــة نقــاط القــو  والضــعف مــن اجــل اخــ  هــ ه اجلوانــ  بعــن االعتبــار وعنــد وضــ  اخلطــ  القصــري  

 واملتوسطة والبعيد  االمد.
 (الوس  املرجح والوزن املئوي جملا  الت طي 4دو  )ج

 الوزن املئوي الوس  املرجح  الفقرات  ت
ضـــــــــــــعف اســـــــــــــتقرار التشـــــــــــــريعات وغموضـــــــــــــها   2

 )القوانن، األنظمة، التعليمات
1572 34587 

ضـــعف التحليـــل للبيئـــة الداخليـــة للتعـــر  علـــ    1
 نقاط القو  والضعف قبل وض  اخلط 

1571 34518 

 34 1518لتحليـــل للبيئـــة الداخليـــة للتعـــر  علـــ  ضـــعف ا  7
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 نقاط القو  والضعف قبل وض  اخلط 
ـــــد   6 ـــــة لتحدي ـــــة اخلارجي االفتقـــــار إىل املعرفـــــة ابلبيئ

 الفرص والتهديدات قبل وض  اخلط 
1516 36558 

 32552 1525 ضعف الشفافية والوضوح عند وض  اخلطة  5
  رابعا: تقسيم العمل
بوزن مئوي  1523يم العمل املرتبة االخري  ا  حصل عل  وس  مرجح مقداره احتل بعد او جما  تقس

31591. 
فقر  )قلة االهتما  بفرص التفو  والتميـ  يف وعند الرجوع اىل فقرات  جند ان  ( فقرات،5)وقد تضمن 

يف حن (، 38577وزن مئوي )ب( و 1575وس  مرجح )ا  حصلت عل  املرتبة األوىل قد احتلت العمل( 
وســـ  ابملرتبـــة ال انيــة ا  حققـــت الفقـــر  )ضــعف ترشـــيد اإلنفـــا  لنلــف املصـــاريف غــري املباشـــر (  جــاءت
(، يف حـــن احتلــت الفقـــر  )حتديـــد مفاصـــل العمــل الـــي تنـــون عقـــد  36وزن مئـــوي )بـــ( و 1511مــرجح )

 (،31558( ووزن مئــوي )1528)عنــ  ال جاجــة( يف اجنــاز العمــل بسالســة( املرتبــة ال ال ــة، بوســ  مــرجح )
( يف املرتبة الرابعة، وجاءت الفقر  )تقسيم العمل بشنل عشوائ  وليس وف  كفاءات وختصصات العاملن

 فقـد جـاءت ابملرتبـة االخـري  الفقر  )ضعف الرؤا الواضحة لوض  املنظمة قبل الشـروع بتقسـيم العمـل(أما 
 (. 48587وزن مئوي )ب( و 1513وس  مرجح )ا  حققت 

ساط املرجحة الي حصلت عليها فقـرات هـ ا اجملـا  قريبـة مـن النسـ  الـي ( ان االو 4يظهر اجلدو  )
حققتها فقرات اجملاالت السابقة وه  ب لك ال تقل اتية عنهـا وهـ ا يؤكـد ان االهتمـا  ابالعمـا  الفرديـة 

يف  او اجلماعيــة الــي تؤشــر التفــو  واالبــداع م تنــا  االهتمــا  والرعايــة الالزمــة مــن لــدن القيــادات العاملــة
 املؤسسات الرتبوية، مما ادى اىل ضعف مستوى ادائها.

 الوس  املرجح والوزن املئوي جملا  تقسيم العمل: (3جدو  )
الوســـــــــــــــــــــــــــ   الفقرات  ت

 املرجح 
 الوزن املئوي

 38577 1575 قلة االهتما  بفرص التفو  والتمي  يف العمل 12 2
 36 1511 ضعف ترشيد اإلنفا  لنلف املصاريف غري املباشر  11 1
حتديد مفاصل العمل الي تنون عقد  )عن  ال جاجـة( يف  11 7

 اجناز العمل بسالسة
1528 31558 

ــــــيس وفــــــ  كفــــــاءات  28 6 تقســــــيم العمــــــل بشــــــنل عشــــــوائ  ول
 وختصصات العاملن

 35و31 1521

ضـــعف الـــرؤا الواضـــحة لوضـــ  املنظمـــة قبـــل الشـــروع قبـــل  29 5
 تقسيم العمل

1513 48587 
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 م أداء العاملنيخامسا: تقوي
يتنـون . 34528وبوزن مئـوي  1529حق  بعد تقومي اداء العاملن املرتبة الرابعة ا  بلو وسط  املرجح 

( فقرات، بينت إجاابت العينة عل  أن الفقـر  األك ـر  ثـريا يف حمـور تقـومي أداء العـاملن 5ه ا االور من )
( 1561مقـداره )وسـ  مـرجح حصـلت علـ  ا  ( ه  )ضـعف االرتبـاط بـن نظـا  احلـواف  واجنـاز املـوملفن

 ( وجـــاءت الفقـــر  )الرتكيـــ  املســـتمر علـــ  رصـــد الســـلوكيات الســـلبية فقـــ (81535وزن مئـــوي مقـــداره )بـــو 
(، إمــــا الفقــــر  38558( وبــــوزن مئــــوي )1574)وســــ  مــــرجح مقــــداره حصــــلت علــــ  ا   ،ابملرتبــــة ال انيــــة

وسـ  مـرجح املرتبة ال ال ة وحصلت علـ  احتلت ن( فقد )االفتقار إىل معايري موضوعية لتقومي أداء العامل
(، يف حن جاءت فقر  )قلة الدراسات املسحية للعمليات اإلدارية 35577وزن مئوي )ب( و 1514مقداره )

وزن بــ( و 1515) ا  حصـلت علــ  وسـ  مــرجح مقـدارهاالجيابيـة لغـر  تطويرهــا وتعميمهـا( ابملرتبــة الرابعـة 
ابملرتبــة لفقــر  )ضــعف النظــا  الرقــاي الفاعــل الــ ي يــدعم جنــاح العمليــات( (، بينمــا أتــت ا36587مئــوي )

فقــر  )إتـا  التغ يــة ال(، وجـاءت 36535وزن مئـوي )بــ( و 1516)الرابعـة ا  حققـت وســ  مـرجح مقـداره 
وزن بـــ( و 1529)وســ  مــرجح مقــداره حصــلت علــ  ابملرتبــة االخـــري  ا  الراجعــة يف مجيــ  مراحــل العمــل( 

 (.31587مئوي )
( ان اغلــ  فقــرات جمــا  تقــومي اداء العــاملن  لــت اهتمامــا ملحوملــا وان فقــر  4تضــح مــن اجلــدو  )ي

فقــدان نظـــا  احلــواف  الـــ ي يــرتب  ابالداء واالجنـــاز    االهتمــا  االكـــرب مــن افـــراد عينــة البحـــ  ممــا يؤكـــد 
م  اداء العاملن واجنازا م  طردا   ا  ضرور  وض  املؤسسات الرتبوية نظم حواف  تتسم ابلعدالة وترتب  ارتباط

 .واست مارهم املستل مات واملواد املتاحة يف العمل 
 الوس  املرجح والوزن املئوي جملا  تقومي أداء العاملن (8جدو  )

 الوزن املئوي الوس  املرجح  الفقرات  ت
 81535 1561 ضعف االرتباط بن نظا  احلواف  واجناز املوملفن 18 2
 38558 1574 ملستمر عل  رصد السلوكيات السلبية فق الرتكي  ا 15 1
 35577 1514 االفتقار إىل معايري موضوعية لتقومي أداء العاملن 17 7
قلــة الدراســات املســحية للعمليــات اإلداريــة االجيابيــة  14 6

 لغر  تطويرها وتعميمها
1515 36587 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الخامس

 اوال:االستنتاجات
التغيـري  إىل  ـد  متسلسـلة مراحـل علـ  حتتـوي متناملـة عمليـةالعمليـات االداريـة هندسـة  إعـاد  تعـد -2

 املـديرات العامـة للرتبيـة، علـ  البيئية املفروضة التحدات مواجهة أجل من اإلدارية للعمليات اجل ري
قيـ  أهـدا  وزار  حت علـ  القـدر  هلـا متميـ   خمرجـات تنـت  مؤسسـات دينامينيـةومبا يضـمن ان تنـون 

 الرتبية.
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ان  علــ  اهلياكــل التنظيميــة الرأســية الــي يتعــدد فيهــا نطــا  اإلشــرا ، إ ااملؤسســات الرتبويــة اعتمــاد  -1
)مـــدير عـــا ، معـــاو ن )إداري وفـــين( اهلينـــل التنظيمـــ  احلـــايل يتنـــون مـــن عـــد  مســـتوات تنظيميـــة 

 كلفــة اجنــاز  ومــن ضــياع الوقــت د وهــ ا ادى اىل تنــرار زا للمــدير عــا ، رئــيس قســم، رئــيس شــعبة(،
 .املهمة املطلوبة

املســـتوات اي بعبـــار  اخـــرى حصـــر عمليـــة اختـــا  القـــرار يف  بـــدال مـــن الالمرك يـــة، املرك يـــةتبـــين مـــنه   -7
 تنفي  مما قلل من دافعية العاملن للعمل واإلبداع.عل  الدور اإلدار  الدنيا اقتصار العليا، و 

املعرضــة  اسـت دا  امللفـات الورقيــة ل االداري منهـا علــ  سـبيل امل ــا يف العمـ إتبـاع األسـالي  القدميــة -6
ك ري  من خال  االعتماد  للتلف والضياع، علما  أن اغل  دو  العام جتاوزت ه ه املرحلة قبل عقود

من شاهنا تسهل عل  العاملن الوصـو  عل  وسائل اخل ن احلدي ة عل  احلاسوب واألقراص اللي رية، 
 الي هم  اجة هلا بشنل دقي  أبقصر وقت. اىل املعلومات

افتقار اغل  معايري تقومي اداء العاملن املوضوعية لرتكي ها عل  السلوكيات السلبية اك ر من االجيابية  -5
 مما قلل من مستوى رضاهم وابلتايل اىل ضعف ادائهم.

البـد مـن االسـتفاد  ارجيـة و املؤسسات الرتبوية ه  احد انظمة اجملتمـ  الـي تتـاثر ابلبيئـة الداخليـة واخل -4
يــــة الراجعــــة يف معاجلــــة وتعــــديل االحنــــرا  واالخــــ  بنظــــر االعتبــــار املســــتجدات يف العمليــــة مـــن التغ 
 الرتبوية.

 ــد   جنــاح العمليــات عــن طريــ  رصــد احلــاالت الســلبيةة قــادر  علــ  دعــم رقابيــمــة نظعــد  وجــود ا -3
 عمل عل  دعمها وتعميمها.والنشف عن احلاالت االجيابية لغر  الأاثرها،احلد من 

تــدين مهــارات بعــب العــاملن، بســب  قلــة الــدورات التدريبيــة وضــعف االتــوى العلمــ  هلــ ه الــدورات  -8
 التدريبية.

تقــاد  أنظمــة العمــل املعمــو   ــا مــن الناحيــة اهلينليــة والومليفيــة، ا  تنفــ  اإلعمــا  يف خمتلــف أقســا   -9
العـاملن علـ  قـدر   ة جامـد  غـري مرنـة ممـا تـؤدي فقـداناملديرات العامة للرتبيـة وفـ  إجـراءات روتينيـ

هـم للمهـا  املنلفـن اداء الي تعرت  اإلبداع واختا  القرارات املناسبة بصور  سريعة ملعاجلة املشنالت
  ا.

 ثانيا: التوصيات
مـن خـال  من ترهلـ ، للحد للنظا  اإلداري لوزار  الرتبية، ج ري وشامل ضرور  اجراء تصحيح  .-2

احللقـات ال ائـد ، واملسـتوات اإلداريـة الـي ال متــار  أي سـلطة فعليـة، وإعـاد   هيـل العمالـة ال ائــد  غـاء ال
  لالستفاد  منها يف جماالت أخرى.

 تبين فلسفة جديد  لإلدار  ترك  عل  الت طي  اإلسـرتاتيج  وجـود  امل رجـات وكفـاء  اسـت دا  -1
نيـــة التنفي يـــة والرتكيـــ  علـــ  النفـــاء  والتميـــ  يف األداء، وإعـــاد  املـــوارد والتقليـــل مـــن حجـــم اإلعمـــا  الروتي

 .هينلة اجلهاز اإلداري واالهتما  بسبل وأدوات العمل اإلداري الفعالة
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 هندسة إعاد  املديرات العامة للرتبية يف جما  والفنين يف اإلدارين للموملفن تدريبية دورات إقامة -7
 .خربا م عن سنوات بغب النظر وعمليا ا مهامفاهي حي  من اإلدارية العمليات

 تواجـ  الـي املعوقـات عل  للتعر  مسحية بدراسات نشر ثقافة التغيري والتطوير، فضال عن القيا  -6
 .الرتبية املديرات العامة للرتبية لوزار  خمتلف يف اإلدارية هندسة العمليات عمليات إعاد  تطبي 
الــدنيا الصــالحيات الالزمــة الختــا  القــرارات الالزمــة املســتوات ل دعــم الالمرك يــة مــن خــال  ختويــ -5
 املها  املنلفن  ا ابلوقت املناس .الجناز 
بنــاء نظــا  فاعــل للرقابــة اإلداريــة وتقــومي األداء، فضــال عــن وضــ  معــايري لــ داء تعتمــد الفاعليــة،  -4

 لعقاب وال واب.واجلود ، واإلنتاجية، وحسن است دا  املوارد واإلمنا ت كأسا  ل
التحـو  مـن اهلياكـل التنظيميــة الرأسـية إىل اهلياكـل التنظيميـة األفقيــة لتقليـل مسـتوات اإلشــرا ،  -3

 املستوات الي متر  ا العمليات اإلدارية لضمان سرعة اجنازها. د  تقليل 
قليـــل اســـت دا  يف معاجلـــة سلســـلة املراجعـــات وتاحلنومـــة االلنرتونيـــة والربجمـــة احلدي ـــة اســـت دا   -8

 الور  يف حف  وخت ين املعلومات.
 المصادر العربية واألجنبية

 أوال: املصادر العربية
، الســلوك التنظيمــ ، دراســة الســلوك اإلنســاين الفــردي واجلمــاع  يف 1111القريوة،حممــد قاســم، -2

 املنظمات امل تلفة، عمان دار الشرو  للنشروالتوزي .
ـــــة ، اإلدا2999عايـــــد  ســـــيد خطـــــاب،-1  –ر  الســـــرتاتيجية للمـــــوارد البشـــــرية يف ملـــــل إعـــــاد  اهلينل

 .، مصر1مشاركة امل اطر، جامعة عن مشس، ط –االندماج 
 52جملـــة اإلدار  واالقتصـــاد، اجلامعـــة املستنصـــرية العـــدد النجار،صـــباح جميـــد، ايـــد علـــ  صـــاحل، -7
1116. 
  .ر  املنهجية والتطبي ،القاهر ، هندسة التغيري اجل ري لفن اإلدا2994ترك  إبراهيم سلطان،  -7
 –5اهلنــدر   –، اعــاد  هندســة نظــم العمــل يف املنظمــات 2995هامر،ماينــل، شــاميب،جيمس، -6

 دعو  صرلة لل ور  االدارية اجلديد ، ترمجة مشس الدين ع مان، شركة شعاع، القاهر .
وائــــل للنشــــر، ،دار 2، التطــــور التنظيمــــ : اساســــيات ومفــــاهيم حدي ــــة،ط2999اللوزي،موســــ ، -4
 عمان.
، دار 2، اســــــرتاتيجيات االدار  ال اتيــــــة للمدرســــــة والصــــــف،ط1118العجمـــــ ، حممــــــد حســــــنن،-3

 املسري ،عمان.
، موضــوعات اداريــة متقدمـة وتطبيقا ــا يف املنظمــات االعمــا  الدوليــة، 1119الـرب، ســيد حممــد،-8

 دار النت  املصرية، القاهر . 2ط
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ســـيد ايـــد عبـــد املتعـــا ، ادار  املـــوارد البشـــرية، دار املـــريخ  ، ترمجـــة حممـــد1117ديســـلر، جـــاري، -9
 للنشر.
،مـــدخل املنهجيـــة املتناملـــة الدار  اجلـــود ، الطبعـــة االوىل عمـــان: 1112عقيلـــ ، عمـــر وصـــف ،-21

 داروائل للنشر.
 طريقة للتغري، عمان دار ابن ح  . 25، الطري  اىل التمي  1114احلمادي، عل ، -22
اإلســـنندرية، الـــدار  2، قضـــاا اداريـــة معاصـــر ، ط1115والســـيد، امساعيـــل، احلنـــاوي، حممد، -21
 .اجلامعية

 ثانيا: املصادر االجنبية
1-Davenport, T.H. and Short, J.E., (1990) “The New Industrial 

Engineering: Information Technology and Business Process Redesign”, 

Sloane Management Review, Summer 

2-Evans, (1997), "Operation Management" 2nd ed McGraw – Hill co 

3-Hickman, L.J., (1993) “Technology and Business Process Re-

engineering: Identifying Opportunities for Competitive Advantage”, British 

Computer Society CASE Seminar on Business Process Engineering, 

London, 29 June 

4-Gross,(1993), The Reinvention Roller Coaster,Risking the present for 

powerful future, Harvard Business Review Nov – Dec  

5-Turban,(1999), Information Technology for management making 

connection for strategic Advantage,gone Wiley sons. 

6-Vest, Charles,M, (2008) Context and Challenge for Twenty-First 

Century Engineering Education, Journal Engineering Education, July  

 ( الخبراء0ملحق )

 (االستا  الدكتور عبا  ييد احلمريي    رئيس جلنة الرتقيات العلمية جامعة اهل البيت )
 (ور لبنان هاتف الشام     املساعد العلم  لرئيس جامعة اهل البيت )االستا  الدكت

 االستا  الدكتور كامل كاملم بشري النناين    عميد معهد الراسات االقليمية واحلضرية سابقا 
 (االستا  الدكتور ماجد طعمة  الدفاع     معاون عميد كلية االداب جامعة اهل البيت )

يوي الدليم     استا  القيا  والتقومي كلية الرتبية للعلـو  الصـرفة / جامعـة االستا  الدكتور احسان عل
 بغداد 

االسـتا  الـدكتور خليـل حممـد شـهاب اجلبــوري  رئـيس قسـم الدراسـات العليـا / كليـة االدار  واالقتصــاد 
 اجلامعة العراقية 

ة جامعـة بغـداد / متقاعــد الـدوري    تدريسـ  كليــة الرتبيـة للعلـو  الصـرف حممـود حممـد املسـاعد االسـتا 
 حاليا 
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 االستبانة المغلقة( 6) ملحق

 
 ت

موافــــــــــــ   مواف  الفقـــــــرات
اىل حـــد 

 ما

غـــــــــــــــــــــــــري 
 مواف 

 فهم العمليات اإلدارية
    ضعف مشاركة العاملن يف عملية اختا  القرارات  2
االفتقار اىل مقاييس واضحة ومنتوبة تعلـم العـاملن اخلطـوات  1

 لعملامل ل  يف أداء ا
   

االعتماد عل  اهلياكل التنظيمية الرأسية الي يتوس  فيها نطا   7
 اإلشرا 

   

ــــ ي ينســــ   6 ــــة إىل االتــــوى العلمــــ  ال ــــربام  التدريبي افتقــــار ال
 العاملن مهار  اكرب يف األداء 

   

ضعف املستل مات املادية للتدري  الي ت يد من قدر  العاملن  5
 عل  االستيعاب والتعلم

   

ضــعف الــوالء للمنظمــة يف اعتبــار العمــل قيمــة اجتماعيــة كمــا  4
 ه  قيمة اقتصادية

   

 األداء اإلسرتاتيج 
االفتقـــــار إىل رؤا واضـــــحة ومنتوبـــــة ومتفـــــ  عليهـــــا مـــــن قبـــــل  3

 اجلمي 
   

    ال توجد رسالة منتوبة وواضحة للمنظمة 8
    االفتقار إىل أهدا  واضحة وقابلة للتنفي   9

    ضعف االعتماد عل  فر  العمل كوسيلة يف األداء  21
ضعف اعتمـاد املعـايري املوضـوعية الـي تسـاعد يف حتديـد درجـة  22

 جناح العمل
   

ابتعــــاد اإلدار  العليــــا عــــن قيــــاد  عمليــــات التطــــوير والتحســــن  21
 املستمر واتا  االبتنار واإلبداع

   

 الت طي 
ـــــــــة ابلبي  27 ـــــــــة لتحديـــــــــد الفـــــــــرص االفتقـــــــــار اىل املعرف ئـــــــــة اخلارجي

 والتهديدات قبل وض  اخلط  
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ــــة للتعــــر  علــــ  نقــــاط القــــو   26 ــــة الداخلي ــــل للبيئ ضــــعف التحلي
 والضعف قبل وض  اخلط 

   

ضــــعف اســــتقرار التشــــريعات وغموضــــها )القــــوانن، األنظمــــة،  25
 التعليمات( الرمسية مما تسب  اإلرابك للمنظمة

   

    يلة للتعامل م  املتغريات املفاجئةاالفتقار إىل خط  بد 24
    ضعف الشفافية والوضوح عند وض  اخلطة 23

 تقسيم العمل
تقسيم العمل بشنل عشوائ  وليس وف  كفاءات وختصصات  28

 العاملن
   

ضعف الرؤا الواضحة لوض  املنظمـة قبـل الشـروع قبـل تقسـيم  29
 العمل

   

د  )عنـــ  ال جاجـــة( يف حتديـــد مفاصـــل العمـــل الـــي تنـــون عقـــ 11
 اجناز العمل بسالسة 

   

    قلة االهتما  بفرص التفو  والتمي  يف العمل  12
    ضعف ترشيد اإلنفا  لنلف املصاريف غري املباشر  11

 تقومي أداء العاملن
    االفتقار اىل معايري موضوعية لتقومي اداء العاملن  17
    مراحل العمل  اتا  التغ ية الراجعة يف مجي  16
    الرتكي  املستمر عل  رصد السلوكيات السلبية فق   15
قلــــة الدراســــات املســــحية للعمليــــات االداريــــة االجيابيــــة لغــــر   14

 تطويرها وتعميمها 
   

    ضعف النظا  الرقاي الفاعل ال ي يدعم جناح العمليات 13
    ضعف االرتباط بن نظا  احلواف  واجناز املوملفن 18
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 لها()صناديق االستثمار بين اهميتها واغفال المشرع 

Investment Funds between Importance and negligence of 

the Legislators 
                            Dr. Haifa M. AL-Saadi(1)هيفاء مزهر الساعدي  م.د.

                          Lect. Ishraq S. AL-A'araji (2)اشراق صباح االعرجيم. 

 الملخص 

تتج  العديد من الدو  وخاصة دو  العـام ال الـ  حنـو نظـا  اقتصـادي يقـو  علـ  آليـات السـو  الـي 
تلع  فيها اسوا  رأ  املا  دورا   حيوا   يف توجي  النشاط االقتصادي ولن  تتحق  اهدا  ه ا النظا  

تلـــك الســـمات احلركـــة النشـــطة  ت النفـــاء  والعدالـــة،ومن اساســـياتال بـــد ان تتـــوافر لتلـــك االســـوا  مســـا
 فالسو  غري النش  يصع  علي  السري ابلنظا  االقتصادي اىل بر االمان. ، للسو 
تطــور األســوا  املاليــة مــرتب  مبــدى اإلصــالحات اجل ريــة يف اجملــا  املــايل ودور القطــاع اخلــاص يف  نَّ إو 

املاليـــة تقــــا  يف املقـــا  األو  مبـــدى مقـــدر ا علـــ  تعبئـــة املــــدخرات  عمليـــة التنميـــة وألن كفـــاء  األســـوا 
حنو أوج  التومليف امل تلفة فإن مقتض   لك هو توفر منـا  اسـت ماري مشـج  ومطمـئن قـادر  وتوجيهها

 عل  اجت اب أموا  املست مرين وتومليفها. 
طة الســوا  رأ  املــا  يف وهنــا قــد يتســاء  القــارئ عــن النيفيــة الــي مينــن  ــا ان تتحقــ  احلركــة النشــ

دو  يـــن فب فيهـــا متوســـ  دخـــل الفـــرد وحجـــم مدخراتـــ  ابلتبعيـــة، الســـبيل اىل  لـــك هـــو ااتحـــة ادوات 
 است مارية تتناس  م  ضذلة متوس  حجم املدخرات.

                                                        
 .دكلية القانون /جامعة بغدا -2
 ./جامعة كربالء كلية القانون -1
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و ة يف مقدمــــة تلــــك االدوات صــــنادي  االســــت مار تعــــد صــــنادي  االســــت مار مــــن أهــــم صــــيو تعبئــــة 
ضر وال ريـ  أن مـا نقـرأه يف كـل يـو  عـن انتقـا  رؤو  األمـوا  الضـ مة لغـر  املدخرات يف الوقت احلا

 االست مار بن أسوا  العام، إال شاهد أبتية ه ه الصنادي . 
فـــيالح  و ـــ ،ان صـــنادي  االست مــــار مبـــا تتمتـــ  بـــ  مـــن مســــات فريـــد  فاهنـــا تلعـــ  دورا   مهمـــا   يف 

وا  علـ  املسـتوين العـري والـدويل ابعتبارهـا وسـيلة لتــجمي  النشاط التجاري الست مار وتنميـة رؤو  األمـ
املـــدخرات وإاتحـــة فـــرص االســـت مار للمـــدخرين يف الـــدخو  يف ميـــدان االســـت مار يف األورا  املاليـــة والـــي 

( لســنة 27حتتــاج إىل خــرب  ودرايــة كبــري ، وكمــا هــو معلــو  فــان املشــرع العراقــ  يف قــانون االســت مار رقــم )
( مفهـــو  االفظـــة االســـت مارية مشـــريا اىل اهنـــا جمموعـــة مـــن 25( بفقر ـــا )2ورد يف املـــاد  )( قـــد ا1114)

االســـت مارات يف االســـهم والســـندات واغفـــل صـــنادي  االســـت مار والـــي درجـــت اغلـــ  التشـــريعات العربيـــة 
لنــون هــ ه والغربيــة علــ  ايــراد قــانون مســتقل لبيــان احنامهــا ملــا هلــا مــن اتيــة ســنوردها يف ثنــاا البحــ  و 

قــادرين علــ  اســت مار امــواهلم الغــري ون اســتغال  اصــحاب رؤو  االمــوا  الصــنادي  ادا  فعالــة للحيلولــة د
 ابالورا  املالية واملضاربة  ا ل ا جلأت اغل  التشريعات اىل بيان احنامها بشنل مفصل.

ـــا ، و لــــك لنــوهنـــا أدا  وتــؤدي صنـــادي  االســت مار يف األسهـــم والســندات دورا  حمــورا  فـــ  أســـوا  امل ـ
 املست مرين ال ين ال تتوافر هلم املوارد املالية.  منـاسبـة وفّعالــة لتجميـ  املـدخـرات واست مارهـا بواسطــة صـغار

وفيمــا وــ  تعريــف صــنادي  االســت مار ســنجد أنــ  ال يوجــد تعريــف واحــد لتلــك الصــنادي  فــيمنن 
حمفظة است مارية مشـرتكة يسـمح ألي عـدٍد مـن املسـت مرين ابالشـرتاك تعريف صنادي  االست مار عل  أهنا 

فيها حس  القدر  املالية لنل مست مر وتعر  صنادي  االست مار أيضـا  علـ  أهنـا وعـاء مـايل أو ادخـاري 
 يتم جتمي  املدخرات في  واست مارها يف األورا  املالية مب تلف أنواعها. 

ن االنتشـار الواسـ  ملوضـوع صـنادي  االسـت مار واليـات تطبيقـ  يف ال بد مـن االشـار  انـ  علـ  الـرغم مـ
البلــــدان العربيــــة واألجنبيــــة وأتيتــــ  يف الصــــناعة املصــــرفية، جنــــد أن املؤسســــات املاليــــة العراقيــــة م  ــــتم  ــــ ا 

 املوضوع.
ومـــن هنــــا جنــــد ضــــعف إدراك إدار  املصـــار  وشــــركات االســــت مار املــــايل العراقيـــة للــــدور الــــ ي تلعبــــ  

نادي  االست مار يف تنشي  سو  األورا  املالية وحل مشاكل املست مرين وعد  توجي  املقومات املتوافر  ص
 يف املؤسسات املالية العراقية إلجناح ه ا النشاط.

وجـدير ابلــ كر ان صــعوبة البحـ  يف املوضــوع تنمــن يف قلـة عــدد املصــادر الـي تناولــت املوضــوع مــن 
عتمــــاد ابلدرجـــة االســــا  علـــ  النصــــوص القانونيـــة الــــي تضـــمنها التشــــريعات الناحيـــة القانونيــــة فنـــان اال

 املقارنة.
وتتم ل اتية البح  بصنادي  االست مار يف ان  يلق  الضوء علـ  أدا  اسـت مارية حدي ـة ومهمـة ختـد  
ية املست مر اضافة اىل ما هلا من دور يف تنشـي  سـو  األورا  املاليـة حيـ  اضـحت هـ ه االدا  االسـت مار 

 الرافد احلدي  لسو  االورا  املالية.
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تتجســد أتيــة البحــ  ايضــا إبملهــار الــدور الــ ي مينــن أن تؤديــ  صــنادي  االســت مار لتنشــي  ســو  
األورا  املاليــة، كمــا يلعــ  دورا  مهمــا  يف أزالــة الت ــو  مــن اســت دا  هــ ه األدا  املاليــة مــن خــال  أثــراء 

 اجلان  النظري.  املست مر ابملعلومات املطلوبة عن طري 
كمـــا تتم ـــل أتيتـــ  يف اجلانـــ  التطبيقـــ  يف بيـــان دور صـــنادي  االســـت مار يف تنشـــي  ســـو  األورا  
املالية، وتلبية  حلاجـة املسـت مرين اىل مـداخل جديـد  مل تلـف فئـا م لت يـد مـن بـدائل االسـت مار والتومليـف 

 ة إىل  وث حدي ة لسد ج ء من ه ه ال غر .األم ل لرؤؤ  األموا ، ل ا فأن النق  املعريف ما زا   اج
ومبا ان جتربـة االسـت مار يف الصـنادي  جتربـة عامليـة تطـورت وارتقـت عـرب قـرون فـان هـ ا يسـتل   دراسـت  

 مبا يشمل مجي  جوان  ه ا النشاط ال ي يعترب مدار اهتما  املؤسسات االست مارية واملست مرين.
مباح  تناو  االو  التعريـف بصـندو  االسـت مار،  ةقدم  واربعومما تقد  ار ينا تقسيم البح  اىل م

ال الـ  خصصـناه لدراسـة ادار   بحـ رد ه لدراسـة احنـا   سـيس، واملوفيما و  املبحـ  ال ـاين فقـد افـ
 ، وأخــريا  نــورد مــا توصــلنا إليــ  مــن اســتنتاجات ئســألة الرقابــة علــ  الصــندو  وانقضــاصــندو  االســت مار م
 .البح  وتوصيات يف خامت 

Abstract 
Investment funds are one of the most important means to provide the 

savings at the present time . 

What we read everyday about the transfer of big capitals to invest in the 

money markets is just evidence of the importance of these funds. 

Owing to its unique characteristics, such funds play a key role in the 

business to invest and develop the capitals at the international and Arabic 

levels, because they count as a means to gather savings, and give 

investment opportunities to the savers in go into the investment field of the 

exchange stock, requiring a wide experience and Knowledge. 

 المقدمة

وغريهـا مـن األصـو  املاليـة األخـرى املعـد   –م ل األسـهم والسـندات–االست مار يف األورا  املالية  نَّ إ
لالست مار لتـاج اىل درايـة وخـرب  كافيـة أبحـوا  السـو  والـي متنـن مـن اختيـار املناسـ  مـن هـ ه األورا  

ملاليـة مينـن االسـتفاد  منهـا والتعامـل  ـا واألصو  امل تلفة، وتساعد عل  تنوين حمفظـة متوازنـة لـ ورا  ا
  .يف الوقت املناس  لالستفاد  من الفرص املتاحة لتحقي  أرابح منها

يف  ا   مهمـــ ا   الح  و ـــ ،ان صـــنادي  االست مــــار مبـــا تتمتـــ  بـــ  مـــن مســــات فريـــد  فاهنـــا تلعـــ  دور فـــي
 والـدويل ابعتبارهـا وسـيلة لتــجمي  النشاط التجاري الست مار وتنميـة رؤو  األمـوا  علـ  املسـتوين العـري

املـــدخرات وإاتحـــة فـــرص االســـت مار للمـــدخرين يف الـــدخو  يف ميـــدان االســـت مار يف األورا  املاليـــة والـــي 
( لســنة 27وكمــا هــو معلــو  فــان املشــرع العراقــ  يف قــانون االســت مار رقــم ) حتتــاج إىل خــرب  ودرايــة كبــري ،
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( مفهـــو  االفظـــة االســـت مارية مشـــريا اىل اهنـــا جمموعـــة مـــن 25ا )( بفقر ـــ2( قـــد اورد يف املـــاد  )1114)
االســـت مارات يف االســـهم والســـندات واغفـــل صـــنادي  االســـت مار والـــي درجـــت اغلـــ  التشـــريعات العربيـــة 
والغربيــة علــ  ايــراد قــانون مســتقل لبيــان احنامهــا ملــا هلــا مــن اتيــة ســنوردها يف ثنــاا البحــ  ولنــون هــ ه 

قــادرين علــ  اســت مار امــواهلم الغــري ون اســتغال  اصــحاب رؤو  االمــوا  فعالــة للحيلولــة دالصــنادي  ادا  
ابالورا  املاليـــة واملضـــاربة  ـــا لـــ ا جلـــأت اغلـــ  التشـــريعات اىل بيـــان احنامهـــا بشـــنل مفصـــل،ومن هنـــا 

ال اين مباح  نتناو  يف املبح  االو  التعريف بصندو  االست مار اما  ةسنتناو  موضوع البح  يف اربع
فقد خصصناه لبح   سيس الصنادي  االست مارية واملبح  ال ال  تناو  ادار  الصنادي  واخريا املبح  

 .هااسة الرقابة عل  الصنادي  وانقضائالراب  لدر 
 : التعريف بصندوق االستثمارلمبحث األولا

 مبح ــ  األو  للبحــ  بصــور  عامــة، كونــ  يتضــمن يف توضــيح   هويــة تعريفيــة ومــدخل   ان هــ ا املبحــ 
 .اضافة اىل م ااها الي اختصت  ا وانواعها انشأ  صنادي  االست مار وتعريفه

   هاالستثمار وتعريفنشأة وتطور صندوق املطلب االول: 
لغـر  بيــان نشــأ  وتطــور صـندو  االســت مار وتعريفــ  قســمنا هـ ا املطلــ  اىل فــرعن نتنــاو  يف االو  

 الفرع ال اين ف صصناه لبيان تعريف الصندو . نشأ  وتطور صندو  االست مار اما
 هالفرع األ  :  شأ  صند ق االسرثمار  تطور 

بتنفي  فنر  صنادي  االست مار عل  مستوى العام يف أورواب وحتديدا يف هولندا الي ملهر  ـا أو   بدء
واملســتطل  لتــاريخ  (7)( 2831( وتلـــت هولــندا اننلـــرتا فـــ  العـــا  )2811صـندو  است مـــاري فــ  العـــا  )

صنادي  االست مار يف الوالات املتحد  األمرينية جيد اهنا تطورت عرب سنوات متعاقبة فنانـت البدايـة يف 
 Masochists)( مت إنشــاء صــندو  اســت مار يف بوســطن لمــل اســم2916( ويف عــا  )2911عــا  )

Investment Trust) ة.عل  يد أسـات   يف جامعة هارفـارد األمرينـي 
( صدر قانون األورا  2977(،ويف عا  )2919وبعد  لك انتشرت بشنل اكرب يف امرينا يف العا  )

( وهـــو قـــانون 2961املاليـــة مث جـــاء صـــدور القـــانون اخلـــاص بتنظـــيم العمـــل يف صـــنادي  االســـت مار عـــا  )
ئـــــات مبـــــا يتضـــــمن  مـــــن حقـــــو  والت امـــــات كـــــل مـــــن الصـــــندو  واملســـــت مرين واهلي (6)شـــــركات االســـــت مار 

واملؤسسات الي يتم التعامل معها يف خال  صـنادي  االسـت مار مبـا فيهـا البورصـات وقـد ألـ   هـ ا القـانون 
صنادي  االست مار ابإلفصاح عن كافة البيا ت ونتائ  األعما  والقوائم املالية ونتائ  عمليـات التقيـيم مبـا 

 .(5) ية اخليارات الي يقومون  امينن املست مرين من اختا  قرارا م وتوضح هلم الرؤية لعمل
                                                        

 ،لبنـــان ،بـــريوت ،شـــركة دار البشـــائر اإلســـالمية ،الطبعـــة األوىل ،االســـت ماري صـــنادي  الوقـــف ،عبـــد اجمليـــد العـــاين -: دانظـــر -7
 .212ص ،1121

4  - Tric T yson, Mutual Funds For Dummies, 6TH Edition, John Wiley & Sons, Indiana, 2010, 
P29 . 

5- Lee Gremillion, Mutual Funds Industry Handbook, John Wiley & Sons, New Jersy, 2005, P13 
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يف تنميــة وازدهــار الصــنادي  ) 2994-2997 (ويف األعــوا  مــن حقــ  القطــاع اخلــاص يف اهلنــد جناحــا  
وملهــرت  (4)وقــد ســعت جلــان البورصــة اىل حتقيــ  أهــدافها مــن خــال  يايــة املســت مرين يف األورا  املاليــة 

العديد من شركات االست مار وازدهـرت  تندما نظم( ع2911صنادي  االست مار يف كندا خال  العا  )
( و شهدت صنادي  االست مار يف كل من الياابن ودو  الشر  أداء متمي ا  وجيدا    كمـا 2971يف العا  )

هــو احلــا  يف دو  الباســيفيك م ــل هونــو كونــو واتيالنــد وســنغافور  إضــافة اىل كــورا الــي دخلــت يف هــ ا 
 .(3) اجملا  من االست مار

ســو   ( يف2939مــا يف املنطقــة العربيــة فنانــت بدايــة ممارســة نشــاط صــنادي  االســت مار يف العــا  )أ
األورا  املالية يف اململنة العربية السعودية من خال  البنك التجاري الوطين و لك إبنشاء صندو  البنـك 

تـاب  إنشـاء صـنادي  األهل  التجاري والـ ي كـان يسـتهد  صـغار املسـت مرين وخاصـة العمـا  املغرتبـن وت
( وبعـــد  لـــك اخـــ  عـــدد الصـــنادي  يف 2991عـــا  ) ا  ( صـــندوق51االســـت مار الســـعودية ليبلـــو عـــددها )

 . (8) (2999يف هناية عا ) ا  ( صندوق223( صنادي  سنوية وليبلو عددها )9اململنة يت ايد ومبعد  )
وجدات في  قد وصلت (حي  كان حجم امل1115وقد وصلت موجودات الصنادي   رو ا يف العا  )

بليــون  33.1(كــان حجــم املوجــودات 1119بليــون را  ســعودي ويف الربــ  األو  مــن العــا  ) 273اىل 
 .(9)را  سعودي 
تا صدور التشريعات است مارين يف النويت وسب  انشاؤ  ( مت إنشاء او  صندوقن2985ويف العا  )

( إنشــاء امل يــد مــن صــنادي  2991يف العــا  )اخلاصــة بصــنادي  االســت مار وتــال صــدور هــ ه التشــريعات 
( ولتحقـ  بـ لك النويـت السـب  يف إصــدار 2999( صـنادي  يف العـا  )4االسـت مار ليصـل عـددها اىل )

التشريعات اخلاصة إبنشاء وتنظيم عمل صنادي  االست مار من بن الدو  العربية األخرى، ويلـ  النويـت 
ـار يف البـالد العربية، مجهوريـة مصر الي صدر فيها قانون سـو  فـ  إصـدار وتنظيم عـمل صـنادي  االست م

( والـ ي تنــاو  مــ  الئحتـ  التنفي يــة معاجلــة صنــادي  االست مــار، وقـد 2991لسنــة ) 95رأ  املـا  رقـم 
ساعد فـ   لك املنـا  اإلصالحـ  الشامــل لالقتصـاد املصــري حي  تـم تطبي  بر م  خلص صة شـركات 

قطاع العا  وطــرح وحدات  للبيــ  وتوســي  قاعد  امللنية بطرح ج ء من أسهم الشركات والبنوك للجمهور ال

                                                        
6  - Madhu Sinha, Finanical Planning: Aready Reckoner, Tata Mcgraw- Hill, New Delhi, 

2008,P202 
7  - John C. Bogle, Commens Sense On Mutul F unds, John Wiely & Sons, New Jersey, 2010, 

P23 . 
الطبعـــة  (آســـهم ســندات أورا  ماليــة)االســت مار يف البورصــة  ،عــو  عبـــد اجلــواد وعلــ  إبـــراهيم الشــديفات حممــد–انظــر:د  -8
دار  ،الطبعـــــة االوىل ،احلفـــــي  عبــــد الــــرحيم عبــــد -كـــــ لك انظــــر:د  ،295ص  ،1114 ،األردن ،عمــــان ،دار احلامــــد للنشــــر ،األوىل

 .51ص ،1121 ،مصر ،النتاب
 ،الســب  مــن بــن الــدو  العربيــة يف اقدميــة إنشــاء صــنادي  االســت مار وعــدد الصــنادي  العاملــة فيهــا وبــ لك تســجل اململنــة -9

 للم يد من التفاصيل انظر:
Mohamed A.Ramady, The Saudi Arabian Economy (Policies, Achievements, And Challenges), 

Second Edition, 2010, Springer, New York, P171. 
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( صـــندو  يف هنايـــة عــــا  11وبعـــدها صـــدرت الرتاخـــي  تباعـــا لصـــنادي  االســـت مار حـــىت بلـــو عـــددها )
(2999)(21). 

 تعريف صند ق االسرثمار: الثاين الفرع
ة جنـــد أن املشــــرع يف قـــانون صـــنادي  االستــــ مار الفرنســـ  النافـــ  رقــــم ابلرجـــوع إىل التشـــريعات املقارنـــ

 ( م يض  تعريفا لصندو  االست مار.2939متوز) 27( الصادر يف 2939( لسنة )596)
( صـندو  االسـت مار 2953يف حن عرفت املاد  األوىل من املرسو  ابلقـانون الفرنسـ  الصـادر عـا  )

 أبن : (22)
ـــالو امل ـــرد مبجـــرد الطلـــ  واملقدمـــة مـــن عـــد  ل جمموعـــة املب ســـت مر  اســـت مارا قصـــري األجـــل أو واجبـــة ال

أشــ اص يتمتعــون علــ  املــا  املشــرتك  ــ  امللنيــة الشــائعة،وال يعتــرب هــ ا املــا  املشــرتك شــركة وال يتمتــ  
 بش صية معنوية ل

( عرفـت صنـدو  2953كـ لك نـجد ان املـاد  األولـ  من قانون االست مار البلجيـن  الصادر عـا  )
كمــا هــو احلــا  يف القــانون الفرنســ  الســاب    -ويعــر  ايضــا   ابلصــندو  املشــرتك لالســت مار -االســت مار 

الـ كر أبنــ : ل جممـوع القــيم املنقولـة غــري القابلـة للقســمة ويـدار أبيــة صـور  حلســاب املـالك املشــتاعن ومت ــل 
 ار عا  ل.حقوقهم في  بصنوك ا نية او حلاملها او بصنوك  ات إصد

اجلهـة او   ينصبان عل  صندو  االست مار  ات  وال يتضمنان اإلشار  اىلويالح  ابن ه ان التعريفن
 ه او إدارت .الطر  ال ي يتوىل إنشاؤ 

( مـــن نظـــا  الســـو  املاليـــة للمملنـــة العربيـــة 79مــن جانـــ  آخـــر يعـــر  املشـــرع الســـعودي يف املـــاد  )
 االست مار أبن : ( صندو 1117( لسنة )71السعودية رقم )

ل بر م  است مار مشرتك يهد  اىل إاتحة الفرصة للمست مرين في  ابملشاركة مجاعيا يف أرابح الرب م  
 ويديره مدير االست مار مقابل رسو  حمدد  ل.

( عــر  صــندو  1122( لســن  )22439ويف مشــروع نظــا  صــنادي  االســت مار الســوري قــرار رقــم )
 أبن :( 2االست مار يف املاد  )

ل وعاء است ماري يت   شنل شركة مساتة عامة  د  اىل إاتحة الفرصة للمست مرين في  للمشاركة 
 مجاعيا ابالست مار يف األورا  املالية ويديره مدير است مار ويشر  عل  ه ه اإلدار  أمن االست مارل.

واقتصـر يف املـاد  السادسـة  وابلرجوع اىل التشـري  النـويي جنـد ان املشـرع م يعـر  صـندو  االسـت مار
 عل  الن  أبن :

                                                        
فنر  صنادي  االست مار م  إجياد دور للبنوك يف  سيسها وإنشائها حي  حصل صندو  اسـت مار البنـك األهلـ   وجاءت -21

  است مار البنك األهل  املصري األمرين  وبعدها مت إنشاء صندو  14/6/2996املصري األو  عل  ترخي  من هيئة سو  املا  يف 
صـــنادي  ،حممـــد اشر -د 295ص  ،مصـــدر ســـاب  ،حممـــد عـــو  عبـــد اجلـــواد-للم يـــد انظـــر: د ،(2996األو  يف تشـــرين األو  )

 .57ص،مصر،دار السال ،االست مار االسالمية بن النظرية والتطبي 
 .25ص  ،2995 ،النويت،قانون النويي والقانون املقارنصنادي  االست مار املشرتك يف ال ،املصري حسين -انظر:د  -22
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ل جيوز لشركات املساتة النويتية الي يدخل ضمن أغراضها است مار األموا  حلساب الغري ان تنشم 
صنادي  است مار مالية وعقاريـة مشـرتكة ينـون للنـويتين وغـريهم حـ  االشـرتاك فيهـا و لـك بعـد احلصـو  

 .(21)صناعة....لعل  ترخي  يصدر من وزير التجار  وال
وممــا تقــد  مــن التعريفــات الســابقة مينننــا اســتنباط جمموعــة مــن العناصــر الــي تتفــ  عليهــا اغلــ  هــ ه 

 التعريفات وه :
يتنــــون كــــل صــــندو  اســــت ماري مــــن ثالثــــة أطــــرا  وهــــم مؤســــس الصــــندو  ومــــدير االســــت مار  -2

 واملدخرون.
اد نشــر  االكتتــاب فيــ   يــ  تتضــمن  ال بــد يف كــل صــندو  االســت مار مــن حتديــد أغراضــ  وأعــد -1

 كامل التفاصيل عن نشاط الصندو  وشروط االكتتاب في  وحقو  والت امات اطراف .
تقســـيم رأ  مـــا  الصـــندو  االســـت ماري إىل وحـــدات أو حصـــ  او أســـهم مشـــاركة او صـــنوك  -7

 رأ  ما  الصندو . متساوية القيمة االمسية  ي  ينون اقتناؤها عبار  عن املشاركة يف ملنية حصة من
استال  اجلهـة املصـدر  للصـندو  أمـوا  املنتتبـن بعـدها تقـو  ابسـت مار األمـوا  اجملمعـة لـديها يف  -6

اجملــاالت االــدد  يف نشــر  االكتتــاب وتوزيــ  األرابح يف الفــرتات االــدد  وابلنيفيــة املتفــ  عليهــا كمــا تتــوىل 
 تصفية الصندو  يف املوعد االدد ل لك.

 ا  ما تقد  مينن تعريف صندو  االست مار أبن :وعل  أس
ن يهـد  اىل تنـوين املؤسـس ومـدير االسـت مار واملـدخرو  اطـرا  وهـم ةل كيان قانوين يتنون من ثالثـ

وإدار  حافظــة متنوعــة مــن االورا  املاليــة يشــرتك املــدخرون يف أرابحهــا وخســائرها دون ان ينــون هلــم حــ  
حقــوقهم يف الواثئــ  الــي يصــدرها ويعتمــد الصــندو  يف إدارتــ  علــ   االشــرتاك يف إدار  الصــندو  وتتم ــل

جهة مت صصة يف  لك والي اسـتقر تسـميتها يف التشـريعات املقارنـة ابسـم لمـدير االسـت مارل ويـتم  لـك 
 امل اطر لغر  حتقي  عائد آمن ومت ن ومستقر.  وف  مبدأ توزي

ندو  االست مار وبيان الغر  االسا  من  سيس  وحاولنا يف ه ا التعريف إببراز التنوين ال الث  لص
واملتم ل يف تنوين وإدار  حافظة سلة متنوعة من األورا  املالية و لك  ـد  توزيـ  امل ـاطر الـ ي يـؤدي 
إىل حتقيــ  عائــد آمــن ومتــ ن ومســتقر للمــدخرين واقتصــار حقــوقهم علــ  االشــرتاك يف أرابح هــ ه احلافظــة 

شــــرتاك يف إدار  الصــــندو  وان مت لــــت حقــــوقهم يف صــــنوك يصــــدرها وخســــائرها حيــــ  ال يســــتطيعون اال
 الصندو .

                                                        
 ( يف شأن تنظيم تداو  األورا  املالية وإنشاء صنادي  االست مار.2991( لسنة )72املرسو  ابلقانون رقم ) -21
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 مزايا صناديق االستثمار: الثاني طلبامل
املسـت مرين ممـا سـاعدها  نختـت  صـنادي  االسـت مار مبـ اا جنحـت مبوجبهـا يف اسـتقطاب عـدد كبـري مـ
الي تواجـ  املسـت مرين بوجـ   عل  النمو بشنل سري  ومت ايد و لك لقدر ا عل  مواجهة اكرب التهديدات

 عا ، والي تتم ل ابمل اطر الي يتعرضون هلا،و لك كاالة: 
 مزااي صناديق االسرثمار ابلنسبة للمسرثمريت: الفرع اال  

  -ان لصنادي  االست مار عد  م اا ابلنسبة للمست مرين نوضحها يف املقاصد االتية:
 يةامل صد األ  : إدار  الصناديق إدار  حمت 

ان قيا  املست مر ابالست مار املباشر أي شراء االورا  املالية للمنشذت من السـو  بنفسـ  يصـبح ل امـذ 
 علي  االضطالع مبا يتضمن   لك من بناء التشنيلة املالئمة ولتف  بسجالت كافة املعامالت الي جيريها 

 تبـــاع أبقـــل مـــن قيمتهـــا    فضـــال   عـــن ضـــرور  مراقبـــة حركـــة األســـعار يف الســـو  لعلـــ  ينتشـــف اســـهما
احلقيقيــة فيضــمها اىل حمفظــة اســت مارات  او ينتشــف اســهما   ضــمن حمفظتــ  تبــاع بســعر اقــل مــن قيمتهــا 

 احلقيقية فيت ل  منها. 
ضــرور  متابعتـ  املسـتمر  ملسـتوى  نعـ بــل وعلــي  ان وــتار التوقيـت املناسـ  مل ـل هــ ه القــرارات فضـال  

عـر  هلـا حمفظتـ  للتأكـد مـن اهنـا مـا زالـت يف حـدود املسـتوى املقبـو  مـن وجهـة امل اطر الـي مينـن ان تت
 . (27) نظره

وه ه كلها أمور قد ال لي   ا املست مر وهو الطاب  األعم وعلي  فان اهم ما ميي  صنادي  االسـت مار 
وىل إدار  صنادي  ه  استفاد  املست مرين من خربات ومهارات اإلدار  االرتفة الي تدير الصندو  حي  يت

االست مار خرباء يتمتعون بنفاء  عالية ولديـهم معرفة كاملة ابحـوا  السو  وابلـتايل ميننهـم انتقـاء األورا  
املاليــة اجليــد  التـــ  لـــق  التــعامـــل بـــها الربــــح ويستـطيعـــون ان لـــققوا مستـــوى مـــن األداء واالنـــجاز العالـــ  

وه ا ما ال يتوافر للمست مر الفرد ال ي يدير أموال  بنفس  حي  يق  عل  عاتق   (26)جلمـهـور املست مرين 
اختــا  قــرار االســت مار ومــا يتضــمن   لــك مــن بنــاء التشــنيلة املالئمــة ولــتف  بسجـــالت كافــة املعــامالت 

 . (25)ل غرا  الضريبية
ىل إدار  صـــنادي  االســـت مار علـــ  اإلدار  االرتفـــة الـــي تتـــو  اكـــل هـــ ه املهـــا  يلقـــ  املســـت مر مبســـؤوليته

وب لك فان صنادي  االست مار تناس  املدخرين ال ين يرغبون يف اسـت مار أمـواهلم ولنـن ال تتـوافر لـديهم 
 املهار  والوقت واملعلومات النافية إلدار  حمفظة األورا  املالية. 

                                                        
 ،2999 ،اإلسـنندرية ،منشـأ  املعـار  ،صنادي  االست مار يف خدمة صغار وكبار املدخرين ،منري إبراهيم هندي -دانظر: -27

 ـــ  مقـــد  اىل مصـــر  اخللـــي   ،صـــنادي  االســـت مار وامنانيـــة اقامتهـــا يف العـــرا  ،وكـــ لك انظـــر: وليـــد عيـــدي عبـــد النـــيب ،61ص
 .57ص ،1119 ،التجاري

14  - D- Mykhan, Financial Services, 5th Edition,, Tata Mcgraw Hill, New Delhi, 2010, P12. 
يم االقتصـــادية، تعريـــ : زينـــ  حســـن البشـــاري، الطبعـــة االوىل، كلمـــات عربيــــة تشـــارل  ويـــالن، عـــر  للمفـــاه -انظـــر:د -25
 .21ص ،1118 ،االردن للطباعة،
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 امل صد الثاين: اخنفاض خماعر االسرثمار
  قدرتـــ  علـــ  تنويـــ  التشـــنيلة الــي يتنـــون منهـــا بطريقـــة تســـهم يف مــن املـــ اا الـــي يتمتـــ   ـــا الصــندو 

ختفيب امل اطر الي مينن ان يتعر  هلا املست مرون وختفيب خماطر االست مار لتـاج اىل تـوافر رأ  مـا  
ضـ م ال يتـوافر للمــدخر العـادي ا  يقتضـ  هــ ا الت فـيب للم ــاطر اقتنـاء عـدد كبــري مـن األورا  املاليــة 

وعا   كبريا    يضمن توزي  االدخار عل  األسـهم مـن جهـة والسـندات مـن جهـة اثنيـة كمـا يضـمن املتنوعة تن
صـدور هــ ه األســهم والسـندات مــن عــدد كبـري نســبيا مــن املشـروعات االقتصــادية  ات األغــرا  امل تلفــة 

 .(24) من جهة اثل ة والقائمة يف مناط  جغرافية متفرقة من جهة رابعة
نفــــل ختفــــيب خمــــاطر االســــت مار حيــــ  يــــؤدي اىل توزيــــ  خمــــاطر اســــت مار هــــ ا التنــــوع هــــو الــــ ي يو 

وه ا التنوي  يف قطاعات الصناعة والتجار  امل تلفة من النـادر  وجغرافيا   واقتصادا   قانونيا   املدخرات توزيعا  
 .(23)  ا ا مع  ان تن فب أسعار األورا  املالية مجيعها يف نفس الوقت  ات  ويف النسبة

 ثال : املر  ة  املمئمةامل صد ال
  ومن اهم ما ميي  صنادي  االست مار ك لك االستفاد  من املرونة (28) لك ان  يف واملالئمة

 لك ان  يف صنادي  االست مار  ات النهاية املفتوحة ل  للمست مر ان لـو  اسـت مارات  مـن صـندو  
أهدافهم االست مارية من وقـت آلخـر بـل آلخر مقابل ما لقق  من خدمة متمي   للمست مرين ال ين تتغري 

ومينــن للمســت مر ان يتفــ  علــ  تصــفية اســت مارات  دفعــة واحــد  او علــ  دفعــات شــهرية او ربــ  ســنوية او 
نصف سنوية او سنوية كما مينن  ان يبـق  رأ  املا  املست مر ويسح  فق  الدخـل املتولـد عنـ  كمــا ان 

وا ا كان مينن للمست مر سح  مسـتحقات  علـ  دفعـات ، (29) ل  ان يعيد است مار  لك الدخل ا ا أراد
فانـــ  ميننـــ  ايضـــا   شـــراء أســـهم شـــركة االســـت مار علـــ  دفعـــات يف ســـنة بـــل ورمبـــا ســـنوات يـــتم  لـــك بقيـــا  
املست مر بفتح حساب لدى األمن حتدده شركة االست مـار حيـ  يتــم إيداع الدفعـات فـ   لــك احلسـاب 

  .(11) ا فـ  أسهم الصـندو  امل تارعلـ  ان يتـم است ماره

                                                        
  ،234، ص1121مؤيــد عبــد الــرين الــدوري، دار  االســت مار واالــاف  االســت مارية، الطبعــة االوىل،دار اثــراء، عمــان،  -د -24

 ،االردن ،دار الفــــار  ،الطبعــــة االوىل ،الردين يف املرحلــــة اجلديــــد املشــــهد ا ،عصــــا  زعــــبالوي -منــــ ر الشــــرع ود -:د،كــــ لك انظــــر
 .167ص ،1119

17  - D- K Sasd Haran, Alex K Mathews,, Financial Services And System, Tata Mcgraw Hill, New 
Delhi, 2008, P324. 

18  - D- S Gurusamy, Financial Services And System,, 2nd Edition, Tata Mcgraw Hill, New Delhi, 
2009, P269. 

ـــــ ، -انظـــــر: -29 ـــــة للنشـــــر والتوزي ـــــ ، الطبعـــــة األوىل،دار ال قاف ـــــن النظريـــــة والتطبي ـــــوان، إدار  االســـــت مار ب  د. قاســـــم  يـــــف عل
 .55ص،1119،عمان

د.منـــــري إبـــــراهيم هنـــــدي، صـــــنادي  االســـــت مار يف خدمـــــة صـــــغار وكبـــــار املـــــدخرين، منشـــــأ  املعـــــار ،  -انظـــــر: -11
 .65ص،2999 ية،اإلسنندر 
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 امل صد الراب : زايد  الرحبية
جا بة لتحقي  ربح للمست مر عن طري  ما لصل علي  من عائد علـ   ةتعد صنادي  االست مار وسيل

اســـت مارات  يف الصـــندو  إضـــافة اىل اإلرابح الرأمساليـــة الـــي تتم ـــل يف الفـــر  بـــن القيمـــة االمسيـــة ل ســـهم 
ســوقية هلــا، وهــ ا مــا ال جيــده املســت مر يف األوعيــة االدخاريــة املصــرفية العاديــة حيــ  ال لصـــل والقيمــة ال

سوى عل  عائد بنن  يتم ـل يف العائـد عـن قيمـة الوديعـة فقـ  وال لصـل علـ  ايـة أرابح رأمساليـة بـل ان 
شـ  لطبقـة صـغار قيمة الوديعة تتذكـل بفعـل التضـ م ممـا يـؤدي علـ  املـدى الطويـل اىل رفـ  املسـتوى املعي

فاهنـا  امـا الشـركة الـي تنشـم صـندو  االسـت مار (12)املدخرين والوصو  ابجملتم  اىل مستوى معيشـ  جيـد 
ستحصـــل علـــ  عوائـــد متم لـــة يف قيمـــة الفـــرو  الرأمساليـــة الـــي سيحصـــل عليهـــا مـــن بيـــ  جـــ ء مـــن حمفظـــة 

نيها بدوره يف املراحل امل تلفة ألداء األورا  املالية لصندو  االست مار ومن العموالت واألتعاب الي سيج
 . (11) الصندو 

 مزااي صناديق االسرثمار لمقرصاد الوعين: الفرع الثاين
 حتق  صنادي  االست مار العديد من امل اا عل  مستوى االقتصاد الوطين وتتم ل ه ه امل اا فيما ية: 

 امل صد األ  : تنشيط سوق األ راق املالية 
ين عـن اسـت مار مـدخرا م يف األورا  املاليـة بسـب  عـد  تـوفر اخلـرب  لـديهم وتواضـ  ان عـ و  املـدخر 

مـدخرا م وابلتــايل عــد  ارتيـاد ســو  األورا  املاليــة كــل  لـك مينــن ت ليلــ  مـن خــال  التوجــ  اىل صــنادي  
 االست مار الستقبا  مدخرا م واست مارها وحتق  العائد اآلمن واملت ن واملستقر للمدخرين. 

وان ما تقد  سـيؤدي بداهـة اىل تشـجيعهم علـ  ضـخ مـدخرا م يف سـو  األورا  املاليـة حيـ  تلعـ  
صــنادي  االســت مار دور الوســي  بــن هــؤالء املــدخرين والشــركات الصــناعية والتجاريــة الــي تطــرح أســهمها 

ست مار يف البيئات ل ا تعد صنادي  اال (17)وسندا ا يف سو  األورا  املالية مما يضمن تنشيطها واتساعها 
لسو  رأ  املا  وتنشيط    .(16) االقتصادية املتقدمة واحيا    يف الناشئة منها رافدا   مهما  

 امل صد الثاين: ا رظام سوق األ راق املالية  تد يل ا
فضآل عن كون صنادي  االست مار تعمل عل  تنشي  واتساع سو  األورا  املاليـة فاهنـا تضـمن ايضـذ 

السـو  و لـك بعـد  تعريضـها للتقلبـات املفاجئـة الـي حتـدث ك ـريا   بسـب  املضـارابت اجلاحمــة انتظـا  هـ ه 
 يف األورا  املالية. 

                                                        
 ،القـــــــاهر  ،الـــــــدار املصـــــــرية اللبنانيـــــــة،الطبعـــــــة االوىل ،صـــــــنادي  االســـــــت مار للبنـــــــوك واملســـــــت مرين ،مـــــــ  قاســـــــم انظـــــــر: د. -12

 .68ص،2995،مصر
دار الفنــر  ،الطبعــة األوىل ،صــنادي  االســت مار بــن االقتصــاد اإلســالم  واالقتصــاد الوضــع  ،مــربوك د. ن يــ  عبــد املقصــود -11
 .223ص ،1114 ،مصر ،اإلسنندرية ،اجلامع 
 ،بـــريوت ،منشــورات احللـــيب احلقوقيـــة،اساســـيات االقتصـــاد النقـــدي واملصري،اســامة حممد -عـــو  اللـــة ودزينـــ   -انظــر:د -17

 .117ص،1117 ،لبنان
 .223ص،مصدر ساب  ،عبد املقصود مربوك ن ي  -انظر: د  -16
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ويرج   لك اىل ان صنادي  االست مار ال تغامر   ه املضارابت بـل تعمـل علـ  تنـوين حوافظهـا مـن 
ا   االمــر الــ ي يســاهم يف حتقيــ  التــوازن األورا  املاليــة الصــادر  مــن الشــركات الــي تتبــوأ مركــ ا   ماليــا   جيــد

 . (15)لعمليات سو  األورا  املالية 
هلـــ ا فـــان صـــنادي  االســـت مار تســـاهم يف حتقيـــ  تـــوازن الســـو  ابلتصـــر  الرشـــيد إلدار  الصـــندو  يف 

  .(14)دراسة وحتليل املعلومات املتوفر  عن حركة السو  
 هبا للخارجامل صد الثال : محاية املدةرات الوعنية  من  تسر 

حي  تؤدي صنادي  االست مار اىل فتح جماالت جديد  أما  املدخرين الست مار أمواهلم مبا مينن من 
ج ب أصحاب املـدخرات الـ ين قـد ال يناسـبهم اإليـداع يف البنـوك حـىت ال تتسـرب مـدخرا م اىل اخلـارج 

األورا  املاليــة ولنــن تعــوزهم  وكـ لك فــتح اجملــا  أمــا  أصــحاب املــدخرات الــ ين يرغبــون يف االســت مار يف
اخلـرب  او املقـدر  املاليـة للقيــا  بـ لك ومـن مث تســاهم صـنادي  االسـت مار يف يايــة املـدخرات الوطنيـة ومنــ  

 . (13) تسر ا لالست مار خارج البالد
 وتكييفها صناديق االستثمار : أنواعالثالث طلبامل

يؤدي اىل ملهور أنواع متعدد  هلا، إضافة اىل  لك  من الطبيع  ان منو الصنادي  االست مارية وتطورها
تعـــددت التنييفـــات هلـــ ا النـــوع مـــن االســـت مار، ولغـــر   ـــ  هـــ ا املوضـــوع فقـــد خصصـــنا الفـــرع االو  

  -لدراسة انواع صنادي  االست مار اما ال اين فنتناو  في  تنييف الصنادي  االست مارية و لك كاألة:
 سرثمارالفرع األ  : أ واع صناديق اال

 تعددت أنواع صنادي  االست مار و لك كاآلة:
 امل صد األ  : صناديق االسرثمار مت حي  مكوانت حمفظة األ راق املالية 

ملنــو ت حمفظــة األورا  املاليــة املنونـة لــ  اىل أربــ  جمموعــات  مينـن تصــنيف صــنادي  االســت مار وفقـا  
 :  نوردها تباعا  

 -أ ال: صناديق األس م العادية: 
تشمل ه ه الصنادي  عل  أسهم عادية فق  وعل  الرغم من  لك فاهنا ختتلف فيمـا بينهـا ابخـتال  

 مسات تلك األسهم. 
فهناك صنادي  ترك  علـ  األسـهم العاديـة الـي تصـدرها منشـذت تتسـم بدرجـة عاليـة مـن النمـو وهنـاك 

و منطقـة جغرافيــة معينــة او الــي صـنادي  تركــ  علــ  األسـهم الــي تصــدرها املنشــذت العاملـة يف صــناعة مــا ا

                                                        
 .44ص ،مصدر ساب  ،قاسم  يف علوان -انظر: د -15
 .229ص،مصدر ساب  ،عبد املقصود مربوك ن ي  -: د انظر -14
 .211ص ،مصدر ساب  ،املقصود ن ي  عبد -انظر: د -13
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تتمتــ  إبعفــاءات ضــريبية كبــري  وهنــاك صــنادي  املؤشــر الــي تســت مر يف تشــنيلة األســهم  ا ــا الــي يتنــون 
 . (18)منها احد مؤشرات سو  األورا  املالية 

 وهنا مينن التميي  بن نوعن من صنادي  األسهم العادية وتا:
 ستمر :املصنادي  اإلدار   -األو :النوع 

وه  تلك الصنادي  الي تسع  إدار ا إىل البح  عن األسهم الي يـتم تـداوهلا يف السـو  بسـعر ي يـد 
او يقـل عـن قيمتهــا احلقيقيـة لتـت ل  مــن تلـك الــي ي يـد سـعرها عــن قيمتهـا احلقيقيـة ولتشــرتي تلـك الــي 

  .(19) يقل سعرها عن قيمتها احلقيقية
الختيار    شر:وه  الصنادي  الي ال تب   اإلدار  من جانبها جمهودا   كبريا  النوع ال اين:صنادي  ادار  املؤ 

التشنيلة فه  الي تسع  إىل حتقي  عائد مياثل العائد عل  حمفظة السو  ومـن مث فانــها تنتفـ  بتشـنيل 
منــــو ت الصــــندو  مــــن التشــــنيلة  ا ــــا مــــن األورا  املاليــــة الــــي يتنــــون منهــــا احــــد مؤشــــرات الســــو  

  .(71) تمد .ل ا يطل  عل  ه ا النوع من الصنادي  صنادي  املؤشراملع
: صناديق السندات:   -اث يا  

يقصد  ا تلك الصنادي  الي تتنـون مـن سـندات فقـ . حيـ  تتنـون حمفظـة األورا  املاليـة يف هـ ه 
 الصـــنادي  مـــن تشـــنيل  مـــن الســـندات الـــي تصـــدرها املنشـــذت امل تلفـــة وبعـــب الســـندات الـــي تصـــدرها

  احلنومة بشنل يتس  مع  خدمة قطاع معن من املست مرين.

وتنقسم تلك الصنادي  بدورها إىل عـد  أنـواع حسـ  نـوع السـندات املسـت مر فيهـا، فهنـاك الصـنادي  
الي تتنون من سندات مرتفعة اجلود ، أي الي تولد عائدا   من فضذ   نسبيا   ولننها تنطـوي علـ  درجـة 

 .(72)اقل من امل اطر
: الصناديق املرواز ة   :(31)اثلثا  

ويقصد  ـا الصنـادي  التـ  تتنـون حمفظـة األورا  املـالية فيهــا مــن مـ ي  مــن األســهم العاديــة واألورا  
املاليـــة األخـــرى  ات الـــدخل االـــدد ال ابـــت م ـــل الســـندات احلنوميـــة والســـندات الـــي تصـــدرها منشـــذت 

 إىل أسهم عادية واألسهم املمتاز . األعما  والسندات القابلة للتحويل 
وعلي  يطل  عل  ه ه الصنادي  ايضا   الصنادي  املنوعـة أي صـنادي  الفظـة مرنـة تـوزع فيهـا األصـو  

  ي  تساهم يف رف  العوائد اإلمجالية وحتقي  منو يف األمد الطويل ابالست مار يف

                                                        
28  - Justin Paul, Management Of Banking And Finanical Services 2nd Edtion, Dorling Kindesley, 

India, 2010,p52. 
ــــــراهيم العــــــامري -انظــــــر: د -19 ــــــ  اب ــــــة اجلامعــــــة ،الطبعــــــة االوىل ، مارادار  حمــــــاف  االســــــت،حممــــــد عل  ،1121 ،بغــــــداد ،منتب

االســوا  ،عبـد احلفــي  عبـد الرحيم-كــ لك انظـر:د،9ص،1127،زكـا  صــنادي  املؤشـرات،حممــد بـن ابراهيم-كـ لك انظـر:د،776ص
 .225ص ،الطبعة االوىل،والسياسات النقدية يف اخللي 

 .211ص ،مصدر ساب  ،عبد املقصود ن ي  -انظر: د -71
بـدون سـنة ، االردن ،عمان ،دار وائل للنشر،ادار  االاف  االست مارية احلدي ة ،فاي  تيم -مطر و د حممد -انظر: د ك لك -72

 .44ص ،طب 
 .768ص،1122 ،سورا ،ادار  االست مارات واالاف  االست مارية ،ايد العل  -قاسم ود عبد الرزا  -انظر: د -71
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: صناديق سوق الن د:   -رابعا  
ي تتنون من تشـنيلة مـن األورا  املاليـة قصـري  األجـل عـاد  مـا تتـداو  يقصد   ه الصنادي  تلك ال

يف ســو  النقــد أي تلــك الــي ينـــون اتريــخ اســتحقاقها اقــل مــن ســـنة م ــل شــهادات االســت مار والودائـــ  
 . (77) وشهادات االدخار

 امل صد الثاين: صناديق االسرثمار مت حي  أساليب إدار  حمايظ ا
 وفقا   ألسالي  اإلدار  املست دمة يف إدار  حمافظها إىل نوعن تا:  تنقسم صنادي  االست مار

 صناديق اسرثمار ت ليدية:  -ا ال   
وه  تلك الي يقو  فيها مدير االست مار إبدار  حمفظة األورا  املاليـة أبسـلوب تقليـدي حيـ  يقتصـر 

  االست مار وابلتـايل يقـو  بتعـديل أوزان دوره عل  اختيار األورا  املالية الي يراها أك ر تطابقا   م  أهدا
لتوقعاتـــ  لنـــل مـــن اجتاهـــات البورصـــة وأســـعار الفائـــد  وأســـعار الصـــر   الفئـــات امل تلفـــة يف االفظـــة وفقـــا  

 وتنقسم ه ه الصنادي  إىل صنادي  أسهم وصنادي  سندات. 
 صناديق اسرثمار كمية:  -اث يا   

ر إبدار  حمفظة األورا  املالية أبسالي  كميـة تعتمـد علـ  وه  الصنادي  الي يقو  فيها مدير االست ما
 است دا  النما ج الراضية. 

 امل صد الثال : صناديق االسرثمار  ي ا   ألهداي ا
 تنقسم صنادي  االست مار وفقا   ألهدافها إىل األنواع االتية:

: صناديق النمو   ا ال  
ئـــد مســـتقبل  كبـــري بـــدال مـــن العائـــد اجلـــاري  ـــد  هـــ ه الصـــنادي  إىل حتقيـــ  منـــو طويـــل األجـــل وعا

 املنظور.
و لك ابلعمل عل  حتقي  حتسن يف القيمة السوقية للتشنيلة الي يتنون منهـا الصـندو  أي لـ ورا  

 املالية املنونة الفظة الصندو . 
ا   وعاد  ما تشتمل حمفظـة األورا  املاليـة يف هـ ه الصـنادي  علـ  أسـهم عاديـة يف منشـذت متتلـك افاقـ

أعلــ  للنمــو م ــل املنشــذت الــي تتبــ  سياســات متقدمــة وأ ــاث من فــة الخــرتا  أســوا  جديــد  او الــي 
يف املبيعات واألرابح االتج    مضطردا    . (76)تظهر سجال ا منوا  

: صناديق النمو  الدة :   -اث يا  
النموالرأمسـايل طويـل   د  ه ه الصنادي  فضال   عل  االافظة عل  أصـوهلا وحتقيـ  دخـل دوري، إىل

 . (75)ومتوس  األجل م  اقل قدر من امل اطر السوقية املتوقعة 

                                                        
 .241ص  ،مصدر ساب  ،يف البورصة املصرية والبورصات العربيةدليل االست مار  ،م  قاسم -انظر: د -77
 .215ص  ،مصدر ساب  ،مربوك ن ية عبد املقصود -انظر: د -76
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: صناديق ادار  الضريبة:   -اثلثا  
يقصد   ه الصنادي  تلك الـي ال تـقو  ابلتوزيعـات الر ية علـ  املسـت مرين بــل تقـو  إبعـاد  است مــار 

علـ  أسـهم أضافية مبـا يــعاد  قيمتــها وابلتـايل لـيس هنـاك مـا يتولد مـن أربـاح فـ  مقـابل حصو  املست مر 
حمل لدف  املست مر للضـريبة طاملـا م لصـل علـ  توزيعـات نقديـة فالضـريبة تسـتح  فقـ  عنـد بيـ  األسـهم 

 . (74)وحينئ  ينون وعاؤها متم ال   يف الفر  بن حصيلة البي  واملبلو األصل  للمست مر
 االسرثمار مت حي  حتم  العمي  لركلفة لبي  امل صد الراب : أ واع صناديق

 تنقسم صنادي  االست مار  س  حتمل العميل لتنلفة البي  إىل نوعن: 
: صناديق اسرثمار حمملة:  -ا ال  

وهــ  صــنادي  تقــو  بتســوي  إصــدارا ا مــن الواثئــ  يف منافــ  توزيــ  )الداللــة وغريهــا( يف مقابــل رســو  
  .(73)رتي الوثيقة، وب لك يتحمل تنلفة الدعاية والرتوي  شراء يدفعها املست مر ال ي يش

: صناديق اسرثمار غري حمملة:  -اث يا  
وه  صنادي  تقو  بتسوي  أسهمها ابإلعالن عنها والدعاية والرتوي  هلـا يف وسـائل اإلعـالن امل تلفـة 

 . (78)ومن مث ال يتحمل املست مر رسوما   للشراء 
 ين لصناديق االسرثمارالفرع الثاين: الركييف ال ا و 

ان صنادي  االست مار تت   شنل شركة مساتة برأ  ما  نقدي وتتمت  ابلش صية املعنوية املستقلة 
 وتتداو  واثئقها يف سو  األورا  املالية. 

عل  انـ  ل جيـ  ان يت ـ  صـندو   2991( لسنة 95فقد ن  قانون سو  رأ  املا  املصري رقم )
 . (79)تة برأ  ما  نقديلاالست مار شنل شركة املسا

وقد جاءت الالئحـة التنفي يـة للقـانون املـ كور إبحنـا  قاطعـة فيمـا يتعلـ  ابلشـنل القـانوين لصـنادي  
 االست مار عل  ان : 

 من ه ه الالئحة، تتوىل شركات املسـاتة الـىت تؤسـس وفقـا    237م  عد  اإلخال  أبحنا  املاد  ل 
 .(61)  مار أو أك ر وفقا للضواب  الىت تضعها اهليئةلألحنا  ه ا القانون طرح صندو  است

                                                                                                                                            
35  - Bharati V.Pathak, Investmants Analysis And Management, John Wley & Sons, U.S.A, 2009, P 

612. 
 .34ص ،مصدر ساب  ،شديفاتعل  ابراهيم ال -د ،عبد اجلواد حممد عو  -انظر: د -74
 ،1119 ،مصــر ،دار الفنــر اجلــامع  ،بورصــات االورا  املاليــة ،كمــا  طــ  وشــريف مصــطف  كمــا  طــ   مصــطف -انظــر:د -73

 .85ص ،مصدر ساب  ،حممد شلهوب-.ك لك انظر: د213ص
الــــدار  ،اخليــــارات( -واثئــــ  اســــت مار –ســــندات  –اســــهم )االســــت مار يف االورا  املاليــــة  ،الغفــــار حنفــــ  عبــــد -انظــــر: د -78
 .617ص ،1111 ،مصر ،اجلامعية
 .سو  رأ  املا  ( من قانون75املاد  ) -79
 ( من الالئحة.267املاد  ) -61
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( مـن قـانون سـو  رأ  املـا  املصـري السـالف الـ كر للبنـوك وشـركات التـأمن 62وقد أجازت املاد  )
ان تقو  إبنشاء صنادي  است مار برتخي  من اهليئة العامة لسو  املا  بعد موافقة البنـك املــرك ي املصـري 

 ابة عل  التأمن  س  األحوا  ابعتبارتا اجلهة القطاعية امل تصة   ا اجملا . او اهليئة العامة للرق
أحالت ه ه املاد  اىل الالئحة التنفي ية يف تنظـيم إجـراءات الرتخـي  وأحنـا  وضـواب  مباشـر   لـك 

 النشاط وإشرا  اهليئة علي .
تيـة الـي يـدخل ضـمن أغراضـها انـ : ل جيـوز لشـركات املسـاتة النوياما املشرع النويي فقد ن  علـ  

است مار األموا  حلساب الغري ان تنشم صنادي  است مار مالية وعقاريـة مشـرتكة ينـون للنـويتين وغـريهم 
  .(62)ح  االشرتاك فيها ل

فاملشـــرع النـــويي تطلـــ  شـــروطا   معينـــة لقيـــا  صـــندو  االســـت مار، أتهـــا ان ينـــون املؤســـس شـــركة 
 حدات الصندو  يف اكتتاب عا  جلمهور املدخرين. مساتة وان تطرح ه ه الشركة و 

اما يف ملل القـانون السـعودي فـال تت ـ  الصـنادي  االسـت مارية شـنل شـركة مسـاتة بـل هـ  صـنادي  
اتبعـــة للمصـــار ،وابلتايل فهـــ  ليســـت  ات ش صـــية اعتباريـــة معنويـــة وعليـــ  فـــال  مـــ  مســـتقلة هلـــا عـــن 

 . (61)املصر  املؤسس هلا وال ي قا  إبنشائها 
شــركات املســاتة  ات الوضــ  اخلــاص الــي  ــد  اىل الوممــا تقــد  جنــد ان صــندو  االســت مار إحــدى 

جتمي  املدخرات واست مارها بصفة رئيسية يف شراء وبي  األورا  نيابة عن أصحا ا لتحقي  عائد اكـرب ممـا 
 حتقق  أوج  االست مار األخرى م  ختفيب عنصر امل اطر . 

 انوين للعالقات التعاقدية الي ترب  أطرا  صندو  االست مار فه :اما عن التنييف الق
 العمقة بني املدير  الصند ق:  -أ

ارية  ات مسـؤولية حمــدود  وهـو ينـون علــ  ـصـندو  االسـت مار هـو مؤسســة تتولـد عنـ  ش صــية اعتبـ
وىل، وهـم عـدد يلـة األسـهم مـن الفئـة األو  (67)ن مـن يلـة األسـهماحمدود  هلـا نوعـاو صفة شركة مساتة 

قليل من األفـراد لملـون أسـهما   ات قيمـة امسيـة من فضـة )دوالر واحـد مـ ال (، ويلـة األسـهم مـن النـوع 
 ال اين وهم املست مرون ال ين لصلون عل  أرابح الصندو  ويتحملون خسائره.

جـد حلاجـة إن يلة األسهم من النـوع األو  والـ ي مت ـل مسـاتا م رأ  مـا  املؤسسـة )وهـو ضـئيل و 
التســجيل لشــركة  ات مســؤولية حمــدود (، هــم الــ ين يوقعــون عقــد اإلدار  مــ  أحــد األفــراد أو املؤسســات 

 املت صصة يف جما  نشاط الصندو .
فمــدير الصــندو  ال يــرتب  بعالقــة مباشــر  مــ  املســت مرين فيــ . إ  أن عالقتــ  هــ  مــ  الصــندو   اتــ  

 وهو أجري للصندو  لصل عل  أجر  مقطوعة لقاء اإلدار . ال ي مي ل  يلة األسهم من النوع األو ،

                                                        
 املالية.( يف شأن تنظيم تداو  األورا  2991( لسنة )72رقم ) ( من املرسو  ابلقانون النويي4املاد  ) -62
 .211ص  ،انظر: عبد ي الشبيل ، مصدر ساب  -61
 .95ص ،1113 ،االردن ،دار النفائس،الطبعة االوىل ،االاف  املالية االست مارية ،انظر: ايد معج  العتييب -67
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 العمقة بني الصند ق  املسرثمريت: -ب
املست مرون مساتون يف الصـندو  لنـنهم ال يباشـرون إدارتـ  وال يقومـون أبنفسـهم ابملقاولـة مـ  املـدير 

تنون من يلة األسهم ال ي وتار االست مارات هلم وإمنا يسندون  لك إىل جملس إدار  الصندو  وال ي ي
 من النوع األو  وهم يقو  بدوره إبسناد  لك إىل أحد البنوك غالبا . 

فالصندو  عندئٍ  وكيـل عـن أولئـك املسـت مرين وهـو لصـل مقابـل وكالتـ  علـ  نسـبة مئويـة مـن صـايف 
عنـد  إال أن  لـك األجـر ال ينـون معلومـا  عنـد مباشـر  العمـل بـل ،موجودات الصندو . فه  وكالة أبجر

 .(66)انتهائ 
 العمقة بني الصند ق  األمني: -ج

لنل صندو  من ه ه الصـنادي  االسـت مارية، وصاصـة يف حـا  كونـ  صـندوقا  ل سـهم أو السـندات، 
تـــودع لديـــ  ، امـــن لالســـت مار، فهـــو لفـــ  واثئـــ  الصـــندو  ويـــدير أموالـــ  ويباشـــر عمليـــات البيـــ  والشـــراء

 تتحق  مـن العمليـات والوديـ  غالبـا  أحـد املصـار  النبـري  املت صصـة الفوائب من األموا  والسيولة الي
يف ه ه املسألة، وليس لومليفة الودي  صفة حمدد  فرمبا مشلت مجيـ  مـا  كـر ورمبـا اقتصـرت علـ  جـ ء مـن 

 .(65) لك
 المبحث الثاني: تأسيس صندوق االستثمار 

الخـرى حسـ  التشـري  اخلـاص  يتأسس صـندو  االسـت مار مبوجـ  عقـود  سيسـية ختتلـف مـن دولـة
أمرينـ  بعقـد الرتسـت امـا يف القـانون الفرنسـ  فتعـر  بنظـا   – ا فتعر  ه ه العقود يف النظا  االجنلـو 

 اإلدار ، بينما يف القوانن العربية فتعر  أبنظمة الصندو .
صـ  فاما عقد الرتست فيتنون من ثالثة أطرا  هم مؤسس الصندو  وأمن االست مار ومقـدمو احل

، اما يف ملل  –)املست مرون( وه ا النظا  معرو  يف النظا  االجنلو  أمرين ، و لك ما سنعر  ل  الحقا  
القـانون الفرنســ  فينشــأ مببــادر  مشـرتكة لنــل مــن شــركة االدار  واملــودع لديـ  حيــ  يؤســس االخــريان نظــا  

 الصندو  وال ي ينظم الي  حاملو احلص  مبجرد اكتتا م فيها.
( فــان صــندو  االســت مار 2991( لســنة )95نســبة للقــانون املصــري فانــ  طبقــا للقــانون رقــم )امــا ابل

يتعن ان يت   شنل شركة مساتة وابلتايل فان  سيس الصندو  يقتض  شروط استيفاء شـركة املسـاتة 
 اي شركة الصندو . 

حدي ـ  عـن  سـيس  در االشـار  اىل ان املشـرع النـويي تنلـم عـن نظـا  الصـندو  وهـو بصـددجته ا و 
صـــنادي  االســـت مار كمـــا تنلـــم املشـــرع املصـــري، وهـــو يف نفـــس الصـــدد عـــن النظـــا  التأسيســـ  للصـــندو  
فضـــال   عـــن حدي ـــ  عـــن نظـــا  اإلدار  الـــ ي يعقـــد بـــن شـــركة الصـــندو  ومـــدير االســـت مار وعليـــ  قســـمنا 

 جراءات ترخيص .املبح  اىل مطلبن نتناو  يف االو  العقود التأسيسية للصندو  وال اين ا

                                                        
 .28ص  ،عن سو  االورا  املالية اللييب دليل صنادي  االست مار الصادر -66
 .25ص  ،عن البورصة املصرية نب   عن صنادي  االست مار الصادر -65
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 العقود التأسيسية لصندوق االستثمار :املطلب األول
ختتلــف التشــريعات املقارنــة يف تســمية العقــود التأسيســية لصــندو  االســت مار، فتعــر  هــ ه العقــود يف 

أمرينــ  بعقــد الرتســت امــا يف القــانون الفرنســ  فتعــر  بنظــا  اإلدار ، بينمــا يف القــوانن  –النظــا  االجنلــو 
 ة فتعر  أبنظمة الصندو ، وفيما ية بيان ما تقد : العربي

 أمريكي –الفرع األ  : ع د التست يف النظام االجنلو 
أمرينــ  فيمــا يعــر  بعقــد ترســت  –يتم ــل العقــد التأسيســ  لصــندو  االســت مار يف النظــا  االجنلــو 

االسـت مار امـواال   سـائلة او االست مار وقد عرف  البعب ابن  العقد الـ ي مبقتضـاه يقـد  املؤسـس إىل أمـن 
ماليـــــة وينقـــــل اليـــــ  حـــــ  ملنيتهـــــا  ـــــد  تنـــــوين حافظـــــة أورا  ماليـــــة وإدار ـــــا وترتيـــــ  منافعهـــــا  اوراقـــــا  
للمســـتفيدين، ويـــتمح  عـــن جمموعـــة عالقـــات عقديـــة متشـــابنة تقـــو  علـــ  االرتبـــاط الـــالز  بـــن مـــدير 

 دين والدفاع عنها. الصندو  وأمن االست مار فيما يتعل  بتحقي  مصاحل املستفي
واألصل ان أطرا  عقد ترست االست مار يتمتعون  رية حتديد الشروط الي جيـ  إتباعهـا يف مباشـر  

أمرين  كتابة عقد  –نشاط الصندو  سواء كان العقد منتوب او شفوي حي  م يوج  النظا  االجنلو 
 الرتست اال ا ا كان منشئا   ملباشر  حقو  عقارية.

جار عل  كتابة عقد ترست االسـت مار نظـرا   لتعقـد شـروط  مـن جهـة ورغبـة يف تفـادي  غري ان العمل
 أي ن اع ي ور بشأن وجود الرتست او شروط مباشر  املؤسس او أمن االست مار لنشاطهما. 

ويعتــرب عقــد الرتســت مــن العقــود النمو جيــة  لــك ان عقــود ترســت االســت مار تنــاد تنــون واحــد  يف 
ــــ ي يرجــــ  اىل انب ــــا  شــــروطها مضــــموهنا ســــواء يف  ــــوالات املتحــــد  األمرينيــــة األمــــر ال اننلــــرتا او يف ال

األساســـية مـــن أحنـــا  القـــوانن واللـــوائح والقـــرارات املنظمـــة لصـــنادي  االســـت مار يف هـــاتن الـــدولتن وهـــ  
 . (64)أحنا  مستمد  من فنر  واحد  ه  فنر  الرتست 

 لفر سي الفرع الثاين:  ظام اإلدار  يف ال ا ون ا
الفرنس   نواوج  القانو  ،(63)يقو  القانون الفرنس  فيما و  صنادي  االست مار عل  فنر  الشيوع 

( مـن القـانون الفرنسـ  لالسـت مار 5وجود ما امساه بنظا  صندو  االسـت مار و لـك مبـا نـ  عليـ  املـاد  )
اإلدار  )مؤسس الصندو ( من ان ل حتدد حقو  املالك املشتاعن وشركة 2953ديسمرب  18الصادر يف 

                                                        
بـن مؤسـس الصـندو  وأمـن االسـت مار يف بدايـة إنشـاء الصـندو   ست االست مار ولئن كـان ينعقـدم  مالحظة ان عقد تر  -64

بطريقـة ترســت التملــك فـان املــدخرين ينضــمون اىل هـ ا العقــد مبجــرد اكتتــا م يف الواثئـ  الــي يصــدرها الصـندو  لتم يــل احلصــ  بعــد 
ا يف حالــة إنشــاء الصــندو  بطريقــة ترســت املــا  الفــوري فــان العقــد التحقــ  مــن اســتيفاء الشــروط العامــة الالزمــة لصــحة االكتتــاب امــ

صــنادي   ،حســين املصــري -د :للم يــد انظــر ،يف البدايــة بــن املــدخرين ومؤســس الصــندو  مث ينضــم إليــ  أمــن االســت مار املـ كور ينعقــد
 .138ص ،مصدر ساب  ،االست مار املشرتك

 ،2993 ،القـــاهر  ،دار النهضـــة العربيـــة (،اإلفـــال  وعمليـــات البنـــوك) القـــانون التجـــاري ،عصـــا  حنفـــ  حممـــود -انظـــر: د -63
 ـــ  بعنـــوان ل زكـــا  الصـــنادي  االســـت مارية لمقـــد  للمعهـــد العـــايل  ،حســـن بـــن غالـــ  بـــن حســـن آ  دائلـــة :. وكـــ لك انظـــر231ص

 .21ص ،1111 ،جامعة اإلما  حممد بن سعود اإلسالمية ،للقضاء
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ل مباشر  عمليات صندو  وأمن االست مار )البنك الودي ( يف نظا  يضع  املؤسس ابالتفا  م  األمن قب
  .لاالست مار

ومبوجــ  هــ ا الــن  جيــ  اشــرتاك أمــن االســت مار مــ  شــركة االدار  يف وضــ  نظــا  الصــندو  وبغــب 
 أمرين .  -ل يف النظا  االجنلوتلرتسعقد ان تسميت  يقو  ه ا النظا  مقا  لالنظر ع

وكمــا جيــ  لوجــود هــ ه الواثئــ  كعقــود  سيســية لصــندو  االســت مار قبوهلــا مــن جانــ  املنتتبــن يف 
الواثئ  الي يصدرها ل ا فان الفق  الفرنس  يستل    لك ايضا   ابلنسبة لنظا  صندو  االست مار يف فرنسا 

م يف الواثئـ  املـ كور  أصـبحوا مالكـا   مشـتاعن ألمـوا  الصـندو  ومىت قبل املدخرون هـ ا النظـا  ابكتتـا 
بعــد قيامــ  وهــ  مســألة هامــة جيــ  حتديــدها يف نظــا  الصــندو  ابعتبــار مقــدم  احلصــ  طرفــذ اثل ــذ يف 

 . (68)النظا  اىل جان  املؤسس وأمن االست مار

 الفرع الثال :  ظام الصند ق يف ال وا ني العربية
ي عن نظا  الصندو  وهو بصدد حدي   عن  سيس صنادي  االست مار كما تنلم تنلم املشرع النوي

املشرع املصري، وهو يف نفس الصدد عن النظا  التأسيس  للصندو  فضال   عن حدي   عن نظا  اإلدار  
 ال ي يعقد بن شركة الصندو  ومدير االست مار. 

  األساس  لصندو  االست مار املعلومات فقد ن  القانون النويي عل  ان  ل جي  ان يتضمن النظا
الضـرورية الــي تسـاعد املســت مرين علــ  اختـا  قــرار سـليم ومــدرو  صصــوص االسـت مار املقــرتح وان يســتويف 

  -البيا ت التالية كحد أدر:
مراقــــ   -6اســــم مــــدير الصــــندو  وعنوانــــ . -7اســــم الصــــندو .  -1 الصــــندو .ونــــوع شــــنل  -2

عملـــة  -3رأمســـا  الصـــندو ، ونظـــا  ســـداده. -4مـــد  الصـــندو . -5و .اســـت مار وأمـــن حفـــ  الصـــند
أهـــدا   -21تشـــنيل ونظـــا  جملـــس إدار  الصـــندو . -9أحنـــا  مجعيـــة يلـــة الوحـــدات. -8الصـــندو .

الفـــرتات ال منيـــة  -21طريقـــة حتويـــل أو إصـــدار واســـرتداد وحـــدات الصـــندو . 22 الصـــندو  االســـت مارية.
بدايــــة الســـــنة املاليــــة للصـــــندو   -26حــــل وتصـــــفية الصــــندو .حـــــاالت  -27لالســــرتداد )إن ُوجــــدت(.

ــــة الشــــرعية ابلنســــبة للصــــنادي  املــــرخ  هلــــا ابلعمــــل وفــــ  أحنــــا  الشــــريعة  -25وهنايتهــــا. ــــ  الرقاب منت
بيان يفيـد أبن  -28آلية احتساب صايف قيمة الوحد . -23أسالي  وخماطر االست مار. -24.اإلسالمية

 .بيا ت أخرى تطلبها اهليئة أية -29.يئةاهلمدير الصندو  مرخ  ل  من 
ومن هنا جند ان املشرع النويي قد حرص عل  ان يعاجل نظا  الصـندو  كافـة القواعـد األساسـية الـي 
حتنم العالقة بن شركة اإلدار  وأمن االست مار والشركاء سواء ما تعل  ابحلقو  او االلت امات وقد اوج  

 ر   سيس الصندو  وض  نظام  ابالتفا  م  أمن االست مار. عل  شركة اإلدار  الي تت   مباد
أوجبـت اختـا   ( مـن القـانون75اما يف القانون املصري فقد سب  وقـدمنا ان املشـرع املصـري يف املـاد  )

صندو  االست مار شنل شركة مساتة ويقتض   لك اختا  اإلجراءات التأسيسية هل ه الشركة ان م تنن 

                                                        
 .183ص ،مصدر ساب  ،االست مار املشرتكصنادي   ،حسين املصري -د :انظر -68
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ندو  االسـت مار  مساتة قائمة من قبل وجي  اختا  اإلجراءات التأسيسية لشـركة صـ شركة الصندو  شركة
  للقانون.    كشركة مساتة طبقا

 األستثمار صندوق بإنشاءالرتخيص  : إجراءاتالثاني طلبامل
فرضت القوانن املقارنة إجراءات معينة لغر  الرتخي  بتأسيس صنادي  االست مار و لك من خال  

 لك متضــمنا   املعلومــات واملســتندات املطلوبــة ال ســيما نســ ة مــن نظــا  الصــندو  الــ ي تقــدمي طلــ  بــ
يتضـــمن التعاقـــد بـــن اجلهـــة املصـــدر  واملســـت مرين وكـــ لك نســـ ة مـــن النتيبـــات والنشـــرات الدعائيـــة الـــي 

 ستطرح عل  مجهور املست مرين. 
فاقية مربمة م  اجلهات الي هلا عالقة إضافة اىل البيا ت اخلاصة ابملدير املسؤو  عن الصندو  وأية ات

مــ  الصــندو  ال ســيما األمــن علــ  الصــندو  ومتعهــد تغطيــة االكتتــاب ومتعهــد إعــاد  شــراء الوحــدات 
واملوزعـون ومـدير االسـت مار او مستشــار االسـت مار واالاسـ  القـانوين، وكــ لك بيـان األتعـاب والعمــوالت 

  .(69)ات  ات العالقة الي ستحصل عليها جهة اإلصدار وابق  اجله
( اختا  صندو  االست مار شنل شركة مساتة ومىت 75ويف القانون املصري اوج  املشرع يف املاد  )

اســتوفت شــركة صــندو  االســت مار شــنلها كشــركة مســاتة عاملــة يف جمــا  األورا  املاليــة جــاز هلــا التقــد  
 بطل  الرتخي  إبنشاء الصندو . 

لـك مـن  يها ىف املاد  السابقة اال بعد احلصو  عل  تـرخي  ىف لملنصوص عال جيوز م اولة األنشطة ا
ويضـ  جملـس ادار  اهليئـة منـو ج الرتخـي  وبيـا ت السـجل  اهليئة والقيد ابلسـجل املعـد لـديها هلـ ا الغـر 

  .(51)وعل  رئيس اهليئة وقف اي نشاط خاض  الحنا  ه ا القانون 

 المبحث الثالث: ادار  صندوق االستثمار

م تعـ  التشـريعات امل تلفــة للمسـت مرين يف الصـندو  احلــ  يف التـدخل إبدارتـ  رغــم إهنـم يشــاركون يف 
نتائ  است مارات  سواء كانت ر ا   ا  خسار  وإلزالة امل اطر الي يتعر  هلا املسـت مر وحـىت لمـ  املشـرع 

نشـاط  إىل إحـدى اجلهـات مصاحل أصحاب واثئ  االست مار فقد اوج  علـ  الصـندو  ان يعهـد إبدار  
 املت صصة والي يطل  عليهال مديراالست مار ل. 

ومــن هنــا ار ينــا ان نتنــاو  يف هــ ا املبحــ  القواعــد اخلاصــة بتنــوين عقــد إدار  نشــاط الصــندو  يف 
املطلـ  االو  امــا ال ــاين فقـد خصصــناه لدراســة الرقابـة علــ  عقــد اإلدار  وال الـ  لبحــ  القواعــد املتعلقــة 

  مدير االست مار و لك كاالة:بتعين

                                                        
كليـة القـانون   ،صـنادي  االسـت مار اإلسـالمية ل دراسـة فقهيـة ل املـؤمتر العلمـ  الرابـ  عشـر ،عبـد السـتار أبـو غـد  -انظـر: د -69
 .2999 ،جامعة اإلمارات العربية املتحد  ،والشريعة
 (.2991)لسنة  (95)سو  رأ  املا  رقم  ( من قانون18املاد  ) -51
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 املطلب األول: القواعد الخاصة بتكوين عقد إدارة نشاط الصندوق
التـــ ا  املـــدير  نيـــنظم عقـــد إدار  الصـــندو  العالقـــة بـــن صـــندو  االســـت مار ومـــدير االســـت مار ويتضـــم

 بتنوين وإدار  األورا  املالية الي ميلنها الصندو . 
 من ان : يناألرد املشرعما جاء ب   ه او 
است مارات صندو  االست مار املشرتك مدير است مار مرخ  مبوجـ  عقـد يـرب  بينـ   إدار يتوىل  -أل 

وبن صندو  االست مار املشرتك ووفقا للشروط املنصوص عليها يف التعليمات الي يصدرها اجمللـس، علـ  
 . (52)ل   ماريةه ا العقد ملوافقة املساتن او يلة الوحدات االست أبرا وض   أن

واوجــــ  املشــــرع املصــــري علــــ  الصــــندو  ان يعهــــد إبدار  نشــــاط  كلــــ  إىل جهــــة  ات خــــرب  يف إدار  
 .(51)صنادي  االست مار ويطل  عل  ه ه اجلهة اسم ل مدير االست مار 

الن املدير  (57) ر است مارـأن ينون لدى نظا  االست مار اجلماع  مدي وك لك اشرتط املشرع النويي
ر التساؤ  حـو  الطبيعـة القانونيـة لعقـد ا ببي  وشراء األورا  املالية الي ميلنها الصندو . ومن هنا يُ  يقو 

 .(55)ان عقد إدار  نشاط صندو  االست مار هو عقد وكالة  (56)اإلدار ،فريى جان  من الفق  
الوكيـل بتصـر  و لك عل  أسا  ان ما ميي  عقد الوكالة عن سائر العقـود األخـرى هـو أن حملـ  قيـا  

قــانوين حلســاب املوكــل ولــو كــان قيامــ   ــ ه التصــرفات يقتضــ  أداء بعــب األعمــا  املاديــة ويتمتــ  مــدير 
االســت مار ابســتقال  ات  يف قيامــ  ابإلعمــا  املوكلــ  اليــ  بشــرط مراعــا  النصــوص القانونيــة الــي تــنظم هــ ا 

 عمل م  صندو  االست مار.  العمل ومن مث ال مينن اعتبار مدير االست مار مرتب  بعالقة
ــــ   ــــيس عــــن املســــت مرين أصــــحاب واثئ ــــل عــــن صــــندو  االســــت مار ول ومــــدير االســــت مار يعمــــل كوكي
االســت مار الــ ين لــيس هلــم حــ  االشــرتاك يف اإلدار  او اختيــار مــدير االســت مار وإمنــا يقتصــر دورهــم علــ  

ت مارات الصـندو  او رفــب  لــك إ ا م قبـو  نشــر  االكتتــاب مبـا فيهــا مــدير االسـت مار واالنضــما  إىل اســ
 يوافقوا املدير. 

ووض  عقد اإلدار  ال ي ينظم عالقـة الصـندو  مبـدير االسـت مار للقواعـد العامـة لعقـد الوكالـة و لـك 
فيمـا م يـرد بشــأن  نـ  خـاص وعلــ   لـك جيــ  لصـحة هـ ا العقــد ان تتـوافر لـ  األركــان والشـروط املقــرر  

يــ ه  رأي فقهــ  آخــر إىل حتديــد هــ ا العقــد بشــنل أك ــر دقــة مــن ســابق   يف حــن ،(54)لعقــد الوكالــة 

                                                        
 .(1111( لسنة )3( من قانون األورا  املالية رقم )217املاد  ) -52
 (.2991( لسنة )95من الالئحة التنفي ية لقانون سو  رأ  املا  رقم ) (244املاد  ) -51
 (.1121( لسنة )3الالئحة التنفي ية للقانون النويي رقم ) ( من38املاد  ) -57
عيــل الرقابــة الشــرعية واملاليــة علــ  صــنادي  االســت مار اإلســالمية املــؤمتر العلمــ  مــنه  مقــرتح لتف ،شــحات  حســن -انظــر: د -56

 .26ص  ،اململنة العربية السعودية،2999 ،جامعة ا  القرى ،ال ال  لالقتصاد اإلسالم 
نفسـ  يف  ه مقـا عقـد يقـيم بـ  شـ   غـري ( أبهنا: )913( يف املاد  )2952( لسنة )61العراق  رقم ) عرفها القانون املدين -55

 (.تصر  جائ  معلو 
 .12 -29ص  ،2999 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،املرك  القانوين ملدير االست مار ،السيد قرمان عبد الرين -انظر: د -54
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و لــك للتشــاب  بــن تعريــف عقــد الوكالــة ابلعمولــة والعقــد الــ ي تربمــ  (53)ابلقــو  انــ  عقــد وكالــة ابلعمولــة 
شركة اإلدار  م  صندو  االست مار ال سيما أن كال العقدين يقومان عل  االعتبار الش صـ  الن املوكـل 

إدار  الصندو  إمنا يتعاقدان بناءآ عل  ثقة ومعرفة سابقة بينهما وبناءآ عل  ما متلن  شركة اإلدار  وشركة 
 من قدرات فنية حمرتفة. 

بينمـا يـ ه  جانــ  اثلـ  مـن الفقــ  اىل تبـين فنــر  وجـود عقـدين مســمين داخـل عقــد إدار  األورا  
  ان هـ ين العقـدين أساسـيان يف عقـد اإلدار  وال املاليـة وتـا عقـد الوكالـة وعقـد املقاولـة ويـرى هـ ا اجلانـ

يوجد تداخل بينهما، حي  لتف  كل عقد منهما بسـمات  املميـ   لـ  كمـا انـ  ال مينـن جت ئـة عقـد اإلدار  
ألحــدتا أي أن عقــد اإلدار  يــتم تنفيـــ ه ابســت دا  عقــدي الوكالــة واملقاولــة ويستنـــد هــ ا الــرأي يف وجـــهة 

 دالعقــد يتضــمن تصـــرفات قانونيــة وماديــة معــا   وعلــ   لـــك فــان العقــد يعتـــرب عقــ النظــر هــ ه إىل أن حمــل
 .(58)وكـالة ابلنسبة للتصـرفات القانونية بينـما يعترب عقد مقاولة ابلنسبة للتصرفات املادية 

ي والواق  ان مجي  اآلراء السابقة جتد اساسا   هلا يف طبيعـة العالقـة بـن صـندو  االسـت مار ومـديره والـ
تلقــ  بظالهلــا علــ  هــ ا العقــد إال انــ  ال مينــن اعتبــار عقــد إدار  الصــندو  جمــرد عقــد وكالــة دون حتديــد 

 ملاهية ه ه الوكالة م  األخ  ابالعتبار مهنية وحرفية الوكيل لمدير االست مارل. 
 املطلب الثاني: الرقابة على عقد اإلدارة 

ر ســواء يف العالقــة بــن طرفيــ  وتــا شــركة الصــندو  نظــرا   ألتيــة عقــد إدار  نشــاط صــندو  االســت ما
ومــدير االســت مار او ابلنســبة للمــدخرين أصــحاب واثئــ  االســت مار الــي أصــدرها الصــندو  فقــد خولــت 

 للهيئة العامة لسو  املا  سلطة الرقابة عل  ه ا العقد.  (59)الالئحة التنفي ية للقانون املصري 
املــ كور الــي تتــوىل اإلشــرا  والرقابــة علــ  تنفيــ  أحنــا  القــانون  و لــك ابعتبــار أن هــ ه اهليئــة اجلهــة

لـــ  وتفــر  اهليئـــة رقابتهـــا علـــ  العقـــد منــ  الرتخـــي  للصـــندو  ببدايـــة نشـــاط   والقــرارات الصـــادر  تنفيـــ ا  
 وك لك يف أثناء حيات  إ ا مت استبدا  املدير أو تعديل العقد ال ي يربط  بشركة الصندو . 

( علــ  الصــندو  244اوجــ  املشــرع املصــري يف الئحتــ  املــ كور  انفــا   يف املــاد  )ويف مجيــ  األحــوا  
إخطار اهليئة بصور  من ه ا العقد قبل تنفي ه لن  تفر  اهليئة رقابتها عليـ  وتتأكـد مـن اتفـا  أحنامـ  

  مخسة عشـر م  القانون والقرارات الصادر  تنفي ا   ل  وتلت   اهليئة إببال  الصندو  برأيها يف العقد خال
  .(41)يوما   من اتريخ إخطارها بصور  من العقد 

                                                        
( لســـنة 22( وال قـــانون تنظـــيم الوكالـــة والوســـاطة التجاريـــة رقـــم )2986( لســـنة )71التجـــار  العراقـــ  رقـــم ) م يـــرد يف قـــانون -53

( و لـك بقوهلـا ل 2987( لسـنة )81( مـن قـانون النقـل رقـم )34( تعريف للوكالة ابلعمولة امنا جاء تعريفـذ هلـا يف نـ  املـاد  )2987)
 ...ل..عقد يلت   مبقتضاه الوكيل لقاء عمولة ان يرب  ابمس  حلساب موكل 

دار  ،را  املاليـــة وصـــنادي  االســـت ماررقابـــة ســـو  املـــا  علـــ  إدار  حمـــاف  األو  ،اعجيـــان العجمـــ  فـــار  حممـــد -انظـــر: د -58
 .713ص  ،1121 ،القاهر  ،النهضة العربية

 (.2991( لسنة )95) قانون سو  رأ  املا  رقم -59
 (.2991( لسنة )95سو  رأ  املا  رقم ) الالئحة التنفي ية لقانون -41
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وهـ ه املـد  ميعـاد تنظيمــ  ال يرتتـ  علـ  خمالفتــ  أي جـ اء قـانوين وإ ا  خـرت اهليئــة عـن هـ ا امليعــاد 
جيوز لشركة الصندو  ان تطل  منها سرعة إبداء الرأي يف العقد وإال يعترب موقفها مب ابـة قـرار سـليب جيـوز 

وينون ميعـاد الـتظلم ثالثـن يومـا   مـن اتريـخ  ،(42)ن  أما  جلنة التظلمات املشنلة طبقا   للقانون التظلم م
انتهاء اخلمسة عشر يوما   املقرر  للهيئة وبعد  لك جيوز الطعن أما  القضاء اإلداري يف القرار الصادر من 

 ه ه اللجنة. 
الصـــادر  تنفيـــ ا   لـــ  فهـــ  ســـت طر شـــركة  فـــإ ا وجـــدت اهليئـــة ان العقـــد متفـــ  مـــ  القـــانون والقـــرارات

الصندو  ب لك ضمن الرتخي  ببداية النشاط او يف خطاب مستقل ا ا كان العقد يعر  عليها بسب  
 تعديل  او استبدا  املدير. 

؟ ان  ومــن هنـــا ي ــور التســـاؤ  حــو  عقـــد اإلدار  الـــ ي ال توافــ  عليـــ  اهليئــة هـــل يعتــرب عقـــدا   ابطـــال  
نف ، حي  يظل العقد صحيحذ الن موافقة اهليئة وإقرارها هل ا العقـد ال يعتـرب ركنـا   مـن اإلجابة تنون ابل

أركان  وإمنا يعترب جمرد إجراء إداري الغر  من  ضمان حسن سري العمل يف سـو  املـا  مـن خـال  مراعـا  
 القواعد القانونية اخلاصة   ا العقد ال ي يتصل مباشر  ابالدخار العا . 

يسـتط  الصـندو  ممارسـة عملـ  إال بعـد إزالـة أسـباب عـد  موافقـة اهليئـة علـ  العقــد او ومـ   لـك لـن 
الـــتظلم مـــن قـــرار اهليئـــة بـــرفب الرتخـــي  او بعـــد  املوافقـــة علـــ  العقـــد ويـــتم الـــتظلم مـــن هـــ ا القـــرار طبقـــا   

 . (41) 52-51للقواعد املقرر  يف املادتن 

 االستثماراملطلب الثالث: القواعد املتعلقة بتعيني مدير 
ي ــور التســاؤ  ابتــداءا   حــو  حتديــد اجلهــة امل تصــة يف تعيــن مــدير االســت مار، أي الطــر  اآلخــر يف 
عقــد إدار  صـــندو  االســت مار.ا  تت تلـــف التشـــريعات يف طريقــة تعيـــن مـــدير االســت مار وترجـــ  أســـباب 

إىل مدى تبين املشرع ملنح صنادي  االست مار الش صية القانو  نية املستقلة مـن عدمـ  كمـا قـد  لك احيا   
 يعود  لك يف أحيان اخرى للنظم القانونية واإلدارية احلاكمة لتأسيس صنادي  االست مار. 

و هبت بعب التشريعات املقارنة اىل منح سلطة تعين مـدير االسـت مار اىل اجلهـة املؤسسـة للصـندو  
. واىل  لك  ه  املشرع القطري يف تعريف  عل  الرغم من اعرتافها ابلش صية املعنوية لصندو  االست مار

الـــ ي يعينـــ  املؤســـس إلدار   االعتبـــاريمديـــــــر الصـــندو : الشـــ   الطبيعـــ  أو " ملـــدير الصـــندو  بقولـــ  
 . (47)الصندو  

أمــا املشــرع املصــري فقــد بــن طريقــة تعيــن مــدير االســت مار فأوكــل هــ ه املهمــة جمللــس إدار  صــندو  
نــ  ملهــا  هــ ا اجمللــس ل ويتــوىل جملــس إدار  الشــركة اإلشــرا  علــ  الصــندو  االســت مار حيــ  نــ  يف بيا

 وإصدارات  امل تلفة والتنسي  بن األطرا   وي العالقة وبصفة خاصة ما يل : 

                                                        
( مــن الالئحــة التنفي يــة 121( إىل )115( واملــواد مــن )2991( لســنة )95مــن قــانون ســو  رأ  املــا  رقــم ) (51املــاد  ) -42

 للقانون امل كور.
 (.2991( لسنة )95رأ  املا  رقم ) قانون سو  -41
 .(1111( لسنة )15)من قانون صنادي  االست مار رقم  املاد  األوىل -47
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 13 :العدد

 

تعيــن مــدير االســت مار والتأكــد مــن الت امــ  مبســؤليات  مبــا لقــ  مصــلحة يلــة الواثئــ  وفقــذ لنشــر   -2
حة...ل وبناءا   علي  فـان الطـر  املقابـل ملـدير االسـت مار يف عقـد اإلدار  هـو االكتتاب وأحنا  ه ه الالئ
 .(45)أما القانون األردين (46)جملس إدار  شركة الصندو  

االفظة االسـت مارية  إلدار مدير است مار  اإلدار يعن جملس  -ب( من  عل ل 95فقد جاء يف املاد  )
  ل.اإلدار جملس  أعضاء إشرا لصندو  االست مار وينون حتت 

  إىل إحــدى اجلهــات و ــ ا فقــد أوجبــت التشــريعات امل تلفــة علــ  الصــندو  أن يعهــد إبدار  نشــاط
ألتية دور مدير االست مار وك ا ي ه  الفق  إىل حتديد الشروط الواجـ  توافرهـا فـيمن  املت صصة ونظرا  

 يقو    ه الومليفة ال ي يعترب مب ابة األمان للمدخرين. 
تضـمن تـوافر النفـاء  وحسـن السـمعة واليسـر املـايل وعليـ  فقـد ول لك  يشرتط عـاد  يف املـدير شـروطا  

 تولت القوانن املقارنة وض  القواعد اخلاصة ابجلهة  ات اخلرب  الي يعهد إليها إبدار  نشاط الصندو . 
 هقابة على صندوق االستثمار وانقضائالمبحث الراب : الر

االست مار وسيلة ابلغـة االتيـة يف يايـة االدخـار وبنـاءا   عليـ  تسـع  اسـوا  الرقابة عل  صنادي   تعد
املا  اىل تطوير وسائلها الرقابية يف ه ا الشأن حي  تقا  كفاء  ه ه االسوا  بقدر القواعد الرقابية الي 

 تفرضها، وتتنوع صور ه ه الرقابة بن رقابة داخلية واخرى خارجية. 
نادي  االســت مار فاهنــا تنقضــ  الســباب خمتلفــة، حيــ  ان القــوانن امل تلفــة امــا ابلنســبة النقضــاء صــ

واملنظم  لصنادي  االست مار ختتلـف يف بيـان اسـباب انقضـائها، وعليـ  قسـمنا املبحـ  اىل مطلبـن نتنـاو  
  .االست ماري وال اين السباب انقضائيف االو  الرقابة عل  الصندو  

 يق االستثماراملطلب االول: الرقابة على صناد
متــار  جهــات معينــة ســلطتها يف الرقابــة علــ  اداء صــنادي  االســت مار  ــد  يايــة امــوا  املســت مرين 
وتشــجيعهم علــ  اســت مار امــواهلم وعــد  خــروج الصــنادي  عــن اهلــد  الــ ي أسســت مــن اجلــ  وضــمان 

 و لك ما سنبين  تباعا حتقي  التوازن واالستقرار يف سو  االورا  املالية منعا   حلدوث ازمات مالية 

 الفرع اال  : رقابة امني االسرثمار 
ابتــداءا   ال بــد مــن االشــار  اىل ان اغلــ  التشــريعات تطرقــت اىل دور امــن االســت مار يف الرقابــة مــن 

الـ ي  خال  تعريف  ال ي تناد تتف  علي  اغل  ه ه التشريعات ومنها نظا  صنادي  االست مار السـوري
  ابن :عرف  
ش   االعتباري ال ي ميار  متابعة إدار  االست مارات ومراقبتها للتأكد من مطابقتها ل هدا  الل 

 .(44)ل واألسس املتف  عليها بن العميل ومدير االست مار
                                                        

 (.2991( لسنة )95من الالئحة التنفي ية لقانون سو  رأ  املا  املصري رقم ) (264املاد  ) -46
 .(1111( لسنة )3قانون األورا  املالية رقم ) ( من95) املاد  -45
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عـن مصــطلح امـن االسـت مار وعرفــ  ا   جـاء مبصـطلح أمــن الصـندو  عوضـفقــد املشـرع الفلسـطيين امـا 
 .(43)ل  ل  من قبل اهليئة للرقابة عل  نشاطات الصندو  والت امات الش   االعتباري املرخ  ل  ابن :

وتعترب الرقابة الي يباشرها امن االست مار عل  مدير االست مار مـن وسـائل الرقابـة الوقائيـة الـي حتـاو  
  .(48)من  وقوع االخطاء يف االدار  واحلد من ارتناب امل الفات للقوانن واللوائح

ــ امرينــ  يباشــر امــن االســت مار رقابــة تشــمل القــرارات واالوامــر الصــادر  مــن  –و ففــ  القــانون االجنل
شركة االدار  بشأن اموا  الصندو  فوفقذ هل ا القانون تتضمن عقود الرتسـت املنشـئة لصـنادي  االسـت مار 

تنـن  نصا   وو  امن االست مار حـ  االعـرتا  علـ  قـرارات االسـت مار الصـادر  مـن شـركة االدار  مـىت م
 حمققة ملصلحة الصندو . 

ويعين ه ا احل  ان  جيوز المن االست مار رفب تنفي  القرارات الصادر  من شركة االدار  ببي  االورا  
 املالية املنونة حلافظة الصندو  او بشراء اورا  مالية جديد  الضافتها اىل احلافظة.

 كور  الحنـا  القـانون او عقـد الرتسـت او وال يقتصر جواز ه ا الرفب عل  حالة خمالفة القـرارات املـ
تعليمات سلطة االشرا  وامنا جيوز المن االست مار رفب هـ ه القـرارات جملـرد عـد  حتقيـ  هـ ه القـرارات 
ملصــلحة الشــركاء يف الصــندو  او تعارضــها مــ  هــ ه املصــلحة وهــو مــا يعــين متتــ  امــن االســت مار بســلطة 

  (49)دار  جملاالت االست مارالرقابة عل  مالءمة اختيار شركة اال
بشأن  ( امللغ 2991( لسنة )72انون رقم )الالئحة التنفي ية للقوقد ن  املشرع النويي صراحة يف 

عل  متت  امن االست مار بسـلطة الرقابـة علـ  عمـل  تنظيم تداو  االورا  املالية وانشاء صنادي  االست مار
ـــ  مـــدير الصـــندو  حيـــ  اوكـــل اليـــ  مهمـــة مراقبـــة ا ـــ  والتأكـــد مـــن قيـــا  مـــدير الصـــندو  ابدار  اموال عمال

للسياسات املقرر  يف نظام  االساس   .(31) وفقا  

                                                                                                                                            
وجتـدر االشـار  اىل ان املشـرع االردين قـد جـاء بـن  مشـاب   ،(1122( لسنة )22439النظا  امل كور رقم ) ( من2املاد  ) -44

( حيـ  1111( لسـنة )34ة رقـم )( مـن قـانون االورا  املاليـ1ملا جاء ب  املشرع االسوري يف تعريف  المن االست مار و لـك يف املـاد  )
ل الشــ   االعتبــاري الــ ي ميــار  متابعــة ادار  اســت مارات العمــالء ومراقبتهــا للتأكــد مــن مطابقتهــا لالســس واالهــدا   :عرفــ  ابنــ 

  االست مارية للعميل املنصوص عليها يف اتفاقية االست مار املوقعة بن العميل ومدير االست مارل.
 .ترخي  صنادي  االست مار( بشأن 1114( لسنة )1يمات رقم )التعل ( من2املاد  ) -43
( لعلــ  أمــن االســت مار 1122( لســنة )22439( مــن نظــا  صــنادي  االســت مار الســوري رقــم )98) حيــ  جــاء يف املــاد -48

تصـوي  تلــك  إعـال  اهليئـة ومـدقق  حسـاابت الصـندو  عــن أي خمالفـة يرتنبهـا مـدير اسـت مار الصـندو  فــور علمـ   ـا، والطلـ  منـ 
امل الفـات فـورا ، فـإ ا م يســتج  للطلـ  يـرفب أمــن االسـت مار االسـت مارات امل الفــة دون أن يرتتـ  علـ   لــك أي أثـر مـادي علــ  

 الصندو  يف مجي  األحوا ل.
ـــاف  النويتيـــة لالســـت مار يف بياهنـــا المـــن االســـت مار بقوهلـــا يقـــو  بنـــك بو  ـــ  شـــركة من ـــان وم ـــا  عملـــ  علـــ   لـــك مـــا جـــاءت ب بي

وينون مســئوال  عــن التأكــد مــن قيــا  مــدير الصــندو  ابســت مار أمــوا  الصــندو  طبقــا   ،)ش. .ك.( مبهــا  أمــن االســت مار للصــندو 
 للم يد من التفاصيل راج  موق  الشركة االة:  ،ألحنا  القانون وتعليمات جهة اإلشرا 

http://www.manafae.com/press_release.php 
 .657ص،مصدر ساب  ،صنادي  االست مار املشرتك ،املصري حسين -انظر: د -49
( امللغــ  بشــأن تنظــيم تــداو  االورا  املاليــة 2991( لســنة )72( مــن الالئحــة التنفي يــة للقــانون رقــم )35و لــك يف املــاد  ) -31

وا  واصـو  الصـندو  والتأكـد مـن وانشاء صنادي  االست مار بقوهلا ليقو  امن االست مار مبراقبة اعما  مدير الصندو  واالحتفاع ابمـ
 ان ه ه االموا  تدار وتست مر يف حدود االسالي  والسياسات االدد  بنـظا  الصندو  ل.
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يهـــــا حلســـــاب مجيـــــ  العمليـــــات الـــــي جير  عـــــن والـــــ   مـــــدير الصـــــندو  بت ويـــــد امـــــن االســـــت مار بنســـــخ
يريات الي تطرأ عل  بت ويده بنافة املعلومات املتعلقة ابلصندو  واخطاره بنافة التغالصندو ،وأل م  ايضا   
 .(32)سجل املست مرين في  

وال   املشرع وفقا   لالئحة امل كور  امن االسـت مار ابخطـار جهـة االشـرا  عـن أي خمالفـات تقـ  مـن 
مدير الصندو  واجاز ل  ان يطل  من مراق  احلساابت القيا  بفح  حساابت الصندو  يف أي وقت 

  .(31)ح  الي قا   ا شاء وي وده بتقرير عن نتيجة اعما  الف
( قــد ختلــ  عــن هــ ا 1121( لســنة )3اال ان املشــرع النــويي وبصــدور قــانون هيئــة اســوا  املــا  رقــم )

النظــا  بصــورت  التقليديــة حيــ  قصــر مهمــة امــن االســت مار)او امــن احلفــ ( علــ  حفــ  اصــو  صــندو  
 .(37)االست مار 

نــر  امــن االســت مار ابلبنــك الوديــ  الــ ي يتــوىل وجتــدر االشــار  اىل ان املشــرع املصــري اســتعا  عــن ف
حف  االورا  املالية للصندو  اال ان  م وول  )أي البنك الودي ( أي سلطات جتعل ل  الرقابة عل  اعما  

 . (36)الصندو  او شركة االدار  اسو  ببقية امناء االست مار يف القوانن امل تلفة
رصـة علـ  صـنادي  االسـت مار لالسـتفاد  مـن املـ اا املرتتبـة وان موقف املشرع املصري ه ا قد فوت الف

عل  االخ  بنظا  امن االست مار مما اضطره اىل التوسـ  يف سـلطات الرقابـة املعـرت   ـا لسـلطة االشـرا  
وه  جهة بعيد  عن اعما  وانشطة الصندو  اليومية ومن مث ال تتمت  الرقابـة الـي متارسـها ابلفاعليـة الـي 

  قابة امن االست مار.تتحق  لر 
ومــا مــن شــك ان رقابــة االمــن علــ  اعمــا  شــركة االدار  تعــد وســيلة فعالــة لتحقيــ  االســتقرار المــوا  
الشــركاء يف صــندو  االســـت مار  لــك ان هـــ ه الرقابــة تتميـــ  ابهنــا رقابـــة مســتمر  وداخليـــة حيــ  ان امـــن 

  االست مار يباشرها ابعتباره طرفا   رئيسيا   يف الصندو .
كمــا ان هلــ ه الرقابــة طبيعــة خاصــة الن امــن االســت مار يباشــرها مبناســبة تنفيــ  شــركة االدار  القــرارات 
واالوامــر للتحقــ  مــن عــد  خمالفتهــا الحنــا  القــوانن واللــوائح ممــا يعــين ان قيامــ  بتنفيــ  قــرارات او اوامــر 

يت  عــن  لــك اىل جانــ  مســؤولية خمالفــة هلــا يعــين وقوعــ  يف نفــس الوقــت يف  ات امل الفــة فتقــو  مســؤول

                                                        
( مــن نفــس الالئحــة بقوهلــا ل ينــون المــن االســت مار احلــ  يف االطــالع علــ  الســجالت 34املــاد  ) وهــ ا مــا نصــت عليــ  -32

وعل  مـدير الصـندو  ان يـ ود امـن االسـت مار بنسـخ او صـور مـن   ،  واست مار اموا  الصندو والدفاتر واالورا  والواثئ  املتعلقة ابدار 
 .كافة املعامالت الي جيريها حلساب الصندو  وبنافة التغريات.....ل

 من الالئحة امل كور  اعاله.( 39املاد  ) -31
( بشـأن تنظـيم تـداو  االورا  1121( لسـنة )3)( من للقـانون رقـم 2امن االست مار وامن احلف  يف املاد  ) حي  عرفت -37

املاليـة وانشـاء صـنادي  االسـت مار بقوهلـا ل أمـن االسـت مار أو أمـن احلفـ : شـ   اعتبـاري مـرخ  لـ  مـن اهليئـة مل اولـة نشـاط حفـ  
 األصو  املنونة ألنظمة االست مار اجلماع  وفقا ألحنا  ه ا القانون ولوائح  ل.

( بقوهلــا ل لــتف  ابألورا  2991( لســنة )95( مــن قــانون ســو  رأ  املــا  املصــري رقــم )78اد  )لــ  املــ وهــ ا مــا اشــارت -36
عل  اال ينون ه ا البنك مالنا أو  ،املالية الىت يست مر الصندو  أمواال فيها لدى أحد البنوك اخلاضعة إلشرا  البنك املرك ى املصرى

وعلــ  أن يقــد  الصــندو  إىل اهليئــة بيــا  عــن تلــك األورا   ، تتــوىل إدار  نشــاط أو الشــركة الــىت ،مســاتا ىف الشــركة املالنــة للصــندو 
 معتمدا من البنك عل  النمو ج ال ى يضم  جملس إدار  اهليئة ل.
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شـــركة االدار ، ومـــن مث فـــان رقابتـــ  علـــ  اعمـــا  شـــركة االدار  ابلصـــور  املتقدمـــة يؤكـــد عـــد  املســـا   ـــ ه 
االموا  من  حية وجودها املادي فضال   علـ   كيـد سـالمة تنـوين حافظـة الصـندو  مـن االورا  املاليـة 

ا   لتحديــــد قيمـــة الواثئــــ  املم لــــة حلصــــ  الشــــركاء يف والوقـــو  علــــ  قيمتهــــا احلقيقيــــة الـــي تت ــــ  اساســــ
  .(35) الصندو 

ك لك فان القو  ابن رقابة امن االست مار رقابة مستمر  يعـود اىل اهنـا تنـاد تنـون بشـنل يـوم  ممـا 
لقــ  الفعاليــة والتــأثري يف اداء  ملهامــ  مجيعهــا مضــافا   هلــا حفــ  امــوا  صــندو  االســت مار وادار ــا املاديــة 

 لك يصح كما يبدو لنا ان نصطلح عل  ه ه الرقابة ابلرقابة املرفقية اليومية. ل 
كمــا جيــدر التنويــ  اىل ان املشــرعن املصــري والنــويي وففــان مــن وطــأ  عــد  وجــود امــن لالســت مار 

الــي حتمــل يف طيا ــا ســلطات  ةبصــورت  التقليديــة مبــنح جملــس ادار  الصــندو  بعــب الصــالحيات القانونيــ
ابــة علـــ  الصــندو ، ومـــن  لــك حـــ  هــ ا اجمللــس فـــ  االجتمـــاع مـــ  الـــمراق  لــدى مــدير االســت مار للرق

كمـا ميتلـك هـ ا اجمللـس   (34) للتأكد من الت ام  ابحنا  القـانون والالئحـة التنفي يـة والقـرارات  ات الصـلة
املتعلقة ابلصندو  سـواء كـان احل  يف التأكد من الت ا  مدير االست مار ابالفصاح عن املعلومات اجلوهرية 

 . (33)  لك يف مواجهة املست مرين او غريهم
وبصور  عامة فان  ل  جمللس االدار  يف الصندو  ان يقو  مبراقبة مدى الت ا  مديره ابلقانون والالئحة 

صاحل وتعليمات اهليئة والنظا  االساس  كما جي  علي  مراقبة مدى الت ا  ه ا املدير ابلعمل عل  حتقي  م
 . (38)املست مرين يف الصندو 

جهة مستقلة عن املدير )مـدير  امن االست ماراىل ال ا  الصندو  ابن ينون  التشريعاتوتتج  معظم 
االست مار( م  مراعا  ان تنـون امـوا  الصـندو  وحقوقـ  مفـرز  عـن اعمـا  املصـر  اخلاصـة بـ  وان يفـرد 

اخريا   ال بد دائ  مصرفية ال عالقة هلا ابلصندو  و للصندو  حساابت مستقلة عن أي انشطة اخرى او و 
يتقاضـ  عمولـة حتـدد يف صـور  نسـبة مئويـة مـن القيمـة السـوقية لصـايف من االشار  اىل ان امن االست مار 

  .(39)أصو  الصندو  

 : رقابة مراقب االسرثمارالفرع الثاين
ال يوجد يف تشريعات صـنادي  يالح  ان مصطلح مراق  االست مار من استحداث املشرع النويي ف

االست مار املقارنـة م ـل هـ ا املصـطلح وقـد سـع  املشـرع النـويي اىل اسـتحداث  رغبـة منـ  يف ختصـي  كـل 
طر  يف صندو  االست مار ابلقيا  بومليفة معينة لغر  الوصو  اىل حسن اداء كل ش   عند تنفيـ ه 

 للواجبات امللقا  عل  عاتق . 

                                                        
 .653-654ص ،مصدر ساب  ،صنادي  االست مار املشرتك ،حسين املصري -انظر: د -35
 (.2991( لسنة )95أ  املا  املصري رقم )من الالئحة التنفي ية لقانون سو  ر  (264/4املاد  ) -34
 ( من الالئحة التنفي ية انفة ال كر.264/8املاد  ) -33
 .من الالئحة التنفي ية انفة ال كر( 724املاد  ) -38
  .38ص ،مصدر ساب  ،ايد عبد احل  هشا  -انظر: د -39
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را  علــ  انظمــة تبــاري مــرخ  لــ  مــن اهليئــة مل اولــة نشــاط مراقبــة واالشــشــ   اعوقــد عرفــ  ابنــ  ل 
  .(81)لاالست مار اجلماع 

وقصـــر املشـــرع ومليفـــة مراقـــ  االســـت مار علـــ  االشـــ اص املعنويـــة دون الشـــ   الطبيعـــ  حيـــ  ان 
ات املادية مهمة االشرا  والرقابة مهمة يف غاية اخلطور  وعلي  يفرت  يف القائم عليها ان يتمت  ابالمناني

 .(82) والبشرية العالية الي متنن  من القيا    ه املهمة ابلشنل املطلوب
والـي اطلـ   -ه ا واشرتط املشرع النـويي ان تتضـمن نشـر  اصـدار الصـندو  االسـت ماري معلومـات 

ـــ  ل  -عليهـــا مصـــطلح نبـــ ه  جيـــ  ان تتضـــمن نشـــر  االصـــدار مجيـــ  عـــن مراقـــ  االســـت مار و لـــك بقول
ات الضرورية لتمنن املست مر من تقومي صندو  االست مار وادارت  وفرص  املتوقعة وان تتضمن نب   املعلوم

عن مدير الصندو  ومراق  االست مار وامن احلف  ونسبة عمولة البي  ومعلومات كافية عن اي الت امات 
 .(81) او حقو  او م اا و لك وفقا للنمو ج ال ي تعتمده اهليئة ل

املعلومـات الضـرورية الـي تسـاعد املسـت مرين علـ  ن يتضـمن النظـا  االساسـ  للصـندو  كـ لك الـ   ا
البيا ت كحد ادر ومـن ضـمن    بعبـوان يستوف ،اختا  قرار سليم ومدرو  صصوص االست مار املقرتح

والي  عل  مراق  االست مار فر  املشرع مجلة من االلت امات و تلك البيا ت ما يتعل  مبراق  االست مار
االورا   ( بشأن تنظيم تداو 1121( لسنة )3للقانون رقم )( من الالئحة التنفي ية 711تضمنتها املاد )

 وحددها ابالة: املالية 
لســـــنة  (3)التأكــــد مــــن أن إدار  واســــت مار أصــــو  الصــــندو  تـــــتم طبقــــا ألحنــــا  القــــانون رقــــم  -2

ة أسوا  املا  املنظمة ل لك، وتست مر يف حدود والئحت  التنفي ية وقرارات ونظم وتعليمات هيئ (1121)
 .األسالي  والسياسات االدد  يف النظا  األساس  للصندو  وقرارات وتعليمات جملس ادار  الصندو 

  .إخطار اهليئة وجملس إدار  الصندو  أبي خمالفات تق  من مدير الصندو  -1
 املواعيـــد االـــدد  لـــ لك يف النظـــا  أن يقـــو  بتقـــومي حصـــ  أو وحـــدات االســـت مار ابلطريقـــة ويف -7

  األساس  للصندو  ل.
( مــن الالئحـة املـ كور  فقــد القـت علـ  مراقــ  االسـت مار التـ ا  اخــر و لـك بقوهلــا ل 754امـا املـاد  )

علــــ  مــــدير صــــندو  االســــت مار ومراقــــ  االســــت مار وامــــن احلفــــ  تقــــدمي مجيــــ  املعلومــــات واملســــتندات 
يئـــة خـــال  املـــد  الـــي حتـــددها، وللهيئـــة فحـــ  ومراجعـــة حســـاابت وســـجالت والبيـــا ت الـــي تطلبهـــا اهل

  صندو  االست مار، واخ  البيا ت واملعلومات الالزمة إلجراء عمليات التدقي  والتفتيشل.

                                                        
املاليـــة وانشـــاء صـــنادي  نظـــيم تـــداو  االورا  ( بشـــأن ت1121( لســـنة )3للقـــانون رقـــم ) ( مـــن الالئحـــة التنفي يـــة2املـــاد  ) -81
 .االست مار
 .621ص ،مصدر ساب  ،فار  حممد اعجيان -انظر: د -82
. (718املاد  ) -81  من الالئحة امل كور  انفا  
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ومــن خــال  اســتقراء النصــوص املتقدمــة يتضــح ان املشــرع اوكــل ملراقــ  االســت مار مهمــة الرقابــة علــ  
للتأكد من تواف  االعما  الي يقو   ا م  القـانون والالئحـة والقـرارات  همدير اعما  صندو  االست مار و 

 االدارية املتصلة واتفاقها م  سياسات الصندو  االست مارية وقرارات جملس ادارت . 
واوجــ  علــ  مراقــ  االســت مار اخطــار اهليئــة عــن ايــة خمالفــات يرتنبهــا مــدير الصــندو  كمــا وــت  

عل  ان ينون  لك التقييم ابلطريقة الي لدده النظـا  االساسـ  للصـندو  ويف  بتقييم وحدات الصندو 
 املواعيد الي يقررها  لك النظا .

وك لك اوج  علي  ان يقـد  للهيئـة املعلومـات والبيـا ت الـي تطلبهـا لغـر  قيـا  االخـري  مبهمتهـا يف 
 يا ت املقدمة. التدقي  والتفتيش ابلشنل املطلوب استنادآ لتلك املعلومات والب

واعطـــت الالئحـــة املـــ كور  للهيئـــة الصـــالحية يف ان تلغـــ  تـــرخي  أي صـــندو  اســـت مار ا ا خـــالف 
 (87)مراق  االست مار احنا  القانون او اللوائح او قـد  معلومـات غـري صـحيحة او غـري دقيقـة او مضـللة 

احلفـ  كتابـة بع مهـا  او امـن ان ختطـر مـدير الصـندو  او مراقـ  االسـت مار ئـةاهليويف  ات الوقت ال مت 
عل  إلغاء ترخي  الصندو  واألسباب الي دعتها ل لك، وعل  مدير الصندو  او مراق  االسـت مار او 
امــن احلفــ  ان يقــد  تعهــدات خــال  مخســة عشــر يومــا مــن اتريــخ اخطــاره تقبــل  ــا اهليئــة لــتاليف الغــاء 

 .(86) ترخي  الصندو 
صندو  االست مار عليها ان تنلف ش   مرخ  ل   ابلغاء ترخي قرارها  ولنن ا ا اصدرت اهليأ 

ابعما  تصفية الصندو  ويف هـ ه احلالـة ال بـد ان ختطـر مـدير الصـندو  مراقـ  االسـت مار وامـن احلفـ  
او كتابة ابالجراء ال ي اخت ت     .(85)فورا   شفاها  

وه ا ما مينن اسـتنتاج  مـن مجلـة  ونتيجة للدور اهلا  واخلطر ال ي الق  عل  عات  مراق  االست مار
ا ا ان تلغـــ  ا ن التســـوي  لصـــندو  اســـت مار مؤســـس يف خـــارج النويـــت  أ للهيـــالنصـــوص املـــ كور  فـــان 

وتنظيم اسوا  املا  خالف مدير الصندو  او مراق  االست مار او امن احلف  اا من احنا  قانون هيئة 

                                                        
 لــك يف( و 1111( لســنة )34التضــليل يف عــدد مــن القــوانن املقارنــة ومنهــا قــانون االورا  املاليــة االردين رقــم ) ورد تعريــف -87
أي بيــان غــري صــحيح يتعلــ  مبعلومــة جوهريــة او اي حــ   او اخفــاء ملعلومــة جوهريــة او أي معلومــة اخــرى  ( منــ  بقوهلــا ل:1املــاد  )

( فقــد عرفــ  ابنــ  ل أي 1116( لســنة )21الفلســطيين رقــم ) الزمــة لتنــون البيــا ت املقدمــة صــحيحة ودقيقــةل امــا قــانون االورا  املاليــة
علومــة جوهريـة أو أي حــ   أو إخفــاء ملعلومـة جوهريــة أو أي معلومـة أخــرى الزمــة لتنـون البيــا ت املقدمــة بيـان غــري صـحيح يتعلــ  مب

 صحيحة ودقيقة وكاملةل. وجند عد  دقة التعريفات امل كور  ففيها خل  بن املعلومة النا بة واملعلومة املضللة فاالوىل ه  تلـك الـي ال
ة امــا ال انيــة فهــ  الــي تتســب  يف تنــوين قناعــة لــدى املتلقــ  فــاالوىل  ملــره اىل عــد  مطابقــة تطــاب  الواقــ  فتنــون ابلتــايل غــري صــحيح

حـ  لـ   الواق  سواء ب  عليها املتلق  قناعتة ا  ال اما ال انية فه   ملر  اىل تلك احلالة الي تقو  يف نفس املتلق  لتجعل  يقتن  أبمـر ال
)حماضــرات الــدكتور ابســم علــوان يف القــانون التجــاري القيــت علــ  طلبــة الــدكتوراه يف كليــة  مــن الواقــ  حــىت وان م تنــن املعلومــة كا بــة

وجتــدر االشــار  اىل ان جملــس ادار  هيئــة ســو  املــا  الفلســطيين قــد انفــرد ابعطــاء الوصــف  ،(1122القــانون / جامعــة كــربالء /عــا  )
( بقوهلــا ل تعتــرب املعلومــات 1114( لســنة )1ن التعليمــات رقــم )( مــ77الــوايف للتضــليل يف نطــا  صــنادي  االســت مار و لــك يف املــاد )

. املبالغــة يف تصــوير أداء الصــندو  احلقيقــ  أو 2مضــللة إ ا احتــوت معلومــات عــن األداء االســت ماري للصــندو  يف احلــاالت التاليــة: 
. وجـود معلومـات منافيــة 1أو املتوقـ  حتقيقهــا.  االفرتاضـ  وخصوصـا  مـا يتعلــ  ابإليـرادات أو األرابح أو منـو األصــو  أو النتـائ  االققـة

 للحقيقة وغري موضوعية تؤثر عل  سالمة رأ  ما  الصندو  أو األرابح.
 من الالئحة امل كور . (741املاد  ) -86
 امل كور . ( من الالئحة742املاد  ) -85
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حتة التنفي ية او قد  للهيئة معلومات غري صـحيحة او ( والئ1121( لسنة )3نشاط االورا  املالية رقم )
  غري دقيقة او مضللة.

 الفرع الثال : رقابة مراقب احلساابت
وتنصـ  مهمــة مراقــ  احلســاابت علــ  الفحــ  املســتندي الــ ي مينــن اعتبــاره جــوهر عمليــة املراجعــة 

املاليــة الــي مت اجراؤهــا م بتــة الــي يقــو   ــا ا  يســتطي  املراقــ  مــن خاللــ  التأكــد مــن ان مجيــ  العمليــات 
املسـتندات معتمـد  مـن  كابلدفاتر والسجالت واهنا مطابقة للواق  ومؤيد  مبستندات صحيحة وتنون تلـ

املسؤو  امل ت  ويقو  املراقـ  بعـد املراجعـة والتأكـد مـن صـحة املركـ  املـايل للشـركة او الصـندو  وصـحة 
 . (84)القوائم املالية ابعداد تقرير ب لك 

يف إضفاء الرقابة الفعالـة علـ  صـنادي  االسـت مار وضـمان يايـة أصـحاب املصري من املشرع    معا إو 
ان يتــوىل مراجعــة حســاابت الصــندو  مراقبــان للحســاابت يــتم اختيارتــا مــن بــن  األمــوا  املســت مر ، قــرر

يين  وقد اوج  ان تعد مراقيب احلساابت املقيدين يف سجل اهليئة وابلتايل م وو  مدير الصندو  سلطة تع
القوائم املالية للصندو  طبقا ملعايري االاسبة املصرية ويتوىل مراجعة حساابت الصندو  مراقبان للحساابت 
وتاران من بن املقيدين ىف السجل املعـد هلـ ا الغـر  لـدى اهليئـة. علـ  أن يلت مـا مبعـايري املراجعـة املصـرية 

ملاليــــة للصـــندو  وينــــون لنـــل مـــن مــــراقيب حســـاابت الصــــندو  والدوليـــة عنـــد فحــــ  ومراجعـــة القـــوائم ا
 .اتاإلطالع عل  دفاتر الصندو  وطل  البيا ت واإليضاحات وحتقي  املوجودات وااللت ام

تقريرا  مشرتكا ، وىف حالة االختال  فيما بينهمـا يوضـح التقريـر أوجـ  اخلـال  املراقبان  وجي  أن يقد 
احلساابت مستقلن عن مدير االست مار أو أي من  اأن ينون مراقب ،واوج  ايضا   ووجهة نظر كل منهما
ملراقـــ  الواحـــد أن يراجـــ  حســـاابت أك ـــر مـــن كـــ لك حضـــر املشـــرع علـــ  ا  (83)لاألطـــرا   وي العالقـــة

، وحســنا   فعــل هنــا، توخيـا   للدقــ  وعــد  اخللــ  يف مفــردات القيــود اخلاصــة (88) صـندوقن ىف وقــت واحــد
 أبي من الصندوقن.

ل جــ  ان تشــتمل نشــر  االكتتــاب يف واثئــ  الصــندو  علــ  امســاء مــراقيب احلســاابت و لــك بقولــ  واو 
رير النشـر  ـج  حتــويـ ،يقد  صـندو  االسـت مار نشـر  االكتتـاب ىف واثئـ  االسـت مار إىل اهليئـة العتمادهـا

أمســاء مــراقيب  -22. وفقــا للنمــو ج الــ ى تعــده اهليئــة وأن ترفــ  بــ  املســتندات املؤيــد  لبيــا ت النشــر ....
 .(89)حساابت الصندو  ل

                                                        
   مقد  للمعهـد  ،  القوائم املاليةدور مراق  احلساابت يف تلبية احتياجات مست دم،عبد الصمد اجلعفري انظر: وسن -84

 .29ص،1114 ،جامعة بغداد ،العري للمحاسبن القانونين
 (.2991( لسنة )95( من الالئحة التنفي ية لقانون سو  رأ  املا  املصري رقم )247املاد  ) -83
 .(2991( لسنة )95( من قانون سو  رأ  املا  املصري رقم )61املاد  ) -88
 (.2991( لسنة )95من الالئحة التنفي ية لقانون سو  رأ  املا  املصري رقم ) (256املاد  ) -89
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امــا املشــرع النــويي فقــد اوجــ  علــ  مــدير الصــندو  فــور  ســيس االخــري ان يعــن مراقــ  حســاابت 
و لــك ملراجعــة القــوائم املاليــة ربــ  الســنوية وتــدقي  القــوائم املاليــة    مــن بــن املناتــ  املعتمــد  للهيــأ مــرخ

 .(91) راجعة املعتمد  من اهليأ السنوية للصندو  وفقا   ملعايري امل
ك لك اجاز ان يتم تعين مراق  احلساابت للصندو  لسنة مالية واحـد  قابلـة للتجديـد سـنوا   ملـد  

 .(92) ال تتجاوز ثالث سنوات مالية متتالية
ه ا وقد تضمن القانون الفرنس  نصا   ال نظري ل  يف القوانن االخرى الـ   مبقتضـاه مـراقيب احلسـاابت 

راقبـــة تنفيـــ  القواعـــد اآلمـــر  املنصـــوص عليهـــا يف القـــانون وجيـــ  علـــيهم ان يوثقـــوا وطبقـــا   ملســـؤوليتهم ان م
حافظــة الصــندو  االســت ماري ابحلالــة الــي تظهــر  ــا يف املي انيــة و لــك بعــد ان يتأكــدوا فعليــا   مــن وجــود 

 االورا  املالية يف تلك احلافظة. 
م يقصر رقابـة مـراقيب احلسـاابت علـ  مـا يقومـون بـ  مـن حتـرات مـن ومما ميي  ه ا احلنم الفرنس  ان  

خـــال  املســـتندات والواثئـــ  الـــي يضـــعها الصـــندو  حتـــت ايـــديهم وهـــ  حتـــرات عـــاد  ال ختـــرج عـــن اطـــار 
القواعد العامة ملراقبة احلساابت بصورت  التقليدية، امنا تتس  ه ه الرقابة لتمـتعهم بسـلطة التحقـ  مـن قيـا  

دو  ابلتنفي  الفعل  الحنا  القانون ال ي وض  ل  ومن مث تتمي  ه ه الرقابة مبا هلا من طاب  مدير الصن
 . (91)شامل ابهنا رقابة عل  تنفي  القانون 

 املطلب الثاني: انقضاء صندوق االستثمار
  ال بــد ان نشــري ابتــداءا  اىل ان اغلــ  التشــريعات املقارنــة تضــمنت االســباب املؤديــة ألنقضــاء صــندو 

االســت مار، و لــك رغبــة مــن املشــرع ابحاطــة املســت مرين ابالســباب الــي ينقضــ   ــا الصــندو  ومــن  لــك 
  اشرتاط املشرع املصري تضمن النظا  االساس  بيان اسباب حل الصندو  وك لك فعل املشرع النويي.

لصـــنادي  واهنـــاء الصـــندو  قـــد ينـــون الســـباب قانونيـــة كمـــا اشـــارت لـــ  اغلـــ  التشـــريعات احلاكمـــة 
االســـت مار، وقـــد ينـــون الســـباب ماليـــة كمـــا لـــو كـــان حجـــم اصـــو  الصـــندو  ال يســـمح اا   كـــان االمـــر 

 ابالستمرار يف تشغيل  او لغري  لك من االسباب وه ا ما سنبين  يف الفروع االتية.

 الفرع اال  : ا  ضاء الصند ق ال ر اء مدته
ست مار يعترب سب  مـن تهاء املد  االدد  لصندو  االتتف  اغل  القوانن املقارنة يف الن  عل  ان ان

 -2ينقض  الصندو  أبحد األسباب التالية:  "  ومن  لك ما اورده املشرع القطري بقول  اسباب انقضائ
 .(97) لانتهاء املد  االدد  ل  

 

                                                        
 ( بشأن تنظيم تداو  االورا  املالية.1121( لسنة )3للقانون رقم ) الالئحة التنفي ية ( من752املاد ) -91
 .( من الالئحة امل كور 751املاد  ) -92
 .535-536ص  ،مصـدر سـاب  ،صنادي  االست مار املشرتك ،حسين املصري -انظر: د -91
  (.1111( لسنة )15صنادي  االست مار رقم ) ( من قانون22املاد  ) -97
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انتهاء  -2:ينقض  الصندو  ىف احلاالت التالية( من الئحة القانون املصري بقوهلا ل 245ك لك املاد  )
 .(96) ل مدت 

( من  بقوهلا ل يصبح لالصندو ل يف حالة 28وم ول القانون اللبناين من ن  مماثل و لك يف املاد  )
 .(95)عند إنتهاء املد  االدد  يف نظا  لالصندو ل -أتصفية إ ا حتققت أي من احلاالت التالية:

ينقضـ  الصـندو  إ ا   املالية والسـل  بقوهلـا ل ( من قرار جملس ادار  هيئة االورا71اضافة اىل املاد  )
 .(94) يتم جتديدهالمبستند الطرح وم   االدد انتهت مدت 

امرينيـة  -وعلي  ينقض  صندو  االست مار بسب  انتهاء املد  االدد  ل ، واالصل يف النظا  االجنلو 
هــ ه امللنيــة كالقيــد  جيــوز للشــ   اثقــا  ملنيتــ  ملصــلحة شــ   مــا أبي قيــد يــؤدي اىل عــد  انتقــا 

املتم ـــل يف الرتســـت وهـــو القيـــد الـــ ي جيعـــل امللنيـــة القانونيـــة للمـــا  اثبتـــة لالمـــن يف حـــن جيعـــل امللنيـــة 
  االنصافية للمستفيد.

اال ان  ولصحة االتفا  عل  ه ا القيد يشرتط اال يستمر عالقا   ابملا  مبا ي يد عل  املد  الي لددها 
 . (93)مد  االستمرار القانون املشرتك وتسم  

ويتم حتديد مد  استمرار القيد العال  ابمللنية وفقا   لقواعـد قانونيـة خاصـة تعـر  ابلقواعـد املانعـة مـن 
االسـتمرار الــي ال جتيـ  وقــف امللنيــة ملـد  ت يــد علــ  مـد  حيــا  املتصـر  مــ  اضــافة احـدى وعشــرين ســنة 

  .(98)يف القانون االجنلي ي والقانون االمرين  وبضعة اشهر تسري من اتريخ وفات  وهو احلنم املقرر 
امرينيــة نوعــا   مــن القيــود الــي تــرد  –ا ن يعتــرب الرتســت الــ ي تقــو  عليــ  صــنادي  االســت مار االجنلــو 

علـــ  ملنيـــة املـــا  ا  ت بـــت امللنيـــة القانونيـــة علـــ  هـــ ا املـــا  لشـــ   )االمـــن( يف حـــن ت بـــت امللنيـــة 
ســتفيد( وهــ ا مــا يــؤدي اىل نتيجــة هامــة هــ  انــ  ال جيــوز للمالــك القــانوين االنصــافية عليــ  آلخــر وهــو )امل

 للمـــــا  التصـــــر  فيـــــ  تصــــــرفذ خالصـــــذ الن ملنيتـــــ  القانونيـــــة مقيــــــد  ابلغـــــر  مـــــن الرتســـــت ومصــــــلحة
 .(99)املستفيد

                                                        
 (.2991( لسنة )95رأ  املا  املصري رقم ) التنفي ية لقانون سو  الالئحة -96
 .(1115( لسنة )25723اإلست مار اجلماع  ابلقيم املنقولة وسائر األدوات املالية رقم ) قانون هيئات -95
 .اللبناين ( بشأن النظا  اخلاص بصنادي  االست مار1121( لسنة )73قرار جملس ادار  اهليئة رقم ) -94

97- David J. Hayton, Extending the Boundaries of Trusts and Similar Ring-fenced Funds, kluwer 
law intentional, U.S.A, 2002, p152, and James Penner, The Law of Trusts, 8th edition, Ashford colour 
press Hampshire,UK, 2012, p 33. 

98  - John Chipman Gray, The Rule Against Perpetuities, third edition, the lawbook exchange, 
new jersey, U.S.A, 2008, P12, and Hugh Dalton, Some Aspects of the Inequality of Incomes in 
Modern Communities,routledge, new York, U.S.A, 2003, P 35. 

99- International monetary fund, Coordinated Portfolio Investment Survey Guide, second 
edition,Washington, U.S.A, 2002, p13-15. 
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 الفرع الثاين: ا  ضاء الصند ق التفاق الشركاء على حله 
( بشـــأن النظـــا  1121) ة( لســـن73رقـــم )االمـــاراة  ( مـــن قـــرار جملـــس ادار  اهليئـــة71املـــاد  )جـــاء يف 

إ ا رغــــ  مــــالنو وحــــدات صـــــندو  ..... ينقضــــ  الصــــندو . -2اخلــــاص بصــــنادي  االســــت مار انــــ  ل 
 االست مار املغل  تصفية الصندو  وف  أحنا  مستند طرح  ل. 

( مــن 224  )وم ختــل التعليمــات املتعلقــة برتخــي  صــنادي  االســت مار الفلســطينية يف نــ  املــادهــ ا 
. يصف  الصندو  تصفية اختيارية يف احلاالت الـي يـن  عليهـا النظـا  الـداخل  للصـندو . 1حنم مماثل ل 

%( مــن وحــدات االسـت مار أن يطلبــوا مــن مــدير الصـندو  الــدعو  لعقــد اجتمــاع هيئــة 15. جيـوز حلــامل  )7
يت علـــ   لـــك إ ا كـــان  لـــك يف عامـــة غـــري عاديـــة لدراســـة توصـــية جملـــس اإلدار  بتصـــفية الصـــندو  والتصـــو 

. جيوز حلملة وحدات االست مار يف أي وقت أن يطلبوا مـن اهليئـة العامـة 6مصلحة يلة وحدات االست مار. 
 .(211)....ل غري العادية تصفية الصندو 

الالئحة وقد خال القانون النويي احلايل من ن  يفيد ابنقضاء الصندو  التفا  الشركاء يف حن ان 
( من  حي  يشرتط النقضاء صندو  97/8للقانون امللغ  قد جاءت مب ل ه ا الن  يف املاد  )ة التنفي ي

% مـنهم علـ  ان يـتم تقـدمي طلـ  بـ لك اىل جهـة االشـرا  )بنـك 35االست مار ابتفا  الشركاء موافقـة 
 .(212)% من حص  او وحدات االست مار 5النويت املرك ي( من قبل الشركاء ال ين ميتلنون 

  ه ه املاد  اجـاز املشـرع للشـركاء احلـ  يف اختـا  قـرار حـل الصـندو  ابالغلبيـة املشـار اليهـا يف ومبوج
املاد  امل كور ، اال ان  اشرتط ان يـتم  لـك ابشـرا  بنـك النويـت املركـ ي و لـك بعـد تقـدمي طلـ  بـ لك 

 وابلتايل ا ا متت املوافقة عل  الطل  انقض  الصندو  ودخل يف دور التصفية.
امرينية فريى البعب ان  ال توجد ضـرور  الخضـاعها للقواعـد  –نسبة لصنادي  االست مار االجنلو وابل

 املانعة الستمرار القيود العالقة ابمللنية الي حتو  دون استمرار الصندو  ملد  طويلة. 
ن و  سيســـا   علـــ   لـــك فـــا ا كـــان الغـــر  مـــن القواعـــد املـــ كور  احليلولـــة دون اســـتمرار ملنيـــة االمـــ

الموا  الصندو  ملنية قانونية اىل ما ال هناية، ياية للمستفيدين يلة شهادات الصـندو  اال ان هـؤالء 
املســتفيدين ال لتــاجون اىل اعمــا  هــ ه القواعــد ا  بوســعهم يايــة انفســهم ابلــن  يف نظــا  االدار  علــ  

مــن االست مـــار وتقريــر اهنــاء حالــة حقهــم يف االجتمــاع واملداولــة حــو  مســألة اســتمرار امللنيــة القانونيــة ال
الرتست قبل انتهاء املد  االدد  ل  مىت اقتض  االمر  لك فا ا اصـدروا هـ ا القـرار )احلـل املبتسـر( حتولـت 

 صفتهم من مالك انصايف اىل مالك قانوين الموا  الصندو . 
قرره القضاء االجنلي ي يف  ولقد اخ ت بعب صنادي  االست مار االجنلي ية   ا احلل استنادآ اىل ما ما

ــــارالن اع ابحلـــ  يف 2953حنـــم لـــ  عـــا  ) ( مـــن ان شركــــة االدار  تتمتــــ  ابعتبارهـــا مســـتفيدآ يف الــــحالة م ـ
 .(211)تعديل عقــد الرتست 

                                                        
 .(1114( لسنة )1رقم ) تعليمات -211
 .( بشأن هيئة اسوا  املا 2991( لسنة )72التنفي ية للقانون رقم ) الالئحة -212
 .422-421ص ،مصـدر ساب  ،صنادي  االست مار املشتـرك ،املصري حسين -انظر:د -211



 
 

294 

 13 :العدد

 

 : ا  ضاء الصند ق بسبب يرعلق بشركة االدار  ا  امني االسرثمار الفرع الثال 
يف صندو  االست مار او بيـنهم وبـن الصـندو  ال تقـو  علـ  كما هو معلو  فان العالقة بن الشركاء 

االعتبار الش ص  ل ا ومن البديه  ان ال ينقض  الصندو  بوفا  احـد الشـركاء او افالسـ  او اعسـاره او 
احلجـــر عليـــ  امنـــا تقـــو  العالقـــة بـــن الشـــركاء وشـــركة االدار  وبيـــنهم وبـــن امـــن االســـت مار علـــ  االعتبـــار 

.الش ص  وه ا ما    كر ه انفا  
ا  تبـ  العالقـة االخــري  علـ  عقـد ترســت او عقـد وكالـة حســ  القواعـد املعمـو   ــا يف هـ ا البلــد او 
 اك فيمــا يتعلــ  ابلقواعــد احلاكمــة لصــنادي  االســت مار فيهــا، ومــن مث يــؤدي فقــد الشــركاء ثقــتهم يف شــركة 

ج  حل صندو  االست مار وتصفيت  ما م ينن االدار  او امن االست مار اىل اهنيار ه ه العالقة مما يستو 
ابعتبار ان كـال   منهمـا عضـوا   اساسـيا   يف  ابالمنان تغيري شركة االدار  ابخرى او امن االست مار  خر،

التشــــنيل ال الثــــ  لصــــندو  االســــت مار وهــــو الــــ ي ال يوجــــد اال بوجــــود الشــــركاء وشــــركة االدار  وامــــن 
  .(217)القوانن املقـارنةاالست مار وهو احلا  يف مجي  

وبناءا   عل   لك يؤدي اهنيار االعتبار الش ص  بفقد الشـركاء ثقـتهم يف امـن االسـت مار يف القـانون 
امرين  اىل انقضاء صندو  االسـت مار الن امـن االسـت مار الـ ي يعـر  ابلبنـك االمـن يتمتـ   –االجنلو 

امرينـ  علـ   –لرتسـت كمـا يقـو  نظـا  الرتسـت االجنلـو بصفة املالك القانوين المـوا  الصـندو  امل قلـة اب
 فنر  ال قة الي يوليها املستفيدون لش   االمن.

وعلي  ينقض  الصندو  ابهنيـار هـ ه ال قـة وزوا  صـفة املالـك القـانوين كمـا لـو صـدر قـرار  ـل البنـك 
نقضــ  صــندو  االمــن او ابدماجــ  يف بنــك آخــر او مــ  بنــك آخــر او صــدر حنــم بشــهر افالســ  كمــا ي

امرينــ  مــىت حــدثت واقعــة لشــركة االدار  وم يقــم امــن االســت مار بتعيــن  –االســت مار يف القــانون االجنلــو 
 .(216)شركة ادار  اخرى واستمر الوض  ك لك ملد  طويلة يتع ر معها استمرار نشاط الصندو 

لبنك الودي  حي  تقو  العالقة ويف القانون السويسري تطب  القواعد املتقدمة ابلنسبة لشركة االدار  وا
بينهما وبن الشركاء عل  فنر  امللنية االئتمانية وفنر  الوكالة وقد ع  املشرع السويسري ابلن  عل  ان  
ا ا م يتضمن نظا  االدار  مد  معينة لصندو  االست مار جاز لشركة االدار  او البنك الودي  نقب العقد 

االخطـار املسـب  ابلرغبـة يف  لـك قبـل حصـو  الـنقب بسـتة اشـهر  وجيوز ه ا النقب يف كل وقت بشـرط
 عل  االقل ما م يرد ن  يف نظا  االدار  يقض  صال   لك.

ويرتت  عل  نقب عقد االست مار املشرتك عل  هـ ا الوجـ  انقضـاء الصـندو  تطبيقـذ للقواعـد العامـة 
انـ  واحـد بشـرط االخطـار السـاب  بـ لك يف الي جيوز مبقتضاها يف العقود غري معينة املد  اهناؤهـا مـن ج

 الوقت املناس .

                                                        
103- Walter Van Gerven, La forme juridique d'un « investment trust » en Belgique,, en France et 

aux Pays-Bas, 1960, p 541. 
104- Walter Van Gerven, OP.CIT, P542. 
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ووفقــذ للقــانون االملــاين تتمتــ  شــركة االدار  ابحلــ  يف اهنــاء ادار  صــندو  االســت مار وجيــ  عليهــا مــىت 
قـررت  لــك نشــر  قرارهـا يف اجلريــد  الرمسيــة قبـل اهنــاء االدار  ب الثــة اشـهر علــ  االقــل مـا م حتــدد الشــروط 

 .(215)  االدار ( مد  اطو  العقدية )نظا
وينتهــ  حــ  شــركة االدار  يف ادار  صـــندو  االســت مار ابنتهــاء مدتــ  او  ـــل شــركة االدار   ا ــا قبـــل 
انتهــاء هــ ه املــد  غــري ان املشــرع االملــاين قــد عــ  ابلــن  علــ  انــ  ال جيــوز لشــركة االدار  تقريــر حلهــا قبــل 

 لـو  االجـل الـ ي جيـوز هلـا فيـ  اسـت دا  حقهـا يف اهنـاء ادار  انتهاء مد ا )مد  شركة االدار   ا ـا( اال 
 مجي  صنادي  االست مار الي الت مت ابدار ا.

ك لك ينته  ح  شركة االدار  يف ادار  صندو  االست مار وفقذ للقانون االملاين ابفالسها وحينئـ  ال 
 تشمل تفليسة شركة االدار  اموا  الصندو .

ملاين ابن  ا ا حلت شركة االدار  لسب  اخـر غـري مـا تقـد  جـاز للبنـك الوديـ  ه ا ويقض  القانون اال
)امـن االســت مار( ان يقـرر نيابــة عـن الشــركاء يف صـندو  االســت مار اهنـاء عالقــتهم العقديـة بشــركة االدار  

 مهما كانت املد  املقرر  النتهاء ادار  الصندو .
االست مار الي سب  من االسباب فان القانون االملاين فا ا انته  ح  شركة االدار  يف ادار  صندو  

يفر  بن حالتن: االوىل حالة ما ا ا كانت شركة االدار  ه  املالك االئتماين المـوا  الصـندو  ويف هـ ه 
 احلالة تنتقل ه ه االموا  مؤقتا   اىل البنك الودي  ابعتباره امينا   لالست مار.

الصندو  مملوكة للشركاء ملنية مشرتكة ويف ه ه احلالة ينتقـل حـ  واالخرى حالة ما ا ا كانت اموا  
التصــر  يف هــ ه االمــوا  اىل البنــك الوديــ  ايضــا   وينــون البنــك يف احلــالتن املــ كورتن تصــفية صــندو  
االســت مار وتوزيــ   تــ  التصــفية علــ  الشــركاء يف مقابــل رد الشــهادات او تعيــن شــركة ادار  اخــرى لتحــل 

الدار  املــ كور  يف ادار  الصــندو  وفقــا   لــنفس الشــروط العقديــة الــي كانــت  فــ   حــىت اتريــخ حمــل شــركة ا
 ه ا التغيري، و لك كل  بشرط موافقة سلطة االشرا . 

ويقض  املشرع البلجين   لو  مشـا ة للحلـو  املقـرر  يف القـانون االملـاين وان كـان قـد انفـرد ابلـن  
  لشركة االدار  اهناء وملائفها ابلنسبة لصندو  االسـت مار الـ ي تتـوىل ادارتـ  عل  ان  ا ا اجاز نظا  االدار 

 .(214) فان  ال جيوز هلا است دا  ه ه الرخصة اال يف حالتن: االوىل ا ا اضطلعت شركة
 الفرع الراب : اخنفاض قيمة ا  عدد حصص الشركاء يف الصند ق 

حل  ايضا   مىت ما كان استمراره يضر مبصلحة اضافة اىل ما تقد  من اسباب انقضاء الصندو  مينن 
ــــ  الــــصندو  او بســــو  االورا  املـالية،كمــــا لــــو ثبـــت ان حــــص  الشـــركاء فــــ  الصـــندو  قـــد  الشـــركاء فـ
ا فضت قيمتها ا فاضذ كبريآ دون أمل يف تعويب ه ا اخلفب ب اد  القيمة بسب  سوء مرك  الصندو  

 يف سو  االورا  املالية.

                                                        
105- B.A. Wortley, Le « trust » et ses applications modernes en droit anglais, 1962, P 700. 
106- Walter Van Gerven, OP.CIT, P543. 
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تــ  ســلطة االشــرا  بســلطة اهنــاء صــنادي  االســت مار يف م ــل هــ ه احلالــة مــا يــربر عــد  عنايــة ولعــل مت
ـــدو  ابلـــن  علـــ  انقضـــاء الصـــندو  بســـب  نقـــ  قيمـــة حصـــ  الشـــركاء يف  املشـــرعن يف ك ـــري مـــن ال

 الصندو  بدرجة كبري .
ســت مار بســب  انقضــاء صــندو  اال (213) قبــل تعــديلهاالالئحــة التنفي يــة وقــد قــرر املشــرع املصــري يف 

الالئحـــة ا فـــا  قيمـــة او عـــدد حصـــ  الشـــركاء يف الصـــندو  اال ان م ـــل هـــ ا احلنـــم غـــري موجـــود يف 
احلاليــة حيــ  جــاء يف الالئحــة التنفي يــة قبــل التعــديل انــ  ا ا ا فــب عــدد واثئــ  االســت مار اىل التنفي يــة 

ة الواثئـ  اسـتمرار نشـاط  يف اجتمـاع %( من امجايل عدد الواثئ  املنتت  فيها ما م تقرر اغلبيـة يلـ51)
تــدعو اليــ  شــركة الصــندو  ولضــره مم ــل عــن اهليئــة العامــة لســو  املــا  ابعتبارهــا اجلهــة الــي مت ــل ســلطة 

 االشرا . 
 الفرع اخلامس: صد ر حكم ا  قرار حب  الصند ق ا  بشطبه 

نة صدور حنـم قضـائ   ـل ومن االسباب االخرى الي ينقض   ا الصندو  طبقا   للتشريعات املقار 
صندو  االست مار و لك بتوفر سب  من االسباب الي تربر ه ا احلل كمـا لـو حـدث خـال  بـن شـركة 
االدار  وامـــن االســـت مار تعـــ ر معـــ  تغيـــري أي منهمـــا ممـــا لـــو  دون اســـتمرار الصـــندو  وكمـــا لـــو ابشـــر 

ن عملياتــ  بســب  عــد  مشــروعية الصــندو  نشــاطذ غــري مشــروع دفــ  املســت مرين اىل طلــ  احلنــم بــبطال
 االل مما يؤدي ابلنتيجة اىل حل  وتصفيت .

ومـن النصــوص القانونيــة الـي اشــارت اىل هــ ا السـب  مــن اســباب انقضـاء الصــندو  القــانون القطــري 
 ينقض  الصندو  أبحد األسباب التالية: حي  ن  عل  ان  ل 

 . (218)ل صدور حنم قضائ   ل   -7
( حنـــم اســـتئنا  الـــ ي اعتـــرب بعـــب الصـــنادي  غـــري 2839يف اجنلـــرتا عـــا  ) وتطبيقـــا   لـــ لك صـــدر

( ا  م يـراع 2841مشروعة ويتعن حلها وتصـفيتها النشـائها ابمل الفـة لقـانون الشـركات االجنليـ ي لعـا  )
يف انشاء تلك الصنادي  الشروط الي يتضمنها ه ا القانون ابلنسبة لعـدد الشركــاء او شنــل عقــد الشـركة 

صــوص نظامهــا شــروط قيــدها يف ســجل الشــركات الــ ي انشــئت يف دائرتــ  االمرالــ ي اضــطر صــنادي  ون
 االست مار اجلديد  اىل التقيد ابحنا  القوانن الناف   يف  لك احلن.

                                                        
( املعدلـــة بقـــرار وزيـــر 2991( لســـنة )95الالئحـــة التنفي يـــة لقـــانون ســـو  رأ  املـــا  املصـــري رقـــم ) ( مـــن245املـــاد  ) -213

 .1113لسنة  119االست مار رقم 
 .(1115( لسنة )15رقم ) قانون صنادي  اإلست مار -218
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 الخاتمة

 االستنتاجات: -أواًل:
ــــوفر تعــــد صــــنادي  االســــت مار مــــن األدوات االســــت مارية احلدي ــــة يف ســــو  األورا  املاليــــة الــــ -2 ي ت

ل ش اص ال ين ليس لديهم موارد مالية كافية و ليس لديهم اخلرب  او ليس لديهم الوقت النايف الفرصـة 
 للدخو  اىل سو  األورا  املالية. 

صــنادي  إن إقامــة ســو  ماليــة  جحــة يســتل   تــوفر أدوات ماليــة مســتحدثة ومــن هــ ه األدوات  -1
را  املالية و لك من خـال  قيامهـا بشـراء وبيـ  األورا  املاليـة االست مار الي تعمل عل  تنشي  سو  األو 

 وك لك من خال  ما تطرح  من واثئ  االست مار يف السو . 
ان املؤسســات املاليــة العراقيــة متتلــك رؤو  امــوا  جيــد  وهــو مــا يعــين تــوفر املتطلبــات االساســية  -7

 النشاء صنادي  االست مار.
ســت مار ختتلــف ابخــتال  حاجــات وأهــدا  ورغبــات املســت مرين، هنــاك عــد  أنــواع لصــنادي  اال -6

وك لك ختتلف أنواع الصنادي  وأهدافها ابختال  األسوا  الي تـدار  ـا، ولنـن مهمـا تنوعـت وتعـددت 
 فه  تندرج حتت نوعن أساسين من الصنادي  تا:

 هاية املغلقة.صنادي  االست مار  ات الن -1صنادي  االست مار  ات النهاية املفتوحة. -2
اهلد  من إنشاء صنادي  االست مار هو جتمي  األموا  من األفراد واملؤسسات املاليـة، مقابـل  نّ إ -5

إصدار واثئ  االست مار، ومن مث است مار تلك األموا  يف األورا  املالية املنوعة، مبا لق  التنويـ  النـفء 
 قي  العائد املناس  للمست مرين.لالست مارات،  ي  يؤدي  لك اىل ختفيب امل اطر  وحت

تساعد يف دف  عجلة التنمية االقتصادية و لك من خال  تعبئـة املـوارد املاليـة الفائضـة اىل قنـوات  -4
 است مارية.

إ  يرج  جنـاح أداء صـنادي  االسـت مار اىل مهارتـ  وخربتـ ، فـاإلدار   ا  كبري ا   إن ملدير االست مار دور  -3
لصندو  ش ء أساس  فعاد  ما يقارن املست مرون أداء صـنادي  االسـت مار ويظهـر املمتاز  للقائمن عل  ا

 دائما   أن متي  اإلدار  وراء متي  األداء. 
 ثانيًا: التوصيات:

ينبغ  علـ  املصـار  وشـركات االسـت مار املـايل العراقيـة مفاحتـة اجلهـات الرمسيـة لغـر  استصـدار  -2
 يتعار  م  القـوانن االخـرى منهـا قـانون االسـت مار وقـانون تشري  خاص بصنادي  االست مار وبشنل ال

املصـــار  وقـــانون الشـــركات وغريهـــا مـــن القـــوانن الـــي ختـــت  ابالســـت مار والشـــركات مـــ  االســـتفاد  مـــن 
وطـرح القوانن واالنظمة العربية اخلاصة بصـنادي  االسـت مار و لـك بغيـة مباشـر  البـدء مب اولـة هـ ا النشـاط 

صنادي  االست مار يف سو  العرا  ل ورا  املالية و لك لن  تساهم يف تنشيط  عل  غرار واثئ  است مار 
 .التجارب العربية يف جما  صنادي  االست مار
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العمل عل  استطالع أراء املست مرين يف سو  العرا  لالورا  املالية وغريها من املؤسسات املالية  -1
  االســت مار لغــر  التعــر  علــ  رغبــتهم لالشــرتاك يف االخــرى بــن فــرت  وأخــرى صصــوص إنشــاء صــنادي

 صنادي  االست مار ونوع الصنادي  الي يرغبون االشرتاك فيها.
ختل  إدارات املؤسسـات املاليـة عـن تبـين اسـرتاتيجيات متحفظـة والعمـل وفـ  اسـرتتيجيات تـتالئم  -7

ة اىل العمــل علــ  التنــوع الــدائم يف مــ  الوضــ  احلــايل الــ ي يتســم ابلتغــريات املســتمر  واملتســارعة ابالضــاف
اســـت مارات املؤسســـة املاليـــة وعـــد  الرتكيـــ  علـــ  االســـت مارات احلنوميـــة قصـــري  األجـــل للتقليـــل مـــن حـــد  

 امل اطر الي قد تتعر  اليها فضال  عن حصوهلا عل  عوائد مقبولة.
علـ  تطـويره وتـ ليل  االهتما  بقسم اال اث والدراسـات وعـد  النظـر اليـ  كوحـد  اثنويـة والعمـل -6

املصاع  الي قد تواجه  النـ  مـن خـال  هـ ا القسـم تسـتطي  املؤسسـات املاليـة معرفـة كـل مـا هـو جديـد 
 من اخلدمات الي لتاجها املست مرون.

العمــل علــ  تطــوير مهــارات النــادر اإلداري إلدار  االســت مار مــن خــال  زجهــم بــدورات تدريبيــة  -5
األخـــ  ابحلســـبان التحصـــيل الدراســـ  والت صـــ  عنـــد اســـتقطاب كـــادر وتطويريــة مت صصـــة فضـــال  عـــن 

 ومليف  جديد.
زاد  الــوع  االســت ماري لــدى املتعــاملن مــ  املؤسســات املاليــة بصــور  خاصــة واجلمهــور بصــور   -4

عامــة وتعــريفهم  ــ ه األدا  االســت مارية اجلديــد  )صــنادي  االســت مار( و لــك مــن خــال  املراكــ  البح يــة 
 واجملالت والتلف يون.والصحف 

من أجـل أن تنـون إدار  صـنادي  االسـت مار  جحـة يف حتقيـ  أهـدافها وأهـدا  املسـت مرين فـان  -3
مــن الضــروري قيـــا  الشــركات املدرجــة يف ســـو  العــرا  لــ ورا  املاليـــة بتقــدمي كافــة البيـــا ت مــن التقـــارير 

منهـا أقسـا  البحـوث والدراسـات الفنيــة يف السـنوية والنشـوفات التحليليـة الـي حتتاجهـا جهــات عديـد ، و 
 السو  لتتمنن من تقدمي نتائ  التحليل والتقييم يف النشرات اليومية والشهرية والفصلية والسنوية.

 تشجي   سيس مراك  استشارية تؤسس لغر  اإلفصاح ونشر املعلومات.  -8
قـة يف العـرا  مـن املوضـوعات عل  الرغم من أن موضـوع جتربـة صـنادي  االسـت مار وإمنانيـة تطبي -9

احلدي ة، فان هناك حاجة ملحة اىل امل يد من البحوث التطبيقية لتحديد أي من الصنادي  تالئـم أهـدا  
 املست مرين.

تفعيــل دور وزار  التعلــيم العــايل والبحــ  العلمــ  يف جمــا  الــرتوي  لصــنادي  االســت مار وايصــا   -21
مـــن اعـــدادات  ا   مـــن خـــال  زجهـــا يف املنـــاه  الدراســـية ابتـــداءالفنـــر  عنهـــا اىل اكـــرب عـــدد ممنـــن و لـــك 

 التجار  والنليات واملعاهد وحىت يف الدراسات العليا.
 قانون صناديق االستثمار مشروع 

 (1مادة )
 ينون للنلمات والعبارات التالية املعاين االدد  أد ه ما م تد  القرينة عل  غري  لك: 
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 ت مار.القانون: قانون صنادي  االس
 هيئة األورا  املالية.اهليئة: 

 الش  : الش   الطبيع  أو االعتباري. 
 املست مر: الش   ال ي يتعامل ابألورا  املالية بيعا أو شراء  د  حتقي  الربح. 

صـــندو  االســــت مار: الشــــ   االعتبــــاري املـــرخ  مــــن اهليئــــة والــــ ي يقـــو  بتجميــــ  رأ  مــــا  مــــن 
 هم يف حمفظة أورا  مالية. مست مرين واست ماره نيابة عن

صــندو  االســت مار املفتــوح: صــندو   و رأ  مــا  متغــري ي يــد مبــا يــتم إصــداره مــن وحــدات جديــد  
ويــن فب مبــا يــتم اســرتداده مــن وحــدات قائمــة، وجيــوز بعــد موافقــة اهليئــة تــداو  وحداتــ  يف الســو  بعــد 

 إدراج   ا.
، وال تســرتد وحداتــ  إال يف هنايــة عمــره مــا م صــندو  االســت مار املغلــ : صــندو   و رأ  مــا  اثبــت

ين  يف مستند طرح  وتتف  سياست  االست مارية عل  خال   لك، وجيوز تداو  وحدات  يف السو  بعد 
 إدراج  ووفقا  للضواب  الي تتضمنها موافقة اهليئة.
 اإلكتتاب العا : طرح األورا  املالية للجمهور. 

 ار  إدار  االست مار يف األورا  املالية للصندو . مدير االست مار: الش   ال ي مي
 واجلمهور الي تؤثر يف سعر الورقة املالية.  عن املعلومات الي  م املست مراإلفصاح: النشف 

الصـــندو  االجنيب:صـــندو  اســـت مار مؤســـس خـــارج الدولـــة وفقـــا  للقـــوانن واألنظمـــة الســـارية ابلدولـــة 
 األجنبية.

االســــت مار املفتـــوح الــــ ي ينشـــأ  ــــد  اســـت مار غالبيــــة أموالـــ  يف توليفــــة صـــندو  صـــندو  املؤشــــر: 
است مارية تتواف  م  توليفة أحد مؤشـرات األسـعار ابألسـوا  أو توليفـة حمفظـة اسـت مارية حتـددها سياسـت  

 . م  إاتحة تداو  وحدات الصندو  بسو  مايل أو أك راالست مارية، 
 قو  إبعما  أمانة است مار أموا  الصندو .أمـــــن اإلست مار: البنك ال ي ي 

 وحدات اإلست مـار: احلص  الي يتنون منها رأ  ما  الصندو . 
 وثيقة االست مار: ورقة مالية مت ل حصة حامل الوثيقة ىف صاىف قيمة أصو  الصندو .

 الهدف من الصندوق : (2املــادة )
حتقيـــــــ  التنـــــــوع يف ( 1األورا  املاليـــــــة.اســـــــت مار املـــــــدخرات يف ( 2 ـــــــد  صـــــــنادي  االســـــــت مار إىل:

 تقليل خماطر االست مار يف األورا  املالية.( 7االست مار.
 إجراءات ترخيص الصندوق :(3املادة)

يتقـــد  املؤسســـون إىل اهليئـــة بطلـــ  خطـــ  للحصـــو  علـــ  الرتخـــي  إبنشـــاء الصـــندو  مرفقـــا  بـــ  ( 3
 الواثئ  التالية:

 البيا ت األولية للمؤسسن وه : -أ 
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 اسم وعنوان الش   االعتباري املؤسس وجنسيت  ومرك ه الرئيس . -2
 االسم النامل للش   الطبيع  املؤسس واتريخ ميالده وجنسيت  وعنوان . -1
 نسبة التملك لنٍل منهم. -7
 األحنا  اجل ائية والعقوابت اإلدارية املفروضة سابقا  عل  أي منهم. -6
املؤسسـن بشـهر إفـال  أو مت احلنـم عليـ  بشـهر إفـال  وأوقـف إقرار أبنـ  م لنـم علـ  أي مـن  -5

 احلنم م  رد االعتبار.
تحمل مجي  العواق  القانونيـة يف حـا  ثبـوت يالبيا ت املقدمة للهيئة صحيحة و تعهد أبن مجي   -4

 العنس.
 التفويب الصادر من املؤسسن ملن ينوب عنهم ابلقيا  إبجراءات التأسيس. -ب 
 ما  الصندو . يف يفيد إبيداع املؤسسن لنامل قيمة مساتا م يف رأ إشعار مصر  -ج 
اســم مــدير االســت مار املتعاقــد معــ  مــن قبــل املؤسســن ومل ــ  واٍ  عــن أعمالــ  الســابقة وعــن  -د 

 األش اص القائمن عل  إدارت .
 مشروع النظا  األساس  موقعا  علي  من املؤسسن. -ه 
 د قبول  التعين ملرحلة التأسيس.إقرار من مدق  حساابت يفي-  
 نس ة عن مشاري  اللوائح الداخلية املنظمة ألعما  الصندو . -ز 
 أي أورا  أخرى تطلبها اهليئة. -ح 

تقو  اهليئة بدراسة طل  الرتخي  خال  شهر من اتريخ استنما  األورا  املطلوبة، ومن مث ترف  ( 1
  األساسـ  وعلـ  الرتخـي  إبنشـاء الصـندو  إىل رئـيس جملـس اقرتاحها ابملوافقة عل  املصادقة عل  النظا

 الوزراء.
 النظام األساسي للصندوق  :(4املادة)

 جي  أن يشتمل ه ا النظا  عل  ما يل :
االكتتــــاب ىف واثئــــ   -6إصــــدار الواثئــــ . -7رأ  مــــا  الصــــندو . -1اســــم الصــــندو  ومدتــــ . -2

حـاالت الوقـف املؤقـت لعمليـة  -4وز فيهـا االسـرتداد. اسرتداد الواثئ  ىف احلـاالت الـىت جيـ -5االست مار.
بيـان أبمسـاء أعضـاء  -9كيفية تصفية الصـندو .  -8طريقة تقييم أصو  الصندو .  -3اسرتداد الواثئ . 

اسم مدير االست مار وكيفية حتديد أتعاب  وغريها من األتعـاب  -21جملس إدار  الصندو  وكيفية تعيينهم.
تعــديل النظــا  األساســـ   -21 قواعــد اإلفصــاح. -22لعالقــة، وكيفيــة تغيـــريه.املســتحقة ل طــرا   وي ا

 أمساء مراقيب حساابت الصندو . -27 للصندو .
 مجلس إدارة الصندوق  :(5املادة )

تتــوىل الشــركة املؤسســة للصــندو  وبعــد موافقــة اهليئــة تعيــن جملــس إدار  للصــندو  يتنــون مــن عــدد  .2
( مــن األعضــاء املســتقلن عــن األطــرا   وي 3وال ي يــد عــن )( 7فــردي مــن األعضــاء ال يقــل عــن )
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العالقة يتمتعون ابألهلية واخلرب  الالزمة، وإ ا شغر مرك  أحد األعضاء تقو  الشـركة بتعيـن عضـو يف 
املرك  الشاغر لينمل مد  سلف  و لك بعد احلصو  عل  موافقة اهليئة، وال جيوز عـ   أي عضـو مـن 

   إال بعد احلصو  عل  موافقة اهليئة.أعضاء جملس إدار  الصندو 
( أعضاء جيوز أن ينون 5م  مراعا  حنم الفقر  السابقة، إ ا مت تشنيل جملس إدار  الصندو  من ) .1

مــن بيــنهم عضــوا  ممــ ال  ملؤســس الصــندو  أو ملــدير االســت مار وفقــا  لرغبــة مؤســس الصــندو ، وإ ا مت 
أن يضـم يف عضـويت  ممـ ال  ملؤسـس الصـندو   ( أعضـاء فيجـوز3تشنيل جملس إدار  الصـندو  مـن )

 ومم ال  ملدير االست مار بشرط أال ينون مؤسس الصندو  هو نفس  مدير االست مار.
يتــوىل جملــس اإلدار  يف أو  اجتمــاع لــ  انت ــاب رئــيس للمجلــس مــن بــن األعضــاء املســتقلن فقــ   .7

 ( سنوات.7وتنون مد  عضوية اجمللس )
 بتعين أمانة سر للمجلس تتوىل كافة األعما  اإلدارية اخلاصة ابجمللس. يقو  جملس إدار  الصندو   .6
حتـــدد أتعـــاب وبـــدالت أعضـــاء جملـــس اإلدار  ابلتنســـي  مـــ  مؤســـس الصـــندو  وبعـــد موافقـــة اهليئـــة،  .5

وحتمل تلك األتعاب والبدالت، وك لك كافة األعباء املرتبطة مبقر الصندو  وأمانة سـر اجمللـس علـ  
  كأعبــاء ماليــة واجبــة اخلصــم ويــتم اإلعــالن عنهــا مبســتند الطــرح وال تعــد  إال قائمــة دخــل الصــندو 

 ملالن  الوحدات واهليئة. اجلمعية العمومية مبوافقة
 رأس مال الصندوق  :(6املادة)

هــ ه الوحــدات   ولية مــالنؤ وحــدات اســت مار متســاوية، وتنــون مســيقســم رأ  مــا  الصــندو  إىل 
ملـــا ، وال جيـــوز ملـــالن  هـــ ه الوحـــدات اإلشـــرتاك يف أنشـــطة إســـت مار حمـــدود  مبقـــدار حصصـــهم يف رأ  ا

 أموا  الصندو .
 وينون لنل وحده من وحدات رأ  ما  الصندو  قيمة إمسية ابلدينارالعراق ، أو أبي عمل  أخرى.
ويف مجيــ  األحــوا  تســدد القيمــة االمسيــة للوحــد  دفعــة واحــد ، أو حســبما يقتضــي  النظــا  األساســ  

  للصندو .
 نشرة االكتتاب   :(7املادة )

يقد  صندو  االست مار نشر  االكتتاب ىف واثئ  االست مار إىل اهليئة العتمادها. وجي  حترير النشر  
 وفقا للنمو ج ال ى تعده اهليئة وأن ترف  ب  املستندات املؤيد  لبيا ت النشر .

 وجي  أن تتضمن نشر  االكتتاب البيا ت اآلتية:
 و .اسم الصند -2
 اهلد  من الصندو . -1
 اتريخ ورقم الرتخي  الصادر للصندو . -7
 مد  الصندو . -6
 القيمة االمسية للوثيقة. -5
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 عدد واثئ  االست مار وفئا ا. -4
 اسم املصر  املرخ  ل  بتلق  طلبات االكتتاب. -3
 احلد األدر واألقص  لعدد الواثئ  الىت جيوز االكتتاب فيها. -8
 دد  لتلق  االكتتاابت.املد  اال -9

 أمساء أعضاء جملس إدار  الصندو . -21
 أمساء مراقيب حساابت الصندو . -22
 أعماهلا السابقة. اسم مدير االست مار واسم مدير حمفظة الصندو  ومل   وا  عن -21
 السياسات االست مارية. -27
 تعريف امل اطر الىت يواجهها الصندو  وكيفية إدار ا. -26
 ريقة توزي  األرابح السنوية.ط -25
 بيان ما إ ا كان جيوز اسرتداد قيمة الوثيقة قبل انتهاء مد  الصندو . -24
 كيفية اإلفصاح الدوري عن املعلومات املتعلقة بنشاط الصندو .  -23
 أتعاب مدير االست مار وغريه من األطرا   وي العالقة. -28
 أية أعباء مالية يتحملها يلة الواثئ . -29
 طريقة التقييم الدوري ألصو  الصندو . -11
 بيان ابملصار  وشركات الداللة وشركات خدمات اإلدار  الىت تقو  ببي  واسرتداد الواثئ . -12
 أية بيا ت أخرى تراها اهليئة. -11

ويلت   كل من الصندو  ومدير االست مار بتحدي  نشر  االكتتاب للصنادي  القائمة و لك كـل عـا  
خ آخر نشر  مت اعتمادها من اهليئة وك لك عند قيد الواثئ  ابلبورصة عل  أن  ىف حالة تغيـري بنـود من اتري

 أساسية ىف نشر  االكتتاب فإن  جي  حتدي ها عند حدوث تلك التغيريات.
وتتوىل اهليئة فح  نشر  االكتتاب ىف واثئ  االسـت مار واملسـتندات املرفقـة  ـا فـإ ا كانـت املسـتندات 

  تعتمد النشر . أما إ ا تبن أن األورا  غري مستوفا  في طر  وي الشأن خال  مخسـة عشـر يومـا مستوفا
من اتريخ تقدميها الستنماهلا. وىف مجيـ  األحـوا  تصـدر اهليئـة قرارهـا خـال  مخسـة عشـر يومـا مـن اتريـخ 

أســبوع مــن اتريــخ تقــدمي األورا  مســتوفا  أو مــن اتريــخ اســتنماهلا مــ  إخطــار  وي الشــأن ابلقــرار خــال  
صــدوره. ويســق  قــرار اهليئــة ابعتمــاد النشــر  إ ا م يــتم فــتح ابب االكتتــاب ىف الواثئــ  خــال  شــهرين مــن 

 اتريخ صدوره.
 اإلعالن عن االكتتاب يف الصندوق :(8املادة)

جيــ  أن يتضــمن اإلعــالن عــن االكتتــاب يف وحــدات الصــندو  املعــد مــن قبــل مــدير االســت مار ( 3
 تية:املعلومات اال

 اسم الصندو  ونوع  ومرك  عمل  الرئيس . -أ 
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 رقم واتريخ القرار املتضمن املصادقة عل  النظا  األساس  وإنشاء الصندو . -ب 
 ما  الصندو . رأ  -ج 
أمساء املؤسسن أو أعضـاء جملـس اإلدار  وعنـوان وجنسـية كـٍل مـنهم وعـدد الوحـدات الـي اكتتـ   -د 

  ا كل  منهم.
حـــدات االســـت مارية املطروحــة لالكتتـــاب العـــا  وقيمتهــا االمسيـــة ومصـــاريف اإلصـــدار إن عــدد الو  -ه 

 وجدت.
 مد  االكتتاب وشروط إجراءات االكتتاب. -  
 املصار  الي جيري االكتتاب  ا. -ز 
اإلشار  إىل املنان ال ي مينن للمست مر أن لصل من  عل  نشر  اإلصدار مبا يف  لـك عنـاوين  -ح 

 عل  شبنة االنرتنت.املواق  
 رقم واتريخ موافقة اهليئة عل  نشر  اإلصدار وإعالن الطرح. -ط 
 تعريف بنوعية املست مر امل اط  بنشر  اإلصدار يف وحدات الصندو . -ي 
 كيفية اإلعالن عن قيمة الوحدات دورا . -ك 
 أي معلومات أخرى ترى اهليئة ضرور  نشرها يف ه ا اإلعالن. -  

ــــا ت أو جيــــ  أن ( 1 ــــة بي ال يتضــــمن اإلعــــالن أي توقعــــات عــــن أداء الصــــندو  يف املســــتقبل أو أي
 معلومات مبالو فيها أو  ات  ثري مضلل.

 اصدار وثائق االستثمار: (9املادة )
 يصدر الصندو  مقابل أموا  املست مرين أوراقا مالية ىف صور  واثئ  است مار امسية بقيمة واحد .

 مار أن يصدر واثئ  است مار عن حص  عينية أو معنوية أا  كان نوعها.وال جيوز لصندو  االست 
ولدد الصندو  القيمـة االمسيـة لوثيقـة االسـت مار عنـد اإلصـدار وال جيـوز إصـدار واثئـ  االسـت مار إال 
بعـــد الوفـــاء بقيمتهـــا نقـــدا  وفقـــا  لســـعر اإلصـــدار. وختـــو  هـــ ه الواثئـــ  للمســـت مرين حقوقـــا  متســـاوية قبـــل 

و . وينون حلاملها ح  االشرتاك ىف األرابح واخلسائر الناجتة عن است مارات الصندو  كـل بنسـبة الصند
 ما ميلن  وفقا  للشروط واألوضاع الىت تبينها نشر  االكتتاب.

 عقد االدارة  :(11املادة )
 جي  أن يتضمن عقد إدار  الصندو  بصفة خاصة البيا ت اآلتية:

عقــد.)ب( مقابــل اإلدار  الــ ى يتقاضــاه مــدير االســت مار.)ج( حــاالت )أ( حقــو  والت امــات طــريف ال
وإجراءات اسرتداد قيمة واثئ  الصندو  طبقا ألحنا  نشر  االكتتاب.)د( حدود سلطة مدير االسـت مار 
ىف االقــــــرتا  مــــــن الغــــــري حلســــــاب الصندو .)هـــــــ( اإلجــــــراءات الواجــــــ  إتباعهــــــا ىف حالــــــة تغيــــــري مــــــدير 

 هناء وفسخ العقد.االست مار.)و( حاالت إ
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 الشروط الواجب توافرها يف مدير االستثمار :(11املادة)
 جي  عل  الصندو  أن يعهد إبدار  نشاط  إىل مدير است مار يشرتط في  ما يل :

 أن ينون شركة خدمات ووساطة مالية مرخصة أصوال . -أ 
ـــوافر يف القـــائمن علـــ  مباشـــر  النشـــاط واملســـؤولن عـــن إدار  أ -ب  مـــوا  الصـــندو  املـــؤهالت أن تت

 واخلرب  والنفاء  الالزمة ل لك.
أن ال ينون سب  ألعضاء جملس إدار  الشركة ومديرها والعاملن لديها مـنعهم  ديبيـا  مـن م اولـة  -ج 

أي نشاط من أنشطة اخلدمات و الوساطة املالية أو حنم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة يف جرمية ماسة 
 ابلشر  أو األمانة.

 التزامات مديـر االستثمـار :(12املادة )
بــــ   عنايــــة الرجــــل احلــــري  يف إدارتــــ  ألمــــوا  الصــــندو  و لــــك علــــ  النحــــو املتوقــــ  مــــن شــــ    .2

مت صـــ  وصـــاح  خـــرب  كبـــري  يف جمـــا  عمـــل الصـــندو ، وأن يعهـــد إبدارتـــ  جلهـــاز فـــين أو إدار  
ال مة املالية للصندو  عن كافة  مت صصة من العاملن لدي  وابلشنل والطريقة الي تضمن استقال 

األطرا  األخرى وأيضا  عن أي صنادي  است مار أخرى يـديرها وأن لـتف   سـاابت مسـتقلة لنـل 
 صندو .

جتن  كل عمل أو تصر  مـن شـأن  أن ولـ  تعـار  مصـاحل عنـد اسـت ماره ألمـوا  الصـندو ، وأن  .1
أو امل اطر الي يتعر  هلـا الصـندو ، يتجن  أي عمل يرتت  علي  زاد  غري ضرورية يف التناليف 

 وأن يعمل عل  ياية مصاحل الصندو  يف كل تصر  أو إجراء.
ب   كل ما يستطي  لدراسة املرك  املايل للشركات واألصو  الي يست مر فيهـا أمـوا  الصـندو  الـ ي  .7

ت مار الــي يــديره، وأن يعمــل علــ  تنويــ  تلــك االســت مارات ومبــا يــؤدي إىل التقليــل مــن خمــاطر االســ
ــــة  تتعــــر  هلــــا أمــــوا  الصــــندو ، وأال يســــت د  تلــــك األمــــوا  يف التــــأثري علــــ  أســــعار األورا  املالي

 ابلسو . 
أال لصـــل هـــو أو أٍي مـــن العـــاملن لديـــ  علـــ  مناســـ  أو مميـــ ات خاصـــة مـــن الصـــندو  ابســـت ناء  .6

لـــي يســـت مر فيهـــا أتعـــاب اإلدار  املتفـــ  عليهـــا، وأال تنـــون لـــ  مصـــلحة مـــن أي نـــوع مـــ  الشـــركات ا
 الصندو  بيعا  أو شراء  أو يتعامل معها يف معر  ممارسة الصندو  لنشاط .

توزي  أو التأكد من توزي  عمليات البي  والشراء عل  العديد من الوسطاء ابلسو  ال ي يتعامل في   .5
خاصة الصندو  م  مراعا  حتقي  لأفضل تنفي ل وأال ينحاز لبعضها عل  حنو قد لق  ل  مناس  

أو يضــــــر  قــــــو  مــــــالن  الوحــــــدات، وأال وتلــــــ  عمليــــــات  ــــــد  زاد  عمــــــوالت أو أتعــــــاب أو 
 مصروفات جهات أخرى.

ب   العناية واجلهد الالزمن ليضمن سيطر  الصندو  عل  كافة أصول  و مينها من أي خماطر تنـت   .4
 الزمن. عن عد  اكتما  نقل ملنية تلك األصو  إىل الصندو  يف الوقت والنيفية ال
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توفري القدر الالز  من السيولة ابلصندو  مبا مينن  من الوفاء ابلت امات الصندو  جتاه الغري نتيجة ما  .3
ميارســ  الصــندو  مــن نشــاط، وجتــاه مــالن  الوحــدات الــراغبن يف اســرتداد قيمــة جــ ء مــن وحــدا م 

ص عليهـــا مبســـتند ابلصـــندو  إ ا مـــا كانـــت طبيعـــة الصـــندو  تســـمح بـــ لك ووفقـــا  للضـــواب  املنصـــو 
 الطرح.

اختا  كافة اخلطوات الالزمة للتأكد من دقة تقييم أصو  الصندو  وسعر وحدات  االتس  من خال   .8
شــركة خــدمات اإلدار ، مــ  االلتــ ا  ابختــا  مــا يلــ   لتعــديل وتصــحيح أي أخطــاء جوهريــة ومــؤثر  يف 

 تقييم أصو  الصندو  وتسعري وحدات .
 اإلفصاح :(13املادة )
عل  مدير االست مار توفري املعلومات النافية الىت متنن املست مرين اجلدد ويلة الواثئ  من اختا  جي  

قــرارهم االســت ماري وخاصــة مــا يــرد ىف نشــر  االكتتــاب متعلقــا أبهــدا  االســت مار ىف الصــندو  وشــروط  
 وامل اطر املرتبطة ب .

ل ثـــالث أشـــهر تقريـــرا  يتضـــمن البيـــا ت وتلتـــ   شـــركات خـــدمات اإلدار  أبن تقـــد  حلملـــة الواثئـــ  كـــ
 التالية:
 صاىف قيمة أصو  الصندو . -2
 عدد الواثئ  وصاىف قيمتها ابلنسبة لنل من يلة واثئ  الصندو . -1
 بيان أبي توزيعات أرابح متت ىف اتريخ الح  عل  التقرير الساب  إرسال  حلملة الواثئ . -7

وري عن األحداث اجلوهرية الـىت تطـرأ أثنـاء مباشـر  الصـندو  كما يلت   مدير االست مار ابإلفصاح الف
 لنشاط  لنل من اهليئة ويلة الواثئ . 

وجيــ  علــ  جملــس إدار  الصــندو  أن يقــد  إىل اهليئــة تقــارير نصــف ســنوية عــن أدائــ  ونتــائ  أعمالــ  
املــة وصــحيحة علــ  أن تتضــمن هــ ه التقــارير البيــا ت الــىت تفصــح عــن املركــ  املــايل للصــندو  بصــور  ك

واإلجــراءات الــىت يت ــ ها مــدير االســت مار إلدار  امل ــاطر املرتبطــة ابلصــندو ، و لــك كلــ  وفقــا للضــواب  
 الىت تضعها اهليئة.

 األعمال املحظورة على مدير االستثمار: (14املادة )
 لظر عل  مدير االست مار مايل :

  .األعما  املمنوعة عل  الصندو  مبوج  نظام  األساس -أ 
 است دا  أموا  الصندو  يف شراء أورا  مالية لشركات حتت التصفية أو يف حالة إفال . -ب 
 البدء يف است مار أموا  الصندو  قبل إغال  ابب االكتتاب يف وحدات . -ج 
 احلصو  ل  أو ملديري  أو العاملن لدي  عل  كس  أو مي   من العمليات الي جيريها.-د 
ة مــن أيــة نــوع مــ  الشــركات الــي يتعامــل أبوراقهــا املاليــة حلســاب الصــندو  أن تنــون لــ  مصــلح -ه 

 ال ي يديره.
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 أن يقرت  من الغري ما م يسمح ل  عقد اإلدار  ب لك ويف احلدود املقرر  يف العقد. -  
 است مار أموا  الصندو  يف وحدات صندو  آخر يقو  عل  إدارت .-ز 
غـري صـحيحة أو غـري كاملـة أو حجـ  معلومـات أو بيـا ت  إ اعة أو نشر بيا ت أو معلومات -ح 

 هامة.
 إجراء عمليات  د  زاد  العموالت. -ط 

 أمني االستثمار :(15املادة )
يتـــوىل أمـــن االســـت مار تقـــومي ومتابعـــة اســـت مارات الصـــندو  والتأكـــد مـــن تطابقهـــا مـــ  السياســـة ( 3

ون وقـــانون الســـو  واألنظمـــة والتعليمـــات الصـــادر  االســـت مارية الـــوارد  يف نظامـــ  األساســـ  وأحنـــا  القـــان
 مبقتضاتا.

علـــ  أمـــن االســـت مار إعـــال  اهليئـــة ومـــدقق  حســـاابت الصـــندو  عـــن أي خمالفـــة يرتنبهـــا مـــدير ( 1
اســت مار الصــندو  فــور علمــ   ــا، والطلــ  منــ  تصــوي  تلــك امل الفــات فــورا ، فــإ ا م يســتج  للطلــ  

ت امل الفـة دون أن يرتتـ  علـ   لـك أي أثـر مـادي علـ  الصـندو  يف يرفب أمن االست مار االست مارا
 مجي  األحوا .

ميار  أمن االست مار األعما  املوكلة إلي  وفقا  ألحنا  قانون السو  واألنظمة الصادر  مبقتضـاه ( 1
 فيما يتعل  ابلصندو  مبا يف  لك ما يل :

 االست مارية للصندو  املفتوح.اإلشرا  عل  إطفاء وحتديد سعر اإلطفاء للوحدات  -أ 
 اإلشرا  عل  توزي  األرابح.  -ب 
اإلشـــرا  علـــ  إدار  اســـت مارات الصـــندو  ونشـــاط  والتأكـــد مـــن تطبيـــ  األنظمـــة والتعليمـــات  -ج 

 الصادر  عن اهليئة مبا لق  مصلحة املست مرين.
 معلومات من . االطالع عل  ملفات وسجالت مدير االست مار اخلاصة ابلصندو  وطل  أي -د 
 ت ويد اهليئة بتقارير دورية عن نشاط الصندو . -ه 
 تصفية الصندو . -  

 إشراف ورقابة الهيئة  :(16املادة )
للهيئة اإلشـرا  علـ  نشـاط الصـندو  واإلطـالع وطلـ  البيـا ت واملسـتندات وغريهـا مـن املعلومـات 

 والقرارات الصادر  تنفي ا  هلما. الالزمة للتحق  من الت ا  الصندو  أبحنا  القانون والئحت 
وجيـــ  علـــ  كـــل مـــن جملـــس إدار  الصـــندو  واملراقـــ  الـــداخل  ملـــدير االســـت مار موافـــا  اهليئـــة بتقـــارير 
نصف سنوية عن نشاط الصندو  ونتائ  أعمال  عل  أن تتضمن ه ه التقـارير البيـا ت الـىت تفصـح عـن 

 يب حساابت الصندو .املرك  املايل للصندو ، وأن تنون معتمد  من مراق
 انقضاء الصندوق  :(17املادة )

 نقض  الصندو  أبحد األسباب التالية: ي
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 انتهاء املد  االدد  ل .  -2
 انتهاء الغر  ال ي مت إنشاؤه من أجل .  -1
 صدور حنم قضائ   ل .  -7
 توفر حالة من حاالت التصفية الي ين  عليها نظام  األساس .  -6
 س أو إشهار إفالس ، ما م تتو  إدار  الصندو  جهة أخرى بعد موافقة املصر . انقضاء املؤس -5

 المصادر:

 اوال: الكتب العربية:
 . 1113د. ايد معج  العتييب، االاف  املالية االست مارية، الطبعة االوىل، دار النفائس، االردن،  .2
لبشــــاري، الطبعــــة االوىل،  د. تشـــارل  ويــــالن، عـــر  للمفــــاهيم االقتصــــادية، تعريـــ : زينــــ  حســـن ا .1

 .1118كلمات عربية للطباعة، االردن، 
ـــــار املشــــرتك يف القــــانون النــــويي والقــــانون املقارن،النويــــت،  .7 د. حســــين املصـــــري، صــــنادي  االست مـ
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د. حسن شحات ، منه  مقـرتح لتفعيـل الرقابـة الشـرعية واملاليـة علـ  صـنادي  االسـت مار اإلسـالمية،  .6

 .2999ال ال  لالقتصاد اإلسالم ، جامعة ا  القرى، اململنة العربية السعودية،  املؤمتر العلم 
د.عبــــد احلفــــي  عبــــد الرحيم،االســــوا  والسياســــات النقديــــة يف اخللي ،الطبعــــة االوىل، دار النتــــاب،  .5

 .1121مصر، 
 .2999اهر ، د. عبد الرين السيد قرمان، املرك  القانوين ملدير االست مار، دار النهضة العربية، الق .4
اخليارات(،  -واثئ  است مار –سندات  –د. عبد الغفار حنف ، االست مار يف االورا  املالية )اسهم  .3

 .1111الدار اجلامعية، مصر،
د. عصا  حنف  حممود، القانون التجاري )اإلفال  وعمليات البنوك(، دار النهضة العربية، القاهر ،  .8

2993. 
لـــ ، ادار  االســـت مارات واالـــاف  االســـت مارية، ســـورا، ايـــد الع -د.عبـــد الـــرزا  قاســـم ود -

1122. 
د. فــــار  حممــــد اعجيــــان العجمــــ ، رقابــــة ســــو  املــــا  علــــ  إدار  حمــــاف  األورا  املاليــــة وصــــنادي   .9

 .1121االست مار، دار النهضة العربية، القاهر ، 
ال قافــــة للنشــــر  دارىل،د. قاســــم  يــــف علــــوان، إدار  االســــت مار بــــن النظريــــة والتطبيــــ ، الطبعــــة األو  .21
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د. حممـد مطــر، إدار  االســت مارات )اإلطــار النظــري والتطبيقــات العمليــة( الطبعــة اخلامســة، دار وائــل  .26
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رصـات االورا  املاليــة، دار الفنــر اجلــامع ، د. مصـطف  كمــا  طــ  وشـريف مصــطف  كمــا  طــ ، بو  .25
 .1119مصر، 

د. مــ  قاســم، دليــل االســت مار يف البورصــة املصــرية والبورصــات العربيــة، الطبعــة االوىل،الــدار املصــرية  .24
 .1113اللبنانية، القاهر ، مصر، 
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 .1114األوىل، دار الفنر اجلامع ، اإلسنندرية، مصر، 
 ثانيا: القوانني واالنظمة والتعليمات:
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- ها(705ألبي المظفر األبيوردي )ت الرواية األدبية في كتاب )زاد الرفاق(

 -دراسة نقدية تحليلية

The literary novel in the book (Zad AL-Rifaq)by Abi 

Muzafer Al-Abury –A critical analytic Study- 
  Assist. Prof. Harbi N. M. AL-Shibli(1)د. حربي نعيم محمد الشبلي .مأ.

                Assist. Lect. Jawad A. Sabhan (2)جوواد عوودة سوبهان    م.
 ملخص البحث 

حفــل اتريــخ األدب العــري بعــدد كبــري مــن روا  األدب، شــعره ون ــره، وقــد وضــعت مصــنفات قيمــة يف 
هـــــ(، 231(، واملفضــــل الضــــيب )تـهــــ256هــــؤالء الــــروا : ابــــو عمــــرو بــــن العــــالء )تهــــ ا البــــاب، ومــــن 

هــ(، وغـريهم. وكـان لالبيـوردي دور كبـري يف تع يـ  الروايـة فقـد دّ  كتابـ  النفـيس )زاد 124واالصمع  )ت
الرفا ( عل  ان  م ينن اقل شأ   عمن سبق  من روا  اللغة واألدب. وه ا البحـ  بصـدد دراسـة الروايـة، 
و لــك بعــد توطئــة هلــا. اىل  لــك يقــد  البحــ  طائفــة مــن الــرواات األدبيــة املتم لــة بروايــة الشــعر، وروايــة 
االم ا ، بُغية النشف عن جهود االبيوردي النقدية الي حاو  فيها ان ينمـل مـا بـدأه العلمـاء الـروا  مـن 

 قبل .
Summary 
The conclusion of research 2. 

                                                        
 كلية الرتبية للعلو  االنسانية /قسم اللغة العربية  –جامعة كربالء  - 2

 .( التجاريـةاعدادية احلسن ) -مديرية تربية كربالء  - 1



 

 -دراسة   دية حتليلية-هال( 507الر اية األدبية يف كراب )زاد الرياق( أليب املظفر األبيوردي )ت 

127 

The History of Arabic literature has adopted many of literature narrators 

through poetry and prose. There are many valuable classifications in this 

part ; Those are " Abo Amro Bin AL-'Alaa (died in 154, AL-Mufadel AL-

Dhabee (died in 1701, AL-'ssm'aee (died in 216). AL-Abyoordi has played 

a good role in supporting the Novel. 

The book (Zad AL-Rafaaq) expresses that this book is something value 

among the rest. This research is considered as a study of the Novel 

moreover, this research presents a group of literary novels line the of 

poetry and the Novel of critical proverbs so as to discover the effort of AL-

Abyoordi which he tries to complete what the other scientists begin. 

 توطئاة:

مينن عد كتاب )زاد الرفا ( واحدا  من النت  املوسوعية الشاملة للعلـو  االدبيـة، واللغويـة، واملعـار  
ة، والرواات االدبية، فمؤلف  قد أخ  من كل علٍم طرفا ،  لك ان الباح  يف تراثنا القدمي يلح  كما  العام

هـــائال  وســـيال  متـــدفقا  مـــن املوســـوعات للشـــعر العــــري متعـــدد  االجتاهـــات تبعـــا  لتعـــدد اجتاهـــات املــــؤلفن 
 غري  لك من املؤثرات.ثقافا م ومرجعيا م الفنرية فضال  عن اختال  العصر والبيئة و  واختال 

غــري ان يف هــ ا املبحــ  ســيقف الباح ــان عنــد دراســة الروايــة االدبيــة ولنــن قبــل التعــر  علــ  الروايــة 
هــ(: هـو أبـو املظفـر حممـد 513االدبية وابرازها يف ه ا املؤلف، ال بد لنا من التعريف بـ )األبيـوردي(، )ت

 (7)القريشــ  االمــوي املعــاوي املعــرو  ابالبيــوردي بــن أي العبــا  ايــد بــن اســحا  بــن اي العبــا  االمــا 
الشــــاعر الشــــهري الـــــ ي عــــاش يف العصـــــر العباســــ  )الســـــلجوق ( أابن القــــرن اخلـــــامس للهجــــر ، إ  كـــــان 
االبيــوردي رجــال  متنــوع االهتمامــات، موســوع  ال قافــة فقــد كــان لغــوا ، ونســابة ، وحمــداث ، وشــاعرا  ملريفــا ، 

 . (6)ا  مرتسال  وراويُة ل دب العري، وكاتب
أمـــا ثقافتـــ  وآاثره مـــا  كرتـــ  املصـــادر واملراجـــ  عـــن نتاجـــ  االدي الـــوفري الـــ ي يربـــو علـــ  مانيـــة عشـــر  

 . ويظهر ه ا يف نتاج  االدي بشنل عا ، ومن  نتاج  الروائ  ال ي سنتعر  علي  فيما ية:(5)كتااب  
 ا املعـ  أمـر  قـدمي عرفـ  العـرب يف اجلاهليـة ، وه   (4)يل االخبار واالشعار ونقلها(()): الرواية ه 

 .كما عرفوه يف االسال 
                                                        

نسـب  اىل  ،بعـدها دا  مهملـة ،نون الراءوس ،وسنون الياء التحتية وفتح الواو ،وكسر الباء املوحد  ،بفتح اهلم   :االبيوردي - 7
الــ ي  –مــن هـ ه االســر  معاويـة االصــغر  واو  مــن سـننها .وهــ  بلـد  يف خراســان بـن ســرخس ونسـأ وابورد ،أبيـورد ويقــا  هلـا أابورد
اقــوت  ،االدابء ينظــر معجــم ،وكــان االبيــوردي يف صــباه احــد قرائهــا املعــروفن .وهــو الــ ي نصــ  فيهمــا املنــرب –ينتمــ  اليــ  االبيــوردي 

 .هـ(482ت)ابن خلنان  ،وفيات األعيان ،174 – 23/176 :احلموي
والــوايف  ،7/5 :امساعيــل ابشــا البغــدادي ،وهديــة العــارفن امســاء املــؤلفن وآاثر املصــنفن ،23/167 :معجــم االدابء :ينظــر - 6
 .92/  1 :صالد الدين الصفدي ،ابلوفيات
شهاب الدين ابو الفالح عبد احل  بن ايد بـن  ،وش رات ال ه  يف اخبار من  ه  ،665/  6 :وفيات االعيان :ينظر - 5

 .166/  23 :ومعجم االدابء ،28/  6 :حممد بن العماد احلنبل 
د.  صــر الــدين  ،وينظــر مصــادر الشــعر اجلــاهل  وقيمتهــا التارويــة ،75 :د. نعمــة رحــيم العــ اوي ،النقــد اللغــوي عنــد العــرب - 4
 .288 :االسدي
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ل ا كانت الروايـة هـ  مصـدر االدب العـري منـ  نشـأت  االوىل، فقـد كـان العـري يف او  اطـوار االدب 
يقو  الشعر او الن ر حـن يُعـر  لـ  ال يهـتم  فظـ  وتدوينـ ، ألن التـدوين م ينـن معروفـا  وم تنـن ادواتـ  

 .(3)ر  كما كانت علي  احلا  يف القرن ال اين للهجر ميس
، ولنــن طبيعــة حيــا م (8)وهــ ا ال يُــد  علــ  عــد  معــرفتهم ابلنتابــة فــإن األدلــة تشــري اىل معــرفتهم  ــا

املتنقلــة كانــت تُعطــ  للروايــة الشــفوية أتيــة خاصــة. فضــال  عليــ  أن العــري بســليقة لفــ  مــا يقــو ، ملنــة  
ـــ   لـــك: ـــ من القـــدمي كانـــت أقـــدر قـــدر  ال حتـــد علـــ  احلفـــ   وهبهـــا ي ل ))أن  اكـــر  العـــرب الفـــ   يف ال

 .(9) واالستيعاب من  اكر  العام احلدي ((
لـ ا فـإن الــروا  كـانوا لفظـون مــا يقولـ  الشـاعر ويب ونــ  يف جمالسـهم وأسـواقهم فينتشــر يف القبائـل، وقــد 

حصــل لقصــيد  عمــرو بــن كل ــو  الــي عظمتهــا بنــو ُيصــبح الشــعر نشــيدا  للقبيلــة تــردده أينمــا حلــت، كمــا 
 .(21)تغل  وكان يرويها الصغار والنبار

 (22) هل ا كان ال بد للشاعر من ممارسة رواية الشعر اوال  لتنشأ يف نفس : ))ملنة  ينس  عل  منواهلا((
واحـد  مـن ، وجعلـوا الروايـة (21)إ : ))ال يصري الشاعر يف قريب الشعر فحـال  حـىت يـروي أشـعار العـرب((

،والشــاعر اخلن يــ  ))هــو الــ ي جيمــ  اىل (27)ثــالث قواعــد يقــو  عليهــا الشــعر هــ : الطبــ  والروايــة والــ كاء
  (26) جود  شعره رواية اجليد من شعر غريه((

وقد عر  الشعر العري عددا  من الشعراء كانوا روا  لشعراء آخرين اكرب مـنهم سـنا  واجـود مـنهم شـعرا  
، و (25)دبــة بــن خشــر ، وكــان هدبــة راويــة للحطيئــة، وكــان احلطيئــة راويــة لــ هري وابنــةا  كــان مجيــل راويــة ه

مث تطـورت  (23)م  كون  قد ورث الشعر من خال  بشامة بن الغـدير (24) )كان زهري راوية آو  بن حجر(
مبـا  . ور (28)الرواية األدبية يف مطلـ  القـرن ال ـاين اهلجـري، وأصـبحت فنـا  متميـ ا  يقـو  بـ  رجـا  مت صصـون

هـــ( مـن اوائـل املشــتغلن  ـ ا النـوع مــن 255هـــ( ويـاد الراويـة )ت  256كـان ابـو عمــرو بـن العـالء )ت 
، قــا  ابــن ســال : ))وكــان او  مــن مجــ  أشــعار (29)الروايــة، فقــد مّهــدا الطريــ  ملــن جــاء بعــدتا مــن الــروا 
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ة الروايـة اآلخـرون ))ك لـف . وعـن أي عمـرو ويـاد أخـ  أئمـ(11) العرب وسا  احادي ها: ّيـاد الراويـة((
االيـــر واملفضـــل واالصـــمع  واي عمـــرو الشـــيباين، وأخـــ  عـــن هـــؤالء تالميـــ هم كـــأبن االعـــراي وأي حـــامت 

، فروايـة الشـعر إ ن وحفظـ  وصـنع ، م (12) السجستاين، مث اخ  عـن هـؤالء السـّنري وثعلـ  واضـرا ما((
من لــة الشــاعر، ومــن أجــل هــ ا كلــ  كانــت جهــود تنــن حرفــة ســهلة يســري ، وال من لــة صــغري  ابلنســبة اىل 

االبيــوردي كبــري  يف حفــ  األشــعار وروايتهــا والتأكــد مــن ســالمتها والتنبيــ  علــ  اخلطــأ الــوارد يف روايتهــا او 
نســبتها، مســتندا  اىل خلفيــة علميــة وثقافيــة ضــ مة هيأ ــا لــ  إجاطتــ  الواســعة بعلــو  العربيــة وغريهــا، ومــا 

دب من ماد  غ ير  يف الشعر واألدب ومعاين اللغة عن طري  الرواية واملام  النبري وصل  عن أهل اللغة واأل
 أبفانن العرب وطرائفهم يف التعبري عن مقاصدهم.

وكـان االبيـوردي راويـة كمـا وصـف  ابـن خلنــان أبنـ : ))كـان مـن األدابء املشـاهري، راويـة نسـابة شــاعرا  
 .(11))ويف الرواية ابو حمرز((ملريفا ((، بل هو ممن يفت ر ب لك إ  يقو :)

ولعــّل يف  لــك دليــل علــ  ش صــية الناقــد إ : ))كانــت ســعة الروايــة أحــد األركــان ال قافيــة اهلامــة الــي 
 .(17) تفاخر  ا الناقد، بل كانت ملاهر  تدف  بصاحبها اىل الصفو  األمامية((
ك مناه  عد  يف الرواية األدبية، وبعد قراء  متأنية لنتاب )زاد الرفا (، تبن لنا أن االبيوردي قد سل

 ومينن إمجاهلا يف:
 رواية الشعر .0

اعطـــ  االبيـــوردي أتيـــة كبـــري  ملوســـوعت  الشـــعرية، إ  كـــان يـــورد األشـــعار ابتـــداء  دون متعلـــ  وال رابـــ  
 حينا ، واحيا   لإلستشهاد عل  قضية لغوية أو حنوية او عروضية أو م ل سائر.

ويهملهـا اتر   اخـرى، ومـ  أّن  لـك قـد يؤاخـ  عليـ ، ألن القـارئ املتتبـ   وقد ي كر أمسـاء قائليهـا اتر  ،
قــد يفقــد لــ   اإلســتمتاع ابلــنّ  ولننــ  قــد يشــغل فنــره ابلتقصــ  ملعرفــة املقصــود وخصوصــا  إ ا م ينــن 

 موسوع  املعرفة.
إال  بيتــا  مــن الشــعر م يُنســ  منهــا (16) (1447لقــد حــوى )زاد الرفــا ( مــن االبيــات الشــعرية علــ  )

( بيتــا ، وال يــد  غــري املنســوب علــ  جهــل االبيــوردي 736( بيتــا ، امــا غــري املنســوب منهــا هــو )1189)
 بقائل االبيات، فقد تنون شهر  القائل سببا  وجيها  لعد   كر أمس  م لما جنده يف مت يل  بشعر: 
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و  (19)و )مجيــل ب ينــة(  (18)و )الراعــ  النمــريي( (13)و )كعــ  بــن زهــري( (14)و )اخلنســاء( (15))للحطيئــة(
 وغريهم.(77) و )املتنيب( (71) و )ألي العتاهية( (72) و )ألي نؤا ( (71) )بشار بن برد(

وقد تنون األبيات جمهولة القائل اصال ، م يهتد الباح  يف خترجيها، وال عر  قائليها، واقتض   لك 
موعات الشعرية، كجمهر  أشعار العرب، جهدا  كبريا  يف البح  واالستقصاء واملراجعة لدواوين الشعر واجمل

وطبقــات فحــو  الشــعراء، وخمتــار الشــعر اجلــاهل ، فهــ  مســتودع أشــعار اجلــاهلين واإلســالمين، وخ انــة 
 األدب، واملفضليات، واألصمعيات، واألغاين وعل  املعاجم اللغوية بعد  لك.

نتاب قائال  ))ختلفت أبيات قليلـة وه ا ما أشار الي  حمق  النتاب الدكتور عمر األسعد يف مقدمة ال
 .(76) م أجد هلا خترجيا  أو توثيقا  او قائال ، فلعل ال اد ينون مرجعا  لتلك األشعار((

فينــون حينــ اك االبيــوردي  قــال  مــن حافظتــ  وآيــة  لــك قولــ : ))هــ ا وا  أورد يف  لــك مــا أحضــرني  
ـــــي(75) حفظـــــ (( ـــــد ينســـــبها اىل أشـــــ اص جمهـــــولن أشـــــار ال هم بطـــــر  خمتلفـــــة، كـــــأن يقـــــو : قـــــا  ، او ق
او انشــــــد أصــــــحاب  (79)او قــــــا  آخــــــر (78)او قــــــا  بعــــــب املتــــــأخرين (73)او قــــــا  الشــــــاعر (74)اخلــــــارج 
 .(61)االم ا 

 (66)واهلمــــــ اين(67)واالســــــدي (61)واهلــــــاليل (62)او يشــــــري ألــــــيهم بنســــــبهم اىل عشــــــائرهم م ــــــل الننــــــاين
، (52)،او رجل من بين كند (51)والعامري (69)ميم والت (68)والنالي (63)واخل اع  (64)والطائ (65)والشيباين
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او بـين  (54)او مـن طـ  (55)او من بـين أسـد (56)او من آ  حرب (57)او من بين عبس (51)او من بين سعد
 .(59) او )امرأ  من قشري( (58) . وقد ينس  بعب الشعر اىل امرأ : )وقالت امرأ  من العرب((53)يبانش

ب ال ي استشهد ب  االبيوردي يف )زاد الرفا ( تظهر إن نسبة  ان ألقاء نظر  سريعة عل  الشعر املنسو 
كبــري  منــ  كــان جاهليــا ، ويليــ  بنســ  تنــاد تنــون متســاوية شــعر امل ضــرمن واإلســالمين، أمــا الشــعراء 

. ورمبــا يعــود الســب  اىل ان (41)الــ ين عاشــوا اثنــاء اخلالفــة العباســية فأستشــهاده بشــعرهم كــان قلــيال  نســبيا  
 ستعمل  وق  الش ص  والفين يف االختيار يف وف  ما يرتضي  حس  الشعري.االبيوردي ا

جعــل أســا  روايــة الشــعر يف تلقيــ  عــن  -وتــربز قيمــة ال ــرو  الشــعرية يف كتــاب )زاد الرفــا ( يف أنــ : أ
، و )أنشـد علمـاؤ  رضـ  (42) العلماء والروا  وال قا ، وهـو يؤكـد هـ ه الناحيـة بقولـ : )وقـد أنشـد العلمـاء(

، )وقـــا  علمـــاؤ  ابـــو زيـــد واالصـــمع ، (41)  تعـــاىل عـــنهم( و: )قـــا  علمـــاؤ  رضـــ  ي عـــنهم أمجعـــن(ي
، و لك لل اد  من صحة الن  املروي وهو ب لك ال وتلف ك ريا  عن ابن سال  (47) واملفضل وابو عمرو(

هلـم يف إدراك زائفـة . لـ لك ادرك االبيـوردي أبن اهـل العلـم ادرى ابلشـعر فـأن (46)اجلمح    ا اخلصـوص
 طرقا  ميي ون  ا شعر الشاعر.

اما الروا  فقد حدّد االبيوردي قبو  الرواية عن الروا  ال قا  واألثبات وحتدث عنهم ومن ام لة  لك ما 
، وقولــ : ))وهــو ثقــة (45) قالــ  عــن اي عمــرو الشــيباين: ))وهنــ ا تــروى عــن اي عمــرو وهــو مــن ال قــا ((

، وقولــــ  خماطبــــا  رفيقــــ : ))وعليــــك بتصــــانيف... واألصــــمع ، واي عبيــــد ، (44) مــــأمون علــــ  مــــا يرويــــ ((
 واملفضــل، وابــن األعــراي، واي عبيــد، فهــم األئمــة وهلــم امــّد يف العلــم  زح، واجلــ ع الــريب أبرجائــ  رازح((

(43). 
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ونُقـل  وهو عندما يعر  ام ا  هؤالء الروا  ال قا  فأن  يطمئن اىل ما اخـ  عـنهم، ومـن اعتمـد علـيهم،
عـــنهم، وعـــّد مـــا ورد عـــنهم ُحجـــة يف الصـــحة والتوثيـــ  ال يرمـــ  اليـــ  الشـــك، ملـــا ُعـــر  مـــنهم مـــن حتقيـــ  
 للنصــوص وأخــ ها مــن مصــادرها، ولعــل أشــهر مــن أشــاد االبيــوردي بتــوثيقهم وأخــ  عــنهم،: )األصــمع (

، ولعـّل هـؤالء ممـن (32) ، و )املفضل الضـيب((31) و )ابو عمرو الشيباين( (49) ، و)ابو عمرو بن العالء((48)
شـــهدت هلـــم كتـــ  االدب االوىل ابلتحـــري والتـــدقي  يف النصـــوص حيـــ  كـــانوا ورجـــون اىل الربيـــة لينقلـــوا 

األصـمعيات  –، حىت  لـف هلـم مجـ  ك ـري مـن الشـعر االقـ  لعـّل أشـهر دواوينـ  االوىل (31)صحيح الشعر
وردي يشــري الــيهم بقولــ : ))وهــم مــن ولعــّل حــرص هــؤالء وام ــاهلم علــ  الصــد  جعـل االبيــ –واملفضـليات 

، هلــ ا كانـت االستشـهادات الشــعرية مقرونـة أبمسـاء روا ــا إ  يقـو  يف االستشــهاد (37) ال قـات واألثبـات((
، )وأنشــد ابــو (34) ، )وأنشــد ابــو عمــر الشــيباين((35) ، )وأنشــد املفضــل((36) الشــعري: )وأنشــد االصــمع (

، )وأنشــد (38) النــالي، فيمــا أنشــد املفضــل وابــن االعــراي(، )وكفــاك شــاهدا  قــو  (33) عمــرو بــن العــالء(
. كمــا ُلــ ر مــن اولئــك الـــروا  (39) األصــمع  وأنشــد ابــو عمــروا بــن العــالء، وأنشــد ابـــو عبيــد  ل عشــ (

ـــ : ))ويـــل  للشـــعر ا ا كـــان راويتـــ  أنباطـــا (( ، ويبـــدو ان (81) امل لـــن الـــ ين بلـــ   ـــم الشـــعر العـــري يف قول
 دور الروا  السليب أحيا  . االبيوردي قد أدرك

، ولعّل السـب  يف  لـك يعـود اىل (82) وك ريا  ما كان يروي عن النوفين، إ  يقو : )وأنشد النوفيون(
أن الروايــة األدبيــة يف النوفــة كانــت اك ــر بــروزا  عمــا هــ  عليــ  يف البصــر ، وقــد أشــار اىل  لــك ابــو الطيــ  

، ووصـف االصـمع  روا  النوفـة بنـوهنم (81)   منـ  ابلبصـر ((اللغوي بقول : ))والشـعر ابلنوفـة اك ـر وأمجـ
 . (87)مولعن بن ر  الرواية والتوس  فيها
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، و (86) ومــن الدعامــة القويــة يف ُصــل  روايتــ ، فيمــا يرويــ  قولــ : ))وأنشــدين علمــاؤ  لرافــ  بــن هــ مي((
احلــدي  واإلنشــاد  ، فيتبــن مــن قولــ  هــ ا، ان(84) ، )وقــد أنشــدين بعــب أصــحابنا قصــيد ((85) )حــدثين(

واحــد  فنــان  لــك يــرتدد يف أثنــاء النتــاب، إمعــا   يف التحقيــ  وداللــة يف التــيق  يف الروايــة، بــل إنــ   كــر 
أحيا   نقوال  من خ  أصحا ا ويظهـر  لـك جبـالء يف قولـ : ))وقـا  ابـو الفـرج صـاح  األغـاين، وهـو مـا 

لــ  غــرار أهــل احلــدي ، فيــ كر سلســلة الســند ، حــىت لقــد ميُعــن يف توثيــ  روايتــ  ع(83)نقلتــ  مــن خطــ ((
أبكملـ ، مــن أجــل ايـراد بيتــن أثنــن، حنـو قولــ : ))وأنشــدين الشـيخ عبــد القــاهر النحـوي قــا : انشــد  ابــو 
احلسن ابن اخت اي عل ، قا : أنشد  أبـو علـ ، قـا : انشـد  أبـو احلسـن ابـن اخـت أي علـ ، قـا : 

ر حممـد بـن اي السـرّي النحـوي، عـن اي سـعيد احلسـن بـن احلسـن أنشد  ابو عل ، قا : أنشد  ابـو بنـ
الّسنري عن العبا  بن الفرج الراش ، عن اي زيد سعيد بن أو  بـن اثبـت، قـا : أنشـدين املفضـل بـن 

 : )الوافر((88)حممد الضيب، لعامان بن كع  بن عمرو بن سعد، وهو جاهل 
 أال قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت هبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان     بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق
 سبنالالالالالالالالالالالالالونء  هجمالالالالالالالالالالالالالة  كأ الالالالالالالالالالالالالاء بالالالالالالالالالالالالال

 

  عمالالالالالالالالالالالتء  ال يلالالالالالالالالالالاليط بالالالالالالالالالالال  النعالالالالالالالالالالاليمُ  
 صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفااي كثالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُة األ ابر ُكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالومُ 

 

وحلـرص االبيــوردي علــ  ســالمة الشــعر وروايتــ ، كـان يشــري اىل روايــة األصــمع  يف قــو  امــرئ القــيس: 
 )الطويل(

 قفالالالالا  بالالالال ى مالالالالت ذكالالالالرى حبيالالالالب   منالالالالز ى 
 

 بسالالالال ط اللبالالالالوى بالالالالني الالالالالُدةو ى يحومالالالال ى  
 

 وحومل.قائال : وكان االصمع  يروي بن الدخو  
 ؟(89)فلم أختار الواو عل  الفاء، وراع  مع  االشتما  واالحتواء

يبدو أن سب  اختيار الواو عل  الفاء عند االصمع  هو أن )بن( ال يضا  إال اىل متعـدد، و )واو 
 .(91)العطف( تقتض  مصاحبة املعطو  علي ، والفاء ال تقتض   لك

موضــ  يشــتمل علــ  مواضـ ، وكــ لك )حومــل(، فلــو ومـن روا  )فحومــل( ابلفــاء، يقــو : إن الـدخو  
، ألن (92)قلت: عبد ي بن الدخو ، تريد بن مواض  الدخو ، وأجاز النسائ  العطف يف  لك ابلفـاء

 . (91)الفاء تفيد الرتتي  واالتصا 
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جتنــ  الشــاعر  – (97)هــ  روايــة الــديوان نفســ  –وعليــ  فــأن روايــة االصــمع  )بــن الــدخو  وحومــل( 
تنفــــ  هــــ ه التفســــريات، وان جــــوزوا اســــتعما  الفــــاء، حــــىت عــــّد املــــربد روايــــة االصــــمع  أصــــح اخلطــــأ، و 
، هلــ ا أعتمــد االبيــوردي هــ ه الروايــة وم يعتمــد غريهــا، وقــد ســاعدت  يف  لــك مقدرتــ  اللغويــة (96)الــرواات

 الواسعة يف الشعر العري وعلو  العربية وفنوهنا العامة.
 تتبـ  الـرواات ية يف إطـار سـعي  اىل الوقـو  علـ  املعـاين امل تلفـة إّن ه ا السـع  مـن االبيـوردي يف

الي مينن ان يستغلها القارئ مـن البيـت يف صـور  كاملـة، وإن معرفـة ألفـاع الشـاعر وألفـاع عصـره طريقـة 
 .(95)قومية من طر  النقد، ودليل واضح عل  إتساع ثقافة الناقد وعم  دراست 

اد الرواية فق  مـن دون ان يتبعهـا بـرأي، ومـن  لـك تعليقـ  علـ  قـو  ولنن  م   لك، كان يقتصر اير 
 لبيد: )النامل(

 بصالالالالالالالالالالبوح  صالالالالالالالالالالايية   جالالالالالالالالالال ب كرينالالالالالالالالالالة  
 

 ميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوتر   اتلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله إهبام الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
 

 .(94) بقول : ))فقا  قو :  اتلُ  بضم الال ، ورواه آخرون بفتحها((
رواية فحس ، وإمنا يتبعهـا الرتجـيح ويف موض  آخر تبدأ  ائقت  النقدية ابلظهور، إ  م ينتف إبيراد ال

 او املفاضلة، كما يف تعليق  عل  قو  امرئ القيس: )املديد(
  حالالالالالالالالالالالالالالدي  الربكالالالالالالالالالالالالالالبى يالالالالالالالالالالالالالالومء ُهنالالالالالالالالالالالالالالا

 

  حالالالالالالالالالالالالالالالدي   مالالالالالالالالالالالالالالالا علالالالالالالالالالالالالالالالى قصالالالالالالالالالالالالالالالره 
 

بقولــ : ))وقــا  األصــمع : يــو   هنــا: يــو  معــرو ، وقــا : أراه موضــعا ، وقــا  ابــو نصــر: يقــو : رّب 
عمرو فيما  ه  إلي . وقا  نصية  من اهل اللغـة: يـو  هنـا: يـو  هلـو  حدي  حتدثناه يو  األو ، وواف  أاب
 .(93) ولع . وقو  أي عمرو أحّ  إيل((

حف  لنا أبياات  لبعب الشعراء ليسـت يف دواويـنهم الـي بـن أيـدينا لـ ا فـيمنن االسـتدراك عليهـا  -ب
 مبا يف )زاد الرفا (، ومن هؤالء الشعراء:

 (98)النابغة ال بياين -أ 
 (99)طُفيل الغنوي -ب 
 (211)مجيل ب ينة -جـ 
 (212)عدي بن الرقاع -د 

                                                        
 .8 :ديوان امرئ القيس :ينظر - 97
 .151/  2 :هـ(185املربد )ت ،النامل يف اللغة واالدب :ينظر - 96
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 .316/  1 :زاد الرفا  - 93
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 .384/  1 :ن .  - 211
 .166/  2 :ن .  - 212
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 (211)الفرزد  -هـ 
 (217)النميت بن زيد االسدي -و
 (216)جرير -ز 
 (215)ابن هرمة  -ح 
 (214)ابو نؤا  -ط 
واودع االبيــــوردي يف )زاد الرفــــا ( بعــــب الشــــعر الــــ ي يفيــــد يف دراســــة أشــــعار الشــــعراء االققــــة  -ج

 .(213)رواية بينما وصـل من أشعارهم يف الدواويـن ومــا رواه االبيوردي هلمأشعارهم ملعرفة إختال  ال
وإ ا حاولنا متابعة إختال  الرواية بن الن  ال ي  كـره االبيـوردي يف )زاد الرفـا ( ودواويـن الشـعراء 

 جند اهنا تندرج غالبا  مبا يل :
 التصحيف: – 2

ري نقـ  حـرٍ  او اك ـر، اي ابالعجـا  هو كل حتريف ينشم من تشاب  صور اخل  مبع  هو تغيـ
 .(218)او األتا 

 : )الطويل((219)م ل  لك، قو  زهري بن اي سلم 
 سالالالالالالاعة   بصءالالالالالالحبى ي لالالالالالالُت لالالالالالاله أ  الالالالالالض 

 

 ي الالالالالالالالبب يالالالالالالالالل  كالسالالالالالالالاليف غالالالالالالالالري ُمالالالالالالالالز ب  
 

 :(221)ورواية البيت يف ديوان 
 سالالالالالالاعة   بصالالالالالالبح ي لالالالالالالُت لالالالالالاله أ  الالالالالالض 

 

 ي الالالالالالالالبب يالالالالالالالالل  كالسالالالالالالالاليف غالالالالالالالالري ُمالالالالالالالالز ب  
 

 )الطويل( :(222)وحنو قو  الفرزد 
 لنالالالالالالالا العالالالالالالالالزب  الغلبالالالالالالالالاء  العالالالالالالالالدُد الالالالالالالالال ي

 

 يُرخلالالالالالالالالفُ عليالالالالالالالاله إذا ُعالالالالالالالالدب احلصالالالالالالالالُى  
 

 :(221)ورواية البيت يف ديوان 
 لنالالالالالالالا العالالالالالالالالزب  الغلبالالالالالالالالاء  العالالالالالالالالدُد الالالالالالالالال ي

 

 يرحلالالالالالالالالالالفُ عليالالالالالالالالالاله إذا ُعالالالالالالالالالالدب احلصالالالالالالالالالالُى  
 

 : )الطويل((227)وك لك حنو قو   ي الّرمة
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 اال ةيلالالالالالالالالالالت ةرقالالالالالالالالالالالاُء  هنالالالالالالالالالالا  لفريالالالالالالالالالالالة  

 

 سالالالالالالالالالالالائدُ  أيسالالالالالالالالالالالاُر املطالالالالالالالالالالاليب    هجالالالالالالالالالالالود   
 

 :(226)ورواية البيت يف ديوان 
 اال ةيلالالالالالالالالالالت ةرقالالالالالالالالالالالاُء  هنالالالالالالالالالالا  لفريالالالالالالالالالالالة  

 

  أيسالالالالالالالالالالالاُر املطالالالالالالالالالاليب  سالالالالالالالالالالالائدُ  هجالالالالالالالالالالوع 
 

 .(225)وهناك مواض  اخرى للتصحيف
 اختال  كبري يف رواية االبيات – 1

 حنو قو  ابن مياد : من النامل
  كواعالالالالالالالب  قالالالالالالالد قلالالالالالالالت حالالالالالالالني ذكالالالالالالالر ين
 اي ليرنالالالالالالالالالالا يف غالالالالالالالالالالري أمالالالالالالالالالالر  يالالالالالالالالالالاح   

 مرلفعالالالالالالالالالالالالالا  بينالالالالالالالالالالالالالا كالالالالالالالالالالالالال اك رأيرالالالالالالالالالالالالالين 
 ينظالالالالالالالرنء مالالالالالالالت ةلالالالالالالال ى اخلالالالالالالالد د  عالالالالالالالني  

 

 قالالالالالالالالالالالالو  املُجالالالالالالالالالالالالدب  هالالالالالالالالالالالالتب كالالالالالالالالالالالالاملزاحى  
 علعالالالالالالالالت علينالالالالالالالالا العالالالالالالالاليس ابلرمبالالالالالالالالاح
 ابلالالالالالالالالالالالالال ُد يالالالالالالالالالالالالالوق ُجملالالالالالالالالالالالالالة  سالالالالالالالالالالالالالرداحى 
الالالالالالالال ام صالالالالالالالالحاحى   مرضالالالالالالالالى خيالط الالالالالالالالا السب

 

: قــد قلــن يــو  تواعــد، وال ــاين يف غــري أمــٍر فــادح، وال الــ : رأينــين (224)وروايــة البيــت االو  يف الــديوان
 والراب : من خلل احلجا .. خمالطها. متعصبا  ابخلّ ،

 : )النامل((223)حنو قو  ابن هرمة
  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالرحت إذ أبصالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ه يل ينالالالالالالالالالالالالالالالالالالهُ 

 

 يضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالربنه بشرا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر األذانبى  
 

 : )الوافر((228)وحنو قو  بشار بن برد
  حالالالالالالالالالالالالالالوراء املالالالالالالالالالالالالالالدام  مالالالالالالالالالالالالالالت معالالالالالالالالالالالالالالد  

 

 كالالالالالالالالالالالالالالالأنب حالالالالالالالالالالالالالالالديث ا  الالالالالالالالالالالالالالالر اجلنالالالالالالالالالالالالالالالان 
 

 :(229)ورواية البيت يف ديوان 
  دعجالالالالالالالالالالالالالاء احملالالالالالالالالالالالالالاجر مالالالالالالالالالالالالالت معالالالالالالالالالالالالالد  

 

 ن حالالالالالالالالالالالالالالالديث ا  الالالالالالالالالالالالالالالر اجلنالالالالالالالالالالالالالالالانكالالالالالالالالالالالالالالالأ 
 

 .(211)وهناك مواض  اخرى
 : )النامل((212)رواية اخرى للبيت وجند في  خالفا  طفيفا  حنو قو  النميت بن زيد االسدي -جـ 

 يكأمنالالالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالالالدئت ظالالالالالالالالالالالالواهر جلالالالالالالالالالالالالد 
 

الالالالالالالالالا يصالالالالالالالالالاي  مالالالالالالالالالت هليالالالالالالالالالب سالالالالالالالالال اما   ّمب
 

 : (211)ورواية البيت يف ديوان 

                                                        
 2214/ 1 :ديوان  ي الرمة - 226
 ،853 ،882 ،886 ،911 ،1/396 ،153 ،54 ،69 ،148 ،146 ،156 ،211 ،2/44 :زاد الرفـــــا  :ينظـــــر - 225

 .وغريهــا 454
 .99 :ديوان بن مياد  - 224
 .395/ 1 :زاد الرفا  - 223
 .664/ 2 :ن .  - 228
 .513/ 1 :ديوان بشار - 229
 ،824 ،823 ،817 ،818 ،892 ،1/896 ،917 ،231 ،126 ،114 ،161 ،2/239 :زاد الرفــــــــــا  :ينظــــــــــر - 211

 .وغريهــــــا ،2/634
 .732/  2 :ن .  - 212
 .213/  1 :ديوان النميت - 211
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 يكأمنالالالالالالالالالالالالا بُرئالالالالالالالالالالالالت ظالالالالالالالالالالالالواهر جلالالالالالالالالالالالالد 
 

الالالالالالالالالا يصالالالالالالالالالاي  مالالالالالالالالالت هليالالالالالالالالالب    سالالالالالالالالال اماّمب
 

 : )النامل((217)وقو  طرفة بن العبد
 يسالالالالالالالالالالالالالالال ى دايرك غالالالالالالالالالالالالالالالري ُمفسالالالالالالالالالالالالالالالدها

 

 صالالالالالالالالالالالالالوُب الرببيالالالالالالالالالالالالال   دميالالالالالالالالالالالالالة   مالالالالالالالالالالالالالي 
 

 : (216)ورواية البيت يف ديوان 
 يسالالالالالالالالالالال ى بالالالالالالالالالالالمدك غالالالالالالالالالالالري ُمفسالالالالالالالالالالالدها

 

 صالالالالالالالالالالالالالوب الربيالالالالالالالالالالالالال   دميالالالالالالالالالالالالالة   مالالالالالالالالالالالالالي 
 

 : )الطويل((215)وحنو قو  قيس بن اخلطيم
الالالالالالُت علالالالالالالى مالالالالالال     دايُر الالالالالالال  كالالالالالالادت   ء

 

 اُء الربكائالالالالالالالالالالبى حتالالالالالالالالالال ن بنالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالوال جنالالالالالالالالالال 
 

 :(214)ورواية البيت يف ديوان 
 داير الالالالالالال  كا الالالالالالت   الالالالالالت علالالالالالالى مالالالالالال   

 

 حتالالالالالالالالالال ن بنالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالوال جنالالالالالالالالالالاُء الركائالالالالالالالالالالبى  
 

 .(213)وهناك مواض  اخرى
 رواية األمثااال .6

لالبيوردي إهتما  خاص ابألم ا ، كما بّينا سابقا ، الهنا تؤلف ثرو  أدبية مهمة تعنس صور  اجملتم  
دبيــة فيــ . ومــن الطبيعــ  أن حتتــل االم ــا  مــا تســتحق  مــن إهتمامــ  م لمــا ختتــار االخبــار العــري واحليــا  األ

االدبية واألشعار تلك املنانة، ويف )زاد الرفا ( عدد كبري من األم ا  أوردها االبيوردي يف حاالت خمتلفة 
، ويُغفـل  لـك يف وكان يلجأ احيا   اىل شرح بعب تلك االم ا ، كما يتناس  والسيا  الـ ي اوردهـا فيـ 

 أك ر األحيان، ويدع فهم  وتقدير معناه للقارئ.
وعليـــ  مينـــن ان جُنمـــل بعـــب االم ـــا  الـــي رواهـــا االبيـــوردي يف )زاد الرفـــا ( ملعرفـــة إخـــتال  الروايـــة 

 ومطابقتها م  ما وصل منها يف كت  األم ا  وما رواه االبيوردي مبا ية:
 لكّل عموٍد نوى: -1

 ، وروي امل ـل يف جممـ  االم ـا : )لنـل  ي عمـود نـوى((218) سـبوقا  بــ )ومـن أم ـاهلم(رواه االبيوردي م

 .(271) ، ويف املستقص : )لنل عمود ندى((219)
 كلها تؤدي مع  واحدا  وهو لنل اجتماع افرتا  إال أن ما  كره االبيوردي اك ر مشوال  مما رواه غريه.

                                                        
 .1/914 :زاد الرفا  - 217
 .112 :ديوان طرفة بن العبد - 216
 .1/334 :زاد الرفا  - 215
 33 :ديوان بن قيس بن اخلطيم - 214
 ،442 ،342 ،858 ،921 ،927 ،924 ،1/471 ،197 ،717 ،657 ،616 ،2/656 :زاد الرفــــــــــا  :ينظــــــــــر - 213

338. 
 .714/  2 :ن .  - 218
 .296/  1 :امليداين ،جمم  االم ا  - 219
 .191/ 1 :ال خمشري ،املستقص  - 271
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 كنت ُنشبًة فأنا اليوم ُعقبٌة: -2
، وهو (271) إال أن  يف جمم  االم ا : )ُكنت ُمد  ُنشبة فصرُت اليوَ  ُعقبة( (272)بيورديهن ا رواه اال

 يضرب ملن  ّ  بعد العّ ، وما  كره االبيوردي اك ر اختصارا .
 وألتفت حلقتا البطان: -3

و وم يشرح ، وهو يضرب يف احلادثة إ ا بلغت النهاية.  (277)  كره االبيوردي مسبوقا  بـ )ومن ام اهلم(
 كما رواه االبيوردي.( 276)امل ل يف كت  االم ا 

 وهو جبان ال يلوي على الصفري: -4
،  كــراه بشــنل آخــر هــو )أجــ  مــن (273)والعســنري (274)إال أن امليــداين (275)هنــ ا رواه االبيــوردي

 صافر(، ورواية االبيوردي للم ل أفضل، ملا فيها من كناية تغين عن التصريح.
 :باليدين ما أورده زائدة -5

  (279)، وللم ل صور  اخرى رواها امليداين(278)رواه االبيوردي مسبوقا  بـ )ومن أم اهلم(
: )بيدين مـا أوردهـا زائـد (. وزائـد  اسـم رجـل. يريـد ابلقـو  واجلـالد  اورد إبلـ  املـاء. ُيضـرب يف احلـّ  

 عل  إستعما  اجلّد، وهو مع  قري  من املع  ال ي  كره االبيوردي.
 ل بالنابل:التبس الحاب -6

إال انـــــ  يف كتـــــ  األم ـــــا : )اخـــــتل  احلابـــــل  (261) هنـــــ ا رواه االبيـــــوردي مســـــبوقا  بنلمـــــة: )ويقـــــا (
، واللبس أصل : اختالط األمر. لبس علي  األمر يلبس  لبسا  فألتبس إ ا خلطـ  عليـ  حـىت ال (262)ابلنابل(

 .(261)يعر  جهت 
 . وعليــ  فــأن امل ــل بروايــة االبيــوردي ال وعلــ  هــ ا فــال فــر  بــن التــبس واخــتل ، ومعــ  التــبس اخــتل

 وتلف ك ريا  عما هو علي  يف كت  االم ا .

                                                        
 .714/ 2 :زاد الرفا  - 272
 .247/  1 :جمم  االم ا  - 271
 .713 – 714/ 2 :زاد الرفا  - 277
 .288/ 2ومجهر  االم ا   ،745/  2ومت ا  االم ا   ،714/ 2واملستقص   ،1/284 ،جمم  االم ا  :ينظر - 276
 .774/ 2 :زاد الرفا  - 275
 .286/  2 : جمم  االم ا - 274
 .715/ 2 :مجهر  االم ا  - 273
 .757/  2 :زاد الرفا  - 278
 .91/ 2 :جمم  االم ا  - 279
 .734/  2 :زاد الرفا  - 261
 :واملستقصــ  ،2/113 :وجممــ  االم ــا  ،617البنــري:  ،وفصــل املقــا  ،79/  2 :العســنري ،مجهــر  االم ــا  :ينظــر - 262

2/96 
 .123/ 21لبس( ) :اللسان - 261
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واحلابـــل: صـــاح  احلبالـــة وهـــ  شـــبنة الصـــائد، والنابـــل صـــاح  النبـــل، و لـــك ان جيتمـــ  القنـــاص 
 في تل  النبل أبصحاب احلبائل، فال يصاد ش ء يضرب امل ل يف إشتباك األمر وارتباك .

 ر أم ُيذيُب:وما يدري أُيخث -7
 . وه ا امل ل عج  بيٍت، متام : )الوافر((267)  كره االبيوردي مسبوقا  بـ)وهم يقولون(

 تفربقالالالالالالالالت املخالالالالالالالالاُض علالالالالالالالالى ابالالالالالالالالت بالالالالالالالالوب 
 

 يمالالالالالالالالالالالالالا يالالالالالالالالالالالالالدري أخُيثالالالالالالالالالالالالالر أم يالالالالالالالالالالالالال يبُ  
 

. وامل ــل يضــرب يف اخــتالط االمــر، وأصــل  ان املــرأ  تســ  الســمن )ت يبــ  (266)وهــو مــن ام ــا  العــرب
 ثره برقيق ، فال تدري أتوقد حىت يصفو، او تن   القدر غري صافية ابلتس ن(، في تل  خا

 ذَهبت َهيٌف ألديانها: -8
. ومعــ  امل ــل أهنــا  هبــت علــ  عاد ــا وطريقتهــا، ألهنــا (265)اهليــف: الــريح احلــار   ة مــن قبــل الــيمن

 جتفف كل ش ء وتيبس .
ا رواه االبيـوردي وهـ ا يـد  علـ  : يضرب يف اقبا  الرجـل علـ  هـواه. كمـ(264)وامل ل يف كت  االم ا 

 مدى تعم  االبيوردي فيما يقرأ ويروي.
 سقط العشاُء به على سرحان: -9

، و كــر للم ــل قصــة، وقــد  كــرت  (263) رواه االبيــوردي علــ  أنــ  مــن األم ــا  إ  قــا : )ومــن أم ــاهلم(
 ىل التلف.كت  االم ا  ه ا امل ل م  قصت ، ولعَل امل ل يضرب يف طل  احلاجة يؤدي صاحبها ا

 وجاَء ُفالن بالّضّح والرَّيح: -11
، ويف كتــ  االم ــا  روايتــ : (268)م يشــرح االبيــوردي الفــاع هــ ا امل ــل وإمنــا جــاء بــ  بعــد كلمــة )يقــا (

، والنضح: الشمـس أي )جاء مبا طلعت علي  الشمس ومــا جرت عليـ  الـريح، (269))جاء ابلنضح والرّيح(
 .(251) يعين من الن ر (

 به وال يدري:ِسيَل  -11
، ومعنـاه: سـيل بـ  أي  هـ  بـ  (251)وهو من أم ا  العـرب (252) كره االبيوردي مسبوقا  بـ )ويقولون(

 . يضرب للساه  الغافل.(257)السيل، يريد: ُده  وال يعلم
                                                        

 .781/ 2 :لرفا زاد ا - 267
 .2/221 :ومجهر  االم ا  ،611 :وفصل املقا  ،1/182 :وجمم  االم ا  ،1/774 :املستقص  :ينظر - 266
 .25/236 ،)رهيف( :اللسان - 265
 .7/28 :وزهر االكم ،2/641 :ومجهر  االم ا  ،1/83 :واملستقص  ،2/139 :جمم  االم ا  :ينظر - 264
 .2/528 :زاد الرفا  - 263
 .694/  2 :ن .  - 268
 .2/712:ومجهر  االم ا  ،1/79:املستقص  ،2/242:جمم  االم ا  :ينظر - 269
 .2/785 :اجلوهري ،الصحاح - 251
 .2/516 :زاد الرفا  - 252
 .2/528 :مجهر  االم ا  ،1/216 :املستقص  ،2/761 :جمم  االم ا  :ينظر - 251



 
 

114 

 13 :العدد

 

 وهو ُابن أرض: -12
ر : وشرح معناه.ابن األ (255). وهو م ل  كره ال عاليب(256) رواه االبيوردي مسبوقا  بـ )ويقو  العرب(

 نبت ورج يف رؤو  اآلكا ، يضرب امل ل يف سرعة اإلدراك والفناء
 إن ال يُكن صنعًا فإنُه يعتشم: -13

يف صـور  )إن ال أكـن صـنعا  فـإين  (253)، واك ـر مـا يـرد يف كتـ  االم ـا (254)ه ه ه  رواية االبيوردي
 ن رواية االبيوردي.أعت م(، أي إن م أكن حا قا  فأين اعمل عل  قدر معرفي. وهو مع  قري  م

 دّمت لنفسك املضجع: -14
 (259)، وهـــو مــــن ام ـــا  العــــرب الــــي  كر ـــا كتــــ  االم ــــا (258) كـــره االبيــــوردي مســـبوقا  بـــــ )ويقــــا (

 وشرحت معناه، أي استعّد ل مر قبل وقوع . وال خال  بن روايتها ورواية االبيوردي.
 َبّق نعليَك واُبذل قدميك: -15

مروا  أيضا  عن كت  االم ا ، ويضرب عند احلف  للما  وب   النفس  (241)ورديوامل ل كما رواه االبي
 يف صون .

 ال يف الِعري وال يف النّفري: -16
، و كـر لـ  قصـة، قـا : ابـو سـفيان ل خـنس بـن شـريف حـن (242) رواه مسبوقا  بـ )ومن أم ا  قـريش(

بيعة صاح  النفري. وهو م ل  كرت   خيس بين زهر  يو  بدر، وكان ابو سفيان صاح  العري، وعتبة بن ر 
 ، يضرب للرجل لّ  امره ويصغر قدره، وجاء كما اورده االبيوردي.(241)كت  االم ا 

 ُكلُّ شيٍء مهٌة ومهاه ما خال النساَء وذكَرهّن: -17
ماعـــدا  -، (244)، والبنـــري(245)، وال خمشـــري(246)، وروايـــة العســـنري(247)هـــ ه هـــ  روايـــة االبيـــوردي

ل ش ٍء مه   ما خال النساء و كرهن(، ويُروى: مها  : ومعناهـا اليسـري احلقـري. أي ان : )كُ - (243)امليداين
 الرجل لتمل كل ش ء حىت ي كر ية  كر ُحرم ، فيمتعب حينئ  فال لتمل .

                                                                                                                                            
 .671/  4 ،اللسان )سيل( - 257
 .611/  2 :زاد الرفا  - 256
 .144 ،ال عاليب ،القلوب مار - 255
 .693/ 2 :زاد الرفا  - 254
 .212/ 2 :زهر االكم ،736/ 2 :املستقص  ،41/ 2 :جمم  االم ا  :ينظر - 253
 .676/  2 :زاد الرفا  - 258
 2/145:جمم  االم ا  ،1/82 :املستقص  ،722فصل املقا   ،161/ 1 :زهر االكم ،2/666:ينظر: مجهر  االم ا  - 259
 .696/  2 :زاد الرفا  - 241
 548 :زاد الرفا  - 242
 .1/799 :مجهر  االم ا  ،1/146 :املستقص  ،1/112 :جمم  االم ا  :ينظر - 241
 .591/  2 :زاد الرفا  - 247
 .279/  1 :مجهر  االم ا  - 246
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 إّن يف مضًّ ملطمعًا: -18
نيـــل  ، وم يشـــرح  وهـــ ا امل ـــل يضـــرب عنـــد الشـــك يف(248) اورده االبيـــوردي مســـبوقا  بــــ )ومـــن ام ـــاهلم(

، ومــّب كلمــة تســتعمل مبعــ  ال. ورواه ال خمشــري  ــ   املــيم مــن لفظــة (249)شــ ء، هــ ا مــا قالــ  امليــداين
 ملطمعا : إّن مّب لطمعا .

 وال أفعل ذلك سجيس ُعجيس: -19
: )ال أفعـــل  لـــك ســـجس عجـــيس(، أي (232)، واورده ال خمشـــري(231) كـــره االبيـــوردي مـــن غـــري شـــرح

  آتيك سجيس ُعجيس(، وما  كره االبيوردي جيم  بن مع  امل لن.: )ال(231)ابدا . واورده امليداين
 لكّل داخل برقة: -21

: (235)وال خمشـــري (236)إال انــ  يف روايــة امليــداين (237) هنــ ا رواه االبيــوردي مســبوقا  بنلمــة: )ويقــا (
 ، أي حري .(234))لنل داخل دهشة(، وبر  أصل : دهشة 

فـإن امل ـل بروايـة االبيـوردي ال وتلـف عـن روايـي امليـداين وعل  ه ا فـال فـر  بـن بـر  ودهـش، وعليـ  
 وال خمشري.

، (233)لـــيس هـــ ا كـــل مـــا يف )زاد الرفـــا ( مـــن األم ـــا  ممـــا رواه االبيـــوردي: وإمنـــا هنـــاك غريهـــا الن ـــري
 أعرضُت عن  كرها إختصارا . 

ها )روايــة الشــعر وهنــ ا رأينــا كيــف ان هــ ا املبحــ  بــن جهــود االبيــوردي يف )الروايــة األدبيــة( بشــقي
 ورواية الن ر(.

                                                                                                                                            
 .113/  1 :املستقص  - 245
 .259 :فصل املقا  - 244
 .271/  1 :جمم  االم ا  - 243
 .957/  2 :زاد الرفا  - 248
 .52/  2 :م  االم ا جم - 249
 .848/  1 :زاد الرفا  - 231
 .167/  1 :املستقص  - 232
 .118/  1 :جمم  االم ا  - 231
 .879/  1 :زاد الرفا  - 237
 .283/  1 :جمم  االم ا  - 236
 .191/  1 :املستقص  - 235
 .745/  2 :ير () :اللسان - 234
 ،745 ،2/737 :ينظـر علـ  سـبيل امل ـا  ال احلصــر ،مـ ال  ( 653) (:زاد الرفـا )روى االبيـوردي مـن االم ـا  يف كتابـ   - 233

736، 197، 183، 718، 661، 517، 261، 511، 35، 621، 644، 583، 571، 789، 84، 131، 182، 597، 
619، 753، 129، 184، 528، 518، 296، 679، 591، 768، 1  /846، 445، 856، 857، 342، 462، 
827، 841، 345، 399، 884، 817، 388، 845، 841، 919، 859، 444، 382، 997، 314، 332، 375، 
 .وغريهـــا 448 ،366 ،336 ،443 ،321
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أما رواية الشعر فقد ملهـرت أبشـنا  ثالثـة، اوهلـا جعـل أسـا  روايـة الشـعر تلقيـ  عـن العلمـاء والـروا  
ال قا  أم ا  األصمع ، واملفضل، وأي عمـرو الشـيباين، وأبـن االعـراي، واثنيهـا جمـرد ايـراد الروايـة فقـ  مـن 

 م  ترجيح او مفاضلة.دون ان يتبعها برأي، واثل ها رواية 
( مــ ال ، دلــيال  علــ  أتيــة هــ ا 653وأمــا روايــة االم ــا  فقــد روى االبيــوردي يف كتــاب )زاد الرفــا (، )

اللون من األدب عنده. إ  أشار اىل بعضها لنوهنا من االم ا ، و كر بعضها اآلخر من غري ان يشري اىل 
نها يف كت  االم ا  وما رواه االبيوردي. وعليـ   لك، وجند فيها اختال  طفيف يف روايتها بينما وصل م

فأن الروايـة االدبيـة عنـد االبيـوردي كانـت جـ ءا  مهمـا  مـن جهـوده النقديـة، حـاو  فيهـا أن ينمـل مـا بـدأه 
العلماء الروا  من قبل ، حرصا  من  عل    يبها، وإيصاهلا اىل املتلق  سليمة مـن االخطـاء. لـ لك جـاءت  

 ينبوعا  مهما  اىل ينابيع  النقدية.ُكال  متنامال  تضيف 
 الخاتمة

ملهرت رواية الشعر عند االبيوردي أبشنا  ثالثة، اوهلا جعل اسا  رواية الشعر تلقي  عن العلماء  -
والروا  ال ُقا  واالثبات، واثنيها جمرد ايراد الرواية فق  من دون ان يتبعها برأي، واثل ها رواية م  ترجيح او 

 مفاضلة.
بيوردي معنيا  بتوثي  روايت  عل  غرار اهل احلدي ، في كر سلسلة السند أبكمل ، امعا   يف كان اال  -

 التحقي  وداللة يف التيق  يف الرواية.
( مـ ال ، دلـيال  علـ  اتيـة هـ ا 653أما روايـة االم ـا  فقـد روى االبيـوردي يف كتابـ  )زاد الرفـا (، ) -

ا لنوهنا من االم ا  و كر بعضها اآلخر مـن غـري ان يشـري اىل اللون من األدب عنده. ا  أشار اىل بعضه
  لك، وجند فيها اختال  طفيف يف روايتها بينما وصل منها يف كت  االم ا  وما رواه االبيوردي.

ان ه ا املنح  النقدي كان ج ءا  مهما  من جهد االبيوردي النقدي، حاو  في  ان ينمـل مـا بـدأه  -
 واستمر علي ، فأوضح او أبدى لقو  ابمل ل.العلماء الروا  من قبل  

 المصادر والمراج 

 )أ(
هـــ(، دار احيــاء 754األغــاين، ابــو الفــرج االصــفهاين، )علــ  بــن احلســن بــن حممــد القرشــ ( )ت  -

 لبنان، مصور عن طبعة دار النت ، د. ط، د. ت. –الرتاث العري، بريوت 
 )ت(
 ، )د. ت(.8شوق  ضيف، دار املعار ، مصر، طاتريخ االدب العري )العصر اجلاهل (، د.  -
اتريــخ االدب العــري، املستشــر  االملــاين كــار  بروكلمــان، نقلــ  اىل العربيــة: د. عبــد احللــيم النجــار،  -

 ، )د. ت(.7مطبعة دار املعار  مبصر، ط
  .2981مت ا  االم ا ، الشييب )حممد بن عل (، حتقي : أسعد  بيان، بريوت،  -
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 )ث(
هـ(، 619قلوب يف املضا  واملنسوب، ابو منصور عبد امللك بن حممد امساعيل ال عاليب )تمار ال -

  .2945حتقي : حممد ابو الفضل ابراهيم، مطبعة املدين، القاهر ، 
 )ج(
هــ(، حتقيــ : حممـد ابــو الفضــل ابـراهيم، وعبــد اجمليــد 795مجهـر  األم ــا ، ابـو هــال  العســنري )ت -

  .2988، 1قطامش، دار الفنر، ط
جواهر البالغة يف املعاين، والبيان، والبدي ، ايد اهلامش ، ضب  وتدقي : يوسف الصميل ، املنتبة  -

  .2999، 1لبنان، ط –العصرية، بريوت 
 )د(
، 1لبنان، ط –ديوان امريء القيس، اعت  ب  وشرح : عبد الرين البسطاوي، دار املعرفة، بريوت  -
  .1116 -هـ 2615
بـــن بـــرد، حتقيـــ : حممـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، مطبعـــة جلنـــة التـــأليف والرتمجـــة والنشـــر،  ديـــوان بشـــار -

  .2944 – 2951 -هـ 2784 – 2749القاهر ، 
ديوان  ي الرّمة )غيالن بن عقبة(، شرح أي نصر أيد بن حامت الباهل ، رواية أي العبا  ثعل ،  -

  .2997حتقي : الدكتور عبد القدو  ابو صاحل، بريوت، 
 لبنان، )د. ت(. –ديوان زهري بن اي سلم ، حتقي : د. عمر فارو  الطباع، دار القلم، بريوت  -
 لبنان، )د. ت(. –ديوان طرفة بن العبد، حتقي : د. عمر فارو  الطباع، دار القلم، بريوت  -
 -هـــ 2613، 2لبنـان، ط –ديـوان الفـرزد ، حتقيـ : أ. علــ  فـاعور، دار النتـ  العلميــة، بـريوت  -
2983.  
، 2 .هــ(، حتقيـ : د. ابـراهيم السـامرائ ، د.أ ايـد مطلـوب، ط1ديوان قـيس بـن اخلطـيم )ت حنـو -
  .2941بغداد، 
، 2لبنان، ط –ديوان النميت بن زيد االسدي، حتقي : د. حممد نبيل طريف ، دار صادر، بريوت  -
1111.  
طـاب  التعاونيـة اللبنانيـة، بـريوت، الناشـر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حتقي : د. لىي اجلبـوري، م -

  .2931 -هـ 2791بغداد،  –منتبة األندلس 
 )ر(
هـ(، حتقي : د. عائشة عبد الرين )بنت الشاطم(، دار 669رسالة الغفران، ابو العالء املعري )ت -

  .2947، 7املعار ، القاهر ، ط
ستشهاد يف ضوء علم اللغة احلدي ، د. حممد الرواية واالستشهاد ابللغة، دراسة لقضاا الرواية واال -

  .2934عيد، عام النت ، القاهر ، مطبعة دار النشر ال قافية، 
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 )ز(
هـــ(، حتقيــ : الــدكتور عمــر 513زاد الرفــا ، ابــو املظفــر حممــد بــن أيــد بــن اســحا  االبيــوردي )ت -

ركــــ  مجعـــة املاجـــد لل قافــــة األســـعد، مراجعـــة وتقــــدمي قســـم الدراســـات والنشــــر والشـــؤون اخلارجيـــة، دي، م
  .1121 -هـ 2677، 2والرتاث، ط

زهـــر االكـــم يف االم ـــا  واحلنــــم، احلســـن اليوســـ ، حتقيـــ : حممــــد حجـــ  وحممـــد األخضـــر، الــــدار  -
  .2982البيضاء، 
 )ش(

ش رات ال ه  يف اخبار من  ه ، شهاب الـدين ابـو الفـالح عبـد احلـ  بـن ايـد بـن حممـد ابـن  -
هـــ(، حتقيــ : مصــطف  عبــد القــادر عطــا، منشــورات حممــد علــ  بيضــون، دار 2189العمــاد احلنبلــ  )ت

  .2993 -هـ 2،2629لبنان، ط –النت  العلمية، بريوت 
شــرح األمشــوين علــ  الفيــة ابــن مالــك، أو مــنه  الســالك اىل الفيــة ابــن مالــك، حتقيــ : حممــد حمــ   -

  .2979 -هـ 2758، 1الدين عبد احلميد، مطبعة الباي احلليب واوالده، مصر، ط
شــرح القصــائد العشــر، أبــو زكــرا لــىي بــن علــ  بــن حممــد بــن احلســن بــن حممــد الشــيباين املعــرو   -

هـ(، حتقي : حممد حم  الدين عبد احلميد، مطبعة حممد عل  صبيح، القاهر ، 511ابخلطي  التربي ي )ت
 )د. ت(.

  .2981نيم، دمش ، شعر ابن مياد ، مجع  وحقق : حنا مجيل حداد، راجع : قدري احل -
هـــ(، حتقيــ  وشــرح: أيــد حممــد شــاكر، دار املعــار ، القــاهر ، 134الشــعر والشــعراء، البــن قتيبــة ) -

  .2958، 1ط
 )ص(

 –هـ(، حتقي : ايد عبد الغفور العطار، دار العلم للماليـن، بـريوت 797الصحاح، اجلوهري )ت -
  .2983 -هـ 2613، 6لبنان، ط
 )ط(
هــــ(، حتقيـــ : حممـــود حممـــد شـــاكر، 172عراء، حممـــد بـــن ســـال  اجلمحـــ  )تطبقـــات فحـــو  الشـــ -

  .2936الناشر: دار املدين جبد ، مطبعة املدين املؤسسة السعودية مبصر، القاهر ، 
 )ع(
هــ(، 654العمد  يف حماسن الشعر وآداب ، ونقده، ابو عل  احلسن بـن رشـي  القـريواين االزدي )ت -

  .2982 -هـ 2612، 5لبنان، ط –حلميد، دار اجليل، بريوت حتقي : حممد حم  الدين عبد ا
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 )ف(
هـــ(، حتقيــ : د. احســان عبــا ، 687فصــل املقــا  يف شــرح كتــاب األم ــا ، ابــو عبيــد البنــري )ت -

  .2932وعبد اجمليد قطامش، بريوت، 
 )ك(
  ووضـ  هــ(، حققـ  وعلـ  عليـ185النامل يف اللغة واألدب، ابو العبـا  حممـد بـن ي يـد املـربد )ت -

  .2991، 1فهارس : حممد ايد الدايل، مؤسسة الرسالة، ط
 )ل(
هــ( حتقيـ : عـامر أيـد حيــدر، دار 322لسـان العـرب، حممـد بـن منـر  ابـن منظـور األنصـاري )ت -

  .1115 -هـ 2614، 2لبنان، ط –النت  العلمية، بريوت 
 )م(
ـ(،حتقي : حممــد حمــ  الــدين عبــد هــ528جممــ  االم ــا ، ابــو الفضــل أيــد بــن ابــراهيم امليــداين )ت -

  .2958 -هـ 2739، 1احلميد، مطبعة السعاد  مبصر، ط
هــ(، حتقيـ : حممـد ابــو 752مراتـ  النحـوين، ابـو الطيـ  عبـد الواحـد بــن علـ  اللغـوي احللـ  )ت -

 الفضل ابراهيم، هنضة مصر، القاهر ، )د. ت(.
، 1(، دار النتـ  العلميـة، بـريوت، طهـ578املستقص  من أم ا  العرب، جار ي ال خمشري )ت -
2983.  
مصـــادر الشـــعر اجلـــاهل  وقيمتهـــا التارويـــة، د.  صـــر الـــدين األســـد، دار املعـــار  مبصـــر، القـــاهر ،  -
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شركات الالتكييف القانوني لعقود استثمار الطاقة الكهربائية المبرمة م  

  االستثمار األجنبية

Legal adaptation of investment contracts of electrical 

energy concluded with the investment foreign companies 
م.م.          Assist. Lect. Jamal AL-Haj Yasseen(1)م. جمال الحاج ياسين 

 الخالصة                         Assist. Lect. Ahmed Z. Yaha(2)احمد زكي يحيى
النهرابئية املربمة م  الشـركات االسـت مار األجنبيـة  لقد اخرت  التنييف القانوين لعقود است مار الطاقة

أ   موضـوع البحــ  بســب  األتيــة النبــري  الــي لظــ   ـا هــ ا العقــد علــ  الصــعيد القــانوين واالقتصــادي،
يعــد مــن العقــود االســت مارية الــي يقــو  عليهــا اقتصــاد البلــد وخاصــة يف العــرا  وك ــر  ابــرا  العقــود مــن هــ ه 

ممـــا أدى  لـــك ابلفقـــ  اىل االخـــتال  يف حتديـــد التنييـــف  عـــد  تنظـــيم املشـــرع هلـــا،الشـــاكلة، فضـــال عـــن 
القــانوين ل ،ولقــد انقســم الفقــ  علــ  نفســ  بصــدد اعتبــار عقــود اســت مار الطاقــة النهرابئيــة بوجــ  عــا  مــن 

ب عقود القانون اخلاص، او من عقود القانون العا . وم تقتصر اآلراء عل  هـ ين االـورين بـل  هـ  الـبع
اىل اعتباره عقدا   ا طبيعة خاصة، ل لك نرى ان نفصل  لك يف ثالثة مباح ، نتناو  يف املبح  االو  
التنييــف بوصــف  عقــدا  ادارا ، امــا املبحــ  ال ــاين بوصــف  مــن عقــود القــانون اخلــاص امــا املبحــ  ال الــ  

ون كــل اجتــاه مث بيــان فســنبن بــ  الــرأي القائــل ابنــ  عقــد  و طبيعــة خاصــة، و لــك مــن خــال  بيــان مضــم
م  إعطاء نبـ ه  احلج  الي استند عليها،م  األخ  ابملقارنة لتحديد اإلحنا  الي مينن أن تنسجم مع ،

ومـا  مث  تم كالمنـا صامتـة تتضـمن مـا اسـتنتجناه مـن البحـ ، عن ماهية عقود است مار الطاقة النهرابئية،
   م  ه ا العقود.نقرتح  يف حتديد التنييف القانوين األك ر انسجا

                                                        
 )ع(.جامعة اهل البيتالقانون /  كلية - 2
 )ع(. كلية القانون /جامعة اهل البيت - 1
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Abstract 
We chose legal qualification for decades electric power contracts with 

foreign investment companies to invest in question because of the great 

importance attached to this contract, the legal and economic level, as one 

of the investment contracts on which the country's economy, especially in 

Iraq and the large number of contracts of this way, as well as the failure to 

regulate the legislator her, which resulted in jurisprudence to determine the 

difference in the legal qualification to him, and I've split the doctrine itself in 

the process of considering the electric power investment contracts 

generally private law contracts, or common law contracts. Opinions were 

not limited to these two axes and some even went to be considered a 

contract of special nature.  

 المقدمة

االقتصادي وخاصة ان التنييف القـانوين مل ـل  الصعيد عل  كبري  أتية ل  موضوع ا ه ا البح  يعاجل
ابرزَ  ألهنـــا عقـــود  ات طبيعـــة خطـــر  كـــون حملهـــا هـــ  الطاقـــة النهرابئيـــة وهـــ   هـــ ه العقـــود لتـــل منانـــةَ 

  صة، وخاصة االحتياجات النبري  هلا يف الوقت احلاضر.منتجات خطر  بطبيعتها وحتتاج اىل عناية خا
عقـود اســت مار الطاقـة النهرابئيــة البـد مــن إعطـاء نبــ ه عــن التنييـف القــانوين للنـن وقبـل بــدأ النـال  

عن ماهية ه ه العقود أي عقود است مار الطاقة النهرابئية،حي  عمدت أغل  الدو  و منها العرا  إىل 
و لك مـن أجـل تطـوير  ست مار الطاقة النهرابئية والي ه  ما أحوج هلا حنن اليو ،ن عقود ام إبرا  الن ري

 غم من عد  وجود تعريفٍ لر واب املت صصة ب لك،األجنبية هلا م  الشركات  االقتصاديالواق  الصناع  و 
ع اتبـ  جند هناك من عرف  أبن  )تلك العقود الي ينون احـد أطرافهـا دولـة  ميـة أو مشـرو نا واضح ل ،لنن

 . (7)الطاقة النهرابئية( است مارإليها، وينون حملها منصبا  عل  نطا  التنمية كعقود 
رب  ما بن الدولة أو ت اد كوهنو ويتضح لنا من ه ا التعريف السمات األساسية الي تتمت   ا ه ه العق

التعريـف إىل  أشـارهعـد   عامـة اتبعـة لدولـة أجنبيـة ابلـرغم مـن أو خاصـة أحدى هيئا ا التابعة هلـا و شـركة
والـــ ي غالبـــا  ال تقـــوى عليـــ  الشـــركات االليـــة ملـــا لتـــاج إىل   لك،بســـب  طبيعـــة هـــ ا العقـــد وضـــ امت ،

كوهنـــا مت صصـــة بـــ لك،م    األجنبيـــةإمنانيـــات كبـــري  وتننولوجيـــا متطـــور  ال تتـــوفر إال لـــدى الشـــركات 
 ن الناحية العملية والواقعية. م ا  إمنانية أن ينون املست مر ش صا  طبيعيا  وأن كان  در 

أ  أن موضوع ه ا العقد ينص  عل  التنمية االقتصـادية للدولـة وخاصـة أنـ  يـرد علـ  حمـل  و طبيعـة 
سواء من حي   خاصة وهو الطاقة النهرابئية الي تُعد من املنتجات اخلطر  والي حتتاج إىل عناية خاصة،

ملنشـذت اخلاصـة  ـا، والـ ي يسـتمر خـال  فـرت  زمنيـة  طويلـة مواصـفا ا أو نوعيـة املعـدات اخلاصـة  ـا،أو ا
                                                        

يــة القــانون، جامعــة ينظــر حيــدر عجيــل فاضــل، املبــادئ العامــة للقــانون كمصــدر للقــانون الــدويل العــا ، رســالة ماجســتري، كل -7
 .86، ص 1114،بغداد
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ألنـــ  يتضـــمن بنـــاء منشـــذت وجتهيـــ ات دائمـــة إىل حـــن انتهـــاء مـــد  العقـــد أي يعتـــرب مـــن العقـــود مســـتمر  
ـــــــ  مســـــــة الرضـــــــائية، واالعتباريـــــــة لش صـــــــية  التنفيـــــــ ، فضـــــــال  عـــــــن متتعـــــــ  ابخلصـــــــائ  العامـــــــة مـــــــن حي

  تيب  العديد من االلت امات، وحتميل امل ل  ا التعويب املناس .الطرفن،وإل اميت ،ه ا إضافة إىل تر 
ابلتنيف  أ  يقصد موضوع   نا وهو بطبيعٍة قانونيٍة خاصةمتتاز وان عقود است مار الطاقة النهرابئية 

 عنــ ، والقــانونإىل نظــا  قــانوين معــن لــدد طبيعتــ  واحلقــو  وااللت امــات الناشــئة  رده)للعقــد هــو  القــانوين
 . (6)القضائ  ال ي وض  ل  يف املنازعات الناشئة عن (  لنم ، والنظا ل ي سو  ا

إ  أهنــا م  احلساســية،شــديد   الطاقــة النهرابئيــة مســألةٍ  قــود اســت مارالقــانوين لع تنييــفال ويُعــد حتديــد
 يفطــرَ بـن  صـاديةالقانونيــة واالقتبــل إن التفـاوت يف املراكـ   سياسـية،قانونيــة أو مسـألة  اعتبـاراتد جمـرد تُعـ

 العقـد،الطـر  الضـعيف يف  أبنـ ( واإلحسا  املتبـاد  لنـل مـنهم النهرابئية )عقود است مار الطاقةالعقد 
 العقـــد وضـــ  نظـــا  لميـــ  مـــن خـــال  تنييـــفمـــن طــريف العقـــد كـــل طـــر  دفـــ   ممـــا يايتـــ ، والــ ي جتـــ  

 ولميها.  يضمن مصاحل بتنييف  

فقــ  يف مســألة حتديــد طبيعــة هــ ا العقــد، فهنــاك مــن يــراه  ا لــدى ال اخــتال ممــا أدى  لــك إىل نشــوء 
إدارية، السيما ابلنسبة للعقود الي تربمها الدولة، أو األجه   التابعة هلا، وهو الفر  الغالـ  لـدى  طبيعةٍ 

أخـر إىل إضـفاء الطبيعـة اخلاصــة عليـ ، بسـب  كــون  اجتــاهالـدو  الناميـة حلمايـة مصــاحلها، يف حـن  هـ  
يف العقـد سـو  تلجـأ يف تعاقـدها إىل الوسـائل اخلاصـة املوجـود  يف القـانون  طرفـا  و إن كانت  الدولة حىت
يقـــ  مـــن العقـــود املســـما  الـــي نظمهـــا  قتصـــادية هلـــا، ومـــن مث ضـــمن أي عقـــدٍ لتحقيـــ  التنميـــة االاخلـــاص 

 املشرع،بسب  كون  من العقود الي م ينظمها املشرع بقانون. 
العقــود، بســب  املشــاكل النبــري  الــي تواجــ   يف التنييــف القــانوين هلــ هلــ لك كــان اختيــار  البحــ  

املســتفيد خاصــة عنــد ابــرا  يف هــ ا العقــد وهــ ا مــا لصــل يف اغلــ  االحيــان، فضــال عــن الطبيعــة اخلطــر  
 للطاقة النهرابئية والي تعد الغاية املنشود  من وراء ابرا  م ل هن ا عقود. 

 حيـ  مـن وخاصـة، املوضـوع هلـ ا   نـا عنـد واجهتنـا الـي صـعوابتال يف تنمن البح  مشنلة إن و
 ـ  التنييـف فيهـا علـ  وجـ   حيـ  مـن و  ا ـا العقـود حيـ  مـن سـواء اخلصـوص   ا الدراسات ندر 

  كـــر دون العقـــود مجيـــ  علـــ  تطبـــ  الـــي العامـــة املبـــادئ  كـــر علـــ  العراقـــ  املشـــرع واقتصـــار، اخلصـــوص
 النهــرابء وزار  قبـل مــن أبرمـت االسـت مار الــي عقـود أحنامــ  يف تنظـيم عــد  مـ  و،العقــد هـ ا خصوصـية

 حنـن وخاصـة،حماورها مـن العديـد يف واخللـل الـنق  وجـود م  الشركات االجنبية املت صصة، ومـ  العراقية
قصر  البح  فقـد علـ  التنييـف هـ ه العقـود لنـدر  الدراسـات فيـ  مـن جهـة،وإلعطاء صـور  واضـحة  قد

 احليـا  ملـرو  وخاصـة ان هـ ه املواضـي  حـدي  العصـر ومتجـدده بتجـدد حنـا  تنيفهـا،ومتناملة عـن ا
 األمــر العقــود علــ  االل اميــة صــفة اضــفاء يف كبــري ا دور ا يلعــ  أن التنييــف إىل ابإلضــافة هــ ا وحاجا ــا.

 تنفي ها.  يساعد عل  ال ي

                                                        
 .83، ص1122 ،زين احلقوقية، عمان ينظر د. بشار األسعد، عقود الدولة يف القانون اخلاص، الطبعة ال انية، منشورات -6
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 املــدين القــانون بــ  أخــ  مــا مقارنــة خــال  مـن مقــار    منهجــا   انتهجنــا فقــد البحــ  مــنه  صصــوص إمـا
الفرنسـ   ديناملـ وقانون املصري دينامل قانون عل  أقتصر األمر وال ي املقارن التشري  ب  جاء ما و العراق 

 إىل اإلشار  م  و ه ه العقود أصال، العراق  ينظم املشرع م وما جاء ب  أصحاب القانون اإلداري، وال ي
 موقـف إتـا  عـد  م ،الدوليـة العقـود مـن يعـد إنـ   ه العقود،وخاصـة ـ اخلاصة الدولية واألعرا  القواعد
 اسـت مار عقـود مـن العمليـة التطبيقـات إىل اإلشـار  عـن فضـال   وه ا،بصـدده القرارات ندر  م  من  القضاء
 . النهرابئية الطاقة

موضـوع نقسـم  ا ولغر  حتديد التنيف القـانوين لعقـود اسـت مار الطاقـة النهرابئيـة سـو نيار  ل لك
ال ــاين  بحــ أمــا امل اإلداريــة،القائــل ابلطبيعــة  االجتــاه ثالثــة مباحــ  نتنــاو  يف املبحــ  األو  البحــ  إىل
أمــا املبحــ  ال الــ  نتنــاو  فيــ  الــرأي الــراجح لتحديــد تنيفــ   اخلاصــة،القائــل ابلطبيعــة  االجتــاهنتنــاو  فيــ  
   نـــا خـــال  مـــن هلـــا توصـــلنا املقرتحـــات الـــيوالتوصـــيات و  النتـــائ  أهـــم تتضـــمن الـــي اخلامتـــة مث القـــانوين،
 التوفي .  ويل ه ا، وي املتواض 

 المبحث األول: عقود استثمار الطاقة الكهربائية عقود إدارية 

 هــ  اجتــاه مــن الفقــ  املقــارن إىل اعتبــار عقــود التنميــة االقتصــادية الــي تنــون الدولــة أو إحــدى لقــد 
و لـك مـن خـال   النهرابئيـة اسـت مار الطاقـة ومنهـا عقـودالعقود اإلداريـة  اهليئات التابعة هلا طرفا  فيها من

تنييفــ  مث بيــان اهــم  االعتمــاد علــ  حجــ  معينــة هلــا لــ لك ســو  نتنــاو  مضــمون هــ ا االجتــاه يف حتديــد
  - استند عليها و لك يف مطلبن وعل  النحو التايل:احلج  الي

 قة الكهربائية عقودا ادارية املطلب األول: محتوى كون عقود استثمار الطا
يئات اهلتنون الدولة أو إحدى التنمية االقتصادية الي عقود اعتبار من الفق  املقارن إىل  اجتاه ه  ي

  .(5)الطاقة النهرابئية(  است مارد و عقومنها )من العقود اإلدارية  هاالتابعة هلا طرفا  في
عـا ، علـ  أسـا  إن هـ ا العقـد يتشـاب  أو يتماثـل أي إهنا تنضـوي حتـت طائفـة عقـود القـانون المبع  

أجه  ـا طرفـا   أو احـديف كـون هـ ه العقـود غالبـا  مـا تنـون الدولـة  وينمن السـب  ،(4)م  العقد اإلداري 
فيها كالوحدات اإلدارية يف الدو  الفدرالية، إضافة إىل الشركات العامة،وه ا هو حا  الـدو  الناميـة الـي 

الطاقـة النهرابئيـة مـن أجـل دفـ  عجلـة  اجـل احلصـو  علـ ، مـن سـت مرينات مـ  املتدخل يف ه ه العالقـ

                                                        
5-Asante ,(S.) stability of contractual relations in the transnationall investment 

process,I.C.L.Q.,vol.28,july oral part.1979 P. 401. 
، بـريوت لبنـان، منشـورات احللـيب احلقوقيـة،بـدون طبعة ،املربمـة بـن الـدو  و األشـ اص األجنبيـة العقـود ،د. حفيظـة السـيد حـداد

عقـــود التنميـــة االقتصـــادية يف القـــانون  ،د. عبـــد احلنـــيم مصـــطف  - 89ص ،مصـــدر ســـاب  ،د. بشـــار األســـعد - ،641ص ،1117
قضــاء املشــروعية وفلســفة االنفتــاح االقتصــادي يف  ،د. عبــد املــنعم حمفــوع - .62ص ،2992 ،القــاهر  ،نتبــة النصــرم ،الــدويل اخلــاص

  .622ص  ،2986 ،القاهر  ،عام النت  ،الطبعة األوىل ،مصر
، جامعـة بغـداد، ينظر يف حتديد مفهو  واملعيار املمي  للعقد اإلداري د. حممود خلف اجلبوري، العقـود اإلداريـة، بيـت احلنمـة -4
 .219، ص2989
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التنمية االقتصادية وتطوير اقتصادها، حي  إن ه ه الدو  تسـع  مـن وراء دخوهلـا هـ ه العالقـات حتقيـ  
د من العقد، أو أشباع الدولة واألفراه ا النف  العا ، أو تسيري مراف  الدولة بصور  منتظمة خاصة مبوضوع 

  ه ه اخلدمة.
اســت مار نوعــا  مــا إىل الــرأي املتقــد  مــن اعتبــار عقــود  الفقهــاء العــراقين مطابقــا  وقــد جــاء اجتــاه بعــب 

الطاقــة النهرابئيــة مــن  ود اســت مارومنهــا عقــ هلــا،تربمهــا الدولــة أو أحــد أجه  ــا التابعــة  بصــور  عامــة الــي
تسـتند علـ  حريـة املتعاقـدين أي مبـدأ سـلطان اإلراد  ن عقود القانون اخلـاص اأسا   إدارية، عل العقود 

عنس األوىل حيـ  ختضـ  علـ  حـد قـوهلم إىل قـوانن معينـة وإتبـاع وسـائل وأسـالي   ل ، عل وخضوعها 
 . (3) وتضمينها شروط است نائية العا ،القانون 

سنفصـل  يف  العديـد مـن احلجـ  يف تربيـر هـ ا التنييـف هـ ا مـااىل ولقد اسـتند أصـحاب هـ ا االجتـاه 
 املطل  ال اين.

 املطلب الثاني: اسانيد كون عقود استثمار الطاقة الكهربائية عقودا إدارية 
  العقــود، هــوعتمـد عليهــا الفقهــاء يف إضـفاء الصــفة اإلداريـة علــ  هـ ه أاحلجــ  والرباهـن الــي  أهـم نَّ إ

ا سواء كان بصور  مباشر  أو غري الي متار  عمله العقود،كون الدولة أو أحد أجه  ا طرفا  يف م ل ه ه 
مــن املعــايري  ويعــد هــ ا شــرطا  أو معيــارا   فيهــا،خاصــة يف الــدو  الناميــة الــي تنــون هلــا خصوصــية  مباشــر ،

 . (8)اإلداري من غريه  املمي   للعقد
الطاقــة النهرابئيــة الــي تربمهــا الدولــة و إن كانــت يف ملاهرهــا  ــد  إىل حتقيــ   اســت مار عقــود إنَّ  و

يف املقــا  هلــا ، إال إهنــا مــن نظــر الدولــة  ــد  إىل حتقيــ  النفــ  العــا  والتنميــة االقتصــادية ســت مرربح للمالــ
الـــي تربمهـــا الدولـــة مـــ  األشـــ اص املعنويـــة أو  ســـت مارأســـتند الفقـــ  علـــ  كـــون عقـــود اال قـــد و، (9)األو 

ة يف عقـود القـانون اخلاص،م ـل ألوفـاملغـري ط و ضمن بنودها، أي الشر  االست نائيةالشروط تتضمن الطبيعة 
إعاد  التوازن املايل ومفهو  السلطة  مبدأ أيضا  و وجود ، (21)وغريهاومها االعفاء من الضرائ  امل اا العينة 

  .(22)العامة 
فــان أعمــا  نظريــة العقــد اإلداري علــ  )عقــد  عليهــا،ســتند أالــي  الفقــ ، واحلجــ ا تقــد  مــن رأي ممــ

تصـل إىل  )املسـت مر( عط  اإلدار  سلطات واسعة النطا  يف مواجهة الطر ( يُ الطاقة النهرابئية است مار

                                                        
 بغــــداد، العــــرا ، منتبــــة الســــنهوري، الطبعــــة األوىل، ينظــــر د.رعــــد هاشــــم أمــــن التميمــــ ، النظــــا  القــــانوين لعقــــد التجهيــــ ، -3
ص  ،2935 ،النجف، العامة مظاهر سلطة اإلدار  يف تنفي  املقاوالت و األشغا  ،د. را  عيس  ال هري - 72-71ص ،1121

67. 
، و كـــ لك د. ثـــروت بـــدري، املعيـــار املميـــ  للعقـــد اإلداري، جملـــة 141. حفيظـــة الســـيد حـــداد، مصـــدر ســـاب ، صينظـــر د -8
 .225ص ،2953 ،العدد األو  و ال اين ،و االقتصاد القانون
 .621ينظر د. عبد املنعم حمفوع، مصدر ساب ،ص  -9

مطبعة عـن ، الطبعة الرابعة ،العقود اإلدارية ،و ك لك د. سليمان الطماوي،97ص ،مصدر ساب  ،ينظر د. بشار األسعد -21
 .52ص،2986 ،مشس

بـدون  ،عقـود األشـغا  العامـة و التحنـيم فيهـا ،وك لك د. حممد عبد اجمليـد .71ص ،مصدر ساب  ،ينظر د. ثروت بدري -22
 .97ص ،1117 ،لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية ،طبعة
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 ضرر،من  ست مر ا املنفرد  دون أن تتحمل أدر مسؤولية عما يصي  املدار حد اإللغاء أو تعديل العقد إب
 . احلاكم للعقود اإلدارية النظا  وه ا كل  بسب  تطبي 

إال إننـا ال نتفـ  معـ  يف كـون  واألسانيد الي أعتمـد عليهـا،الفقه  الساب  ه وجاهة االجتا ولنن ورغم
ســب   لــك  و  إدارا ، عقــدا  أجه  ــا مـ  اجملهــ ين  أحــدتربمــ  الدولــة أو   يعقـد جتهيــ  الطاقــة النهرابئيــة الـ

 يها.علي  العمل يف م ل ه ا النوع من العقود الي تنون الدولة طرفا  فوساَر يتناىف م  ما جرى  ه ا كون
وقــد تنــون تــدخل يف مفاوضــات  اجــل إبرامهــأ ومــنهــ ه العقــود ن اابلقــو  علــ   لــك  الــبعبيــرد و 
ه ا من جان ، ومن  ،(21)من العقود  اوالي قد ال توجد يف غريه تستغرقها، املد  نسبيا  من حي  طويلة

 ىليــؤدي ا عنــدما تنــون الدولــة أو احــد أجه  ــا طرفــا  يف العقــد، ســو ابلضــرور  جانــ  أخــر، إنــ  لــيس 
رغم بـالف( 27)لعقد، أي بسب  توفر شرط ش   من أش اص القانون العـا  عل  االصفة اإلدارية  اءضفأ

د عقـدا  إدارا ، و لـك تبعـا  ل سـلوب الـ ي تت ـ ه اإلدار  يف يُعـ أنـ  ال من كون الدولـة طرفـا  يف العقـد إال
العامــة، إمــا ال ــاين هــو أســلوب  إن لــإلدار  أســلوبن مــن التعاقــد، األو  هــو أســلوب الســلطةإ  تعاقــدها، 
العـادي يف العقـد وتتصــر  أبسـلوب املسـاوا  القانونيــة ويف نطـا  القـانون اخلــاص بعيـدا  كـل البعــد  املتعاقـد

عـن مبـدأ السـلطة العامـة والسـياد  الـي تتمتـ   ـا اإلدار ، والـ ي أضـح  مـن املبـادئ الـي ال تتماشـ  مـ  
  .(26)بصور  خاصة  ست مرينامة، والتعامل م  املع متطلبات التنمية االقتصادية بصور ٍ 

يضـف  عليـ  الصـفة يف العقـد كطر  وجود الدولة   أن جمرد التساؤ  ال ي ي ار   ا الصدد، هللنن 
يـــ ه  الفقـــ  يف األجابـــ  علـــ  هـــ ا التســـاؤ  اىل عـــد   االداريـــة وجيعلـــ  خاضـــعا  لقواعـــد القـــانون العـــا ؟

مــا م يــتم إثبــات عنــس  الــي تربمهــا اإلدار  أداريــ  كــل العقــود  اعتبــار ه  إىل اجتاهــات، االجتــاه االو : يــ
بينما  ه  رأي  ،(25)ال يتمت   ا الطر  املقابل امتيازاتكوهنا تعمل بصفة سيادية و ات سلطة و    لك،
بسـب  كـون اإلدار   عليـ ،وجود اإلدار  طرفا  يف العقد فق  إلضفاء الصفة اإلداريـة اىل أن  ال ينف  أخر 
. وهنـ ا يتبـن (24)إدارا  بسب  تعاقدها أبسلوب القانون اخلـاص العقد د م   لك ال يعُ  توجد، لنن قد

ودقيقـة كـون وجـود الدولـة طرفـا  يف العقـد املـرب  مـ  الشـركات ال ينفـ  إلضـفاء  فاحصـةٍ  ومن خـال  نظـر ٍ 
و لــك لتحقيــ  هــ ه الصــفة أخــرى  تــوافر شــروطٍ مــن د البُــ كافيــا ، بــلد معيــارا   أي ال يُعــ اإلداريــة،الصــفة 

 حس  رأي الفق  أعاله.

                                                        
 .23ص ،2938 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،لقانوين لعقد املفاوضات الدوليةالنظا  ا ،سالمة ينظر د. أيد عبد النرمي -21
ـــة طرفـــا  فيـــ  يشـــرتط الفقـــ  لنـــ  ينـــون -27 ستضـــمن شـــروط  وأن ،يتصـــل ابملرفـــ  العـــا  وأن ،العقـــد إداري هـــو أن تنـــون الدول

د. ثــروت  ،78ص ،مصــدر ســاب  ،ان الطمــاويد. ســليم ،ينظــر ،اســت نائية م ــل تعــديل العقــد إبراد ــا املنفــرد  أو الغــاء العقــد وغريهــا
 .4ص ،مصدر ساب  ،البدري

ــــد البــــاق  -26 ــــر فلحــــوع - ،221ص ،مصــــدر ســــاب  ،ســــوادي ينظــــر د. عب ــــة يف عقــــود نقــــل ،د. وفــــاء م ي  املشــــاكل القانوني
 .261ص ،1118 ،لبنان ،منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة األوىل ،التننولوجيا إىل الدو  النامية

 .2ص ،القاهر  بدون سنة ،املعيار املمي  للعقود اإلدارية ،د. حممد عل - 225ص ،ساب ت البدري، مصدر د. ثرو  -25
 .313ص ،مصدر ساب  ،الطماوي ينظر د. سليمان -24
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لعقد املمي   شرطا  من شروطيُعد العقد ابملرف  العا  لينون عقدا  إدارا  وال ي  اتصا شرط بشأن أما 
 لـك سـب  و الطاقـة النهرابئية، ود اسـت ماراإلداري فأن  ال ينف  وحده إلضـفاء الصـفة اإلداريـة علـ  عقـ

ممــا ابملرفــ  العــا ،  اتصــال وب القــانون العــا  بــل أبســلوب القــانون اخلــاص، رغــم قــد تتعاقــد اإلدار  ال أبســل
 .(23)إىل قواعد القانون اخلاص العقد نف  الصفة اإلدارية عن  و وض  يس

ابملرفــ  العــا   ســت مرينالطاقــة النهرابئيــة الــ ي تربمــ  اإلدار  مــ  امل ود اســت ماروعليــ  فــأن اتصــا  عقــ
و لـك بسـب  إلضفاء الصفة اإلدارية علي  وإخضاع  لقواعـد القـانون العـا ،  غري كا ٍ حس  رأي الفق  

  يف التعاقد.اخلاص  القانوينسلوب االتباع اإلدار  أ
طـ  اإلدار  حـ  ألوفـة يف عقـود القـانون اخلـاص كالشـروط الـي تعُ املغـري  االسـت نائيةأما بشأن الشـروط 

  املنفـرد  دار نفيـ  الت امـ ،أو حـىت إهنـاء العقـد و تعديلـ  ابإلتوقي  اجل اء عل  املتعاقد معها إ ا ما أخل يف ت
تها يف عقــود فهــ ه الشــروط ال مينــن مصــاد نظــن أبن، و (28)هلــا دون أن تتحمــل أدر مســؤولية عــن  لــك 

هـ ا، بـل علــ  النهرابئيـة حمـل البحــ   الطاقـةود اســت مار كعـسـت مرين  الـي تربمهـا الدولــة مـ  امل االسـت مار
عـد  وضـ  م ـل هـ ه الشـروط، بـل تعمـل علـ   أن الدو  املتعاقد  تعمـل جاهـد  علـ العنس من  لك ف
ــــ ات والضــــما ت هلــــم يف ســــبيل حتقيــــ  التنميــــة لجــــ ب الشــــركات  لتعاقــــد معهــــا مــــن خــــال  تــــوفري املمي

 . (29)هلا االقتصادية 
تها فد مينـن مصـاداملعروفة يف القانون العا  الـي حتتويهـا هـ ه العقـو  االست نائيةإضافة إىل إن الشروط و 

 يتفـ  فيهـا الطرفـان علـ  إعطـاءم ـل عقـود الـي عل  طبيعتها،أيضا  يف إطار عقود القانون اخلاص و تبق  
 .(11)لددها االطرا   بال سبا ألحد املتعاقدين احل  يف إهناء العقد إبرادت  املنفرد 

سواء كان مرك ا  من األخر  أقلوأحدتا غري متساوية أطرا  أبن االختال  مبراك  الطرفن كوهنا رى ون
يـؤدي إىل اإلخـال  ابلعقـد ألن   لك من الناحية املعرفية أو االقتصادية أو من  حية السلطات وغريها ال

كما إن املساوا  املطلوبة بن الطرفن من الناحية االقتصادية ،  حتمية بصور ٍ  موجود   التفاوت يف العقود أمر  
 الي تعتربمن الناحية القانونية،و أمنا املساوا  املطلوبة يف العقود ه  ،العقد ةليست شرطا  من شروط صح

ــــــة النهرابئية، ود اســــــت مارموجــــــود  يف عقــــــ ــــــة دخــــــو   بســــــب الطاق أطــــــرا  العقــــــد يف مفاوضــــــات طويل
كمــا إنــ  ال يوجــد نــ  يلــ   الطــرفن    ،املد ،ومناقشــة شــروط  وعــد  فــر  شــرط مــن أحــدهم علــ  األخــر

  ا املطلوب هو تواف  اإلدارتن بشنل لق  غاية الطرفن.كوهنما متساوين، وإمن

                                                        
 .91ص ،مصدر ساب  ،احلميد ينظر د. حممد عبد -23
 .23ص ،1111 ،ليبيا ،دار النت  الوطنية ،الطبعة األوىل ،العقود اإلدارية يف القانون اللييب ،ينظر د. مازن ليلو راض  -28
 ،النظا  القانوين لعقود البناء والتشييد والتسـليم والتملـك،د.حممد الروي -،217ص ،مصدر ساب  ،ينظر د. بشار أألسعد -29

 .95ص ،1115 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،الطبعة األوىل
هناء العقد إبرادت  املنفرد  ا ا اخـل يف العقـد او  خـر وغريهـا حسـ  الصالحية الحدهم من ا قد يتف  الطرفان عل  اعطاء -11
ينظر د. ،والــ ي ينــون يف العقــود الــي ينــون فيهــا احــد االطــرا  يف املركــ  اقــل مــن االخــر املوجــود يف العقــود القــانون اخلــاص،اتفاقهم

 .635- 636حفيظة السيد احلداد، مصدر ساب ، ص 
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ر  بشــروط ال بــات التشــريع  وشــروط ثبــات العقــد املعروفــة يف فهنــاك شــروط تُعــمــا تقــد  إضــافة إىل 
عل   نطا  العقود الي تربمها الدو  م  الشركات األجنبية، والي من شأهنا جتميد القانون واج  التطبي 

ن،ومن  سران  أي التعديل علي  عندما يضر مبصلحة املتعاقد األخـر حتقيقـا  ملصـلحة العقد من حي  ال ما
العراق  حي  أشارت  االست مار( من قانون 27م ل املاد  )و الطر  األخر،وه ا ما أشارت إلي  القوانن،

رر  )أي تعـــديل هلـــ ا القـــانون ال يرتتـــ  عليـــ  أي أثـــر رجعـــ  ميـــس الضـــما ت واإلعفـــاءات واحلقـــو  املقـــ
عطـــ  دلـــيال  واضـــحا  علـــ  إننـــار أحـــدى دا  لســـلطة الدولـــة املتعاقـــد ، ممـــا يُ يـــ، ويعتـــرب هـــ ا تقي(12)مبوجبـــ ( 

 اخلصائ  األساسية واملمي   للعقد اإلداري أال وه  صفة عد  املساوا  بن أطرا  العقد.
عـن  ريـة عنـ  أيجيـدها تنفـ  الصـفة اإلدا سـت مرطـ  للميـ ات الـي تعُ مواملـتفح  هلـ ه الضـما ت وامل

علـ  قـد  املسـاوا  و إتبـاع أسـلوب القـانون  سـت مرالطاقـة النهرابئيـة، وتعامـل الدولـة مـ  امل ود اسـت مارعق
ســواء كانــت قــد تعاقــدت مــ  شــركٍة خاصــة أو مــ  الــدو  جمــاور  هلــا هلــ ا الغــر  اخلــاص يف عالقا ــا هــ ه 

وأن ما يوجد يف الواقـ  العملـ  يؤكـد علـ  وحتقي  التنمية االقتصادية،من أجل من  حدوث ن اعات بينهم،
الطبيعة اخلاصة ل ، وخاصٍة أهنا تتضمن شروطا  متن  تعديل العقد إبراد ا املنفرد  أو ألغاء العقد،فضال  عن 

، ممـا (11)عد  إخضاع منازعات العقد اىل قضـائها الـوطين وغريهـا مـن الشـروط الـي تؤكـد الطبيعـة اخلاصـة 
ة،وال يوجد يف الواق  العمل  عقوٍد يف العرا  من ه ا القبيل،وأن وجد في ـرج عـن يبعد عن  الصفة االداري

 نطا    نا
 املسـت مر،كوهنـا مقـرر  ملصـلحة ( 17)والشـروط جيـد أيضـا  املـتفح  هلـ ه الضـما ت  فضال  عن  لـك،

اإلدارية تنون الي تتصف  ا العقود  االست نائيةيف حن أن املقرر بشأن الشروط  الدولة،وليست ملصلحة 
 .(16)ملصلحة اإلدار  يف مواجهة املتعاقد معها 

 إمنـا تـرب وقد جاء موقـف القضـاء مؤيـدا  ملـا تقـد  مـن كـون اإلدار  ليسـت فقـ  تـرب  العقـود اإلداريـة و 
الطاقة النهرابئية، من خـال  إتبـاع أسـلوب القـانون اخلـاص  د است مارعقودا  مدنية كما هو احلا  يف عقو 

بسـب  التطـورات االقتصـادية  قود، بسب  عد  مالئمـة قواعـد القـانون اإلداري أو العـا  معهـا،يف ه ه الع
 .(15)الدو  الي تسع  هلا م  تنمية  انسجام و 

                                                        
مـا نـ  عليـ  قـانون الضـما ت و حـواف   - املعد  1114( لسنة 27الست مار العراق  رقم )( من قانون ا27) ينظر املاد  -12

( و لك 2276) القانون املدين الفرنس  يف ماد  وك لك أقر ه ه الشروط ،2993لسنة  8يف املاد  ال انية من  رقم  االست مار املصري
 .(العقد شريعة املتعاقدين)حس  قاعد  

و  ،91ص،مـ  الشـركات اخلاصــة قبــل وزار  النهـرابء العراقيـة عقــد اسـت مار الطاقـة النهرابئيـة املعـد مـن ةينظـر املـاد  التاسـع -11
 .9ص ،املاد  السابعة وال امنة عقد جتهي  الطاقة النهرابئية املرب  بن إيران و العرا 

مصــدر  ،بشــار األســعدد.  - ،711ص ،مصــدر ســاب  ،د. حفيظــة ســيد حــداد ،الضــما ت و املــ اا ينظــر صصــوص هــ ه -17
جملــة القــانون و  ،االســت مارات و التجــار  الدوليــة شــروط ال بــات التشــريع  يف عقــود ،د. ايــد عبــد النــرمي ســالمة - ،111ص ،ســاب 

 .216ص ،مصدر ساب  ،عقود األشغا  الدولية ،د. حممد عبد اجمليد إمساعيل -1 32ص، 2983 ،العدد األو  ،،االقتصاد
 .95ص،مصدر ساب ،د.حممد الروي - ،77ص ،مصدر ساب  ،املنعم ي  عبدينظر د. عبد الع   -16
يف  و قـــرار حنـــم االنمـــة اإلداريـــة العليـــا ،16/1/2948الصـــادر  ،للمحنمـــة االداريـــة العليـــا املصـــرية ،ينظـــر قـــرار اإلداري -15

 داريــة العليــا يف مخســة عشــر ســنةجمموعــة املبــادئ العامــة الــي قرر ــا االنمــة اإل ،16/7/2948ج  –   22لســنة  559 الطعــن رقــم
أشـاره  ،11/5/2933يف  و أيضا  املع  امل الف لقرار حنم جملـس الدولـة الفرنسـ  .77-28ص ،اجل ء ال اين - 2981 – 2945
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وثبات العقد، وأتباع الدولة األسلوب اخلاص يف التعاقد،  أبن توافر شروط ال بات التشريع  ظن حنن نو 
وهـ  الـدليل علـ  إبعـاد  املسـتفيد،علـ  قـد  املسـاوا  مـ   ت مرسـيف العقـد جتعـل مـن امل كـره كل مـا تقـد  

وال ي من شأن  يُعط  الضما ت للمست مر يف ه ا العقد  اخلاصة،الصفة  والتأكيد عل  اإلدارية،الصفة 
يدف  بعجلة التقد  اىل االما ، وعد  إخضاع املست مر حتت سلطات الدولـة املتعاقـد  س ممالضمان حق ، 

 مع .
ـــدو   أبن ا  نـــرى أيضـــو  إطـــال  الصـــفة اإلداريـــة هلـــ ه العقـــود جـــاءت مـــن أجـــل تلبيـــة بعـــب مصـــاحل ال

والتطورات احلاصـلة يف نطـا  إبـرا  العقـود،  االقتصاديومتطلبا ا، وه ا االجتاه بعيد كل البعد عن الواق  
لتأكيــد علــ  امــن دعو إليــ  مشــرعنا يــوكلهـا تنفــ  الصــفة اإلداريــة والـــتأكيد علــ  الصــفة اخلاصــة، وهـ ا مــا 

من الغمو  و التعدديـة يف حتديـد  بصور  أوضح عما علي  لينون هل ا العقد،الصفة اخلاصة عند تنظيم  
  طبيعت .

 المبحث الثاني: عقود استثمار الطاقة الكهربائية من عقود القانون الخاص

و إحــدى اهليئــات  هــ  اجتــاه مــن الفقــ  إىل اعتبــار عقــود التنميــة االقتصــادية الــي تنــون الدولــة ألقــد 
و لــك مـن خــال   النهرابئيـة اسـت مار الطاقــة لقـانون اخلــاص ومنهـا عقــودالتابعـة هلــا طرفـا  فيهــا مـن عقــود ا

االعتماد عل  حج  معينة هلا او الرد اىل حج  االجتاه الساب  ل لك سو  نتناو  مضمون ه ا االجتـاه 
  -لك يف مطلبن وعل  النحو التايل: يف حتديد تنييف  مث بيان اهم احلج  االة استند عليها و 

 املطلب األول: محتوى كون عقود استثمار الطاقة الكهربائية من عقود القانون الخاص
طرفــا  فيهــا مــ  أو أجه  ــا الــي تنــون الدولــة  االســت مارعقــود  اعتبــارأخــر يف الفقــ  إىل  اجتــاه هــ  

 قـود القـانون اخلـاص، وليسـت مـن عقـود القـانونالطاقة النهرابئية مـن ع ود است مار، ومنها عقست مرينامل
 .(14)العا  

ر  مـ  سياسـيات التنميـة االقتصـادية يف الـدو  اإسبا  الطبيعة اإلدارية عل  هـ ه العقـود يتعـ أ  كون
 التنموية.مبا ود  أهدافها  اقتصادهاإىل تطوير  هوالي تسع  جاهد النامية،

ســبيل حتقيــ   لــك هــو اللجــوء إىل القطــاع اخلــاص أو يف  اســت دمتهاوقــد كــان مــن بــن الوســائل الــي 
التحـــــوالت  وكـــــ لك بفعـــــل .(13)والتعاقـــــد معهـــــا وفـــــ  ضـــــواب  معينـــــة واملت صصـــــة،الشـــــركات العمالقـــــة 

                                                                                                                                            
   ـ ،طبقا  ألحدث اجتاهات الفق  والقضائين الفرنس  واملصـري،املعيار القضائ  يف متي  العقد اإلداري ،عاطف سعدي حممد.إلي  د

/ 61/456قـرار حمنمـة التمييـ  العراقيـة يف معنـاه امل ـالف رقـم  و ،5ص (،www. Konou2. comمنشـور علـ  موقـ  االنرتنيـت )
 .15/3/2945بتاريخ  ،ن 45 ،حقوقية

إقامة املشروعات االست مارية وفقا البنـاء والتشـغيل  ،د. حممد  جت قابل - ،41ص ،ينظر د. حممد الروي، مصدر ساب  -14
 ،قـــانون العقــــد الــــدويل ،د. ايـــد عبــــد النـــرمي ســــالمة - ،18ص 2995 ،القــــاهر  ،دار هنضـــة العربيــــة ،بـــدون طبعــــة ،ل امللنيــــةو نقـــ

 ،مصــدر ســـاب  ،د. حفيظـــة الســيد حــداد -،51ص ،1111 ،القــاهر  ،دار النهضــة العربيــة،بــدون طبعـــ  ،املفاوضــات العقــود الدوليــة
 .88ص ،مصدر ساب ،حيدر عجيل فاضل - ،647ص

بشـار  د. - ،71ص ،1121 ،جامعـة اببـل ،كليـة القـانون  ،رسـالة ماجسـتري ،تسـليم املفتـاح ينظر ابسم حممد خضر، عقـد -13
 .211ص ،مصدر ساب ، األسعد
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ــــي تشــــهدها هــــ ه  ــــدو ،االقتصــــادية والسياســــية ال الطاقــــة  اســــت مار ))عقــــودهــــ ه العقــــود  وخاصــــة إن ال
  منها.واق  االقتصادي وك ري من اجملاالت وخاصة اخلدمية ابل االرتقاء( تعترب من أهم حلو  النهرابئية(

مــن املرونــة والســهولة عنــد إبــرا  هــ ا النــوع مــن العقــود لنــ  تســتطي  إجــراء  كمــا البــد مــن تــوفر قــدرو 
أخرى، وه ا غري موجود  و مصاحل الشركات اجمله   من جهةٍ  جهة،واملوازنة بن مصاحل الدولة من  املالئمة

 .(18) يف العقد اإلداري
كما إن متطلبات التنمية االقتصادية تفر  علـ  الدولـة املتعاقـد  النـ و  إىل مسـتوى الطـر  اآلخـر، و 

لن  تتمنن من حتقي  الغاية  أو صاحبة سلطة،  سيادال ال بصفتها بصفة الش   العادي،مع   عاملتو 
بســـب  ممارســـة الدولـــة املنشـــود  مـــن العقـــود، كـــون إن التمســـك ابلســـياد  ســـو  يهـــد  العالقـــة التعاقديـــة 

ه ا من جانـ ، سلطا ا سو  يتعار  م  متطلبات التنمية االقتصادية، ويضر مبصاحل الطر  املقابل، 
 ومــن جانــ  أخــر، إن متســنها ســو  يــؤدي إىل نشــوب مشــاكل سياســية بــن طــريف العقــد هــ  يف غــ 

 سـت مرطلـ  الطـر  املر، أو وخاصٍة عندما ينون جتهي  الطاقة بصورٍ  مباشـر  عـن طريـ  االسـت ماعنها، 
وهـ ا يتعـار  مـ  التنميـة بصـور   بعد عج ه من احلصو  علـ  حقوقـ  ابلطـر  العاديـة،احلماية من الدولة 

 .(19)عامة 
ولقد استند أصحاب ه ا االجتاه اىل العديد من احلج  يف تربير ه ا التنييف ه ا مـا سـو  نفصـل  

 يف املطل  ال اين.
 ن عقود استثمار الطاقة الكهربائية من عقود القانون الخاص املطلب الثاني: اسانيد كو

منهــا كــون إســبا  الطبيعــة اإلداريــة علــ  هــ ه  احلجــ ،مــن  مــوقفهم بعــددٍ  االجتــاهبــرر أنصــار هــ ا لقــد 
إىل تطــــوير  هر  مــــ  سياســــيات التنميــــة االقتصــــادية يف الــــدو  الناميــــة، والــــي تســــع  جاهــــداالعقــــود يتعــــ
يف سبيل حتقيـ   لـك هـو  است دمتهافها التنموية، وقد كان من بن الوسائل الي مبا ود  أهدا اقتصادها

 .اللجوء إىل القطاع اخلاص أو الشركات العمالقة واملت صصة، والتعاقد معها وف  ضواب  معينة
املنطقيـــة توجـــ  علـــ  الدولـــة ممارســـة أســـالي  القـــانون العـــا  يف حـــدود النطـــا   االعتبـــاراتكمـــا إن و 

خارج  لك النطا  تقف الدولة موقف الش   العادي عند التعاقد مـ  الطـر    ا، وخلاص اإلقليم  ا
 .(71)ال اين، أي عل  أسا  قد  املساوا  

ما يتيح هلا العقد من  عل  الطر  األجنيب إال مبقدار است نائيةومبع  أخر إهنا ال تتمت  أبي سلطات 
 الدولة.السياد   دود إقليم  إىل مبدأ نسبية استنادا  عليها  االتفا شروط مت 

                                                        
 .641ص ،مصدر ساب  ،حداد ينظر د. حفيظة السيد -18
 .217-211ص ،مصدر ساب  ،ينظر د. بشار األسعد -19
جملــة القضــاء اإلداري يف  ،ر  و اســت مار املرافــ  العامــة مــن مفهــو  التجــار  الدوليــةعمليــات إدا ينظــر د. وليــد جــابر، موقــ  -71

 .15، ص1111لبنان، العدد الساد  عشر، 
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عل  الطبيعة اخلاصة هل ه العقود من خـال  قبـو  الدولـة املتعاقـد  العديـد  االجتاهويؤكد أصحاب ه ا 
 لــك  بشــرط ال بــات التشــريع  أبنــ مــن الشــروط ومنهــا شــرط  ال بــات التشــريع  وثبــات العقــد، ويقصــد 

فــر  مــن الغايــة منــ  يايــة املتعاقــد ن او  (72).الشــرط الــ ي مينــ  تطبيــ  أي قــانون جديــد علــ  هــ ا العقــد
، أما شرط ثبات العقد، يقصـد أبنـ   لـك الطر  اجمله  عل  حسابللدولة  اإلضرار ب ، وحتقي  مصلحةٍ 

أي إنــ  مينــ   ،(71) يف بنــود العقــد مــن قبــل الدولــة إبراد ــا املنفــرد  ريالشــرط الــ ي مينــ  أي تعــديل أو تغيــ
يعــد و ــ ا املعــ  فأنــ   ســت مراملابلطــر  يلحــ  الضــرر أن مــن شــأن  تغيــري قــد  يف بنــود العريالدولــة مــن تغيــ

 وسيلة ضمان ل .

، ن وجود ه ه الشروط تعمل عل  نف  الصفة اإلداريـة للعقـد، والــتأكيد علـ  الصـفة اخلاصـةاوعلي  ف
داري أال وهـ  ألحـد أهـم خصـائ  العقـد اإل قـ ا  حقيعـد إننـار   ه الشروط يُ للتعاقد  الدولة بقبوهلا ألن 

تعمـل علـ  تـرجيح كفـة الطـر  املتعاقـد أن ، والـي مـن شـأهنا (77)خصيصة عد  املساوا  بـن طـريف العقـد 
مـــن خـــال  الضـــما ت واالمتيـــازات والشـــروط الـــي تتبناهـــا يف هـــ ه العقـــود والـــي تنصـــ  يف مـــ  الدولـــة 
 كما أسلفنا. مصلحت   

   ثري عل  طبيعة العقـد، بـل يبقـ  ضـمن طائفـة لعقد ليس لاوجود الدولة كطر  يف  ظن أبنن حننو 
هلـا، و يف حالـة  االقتصـاديجـل تطـوير القطـاع أحسـ  احلاجـة هلـا مـن و العقود العادية الي تربمهـا الدولـة 

نشوب ن اع مـا بسـب  تنفيـ  العقـد فـأن القضـاء هـو اجلهـة امل تصـة بـ لك أو اللجـوء إىل وسـائل أخـرى، 
 ل السلطة العامة ال متتلك صالحية فب أو حسم الن اعات وإمنا كل ممُ  ارهاابعتبومبع  أخر إن اإلدار  و 

الــي قــد يــتم تضــمينها يف هــ ه العقــود، ولــيس  التهديديــةمــا تفعلــ  هــو فــر  بعــب اجلــ اءات و الغرامــات 
  .(76)للقرارات اإلدارية قو  قانونية حلسم الن اع اخلاص ابلعقد 

تهــا إىل التنميــة االقتصــادية و إبــرا  العقــود مــ  الشــركات وهنــ ا يتبــن إن الــدو  عنــدما شــعرت  اج
الدخو    ه العقود مستعينة بقواعد القانون اخلاص بسب  سهولة و  أخ ت ست مر  للطاقة النهرابئية،امل

إن وخاصـة هـو يف قواعـد القـانون العا ، ما عنس وانسجامها م  التنمية االقتصادية،عل التعاقد  ا، يسر
ل بنوع من املساوا  علي  أصبح من الضروري عليها التعام ر  للنشاط االقتصادي ومسيطر ٍ الدولة ه  حمتن

تنـاز  الدولـة عـن مـن وفره هلا قواعد القانون اخلاص،وما يرتت  علـ   لـك تمن ال قة، وال ي  و توفري قدرٍ 
 .(75)ج ء من حصانتها القضائية يف ه ا اجملا  

                                                        
شــروط ال بــات التشــريع  يف عقــود  ،د. ايــد عبــد النــرمي ســالمة - .214ص ،ســاب  ينظــر د. حممــد عبــد احلميــد، مصــدر -72

 .95ص  ،مصدر ساب  ،د. حممد الروي - ،32ص، 2983 ،العدد األو  ،ن واالقتصادجملة القانو  ،االست مارات والتجار  الدولية
 .218ص ،مصدر ساب  ،بشار األسعد.د – .261ص ،ساب  ينظر د. وفاء م يد فلحوع، مصدر -71
 .94-95ص ،مصدر ساب  ،و ك لك د. حممد الروي ،6ص ،مصدر ساب  ينظر د. عاطف سعدي حممد، -77
 .217ص ،ساب  د، مصدرينظر د. بشار األسع -76
كلية ،رســـالة ماجســـتري،الواجـــ  التطبيـــ  علـــ  العقـــود الدولـــة مـــ  االشـــ اص االجنبية ينظــر شـــيماء حممـــد شـــلتا ، القـــانون -75

 .279، ص1115قانون،جامعة بغداد،ال
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 األعبــاءلت فيـف  حماولـةٍ هــو العقـود إمنــا الغايـة منـ    ا النــوع مـنالناميــة ابللجـوء اىل هـ وإن قيـا  الـدو 
ابلدولـة اللجـوء إىل حـ ا علـ  املوازنـة العامـة بصـور  كبـري ، ممـا  مـن  ثـريالعقـود   ها هلـ لك ملو عن كاهلها،

مبـــا إن  ضـــ مة وخدميـــة هلـــا،وخصوصـــا  يف مشـــاري  اقتصـــادية و يف املشـــاري  االســـت مارية  القطـــاع اخلـــاص
هـ ا النـوع مـن العقـود بسـب  اإلمنانيـات الضـ مة ال يقوى علـ   اخلاص يف أغل  الدو  النامية القطاع

 هـاالطاقـة النهرابئيـة، ممـا دفع است مارالي لتاج إليها، كما هو احلا  يف عقود احلدي ة والنبري  والتقنيات 
التصـور السـاب  دفـ  ابملتعاقـد  اخلاص األجنيب لتنفيـ  م ـل هـ ه العقـود، وهـ اأو للجوء إىل القطاع العا  اب

جــل جتنــ  امل ــاطر االقتصــادية والتشــريعية والقضــائية واإلجــراءات أاألجنــيب إىل التعاقــد  ــ ه الطريقــة مــن 
 .م ل إلغاء أو تعديل العقد دون تعويب ،(74)الي مينن أن تت    ق  من قبل الدولة 

نـيب تـن  علـ  الطبيعـة اخلاصـة هلـ ه العقـود، وهنالك بعب العقود الي تربمها الدولة م  املتعاقـد األج
الصفة اإلداريـة عنهـا والتأكيـد تنف  طبيعة إدارية، مما يعين  اجتارية أيضا ، وليس  و خاصة  ا  عقودكوهنا أي  

 .(73)عل  الصفة اخلاصة 
و تنفـ   ،اخلاصة اطبيعتهالطاقة النهرابئية،الي تن  عل   است مارعقود العقود، ه  ومن قبيل ه ه 

هــو العقــد املــرب  بــن شــركة أنــتجن لتوليــد الطاقــة النهرابئيــة وجتهي ها،وهيــأ  كهــرابء و ، اصــفة اإلداريــة عنهــال
أن توافـ  هيــأ  كهـرابء مصــر موافقـة غــري مشـروطة أو غــري  مــن هـ ا العقــد: (28جــاء يف املـاد  )إ   مصـر:

صـرفا ا مدنيـة وجتارية،اسـتنادا قابلة لإللغاء عل  ان حترر وتنفـ  اي هـ ا العقـد الـي هـ  طـر  فيـ  وتعـد ت
 -ل لك تواف  اهليئة موافقة غري مشروطة وغري قابلة لإللغاء عل  ما يل :

أصـــوهلا وغـــري لـــن تطالـــ  هـــ  أو مـــن ينـــوب عنهـــا أبيــة حصـــانة مـــن اإلجـــراءات أو ألي مـــن  إهنــا-2
 أصوهلا.أقيمت أي إجراءات ضدها أو ضد أي من  و لك إ االي تتمت  ابحلماية  األصو 
تتنــاز  عــن أي حــ  يف احلصــانة قــد ينــون هلــا أو ألي مــن أصــوهلا حاليــا  أو مســتقبال  يف أي  أهنــا-1
 اإلجراءات.يتعل  أبي من ه ه  اختصاص فيماجهة 
جهـة اختصـاص  ويف أيتواف  بشنل عا  فيما يتعل  بنفا  أي حنـم ضـدها مـن اإلجـراءات  إهنا-7

 .(78)تعل    ه اإلجراءات عل  منح أي إعفاء أو إصدار أي إجراء فيما ي
الطاقــة النهرابئيــة تــن  يف بنــود عقــدها علــ  الطبيعــة  ابســت مارجنــد هنــاك أيضــا  عقــودا  خاصــة  وكمــا

ىل قواعد القانون اخلـاص، وهـ ا اكل البعد عن الطبيعة اإلدارية،وختضع    ، وجتعل  بعيدَ اخلاصة والتجارية ل 
 اســت مار مــا أشــار إليــ  عقــد 

ُ
للطاقــة  ســت مر قبــل وزار  النهــرابء العراقيــة مــ  الشــركات املعــد مــن الطاقــة امل

، حيــ  نــ  يف حيــ  نصــت أداريــ النهرابئيــة والــ ي أكــد علــ  الطبيعــة اخلاصــة لــ ، وليســت  و طبيعــٍة 

                                                        
عـة جام ،احلنمـة العقـود اإلداريـة دار ،د. حممود خلف اجلبوري -.613ص ،ساب  ينظر د. عاطف سعدي حممد، مصدر -74

 .219ص ،2989 ،بغداد
 القانوين للمشروعات التنمية األساسية الي يتم متويلها عـن طريـ  القطـاع اخلـاص ينظر د. هاين صالح سري الدين، اإلطار -73

 .165ص ،2999سنة  ،العدد الراب  ،جملة القانون واالقتصاد ،مصر يف
 .74ص ،مصدر ساب  ،حممد خضر أشار ألي ، ابسم -78
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( مـــن هـــ ا عقــد علـــ  )يوافـــ  املشـــرتي وبشــنل غـــري مشـــروط وغــري قابـــل لإللغـــاء أبن إبـــرا  24/6املــاد  )
تقــد  فــأن املشــرتي يوافــ   وتع يــ ا  ملــاجتاريــة(.  و خاصــةو أعمــا   فعــا أ شــنليوتســليم أداء هــ ا العقــد 

 -التايل: النحو  قابل لإللغاء وغري مشروط عل  بشنل غري
شبنة لنقـل أو موجوداتـ  أو معداتـ  اخلاصـة  )غريمت رف  أي إجراءات ضد املشرتي أو موجودات   إ ا - أ

ابء واملوجـــــودات االميـــــة بتشـــــري  واالمتيــــــازات النهرابئيـــــة وموجوداتـــــ  لتوزيــــــ  النهـــــر  بتوليـــــد الطاقـــــة
، يف أي بلــــد فيمــــا يتعلــــ   ــــ ا العقــــد أو أي تعــــامالت واملوجــــودات االميــــة القنصــــليةالدبلوماســــية و 

أبي حصــانة مــن م ــل هــ ه اإلجــراءات مــن قبــل أو ابلنيابــة عــن  االدعــاءيــتم  المبقتضــ  هــ ا العقــد،
 جودات )غري االمية(. املشرتي أو ابألصالة عن نفس  أو أي من املو 

اآلن أو يف املسـتقبل يف أي  االميـة( )غـريإن  يت ل  عن أي حصانة قـد يتمتـ   ـا هـو أو موجوداتـ   - ب
  إجراءات.أبي  بلد فيما يتعل 

يواف  وبشنل عا  فيما يتعل  بتطبي  أي حنم ضده يف أي إجراءات مـن هـ ه يف أي بلـد ملـنح  إن  - ت
يف  لك اختا  أو تطبي  أو تنفي  ضد  )مباا يتعل    ه اإلجراءات أي إعفاء أو إصدار أي تبليو فيم

عـــن اســت دا  أو االســـت دا   غـــب النظــربو  االميــة( )غـــريأو فيمــا يتعلــ  أبي موجـــودات أا  كانــت 
 . املوجودات(السنوي هل ه 

قــف يهــ  ولــيس أد  علــ   لــك مــن الشــروط أو البنــود الــي تتضــمنها هــ ه العقــود والــي جتعــل اجمل هــ ا
، بــل مــن املمنــن ويف ك ــري مــن األحيــان أن ســتفيد  مــن الطاقــة النهرابئيــةعلــ  قــد  املســاوا  مــ  الدولــة امل

ومنهـا عديـد  ضما ت إدراج شروط معينة يف العقد متنح  ستفيد  عل  الدولة امل ست مريشرتط الطر  امل
يـ  املباشـر للطاقـة النهرابئيـة املـرب  عد  أمنانية تعديل العقد بصورٍ  منفرد ، وه ا ما جنده يف عقود التجه

لنـــم الضـــرائ  مـــ ال  وقـــد ال ينـــون قـــانون أي مـــن ، أو االتفـــا  علـــ  القـــانون (79)بـــن العـــرا  و أيـــران 
الن اعات الي تنشم عن  إخضاعقانون أخر يتف  علي  الطرفن،فضاَل عن االتفا  عل  عد   وإمناالطرفن 
ن بل وض  اىل وسـائل أخرى،وغريهـا مـن االمـور الـي مـن شـأهنا ابلعقد اىل قضاء أي من الطرف األخال 

تنف  الطبيعة اإلدارية هل ه العقود،  ي  يُعد هـ ا إننـارا  حقيقيـا  ألحـد أهـم خصـائ  العقـد اإلداري أال 
وهو خاصية عد  املساوا  بن أطراف ، بل عل  العنس من  لك فإن شروط وغريها من الضما ت ترجح 

  .عل  الدولة املتعاقد ست مرجان  امل
الطاقــة النهرابئيــة الــ ي تنــون الدولــة أو أحــد  اســت ماروهــ ا كلــ  مــا يؤكــد لنــا الطبيعــة اخلاصــة لعقــد 

أجه  ــا طرفــا  فيــ ، وســب   لــك إتباعهــا أســلوب القــانون اخلــاص أو ابتعادهــا عــن أســلوب القــانون العــا ،  
مــ  الوضــ  االقتصــادي الســائر لــدى الــدو .مما  لســالفة الــ كر، و لــك متاشــيا  اكمــا مت توضــيح  يف العقــود 

الطاقـــة النهرابئيـــة بنونـــ  عقـــدا  إدارا ، لنـــ  يـــتم  اســـت ماريبـــن عـــد  اجلـــدوى مـــن إســـناد تنييـــف عقـــد 
إخضــاع  للقـــانون الـــوطين للدولــة املتعاقـــد ، والـــ ي نســتنتج  مـــن الشـــروط والضــما ت الـــي تـــن  عليهـــا 

                                                        
 .1118من عقد جتهي  الطاقة النهرابئية املرب  بن العرا  و أيران لسنة  السابعة وال امنة ينظر املاد  -79
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اخلاصـة لـ ، ابلـرغم مـن عـد  تنظـيم هـ ا العقـد رغـم توسـ  نطاقـ  بـن والي تؤكد علـ  الطبيعـة  (61)القوانن
 .االدارية عن  الصفةالدو ، والي من شأهنا أبعاد 

القـرارات الـي مـن شـأهنا التأكيـد علـ  الطبيعـة اخلاصـة هلـ ا النـوع  القضاء بعـبعل  صعيد  بينما جند
مــن إن احلصــانة القضــائية الــي تتمتــ   ــا مــن العقــود الــي تربمهــا الدولــة مــن الشــركات االجنبيــة، منطلقــة 

الدولة كوهنا غري مطلقة فال تشمل املعامالت املدنية والتجاريـة،وما يتفـرع عنهـا مـن منازعـات أي تنحصـر 
ن اإلدار  تــرب  اعنهــا هــ ه احلصــانة وال تشــملها، فضــال  عــن وجــود بعــب قــرارات القضــاء الــي تؤكــد علــ  

 .(62)اإلدارية وه ا ما يتماش  م  الوض  احلايل يف إبرا  العقود  إىل العقود ابإلضافةعقودا  مدنية 
ه ا ومما تقد  كل  مضا  إلي  قواعد ومتطلبات التجار  والتعامل الدولين الي تتسم ابلسـرعة واحلريـة 
مــــن شــــأهنا تفــــر  علــــ  الدولــــة ان تنــــ   يف التعاقــــد إىل مســــتوى الشــــ   العــــادي بعيــــدا  عــــن الســــلطة 

ــــوالســــياد ،  ــــ  مصــــاحلها االقتصــــادية والــــ ي يوجــــ  لنــــ  ت بعالقــــات  ابحتفاملهــــاتمنن يف النهايــــة حتقي
 الدويل. اقتصادية كبري  عل  املستوى 

المبحث الثالث: عقاود اساتثمار الطاقاة الكهربائياة مان عقاود ذو طبيعاة        

 خاصة

اثلــ  مــن  خالفــا  لالجتــاهن الســابقن يف حتديــد طبيعــة عقــود اســت مار الطاقــة النهرابئيــة هنــاك اجتــاه
بينهما، يتم ل هـ ا االجتـاه يف اعتبـار عقـود اسـت مار الطاقـة النهرابئيـة عقـود  ي  ا  وسط ا  الفق  يقف موقف

طبيعة خاصة، وان كال الـرأين السـابقن قـد جانبـ  الصـواب، الن عقـود االسـت مار يـتم ابرامهـا مـن خـال  
د  عامــة جمــرد  يف هــ ا الصــدد، آليــات متعــدد  ولنــل عقــد ملروفــ  اخلاصــة بــ ،  يــ  يصــع  وضــ  قاعــ

فضـــال عـــن ضـــرور  معرفـــة النظـــا  القـــانوين اخلـــاص بـــ ، مبعـــ  معرفتـــ  ضـــمن أي مـــن العقـــود تـــدخل عقـــود 
است مار الطاقـة النهرابئيـة. وعليـة سـو  نتنـاو  حمتـوى االجتـاه يف املطلـ  األو ، مث بيـان النظـا  القـانوين 

  - املطل  ال اين وعل  النحو التايل: يفاخلاص بعقود است مار الطاقة النهرابئية و لك 
 محتوى كون عقود استثمار الطاقة الكهربائية من عقوٌد ذي طبيعة خاصة  املطلب األول:

الطاقـــة  اســـت مارعقـــود  اعتبـــاراالجتـــاهين الســـابقن، الـــ ي  هـــ  االجتـــاه االو  اىل  استعراضـــناوبعـــد 
 است مارال اين ال ي قد أعترب عقود  االجتاهل لك،أما  النهرابئية من العقود االدارية، واحلج  الي أسندها

ىل قواعـــد االطاقــة النهرابئيـــة الـــي تنـــون الدولـــة أو أحـــد أجه  ـــا طرفـــا  فيهـــا  ي طبيعـــٍة خاصـــة و ختضـــ  
 القانون اخلاص،و لك من خال  احلج  و الرباهن ال ي طرحها والنما ج العقدية الي أكدت  لك.

                                                        
 .17ص،مصدر ساب  ،االسعد ينظر د. بشار -61
وكـ لك حنـم  ،املشـار إليـة سـابقا 16/7/2948ج لسنة -  22لسنة رقم559اإلدارية العليا يف طعن ينظر حنم حمنمة -62

ـــــنقب املصـــــرية الصـــــادر يف ـــــل 19الطعـــــون بـــــرقم بتـــــاريخ  حمنمـــــة ال ـــــنقب الفرنســـــية و كـــــ لك قـــــرار حمنمـــــة ،29842621ابري يف  ال
 .املشار إلي  سابقا   11/5/2933
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ٍ  عامــة ر بصــو اســت مار حجــ  االجتــاه القائـل ابلطبيعــة اخلاصــة لعقـود    أبنتقــديف ضــوء مـا و  ويبـدو لنــا
ه  الراجحة استنادا  آلراء الفق  ونصوص االتفاقات العقدية فضال  عن لالطاقة النهرابئية قود است مارعول

   كرها.أحنا  القضاء الساب  
بـل مـن  فحسـ ،صـفة أطرافـ   مـن ابلدرجـة االساسـيةتستمد ال اخلاصة هل ه العقود  وكما أن الطبيعة

املستفيد  يف الدو  االقتصادية وارتباطها صط  التنمية ابلطاقة النهرابئية، موضوع العقد لااللل واملتم ل 
 منها.

إداريـة بطبيعتهــا م ـل عقـود األشــغا   فعلــ  الـرغم مـن وجــود عقـودٍ هـ ا مـن جانـ ، ومــن جانـ  أخـر 
 ست دمةالوسائل امللطبيعة اإلدارية واخلاصة بقدر اختيار الدولة إال أن هناك عقودا  تدور بن ا ،(61)العامة

وسائل القـانون العـا  فيعـد العقـد إدارا، أو تسـت د  وسـائل القـانون اخلـاص يف أبرامها للعقود فأن كانت 
الطاقة النهرابئيـة أبنـ  عقـد إداري يهـد  اىل  ود است مارأن تنييف عق، و فيعد من عقود القانون اخلاص

، وال ي عاد  ما يخ  موقف العداء والريبة إزاء السلطة العامة يف الدو  ست مربة أما  الطر  املوض  عق
وال ي يتعار  م  الي تعد يف جمموعها إجراءات خطري  تصل إىل حد إلغاء العقد دون تعويب، النامية،

مها الـدو  للمسـت مرين متطلبـات االسـت مار والتنميـة االقتصـادية يف الوقـت احلاضـر، والضـما ت الـي تقـد
 ا تؤكـده لغر  ج  م للتعامل معها، وال سيما بـن الـدو  ووضـعها شـروطا  تنفـ  الصـفة اإلداريـة لـ ، وهـ

 طبيعٍة خاصة واالسلوب الغال  يف ه ا النوع من العقود. النما ج العقدية كون   ا
تنـون الدولـة أو أحـد أجه  ـا الطاقـة النهرابئية،الـ ي  ود اسـت ماروه ا كل  يؤكد الطبيعة اخلاصة لعق

عـن أسـلوب القـانون العـا ، كمـا هـو مبـن يف العقــود  ابتعادهـاطرفـا  فيـ ،وإتباعها أسـلوب القـانون اخلـاص و 
 مــن دوىاجلــعــد  لنــا يتضــح مما و لــك متاشــيا  مــ  الوضــ  االقتصــادي الســائر لــدى الــدو ، الــ كر، ســالفة

ونــ  عقــدا  إدارا ، لنــ  يــتم إخضــاع  للقــانون الــوطين نبالطاقــة النهرابئيــة  ود اســت مارف عقــيــإســناد تني
عـد  اسـتقرار األنظمـة القانونيـة كافـة علـ  تبـين نظريـة  جنـد املتقدمـة، سبابوفضال  عن األللدولة املتعاقد ،
توجــد نظــم ال تعــر   لــك كونــ  مســتقل عــن العقــد املــدين كمــا هــو احلــا  يف الشــريعة إ  العقــد اإلداري، 
 االننلوأمرينية.

إن أعمــا  نظريــة العقــد اإلداري علــ  عقــود الــي تربمهــا الدولــة ا مــن جانــ ، ومــن جانــ  أخــر، هــ 
كوهنــا   لــ ،ت ضــعنطــا  الــي و الالطاقــة النهرابئيــة ســو  يــؤدي إىل إعماهلــا خــارج  ود اســت مارومنهــا عقــ

جتريهــا لتمي هــا عــن عقــود القــانون اخلــاص والعقــود الــي القضــاء االداري الفرنســ  وتطــورت يف ملــل  تنشــأ
  .(67)اإلدار  

                                                        
 .34-35ص  ،مصدر ساب  ،د.حممد عبد اجمليد امساعيل ينظر يف طبيعة ه ه العقود -61
67- Rene`s , SAVATIERLas , vents ,de, services , D, 1971, Chron , P, 223  حممد سام  عبـد 1ألي  دأشار
ينظـر د.  و ك لك ،44-45ص ،1115 ،القاهر  ،دار النهضة العربية –خدمة املعلومات الصوتية وااللت امات الناشئة عنها ،الصاد 

 ،العـدد ال الـ ، اجمللـد ال الـ  ،جامعـة النهـرين ،   منشور يف جملـة احلقـو ، الضما ت العقدية لنقل املعلومات ،خاطر صربي حممد
 .23ص ،2999سنة ل
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ن اعتبار ه ا العقد من عقود القانون العا  او اخلاص يستشف من حتديد مضمون ، مكما وان الواق  
ونيـة األطـرا  يف عقـود اسـت مار الطاقــة النهرابئيـة، واملسـائل والشـروط الــي اتفقـوا عليهـا، وطبيعـة االلتــ ا  

ن عقـــود القــانون العـــا  او مــن عقـــود القـــانون تشــنل مضـــمون العقــد والـــي يتحـــدد علــ  أساســـها كونــ  مـــ
اخلــاص، فالتوصــل اىل كــون العقــد مــن عقــود القــانون اخلــاص ينــون عــرب معرفــة مضــمون العقــد، وابلنظــر 
العميـ  للعقــود حمـل الدراســة جنـد ان املســت مر لـرص حرصــا  كبـريا  علــ  وضـ  األســس واملبـادئ الــي حتنــم 

 وغالبا  ما ينون فب املنازعات عن طري  مراك  التحنيم.املنازعات الي تنجم عن تطبي  العقد، 
كما ان قيا  الدولة طواعية عن التناز  عما تتمت  ب  من حصا ت وامتيازات يف نطا  القـانون العـا  
وإبرامهـــا عقـــود االســـت مار الطاقـــة النهرابئيـــة علـــ  قـــد  املســـاوا  مـــ  املســـت مر، وإبـــرا  العقـــد وفقـــا  ملبـــادئ 

 وان العقد شريعة املتعاقدين جيعل من العقد أقرب للقانون اخلاص من  إىل القانون العا .  القانون املدين
 املطلب الثاني: النظام القانوني الخاص بعقود استثمار الطاقة الكهربائية

وبعـــد أن تعرفنـــا علـــ  التنييـــف القـــانوين القانونيـــة لعقـــود اســـت مار الطاقـــة النهرابئيـــة كونـــ  مـــن عقـــود 
عقود التقليدية قد يـدخل الاص وحس  ما تقد   كره، يظهر التساؤ  هنا ضمن أي عقٍد من القانون اخل

وينسجم مع  وخاصٍة أن  عقدا  غري مسم ؟ وبعبارٍ  أخرى ما هو التنييف أو الطبيعة القانونية هل ا العقد 
املــدين، أ   ون فهــل مينــن أن يــدخل ضــمن أي نــوع مــن أنــواع العقــود الــي عاجلهــا املشــرع العراقــ  يف القــان

 وض  لنظا  قانوين خاص ب ؟  كون 
يلـ   البحـ  عـن مـدى قـدر  نسـبة هــ ا عقـود اسـت مار الطاقـة النهرابئيـة وألجـل الوقـو  علـ  طبيعـة 

متناولن االشار   وغريها، اىل تلك العقود الي مينن تسميتها ابلعقود التقليدية، وه  البي  واملقاولةقود الع
هــ ا العقــد حــىت مينــن القــو  أبنــ  مــ  تشــاب  اللنــل عقــد مــن هــ ه العقــود ومــدى  اىل الــدعائم االساســية

  عدم .يندرج حتت احنام  من 

يوجـد مـان   أبنـ  الالفقـ  إىل القـو   فقد تعددت اجتاهات الفقـ   ـ ا الصـدد، فقـد  هـ  جانـ  مـن
 أقيــا  دمات هلــا، مــربرين  لــك بنــون هــ ه اخلــ(66) مــن أن تنــون اخلــدمات بصــور  عامــة حمــال  لعقــد البيــ 

لعقد البي  ال حتو  دون  لك أخرى كون التعريفات التشريعية  ومن جهةٍ  جهة،ومالية، ه ا من  اقتصادية
ادية، ويعط  املعل  األشياء املادية و إمنا تشمل األشياء غري  اقتصارهاوعد   ريفاتبسب  مرونة ه ه التع

ن تصلح كمحل لعقـد البيـ  والـي تسـتهلك عنـده لبعب اخلدمات الي مينن أ االجتاه صورا  أصحاب ه ا 
وضـــعها يف تصـــر  املســـتفيد، ومنهـــا علـــ  وجـــ  اخلصـــوص بيـــ  الطاقـــة م ـــل التيـــار النهرابئـــ  والـــي هـــ  

 موضوع   نا، وبي  خدمات االتصا  وغريها. 
ئية هو الطاقة النهرابود است مار عط  كون عقيُ  ا  انطباعو يظهر لنا مما تقد  من ه ا الرأي أبن هناك 

ــــة وعقــــد البيــــ  يف العديــــد مــــن  د اســــت مارالتشــــاب  بــــن عقــــبســــب  عقــــد بيــــ  خدمــــة،  الطاقــــة النهرابئي
                                                        

شـــرح  ،الـــو نـــداي د. كمـــا  ثـــروت - ،249-257ص ،مصـــدر ســـاب  ،مصـــادر االلتـــ ا  ،ينظـــر د. عبـــد الـــرزا  الســـنهوري -66
 .775-771ص ،2937، بغداد ، مطبعة دار السال ،الطبعة األوىل ،أحنا  عقد البي 
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اخلصائ ،ومنها كوهنا من العقود الرضائية حي  ترد عل  منقو ، ومن العقود املل مة للجـانبن، وتـا مـن 
قابــل مرتبــا  مــدى حيــا  البــائ  إ ا كــان امل احتماليــا  العقــود حمــدد  القيمــة، و إن جــاز أن ينــون عقــد البيــ  

وكما يرتت  عل  بي  اخلدمات االاثر كافة الي ترت  عل  عقد البي  كضمان العيوب اخلفية وااللت ا  ،(65)
)املست مر( ختتلف عن االلت امات الي ترت  عل  عات   ابملطابقة والت ا  البائ  ابلتسليم فه ه االلت امات ال

)متلقـ  اخلدمـة( ضـمان حصـو  املسـتفيد   الت ا  بضـمان السـالمة أي مقد  اخلدمة حي  يق  عل  عاتق
تنطوي عل  عيوب وك لك الت ام  بتقدمي خدمة مطابق  للمواصفات الي مت االتفا  عليها  عل  خدمة ال

ومبــا ان التــ ا  مقــد  اخلدمــة التــ ا  بنتيجــة لــ ا فيلتــ   مقــد  اخلدمــة )البــائ ( ابن يــؤدي اخلدمــة بدقــة وعلــ  
 .(64) تصحيحها او ابلتعويب عن االخال    ا االلت ا  إبصالحهاال ي يلت   مبوجب  اما  النحو

ود بـــن عقـــ جـــوهرا   افرقـــومنهـــا مــا يعـــد الـــي وجهـــت لـــ ،  بعب االنتقــاداتلـــلنــن تعـــر  هـــ ا الـــراي 
مت تنفيـ ه  ، سـواء(63)الطاقة النهرابئية وعقد البي  هو إن األخري يُعـد مـن العقـود الفوريـة التنفيـ   است مار

يف احلــا  أو وقــ  يف االســتقبا ، كــالبي  بــ من آجــل، أو البيــ  ابلتقســي  ألن تنفيــ  االلت امــات املتقابلــة ال 
يتجــ أ يف تنفيــ  اآلجــل،  يــ  يقابــل تنفيــ  أي جــ ء مــن االلتــ ا  تنفيــ  جــ ء مــن االلتــ ا  املقابــل، صــال  

، أي حتتاج اىل مد  (68)  عقود دورية التنفيالمن الطاقة النهرابئية، وال ي يُعد وبدون شك  است مار عقد
 االسـتفاد  لـك ألن الطاقـة النهرابئيـة ال مينـن تفرت  من ال من لن  يتم تنفي ها ألن طبيعة ه ا العقد 

أخــر، إن الــ من يف عقــد البيــ  أي اآلجــل يعتــرب  مســتمر ، هــ ا مــن جانــ ، ومــن جانــ ٍ  منهــا إال بصــور ٍ 
فعا  بسب  طبيعـة   جوهري عنصر  الطاقة النهرابئية  ود است مارنون يف عقي ، يف حن(69) يا  عنصرا  طارئ

 .(51)كون  الغاية ال تتحق  إال ابل من 
مــن حيــ  الفســخ ففــ  عقــد البيــ  ينــون أبثــر رجعــ  بســب  كونــ  مــن العقــود فضــال  عــن اختالفهمــا 

يف  ،(52) الت اماتــ لطــرفن ا دالفوريــة وتتحقــ  إمنانيــة إعــاد  الوضــ  إىل مــا كــان عليــ  يف حالــة إخــال  أحــ
الطاقــة النهرابئيــة بســب  عــد  إمنانيــة إعــاد  الــ من إىل  ود اســت مارصــعوبة  لــك يف عقــينــون مــن  حــن
 .أيضا  بل ينون إىل املستقبل وال ي م يتم تنفي ه بعد استهلنتوالطاقة الي  الوراء،

، القتصـاديةامن الناحيـة  مقبوال  ن ي من الناحية القانونية وأن كاأقبو  ه ا الر أيضا    من الصعلنن 
فليس كل  أخرىو احلقو  املالية ه ا من  حية،ومن  حية أ األموا عل   أاليرد  عقد البي  ال بسب  إن

مينــن  لنــ  يف الشــ ء التعامـل )االــل(البــد مــن تــوافر شــروط  إ و ماليــة جيــوز بيعـ ، أ اقتصــاديةقيمــة  مالـ ُ 
                                                        

 .176ص ،مصدر ساب ،ينظر د. كما  ثروت -65
 .245ص ،مصدر ساب  ،مصادر االلت ا  ،الرزا  السنهوري ينظر د. عبد -64
 .1118من عقد جتهي  الطاقة النهرابئية املرب  بن العرا  و إيران لسنة  ينظر املاد  األوىل -63
، دار ال قافــــــــة ،الطبعــــــــة األوىل ،عقــــــــد البيــــــــ  و اإلجيــــــــار ،شــــــــرح أحنــــــــا  العقــــــــود املســــــــما  ،العبــــــــودي ينظــــــــر د. عبــــــــا  -68

 .75ص،1119،عمان
 .176ص،مصدر ساب  ،زا  السنهوريينظر د. عبد الر  -69
 .243ص ،مصدر ساب  ،السنهوري مصادر االلت ا  د. عبد الرزا  -51
 – .23ص، 1118 ،اإلســنندرية ،منشـأ  املعـار  ،بـدون طبعــة ،شـرح أحنـا  عقــد املقاولـة ،لبيـ  شــن  ينظـر د. حممـد -52

–24ص ،2992،القــاهر  ،دار النهضـة العربيــة ،بــدون طبعــة ،املقاولــة و البيـ  ،الــوجي  يف العقـود املســما  ،سـعيد ســعد عبـد الســال .د
 .( من القانون املدين املصري464)–من القانون املدين العراق   (846واملاد  )
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هنــا تــدخل يف نطــا  أفم ــل االمســاء التجاريــة وغريهــا غــري املاديــة  شــياءاألمــا صصــوص أ ،التعامــل بــ  ابلبيــ 
  كاملصنفات األدبية.ضمن نطا  بعب العقود الي تتناس  م  طبيعتها   إدخاهلاالتعامل و لك عند 

بعــب الفقــ  اىل البحــ  عــن  ههــا الــبعب لالجتــاه االو  الــ ي دعــاوبســب  هــ ه االنتقــادات الــي وج
يقصـد بعقـد املقاولـة مار الطاقة النهرابئية أال وهو تنييف  من قبيل عقود املقاولـة تنييف أخر لعقود است 

لقاء أجـر يلتـ   بـ  لما أو يؤدي عمال   ئا    أحد املتعاقدين عل  أن يصن  شيهو  لك العقد ال ي يتعهد ب
 .(51)االخر  الطر 

الطاقـــة  ود اســت ماروعقــومــن هــ ا التعريــف يلمـــس هــ ا االجتــاه بعــب أوجـــ  الشــب  بــن عقــد املقاولـــة 
يقصد  ا االداءات املادية التقليدية، بل يشمل ايضا  وال االعما  املادية،النهرابئية، كون األو  يرد عل  

، أو القيــا  بعمــل مــا، وهــ ا يقــرب بــن االثنــن، بســب  كــون اديــة ومنهــا تقــدمي اخلــدماتاملاالداءات غــري 
و الي تعـد عة أو إنتاج الطاقة النهرابئية وجتهي ها للمستفيد النهرابئية يرد عل  صنا است مار الطاقةعقد 

، وكوهنمــا مــن االل اميــةهــ ا إضــافة إىل تشــاب  العقــدين مــن حيــ   مــن املنقــوالت  ات طبيعــٍة غــري ماديــة،
 .(57)العقود حمدد  القيمة، ويقومان عل  أسا  االعتبار الش ص ، إضافة إىل رضائية العقدين 

عل  ان  من العقود املستمر  ولـيس مـن م  عقد است مار الطاقة النهرابئية اولة يتف  عقد املققد كما 
كما يف عقد البي  فبمجرد ان يض  البائ     اللحظية ا  ان حيا  الصور  العقدية االخري  ليست ممتد العقود

فرت  امتـداد الش ء املبي  حتت تصر  املشرتي وانتقا  امللنية اىل ه ا االخري يف حن ان عقد املقاولة ي
العالقة العقدية بن املقاو  والعميل ا  ان تنفي  حمل العقد يسـتغر  وقتـا طـويال لوضـع  موضـ  التنفيـ  ممـا 

  التعاقد بـن طـريف العقـد و لـك حـىت مينـن الوصـو  ابلغـر  مـن مديفر  وجود نوع من التعاون طوا  
حيـ  ينـون تقـدمي مار الطاقـة النهرابئيـة اسـت وهـ ا عـن مـا ينطبـ  علـ  عقـد ، (56)العقـد اىل الغايـة منـُ  

 ن العقد يتم ابلتعاون بن الطرفن وصوال اىل تنفي ه.أفل لك وبصور  مستمر   الطاقة
يقـ  علـ  عـات  املقـاو  حتقيـ  النتيجـة  نتيجـة، حيـ بتحقيـ  ينون  املقاو  فضال  عن  لك أن الت ا 

الطاقـــة  حيـــ  يلتـــ   بتحقيـــ  نتيجـــة يف تقـــدمياملســـت مر يلتـــ   بـــ   الـــي يريـــدها رب العمـــل وهـــ ا عـــن مـــا
 النهرابئية للمستفيد واالنتفاع  ا.

إىل مــد  مــن الــ من  وأن لتــاجعقــد املقاولــة وابلــرغم مــن  لــك فقــد أنتقــد الــبعب  لــك مــن حيــ  أن 
قـ  يتح التسـليم، وبـ بسـب  إن األداء الـرئيس فيـ  يتحقـ  مبجـرد  زمنيا ،لتنفي ه إال إهنا ال جتعل من  عقدا  

 ،(55) جوهرا  فعا  عنصرا  العمل، فال ينون ال من  أداءلتما  أستغرق  يقدر ابل من ال ي  وينف ، والالعقد 
وسيلة لتحقي   أالاملتعاقد ، وما ال من  أليها األطرا من العقد هو النتيجة النهائية الي يرم  ن املقصود وأ

                                                        
 .63-24ص ،مصدر ساب  ،ينظر د. حممد لبي  شن  -51
 .69-24ص ،مصدر ساب  ،ينظر د. حممد لبي  شن  -57
، اإلســـنندرية ،منشـــأ  املعـــار  ،طبعـــة جديـــد  ،التشـــري  املغـــري و املقـــارن املقاولـــة يف ينظـــر د. قـــدري عبـــد الفتـــاح، عقـــد -56
 .29-28ص ،1116
و معيـار )كيفيـة التنفيـ ( ينظـر  (كمعيـار )طبيعـة األداء  ،للم يد يف معـايري التمييـ  الـي متييـ  العقـد الفـوري عـن العقـد املسـتمر -55

 .11- 23ص  ،مصدر ساب  ،اسر ايد كامل 1د
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ولنن مد   احلالة ه هن يستمر يف ل  من أ   البدالتنفي إن لك، ومن مث ال ينون ل  أي قيمة  اتية، أي 
الطاقـة النهرابئيـة  اسـت مارمستمر، بل يتحق  يف هناية العقد، علـ  عنـس عقـد  إشباعيقابلها  التنفي  ال

النهايـة وكلمـا طالـت املـد  طـا   إىلاحلاجة من بداية التنفي   إشباعفيحصل  خمتلف متاما   األمرالي ينون 
 يح.والعنس صح االنتفاع

هنــاك بعــب األعمــا  يف عقــد  وإن كانــتاإلشــار  أنــ  حــىت  أخــرى جتــدر ومــن جهــةٍ  جهــة،هــ ا مــن 
من عقود املقاولة م ل البناء اخلاص بوحدات  اعتبارهط  بعب امليو  حنو الطاقة النهرابئية قد تعُ  است مار
أو كـان احلمايـة وغريهـا اخلاصـة ابلطاقـة م ـل أجهـ    األجهـ  الطاقة النهرابئية أو تركي  ونصـ   استقبا 

التجهي  من خال  بناء االطات، فتنون ابلنسبة إىل عقد است مار الطاقة النهرابئية من توابع  اخلاصة ب  
 .الطاقة النهرابئيةومرتبطة من حي  حتقي  الغاية املرجو  وه  احلصو  عل  

قـد متيـ ه  طبيعـٍة خاصـةٍ  عقـود  والطاقة النهرابئيـة  عقود است مار تقد ، أنويستحصل من خال  ما 
فـيمنن ان  البيـ  واملقاولـةولنن ابعتقادي ان ه ه العقود ه  عقود جتم  بن عقـد  العقود،عن غريه من 
و لـك حسـ   ال كر،االجتاهات سالفة  أيلالرغم من االنتقادات الي وجهت  عل  مقاولة ،تنون بي   او 
التقـارب بـن الت امـات هـ ه العقـود وأن م ينــن   سـبالطـرفن، وباالتفـا  عليـ  بـن  ومـا يـتمطبيعـة العقـد 

 ابلتطاب  التا  بسب  الطبيعة اخلاصة الي تتمت   ا عقود است مار الطاقة النهرابئية.
 -الخاتمة: 

ود القـانوين لعقـ تنييفواملعام ال ورسم احلدودوحماولن من وض   البح ، انتهينا من موضوع وبعد ان
القواعـد واالسـس القانونيـة الـي مـن  والتحليـل وبيـان اهـمطريقة العـر   ة، متبعنالنهرابئيالطاقة  است مار

اضـافة اىل اهـم   ـ ،اال ان نقو  من بيان النتائ  الي قد توصلنا اليها خال   ودشأهنا ان حتنم ه ا العق
يفــ  هلــ ه عنــد تنيالتوصــيات او املقرتحــات الــي جنــدها مــن الضــرورية واجلديــة يف تبنيهــا مــن قبــل مشــرعنا 

 العقود.
 -النتائج: -اوال: 

املتعار  عليها البرا  ه ا النـوع مـن العقـود  من اك ر العقودالطاقة النهرابئية  است مار دو عق تعترب-2
املتم ـل  الناميـة، وما تنون من الـدو   ابلطاقة، وغالبامن قبل الشركات يف تعاقدها م  املستفيد لتجهي ه 

وجعلهــا  منو تــ الخــري بســب   وابن مجيــ  مــا يتعلــ   ــ ا العقــد ضــمن ببســاطت  و تســهيل االمــر علــ  ا
الــي يقتضــيها مــن حيــ  الطاقــة اجملهــ  ، واملعــدات االزمــة لــ لك، وغريهــا مــن االمــور  واحــد، ســواءعقــدا 
 العقد.
اختلـــف الفقـــ  يف التنييـــف القـــانوين هلـــ ه العقـــود فـــ ه  جانـــ  منهـــا اىل اعتبـــار عقـــود التنميـــة -1

لــي تنــون الدولــة أو إحــدى اهليئــات التابعــة هلــا طرفــا  فيهــا مــن العقــود اإلداريــة ومنهــا عقــود االقتصــادية ا
اســت مار الطاقــة النهرابئيــة مبعــ  أي إهنــا تنضــوي حتــت طائفــة عقــود القــانون العــا ، علــ  أســا  إن هــ ا 

تنـون الدولـة أو  العقد يتشاب  أو يتماثل م  العقد اإلداري وينمـن السـب  يف كـون هـ ه العقـود غالبـا  مـا
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احد أجه  ا طرفا  فيها كالوحدات اإلدارية يف الدو  الفدرالية، إضافة إىل الشركات العامة،وه ا هو حا  
الدو  النامية الي تدخل يف ه ه العالقات م  املست مرين، من اجـل احلصـو  علـ  الطاقـة النهرابئيـة مـن 

 أجل دف  العجلة االقتصادية.
الطاقــة النهرابئيــة يعــد مــن طائفــة عقــود القــانون  ود اســت ماران عقــر اىل يف حــن  هــ  اجتــاه اخــ-7

اخلاص، وعل  الرغم من اخلال  ال ي حصل لدى الفقـ ، وسـب   لـك كونـ  يسـتمد طبيعـة اخلاصـة مـن 
طراف ، اضافة اىل السياسات التشجيعية الي تتبعها اموضوعة أي الطاقة النهرابئية بغب النظر عن طبيعة 

، وبصــــفة تعاقــــدا ااجــــل حتقيــــ  التنميــــة االقتصــــادية، وســــلوكها اســــلوب القــــانون اخلــــاص يف  الدولــــة، مــــن
لوفــة الــي تــدرجها ضــمن أاملغــري ة او ســياد ، واضــافة اىل الشــروط الشــ   الطبيعــ  ولــيس صــاحبة ســلط

 ست مرين.العقود كشرط ال بات التشريع  و ثبات العقد، والتعامل عل  قد  املساوا  م  امل ه ه
مــن  اميــ  عــن غريهــتقــد ت طبيعــٍة خاصــةٍ  عقــود  والطاقــة النهرابئيــة  عقــود اســت مار كمــا تبــن انو -6

 ا  ان تنون بيع البي  واملقاولة من حي  حتديد نظامها القانوين فيمننه  عقود جتم  بن عقد  العقود، أ 
 لــك حســ  طبيعــة و  الــ كر،االجتاهــات ســالفة  اىلالــرغم مــن االنتقــادات الــي وجهــت  ، علــ مقاولــة  او 

التقارب بن الت امات ه ه العقود وأن م ينـن ابلتطـاب    الطرفن، وبسباالتفا  علي  بن  وما يتمالعقد 
 التا  بسب  الطبيعة اخلاصة الي تتمت   ا عقود است مار الطاقة النهرابئية.

  -املقرتحات: -ثانيا: 
االنتهـاء  وبعـد النهرابئيـة،الطاقـة  ود اسـت مارالتنييـف القـانوين لعقـمن  ـ  موضـوع  انتهيناوبعد ان 

مينننا ان  رج ببعب املقرتحات الي هني  ابملشرع العراق  القـدير مـن االخـ   ـا  البح ،من نتائ  ه ا 
 -فق :وعد  االكتفاء ابلقواعد العامة  العقد،هل ا  تنظيم عند 
 قــة النهرابئيــة الــ ي تنــون الدولــة أوالطا اســت مارلطبيعــة اخلاصــة لعقــد اب دعــو  املشــرع اىل االخــ -2

أحــد أجه  ــا طرفــا  فيــ ، وســب   لــك إتباعهــا أســلوب القــانون اخلــاص أو ابتعادهــا عــن أســلوب القــانون 
العا ،و لــك متاشــيا  مــ  الوضــ  االقتصــادي الســائر لــدى الــدو .مما يبــن عــد  اجلــدوى مــن إســناد تنييــف 

دارا ، لنــ  يــتم إخضــاع  للقــانون الــوطين للدولــة املتعاقــد ، الطاقــة النهرابئيــة بنونــ  عقــدا  إ اســت مارعقــد 
والـــي تؤكــد علـــ  الطبيعـــة  ، والعقــودوالــ ي نســـتنتج  مــن الشـــروط والضــما ت الـــي تـــن  عليهــا القـــوانن

 الصـفةرغم توس  نطاقـ  بـن الـدو ، والـي مـن شـأهنا أبعـاد و اخلاصة ل ، ابلرغم من عد  تنظيم ه ا العقد 
 .االدارية عن 

قد متي ه عن  طبيعٍة خاصةٍ  عقود  والطاقة النهرابئية  عقود است مار املشرع عل  التأكيد ان أدعو-1
فــيمنن ان  البيــ  واملقاولــةولنــن ابعتقــادي ان هــ ه العقــود هــ  عقــود جتمــ  بــن عقــد  العقــود،غــريه مــن 
حس  رتك  لك اىل وضرور  تنظيم  لن  يدخل ضمن نظا  قانوين حمدد،لن  ال ي ،مقاولةاو  ا  تنون بيع

التقـارب بـن الت امـات هـ ه العقـود وأن م ينــن   الطـرفن، وبسـباالتفـا  عليـ  بـن  ومـا يـتمطبيعـة العقـد 
 ابلتطاب  التا  بسب  الطبيعة اخلاصة الي تتمت   ا عقود است مار الطاقة النهرابئية.
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   -في المعنى أنموذجًا-آليات التفسير النحوي في كتاب سيبويه 

Mechanisms of grammatical interpretation in Sibawiah's 

book –In the meaning a sample-        
                    Dr. Najah F. S. AL-Ubeidi(1)د. نجاح فاهم صابر العبيدي 

       Assist. Lect. Wafa M. A. Fadhal (2) وفاء مسعود عزيز فاضل م.م.

 الملخص 

عل  )املع ( وآلية )يف املع (؛ فاألو  هو وقف ه ا البح  يف جممل  عل  موضوٍع مهم تدور حماوره 
حمـــور التغيـــري واألخـــر هـــو حمـــور التفســـري، فنـــلُّ كلمـــٍة تـــرُِّد يف ســـيا  متتلـــك داللـــة جديـــد  علـــ  وفـــ  هـــ ا 
ــا مينــن أن يــؤثِّّر فيهــا مــن مقــا  خــاص متــداو  ال مينــن أن حتيــَد عنــ ، ألنَّ اللغــة يف  الســيا ، فضــال  عمَّ

 أصلها ختض  لالستعما .
وق  االختيار عل  ه ه اآللية من بن اآلليات األخرى ملا متتلن  من خاصيَّة مرك ية قد تتفوَّ   ا  وقد

عل  بقيَّة اآلليات الي ال يلتبس فيها العمل بغريه، إ  وتلف البحـ  يف )املعـ ( حـن يقابـل ابللفـ  عـن 
سـيبوي  ملـا ميتلنـ  مـن أدوات تفسـريية  )يف املع ( حن ينون آلية  من آليات التفسري، الي انت بناهـا عنـد

ــر فنــان العنــوان هــو )آليــات التفســري النحــوي يف كتــاب ســيبوي  ))يف املعــ   متاثــل أدوات أو آليــات املفسِّّ
 .أمنو جا (((

Abstract 
This study , in its summary , deals with an important subject whose 

principles deal with semantics and its mechanism. The first principle is that 

                                                        
 جامعة كربالء. /ةالرتبي كلية -2
 جامعة كربالء. /كلية الرتبية -1
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of change and the second is interpretation. The word occurred in aspecific 

it has new significance according to this context. as well as what can affect 

the shrine of a special trader can not deviate him. because the language of 

origin shall be subject to the use of.  

This mechanism is chosen rather than others for its central 

characteristic. The meaning that meets with pronunciation is differend from 

that meaning which becomes one of interpreta from mechanism chosen 

from "Sybwayh" for its interpretation tools. These tools are similar to 

interpretor tools or mechanisms and thus the title is (The mechanisms for 

interpretation of the grammar in Sybwayh Book '' in the meaning of a 

model '').  

 المقدمة

و أبنَُّ  تلك القواعد الصارمة الي أسَّس هلا النحَّـا  العـرب ووضـعوا هلـا املعـايري الـي م فلطاملا ُعرِّ  النح
ا  ا سل  من النحو روح  ألنَّ مدوَّ ت النحَّا  العرب م تؤلَّف عل  ه ه الشاكلة، وإمنَّ يتجاوزوها، وه ا إمنَّ

ال ي ألََّفُ  سيبوي ، فلم يض  في  قاعد  وم  م َّلت ميدا   خصبا  مفعما  ابحليوية، ويف مقدِّمتها ل النتاب ل
َترِّد في  مجلة إالَّ وهلا انسيابيتها وحميطها، فه  تتحرَّك مـ  الـن ، ويف الوقـت نفسـ  هلـا حمـي  تتـأثر بـ ؛ إ  

 ه  أشب  ما ينون ابلنائن احل  ال ي يتحرَّك يف جمال  ويتأثر مبحيط .
ـ ا بـدأت مـ  بدايـة فهـم نـ ِّّ سـيبوي ، وقراءتِـّ ِّ قـراء  جديــد  وهـ ه االلتفاتـة ليسـت  جتـة عـن فـرا ، وإمنَّ

متحرِّكة، وه ا التحرُّك مرهون مبجموعٍة من اآلليـات الـي تعمـل علـ  حترينـ  وتوجيهـ ، هـ ه اآلليـات الـي 
رون وهم يتعاملون م  القـرآن النـرمي كمـا  هـ  الـدكتور  استعملها سيبوي  مماثلة لتلك الي استعملها املفسِّّ

، ويف ه ا داللة (7)بد الغين األسدي يف تعريف    ه اآلليات يف كتاب  )مفهو  اجلملة عند سيبوي (حسن ع
عل  التواش  الروح  بـن العـرب والقـرآن مـن جهـة، ومـن جهـٍة أخـرى فإنَـُّ  يـُد ُّ علـ  إدراك ل سـيبوي  أنَّ 

ر يف سعي  إىل الوصو  إىل الداللة ا لقرآنيـة لآليـة املباركـة الـي اقتضـت أْن ومليفة اللغوي متاثل ومليفة املفسِّّ
يتجاوز عمل  تفسري األلفاع عل  وف  النلمة ومعناها، إىل أْن يسع  إىل البح  عن املالبسات املقاميـة 
ــرين  املصـاحبة لنـ و  اآلات أو تلـك الـي كانـت سـببا  مباشــرا  يف ن وهلـا و لـك فيمـا ُعـرِّ  ابصـطالح املفسِّّ

 .(6)بــــ)أسباب الن و ( ل
وبلحــاع  لــك وبعــد أْن تواجــدت تلــك اآلليــات كــان لنــا نصــي   يف ولوجهــا فنــان أن اخــرت  آليــة يف 
ــــ)آليات التفســـري  ـــر لنـــا اجلانـــ  النحـــوي يف النتـــاب، فاســـتوى العنـــوان علـــ  ســـوقِّ ِّ موســـوم ا بــ املعـــ  لتفسِّّ

 النحوي يف كتاب سيبوي  )يف املع  أمنو جا ((.

                                                        
 .وما بعدها 288/  ينظر: مفهو  اجلملة عند سيبوي  -7
 .288مفهو  اجلملة عند سيبوي  /  -6
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خر غري البعد املتعار ؛ إ  إنَّ التعامل م  آلية )يف املع  عند سيبوي ( وه ا يضف  عل  عملنا بعدا  آ
بنـل مـا يـدخل حتـت هـ ه  -وتلف عن )املع  عند سيبوي (، فاألوىل أدا  حترِّك الن   د  إىل التغيري 

ـر -النلمة من مع   عمـل  وال انية تضف  معاين عل  الن ، وتشنِّل حمـور ا أساسـي ا للتحلـيالت الـي تفسِّّ
ا تشنِّل االور األسا  لتحليل عمل ه ه اآللية.  ه ه اآللية، وعلي  ستنون ال انية خادمة ل وىل، ألهنَّ

وبعــد اإلحصــائية الــي قمنــا  ــا يف النتــاب   ــا  عــن مواقــ  حضــور هــ ه اآلليــة وجــد  أنَّ هــ ه املواقــ  
ا وقـد تصـن  كتـااب  إن أتـيَح هلـا، ولـ ا آثـر  حتنم البح  صطَّة معينة وحتتاُج إىل زمـٍن لـيس ابليسـري إلجنازهـ

العمل عل  خطة تنهُب   ا  ضـمن مـدٍَّ  يسـري  مـرجئن تنملـة البحـ  وتطـويَرُه إىل زمـٍن آخـر مينـن معـ  
 التحصيل عل  جمموعٍة أخرى من النتائ  الي مينن معها خدمة ه ه اآللية وإشباعها   ا .

عليها البح  عل  متهيٍد وأربعةِّ حماور؛ تنفَّل فيها التمهيد بعر ِّ وعلي  فقد استقرَّت اخلطَّة الي سار 
فقــرتن أوَّهلـــا التعريـــف مبفهـــو  آليـــات التفســـري علـــ  حنـــٍو خمتصـــر، واآلخـــر هـــو املقاربـــة بـــن اســـتعماهلا عنـــد 

رين واستعماهلا عنَد سيبوي ، أمَّـا االـور األوَّ  فقـد وقـف علـ  العالقـة الـي مينـن أن تـرب  بـ ن اللفـ  املفسِّّ
واملع  وآلية )يف املع (، وكانت حصَّة االور ال اين ه  متابعة استعما  ه ه اآللية آلية  للتوجيـ  النحـوي، 
و   االور ال ال  استعما  ه ه اآللية آلية  للتوجي  الداليل، أمَّـا االـور الرابـ  واألخـري فقـد تنـاو  تضـافر 

 ي والداليل، و لك  ضور آليتنا امل تار  للبح  فيها م  غريها.اآلليات فيما بينها لتوجي  املع  النحو 
وقــد اعتمــد البحــ  جمموعــة  مــن املصــادر واملراجــ  الــي أســعفت  يف خطواتــ ؛ أوجبهــا: كتــاب ســيبوي ، 
وأتُّهـــا: كتـــاب )اخلصـــائ ( البـــن جـــيّن، و)مغـــين اللبيـــ ( البـــن هشـــا  األنصـــاري، وللمحـــدثن كتـــاب 

ي ( للـــدكتور حســـن األســـدي، و)البحـــ  الـــداليل يف كتـــاب ســـيبوي ( للـــدكتور  )مفهـــو  اجلملـــة عنـــد ســـيبو 
ل يف مظانِّّ .  دخلوش جار ي حسن، وغريها ممَّا ُسجِّّ

وإْن كانــت الوريقــات الــي احتــوت البحــ  ليســت ابلن ــري  لنــنَّ العمــل فيهــا كــان مضــنيا  ملــن م لــَ  
نتابة البح ، ولنن تبق  صعوبة الولوج يف النتاب بقراء  النتاب قراء  حقيقية يف ضمن ال من اليسري ل

من الصعوبة مبحل اإلحاطة بدقائق ، كيف ال وما زا  النتـاب هـو الشـغل الشـاغل جلميـ  البـاح ن قـدميا  
 وحدي ا ، فهو )البحر( كما وصف  املربّد.

د دراسـة مماثلـة ومن املصاع  الي واجهتها الدراسة أيضـا  جـدَّ  هـ ه الدراسـة يف توجُّههـا، وعـد  وجـو 
ــ  لنفيــَد منهــا، ولــ ا تنبَّــد  ترتيــ  هــ ه  منحــت مصــطلح )اآلليــات( معنــاه احلقيقــ  يف ضــمن هــ ا التوجُّ
اخلطة، وك لك تنبَّد  البحـ  عـن مصـطلح )يف املعـ (، وقـراء  نصـوص سـيبوي  يف زمـٍن يسـري، ولنـن م 

ينَن مبنتقيات نستد ُّ  ا عل  ما ود  اخلطَّة نن نِّ عن هدفنا وحاولنا أْن نصَل إىل فهم اآللية ودورها مستع
 املوضوعة. 
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 التمهيد: آليات التفسير عند سيبويه

 مدخل:
ـرين وأدوا ـم لتفسـري آي الـ كر احلنـيم فـإنَّ  املقاربــة بــن اســتعماهلا عنــدهم  ولوجهــا املوضــوعات النحويــة لتــاج إىل التعــرُّ  عليهــا مــن جهــة، وإحــداثملَّا كانت آليات التفسري يف أصـلها مـن مصـطلحات املفسِّّ
واســـتعماهلا عنـــد النّحـــا  وعلـــ  رأســـهم ســـيبوي  مـــن جهـــٍة أخـــرى، ولـــ ا ســـينون  لـــك يف ضـــمنِّ فقـــرتن 

 تتنفَّالن توضيح ه ين األمرين.
 مفهوم آليات التفسري: -أ

إلجراءات(، اآللية عبار  عـن كيفيـة هلـا خاصـيَّة عمليـة، وتقـو  هـ ه اخلاصـيَّة علـ  أسـا  االرتبـاط بــــــ)ا
وكل )إجراء( تتحدَّد قيمت  ابلنتائ  الي ترتتـ  عليـ  والفوائـد الـي ية  ـا، وكـلُّ مـا يقـا  مبعيـار الفائـد ، 
ينون اثبت االتصا  ابخلاصيَّة العملية، وعلي  تنون اآللية، بوصـفها متعلِّّقـة بوجـوه اإلجـراء، متغلغلـة يف 

 ِّّل جمموع الطـر  واألسـالي  الـي نتوصَّـل منهـا إىل النتـائ  العمل، وتتعلَّ  تلك اإلجراءات مبنه  خاص مي
(5). 

ومفاد  لك أنَّ اآللية تؤدِّّي ومليفة عملية  د  منـ  إىل شـ ء آخـر، فـإ ا كانـت اآللـة عنـد التهـانوي 
 ،(4)تعين املع  العمل  أو كيفية العمل للوصو  إىل الش ء املقصود ل ات ، فهو الراب  بن الوسيلة والغاية 

فإنَّ عمل اآللية مشاب  ل لك م  الفار  أنَّ اآللة قد تعين األدا ، واآللية تعين اإلجراء ال ي يتم عل  وف  
، ولننَّ ه ا ال يعد  أن تنون اآللية يف حدِّ  ا ا عبار  عن آلة يستعان  ا لتحقي  اهلد .   منه  معنَّ

ـــر للقـــرآن النــرمي علـــ  آليـــات ومـــدار  ك علميــة ومعرفيـــة، تســـاعُدُه يف استنشـــا  ويرتنــ  القـــارئ املفسِّّ
ــ ِّ مرجعيــة يعتقـد صــحتها ويعــود  ــرين قــد بلـور لنفسِّ الـن  ومقاربــة معنــاه، وإ ا كنَّـا نعتقــد أنَّ كــالَّ  مـن املفسِّّ
إليها يف  كيد وجهة نظره، فإنَّنا ال نعد  وجود مبادئ أساسية مشرتكة تعتمد عليها ملاهر  التفسري. وإنَّ 

ـر القــرآين يقــف  مقاربـَة أيِّّ نــ ٍّ  لغـوي تســتدع  الوقـو  علــ  حــدود العلـو  املتعلِّّقــة بـ لك الــن ، فاملفسِّّ
، وعلو  القرآن من جهٍة  عند حدود علو  اللغة من جهة، وه  العلو  الي ال غ  عنها يف دراسة أيِّّ ن ٍّ

 .(3)اثنية 
ر يقف عل ر، فاملفسِّّ   الن  القرآين، واللغـوي يقـف علـ  واللغوي ال وتلف ك ري ا يف توجُّهِّ ِّ عن املفسِّّ

ـــر، وال تـــتمُّ الصـــناعة إالَّ  ـــا، وهـــ : علـــم اللغـــة،  الـــن  اللغـــوي، وقـــد ُعـــدَّت مجلـــة مـــن العلـــو  آلـــة  للمفسِّّ
ــرَي، واحلــدي ، وأصــو  الفقــ ، وعلــم األحنــا ، وعلــم النــال ، وعلــم  واالشــتقا  والنحــو، والقــراءات، والسِّ

ر للقرآن فإنَّ اللغوي أيضا  يستعن ابلعلو  يف تفسري اللغة.، فإ ا كانت ه ه العلو (8)املوهبة     آلَة املفسِّّ

                                                        
 .84 - 85 /املنه  يف تقومي الرتاث ينظر: جتديد  -5
 .4/  2كّشا  اصطالحات الفنون   ينظر: موسوعة -4
 .157ية حتديد املع  يف الن  القرآين / وإشنال ينظر: فعالية القراء  -3
 .94 /التفاسري  ينظر: مقدِّمة جام  -8
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ولنــنَّ هــ ا قــد يصــد  مــن جهــة علــ  اآلليــات اعتمــاد ا علــ  االســتعانة أبلفــاع معيَّنــة دون غريهــا يف 
هـ  خلدمـة غـر  معـنَّ  ، إالَّ أنَّ اآلليات من جهة أخرى ه  احلاكمة عل  السيا  والـي توجِّّ ، سيا  معنَّ

وُيستعان  ا للنشف عن خفاا الن  والوقو  عل  مننو ت ، وك لك احلا  فيما وت  ابلقرآن النرمي 
ال ي حتنم اللفظة الواحد  في  يف ك رٍي من األحيان السياقات القرآنية، ولننَّ الفر  بن االثنن ينمن يف 

 ر.أنَّ السيا  األوَّ  من اختيار اللغوي واآلخر من اختيار املفسِّّ 
رين يف دراست  للظـاهر  النحويـة كمـا قـدَّمنا،  وقد أكَّد الدكتور حسن األسدي تبيّن سيبوي  ملنه  املفسِّّ
و كَّد  لك عند سيبوي  من خال  رؤيت  لومليفة اللغوي، وه  تفسـري كـال  العـرب، مـ  ك ـر  واضـحة يف 

ــرين يف أك ــر مــن موضــ  ، وكــ لك اعتمــاده آلليــات تفســريية اســتعما  مــاد  )فسَّــر(، وإشــارت  لطائفــة املفسِّّ
للظاهر  اللغوية ختتلف عـن اآلليـات الـي حـدَّد ها، والـي انت بنـا منهـا آليتنـا موضـ  البحـ ، وحـدَّد هـ ه 
ا: املستوى القبل  للبنية النحوية وهو مفهو  )مت يل وم يـتنلَّم بـ ( أو )كأنَـّ  قـا ...(، ونظريـة  اآلليات أبهنَّ

الرابطة بن املنوِّ ت داخل البنيـة، واالتـوى الـداليل للجملـة، والسـيا  الناشـف عـن العامل وه  النظرية 
بيئة اجلملة سواء كان السيا  اللغوي أو سيا  احلا  )املقا (، وأخريا  األعرا  االجتماعية وآاثرها اللغوية 

خـــر مـــن كتابـــ  مصـــطلح ، وأطلـــ  عليهـــا يف حمـــلٍّ آ(9)يف بنـــاء اجلملـــة وتـــراب  أج ائهـــا واســـتعما  مفردا ـــا 
ها بقول : ل وه  اجملاالت الي تنسجم م  بعضها انسجام ا ال يصلح مع  االنفصـا ،  )اجملاالت( معرِّف ا إاَّ

وتنوِّن مجيع ا مفهوم  للبنية النحوية )اجلملة( للغة العربية ل
، وقد تدخَّلت بعب ه ه اآلليات يف جمرى (21)

ا ال غــ  عنــ ، وهــ  اآلليــات الــ الث األخــري ؛ فــاالتوى الــداليل التحليــل الــ ي ختلَّــل مفاصــل البحــ  ممَـّـ
والســـيا  واألعـــرا  االجتماعيـــة هـــ  اآلليـــات املســـيطر  علـــ   ســـيس القاعـــد  النحويـــة وتوجيههـــا، وقـــد 
تضافرت مجيعها يف عملية التأسيس، وكم كان ل لك من أثر يف التحليالت النحويـة الـي تبنَّاهـا النحويـون 

ا قدَّم  القدماء وما أُثرَي لديهم من تساؤالت شقَّت طريقها إلينا ، وك لك اخلالفـات الـي م وهم يهمُّون مب
 يُنن منشؤها إالَّ تلك اآلليات. 

 آليات التفسري بني سيبويه واملفسِّرين: -ب
ـُر بعضـ  بعضـا  ألنَـُّ  ال لتـاج إىل غـريه كبقيَّـة امل ؤلَّفـات؛ فهـو  ممَّا ال شـكَّ فيـ  أنَّ النتـاب قـد جـاء يفسِّّ

كتــاب  اشــتمَل علــ  علــو  العربيــة أمجعهــا، ولــ ا فقــد أُطلِّــَ  عليــ  ل قــرآن النحــول، بــل جنــُد أنَـّـُ  مينــن أْن 
يوصَف بـــــلقرآن اللغة ل ففي  صفة االكتفاء، ول ا قيل في : ل م يُعمل كتاب  يف علٍم من العلو  م ل كتاب 

و  مضطَّر  إىل غريها، وكتاب سيبوي  ال لتاج من فهم  إىل غريه سيبوي ، و لك أنَّ النت  املصنَّفة يف العل
 .(22)ل

                                                        
 .79 /مفهو  اجلملة عند سيبوي   ينظر: -9

 .11عند سيبوي  /  مفهو  اجلملة -21
 .732/  2ولّ  لُباب لسان العرب  خ انة األدب -22
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ويف ه ا النال  داللة عل  أنَّ سيبوي  كان يتَّبِّ  منهجا  تفسريا  يف حتليالت  وتعليالت ، وم يُنْن ينتف  
يُنــْن يعتمــد  ابمل ــا  الواحــد، وال الــدليل الواحــد، وال يقتصــر علــ  املــتنلِّّم دون الســام  أو امل اطــ ، وم

اُه أحيــا   إىل القيــا  علــ  املســموع وك رتــ  الــي جــاءت يف كــال  العــرب،  ــا يتعــدَّ القيــا  دون الســماع، وإمنَّ
رين يف تفسريات ، فاآلليات الي استعملها سيبوي  مماثلة لتلك الي  وكان يستعن جبمي  أدوات وآليات املفسِّّ

رون وهم يتعاملون م  القرآ ن النرمي كما يظهـر يف االسـتقراء الـ ي اسـتقراه الـدكتور حسـن استعملها املفسِّّ
ـا يـُد ُّ علـ  (21)عبد الغين األسدي يف توضيح  ملفهو  اجلملـة عنـد سـيبوي   ، وهـ ا إْن د َّ علـ  شـ ء فإمنَّ

التواش  الروح  بن العرب والقرآن من جهة، ومن جهٍة أخرى فإنَُّ  يُد ُّ علـ  إدراك ل سـيبوي  أنَّ ومليفـة 
ر يف سعي  إىل الوصو  إىل الداللة القرآنية لآلية املباركة الي اقتضت أْن يتجاوز ال لغوي متاثل ومليفة املفسِّّ

عملــــ  تفســــري األلفــــاع علــــ  وفــــ  النلمــــة ومعناهــــا، إىل أْن يســــع  إىل البحــــ  عــــن املالبســــات املقاميــــة 
ــرين املصـاحبة لنـ و  اآلات أو تلـك الـي كانـت سـببا  مباشــرا  يف ن وهلـا و  لـك فيمـا ُعـرِّ  ابصـطالح املفسِّّ

 ، وقد أشر  إىل  لك يف مقّدمة البح .(27)بــــ)أسباب الن و ( ل
ويف النال  املتقدِّ  داللة جديد  تعدُّ من الـدالالت اإلجيابيـة الـي أضـفاها علـم اللغـة احلـدي ، إ  بـدأ 

ر غري سيبوي   البح  يتَّ   وجهة جديد  م  النتاب وقراء  جديد  لُ  فأمرت عن أنْ  ينون سيبوي  املفسِّّ
اللغوي، ألنَّ الدائر  الي يض  البح  سيبوي  فيها كلَّما كانت أضي  كلَّما كان  لـك أصـس حلقِّّـ ، ولنـْن 
قد ينون لبعب الباح ن الع ر إْن كان قد تناو  زاويـة مـن ش صـية سـيبوي  وتـرك أخـرى مـن حـ ِّّ غـريه، 

ر، بل والراوي، وغري  لك ممَّا سيطو  عل  القارئ فيما لو  ُكِّر. فنحن نرى يف سيبوي  أنَُّ  اللغوي  واملفسِّّ
ـر جنـُد أنَّ البحـ  احلـدي  قـد كشـف عـن عنايـة سـيبوي  ابلسـيا  وكيـف أنَـُّ   وعودا  علـ  سـيبوي  املفسِّّ
ــا  لــك النــل املتماســك الــ ي يفسَّــر مـن خــال  حمــي  الــن  ال منعــ ال  عنــ ، وعلــ  هــ  ا نظـر إىل اللغــة أهنَّ

كما تقدَّ    –األسا  وض  سيبوي  كتاب ، ومن هنا اكتس  ومليفت  الي أُلَِّف من أجلها، وقد تنبََّ  سيبوي  
ا يتجاوز  لك –يف الن  ر األلفاع فق  مبعانيها وإمنَّ ر فهو جي  أْن ال يفسِّّ عل  أنَّ ومليفة اللغوي كاملفسِّّ

مــن الشــ وص والواقــ  اخلــارج ، فــإ ا كــان مــن  إىل مــا بعــد اللفــ  واملعــ  وهــو االــي  الــ ي لــي  ابلــن 
ر حن يقو  بعملية التفسري املوضوع  أْن لدِّد املوضوع ال ي تربزه عاد   التجربـة اإلنسـانية  واجبات املفسِّّ

فإنَـُّ  ســو  يقـو  بعـر  هــ ا املوضـوع احليــاة  –معرفيَّــا  أو عمليـا  –أو مـا يتَّسـم ابألتيَّــة يف حركـة اجملتمـ  
وص القرآنية ومعطيا ا وصوال  منُ  إىل استجالء املوقف النهائ  للقرآن جتاه  لك املوضوع، ألنَّ عل  النص

ــر يف قــراء  الــن  القــرآين  ، وهــ ا (26)حــدود املوقــف القــرآين هــ ا مــرتب  ابلقيمــة املعرفيَّــة الــي عليهــا املفسِّّ
ا  ألنَّــ  أوعــ  مــا ينــون ابللغــة وأوعــ  مــا النــال  مينــن أْن يُقــاَ  دلــيال  علــ  أحقيّــة ســيبوي  يف وصــفِّ ِّ مفّســر 

ينون ابلن  وأوعـ  مـا ينـون بعـر  املعلومـة وموضـوعها، وهنـا تظهـر جليَّـا  العلَّـة الـي دعـت إىل تسـمية  
 كتاب سيبوي  بـــ لالنتابل.
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إ  إنَّ تســمية النتــاب  ــ ا االســم فيهــا ك ــري مــن الشــب  مــن تســمية القــرآن النــرمي ابلنتــاب، بــل يــرى 
ــا مــن وضــ  ســيبوي  نفســ  حــن يقــو : لوعلــ  الــرغم ممَّــا قيــل يف أنَّ ســيبوي  م الــدكتو  ر حســن األســدي أهنَّ

يض  امس ا لنتاب  فإيّنِّ أرى أنَّ كتاب سيبوي  أو النتاب ه  تسمية من وض ِّ سيبوي  متأثِّّر ا بتسمية القرآن 
نتــ  الســماوية، فنــ ا أراد ســيبوي  أن النــرمي كتــاب ي، وكمــا أنَّ القــرآن كتــاب ي املهــيمن علــ  كــلِّّ ال

فر يشب  القرآن مـن (25)ينون لنتاب  تلك املن لة يف النحو العري..!ل ، وكأنَّ سيبوي  يُلمح إىل أنَّ ه ا السِّ
جهــة أنَّــُ  يضــم أســرار هــ ه اللغــة، ولتــوي مــن خصــائ  العربيــة الــي هــ  لغــة القــرآن املعجــ  ، لــ لك جنــد 

عد بتسميت  )قرآن النحو( أو )البحر(، فالقرآن أيضا  قد أُطل  علي  البحر صدى  لك لدى العلماء فيما ب
 أو غري  لك من التسميات.

وبتحليل ه ا النال  أال مينن أن يتفَ  أيُّ قارئ لبي  يف أنَّ النتاب أشب  ما ينون ابلقرآن! ال من 
ا من حي  الشـمولية والتعامـل مـ  اللغـة والـن  والسـيا  والواقـ  االجتمـاع ، وهـو مـا  حي  القدسية وإمنَّ

را ، ألنَّ  إ ا كان هناك شب  بن تسمية القرآن ابلنتاب  نعتناه أبسرار اللغة، وه ا ما جعل من سيبوي  مفسِّّ
وتسمية كتاب سيبوي  ابلنتاب فسينون التعامل م  اللغة أشب  ابلتعامل م  القرآن! ووع  سيبوي  ب لك 

احـــد  واســـتجالب القـــو  يف املنـــان املناســـ  والتفصـــيل لســـن  يلـــُ  علـــ  بســـ  القـــو  يف املســـألة الو 
ــر  فلــوال  لــك لنانــت اللغــة قوالــ  جامــد  ولُعــدِّمت تلــك االنســيابية والديناميــة الــي تفــر   املعلومــة ُميسَّ
احلركة، ومتتِّّ  القارئ، وإنَّنا لنعج  ملن يقو  بغمو  النتاب، وعد  وضوح  وكون  أشب  بنتاب فتـاوى 

ـر  ، فلو كان(24)  لـك م يُنـن النتـاب ليشـغل  لـك احليِّّـ  وسـيبوي  قـد وضـع  للعامَّـة واخلاصَّـة، فتـار   يفسِّّ
ر ل ش اص غري امل تصن، وهو يف كـل  لـك ال يغـادر آليـات التفسـري الـي  لعام اللغة، واتر   أخرى يفسِّّ

ر، ول ا مينن أْن ننعت  حق   رون وال يغادر وعي  مبا يفسِّّ رل. ا أنَّ استعان  ا املفسِّّ  لسيبوي  املفسِّّ
 المحور األوَّل: اللفظ والمعنى وآلية )في المعنى(

لقـــد وصـــل إلينـــا أنَّ العـــرب األوائـــل قـــد انتشـــروا يف أصـــقاع اجل يـــر  العربيـــة وتعـــدَّدت هلجـــا م يف تلـــك 
ــات والغــاات الــي  لــت اهتمــامهم، ولــ ا ُجبلــوا علــ  القــو  ال فصــيح، األصــقاع، وكانــت اللغــة أهــم املهمَّ

 ـــا هـــ  القـــو  املعجـــ   --وأد ُّ األدلَّـــة علـــ  تلـــك األتيَّـــة أنَّ املعجـــ   الـــي خـــ َّ ي نبيَّنـــا حممـــد 
)القرآن النرمي(، ومن  فقد أصـبحت اللغـة أك ـر أتيـة عنـد العـرب مـن غـريهم يف حماولـٍة الستنشـا  هـ ا 

 املعج  واحلفاع عل  لغت .
را  مداده خل دمة ه ه اللغة، فرتك الرقاد وامتط  طري  السماع لسماع اللغة من ول ا انربى سيبوي  مس ِّّ

أفواه ال قا  ال ين سيطرت الفصاحة عل  ألسنتهم ومينن االستناد عل  قوهلم، ومنُ  فقد كان السماع لدي  
ه ه األصل األوَّ  ال ي ب  علي  األصو  وأقا  علي  دعائم النتاب، واملتصفِّح ل  سينون أك ر متاسَّا  م  

 احلقيقة.
                                                        

 .39عند سيبوي  /  أثر املنان يف فهم اجلملة -25
 . 3واملنه  اللغوي يف كتاب سيبوي  /  ،246 – 247/  ينظر: سيبوي  إما  النّحا  -24
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ا ن كرُُه لنبنِّّ أنَّ  ـا يبـ  علـ  مـا جـاء بـ  وه ا األمر إمنَّ السماع يعدُّ مرج  األدلـة كلِّّهـا، ألنَّ القيـا  إمنَّ
ــة إالَّ إ ا اســتند  الســماع، فــال جيــوز القيــا  عنــدهم علــ  مــا م ُيســم ، ألنَّ إمجــاع النحــوين ال ينــون حجَّ

 .(23)عل  دليل من السماع 
سيبوي  قد منح اللف  ابتداء  أتيـة خاصَّـة وأعطـ  املعـ  األتيَّـة نفسـها يف تقعيـد قواعـده، وب ا ينون 

وليس أد ُّ عل   لك من قولِّ ِّ يف ل )ابب االستقامة من النال  واإلحالة(: فمن  مستقيم حسن ، وحمـا ، 
ـــا املســـتقيم احلســـن فقولـــك: أ ، ومســـتقيم كـــ ب، ومســـتقيم قبـــيح، ومـــا هـــو حمـــا  كـــ ب؛ فأمَّ ـــك أْمـــسِّ تيُت

ـــره فتقـــوَ : أتيتـــك غـــدا ، وســـذتيك أمـــس ـــا االـــا  فـــأن تَـــنقب أوََّ  كالمـــك  خِّ ـــا  ،وســـذتيك غـــدا ، وأمَّ وأمَّ
املستقيم الن ب فقولَك: َيَلُت اجلبَل، وشـربُت مـاء البحـر وحنـوه. وأمَّـا املسـتقيم القبـيح فـأْن تضـ  اللفـ  

د  يتيك، وأشباه ه ا. وأمَّا االا  النـ ب فـأن تقـو : يف غري موضع ، حنو قولك: قد زيدا  رأيت، وك  َزي
 .(28)سو  أشرب ماء البحر أمٍس ل

ـا يظهـر  أمَّا الداللة عل  إطالق  لف  املستقيم احلسن عل  ما تشاكل لفظ  مبعناه فاسـتقا  وحُسـَن فإمنَّ
َ  القاعـد  النحويـة علـ  ، ومنـُ  فقـد قـوَّ (29)يف تعريف  للمستقيم القبيح أبنَُّ  )وض  اللفـ  يف غـريِّ موضـع ( 

أسا  ه ا املستقيم احلسن وما حدَث فيـ  مـن خـر  للقاعـد  النحويـة حـاو  أن يـربِّّره ابلتأويـل والتفسـري، 
ــ  معــ  َلُســن الســنوت عليــ  ل ، فــإنَّ هــ ا ســيجعل (11)فــإ ا كــان ل النــال ... عنــَدُه ألفــاع متذلفــة حتقِّّ

ما  وجهان لعملٍة واحد ، ول ا قا : ل أال ترى أنَـَّك لـو قلـَت: فيهـا سيبوي  ينظر إىل اللف  واملع  عل  أهنَّ
 . (12)عبُد ي َحُسَن السنوُت وكان كالما  مستقيما ، كما َحُسَن واسُتغينِّ يف قولك: ه ا عبد ي ل

 وإ ا أرد  أن نست مَر قضيَّة الظـاهر والبـاطن خلدمـة اللفـ  واملعـ  ألمنننـا أن نـرب  بـن البنيـة العميقـة
للغـــة، والبنيـــة الســـطحية،  لـــك أنَّ األوىل تقابـــل املعـــ ، وال انيـــة تقابـــل اللفـــ ، وإن كـــان األوَّ  يعـــربِّّ عـــن 
امل  ون ال ي يدخل يف ضمن  الب  الرتكيبية، وال اين يعربِّّ عـن اللغـة يف جانبهـا املنطـو ، لننَّنـا أنخـ  مـن 

نا ، وال مينن أن نستغين عن أحدتا ونرتك اآلخر،  لك املع  ال ي يدخل في  أنَّ لنلِّّ ش ٍء ملاهرا  وابط
ول ا اعتمد سـيبوي  علـ  جـانبن لتحليـل اللغـة، ربـ  أحـدتا ابلظـاهر، وربـ  اآلخـر ابلبـاطن، فـاألوَّ  هـو 

 جان  التفسري وال اين هو جان  التأويل ال ي أُطلَِّ  علي  عند النحوين )التقدير(.
أبنَُّ : بياُن معاين األلفاع القرآنية الظاهر . أمَّا التأويل فهو: بياُن فقد عرَّ  أصحاُب التفسريِّ التفسرَي 

، فــاألوىل متعلِّّقــة بظــاهر اللفــ  وال انيــة متعلِّّقــة ببــاطن اللفــ  )املعــ (، (11)معــاين األلفــاع القرآنيــة الباطنــة 
صــنف  ابطــن وهــ ا يخــ   إىل بعــد آخــر هــو أنَّ املعــاين صــنفان صــنف  ملــاهر يُفهــم مــن ملــاهر النــال ، و 

 لتاج إىل التأوُّ  في  أو التقدير.

                                                        
 .92يف القرنن ال ال  والراب  من اهلجر  /  ينظر: مناه  الصرفين وم اهبهم -23
 .14 – 15 / 2نتاب ال -28
 .84/  النحو والداللة -29
 .175كتاب سيبوي  /   املنه  الوصف  يف -11
 .88/  1 ينظر: النتاب -12
رين /  ينظر: تعريف الدارسن -11  .13مبناه  املفسِّّ
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أي أنَّ كليهما مرتب  ابملع  ولنن عل  درجات، ل فإ ا كان املقصود من التفسـري والتأويـل اسـتجالء 
ـــا هـــو اللفـــ ، وبـــ لك تطفـــح إىل الســـطح عنـــد التفســـري العالقـــة  املعـــ  ابَن أنَّ هنـــ  الوصـــو  إىل املعـــ  إمنَّ

ع ،ويتَّضـح أنَّ التفسـري والتأويـل عمليتـان تنطلقـان كلتاتـا مـن اللفـ  مبعنـاه الواسـ  املعروفة بـن اللفـ  وامل
،ولـ ا ُعـدَّ هـ ان املصـطلحان ضـمَن جمموعـة مـن ال نائيـات املتقابلـة الـي يعـربِّّ (17)أي من الـن ، مـن لغتـ ل

اربت رغم اختالف ، وما مجيعها عن تقابل التفسري والتأويل واملستقا  من لغة األصولين، وكت  العلو ، وتق
 .(16)يهمُّنا منها: )التفسري والتأويل ، اللف  واملع  ، الظاهر والباطن( 

و كيد ه ا االرتباط بن ه ه ال نائيات ما  كره أحد األعال  يف قولِّ ِّ: ل فالعار  النامل من َحفَِّ  
ــ ،وينوُن  ا العينــن وصــاح  املقــامن و  النشــأتن، وقــرأ ملــاهر النتــاب املراتــ  وأعطــ  كــلَّ  ي حــ ٍّ حقَّ

وابطن  وتدبَـَّر يف صورتِّ ِّ ومعناه وتفسريِّهِّ و ويل ، فإنَّ الظاهر بال ابطن والصور  بال مع   كاجلسد بال روح 
 .(15)والدنيا بال آخر  كما أنَّ الباطن ال مينن حتصيل  إالَّ عن طري  الظاهر، فإنَّ الدنيا م رعة اآلخر  ل

ه ال نائيات وبنينا األمر عل  العقيد  وجد  أنَّ القضية مرتبطة ما بن القرآن واللغة، وإ ا التفتنا إىل ه 
ر م  القرآن، ومنُ  فقد استعمل اآلليات نفسـها، وبـ  علـ  العالقـة  فسيبوي  تعامل م  اللغة كتعامل املفسِّّ

وانطالقا  من عقيد  سيبوي  الي  بن اللف  واملع ، وملَّا كانت ه ه العالقة مرتاصَّة وال مينن الفصل بينها،
ال تنفكُّ عن امل ه  ال ي سلن  ومنه  ه ا امل ه  يف التفسري فقد كان مل مـا  نفسـ  ببنـاء قواعـده بـل 
بناء كتاب  عل  قضيَّة اللف  واملع ، وأكَّد ه ه احلقيقة الدكتور إدريـس مقبـو  بقولِـّ ِّ: ل وأنـت إ ا  مَّلـت 

ــا أن ينــوَن صــاح  حنلــة حــا  النــاملر يف النحــو وجدتــ   ال ولــو أن ينــوَن أحــد اثنــن ال اثلــ  هلمــا: إمَّ
 . (14)وم ه  أو ال ينون ل

ــا  ويف احلقيقــة إنَّ املســألة يتجا  ــا اعتبــاران اثنــان أحــدها لســاين صــر  واآلخــر مــ هيب عقائــدي، فأمَّ
الظاهر  اللغوية وتفسـريِّ نواميسـها  امل هيب فقد اتَّسَم ابلتقديرات النسبية فنان مي ِّّل املنح  ال اة يف حتليل

 . (13)اللغوي حىت إنَُّ  يناد ينفرد ملاهرا     االحتنا  وأمر التقييم االرِّكة، وملَّا كان مقرت   ابلبعد الديين فإنَُّ  تن َّ  حضارا  يف من لة البنـاء العلـوي املسـيطر علـ  عامـة التفنـري 
ـا اسـتعا  عنهـا  ليـة )يف وعل  ه ا األسا  م جيعل من اللفـ  واملعـ   آليـة  مـن آليـات التفسـري، وإمنَّ

املع ( ألنَُّ  وجـَد فيهـا اسـتعانة يف التوجيـ  ممَـّا ال يقـف عنـد اللفـ  الـ ي هـو  فـ  بنفسـ ، وال يقـف علـ  
ما  صيل للقاعـد  النحويـة ال آليـة لتفسـريها أو توجيههـا فنانـت هـ ه اآلليـة  اللف  واملع  عل  أسا  أهنَّ

ن األتيَّة مبنان إىل احلـد الـ ي قـد يلتـبس علـ  املتصـفِّح لنتـاب سـيبوي ، وهـ  تقـ  ضـمن منظومـة مـن م

                                                        
 .76/  قضاا اللغة يف التفسري -17
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ــح أك ــر يف أثنــاء  اآلليــات الــي ال ينفــكُّ ســيبوي  يســتعملها، ولنــن كانــت االســتعانة  ــا علــ  أوجــ  ستتضِّّ
 البح .

 المحور الثاني: )في المعنى( آلية من آليات التوجيه النحوي

انت الرتاكي  النحوية  تلف م  بعضها يف جمموعٍة من النصوص الي تشنِّل السلسلة النالميـة  ملَّا ك
كان ال بُدَّ معها من أْن ُتدر  تلك الرتاكي  من جوانـ  متعـدِّد  إسـو   ابلـن  الـ ي تشـنِّل جـ ءا  منـُ ، 

ـاٍه معـن، وحتـت عنـو  ان هـ ا االـور كانـت ومليفـة هـ ه فنما  كر  أنَّ هناك آليات تدعم الن  وحترَِّكُ  ابجتِّّ
اآللية حنوية سياقية ومليفية، يقو  سيبوي : ل هـ ا ابب الفـاعلن واملفعـولن اللـ ين كـلُّ واحـٍد منهمـا يفعـل 
بفاعل  م ل الـ ي يفعـل بـ  ومـا كـان حنـو  لـك وهـو قولـك: ضـربُت وضـربين زيـد ، وضـربين وضـربُت زيـدا ، 

مل يف اللف  أحُد الفعلن، وأمَّا يف املع  فقد يُعلم أنَّ األوَّ  قد حتمل االسم عل  الفعل ال ي يلي . فالعا
 وق  إالَّ أنَُّ  ال يُعمل يف اسٍم واحٍد نص   ورف  .

ا كان ال ي يلي  أوىل لقرب جوارِّهِّ وأنَُّ  ال ينقُب معـ   وأنَّ امل اطـ  قـد عـر  أنَّ األوَّ  قـد وقـ   وإمنَّ
وصدرِّ زيٍد وجَ  النال ، حيُ  كان اجلر يف األوَّ  وكانـت البـاء أقـرب إىل ب يٍد، كما كان خشَّنُت بصدرِّهِّ 

 .(18)االسم من الفعل وال تنقب مع ، سوَّوا بينهما يف اجلرِّ كما يستوان يف النص  ل
ــ  احلالــة اإلعرابيــة يف حــن أنَّ االقتصــار علــ  اللفــ  جيعــل القــارئ يقــ  يف  فــاملراد هنــا أنَّ املعــ  قــد وجَّ

نَّ اللف  ال مي ِّّل إالَّ البنية السطحية املنطوقة عند سيبوي  يف حن أنَّ املع  قد شنَّل البنية العميقة لبس أل
للفظــة، ولــ ا فقــد قابــل بــ  اللفــ ، وحــدَّد معــ  احلالــة اإلعرابيــة بــن الفاعليــة واملفعوليــة، ويف هــ ا التحديــد 

  الرف  والنص  واجلر، وكل واحد منها علم عل  ي ه  ال خمشري يف املفصَّل إىل أنَّ ل وجوه اإلعراب ه
... وك لك النص  علم املفعولية، واملفعو  أضـرب...  مع : فالرف  علم الفاعلية، والفاعل واحد ليس إالَّ

 .(19)ل
يف حن كان الرماين قد أكَّد ه ه احلقيقة بقولِـّ ِّ: ل وال تنظـر إىل ملـاهر اإلعـراب، وتغفـل املعـ  الـ ي 

 .(71)راب لتنوَن قد ميَّ َت ما جتي ُه أو متتن  منُ ، صواب النال  من خطئ  ليق  علي  اإلع
وبعود  إىل ن  سيبوي  نلفي  ي اوج بن املتابعة املنانية واملع  لتوجي  اإلعـراب فيـ ه  إىل أنَّ االسـم 

ة ال انيـة للعمـل يتأثر ابلفعـل مـن جهتـن: األوىل هـ  القـرب املـوقع  وعـد  نقـب املعـ ، مثَّ ينتقـل إىل العلَّـ
وه  الواق  اخلارج  فيتدخل امل اط  ليضف  عل  العمل وجهة  اجتماعية خـارج نطـا  العمـل اجلملـ ، 
وه ا أيض ا يعدُّ أثر ا من آاثر آليتنا ألنَّ امل اط  قد فهم أمرا  فعلَّ  علي  العمل من حي  الرف  أو النص  

عينة مثَّ م تتفهَّم معناها تقو  للمقابل ما ا تقصد أي )ما وهو مع ، ودليل  لك أنَّك إ ا ُأخربت  ادثة م
 مع  كالمك؟(.

                                                        
 .36 – 37/  2النتاب  -18
 .73/  املفصَّل -19
 .151/  الرماين النحوي -71
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وه ا يفيد أنَّ سيبوي  قد جعل من ه ه اآلليـة حمـورا  للعمـل النحـوي مـن خـال  مقابلتهـا ابللفـ  اتر  ، 
  وصــحة املعــ  وعــد  حصــو  اللــبس اتر   أخــرى، مثَّ أدخــل الواقــ  االجتمــاع  الــدا  علــ  املعــ  اخلــارج

ال ي يفهم  امل اط ، فقد الح  سيبوي  أنَّ اللغة ال تنفصل عن حميطها اخلارج ؛ ألنَـُّ  م يقتصـر علـ  
ــا  ــا نظــر إليهــا علــ  أهنَّ ــ  وحتــي  بــ ، وإمنَّ النظــر يف بنيــة الــن  اللغــوي منعــ ال  عــن العوامــل اخلارجيــة الــي تلفُّ

وك لك فطن إىل أنَّ النال  لُ  ومليفة ومع  ضرب  من النشاط اإلنساين ال ي يتفاعل م  حميط  وملروف ، 
يف عملية التواصل االجتماع ، وأنَّ ه ه الومليفة و اك املع  هلما ارتباط وثي  بسيا  احلا  أو املقـا  ومـا 
في ِّ من ش وص وأحداث، فقد ملهر  لك كلُُّ  عند سيبوي  وغريه من القدماء وإْن م ينصُّوا علي  مبدأ  من 

، علـ  أنَّ رأي (72)و أصال  من أصو  نظريتهم اللغويـة كمـا يـ كر الـدكتور أسـعد العـوَّادي مبادئ التقعيد أ
ــا لــرأي األخــري؛ ألنَّــ  يــرى أنَّ هــ ا النــال  غــري صــحيح وال ســيَّما  الــدكتور حســن األســدي قــد جــاء مناقض 

تقعيـــد عنـــدما عنـــد ســـيبوي ؛ فقـــد نـــ َّ ســـيبوي  علـــ  أنَّ االرتبـــاط الوثيـــ  ابلســـيا  هـــو مبـــدأ مـــن مبـــادئ ال
ــا أُتِّــل بســب  غلبــة التيــار التعليمــ  للنحــو وتفوُّقِّــ ِّ علــ  التيــار البح ـــ   اســتعمل مصــطلح )اخلُْلــف(، وإمنَّ

 وحنُن بدور  نتف  م  الدكتور حسن األسدي فيما  ه  إلي . ،(71)العلم  
ا يشري إىل إحداث الفعل من لُدن فاعل حقيق  ، فالضرب حـدث ملـن أمَّا قوُلُ : ل يفعل بفاعل  ل فإمنَّ

ـــا هــ  متصـــلة  قــا  بــ  وال ينـــون إالَّ بفعــل فاعـــل، فالفعــل هنـــا حركــة الفاعـــل واحلركــة ال تقـــو  بنفســها وإمنَّ
 .(77)مبحلِّّها 

ـــ  عـــربه  ويف نـــ ٍّ آخـــر لســـيبوي  نـــراُه هـــ ه املـــر  يتحـــدث عـــن املضـــمر ويبتـــين لنفســـ  توجيهـــا  آخـــر يوجِّّ
 ألنَّ جمـ ء الضـمري مشـروط  ابلتفسـري، فقـد قـا  يف ابب مـا الرتكي  النحوي وراف  احلدي  عنده التفسـري

ال يعمل يف املعرو  إالَّ مضمرا : لوما انتص  يف ه ا الباب فإنَُّ  ينتصـ  كانتصـاب مـا انتصـ  يف ابب 
حسـُبك بـ  وولـ ، و لـك قـوهلم: نِّْعـَم رجـال  عبـُد ي، كأنَـّك قلـت: حسـبك بـ  رجـال  عبـد ي؛ ألنَّ املعــ  

وم ل  لك: رُبَُّ  رجال ، كأنَّك قلت: وَلُ  رجال ، يف أنَُّ  عمل فيما بعده، كما عمل ولا  فيما بعده  واحد.
مــا ثنــاء  يف اســتيجا ما  ال يف املعــ . وحســُبَك بــ  رجــال  م ــُل نعــَم رجــال  يف العمــل ويف املعــ ؛ و لــك ألهنَّ

 .(75)رفوع بنعَم وأنَُّ  ال يفسَّر إالَّ ابلتميي  ، و كر ابن هشا  أنَّ ه ا الضمري م(76)املن لة الرفيعة ل
احلــدي  هنــا مــرتب  ابمل صــوص ابملــدح والــ  ، وهــو يعلِّّــل لقــوَّ  داللــة هــ ا الــنم  التعبــريي ابإلضــمار 

ـــر ابمل صـــوص  ، ويظهـــر جليـــا  مـــن الـــن  أنَّ آليـــة )يف املعـــ ( قـــد حنمـــت العمـــل (74)الـــ ي بـــدوره مفسَّ
ل واحــد ألنَّ املعــ  واحــد يف اجلملتــن األوليــن، ويف اجلملتــن التــاليتن انشــ َّ والتوجيــ  واحلركــة فيــ ، فالعمــ

                                                        
 .77سيبوي  /  احلا  يف كتابوسيا   ،44/  ينظر: علم اللغة االجتماع  -72
 /وأثر املنان يف فهم اجلملـة عنـد سـيبوي   ،وما بعدها 291/ مفهو  اجلملة عند سيبوي  و  ،82 – 81/  1النتاب  ينظر: -71

 .وما بعدها 92
 .56يف كتاب سيبوي  /  ينظر: الومليفية -77
 .234 - 235 / 1النتاب  -76
 .216/  (ع  ) دراسة يف مغين اللبي  البن هشا  األنصاريوالنحو وامل ،577/  5 ينظر: مغين اللبي  -75
  .41كتاب سيبوي  /   ينظر: الومليفية يف -74
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العمل عن املع ، ويف  لك جند أنَّ سيبوي  قد صرَّح   ه اآللية بصورٍ  مباشر  ألنَّ  ي كر ابتداء  أنَّ العمل 
ـا حصـلت حاضر بسب  املع  وبعد  لـك يـ كر العمـل ويقـو : لعمـل ولـا  فيمـا بعـده ال يف ا ملعـ ل، وإمنَّ

( و)ولُ ( ال  ن كالتا عل  املن لة الرفيعة يف حن أنَّ )ربَّ املشا ة يف املع  ألنَّ )حسبك ب ( و)نعم( يدالَّ
ن عل  املع  نفس .  تُدالَّ

فلعلَّ ما  كر هـو مـن جهـة توجيـ  اآلليـة مـن داخـل الـن ، أمَّـا إ ا احتنمنـا إىل خـارج الـن  لوجـد  
ـل  لـك امل اطـ  مسـؤولية إيضـاح املعـ ،  سيبوي  جيعل الن  يف دينامية ملاهر  حن يفرت  خماطبا  ولمِّّ

و لك من خال  تنرار لفظة: )كأنََّك قلت( مرتن يف الن  لمع  ه ا أنَّ كلَّ إنتاج لغوي يؤطِّّرُه )عقـد  
، وهــو منــوَّن أساســ  مــن منــوِّ ت اخلطــاب التــداويل، ويتجلَّــ  مــن خــال   املســاحة الــي كالمــ ( معــنَّ

، إ  لدِّد ما مينن قول  وإجنازه...مع  ه ا أنَّ   تفر  نفسها عل  كل متداو  لل طاب يف املوقف املعنَّ
أْن تنوَن هلا عالقة مباشر  أو غري مباشر  ابملوضوع؛ أي ( *)كل أشنا  األقوا  الي مينن أْن تلف  البُدَّ 

ة، تضبطها املعرفة املتداولة بن املت اطبن من جهة، واالتفاقات هناك مساحة حمدود  حتدِّد األقوا  املمنن
 .(73)والعالقات االجتماعية من جهٍة أخرىل

ما نريد أْن نتوصل إلي  من  لك أنَّ سيبوي  قد وملَّف ه ه العالقة االجتماعية واملعاين الي ه  مألوفة 
الـ ي يـ كرُه سـيبوي  ينـوُن مت ـيَّال ، وهـ ا للمتنلِّّم وامل اط  مبا ود  الرتكي  النحوي، وهـ ا امل اطـ  

ــا تشــعر أنَّــُ   ينــون أك ــر حترينــا  ل حــداث الــي ينشــدها ســيبوي  فهــو يصــوِّر مســرحا  كــامال  للنتــاب وكأمنَّ
 املؤلِّف الراوي ال ي يتَّ   من األحداث تسلسال  ينته  بعد أْن ميرَّ ابلعقد  إىل احلل. 

م بعــده فهــ ا أيضــا  يــدخل يف ابب املعــ  ألنَّ الضــمري يف حقيقتــ  أمَّــا مــن جهــة تفســري املضــمر ابالســ
يوازي االسم يف املع  ومينن اسـتبدال  بـ  أو كمـا  هـ  سـيبوي  إىل تفسـريه بـ  حـن قـا : ل فالـ ي تقـدَّ  

من اإلضمار الز   ل  التفسري حـىت يبيِّّنـُ  ل
وهـو يـد ُّ علـ  الشـ   نفسـ ، ولعـلَّ سـيبوي  قـد اسـتنجد  (78)

 ا املوض  بلفظة تفسري ألنَّ املع  املنشود من الن  حن جعل الضمري متقدِّ  عل  االسم قد أوقفـ  يف ه
ـا  ـم إمنَّ عل  شريطة التفسري ول لك صحَّ، ول ا يقو : ل وال جيـوز لـك أْن تقـو  نِّْعـَم وال رُبَـُّ  وتسـنت، ألهنَّ

 .(79)بدأوا ابإلضمار عل  شريطة التفسري ل
ـا يف قولِـّ ِّ تعـاىل:  وورد يف النتاب فيما دَ  َوَأنَّ  ﴿و  أحد أبواب )أنَّ( أهنَّ  28اجلـن:  ] ﴾للِّ  اْلَمَسـاجِّ

ال يقدِّموهنا ويبتدئوَن  ا، ويُعمِّلوَن فيها ما بعدها. إالَّ أنَّ اخلليل لت  أبنَّ املع  مع  الـال . فـإ ا كـان  [
نَُّ  لـيس هـو الـ ي عمـل فيـ  يف املعـ ، فـاحتملوا الفعل أو غريه موصال  إلي ِّ ابلال  جاز تقدمي  و خريه، أل

 .(61)ه ا املع  كما قا : حسُبَك يـََنمِّ الناُ ؛ إْ  كان في ِّ مع  األمر 

                                                        
 (.( الصواب ) ال بُدَّ *) .24اللغوية يف النظرية التداولية /  ينظر: املرجعية -73
 .234/  1النتاب  -78
 .234/  1 النتاب -79
 .219 – 218/  7 النتاب -61
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عل  ه ا النال  تعلي   ك ري ولننَّنا سنحاو  أْن نل ِّّ  ما يتم َّب عن  مبا ودم ، ففيما وّ  اآلية 
ا  عل  ح   الال  قبل أنَّ وه ا هو رأي اخلليل، ويعقِّّ  النرمية فقد جاءت ه ه اآلية مصداقا  أو شاهد

سيبوي  عل   لك أبنَّ جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة متأتٍّ من ه ا احل   وك ا العمل ألنَّ ه ه الال  
قـد عملــت مـن جهــة املعــ  الـ ي يلتــ  فنانــت اآلليـة حاكمــة للعمـل علــ  أســا  أنَّ اجلملـة التاليــة هلــ هِّ 

دَ  وَأنَّ ﴿اآلية وه  قول  تعاىل:  اجلملة يف قـد أملهـرت هـ ا األمـر، إ   ﴾َأَحـدا   َمَ  ا َِّّ  َتْدُعوا َفاَل   َِِّّّ  اْلَمَساجِّ
ا لوألنَّ املساجَد لل فال تدعوا م  ي أحدا ل  .(62)قدَّرها سيبوي  عل  أهنَّ

 ( لنان اجلواب أنَّ العمل وإْن استفهم مستفهم عن ه ا األمر وعن األثر ال ي أحدثتُ  آلية )يف املع
قد حنم  املع ، وه ا العمل هو النص  أو اجلر ملا بعد )أنَّ(، ففـ   لـك يقـو  ابـن هشـا  يف املغـين: ل 
وحمل أنَّ وأْن وصلتهما بعد ح   اجلار نص   عند اخلليل وأك ر النحوين يال  علـ  الغالـ  فيمـا ملهـر 

يبوي  أْن ينوَن االل جـرَّا ، فقـا  بعـدما حنـ  قـو  اخلليـل: ولـو قـا  في  اإلعراب ممَّا ُح َِّ  منُ ، وجوََّز س
إنسان أنَُّ  جرٌّ لناَن قوال  قواَّ  ولُ  نظائر حنو قوهلم الهِّ أبـوَك، وأمَّـا نقـل مجاعـة مـنهم ابـن مالـك أنَّ اخلليـل 

 َوَأنَّ ﴿قولُــــُ  تعــــاىل:  يــــرى أنَّ املوضــــ  جــــر وأنَّ ســــيبوي  يــــرى أنَّــــُ  نصــــ  فســــهو. وممَّــــا يشــــهد ملــــدَّع  اجلــــر
دَ  ، وأنَّ ه ه أمَُّتنم أُمَّة  واحـد   وأ  ربُّنـم فاعبـدونِّ  [28اجلن:  ] ﴾ا َِّّ َأَحدا   َم َ  َتْدُعوا َفاَل   َِِّّّ  اْلَمَساجِّ

ل أصُلهما: ال تدعوا م  ي أحدا  ألنَّ املساجَد للِّ، وفاعبدونِّ ألنَّ ه ِّهِّ...، وال جيوز تقدمي منصوب الفع
 .(61)علي  إ ا كان أنَّ وصلتهال

رون إىل أنَّ املع  ُيستَد ُّ ب  عل  وجود ال  حم وفة حـن جعلـوا اجلملـة األوىل يف موضـ   و ه  املفسِّّ
ــرون (67)التعليـل والتقــدير: )ال تــدعوا مـ  ي أحــدا  ألنَّ املســاجَد لـُ ( ، وجــاء عــن سـيبوي  قولُــُ : ل أمَّــا املفسِّّ

َ ل وأنَُّ  ملَّا قاَ  عبُد يِّ يدعوهُ ، كما كان فقالوا: عل  أُوحِّ َ   .(66)عل  أُوحِّ
ومن جهة التعامل م  الن  من حي  االي  ال ي لي  ب  جند ه ه املر  أنَّ الشاهد ال ي استشهد 
ب  سيبوي  هو الن  القـرآين الـ ي يشـنِّل مشـهدا  متنـامال ؛ وحـن نرسـم املشـهد جنـد امل اطـ  ال يغيـ  

شهد، فالل ينلِّّم املؤمنن وجيعل السجود ل  علَّة  متن  الدعو  إىل غريه، وهنا عربَّ ي ابجلـ ء عـن عن ه ا امل
ـا  النل، فحـَن يقـو  إنَّ املسـاجد لـ  فـإنَّ العبـَد كلُّـُ  ملـك  لـ ، أو قـد ينـون املـراد الننايـة عـن الصـال  ألهنَّ

واض  لل كان أحـرص علـ  أْن ال ينـون منـُ  سـجود لغـريه، مت ِّّل الصلة املتينة ابلل فإ ا سجد العبد   ِّه امل
وإنَّنا إ  نعلِّّل ل لك ألنَّ املشهد املتصوَّر هلـ ه احلـا  يسـتدع  امل اطـ  الـ ي يـدور النـال  حولـ  بـل إنَّ 
امل اطــ  يف القــرآن هــو املــدار الــ ي تــدور حولــ  املعــاين القرآنيــة وهــو الــ ي يرتتــ  عليــ  األثــر مــن جهــة 

وهــ ا يعــين أن الصــنف الرتكيـيب الــ ي يشــري إليــ  ســيبوي  بوضــوح ال مينــن أن كــان أو إجيــااب  ل   العمـل ســلبا  
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دا  ه ا التميي  نفس  يظهر عل  شنل حدث  ا مت ل القدر  التميي ية ماليل إىل كيا ت انع الية مبع  أهنَّ 
 .(65)ل رلي  ببعب جوان  املشهد املتصوَّ 

 ة من آليات التوجيه الدالليالمحور الثالث: )في المعنى( آلي

بعد أْن قدَّمنا يف االور ال ي مض  آللية )يف املع ( آلية  من آليات التوجي  النحوي، نستعن يف ه ا 
االــور  ــ ه اآلليــة لتوجيــ  املعــ  الــداليل، وهــ ا املعــ  قــد شــرَّقت فيــ  النتــ  وغرَّبــت   ــا  عــن الــدالالت 

يــة وهنـــاك الصـــرفية والصــوتية، بـــل إنَّ موضـــوع الداللــة نفســـ  متشـــابك مـــ  املتعــدِّد ، فهنـــاك الداللـــة النحو 
موضوع املع ، فهناك من يـ ه  إىل أنَّ الداللـة واملعـ  شـ ء واحـد، ومـنهم مـن يفـرِّ  بينهمـا، ولـيس يف 

 اين يُد ُّ عل  ه ا األمر ما يعنينا فاملهم لدينا أنَّ املع  غري الداللة، فاألوَّ  يُد ُّ عل  ما يقابل اللف ، وال
ش ء أوسـ  مـن  لـك؛ إ  تـدخل يف ضـمن  مجيـ  املعـاين فضـال  عـن الرمـوز واحلركـات وغريهـا ممَـّا مينـن أْن 

 يفهم يف ضوء االي  ال ي لي  ب  أو القرينة الي يقرتن  ا.
اللفظــة ومنـُ  فقـد اسـتطعنا أْن نلملـَم بعضــا  مـن املواضـ  الـي وردت فيهـا ألفــاع قابـل فيهـا سـيبوي  بـن 

واملعـ  الـ ي هـ  عليــ ، وجـاء يف سـيا  هـ ه اللفظــة اآلليـة الـي وجَّهـت املعــ  الـداليل لديـ ، ولعـلَّ هنــاك 
عالمة استفها  ت ار   ا  عن الفر  بن اآللية هنا ومع  اللفظة، وعـن معـ  قولنـا: )املعـ  الـداليل(، فأمَّـا 

كنَّا قـد تعرَّضـنا لـ لك يف املقدِّمـة ولنـْن ال أب  مـن   وإنْ -اجلواب عن االستفها  األوَّ  فيمنن أْن جني  
أبنَّ آلية )يف املع ( ه  آلية تعمل يف السيا  وتوجِّّ  العمل  -بيان األمر هنا لالرتباط بين  وبن ه ا االور

ا ويرتت  عليها األثر ، وه  املسؤولة عن حتريك الن ، يف حن أنَّ املع  هـو املعـ  املعجمـ  للفظـة، وأمَّـ
اإلجابــة عــن االســتفها  ال ــاين فــيمنن أْن نقــو  فيهـــا إنَّ املعــ  الــداليل هــو  لــك املعــ  الــ ي جيمـــ  إىل 

 اللفظة والسيا  الواق  اخلارج  ال ي تستعمل في  اللفظة، ويُراع  في  امل اط .
الت الـي م وبلحاع  لك وبعد التنقري عن تلك املعاين الدالليـة يف النتـاب التقطنـا جمموعـة  مـن الـدال

 خترج عن الدالالت الصرفية املعجمية، الي تنضوي حتتها األبنية الصرفية.
، إ  يقو  يف (64)وه ه الداللة متعلِّّقة ابلصيغة، وه  الي أطل  عليها ابن جيّن اسم الداللة الصناعية 

لـدالئل معتـدٌّ مراعـ  مـؤثِّّر، ابب )يف الداللة اللفظية والصناعية واملعنوية(: ل اعلم أنَّ كـلَّ واحـٍد مـن هـ ه ا
ا يف القوَّ ِّ والضعف عل  ثالث مرات : فأقواُهنَّ الداللة اللفظيَّة، مثَّ تليها الصناعيَّة، مثَّ تليها املعنويَّة  إالَّ أهنَّ

 .(63)ل
فه ه الداللة ه  داللة الصيغة، وقد جاء يف النتاب قو  سيبوي : ل وقد بنـوا أشـياء علـ  َفعِّـَل يفَعـُل 

، فـَعَ  ر  َر يـَْعَسر عَسرا  وهو َعسِّ ال  وهو فعِّل ، لتقار ا يف املع ، و لك ما تع َّر عليك وم يسهل. و لك: َعسِّ
. وقالوا: الشناسة، كما قالوا: السَّقامة ل  .(68)وشنَِّس َيْشَنُس شَنسا  وهو شنِّس 
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هــ ه املــر  وجهــة  دالليــة   يتَّضــح مــن هــ ا الــن  وغــريه ممَّــا شــا   أنَّ آليــة )يف املعــ ( قــد وجَّهــت الــن 
املعاين املشرتكة يف الغال  فسيبوي  ل ينطل  من نظا  القولبة يف حتديد األصنا  املورفولوجيـة، إىل جانـ  صــرفية، إ  ملَّــا كــان املعــ  العــا  هلــ ه األوزان متقــاراب  ُصــبَّت هــ ه املعــاين يف قوالــ  واحــد  وهــ ا هــو شــأن 

 .(69)عن تصميم ه ا النظا  لاهتمام  ابحلقل الداليل املسؤو  
ـــة النامجـــة هنـــا عـــن تلـــك املعـــاين قـــد تعـــار  عليهـــا اجملتمـــ  فحـــاو  الصـــرفيون العـــرب يف  ولعـــلَّ الدالل
مؤلَّفــا م أْن جيعلوهــا يف تلــك األوزان، وهنــا راعــوا الفهــم القــائم بــن األفــراد واســتعماهلا املتــداو  بيــنهم ألنَّ 

تلــك املعــاين يف تلــك القوالــ  مبــين يف األســا  علــ  تلــك املعرفــة ل -ومــنهم ســيبوي -تقييــد علمــاء اللغــة 
م حن وضعوها م جيدوا تنلُّفا  عند العري يف حتديد معانيهـا، ولـ ا عقـد سـيبوي  أبـوااب  صـرفية خاصَّـة  وكأهنَّ

َ  يغَضُ   غضبا ، هلا، ومن األم لة الي طرحها سيبوي  أيضا  قوُلُ : ل وقالوا: غضباُن وغضىب، وقالوا: غضِّ
جعلـوُه كَعطِّـَش يـَْعطَـُش َعَطشــا  وهـو عطشـان، ألنَّ الغضــ  ينـون يف َجْوفِّـ  كمــا ينـون العطـش... وم ــُل 
ـَرى، وهـو  ْرَت حَتاُر حري  ، وهو حـرياُن وهـَ  َحيـْ َر   وهو يف املع  كالغضبان. وقالوا: حِّ  لك: غِّْرَت تَغاُر َغيـْ

 . (51)  ليف املع  كالسنران ألنَّ كليهما ُمْرَت   علي
إ  ممَّا يُلح  عل  ه ا الن  أنَّ سيبوي  قد جعل التقارب يف املع  راك ا  ترتن  علي  املعاين، فقـد د َّ 
العطش والغض  عل  فرا  اجلو ، ودلَـّت الغـري  والغضـ  علـ  اهليجـان أو االنفعـا  جتـاه الشـ ء، وكـ ا 

 .(52)لسبيل وغشو  البصر دلَّت احلري  والسنر عل  مع  عا  واحد هو عد  االهتداء ل
ويظهر أنَّ سيبوي  قد انص َّ تركي ه عل  تشنيل  )فـَْعالن، فـََعالن( ملتمسا  قوَّ  اجلا بية امللتحمـة بـن 
ـــ )فـَْعــالن( علــ  صــفتن متضــادتن تــا  وجهــي اهليئــة الســطحية والتحتيــة، مســتقرائ  توزيــ  البنيــة املعنويــة لـــ

تداو  )فـََعالن( م  مضـامن احلركـة واالضـطراب واهليجـان، وهـ ه النظـر   )اخللو واالمتالء(، واستنب  ك ر 
ا تقو  أساسا  عل  إجياد خيوط وأواصر وشيجة بن خفَّة الفتحة وك ر  حركتها و ب بتها، وبن  التحليلية إمنَّ

 اهت از األجسا  وتتاب  احلركات املرافقة ل حداث اخلارجية.
والرؤيــة الدالليــة أصــداء  لــدى اللغــوين قــدميا  وحــدي ا  وقــد تــرك م ــل هــ ا التوجيــ  الصــوة 

،  يــ  (51)
اســـتحو  علـــ  طروحـــا م اللغويـــة وال ســـيَّما يف حقـــل اللســـانيات الســـيميائية الرابطـــة بـــن ميـــ ات النميَّـــة 

، وهـ ا إْن د َّ (57)والنيفية ل صوات واخلفـاا الدالليـة املتسـاوقة معهـا علـ  مسـتوى رمـوز منفـرد  ومركَّبـة 
هـــة ل حـــداث اخلارجيـــة وإخـــراج الـــن  إىل الفضـــاء  ـــا يـــُد ُّ علـــ  حقيقـــة املعـــ  كذليـــة موجِّّ علـــ  شـــ ء فإمنَّ
اخلــارج  عنــ ، فهــ  تــرب  الصــوت ابألصــوات األخــرى داخــل النلمــة، والنلمــة ابلنلمــة األخــرى داخــل 
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ــح عالقــة هــ ا الــن  مــ  اخلــار  ج ابإللــاءات الــي اجلملــة، واجلملــة ابجلملــة األخــرى داخــل الــن ، مثَّ توضِّّ
ي  ابإلحاالت إىل الواق  اخلارج  املنسلخ عن املنتوب إىل املنطو .  يشري إليها، أو ما مينن أْن نسمِّّ

وإْن كان ه ا ال ولو من إيرادِّهِّ ألوزاٍن أخرى، من  لك قوُلُ : لوقالوا: أوَجُر فأدخلوا أفعل ههنا عل  
جيتمـــ  فـَْعــالُن وَفعِّـــل . و لـــك قولــك: شـــعِّ   وأشـــَعُ ، وحـــدِّب   َفعِّــل ألنَّ َفعِّـــال  وأفَعـــل قــد جيتمعـــان، كمـــا
. وتا يف املع  حنو  من الوج ل  . (56)وأْحدب 

وقـد كــان للــدكتور متَّــا  حسَّــان رأي  قــيِّّم يف أتيــة هــ ه الصــيغة وداللتهــا التداوليــة، فقــد فــرَّ  بــن معــ  
هـــ  امل ـــا ، فـــاملع  األوَّ  ومليفـــ ، وال ـــاين العالمـــة الصـــرفية الـــي هـــ  الصـــيغة، وبـــن معـــ  النلمـــة الـــي 

معجم ، واملع  األوَّ  ينون يف حتليل السيا ، والسيا  يـَُعدُّ إحدى الوسـائل الـي يُلجـأ إليهـا يف إيضـاح 
ـا نـتنلم مجـال  مفيـد  مركبـة مـن  املع ، فنحُن ال نتنلم أصـواات ، وال حروفـا ، وال مورفيمـات، وال صـيغا ، وإمنَّ

 ء التحليلية.ه ه األج ا
واللغة العربية حمظوملة جدا  بوجود ه ه الصيو الصـرفية ألنَّ هـ ه الصـيو تصـلح ألْن تسـتعمل أدا  مـن 

، فإ ا كانت الصيغة أدا  للنشف وكانت اآللية (55)أدوات النشف عن احلدود بن النلمات يف السيا  
لعملـن والتمييـ ين يف حلظـٍة واحـد ، وهـ ا املعتمد  لدينا لتميي  الداللة الصرفية، كان التضـافر واضـح بـن ا

ا ُيضف  عل  العمل متيُّ ا  أكرب وتوجيها  أفضل.   إمنَّ
وُيضـــيف الـــدكتور علـــ  مـــا ســـب  أبنَّـــُ  ملَّـــا كانـــت معـــاين العناصـــر غـــري حمـــدود  مـــن الناحيـــة املعجميـــة، 

بعــب هــ ه العناصـــر حمدوديــة النلمــات  ات الصــيو الصـــرفية، فقــد دعــا هــ ا برتراندرســـل إىل أْن يســمِّّ  
)خواص مرك ية ش صية( حي  يقو : إَنين أمسِّّ  النلمات الي وتلف معناها ابخـتال  املـتنلِّّم ووضـع  
يف ال مــان واملنــان )خــواص مرك يــة ش صــية(، واألســس األربعــة هلــ ا النــوع هــ  )أ ، هــ ه، وهنــا، واآلن( 

(54). 
 

 ى، المنزلة "(المحور الراب : تضافر اآلليات )في المعنى " جرى مجر

قــدَّمنا فيمــا مضــ  للتوجيــ  الــ ي كــان حمــور الــدر  فيــ  آلليــة )يف املعــ ( الــي شــنلَّت عنــوان   نــا، 
ولننَّنا حن   نا يف النتاب ج ب انتباهنا أنَّ  يف بعب األحيان يلتق  يف السيا  م  ه ه اآللية آليات 

وي  مـن مجـ  أك ـر مـن آليـة يف موضـٍ  واحـد، وال أخرى، فتوقَّد منَّا الفضو  العلم  للبح  عـن مـراد سـيب
سيَّما أنَّنا نعلم أنَّ لُِّنـلِّّ آليـٍة عمـل معـنَّ وتلـف عـن األخـرى، إ  لـو كـان عمـُل مجيعهـا واحـدا  السـتعا  

 سيبوي  عنها  لية واحد  وم يُنْن ليحتاج إىل زادات ال فائد  منها. 
فق  يف املواطن الي جاءت فيها اآلليات األخرى م  آليتنا وبناء  عل   لك سنحاو  أْن حنلِّّل ونُعلِّّل 

 الي تبنَّيناها ابلبح .
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 آلية )يف املعنى( و)جرى مجرى(:   -أ
مينـن لنــا أن نلحـ  بســهولة أنَّ لفظــة )اجلـري( أو)جتــري( قــد ُأخـ ت مــن القــرآن النـرمي؛ ومــن متابعــة 

عـــدها  ة علـــ  حنـــٍو أقـــل مـــ  )جـــري  لـــك فيـــ  وجـــد ها تن ـــر مـــ  )جـــري األهنـــار( و)جـــري الُفلـــك( وب
الشـمس والقمـر( و)جـري الـريح(، ويف كـل  لـك ال ختـرج عــن معـ  احلركـة، وهـ ا يـُد ُّ علـ  وعـ  ســيبوي  
حن استعملها آلية  للتحريك يف الـن ، فممَّـا جـاء بـ  سـيبوي  معنـو   بـ  اباب  مـن أبوابـ  قولُـُ : ل هـ ا ابب  

 .(53)ُل  إىل مفعوَلْنِّ يف اللف  ال يف املع  لجرى جمرى الفاعل ال ي يتعدَّاه فع
يبــدو مــن  مُّــلِّ هــ ا البــاب أنَّنــا  اجــة إىل قرنِّــ ِّ أبدلــة مــن داخلــ  لنتعــرَّ  إىل العمــل الــ ي قامــت بــ  
اآلليتــان معــا  وتــا آليــة )جــرى جمــرى( الــي جــاءت ابتــداء  وآليــة )يف املعــ ( الــي هــ  حمــور البحــ ، وهــو 

 * )*(:* ا سارَِّ  الليلةِّ أهَل الداْر د ب  يف بداية الباب قائال : لو لك قولكالنال  ال ي استشه
تقو  عل  ه ا احلّد: َسَرْقَت الليلَة أهَل الـدار، فتْجـرِّي الليلـة علـ  الفعـل يف َسـَعةِّ النـال ، كمـا قـا : 

ـا هـو يف َصيَِّد علي  يومان، وُولَِّد لُ  ستُّوَن عاما . فاللفُ  جيري عل  قول : ه ا ُمعطِّ    زيٍد دِّرَتا ، واملع  إمنَّ
م أوقعوا الفعَل علي  لَسعة النال  ل  .(58)الليلة، وَصيَِّد علي ِّ يف اليومن، غرَي أهنَّ

يظهر مـن الـن ِّّ أنَّ احلـدي  حـوَ  قضـيَّة تعـدِّي الفعـل إىل مفعـولن، مـ  ارتباطـ  أبمـٍر آخـر هـو سـعة 
ا تـرتب  اب لَـْت آليـة النال ، فاألوىل نشعر معها أهنَّ ـا أُعمِّ ـا تـرتب  ابملعـ ، وإمنَّ للفـ ، وال انيـة نشـعر معهـا أهنَّ

)جـــرى جمـــرى( يف اللفـــ  فعـــدَّت الفعـــل ال يف املعـــ ، أي إنَّ عمـــل اآلليـــة األوىل معـــاكس لآلليـــة ال انيـــة؛ 
يصـح، فالليلـة ال فاألوىل أعملت ، يف حن أنَّ االعتماد عل  ال انية يؤدِّّي إىل توقَُّف العمـل، ألنَّ املعـ  ال 

ا وق  احلدث فيهما أي حدث السرقة وحدث الصيد، وهـ ا الـ ي جـرى هنـا  ُتسر ، واليو  ال ُيصاد، وإمنَّ
ا هو من ابب التوسعة يف املعاين الي مينن أْن تستعمل م  الفعل نفس ، أي عل  اجملاز.  إمنَّ

ا أدخل في  سيبوي  املعاين املعجمية لتلك األفعا  الي  ه  متداولة بن أبناء اللغة، وما ُيسمَّ  وه ا إمنَّ
ابلقــرائن املعنويــة، أي أنَّ هنــاك قرينــة معنويــة تقتضــ  أْن ال يســتعمل فعــل الســرقة مــ  الليلــة، وقــد أجــرى 
ســيبوي  هــ ا التوسُّــ  يف الظــرو  مــن خــال  احلــ  ، وهــو مــا  هــ  إليــ  ابــن الســراج حــن عــر  ألم لــة 

ا املع : صيد علي  الـوحش سيبوي  قائال : لوأمَّا اتِّساعه م يف الظرو  فنحو قوهلم: )صيَد علي ِّ يومان( وإمنَّ
يف يـومن، )وولـَد لَـُ  ســتُّوَن عامـا ( والتأويـل: )ولـد لُــُ  الولـَد يف سـتَن عامـا (، ومــن  لـك قولُـُ  )عـ َّ وجــلَّ(: 

ـا املعـ : )أنَـَّك صـائم  يف يلُـَك قـائم ( وقـوهلم: )هَنـارَك صـائم  ول [ 77سـبأ:  ] ﴾َبْل َمْنُر اللْيلِّ َواْلنَـَهـارِّ ﴿ وإمنَّ
اْر  ( وك لك: )ا َسارَِّ  اللَّيلَة أهَل الدَّ النهارِّ وقائِّم  يف الليلِّ

)*()... 
ا سر  يف الليلة، وه ا االتِّساع أك ر يف كالمهم من أْن ُلاَط ب  ل  .(59)وإمنَّ
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ـا وه ا التضافر بن اآلليات ال بُدَّ لنا من أْن ننبِّّ  عل   أنَُّ  ال يرتتَّ  علي ِّ فقـ  التوسُّـ  يف املعـاين، وإمنَّ
يتنفَّــل ابلتوجيــ  اإلعــراي للنلمــات، فاالتِّســاع هــو إيقــاع العالقــات النحويــة الــي كــان جيــ  أْن تقــ  بــن 
النلمــات املــ كور  والنلمــات اال وفــة علــ  النلمــات الــي وقعــت عليهــا يف األم لــة، كوقــوع الصــيد علــ  

دال  مــن وقوعــ  علــ  وحشــها أو وقوعــ  فيهــا. وهــ ا مــن ابب )تصــحيح اللفــ  علــ  املعــ ( أر  قنــوين بــ
 .(41)بعبار  سيبوي  نفس  يف غري ه ا املوض  

وقـد أدَّى  لــك إىل وقــوع الفعــل علــ  غــري مــا يقـ  عليــ  عــاد  ، وإجــراء النلمــات علــ  ســبيل اجملــاز ال 
كــان جيــ  أْن تنــون عليهــا اجلملــة فهــو مــن قبيــل احلقيقــة، وحــن يقــو  ســيبوي  إبعطــاء التصــحيحات الــي  

اإلشار  إىل مستوى الصـحَّة الـ ي كـان جيـ  أْن يقـو  عليـ  النـال  قبـل أْن وـرج إىل هـ ا املسـتوى األوَّيل 
(42). 

ـــ  واجملــاز يف النــال  لعــد  جتســـيدِّهِّ احلمــوالت الدالليــة  يئتهـــا  ولعــلَّ ســيبوي  قــد عـــدَُّه نوعــا  مــن التوسُّ
ي تضاعف اسـتهالك اجلهـد العقلـ  واألدائـ ، وهـ ا مـا ينـايف الغايـة الـي يبتغيهـا مبـدأ االقتصـاد احلقيقية ال

األدائ  وتوفري الطاقة ال ي كانت العرب قد اعتادت اجلنوح إلي  ومواكبت ، وحنو ه ا االن اح أو ما مينن 
اجلا بيـة لنـلِّّ مـا تسـمح بـ  طاقاتـ   تسميت  ابالن اح الومليف  ميتلك قوَّ   ثريية وإلائية، ول ا أصبح مرك 

االســـتيعابية مـــن إفـــرازات الوجـــود والتـــداو  لتغطيـــة كميَّـــة كبـــري  مـــن املضـــامن الواقعيـــة مب تلـــف مناحيهـــا 
 .(41)االجتماعية والفنرية واألدبية الي تنصاع إليعازات العقل عرب منا ج استنطاقيَّة متباينة 

 آلية )يف املعنى( و)املنزلة(:  -ب
ـا ُأخـ  ومن  األم لة األخرى جمل ء اآلليات يف سياٍ  واحد جم ء آلية )املن لة( م  آلية )يف املع (، وإمنَّ

ه ا املع  من القرآن النرمي ومن السنَّة االمديَّة الطاهر  فلم خترج لفظة التن يل يف القرآن عن صدور األمر 
أنَُّ  اشُت َّ من السنَّة النبوية مـن حـدي  املن لـة، وإن ال  من األعل  إىل األدر عل  مراحل ومناز ، يف حن 

منـ  من لـة هـارون مـن موسـ  إالَّ أنَـُّ  ال  --اإلمـا  علـ   --وه ا احلدي  أن   في  النيب حممـد 
نيَب بعَده، ونرى أنَّ حدي  املن لة أك ر متاسَّا  م  ما جاء يف النتاب يف مع  املن لة ممَّا سيتبنَّ عند عر  

ل ي قا  في  سيبوي : ل وقالوا: نبَّ  ينُب  وهو  ب ، وه  النباهة، كما قالوا: َنَضَر يـَْنُضُر وجَهُ ، وهو الن  ا
، وه  النضار ، وقالوا: نبي   كما قالوا: نضري ، جعلوه مبن لة ما هو م ل  يف املع ، وهو شريف  ل  ضر 
(47). 

؛ ولو دقَّقنـا أك ـر وحاولنـا أْن نسـتد َّ علـ  األثـر ه ا ال ي جنُدُه يف الن  هو توجي  حنو داللٍة صرفية
ـا جـاءت لنـ  تُعـَن آليـة )يف املعـ ( علـ  العمـل، أي أنَّ   ال ي أحدثتُ  آلية )املن لـة( يف الـن  لوجـد  أهنَّ
كالَّ  منهما قد عمل يف الن ، فلو اكتفينا ابملماثلة يف املع  فق  الحتمل أْن ينوَن املماثـل مبن لـة اآلخـر 
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ليس مبن لت ، ولنن ملَّا اختار سيبوي  أْن ينون مبن لتِّ ِّ يف املع  فقد اخت   الفوار  بينهما إىل احلد ال ي  أو
 يصل إىل صحَّة استبدا  أحدِّتا ابآلخر يف التعامل أو احلنم.

. أمَّا قو  سيبوي : ل وأمَّـا )مـا( فهـ  نفـ   لقولـ : هـو يفعـل إ ا كـان يف حـا  الفعـل، فتقـو : مـا يفعـلُ 
، فتقــو  مــا عبــُد يِّ منطَلــ   أو منطلقــا ، فتنفــ   ــ ا  وتنــون مبن لــة لــيس يف املعــ ، تقــو : عبــُد يِّ منطلــ  
اللف  كما تقو : ليس عبُد ي منطلقـا . وتنـون توكيـدا  لغـوا ، و لـك قولـك: مـىت مـا  ْتِـّينِّ آتِـّك، وقولـك: 

بُت من غريِّ ما ُجْرٍ . وقا  ي عّ  وجّل:  هِّم بَِّمافَ ﴿َغضِّ ي َاقـَُهمْ  نـَْقضِّ ـا  [ 77املائد :  ] ﴾مِّّ وه  لغـو  يف أهنَّ
فإنَـُّ  خمـت  ابلداللـة  (46)م حُتدِّث إ  جاءت شيئا  م َيُنْن قبل أْن جت ء من العمـل، وهـ  توكيـد للنـال  ل

 النحوية، فتنون اآلليات عاملة يف توجي  تلك الداللة ال غريها.
  آليــة )يف املعــ ( لتحديــد معــ  )مــا(، وهــ ا املعــ  مبن لــة اإلفــاد  الــي فذليــة )املن لــة( هنــا تضــافرت مــ

تفيدها ليس، فاملن لة مرات  وأحوا ، ففيما مض  أُن ِّ  االسم من لة االسم اآلخر من حي  املعاين الصرفية 
داللــة النفــ   العامَّــة الــي ينضــوي حتتهــا االمســن أو الصــيغتن املــ كورتن، وهنــا أُن ِّلــت )مــا( من لــة لــيس يف

فوجَّهــت الــن  توجيهــا  دالليــا  حنــوا ، وعملــت )يف املعــ ( معهــا ألنَّ )مــا( وقعــت يف من لتهــا يف املعــ  ال 
غـــريه، فحنمـــت بـــ لك الســـيا  الـــ ي  ة فيـــ  )مـــا( والـــ ي  ة فيـــ ِّ لـــيس، وهـــ ا ينفـــ  عـــن امل اطـــ  

 ئة.احتما  أْن تنون )ما( قد أُن ِّلت من لة ليس يف اللف  أو اهلي
ولــ ا جــاء عــن ابــن جــيّن يف اخلصــائ  قولُــُ : ل فــاملع  إ ا  أشــي  وأســري ُحنمــا  مــن اللفــ ، ألنَّــك يف 

، ودليـــل ســـري (45)اللفظـــ  متصـــوِّر حلـــا  املعنـــوي، ولســـت يف املعنـــوي مبحتـــاج إىل تصـــوُّر حنـــم اللفظـــ  ل
احلجاز، وم تعملها متيم، وقد  كر احلنم من خال  ه ه املن لة أنَّ )ما( أُعمَِّلت مع  )ليس( يف لغةِّ أهلِّ 

 .(44)النّحا  أوجها  للمشا ة بينهما، وما يهمُّنا منها أنَّ كلتيهما تستعمل لنف  احلا  
ولننَّ سيبوي  يف الن  يفرِّ  بن )ما( العاملة وغري العاملة أبنَّ األوىل حُتدِّث شيئا  من العمل فيما لو 

ال يرتتَّــ  علــ  جميئهــا أيُّ تغيــرٍي يف اجلملــة، وكــ لك يــ كر أنَّ النفــ   جــاءت، يف حــن أنَّ ال انيــة )ال ائــد ( 
 كما حصل يف املع  بداهة  فإنَّ  حصل يف اللف  أيضا ، وب ا فقد تنون عاملة أو غري عاملة.

وابلنظــر إىل الــن  األخــري لســيبوي  جنــدُه ال ينفــك عــن التحــدُّث مــ  امل اطــ  فيبلِّّــو امل اطــ   ليــة 
ا يتحدَّث يف كل ما جاء في  ضمري امل اط  مع ، وه ا يُفهِّم العمل، ويصوِّ  ر املشهد حىت ُويَّل لنا أنَّ  إمنَّ

 من استعمال  للفظة )تقو ( و)تنف ( و)قولك( وغريها ممَّا جاء عل  حنو ه ا امل ا .
مل اطـ  فهو يف كل  لك لاو  أْن يشارك امل اط  أو املعـاين الـي حتـرِّك الـن  والـي يفهمهـا هـ ا ا

 وإْن رأى يف وجه  استفهاما  شرع يف التفسري  لية أخرى غري اآللية األوىل، أو مج  إىل األوىل آلية  اثنية.

                                                        
 .112/  6 النتاب -46
 .222/  2 اخلصائ  -45
 .119 / 2ومعاين النحو  ،267وأسرار العربية /  ،218/  2وشرح املفصَّل  ،288/  6 ينظر: املقتض  -44
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 عصار  البحث

بعد كلِّّ رحلة هناك حمطـة، وبعـد رحلتنـا القصـري  مـ  هـ ا البحـ ، اسـتقرَّ بنـا الركـ  عنـد هـ ه االطـة 
لعلَُّ  يروي شيئ ا مـن ملمـمِّ  لـك املسـري، ألنَّ التنقُّـل يف لنلق  أبعباء السفر عل  كاهل ه ه الصفحات، ف

رك  القدماء ي يد الطري  وعور  أحيا  ، ويف أحيان أخرى تتنشـف الطريـ  جبهـوٍد مضـنية، فمـا ابلـك إ ا  
كـان هـ ا التنقُّــل يف ركـ ِّ كتــاب سـيبوي ، ولنــنَّ  لـك التنقــل وإْن كـان مضــنيا ، وإْن كـان وقتُــُ  ضـيِّّقا  فقــد 

 ا منُ  بغنيمٍة، وحتصَّلت لدينا حصيلة  تضمُر جمموعة  من النتائ ، أتُّها:خرجن
ــا ابحليويــة، ويف مقــدِّمتها النتــاب لســيبوي   - لقــد م َّلــت مــدوَّ ت النّحــا  العــرب ميــدا   خصــبا  مفعم 

الـن ، ويف الوقـت ال ي م يض  في  قاعد  وم َترِّد في  مجلة إالَّ وهلا انسـيابيتها وحميطهـا، فهـ  تتحـرَّك مـ  
 نفس  هلا حمي  تتأثر ب ، إ  ه  أشب  ما ينون ابلنائن احل  ال ي يتحرَّك يف جمال  ويتأثر مبحيط .

بدأ التعـرُّ  علـ  انسـيابية النصـوص يف النتـاب مـ  بدايـة فهـمِّ نـ ِّّ سـيبوي ، وقراءتِـّ ِّ قـراء  جديـد   -
 تعمل عل  حترين  وتوجيهـ ، وهـ ه اآلليـات الـي متحرِّكة، وه ا التحرُّك مرهون مبجموعٍة من اآلليات الي

رون وهم يتعاملون م  القرآن النرمي. كما  ه  الدكتور  استعملها سيبوي  مماثلة لتلك الي استعملها املفسِّّ
ـا يـُد ُّ علـ   ،حسن عبد الغين األسدي يف كتاب  )مفهو  اجلملة عند سـيبوي ( وهـ ا إْن د َّ علـ  شـ ء فإمنَّ

  بـن العـرب والقـرآن مـن جهـة، ومـن جهـٍة أخـرى فإنَـُّ  يـُد ُّ علـ  إدراك سـيبوي  أنَّ ومليفـة التواش  الروحـ
ر يف سعي  إىل الوصو  إىل الداللة القرآنية لآلية املباركة الي اقتضت أْن يتجاوز  اللغوي متاثل ومليفة املفسِّّ

عــــن املالبســــات املقاميــــة عملــــ  تفســــري األلفــــاع علــــ  وفــــ  النلمــــة ومعناهــــا، إىل أْن يســــع  إىل البحــــ  
ــرين  املصـاحبة لنـ و  اآلات أو تلـك الـي كانـت سـببا  مباشــرا  يف ن وهلـا و لـك فيمـا ُعـرِّ  ابصـطالح املفسِّّ

 بــــ)أسباب الن و (.
أنَّ التعامــل مــ  آليــة )يف املعــ  عنــد ســيبوي ( وتلــف عــن )املعــ  عنــد ســيبوي (، فــاألوىل أدا  حتــرِّك  -

وال انيــة تضــف  معــاين علــ   -بنــل مــا يــدخل حتــت هــ ه النلمــة مــن معــ   -ري الــن   ــد  إىل التغيــ
ـــر عمـــل هـــ ه اآلليـــة، وعليـــ  ســـتنون ال انيـــة خادمـــة  الـــن ، وتشـــنل حمـــور ا أساســـي ا للتحلـــيالت الـــي تفسِّّ

ا تشنِّل االور األسا  لتحليل عمل ه ه اآللية.  ل وىل، ألهنَّ
ـا اسـتعا  عنهـا  ليـة وعل  ه ا األسا  م جيعل من اللف  أو  - املع  آلية  مـن آليـات التفسـري، وإمنَّ

)يف املعــ ( ألنَّــُ  وجــَد فيهــا اســتعانة يف التوجيــ  ممَّــا ال يقــف عنــد اللفــ  الــ ي هــو  فــ  بنفســ ، وال يقــف 
مـا  صـيل للقاعـد  النحويـة ال آليـة لتفسـريها أو توجيههـا فنانـت هـ ه  عل  اللف  واملعـ  علـ  أسـا  أهنَّ

ية من األتيَّة مبنان إىل احلد ال ي قد يلتبس عل  املتصفِّح لنتاب سيبوي ، وه  تقـ  ضـمن منظومـة اآلل
 من اآلليات الي ال ينفكُّ سيبوي  يستعملها، ولنن كانت االستعانة  ا عل  أوج  قد وضَّحها البح .

  اتر  ، وصــحة املعــ  أنَّ ســيبوي  قــد جعــل اآلليــة حمــورا  للعمــل النحــوي مــن خــال  مقابلتهــا ابللفــ -
وعــد  حصــو  اللــبس اتر   أخــرى، مثَّ أدخــل الواقــ  االجتمــاع  الــدا  علــ  املعــ  اخلــارج  الــ ي يفهمــ  

 امل اط .
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أنَّ ســـيبوي  قـــد وملَّـــف العالقـــة االجتماعيـــة واملعـــاين الـــي هـــ  مألوفـــة للمـــتنلِّّم وامل اطـــ  مبـــا وـــد   -
سيبوي  ينوُن مت يَّال ، وه ا ينون أك ر حترينـا  ل حـداث الرتكي  النحوي، وه ا امل اط  ال ي ي كرُه 

ــا تشــعر أنَّــُ  املؤلِّــف الــراوي الــ ي يتَّ ــ  مــن  الــي ينشــدها ســيبوي  فهــو يصــوِّر مســرحا  كــامال  للنتــاب وكأمنَّ
 األحداث تسلسال  ينته  بعد أْن مير ابلعقد  إىل احلل. 

هـة ل حـداث اخلارجيـة وإخـراج الـن  إىل أنَّ حقيقة آلية )يف املع ( يف الن  تنمُن يف -  كوهنا موجِّّ
الفضـاء اخلــارج  عنــ ، فهـ  تــرب  الصــوت ابألصـوات األخــرى داخــل النلمـة، والنلمــة ابلنلمــة األخــرى 
ـح عالقـة هـ ا الـن  مـ  اخلـارج ابإللـاءات  داخل اجلملة، واجلملة ابجلملـة األخـرى داخـل الـن ، مثَّ توضِّّ

ي  ابإلحاالت إىل الواق  اخلارج  املنسلخ عن املنتوب إىل املنطو .الي يشري إليها، أو ما مي  نن أْن نسمِّّ
ـــا تعمـــل يف جممـــوع الـــن  علـــ  مســـتوى  - أنَّ آليـــة )يف املعـــ ( ال يقتصـــر عملهـــا علـــ  اجلملـــة، وإمنَّ

 املنتوب، وعل  مستوى الن  املنطو  يف حميط  بنل ما يشتمل علي  ه ا االي  من ش وص وأحداث.
ـا يتنفَّـل ال  - بُدَّ لنا من أْن ننبِّّ  عل  أنَُّ  ال يرتتَّ  علـ  التضـافر بـن اآلليـات التوسُّـ  يف املعـاين، وإمنَّ

 أيضا  ابلتوجي  اإلعراي للمفردات.
كان مينن لسيبوي  أْن ينتفَ   ليٍة واحد  لتوجي  الن  يف بعب املواض  ولننَُّ  ملَّا وجد أنَّ الـن    -

ون اآللية الواحد  ال تف  ابلعمل وال تشب  التفسري مجـ  إىل األوىل آليـة  اثنيـة، وأحيـا   يستدع  آليتن لن
 اثل ة يف مواض  أخرى غري الي اخت َّ  ا البح .

الحظنا من خال  البح  أتية امل اط  ال ي اهتمَّ ب  سيبوي  وجعل  ش صية ابرز  يف مسـرح ،  -
ر   أخرى نلقاُه جليسـا  افرتاضـيا  مت ـيَّال ، واثل ـة نُلفيـ ِّ مـارَّا  مسـتطرقا ، وهـ ه فتار   لدِّثُُ  جليسا  حقيقيا ، وات

ا ملهرت لنـا مـن مالحظـاٍت عـابر  لنصـوٍص  ثنا عنها، وإمنَّ النتيجة ليست فق  يف ضمن النصوص الي حتدَّ
 أخرى، فما ابلك مبن يعيش م  النتاب.

يف املعـ  عنـد سـيبوي  لينـون جهـة  مـن اجلهـات الـي من  مُّل البح  يظهر أنَّ  قد توجَّ  حنو تومل -
يرتنــ  عليهــا التحليــل النحــوي، فينــون بــ لك آليــة  منهجيــة، فضــال  عــن كونــ  آليــة  للتحليــل. ولنــن نقــو  
ختاما  حقا  إنِّّنـا لنغـبُ  كـلَّ مـن يرحتـل مـ  نصـوص النتـاب فـنعم الرفيـُ  هـو، ولطاملـا قيـل اخـرت الرفيـ  قبـل 

ا هو إشعاعات نور اقتبسـت الطري ، تستأنس ب  لك وحشة الطري ، وإْن كان النتاب فال وحشة في  وإمنَّ
 أصو  أنوارها من سلسلٍة نُقَِّشت حرو  النتاب يف هديها، فهو جيل  يقتف  إثَر جيل.

 مظان البحث

 القرآن النرمي. -
 أوًلا: الكتب املطبوعة

: ـ تحقيقعين ب (،ه533 سعيد األنباري )تأسرار العربية، أبو الربكات عبد الرين بن حممد بن أي  .2
 ..(د. ت)  ،ـري، دمشــاجملم  العلم  الع مطبوعــات ار،ـد  جت البيطحممّ 
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األسـس اإلبســتمولوجية والتداوليــة للنظــر النحـوي عنــد ســيبوي ، الــدكتور إدريـس مقبــو ، عــام النتــ   .1
  . 1114 األردن، -األردن، جدارا للنتاب العامل ، عمان  -احلدي ، إربد 

ــراج .7  حتقيــ : (،ه724)ت  النحــوي البغــدادي األصــو  يف النحــو، أبــو بنــر حممــد بــن ســهل بــن السَّ
 هــــ =2623، 7ط ، بـريوت، للطباعـة والنشـر والتوزيـ  عبد احلسن الفتلـ ، مؤسسـة الرسـالةالدكتور 
2994 . 

دجلـــة، اململنـــة  البحــ  الـــداليل يف كتـــاب ســـيبوي ، الـــدكتور  دخلـــوش جـــار ي حســـن دزه يـــ ، دار .6
  .1113، 2األردنية اهلامشية، ط 

 -جتديـــد املـــنه  يف تقـــومي الـــرتاث، الـــدكتور طـــ  عبـــد الـــرَّين، املركـــ  ال قـــايف العـــري، الـــدار البيضـــاء  .5
 ، )د. ت.(. 1لبنان، ط  -املغرب، بريوت 

ـرين، الـدكتور صـالح عبـد الفتّـاح اخلالـدي، دار القلـم، .4 ، 7دمشـ ، ط  تعريف الدارسن مبناه  املفسِّّ
  .1118هــــ = 2619

التفنري اللساين يف احلضار  العربية، الدكتور عبد السـال  املسـدي، الـدار العربيـة للنتـاب، مطبعـة بـو  .3
  .2984، 1سالمة، تونس، ط 

هــــــــ(، حتقيـــ  2197خ انـــة األدب ولـــّ  لُبـــاب لســـان العـــرب، عبـــد القـــادر بـــن عمـــر البغـــدادي )ت  .8
هارون، منتبة اخلاجن ، القاهر ، مطبعة املدين، املؤسسة السعودية، القاهر  وشرح: عبد السال  حممد 

  .2993هـــــ = 2628، 6مصر، ط  -
  د.) ، حتقي : حممد عل  النّجار، املنتبة العلمية،هـ(791 اخلصائ ، أبو الفتح ع مان بن جين )ت .9

 ..(ت
ســـورا، دار  –الفنـــر، دمشـــ  الرمـــاين النحـــوي يف ضـــوء شـــرح  لنتـــاب ســـيبوي ، مـــازن املبـــارك، دار  .21

  .2995هـ = 2624، 7لبنان، املطبعة العلمية، دمش ، ط  –الفنر املعاصر، بريوت 
ســـيا  احلـــا  يف كتـــاب ســـيبوي  )دراســـة يف النحـــو والداللـــة(، الـــدكتور أســـعد خلـــف العـــوَّادي، دار  .22

  .1122هــ = 2671، 2األردن، ط  –ومنتبة احلامد للنشر والتوزي ، عمان 
   إمــــا  النحـــا ، عل  النجدي  صف، عالــــم النت ، القــــاهر ، املطبعة الع مانية، )د. ت.(.سيبوي .21
(، ه488 )ت رض  الدين حممد بـن احلسـن األسـرتااب ي النحـويالشيخ  ،شرح شافية ابن احلاج  .27

ا، مــبها، وضــب  غريمــقه، حقّ (ه2197)ت  مــ  شــرح شــواهِّدِّهِّ للعــام اجلليــل عبــد القــادر البغــدادي
وشــرح مبهمهـــا، األســات  : حممـــد نـــور احلســن، حممـــد ال فــ ا ، حممـــد حمـــ  الــدين عبـــد احلميـــد، دار 

  .2981 هــــ =2611 النت  العلمية، بريوت، لبنان،
، منتبـة املتنـيب، ـــــ(ه467ت ل، الشيخ موف  الـدين يعـيش بـن علـ  بـن يعـيش النحـوي )شرح املفصَّ  .26

 )د. ت.(. القاهر ،
الرابــ (،    اللغــة وســنن العــرب يف كالمهــا، أيــد بــن فــار  )مــن أئمــة اللغــة يف القــرنالصــاحيب يف فقــ .25

  .2921هـ = 2718 عنيت بتصحيح  ونشره املنتبة السلفية، مطبعة املؤيد، القاهر ،



 
 

138 

 13 :العدد

 

علم اللغة االجتماع  )مدخل(، الـدكتور كمـا  بشـر، دار غريـ  للطباعـة والنشـر والتوزيـ ، القـاهر ،  .24
 )د. ت.(.

القراء  وإشنالية حتديد املع  يف الن  القرآين، حممد بن أيد جهالن، تقدمي: الدكتور حممـد فعالية  .23
  .1118، 2سورية، ط  –موس  اباب عم ، دار صفحات للدراسات والنشر، دمش  

فق  اللغة وأسرار العربية، أبو منصور ال عاليب، ضبط  وعلَّ  حواشي  وقدَّ  ل  ووض  فهارس : الدكتور  .28
  .1111هــ = 2611، 1بريوت، ط  –األيوي، املنتبة العصرية، صيدا  اسن

 هـــــــــ =2626، دمشــــ  ية،ــــــالنحــــو، ســــعيد األفغــــاين، مديريــــة النتــــ  واملطبوعــــات اجلامع أصــــو يف  .29
2996.  

اإلعجـــاز(، الـــدكتور هـــادي اجلطـــالوي، كليـــة  –التأويـــل  –قضـــاا اللغـــة يف كتـــ  التفســـري )املـــنه   .11
اجلمهوريـــة  -إلنســـانية، سوســـة، دار حممـــد علـــ  احلـــام  للنشـــر والتوزيـــ ، صـــفاقس اآلداب والعلـــو  ا

  . 2998، 2التونسية، ط 
د ، حتقي  وشرح عبـد السـال  حمّمـــــ(ه281  )تربالنتاب، سيبوي ، أبو بشر َعمرو بن ع مان بن قن .12

 . 2981هـــــ = 2611 ،1 الرا ، ط اع ،فـاهر ، دار الر لقـاجن ، اهارون، منتبة اخل
، هــــــ(322 ت) املصـري لسان العرب، أبو الفضل مَجـا  الـدين حممَّـد بـن منـر  ابـن منظـور األفريقـ  .11

 ..(د. ت) دار صادر، بريوت،
اللغة العربية معناها ومبناها، الدكتور متّا  حّسان، دار ال قافة، مطبعة النجاح اجلديد ، الدار البيضاء  .17

  .2996املغرب،  –
ه(، حقَّق ، وفصَّل ، وضب  غرائبـ ، وعلَّـ  حواشـي : حممـد حميـ   528داين )ت جمم  األم ا ، للمي .16

  . 2955هـــــ = 2736الدين عبد احلميد، مطبعة السنَّة االمدية، ملتق  أهل األثر، 
ه(، 791)ت  االتسـ  يف تبيــن ُوجــوه َشــَوا  القِّــراءات واإليضــاح عنهـا، أبــو الفــتح ُع مــان بــن جــين .15

جلنـة شـليب،  إمساعيـلعبـد الفتـاح الدكتور ، ، الدكتور عبد احلليم النّجاري  صفحتقي : عل  النجد
هـــــــ = 2625إحيــاء كتــ  الســنَّة، وزار  األوقــا ، مجهوريــة مصــر العربيــة، مطــاب  اإلهــرا ، القــاهر ، 

2996.  
ســاعد  معـاين النحـو، الـدكتور فاضـل صـاحل الســامرائ ، مطبعـة التعلـيم العـايل يف املوصـل، املوصـل، مب .14

  .2983 –  2984جامعة بغداد،
ه(، حتقيـــ  وشـــرح الـــدكتور عبـــد 342مغـــين اللبيـــ  عـــن كتـــ  األعاريـــ ، ابـــن هشـــا  األنصـــاري ) .13

هـــــــ 2612، 2(، مطــاب  دار السياســة، النويــت، ط 12اللطيــف حممــد اخلطيــ ، السلســلة الرتاثيــة )
 =1111.  

ه(، حتقيــ : الــدكتور علــ  بــو 578خمشــري )ت املفصَّـل يف صــنعة اإلعــراب، أبــو القاســم جـار ي ال   .18
  .2997، 2ملحم، منتبة اهلال ، بريوت، ط 
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 –مفهــو  اجلملــة عنــد ســيبوي ، الــدكتور حســمن عبــد الغــين األســدي، دار النتــ  العلميــة، بــريوت  .19
  .1113هــــ = 2618، 2لبنان، ط 

عضــيمة، جلنــة  بــد اخلــال د عه(، حتقيــ : حمّمــ185 املقتضــ ، أبــو العبــا  حممــد بــن ي يــد املــرّبد )ت .71
  .2996 ه=2625 ، القاهر ،، وزار  األوقا ، مجهورية مصر العربيةإحياء الرتاث العري

مـــــة أي القاســـــم الراغـــــ   .72 مقدِّمـــــة جـــــام  التفاســـــري مـــــ  تفســـــري الفاحتـــــة ومطـــــال  البقـــــر ، لإلمـــــا  العالَّ
َ  ل  وعلَّ  حواشي : الـدكتور أيـد حسـن فرَ  حـات، دار الـدعو ، النويـت، ط األصفهاين، حقََّقُ  وقدَّ

  .2986هــــ = 2615، 2
، منتبة النسر للطباعة، ، القاهر ا  حّسان، منتبة األجنلو املصريةمتّ الدكتور مناه  البح  يف اللغة،  .71

  .2991القاهر ، 
،  ليف الدكتور حسن هنـداوي، دار مناه  الصرفين وم اهبهم يف القرنن ال ال  والراب  من اهلجر  .77

  . 2989هــــ = 2619، 2لم للطباعة والنشر والتوزي ، دمش ، ط الق
 -املنه  التفسريي عند العاّلمة احليدري، بقلم الدكتور طال  احلسن، دار فراقد للطباعة والنشر، قم  .76

  .1121هــــ = 2672إيران، 
بنغـازي،  املنه  الوصف  يف كتاب سيبوي ، الدكتور نوزاد حسن أيد، منشـورات جامعـة قـار يـونس، .75

  .2994، 2ط 
مة حممد عل  التهانوي، تقدمي وإشرا  ومراجعة: الدكتور  .74 موسوعة كّشا  اصطالحات الفنون العالَّ

رفيــــ  العجــــم، حتقيــــ : الــــدكتور علــــ  دحــــروج، نقــــل الــــن  الفارســــ  إىل العربيــــة: الــــدكتور عبــــد ي 
  . 2994، 2لبنان، ط  –ريوت اخلالدي، الرتمجة األجنبية: الدكتور جورج زيناة، منتبة لبنان، ب

مــة الســيد حممــد حســن الطباطبــائ ، مؤسســة األعلمــ  للمطبوعــات،  .73 امليــ ان يف تفســري القــرآن، للعالَّ
  . 2993هــــ = 2623، 2لبنان، ط  –بريوت 

النحــو والداللــة )مــدخل لدراســة املعــ  النحــوي الــداليل(، الــدكتور حممــد ياســة عبــد اللطيــف، دار  .78
  . 1114النشر والتوزي ، القاهر ، غري  للطباعة و 

 ثانًيا: الرسائل واألطاريح الجامعية:
ه( يف كتابـــ  معــاين القـــرآن، كــاملم إبـــراهيم عبـــيِّّس 113أثــر القرينـــة يف توجيــ  املعـــ  عنــد الفـــرَّاء )ت  .2

  . 1122ه = 2671السلطاين، رسالة ماجستري، كلية الرتبية )صف  الدين احللّ (، جامعة اببل، 
ملة عل  وف  قواعد التفسري الداليل يف ضـوء النظريـة التوليديـة التحويليـة، وائ  يوسـف  صـر بناء اجل .1

  . 1127هــــ = 2676نصر ي، أطروحة دكتوراه، كلية الرتبية، اجلامعة املستنصرية، 
هل(، أنفا  رشاد عل  عوده 342النحو واملع  )دراسة يف مغين اللبي  البن هشا  األنصاري ل ت  .7

 م.1113هــــ = 2618لدي، رسالة ماجستري، كلية الرتبية للبنات، جامعة النوفة، اخلا
الومليفيـــة يف كتـــاب ســـيبوي ، رجـــاء عجيـــل إبـــراهيم احلســـناوي، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة الرتبيـــة للعلـــو   .6

  .1127هــــ = 2676اإلنسانية، جامعة كربالء، 
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 ثالًثا: البحوث:
ي ، الدكتور حسن عبد الغين األسـدي، جملـة كليـة الرتبيـة، جامعـة أثر املنان يف فهم اجلملة عند سيبو  .2

   .1121واس ، عدد خاص أب اث املؤمتر العلم  اخلامس، 
آليــات حتليــل اخلطــاب يف كتــاب ســيبوي ، األســتا  الــدكتور بشــري ابريــر، جملــة كليــة اآلداب واللغــات،  .1

  .1121ي عشر، اجل ائر، العددان العاشر واحلاد -جامعة ابج  خمتار، عنابة 
احلرو  واألصوات العربية يف مباح  القدماء واالـدثن، الـدكتور هـادي هنـر، كليـة اآلداب، اجلامعـة  .7

 املستنصرية، مرك  حتقيقات كابتوير  علو  إسالم ، )د. ت.(. 
املرجعية اللغوية يف النظرية التداولية، الدكتور عبـد احللـيم بـن عيسـ ، دراسـات أدبيـة، جامعـة وهـران،  .6

  .1118هــــ = 2619اجل ائر، العدد األوَّ ، 
املنه  اللغوي يف كتاب سيبوي ، الدكتور عبد الصبور شاهن، جملة آداب، جامعة النويت، العدد  - .5

  .2937ال ال  والراب ، 
 
.
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اثر استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية مهارات التفكير التاريخي لدى 

  ي في ماد  التاريخ االوربي الحديث والمعاصرطالب الصف الخامس االدب

The impact of numbered warheads strategy in the 

development of thinking skills among fifth-grade literary 

students in the material of European Modern and 

Contemporary History 
) د. فالح حسن كاظم

1)Dr. Falah Hassan Khadim                              

  مستخلص البحث

يرم  ه ا البح  إىل تعـر  )اثـر اسـرتاتيجية الـرؤو  املرقمـة يف تنميـة مهـارات التفنـري التـارو  لـدى 
طالب الصف اخلامس االدي يف ماد  التاريخ االوري احلدي  واملعاصر(ولتحقي  هد  الدراسـة صـيغت 

هارات التفنـري التـارو . ولتحقيـ   لـك اعتمـد الباحـ  علـ  تصـميم جتـرييب فرضية صفرية تتعل  بتنمية م
( طالبــــا 71( طالبــــا بواقــــ  )41مالئـــم للدراســــة،واختار الباحــــ  قصـــدا عينــــة البحــــ ،إ  تنونــــت مـــن )

( طالبــا للمجموعــة الضــابطة.كافا الباحــ  بــن طــالب جممــوعي البحــ  يف 71للمجموعــة التجريبيــة و)
( هـــدفا ســـلوكيا م لـــت اجلانـــ  211بـــار قبلـــ  ملهـــارات التفنـــري التـــارو ، وصـــا  )متغـــريات الـــ كاء واخت

املعريف من تصـنيف بلـو ، واعـد خططـا دراسـية يوميـة مناسـبة لبح ـ ، وكانـت أدا  البحـ  اختبـارا ملهـارات 
فقــر  مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد أبربعــة بــدائل مت التأكــد مــن صــدق   (61التفنــري التــارو  اتلــف مــن )

بات . واست د  الوسائل اإلحصائية املناسبة لبح  ، وكانت النتائ  تفو  طالب اجملموعة التجريبية علـ  وث

                                                        
 . املديرية العامة لرتبية كربالء -2
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ويف ضـــوء  طــالب اجملموعـــة الضــابطة يف اختبـــار مهــارات التفنـــري التــارو  الـــ ي أجــراه يف هنايـــة التجربــة،
 .نتائ  البح  جاء الباح  بعدد من التوصيات واملقرتحات

Abstract 
This research aims to know (The impact of numbered warheads 

strategy in the development of thinking skills among fifth-grade literary 

students in the material of European Modern and Contemporary History) 

To achieve the objective of the study a zero hypothesis has been made 

concerning the development of historical thinking skills. To achieve this, 

the researcher adopted on an experimental design appropriate to the 

study, the researcher chose the research sample, consisted of (60) 

students as (30) students in the experimental group and (30) students in 

the control group. The researcher made an equality between the two 

groups in the search of intelligence variables and test the skills of historical 

thinking, then made (120) behaviorally targets represented cognitive side 

in Bloom's Taxonomy, and prepared daily lesson plans suitable for his 

research, and the search tool was a test for the skills of historical thinking 

consisted of (40) items, from multiple choice with four alternatives were 

confirmed sincerity and persistence. And use the appropriate statistical 

methods for consideration, and the results indicate the Superiority of the 

experimental group students to the control group students in historical 

thinking skills test, conducted at the end of the experiment, and there were 

some recommendations and proposals made by the researcher according 

to the search results.  

 التعريف بالبحث -الفصل االول:

 أواًل: مشكلة البحث: 
يواجـــ  تـــدريس التـــاريخ يف املراحـــل الدراســـية كافـــة حتـــدات عديـــد  والـــي حتـــد مـــن قدرتـــ  علـــ  حتقيـــ  

ودار  التاريخ لتاج اىل تفنري دقي  و مل يف األحداث التاروية ليتمنن من األهدا  الرتبوية املنشود ، 
والـرأي والتوصـل اىل اسـتنتاجات صـحيحة واخلـروج بتعميمـات ومبـادئ والنشـف عـن التميي  بن احلقيقة 

العالقــة بــن الســب  والنتيجــة وإصــدار األحنــا  واختــا  القــرار وبيــان قــو  احلجــة واالفرتاضــات وهــ ه كلهــا 
يف إتبــــاع يفنــــر جعــــل الباحــــ   ( االمــــر الــــ ي235( 28:2991)األمــــن،)مهــــارات للتفنــــري التــــارو  

 بن هـ ه االسـرتاتيجياتوجد أن من  ه ه املاد ، وقد ت تدريسية حدي ة أك ر نفعا يف تدريساسرتاتيجيا
 اسـرتاتيجية) ملاد  وحتقي  الن ري من أهدا  تدريسها يف املرحلة ال انويةا هل ه الي قد تسهم يف فهم أوس 

  املشنالت الي تعي  فهم ساعد يف التغل  علتمن االسرتاتيجيات احلدي ة الي قد  ألهناالرؤو  املرقمة( 
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علـــ  ان هـــ ه  ، فضـــال  تنميـــة مهـــارات التفنـــري التـــارو  عنـــدهموترفـــ  مـــن مســـتوى  خملـــاد  التـــاريالطلبـــة 
ومما   س  علم الباح  للمرحلة ال انويةالتاريخ م توض  يف موض  التجربة يف تدريس ماد   االسرتاتيجية

 تقد  حـدد الباح  مشنلة     ابلسؤا  اآلة: 
اخلــامس طــالب الصــف تنميــة مهــارات التفنــري التــارو  لــدى مــا أثــر إســرتاتيجية الــرؤو  املرقمــة يف 

 ؟االدي يف ماد  التاريخ االوري احلدي  واملعاصر
 :ثانيا: اهمية البحث 

 وازمنـةلنتـائ  البحـوث التجريبيـة وامليدانيـة يف هـ ا اجملـا  ويف امـاكن  اءتـ متابعة الباح  وقر  من خال 
املــواد الدراســية ومل تلـــف  مجيــ فــة،الح  وبوضــوح االهتمــا  ابلــتعلم التعــاوين واســت دام  يف تــدريس خمتل

ك ــري    أخــرى، فضــال عــن متغــريات تنميــة مهــارات التفنــري التــارو يف  أثــرهاملراحــل الدراســية للنشــف عــن 
ىل أتيـــة الـــتعلم ( إSlavin-1988)أشـــاروجدانيـــة. وســـب  وان  أ مهاريـــة، أ كانـــت معرفيـــة،  لمتنوعـــة ســـواء

ورفـ  الدافعيـة حنـو املشـاركة  ةالتعاوين وآثره يف حتصيل الطلبة ورف  مستوى املشاركة والتعـاون وإاثر  احلماسـ
و ، عتمــاد علــ  الــنفس وتنميــة ش صــيا مالوحتســن عالقــا م مــ  بعضــهم فضــال عــن زاد  قــدرا م يف ا

وكيــف يشــجعون بعضــهم بعضــا ، ويركــ  ، ون معــا  يســهم الــتعلم التعــاوين كــ لك يف تعلــيم الطلبــة كيــف يعملــ
مسؤولون أما  جمموعتهم عن مستوى تقد  اجملموعة من خـال  حتقيـ   هنماجلوان  اإلجيابية للطلبة وأعل  

مهــارات التفنــري واجتاهــات وعالقــات أك ــر  ابلــتعلم واســتعما علمــ  أعلــ ، وي يــدون االحتفــاع  حتصــيل
اتيجيات الــتعلم التعــاوين الــرؤو  املرقمــة الــي يتحقــ  مــن خالهلــا . ومــن اســرت (3: 1112)الغــ ايل، إجيابيــة

عمليـــة التفاعـــل االجيـــاي واالجتمـــاع  اهلـــاد ، كمـــا تعمـــل علـــ  زاد  دافعيـــة الطلبـــة للمشـــاركة والتفاعـــل 
أبقصــ  طاقــا م، ألهنــم معرضــون للســؤا  مــن جانــ  املــدر  وبشــنل خــاص الطلبــة مــن  وي التحصــيل 

مراجعة املعرفة وتدقيقها،  اجملموعة، كما ان هل ه اإلسرتاتيجية م اا اجتماعية من  حية املتدين واملنع لن يف
( أن تــدريس التــاريخ يســع  إىل متنــن الطلبــة 1111(. ويــرى )جامــل، 162: 1118)ســعاد  وآخــرون،

 ــر ممــا مــن ممارســة مهــارات التفنــري بنحــو عــا ، وال ســيما التفنــري التــارو  مــن خــال  املشــاركة ال كيــة أك
(، وممـا سـب  يتضـح إّن التفنـري 112، 1111يسع  إىل ت ويدهم ابملعلومات والفهم اجلامد هلا.)جامـل: 

التــارو  يعــد مــن العمليــات العقليــة الــي يســتعملها الطلبــة عنــد دراســة األحــداث التارويــة امل تلفــة، وهــ  
والفح  الدقي  هلا لتحديد التسلسل تضم قدر م عل  حتديد األزمنة التاروية بطر  عملية تتطل  الدقة 

ال مين اخلاص  ا وإدراك العالقات بن ال مان واملنان وإدراك العالقة بن املقدمات والنتائ ، والتمنن من 
القدر  عل  الفهم الصحيح ل حـداث التارويـة، و لـك مـن طريـ  احلصـو  علـ  املعلومـات والبيـا ت مـن 

مية مهارات البح  واالطالع ابلطرائ  العلمية مما يساعد الطالب عل  املصادر امل تلفة الي تسهم يف تن
عقد املقار ت بن ه ه املصادر امل تلفة، ووزن األدلة ورب  األسباب ابلنتائ  والتميي  بن وجهات النظر 
واحلقـــائ  امل تلفـــة  ـــد  التوصـــل إىل اختـــا  القـــرارات وإصـــدار األحنـــا  جتـــاه هـــ ه األحـــداث التارويــــة 

اضـــية، و لـــك  ـــد  مواجهـــة التغـــريات املســـتقبلية والتســـلح مبـــنه  علمـــ  ميّنـــن اإلنســـان مـــن مواجهـــة امل
أتيـــة  - -التحـــدات العاملية.و سيســـا  علـــ  مـــا تقـــد  يل ـــ  الباحـــ  أتيـــة البحـــ  يف النقـــاط اآلتيـــة:
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ليميـــة متفــاعال  معهـــا، اســرتاتيجية الــرؤو  املرقمـــة كوهنــا اســرتاتيجية حدي ـــة جتعــل املـــتعلم حمــور العمليــة التع
أتية ماد  التاريخ وتدريسها والنهو  مبتطلبا ا  -وتوصل املتعلم إىل إدراك متنامل للمعلومات التاروية. 

مسـاعد  مدرسـ  التـاريخ يف املـدار  ال انويـة يف التعـر  علـ  كيفيـة اسـتعما  اسـرتاتيجية  -واحتياجا ا. 
االفــاد  مــن طبيعــة املــاد  التــاريخ لتنميــة وصــقل قــدرات الطلبــة -تــدريس مــاد  التــاريخ.  الــرؤو  املرقمــة يف

 لن  يشعروا بقيمة دراسة ه ه املاد ، ومبا يساعد عل  تنمية مهارات التفنري التارو  لديهم.
  هدف البحث:ثالثا:  

مهـارات التفنـري التـارو  لـدى  تنميـةيهد  البح  احلايل تعر : أثـر إسـرتاتيجية الـرؤو  املرقمـة يف 
 الب الصف اخلامس االدي يف ماد  التاريخ االوري احلدي  واملعاصرط

 البحث: ةفرضي رابعا: 
 : اآلتية ةالصفري ةلتحقي  هد  البح  مت صياغة الفرضي 

( بن متوس  درجات طالب اجملموعة 1515يوجد فر   و داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال -
الــــرؤو  املرقمــــة و متوســــ  درجــــات طــــالب اجملموعــــة  يةاســــرتاتيجوفــــ   الــــ ين سيدرســــونالتجريبيــــة 
 تنمية مهارات التفنري التارو يف اختبار  التقليديةوف  الطريقة عل   ال ين سيدرسونالضابطة 
 حدود البحث:  خامسا:

 ءلرتبيـــة كـــربالمديريـــة العامـــة للالتابعـــة النهاريـــة املـــدار  احلنوميـــة يف اخلـــامس االدي طـــالب الصـــف  .2
  اء اهلنديةقض-املقدسة 

   1125 – 1126االو  للعا  الدراس  الفصل الدراس   .1
 االو ، ال اين، ال ال  –الفصو   .7

 تحديد املصطلحات:سادسا: 

 The effectاألثالالالر: أ ال: 
مقـدار التغـري الـ ي حتدثـ  طريقـة التـدريس، ويتم ـل يف نـوات  الـتعلم ( أبن :ل1116)القرشـ ، -عرف : 

  (1) ا  من خال  التعر  عل  ال اد  أو النقصان يف متوسطات درجا م لاملعرفية لدى الطلبة، ويق
الــ ي حتدثــ  اســرتاتيجية الــرؤو  املرقمــة، ويتم ــل يف نــوات   مقــدار التغــري عرفــ  الباحــ  إجرائيــا أبنــ :يو 

، ويقـا  مـن الصف اخلـامس االدي يف مـاد  التـاريخ االوري احلـدي  واملعاصـرالتعلم املعرفية لدى طالب 
 قيمة معامل حجم األثر.

  Numbered heads strategyالرؤ س املرقمة: إستاتيجية  اث يا:
  -عرفها كل من:

                                                        
 (23 ،1116)القرش ،  -1
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ل طريقــة مميــ   للتــدري  والعمــل علــ  تــ ليل الصــعوابت، يقســم فيهــا  ( أبهنــا:Matiru،1995)مــاتريو
 ـ  كـل طالـ  رقمـال ( طالب، ويت5- 7الطلبة إىل جمموعات يرتاوح عدد الطلبة يف اجملموعة الواحد ، )

شـــرا  املـــدر ، ولنـــل طالـــ  دور خـــاص بـــ ، ويشـــرتك اجلميـــ  يف الوصـــو  إىل احلـــل، واهلـــد  معينـــال إب
 .(7)املشرتك هو جناح اجملموعة بناملها إلمتا  واج  حمدد

 الباح  إجرائيا أبهنا: و يعرفها
ـــتعلم التعـــاوين   إىل جمموعـــات غـــري ، يـــتم خالهلـــا تقســـيم عينـــة البحـــإســـرتاتيجية مـــن اســـرتاتيجيات ال

رقمــال يف اجملموعـات  طالــ نـل ل يعطــ ( طـالب، و 5 -7، تتنــون كـل جمموعــة مـــــن )امتجانسـة حتصـيلي
، يــدور عــن حمتــوى الــدر  وتتفــاوت ببطــرح ســؤا  علــ  الطــال املــدر ( مث يقــو  5- 2معينــال يــرتاوح )

ر كـــل حســ  جمموعتـــ  لنـــ  نوعيــة األســـئلة يف الســهولة والصـــعوبة مــ  إعطـــائهم الوقــت املناســـ  للتحــاو 
عل  رقم معن فريف  املرقمون بـنفس  املدر يتأكدوا من أن كل فرد يف اجملموعة يعر  اإلجابة، مث ينادي 

ومـــــن مث تنـــــاقش االجـــــاابت مجاعيـــــا للتوصـــــل لالجابـــــة  الـــــرقم أيـــــديهم ويقـــــدموا إجـــــاابت للصـــــف كنـــــل،
 الصحيحة.

 اثلثا: م ارات الرفكري الرارخيي: 
أبهنـــا: املهـــارات الـــي ينتســـبها املتعلمـــون مـــن دراســـتهم للتـــاريخ مبـــا  Wikipediaموســـوعة -عرفتهـــا:

يســاعدهم علــ  فهــم التــاريخ فهمــا  صــحيحا  وشــامال  مــن خــال  النظــر املتأمــل يف أحــداث املاضــ  والــرب  
ية بينها وبن احلاضر واحلنم هلا أو عليها أو اكتشا  آاثرها أو مبع  آخر تفسـري وحتليـل األحـداث املاضـ

(6). 
املهــارات الــي ميتلنهــا طــالب الصــف اخلــامس  التعريــف اإلجرائــ  ملهــارات التفنــري التــارو : جمموعــة

االدي وترمجتها أثناء دراسة األحداث التارويـة مبـا مينـنهم مـن فهـم التسلسـل الـ مين ل حـداث واسـتيعا م 
تنــــاو  املصــــادر امل تلفــــة لتحديــــد  ن طريــــ  البحــــ  التــــارو  يفعــــللقضــــاا التارويــــة والفهــــم الــــواع  هلــــا 

 التحليالت والتفسريات املنطقية وإصدار األحنا  يف ضوء األدلة.
 دراسات سابقة -الفصل الثاني:

 (:2112الفتلي، )دراسة 
  -أثــر االستقصــاء العلمــ  )اجلمــاع ( والــرؤو  املرقمــة علــ  األداء العملــ  لــدى طلبــة قســم الفيــ اءل 

الدراســة يف مجهوريــة العــرا ، جامعــة القادســية. وهــدفت إىل التعــر  علــ  اثــر كليــة الرتبيــة ل أجريــت هــ ه 
الـرؤو  املرقمـة( علـ  األداء العملـ  لـدى  -است دا  إسرتاتيجيتن للتعلم التعـاوين )االستقصـاء اجلمـاع  

 ومت اختيــار شــعبة عشــوائيا مــن بــن شــعبتن حيــ جامعــة القادســية،  -كليــة الرتبيــة   –طلبــة قســم الفيــ اء 

                                                        
7- Matiru, 1995: 123. 
6- Wikipedia, 2007. 
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وفـ  طريقـة االستقصـاء اجلمـاع  علـ  ، اجملموعة التجريبية األوىل الـي تـدر  قسمت إىل ثالث جمموعات
واجملموعـة ال ال ـة  تدر  املاد  نفسها عل  وف  طريقة الرؤو  املرقمة تعمل معـا،واجملموعة التجريبية ال انية 

تفـــو  طلبـــة )اجملموعـــة التجريبيـــة هـــ  وكانـــت نتـــائ  الدراســـة  الضـــابطة تـــدر  املـــاد  ابلطريقـــة االعتياديـــة،
وفــ  طريقــة )االستقصــاء اجلمــاع ، الــرؤو  املرقمــة( علــ   درســوااألوىل، اجملموعــة التجريبيــة ال انيــة( الــ ين 

وفـــــ  الطريقــــة االعتياديـــــة يف االداء علــــ   درســـــواحســــ  الرتتيــــ  علـــــ  طلبــــة اجملموعـــــة الضــــابطة الــــ ين 
وفــ  طريقــة االستقصــاء اجلمــاع  علــ  علــ   األوىل الــ ين درســو العمل .وتفــو  طلبــة اجملموعــة التجريبيــة ا
 وف  طريقة الرؤو  املرقمة تعمل معال يف األداء العمل . اطلبة اجملموعة التجريبية ال انية ال ين درسو 

 (:  2112دراسة جري )
 -بتدائيـة. حتديد مهارات التفنري التارو  الالزمـة ملعلمـ  التـاريخ يف املرحلـة اال -رمت الدراسة إىل: 

 مستوى ممارسة معلم  التاريخ يف املرحلة االبتدائية ملهارات التفنري التارو 
 لفـت عينــة الدراسـة مــن عـدد مــن معلمــ  ومعلمـات التــاريخ خرجيـ  كليــات الرتبيـة األساســية، الــ ين 

غـــداد. توصـــلت يقومـــون بتـــدريس مـــاد  التـــاريخ يف املرحلـــة االبتدائيـــة يف املـــديرات العامـــة لرتبيـــة حمافظـــة ب
بلغت مهـارات التفنـري التـارو  الالزمـة ملعلمـ  التـاريخ يف املرحلـة االبتدائيـة  -الدراسة إىل النتائ  اآلتية: 

إن ممارسة معلم  التاريخ يف املرحلة االبتدائية ملهـارات التفنـري  -( مهار  موزعة عل  مخسة جماالت.65)
ملهـــر أن ممارســــة معلمـــ  التـــاريخ ملهـــارات التفنــــري  -قبـــو .التـــارو  بنحـــو عـــا ، م يرتــــ ِّ إىل املســـتوى امل

ملهـــر أن ممارســـة معلمـــ   -التـــارو  يف جمايل)التسلســـل الـــ مين، قـــدرات البحـــ  التـــارو (، كـــان مقبـــوال .
التــــاريخ ملهــــارات التفنــــري التــــارو  يف جمــــاالت )الفهــــم واالســــتيعاب التــــارو ، وجمــــا  التحليــــل والتفســــري 

 .(5)ل القضاا التاروية واختا  القرار ضئيل بشنل عا ( التارو ، وجما  حتلي
 منهجية البحث وإجراءاته -الفصل الثالث:

 :Experimental Designالتصميم التجريبي أوال: 
االختيــار أتبــ  الباحــ  التصــميم التجــرييب  ا الضــب  اجل ئ )جممــوعتن جتريبيــة وجمموعــة ضــابطة(  ات 

ا  لظـرو  البحـ  ومينـن توضـيح التصـميم التجـرييب للدراسـة ابلشـنل البعـدي الـ ي وجـده مالئمـو   القبل
 اآلة: (2رقم )

 اختبار بعدي املتغري املستقل اختبار قبل  اجملموعة
 الرؤو  املرقمةإسرتاتيجية  مهارات التفنري التارو  التجريبية

 

 مهارات التفنري التارو 

                                                        
 .1121جري،  -5
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 الطريقة االعتيادية )التقليدية( الضابطة

 التجرييب للبح  ( التصميم2)شنل 
 يف ضوء ه ا التصميم، قسم الباح  جمموعات البح  عل  جمموعتن جتريبية وجمموعة ضابطة، 

 ثانيا: مجتمع البحث وعينته:

 جمرم  البح   -أ
تنون جمتم  البح  من طلبة الصف اخلامس االدي الدارسن ملاد  التاريخ االوري احلدي  واملعاصر 

كــربالء ديريــة تربيــة    التابعــة مل  (1125 -1126عداديــة النهاريــة للبنــن للعــا  الدراســ  )يف املــدار  اال
 .قضاء اهلندية-املقدسة
  The Research Sampleعينة البح   -ب

 بصور  قصدية ل سباب اآلتية:اعدادية الرجيبة للبنن قا  الباح  ابختيار 
الباحــ . احتوائهــا علــ  وســائل ومســتل مات التجربــة.  إبــداء إدار  املدرســة اســتعدادا  اتمــا  للتعــاون مــ 

وجــود شــعبتن للصــف اخلــامس االدي وهــ ا يســاعد الباحــ  علــ  اختيــار العينــة والتنــافؤ بــن اجملمــوعتن 
( شــعبة، فاختــار 1.وقد وجــد الباحــ  أن عــدد شــع  الصــف اخلــامس االدي يبلــو )والضــابطةالتجريبيــة 

 ابسـرتاتيجية الـرؤو  املرقمـة وشـعبةدر  سـتاجملموعـة التجريبيـة الـي بصور  عشـوائية، لتنـون الشـعبة )ب( 
( طالبـا  بواقـ  43)أ( اجملموعة الضابطة الـي تـدر  ابلطريقـة االعتياديـة، وقـد بلـو عـدد طـالب الشـعبتن )

ـــة )ب( و)76) ـــة )أ( وقــد اســ77( طالبــا  يف شعبـــــــــــــــــــــ تبعد الباحــ  الطــالب الراســبن ( طالبــا  يف شعبـــــــــــــــــــ
( طالبــا  للمجموعــة 71( طالبــا  بواقــ  )41(، وبــ لك أصــبح عــدد إفــراد عينــة البحــ  )3البــالو عــددهم )
 ( يوضح  لك2( طالبا  للمجموعة الضابطة واجلدو  )71التجريبية، و)
 (عدد الطالب )عينة البح ( موزعن عل  شعبتن2اجلدو  )

ب قبـل عدد الطال الشعبة اجملموعة
 عدد الطالب بعد االستبعاد عدد الطالب الراسبن االستبعاد

 71 6 76 ب التجريبية
 71 7 77 أ الضابطة
 41 3 43  اجملموع

وان ســــب  اســــتبعاد الطــــالب الراســــبن يف النتــــائ  النهائيــــة فقــــ  هــــو امــــتالكهم خــــربات ســــابقة عــــن 
ت سـتؤثر يف دقـة النتـائ ، إ ا أبقـ  علـيهم يف املوضوعات الي سيدرسها الباح  يف التجربـة، وهـ ه اخلـربا

  .داخل الصف حفاملا  عل  النظا  املدرس 
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  ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث:
حرص الباح  قبل الشروع ابلتجربة عل  تنافؤ طالب جمموعّي البح  إحصائيا  يف بعب املتغريات 

ســالمة التجربــة ودقــة نتائجهــا، وهــ ه  الــي أشــارت اليهــا األدبيــات والدراســات الســابقة والــي قــد تــؤثر يف
 املتغريات ه :

 .ال كاء - أ
 االختبار القبل  ملهارات التفنري التارو . - ب

 درجات اةربار ال كاء -ا
وهو اختبار غري لغوي يقيس قابلية الفرد احلالية ونشاط  العقل    است د  الباح  اختبار رافن لل كاء

عداد كبري  ويف وقت واحد، زاد  عل  استشار  بعب اخلرباء كما أن  يالئم الفئة العمرية لعينة البح  وأب
 (4)واملت صصن يف  لك. 

طبـ  الباحــ  االختبـار علــ  جممــوعي البحـ  حيــ  بلـو متوســ  درجــات طـالب اجملموعــة التجريبيــة 
(، يف حــــــن بلــــــو متوســــــ  درجــــــات طــــــالب اجملموعــــــة الضــــــابطة 8.965( واحنــــــرا  معيــــــاري )19.77)
( يبــن  لــك، وعنــد اســتعما  االختبــار التــائ  لعينتــن 7(،وملحــ  )22.86يــاري )( واحنــرا  مع19.84)

(، وهـ  اصـغر 58( وبدرجـة حريـة )1.15( ومبستوى داللـة )1.293مستقلتن ملهر إن القيمة االسوبة )
(، وهــ ا يــد  علــ  أن اجملمــوعتن التجريبيــة والضــابطة متنافئتــان يف 1.111مــن القيمــة التائيــة اجلدوليــة )

 يوضح  لك.  (1بار ال كاء وجدو  )اخت
 (املتوس  احلساي واالحنرا  املعياري والقيمة التائية الختبار ال كاء1دو )اجل
املتوســــــــــــــ   العينة اجملموعة

 احلساي
 االحنرا 
 املعياري

درجـــــــــــــــــــــة 
 احلرية

مســـــــــــــــتوى  القيمة التائية
 الداللة 
 اجلدولية االسوبة 1،15

 غري دالة 1،111 1.293  58  8.965 19.77 71  التجريبية
 22.86 19.84 71  الضابطة

 اةربار م ارات الرفكري الرارخيي ال بلي -1
ط ب  الباح  اختبار مهارات التفنري التارو  عل  عينة البح  لقيا  ما ميتلن  الطلبة مـن مهـارات 

 تطبيــ  التجربــة علــ  طــالب التفنـري التــارو  يف األســبوع األو  مــن الفصــل الدراســ  األو  قبـل البــدء يف
اجملمـــوعتن التجريبيـــة والضـــابطة، إ  مجعـــت اســـتجاابت الطلبـــة علـــ  االختبـــار وحســـ  املتوســـ  احلســـاي 

( ومتوسـ  درجـات اجملموعـة 19577لدرجات طلبة اجملموعتن فبلـو متوسـ  درجـات اجملموعـة التجريبيـة )
ن ابسـتعما  االختبـارات لعينتـن مسـتقلتن (، وبعد اختبار داللة الفـر  بـن املتوسـط377,19الضابطة )

                                                        
 .41،ص 2987الداب ،  -4
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( عند مستوى 1( أقل من قيمة التائية اجلدولية البالغة )1.727متساويتن تبن أن القيمة التائية االسوبة )
 (.7(، وه ا يد  عل  تنافؤ اجملموعتن يف ه ا املتغري كما يف اجلدو  )58( ودرجة حرية )1.15داللة )

ي واالحنـــــــرا  املعيـــــــاري والتبــــــاين والقيمـــــــة التائيــــــة االســـــــوبة واجلدوليـــــــة (املتوســـــــ  احلســــــا7جــــــدو  )
 للمجموعتن التجريبية والضابطة يف مهارات التفنري التارو  القبل .

حجم  اجملموعة 
 العينة 

املتوس  
 احلساي 

االحنرا   التباين
 املعياري 

درجة 
 احلرية 

الداللة  القيمة التائية
عند 

مستوى 
1.15 

 اجلدولية  السوبة ا

 غري 1   1، 727  58  9، 2239  81، 991 177,19 71 التجريبية 
 8، 2388 44، 36 377,19 71 الضابطة  دالة

 رابعا: املتغريات الدخيلة االخرى التي قد تؤثر يف التصميم التجريبي للبحث:
بحـ  يف املتغـريات الـي تـؤثر يف زاد  عل  مـا تقـد  مـن إجـراءات التنـافؤ اإلحصـائ  بـن جممـوعي ال

 التجربـة لـ االباح  ضب  بعب املتغريات الدخيلـة الـي يعتقـد أنـ  تـؤثر يف سـالمة  التابعة حاو املتغريات 
  ار ى الباح  ضرور  حتديد ه ه

 -املتغريات وه :
 :النضج -3

 ينــن لــ  اثــر يف ملــا كانــت مــد  التجربــة واحــد  للمجمــوعتن التجريبيــة والضــابطة فــأن هــ ا العامــل م
  .البح  احلايل

 اال داثر الرجرييب: -2
طالب اجملموعتن الدوا  أو انقط  عن ، أو انتقـل إىل مدرسـة أخـرى طيلـة مـد   أحدم لدث أن ترك 

 التجربة، عدا حاالت الغياب الفردي الي تعرضت إليها جمموعي البح  بصور  متساوية تقريبا .
 :احلوادث املصاحبة -3

ر  طالب اجملموعتن التجريبية والضابطة إىل أي حوادث أو ملرو  تعرقل سري التجربة أو تؤثر م يتع
 فيها ل ا أمنن تفادي اثر ه ا العامل.

 :أد ات ال ياس -4
)التجريبيــة والضــابطة( لقيــا   اجملمــوعتناســتعمل الباحــ  أدا  قيــا  واحــد  وهــ  )االختبــار( لنــال 

 ختبار ابملوضوعية والصد  وال بات.التاروية وقد اتسم االاملهارات 
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 اثر اإلجراءات الرجريبية: -5
 عمل الباح  عل  احلد من أثر ه ا العمل املتم ل ابآلة:

 سرية التجربة: - أ
حـــرص الباحـــ  علـــ  ســـرية البحـــ ، ابالتفـــا  مـــ  إدار  املدرســـة،عل  عـــد  إخبـــار الطـــالب بطبيعـــة 

عاملتهم مما يؤثر ه ا يف سالمة نتائ  البح ، وقـد البح ، وهدف ، ولن  ال يغري الطلبة من نشاطهم وم
 قد  الباح  عل  أسا  أن  مدر  جديد. 

 مد  التجربة: -ب
 املوافــــــــــــــ  الــــــــــــــ الاثء كانـــــــــــــت مــــــــــــــد  التجربــــــــــــــة متســــــــــــــاوية جملمــــــــــــــوعي البحـــــــــــــ  إ  بــــــــــــــدأت يــــــــــــــو 

  2/1125/ 6املواف   ال الاثءوانتهت يو   1126/ 21/ 18
 :املاد  الدراسية -ج

( واملقـــرر 1125-1126ب التـــاريخ األوري احلـــدي  واملعاصـــر للعـــا  الدراســـ  )اعتمـــد الباحـــ  كتـــا
 تدريس  من قبل وزار  الرتبية وكانت املاد  الدراسية موحد  جملموعي البح .

 :منان التجربة -د
طبقـــــت التجربـــــة علـــــ  اجملمـــــوعتن )التجريبيـــــة والضـــــابطة( يف مدرســـــة واحـــــد ، يف صـــــفو  متجـــــاور  

 والتهوية وعدد املقاعد ونوعها وحجمها ولوهنا. الشبابيك واإل ر  ساحة عدداملومتشا ة من حي  
 املدر )الباح ( -هـ

 واملوضوعية ألندر  الباح  نفس  جمموعي البح  وه ا يضف  عل  نتائ  التجربة درجة من الدقة 
ى إىل متنـن ختصي  مـدر  لنـل جمموعـة قـد جيعـل مـن الصـع  رد النتـائ  إىل املتغـري املسـتقل، فقـد تعـ  
 أحد املدرسن من املاد  أك ر من األخر أو إىل صفات  الش صية أو غري  لك من العوامل. 

 الوسائل التعليمية: -و
كانــت تتم ــل يف   البحــ  إ حــرص الباحــ  علــ  اســتعما  وســائل تعليميــة بشــنل متســاو جملمــوعي 

 طة.ياستعما  السبور  واخلر 
 : توزي  احلص  -ز

( 6  األســبوع  املطبـــ  يف املدرســـة مـــ  تغيــري طفيـــف فيـــ ، إ  در  الباحـــ  )اعتمــد الباحـــ  اجلـــدو 
   لك.( يوضح 6( حصة لنل جمموعة واجلدو  )1حص  يف األسبوع بواق  )

 توزي  احلص (6جدو  )

 احلصة        
 ال ال ة ال انية اليو 

 اجملموعة الضابطة  اجملموعة التجريبية  األحد
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 خامسا: اداة البحث:

 أ ال حتديد املاد  العلمية )احملروى(:
حدد الباحـ  املـاد  العلميـة املشـمولة ابلبحـ  الـي درسـت لطـالب اجملمـوعتن )التجريبيـة والضـابطة( 
مــــن مفــــردات كتــــاب التــــاريخ االوري احلــــدي  واملعاصــــر املقــــرر لطــــالب الصــــف اخلــــامس االدي، الطبعــــة 

 (   وقد اشتملت عل  الفصو  اآلتية:1122ل ال ة(،سنة))ا

   ومشل:2389ال ور  الفرنسية الفصل األو : 
 - بليــون بــو برت وال ــور  الفرنســية  -موقــف الــدو  األوربيــة مــن ال ــور  الفرنســية. -مقــدمات ال ــور  

 نتائ  ال ور  الفرنسية -مؤمتر فينا  -حنومة االدار  
الوالات املتحد  االمرينية عن االستعمار الربيطاين وطبيعة نظامها السياس  الفصل ال اين: استقال  

طبيعــــة النظــــا   -ال ــــور  األمرينيــــة واســــتقال  الــــوالات املتحــــد  األمرينيــــة  -: ، ومشــــل2335-2845
  2845-2842احلرب األهلية األمرينية  -السياس  يف الوالات املتحد  األمرينية.

 -يف أوراب  2871ثــــورات عــــا   -:راب خــــال  القــــرن التاســـ  عشــــر، ومشـــلالفصـــل ال الــــ : ثـــورات او 
 ال ور  الصناعية -  يف أوراب2868ال ورات القومية لعا  

 ب. صوغ االغراض السلوكية: 
صا  الباح  االهدا  السلوكية يف ضوء االهدا  العامة واالفنار الرئيسـية التـوى املوضـوعات وقـد 

( Bloomوقــد اعتمــد الباحــ  علــ  تصــنيف بلــو  ) (6) ا  ملحــ اجرائيــ اســلوكي اهــدف (211)بلغــت
ــــــــــ  و  ،(Understandingالفهــــــــــم ) ،(Knowledgeســــــــــتوات املعرفــــــــــة )ملللمجــــــــــا  املعــــــــــريف  التطبي

(Application) . الهــــــدا  الســــــلوكية علــــــ  جمموعــــــة مــــــن اخلــــــرباء مــــــن  وي اخلــــــرب  اوقــــــد عرضــــــت
صـياغتها ومـدى مت يلهـا  هم حو  مدى وضوحؤ والنفسية لتعر  ارا ةوالت ص  يف قسم العلو  الرتبوي

للمجـا   الـ الثالتجربـة وصـحة تصـنيفها علـ  املسـتوات   ملوضوعات االتـوى الدراسـ  الـ ي تشـمل
 .(BLOOM) املعريف لتصنيف بلو 

 ج. إعداد اخلطط الردريسية:
  التـــاريخ األوري احلـــديتدريســـية جملمـــوعي البحـــ  علـــ  وفـــ  حمتـــوى كتـــاب  طـــاخط أعـــد الباحـــ 

ـــاملقــرر للعــا  الدراسواملعاصــر  منهــا ( ابالســتناد اىل االغــرا  الســلوكية الــي اعــدت،  125 -1126) ــــــــــ
مـن هـ ه امنـو جن ابالعتماد عل  األدبيات واملصادر املتوافر  حـو  اسـرتاتيجية الـرؤو  املرقمـة، عرضـت و 

ي وضـعت مـن أجلهـا، ويف ضـوء لبيــان مـدى حتقيقهـا ل هـدا  الـ املت صصـناخلط  علـ  جمموعـة مـن 
 .(5)النهائية ملح  مالحظا م وتوجيها م اجريت بعب التعديالت عليها لتأخ  صيغتها

 اجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطة  اخلميس
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 :اعداد االةربار. د
ملـا كانـت الدراسـة احلاليـة تتطلـ  إعـداد اختبــار لقيـا  مهـارات التفنـري التـارو  عنـد طـالب الصــف 

تنميــة مهــارات التفنــري التــارو ،  املرقمــة يفتيجية الــرؤو  اخلــامس االدي)عّينــة الدراســة( ملعرفــة اثــر اســرتا
( فقـر . وقـد 61ولعد  وجود اختبار جاه ، ومناس  للدراسـة احلاليـة، اعـد الباحـ  اختبـارا  يتنـون مـن )

روعـــ  يف إعــــداد الفقــــرات أن تقــــيس املهــــار  الــــي ضـــمتها قائمــــة املهــــارات و شــــاملة التــــوى املــــاد  املقــــرر 
اتريــخ اوراب احلــدي  وملعاصــر، متســما  ابلصــد  وال بــات واملوضــوعية،  –ينــة البحــ  تدريســها للطــالب ع

 وقد مّر ه ا االختبار يف مرحلة بنائ  صطوات، أبرزها:
 حتديد مهارات التفنري التارو : - أ
إنَّ أو  خطو  يف بناء االختبار التفنري التارو  ه  حتديد مهارات التفنري التارو  وض  أسئلة  -2
بار هلا من طري  وصف دقي  للسلوك ال ي يتوق  مـن الطلبـة أن ينونـوا قـادرين علـ  أن يـؤدوه بعـد االخت

االنتهــــاء مــــن عمليــــة التعلــــيم.، ولينــــون مالئمــــا  هلــــد  الدراســــة، مت لــــت بعرضــــ  علــــ  عــــدد مــــن اخلــــرباء 
أســـفر  لـــك  املت صصـــن يف العلـــو  الرتبويـــة والنفســـية وطرائـــ  التـــدريس إلبـــداء رأيهـــم يف صـــالحيت ، وقـــد

 اإلجراء عن ح   وإضافة بعب الفقرات وتعديلها.
االختبـــار يف البحـــ  هـــو قيـــا  مقـــدار تنميـــة مهـــارات التفنـــري   االختبـــار: هـــدحتديـــد هـــد   -1

التــــارو  الــــي ضــــمتها الفصــــو  ال الثــــة األوىل مــــن مفــــردات املــــنه  املقــــرر ملــــاد  التــــاريخ األوري احلــــدي  
 واملعاصر.

التفنري اترو ، الـ ي يتنـون مـن  تاختبار مهاراختبار: صا  الباح  فقرات صياغة فقرات اال -7
( فقــــر  موزعــــة علــــ  مخســــة جمــــاالت هــــ : التسلســــل ال مــــاين واملنــــاين اإلحــــداث التارويــــة، الفهــــم 61)

ر.، واالستيعاب التارو ، والتفسري والتعليل التارو ، البح  التارو ، حتليل القضاا التاروية واختا  القـرا
وقد حرص الباح  عل  أن تغط  مجي  املهارات، وان تضـم مفـردات االتـوى الدراسـّ ، وأّن متتـاز ابلدقـة 

 واالقتصاد يف الوقت واجلهد، وتقلل االختالفات املمننة بن أحنا  املقومن 
يعد الصد  الظاهري أحد أنواع الصد ، ومن الوسـائل الفضـل   من صالحية الفقرات:التحق  -6  
 راج الصــد  الظــاهري هــ  تقــدير مــن اخلــرباء وامل تــربات وامل تصــن ملــدى مت يــل فقــرات االختبــار الســت

( وقـد مت عـر  اختبـار مهـارات التفنـري التـارو  37، 1112للصفة املراد قياسها )العجيل ، والطرلـ : 
معرفــة صــالحية علــ  جمموعــة مــن الســاد  اخلــرباء وامل تصــن يف القيــا  والتقــومي وطرائــ  التــدريس  ــد  

 مهارات التفنري التارو ، وعدد الفقرات الصاحلة إ  حصلت عل  نسـبة اتفـا  فقرات االختبار يف قيا 
%( من عدد من اخلرباء وب لك قبلت أغلبية الفقرات م  تعديل بعب الفقرات الـي عـدت صـاحلة  81)

رو  ومقـدار التنميـة احلاصـلة فيهـا بعد تعديلها وب لك أصبح االختبار صاحلا  لقيا  مهارات التفنـري التـا
 (.7بعد انتهاء التجربة ملح  )

 صياغة تعليمات االختبار:  - ب
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أعّد الباح  التعليمات اخلاصـة ابإلجابـة عـن فقـرات اإلختبـار التفنـري  يـ  تنـون سـهلة وواضـحة، 
ع : التجريـــ  االســـتطال -1وتضـــمنت التعليمـــات عـــدد أســـئلة اإلختبـــار وفقراتـــ  واهلـــد  مـــن االختبـــار 

للت بـت مــن صــالحية االختبـار وملعرفــة الوقــت الــ ي تسـتغرق  اإلجابــة عــن فقـرات اختبــار مهــارات التفنــري 
التــارو  والتحقــ  مــن الوضــوح والدقــة يف االختبــار، طب ــ  الباحــ  اختبــار مهــارات التفنــري التــارو  علــ  

بغة ال بياين وبعد تطبي  االختبار من طالب اعدادية النا ( طالباَ 211العينة االستطالعية الي  لفت من )
( دقيقــة كمــا تبــن لــ  وضــوح صــياغة فقــرات االختبــار ابلنســبة لطلبــة 65تبــن أن وقــت اإلجابــة يســتغر  )

 العينة االستطالعية.
 : تحليل فقرات االختبار:سادسا

ت حللت فقرات االختبار واستبعاد الفقرات غري الصاحلة منها وكان اهلد  مـن  لـك معرفـة اسـتجااب
الطلبــة لنــل فقــر  مــن فقــرات االختبــار، وتضــمنت هــ ه العمليــة اســت راج معامــل صــعوبة الفقــرات، وقــو  

معامل صـعوبة الفقـرات وبعـد حسـاب معامـل الصـعوبة  -متي ها وفعالية البدائل اخلاطئة عل  النحو اآلة:أ
أن االختبـار يعـد جيـدا  (، وهـ ا يعـين 1.38-1.43لنل فقر  من فقرات االختبار، وجد أهنا ترتاوح بـن )

قـــــو  متيـــــ   -(.ب213، 2987( )بلـــــو : 1581- 1511إ  تراوحـــــت نســـــبة الصـــــعوبة لفقراتـــــ  مـــــا بـــــن )
الفقرات: )معامل التمي ( وبعد اسـت راج معامـل التمييـ  لنـل فقـر  تبـن أن فقـرات االختبـار مجيعهـا متتـاز 

 ( لـ لك تعـد فقـرات االختبـار مقبولـة مـن1.43ابلقدر  والتميي  بن طلبـة العينـة، إ  تـراوح معامـل متي هـا )
حي  قدر ا التميي ية وال حت   منها أي فقر .ثبات االختبار:وحلساب ثبات االختبـار اسـتعمل الباحـ  

( وهو معامل ثبات عا  جدا ، إ  1591طريقة ألفا كرونبا  الست راج ال بات للفقرات املوضوعية،، فبلو)
 (.173، 1116( فأك ر )النبهان: 1543بلو )يُعدُّ معامل ال بات جيدا  إ ا 

 تطبيق التجربة:سابعا: 
متطلبـات   يئـةعلـ  جممـوعي البحـ  بعـد  18/21/1126الـ الاثءبدأ الباحـ  بتطبيـ  التجربـة يـو  

 التجربة ومنها:
 االربعـــــاء تطبيـــــ  اختبـــــار مهـــــارات التفنـــــري التـــــارو  )القبلـــــ ( علـــــ  جممـــــوعي البحـــــ  يف يـــــو  -2
 عد تطبي  اختبار ال كاء لغر  التنافؤ.ب 19/21/1126

 إجراء عملية التنافؤ بن جمموعي البح  يف عدد من املتغريات الي مت  كرها سابقا . -1
 تنســي  اجلــدو  األســبوع  حلصــ  تــدريس التــاريخ، و لــك بت صــي  يــوم  الــ الاثء واخلمــيس -7

 مبعد  وحدتن يف األسبوع لنل شعبة )قاعة دراسية(.
 الرؤو  املرقمة. باح  اجملموعة التجريبية ابستعما  إسرتاتيجيةدر  ال -6
 أما اجملموعة الضابطة فقد درست ابلطريقة االعتيادية، الي مت تدريسها من قبل الباح  أيضا . -5
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 إسناد الساعة )احلادي عشر( صباحا ، ومت6/2/1125ال الاثء أكمل الباح  تطبي  جتربت  يو   -4
 يف آن  ليس من ختص  التاريخ لن  يتس  للباح  اإلشرا  علـ  جممـوعي البحـ املراقبة إىل مدرسن

 واحد وصحح االختبار القبل  والبعدي بنفس . 
 : الوسائل اإلحصائية:ثامنا

اال  يف معاجلة بيا ت  االحصائية SPSSنسانية االحصائية للعلو احل مة استعمل الباح  
 تقديم المقترحات والتوصياتعرض النتائج وتفسيرها و-الفصل الراب :

 أواًل: عرض النتائج:
 :الفرضية الصفرية

 اجملمــوعتن درجــات متوســطات بــن ،(1515) مســتوى عنــد إحصــائية داللــة  ات فــرو  لــيس هنــاكل
 احلســــاي املتوســــ  بلــــو حيــــ ،النهائ  االختبــــار يف التــــارو  مهــــارات التفنــــري يف( والضــــابطة التجريبيــــة)

 التائية القيمة وبلغت(، 13517) الضابطة للمجموعة احلساي واملتوس ( 79 ،11) التجريبية للمجموعة
( 1، 15) داللــة مســتوى عنــد( 1، 111) اجلدوليــة التائيــة القيمــة كانــت حــن يف( 8، 833) االســوبة
 الفرضــية تــرفب لــ لك اجلدوليــة القيمــة مــن أكــرب االســوبة التائيــة القيمــة كانــت وملــا(، 58) حريــة وبدرجــة
 طــالب درجــات متوســ  بــن( 1، 15) داللــة مســتوى عنــد إحصــائية داللــة  و فــر  يوجــد أي، ريةالصــف

  النهــائ التفنــري التــارو  ةاختبــار تنميــ يف الضــابطة اجملموعــة طــالب درجــات ومتوســ  التجريـــبية اجملموعــة
 . لك يوضح( 5) واجلدو  التجريـبية، اجملموعة احلدي  واملعاصر ولصاحل التاريخ ملاد 

املتوس  احلساي واالحنرا  املعياري والتباين لدرجات جمموعي البح  يف اختبار مهارات (5) دو ج
 التفنري التارو 

 عـــــــــــــدد اجملموعة
 أفــــــــــراد
 العينة

 املتوســـــــــ 
 احلساي

 االحنــــــــــرا  التباين
 املعياري

 درجـــــــــــــة
 احلرية

 مســــــــــــــــــــتوى التائيتان القيمتان
 الداللة

 اجلدولية االسوبة
  6، 493 115142 79،11 71 التجريبية
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  دال
 إحصــــــــــائية
 عنــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 مســــــــــــــــتوى

(15 ،1) 
 5، 494 71566 13517 71 الضابطة

 :النتائج تفسري: ثانيًا
تنميـة ابسـرتاتيجية الـرؤو  املرقمـة يف  تتفو  طالب اجملموعـة التجريبيـة الـي درسـان الباح   ويعتقد

 :االتيةاألسباب  اىل التفنري التارو  قد يعود
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طريـــ   نالتارويـــة عـــن التـــدريس ابســـرتاتيجية الـــرؤو  املرقمـــة يتـــيح للطـــالب الفرصـــة لبنـــاء معـــارفهم ا .2
عــن التفاعــل بــن الطــالب أنفســهم؛ ممــا جيعــل للــتعلم معــ   التفاعــل االجيــاي مــ  مــدر  املــاد  فضــال  

 وحاف .
فاعليـــة احلـــوار واملناقشـــة بـــن الطـــالب  اســـتعما  اســـرتاتيجية الـــرؤو  املرقمـــة يف التـــدريس زاد مـــنان  .1

تنميىـة تفنـريهم  إجيـااب يفواملدر ، مما زاد من دافعيتهم للتعلم واالنتباه للدر ، األمر الـ ي انعنـس 
 .التارو 

 ثالثًا: االستنتاجـات  
 من جتربة البح  وما أسفرت عن  من نتائ  توصل الباح  إىل االستنتاجات اآلتية:

التـاريخ االوري الرؤو  املرقمـة أسـهم يف رفـ  مسـتوى حتصـيل الطـالب يف مـاد   التدريس ابسرتاتيجية .2
 .االدي سللصف اخلام  احلدي  واملعاصر املقرر 

اخلـامس االدي لطـالب الصـف  تنمية التفنري التـارو  التدريس ابسرتاتيجية الرؤو  املرقمة ل  اثر يف .1
 .اتريخ اوراب ا حلدي  واملعاصرحنو ماد  

 لتوصيات:  رابعًا: ا
 يف ضوء نتائ  ه ا البح  واستنتاجات  خرج الباح  ابلتوصيات اآلتية:

تضــمن مــنه  طرائــ  التــدريس يف كليــات الرتبيــة موضــوعات عــن اســرتتيجيات الــتعلم التعــاوين ومــن  .2
 ضمنها )اسرتاتيجية الرؤو  املرقمة(.

اســـت دا  اســـرتاتيجيات ضــرور  تنظـــيم دورات تدريبيـــة خـــال  اخلدمـــة لتــدري  مدرســـ  التـــاريخ علـــ   .1
طرائــــ   الــــتعلم التعــــاوين يف التــــدريس ومنهــــا اســــرتاتيجية الــــرؤو  املرقمــــة وتشــــجيعهم علــــ  اســــت دا 

التــدريس واالســرتاتيجيات التعـــليمية الــي تواكــ  التطــورات احلاصــلة يف العـــملية التعـــليمية الــي تعتمــد 
ار عل  طرائ  التلقن واالست كار، عل  نشاط الطال  وتفاعل  داخل الصف وتنويعها وعد  االقتص

 هم السنوي.ئ، واعتماد  لك معيار يف تقومي اداوأيضا  االهتما  ابلوسائل واألنشطة التعـليمية
ضــــــرور  تــــــوفري املســــــتل مات الضــــــرورية للمدرســـــــن و املدرســــــات الســــــت دا  اســــــرتاتيجيات التعلـــــــيم  .7

ثلة هل ا البح  تست د  فيها متغريات اتبعة التعاوين،وه ا يق  عل  عات  االدار  املدرسية. دراسة مما
غــري الــي اســت دمت يف هــ ا البحــ  كالــ كاء والتفنــري الناقــد، وامليــو  العلميــة، واالجتــاه حنــو مــاد  

 التاريخ.
 خامسًا: املقرتحات:

 استنماال  هل ا البح ، وتطويرا  ل  يقرتح الباح  إجراء دراسات الحقة ل  م ل: 
 .االدي سيف تنمية االجتاه العلم  لطلبة الصف اخلاماملرقمة الرؤو   إسرتاتيجيةاثر  .2
 اثر إسرتاتيجية الرؤو  املرقمة مقارنة بنما ج او طرائ  تدريس اخرى. .1



 
 

194 

 13 :العدد
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: أصـــو  تـــدريس املـــواد االجتماعيـــة ملعاهـــد املعلمـــن، منتبـــة األمـــن، شـــاكر حممـــود وآخـــرون -2
 .2996، 6طالصياد للطباعة، بغداد، 

املنــــاه  للنشــــر والتوزيــــ ،  ( طــــر  تــــدريس املــــواد األجتماعيــــة، دار1111الــــرين )جامــــل، عبــــد - 1
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الرفـل  ، دار2أنواعهـا، ط –تقنيا ـا  –( التقنيـات الرتبويـة تطورهـا 1121جري، خضـري عبـا  ) -7
 للطباعة والتصميم، بغداد.

ر رافـن للمصـفوفات املتتابعـة املقننـة للعـراقين، مطبعـة  ، اختبـا 2987الداب ، ف ـري، وآخـرون، -6
 ، العرا .جامعة املوصل

دار  2(: التعلم التعاوين نظرات وتطبيقات ودراسات، ط1118سعاد ، جودت ايد واخرون ) -5
 وائل للنشر، عمان.

ئـ ، دار النتـ  والواث ،2، مبادئ القيا  والتقومي الرتبوي، ط 1112، واخرون،العجيل ،صباح -4
 بغداد.
(: ل أثـر إسـت دا  أسـلوب الـتعلم التعـاوين يف حتصـيل طالبـات 1112الغ ايل، مجيل رشـيد  ـو  ) -3

الصف ال اين معهد إعداد املعلمات يف ماد  اجلغرافية ل، رسالة ماجستري غري منشور ، جامعة بغداد، كلية 
 الرتبية إبن رشد، بغداد.

(: أثــر االستقصــاء العلمــ  )اجلمــاع ( والــرؤو  املرقمــة 1121لفتلــ ، مســاح عبــد النــرمي عبــا  )ا-8
 عل  األداء العمل  لدى طلبة قسم الفي اء ل، رسالة ماجستري غري منشور ، كلية الرتبية،جامعة القادسية.

(: ل اثــــر اســــت دا  طريقــــة التعلــــيم املــــربم  علــــ  التحصــــيل 1116القرشــــ ، اعتمــــاد حممــــد ) -9
ميـ ات الصـف االو  مبنـة املنرمـة ل، رسـالة ماجسـتري غـري منشـور ، كليـة واالجتاه حنو الراضيات لدى تل

 الرتبية، جامعة ا  القرى، منة املنرمة.
10-Matiru, M. & Schlett.(1995): “Teach Your Best Handbook For University 

Lectures”, Dissertation Abstracts International, Vol. (50), No. (7). 
11-Slavin,R. E. and others(1988): “ cooperative Learning of students 

Achievement,Education Leader ship elementary school journal,Vol. (46) Wikipedia 
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 -:المالحق

 (1ملحق )
يــــــا ت التنــــــافؤ ملتغــــــري الــــــ كاء و درجــــــات االختبــــــار القبلــــــ  والبعــــــدي ملهــــــارات التفنــــــري التــــــارو  ب

 للمجموعتن التجريبية والضابطة اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة
االختبـــــارالقبل   ال كاء ت

ملهـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
التفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
التفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

 التارو 

االختبــــار البعــــدي 
ملهــــــارات التفنــــــري 

 لتفنري التارو 

االختبـــــار القبلـــــ   ال كاء ت
 ملهارات 

 التفنري التارو   

االختبـــــــــــــــــــــــــــــــار 
 البعدي 

ملهــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
 التفنري 
 التارو 

2 75 29 63 2 79 76 72 
1 11 12 64 1 16 74 13 
7 26 75 66 7 22 23 71 
6 76 73 67 6 78 77 77 
5 61 71 61 5 29 13 73 
4 17 28 66 4 74 71 25 
3 19 66 61 3 65 77 23 
8 77 66 62 8 26 71 74 
9 76 62 61 9 62 18 11 

21 29 62 78 21 79 73 16 
22 74 72 73 22 74 61 77 
21 73 75 61 21 29 79 75 
27 14 14 74 27 75 27 72 
26 76 15 61 26 14 28 19 
25 25 16 62 25 73 9 11 
24 74 78 79 24 63 25 17 
23 75 9 73 23 62 12 12 
28 11 25 74 28 22 77 71 
29 67 72 78 29 21 73 75 
11 71 21 75 11 61 72 17 
12 15 77 73 12 76 73 14 
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11 73 29 75 11 71 18 17 
17 71 75 78 17 12 73 16 
16 71 13 72 16 67 78 14 
15 73 18 77 15 25 18 15 
14 24 72 18 14 66 19 15 
13 26 16 71 13 14 75 19 
18 62 77 65 18 22 72 72 
19 74 77 61 19 16 76 73 
71 25 71 62 71 78 71 17 

 ( مقياس مهارات التفكري التاريخي2ملحق )
الـــ ي أعـــّده الباحـــ  خضـــري عبـــا  جـــري   اعتمـــد الباحـــ  علـــ  مقيـــا  مهـــارات التفنـــري التـــارو

(1122)،التسام  ابلصد  وال بات املوضوعين ،  

 ت

 املالحظات لفقر صالحية ا جماالت التفنري التارو 
غــــــــــــــــــــري  صاحلة

 صاحلة
ل ماين واملناين لإلحداث ااجملا  األو : مهار التسلسل 

 التاروية
   

    رب  احلدث التارو  بظرو  العصر  

ميي  بن اإلحداث التاروية عق  فرتات  
    زمنية خمتلفة 

    يض  األحداث التاروية عل  خطوط زمنية  

حداث التاروية املتشا ة يف املوازنة بن األ 
    فرتات زمنية خمتلفة 

ترتي  األحداث التاروية زمنيا  من األقد   
 إىل األحدث 
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    اجملا  ال اين:مهار مهار  الفهم التارو 
لـــدد األفنـــار الرئيســــية والفرعيـــة يف احلــــدث  

 التارو  
   

    يض  عناوين للحدث التارو   

    تارو  أبسلوب جديدصياغة احلدث ال 

اســـــــــت الص املعـــــــــاين واالفنـــــــــار ل حـــــــــداث  
 التاروية

   

قـــــراءه اخلــــــرائ  التارويـــــة )ال منيــــــة واملنانيــــــة(  
 .واست راج احلقائ  املتضمنة فيها

   

يســـــــــت ل  احلقـــــــــائ  املتضـــــــــمنة يف الصـــــــــور  
 التاروية 

   

يستنت  الدرو  املستفاد  بعد دراسة احلدث  
 التارو  

   

عـرب يوازن بن إجنازات الش صـيات التارويـة  
 التاريخ

   

    ميي  بن احلقائ  واآلراء التاروية  

يوضــــــــح العالقــــــــة بــــــــن أســــــــباب ل حــــــــداث  
 التاروية ونتائجها.

   

    اجملا  ال ال : مهار التفسري والتعليل التارو 
    لدد أسباب احلدث التارو   
    ألحداث اجلارية يرب  احلدث التارو  اب 
يضــــ  تصــــورات متعــــدد  للتوقعــــات التارويــــة  

 االتملة 
   

    يّع  بطبيعة اجلّد  التارو  
    ترمجة األحداث التاروية يف صور كمية  
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    كتابة التقارير عن األحداث التاروية    
مييــ  بــن األســباب احلقيقيــة واملعلنــة للحــدث  

 التارو  
   

    ر املرتتبة عل  احلدث التارو  لدد اآلاث 
    يوضح العالقة بن األحداث التاروية  

 

يـــرب  بـــن أســـباب احلـــدث التـــارو  وبـــن اآلاثر  
 املرتتبة علي  

   

    اجملا  الراب : مهار البح  التارو 
    لدد املشنالت التاروية  
    مج  املاد  التاروية من املصادر امل تلفة 
    وتار الواثئ  املناسبة واملتصلة ابملاد  التاروية  
يوازن بن املصادر التاروية الي تفسر األحـداث  

 التاروية 
   

نقد املعلومات التاروية ابستعما  األدلة بطريقـة  
 موضوعية

   

    صياغة الفرضيات العلمية ال كية 
    اختبار صحة الفر  بطريقة موضوعية 
    احللو  الفريد  للمشنالت التارويةإجياد  

تطبيــ  النتــائ  واحللــو  الــي مت التوصــل اليهــا يف  
 حل املشنالت التاروية املعاصر 

   

ـــــة وإصـــــدار  ـــــل القضـــــاا التاروي اجملـــــا  اخلامس:مهـــــار  حتلي
 القرار.

   

    حتليل القضاا التاروية حتليال  منطقيا   
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تؤيــد صــحة القــرارات يقــد  الرباهــن واألدلــة الــي  
 التاروية 

   

    لدد اآلراء املتعدد  جتاه احلدث التارو   
    ورج ابستنتاجات جتاه احلدث التارو  
    إصدار اإلحنا  املوضوعية ل حداث التاروية  
 يتنبأ بنتائ  مستقبلية ل حداث التاروية  

 

   

 ( اختبار مهارات التفكري التاريخي3ملحق )
 تعليمات االختبار وإرشادات :

 : السال  علينم ورية ي وبركات .-ع ي ي الطال  
 أرجو التفضل ابإلجابة عل  فقرات االختبار بنل صدٍ  وموضوعية.

 فقر   موزعة عل  اربعة اسئلة وعل  وف  ما ية: (61يتنون االختبار من )
متعـــدد، ابختيـــار احلـــر  الـــ ي مي ـــل ( فقـــرات مـــن نـــوع اختيـــار مـــن 21الســـؤا  األو : يتنـــون مـــن )

 ( درجة لنل فقر  درجة واحد .21اجلواب الصحيح ووضع  داخل دائر ، جمموع درجات السؤا )
الســؤا  ال ــاين: يتنــون مــن فــرعن )أ و ب(، وتنــون اإلجابــة علــ  كــل فقــر   ســ  مــا مطلــوب يف 

( درجـة  ولنـل فقـر  )ثـالث 21)الفرع، ويف املنان امل ص  لإلجابة لنل فقر ، جمموع درجـات السـؤا  
 درجات(.

( فقـرات، وتنـون 4السؤا  ال ال : مـن نـوع االختبـارات املقاليـة  ات اإلجابـة القصـري ، يتنـون مـن )
اإلجابة عل  كل فقر   س  ما مطلوب يف كـل فقـر ، ويف املنـان امل صـ  لإلجابـة لنـل فقـر ، جممـوع 

ت( إ ا كانـت اإلجابـة اتمـة، و)درجتـان( ا  كانـت ( درجة  ولنل فقر  )ثـالث درجـا28درجات السؤا  )
االجابة غري كاملة، )درجة واحد ( إ ا كانت اإلجابة  قصـة، و)صـفر( إ ا كانـت اإلجابـة خاطئـة أو مـن 

 دون إجابة.
( فقـــرات، 11الســـؤا  الرابـــ : مـــن نـــوع االختبـــارات التنميليـــة  ات اإلجابـــة القصـــري ، يتنـــون مـــن )

   س  ما مطلوب يف كل فقـر ، ويف املنـان امل صـ  لإلجابـة لنـل فقـر ، وتنون اإلجابة عل  كل فقر 
( درجة  ولنل فقر  )ثالث درجات(، و)صفر( إ ا كانـت اإلجابـة خاطئـة أو 41) جمموع درجات السؤا 

 من دون إجابة.
الســؤا  األو : أقــرأ كــل فقــر  مــن الفقــرات بدقــة وإمعــان وضــ  دائــر  حــو  حــر  اإلجابــة الصــحيحة 

 درجات( )لنل فقر  درجة(21  مما اة: )لنل فقر 
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مبا يل : أ. إضافة أراض  جديد  لفرنسا ب.  2389مينن تل ي  أتية ال ور  الي قامت عا   .-2
مــا جــاءت بــ  مــن املبــادئ اإلنســانية كاحلريــة واإلخــاء واملســاوا . ج.مــا أنتجتــ  ال ــور  مــن نظــا  مجهــوري، 

 تفرج من التعص  الديين.ومؤسسات مت يلية دستورية د. موقفها امل
، وتتألف مـن مخسـة أعضـاء ينتـابون الرائسـة كـل 2395احلنومة الي أنشأت مبوج  دستور عا  -1

 ثالثة أشهر تسم : أ. األقلية ب. التنفي  ج. اإلدار  د. االغلبية
 هو جملس: 2395. ما امل ا  ال ي الينتم  اىل ا حلنومة الي انشأت مبوج  الدستور عا  7

 ب. النواب ج. اخلمسمائة د. اللوردات الشيو 
 . تتضح أتية االجنازات الي حققتها احلنومة الي انشأت مبوج  الدستور من خال :6

 ايقا   بليون حرب  ضد النمسا ب. تناز  النمسا لفرنسا عن ج ير  )سانت دومنغو(
ننليــ  يف حــر م ضــد ج. اجبــار بروســيا علــ  عقــد صــلح )ليمــان( مــ  فرنســا د. اتفــا  هولنــدا مــ  اال

 اسبانيا
 . حركة فنرية نشطة يف القرن ال امن عشر تنب  اىل مساؤى احلنم املطل  وتدعو اىل احلنم: -5

 أ. امللن  ب. الدستوري ج. اجلمهوري د. النياي
الرســـائل امل تومـــة ب. رســـائل عـــن االســـبان ج.  -. مــا امل ـــا  الـــ ي ينتمـــ  اىل اليقظـــة الفنريــة:ا-4

 اع   د. الدولة أ العقد االجتم
قطريـة يف مبادئهـا وأفنارهـا  -. تتضح فائـد  احلركـة الفنريـة الـي ملهـرت يف فرنسـا واوراب مبـا يلـ :ا-3

ب. دعــت اىل التمســك  قــو  اإلنســان ج. اتســمت بطــاب  الالمبــاال  لنشــر أفنارهــا د. موقفهــا املتفــرج 
 من التعص  الديين

فــر   -مــن أجــل:ا 2389ح يــران عــا   23ســس مــن . جملــس تشــريع  مت ــل الــبالد الفرنســية  -8
 الضرائ  النبري  ب. وض  دستور جديد للبالد ج. أنصا  رجا  الننيسة د. دفاعها عن حقو  البالد

جملــس الطبقــات ب. قصــر فرســاي ج. فرقــة  -. مــا امل ــا  الــ ي ال ينتمــ  اىل اجلمعيــة الوطنيــة:ا21
 الفالندرز د. املوسوعيون

 لس التشريع  ال ي انشأ يف فرنسا مبا ية:. تتضح أتية اجمل-9
 التأكيد عل  حقو  االشرا  االقطاعية. 

 ب. ابقاء اعما  الس ر  والضرائ  املفروضة عل  املطاحن واالفران.
 ج. إصدار الئحة تسم  حقو  االنسان 

 د. التميي  الطبق  يف احلصو  عل  الوملائف العامة
 عام اجلديد او االمرينيتن تسم  االستنشافات . احلركات الي بدأت ابلبح  عن ال-21

 أ.االقتصادية ب. اجلغرافية ج. التاروية د. السياسية:
 درجة )لنل فقر  ثالث درجات((21السؤا  ال اين: )

   سلسلة من ال ورات يف عد  بلدان اوربية رتبها حس  االسبقية  2871:قامت يف اوراب ا  -2أ. 
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 الرتتي  األحداث ت 
  ر  يف النمسا واجملرال و  2
  فرنسا ال ور  يف 1
  ال ور  يف بولندا 7
( 2فيما ية جمموعة من اإلحداث التاروية كل حـدث مـرتب  ابألخـر ولـ  عالقـة بـ : ضـ  رقـم ) -1

 ( أما  الفنر  الفرعية.7( أما  فنر  ال انوية، ورقم )1أما  الفنر  الرئيسة، ورقم )
 الرتتي  األحداث ت 
2 2825   
1 2815   
7 2871    

 ب.وازن بن كل من:
 اجنازات الرئيس جورج واشنطن والرئيس ابراها  لننولن: 2

 الرئيس ابراها  لننولن الرئيس جورج واشنطن  املواز ت ت
   مد  احلنم  2
   االجنازات الش صية 1
7    

 .اجنازات ال ور  الفرنسية والئحة حقو  اإلنسان1
 الئحة حقو  اإلنسان ازات ال ور  الفرنسيةاجن املواز ت  ت
2    
1    
7    

 درجة لنل فقر  ثالث درجات( 28السؤا  ال ال : اج  عن مما ية:)
  ( 2825. ما التفسري أو التحليل لسقوط ) بليون بو برت عا  2

..........................................................................................
..............................................................................................
............................................................................................. 

انون املـــدين كيـــف مينـــن اإلفـــاد  منهـــايف . يف ضـــوء دراســـتك للنتـــائ  ال ـــور  الفرنســـية يف تشـــري  القـــ1
 معاجلة املشنالت القضائية يف العصر احلاضر:
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..........................................................................................
..............................................................................................

............................................................................................ 
 ؟. ما حنمك عل  طبيعة النظا  السياس  يف الوالات املتحد  االمرينية7

..........................................................................................

..............................................................................................

............................................................................................. 
بعـــب البلــــدان  امللنـــة يف . مـــا الـــ ي مينـــن اســـتنتاج  مــــن تـــويل بعـــب النســـاء االوربيــــات منصـــ 6

 االوربية؟
..........................................................................................
..............................................................................................

............................................................................................. 
يف معـارك احلـرب يف ضوء دراستك لتـاريخ اوراب احلـدي  واملعاصـر، مـا املتوقـ  لـو أن هتلـر أنتصـر  -5

 العاملية ال انية؟
..........................................................................................

..............................................................................................
............................................................................................. 

 ( مـــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــرز النتـــــــــــــــــــــاب  2338-2321جـــــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــــاك روســـــــــــــــــــــو) دملـــــــــــــــــــــا ا يعـــــــــــــــــــــ 4
.....................................................................................؟الفرنسن

..............................................................................................

.............................................................................................. 
 (درجة لنل فقر  ثالث درجات41أكمل ما ية: ) لسؤا  الراب :ا
 مقسم اىل ثالث طبقات ه :  2389. كان اجملتم  الفرنس  قبل ثور  2

 أ...............................ب.............................ج................
هت عا ..........ابستقال  الـوالات .مسيت ال ور  االمرينية.........الي بدات عا ....... وانت1

 املتحد  االمرينية.
 (؟2382. ما اآلاثر املرتتبة عل  معركة )يورك اتون( )7

 أ...............................ب.............................ج................
 . أنقد ابألدلة املوضوعية عوامل سقوط 6

 .............................ج................أ...............................ب
  :  2825. ترت  عل  عقد مؤمتر فينا عم 5
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 أ...............................ب.............................ج................
 . ما األسباب احلقيقة للحرب االهلية االمرينية؟:4

 ....................ج................أ...............................ب.........
 . أع  ثالث صور  روية عن مظاهر ال ور  الصناعية يف اوراب:3

 أ...............................ب.............................ج................
 من دراسة التاريخ االوري احلدي  واملعاصر   .من ابرز الدرو  املستسقا8

 ......................ب.............................ج................أ.........
.أعــ  ثالثــة تصــورات حمتملــة للحــدث التــارو  اآلة )بقــاء  بليــون بــو برت يف حنــم فرنســا مــد  9

 اطو (:
 أ...............................ب.............................ج................

 ة أراء حو  سياسة االح اب السياسية يف الوالات املتحد  االمرينية. . أكت  ثالث21
 أ...............................ب.............................ج................

 )اعالن االستقال  االمرين  عن بريطانيا( عل  عد  امور:  ة.نصت وثيق22
 ...................ج................أ...............................ب..........

 . أخترب صحة أبرز الفرضيات يف الفقر  السابقة بطريقة موضوعية 21
 أ...............................ب.............................ج................

اهنـا  . قش.لقد جرت حماوالت عد  زمن امللـك لـويس السـاد  عشـر الصـالح الوضـ  املـايل غـري27
 ابءت ابلفشل.

 أ...............................ب.............................ج................
 . أع  ثالثة مصادر يف اتريخ اوراب احلدي  واملعاصر 26

 أ...............................ب.............................ج................
 ؟  2391لفرنسا مث احلرب بينهما عا  . ما أسباب عداء النمسا 25

 أ...............................ب.............................ج................
 ؟. ما ه  االاثر السلبية للحرب االهلية يف الوالات املتحد  االمرينية24

 ........أ...............................ب.............................ج........
   تسببت يف: 2395. واجهت حنومة االدار  عا  23

 أ...............................ب.............................ج................
  : 2868النمساوية عا   ة. اندالع ال ور  يف اإلمرباطوري28

 .............أ...............................ب.............................ج...
 .اعما  اجلمعية الوطنية يف فرنسا بعد سقوط الباستيل:29

 أ...............................ب.............................ج................
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  : 2871. اكت  تقريراَ عن االسباب الرئيسة لل ورات االوربية عا  11
 ..................ج..............أ...............................ب...........

 ( األهداف السلوكية بصيغتها النهائية4ملحق )

 األهدا  السلوكية
املســتوى 
الــــــــــــــ ي 
 تقيس 

غــــــــــري  صاحل
 صاحل

لتــــــــــاج إىل 
 تعديل

     جعل الطال  قادرا  عل  أن: 
     لدد السنة الي حدثت فيها ال ور  الفرنسية.-2
     يعر  مفهو  اليقظة الفنرية -1
     لدد أهم املمي ات الفنرية الي سادت غرب أوراب-7
لــــدد أهـــــم الضـــــرائ  الـــــي كانــــت مفروضـــــة علـــــ  الشـــــع  -6

 الفرنس  قبل ال ور  الفرنسية
    

     ي كر اسم أشهر كتاب للمفنر مونتسنيو -5
     يصف أوضاع الدو  األوربية يف أواخر القرن ال امن عشر-4
     ة الفنرية للننيسة واحلنومةيعلل انتصار اليقظ-3
     يبن اثر اليقظة الفنرية يف فرنسا -8
يبــن أهــم مـــا امتــازت بــ  احلالـــة االقتصــادية واملاليــة لفرنســـا  -9

 قبل ال ور  الفرنسية
    

     يعدد طبقات اجملتم  الفرنس  قبل ال ور  الفرنسية -21
     مة ميي  بن الطبقة الربجوازية والطبقة العا -22
يعلل عد  قيا  امللـك لـويس السـاد  عشـر أبي أصـالح  -21

 يف فرنسا
    

     لدد أهم عامل مساعد عل  سقوط سجن الباستيل -27
يــ كر اســم املفنــر الــ ي امــت ت الئحــة حقــو  اإلنســان  -26

 بتعاليم 
    

     يعلل هروب امللك لويس الساد  عشر من قصره -25
ط سجن الباستيل عل  ان  رم  لسقوط يناقش فنر  سقو  -24

 النظا  
    

يوضـ  األســا  الــ ي قـا  عليــ  الدســتور الســنة األوىل يف  -23
 فرنسا
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     يبن االختال  بن اجلمعية الوطنية واجلمعية التشريعية -28
     يوضح أهم مشنلة واجهت اجلمعية التشريعية -29
     ال ور  الفرنسية يعلل وقو  ملك النمسا ليوبولد ضد -11
     لدد زمن انب ا  املؤمتر الوطين يف فرنسا -12
     يبن أسباب التحالف األوري األو  ضد فرنسا  -11
     يسم  خطي  ال ور  الفرنسية -17
     يوضح أن ال ور  الفرنسية كانت ثور  اقتصادية -16
     يعر  صلح النوننوردا  -15
     نصي   بليون إمرباطور عل  فرنسالدد اتريخ ت -14
     ي كر أو  دولة قاومت  بليون  -13
يــ كر املعركــة الــي انتصــر فيهــا  بليــون علــ  النمســا عــا   -18

2815  
    

     يعلل جتدد احلرب بن اننلرتا وفرنسا بعد صلح امبيان -19
     ي كر إطرا  معاهد  تلست -71
ي فـــر  عليهــــا  بليــــون احلصــــار يتعـــر  علــــ  الدولــــة الــــ -72

 القاري
    

     يعلل ملا ا تضررت روسيا من احلصار القاري -71
     لدد أو  خسار  عسنرية تلقاها  بليون -77
     لدد سب  تراج  جيش  بليون من روسيا -76
     ي كر املعركة الي قض  فيها عل   بليون  -75
       األوربية قبل ال ور  الفرنسيةيصف الطاب  املمي  للحيا -74
     يوضح الغر  من انعقاد مؤمتر اليبا  -73
     للل مسألة انضما  فرنسا إىل احللف الرابع  -78
     يسم  اجل ير  الي نف  إليها  بليون  -79
     ي كر الغر  من انعقاد مؤمتر فيينا -61
     اي كر عدد سنوات تواجد هولندا ببلجين -62
للـــل قـــو  مرتنيـــو )ليســـت احلريـــة هـــ  الـــي حتتـــاج أليهـــا  -61

 الدو  األوربية وإمنا السال (
    

     ي كر السنة الي خل  فيها شار  العاشر من العرش -67
    يســــم  البلــــد  الــــي اكتشــــف فيهــــا هــــروب امللــــك لــــويس  -66
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 الساد  عشر
       2392لدد األطرا  الي أصدرت منشور بلت  عا   -65
     يبن مع  مبدأ التعويب  -64
     يوضح عبار  )الدولة أ (.  -63
     يشرح نظرية احل  اإلهل  يف احلنم.  -68
     للل أسباب إصدار امللك حاشية الرسائل امل تومة.  -69
     يبن أسباب فر  الضرائ  الن ري  عل  الطبقة العاملة.  -51
     لوبيديون. يعر  االنسن -52
     يعدد طبقات اجملتم  الفرنس .  -51
     يعّر  الفي يوقراطيون.  -57
     يعّر  روشيلو.  -56
     يعّر  اهلينونت.  -55
     يبن أسباب القبو  مبعاهد  تراخت.  -54
     ي كر املشاكل الي خلفها لويس الساد  عشر.  -53
  الفرنســ  إىل امللنــة مـــاري يعلــل أســباب كراهيــة الشــع -58

 انطوانيت. 
    

     يبن أسباب التصويت ابلطبقة ال ابلرأ .  -59
     يوضح الئحة حقو  اإلنسان.  -41
     يصف سجن الباستيل.  -42
ـــــويس الســـــاد  عشـــــر يف اجلمعيـــــة  -41 ـــــن إجابـــــة امللـــــك ل يب

 الوطنية. 
    

     يعّر  املهاجرين.  -47
ــــة الدســــتور املــــدين لرجــــا  يفّســــر إصــــد -46 ار اجلمعيــــة الوطني

 الدين. 
    

لّلل أسباب طلـ  اجلمـاهري صلـ  امللـك لـويس السـاد   -45
 عشر. 

    

     يوضح طبقة اليعاقبة.  -44
     . 2392يوضح إعالن فرنسا احلرب عل  النمسا عا   -43
     . 2392يصف فحوى منشور بلت  ال ي صدر عا   -48
     د واجبات املؤمتر الوطين. لد -49
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     يشرح نظرية احلدود الطبيعية.  -31
     يعلل سياسية الشد  الي أعلنها اليعاقبة.  -32
     يوضح انفراد روبسبري يف احلنم.  -31
     يشرح اخلدمات الي قا   ا املؤمتر الوطين لفرنسا.  -37
     صر. يبن ملا ا أطل  عل  كارنو منظم الن -36
     لدد بنود معاهد  كوميوفور.  -35
يوضـــح أســـباب اختيـــار  بليـــون بـــو برت لقيـــاد  اجلــــيش  -34

 الفرنس . 
    

     يعلل مشاركة العراقين يف حترير مصر من الغ و الفرنس .  -33
     ي كر ان  بليون كان ابرّا  مببادئ ال ور  الفرنسية.  -38
     بليون ابنقالب عل  حنومة اإلدار . يشرح كيف قا    -39
     ي كر أطرا  صل  لونفيل.  -81
      . 2811يشرح أسباب انعقاد معاهد  اميان سنة  -82
     لدد كيف مت االتفا  يف معاهد  اميان.  -81
     يشرح عالقة  بليون ابلبااب.  -87
     . ي كر السنة الي أصبح فيها  بليون امرباطورا   -86
     يعدد أطرا  التحالف ال ال  ضد فرنسا.  -85
     يصف معركة اوم.  -84
     ي كر نتائ  معركة اوسرتليت .  -83
     يعلل أسباب احلصار القاري عل  بريطانيا.  -88
     يوض  إصدار  بليون مرسو  برلن.  -89
صـدر مرسـو  للل رد  فعل بريطانيا جتـاه  بليـون عنـدما أ -91

 برلن. 
    

     يشرح فشل مشروع احلصار القاري.  -92
     يوضح أسباب تدهور العالقة بن  بليون واالسنندر.  -91
     ي كر أطرا  التحالف الراب .  -97
     يبن هد  التحالف الراب .  96
     ي كر نتائ  معركة األمم.  -95
     ي كر نتائ  معركة واترلو.  -94
     يشرح أسباب سقوط  بليون.  -93
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     يعّر  التوازن الدويل.  -98
     ي كر مقررات مؤمتر فيينا.  -99

     يصف حالة أوراب بعد ال ور  الفرنسية.  -211
     ي كر نصيحة مرتنيخ للملك  بويل.  -212
     يعّر  مبدأ التعويب.  -211
     ر فيينا. يصف حالة سويسرا بعد مؤمت -217
     يعّر  اجل ويت.  -216
ي كر الدو  الي أطل  عليها مملنة األراض  املن فضـة  -215

 املتحد . 
    

     يشرح سياسة امللك الساد  عشر الي انتهجها.  -214
     يشرح كيف كانت سياسة شار  العاشر. -213
     لدد بداية حركات النشف اجلغرايف  -218
     يناقش نتائ  معركة يورك اتون  -219
     يعدد اهم االح اب االمرينية املؤثر  يف احليا  االمرينية -221
ـــــــوالات  -222 يشـــــــرح دور جـــــــورج واشـــــــنطن يف اســـــــتقال  ال

 املتحد  االمرينية 
    

     يعلل اسباب احلرب االهلية االمرينية  -221
يف التــــداو   ينـــاقش دور االحـــ اب السياســـية االمرينيـــة -227

 السلم  للسلطة 
    

     عل  اخلريطة موق  والية تنسا   -226
     يعدد سلطات النونغر  االمرين   -225
     احل ب اجلمهوري االمرين   -224
     يعر  مفهو  ال ور  الصناعية  -223
     يناقش اسباب قيا  ال ور  الصناعية يف اننلرتا -228
     لقمصان احلمر يعر  مجعية ا -229
      2868يعلل اندالع ال ور  يف االمرباطورية النمساوية  -211

اسـرتاتيجية  إنموذج خطة تدريسـية يوميـة للمجموعـة التجريبيـة علـى وفـق       ( 5ملحق )
 لرؤوس املرقمة  

  اخلامس االديالصف:                            التاريخ االوري احلدي  واملعاصراملاد : 
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 الشــــــــــــــــعبة:                                 اليقظة الفنريــــــــــــــــة واثرهــــــــــــــــا يف التنبيــــــــــــــــ  السياســــــــــــــــ وضــــــــــــــــوع:امل
 اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو :                                                     زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن احلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  

 الدر :                                                               التاريخ:  /  / 
 بعد االنتهاء من الدر  يتوق  أن ينون الطال  قادرا عل  أن وكية:االغرا  السل

 يعر  مفهو  اليقظة الفنرية
 يعلل ملهور تيار اليقظة الفنرية

 يسم  كبار املفنرين
 يوض  اثر آراء فولتري ومونتسينيو وروسو يف توجي  أنظار اجلماهري اىل مساوئ اجملتم  األوري.

  السياسية.لدد موق  فرنسا عل  خريطة أوراب
 يست ل  أاثر اليقظة الفنرية عل  أوراب بشنل عا  وفرنسا بشنل خاص.

 الوسائل التعليمية:
 مل   سبوري -خريطة أوراب السياسية 

 املرقمة. الدر : الرؤو سري 
املقدمة: يقو  الباح  إبجراء مقدمة قصري  الغر  منها رب  الدر  الساب  ابلدر  احلايل ولتهيئـة -

ب للـــدر  احلـــايل مســـت دما طريقـــة االلقـــاء وطـــرح بعـــب االســـئلة القصـــري  واالجابـــة عليهـــا ا هـــان الطـــال
 بسرعة

 العر :
بتقسيم الطالب اىل مخس جمموعات غري متجانسة حتصيليا وكل جمموعـة تتنـون مـن الباح  مث يقو  

 بعة، اجملموعة اخلامسة(.، اجملموعة ال انية، اجملموعة ال ال ة، اجملموعة الرااجملموعة األوىلمخس طالب وه  )
 (. أي أن 5-2برتقيم الطالب يف كل جمموعة من اجملامي  اخلمسة من )الباح  يقو  
 (.2الطال  االو  يف اجملموعة االوىل يخ  الرقم ) -
 (.1الطال  ال اين يف اجملموعة االوىل يخ  الرقم ) -
 (.7الطال  ال ال  يف اجملموعة االوىل يخ  الرقم ) -
 (.6ال  الراب  يف اجملموعة االوىل يخ  الرقم )الط -
 (.5الطال  اخلامس يف اجملموعة االوىل يخ  الرقم ) -

 وتنون االرقا  م بت  عل  قبعة يرتديها الطال ، ولنل جمموعة لون حمدد.
شهدت اوراب وفرنسا حتديدا، حركة فنرية نشطة يف القرن ال امن عشر ومطل  القرن ال ي /الباح  -
اخ ت تنب  اىل مساوىء احلنم املطل  وتدعواىل احلنم الدستوري واملشاركة الواسعة للطبقة العامة يف  تاله

  - لك احلنم، وقد متي ت ه ه احلركة مبمي ات ثالث:
املـــدر  رقمـــا معينـــا ان جييـــ  علـــ ، وكـــل مـــن لمـــل الـــرقم املطلـــوب يف اجملموعـــات  الباحـــ / يطلـــ 

  اجملموعة للتعاون فيما بينهم لتباد  األراء واألفنار وحتديـد اجلـواب اخلمس عليهم اإلجابة بعد مج  رؤو 
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الصحيح والدقي  بينهم، ينت  املـدر  الصـيغة النهائيـة لإلجابـة الصـحيحة،  يـ  مت ـل إجابـة كـل مـنهم 
 إجابة اجملموعة الي ينتم  إليها كل طال  وكاالة:

 االجابة ب كر او  استنتاج:( يف اجملامي  اخلمس 2/ يطل  من الطال  رقم )الباح 
( من اجملامي  اخلمـس التحـدث ابسـم اجملموعـة الـي ينتمـ  اليهـا بعـد 2يقو  الطال  ال ي لمل رقم )

 التداو  
 -ممي ات احلركة الفنرية:

اتســمت بطــاب  الســ رية  -اهنــا كانــت انســانية يف ن عتهــا ج -اهنــا عامليــة يف مبادئهــا وافنارهــا ب -ا
 ر افنارها الال عة والنقد لنش

 املدر : أحسنتم.
 ت بت األجابة الصحيحة عل  السبور .

 :ب كر تعريف النهضة الفنرية( يف اجملامي  اخلمس االجابة 1/ يطل  من الطال  رقم )الباح 
 ( من اجملامي  اخلمس التحدث ابسم اجملموعة الي ينتم  1يقو  الطال  ال ي لمل رقم )

 غاير ألسس سياسية القرن ال امن عشر يف أوراب.تيار مالنهضة الفنرية عبار  عن 
 .املدر : أحسنتم

 ت بت االجابة الصحيحة عل  السبور .
ما سب  ملهور تيار اليقظة    ( يف اجملامي  اخلمس االجابة عن:6/يطل  من الطال  رقم )الباح 

 الفنرية؟
ج/ نتيجة  ة الي ينتم .( من اجملامي  اخلمس التحدث ابسم اجملموع6يقو  الطال  ال ي لمل رقم )

 للسياسات اخلاطئة والعالقات القائمة عل  املناف .
 املدر : ابرك ي فينم.

 ت بت االجابة الصحيحة عل  السبور .
( الي حتتوي عل  جمموعة من األسئلة اخلاصة ابالتوى 2: سو  يتم توزي  أورا  العمل رقم )الباح 

االجيــاي والتعــاون فيمــا بيــنهم لتبــاد  األراء واالفنــار وحتديــد أو النشــاط الــ ي مت شــرح  لغــر  التفاعــل 
 اجلواب الصحيح والدقي ،  ي  مت ل إجابة كل منهم إجابة اجملموعة الي ينتم  إليها كل طال .

 / مــن هــم ابــرز  ( يف اجملــامي  اخلمــس االجابــة علــ  الســؤا :5/ يطلــ  مــن الطالــ  رقــم )الباحــ 
 مفنري فرنسا؟

 نتسينيو وروسو.ج/ فولتري ومو 
( من اجملامي  اخلمس التحـدث ابسـم اجملموعـة الـي ينتمـ  اليهـا حلـل 5يقو  الطال  ال ي لمل رقم )

السؤا  ولو اختلفت إجابة الطال  عن اجملموعات االخرى أو جاء أبفنار أخرى جديد  يوضـح السـب  
 وي كر تفسري  لك.

 املدر : أحسنتم.
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 ات  يف بقية األسئلة.مالحظة: يستمر املدر  ابألسلوب  
( الي حتتوي عل  جمموعة من األسئلة اخلاصـة ابالتـوى 1املدر : سو  يتم توزي  أورا  العمل رقم )

الــــ ي مت شــــرح  لغــــر  التفاعــــل االجيــــاي والتعــــاون فيمــــا بيــــنهم لتبــــاد  األراء واالفنــــار وحتديــــد اجلــــواب 
 عة الي ينتم  إليها كل طال .الصحيح والدقي ،  ي  مت ل إجابة كل منهم إجابة اجملمو 

السؤا : من يستطي  ان يؤشر ( يف اجملامي  اخلمس االجابة عل  2/يطل  من الطال  رقم ) الباح 
 عل  خريطة اوراب موق  فرنسا؟

( من اجملامي  اخلمس التحـدث ابسـم اجملموعـة الـي ينتمـ  اليهـا حلـل 2يقو  الطال  ال ي لمل رقم )
ت إجابة الطالـ  عـن اجملموعـات االخـرى أو جـاء أبفنـار أخـرى جديـد  يوضـح السؤا  االو  ولو اختلف

 السب  وي كر تفسري  لك.
 التقومي

 طرح بعب االسئلة السريعة االجابة الغر  منها معرفة مدى استيعا م للدر 
  حالة فرنسا قبل ال ور  الفرنسية( وكتابت  عل  السبور  لالطالع علي  الواج  البيي:
 يومية لتدريس موضوع التاريخ احلدي  ابستعما  الطريقة االعتيادية امنو ج خطة

 املاد  / التاريخ االوري احلدي  واملعاصر املوضوع: اليقظة الفنرية وأثرها يف التنبي  السياس 
 الصف: اخلامس األدي               اليو  والتاريخ/

 احلصة/
 منو ج الساب  األهدا  السلوكية: نفس االهدا  السلوكية يف اال

 الوسائل التعليمية: نفس الوسائل يف امنو ج اخلطة السابقة 
 عر  الدر :

 بدأ )الباح ( بعر  حماور موضوع الدر  كما ية:
 اليقظة الفنرية وأثرها يف الوع  السياس  -
 بعب كبار املفنرين الفرنسين -
 اثر اليقظة الفنرية يف فرنسا -

 يف حمتوى األسئلة اآلتية: ويت لل العر  بعب املناقشات القصري 
 ما ا تعين اليقظة الفنرية؟ 2 

 ج/ تيار مغاير ألسس سياسية القرن ال امن عشر يف أوراب.
 ملهور تيار اليقظة الفنرية؟   ما سب 1 

 ج/ نتيجة للسياسات اخلاطئة والعالقات القائمة عل  املناف .
 من هم ابرز مفنري فرنسا؟ 7 

 ج/ فولتري ومونتسينيو وروسو.
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وهنـــ ا يســـتمر )الباحـــ ( يف توجيـــ  األســـئلة واالنتبـــاه اىل إجـــاابت الطـــالب والتعليـــ  عليهـــا، وكتابـــة 
النقــاط املهمــة علــ  الســبور ، والتأشــري علــ  اخلريطــة لتعيــن بعــب املنــاط ، وهنــ ا يســري الــدر   ســ  

 طريقة االعتيادية وبتناو  املوضوع حمورا  بعد حمور ابلشرح واإللقاء.
 والتقومي:االستنتاج 

يعط  )الباح ( خالصة عامة يتب  فيها اثر اليقظة الفنرية علـ  الفنـر السياسـ  يف فرنسـا، مث تقـو  
 بتوجي  أسئلة تقوميية حو  موضوع الدر  لتتأكد من مدى استيعاب الطالب الدر  ومنها:

 ابليقظة الفنرية؟ د: ما ملقصو 2 
 : من هم ابرز مفنري فرنسا؟1 
 يقظة الفنرية؟: اوج  منج ات ال7 

 الدر  القاد  )الواج  البيي(:
 لدد الباح  موضوع الدر  القاد  )حالة فرنسا قبل ال ور  الفرنسية( وكتابت  عل  السبور  لالطالع

 
.
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    األساس القانوني للتعويض المصاحب للفسخ القضائي

The Legal basis For compensation associated with 

judicial revocation 
              Dr. Abdul-Ameer Ch. Karawn(1) كروان جفاتعبد االمير  م.د.

 الخالصة 

مينن ان يتسب  اخال  املتعاقد يف تنفي  الت امـ  العقـدي يف احلـا  الضـرر ابملتعاقـد االخـر فضـال عـن 
ور ان يطلـ  التعـويب اعطائ  احل  يف طل  فسخ العقد. وقد اجازت النصوص القانونيـة للمتعاقـد املضـر 

ان كان ل  مقتٍب اضافة اىل طلب  فسخ العقد. وقد اختلف الفق  القانوين يف بيـان اسـا  هـ ا التعـويب، 
ا  تــ ه  اك ريــة الفقهــاء اىل ان اســا  حــ  الــدائن يف التعــويب يف هــ ه احلالــة هــو املســؤولية التقصــريية 

ا لتقـدير التعـويب، وال يعـدو عندئـ  كونـ  للمدين؛  لك الن العقد ي و  بفس   فال ينون اساسـا صـاحل
واقعـــة ماديـــة. غـــري ان هنـــاك رأي معـــار  لـــدى قلـــة مـــن الفقهـــاء، يـــ ه  اىل ان اخـــال  املـــدين م ينـــن 
اخالال ابلت ا  قانوين عا ، وامنا كان اخالال ابلت ا  م ينن لينشأ لوال العقد؛ فال مينن ل لك جتاهل وجود 

ضرر االخـال  الـ ي ادى اىل الفسـخ هـ  مسـؤولية عقديـة. وا ا حتققـت  العقد وان املسؤولية عن تعويب
يف الواقعة الضار  شروط املسـؤوليتن التقصـريية والعقديـة، فـال مجـ  وال خـري  بينهمـا، وامنـا تنـون املسـؤولية 

 عقدية، ما م تنن الواقعة الضار  مت ل جرمية جنائية، فينون للدائن اخليار بن نوع  املسؤولية.
Abstract 
When a party to a bilateral contract fails to implement his obligation, 

according to the contract, the other party has the right to demand from the 

court, the resolution of the contract, in addition to his right to get 
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compensation for the damages suffered by him, due to the above 

mentioned non implementation of his obligation. The basis for this 

compensation, is a controversial issue in the civil jurisprudence. Most 

jurists say that the basis cannot be the contractual liability, as this require 

the existence of a valid contract and a contractual obligation, which cannot 

be achieved, as the contract vanishes by the resolution. Hence the 

compensation is based on tort liability. However there are few jurists who 

say that the contract cannot be ignored, and there for the liability is 

contractual. This study tries to clarify the various types of compensation, 

after the resolution of contract and the basis of each one of them.  

 المقدمة

، اعطـت النصـوص القانونيـة ا ا اخل امللت   ابلعقد يف تنفي  الت ام  العقدي يف العقـود املل مـة للجـانبن
للمتعاقد االخر، احل  يف طل  الفسـخ مـ  التعـويب ان كـان لـ  مقـتٍب. وقـد تنـاو  الفقـ  املـدين وكـ لك 
احنا  القضاء، بيان االسا  القانوين حل  املتعاقد يف طل  التعويب. وت ه  اك ريـة الفقهـاء اىل القـو  

ية للمتعاقــد الــ ي اخــل يف تنفيــ  الت امــ  وتســب  يف أبن اســا  االلتــ ا  ابلتعــويب هــو املســؤولية التقصــري 
فسخ العقد؛  لك الن العقد بعـد فسـ   يـ و  وال يصـلح اساسـا للتعـويب عندئـ ، فـال ينـون هنـاك مـن 

 اسا  للتعويب سوى قواعد املسؤولية التقصريية.
بــ  عنــد  غــري ان هنــاك قلــة مــن الفقهــاء تــ ه  اىل انــ  ال مينــن اســتبعاد العقــد الــ ي حصــل االخــال 

حتديد اسا  مسؤولية املدين عن التعويب. فاإلخال  م لصل ابلت ا  قانوين عا  حىت يقـا  ان املسـؤولية 
عن  تقصـريية، وامنـا حصـل ابلتـ ا  هـو مـن صـن  اراد  املتعاقـدين، ولـوال العقـد م ينـن هـ ا االلتـ ا  ليوجـد.  

عقدية والتقصـريية يف االخـال  احلاصـل مـن كما ان هناك احوا  تتحق  فيها شروط كل من املسؤوليتن ال
 املدين؛ ول لك تنهب مسألة اخلري  أو اجلم  بن املسؤوليتن ويل   بيان مدى جواز  لك.

ولتحديد نوع مسؤولية املدين ابلتعويب وبيان اساسها القانوين اتية من الناحية القانونية، وك لك من 
ن التقصريية والعقدية تنظيمها القانوين اخلـاص الـ ي وتلـف الناحية العملية؛  لك الن لنل من املسؤوليت

من وجوه عّد  عن تنظيم املسؤولية االخرى، اتها اختال  مدى ما يشمل  التعويب مـن الضـرر احلاصـل 
ومــن حيــ  التقــاد  والتضــامن بــن املــدينن واالثبــات وجــواز االتفــا  علــ  تعــديل احنــا  املســؤولية، وغــري 

ديــد نــوع املسـؤولية املدنيــة علــ  الضــرر احلاصــل يرتتـ  عليــ  حتديــد مقــدار التعــويب  لـك. ولــ لك فــان حت
 واملد  الي جتوز فيها املطالبة وعالقة املدينن ا ا تعددوا، ببعضهم. ومن هنا  ة اتية ه ه الدراسة.
انونيـة وحنـاو  يف هـ ه الدرايـة املتواضـعة اتبـاع مـنه  حتليلـ  نقـف مـن خاللـ  علـ  معـاين النصـوص الق

واقــوا  الفقهــاء واقضــية االــاكم، للوصــو  اىل االســا  الصــحيح ملســؤولية املــدين عــن التعــويب املصــاح  
للفسـخ. وسـتنون دراسـتنا مقارنـة بــن القـانون والفقـ  والقضـاء العراقــ  واملصـري، مـ  االشـار  اىل التشــري  

 والفق  والقضاء الفرنس .
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املبح  االو  منهـا لبيـان انـواع التعـويب الـي مينـن ونض  للدراسة خطة من ثالثة مباح ،  ص  
ان حتصل بعد فسخ العقد و لـك يف ثالثـة مطالـ . و صـ  املبحـ  ال ـاين لعـر  اآلراء الفقهيـة بشـأن 
نوع مسؤولية املدين عـن التعـويب املصـاح  للفسـخ ومـدى جـواز هـ ا التعـويب مـن عدمـ . امـا املبحـ  

ده مـ  احلجـ  الـي تسـنده مث نعـر  ملسـألة حنـم اجتمـاع شـروط  ال ال  فن صص  لبيان الرأي ال ي نؤيـ
 كال املسؤوليتن العقدية والتقصريية يف الواقعة الضار  و لك يف مطلبن اثنن.

 تمهيد وتقسيم: 

بعد ان يتم فسخ العقد مينن ان نواج  ثالثة انواع رئيسة من التعويب  س  مصدر ه ا التعـويب: 
في  االلت ا  ابلرد، والتعويب عن ضـرر االخـال  الـ ي يصـدر مـن املـدين يف ه  التعويب عند استحالة تن

تنفي  الت اماتـ  يف املرحلـة الـي تلـ  فسـخ العقـد، كالت امـ  ابلـرد او بـدف  التعويضـات، والتعـويب عـن ضـرر 
 االخال  ال ي سب  فسخ العقد.

من االخال  ال ي تسـب  وقد ااثر التعويب املصاح  للفسخ ونعين ب  التعويب عن الضرر الناشم 
يف الفسخ، خالفـا يف الفقـ  مـن حيـ  اساسـ ، اي مـن حيـ  نـوع املسـؤولية املدنيـة عنـ . فيـ ه  االجتـاه 
السائد، اىل ان ه ه املسؤولية تقصريية، ل وا  العقد وتع ر االستناد اليـ  يف حتديـد مسـؤولية املـدين، بينمـا 

ديـة. غـري ان اصـحاب هـ ا االجتـاه االخـري، ال يقـدمون ت ه  قلة مـن الفقهـاء اىل ان مسـؤولية املـدين عق
تربيــرا كافيــا لــرأيهم وكيــف ان مســؤولية املــدين تنــون عقديــة يف وقــت زا  فيــ  العقــد ابلفســخ، االمــر الــ ي 
يتطلـــ    ـــا وايضـــاحا هلـــ ا اجلانـــ  مـــن املوضـــوع. كمـــا قـــد لصـــل ان تتحقـــ  شـــروط كـــال املســـؤوليتن 

الضــار  فمـا نـوع مســؤولية املـدين يف هـ ه احلالــة ا ا مت فسـخ العقـد؛ ولــ لك  التقصـريية والعقديـة يف الواقعـة
 نقسم   نا عل  ثالثة مباح  وعل  النحو التايل:

 املبح  االو : انواع التعويضات بعد الفسخ القضائ   س  مصدرها.
 املبح  ال اين: اخلال  يف اصل جواز التعويب املصاح  للفسخ القضائ  ويف اساس .

   ال ال : الرأي ال ي نؤيده لتأصيل االلت ا  ابلتعويب املصاح  للفسخ القضائ .املبح
 المبحث االول: انواع التعويضات بعد الفسخ القضائي بحسب مصدرها

رئيســــة ثالثــــة مــــن التعــــويب  ســــ  مصــــدر هــــ ا التعــــويب، يف املرحلــــة التاليــــة للفســــخ  هنــــاك انــــواع
 ي لنم ب  ا ا استحا  الرد العيين، ول لك نطل  علي  تعبـري القضائ ، النوع االو  منها هو التعويب ال

)التعويب عن استحالة الرد العيين(. وهناك تعويب من االتمل ان ينشأ ا ا اخّل احد املتعاقدين ابلت امات  
اثنــاء املرحلــة التاليــة للفســخ القضــائ ، كمــا لــو أخــّل ابلت امــ  ابلــرد أبن نفــ ه متــأخرا او علــ  حنــو معيــ  

لــ  عليــ  تســمية )التعبــري عــن االخــال  بتنفيــ  االلتــ ا  ابلــرد(، امــا النــوع ال الــ  فهــو التعــويب الــ ي ونط
يصاح  الفسخ، مىت ما كان هل ا التعويب مقتض ، وهو ال ي عرب عن  املشرع بـلالفسخ م  التعويبل. 
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)التعـــويب وهـــو تعـــويب عـــن الضـــرر الناشـــم عـــن االخـــال  الـــ ي أدى اىل الفســـخ، ونطلـــ  عليـــ  تعبـــري 
 املصاح  للفسخ(، ول لك نقسم موضوعنا عل  ثالثة مطال  وعل  النحو التايل:

 املطل  االو : التعويب عن استحالة الرد العيين.
 املطل  ال اين: التعويب عن االخال  بتنفي  االلت ا  ابلرد. 

 املطل  ال ال : التعويب املصاح  للفسخ.
 رد العيني.املطلب االول: التعويض عن استحالة ال

من القانون املـدين العراقـ  علـ  انـ ، لا ا ُفسـخ عقـد املعاوضـة الـوارد علـ  االعيـان  281نصت املاد  
املاليــة او انفســخ، ســق  االلتــ ا  الــ ي كــان مرتتبــا عليــ ، فــال يلــ   تســليم البــد  الــ ي وجــ  ابلعقــد، وان  

مـــن القـــانون املـــدين  241ملـــاد  كــان قـــد ســـلم يســـرتد. فــا ا اســـتحا  رده لنـــم ابلضـــمانل. كمـــا نصــت ا
املصــري علــ  انــ  لا ا فســخ العقــد، أعيــد املتعاقــدان اىل احلالــة الــي كــا  عليهــا قبــل العقــد، فــإ ا اســتحا  

  لك جاز احلنم ابلتعويبل.
من القانون املدين العراق ، هو التعويب عن استحالة الرد، كما لو  281واملقصود ابلضمان يف املاد  

ن كان الش ء املعن ب ات  قد هلك يف يد القابب او كان قد استهلن ، فـيحنم لصـاحب  استحا  الرد أب
. وقــد تنشــأ االســتحالة مــن انتقــا  الشــ ء اىل خلــف خــاص ميننــ  التمســك أبحــد اســباب  (1)ابلتعــويب

 كس  احل .
او الت اما  ،(7)وه ا التعويب، لنون  يستعا  ب  عن الرد العيين ال ي استحا ، فإن  ليس الت اما بدليا

، وامنا هو االلت ا  االصل   ات  سواء نف  عينا او بطري  التعـويب. والـ ي تغـري هـو حمـل االلتـ ا ، (6)ختيريا
، (5)فبعد ان كـان عينـا اصـبح تعويضـا، فتبقـ  الضـما ت الـي كانـت تنفـل التنفيـ  العيـين كافلـة للتعـويب

                                                        
  ، 2952،2951منري القاض ، ملتق  البحرين، الشرح املوج  للقانون املـدين العراقـ ، اجمللـد األو ، مطبعـة العـاين، بغـداد،  -1

بغــــداد،  املنتبــــة القانونيــــة، ، مصــــادر االلتــــ ا ،2، انظــــر كــــ لك د. عبــــد اجمليــــد احلنــــيم، املــــوج  يف شــــرح القــــانون املــــدين، ج189ص
 .678.، ص  2933
ينون االلت ا  بدليا ا ا كان حمل الت ا  املدين شيئا واحدا ولنن  يستطي  ان يف  بش ء اخر بدال من حمل الت ام  االصل  وان  -7

 املنتبــة القانونيــة، االلتــ ا   أحنــا ،  1جيــرب الــدائن علــ  قبــو  هــ ا الشــ ء، د. عبــد اجمليــد احلنــيم، املــوج  يف شــرح القــانون املــدين، ج
ينـون االلتـ ا  بـدليا ا ا م ينـن حملـ   -2من القانون املـدين العراقـ  علـ  مـا يلـ  ل 711. وقد نصت املاد  121ص  ،2933داد، بغ

واالصــل ال البــد  هــو وحــده حمــل االلتــ ا  وهــو الــ ي لــدد  -1اال شــيئا واحــدا ولنــن تــربأ  مــة املــدين ا ا أدى بــدال منــ  شــيئا أخــر.
 ن القانون املدين املصري املطابقة هلا.م 138طبيعت .ل انظر املاد  

ينــون االلتــ ا  ختيــريا ا ا كــان هنــاك شــيذن او اك ــر يصــلح اي منهمــا ان ينــون حمــال للوفــاء  يــ  انــ  ا ا أدى املــدين واحــدا  -6
ره او ســيارت  منهــا برئــت  متــ  واخليــار يف تعيــن الشــ ء الــ ي يــتم بــ  الوفــاء قــد ينــون للــدائن وقــد ينــون للمــدين فــإ ا ابع شــ   دا

فمحــل الت امــ  هنــا امــا الــدار او الســيار  ولــيس الــدار والســيار . ويســتطي  الوفــاء أبي شــاء منهمــا ا ا كــان االختيــار لــ  كمــا ان الــدائن 
يـ   . د. ع  111ص املصـدر السـاب ، ،يستطي  ان وتار أا شاء منهما ا ا كان ل  االختيار. د. عبد اجمليد احلنيم، املوج ، اجلـ ء ال ـاين

مقارنـة ابلفقـ  االسـالم . دار النتـ  القانونيـة، دار شـتات للنشـر والربجميـات،  كاملم جـرب، اخليـارات القانونيـة واثرهـا يف العقـود املدنيـة
يف فقر ـا االوىل علـ  مـا يلـ  ليصـح ان ينـون حمـل االلتـ ا  احـد اشــياء  198وقـد نصـت املـاد   ومـا بعـدها. 83، ص1122القـاهر ، 

 من القانون املدين املصري. 135من اجنا  خمتلفة وينون اخليار يف تعيين  للمدين او للدائنل وتقابلها املاد   قيمية او م لية
ااثر  –د. عبــد الــرزا  الســنهوري، الوســي  يف شــرح القــانون املــدين اجلديــد، اجلــ ء ال ــاين، نظريــة االلتــ ا  بوجــ  عــا ، االثبــات  -5

 2. د. حممـود مجـا  الـدين زكـ ، مشـنالت املسـؤولية املدنيـة ج817، ص1119لبنـان  –بـريوت  االلتـ ا ، منشـورات احللـيب احلقوقيـة،
 . 22ص  ، 2938ازدواج او وحد  املسؤولية املدنية ومسألة اخلري  مطبعة جامعة القاهر  
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لمدين ان ميتن  عن  مقتصرا عل  التقد  بتعويب، بل  لك ألن التنفي  العيين للرد مىت كان ممننا، فليس ل
جيرب عل  التنفي  العيين، وك لك ا ا تقد  املدين ابلتنفي  العيين، فليس للدائن ان يرفض  ويطل  التعويب 

واقتصر علـ  طلـ  التعـويب، وم يعـر   -م  ان  ممنن  -منان . اما ا ا م يطل  الدائن التنفي  العيين 
العيين، فإن  يستعا  عن التنفي  العيين ابلتعويب، ويقو  ه ا عل  اسا  اتفا  ضمين بن املدين التنفي  
. ونرى من  لك ان  ال الدائن وحده وال املدين وحده يسـتطي  ان وتـار التعـويب عوضـا (4)الدائن واملدين

 عن التنفي  العيين، امنا ابتفاقهما معا.
مـن  241مـن القـانون املـدين العراقـ  واملـاد   281املـاد  فإ ا استحا  الـرد العيـين كمـا هـو الفـر  يف 

القانون املدين املصري، فإن  يستعا  عن التنفي  العيين للرد ابلتعويب  نـم القـانون. فـااللت ا  هـو هـو م 
يتغري، وامنا استبد  مبحل  حمل اخر ابتفا  الطرفن او  نـم القـانون، ولنـن لـيس ألحـدتا إبرادتـ  وحـده 

 التعويب بدال من التنفي  العيين. ان وتار
وبنــاء  علــ   لــك، نقــو  ان االســا  القــانوين للتعــويب عــن اســتحالة الــرد العيــين، هــو  ات االســا  
القانوين لاللت ا  ابلرد، حي  ي ه  اجلان  السائد يف الفقـ  املـدين اىل ان اسـا  هـ ا االلتـ ا  هـو قاعـد  

مستندا  اىل واقعة  (8)اىل ان اساس  الن  القانوين ال ي قرره ، بينما ي ه  بعب الفق (3)رد غري املستح 
الفسخ القضائ ، والباح  يؤيد ه ا الرأي األخري. اما اسا  التحـو  مـن الـرد العيـين اىل التعـويب، فهـو 

مـن القـانون املـدين  241مـن القـانون املـدين العراقـ  واملـاد   281حنم القانون ال ي ن  عليـ  يف املـاد  
 .(9)املعلل ابستحالة الرد العيين أا كان سب  ه ه االستحالةاملصري، 

 املطلب الثاني: التعويض عن االخالل بتنفيذ االلتزام بالرد
ان االلت امن االساسين بعد الفسخ القضائ  للعقـد، تـا االلتـ ا  ابلـرد وااللتـ ا  ابلتعـويب ان كـان لـ  

التعاقــد. وكــأي التــ ا ، فــان املــدين بــ  مينــن ان وــل مقتضــ ، و لــك إلعــاد  احلــا  اىل مــا كــان عليــ  قبــل 
م ـــا   لـــك البـــائ  بعـــد  -مـــن النقـــود  ا  بتنفيـــ ه. وصـــور االخـــال  هـــ ه متنوعـــة، فـــا ا كـــان حمـــل الـــرد مبلغـــ

فـإن املـدين قـد يتـأخر يف رده، ممـا يرتتـ  عليـ  اسـتحقا  الفوائـد  –الفسخ، مدين برد ال من الـ ي قبضـ  

                                                        
 .341ساب ، صالصدر املد. السنهوري، الوسي ، اجل ء ال اين،  -4
مصـادر االلتـ ا ، الطبعـة  –، نظريـة االلتـ ا  بوجـ  عـا  2شرح القانون املدين اجلديـد، ج د. عبد الرزا  السنهوري، الوسي  يف -3

. وبــنفس املعــ   د. عبــد اجمليــد احلنــيم، عبــد البــاق  816ص   ،1119لبنــان،  –ال ال ــة اجلديــد ، منشــورات احللــيب احلقوقيــة، بــريوت 
يف مصـادر االلتـ ا ، اجلمهوريـة العراقيـة، وزار  التعلـيم  2ون املـدين العراقـ ، جالبنري، حممد ط  البشري، الوجي  يف نظرية االلت ا  يف القان

. د. عبــــد احلميــــد الشــــواري، فســــخ العقــــد يف ضــــوء الفقــــ  والقضــــاء، منشــــأ  املعــــار  286. ص  2981العــــايل والبحــــ  العلمــــ ، 
ص   ،1122، دار النهضـــة العربيـــة، 7.  د. جـــال  حممـــد ابـــراهيم، مصـــادر االلتـــ ا ، ط55بـــال ســـنة طبـــ ، ص  1ســـنندرية، طابإل

134. 
 ــ  مقـارن بـن الفقــ  االسـالم  والقـانون املــدين.  –اسـتا   الـدكتور عبـا  علــ  حممـد احلسـيين، رجعيــة العقـد عنـد فسـ    -8

د.  وانظـر  ـ ا املعـ . 73ص  ، 1121، 2، ع6جملة رسالة احلقو ، جملة علمية حمنمة تصـدر عـن كليـة القـانون جامعـة كـربالء.  
مصطف  عبد السيد اجلارح ، فسخ العقد،    منشور يف جملة القانون واالقتصاد للبحـوث القانونيـة واالقتصـادية تصـدر عـن اسـات    

 .218 ، ص 2988 ، مطبعة جامعة القاهر ، 2984كلية احلقو  جبامعة القاهر ، العدد الساد  واخلمسون، 
 .219ص، مصدر ساب  العقد قارن م  د. مصطف  عبد السيد اجلارح ، فسخ -9
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، (21)من القانون املدين العراق  232يب القانوين، وابلشروط الي حدد ا املاد  التأخريية عل  سبيل التعو 
. كمـــا مينـــن ان يتـــأخر املـــدين مببلـــو التعـــويب عـــن (22)مـــن القـــانون املـــدين املصـــري 114وتقابلهـــا املـــاد  
لــ  يف دفــ  هــ ا املبلــو، ممــا يرتتــ  عليــ  كــ لك حتم –الســاب   طلــ الــ ي تناولنــاه يف امل –اســتحالة الــرد 

بفوائــد عــن هــ ا التــأخري علــ  النحــو الــ ي بينــاه انفــا. وينــون اســتحقا  هــ ه الفوائــد مــن اتريــخ املطالبــة 
 القضائية. و ات احلنم يصد  عل  التأخر يف تنفي  االلت ا  ابلتعويب عن الضرر ال ي حل  الدائن. 

مـن قيمتـ  املاليـة، كالعيـ   وا ا كان حمل الرد شيئا معينا، ولنـن املـدين ابلـرد قـد احلـ  بـ  ضـررا  أنقـ 
املـــؤثر يف املبيـــ  الـــ ي لصـــل عنـــد املشـــرتي بعـــد الفســـخ وقبـــل الـــرد، فانـــ  مـــن قبيـــل اهلـــالك اجل ئـــ  الـــ ي 
يســتوج  التعــويب عنــ . وهــ ا التعــويب وتلــف عــن التعــويب عــن اهلــالك اجل ئــ  او العيــ  الناشــم قبــل 

املصــاح  للفســخ( وهــ ا النــوع االخــري مــن الفســخ، والــ ي يشــمل  النــوع ال الــ  مــن التعويب)التعــويب 
يشمل  احلنم ابلفسخ ضمن فقر  التعويب. اما االو  )التعويب عن  -مىت طال  الدائن ب   -التعويب 

االخــال  ابلــرد(، فهــو تعــويب جديــد يســتوج  مطالبــة قضــائية جديــد  ا ا م يســّلم بــ  املــدين، ألنــ  غــري 
اىل  لــك. ومــن صــور هــ ا التعــويب، التــأخري يف رد  مشــمو  ضــمن احلنــم االصــل  كمــا ســبقت االشــار 

ال مـــار الـــي حنـــم بردهـــا او تلـــف بعضـــها بتقصـــري املـــدين او تعديـــ ، فهـــ ه كلهـــا صـــور تنشـــأ بعـــد احلنـــم 
 ابلفسخ جيمعها عنوان واحد هو: التعويب عن االخال  يف تنفي  االلت ا  ابلرد.

التاليــة لــ . وحيــ  ان االلت امــات الناشــئة يف وهــ ا التعــويب ينشــأ بعــد الفســخ القضــائ  واثنــاء الفــرت  
املرحلة التالية للفسخ القضائ  ليست الت امـات عقديـة، لنـون العقـد قـد زا  ابلفسـخ، فـان املسـؤولية عـن 
ه ا التعويب اساسها االخال  ابلت ا  قانوين، هو االلت ا  بتنفيـ  مضـمون احلنـم القضـائ  كمـا هـو ودون 

، وننتفــ   ــ ا القــدر عــن هــ ا النــوع مــن التعــويب واساســ ، ألنــ  (21)ية  خــري اي اهنــا مســؤولية تقصــري 
 وض  بوج  عا  للقواعد العامة يف التعويب عن االخال  يف تنفي  االلت ا  او التأخري في .

 املطلب الثالث: التعويض املصاحب للفسخ
التالية للفسخ القضائ ، والنال  يف ه ا النوع من التعويب، هو عمد  النال  يف التعويب يف املرحلة 

 ملا ي ريه املوضوع من خال  يف الفق  انسح  اىل احنا  القضاء، كما سيتضح خال  البح .

                                                        
من القانون املدين العراق  عل  ان  لا ا كان حمل االلت ا  مبلغا من النقود وكان معلو  املقدار وقت نشـوء  232 نصت املاد  -21

ة يف املائـة يف فوائـد قانونيـة قـدرها اربعـ ،كان مل ما ان يدف  للـدائن علـ  سـبيل التعـويب عـن التـأخري  ،االلت ا  و خر املدين يف الوفاء ب 
لعـر  املسائل املدنية ومخسة يف املائة يف املسائل التجارية. وتسري ه ه الفوائد مـن اتريـخ املطالبـة القضـائية  ـا ان م لـدد االتفـا  او ا

 التجاري اتروا اخر لسراهنا وه ا كل  ما م ين  القانون عل  غريهل
راق  فيما عدا ان القانون املدين العراق  يشرتط ان ينون مقدار املبلو معلو  من القانون املدين الع 232 وه  موافقة للماد  -22

 ،الوسـي  ،انظـر للتفصـيل، د. السـنهوري .بينمـا القـانون املـدين املصـري يشـرتط معلوميـة مقـدار املبلـو عنـد املطالبـة ،وقت نشـوء االلتـ ا 
 وما بعدها. 887مصدر ساب  ص ،اجل ء ال اين
الــوايف يف شـــرح  ،حي مــا تنتفــ  الرابطـــة العقديــة بــن املســـؤو  واملضــرور. انظــر د. ســـليمان مــرقس صـــرييةتنــون املســؤولية تق -21

 ، 2988 ،القســم االو  يف االحنــا  العامــة ،يف الفعــل الضــار واملســؤولية املدنيــة ،اجمللــد ال ــاين ،يف االلت امــات – 1 –القــانون املــدين 
 .21ص
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مـن القـانون املـدين العراقـ  يف فقر ـا االوىل هـ ا النـوع مـن التعـويب، ابلقـو   233فقد تناولت املـاد  
ب ان كان ل  مقتبل كما نصت املاد  ل... جاز للعاقد االخر بعد االع ار، ان يطل  الفسخ م  التعوي

من القانون املدين املصري يف فقر ا االوىل ابلقو  ل... جاز للمتعاقـد االخـر بعـد اعـ اره املـدين ان  253
يطالـــ  بتنفيـــ  العقـــد او بفســـ  ، مـــ  التعـــويب يف احلـــالتن ان كـــان لـــ  مقـــتبل وقـــد اطلقنـــا علـــ  هـــ ا 

)ومـ   قالـت الفسـخ مـ  التعـويببـار  الـن  القـانوين  اتـ  التعويب )التعويب املصاح  للفسخ(، ألن ع
 تفيد املصاحبة(.

وقد سب  القو  أبن الفسخ القضائ  ال ينون اال ا ا كان هناك اخال  يف تنفي  االلت ا  العقدي مـن 
احــد االطــرا  )املــدين(، ممــا يســو  للــدائن طلــ  الفســخ. وهــ ا االخــال  ا ا كــان شــرطا إلجابــة طلــ  

القضــاء، فانــ  مينــن ان ينــون يف  ات الوقــت مصــدرا لاللتــ ا  ابلتعــويب ا ا تســب  يف  الفســخ مــن لــدن
 ضرر للدائن.

فاإلخال  يف تنفي  االلت ا  العقدي )مبا يف  لك التأخري يف التنفي  او التنفي  املعي ( مينن ان ترتت  
واالوىل مينــن ان تتحقــ  عليــ  نتيجتــان: االوىل حــ  الــدائن يف طلــ  الفســخ، وال انيــة حقــ  يف التعــويب. 

سواء أكان هناك ضرر حل  الدائن بسب  االخال ، او م ينـن هنـاك ضـرر، امـا النتيجـة ال انيـة ونعـين  ـا 
احلــ  يف التعــويب، فتتوقــف علــ  حصــو  الضــرر بســب  االخــال  مباشــر . كمــا ان التعــويب، مينــن ان 

ل  مقتض . والن  املصـري صـريح يف  ينون يف حا  طل  التنفي  العيين ويف حا  طل  الفسخ ا ا كان
 لك. والـن  العراقـ  يفيـد  ات املعـ ، الن امنـان طلـ  التنفيـ  العيـين مفهـو  ضـمنا ألنـ  االصـل كونـ  

نصت علـ  جـواز طلـ  الفسـخ ولـيس علـ  وجوبـ ، فيجـوز ان يطلـ   233الغاية من التعاقد وان املاد  
 .(27)ال من فسخ العقدالعاقد اجبار العاقد االخر عل  تنفي  الت ام  بد

ول لك فان الفسخ والتعويب امران خمتلفـان، وكـل منهمـا أعـم مـن االخـر مـن وجـ ، فالفسـخ جيـوز يف 
حا  اخال  العاقد االخر، سواء تسب  االخال  يف ضرر ا  م يتسب ، فيما التعويب يستوج  حصو  

 حا  طل  فسخ العقد، وهو الضرر بسب  االخال . والتعويب ممنن يف حا  طل  التنفي  العيين، ويف
 أعم من الفسخ ال ي هو احد اخليارين من تنفي  عيين او فسخ.

وال تقض  االنمة ابلتعويب مـن تلقـاء  ا ـا، وامنـا جيـ  ان يطلبـ  املـدع  يف دعـوى الفسـخ وال تلـ   
لولــــــ لك يالحـــــ  انــــــ  ال تــــــالز  بــــــن احلنـــــم ابلفســــــخ وبــــــن احلنــــــم  (26)االنمـــــة ان تنبهــــــ  اىل حقوقــــــ 

ابلتعويضـــات، فقـــد لنـــم القاضـــ  ابلتنفيـــ  وابلتعويضـــات، وقـــد لنـــم ابلفســـخ مـــ  التعـــويب، فـــاحلنم 
  (25)ابلتعويب مستقل عن الفسخ ووض  لقواعد خاصة ب .ل

                                                        
 .613مصدر ساب  ص ، ء االو اجل ،املوج  ،د. عبد اجمليد احلنيم -27
 .واملصادر الي اشار اليها 219مصدر ساب  ص ،د. مصطف  اجلارح  انظر يف  لك -26
 . 749ص ، 2956 ،منتبة هنضة مصر ،مصادر االلت ا  ،1ج ،النظرية العامة اللت ا  د. عبد احل  حجازي، -25
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ومن هنا تظهر عد  دقة وصف ه ا التعويب أبن  تعـويب عـن االضـرار املرتتبـة علـ  فسـخ العقـد، او 
يف نظـر  ، و لك ألسباب عـد : منهـا ان الفسـخ(24)ب  الفسخان  تعويب ما اصاب الدائن من ضرر بس

علــ  الــدائن طالــ  الفســخ بت ليصــ  مــن الت امــ  العقــدي جتــاه متعاقــد خمــل  (23)الفقــ  نــوع مــن التعــويب
ابلتنفي . كما ان الدائن هو طال  الفسخ، وال يعقل ان الدائن يطل  ما يضر ب  نفس ، بل ابلعنس هو 

الــ ي حصــل االخــال  فيــ . والفســخ القضــائ  مــن انشــاء القضــاء، وال يســع  للــت ل  مــن ضــرر العقــد 
يصن  القضاء ما يفاقم من ضرر االفراد ال ين يلجؤون الي . كما ان التعويب يصاح  الفسخ، فال ينون 
الفسخ سببا ل  الن املفرو  يف السب  ان يسب  املسب ، ال ان يصاحب  يف احلصو . مث ان الفسخ نوع 

مــن القــانون املــدين العراقــ   238، ولــ لك يشــرتط  املتعاقــدان يف بعــب احلــاالت )املــاد  مــن اجلــ اء املــدين
من القـانون املـدين املصـري( عنـد عـد  الوفـاء اباللت امـات وعـد  الوفـاء ضـرر، فـال يتصـور ان  258واملاد  

سـخ العقـد ينون ج اؤه )وهو هنا الفسخ( م يد من الضرر. يضا  اىل  لـك فـإن القاضـ  ا ا م يقتنـ  بف
وابقــ  عليــ ، فإنــ  مينــن ان لنــم ابلتعــويب مــ  التنفيــ  العيــين، وقــد ســبقت االشــار  اىل  لــك، وينــون 
التعــويب هنــا عــن ضــرر االخــال  نفســ ، الــ ي كــان مينــن ان يتســب  يف الفســخ، كمــا ال ينــون احلنــم 

تعـويب لـيس عـن ابلتعويب مالزما للحنم ابلفسـخ، فقـد ينـون الفسـخ بـال تعـويب، ممـا يـد  علـ  ان ال
فسخ العقـد، واال لنـان مالزمـا لـ  وامنـا التعـويب عـن االخـال  الـ ي تسـب  ابلفسـخ، ا ا نـت  عنـ  ضـرر 

 حَلَ  الدائن.
ول لك فإننـا نؤيـد القـو  أبن هـ ا التعـويب، امنـا هـو عـن الضـرر الـ ي اصـاب الـدائن مـن عـد  تنفيـ  

ب الضــرر الــ ي اصــاب الــدائن بســب  عــد  لتعــوي ة ، فــيحنم القاضــ  بتعويضــات تنميليــاملــدين اللت امــ
 .(28)التنفي 

الخال  في اصل جواز التعويض المصاحب للفسخ القضائي : المبحث الثاني

 وفي مصدره.

هنالــك خــال  يف اســتحقا  التعــويب اىل جانــ  احلنــم بفســخ العقــد منشــؤه عــدُّ الفســخ نوعــا  مــن 
علي  فال تعود هنالك حاجة اىل تعويب مصاح  انواع اجل اء او التعويب ابلنسبة للدائن مينن االقتصار 

لــ . ولــ لك وجــدت تشــريعات وآراء فقهيــة تقــو  بعــد  احلنــم للمتعاقــد طالــ  الفســخ ابلتعــويب، مث ان 

                                                        
 ،الوجي  يف النظرية العامـة لاللتـ ا  ،د. غين حسون ط  .678مصدر ساب  ص ،اجل ء االو  ،املوج  ،احلنيم د. عبد اجمليد -24

د. عصـمت عبـد  .797ص ، 2932،بغـداد –مطبعـة املعـار   ،سـاعدت جامعـة بغـداد علـ  طبعـ  ،النتاب االو ، مصـادر االلتـ ا 
حيــ  يصــفون  .177ص ،  1113 ،بغــداد –املنتبــة القانونيــة  ،2ط ،دراســة مقارنــة ،مصــادر االلتــ ا  يف القــانون املــدين ،اجمليــد بنــر

  .التعويب   ا الوصف
حيــ  يقــو  لقــد ال ينفــ  احلنـــم  ،749مصــدر ســـاب  ص ،اجلــ ء ال ــاين ،النظريــة العامـــة لاللتــ ا  د. عبــد احلــ  حجــازي -23

 ابلفسخ لتعويب الدائن ا ا كان قد اصاب الدائن ضرر من عد  تنفي  املدين اللت ام ل فالفسخ هنا تعويب   ا املع . 
ابلقـو  ان  ـ  . او ما يعرب عنـ  الـبعب 749مصدر ساب  ص ،اجل ء ال اين ،النظرية العامة لاللت ا  ،حجازي عبد احل د.  -28

رجعية  ،التعويب هنا لج اء يفر  عل  املدين بسب  خطئ  ال ي تسب  عن  فسخ العقدل استا   الدكتور عبا  عل  حممد احلسيين
 .61ص  ،مصدر ساب  ،العقد عند فس  
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االجتـاه الـ ي جييـ  التعــويب اضـافة للفسـخ ا ا حتققــت شـروط اسـتحقاق ، ال يُرجــ  مصـدر هـ ا التعــويب 
 نـــوع واحـــد مـــن نـــوع  املســـؤولية املدنيـــة. فتـــ ه  اك ريـــة )او كمـــا يقـــا  غالبـــا اســـا  هـــ ا التعـــويب( اىل

الفقهــاء اىل القــو  أبن مصــدر التعــويب هــو املســؤولية التقصــريية لــ وا  العقــد أبثــر رجعــ  بفســ  ، بينمــا 
تقـو  اقليــة قليلــة جـدا مــن الفقهــاء ابن مســؤولية املـدين عقديــة، دون ان تقــد  تعلـيال لــ لك. وهلــ ا نقســم 

 ل  ثالثة وعل  النحو التايل:ه ا املبح  عل  مطا
 املطل  االو : اخلال  يف أصل جواز التعويب املصاح  للفسخ القضائ .

 املطل  ال اين: االجتاه ال ي ي ه  اىل ان مسؤولية املدين بعد الفسخ تقصريية.
 املطل  ال ال : االجتاه ال ي ي ه  اىل ان مسؤولية املدين بعد الفسخ عقدية.

 ف يف اصل جواز التعويض املصاحب للفسخ القضائي  املطلب االول: الخال
الحظنا ان الفق  ينظـر اىل الفسـخ بعـّدهِّ جـ اء ، قـد يتمسـك بـ  احـد املتعاقـدين عنـدما يت لـف االخـر 

. بينمـا يـ ه  (29)عن تنفي  الت ام ، وه ا واضح ايضا من التعريفـات الـي يسـوقها الفقـ  ملصـطلح الفسـخ
، (11) اىل عـد  اجتمـاع الفسـخ مـ  التعـويب يف بعـب القـوانن املدنيـةجان  آخر من الفقـ  بعـد ان يشـري

ـــــن الفســـــخ والتعـــــويب نظـــــا  منطقـــــ   اىل ان م ـــــل هـــــ ا النظـــــا  لالـــــ ي يقضـــــ  بعـــــد  امنـــــان اجلمـــــ  ب
، ويبن  لك أبن م ل ه ا النظا  منطق ؛ ألن الفسخ وسيلة ضمان للدائن وهو وسيلة ج اء  (12)وعاد ل

دائن ان يسـتعمل هـاتن الوسـيلتن مــرتن، مـر  ابلفسـخ واخـرى ابلتعــويب. كـ لك فـال جيـوز ان نسـمح للــ
فالفسخ مي ل تعويضـا كافيـا للـدائن عمـا حلقـ  مـن ضـرر جـراء عـد  تنفيـ  املـدين اللت امـ  او االخـال  فيـ . 
ه ا فضال عن ان الفسخ إبرجاع  احلا  اىل ما قبل التعاقد، ال يالئم مطلقا تعويب الدائن عمـا فاتـ  مـن 

بــح ومــا حلقــ  مــن خســار . امــا انــ  نظــا  عــاد  ف نــ  يعطــ  الــدائن اخليــار بــن فســخ العقــد دون تعــويب ر 
ــــوازن املــــادي بــــن  ــــ  العقــــد واســــتحقا  التعويضــــات. وهــــ ا ينفــــ  إلعــــاد  الت اضــــايف، وبــــن االبقــــاء عل

  (11)املتعاقدين.
من  2 – 233ي  يف املواد غري ان امنان اجتماع التعويب م  الفسخ امر مسلم ب ، بعد ان ُن َّ عل

مــن القــانون املــدين الفرنســ ،   2286مــن القــانون املــدين املصــري و  2 – 253القــانون املــدين العراقــ  و 
 كما ان  حمل اتفا  الفق  واقضية االاكم يف ملل القوانن امل كور  انفا، مما ال لتاج اىل التدليل علي .

                                                        
العقـد واالراد   -2 ،املصـادر االراديـة لاللتـ ا  ،النتـاب االو  ،الوسي  يف النظريـة العامـة لاللت امـات،د. يدي عبد الرين -29
 . 597ص ، 1121 ،دار النهضة العربية ،1ط ،املنفرد 

لت امــات السويســري  وقــانون اال 2911ان القــانون املــدين االملــاين املعمــو  بــ  ابتــداء  مــن ســنة  يــ كر د. حســن علــ  الــ نون -11
 ،دراســة مقارنــة ،النظريـة العامــة للفســخ يف الفقــ  االسـالم  والقــانون املــدين ،كم ـا  علــ   لــك. انظــر يف  لـك د. حســن علــ  الــ نون

وال ي يهمنـا هـو فنـر  عـد  اجتمـاع الفسـخ  .12ص  – 29ص ، 2964 ،مطبعة هنضة مصر ،رسالة دكتوراه من جامعة فؤاد االو 
 النظر عن القانون ال ي تبناها.م  التعويب بغب 

 . 146املصدر ساب  ص ،النظرية العامة للفسخ ،د. حسن عل  ال نون -12
 .146ص ،املصدر الساب  ،النظرية العامة للفسخ ،د. حسن عل  ال نون -11
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 13 :العدد

 

ا  الفقــ  االســالم ، فــإن الــبعب يــ ه  اىل ان وامــا عــن التعــويب املصــاح  للفســخ يف ضــوء احنــ
الشريعة االسالمية ال جتي  مطلقا اجلم  بن التعـويب والفسـخ، و لـك الن التعـويب منـون مـن عنصـرين 
عنصـــر ســـال  يتم ـــل فيمـــا فـــات الـــدائن مـــن ربـــح وعنصـــر موجـــ  وهـــو مـــا حلقـــ  مـــن خســـار ، والشـــريعة 

تن. امــا الــربح الفائــت فالنــ  م ي بــت يف  متــ  ثبــوات مــادا االســالمية ال جتيــ  تعــويب الــدائن يف كلتــا احلــال
قاطعا فهو عل  ه ا راب او شبهة راب لرمها الشرع االسالم . واما ما حلق  من خسار  فـالن الفسـخ  ـد 

 .(17) ات  ج اء كا  لتعويض  عنها، والن السنة النبوية نصت صراحة عل  ان )اخلراج ابلضمان(
وا  فقهاء املسلمن  كر للتعويب عـن الـربح الفائـت او اخلسـار  الالحقـة بعـد وال جيد الباح ، يف أق

 فسخ العقد، ا  يلت   البائ  برد املبي  واملشرتي برد ال من.
وا ا حصل اخال  يف ضـمان االسـتحقا  او ضـمان العيـ  كمـا لـو اسـتح  املبيـ ، فـإن البـائ  ينـون 

الضمان ينون بفسخ البيـ  وال يعـو  املشـرتي أبك ـر مـن رد قد لأخّل ابلت ام  وم لق  الغاية املقصود  و 
الـ من اليــ ، فـال يعــو  عــن خسـار  حتملهــا او عـن ربــح فاتــ  الن نظريـة الضــرر الواجـ  التعــويب عنــ  يف 

 . (16)الفق  االسالم  ال تتس  مل ل ه ا التعويبل
عــّدُه تعلــيال ملوقــف  ، مــا مينــن(15)وقــد جنــد فيمــا  هــ  اليــ  احــد فقهــاء املســلمن يف العصــر احلــدي 

الفق  االسالم  من التعويب املصاح  للفسخ وال ي  كر ه انفا، فه ا الفقي  يرى ان املفهو  االسالم  
للتداو  ان  يعـين عمليـة تطـوير الطبيعـة اىل شـنل افضـل ابلنسـبة اىل حاجـات االنسـان. ولـ لك فالتـداو  

او منفعـة جديـد  بنقـل ال ـروات مـن منـان اىل  مبعناه املادي نوع من عمليات االنتاج حيـ  تضـا  قيمـة
اخر واعـدادها لتنـون يف متنـاو  املسـتهلنن، خالفـا للمعـ  القـانوين للتـداو  والـ ي هـو نقـل احلقـو  او 

. ول لك فإن الفوائد او االرابح الي جينيها البائ ، امنا ه  نتيجة العمل االنتاج  (14)امللنية من فرد ألخر
رد العمليــة القانونيــة الناقلــة للحقــو . امــا مــا انتشــر يف االزمنــة احلدي ــة مــن تنــرار الــ ي ميارســ  ولــيس جملــ

العمليـــات القانونيـــة علـــ  الســـلعة للحصـــو  علـــ  الفوائـــد دون اضـــافة قيمـــة اليهـــا بتـــداوهلا مـــادا، فإنـــ  ال 
. وهــــ ا يفســــر لنــــا مــــدلو  بعــــب النصــــوص االســــالمية (13)يتماشــــ  مــــ  املفهــــو  االســــالم  عــــن التــــداو 

التشريعية،  لك الن التجار  يف نظر االسال  نوع من االنتاج والعمل امل مر ومناسبها امنا ه  يف االصـل 
 .(18)نتيجة ل لك، ال للعملية يف نطاقها القانوين فحس 

وينقـــل هـــ ا الفقيـــ  مضـــمون رأي عـــدد ك ـــري مـــن الفقهـــاء مبـــن فـــيهم الشـــافع  فيقـــو : لان التـــاجر ا ا 
بضها ال يسمح ل  ان يربح فيها عـن طريـ  بيعهـا بـ من اكـرب. وامنـا جيـوز لـ   لـك اشرتى حنطة م ال وم يق

                                                        
 .137ص ،املصدر الساب  ،النظرية العامة للفسخ ،د. حسن عل  ال نون -17
اجملمـــ  العلمـــ  العـــري  ،4ج ،دراســـة مقارنـــ  ابلفقـــ  الغـــري ،احلـــ  يف الفقـــ  االســـالم مصـــادر  ،الســـنهوري د. عبـــد الـــرزا  -16
 .261ص ،لبنان بال سنة طب  –بريوت  ،منشورات حممد الداية ،االسالم 
 وما بعدها. 467ص ،لبنان ،بريوت ،دار التعار  للمطبوعات ،اقتصاد  ،الصدر السيد حممد ابقر -15
 .466ص – 467املصدر الساب  ص ،الصدر السيد حممد ابقر -14
 . 464املصدر الساب  ص ،الصدر السيد حممد ابقر -13
 . 463املصدر الساب  ص ،السيد حممد ابقر الصدر -18
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بعد قبضها، م  ان عملية النقل القانونية تـتم يف الفقـ  االسـالم  بـنفس العقـد وال تتوقـف علـ  أي عمـل 
إلجتار اجياي بعده. فالتاجر ميلك احلنطة بعد العقد وان م يقبضها، ولنن  ابلرغم من  لك ال يسمح ل  اب

 ــا واحلصــو  علــ  ربــح مــا م يقــبب املــا  حرصــا علــ  ربــ  االرابح التجاريــة بعمــل، واخــراج التجــار  عــن  
 .(19)كوهنا جمرد عمل قانوين يدر ر ال

عن الرجل يشرتي الطعـا  أيصـلح  --لويف خرب عل  بن جعفر ان  سأ  االما  موس  بن جعفر 
اي ابعـ  بـنفس الـ من –لح حـىت يقـبب وان كـان توليـة : ا ا ربـح م يصـ--بيع  قبل ان يقبض ؟ قا  
 .(71)فال أب ل -ال ي اشرتاه ب  بدون ربح

 .(72)وقا  االما  الشافع  مبن  بي  مام يقبب يف سائر املبيعات
: لمــن اشــرتى طعامــا او علفـا اىل اجــل فــإن م جيــد شــرط  واخــ  ورقــا --وعـن امــري املــؤمنن علــ  
 .(71)ظلمون وال يُظلمونلفال يخ  اال رأ  مال  فال يَ 

ويســتد  هــ ا الفقيــ  مــن هــ ا احلــدي  وام الــ  ان هــ ه النصــوص لتســتهد  ابلنهــ  الــوارد فيهــا منــ  
. وامـا ا ا كانــت النصــوص تريــد املشـرتي مــن بيــ  مـا اشــرتاه ســلفا قبـل قبضــ  وبعــد حلــو  اجلـ  بــ من اكــرب

  يف اخليــار، نتيجــة لعــد  تســليم البــائ  لــ  بيــان مــا للمشــرتي املطالبــة بــ  ا ا فســخ العقــد اســتنادا اىل حقــ
الســلعة يف الوقــت االــدد، فينــون معــ  النهــ  فيهــا ان املشــرتي ا ا م يتســلم الســلعة الــي اشــرتاها ســلفا يف 

 .(77)الوقت االدد، وفسخ العقد فليس ل  اال اسرتجاع نفس ال من ال ي سلم  للبائ  سابقا.ل
عطــ  البــائ  احلـ  يف ربــح فائــت ألنـ  م يضــف قيمــ  ماديــة اىل وعليـ  فــإن فســخ العقـد دون تنفيــ  ال ي

 حمل العقد كون الفسخ هو اعاد  احلا  اىل اصل .
 املطلب الثاني: االتجاه الذي يذهب اىل ان مسؤولية املدين بعد الفسخ تقصريية
وبعـب  ،(76)وه ا هو االجتاه ال ي لظ  بقبو  االك رية السـاحقة مـن فقهـاء القـانون املـدين يف مصـر

 لك ان العقد بعد ان فسخ ال يصلح ان ينون اساسا للتعويب، يقو  اصحاب ه ا  (75)الفق  يف العرا 
                                                        

 .468املصدر الساب  ص ،الصدر السيد حممد ابقر -19
در ســـاب   مصـــ ،نقـــال عـــن الســـيد حممـــد ابقـــر الصـــدر ،789ص ،21ج ،للحـــر العـــامل  حممـــد ابـــن احلســـن وســـائل الشـــيعة -71

 .468ص
حنا  )الفق  علـ  املـ اه  االربعـة عبـد الـرين اجل يـري واىل  لك  ه  الفقهاء األ ،49ص ،7ج ،اال  ،االما  الشافع  -72

وقا  ابن قدامـة مـن احلنابلـة لامـا بيـ  املسـلم فيـ   .59اجل ء ال ال  ص ،اهلداية يف شرح بداية املبتدي ،.( املرغياين116اجل ء ال اين ص
املصــدر الســاب   ،نقـال عــن الســيد حممــد ابقـر الصــدر ،131ص ،اجلــ ء الرابــ  ،املغــين ،ضــ  فــال نعلـم يف حترميــ  خالفــال ابــن قدامـةقبـل قب
 .468ص

 . 468ص ،املصدر الساب  ،نقال عن السيد حممد ابقر الصدر ،34ص ،27 وسائل الشيعة، اجل ء -71
 (. 1) ( و2هامش ) 451ص ،مصدر ساب  ،الصدر السيد حممد ابقر -77
 ،يف الفعــل الضــار مصــدر ســاب  ،.  د. ســليمان مــرقس815ص ،مصــدر ســاب ،2ج،الوســي  ،الســنهوري د. عبــد الــرزا  -76

ـــ ا  ،د. عبـــد املـــنعم فـــرج الصـــد  .64ص ـــور ســـليم613ص ، 2941 ،مصـــادر االلت ـــوجي  يف عقـــد االجيـــار ،. د. عصـــا  ان منشـــأ   ،ال
القـــانون  ،د. مصـــطف  حممـــد اجلمـــا  .134ص ،در ســـاب مصـــ ،ابـــراهيم د. جـــال  حممـــد .695ص ، 1114ســـنندرية املعـــار  ابإل

 ،د. مصـطف  اجلـارح  .696ص ،بال سنة طب  ،االسنندرية ،الفتح للطباعة والنشر ،2ط ،مصادر االلت ا  ،املدين يف ثوب  االسالم 
 ،القـاهر  ،دار النهضـة العربيـة ،املصـرياحنـال  الرابطـة العقديـة يف القـانون املـدين  ،. د. االمدي ايد ابو عيس 271مصدر ساب  ص
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االجتــاه، وامنــا اســا  التعــويب هــو خطــأ املــدين ويعتــرب العقــد هنــا واقعــة ماديــة ال عمــال قانونيــا امــا العاقــد 
كـان مـا يطلبـ  الـدائن هـو تنفيـ  العقـد ال ي م يقم بتنفي  الت ام  فليس ل  ان يطال  ابلتعويب. بينما لـو  

ال فســ   جــاز احلنــم لــ  ابلتعــويب علــ  اســا  املســؤولية العقديــة  لــك الن العقــد يف هــ ه احلالــة بقــ  
 . (74)قائما وم يفسخ

وتقو  امل كر  االيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون املدين املصري: لوال ينون التعاقد  ات  يف حالة 
ا  ابلتعويب، ا  هو ينعد  انعداما يستند اثره بفعل الفسخ وامنا ينون مصدر االلتـ ا  الفسخ اسا  لاللت  

 .(73)يف ه ه احلالة خطأ املدين او تقصريهل
كمــا يــ ه  الــبعب اىل حــد القــو  لوكمــا ان املســؤولية العقديــة تبــدأ بقيــا  العقــد وال وجــود هلــا قبــل 

ـــ . وهلـــ ا احلنـــم وضـــوح البديهيـــة الن ابرامـــ  فإهنـــا تنقضـــ  كـــ لك ابنقضـــاء العقـــد وال بقـــاء  هلـــا بعـــد زوال
املسؤولية العقدية كما قدمنا ج اء االخال  ابلت ا  عقدي ومىت زا  العقد وانقضت االلت امات الناشئة عن  

 . (79)، وهو ما ت ه  الي  حمنمة النقب املصرية(78)فعل  ما تتأسس املسؤولية العقدية؟ل
عـويب املصـاح  للفسـخ علـ  اسـا  قيـا  املسـؤولية التقصـريية، ولنا عل  ه ا الرأي الـ ي يؤسـس الت

 املالحظات التالية:
ا ا اســت دمنا طريقـــة اصـــحاب هـــ ا االجتـــاه يف التحليـــل  ا ـــا فـــان االثـــر اجلـــوهري للفســـخ هـــو زوا   .2

، ومقتضـ  هـ ا القـو  (61)العقد أبثر رجع  حىت ان بعب الفق  يقـو  ان العقـد يصـبح كـأن م ينـن
كأن م ينـن( ان االلت امـات الـي ترتبـت عليـ  هـ  االخـرى اصـبحت وكأهنـا م توجـد.   )صريور  العقد

من القانون املـدين العراقـ  )سـق  االلتـ ا  الـ ي كـان مرتتبـا عليـ (. فـإ ا   281وعل  حد تعبري املاد  
كـــان هـــ ا هـــو مقتضــــ  االثـــر الرجعـــ ، فنيــــف مينـــن النـــال  عـــن اخــــال  مـــن املتعاقـــد ابلت امــــات 

م تنن، بل اك ر من  لك ان ما نف  منهـا جيـ  الرجـوع فيـ  واعـاد  احلـا  اىل اصـلها  اصبحت كأن
 قبل التعاقد؟

                                                                                                                                            
ـــر الرجعـــ  للفســـخ يف العقـــود املســـتمر  ،اســـر ايـــد كامـــل الصـــرييف .97ص ،1116  ـــ  منشـــور يف جملـــة القـــانون واالقتصـــاد  ،االث

بـد . د. حممـد حسـن ع235ص ، 1112 ،32العدد  ،تصدر عن اسات   كلية احلقو  جبامعة القاهر  .للبحوث القانونية واالقتصادية
 .742ص ،1113 ،دار النهضة العربية ،2ط ،دراسة مقارنة ،مصادر االلت ا  ،الرين

 714ص  ، 2937 ،، ســاعدت جامعــة بغــداد علــ  طبعــ 2ط ،شــرح أحنــا  عقــد البيــ ،ثــروت الونداوي د. كمــا  قاســم -75
 .2هامش رقم 
 . 814ص  – 815مصدر ساب  ص ،2ج ،د. السنهوري، الوسي  -74
 .713ص .بال سنة طب  ،مطبعة دار النتاب العري ،1ج ،التحضريية للقانون املدين املصري جمموعة االعما  -73
، واملصــادر الفرنســية الــي اشــار اليهــا يف 242ص ،مصــدر ســاب ،يةمشــنالت املســؤولية املدن ،الــدين زكــ  د. حممــود مجــا  -78

 .نفسها ( من  الصفحة2اهلامش رقم )
هــامش رقــم  696اشــار اليــ  د. مصــطف  اجلّمــا  مصــدر ســاب  ص 29/2/2938قضــائية يف  66لســنة  58 الطعــن رقــم -79

(2.) 
املنتـــ   ،نظريــة العقــد–النظريــة العامــة لاللتــ ا   ،د. توفيــ  حســـن فــرج .135مصــدر ســاب  ص ،د. جــال  حممــد ابــراهيم -61

 . 197ص ، 2949االسنندرية  ،املصري احلدي 
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ومع  ه ا النال  ان االخال  اصبح بال موضوع؛ الن االلت ا  املدع  االخال  بـ  قـد صـار ابلفسـخ  
جعـل االلت امـات  كأن م ينن، مما يعين ان الفسـخ ال يـؤدي فقـ  اىل زوا  العقـد، وامنـا يـؤدي كـ لك اىل

الناشئة عن  كأن م تنن، وجيعل النـال  عـن االخـال   ـا بـال موضـوع، اي ان الفسـخ ال يـؤدي فقـ  اىل 
جعـــل املســـؤولية العقديـــة بـــال اســـا ، وامنـــا جيعـــل ايـــة مســـؤولية اخـــرى عـــن عـــد  التنفيـــ  هـــ  االخـــرى بـــال 

 اسا . 
  ابلتســليم مــ ال  وتضــمنت طلــ  ا ا رفعــت اىل القضــاء دعــوى طلــ  فســخ عقــد بيــ  إلخــال  البــائ .1

، وم يبــَ  مــا يقــا  مــن اطــرا  الــدعوى، (62)التعــويب عــن هــ ا االخــال  ايضــا، وبعــد ختــا  املرافعــة
واصــبح القاضــ  امــا  حلظــة اصــدار حنمــ  ابلفســخ مــ  التعــويب، فــا ا اقتنــ  القاضــ  أبن االخــال  

ان االخـال  سـبََّ  ضـررا للـدائن الصادر من املدين يربر احلنـم ابلفسـخ فانـ  سـيحنم بـ . وا ا وجـد 
فعلي  احلنم بتعويض  يف حدود طلبات الدائن. والسؤا : ان القاض  يف ه ه اللحظـة جيـد ان العقـد 
ما زا  قائما، وان هناك خطأ  عقدا  وضررا وعالقة سببية، اال ترى ان املسـؤولية الـي جيـدها القاضـ  

عد؟ فاملفرو  ان القاض  لنـم علـ  وفـ  الوقـائ  امام  ه  مسؤولية عقدية إ  ان العقد م يفسخ ب
واالدلة املتحصلة بن يدي  من جمرات الدعوى وليس علي  ان يت يل ما لصـل بعـد حنـم م يصـدر 
بعــد ولنــم علــ  وفــ   لــك، بــل لــيس لــ  ان يرتــ  ااثر حنمــ  ابلفســخ قبــل ان يصــدر هــ ا احلنــم 

فيمـــا وـــ  التعــويب يعـــين تطبيـــ  اثـــر احلنـــم اصــال، ا  ان اهـــدار العقـــد واحلنـــم علــ  اســـا  زوالـــ  
 ابلفسخ قبل ان يصدر ه ا احلنم.

وا ا كــان االثــر الرجعــ  للفســخ هــو الــ ي حــدا ابلفقــ  اىل القــو  أبن العقــد يصــري كــأن م ينــن، وال  .7
يصـــلح حينئـــ  ان ينـــون اساســـا  للتعـــويب وينـــون ال منـــاص مـــن  ســـيس التعـــويب علـــ  املســـؤولية 

فما عس  ان يقو  ه ا الفق  يف االحوا  الي ال ينون للفسخ فيها م ل هـ ا  التقصريية ال العقدية،
االثــر الرجعــ  كمــا هــو احلــا  يف فســخ العقــود ال منيــة علــ  وفــ  الــرأي الســائد يف الفقــ  والقضــاء يف 
العرا  ومصر؟ م جند يف الفقـ  تعليقـا علـ  هـ ه احلالـة، واملفـرو  ان يـتم االبقـاء علـ  العقـد اساسـا 

 ولية عن االخال  ال ي ادى اىل الفسخ وتنون املسؤولية ال حمالة عقدية.للمسؤ 
وقـــد  هبـــت حمنمـــة الـــنقب املصـــرية اىل  لـــك يف بعـــب احنامهـــا فنقضـــت حنـــم حمنمـــة اســـتئنا  
القــاهر  الــ ي قضــ  للمســتأجر بتعــويب عــن عــد  انتفاعــ  ابلعــن املــؤجر  طيلــة املــد  الســابقة علــ  تنفيــ  

تنادا اىل قواعد املسؤولية التقصريية وجاء يف حنم حمنمة الـنقب: لمـن املقـرر ان احلنم الصادر بطرده اس
وخالفا للقواعد العامة، ال ينون ل  اثـر رجعـ   –بعد البدء يف تنفي ه–فسخ عقد االجيار اتفاقا او قضاء  

ل منية ومنها ا  يعترب العقد مفسوخا من وقت االتفا  علي  او احلنم النهائ  بفس  ، الن طبيعة العقود ا
عقد االجيار تستعص  عل  ه ا االثر ويبق  عقد االجيار ابلنسبة للمد  الي انقضت من قبل قائما لنم 

                                                        
 املعد . 2949لسنة  87قم من قانون املرافعات املدنية ر  254انظر املاد   -62
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العالقة بن الطرفن يف شأن ادعاء اي منهما قبل االخر بعد  تنفي  الت امات  الناشئة عن ه ا العقد خال  
ريية يف مقـا  العالقـة العقديـة، ألنـ  يف  لـك اهـدار تلك املد ... فال جيوز االخ  أبحنـا  املسـؤولية التقصـ

 (61)لنصوص العقد املتعلقة ابملسؤولية عن عد  تنفي ه مما ول ابلقو  املل مة ل .ل
ولــ لك ال نؤيــد هــ ا االجتــاه القائــل أبن اســا  التعــويب املصــاح  للفســخ هــو املســؤولية التقصــريية 

 ونرى ان حجت  ال تنهب لتربيره.
 االتجاه الذي يذهب اىل ان مسؤولية املدين بعد الفسخ عقدية املطلب الثالث:

رغم تواف  الفق  املـدين علـ  القـو  ابن مسـؤولية املـدين عـن تعـويب الضـرر الـ ي حلـ  الـدائن بسـب  
اخال  املدين ابلت امات  العقديـة ممـا ادى اىل احلنـم بفسـخ العقـد، هـ  مسـؤولية تقصـريية، فإنـك تصـاد  

ء تبقــ  علــ  مســؤولية املتعاقــد املــدين يف هــ ه احلالــة مســؤولية عقديــة ال تقصــريية رغــم اقــواال لــبعب الفقهــا
زوا  العقد ابلفسـخ، ولنـن دون ان يقـد  اصـحاب هـ ا االجتـاه تفسـريا لنـون املسـؤولية عقديـة رغـم زوا  

عقدية قد  العقد وااثره أبثر رجع ، حىت لي ا  اليك وس  ك ر  القائلن أبن املسؤولية تقصريية، ان كلمة
 وردت سهوا عند اصحاب الرأي امل الف. 

ويــ ه  الــبعب اىل انــ  لا ا كــان الفســخ هــو جــ اء خــاص يف العقــود الصــحيحة املل مــة للجــانبن فــإن 
ه ا ال مين  من قيا  اجل اء العا  وهو املسؤولية العقدية وج اؤها تعويب املتعاقد ال ي تضرر مـن االخـال  

 .(67)واملسؤولية العقدية يف قضية واحد ل ابلعقد ومينن اجتماع الفسخ
ويف الفق  املصري من  ه  اىل ان  لقد ال ينف  احلنم ابلفسخ لتعـويب الـدائن ا ا كـان قـد اصـاب 
ه ا الدائن ضررا  مـن عـد  تنفيـ  املـدين اللت امـ . عندئـ  ينـون للقاضـ  ان لنـم لـ  بتعويضـات تنميليـة 

  التنفيـــ . ويعتـــرب هـــ ا احلنـــم تطبيقـــا للشـــروط العامـــة لتعـــويب الضـــرر الـــ ي اصـــاب الـــدائن بســـب  عـــد
وهــــ ا االقتبــــا  صــــريح يف ان التعــــويب املصــــاح  للفســــخ اساســــ  املســــؤولية  (66)للمســــؤولية التعاقديــــةل

التعاقديـــة. غـــري ان صـــاح  هـــ ا الـــرأي م يوضـــح كيـــف يســـتقيم القـــو  انـــ  عنـــد الفســـخ تنـــون املســـؤولية 
 تعاقدية بينما العقد اىل زوا .

مـن القـانون املـدين الفرنسـ  هنـاك جمـا  الجتمـاع  2286فإنـ  يف ضـوء املـاد   (65)الفق  الفرنس   ويف
ويرى جان   .(64)التعويب م  الفسخ وقد قضت حمنمة النقب الفرنسية مب ل ه ا التعويب عن االضرار

                                                        
 ،كمــا نقلــ  د. اســر كامــل الصــرييف  648ص ،92رقــم  ،71الســنة  ،جمموعــة املنتــ  الفــين 21/1/2982نقــب جلســة  -61

 .285ص – 286ص ،مصدر ساب  ،االثر الرجع 
 –عمـان  ،قافـةدار ال  ،2ط ،مصادر االلت امات واحنامهـا ،الوسي  يف شرح القانون املدين ،الفضل عبد احلسن د. من ر -67
 .  176ص ،  1121 ،االردن

 .749مصدر ساب  ص ،1ج ،النظرية العامة لاللت ا  ،حجازي د. عبد احل  -66
65- Geneviéve Viney, TRAITé DE DROIT CIVIL, sous la direction de Jacques Ghestin, 

Introduction  à la responsabilité, L.G.D.J.، املطــو  يف القــانون املــدين  ،نفيــف فيــينج :وانمــرتجم اىل اللغــة العربيــة بعنــ
املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــر  ،2ط ،ترمجــة د. عبــد االمــري ابــراهيم مشــس الــدين ،مــدخل اىل املســؤولية ،إبشــرا  جــاك غســتان

 .  472ص  – 471ص ،  1122 ،لبنان –بريوت  ،والتوزي 
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لتعــويب مــن الفقــ  الفرنســ  انــ  لينبغــ  مالحظــة انــ  ا ا كانــت االضــرار واملنــاف  خمصصــة بشــنل خــاص ل
للــدائن عــن خســار  منــاف  مرتقبــة مــن العقــد، فمــن الصــع  جتاهــل العقــد لتقــديرها وهــ ا مــا يعــ ز القــو  
صضــوعها اىل القواعــد التعاقديــة. مــن جهــة اثنيــة، الفعــل الــ ي لــرك هــ ه املســؤولية ينمــن يف عــد  تنفيــ  

ئـ .... ويبـدو واضـحا ان الوضـ  العقد.... فالعقد يف حقيقت  كان قائما متاما بن حلظة وضع  وحلظة إلغا
هو بوضوح حمنو  ابلعقد وان  هلـ ا الواقـ   –م  اعتبار الردود واالضرار واملناف   –ال ي ينشأ من االلغاء 

 .(63)فإن تطبي  النظا  التعاقدي هو احلل الواقع ل
يب عـن أي التعـو  –من كل هـ ا يتبـن لنـا ان الـرأي القائـل أبن االلتـ ا  ابلتعـويب املصـاح  للفسـخ 

 يؤسس عل  املسؤولية العقدية، ال يعد  من يناصره. –اضرار االخال  ال ي ادى اىل الفسخ 
بق  ان نوف  بن القو  أبن العقد ي و  ابلفسخ من جهة وان املسؤولية تنون مـ   لـك عقديـة وهـ  

 تستل   كما سب  القو  من بن ما تستل   وجود عقد صحيح قائم من جهة اخرى.
من قا  أبن اسا  التعويب هو املسؤولية العقديـة بيـا  لنيفيـة التوفيـ  بـن االمـرين فيمـا  وم جند عند

عدا ما نقلناه عن الفق  الفرنس  من ان  يف التعويب عن االضرار واملناف  املرتقبة من العقد يصع  جتاهل 
وهــو تعليــل عقلــ   العقــد يف تقــديرها والن الفعــل الــ ي لــرك هــ ا التعــويب ينمــن يف عــد  تنفيــ  العقــد.

عميــ  إلمنــان  ســيس االلتــ ا  ابلتعــويب علــ  املســؤولية العقديــة. ولنــن مــ   لــك يبقــ  التعــار  بــن 
اشرتاط وجود الت ا  عقدي مت االخال  ب  يف املسـؤولية العقديـة، وحقيقـة أن االلت امـات العقديـة قـد زالـت 

 التايل. بح لقيا  ب  يف املابلفسخ القضائ ،  اجة اىل تفسري قانوين، وهو ما سنحاو  ا
الرأي البي نؤيده لتأصايل االلتازا  باالتعويض المصااحب     : المبحث الثالث

 للفسخ القضائي

الســاب  الجتــاهن ينتظمــان الفقــ  القــانوين يف  صــيل التــ ا  املتعاقــد الــ ي  بحــ بعــد ان عرضــنا يف امل
حا عـد  اتفاقنـا مـ  االجتـاه الــ ي احـدث صطئـ  ضـررا للمتعاقـد االخـر، بتعـويب  لـك الضـرر، وكـان واضـ

يقــو  ابملســـؤولية التقصــريية للمتعاقـــد بعــد فســـخ العقـــد، وابلتــايل فإننـــا نؤيــد االجتـــاه الــ ي يبقـــ  مســـؤولية 
املتعاقد عقدية حىت بعد فسخ العقد عما احدث  مـن ضـرر صطئـ  قبـل فسـخ العقـد. وقلنـا ان الـ ين  كـروا 

يـ و  العقـد وااللت امـات الـي انشـأها أبثـر رجعـ  ومـ   لـك تبقـ  ه ا الرأي م يقدموا  صيال لـ  ا  كيـف 
 املسؤولية عقدية؟ وهو ما حناو  هنا بيان . 

                                                                                                                                            
مشـار اليـ  يف   V. par example civ. 2e 14 September 2006, JCP G 2006. IV. 2935 علـ  سـبيل امل ـل -64

Geneviéve Viney، (535هامش رقم ) 471املصدر الساب  ص. 
63- Geneviéve Viney، مــ  مالحظــة ان القــانون الفرنســ  يســت د  تعبــري االلغــاء  472ص  – 471املصــدر الســاب  ص

 اثر رجع . للداللة عل  حل العقد أبثر رجع  والفسخ للداللة عل  حل العقد بدون 



 
 

771 

 13 :العدد

 

عل  ان املسؤولية العقدية الي نقو   ا قد تلتـبس مبسـؤولية تقصـريية عنـدما تتحقـ  يف الواقعـة الضـار  
دئـ ؟ ولـ لك نتنـاو  املوضـوع يف مطلبـن شروط كال املسؤوليتن العقدية والتقصريية، فما نوع املسؤولية عن

 متتالين عل  النحو التايل:
 املطل  االو : املسؤولية عن التعويب املصاح  للفسخ القضائ  عقدية حتما.

 املطل  ال اين: حنم حتق  شروط كال املسؤوليتن العقدية والتقصريية يف الواقعة الضار . 
 حب للفسخ القضائي عقدية حتما  املطلب االول: املسؤولية عن التعويض املصا

ونُــ كِّر ان النــال  هنــا يــدور حــو   صــيل االلتــ ا  ابلتعــويب عــن الضــرر الناشــم مــن اخــال  املتعاقــد 
ابلت ام  العقدي، هـ ا االخـال  الـ ي ادى اىل فسـخ العقـد قضـائيا كـ لك، ولـيس عـن أي تعـويب اخـر،  

نفيـ  االلتـ ا  ابلـرد او التعـويب عـن الفعـل الضـار كالتعويب عن استحالة الرد العيين او عن االخال  يف ت
الصادر من املتعاقد مبناسـبة تنفيـ  العقـد او مسـتقال عـن العقـد متامـا امنـا متـ امن مـ  تنفيـ ه وغريهـا. فهـ ه  
كلهــا ختضــ  للقواعــد العامــة يف املســؤولية املدنيــة. امنــا االشــنا  هــو يف نــوع املســؤولية املدنيــة عــن اخــال  

  ا فسخ العقد وزا ، أتبق  مسؤولية عقدية ا  تنون مسؤولية تقصريية؟ ابلت ا  عقدي ا
ولإلجابـــة عـــن  لـــك نطـــرح عـــددا مـــن االســـئلة مث جنيـــ  عنهـــا، وأو  هـــ ه االســـئلة هـــو: مـــىت تتحقـــ  
املســؤولية املدنيــة للمــدين وينشــأ احلــ  يف التعــويب للــدائن؟ هــل تتحقــ  عنــد حصــو  االخــال ، ا  عنــد 

االخال ، ا  عند احلنم مبسؤولية املـدين؟ ال جنـد اجابـة عـن هـ ا السـؤا  فيمـا  حصو  الضرر الناشم عن
يــ كره فقهــاء القــانون املــدين عنــد كالمهــم عــن املســؤولية العقديــة امنــا جنــد االجابــة عنــ  عنــد كالمهــم عــن 

 .(68)املسؤولية التقصريية
  يقـو  أبن احلنـم ابلتعـويب وهناك يشري الفق  اىل ان يف االجابة عن هـ ا السـؤا  رأان: الـرأي االو 

هــو الــ ي ينشــم احلــ  يف التعــويب. وعلــ  اســا  هــ ا الــرأي ينــون علــ  القاضــ  ان يقــدر الضــرر وقــت 
احلنــم وال تســتح  التعويضــات التأخرييــة اال مــن يــو  ان لــوز احلنــم قــو  الشــ ء املقضــ . والــرأي ال ــاين 

فاحلنم ال ينشم احل  يف التعويب وامنا هـو  ي ه  اىل ان احل  يف التعويب ينشأ من العمل غري املشروع

                                                        
ويتنــاو  الفقــ  النظــرات العامــة يف املســؤولية املدنيــة عنــد النــال  عــن املســؤولية التقصــريية وان لك ــريا مــن احنــا  املســؤولية  -68

... يف املســؤولية العقديــة. فمــن املســائل الــي تتحــد فيهــا .التقصــريية ينطبــ  علــ  املســؤولية العقديــة اال ا ا تعــار  مــ  القواعــد اخلاصــة
تقـــدير  ،دعــوى املســؤولية -الســـب  املنــت  والســب  املباشـــر -عالقــة الســـببية والســب  االجنــيب  :  هــ ين النــوعن مـــن املســؤوليةاحنــا
 ،د. سـليمان مـرقس .(7هامش رقـم ) 376مصدر ساب  ص ،2ج ،الوسي  ،د. السنهوري ،. إخلل.إخل ،التأمن من املسؤولية ،الضرر

كما ان الن ري من تفصيالت املسؤولية العقدية مبا يف  لك نطاقها والتميي    .817ش رقم هام 634مصدر ساب  ص ،يف الفعل الضار
يتناوهلـــا الفقهـــاء يف االبـــواب امل صصـــة  ،بينهـــا وبـــن املســـؤولية التقصـــريية وهـــل تتعـــدد املســـؤوليتان وهـــل جتـــوز اخلـــري  بينهمـــا ا ا تعـــددات

ومــا  659مصــدر ســاب  ص ،2ج ،املــوج  ،ن د. عبــد اجمليــد احلنــيمللمســؤولية التقصــريية ومينــن مالحظــة  لــك بوضــوح عنــد كــل مــ
مصـدر  ،الوجي  يف النظرية العامة لاللت ا  ،د. غين حسون ط  ،وما بعدها 151مصدر ساب  ص ،د. عصمت عبد اجمليد بنر ،بعدها

مصــدر  ،ج الصــد د. عبــد املــنعم فــر  ،ومــا بعــدها 862مصــدر ســاب  ص ،2ج ،الوســي  ،د. الســنهوري ،ومــا بعــدها 619ســاب  ص
مصـادر االلتـ ا  يف  ،د. انـور سـلطان ،ومـا بعـدها 2مصدر سـاب  ص ،يف الفعل الضار ،د. سليمان مرقس ،وما بعدها 677ساب  ص

د. عبــد  ،ومــا بعــدها 181ص ، 1121 ،عمــان –دار ال قافــة للنشــر والتوزيــ   ،6ط ،دراســة مقارنــة ابلفقــ  االســالم  ،القــانون املــدين
  .وغريهم ،وما بعدها 622مصدر ساب  ص ،1ج ،ية العامة لاللت ا النظر  ،احل  حجازي
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يقرر احل  ال ي نشأ وفقـا للقـانون مـن العمـل غـري املشـروع. وان احلنـم لـيس مـن شـأن  اال ان جيعـل احلـ  
ابلتعـويب مقــدرا ومســتحقا وقــابال للتنفيـ  وعلــ   لــك ينــون احلــ  يف التعـويب، وفقــا هلــ ا الــرأي، ســابقا  

 .(69)عل  صدور احلنم
  املصـــري الـــرأي ال ـــاين الـــ ي يـــ ه  اىل ان لمصـــدر احلـــ  يف التعـــويب لـــيس هـــو احلنـــم ويؤيـــد الفقـــ

الصادر يف دعوى املسؤولية، فاحلنم ليس اال مقرر هل ا احل  ال منشم ل . وح  املضرور يف التعـويب امنـا 
ا  اركــان نشــأ مــن العمــل غــري املشــروع الــ ي ااته املســؤو  فرتَّــ  يف  متــ  االلتــ ا  ابلتعــويب، مــن وقــت قيــ

املسؤولية ال الثة. وا ا ارد  التحديد فمن وقت وقوع الضرر ال من وقت ارتناب اخلطأ. ومن ه ا الوقت 
 .(51)ال قبل  تتحق  املسؤولة يف  مة املسؤو  ويرتت  ح  املضرور يف التعويبل

ار هــو ويـرى الـبعب ان هـ ا الـرأي هـو الـ ي يتفـ  مـ  القـانون املـدين املصـري الـ ي جعـل الفعـل الضـ
. وقــد قضــت حمنمــة الــنقب املصــرية ابســتحقا  التعــويب عــن الفعــل الضــار مــن يــو  (52)مصــدر االلتــ ا 

. ويعتــرب احلنــم الــ ي يقــدره مقــررا ل بــوت احلــ  يف التعــويب ولــيس منشــئا  (51)وقــوع العمــل غــري املشــروع
 .(57)ل 

فا  عنــ  ال منشــم لــ ، م لمــا ونعتقــد ان كــون احلنــم يف املســؤولية املدنيــة مقــررا  للحــ  يف التعــويب كاشــ
يصــــد  علــــ  دعــــوى املســــؤولية التقصــــريية، يصــــد  كــــ لك علــــ  دعــــوى املســــؤولية العقديــــة،  لــــك الن 
االختالفـــات بـــن املســـؤوليتن التقصـــريية والعقديـــة مـــن حيـــ  التضـــامن والتقـــاد  ومـــدى التعـــويب وجـــواز 

 املسؤوليتن، وهو اخلطأ ال ي يعين االتفا  عل  تعديل احنا  املسؤولية، ال متس االسا  فهو لواحد يف
االخـــال  اباللتـــ ا  الســـاب  ويســـتوي بعـــد  لـــك ان ينـــون مصـــدر هـــ ا االلتـــ ا  هـــو العقـــد او العمـــل غـــري 

                                                        
د. جـال  حممـد  .517مصدر ساب  ص ،1ج ،النظرية العامة لاللت ا  ،الرأين د. عبد احل  حجازي انظر يف عر  ه ين -69
 – 717ص ،بـال سـنة طبـ  ،ريةدسـننمنشـأ  املعـار  ابإل ،نظريـة االلتـ ا  ،د. مسري عبد السـيد تنـاغو .675مصدر ساب  ص ،ابراهيم
النظريـة العامـة  ،شـرح القـانون املـدين ،د. حممد وحيد الـدين سـوار .751مصدر ساب  ص ،مصادر االلت ا  ،د. انور سلطان .716ص

 .172ص ،2934 – 2935 ،مطبعة دار النتاب ،العقد واالراد  املنفرد  ،املصادر االرادية – 2 –مصادر االلت ا   ،2ج ،لاللت ا 
مصــدر ســاب   ،يف الفعــل الضــار ، ــ ا املعــ  د. ســليمان مــرقس .2188مصــدر ســاب  ص ،2ج ،الوســي  ،لســنهوريد. ا -51

مصــدر  ،مصــادر االلتــ ا  ،د. انــور ســلطان  .515مصــدر ســاب  ص ،1ج ،النظريــة العامــة لاللتــ ا  ،د. عبــد احلــ  حجــازي ،576ص
 .716ص – 717مصـدر سـاب  ص ،نظرية االلت ا  ،تناغو د. مسري .675مصدر ساب  ص ،د. جال  حممد ابراهيم .751ساب  ص

عـن ضـرر  ،مـن وقـت وقـوع اخلطـأ ،وا ا كان الضرر سيحصل مستقبال  ولنن  حمق  الوقوع فاحل  يف التعويب ينون قبل حصو  الضرر
وضـ  السـاب  املصـدر السـاب  وامل ،د. سـليمان مـرقس .2هـامش رقـم  2188املصـدر السـاب  ص ،د. السنهوري .مستقبل حمق  الوقوع

 نفس .
 .172مصدر ساب  ص ،و د. حممد وحيد الدين سوار .675مصدر ساب  ص ،حممد ابراهيم د. جال  -52
ــــة انظــــر احنامهــــا -51 ــــنقب  23/1/2955نقــــب مــــدين يف  ،التالي ونفــــب مــــدين يف  .91 – 439 – 4جمموعــــة احنــــا  ال

 556 – 26جمموعــة احنــا  الــنقب  28/6/2947ونقــب مــدين يف  .93 – 461 – 27جمموعــة احنــا  الــنقب  21/5/2941
 21/21/2947ونقــــــب مــــــدين يف  .274 – 838 – 25جمموعــــــة احنــــــا  الــــــنقب  2946/  4/ 15ونقــــــب مــــــدين يف  .39 –

  .218هامش رقم  555نقلها د. سليمان مرقس املصدر الساب  ص .247 – 2279 – 26جمموعة احنا  النقب 
 733القضـائية و 11لسـنة  272)ثالثـة طعـون ارقـا   7/22/2955دين يف نقـب مـ :حمنمة النقب املصـرية انظر احنا  -57
ـــنقب  17لســـنة  37القضـــائية و 11لســـنة  املصـــدر  ،نقلهـــا د. ســـليمان مـــرقس .297 – 2675 – 4القضـــائية( جمموعـــة احنـــا  ال

 .219هامش  555الساب  ص
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. ال بـل ان بعـب الفقـ  يـدع  ان لطبيعـة احلنـم الصـادر يف دعـوى املسـؤولية العقديـة م ت ــري (56)املشـروعل
 . (55)(لdéclaratifمقررا )اي خال  بل اتف  الرأي عل  اعتباره حنما 

ومينننــا ان نعلــل  لــك أبن اخــال  املتعاقــد ا ا ســب  ضــررا، هــو الــ ي ينشــم احلــ  يف التعــويب. وم 
يشـــرتط القـــانون االدعـــاء أمـــا  القضـــاء الســـتحقا  التعـــويب امنـــا االدعـــاء البـــد منـــ  لصـــدور حنـــم الـــ ا  

مــن لــدن املــدين، فــإ ا  زع فيــ  او ختلــف عــن ابلتعــويب قابــل للتنفيــ . واالصــل ان االلتــ ا  ينفــ  اختيــارا 
 تنفي ه كان للدائن املطالبة ب  قضاء .

وحيـ  ان االخـال  بتنفيـ  االلتـ ا  لصــل قبـل الفسـخ وهـو السـب  الــ ي يـربر طلـ  الفسـخ ومــن مث 
احلنــم بــ ، فــإن املســؤولية املدنيــة عــن حصــو  االخــال  والضــرر الناشــم عنــ  تتحقــ  قبــل حصــو  الفســخ 

مها، وهو التعويب، والعقد ما ي ا  قائما. ول لك كان التعويب، ا ا حتققت اركان املسؤولية، وي بت حن
مســتحقا مــ  التنفيــ  العيــين ا ا اختــاره الــدائن ومــ  الفســخ كــ لك ا ا اختــاره الــدائن، وهــو ي بــت يف  مــة 

تعــويب عقديــة ال غبــار . واملســؤولية املدنيــة هنــا عــن ال(54)املــدين مــن وقــت اكتمــا  اركــان املســؤولية املدنيــة
عليها. فاخلطأ عقدي  س  الفر  والعقد ما ي ا  قائما. ورمبا كان القو  أبن التعويب هنا إمنا هو عن 

وقــد ســب  أن انتقــد  هــ ا القــو  وبيّنــا  -ضــرر الفســخ ولــيس عــن ضــرر اإلخــال  الــ ي أدى اىل الفســخ 
ية عن التعويب املصاح  للفسخ ليست كان من أهم أسباب  هاب أك ر الفق  اىل أن املسؤول  -خطأه 

                                                        
  .676مصدر ساب  ص ،فرج الصد  د. عبد املنعم -56
  .751مصدر ساب  ص ،اللت ا مصادر ا ،د. انور سلطان -55
لت امـــ  العقـــدي التمييـــ  يف العـــرا  تـــ ه  يف الن ـــري مـــن احنامهـــا اىل ان التعـــويب عـــن اخـــال  املتعاقـــد اب غـــري ان حمنمـــة -54

قالـــت ابلفســـخ مـــ  التعـــويب امـــا ا ا م يطلـــ  الفســـخ فلـــيس لـــ  طلـــ   233 لـــك الن املـــاد   .يتوقـــف علـــ  طلبـــ  فســـخ العقـــد اوال
 ،جملـــة القضـــاء تصـــدر عـــن نقابـــة االـــامن يف العـــرا  ،25/4/2948يف  2943/ ح /  2447رقـــم   :قرارا ـــا التاليـــةانظـــر  .التعـــويب

 ،14  ،7ع ،جملــــــة القضــــــاء ،71/2/2932يف  2932/  7/ ح 278ورقــــــم  .175ص – 111ص ،2948متــــــوز  ،17  ،7ع
 ،67  ،6 ،7ع ،جملـــــة القضـــــاء ،2/8/2988يف  2988/ موســـــعة اوىل /  717ورقـــــم  .131ص ،2932ايلـــــو   –آب  –متـــــوز 

 2999 ،57  ،2،1،7،6ع ،جملـــــــــــة القضـــــــــــاء .19/5/2999يف  2999/  7/   2681ورقـــــــــــم  .611ص – 611ص 2989
دريـــد  .15/2/1119يف  1119/ اهليئـــة االســـتئنافية منقـــو  /  2131/  2147العـــدد  ،. وقـــرار حمنمـــة التمييـــ  االحتاديـــة298ص

. 288ص – 284ص .بـال منـان وسـنة طبـ  ،7ج ،القسـم املـدين –قضاء حمنمة التميي  االحتاديـة  امل تار يف ،داوود سلمان اجلناي
/ اهليئة االسـتئنافية منقـو   266و  ،8/7/1119يف  1119/ اهليئة االستئنافية منقو  /  231وقرارات حمنمة التميي  االحتادية ارقا  

ــــة اســــتئنافية منقــــو  /  259و  7/7/1119يف  1119/  تشــــرين ال ــــاين  ،25ع ،النشــــر  القضــــائية ،8/7/1119يف   1119/ هيئ
مـن اهليئـة املوسـعة املدنيـة يف حمنمـة التمييـ   1118/  9/ 16يف  88وانظر تعليقـا علـ  قـرار حمنمـة التمييـ  االحتاديـة للعـدد  .1121

وقـــرار  .41ص – 59ص 1121 ،ينكــانون ال ــا  ،العــدد العاشــر ،منشــور يف النشـــر  القضــائية ،االحتاديــة للــدكتور طــار  كــاملم عجيــل
اجمللـد  ،جملة الرافـدين للحقـو  23/7/1122يف  2661تسلل  ،1122/ هيئة استئنافية عقار /  2179حمنمة التميي  االحتادية رقم 

وهو م ه  خاطم يف ضوء قواعد املسؤولية العقدية وخمالف ملا ي ه  الي  الفق  القـانوين  .575ص ،1121السنة  ،56العدد  ،21
د.  .613مصـدر سـاب  ص ،2ج ،املـوج  ،انظـر د. عبـد اجمليـد احلنـيم ،خيار الدائن بـن التنفيـ  والفسـخ مـ  التعـويب يف احلـالتن يف

غــري ان نفــس االنمــة اعتــربت االجتهــاد الــ ي مــؤداه ان لــيس للــدائن ان يطلــ   .172مصــدر ســاب  ص ،عصــمت عبــد اجمليــد بنــر
 ،النشــر  القضـــائية ،8/2931/  14يف  2931/ اســتئنافية /  214قرارهــا رقــم  .خــاطم التعــويب مــ  بقــاء العقــد قائمــا هــو اجتهـــاد

كمـا ان حمنمـة التمييـ    .وه ا هو امل ه  ال ي يتف  م  نصوص القانون واراء الفق  .271ص – 219ص ،2932آار  2  ،7ع
 2281قرارها رقم  .للحصو  عل  التعويباالحتادية يف قرار حدي  هلا )غري منشور( قد أكدت عل  عد  اشرتاط طل  فسخ العقد 

  .وأنمل ان تستقر االنمة عل  ه ا الرأي  .2/3/1121يف  2552تسلسل  ،1121/ اهليئة االستئنافية منقو  / 
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عقدية؛  لك ألن زوا  العقد ابلفسخ مين  من القو  أبن املسؤولية عن ضرر الفسخ )امل عو ( نفس  أبهنـا 
 عقدية، إ  ال عقد عند حصو  الفسخ. 

واالن بعــد ان حتققــت املســـؤولية العقديــة اىل حـــن فســخ العقـــد فمــا اثـــر الفســخ عليهـــا؟ ولــ لك فـــان 
ل اين هو: ما اثر الفسخ عل  نوع مسؤولية املدين؟ وجوااب  عل   لك نقو  ان دور الفسخ يقتصر السؤا  ا

علــ  حــل الرابطــة العقديــة وازالــة ااثرهــا أي االلت امــات الــي انشــأ ا، أبثــر رجعــ  وعــدُّ العقــد كــأن م ينــن 
ونقتصر علي  االن. ول لك فانـ   واعاد  املتعاقدين اىل احلالة الي كا  عليها قبل التعاقد. وه ا هو االصل

مــن حلظــة احلنــم النهــائ  ابلفســخ فــان أي اخــال  او تعــر  مــن احــد املتعاقــدين جتــاه املتعاقــد االخــر ا ا 
تسـب  يف ضــرر، فــان املســؤولية عنــ  تنــون تقصــريية الن العقـد زا  مــن تلــك اللحظــة، وهــ ا هــو مقتضــ  

ال ي يــل االخــال  الــ ي حصــل قبلــ  وال الضــرر االثــر الفــوري للفســخ القضــائ . ولنــن الفســخ القضــائ  
ال ي نشأ، فتلك وقائ  مادية، امنا هو ي يل االلت ا  ال ي حصل االخال  ب  أبثر رجع . فلو ان البائ  م 
يســلم املبيــ  وتضــرر املشــرتي مــن  لــك وفســخ عقــد البيــ  علــ  اثــر  لــك، فــان الفســخ ي يــل التــ ا  البــائ  

ي يل واقعة ان البائ ، عندما كان العقد قائما، وكان هو مل مـا ابلتسـليم، م  ابلتسليم أبثر رجع ، ولنن  ال
يقم ب لك، وان  تسب  يف الضـرر للمشـرتي. فالفسـخ، ال اثـر لـ  علـ  هـ ه الوقـائ  املاديـة املنونـة ألركـان 
 املســؤولية املدنيــة. وعلــ  القــو  الــ ي نؤيــده ابن احلنــم ابلتعــويب هــو كاشــف ومقــرر ال منشــم للحــ  يف
التعــويب، والقاضـــ  ال يبحـــ  يف الوقـــائ  كمـــا صـــارت االمـــور بعـــد الفســـخ وامنـــا يبحـــ  يف الوقـــائ  كمـــا 
حصلت يف وقتها، لينشف عنها وعما ترت  عليها من اثر حن حصوهلا، فالقاض  وهـو يقـو  بـ لك ال 

 جيد امام  اال مسؤولية عقدية.
لفســــخ يف الــــدعوى نفســــها وقــــدر وقــــد ســــب  القــــو  ان القاضــــ  ا ا حنــــم ابلتعــــويب مــــ  حنمــــ  اب

التعــويب علــ  اســا  املســؤولية التقصــريية، ينــون قــد طّبــ  اثــر احلنــم الــ ي هــو بصــدد اصــداره قبــل ان 
يصــدره ا  هــو يهــدر وجــود العقــد قبــل ان لنــم بفســ   ويقــرر ان املســؤولية تقصــريية ال عقديــة وهــ ا ال 

ان اخـال  البـائ  يف امل ـل الـ ي حنـن  –نفسـ  دون ان يناقب–يستقيم برأينا. فالقاض  ال يستطي  القو  
بصــدده، كـــان اخــالال ابلتـــ ا  قــانوين عـــا  ولــيس الت امـــا عقــدا. فلـــيس هنــاك التـــ ا  قــانوين يلـــ   الشـــ   
ابلتسـليم، لـوال عقـد البيـ . كمـا ان قـو  بعـب الفقـ  الـ ي سـب  و كـر ه أبن العقـد مي ـل هنـا واقعـة ماديــة 

 فليس هناك ال واقعة تسليم وال اخال  ابلتسليم ما م يوجد عقد البي . إلثبات خطأ املدين ال يستقيم.
ول لك فعل  القو  ابحل  يف التعويب م  الفسخ، ينون ه ا احل  قد نشأ قبل حصو  الفسخ عل  
اسا  اخال  ابلت ا  تعاقدي خال  قيـا  العقـد، واملسـؤولية املدنيـة عنـ  مسـؤولية عقديـة وال مينـن وصـفها 

 ية. ه ا عل  القو  جبواز التعويب م  الفسخ. ابهنا تقصري 
غــري ان الفقــ  الــ ي  كــر ه والــ ي يقــو  أبن االثــر الرجعــ  للفســخ مينــ  مــن ان تنــون املســؤولية عــن 
التعويب عقدية ول لك فه  مسؤولية تقصريية، يقـ  يف تنـاقب كبـري. فـالقو  أبن العقـد وااثره تـ و  أبثـر 

نوع جرى االخال  ب ، ا  ب وا  العقد وااثره أبثر رجع  ال يعد البـائ   رجع  مين  من وجود الت ا  من أي
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يف امل ل املتقد ، مل ما يف أي وقت من االوقات بتسليم مبي  اىل املشرتي، فـال مينـن عندئـ  احلـدي  عـن 
 اخال  ابلت ا  زا  من اصل ، فال تنون هناك مسؤولية من أي نوع ال عقدية وال غري عقدية، فيمتن  تبعـا
ل لك، احلنم أبي تعويب. ول لك فإن القو  احل  يف املسألة،ان التعويب ال ينون مستحقا م  الفسخ 
ا ا حصـل هــ ا أبثــر رجعــ . وا ا قيــل رغــم  لــك ابسـتحقا  التعــويب مــ  الفســخ فــان هــ ا التعــويب عــن 

ؤولية العقدية االخال  اباللت ا  العقدي ال ي سب  الضرر وادى اىل الفسخ ال ينون اال عل  اسا  املس
عل  النحو ال ي عرضناه فيما تقد . وقـد مـّر بنـا ان هنـاك قـو  يف الفقـ  املـدين يـ ه  اىل عـد  اجتمـاع 
الفسخ م  التعويب فأما الفسخ بال تعويب او التنفي  م  التعويب. وهو قو  كما يبدو يسـتند اىل ك ـري 

. غري ان النصوص التشريعية يف العرا  ومصر من املنط  واالسا  القانوين ويتف  م  اجتاه الفق  االسالم 
 وفرنسا تسمح ابجلم  بن الفسخ والتعويب. 

اما يف االحوا  الي ال ينون فيها للفسخ اثر رجع  كما يف فسخ العقود ال منية عل  الرأي السائد يف 
ن الضـرر عقديـة الفق  والقضاء، فإن بقاء العقد لنم الفرت  السابقة عل  الفسخ جيعـل مسـؤولية املـدين عـ

التـــايل حنـــم حتقـــ  اركـــان كـــال  طلـــ ال تقصـــريية، وقـــد ســـبقت االشـــار  اىل  لـــك. بقـــ  ان نتنـــاو  يف امل
 املسؤوليتن العقدية والتقصريية يف الواقعة الضار . 

حكـم تحقـق شـروط كـال املسـؤوليتني العقديـة والتقصـريية يف الواقعـة          املطلب الثـاني: 
 الضارة

ة االخال  الصادر من املدين يف تنفي  الت ام  العقدي اركان املسؤولية العقدية مينن ان تتحق  يف واقع
واملسؤولية التقصـريية يف الوقـت  اتـ . فإتـا  مالـك الـدار يف صـيانتها رغـم تنبيهـ ، وسـقوط بعـب اج ائهـا 

قــدي واصــابة املســتأجر مــن جــراء  لــك، ومــن مث فســخ عقــد االجيــار مي ــل مــن جهــة، اخــالال  اباللتــ ا  الع
للمؤجر يف صيانة املأجور، كما تتحق  في  اركان املسؤولية التقصريية ملالك الدار ال ي رغم تنبيه  م يت   

 2 – 233من القانون املدين العراق ، املاد   2 – 119ما مين  تضرر الغري من اهندا  بعب الدار )املاد  
ين الفرنسـ ( وعلـ  الـرأي القائـل أبن مسـؤولية مـن القـانون املـد 2784من القانون املدين املصـري، واملـاد  

املــدين عــن تعــويب الضــرر احلاصــل اثنــاء ســران العقــد تنــون تقصــريية بعــد فســخ العقــد فــال ت ــري الواقعــة 
امل كور  اية مشنلة فاملسؤولية يف كل االحوا  واحد  ه  مسؤولية تقصريية. اما ا ا كّيفنا مسؤولية املدين 

 كور علــ  اهنــا عقديــة علــ  الــرأي الــ ي نؤيــده فيمــا يتعلــ  ابلضــرر الــ ي حلــ  )املــؤجر( عــن التعــويب املــ
املستأجر حىت م  فسخ عقد االجيـار، ت ـار امنانيـة التسـاؤ  عمـا ا ا كـان الـدائن )املسـتأجر( يسـتطي  ان 
يطالــ  ابلتعــويب علــ  اســا  اجلمــ  بــن املســؤوليتن العقديــة والتقصــريية لتحقــ  اركاهنمــا معــا. وا ا كــان 
 لك غري جائ  فهل يستطي  ان يت ري بينهما في تار منهما االنس  لـ ؟ تلـك هـ  مسـألة اجلمـ  واخلـري  

 بن املسؤوليتن.
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يــــــ ه  اىل عــــــد  جــــــواز اجلمــــــ  بــــــن  (59)ويف فرنســــــا  (58)ويف مصــــــر (53)والفقــــــ  الســــــائد يف العــــــرا 
لبة ابلتعويب مرتن، مر  عل  اسا  املسؤولية التقصريية والعقدية أبي حنو كان ه ا اجلم . فال جيوز املطا

التقصريية ومر  عل  اسا  املسؤولية العقدية  لك الن الضرر الواحد ال يصح التعويب عن  مرتن كما ال 
يستطي  الدائن ان يخ  من كل واحد  من املسؤوليتن امل اا الي ختدم  الن الدعوى الي  خ  مـن هـ ه 

. ك لك ليس للدائن ان جيمـ  بـن املسـؤوليتن مبعـ  ان يتمسـك أبحـدتا (41)نونومن تلك ال يعرفها القا
اوال  فإ ا فشل يف دعواه كان ل  ان يسلك السبيل االخر. فالدعوى سرتفب بسب  سب  الفصل فيها الن 
موضــوعها هــو التعــويب عــن الضــرر وســببها هــو الواقعــة الضــار  ســواء وصــفت هــ ه الواقعــة أبهنــا اخــال  

. ول لك فإن الدائن واثناء سري الـدعوى ولـو ألو  (42)عقدي او وصفت أبهنا اخال  ابلت ا  قانوين ابلت ا 
مر  يف مرحلة االستئنا  يستطي  بعد ان كان قد استند اىل اخلطأ التقصريي ال ابت او املفرت  ان يستند 

تعـــويب اىل اخلطـــأ اىل اخلطـــأ العقـــدي، كمـــا جيـــوز النمـــة املوضـــوع رغـــم  لـــك ان تســـتند يف حنمهـــا ابل
العقــدي مــىت ثبــت هلــا تــوفره الن هــ ا االســتناد ال يعتــرب تغيــريا لســب  الــدعوى او موضــوعها ممــا ال متلنــ  
االنمة من تلقاء نفسها. لوه ا ال يعدو ان ينون وصفا هل ا االلت ا  يرتتـ  عليـ  وصـف مسـؤولية فاعـل 

ر ولنن  ال يغري مـن سـب  املسـؤولية شـيئا وال الضرر أبهنا عقدية او تقصريية وما يتب  ه ا الوصف من ااث
ينف  وحدت  وال يسمح ابلقـو  ابخـتال  السـب  يف كـل مـن املسـؤوليتن العقديـة والتقصـريية، وابلتـايل ال 

 .(41)يسمح ابجلم  بن الدعوين املتعلقتن  اتن املسؤوليتن ولو كان مج  توايل ال مج  اقرتان وتعاصرل
فرنسية اىل ان لاحد االطرا  ال يستطي  بدون ان يناقب نفس  ان يعترب ان وت ه  حمنمة النقب ال

 .(47)مسؤولية االخر مرتتبة عل  الصعيد اجلرم  وعل  الصعيد التعاقدي يف آٍن معال

                                                        
مصــدر  ،(. د. عصــمت عبــد اجمليــد بنــر776هــامش رقــم ) 633مصــدر ســاب  ص ،2ج ،املــوج  ،د. عبــد اجمليــد احلنــيم -53
 .181مصدر ساب  ص ،النظرية العامة لاللت ا  ، نوند. حسن عل  ال .158ساب  ص
. د. 32مصـدر سـاب  ص ،الفعـل الضـار ،الوايف ،. د. سليمان مرقس853مصدر ساب  ص ،2ج،الوسي  ،د. السنهوري -58

صـادر م 2ج ،النظريـة العامـة لاللتـ ا  ،. د. نبيـل ابـراهيم سـعد672مصـدر سـاب  ص ،1ج ،النظرية العامة لاللت ا  ،عبد احل  حجازي
دار النهضــة  ،2ط ،مصــادر االلتــ ا  املــدين ،د. ســعيد ســعد عبــد الســال . 739ص ،  1116القــاهر   ،االلتــ ا  دار اجلامعــة اجلديــد 

 .718مصدر ساب  ص ،د. جال  حممد ابراهيم .774ص  .  1117 – 1111القاهر   ،العربية
59- Brun A.: Rapports et domains des responsabilites contractuelle et delictuelle, Paris Sirey 1931 
p.137. 
 . 667مصدر ساب  ص ،فرج الصد  د. عبد املنعم -41
انظـر كـ لك د. عبــد  .(259واملصـادر الـي اشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) 31ص ،الفعـل الضـار ،الـوايف ،د. سـليمان مـرقس -42

هـو يـرى ان سـب  دعـوى املسـؤولية هـو حـ  اجملـين عليـ  الــ ي . و 693مصـدر سـاب  ص ،1ج ،النظريـة العامـة لاللتـ ا  ،احلـ  حجـازي
 .يظل هو نفس  ال يتغري مهما كان اخلطأ ال ي يتمسك ب  املضرور  ييدا لدعواه سواء أكان خطأ تعاقدا ا  تقصريا

دين يف وانظر يف  لك قرار حمنمة الـنقب املصـرية نقـب مـ .37مصدر ساب  ص ،الفعل الضار ،الوايف ،د. سليمان مرقس -41
جمموعــــة  2944كــــانون ال ــــاين   13ويف نفــــس املعــــ  نقــــب مــــدين  212 – 489 – 29جمموعــــة احنــــا  الــــنقب  2948نيســــان  1

هـــامش رقـــم  ،36ســـاب  صالصـــدر امل ،يف الفعـــل الضـــار ،الـــوايف ،اشـــار اليهمـــا د. ســـليمان مـــرقس 16 – 81 – 23احنـــا  الـــنقب 
(241 .) 

 .من نفس الصفحة 2125واهلامش رقم  314مصدر ساب  ص ،اىل املسؤوليةمدخل  Genevié Vineyيف  انظر القرار -47
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واالن بعــد ان اســتبعد  امنانيــة اجلمــ  بــن املســؤوليتن نــرى مــدى امنــان اخلــري  بينهمــا. فالفقــ  هنــا 
منان اخلري  بـن املسـؤوليتن ا ا حتققـت يف الواقعـة الضـار  شـروط كـل منهمـا ومـن منقسم بن من يقو  إب

ال جيي  اخلري  بينهما. ويف الفق  املدين العراقـ  يعـر  بعـب الفقهـاء لـآلراء امل تلفـة ولنـن ال جنـد موقـف 
 .(46)الفقي  من ه ا اخلال 

د املســؤولية التقصــريية مــن النظــا  امــا يف الفقــ  املصــري فيــ ه  رأي اىل جــواز اخلــري  و لــك الن قواعــ
العا ، فال جيوز خمالفتها وال استبعادها وال مين  جمـرد وجـود عقـد بـن الطـرفن مـن تطبيقهـا. فالعقـد اضـافة 
لقواعــد املســؤولية التقصــريية ولــيس اســتبعاد هلــا فيحــ  للعاقــد ان يلجــأ اليهــا يف وقــت ا ا م تســعف  احنــا  

 .(45)العقد
بعــد  اخلــري  أبن عالقــة الــدائن واملــدين مــا كانــت لتنشــأ لــوال العقــد، وعليــ  فهــ ه بينمــا يــرى القــائلون 

العالقة جي  ان لنمها العقد املرب  بينهما فق . ويضيف ه ا الفري  اىل  لك قول : لان االلت ا  العقدي 
 يقـم بـ  قبـل ال ي صار املدين مسؤوال عن عد  تنفي ه، م ينن قبل العقد الت اما يف  مت  فلو فر  انـ  م

ابرا  العقد، ملا كان مسؤوال عـن  لـك ال مسـؤولية عقديـة، الن العقـد م يـرب  وال مسـؤولية تقصـريية، ا  ال 
خطــأ يف عــد  قيامــ  أبمــر م يلتــ   بــ ، فــإ ا ابــر  العقــد قــا  االلتــ ا  يف احلــدود الــي رمسهــا هــ ا العقــد، وهــ  

س للدائن ان يلجأ اىل املسـؤولية التقصـريية ا  هـ  تفـرت  حدود ال ترتت  عليها اال املسؤولية العقدية فلي
وهن ا فإن   (44)ان املدين قد أخل ابلت ا  فرض  القانون، وااللت ا  يف حالتنا ه ه ال مصدر ل  غري العقد.ل

بوجود العقد ال ينون للدائن اال دعوى املسؤولية العقدية للحصو  عل  التعويب عن الضرر الناشم عن 
 . (43)ن ابلت ا   شم عن العقد  ات اخال  املدي

                                                        
د. عصــمت عبــد اجمليــد  .638ص – 633مصــدر ســاب  ص ،2ج ،املــوج  ،احلنــيم دامل ــل د. عبــد اجمليــ انظــر علــ  ســبيل -46

 . 186ص – 187مصدر ساب  ص ،النظرية العامة لاللت ا  ،د. حسن عل  ال نون .159ص – 158مصدر ساب  ص ،بنر
. حممود مجا  الدين زك  وهو من ابرز مؤيدي جواز اخلري  بن مسـؤوليتن كلمـا شـنل سـب  الضـرر خطـأ للتفصيل ينظر د -45

عقدا وتقصريا يف  ات الوقت وهو ال يقو  ابخلري  ابلنسبة لاللت امـات العقديـة البحتـة اي الـي ال مصـدر هلـا سـوى العقـد وامنـا تنـون 
اباللت امات العقدية الي تعترب يف الوقت  ات  واجبات قانونيـة بـدليل ان القـانون  اتـ  ال جييـ  االتفـا  علـ   اخلري  عندما ينون االخال 

مسؤولية مالك البناء عن االضرار الي لدثها املصعد مسؤولية قانونية  م ا   لك .االعفاء من املسؤولية الناشئة عن العمل غري املشروع
تأجر فاملالــك املــؤجر ملتــ   الت امــا م دوجــا جتــاه املســتأجر ابلنســبة للمســؤولية عــن االضــرار الــي لــدثها وهــ  مســؤولية عقديــة جتــاه املســ

 .511ص – 523سقوط املصعد م ال. مشنالت املسؤولية املدنية، مصدر ساب  ص
د.  .665مصدر ساب  ص ،انظر ك لك د. عبد املنعم فرج الصد  .841مصدر ساب  ص ،2ج ،الوسي  ،د. السنهوري -44

 2999 ،القـاهر  ،مصـادر االلتـ ا  ،النظريـة العامـة لاللتـ ا  ،. د. حممد حسا  حممود لطف 722مصدر ساب  ص ،جال  حممد ابراهيم
   .158ص ،  1111 –

فربايــر )شــباط(  15هــو مــا انتهــت اليــ  حمنمــة الــنقب يف مصــر يف عــدد مــن احنامهــا مــ ال نقــب مــدين يف  وهــ ا الــرأي -43
لســنة  361والطعــن رقــم  2982فربايــر )شــباط(  21وحنمهــا نقــب مــدين يف  75 – 111 – 24  الــنقب جمموعــة احنــا .2945

هـ  وحـدها الـي تضـب  كـل عالقـة بـن الطـرفن  –وعلـ  مـا جـرى بـ  قضـاء هـ ه االنمـة  –قضائية وجاء فيـ  )ان احنـا  العقـد  64
فـال جيـوز االخـ  أبحنـا  املسـؤولية التقصـريية يف مقـا  العالقـة  بسب  العقد سواء عند تنفي ه تنفي ا صـحيحا او عنـد االخـال  بتنفيـ ه

( وهـامش رقـم 236هـامش رقـم ) 38مصـدر سـاب  ص ،الفعـل الضـار ،الـوايف ،العقدية(. اشـار اىل هـ ين احلنمـن د. سـليمان مـرقس
(235).  
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غــــري ان عــــد  اجلمــــ  بــــن املســــؤولية العقديــــة واملســــؤولية التقصــــريية قاعــــد  ال حتنــــم اال العالقــــة بــــن 
. ولــ لك فإهنــا ال تنطبــ  علــ  عالقــة املتعاقــد ابلغــري الــ ي قــد يلحــ  أبحــد املتعاقــدين ضــررا (48)املتعاقــدين

 مبناسبة تنفي  العقد.
د  اخلري ، احلالة الـي يشـنل فيهـا االخـال  اباللتـ ا  العقـدي جرميـة جنائيـة، او كـان ويست ين انصار ع

االخال  راجعا اىل الغش، فف  هـ ه احلـاالت جيـوز ملـن حلقـ  الضـرر ان وتـار بـن الـدعوين الن ارتنـاب 
حتقـ  املسـؤولية اجلرمية او الغش خر  لنطا  املسؤولية العقدية، فينون ج اء عد  الوفـاء اباللتـ ا  العقـدي 

. غـري ان الـبعب (49)العقدية للمدين، وينون ج اء ما ارتنب  من غش او جرمية حتق  مسؤوليت  التقصـريية
ال يواف  علـ  اي اسـت ناء مـن مبـدأ عـد  اخلـري  ويوجـ  حـىت يف حـا  الغـش او اخلطـأ اجلسـيم او اجلرميـة، 

يـــة  ا ـــا جتعـــل التعـــويب يف هـــ ه احلالـــة عـــن تطبيـــ  احنـــا  املســـؤولية العقديـــة الن قواعـــد املســـؤولية العقد
 .(31)الضرر املتوق  وغري املتوق ، كما تقض  ببطالن شرط االعفاء من املسؤولية

وتؤيد حمنمة النقب يف مصر است ناء حالة الغش وارتناب اجلرمية واخلطأ اجلسيم من مبدأ عد  اخلري  
 .(32)بن املسؤوليتن

ســية: للــيس ابإلمنــان اليــو  جتاهــل وجــود مبــدأ قضــائ  حقيقــ  ويف فرنســا تقــو  حمنمــة الــنقب الفرن
وما بعدها من القانون  2781عرّبت عن  حمنمة النقب من مث بشنل رمس  عندما اكدت م ال ان املاد  

. كمـا قضـت (31)املدين ه  بال تطبي  عندما يتعل  االمر صطأ مرتن  يف تنفي  موج   ت  عن عقد ل
ئن ابلت ا  تعاقدي ان يت رع بقواعـد املسـؤولية التقصـريية ضـد املـدين  ـ ا االلتـ ا  ايضا أبن  ال يستطي  الدا

 .(37)ولو حتققت ل  فائد  من  لك

                                                        
48- Cass. Com. 9 Juill. 2002 C. civ. D. 2013 op. cit. Art. 1147. No 166, p. 1391.  
مصــدر ســاب   ،يف الفعــل الضــار ،الــوايف ،د. ســليمان مــرقس .841مصــدر ســاب  ص ،2ج ،الوســي  ،انظــر د. الســنهوري -49

 .39اىل ص 38ص
 .185ص-186مصدر ساب  ص ،سوار الدين .د. حممد وحيد665مصدر ساب  ص ،فرج الصد  عبد املنعم د. -31
انـ  ال جيـوز االخـ  أبحنـا  املسـؤولية  –ى ب  قضـاء هـ ه االنمـة وعل  ما جر  –حنم هلا ان  لا ا كان املقرر  فقد جاء يف -32

ا يرتتــ  علــ  االخــ  أبحنــا  املســؤولية ملــ ،التقصــريية يف دعــوى التعــويب الــي يــرتب  فيهــا املضــرور مــ  املســؤو  بعالقــة عقديــة ســابقة
اال ان  لـك  ،عـد  تنفيـ ه مبـا وـل ابلقـو  املل مـة لـ التقصريية يف مقا  العالقة العقدية من اهدار لنصوص العقد املتعلقـة ابملسـؤولية عنـد 

رهن بعد  ثبوت ان الضرر ال ي حل  أبحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد االخر ينون جرميـة او يعـد غشـا او خطـأ جسـيما ممـا 
ان يرتنـ  م ــل هـ ا الفعــل يف مجيــ  ا  ميتنــ  عليــ   ،لتــ ا  قـانوينتتحقـ  بــ  يف حقـ  اركــان املسـؤولية التقصــريية  سيســا علـ  انــ  أخـل اب

 ،نقـال عـن د. جـال  حممـد ابـراهيم 6/6/2991القضائية جلسة  56لسنة  1786احلاالت سواء كان متعاقدا او غري متعاقدل الطعن 
 .2948/  6/ 24قضائية جلسة  76لسنة  181. وكانت قد قررت نفس املبدأ يف حنمها يف الطعن رقم 722مصدر ساب  ص

31- Geneviéve Viney، وانظـــر االحنـــا  القضـــائية الن ـــري  الـــي اشـــارت اليهـــا يف اهلـــامش رقـــم  .314مصـــدر ســـاب  ص
 .cass. Civ. 2e، 9 juin 1993 C. civ. Dوانظـر  ـ ا املعـ  قـرار الغرفـة املدنيـة ال انيـة يف حمنمـة الـنقب الفرنسـية  ،(2126)

2013. Art. 1147 no 166 p. 1391. 
37- Cass. Civ. 1re 11 janv. 1989. cass. Civ. 1re, 4 nov. 1992. cass. Civ. 2e, 26 mai 1992. cass. 

Civ. 1re,  27 janv. 1992. cass. Civ. 3e, 8 juill. 1998. cass. Civ. 2e, 12 mai 2005. C. civ. D. 2013. Op. 
cit. art. 1147. No 166 p. 1391.  
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وعنــدما يشــنل الفعــل الضــار جرمــا ج ائيــا موصــوفا فإنــ  يــؤدي اىل ترتيــ  مســؤولية املــدين التقصــريية 
 .(36)التقصريية حمبطا ب لك مبدأ عد  اجلم  بن املسؤولية التعاقدية واملسؤولية

ويعرت  جان  من الفق  الفرنس  عل  امنان اخلري  بن املسؤوليتن العقدية والتقصريية يف حا  كان 
الضــرر الناشــم عــن االخــال  ابلتــ ا  عقــدي تســب  فيــ  غــش املــدين او خطــأه اجلســيم او نتيجــة ارتنابــ  

 .(35)جرمية
 املســؤوليتن العقديــة والتقصــريية علــ  اي والباحــ  مييــل اىل الــرأي الــ ي يقــو  بعــد  جــواز اجلمــ  بــن

حنــو كــان هـــ ا اجلمــ  يف العالقـــة بــن املتعاقـــدين، وكــ ا اىل عــد  جـــواز اخلــري  بـــن املســؤوليتن؛ الن لنـــل 
منهمـا نطاقهـا االــدد تشـريعيا علـ  النحــو الـ ي  كـر ه. ويؤيــد كـ لك االسـت ناء مــن عـد  جـواز اخلــري  يف 

 ر جرمية او كان غشا او خطأ جسيما.حا  كون الفعل ال ي سب  الضر 
 الخاتمة:

 بعد ه ا العر  ملوضوع   نا جنمل فيما يل  أهم النتائ  الي توصلنا اليها:
توصــل الباحــ  يف  صــيل االلتــ ا  ابلتعــويب اىل نتــائ  خــالف فيهــا الســائد يف الفقــ  القــانوين، فقــد  .2

الخال  احلاصل من املتعاقد قبل الفسـخ، قد  االدلة الواضحة والشافية عل  ان املسؤولية عن ضرر ا
وال ي ادى اىل فسخ العقد واستحقا  التعويب عن الضرر الناشـم عنـ ، والالحـ  ابملتعاقـد االخـر، 
تبقــ  عقديــة بعــد الفســخ كمـــا كانــت قبلــ  خالفــا للــرأي الســـائد فقهــا وقضــاء ، أبن الفســخ، إبزالتـــ  

 عن التعويب.العقد، ال يُبق  حمال للقو  ابملسؤولية العقدية 
وقــد بنينــا ادلتنــا علــ  العقــل والقــانون. فالعقــل يــدلنا علــ  ان اخــال  املتعاقــد امنــا كــان اخــالال ابلتــ ا   .1

عقــدي قبــل الفســخ كــاإلخال  بــدف  مــن املبيــ  او االخــال  بتســليم املبيــ  او تســليم املــأجور او دفــ  
 كر هـا علـ  سـبيل امل ـل بفعـل اثـره  االجر  وما شاب . والفسخ ي يل العقد ومع  ه ه االلت امات الي

الرجع ، فال يبق  اي منها وابلتايل ال يبق  حمل للقو  ابإلخـال   ـا وينـون النـال  عـن اخلطـأ بـال 
موضوع الن موضوع )وهو االلت ا  ال ي حصل اإلخال  ب ( زا  ابألثر الرجع  للفسخ، وهو القو  

  الفسخ وهو قو  فقهاء املسلمن، وقو  بعب ال ي يبدو لنا ارجح من غريه فال ُيستح  تعويب م
القوانن املدنية كالياابين والسويسري واالملاين. وا ا كان البد من التعويب الن املتعاقد قد حلق  ضرر 
مــن عــد  تنفيــ  العقــد صطــأ املتعاقــد االخــر، فــإن الــدليل القــانوين يوصــلنا اىل ان املســؤولية عــن اخللــل 

ابــدا  لعــد  وجــود اخــال  ابلتــ ا  قــانوين عــا ، وامنــا هــو اخــال  ابلتــ ا  مــن احلاصــل ال تنــون تقصــريية  

                                                        
36- Paris, 27 juin 1972. C. civ. D. 2013. Op. cit. art. 1147. No 169 p. 1392.  تطبي   لك يف اجملا  الطيب

Cass. Crim. 12 déc. 1946. ibid. art. 1147. No 169 p. 1392.  
35- Geneviéve Viney، وانظـــر  .319( يف ص2111واملصـــدر الـــ ي اشـــار اليـــ  يف اهلـــامش ) .318مصـــدر ســـاب  ص

 .الصفحة  ا ا( يف 2117االحنا  القضائية الفرنسية يف اهلامش )
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خلــــ  االراد  وانــــ  ال مينــــن جتاهــــل ان العقــــد كــــان موجــــودا وقــــت ان حصــــل االخــــال  يف التنفيــــ . 
والســبيل الوحيــد للقــو  بوجــود اخلطــأ والضــرر وعالقــة الســببية هــو القــو  أبن احلــ  يف التعــويب عــن 

عاقـــد ينشـــأ مـــن وقـــت حصـــو  اخلطـــأ والضـــرر او  صـــو  اخلطـــأ والتحقـــ  مـــن الضـــرر الـــ ي حلـــ  املت
حصو  ضرر مؤكد يف املسـتقبل. ولـ لك فـإن احلنـم الـ ي يصـدر ابلتعـويب ال يتعـدى النشـف او 
تقرير ح  اثبت يف وقت ساب  عل  احلنم هـو وقـت حصـو  اخلطـأ والضـرر وال يتعـدى دور احلنـم 

مــن مــد  تقــاد  عليــ  وابتــداء تقــاد  مــن نــوع جديــد وجعــل تقــدير التعــويب وتقويتــ  بقطــ  مــا فــات 
التعويب مستحقا  نم قابل للتنفيـ  جـربا علـ  املـدين بـ . فالقاضـ  وهـو ينظـر يف دعـوى التعـويب 
املصاح  للفسخ امنا يبح  يف اتريخ االحداث لريى كيف حدثت وحتت اي ملرو ، وال ينظر يف 

ان ال ي ينون امام  من وقـائ  امنـا تتم ـل يف التـ ا  االمور كما ه  يف وقت نظر الدعوى. ول لك ف
عقــدي جــرى االخــال  بــ  ممــا ســب  الضــرر، فاملســؤولية عقديــة ال غبــار عليهــا. هــ ا فضــال عــن ان 
احلنم ابلتعويب م  الفسخ ال مينن ان يُطب  اثر الفسخ الرجع ، واحلنم ابلفسخ م يصدر بعـد او 

ان احلنــم ابلتعــويب ينــون مــ  احلنــم ابلفســخ يف الــدعوى  هــو مــا يــ ا  ابتــدائيا. ا  املفــرو  غالبــا
نفسها. وال خو  من االثر الرجع  للفسخ عل  ما حصل من افعا  مادية تتم ل يف عد  تنفي  او 
 خــر يف تنفيــ  او تنفيــ  املعيــ  وضــرر نــت  عــن كــل  لــك. فــاألثر الرجعــ  يطــا  العقــد وااللت امــات 

ة الــي حتققــت. فــاألخال  لــيس اثــرا للعقــد وكــ لك الضــرر وامنــا تــا العقديــة وال يــؤثر يف الوقــائ  املاديــ
وقائ  مادية مت ل خروجا عل  مسار العملية التعاقدية، حصلت وانتجت اثرها ال ي ال مينن ان ي ا  
اال ابلتعــويب. وقـــد اوصـــلنا التحليـــل الـــدقي  لالوضــاع القانونيـــة اىل القـــو  أبن مســـؤولية املـــدين عـــن 

ان تنون منتفية، ل وا  موضوع اخلطأ ابألثـر الرجعـ  للفسـخ او ان تنـون عقديـة تعويب الضرر اما 
 ابألخ  ابلنظر الراجح فقها ابن احلنم ابلتعويب امنا هو كاشف ال منشم للح  يف التعويب.

وم يفتنـــــا االســـــتدراك أبن فعـــــل املـــــدين ا ا كـــــان لقـــــ  يف  ات الوقـــــت اركـــــان املســـــؤوليتن العقديـــــة  .7
ال مجــ  وال خــري  بينهمــا، إمنــا املســؤولية عقديــة يف كــل االحــوا ، اللهــم اال ا ا كــان  والتقصــريية فإنــ 

الفعــل مي ــل جرميــة جنائيــة فينــون للــدائن اخليــار بــن املســؤوليتن وايــد  يف  لــك الفقــ  الــراجح الــ ي 
 يقو  ب .

حقــ  بعــد الفســخ وقــد كــان القــو  أبن مســؤولية املــدين تقصــريية وان املســؤولية العقديــة ال مينــن ان تت
احد نتائ  قيا  العقد املفسو  عل  العقد الباطل والفار  جوهري بن االثنن فالعقـد الباطـل م ينـن لـ  
وجــود يف اي وقــت مــن االوقــات وال مينــن، لــ لك، ان ينســ  لــ  اثــر ولــ لك ال مينــن ان توجــد يف ملــل 

نـم التعـويب، وال علـ  اي اسـا  العقد الباطل مسؤولية عقدية ال عل  اسـا  القـو  ابألثـر الناشـف حل
اخـــر، واملســـؤولية لـــ لك تقصـــريية حتمـــا. امـــا العقـــد املفســـو  فقـــد وجـــد صـــحيحا قبـــل ان يفســـخ وانشـــأ 
الت امـــات صـــحيحة ولـــ لك مينـــن القـــو  بوجـــود مســـؤولية عقديـــة وقـــت ان كـــان العقـــد موجودا.فـــا ا كـــان 
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إنــ  سينشــف حتمــا ان املســؤولية احلنــم ابلتعــويب كاشــفا عــن واقــ  احلــا  حــن حصــو  اخلطــأ والضــرر ف
 وقت اك كانت عقدية.
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صحيفة إيال  االلكترونية  راقية في اإلعال  اإللكترونياألزمة السياسية الع

  -أنموذجًا-وبوابة البوابة االلكترونية 

Iraqi political crisis in electronic media –Electronic 

ELAF newspaper and the electronic door of door-a 

sample  
                                 Assist. Lect. Jalila Abdulla(1)جليلة عبداهلل  م.م.

 المستخلص 

يلعـ  اإلعـال  بوسـائل  امل تلفـة دوره املعتـاد يف تغطيـة األحـداث اليوميـة يف ملـل الظـرو  العاديـة مـن 
حي  اإلخبار والت قيف والرتفيـ  حيـ  تسـع  وسـائل االعـال  إىل نقـل احلقـائ  واألخبـار مـن كـل منـان. 

 عال  تصبح املصدر الرئيس للرأي العا  الستقصاء املعلومات.أما عند وقوع االزمات فأن وسائل اإل
علــ  الــرغم مــن االهتمــا  املت ايــد لدراســة خمتلــف جوانــ  األزمــات وعالقتهــا بوســائل اإلعــال ، إال ان 

للغاية عل  الرغم من ان  ا  االهتما  بدور االعال  االلنرتوين   ا اجملا  يف الدراسات العربية ما ي ا  حمدود
   اإللنرتوين يتمي  بسمات خاصة جتعل  قادرا  عل  ج ب اجلمهور. اإلعال

لــ ا  ــد  الدراســة إىل معرفــة الــدور الــ ي يقــو  بــ  اإلعــال  اإللنــرتوين بتوجهاتــ  امل تلفــة السياســية 
 والفنرية _ يف ادار  األزمات، وكيفية التعامل معها.

اسـة مقارنـة بـن مـا نشـرت  صـحيفة ايـال  وبغية اإلجابة عـن هـ ه األسـئلة، وغريهـا قامـت الباح ـة بدر 
 اإللنرتونية وبوابة البوابة عن األزمة السياسية يف العرا .

                                                        
 .جامعة أهل البيت/ كلية اآلداب/ قسم الصحافة -2
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Abstract 
Mass media has a regular role in the coverage of daily news. In normal 

circumstances mass media communicates information everywhere through 

delivering news, entertainment and education. Bnt in times of crises that 

interests the public opinion, mass media become main source for the 

people in local, regional and global levels. 

Though there is increasing interest in studying the relation between the 

various aspects of crises and mass media, it is noticed that the Arabic 

studies are limited in the field of electronic media. Though it has special 

features that enables it to attract more of people's attention, alter the 

content of communication, direct the methods of working for journalists, 

and provide new conception of the relation between media and its 

audience. 

The aim of this study is to know the role of electronic media regarding 

its political and intellectual orientation in managing crises and in dealing 

with them. 

The researcher makes comparison between Elaf electronic newspaper 

and Bawaba portal regarding the material that both had published about 

the Iraqi political crisis.  

 المقدمة

ل الظرو  العادية مـن يلع  اإلعال  بوسائل  امل تلفة دوره املعتاد يف تغطية األحداث اليومية. ويف مل
حيـــ  األخبـــار والت قيـــف والرتفيـــ  والتعلـــيم، وتســـع  وســـائل اإلعـــال  اىل نقـــل احلقـــائ  واألخبـــار مـــن كـــل 

 منان. وتضف  عليها أساليبها امل تلفة يف التغطية اإلعالمية. لتوفري أفضل تغطية للجماهري.
ر يف الــرأي العــا  وتســت ري فضــول . امــا عنــد وقــوع األحــداث املهمــة او األزمــات والســيما تلــك الــي تــؤث

يهــــرع اجلمهــــور اىل وســــائل اإلعــــال  كمصــــدر رئــــيس او أســــا  الســــتقاء املعلومــــات حــــو  جمــــرات هــــ ه 
 األحداث وتداعيا ا ونتائجها عل  املستوى االل  واإلقليم  والدويل.

رصـة التنـافس يف وما من شك يف ان وقوع م ل ه ه األحداث يعط  وسائل اإلعال  االليـة والعامليـة ف
تقدمي خدمة إخبارية ترق  اىل مستوى احلـدث وتلـيب احلاجـة القائمـة والنامنـة يف نفـو  اجلمـاهري للتعـر  

سـائل عل  امل يد مـن املعلومـات املتعلقـة ابحلـدث او األزمـة.  لـك الن اإلقبـا  النبـري مـن اجلمهـور علـ  و 
تتفاعــل مــ  األحــداث ويتفــاوت إقبــا  اجلمــاهري ولية كبــري  حتــتم عليهــا ان اإلعــال  يلقــ  علــ  كاهلهــا مســؤ 

علـــ  وســـيلة دون ُأخـــرى مبقـــدار مـــا تقدمـــ  هـــ ه الوســـيلة او تلـــك مـــن تغطيـــة  جحـــة تشـــب  احتياجـــات 
 اجلماهري.

والتغطيـــة اإلعالميـــة ل حـــداث واألزمـــات مت ـــل حالـــة اســـت نائية يف العمـــل اإلعالمـــ . حيـــ  تســـت مر 
كــل جهودهــا ملتابعــة وتقــدمي تقــارير حيــة عــن وقائعــ  ومســتجدات .   الوســيلة اإلعالميــة كــل طاقا ــا. وحتشــد
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وهــ ه احلالــة االســت نائية الــي تعيشــها وســائل اإلعــال  يف تغطيتهــا ل زمــات كانــت جمــا   ــ  ودراســة مــن 
قبــل البــاح ن واملت صصــن يف اإلعــال  بشــنل عــا . واإلعــال  السياســ  بشــنل خــاص. واصــطلح علــ  

عال  األزمات(،  لك الن ه ه الدراسات تتناو  الوملائف الي تؤديها وسائل تسمية ه ه الدراسات ب)إ
اإلعــال  أثنــاء تغطيتهــا مل ــل هــ ه األزمــات ومعوقــات التغطيــة اإلعالميــة )م ــل امتنــاع املؤسســات او رقابــة 

 داث.احلنومات عل  املعلومات(، واآلاثر السياسية واالجتماعية الناجتة عن التغطية اإلعالمية هل ه اإلح
وتشري الدراسات الي تعرضت اىل العالقة بن األزمة واإلعال ، إىل أتية البعد اإلعالمـ ، حيـ  يعـد 
اإلعال  أدا  رئيسة وفعالة من أدوات إدار  األزمـة سـواء علـ  املسـتوى الـداخل  او اخلـارج ، وأيضـا سـواء 

ه النوعيــة مــن األزمــات تعتمــد يف كانــت ازمــة سياســية، اجتماعيــة، اقتصــادية، او بيئيــة، او صــناعية، فهــ 
 إدار ا عل  وسائل اإلعال  كأحد منو ت اسرتاتيجية مواجهة االزمة.

ولعــل هــ ه األتيــة تتعــاملم يف الــ من املعاصــر بســب  تصــاعد الــدور الــ ي تقــو  بــ  وســائل اإلعــال  يف 
ع ، وختفيــف حــد  اجملتمــ  عــن طريــ  تقــدمي املعلومــات. وشــرح وتفســري األحــداث، وبنــاء الــوائ  االجتمــا

التـــوتر والقلـــ  ومـــن  حيـــة ُأخـــرى بســـب  انـــدفاع اجلمهـــور هلـــ ه الوســـائل إلشـــباع هنمـــ  وتعطشـــ  للمعرفـــة 
والوقو  عل  تطورات األحداث، و لك يفسر حقيقة ان ملرو  األزمة تتمي  دائما ابالست دا  املن ف 

 لوسائل اإلعال  امل تلفة.
اإلعــال  متابعــة اإليقــاع الســري  ل حــداث مــن اجــل تقــدمي وبعــد ان كانــت الومليفــة األساســية لوســائل 

صور  حية، وفورية للجمهور انتقلت ه ه الومليفة من جمرد وصف األحداث اىل املشاركة يف صياغة الواق  
اجلديد ال ي أفرزت  أحداث األزمـة، ان اإلعـال  هـو خـ  التمـا  األو  للتعامـل مـ  األزمـة حيـ  متننهـا 

التعامـــل مـــ  األزمـــة منـــ  مراحلهـــا األوىل، وتصـــبح وســـائل اإلعـــال  طرفـــا فـــاعال يف التقنيـــات احلدي ـــة مـــن 
املســتوات امل تلفــة إلدار  األزمــة. حيــ  تــؤدي يف الن ــري مــن األزمــات الــدور السياســ  او الدبلوماســ  

-التنفيـ -وضـ  االسـرتاتيجيات-وتتقد  وسـائل اإلعـال  يف املراحـل امل تلفـة ملواجهـة األزمـة )التشـ ي  
ولة عن تقدمي املعلومات، وشرح األحداث، لعرب(.حي  تصبح وسائل اإلعال  مسؤ است الص الدرو  وا

 وبناء الوفا  االجتماع ، وختفيف التوتر والقل .
وتـــؤدي وســـائل اإلعـــال  دورا أساســـيا  يف إدار  املواقـــف الصـــراعية داخـــل اجملتمعـــات امل تلفـــة، ويعتمـــد 

بعة مراحل مواقف الصراع او األزمـة، كمـا تـؤدي وسـائل اإلعـال  دورا اجلمهور عل  وسائل اإلعال  يف متا
رئيســـــا يف بنـــــاء تصـــــورات اجلمهـــــور جتـــــاه األزمـــــة او املشـــــنلة حيـــــ  تقـــــد  وســـــائل اإلعـــــال  التحلـــــيالت 

 والتعليقات، وتقو  عن طريقها صل  الصور  والتأكيد عل  رأي او اجتاه معن.
دراســـة األزمـــات مـــن املنظـــور اإلعالمـــ  قـــد تشـــنلت وعلـــ  صـــعيد األزمـــات السياســـية، يالحـــ  ان 

مالحمهــا يف إطــار تنــاو  وســائل اإلعــال  ل زمــات السياســية. فوســائل اإلعــال  متــار  دورا مهمــا يف إلقــاء 
الضوء عل  القضاا السياسية الدولية، وقد ت ايد ه ا الدور السيما يف جما  االتصاالت واملعلومات. كمـا 

يف أوقـــات األزمــات الدوليـــة والصــراعات اإلقليميـــة واحلــروب: و لـــك مــن خـــال  يتعــاملم الـــدور اإلعالمــ  
تشنيل اجلد  حوهلا، وتقدمي انطباعات وتصورات بشأن األطرا  املشاركة فيها، وإضـفاء الشـرعية وإبـراز 
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قضـــاا فرعيـــة معينـــة وجتاهـــل ُأخـــرى. م ـــل أزمـــة املشـــاركة السياســـية، وأزمـــة العالقـــة بـــن احلنومـــة وأحـــ اب 
عارضـــة وأزمـــة الشـــرعية، وتشـــري األزمـــة مـــن الناحيـــة السياســـية اىل حالـــة او مشـــنلة  خـــ  أببعـــاد النظـــا  امل

السياســـ  وتســـتدع  اختـــا  قـــرار ملواجهـــة التحـــدي الـــ ي مت لـــ ، ولنـــن االســـتجابة الروتينيـــة املؤسســـة هلـــ ه 
سســية ا ا كانــت التحــدات تنــون غــري كافيــة، فتحــو  املشــنلة اىل ازمــة، تتطلــ  جتديــدات حنوميــة ومؤ 

 .(1)الن بة التريد التضحية مبرك ها، وا ا كان اجملتم  يريد البقاء
 مشكلة البحث:

علــ  الــرغم مــن االهتمــا  املت ايــد لدراســة خمتلــف جوانــ  األزمــات وعالقتهــا بوســائل اإلعــال ، اال ان 
للغاية السيما ان اإلعال   ا  وداالهتما  بدور اإلعال  االلنرتوين   ا اجملا  يف الدراسات العربية ماي ا  حمد

االلنـــرتوين يتميـــ  بســـمات خاصـــة جتعلـــ  قـــادرا  علـــ  جـــ ب اجلمهـــور، وعلـــ  تغيـــري املضـــمون اإلعالمـــ ، 
وطريقــة عمــل الصــحفين، وصــناعة األخبــار، وطــرح تصــور جديــد للعالقــة بينــ  وبــن اجلمهــور، ومــن هــ ه 

دود املنانيــة والالمرك يــة، واملرونــة وغريهــا، كمــا خلــ  السـمات التفاعليــة، والفوريــة، والالت امنيــة، وجتــاوز احلــ
جمموعة من القيم وأسالي  العمل الي تتف  م  طبيعت ، وترك  الدراسة حتديـدا علـ  طبيعـة تعامـل اإلعـال  

 االلنرتوين م  األزمات السياسية.
 أهدا  البحث ومنهجيته: 

نرتوين بتوجهات  امل تلفة السياسية والفنرية  د  الدراسة اىل معرفة الدور ال ي يقو  ب  اإلعال  االل
_ يف إدار  األزمات، و لك عن طري  الرصد والتحليل الدقي  لتناو  اإلعال  االلنرتوين لالزمة السياسـية 
العراقية وخلطاب  اإلعالم  املقد  حو  األزمة. ورصد كيفية تعامل اإلعال  االلنرتوين م  األزمة السياسـية 

 عنها وحماولة رصد صور  العرا  يف التغطيـة اإلعالميـة يف اإلعـال  االلنـرتوين، والتعـر  العراقية وكيف عرب
علـــ  كيفيـــة فهـــم اإلعـــال  االلنـــرتوين لالزمـــة السياســـية العراقيـــة، ومـــاه  العناصـــر الـــي ركـــ  عليهـــا أك ـــر 

تصــوره  وهــل مت ؟)مواضــي ، أشــ اص، أحــداث( ومــاه  احللــو  املقرتحــة الــي قــدمها لل ــروج مــن األزمــة
 مبشاركة اجلمهور ا  ال؟

ه ه األسئلة، وغريها، قامت الباح ة بدراسـة مقارنـة بـن مـا نشـرتُ  صـحيفة إيـال   نوبغية االجابة ع
 االلنرتونية وبوابة البوابة االلنرتونية عن االزمة السياسية يف العرا .

 العينة الزمنية للبحث:
 

،العتقـاد الباح ـة اهنـا 72/8/1121اىل 2/3/1121اختارت الباح ة عينة زمنية قصدية امتـدت مـن 
 شهدت تصاعدا  لالزمة السياسية العراقية.

                                                        
، دور الصــــحف يف ادار  االزمــــات، الشــــركة العربيــــة املتحــــد  للتســــوي  والتوريــــدات، القــــاهر ، حممــــد عبــــد الوهــــاب عشــــماوي -1
 .243، ص1118
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 أدوات البحث:

 املالحظة: -1
 لـــك ألهنـــا  ؛عتمــدت الدراســـة علــ  املالحظـــة كوســـيلة مهمــة مـــن وســائل مجـــ  املعلومـــات والبيــا تا

  (7)لومات ابلفح  املباشر.عل  مع احلصو م إسهاما  أساسيا  يف البح  الوصف  وتتيح للباح  هِّ سْ تُ 
 :تحليل املضمونطريقة  -2

  يــة أثبتــت قــدر ا علــ  حتليــل حمتــوى مواقــ  اإلنرتنــت، وتســاعد علــ  اخلــروج مبؤشــرات   طريقــةوهــ  ل
هنــا تقــد  مؤشــرات واضــحة لتقــومي مــدى كفــاء  أعقــد مقــار ت بــن هــ ه املواقــ . كمــا  كميــة وكيفيــة تُتــيحُ 

، فضال  (6)لوفرها االنرتنتيفاد ا من امل اا التقنية واخلدمات التفاعلية الي الصفحات اإللنرتونية ومدى إ
الوسيلة األساسية للنشف عن املضمون والشنل وأشياء ك ري  تتصل ب كاء املصدر وقدراتـ   تـَُعدّْ أهنا عن 

ون الظــاهر جتاهاتــ  وقيمــ ، إ  مت الســع  عــن طريــ  املقارنــة النميــة املنهجيــة للمضــماوش صــيت  ودوافعــ  و 
 .(5)ستدالالت الواسعة للمعلوماتتصالية إىل احلصو  عل  االللمواد اال

وبينما تـَُعدُّ الصفة النمية أحدى االددات األساسية لتحليل املضمون يف التطبيقات املعاصر ، إال أهنا 
إن التحليل ال تنف  وحدها لل روج ابستدالالت وتفسريات وافية للعالقات االرتباطية للمضمون، ول ا ف

النيف  يُعدُّ ضرور  أخرى يلجأ إليها الباح  وتعين  يف عملية التفسري واالستدال  للنتائ  الي مت التوصل 
 .(4)إليها عن طري  التحليل النم 

ســت دا  أســلوب اب–عينــة الدراســة –ســتمار  حتليــل املضــموناويف ضــوء تســاؤالت البحــ  مت تصــميم 
السـتمار  ا حتنـيم مـن العلميـة املتطلبـات إبجراء ةالباح  تقامحي   (Face Validity)الصد  الظاهري 

  الــ ين أشـــاروا إىل جمموعـــة مــن االنمــن واخلـــرباء مــن أســات   اإلعــال  ومنـــاه  البحــ علــ  واختبارهــا
ســــتمار  التحليــــل بشــــنلها النهــــائ  بعــــد إجــــراء التعــــديالت الــــي رأوا أهنــــا اعــــداد إمت صــــالحيتها للتطبيــــ  

 )*(ضرورية.
ختبـار أو ختبارات ه  الي تتم بطريقـة إعـاد  االفان أنس  اال ((Reliabilityختبار ثبات املقيا وال

 (3)ختبار عل  ماد  التحليل نفسها وتعليمات الرتمي  وقواعده نفسها.تعدد القائمن ابال
                                                        

 .97(، ص 2992النشر، العتاي، طر  البح  االجتماع ، )املوصل، دار النت  للطباعة و  جرب حممد ييد -7
لبحــوث الــرأي  عبــد الســال  فهمــ ، التفاعليــة يف املواقــ  اإلخباريــة علــ  شــبنة اإلنرتنــت، دراســة حتليليــة، اجمللــة املصــرية جنــوى -6

 .17،ص1112/ 2/ ك1العا ، العدد الراب ، القاهر ، ت 
 .599(، ص 2984النويت، وكالة املطبوعات، )، أصو  البح  العلم ، ومناهج ، أيد بدر -5
(، ص 1111القـاهر ، عـام النتـ  للنشـر والتوزيـ  والطباعـة، )عبد احلميـد، البحـ  العلمـ  يف الدراسـات اإلعالميـة،  حممد -4
112. 
 هم:ون عل  األسات   واخلرباء املدرجة امساؤ استمار  حتليل املضم مت عر  -*

 .معة بغدادأ.د وسا  فاضل / قسم اإل اعة والتلف يون / كلية اإلعال  / جا
 .ا. م  د نصرالدين لعياض / كلية االتصا  / جامعة الشارقة

 .فسم الصحافة / كلية اإلعال  / جامعة بغداد .ا.  . د ييد جاعد
 .616ساب ، ص الصدر امل -3
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ة التحليـل الباح ـ تعـادأنتهـاء مـن عمليـة الرتميـ  والتحليـل، سـت دا  الطريقـة األوىل، فبعـد االاوقد مت 
 بعد مض  شهر عل  العملية األوىل.

ختالفات طفيفة بن نتائ  التحليل األو  ونتائ  التحليل ال اين غـري إن  لـك م اوقد وجدت الباح ة 
وهـ   1.91 (*)وفقا  ملعادلة )هولسـي( ختفاء فئات، أو ملهور فئات أخرى، وبلغت نسبة ال باتاإىل  يؤدِّّ 

 نسبة تد  عل  ثبات املقيا .
 نتائج البحث:

 أوال: أشكال التعبري الصحفي التي عربت عن األزمة السياسية العراقية 

 . األ كا  الصحفية3
تناولـــت صـــحيفة إيـــال  االلنرتونيـــة وبوابـــة البوابـــة االلنرتونيـــة، األزمـــة السياســـية العراقيـــة عـــن طريـــ  

االت الصـــحفية والتحقيقـــات أشـــنا  صـــحفية خمتلفـــة، تنوعـــت مـــا بـــن األخبـــار والتقـــارير اإلخباريـــة واملقـــ
( شـنال  صـحفيا  يف أثنـاء مـد  الدراسـة وأسـفرت 982الصحفية فضال عـن الصـور الصـحفية مبعـد  بلـو )

 نتائ  التحليل عن اآلة:
( نســبة األشــنا  الصــحفية الــي عــربت عــن األزمــة السياســية العراقيــة علــ  2يوضــح لنــا جــدو  رقــم )

شــنل تفصــيل ، فقــد تبــن يف هــ ا اجلــدو  ان الصــور الصــحفية انفــراد يف صــحيفة إيــال  االلنرتونيــة وب
%( مـــن أمجـــايل األشـــنا  الصـــحفية 61.6احتلـــت املرتبـــة األوىل يف صـــحيفة إيـــال  االلنرتونيـــة بنســـبة )

%( لتحتـل املرتبـة 13.7املست دمة يف التغطية الصـحفية ل زمـة السياسـية العراقيـة، تليهـا األخبـار بنسـبة )
%(، و ة 29اهتمــا  إيــال  ابملقــاالت الصــحفية إ  جــاءت ابملرتبــة ال ال ــة بنســبة ) ال انيــة وكــان واضــحا  

%( امــا التحقيقــات الصــحفية فقــد احتلــت املرتبــة 7.6احلــوارات الصــحفية لتحتــل املرتبــة الرابعــة وبنســبة )
 %( من جممل األشنا  الصحفية يف صحيفة إيال .1.3األخري  بنسبة مئوية قدرها )

  

                                                        
 ثبات )هولسي(: معادلة -*

 
21

21,2
CC
CC

R
   حيR .معامل ال بات = 

C1, C2 تف  عليها الباح  يف التحليل مرتن.أالفئات الي  = عدد 
C1+C2 .جمموع عدد الفئات الي حللت يف املرتن = 

 فيصبح معامل ال بات. 
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: يوضـــح األشـــنا  الصـــحفية الـــي عـــربت عـــن األزمـــة السياســـية العراقيـــة يف صـــحيفة (2جـــدو  رقـــم )
 إيال  االلنرتونية

التقــــــــــــــــــــــــــارير  األخبار
 اإلخبارية

املقـــــــــــــــــــاالت 
 الصحفية

التحقيقــــــات 
 الصحفية

األحاديــــــــــ  
 الصحف 

الصــــــــــــــــــــــــــــــور 
 اجملموع الصحفية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

286
 13.7
 

68
 

3.1
% 218

 

29
% 28
 

1.3
% 17
 

7.6
% 132

 

61.6
% 431
 

211
% 

ابلصـور  الصـحفية  ا  واضـح ا  ( اهتمام1أما عل  مستوى بوابة البوابة االلنرتونية ينشف اجلدو  رقم )
%( من جممل األشـنا  51.5كما هو شأهنا يف صحيفة إيال  االلنرتونية فقد بلو نسبة مئوية قدرها )

الح  هيمنة األخبـار والتقـارير اإلخباريـة بعـد ان الصحفية الي عربت عن األزمة السياسية العراقية، كما ي
 %( عل  التوايل.7.8%( و )61.3حلت ابملرتبة ال انية وال ال ة بنسبة مئوية قدرها )

%( وه  نسبة تؤشر ضـعف االهتمـا   ـ ا 1.7اما املقاالت الصحفية جاءت ابملرتبة الرابعة وبنسبة )
لتحلـيالت ووجهـات النظـر واآلراء حـو  األزمـة السياسـية الفن الصحف  ال ي من األتية يف جما  تقدمي ا

 العراقية.
و ة التحقيقــــات الصــــحفية لتحتــــل املرتبــــة اخلامســــة مبعــــد  اقــــل مــــن األشــــنا  الصــــحفية اأُلخــــرى 

%( وهـو مـا يؤشـر ضـعف مسـتوى االهتمـا  أيضـا ، وم 1.13املست دمة يف بوابة البوابة إ  بلغت معد  )
ة مرتبــة ممـا يعـين إتــا  بوابـة البوابــة اسـت دا  احلـوارات الصــحفية يف التعبـري عــن تنـل احلـوارات الصــحفية أيـ
 األزمة السياسية العراقية.

(:يوضح األشـنا  الصـحفية الـي عـربت عـن األزمـة السياسـية العراقيـة يف بوابـة البوابـة 1جدو  الرقم )
 االلنرتونية

 األخبار
التقارير 
 اإلخبارية

المقاالت 
 الصحفية

ات التحقيق
 الصحفية

األحاديث 
 الصحفية

الصور 
 الصحفية

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
231 7124 21 323 4 123 1 .2.4 . - 251 5.25 3.3 2.. 

 

( تقد  صحيفة إيال  االلنرتونية يف التعبري عن األزمة السياسية العراقية فيما 7ينشف اجلدو  رقم )
%( يف بوابــــة البوابــــة االلنرتونيــــة وكــــ لك 62.8%( مقابــــل )58.1)يتعلـــ  يف اســــت دا  األخبــــار بنســــبة 

%( فيما يتعل  ابلتقارير اإلخبارية األمر ال ي 81تتفو  صحيفة إيال  يف إحرازها مرتبة متقدمة بنسبة )
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يوضــــح تركي هــــا علــــ  اجلانــــ  اإلخبــــاري متمــــ ال  ابألخبــــار والتقــــارير بعــــد ان أحــــرزت بوابــــة البوابــــة نســــبة 
 ايل األشنا  الصحفية املست دمة فيها.%( من أمج11)

( قياســـا  إىل عـــدد 96.8امـــا املقـــاالت الصـــحفية فقـــد حققـــت صـــحيفة إيـــال  نســـبة عاليـــة قـــدرها )
( مما يشري إىل تركي  بوابة البوابة عل  5.1املقاالت الصحفية يف بوابة البوابة ا  كانت بوابة البوابة نسبتها )

التحليلـــ  و تبقـــ  صـــحيفة إيـــال  حتـــرز املرتبـــة األوىل مـــن أمجـــايل  اجلانـــ  اإلخبـــاري مقارنـــة مـــ  اجلانـــ 
%( وم 21%( تليهــا بوابــة البوابــة بنســبة )91ونســ  التحقيقــات الصــحفية فقــد حققــت نســبة قــدرها )

تظهر النتائ  است دا  بوابة البوابة للحوار الصحف  األمر الـ ي جعـل صـحيفة إيـال  حتـرز نسـبة قـدرها 
(211.)% 

ــــال  بعــــد إحرازهــــا نســــبة امــــا علــــ  مســــتو  ى االهتمــــا  ابلصــــور الصــــحفية يتنــــرر تقــــد  صــــحيفة إي
%( يف بوابـــة البوابـــة االلنرتونيـــة ويالحـــ  مـــن اجلـــدو  نفســـ  ان أمجـــايل 7454%( مقابـــل نســـبة )47.6)

( لتحتــل إيـــال  املرتبــة األوىل بنســـبة 719( مقابــل )431األشــنا  الصــحيفة يف صـــحيفة إيــال  بلـــو )
 %(.72.5ابة البوابة املرتبة ال انية بنسبة )%( وحترز بو 48.5)

للحصو  عل  معـدالت عاليـة  -موضوعة الدراسة-وأمجاال  تنشف نتائ  اجلدو  أعاله نتائ  العينة 
ـــاو   يف األخبـــار والتقـــارير اإلخباريـــة فضـــال عـــن حرصـــها علـــ  تعـــدد وتنـــوع يف األشـــنا  الصـــحفية يف تن

 وعر  األزمة.
–نا  الصــحفية الــي عــربت عــن األزمــة السياســية العراقيــة يف العينــة (: يوضــح االشــ7جــدو  الــرقم )
 -موضوعة الدراسة

األشنا  
 الصحفية
 

 اسم املوق 

التقــــــــــــــــــــارير  األخبار
 اإلخبارية

املقــــــــــــــاالت 
 الصحفية

التحقيقـــــــــات 
 الصحفية

األحاديـــــــــ  
 الصحف 

الصــــــــــــــــــور 
 اجملموع الصحفية

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

صـــــــــــــــــــــحيفة 
إيــــــــــــــــــــــــــال  

 يةااللنرتون

286
 58.1
 

68
 81
 218
 96.8
 

28
 91
 17
 211
 132
 47.6
 431
 48.5
 

بوابــــة البوابــــة 
 االلنرتونية

231
 

7223
 

21
 1.
 

4 521
 

1 2.
 

. - 251
 3161
 3.3
 3225
 

321 المجموع
 2..
 

1.
 2..
 235
 2..
 

1.
 2..
 

13
 - 714
 2..
 332
 2..
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 املصادر اإلةبارية -1
ر اإلخباريــة الــي اعتمــد ا صــحيفة إيــال  الســتقاء ( تعــدد وتنــوع املصــاد6تظهــر نتــائ  جــدو  رقــم )

األخبار واملعلومات للتعبري عن األزمة السياسية العراقية وان كان هناك تباين يف مستوات االعتماد هـ ه، 
ا  جــاء املراســلون يف مقدمــة املصــادر الــي اعتمــد ا يف اســتقاء معلوما ــا عــن األزمــة ا  حلــت يف الرتتيــ  

%( مث 26.7%(، مث جـــاءت الصـــحف واجملـــالت العربيـــة يف الرتتيـــ  ال ـــاين بنســـبة )36.5األو  بنســـبة )
%( وهـو مـا يشـري إىل اجتـاه 7.9%( مث وكاالت األنباء العربية بنسـبة )5.1وكاالت األنباء العاملية بنسبة )

 إيال  لالعتماد عل  مصادر األخبار العربية كمصدر رئيس لإلحاطة بتفاصيل وتطورات األزمة.
%( مـــن أمجـــايل املصـــادر اإلخباريـــة 2.7ا الصـــحف واجملـــالت العامليـــة أحـــرزت نســـبة مئويـــة قـــدرها )امـــ

%(، يف حن م 1.8املعتمد  يف إيال  مث وسائل اإلعال  اأُلخرى الي م حترز سوى نسبة ضئيلة قدرها )
 تنل املواق  االلنرتونية أي نسبة ت كر.

صـادر غـري االـدد  وكانـت بعـب تقاريرهـا اإلخباريـة تشـري وتشري النتائ  أيضـا  ان إيـال  خلـت مـن امل
إىل املصدر )صحافة عربية( اال اهنا ت كر يف تفاصيل التقرير املصادر الي اعتمد ا يف استقاء أخبارها عن 

 .(*)األزمة السياسية العراقية
 

ســية العراقيــة يف (: يوضــح املصــادر اإلخباريــة الــي اعتمــدت يف التعبــري عــن األزمــة السيا6جــدو  رقــم )
 صحيفة إيال  االلنرتونية

وكاالت 
األنباء 
 العالمية

وكاالت 
األنباء 
 العربية

الصحف 
والمجالت 
 العلمية

الصحف 
والمجالت 
 العربية

مواقع  المراسلون 
 الكترونية

مصادر 
غير 
 محددة

وسائل 
 إعالم ُأخرى 

 مجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

21
 521
 

3 323
 

3 223
 33
 2723

 243
 4725
 

- - . - 1 .23
 131
 2..
 

جاءت بوابة البوابة أك ر اعتمادا  عل  وكاالت األنباء العاملية من املصادر اأُلخرى فيما يرتب  ابألزمة، 
%(، مث جــاءت املصــادر غــري االـــدد  73.5ا  جــاءت وكــاالت األنبــاء العامليــة يف الرتتيـــ  األو  بنســبة )

 %(.29.5لْت املاد  الصحفية بنسبة )ابلرتتي  ال اين، فقد ُجهِّ 
وجتــدر اإلشــار  إىل ان املصــادر غــري االــدد  تشــنل ملــاهر  جديــد  يف الصــحافة عمومــا، وهــ  مؤشــر 

 سليب، أضح  ملاهر  يف الصحافة بشنل عا .
%(، مث الصــحف واجملــالت العربيــة بنســبة 28امــا املراســلون فقــد جــاء تــرتيبهم ال الــ  وبنســبة مئويــة )

%( مـــن 9واتة وكـــاالت األنبـــاء العربيـــة بنســـبة مقاربـــة إىل حـــد مـــا بعـــد ان حصـــلت علـــ  )%(، 21.5)

                                                        
 متابعتها لصحيفة إيال  يف أثناء مد  الدراسة. مالحظة الباح ة -*
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أمجايل املصادر اإلخبارية الي است دمتها بوابة البوابة لتغطيـة األزمـة، مث الصـحف واجملـالت العامليـة بنسـبة 
(5.5.)% 

عن إتا  واضح يف (، اال ان  يف الوقت نفس  ينشف 5ما عر  سابقا  ملهر يف نتائ  اجلدو  رقم )
اعتمــاد املواقــ  االلنرتونيــة ووســائل اإلعــال  اأُلخــرى الســتقاء األخبــار الــي هلــا عالقــة ابألزمــة إ  م حتصــل 
علـــ  أي نســــبة تــــ كر، واجتــــاه واضــــح لالعتمــــاد علـــ  املصــــادر اإلخباريــــة العربيــــة مــــن وكــــاالت وصــــحف 

 وجمالت.
ت يف التعبــري عــن األزمــة السياســية العراقيــة يف (: يوضــح املصــادر اإلخباريــة الــي اعتمــد5جــدو  رقــم )

 بوابة البوابة االلنرتونية
وكاالت 
األنباء 
 العالمية

وكاالت 
األنباء 
 العربية

الصحف 
والمجالت 
 العلمية

الصحف 
والمجالت 
 العربية

 المراسلون 
مواقع 
 الكترونية

مصادر 
غير 
 محددة

وسائل 
إعالم 
 ُأخرى 

 مجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

57
 3425

 

23
 

3 3 525
 25
 2.25

 

11
 23
 

. - 13
 2325

 

. - 277
 2..
 

( يظهــر تقــد  بوابــة البوابــة لتــأة ابملرتبــة األوىل يف اعتمادهــا وكــاالت 4وبتحليــل نتــائ  اجلــدو  رقــم )
ل انية %( مث جاءت صحيفة إيال  ابملرتبة ا81األنباء العاملية مصدرا  ألخبار األزمة وبنسبة مئوية قدرها )

%(، وكــ لك جــاء اعتمــاد بوابــة البوابــة علــ  وكــاالت األنبــاء العربيــة بنســبة مئويــة 28بعــد إحرازهــا نســبة )
 %(.62%( لتحرز املرتبة األوىل وإيال  ابملرتبة ال انية بنسبة مئوية قدرها )59قدرها )

أيضا  وبنسبة مئوية قدرها اما عل  مستوى الصحف واجملالت العاملية أحرزت بوابة البوابة املرتبة األوىل 
%( لتأة ابملرتبة ال انية. اال ان النتائ  تنشف 13.7%( بعد ان حصلت صحيفة إيال  عل  )31.3)

%( مـن أمجـايل هـ ا املصـدر 48.8عن اجتاه إيال  إىل االعتماد علـ  الصـحف واجملـالت العربيـة بنسـبة )
 %(.72.1) وجاءت بوابة البوابة يف املرتبة ال انية ا  بلغت نسبتها

ويؤشــر اجلــدو   اتــ  اجتــاه إيــال  لتنميــة مصــادرها اخلاصــة ابالعتمــاد علــ  شــبنة املراســلن يف نقــل 
%( وحتصـل 83األخبار واملعلومـات واألحـداث  ات العالقـة ابألزمـة وقـد حققـت تفـو  واضـح وبنسـبة )

إتا  كل من صـحيفة إيـال   %( كما تد  النتائ 27بوابة البوابة عل  املرتبة ال انية بعد إحرازها نسبة )
 وبوابة البوابة للمواق  االلنرتونية كمصدر ألخبار األزمة ا  م تؤشر أي نسبة يف النتائ .

انفــردت بوابــة البوابــة ابعتمادهــا املعلومــات واألخبــار اجملهولــة املصــدر يف مصــاحبة موضــوعات األزمــة، 
 اقية الطرح اإلعالم . ويشنك جتهيل املعلومات ومصادرها بدرجة او أُبخرى يف مصد
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ــــال  يف اعتمادهــــا علــــ  املصــــادر اإلخباريــــة بنســــبة بلغــــت  وأخــــريا تظهــــر النتــــائ  تفــــو  صــــحيفة إي
%( مـن أمجـايل املصـادر اإلخباريـة الـي 78.1%( لتأة بعدها بوابة البوابة يف املرتبة ال انية بنسـبة )42.8)

 است دمتها يف تغطية أحداث األزمة.
 

يف التعبري عن  -موضوعة الدراسة-املصادر اإلخبارية الي اعتمدت يف العينة  (: يوضح4جدو  رقم )
 األزمة السياسية العراقية

 املصادر
 اإلخبارية
 

 اسم املوق 

وكاالت 
األنباء 
 العالمية

وكاالت 
األنباء 
 العربية

الصحف 
والمجالت 
 العلمية

الصحف 
والمجالت 
 العربية

مواقع  المراسلون 
 الكترونية

مصادر 
 حدةغير م

وسائل 
إعالم 
 ُأخرى 

 مجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

صحيفة 
إيال  
 االلنرتونية

21
 23
 

3 72
 

3 1423
 

33
 1323

 243
 34
 

. - . - 1 2..
 131
 1223
 

بوابة 
البوابة 
 االلنرتونية

57
 31
 23
 53
 

3 4124
 

25
 3221

 
11

 23
 

. - 13
 2..
 

. - 277
 3321
 

11 اجملموع
 2..
 11
 2..
 22
 2..
 73
 2..
 233
 2..
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 الرفاعلية  املشاركة -1
أاتحـــت تننولوجيـــا االتصـــاالت احلدي ـــة قاعـــد  مشـــاركة اجلمهـــور وإجيـــاد أدوات متننـــ  مـــن ان يصـــبح 
مشــاركا  يف صــن  مـــاد  املوقــ ، وإمنانيــة إســـهام  بشــنل مباشـــر يف عمليــة التحريــر عـــن طريــ  التعليـــ  او 

بتقـــدمي الـــرأي او ابحلـــوار املباشـــر مـــ  هيئـــة حتريـــر املوقـــ  او مـــ  الش صـــيات العامـــة املرتبطـــة التصـــويت او 
 ابحلدث او كتاب املاد  الصحفية. 

و ة تفاعلية املوق  يف مقدمة األسباب الي تساعد عل  ج ب اجلمهور وعل  بناء عالقة تقو  عل  
 اخلــدمات التفاعليــة واحــدا  مــن ابــرز مصــادر تــدعيم ال قــة واملصــداقية بــن املوقــ  ومجهــوره، كمــا يُعــد تقــدمي

 .(8)صناعة النشر الصحف 

                                                        
نرتنيـت، مقـا  متـاح علـ  االنرتنيـت يف موقـ  مسري حممود، دراسة تنشف الصور التفاعلية يف املواق  اإلعالمية العربية علـ  اال -8

  21/9/1118الوصو   اتريخ ,http://www.albashyer_.com .1118/آ ار/22البشائر، 

http://www.albashyer_.com/
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( إىل تـوفري صـحيفة إيـال  االلنرتونيـة 3ويف ه ا الصدد تشري نتـائ  التحليـل و سـ  اجلـدو  رقـم )
للقــارئ إمنانيــة التعليــ  وإبــداء الــرأي ومــن مث أاتحــت لــ  املشــاركة يف تــدوين األطروحــات الــي هلــا عالقــة 

زمـــة السياســـية العراقيـــة والـــي تصـــ  يف االجتـــاه املؤيـــد ل طروحـــات املرتبطـــة يف توصـــيف األزمـــة او يف ابأل
%( يف حـن 98.5، وقد جاءت تعليقات القراء االلنرتونية يف املرتبة األوىل وبنسبة مئوية قدرها )(*)حلها

طالعات الــرأي االلنرتونيـــة %(، وحصــلت اســت2.6أحــرزت املــدو ت االلنرتونيــة املرتبــة ال انيـــة وبنســبة )
، مــن أمجــايل التفاعليــة واملشــاركة املتاحــة للقــراء فيمــا يتعلــ  *(*)(1.2املرتبــة ال ال ــة بعــد ان كانــت نســبتها )

 ابألزمة السياسية العراقية.
 اما املنتدات االلنرتونية م تظهر نتائ  اجلدو  نفس  أي نسبة ت كر هلا.

شاركة الي أاتحتها صحيفة إيال  االلنرتونية للتعبـري عـن األزمـة (:يوضح التفاعلية وامل3جدو  رقم )
 السياسية العراقية

 

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ت 
 االلنرتونية

املنتـــــــــــــــــــــــــــدات 
 االلنرتونية

 استطالعات
 الرأي االلنرتونية

تعليقـــــــــات القـــــــــراء 
 جمموع االلنرتونية

 % ك % ك % ك % ك % ك

89
 2.6
 

1 - 7 1.2
 4125

 

98.5
 4213
 

211
 

القــــراء االلنرتونيــــة يف املرتبــــة األوىل والــــي  ــــد  إىل املشــــاركة فيمــــا يتعلــــ  ابألزمــــة جــــاءت تعليقــــات 
%(، مث 19.8%(، تلتهــــا املنتــــدات االلنرتونيــــة بنســــبة )52.6السياســــية العراقيــــة  صــــوهلا علــــ  نســــبة )

نية وهو ما %( وأتلت بوابة البوابة إاتحت استطالعات الرأي االلنرتو 28.8املدو ت االلنرتونية بنسبة )
 ( ا  م حتصل عل  نسبة ت كر.8دلت علي  نتائ  اجلدو  رقم )

(: يوضــح التفاعليــة واملشــاركة الــي أاتحتهــا بوابــة البوابــة االلنرتونيــة للتعبــري عــن األزمــة 8جــدو  رقــم )
 السياسية العراقية
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ت 

 االلنرتونية
املنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات 

 االلنرتونية
 استطالعات

 الرأي االلنرتونية
قـــــــــات القـــــــــراء تعلي

 جمموع االلنرتونية

 % ك % ك % ك % ك % ك

                                                        
دات مالحظــــة الباح ـــــة  لـــــك وهــــو االمـــــر الـــــ ي ينطبـــــ  علــــ  اخلـــــدمات التفاعليـــــة ومشــــاركة اجلمهـــــور يف املـــــدو ت واملنتـــــ -*

 واستطالعات الرأي سواء يف صحيفة إيال  االلنرتونية او بوابة البوابة االلنرتونية.
 %(.1.16%( بعد ان كانت )1.2للضرور  اإلحصائية مت تقري  النسبة املئوية الستطالعات الرأي إىل ) -**
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279 28.8 111 19.8 1 - 781 52.6 367 211 

( إىل توس  اهتما  صحيفة إيال  االلنرتونية وبوابة البوابة االلنرتونية يف 9تشري بيا ت جدو  رقم )
ضوعا ا األزمة السياسـية العراقيـة إاتحت فرصة املشاركة والتفاعلية يف املدو ت االلنرتونية الي تناولت مبو 

%( وجـــاء 69.4اال اهنــا تباينــت يف مســـتوى االهتمــا  بعـــد ان أحــرزت بوابـــة البوابــة املرتبـــة األوىل بنســبة )
 %(.75.6بعدها صحيفة إيال  ابملرتبة ال انية بنسبة )

%(، إ  ختلـو 211)وانفردت بوابة البوابة ابهتمامها ابملنتـدات االلنرتونيـة لتحـرز نسـبة مئويـة قـدرها 
 صحيفة إيال  من توافر املنتدات االلنرتونية يف موقعها.

اســـتطالعات يف أثنـــاء مـــد   ةامـــا اســـتطالعات الـــرأي االلنرتونيـــة فقـــد أجـــرت صـــحيفة إيـــال  ثالثـــ
 %(.211الدراسة لتحرز املرتبة األوىل وبنسبة )

ات القــراء االلنرتونيــة بعــد ان وتتفــو  صــحيفة إيــال  أيضــا  يف مســتوى اهتمامهــا فيمــا يتعلــ  بتعليقــ
 %(.4%( فيما أحرزت بوابة البوابة املرتبة ال انية بنسبة )96حصلت عل  نسبة )

%( مــن 89.1وتشــري بيــا ت العــر  الســاب  إىل ان صــحيفة إيــال  أحــرزت املرتبــة األوىل وبنســبة )
املرتبـة ال انيـة بعـد ان حققـت ( تنرارا  وحصلت البوابـة علـ  4851أمجايل التفاعلية واملشاركة الي بلغت )

 %( منها:21.8نسبة )
 - موضوعة الدراسة –(: يوضح املشاركة والتفاعلية الي أاتحتها العينة 9جدو  رقم)

 التفاعلية واملشاركة 
 
 

 اسم املوق 

املــــــــــــــــــــــدو ت 
 االلنرتونية

املنتـــــــــــــــــــــدات 
 االلنرتونية

 استطالعات
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي 

 االلنرتونية

تعليقــــــــــــــــــــــــات 
القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

 االلنرتونية
 وعجمم

 % ك % ك % ك % ك % ك
صحيفة إيال  

89 االلنرتونية
 75.6
 

1 - 7 211
 4125
 

96
 4213

 

89.1
 

بوابة البوابة 
 االلنرتونية

279
 69.4
 111
 211
 

1 - 781
 

4 367
 21.8
 

118 اجملموع
 211
 111
 211
 

7 211
 4793
 

211
 4851
 

211
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 ية  ثانيا: املضمون الصحفي الذي عرب عن األزمة السياسية العراق

 . توصيف األزمة السياسية العراقية 3
(، ان التـدخالت والصـراعات اإلقليميـة والدوليـة  ة يف مقدمـة التوصـيف 21يتضح من اجلدو  رقـم)

ل زمــة السياســية العراقيــة الــي اهتمــت بــ  صــحيفة إيــال  االلنرتونيــة، فقــد حظــ  هــ ا التوصــيف بنســبة 
زمة، مث جاء اهتما  آخر فيما يتعل  بتوصيف األزمة %( من أمجايل املضمون الصحف  لتوصيف األ61)

%(، وتـاله توصـيف 11وهو اهنا استحوا  عل  كراس  السلطة ليس اال و لـك يف الرتتيـ  ال ـاين بنسـبة )
%(، مث ان األزمــة هــ  3.8آخــر يــرى اهنــا عبــار  عــن حتالفــات ح بيــة مت ب بــة يف الرتتيــ  ال الــ  بنســبة )

يف مســتوى واحـــد مـــن االهتمـــا  بعــد ان جـــاءا يف الرتتيـــ  الرابـــ  وبنســـبة  تنــاحر طـــائف  وخالفـــات ح بيـــة
%(، وتوصــــيف آخــــر يــــرى اهنــــا انقــــالب علــــ  الدســــتور يف الرتتيــــ  اخلــــامس بنســــبة 4.3متســــاوية هــــ  )

%(، تـــاله 6.1%(، مث توصـــيف آخـــر يعـــدها عـــود  إىل الدكتاتوريـــة يف الرتتيـــ  الســـاد  وبنســـبة )5.5)
%( يف الرتتيـ  السـاب ، وأخـريا  جـاء التوصـيف الـ ي يـرى 7.9ِّل زمة بنسـبة )االاصصة احل بية كتوصيف 

%( مــن 1.1األزمـة بســ  وتوســي  لالحــتال  األمرينــ  يف العــرا  ابلرتتيــ  ال ــامن بعــد ان حظــ  بنســبة )
 جممل املضمون الصحف  ال ي يتعل  بتوصيف األزمة السياسية العراقية. 

 اسية العراقية يف صحيفة إيال  االلنرتونية(: يوضح توصيف األزمة السي21جدو  )
 

انقالب على الدستور
عودة إلى الدكتاتورية 
 

بسط وتوسيع 
االحتالل األمريكي

 

تناحر طائفي
 

االستحواذ على كراسي 
س اال

السلطة لي
تحالفات حزبية  

متذبذبة
 

خالفات حزبية
محاصصة حزبية 

تدخالت وصراعات  
إقليمية ودولية

 

المجموع
 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

11
 525
 1.
 721
 2.
 121
 31
 124
 2.7
 11
 34
 423
 31
 124
 23
 323
 233
 7.
 741

 2..
 

( ان تـدخالت وصـراعات إقليميـة ودوليـة  ة أيضـا  كمـا هـو يف صـحيفة 22يتضح من اجلدو  رقـم )
وابــة االلنرتونيــة، فقــد  لــت إيــال  يف مقدمــة توصــيف األزمــة السياســية العراقيــة الــي اهتمــت  ــا بوابــة الب

%( مــن أمجــايل املضــمون الصــحف  لتوصــيف األزمــة، مث جــاء توصــيف األزمــة 19.1هــ ه النتيجــة نســبة )
%(، وتوصــــيف آخــــر يــــرى اهنــــا 23.4متمــــ ال ابهنــــا حتالفــــات ح بيــــة مت ب بــــة يف الرتتيــــ  ال ــــاين بنســــبة )
ة قريبــة إىل حــد مــا مــ  مــا قبلهــا وهــ  اســتحوا  علــ  كراســ  الســلطة لــيس إال يف الرتتيــ  ال الــ  وبنســب

 %(.22.4%(، تالها توصيف عود  إىل الدكتاتورية يف الرتتي  الراب  وبنسبة )24.8)
%(، وتـاله 3.9مث جاء توصـيف آخـر ل زمـة ابلرتتيـ  اخلـامس ا  يـرى اهنـا خالفـات ح بيـة وبنسـبة )

لعرا ، وقد جاء يف الرتتي  الساد  التوصيف يرى ان األزمة ما ه  اال تنريس لالحتال  األمرين  يف ا
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%( امــــا األزمــــة مــــا هــــ  اال انقــــالب علــــ  الدســــتور 6.6%(، مث التنــــاحر الطــــائف  بنســــبة )5.6بنســــبة )
%( لينـاال 7.5وحماصصة ح بية بن النتل احل بية فقد جاء ه ان التوصيفان بنسبة مئوية متسـاوية وهـ  )

 الرتتي  األخري.
 اسية العراقية يف بوابة البوابة االلنرتونية(: توصيف األزمة السي22جدو  )

انقالب على 
 الدستور

عودة إلى 
 الدكتاتورية

بسط 
وتوسيع 
االحتالل 
 األمريكي

تناحر 
 طائفي

االستحواذ 
على كراسي 
السلطة 
 ليس اال

تحالفات 
حزبية 
 متذبذبة

خالفات 
 حزبية

محاصصة 
 حزبية

تدخالت 
وصراعات 
إقليمية 
 ودولية

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

7 325
 23
 2221

 

1 527
 

5 727
 2323

 2123
 

1.
 2421

 

3 423
 

7 325
 33
 1321

 223
 2..
 

%( يف صـحيفة إيـال  االلنرتونيـة لتتفـو   84.3مَتَ ل توصيف األزمـة انقـالاب  علـ  الدسـتور بنسـبة )
%(، جاءت عود  27.7تبة ال انية بنسبة )إيال  وحترز املرتبة األوىل عل  بوابة البوابة بعد ان جاءت ابملر 

%(، يف صـــحيفة إيـــال  لتتقـــد  أيضـــا  علـــ  بوابـــة البوابـــة الـــي  لـــت نســـبة 41.3إىل الدكتاتوريـــة بنســـبة )
%( 41.5( ان صحيفة إيال  كانت اك ر اهتماما  إبحرازها نسبة )21%(، وينشف اجلدو  ) 7957)

%(، يف 73.5  ومــن مث تلتهــا بوابــة البوابــة بنســبة )يف توصــيف األزمــة بســ  وتوســي  االحــتال  األمرينــ
( بنســـــبة 21صـــــحيفة إيـــــال  وجـــــاء حمـــــور التنـــــاحر الطـــــائف  يف توصـــــيف األزمـــــة كمـــــا يشـــــري اجلـــــدو  )

%(، وك لك توصيف األزمة استحوا  2754%( يف صحيفة ايال  يف حن احرزت البوابة نسبة)8456)
%( وجاءت بوابة البوابة يف 86.5ة إيال  فقد بلو )عل  النراس  ليس اال كانت نسبت  عالية يف صحيف

%(، وحصـــلت إيـــال  املرتبـــة األوىل يف توصـــيف األزمـــة 25.5املرتبـــة ال انيـــة أيضـــا  بعـــد حصـــوهلا علـــ  )
%(،كمـا 75%( وبوابـة البوابـة يف املرتبـة ال انيـة بنسـبة )45حتالفات ح بية مت ب بة بعد ان  لـت نسـبة )

% يف صــحيفة ايــال  34ن توصـيف االزمــة ك الفــات ح بيـة جــاء بنسـبة املهـرت نتــائ  اجلـدو  نفســ  ا
%( 82.8%، بينمـا توصـيف األزمـة حماصصـة ح بيـة بلـو نسـبت  )16وتلتها بوابة البوابـة بنسـبة اقـل وهـ  

%(، وم ينـن توصـيف األزمـة 28.1لصاحل صحيفة إيال  لتنون يف املرتبة األوىل مث بوابة البوابة بنسبة )
اقية عبار  عن تدخالت دولية وصراعات إقليمية و دولية بعيدا  عن تفو  إيال  في  بعد ان السياسية العر 

 %( يف املرتبة ال انية.26.3%( مث بوابة البوابة )85.7أحرزت نسبة )
%( مـن أمجـايل املضـمون الصـحف  لتوصـيف األزمـة 81.4وكشف اجلدو  نفس  ان إيال  أحـرزت )

 وابة البوابة. %( يف ب29.6يف حن كانت نسبت  )
 -موضوعة الدراسة-(:يوضح توصيف االزمة السياسية العراقية يف العينة 21جدو  )
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 التوصيف
 
 
 
 

 الموقع

انقالب على الدستور
عودة إلى الدكتاتورية 
بسط وتوسيع االحتالل  

األمريكي
تناحر طائفي 

 

االستحواذ على كراسي 
س اال

السلطة لي
 

تحالفات حزبية متذبذبة
 

خالفات حزبية
 

مح
اصصة حزبية

 

تدخالت وصراعات إقليمية ودولية
 

المجموع
 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

صححححححححححححححيفة 
إيححححححححححححححححححال  
 االلكترونية 

11
 3124

 

1.
 1.24

 

2.
 1125

 

31
 3127

 2.7
 3725
 

34
 15
 31
 41
 23
 3223

 233
 3523
 741
 3.21
 

بوابحححححححححححححححححححححة 
البوابحححححححححححححححححة 
 االلكترونية

7 2323
 

23
 3323

 

1 3425
 

5 2321
 

23
 2525

 

1.
 35
 3 17
 7 2321

 

33
 2724

 223
 2327
 

 المجموع

3.
 2..

 33
 2..

 21
 2..

 34
 2..

 213
 2..
 54
 2..

 71
 2..

 11
 2..

 111
 2..
 535
 2..
 

 . تنا   األزمة السياسية العراقية حبسب اجلوا ب ا  األبعاد العامة 1
ان تركي هـا األكـرب كـان علـ  تناولت صحيفة إيال  االلنرتونيـة اجلوانـ  او األبعـاد العامـة ل زمـة اال 

%( و ة اجلوانـــ  او األبعـــاد 57.7اجلوانـــ  واألبعـــاد الدســـتورية ل زمـــة بعـــد ان حصـــلت علـــ  نســـبة )
%(، تلتهـا اجلوانـ  او األبعـاد القانونيـة واألمنيـة يف املرتبــة 28.7السياسـية ل زمـة يف املرتبـة ال انيـة بنسـبة )

ا  جــــاءت اجلوانــــ  او األبعــــاد االقتصــــادية ل زمــــة بنســــبة %( لنــــل منهمــــا، وأخــــري 21.8ال ال ــــة بنســــبة )
%( مــن أمجــايل اجلوانــ  او األبعــاد الــي تناولتهــا إيــال  فيمــا يتعلــ  ابألزمــة السياســية العراقيــة كمــا 4.8)

 (27يظهر يف اجلدو  رقم )
 (: تناو  األزمة  س  اجلوان  او األبعاد العامة يف صحيفة إيال  االلنرتونية27جدو  )

جلوانــــــــــــــــــــــــــ  او ا
األبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 الدستورية

ــــــــــــــــــــ  او  اجلوان
األبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 القانونية

اجلوانـــــــــــــــــ  او 
األبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 السياسية

اجلوانـــــــــــــ  او 
األبعــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 األمنية

اجلوانـــــــــــــــــــــــــــــ  او 
األبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 االقتصادية
 اجملموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
97 57.7 29 21.8 71 28.7 29 21.8 21 4.8 235 211 
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لــ  اجلوانــ  او األبعــاد السياســية يف األزمــة السياســية العراقيــة وبنســبة ركــ ت بوابــة البوابــة االلنرتونيــة ع
%( لتنون يف املرتبة األوىل من مستوات اهتمامها، اما اجلوان  او األبعاد الدستورية فقد جاءت 71.3)

بنســـبة %( كمـــا تناولـــت البوابـــة اجلوانـــ  او األبعـــاد األمنيـــة يف املرتبـــة ال ال ـــة و 14ابملرتبـــة ال انيـــة بنســـبة )
%(، وأخـــريا  21.9%(، كمـــا جـــاءت اجلوانـــ  او األبعـــاد االقتصـــادية يف املرتبـــة الرابعـــة وبنســـبة )12.3)

%( من أمجايل اجلوان  او األبعاد العامة ل زمة، العـر  السـاب  8.3اجلوان  او األبعاد القانونية بنسبة )
 (. 26أملهرت  نتائ  اجلدو  )

ية العراقيــة  ســ  اجلوانــ  او األبعــاد العامــة يف بوابــة البوابــة ( تنــاو  األزمــة السياســ26جــدو  رقــم )
 االلنرتونية

اجلوانـــــــــــــــــــــــــــــ  او 
األبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 الدستورية

اجلوانــــــــــــــــــــ  او 
األبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 القانونية

اجلوانــــــــــــــــــــ  او 
األبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 السياسية

اجلوانـــــــــــــــ  او 
األبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 األمنية

اجلوانـــــــــــــــــــــــــــــــ  او 
األبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 االقتصادية
 اجملموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك
21 14 6 8.3 25 71.3 21 12.3 5 21.9 64 211 

مــن حيــ  نســبة  -موضــوعة الدراســة –احتلــت صــحيفة إيــال  االلنرتونيــة املرتبــة األوىل بــن العينــة 
%( وجـاءت بوابـة البوابـة 88.5نسـبة ) تناوهلا للجوان  او األبعاد الدستورية ل زمة بعد ان حصلت عل 

يفة إيال  جبوان  او األبعاد القانونية مبستوى متقد  عن %(، واهتمت صح22.5ابملرتبة ال انية بنسبة )
%(، وعل  مستوى تناو  األزمة من اجلوان  او 23.6%(،  ة البوابة بنسبة )81.4بوابة البوابة بنسبة )

%( وبوابة البوابة حصلت عل  48األبعاد السياسية تفوقت صحيفة إيال  وأحرزت املرتبة األوىل بنسبة )
املرتبة األوىل أيضا   فأحتلت ايال %(، اما اجلوان  االقتصادية او األبعاد األمنية 71ة بنسبة )املرتبة ال اني
%(، مث جـــاءت صـــحيفة إيـــال  لتحـــرز 76.5%( وجـــاءت البوابـــة ابملرتبـــة ال انيـــة بنســـبة )45.5بنســـبة )

وابـــة يف املرتبـــة ال انيـــة %( و ة الب31.5املرتبـــة األوىل يف تناوهلـــا اجلوانـــ  او األبعـــاد االقتصـــادية بنســـبة )
 %(.19.5بنسبة )

لصــحيفة إيــال  علــ  مســتوى تنــاو  اجلوانــ  او  ا  واضــح ا  ( تفوقــ25وتنشــف نتــائ  اجلــدو  رقــم )
 األبعاد العامة ل زمة وتقدمها عل  بوابة البوابة. 
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العينـة (: يوضح تناو  االزمـة السياسـية العراقيـة  سـ  اجلوانـ  او االبعـاد العامـة يف 25جدو  رقم )
 -موضوعة الدراسة-

اجلوان  أو 
 األبعاد

 العامة 
 املوق 

اجلوان  او 
األبعاد 
 الدستورية

اجلوان  او 
األبعاد 
 القانونية

اجلوان  او 
األبعاد 
 السياسية

اجلوان  او 
 األبعاد األمنية

اجلوان  او 
األبعاد 
 االقتصادية

 اجملموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

صــــــــــــــــــــــــــــــــحيفة 
إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  

 نيةااللنرتو 

33
 3325

 

23
 3121

 

31
 13
 23
 1525

 

21
 4.25

 245
 43
 

ــــــــة  بوابــــــــة البواب
21 االلنرتونية

 2225
 

7 2427
 

25
 31
 2.
 3725

 

5 1325
 

71
 12
 

2.5 اجملموع
 2..
 13
 2..

 74
 2..

 13
 2..

 24
 2..

 112
 2..
 

 .  خصنة األزمة السياسية العراقية  حلوهلا1
زمة السياسية العراقية عل  ش صية عالوي كواحد من رك ت صحيفة إيال  االلنرتونية يف تناوهلا األ

الش صــيات املصــرحة او صــاحبة املواقــف او تلــك الــي يــتم الســع  إىل التبشــري  ــا وقــد جــاءت يف املرتبــة 
%( من أمجايل ش صنة األزمة وحلوهلا، 16.4%( وتلتها ش صية املالن  بنسبة )75.4األوىل وبنسبة )

%(، مث عاد  عبد املهدي يف املرتبة الرابعة 11عة يف املرتبة ال ال ة بنسبة )و ة الش صيات اأُلخرى جمتم
%( مت ــل املرتبــة اخلامســة 6.4%( امــا ش صــنة األزمــة املتم لــة يف الطالبــاين جــاءت بنســبة )25.6بنســبة )

  يف وأخريا  اجلعفري ال ي م ينل أي نسبة ت كر فيمـا يتعلـ  بش صـنة األزمـة وحلوهلـا كمـا عرضـتها النتـائ
 (.24اجلدو  )
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 (: يوضح ش صنة األزمة السياسية العراقية وحلوهلا يف صحيفة إيال  االلنرتونية24جدو  )

عــــــاد  عبــــــد  الطالباين اجلعفري عالوي املالن 
 اجملموع غريهم املهدي

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

24
 16.4

 

17
 75.6

 

1 - 7 6.4
 

21
 25.6

 

27
 11
 45
 211

 

وابــة البوابــة االلنرتونيــة علــ  ش صــنة األزمــة السياســية العراقيــة وحلوهلــا متم لــة ابملــالن  تركــ  اهتمــا  ب
( أيضــا  إحــراز ش صــية ااد عــالوي املرتبــة ال انيــة 23%(، وينشــف اجلــدو  )6356وقـد أحــرزت نســبة )

ري %( وأحـرزت ش صـية اجلعفــ21.7%( مث عـاد  عبـد املهــدي يف املرتبـة ال ال ـة بنســبة )18.8وبنسـبة )
%( يف املرتبة الرابعة واحتلت كل من الطالباين وش صيات ُأخرى )غريهم( يف املرتبة اخلامسة 4.3بنسبة )

( 59%( مــن أمجــايل ش صــنة األزمــة السياســية وحلوهلــا والــي بلــو معــدهلا )7.6وبنســبة متســاوية قــدرها )
 تنرارا .

 وابة البوابة االلنرتونية(:يوضح ش صنة األزمة السياسية العراقية وحلوهلا يف ب23جدو  )

عــــــاد  عبــــــد  الطالباين اجلعفري عالوي املالن 
 اجملموع غريهم املهدي

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
18 63.6 23 18.8 6 4.3 1 7.6 4 21.7 1 7.6 59 211 

بتنـاو  ش صـنة األزمـة وحلوهلـا فقـد  -موضوعة الدراسـة-( تباين اهتما  العينة 28ينشف اجلدو  )
( يف 74.6%( يف حــن جــاءت نســبة )47.4ت يف بوابــة البوابــة االلنرتونيــة ابملــالن  و لــك بنســبة )مت لــ

صــــحيفة إيــــال  االلنرتونيــــة، يف حــــن جــــاءت ش صــــنة األزمــــة متم لــــة بعــــالوي بنســــبة متقدمــــة بلغــــت 
%( يف بوابــة البوابــة، امــا ش صــية اجلعفــري بلغــت 61.5%( يف صــحيفة إيــال  االلنرتونيــة و )53.5)
%( يف بوابــة البوابــة ا  م تنــل أي نســبة تــ كر يف صــحيفة إيــال  االلنرتونيــة، وتوضــح النتــائ  ان 211)

%( يف بوابــة 61%( يف صــحيفة إيــال  يقابلهــا )41ش صــنة األزمــة وحلوهلــا متم لــة ابلطالبــاين بلغــت )
  يقابلهــا %( يف صــحيفة إيــال41.5البوابــة وبلغــت ش صــنة األزمــة متم لــة بعــاد  عبــد املهــدي بنســبة )

%( يف بوابــة البوابــة، امــا الش صــيات الــي تنــدرج حتــت )غــريهم( يف األزمــة السياســية العراقيــة فقــد 73.5)
 %(.27.7%( لتأة بوابة البوابة يف املرتبة ال اين بنسبة )84.3تفوقت يف صحيفة إيال  إبحرازها نسبة )

علـ  يف صـحيفة إيـال  وبنسـبة وبشنل عا  ينشف العر  الساب  ان ش صنة األزمة بلـو معـدال  أ
 %(.63.5%( ومن مث بوابة البوابة بنسبة متقاربة اىل حد كبري ه  )51.5)
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 –موضوعة الدراسة -(:يوضح ش صنة األزمة سياسية العراقية يف العينة 28جدو  )
ش صنة 
 األزمة 
 وحلوهلا

 
 اسم املوق 

عــاد  عبــد  الطالباين اجلعفري عالوي املالن 
 موعاجمل غريهم املهدي

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

صـــــــــــــــــحيفة 
إيـــــــــــــــــــــــال  
 االلنرتونية

24
 74.6

 
17

 53.5
 

1 - 7 41
 21
 41.5

 
27

 84.3
 

45
 51.5

 

بوابــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
البوابـــــــــــــــــــــــــــة 
 االلنرتونية

18
 47.4

 
23

 61.5
 

6 211
 

1 61
 

4 73.5
 

1 27.7
 

59
 63.5

 

 اجملموع

66
 211
 

61
 211
 

6 211
 

5 211
 

24
 211
 

25
 211
 216
 211
 

 ة حبسب ال وى الفاعلة يف األزمة السياسية العراقية . تنا   األزم4
( إىل ان القوى الدوليـة مـ  احـد أطـرا  األزمـة جـاءت يف مقدمـة قائمـة 29تشري نتائ  اجلدو  رقم )

%( يف صـــحيفة إيـــال  11.3القـــوى الدوليـــة الفاعلـــة يف األزمـــة السياســـية العراقيـــة بعـــد ان  لـــت نســـبة )
%(، مث  ة القوى الدولية م  حلو  25.7ية م  األزمة كشفت عنها نسبة )االلنرتونية، اما القوى الدول

 %(.7.9األزمة بنسبة )
ولــو نظــر  إىل نتـــائ  اجلــدو   اتـــ  يتضــح القـــوى اإلقليميــة مــ  احـــد أطــرا  األزمـــة جــاءت أيضـــا  يف 

ألزمــة املرتبــة %(، وحققــت القــوى اإلقليميــة مــ  ا17.3مقدمــة القــوى اإلقليميــة الفاعلــة يف األزمــة بنســبة )
%(، والقــوى اإلقليميــة مــ  حــو  األزمــة كانــت هــ  األقــل بينهــا بعــد ان حققــت نســبة 23ال انيــة بنســبة )

(2.6.)% 
%(، لتــأة 5.7امــا القــوى العربيــة مــ  حلــو  األزمــة السياســية العراقيــة أحــرزت النســبة األعلــ  وهــ  )

ا القوى الفاعلة العربية م  األزمـة أشـارت %(، ام6.7بعدها القوى العربية م  احد أطرا  األزمة بنسبة )
 %(.1.8اليها نسبة )
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وعل  مستوى القوى الفاعلة العراقية تشري بيا ت اجلدو   ات  إىل ان العراقية م  احـد أطـرا  األزمـة 
%(، وأخريا  القوى العراقية م  األزمة 1.5%(، تليها القوى العراقية م  حلوهلا بنسبة )7.3حققت نسبة )

 %(.2.6بنسبة )
ويالح  من بيا ت العر  الساب  ان القوى الفاعلة م  احـد أطـرا  األزمـة حققـت النسـبة األعلـ  

 يف ثالث فئات )دولية، إقليمية، عراقية(، وكانت االقل يف فئة واحد  وه  القوى الفاعلة العربية.
لعراقيـة يف صـحيفة (: يوضح تناو  األزمة  س  القوى الفاعلة يف األزمة السياسـية ا29جدو  رقم )
 إيال  االلنرتونية

 

 عراقية عربية إقليمية دولية

المجم
 مع األزمة وع

مححححححححححححع 
 حلولها

مع 
احد 
أطرا  
 األزمة

مع 
 األزمة

مع 
 حلولها

مع 
احد 
أطرا  
 األزمة

مع 
 األزمة

مع 
 حلولها

مع 
احد 
أطرا  
 األزمة

مع 
 األزمة

مع 
 حلولها

مع 
احد 
أطرا  
 األزمة

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

31
 2523

 

23
 323
 221
 1.24
 

31
 24
 3 227
 233
 1324
 

7 .23
 3.
 523
 17
 723
 

3 227
 27
 125
 12
 324
 533
 2..
 

بتحليل بيا ت القوى الفاعلة يف األزمة السياسية العراقيـة الـي أملهر ـا بوابـة البوابـة االلنرتونيـة يتضـح 
%( والقـوى الدوليـة مـ  األزمـة 8.6السياسية العراقية تقـدمت وبنسـبة ) ان القوى الدولية م  حلو  األزمة

 %(،1.8%( اما القوى الدولية م  احد أطرا  األزمة  لت النسبة االقل فقد كانت )4.5تليها بنسبة )
وعلـ  مســتوى القــوى اإلقليميــة الفاعلــة يف األزمــة كانــت إقليميــة مــ  احــد أطــرا  األزمــة هــ  األك ــر كمــا 

%(، تليهـا يف الرتتيـ  مـ  القـوى 24%(، و ة مـ  األزمـة السياسـية بنسـبة )29.6ا النسـبة )عربت عنه
%(، امــا عربيــة مــ  احــد أطــرا  األزمــة هــ  أيضــا   لــت 1.8اإلقليميــة مــ  حلوهلــا بنســبة ضــئيلة بلغــت )

%(، 9.6) %(، و ة القوى العربيـة مـ  حلـو  األزمـة يف الرتتيـ  ال ـاين بنسـبة21الرتتي  االو  بنسبة )
 %(. 1.6لتحرز القوى العربية م  ألزمة النسبة االقل فنانت )

( ان القوى العراقية م  احد أطرا  األزمـة هـ  األك ـر فاعليـة يف األزمـة 11ويتضح من اجلدو  رقم )
حلو  األزمة الرتتي  ال ـاين بنسـبة %(، واحتلت القوى العراقية م  12السياسية العراقية بعد ان  لت نسبة )

 %(.1%( وأخريا  القوى العراقية م  األزمة بنسبة )7.6)
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بوابــة (: يوضــح تنــاو  األزمــة  ســ  القــوى الفاعلــة يف األزمــة السياســية العراقيــة يف 11جــدو  رقــم)
 البوابة االلنرتونية

 عراقية عربية إقليمية دولية

محححححححححححححححححع  المجموع
 األزمة

مع 
 حلولها

مع احد 
أطرا  
 األزمة

مع 
 األزمة

مع 
 حلولها

مع احد 
أطرا  
 األزمة

مع 
 األزمة

مع 
 حلولها

مع احد 
أطرا  
 األزمة

مع 
 األزمة

مع 
 حلولها

مع احد 
أطرا  
 األزمة

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

13
 125
 33
 327
 

7 .23
 41
 21
 7 .23
 34
 2327

 

1 .27
 71
 327
 57
 21
 3 1 27
 327
 35
 12
 75.

 2..
 

يوضـــح  -موضـــوعة الدراســـة-لقـــوى الفاعلـــة يف األزمـــة السياســـية العراقيـــة يف العينـــة وامـــا مـــا يتعلـــ  اب
( تشـــري إىل القـــوى الدوليـــة مـــ  األزمـــة كانـــت يف صـــحيفة إيـــال  36.3اجلــدو  املعـــين بـــ لك، ان نســـبة )

 %( لتحـرز الرتتيـ  ال ـاين، وفيمـا يتعلـ  ابلقـوى15.7االلنرتونية يف حن جاءت يف بوابـة البوابـة بنسـبة )
%( يف بوابـة البوابـة أي جـاءت يف الرتتيـ  االو ، 44.4الدولية م  حلو  األزمـة العراقيـة حققـت نسـبة )
%(، اال ان القـوى الدوليــة مـ  احــد أطـرا  األزمــة 77.6 ة يف صـحيفة إيـال  ابلرتتيــ  ال ـاين بنســبة )

البوابـة ابلرتتيـ  ال ـاين %( و ة بوابـة 94.3حق  الرتتي  األو  يف صحيفة إيـال  وأشـارت اليـ  نسـبة )
 %(.7.7بنسبة متفاوتة جدا )

( علــ  ان القـوى اإلقليميــة مـ  األزمــة حققـت نســبة أعلـ  يف صــحيفة 12تؤكـد بيـا ت اجلــدو  رقـم )
%(، وتتقـــد  يف صـــحيفة إيـــال  أيضـــا  61.8%( يف حـــن نســـبتها يف البوابـــة )53.1إيـــال  ا  كانـــت )

%(، امـا القـوى اإلقليميـة 77.6%( ويف البوابـة )44.4حققـت )نسبة اإلقليمية م  حلو  األزمة بعـد ان 
%( يف صحيفة إيال  تلتها يف البوابة 41.6الي م  احد أطرا  األزمة السياسية العراقية أحرزت نسبة )

 %(.79.4بنسبة )
 يف اجلـدو   اتـ  لوجـد  ان القـوى العربيـة الفاعلـة يف -موضوعة الدراسة –ولو نظر  إىل نتائ  العينة 

%( ويف 44.4األزمة والي م  األزمة جاءت يف صحيفة إيال  يف الرتتي  األو  كما عربت عنها نسبة )
%( 58.6%(، يف حن العربية م  حلو  األزمة تصل إىل )77.6البوابة كانت يف الرتتي  ال اين وبنسبة )

كما يشري اجلـدو  إىل ان   %(،62.4يف بوابة البوابة وجاءت يف صحيفة إيال  يف الرتتي  ال اين بنسبة )
%( يف صــحيفة 71.3%( مقابــل )49.7العربيــة مــ  احــد أطــرا  األزمــة يف البوابــة كــان األعلــ  وبنســبة )

 إيال .
%( 57وتشري النتائ  أيضا  إىل ان بوابة البوابة حققت نسبة أعل  فيما و  عراقية م  األزمة وه  )

 %( يف صحيفة إيال .63تقابلها )
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%( 51اقية الفاعلة م  حلو  األزمة يف الرتتي   اتـ  بعـد ان حققـت نسـبة متسـاوية ) ة القوى العر 
يف كــــل مــــن صــــحيفة إيــــال  وبوابــــة البوابــــة، وتقــــدمت القــــوى العراقيــــة مــــ  احــــد أطــــرا  األزمــــة وبنســــبة 

 %(.28.1%( يف بوابة البوابة وجاءت يف صحيفة إيال  يف الرتتي  ال اين بنسبة قدرها )82.8)
إىل نتــــائ  العينـــة فيمـــا يتعلــــ  ابلقـــوى الفاعلــــة يف األزمـــة السياســـية العراقيــــة ســـنجد تبــــاين ولـــو نظـــر  

املؤشرات اإلحصائية بن صحيفة إيال  والبوابة إىل حد كبري وبشنل عا  العر  الساب  يشري أيضا  إىل 
األك ـــر ان املضـــمون الصـــحف  الـــ ي يـــرتب  ابلقـــوى الفاعلـــة يف األزمـــة حقـــ  يف صـــحيفة إيـــال  النســـبة 

 %(.66.4%( تلتها بوابة البوابة بنسبة )55.6)
يف ضوء العر  الساب  تنشف النتائ  تباين يف أدوار القوى الفاعلة يف األزمة السياسية العراقية كمـا 

 ( يف صحيفة إيال  االلنرتونية وبوابة البوابة االلنرتونية.11، 29أملهر ا نتائ  اجلدولن )
-األزمة  س  القـوى الفاعلـة يف األزمـة السياسـية العراقيـة يف العينـة (: يوضح تناو  12جدو  رقم)
 -موضوعة الدراسة

القوى 
 الفاعلة

 
اسم 
 الموقع

 عراقية عربية إقليمية دولية

 المجموع

مع األزمة
مع حلولها 
 

مع احد أطرا  األزمة
 

مع األزمة
مع حلولها 
 

مع احد أطرا  األزمة
 

مع األزمة
مع حلولها 
 

مع احد أطرا 
 

األزمة
 

مع األزمة
مع حلولها 
 

مع احد أطرا  األزمة
 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 إيال 

68
 7،47

 

91
 333،

 998
 1837
 

18
 2732

 

6 8838
 933
 8.3،
 

، 8838
 

3.
 ،938

 

2،
 3.37

 

6 ،7
 9،
 2.
 29
 9632

 221
 

223، 

بوابححححححححة 
 البوابة

21
 2233

 

36
 8838

 

، 333
 72
 ،236

 

، 333،
 

67
 3138

 

2 333،
 

،2
 263،

 

2،
 8133

 

1 23
 9،
 2.
 12
 6936

 ،2.
 

،،38 

 المجوع

992
 9..
 27
 9..

 92.
 9..
 986
 9..
 92
 9..

 229
 9..
 

8 9..
 72
 9..

 76
 9..

 97
 9..

 26
 9..

 998
 9..
 9..1

 

9.. 

 تنا   األزمة السياسية العراقية حبسب املواقف املطر حة  -5
األجنبية او تشنيل حنومة موالية جلهات إقليمية عل  مستوى صحيفة مَتَ َل التح ير من التدخالت 

إيــــال  االلنرتونيــــة مقدمــــة املواقـــــف املطروحــــة ل زمــــة السياســــية العراقيـــــة بعــــد ان حصــــلت علــــ  نســـــبة 
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ـــــاين وبنســـــبة 78.7) ـــــ  ال  %(، امـــــا اخلـــــو  مـــــن اســـــتمرار الفـــــرا  السياســـــ  والدســـــتوري جـــــاء يف الرتتي
يف مسـتوى اهتمـا  صـحيفة إيـال  فيمـا يتعلـ  ابالسـتعانة ابلـدعم الـدويل  %(، وكان هناك اتفـا 76.4)

%( لنل منهما، وية التلويح بتصعيد العنف مقارب 4.8واستبعاد االنفراج قريبا والي عربت عن  نسبة )
%(، امــا انــ  يســ ء إىل ثقــة 7.4%(، تــاله التحــ ير مــن حــرب طائفيــة بنســبة )4.6يف الرتتيــ  وبنســبة )

%(، وتشري النتائ  إىل ان احتما  حدوث انقالب عسنري 1.8 ابلدميقراطية عربت عن  نسبة )العراقين
 %(.1.3 ة يف الرتتي  األخري يف املواقف املطروحة وبنسبة )

( وجود نوع من التقارب بـن النسـ  املرتبطـة بفئـات تنـاو  األزمـة 11أمجاال  يتضح من اجلدو  رقم )
 طرح من مواقف يف صحيفة إيال  االلنرتونية. السياسية العراقية  س  ما

 (: يوضح تناو  األزمة  س  املواقف املطروحة يف صحيفة إيال  االلنرتونية11جدو  رقم)

التحذير من التدخالت األجنبية او 
تشكيل حكومة موالية لجهات إقليمية

 

االستعانة بالدعم الدولي
التلويح بتصعيد العنف 
 

يسيء إلى ثقة العراقيين 
بالديمقراطية

الخو  من استمرار الفراغ السياسي و  
الدستوري 

 

استيعاب االنفراج قريبا
التحذير من حرب طائفية 

احتمال حدوث انقالب عسكري  
 

المجموع
 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

231
 3323
 

33
 123
 32
 127
 27
 123
 213
 3721
 

33
 123
 24
 321
 

3 .24
 735
 2..
 

( تقد  التح ير من التدخالت األجنبيـة او تشـنيل حنومـة مواليـة جلهـات 17)ينشف اجلدو  رقم 
% االلنرتونيـة يليهـا اخلـو  مـن اسـتمرار الفـرا  64إقليمية املواقـف املطروحـة يف بوابـة البوابـة أيضـا  بنسـبة 

مــا %(، وبنســبة مقاربــة إىل حــد كبـري تليــ  االســتعانة ابلــدعم الــدويل ك28.3السياسـ  والدســتوري بنســبة )
%(، وقريبــا 4.5%(، وية اســتبعاد االنفـراج قريبــا يف الرتتيـ  ال الــ  وبنسـبة )23.9عـربت عنــ  النسـبة )

%(، ويســ ء إىل ثقـة العـراقين ابلدميقراطيـة أشـارت اليـ  نســبة 5.3منهمـا التلـويح بتصـعيد العنـف بنسـبة )
حــة، تــاله التحــ ير مــن حــرب %( ابلرتتيــ  اخلــامس مــن إمجــايل تنــاو  األزمــة  ســ  املواقــف املطرو 1.1)

%( فيمــا يتعلــ  ابحتمــا  حــدوث انقـــالب 1.8%(، وأخــريا  وبنســبة ضــئيلة قـــدرها )2.1طائفيــة بنســبة )
 عسنري.

 (: يوضح تناو  األزمة  س  املواقف املطروحة يف صحيفة بوابة البوابة االلنرتونية17جدو  رقم )
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التحذير 
من 

التدخالت 
األجنبية 
او تشكيل 
حكومة 
ة موالي

لجهات 
 إقليمية

االستعان
ة بالدعم 
 الدولي

التلويح 
بتصعيد 
 العنف

يسيء 
إلى ثقة 
العراقيين 
بالديمقرا
 طية

الخو  
من 
استمرار 
الفراغ 
السياسي 
و 
الدستور 
 ي

استيعاب 
االنفراج 
 قريبا

التحذير 
من حرب 
 طائفية

احتمال 
حدوث 
انقالب 
 عسكري 

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

17
 71
 15
 2423

 

3 524
 

3 121
 11
 2324

 

3 125
 

3 221
 

2 .23
 233
 2..
 

يتضــح مــن النتــائ  املتعلقــة بتنــاو  األزمــة السياســية العراقيــة  ســ  املواقــف املطروحــة، تركيــ  صــحيفة 
إيــال  أك ــر مــن بوابــة البوابــة فيمــا يــرتب  ابلتحــ ير مــن التــدخالت األجنبيــة او تشــنيل حنومــة مواليــة 

%(، واالســتعانة ابلــدعم 15.4%( وتلتهــا بوابــة البوابــة بنســبة )36.6ة قــد حققــت نســبة )جلهــات إقليميــ
%( يف بوابـــة البوابـــة، وحققـــت 67.6%( يف صـــحيفة إيـــال  مقابـــل )54.8الـــدويل عـــربت عنـــ  النســـبة )

%( تقابلهــــا نســــبة 39.6صــــحيفة إيــــال  نســــبة أعلــــ  يف موقــــف التلــــويح يف تصــــعيد العنــــف، وقــــدرها )
%( يف صـــحيفة 81.6ابـــة البوابـــة، ويســـ ء إىل ثقـــة العـــراقين ابلدميقراطيـــة جـــاء بنســـبة )%( يف بو 11.4)

%(، وية اخلـــو  مـــن  23.4إيـــال  مقابـــل نســـبة متباينـــة بشـــنل واضـــح منهـــا يف بوابـــة البوابـــة وهـــ  )
%( وهـــو أك ـــر قياســـا  إىل بوابـــة البوابـــة ا   84.5اســتمرار الفـــرا  السياســـ  والدســـتوري يف إيـــال  بنســبة )

%( 83.5%(، وال وتلف اسـتبعاد االنفـراج قريبـا يف تقـد  صـحيفة إيـال  بنسـبة )27.5كانت نسبها )
%(، وتتفـــاوت نســـبة التحـــ ير مـــن حـــرب طائفيـــة يف صـــحيفة 12.5فقـــد كانـــت يف بوابـــة البوابـــة بنســـبة )
علـ  مـا  %( يف ال انية، ورك ت إيال  أيضـا  25%( يف األوىل و )85إيال  عنها يف بوابة البوابة وه  )

 %(.15%( تقابلها يف بوابة البوابة بنسبة )35يتعل  ابحتما  حدوث انقالب عسنري بنسبة )
نالحــ  مــن بيــا ت العــر  الســـاب  تقــد  واضــح لصــحيفة إيـــال  يف ابــراز املواقــف املطروحــة حـــو  

 %( منها. 11.7%( فيما أحرزت بوابة البوابة نسبة )33.3األزمة السياسية العراقية، وقد حققت نسبة )
 (: يوضح تناو  األزمة  س  املواقف املطروحة يف صحيفة بوابة البوابة االلنرتونية16جدو  رقم )



 

 -أمنوذجا  -ة  بوابة البوابة االلكت  ية األزمة السياسية العراقية يف اإلعمم اإللكت ين صحيفة إيمف االلكت  ي 

749 

املواقف 
 املطر حة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اسم 
 املوق 

الرح ير 
مت 

الردةمت 
األجنبية ا  
تشكي  
حكومة 
موالية 
جل ات 
 إقليمية

االسرعا ة 
ابلدعم 
 الد يل

الرلوي  
برصعيد 
 العنف

يسيء إىل 
قيني ث ة العرا

 ابلدمي راعية

اخلوف مت 
اسرمرار 
الفراغ 

السياسي   
 الدسروري

اسريعاب 
اال فراج 
 قريبا

الرح ير مت 
حرب 
 عائفية

احرما  
حد ث 
ا  مب 
 عسكري

 اجملموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

صحيفة 
إيمف 
 االلكت  ية

231
 4727
 

33
 5123

 

32
 4327

 

27
 3127

 213
 3125
 

33
 4325

 

24
 35
 3 45
 735

 4424
 

صحيفة 
بوابة 
البوابة 
 االلكت  ية

17
 1521

 

15
 7321

 

3 1.21
 

3 2421
 

11
 2325

 

3 1225
 

3 25
 2 15
 233

 1123
 

 اجملموع

15.
 2..
 53
 2..

 33
 2..

 24
 2..

 237
 2..
 71
 2..

 1.
 2..

 

7 2..
 117
 2..
 

 تنا   األزمة السياسية العراقية حبسب احللو  امل تحة: -6
 

  ان صـــحيفة إيـــال  االلنرتونيـــة توســـعت يف تنـــاو  الـــدعو  إىل التوافـــ  الـــوطين بنســـبة توضـــح النتـــائ
( 15%( و لـت الرتتيـ  األو ، وتشـري النتـائ  يف اجلـدو  رقـم )24.8تقدمت عن احللو  املقرتحة ه  )

نـ  إىل ان الدعو  إىل حنومة شراكة وطنيـة واسـتبعاد ترشـيح املـالن  قـد جـاءا يف الرتتيـ  نفسـ  وعـربت ع
%( من إمجايل احللـو  املقرتحـة ل زمـة السياسـية العراقيـة، تلتهـا الـدعو  إىل التـداو  واحلـوار 26.4النسبة )

%( لتحـرز 21.7%(، ومث الـدعو  إىل تقاسـم السـلطة بنسـبة )22.8السـلم  يف الرتتيـ  ال الـ  وبنسـبة )
مــت إيــال  بتعــديل الصــالحيات %(، كمــا اهت9.8الرتتيــ  الرابــ  مث الــدعو  إىل التــدخل الــدويل بنســبة )

 %( والرتتي  الساد .8.3الدستورية كحل من احللو  املقرتحة يف األزمة فقد حظ  بنسبة )
حــل مقــرتح آخــر يف الرتتيــ  الســاب  وبنســبة متقاربــة إىل حــد كبــري هــو الــدعو  إىل تقــدمي تنــازالت مــن 

مـ  البعـ  يف الرتتيـ  ال ـامن وبنسـبة  %(، وتلتـ  الـدعو  إىل احلـوار8النتل السياسية عربت عنـ  النسـبة )
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%(، وية يف آخـــر املســــتوات االهتمـــا  يف إيــــال  حــــل يتم ـــل بتشــــنيل احلنومـــة بشــــروط احــــد 7.7)
%( من إمجايل ما تناولت  إيال  من حلو  مقرتحة ل زمـة 1أطرا  األزمة لينا  الرتتي  التاس  وبنسبة )

 السياسية العراقية.
  األزمـة السياسـية العراقيـة  سـ  احللـو  املقرتحـة يف صـحيفة إيـال  (: يوضح تنـاو 15جدو  رقم )

 االلنرتونية
الدعو  إىل 
احلوار 
 الردا   
 السلمي

الدعو  إىل 
ت اسم 
 السلطة

الدعو  إىل 
حكومة 

  راكة  عنية

الدعو  إىل 
ت دمي 

تنازالت مت 
الكر  
 السياسية

الدعو  إىل 
الروايق 
 الوعين

الدعو  إىل 
تعدي  
ت الصمحيا

 الدسرورية

الدعو  إىل 
الردة  
الد يل 
  اخلارجي

اسربعاد 
تر ي  
 املالكي

تشكي  
احلكومة 

بشر ط احد 
أعراف 
 األزمة

الدعو  إىل 
احلوار م  
 البع 

 اجملموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

11
 2223

 

23
 2.23

 

14
 2721

 

25
 3 32
 2123

 

21
 324
 23
 323
 14
 2721

 

7 1 1 323
 235
 2..
 

مت لت احللو  املقرتحة ل زمة يف بوابة البوابة يف الـدعو  إىل احلـوار والتـداو  السـلم  يف الرتتيـ  األو  
%( لتحـرز الرتتيـ  ال ـاين، مث 23.5%(، تالهـا الـدعو  إىل حنومـة شـراكة وطنيـة بنسـبة )11.1وبنسبة )

بعاد ترشـــيح املـــالن  يف الرتتيـــ  جـــاءت كـــل مـــن الـــدعو  إىل تقـــدمي تنـــازالت مـــن النتـــل السياســـية واســـت
%( لنـــل منهمـــا، مث تعـــديل الصـــالحيات الدســـتورية يف الرتتيـــ  الرابـــ  وبنســـبة 27.5ال الـــ ، وبنســـبة )

%(، مث الـدعو  8.7%(، وجاءت احللو  الي تدعو إىل التواف  الوطين ابلرتتي  اخلامس وبنسـبة )21.6)
يــ  السـاد ، امــا الــدعو  إىل تقاســم الســلطة جــاءت %( والرتت3.7إىل التـدخل الــدويل واخلــارج  بنســبة )

%(، وتلتها تشنيل احلنومة بشروط احد أطرا  األزمة يف الرتتي  ال ـامن 4.1ابلرتتي  الساب  وبنسبة )
آخــر هــو الــدعو  إىل احلــوار مــ  البعــ  ا  م ينــل أي نســبة  %(، وأخــريا أتلــت البوابــة حــال  7.7وبنســبة )

 (.14يف اجلدو  رقم )ت كر، كما أملهرت  البيا ت 
  



 

 -أمنوذجا  -ة  بوابة البوابة االلكت  ية األزمة السياسية العراقية يف اإلعمم اإللكت ين صحيفة إيمف االلكت  ي 

732 

(: يوضــح تنــاو  األزمــة السياســية العراقيــة  ســ  احللــو  املقرتحــة يف صــحيفة بوابــة 14جــدو  رقــم )
 البوابة االلنرتونية

الدعو  إىل 
احلوار 
 الردا   
 السلمي

الدعو  إىل 
ت اسم 
 السلطة

الدعو  إىل 
حكومة 

  راكة  عنية

الدعو  إىل 
ت دمي 

تنازالت مت 
الكر  
 السياسية

الدعو  إىل 
الروايق 
 الوعين

الدعو  إىل 
تعدي  

الصمحيات 
 الدسرورية

الدعو  إىل 
الردة  
الد يل 
  اخلارجي

اسربعاد 
تر ي  
 املالكي

تشكي  
احلكومة 

بشر ط احد 
أعراف 
 األزمة

الدعو  إىل 
احلوار م  
 البع 

 اجملموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

1.
 1.21

 

1 121
 24
 2425

 

23
 2325

 

3 323
 2.
 2.27

 

4 423
 23
 2325

 

3 323
 

. - 34
 2..

 

( ان تناو  األزمة السياسية العراقية  س  احللو  املقرتحة جاءت 13توضح النتائ  يف اجلدو  رقم )
ا  اهتمت صحيفة إيال  االلنرتونية ابلدعو  إىل احلوار  -موضوعة الدراسة –خمتلفة عل  مستوى العينة 

%(، اال ان 63.3%(، وتلتها بوابة البوابة بنسبة متقاربة إىل حد ما ه  )51.7لم  بنسبة )والتداو  الس
%(، وأحــرزت 16%( ابلــدعو  إىل تقاســم الســلطة لتــأة بوابــة البوابــة بنســبة )34إيــال  تفوقــت بنســبة )

 %(، والزالــــت78.3%( يف الــــدعو  إىل حنومــــة شــــراكة وطنيــــة مث البوابــــة بنســــبة )42.7إيــــال  نســــبة )
إيال  تتقد  مبستوى اهتمامها ابحللو  املقرتحة ل زمة الي تراها يف الدعو  إىل تقدمي تنازالت من النتل 

%(، و لـت إيــال  يف الــدعو  64.5%( تليهـا بوابــة البوابـة بنســبة )57.5السياسـية وقــد جـاءت بنســبة )
(، اال ان صــحيفة إيــال  %11.4%(، امــا البوابــة فقــد أحــرزت نســبة )39.6إىل التوافــ  الــوطين نســبة )

%( يف تعـــديل الصـــالحيات الدســـتورية، وتعـــود صـــحيفة 51وبوابـــة البوابـــة اتفقتـــا وبنســـبة متســـاوية هـــ  )
%( يف الـــدعو  إىل التـــدخل الـــدويل واخلـــارج  مث بوابـــة البوابـــة 31إيـــال  لتحـــرز الرتتيـــ  االو  وبنســـبة )

%( مث بوابـــة 39.5ترشـــيح املـــالن  بنســـبة )%(، كمـــا اهنـــا تفوقـــت يف احلـــل املقـــرتح ابســـتبعاد 18بنســـبة )
%(، وبوابـة البوابـة بنسـبة متقاربـة إىل حـد 53%(، وأحرزت صـحيفة إيـال  نسـبة )11.5البوابة بنسبة )

.%( فيمــا يتعلـــ  بتشــنيل احلنومـــة بشــروط احـــد أطــرا  األزمـــة، وأخــريا انفـــردت صـــحيفة 67مــا هـــ  )
 %(.211سبة )إيال  ابهتمامها ابلدعو  إىل احلوار م  البع  بن

%( من جممل 45.4أمجاال ويف ضوء العر  الساب  حققت صحيفة إيال  أهتماما  واضحا وبنسبة )
 %(.76.6احللو  املقرتحة ل زمة السياسية العراقية، تلتها بوابة البوابة بنسبة )
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وضـوعة م–(: يوضح تناو  األزمة السياسية العراقية  س  احللو  املقرتحة يف العينـة 13جدو  رقم )
 -الدراسة
الحلول 
 المقترحة

 
 
 

اسم 
 الموقع

الدعوة إلى 
الحوار 
والتداول 
 السلمي

الدعوة إلى 
تقاسم 
 السلطة

الدعوة إلى 
حكومة 
شراكة 
 وطنية

الدعوة إلى 
تقديم 

تنازالت من 
الكتل 
 السياسية

الدعوة إلى 
التوافق 
 الوطني

الدعوة إلى 
تعديل 
الصالحيا
ت 

 الدستورية

الدعوة إلى 
التدخل 
الدولي 
 والخارجي

استبعاد 
ترشيح 
 المالكي

تشكيل 
الحكومة 
بشروط 
احد أطرا  
 األزمة

الدعوة إلى 
الحوار مع 
 البعث

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

صحيفة 
إيال  
 االكرتونية

11
 5123

 

23
 41
 14
 1223

 

25
 5325

 

32
 4327

 

21
 5.
 23
 41
 14
 4325

 

7 54
 1 2..

 235
 1521
 

بوابة 
 البوابة

1.
 7424

 

1 17
 24
 3324

 

23
 7125

 

3 1.21
 

21
 5.
 4 13
 4 1.25

 

3 73
 . - 34
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71
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 2..
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 2..

 2..
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 2..
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 2..

 15
 2..

 37
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1 2..
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 2..
 

 يف ضوء نتائ  التحليل النم  ومالحظات الباح ة مت التوصل إىل ما ية
الســابقة املتعلقــة باألشــكال الصــحفية التــي عــربت عــن األزمــة     أوال: توضــح املؤشــرات
 السياسية العراقية ما يلي:

حرصت كل من صـحيفة إيـال  االلنرتونيـة وبوابـة البوابـة علـ  تنويـ  األشـنا  الصـحفية املصـاحبة  .2
ملوضوعات األزمة السياسية العراقية، اال ان االعتماد كـان وبشـنل كبـري علـ  األخبـار وقـد الحظـت 

( 5-1كانـت تنشـر مـا بـن )  -موضوعة الدراسة –باح ة اثناء جلسات االتصا  املباشر ان العينة ال
أخبار يف اليو  أحيا  يف عر  وتناو  األزمـة، وتتجـ  يف الغالـ  إىل تقـدمي مـواد الـرأي والتحلـيالت 

التفسـريية الـي ابألشـنا   ا  وخلفيات أحداث األزمة مث التقـارير اإلخباريـة، فيمـا كـان االهتمـا  حمـدود
 عربت عن األزمة السياسية العراقية.

غل  عل  التغطية الصحفية ل زمة يف صحيفة إيال  وبوابة البوابـة القالـ  السـردي واخلـربي، فيمـا  .1
وهــو مــا يتفــ  مــ  نتــائ  الدراســات العلميــة الــي  -التفســريية –تراجعــت التغطيــة الصــحفية التحليليــة 
، والــي اكــدت علــ  ان التغطيــة الصــحفية لالزمــات والنــوارث اهتمــت ابلتنــاو  الصــحف  لالزمــات

تتســــم ابلطــــاب  اإلخبــــاري الســــردي، والــــ ي يقــــو  علــــ  الســــرد واإلحاطــــة فقــــ ، بعيــــدا  عــــن تقــــدمي 
 .(9)معلومات تساعد يف تنوين رأي جتاه األزمات والنوارث

                                                        
، رسـالة 2992متـوز  25إىل  2989متوز  25م  طاهر حممد طاهر، املعاجلة الصحفية ألزمة العرا  والنويت، يف املد  من  -9

 .622، ص2995جامعة ال قازي ، كلية االداب، ، ماجستري غري منشور 
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لك ابهتمامها ابلتقارير وم لما رك ت صحيفة إيال  وبوابة البوابة عل  تقدمي األخبار ك لك اقرتن   .7
اإلخباريـــة الـــي ترتنـــ  علـــ  مســـتجدات األزمـــة السياســـية العراقيـــة وتقـــد  تغطيـــة شـــاملة لتفاصـــيلها 
وخلفيا ــا، اال ان إيــال  تفوقــت يف  لــك، وقــد يعــود  لــك إىل قــدر  إيــال  علــ  اجملــارا  املســتمر  

 ية.ل حداث من حي  الرتكي  الشديد عل  األخبار والتقارير اإلخبار 
 -موضـــــوعة الدراســـــة –تصـــــدرت أخبـــــار األزمـــــة السياســـــية العراقيـــــة الصـــــفحات الرئيســـــة يف العينـــــة  .6

وصـــفحات األخبـــار العربيـــة واألخبـــار اخلاصـــة يف صـــحيفة إيـــال ، وصـــفحة أخبـــار العـــرا  يف بوابـــة 
 البوابة.

التحليـــل متيـــ ت صـــحيفة إيـــال  وبوابـــة البوابـــة بتفـــاوت واضـــح فيمـــا يتعلـــ  ابالهتمـــا  مبـــاد  الـــرأي و  .5
الســــيما املقــــاالت الصــــحفية، وقــــد تفوقــــت إيــــال  بشــــنل كبــــري يف تقــــدمي وجهــــات النظــــر واآلراء 
والتحليالت املرتبطة ابألزمة. وقد الحظت الباح ة حرص إيال  عل  نشر مقاالت الرأي والتحليل 

الميـــة تلـــك الـــي تنتـــ  أبقـــال  كتـــاب عـــراقين يف املقـــا  األو ، يبـــدو  لـــك يعـــود إىل السياســـة اإلع
والتحريرية الي تعتمدها إيـال ، فيمـا كانـت املقـاالت علـ  حمـدوديتها يف بوابـة البوابـة تنتـ  أبقـال  

 عربية فق .
متي ت إيال  مبتابعتها امليدانيـة لتطـورات األزمـة وتـداعيا ا، وبـرز هـ ا واضـحا فيمـا حققتـ  مـن عـدد  .4

 التحقيقات الي نشرت قياسا  إىل بوابة البوابة.
فة إيــــال  وبشــــنل واضــــح علــــ  إجــــراء احلــــوارات الصــــحفية الســــيما مــــ  األطــــرا  حرصــــت صــــحي .3

ــــ  مــــ  ااد عــــالوي  السياســــية الــــي هلــــا عالقــــة ابألزمــــة السياســــية العراقيــــة ومنهــــا احلــــوار الــــ ي أجرت
 والطالباين، يف حن أتلت بوابة البوابة االهتما  ابحلوارات الصحفية املرتبطة ابألزمة.

وبشــــنل اكــــرب يف صــــحيفة إيــــال ، علــــ  تومليــــف األشــــنا   -الدراســــة موضــــوعة–عملــــت العينــــة  .8
الصـــحفية والـــي رمبـــا تُـــْدعِّْم مواقفهـــا الفنريـــة واإليديولوجيـــة لـــ ا ازداد اســـت دا  املقـــاالت الصـــحفية 
والتقارير اإلخبارية، وتراجعت درجة تومليف األشنا  التفسريية املصاحبة للموضـوعات امل ـار  حـو  

 االت الصحفية واألشنا  اإلخبارية.األزمة مقارنة ابملق
إعـــال   ممـــا كانـــت تلعبـــ  قـــدميا، النـــ  أصـــل تلعـــ  الصـــور  دورا  مهمـــا يف اإلعـــال  االلنـــرتوين، أك ـــر .9

الوســـائ  املتعـــدد ، وقـــد أاتح انفتـــاح األفـــ  اإلعالمـــ  وتطـــور التننولوجيـــا وســـهولة اإلنتـــاج والتوزيـــ  
 للصور  قو  كبري  يف التأثري عل  الرأي العا .

ان تومليـــف الصـــور  بشـــنل صـــحيح يعنـــس أدراك قيمـــة الصـــور  كوســـيلة اتصـــا ، ومـــة اســـس علميـــة 
عديــــد  للتومليــــف الصــــحيح منهــــا ان تنــــون الصــــور  وثيقــــة الصــــلة ابملوضــــوع، والصــــور  جيــــ  ان تلــــتق  
 وأش اصــها يتفـــاعلون مـــ  احلـــدث ممـــا جيعلهـــا اك ـــر  ثـــريا وتعبـــريا عـــن املوضـــوع، ونطقـــا ابملعـــ  ومواكبتهـــا

 . (21)للحدث او األزمة، فضال عن توافر حداثة املضمون سواء للصور  الش صية او املوضوعية
                                                        

عبا  مصطف  صاد ، الصور  الرقمية كعنصر رئيس يف بنية اإلعـال  اجلديـد، ورقـة قـدمت يف مـؤمتر كليـة االداب والفنـون،  -21
 .7، ص1113جامعة فيالدلفيا، عمان، 



 
 

736 

 13 :العدد

 

ممـــا يعـــين ان حداثـــة الصـــور  ومواكبتهـــا للحـــدث او األزمـــة، تعـــين آنيتهـــا ومقـــدر ا علـــ  نقـــل احلـــدث 
ة بشــنل مصــور ســاعة وقوعــ ، نقيضــها الصــور  املؤرشــفة او املســت دمة مــن االرشــيف، او الصــور  القدميــ

 للحدث قبل ان يتطور ويتبد .
عل  است دا  الصور الصحفية بشنل اكرب من  -موضوعة الدراسة–يف ضوء ما سب  حرصت العينة 

األشــنا  الصــحفية اأُلخــرى الــي تناولــت او عــربت عــن األزمــة السياســية العراقيــة، وقــد الحظــت الباح ــة 
وضــوعات األزمــة الســيما نشــر الصــور علــ  نشــر الصــور  املصــاحبة مل -موضــوعة الدراســة-حــرص العينــة 

احلدي ــة واملواكبــة لتطــور األزمــة يف اغلــ  املــواد الصــحفية املنشــور  لإلحاطــة بتطــورات األزمــة، والــي كانــت 
( صـور  معـرب  عـن موضـوع األزمـة، ومـا لسـ  لبوابـة 4-1تتجاوز الصور  الواحد  أحيا  لتصل ما بـن )

 رتبطة ابألزمة.البوابة اهنا كانت تعل  عل  الصور امل
نظــرا لطبيعــة األزمــة كــان الرتكيــ  للمــوقعن علــ  الصــور املوضــوعية مث الصــور الش صــية للش صــيات 
املصـــرحة او الش صـــيات صـــاحبة املواقـــف او قـــد تنـــون  ســـ  الش صـــيات الـــي يـــتم الســـع  لتحســـن 

الصـــحفية الـــي صـــور ا والتبشـــري  ـــا، فقـــد احتلـــت صـــحيفة إيـــال  املركـــ  األو  مـــن حيـــ  عـــدد الصـــور 
تناولــت األزمــة السياســية العراقيــة، والــي متيــ ت بن ــر  الصــور املصــاحبة ملوضــوع األزمــة كمــا هــو يف امللــف 

صـــور  مرتبطـــة بتـــداعيات وخلفيـــات  25، ا  وصـــل عـــدد الصـــور إىل 1121/آب/71اإلخبـــاري بتـــاريخ 
 األزمة.
اال ان حتليـــل  -موضـــوعة الدراســـة –. تنوعـــت مصـــادر األخبـــار واملعلومـــات الـــي اعتمـــد ا العينـــة 21

نوعية املصادر الي اعتمدت تشري إىل عد  وجود توازن يف اعتماد العينة عل  املصادر امل تلفة، ا  ركـ ت 
صحيفة إيال  عل  شبنة املراسلن كمصدر رئيس الستقاء األخبار املتعلقة ابألزمـة وهـو قـد يؤشـر قر ـا 

 من أحداث األزمة.
 وابة ابستقاء أخبارها من وكاالت األنباء العاملية وصاصة وكالة أنباء رويرتز.فيما اهتمت بوابة الب

تتجــ  إىل االعتمــاد أيضــا  علــ  املصــادر اإلخباريــة العربيــة الســيما  -موضــوعة الدراســة-كانــت العينــة 
وســ ، وكــاالت األنبــاء العربيــة والصــحف واجملــالت العربيــة، ففــ  بوابــة البوابــة بــرزت وكالــة أنبــاء الشــر  األ

 وإيال  كان اعتمادها عل  وكالة األنباء السعودية مث وكالة أنباء النويت.
امـــا الصـــحف واجملـــالت العربيـــة بـــرزت صـــحيفة الدســـتور األردنيـــة يف بوابـــة البوابـــة، وصـــحف عـــد  يف 
صـــحيفة إيـــال  االلنرتونيـــة منهـــا: احليـــا  اللندنيـــة، ال مـــان اللندنيـــة، الـــرا  الســـعودية والشـــر  األوســـ  

للندنية، ومن ابرز الصحف واجملالت العاملية كانت االندبندت اللندنية يف البوابة، و الغاردان الفرنسية يف ا
 صحيفة إيال .

. عرضت صحيفة إيال  االلنرتونية و بوابة االلنرتونية، للقـارئ التواصـل مـ  أحـداث وتطـورات 22
نتـدات، اسـتطالعات الـرأي، تعليقـات األزمة عـن طريـ  تقـدمي اإلشـنا  الصـحفية اجلديـد  )مـدو ت، م

القـراء( وبتفـاوت كـان واضــحا  بينهمـا وقـد أاتحــت الفرصـة أمـا  اجلمهـور للمشــاركة يف الـرأي والتعليـ  عــن 
 املوضوعات  ات الصلة ابألزمة السياسية العراقية.



 

 -أمنوذجا  -ة  بوابة البوابة االلكت  ية األزمة السياسية العراقية يف اإلعمم اإللكت ين صحيفة إيمف االلكت  ي 
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تعلقـة يف ويالح  كما  كر  سابقا  أن مشاركة اجلمهور كانت تص  يف االجتـاه املؤيـد ل طروحـات امل
توصيف أالزم  أو يف حلوهلا أو يف املواقف املطروحة حوهلا والي ي ار اجلد  بشأهنا السيما تعليقات القراء 

 الي كانت تصاح  املقاالت الصحفية وصاصة يف صحيفة إيال .
 ثانيًا: املضمون الصحفي الذي عرب عن األزمة السياسية العراقية:

التوازن فاألزمة السياسية العراقية  نوعيتها يعد عامال   ا أتية يف حتقي  ترى الباح ة أن طبيعة األزمة و -
قـــد فرضـــت تـــداعيات وأفـــرزت نتـــائ  هامـــة و خطـــري  علـــ  مســـتوات عـــد ، هلـــا جـــ ب املعاجلـــات 

 الصحفية حنو الرتكي  عليها.
عاجلــــت العينــــة، موضــــوعة الدراســــة جوانــــ  عــــد  مــــن األزمــــة، وانعنــــس  لــــك علــــ  طبيعــــة التغطيــــة 

لصــحفية لالزمــة، والــي كانــت يف الغالــ  خربيــة ترصــد التطــورات والتفاصــيل اجلديــد  مــن دون تعمــ  يف ا
التحليــل والبحــ  عــن حلــو  الســيما يف بوابــة البوابــة ويف تناوهلــا ألســباب أو توصــيف األزمــة كــان بــدون 

  املقرتحة   احللو تعم  ومت عن طري  معلومات وارد  من مصادر اإلخبار، واختصرت معاجلة البوابة جبان
 ولن أو الش صيات العراقية أو النتل السياسية  ات العالقة ابألزمة.عل  بعب تصرلات املسؤ 

إال أن التغطية الصحفية الي قامت  ا إيال  انفـردت بتفاصـيل أك ـر حـو  توصـيف األزمـة واحللـو  
اإلشنا  الصحفية الي نشـر ا املقرتحة، ولعل اهتما  صحيفة إيال    ه التفاصيل انعنس عل  طبيعة 

 عن األزمة والي تضمنت تقارير إخبارية والي كانت مالئمة لتناو  ه ه التفاصيل.
وقد تنون املعاجلات الصحفية مالـت حنـو الرتكيـ  واالهتمـا  بتوصـيف األزمـة، نتيجـة التـداخالت الـي 

ات أبعــاد دســتورية وقانونيــة وسياســية رافقتهــا، مــن هنــا فــان أزمــة تشــنيل احلنومــة بَِّعــدِّها أزمــة سياســية و 
مث املواقـف  –موضوعة الدراسة  –واقتصادية وأمنية، قد ج بت التغطية الصحفية او املعاجلات الصحفية 

 املطروحة حوهلا ألتيتها يف إدراك تطور األزمة، فحن قل االهتما  بطرح حلو  ل زمة.
عب اإلخبار احللو  املقرتحة األزمة أك ر مما يف حتليل اإلخبار كانت هناك مؤشرات تد  عل  تبين ب -

هو يف مقاالت الرأي والتحليل والي كانت متيل إىل تناو  توصيف األزمة وابعادها والقوى الفاعلة 
فيها، فضال  عن املواقف املطروحة بشأهنا وبعب احللو  املقرتحة لالزمة السيما يف صحيفة إيال ، 

االت الصحفية عل  توصيف األزمة واملواقف املطروحة حو  أما البوابة فقد اقتصر مضمون املق
 األزمة.

تنــــوع مصــــادر احلصــــو  علــــ  املعلومــــات يف كــــل مــــن إيــــال  وبوابــــة البوابــــة قــــد ينــــون مــــن منطلــــ   -
اهتماما ا إببراز نواح  معينة من األزمة، وإخفاء بعضها وف  سياستها التحريريـة الـي تـتحنم يف مـا 

 ه من قضاا.تنشره من إخبار وما تتبنا
عراقية(  –وصفت إيال  والبوابة األزمة السياسية العراقية أبهنا فضال  عن كوهنا صراع أرادات )وطنية  -

ه  حمل صراع دويل وإقليم ، وه ا ما ي يد من تعقيد الوطنية، وابلتايل هناك صراع عراق  / إقليمـ  
ممــا هــو تنــاحر طــائف  وخالفـــات / عراقــ  / دويل / إقليمــ  / إقليمــ  /إقليمــ  /دويل وهنــ ا أك ــر 
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 ا  ح بية وحتالفات ح بية مت ب بة، أي مبع  إهنا قادت إىل إن ينون القرار السياس  يف العرا  حمنوم
إىل حـد كبــري ابألجنــد  الدوليــة واإلقليميــة، و دلــت املؤشــرات اإلحصــائية وحتليــل املضــمون الصــحف  

والصــراعات اإلقليميــة والدوليــة وأكــدت هــ ه لصــحيفة إيــال  والبوابــة عــن طريــ  تناوهلــا للتــدخالت 
الصور  يف تناوهلا التح ير مـن التـدخالت األجنبيـة أو تشـنيل حنومـة مواليـة جلهـات إقليميـة نتيجـة 
اخلو  من استمرار الفـرا  السياسـ  والدسـتوري، والـي أشـرت أعلـ  املعـدالت فيهمـا فيمـا يتعلـ  يف 

 املواقف املطروحة حو  األزمة.
إيــال  وبوابـــة البوابــة حلـــو  مقرتحــة لالزمـــة إال أهنــا اختلفـــت يف تركي هــا علـــ  أك ـــر تبنــت صـــحيفة  -

الدعو  إىل التواف  الـوطين يف حـن تـرى البوابـة مـن احللو  مالئمة للتعبري عن األزمة، إ  تراه إيال  ان  يف 
 الدعو  إىل احلوار والتداو  السلم .

أيضـا   كـانتصورها لالزمـة السياسـية العراقيـة واحللـو  املقرتحـة هلـا  ضحا  ان تركي  إيال  والبوابة عل اوقد يبدو و -
مت مبشاركة اجلمهور ال ي عرب عـن رأيـ  وتصـورات  وتوصـيف  ل زمـة وحلوهلـا أك ـر ممـا عـرب فيـ  عـن االبعـاد اأُلخـرى 

 ل زمة.
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 ىأحكا  الحمأحكا  الرعي وِحَكِمه و

The restrictions of patronage and wisdom and the 

restrictions of protection 

                 Assist. Lect. Hassan Khaled Dbeas(1)م.م حسن خالد دبيس
                    

 الملخص

ــ  عةي ت أح ــا  الشــر ربوعهــا وأخــ یانب ــ  نــور األســال  علــ و يــ ر يــعنــدعرب اجل   یالرعــ  املهنــة األول
 نوندر  هطو  األمطار واألر  ب اهيإال أن قلة امل  ري ، ل ن رغم األراض  الواسعة والصحراء ال ببهايبتالب
البــدو  ا يــتعتمــد ح اصــةخ ا يــح یوا الــأواحــات وغــدران فلجــ یالــ اهيــنضــوب امل یالــ یأد ةي ر صــو  ةيــرمل

مستقرا هلم  یاملدن او القر  ت  ونيم ان واحد او  يف ستقرونيالرحل والتنقل طلبا للماء وال   و درا ما
 مــ لمنــاب  املــاء لنــدر ا، فصــار القــوي  یاملراعــ  والصــراع علــ یالتنــافس علــ كوســ نا، فتولــد بســب   لــ
، اوقبائــل واتتيـمــن أفـراد او عوائــل او ب رضـاهي ومــن ـا  ت وــ یاحلمـ هــايعل طلـ يمسـاحات مـن املراعــ  

تــنظم  عةياهتمامــا خاصــا فشــرع أح امــا يف الشــر  ك لــ یجــاء اإلســال  أولــ، وعنــدها همري  ــا دون غــ یترعــ
 وتعاجل مشا ل . یالرع  واحلم

مـــن األح ـــا  والـــنظم الـــي ختـــ  الراعـــ  والرعـــ   ريابلرعـــ  ونظمـــت لـــ  ال  ـــ عةياهتمـــت الشـــر  كلـــ ل
، فهـ  هـايعل  لـهلـا و  دعويـ، ولقد اعترب الشارع أصل الرع  من األعما  املستحبة الـي یواملراع  واحلم

 هـاي، وعلصـدقاتالوقـت للفـرد واجملتمـ  فـإن بر ـات الرعـ  تؤخـ  ال  ـا  وال كمصدر اقتصادي مهـم يف  لـ
متعـدد  منهـا  تاالرب ـات يف آ كللحرب والنقـل، و  ـر القـرآن تلـ ليمن اخل ت  يال ر  والنبل، و  عتمدي
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املســومة  ليــالــ ه  والفضــة واخل املقنطــر  مــن ريوالقنــاط نللنــا  حــ  الشــهوات مــن النســاء والبنــ نيــز 
 .(1) ذبوي عنده حسن م ايالدن ا يمتاع احل كواألنعا  واحلرث  ل

Abstract 
Grazing is important to first have wagon day emerged in parts of it' but 

even though the land is clear lack of rain and water leave a request for 

money and often what they keep in one place. 

because that development on pasture and when it came to slam's 

interest to graze fever and treatment of problems. 

The attention the company set out in the business they are a source of 

are The task of the individual and the community the option to war and 

fighting have mentioned the stated resolution of these blessings in verses 

many.  

 المقدمة

الرع  املهنة األوىل عند عرب اجل ير  يو  انب   نور اإلسال  عل  ربوعها وأخ ت أحنا  الشـريعة  دعيُ 
والصحراء النبري  إال أن قلة املياه وندر  هطو  األمطار واألر  بن بتالبيبها، لنن رغم األراض  الواسعة 

وا إىل حيــا  خاصــة تعتمــد حيــا  البــدو أواحــات وغــدران فلجــ یرمليــة وصــ رية أدى إىل نضــوب امليــاه إلــ
الرحــل الرعــ  والتنقــل طلبــا للمــاء والنــ  و درا مايســتقرون يف منــان واحــد او يت ــ ون املــدن او القــرى 

وسننا، فتولد بسب   لك التنافس عل  املراع  والصراع عل  مناب  املاء لندر ا، فصار القوي  مستقرا هلم
او عوائـل او بيـواتت، او  أفـرادلم  مساحات من املراع  يطل  عليها احلم  وـت   ـا ومـن يرضـاه مـن 

يف الشــريعة   ــا دون غــريهم، وعنــدما جــاء اإلســال  أوىل  لــك اهتمامــا خاصــا فشــرع أحنامــا  قبائــل ترعــ
 .تنظم الرع  واحلم  و تعاجل مشاكل 

ومـــن طبيعـــة الرعـــ  حتتـــاج مهـــار  خاصـــة وجهـــدا وصـــربا، فرعـــ  األنعـــا  مـــن الغـــنم واإلبـــل وغريهـــا مـــن 
الــدواب يتطلــ  خلقــا وفنــا خاصــا إلدار ــا وإروائهــا وتغــ يتها ويايتهــا واحلفــاع عليهــا مــن خمــاطر اإلنــس 

الي هلا أسـلو ا املميـ  الـ ي  األعما الرع  مهنة من املهن وعمال من  واجلن واحليوا ت املفرتسة، فأصبح
لتــاج إىل خـــرب  و و  وجتربــة تـــوح  للفــرد أخـــال  خاصــة مـــن الشــجاعة وحســـن اإلدار  وتنميــة العاطفـــة 

 والصرب وتبع  عل  التأمل وللشريعة أحنا  يف مجي   لك
 فهـ  وسـائل نقـل وغـ اء وزينـة وف ـر ومجـا  شـىت، وأغرا و ملا كان ل نعا  والدواب فوائد متعدد  

عنــد العــري بــل البشــرية كلهــا آنــ اك، وألتيتهــا تلــك فاحلفــاع عليهــا وتن ريهــا يف تلــك البيئــة الصــحراوية 
ضــرور  المينــن ان يت لــ  عنهــا وان تطلبــت جهــدا مضــنيا وصــربا كبــريا ومســؤولية شــاقة، فــالراع   القاســية
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منــان آلخــر طلبــا للمــاء والنــ  إلشــباعها وإروائهــا وهــ ا ي يــده صــربا  لتــاج ان ينتقــل مبواشــي  ودوابــ  مــن
وخرب  ويعطي  فرصة للتفنر والتأمل، والن الرع  مسؤولية جسيمة يتحملها الراع  جتاه غنم  وإبل  ودواب  
 فه  حتمل بن جنبها الن ري من القيم والشيم والن و  والوفاء واألمانة والشـجاعة وحسـن اإلدار  فتـؤثر يف

 --عــن النــيب  --ش صــية الراعــ  وقيمــ  واخــ  منهــا الــدرو  والعــرب، لــ لك روي عــن البــاقر 
مـ  حليمـة السـعدية  --، ويقـا  عنـدما أرسـل النـيب حممـد (7)وقـد رعـ  الغـنم إالقا : ليس من نـيب 

ال  احلسنة ك  من  ان يتعلم القيم واألخ أراد وإمنا، (6)إىل البادية م ينن هم عبد املطل  الرضاعة وحدها
ويتعر  عل  مسؤوليت  وي   بنفسـ  وتـ داد تتـ  ويـدير عالقاتـ   إدارت يتصل  عوده وي داد صربه و حتسن 
من الرضـاعة إىل الباديـة يشـاهدهم يرعـون الغـنم يف  لـك اجلـو  أخوت م  اإلنسان والطبيعة فنان ورج م  

ه، فال عجـ  ءمعنوية ملن يعيش أجوا فوائدالسحري ال ي يبع  عل  التأمل والتفنر واخ  العرب فللرع  
ونظمت ل  الن ري من األحنا  والنظم الـي ختـ  الراعـ  والرعـ  واملراعـ  واحلمـ ،  إ ا اهتمت الشريعة ب 

لقد اعترب الشارع أصل الرع  مـن اإلعمـا  املسـتحبة الـي يـدعو هلـا ولـ  عليهـا، فهـ  مصـدر اقتصـادي 
 ،وعليها يعتمد النر  والنبل ،ال كا  والصدقاتإن بركات الرع  تؤخ  مهم يف  لك الوقت للفرد واجملتم  ف

 َواْلبِّغَـا َ  َواخْلَْيـلَ  -2 و كر القرآن تلك الربكات يف آات متعـدد  منهـا نقل،الحرب و يت   من اخليل للو 
ـــريَ  ـــَهَواتِّ  ُحـــ ُّ  ا ِّ لِّلنَّـــ زُيِّّـــنَ  -1،(5) تـَْعَلُمـــونَ  الَ  َمـــا َوَوْلُـــ ُ  َوزِّينَـــة   لِّتَـرَْكُبوَهـــا َواحْلَمِّ ـــنَ  الشَّ  َواْلَبنِّـــنَ  النَِّّســـاء مِّ
نـَْيا احْلََيا ِّ  َمَتاعُ  َ لِّكَ  َواحْلَْرثِّ  َواألَنـَْعا ِّ  اْلُمَسوََّمةِّ  َواخْلَْيلِّ  َواْلفِّضَّةِّ  ال ََّه ِّ  مِّنَ  اْلُمَقنَطَر ِّ  َواْلَقَناطِّريِّ   عِّنَدهُ  َوا ُّ  الدُّ
بُـونَ  اخْلَْيلِّ  رِّاَبطِّ  َومِّن قـُوَّ ٍ  مِّّن اْسَتَطْعُتم مَّا هَلُم اْ َوأَعِّدُّو  -7 ،(4)  اْلَمذبِّ  ُحْسنُ   َوَعـُدوَُّكمْ  ا ِّ  َعـْدوَّ  بِـّ ِّ  تـُْرهِّ

ـــن َوآَخـــرِّينَ  ـــمْ  ا ُّ  تـَْعَلُمـــونـَُهمُ  الَ  ُدوهنِِّّـــمْ  مِّ ـــواْ  َوَمـــا يـَْعَلُمُه ـــن تُنفُِّق ـــْيُنمْ  يـُـــَو َّ  ا ِّ  َســـبِّيلِّ  يفِّ  َشـــْ ءٍ  مِّ ـــُتمْ  إَِّل  الَ  َوأَن
  (3) ُتْظَلُمونَ 
والراع  شـروط ترتتـ  عليهـا أحنـا  تنليفيـة ووضـعية شروط جي  ان تتوفر يف الرع  واملرع  للرع  و 

وه ه بدورها تـؤثر علـ  مقـدار األجـر   وطبيعة الرع  وكيفيت ، واملراع ، ختتلف ابختال  الدواب واألنعا 
 ا  أحنامــوضــعت الشــريعة لنــل  لــك  تــ ،وجــواز الرعــ  وحرم وقتهــاالصــدقات و مقــدار ال كــا  و والضــمان و 

 واألعما  الي  فمنها خت  الراع  وأجرت  والواجبات الي تق  عل  عاتق  وحقوق ،ا  وسنن و مسائال   وآدااب  
ان يؤديهـا، ومـىت جيـ  عليـ  الضـمان وقيمتـ ، وأحنـا  ختـ  مـا تنتجـ  املواشـ  جت  علي  والي يستح  

احلمــ  ومــا يرعــ  فيهــا،  وأحنــا ان الــ ي ترعــ  فيــ  و وي إليــ ، ومــا تعلفــ ، وأحنــا  ختــ  املنــان وال مــ
وهـل يصـح الرعـ   ؟الـي يصـح الرعـ  فيهـا األمـاكنالراهن للنعم و املرهون علي  والرهن، ومـا هـ   وأحنا 

يف طيــات هــ ا  تعــاىلي  شــاء إنألهــل احلــل واحلــر  وغريهــا مــن املســائل الــي ســتجدها ؟ يف منــة واحلــر 
 البح .

                                                        
 .33: ،  كرى الشيعة يف أحنا  الشريعة الشهيد األو 68:7، صحيح الب اري 177:7 النايف للنليين -7
 .ستار  :املطبعة 95حسن الشاكري ص مشس هاشم وعبد -6
 .8/ سور النحل -5
 .26عمران/ ا  -4
 .41/االنفا  -3
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علــی مطالــ  عــد ، ف ــان املبحــ   ىی ثالثــة مباحــ ، و ــل مبحــ  احتــو ت   ــ  هــ ا الــفقــد قســم
َنمِّ ،االو  يف  ی املراع . يف أحنا  الرع ، واملبح  ال ال  يف يواملبح  ال اين  تعريف الرع  وبيان حِّ

 أعتمــد  عليهــا املبســوط للشــيخ ومت خــتم هــ ا البحــ  مبصــادر هــ ا البحــ ، ومــن آهــم املصــادر الــي
 وس . الط

 المبحث االول: تعريف الرعي وبيان بعض ِحَكِمه

مــن معــ  الرعــ  مبعــ  رعــ  املواشــ  ورعايــة النــا  ورعايــة االمــور وغريهــا  ألك ــرالرعــ  لفــ  مشــرتك 
 ؟قالوا عن ه ا اللف  ما ااالختصاص لنعر   وأهلحناو  ان نستطل  أهل اللغة 

 املعنى اللغوي املطلب األول:
 .(8)ب النات : و ل الرَّْع  ل مصدَر َرَعْيُت، و ل الرِّْعُ  ل الَن قا  ابن قتيبة يف أد

و قــا  اخلليــل يف العن:والرّاعــ  يـَْرعاهــا رعايــة  إ ا ساَســها وَســَرَحها. وكــلُّ مــن ويَل مــن قــوٍ  أمــرا  فهــو 
ُسو . واجلمي : الرِّعاء

َ
: امل َْرع ُّ

مهموز علـ  فِّعـاٍ  روايـة عـن  راعِّيهم، والقو  َرعيّـُتُ ، والرّاع : الّسائُس، وامل
العــرب قـــد أمَجَعـــْت عليـــ  دوَن مـــا ســـواه. وجيـــوز علــ  قيـــا  أم الـــ : راٍع وُرعـــا  م ـــل داٍع وُدعـــا  والّرعيـــان: 

ْرَع : الّرع  أي: املصدر، واملوضِّ 
َ
 .(9)الّرعا ، وامل

 .(21)ويف الصحاح للجوهري:والراع : الوايل. والَرعِّيَُّة: العاّمة
ْصَدر.ويف خمتار الصحا 

َ
 (22)ح:الرِّْعُ  ابلنسر الَن ُ وابلفتح امل

 (21)ويف   ي  اللغة:الرِّعاية: حرفة الراع ، واملسو  َمْرع 
امــا يف لســان العــرب فاوضــح  لــك وقــا : الرَّْعــُ  مصــدر َرَعــ  الَنــَ  وحنــَوه يـَْرعــ  َرْعيــا  والراعِّــ  يـَْرعــ  

ي ترتفــ  وْ كــل، وراعــ  املاشــيةِّ حافُظهــا صــفة  غالبــة غَلبــَة املاشــيَة َأي َلوُطهــا ولفُظهــا واملاشــيُة تـَْرعــ  أَ 
ــــروه  يـــاٍع وُرْعيـــان  م ـــل شـــابٍّ وُشـــبَّاٍن كسَّ االســـم، واجلمـــ  ُرعـــا   م ـــل قـــاٍ  وُقضـــاٍ  ورِّعـــاء  م ـــل جـــائٍ  وجِّ

 .(27)تنسري
ـــ . و املراعــا ، و الــت حف ، امــا الطربســ  فجمــ   لــك بقول :املراعا :التفقــد للشــم يف نفســ ، أو احوال

واالافظة، واملراقبة: نظائر.ونقيب املراعا  االغفا .و يقا  رع  يرع  رعيا، والرع : مـا  كلـ  املاشـية مـن 
نبات االر .ورع  ي فال  إ ا حفظ ، ورعيت ل  عهده وحقـ  بعـده، أو ويف مـن خلـف. وارعيتـ  مسعـ  

ورعــا  ورعيان.والرعايــة: فعــل الراعــ ، إ ا اصــغيت الي .وراعيتــ  نفســ : إ ا ال حظتــ . ومجــ  الراعــ : رعــاء 
 –وهـم رعيتـ   -ويرعاها رعاية: إ ا ساقها، وسرحها، وأراحها، فقد رعاها،وكل من ويل قوما فهـو راعـيهم 

                                                        
 .722:2ابن قتيبة  نات أدب ال -8
 .274:2لل ليل بن ايد الفراهيدي لف  رع   العن -9

 .119:2يف اللغة للجوهري  الصحاح -21
 .212:2 حممد بن أي بنر بن عبد القادر الرازيالصحاح  خمتار -22
 .747:2ابو منصور األزهري  اللغة   ي  -21
 .715:26العرب البن منظور لسان -27

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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واملرع  من النا : املسو .والراع : السائس ويقا : فالن يراع  ك ا: معناه ينظر إىل ما يصري الي  أمره. 
عاه ي خلقـــــــ ، أي واله أمـــــــرهم لريعاهم.واصـــــــل البـــــــاب: الرعـــــــ : ورعيـــــــت النجـــــــو : أي رقبتهـــــــا، واســـــــرت 

 .(26)احلفاع
وم وـــرج املعـــ  االصـــطالح  عـــن هـــ ه املعـــاين ســـواء مـــن يرعـــ  االمـــة او مـــن يرعـــ  األنعـــا  والـــدواب 

 وغريها من املعاين.
 املطلب الثاني: من ِحكم الرعي واستعماالته

 ال -- النيب إىل لإلساء اسرغم  الي ود ا تاك اللفظ ال 3
إىل النـيب حممـد  ليسـيئوايسـتغلوا هـ ا االشـرتاك  أناليهـود  أرادوملا كان ه ا اللف  لمل معاين مشرتكة 

وكـان املســلمون يقولـون: ا رســو  ي راعنـا: أي اســتم  منـا، فحرفــت اليهـود، فقــالوا: ا حممــد  --
قيعــة، فلمــا عوتبــوا قــالوا: نقــو  كمــا يقــو  يريــدون بــ  النقيصــة، والو  -وهــم يلحــدون إىل الرعونــة  -راعنــا 

 َولِّلَنافِّرِّينَ ْْ  َوامْسَُعوا انظُْر َ  َوُقوُلواْ  رَاعَِّنا تـَُقوُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الَّ ِّينَ  أَيُـَّها اَ املسلمون، فنه  ي عن  لك فقا : 
 ب هم.وانظر  لف  مراد  لراعنا ليقط  الطري  اما  لع  اليهود وخ (25) أَلِّيم   َعَ اب  
 األ بياءال الرعي م نة 1

 .(24)ليس من نيب اال وقد رع  الغنم :--عن النيب  -- روي عن الباقر
مـا بعـ  ي نبيّـا  قـّ  حـىت يسـرتعي  : »--ويف حدي  آخر عن اإلما  جعفـر بـن حمّمـد الصـاد  

 .(23)«الغنم يعّلم  ب لك رعية الّنا 
قـا  تعـإىل يف  --مـنهم يعقـوب ويوسـف  ،ا الرعـ مارسـو  إهنـم األنبيـاءو كر القرآن النـرمي بعـب 

ــــــْلُ  َمَعَنــــــا َغــــــدا  يـَْرتَــــــْ  َويـَْلَعــــــْ  َوإِّ َّ لَــــــُ  معهــــــم للرعــــــ   يخــــــ وهخصــــــوص طلــــــ  اخــــــو  يوســــــف ان  أَْرسِّ
 (28) {27ُ  َغـافُِّلوَن}{ قَاَ  إِّيّنِّ لََيْح ُُنينِّ َأن َتْ َهُبواْ بِّ ِّ َوَأَخـاُ  َأن َيُْكلَـُ  الـ ِّْئُ  َوأَنـُتْم َعْنـ21حَلَافُِّظوَن}

قَاَلْت إِّْحـَداُتَا َا كما يد  علي  قول  تعإىل:   --ومع  يرت  اي يرع  معنا، ومنهم موس  وشعي  
ــُن  ــَر َمــنِّ اْســَتْأَجْرَت اْلَقــوِّيُّ اأْلَمِّ ْرُه إِّنَّ َخيـْ إطــال  االســتيجار يفيــد أن املــراد اســت دام   (29)أَبَــتِّ اْســَتْأجِّ

 (11)ي تستدع  من يقو  مقام  و إن كانت العهد  ابقتضاء املقا  رع  الغنم.ملطل  حوائج  ال
-وه ا يعين ان شـعي  رعـ  الغـنم قبـل ان ينـون شـي ا كبـريا واغتـنم فرصـة تعـر  بناتـ  علـ  موسـ  

 لـــك القــــوي االمــــن ليســــرتعي  غنمــــ  وي وجــــ  ابنتــــ  بعــــد ان فهــــم رغبتهــــا فيــــ  مــــن قوهلــــا خــــري مــــن  -

                                                        
 .، مجهر  اللغة لف  رع 27:24 جمم  البيان الطربس  -26
  .216/البقر  -25
 .33ـ ال كرى: الشهيد االو  .5يف التجارات ابب  أخرج  الب اري -24
 .3: ح46، ص22ج ،العالمة اجمللس   ار األنوار -23
 .27و21/يوسف ر سو  -28
 .14/القص  سور  -29
 .27:24الطربس  جمم  البيان -11
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عن  لك فصرح شعي  عن  لك وقا  ملوس  كما جاء  --من وم ميان  موس  استاجرت القوي اال
َجـٍ  فَـإِّْن أمَْتَْمـَت يف القرآن النرمي  َ حِّ قَاَ  إِّيّنِّ أُرِّيُد َأْن أُننَِّحَك إِّْحَدى ابـْنَـَيَّ َهاتـَْنِّ َعَل  َأن َ ُْجـَرينِّ َمَـاينِّ

ـَن الصَّـاحلَِِّّن َعْشرا  َفمِّْن عِّندَِّك َوَما أُرِّيُد َأْن َأُش َّ  ُ مِّ ُدينِّ إِّن َشـاء ا َّ -معنـاه أن شـعي   (12)َعَلْيَك َسـَتجِّ
جعل مهر ابنت  ان يستاجره للرع  مد  مان سنن، الن  جعل صـدا  ابنتـ  هـ ا الـ ي عقـد عليـ ،  -

  وجعل ال اد  عل  املد  الي  اخليار فيها، ويبدو ان موسـ  عنـدما اهنـ  عقـده مـ  شـعي  عـاد ومعـ  قطيـ
َ فِّيَها َمـذرُِّب من الغنم كما يد  علي  قول  تعإىل:  َا َعَل  َغَنمِّ  َويلِّ َها َوأَُهشُّ  ِّ قَاَ  هَِّ  َعَصاَي أَتـَوَكَّأُ َعَليـْ

فـــأهش  ـــا علـــ  غنمـــ  يعـــين ان لديـــ  جمموعـــة مـــن الغـــنم يرعاهـــا، وكـــان كـــل مـــن داود وابنـــ   (11)ُأْخـــَرى
 تعــإىل أوحــ  إىل داود ان يســت لف ســليمان وهــو صــىب ففــ  روايــة: ان ييرعــ  الغــنم  --ســليمان 

ويف روايــة عنــدما طلــ  امللــك طــالوت مــن اي داود ان اة بــداوود للحــرب قــا  لــ  اين  ،(17)يرعــ  الغــنم 
يرعـ  الغـنم   --وكـان نبينـا حممـد  (15)عامـة مالـ  البقـر --، وكان ابـراهيم (16)خلفت  يرع  الغنم

َــّر الظَّْهــران  --كّنــا مــ  رســو  ي   فعــن جــابر:كمــا  كــرت الــرواات  ، ويف روايــة (14) يرعــ  الغــنممبِّ
، وإن يرع  الغنممبر الظهران  --عن أي سلمة، أن جابر بن عبد ي قا : كنا م  رسو  ي اثنية 

قــالوا: ترعــ  الغــنم؟ قــا : نعــم وهــل نــيب إال قــا  علــينم ابالســود منــ  فانــ  اطيبهــا ف --رســو  ي 
انــ  يرعــ  الغـــنم ابجــر  بقــراري  وم يقبــل  لـــك  --ويف بعــب هــ ه الـــرواات ان النــيب ؟ (13) رعاهــا

االقــ  جعفــر العــامل  يف الصــحيح مــن الســري  وكــ ا هــادي اليوســف  ابعتبــار ان  لــك ال يناســ  النــيب وم 
ويبــدو ان اصـــل  (18) أجـــر  --ينــن  اجــة إىل  لـــك ويــرد كــل التربيـــرات الــي تصـــحح رعــ  النــيب 

الن  الضري في ، وقد  كر القرآن ان  حصل مـن انبيـاء سـبقوه كمـا  --رع  حاصل من رسو  ي ال
-مـن قبلـ  كمـا حصـل ملوسـ  بـن عمـران  ل نبياءمر وامنا النقاش يف رعي  ابجر ، وان كان ك لك حصل 

، نعم هناك مالبسات يف امور تضمنتها بعب الرواات كش  الصـدر --عندما رع  لشعي   -
 ا شاكل  لك ادى إىل ان يشنك البعب يف صحة تلك الرواات.وم

                                                        
 .13/ سور القص  -12
 .28ط / سور  -11
 .34:3 تفسري نور ال قلن العالمة احلوي ى، 7، احلدي : 787: 2النليين  النايف -17
 .212:2ري النسف  ، تفس917:1، التفسري األصف  الفيب الناشاين 652القرآن ف ر الدين الطرل   تفسري غري  -16
 .783:9يف تفسري القران الطوس   التبيان -15
 .116 :24 :اجمللس   ار االنوار -14
 ــار االنــوار  215 :2والســري  احللبيــة ج  ،52 :2والســري  النبويــة لــدحالن  ،747ص  6هــامش فــتح البــاري ج  الب ــاري -13
 .116 :24 :اجمللس 
التــاريخ هــادي اليوســف   ،31:1مــة االقــ  الســيد جعفــر مرتضــ  العــامل  ( العالمــن ســري  النــيب االعظــم ) الصــحيح -18
681:2. 
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 ال يوائد الرعي املعنوية1
منهـــا تـــتعلم كيـــف حتمـــل آال  املســـؤولية وتعـــيش مشـــاعرها،  وحنـــمَ  وفنـــرَ  وعـــربَ  ان يف الرعـــ  درو َ 

وتتمــرن علــ  الصــرب عليهــا،  لــك عنــدما تتحمــل املتاعــ  لرعايــة موجــود ضــعيف قليــل الشــعور ال يفهــم 
فف  الرع  فرصة للتفنر والتامل للتعر   ،لدرو  معنوية ا  ّن في  استلهامأاخلاصة وال العامة، كما  مصاحل 

عل  حقيقة اخلل  وامل لو  و تؤكد لك وحد  اخلل  وعظمت  وجتعلك تسبح يف عام العرفان، ومن خال  
خليــا   ســ  فطــر  ا وإطــال  والتأمــلحيــا  الصــحراء والعــيش يف أحضــان الطبيعــة فهنــاك فرصــة للتفنــري 

 أفنـارهاإلنسان الـي متلـ  عليـ  البحـ  عـن احلقيقـة  ريـة اتمـة بعيـدا عـن املـؤثرات اجلانبيـة الـي متلـ  عليـ  
فال لتاج إىل ك ب او مراوغـة او توريـة او نفـا ، ففـ  هـ ه الصـحراء لـيس  وأحاسيس وعقائده ومشاعره 

ووبرا وصوفا وركـواب وزينـة، وقـد وصـف القـرآن النـرمي مواشي   كل لتعط  كل ما اكلت  حلما ولبنا  إالمع  
َها َ ُْكُلوَن}احلالة ابمجل وصف فقا :  نـْ { َوَلُنْم فِّيَهـا مَجَـا   5َواألنعا  َخَلَقَها َلُنْم فِّيَها دِّْ ء  َوَمَنافُِّ  َومِّ

ـــَن َتْســَرُحوَن} ــَن تُرِّلُــوَن َوحِّ ـــُل أَثـَْقــاَلُنْم إىل بـَلَــٍد مَّْ 4حِّ ـــ ِّّ األَنُفــسِّ إِّنَّ َربَُّنـــْم { َوحَتْمِّ َتُنونـُــواْ اَبلِّغِّيــ ِّ إِّالَّ بِّشِّ
يم } { َوَعَل  ا ِّ َقْصُد السَّبِّيلِّ 8{ َواخْلَْيَل َواْلبَِّغاَ  َواحْلَمِّرَي لِّتَـرَْكُبوَها َوزِّيَنة  َوَوُْلُ  َما الَ تـَْعَلُموَن}3َلَرُؤو   رَّحِّ

َها َجذئِّر  َوَلْو َشاء هَلََداُكمْ  نـْ ْنُ  َشـَجر  فِّيـ ِّ 9َأمْجَعَِّن} َومِّ ْنُ  َشرَاب  َومِّ { ُهَو الَّ ِّي أَنَ َ  مَِّن السََّماءِّ َماء  لَُّنم مِّّ
يُمونَ  فـالراع  يف تلـك الصـحراء يعـيش تلـك السـبحات ويتـنعم بتلـك التـامالت، فهنـاك مسـاحة   (19) ُتسِّ

 كافية الخ  العرب واالعتبار والتفنري العمي .
سأ  ربّ  عن سب  اختياره ملقا  النبّو ، فجاءه اجلواب: أت كر يوما  «   بن عمرانموس»ويف رواية أّن 

أّن يال  قد فّر من قطي  غنمك فتبعت  حىت أخ ت  مثّ قلت ل : ملإ ا اتعبت نفسك، مثّ يلت  عل  كتفك، 
سـ  قـدر  فائقــة وجئـت بـ  إىل القطيـ ، ولـ لك اخرتتـك راعيـا  خللقـ ، وهـ ا يعـين أّن اّ  تعـإىل رأى يف مو 

  (71)عل  التحّمل جتاه ه ا احليوان الضعيف ممّا يدّ  عل  قّو  روحية فائقة أهلت  هل ه املن لة النبري .
كل الطبقـات مبـا    فان املسؤلية ال اتة عن فرا  وامنا البد هلا من مؤهالت ومترين وحتمل وصرب ومراعا

 يناسبها فالرع  كأهنا دور  تربوية يف ه ا اجملا .
 أحكا  الرعي المبحث الثاني:

يف هــ ا املبحــ  حنــاو  ان نتعــر  لــبعب األحنــا  الفقهيــة الــي لتاجهــا املنلــف الــ ي ميــتهن هــ ا 
 العمل او يعمل ب  او يف عرض  ودائرت .

 املطلب األول: أحكام اإلجارة للرعي
 للرع : اإلجار فمن أحنا  

ومينــــن . اجلــــائ   بــــل املســــتحبةجــــواز اإلجــــار  للرعــــ  كحنــــم أويل، فــــالرع  مــــن األحنــــا   .2
قَــاَ  إِّيّنِّ أُرِّيــُد َأْن أُننَِّحــَك إِّْحــَدى االســتدال  علــ   لــك مــن النتــاب كمــا يف قولــ  تعــإىل 
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ـْن عِّنـدَِّك َوَمــا أُرِّيـُد َأْن َأُشــ َّ  َجــٍ  فَـإِّْن أمَْتَْمـَت َعْشــرا  َفمِّ َ حِّ  ابـْنَــَيَّ َهـاتـَْنِّ َعلَــ  َأن َ ُْجـَرينِّ َمَـاينِّ
ــاحلَِِّّن َعَلْيــَك َســ ــَن الصَّ ُ مِّ ُدينِّ إِّن َشــاء ا َّ وتــا  --فاســتئجار شــعي  ملوســ   (72)َتجِّ

-نبيان يد  عل  اجلواز بل االستحباب فان شعي  جعـل مهـر ت وجيـ  البنتـ  رعـ  موسـ  
وهــ ا مينــن ان يســتد  مــن خاللــ  ان الرعــ  مــن املهــن  الغــنم مــاين ســنوات او عشــر -

علـــ  أن وجيـــوز ان جتعــل اجـــار  الرعــ  مهـــرا للتــ وي  فقولـــ   الــي جيـــوز اخــ  األجـــر  عليهــا
معناه علـ  أن جتعـل أجـري علـ  ت وجيـ  إاك ابنـي رعـ  املاشـية مـان   جرين ماين حج 

ســنن، النــ  جعــل صــدا  ابنتــ  هــ ا الــ ي عقــد عليــ ، وجعــل الــ اد  علــ  املــد  اليــ  اخليــار 
ز اإلجـار  للرعـ  وال ـاين ان إجـار  الرعـ  فيها، فهنا حصـلنا علـ  حنمـن احلنـم األو  جيـو 

 يف عقد ال واج ومن  يعر  استحباب الرع . تصح ان تنون مهرا
. يعين ان تنون األجر  من جنس مـا (71)(تصح اإلجار  إ ا كانت األجر  مما يرعاه الراع ) .1

يـ  هـ ا مـا تشـري ال يرعاه الراع  ان غنم فغنم وان رع  اإلبل فتنون اجرت  من اإلبل وهنـ ا
 ، ومينن ان تنون األجر  شيئا آخر.عبار  الشيخ الطوس  يف املبسوط

ميلك الراع  األجر  ابلعقد قبل األداء، فالراع  إ ا عقد م  صاح  النعم عل  رعاية نعم   .7
ومــن آاثر  لــك مــ ال مــن   -الرعــ –مــد  معينــة ملــك األجــر  قبــل أداء العمــل وانتهــاء املــد  

ا يرعاهــا ســنة بشــا  منهــا معينــة فــان األجــري ميلــك تلــك كــان لــ  اربعــن شــا  فاســتاجر اجــري 
الشا  ابلعقد فإ ا حا  احلو  م يل   املالك ال كا  الن  قد نق  عن النصاب بشـا  ابعتبـار 

كان ميلك اجرت  بعد األداء فان  جيـ   ما لوا (77)ان النصاب األو  ل كا  الغنم أربعون شا 
 امل وهو اربعون شا .دف  ال كا  الن النصاب يف ه ه احلالة ك

راعيا يرع  مواشي  فرعاها املد  املعلومة كان ل  مطالبتـ  ابألجـر  قبـل التسـليم،  استأجروإ ا  .6
، يعـين يسـتح  (76)الن الرع  عمل جمرد المينن تسليم ، فال يقف اسـتحقا  األجـر  عليـ 

 األجر  قبل تسليم اإلبل او الغنم او غريها إىل مالنها.
هـو منـ ، فـان فعـل  يكـلشيئا من ألبـان الغـنم او يقرضـ  وال  أحداسق  الجيوز للراع  ان ي .5

، ألنــ  أمــن عليهــا فــال جيوزلــ  التصــر  التملينــ  اال (75)شــيئا مــن  لــك كــان عليــ  ضــمان 
عــدي إبجــاز  املالــك، اال مــا تعــار  عليــ  وتســام عليــ  العــر  فــاالمن اليضــمن اال مــ  الت

 عترب تعدي.از في  ياجملغري والتلف وه ا التصر  
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لفــالنعم واملواشــ  نوعــان ســائمة ومعلوفــة (74) أجــر  الراعــ ، وال االصــطبلالوــرج مــن الســو   .4
فالسائمة جت  فيها الصدقات بينما املعلوفـة الجتـ  فيهـا الصـدقات فالسـائمة تلـك األنعـا  

تها الـي ترعـ  بنفسـها يف املراعــ  العامـة وال يشـرتى هلـا العلف،واملعلوفــة الـي يعتمـد يف تغــ ي
عل  شراء العلف هلا،ا ا عرفنا هـ ا فـاجر  الراعـ  ال ختـرج املواشـ  عـن اعتبارهـا سـائمة غـري 

 فان اجر  الراع  ليس كاجر  العلف لي رج الغنم من سائمة إىل معلوفة. معلوفة،
وال وــرج عــن صــد  الســو  ابســتئجار املرعــ ، أو بشــرائ  إ ا م ينــن م روعــا، كمــا اهنــا ال  .3

قـد يشـتي   أمـورعـد   وا هنـا كـر  (73)يف األر  املباحـة. الرع ة الظام عل  ورج عن  مبصانع
املرعـ   اسـتئجارمن اهنا جتعل املواش  والنعم  نم املعلوفة فال جت  فيها ال كـا  وهـ   ،فيها

شم مـن املـا  ليسـمح لـ  الرعـ  بلرتع  في  نعم ، او شراء مرع  ك لك، او مصانعة الظام 
ان الفقهاء قالوا تبق  ه ه النوع من الـنعم سـائمة وجتـ  فيهـا ال كـا  و  إاليف املراع  العامة 

 ال ورجها من كوهنا سائمة.
 الحرم يف ياملطلب الثاني: أحكام الرع

للرع  يف احلر  املن  أحناما خاصة، الن التعامل يف احلر  ليس كالتعامل يف احلـل، فـال جيـوز الصـيد 
 خاصة للحر  جي  التقيد فيها منها:يف احلر  وال قط  شجره، وهناك أحنا  

، ســواء كــان الراعــ  او املرعــ  لــ  حمرمــا ا  م ينــن حمرمــا للحـــ  او (78)جيــوز الرعــی فــی احلــر  امجاعــا   .2
قــا : ولــ  عــن  --العمــر ، واســتد  علــ   لــك مبــا تشــري اليــ  صــحيحة حريــ  عــن اي عبــد ي 

رع  لـر   لـك، ولـيس يف الشـرع مـا يـد  وأيضـا اليوجـد دليـل شـ، (79)البعري اكـل يف احلـر  مـا شـاء
وإىل اآلن مــن غــري إننــار مــن  --عمــل املســلمن مــن لــدن النــيب  الرعــ  علــ  احلرمــة، و وــ 

أو أحـــد الصـــحابة أو أحـــد العلمـــاء، ولعـــل التحـــرمي لـــو قلنـــا بـــ  فانـــ  قـــد يـــؤدي إىل  --النـــيب 
ان يســـتغين احلـــاج عـــن الـــدواب التنليـــف بغـــري املقـــدور او احلـــرج النبـــري فـــال مينـــن يف  لـــك الوقـــت 
 واألنعا  يف احل  والعمر  من دخو  احلر  كل ه ا ي بت عد  التحرمي.

اختلف يف ان  هل جيوز للمحر  ان يقط  النبات والشجر لرع  اإلبل ا  الالز  ان ول  اإلبـل ترعـ   .1
 اختــار ، وكــ ا االســنايف، اال انــ  قــا  ال(61)اجــاز صــاح  املــدارك احلشــيش لالبــل ؟وحــدها وجهــان

الرع  الن البعري رمبا ج ب النبت من اصل ، واما ماحصده اإلنسان وبق  اصل  يف األر  فـالاب  
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، وقا  الشافع  الاب  يف الرع  يف احلر ، ووافق  الشـيخ الطوسـ  يف املبسـوط وقـا  عليـ  امجـاع (62)

 وليس هناك دليل صريح لر   لك. (61)الفرقة الن االصل االابحة
ملبيت يف منازهلم وترك املبيت يف م  يف الليايل الي جي  فيها املبيت يف م  لغـريهم مـن جيوز للرعا  ا .7

احلجاج،هــ ا فيمــا إ ا م تغــرب الشــمس علــيهم فيهــا، ولــو غربــت واحلــا  هــ ه يلــ مهم املبيــت يف مــ  
 .(67)امجاعا

ين قطــ  . لــيهش  ــا علــ  غنمــ  بينمــا ال جيــوز لآلخــر (66)رخــ  للراعــ  قطــ  عصــا مــن شــجر احلــر  .6
 شجر احلر  وك ا الراع  ال جيوز يف غري العصا.

 .(65)وجاز للرعا  ان يدخلوا احلر  بغري احرا  ان تنرر  لك منهم حلاجة تتنرر .5
، فــال جيــوز رمــ  اجلمــرات لــيال اال الشــ اص يف حــاالت خاصــة (64)كمــا للراعــ  رمــ  اجلمــرات لــيال .4

 اع  مطلقا.منهم ملن ينفر ليال من النساء واملرض  والضعفاء والر 
 : أحكام املرعىثالثاملطلب ال

مــن األحنــا  الــي تــ كر يف خصــوص املرعــ  اخــتال  قيمــة اللــ  ابخــتال  املرعــ  الــ ي ترعــ  فيــ   -
الدابة، ل ا يدخل وصف املرع  يف خيار الفسخ فإ ا ابع الل  سلما ووصف  ابوصا  السمن جي  

او )يضـية( و لـك اسـم للنـال فاحلمضـية هـو  ان ي يد فيـ   كـر املرعـ  فيقـو  لـ  )عـواد( او )اراك(
ــــ كر معلوفــــة او  ــــات، وكــــ ا ي ــــي ترعــــ  مــــا حــــال مــــن النب ــــل ال ــــ  امللوحــــة، والعــــواد هــــ  اإلب الــــ ي في

.فت تلــف قيمــة اللــ  ابخــتال  املراعــ  ملــا لــ  اثــر يف القيمــة الغ ائيــة لَلــ  وكــ ا الفــر  بــن (63)راعيــة
 املعلوفة والراعية.

 رهن املاشيةأحكام  :رابعاملطلب ال
 جيوز رهن املاشية وهناك أحنا  ترتت  عل   لك منها:قيل 

 ا نظر فان  (68)جيوز للراهن رع  املاشية يف النهار و وي ليال إىل املر ن، وإ ا اراد الراهن ان ينتج   -
األر  خمصــبة فيهــا مــا ينفــ  املاشــية م ينــن للــراهن يلهــا اال يرضــ  املــر ن، وان أجــدبت  تكانــ

وم ينن فيها ما تتماسك ب  املاشية وينف  لرعي  كان للراهن ان ينتج ، وليس للمر ن منع  األر  

                                                        
 ونقل القو  العالمة يف امل تلف البن اجلنيد ،1:195 البارع ابن فهد امله ب -62
 156 2الشيخ الطوس  املبسوط ،1:629الطوس   اخلال  الشيخ -61
 746:1، املسالك الشهيد ال اين 758:8احلل  الت كر  العالمة -67
 .166:9 مستدرك الوسائل العالمة النوري ،626:28 حممدحسن النجف  ـ جواهر النال  -66
 ،533:2السرائر ابن ادريس ،742:2 املبسوط الشيخ الطوس  -65
 .11: 11حممد حسن النجف   جواهر النال  ،56:27 مستند الشيعة النراق  ،774:2 إرشاد األ هان االردبيل  -64
 .239:1، 215:1الطوس  املمبسوط الشيخ -63
املنــان أو النــ  جنعهمــا املعجــم الوســي  ابب النــون املؤلــف / إبــراهيم مصــطف  ـ أيــد يف  ،  بــ )اســتنج ( ابلشــ ء انتفــ -68

 .اللغة العربية ال ات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار حتقي  / جمم 
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. ابعتبـار انـ  ال جيـوز (69)من  لنن توض  عل  يدي عد   وي الي  الليل وينون يف حفظ  ومراعاتـ 
اك التصر  ابلرهينة إال مبا لفظهـا واالنتجـاع نـوع مـن أنـواع التصـر  فمـ  وجـود اخلصـ  فلـيس هنـ

 اضطرار لالنتجاع فال جيوز التصر  من غري إ ن.
 أحكام ضمان الراعي :خامساملطلب ال

 جي  عل  الراع  ان يضمن ما يتلف ولنن ليس مطلقا وإمنا ل لك شروط وأحنا  منها
ـ فال ضمان عل  الراع  فيما يخ ه العرب واألكراد واللصوص او ما  كل السباع وال ائب اال إ ا 2

ن والف صاح  الغنم يف موض  الرع ، فان أطل  وم يعن موض  الرع  وقا  ل  ارع كيف تعدى في  اب
 .(51)شئت فال ضمان علي  إ ا تعدى في ، ويف النا  من قا  يضمن م  اإلطال 

و أخـــرى مصـــرح  ـــا فمـــن الشـــروط  ضـــمنيةفـــالرع  عقـــد بـــن طـــرفن الراعـــ  واملرعـــ  لـــ  وفيـــ  شـــروط 
لصوص والسباع او السـرقة واأل ى مـن اإلنسـان واحليـوان، فـإ ا حصـل نقـ  الضمنية احلفاع عليها من ال

وقدرتـ  فـال  إرادتـ من  لك فاملفرو  ضمان الراع  إ ا قصر يف  لك، اما إ ا م يقصر وكان  لك خارج 
لنن م  خمالفة شرط منان الرع  وشنل  فان الراع  يضمن، وان كان ما حـدث مـن السـرقة او  ،ضمان

 فهو ضامن الن  خالف الشرط فيضمن النقيصة.ارج ارادت  خ األكل واأل ى
والراع  إ ا رع  الغنم يف ملك صـاح  الغـنم او يف ملـك غـريه وهـو معهـا م يضـمن مـا يتلـف اال  .1

يتعـدى فيـ   أن إالم  التعدي بال خال ، وان م ينن يف ملن  وال ينون معها فن لك عنـد  اليضـمن 
وض  لشروط الرع  الضمنية واملصرح  ا، وهنا  عند االطال   لك ك . وه ا يبدو(52)فال خال  يضمن

 أوكأنــ  هنــاك شــرط ضــمين انــ  جيــوز للراعــ  عنــد اإلطــال  ان يرعــ  املواشــ  يف كــل منــان ينــون معهــا 
الينـون فلـ لك حنمــوا بعـد  الضــمان علـ  الراعــ  اال مـ  التعـدي للشــروط الضـمنية، كمــن يعلـم بوجــود 

 واجد معها ف الف  لك فعندها جي  علي  الضمان.سرا  او سباع وحتتاج الت
ابن ينـا  عـن السـائمة او يغفـل او  ،ويضمن الراعـ  مالصـل بتقصـريه مـن نقـ  اوميـت او هـالك .7

يرتكها تتباعد عن  او تغي  عن نظره او يضر ا إبسـرا  او يف غـري موضـ  الضـرب او ال حلاجـة اويسـلك 
 .(51) ا موضعا يتعر  في  للتلف 

يضـــمن يف غـــري  لـــك إ ا م ينـــن بتفـــري  وال افـــراط كمـــا لـــو ســـق  الغـــنم فغـــر  منهـــا شـــم او وال. 6
 .(57)ازديت عل  قنطر  او أكل منها ال ئ  او غري  لك إ ا م ينن بتعد اوتفري  

 .(56)ـ إ ا ضرب الراع  شا  فقل  عينها كان ضامنا ل لك5

                                                        
 .719:1املبسوط الطوس  -69
 .639:2امله ب ابن الرباج  ،162:1الطوس  ـ  املبسوط -51
 .166:1الطوس   املبسوطـ -52
: قواعــد األحنــا  العالمــة احللــ  15:2 التحريــر العالمــة احللــ  734:1التــ كر  العالمــة احللــ  698:1 ابــن الــرباج ملهــ ب -51
 .182:3النرك   جام  املقاصد138:1ايضاح الفوائد ابن العالمة احلل   713:1
 .639:2،698:1الرباج  امله ب ابن -57
 .639:2القاض  ابن الرباج امله ب -56
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لك منهـا شـم ولـو كـان  لـك اك ـر مـن ليس لصاح  الغنم ان ينق  من اجر  الراع  شيئا إ ا ه .4
 .(55)نصفها إ ا م يشرك معها غريها

إ ا شرط صاح  الغنم عل  الراع  ضمان ما ميـوت منهـا م يصـح  لـك وكانـت االجـار  فاسـد ،  .3
 .(54)وان شرط ضمان ما يهلك من فعل  م يفسد  لك

شـم فهلـك فـان كـان ضـر ا  إ ا عرب الراع  ابلغنم عل  قنطر  او جسر فازديـت عليـ  فوقـ  منهـا .8
او صر   ا خال  العاد  كان علي  ضمان  لك، وان م ينن فعل  لك م ينن علي  شم، ه ا إ ا كان 

علـ  القنطـر  او اجلسـر  لـك كـان عليـ   وأصـا ا   لك طريق ، فاما ان كان مض   ا فيما ليس هو طريقـ
 .(53)الضمان
، و كرت (58)  يرعاها إ ا كان  لك بتقصري من  اوتفري يضمن الراع  ما تتلف  املواش  والنعم الي .9

 ه ه املسالة يف القرآن النرمي فقا  تعإىل:
 (59)َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن إِّْ  َلُْنَمانِّ يفِّ احْلَْرثِّ إِّْ  نـََفَشْت فِّي ِّ َغَنُم اْلَقْو ِّ وَُكنَّا حلُِّْنمِّهِّْم َشاهِّدِّينَ 

ألرابب النر   --ر  قو  فأكلت ورق  وافسدت  فحنم داووده ه االية إشار  إىل غنم قو  رعت ك
علــ  ارابب الغــنم ســق  النــر  وإصــالح  وان يخــ  أصــحاب النــر   --برقــاب الغــنم وحنــم ســليمان

أصــوا  الغــنم وألباهنــا إىل ان يرجــ  كــرمهم إىل حالــ  الــي كانــت عليــ  يف الصــالح مث تعــود منــاف  اصــوا  
، نعم فر  البعب بن جناية الغنم عل  ال رع ليال (41)ما كان  لك قبل فسادهاالغنم وألباهنا عل  اراب ا ك

فيضمن صاح  الغنم او الراع  إ ا ترك حفظها ليال او جنايتها وإفسادها الـ رع هنـارا فلـيس عليـ  ضـمان 
، والوجــ  (42)و لــك الن علــ  صــاح  الــ رع مراعاتــ  وحفظــ  هنــارا وعلــ  صــاح  الغــنم حفــ  غنمــ  لــيال

 .(41)المة ان صاح  الغنم يضمن م  التفري  يف احلف  ليال او هنارا وال يضمن م  عدم عند الع
و كر الفقهـاء انـ  إ ا كانـت البهيمـة يف يـد الراعـ  فاتلفـت زرعـا فالضـمان علـ  الراعـ  دون صـاحبها 

ن الضـمان الن اتالفها لل رع يف النهار ال يضـمن اال ب بـوت اليـد عليهـا واليـد هنـا للراعـ  دون املالـك فنـا
عليــ ، وان كــان الــ رع للمالــك فــان كــان لــيال ضــمن ايضــا الن ضــمان اليــد اقــوى بــدليل انــ  يضــمن بــ  يف 

 .(47)الليل والنهار مجيعا
 .(46)ولو اختلفا يف كون الفعل تعدا رج  إىل اهل اخلرب  ـ 21

                                                        
 .الطوس  الشيخ املبسوط -55
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 1،11:1 141، هداية العباد الصايف النلبايناين 273:1حترير األحنا  العالمة احلل   734:1احلل   الت كر ـ العالمة -58
 .38/سور  االنبياء -59
 113:29حلر العامل الوسائل ا،332الشيخ املفيد ـ  املقنعة -41
 122:4 ،كلمة التقوى حممد امن زين الدين33ـ الشيخ املفيد املقنعة -42
  167:3 العالمة احلل  قواعد األحنا  -41
 734:1احلل   الت كر  العالمة -47
 157:2األحنا  العالمة احلل  ر ـ التحرير -46



 

كءمىه  أحكام احلمى   أحكام الرعي  حى

789 

 .(45)ولو ادع  موت شا  قبل قول  م  ميين ، وال يضمن وان م ات جبلدها  ـ22
ولو أكلت الدابة احلشيش لغريه ضمن صاح  الدابة مـ  تفريطـ  يف حفظهـا، ولـو اسـتعار دابـة . 21

 .(44)غريه فأكلت ضمن املستعري م  تفريط  سواء تلفت ملالنها او لغريه
ــــدا او . 27 إ ا أكلــــت دابــــة شــــ   زرع غــــريه وأفســــدت  فــــان كــــان صــــاحبها راكبــــا او ســــائقا او قائ

نن معها ابن انفلتت من مراحهـا مـ ال فـدخلت زرع غـريه ضـمن ماتلفتـ  مصاحبا ضمن ما اتلفت  وان م ي
 .(43)ليال وم يضمن ما اتلفت  هنار

كان علي  البينة ب لك واال علي    ،وخا  الراع  ان تبع  لريده ضاع الباق  رأ وإ ا ن  من الغنم . 26
 .(48)متطوعا  الضمان، فإن استأجر من جيم ب  م يل   صاحبها من  لك شيئا وكان الراع  

 أحكام الراعي املشرتك دس:املطلب االسا
 كر ابن الرباج ان  إ ا كان الراع  مشرتكا ف ل  غنم النا  بعضها ببعب فلم يعرفها اهلها ما لنـل  -

واحــد كــان القــو  قولــ  مــ  ميينــ ، فــان قــا  ال اعرفهــا كــان ضــامنا لقيمتهــا كلهــا الهلهــا وينــون مجيــ  
و  خلطهــا قولــ ، فــان ادعــ  واحــد مــنهم غنمــا معينــة كــان القــو  قــو  الغــنم لــ ، والقــو  يف قيمهــا يــ

 .(49)الراع  ايضا م  ميين  فان ننل عن اليمن سلم 
واكـــل الســـب  منهـــا شـــيئا وهـــ  يف  أهلهـــا ـــا إىل   وقـــا :وإ ا كـــان الراعـــ  مشـــرتكا يف رعـــ  الغـــنم واتـــ

 .(31)  منها شممرابضها عند اهلها م يل م  ضمان  لك وك لك ليس علي  ضمان لو سر 
 وأخذها رعي الضوال  سابع:املطلب ال

ختتلف أحنا  الضوا  من الدواب ابختال  قدر ا عل  االمتنـاع واملرعـ  الـ ي تتواجـد فيـ ،قا  ابـن 
الرباج: فإ ا كان البعري يف منان يرع  في  مطلقا وم ينن مع  من لفظ  م جي  اخ ه، فان اخ ه رده إىل 

جلامو  والدابـة إ ا كانـت مسـرحة يف ار  سـواد  يـ  جيـد املرعـ  سـبيل االبـل، صاحب ، وسبيل ال ور وا
فان وجد ه ه الدواب بعيد  عن السـواد فـان كانـت غنمـا فينبغـ  ان يؤخـ  ولفـ   ـا الصـحا ا، وينفـ  

، وقــا  الشــيخ الطوســ  يف اخلــال   (32)علــ  الضــوا  مــن البهــائم ابمــر احلــاكم ويرجــ  علــ  اراب ــا بــ لك 
 اواسـتدلو  (37)وقـا  قـا  بـ  الشـافع  (31)تن  مـن اإلبـل والبقـر و البغـا  واحلمـري فلـيس الحـد اخـ هكلما مي
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، بينمــا جــوز ابــو حنيفهــا أخــ ها كســائر (36): مالــك وهلامعهــا حــ اؤها وســقاؤها --بقــو  الرســو 
 (35)الضوا  

فـان كـان  أخـ ها لـ  أن، فإ ا ثبـت (34)وان وجده االما  ل  ان اخ ه الن  منصوب ملصاحل املسلمن 
ل  ي  يدع فيها لرتع  حـىت جيـم صـاحبها، وان م ينـن لـ  يـ  فانـ  ميسـنها يومـا او يـومن وثالثـة اا  
فان جـاء صـاحبها واال ابعهـا، هـ ا إ ا كـان ممتنعـا عـن صـغار السـباع، فإمـا ان كـان غـري ممتنـ  م ـل الشـا  

اهنـا لـك او ألخيـك الـ ئ ، فـان أخـ ها فهـو ف --وأوالد البقر واحلمري واخليل فل  ان اخـ ها لقولـ  
 .(33)ابخليار أكلها م  ضمان قيمتها او ينف  عليها تطوعا او إىل احلاكم

كان غري ممتن  من صغار السباع كال عل  وابن آوى  كر الشيخ الطوس  يف املبسوط قا :فإما   إ ااما 
خـ ها فامنـا  --يـل فلـ  ان يخـ ه لقولـ  ا ا كان غري ممتنعا م ل الشا  وأوالد البقر واإلبل واحلمري واخل

فتنـون قيمتهـا  يكلهـا أن أمـار بن ثالثة أشـياء اه  لك او ألخيك ال ئ  مث قا :فان أخ ها فهو ابخلي
وان شــاء يرفــ  إىل احلــاكم اخــ ها ليبيعهــا  ،وان شــاء ينفــ  عليهــا تطوعــا ،ب متــ  وا ا جــاء صــاحبها ردهــا

لنـََّفَقةِّ   ،وقا  االق  احلل(38)ويعر  منها  ْد َحاكِّم ا، أَنـَْفَ  َوَرَجَ  ابِّ َوَلْو مَْ جيِّ
(39). 

 أحكام السرقة من املرعى :ثامناملطلب ال
 .(81)فيما سر  من حرز او خفاء  إال ه  الفقهاء إىل ان  الجي  القط  عل  السار  

نــار فصــاعدا . وقــالوا مــن ســر  حيــوا  مــن حــرز قيمتــ  ربــ  دي(82)املوضــ  احلصــن أبنــ وعــر  احلــرز 
. ومن ه ا املنطل  لتاج معرفة احلرز ابلنسبة للرع ،  ه  الشيخ الطوسـ  ومـن وافقـ  ان اإلبـل (81)قط 

احلرز ابلنسبة للراعية هو ان تنون حتت نظر الراع  ورقابت ، فان كانت  فأمااما راعية او مقطر  او ابركة، 
ه فهـــو الـــ ي يف حـــرز الن النـــا  هنـــ ا مجيعهـــا حتـــت نظـــره فجميعهـــا يف حـــرز، واال فمـــا كـــان حتـــت نظـــر 

لرزون ابلهم عند الرع ، واما إ ا كانت مقطر  فان كان هلا سائقا ينظر هلا فه  يف حـرز، وان كـان قائـدا 
وكـ ا  ،(87)وال ـاين ان ين ـر االلتفـات  ، يـ  لـو التفـت اليهـا رآهـا مجيعـا   احدتا، ،فه  يف حرز بشرطن

 املواش  والدواب.

                                                        
 .353:1،موطأ مالك244:7الب اري  صحيح -36
 .21:العيين 131/ عمد  القارئ 22:22الطوس  املبسوط الشيخ -35
 .729:7الطوس  املبسوط الشيخ -34
 .729:7الطوس   املبسوط الشيخ -33
 .729:7الساب  املصدر -38
 .123:6االق  احلل   شرائ  االسال  -39
 .28الباب  134من ابواب حد السار  و  21ابب  148:18 ، الوسائل احلر العامل 688الصدو   املقن  الشيخ -81
 .683:2الطرل   جمم  البحرين -82
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يف كون اشـرا  الراعـ  علـ  الغـنم يف الصـحراء حـرز فيـ  نظـر، وعنـده اليقطـ  ان كـان وقا  العالمة و 
 .(85)، وعنده الدواب حمرز  بنظر الراع  يف الصحراء إ ا كان عل  نش (86)الراع  قائدا اي مقدما عليها 

 .(84)وقيل حرز املاشية عن الراع  
 .(83)وهناك من قا  ال تنون يف حرز اال الي زمامها بيده

 هـــ  ابـــن ادريـــس إىل ان اإلبـــل ال قطـــ  فيهـــا ســـواء كانـــت مقطـــر  او غـــري مقطـــر  وقـــواه العالمـــة يف و 
 . اي ال تنون يف حرز ابدا.(88)امل تلف 

و هـــــ  االقـــــ  احللـــــ  إىل انـــــ  ال تصـــــري اجلمـــــا  حمـــــرز  مبراعـــــا  صـــــاحبها وال الغـــــنم ابشـــــرا  الراعـــــ  
 .(89)عليها

 بشرطن: واما الباركة فت ت  ابإلبل وتنون يف حرز
 .(91)احدتا ان تنون معقولة وان ينون معها  ئما او غري  ئم الن اإلبل الباركة هن ا حرزها 

واما إ ا كانـت املواشـ  واإلبـل والـدواب واألنعـا  يف حضـري  كـاملراح واملربـد واالصـطبل، فـان كانـت يف 
مــا إ ا كانــت البــاب مفتوحــا ا واحلضــري  مغلقــة واظهــا  ئمــا او مســتيقالــرب فحرزهــا ان ينــون صــاحبها مع

 .(92)فيج  ان ينون يقظا مراعيا هلا غري  ئم 
. و ـــ ا اصـــبح (91)وان كانـــت يف البلـــد فـــاحلرز ان يغلـــ  البـــاب ســـواء كـــان صـــاحبها معهـــا او م ينـــن

معلومــــا مــــىت يقطــــ  ســــار  املواشــــ  علــــ  اســــا  اعتبــــار حرزهــــا ابخــــتال  اآلراء يف املقصــــود مــــن احلــــرز 
 ابختالفها.

 أحكام انفساخ عقد الرعيتاسع: ال املطلب
 .ـ انفسا  العقد  الك املواش 2

معينة وهلنت او هلك بعضها هل ينفسخ العقد بـ لك ا  ال؟، وان  ا  ا ا استاجر راعيا لريع  ل  غنم
 قالوا: م ينفسخ العقد هل ل  ابداهلا؟

ا هـو معـن وهـو املالـك، إ ا هلنت الغـنم كلهـا انفسـخ العقـد ولـيس لـ  ابـداهلا الن العقـد وقـ  علـ  مـ
فان هلك بعضها انفسخ العقد يف اهلالك وبق  فيما م يهلك منهـا وم يبـد  اهلالـك بغـريه مل ـل مـا قـدمناه 

 .(97)من ان العقد وق  عل  معن واخت  ب  وم يشرتط في  بد  وال غريه
                                                        

ــــر األحنــــا  العالمــــة احللــــ  542:7العالمــــة احللــــ   قواعــــد األحنــــا  -86 ــــن العالمــــة احل ،741:5 حتري لــــ  إيضــــاح الفوائــــد اب
572:6. 
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بعينهــا  أغنــا  ملــا تقــد  مــن ان العقــد وقــ  علــ  أيضــالــيس علــ  الراعــ  رعــ  نتاجهــا  أنتجــتوإ ا  .1
 .(96)ونتاجها غريها فال يل م   لك 

مث هلنـت او هلـك بعضـها او نتجـت كـان علـ  الراعـ  ان يرعـ   وأطل لريع  غنما  استأجرهإ ا . 7
ل  ماجرت العاد  ابن يرعاه الواحد فان كانت العاد  مئة كان ك لك وان كانت اقل او اك ـر كـان كـ لك 

ها ابداهلا فان نتجت كان عل  الراع  رعـ  نتاجهـا معهـا الن وان هلنت او هلك شم منها كان لصاحب
 .(95)العاد  جارية معها والن العاد  جارية ابن اليفصل يف الرع  بن الس ا  وامها ا

 : حمى المراعيثالثالمبحث ال

 تعريف الحمى وبيان اصله:: املطلب األول
كــ  لمــ  مــن النــا  أن يرعــ    املعجــم الوســي  )احلمــ ( املوضــ  فيــ  صــاح   كــر أهــل اللغــة مــنهم

 .(94)في 
وجاء يف حمي  اللغة احلم : بنسر احلاء، كل ما لم  ويداف  عن . وييت املنان وأييت : إ ا منعت  

يَـة . وُكـلُّ َشـْ ٍء َدفـَْعـَت -َمْقُصْور   -من الرع ، و احلِّم   َايَـة  َوحَمْمِّ : َمْوضِّ   في  َكـ ُ ُلْمـ ، وَيَـُ  الَقـْوَ  يِّ
ُت عن َناَن: مبع  َيَيـْ

 .(93) . وأْيَْيُت امل
 اص  احلمى

و قـالوا: واألصـل يف هـ ا احلنـم ان الغريـ  مـن العـرب كـان إ ا انتجـ  بلـدا خمصـبا، واىف بنلـ  علـ  
جبــل ان كــان بــ  أو علــ  نشــر ان م ينــن بــ  مث اســتعوى النلــ  ووقــف لــ  مــن كــل  حيــة يســم  صــوت  

عن  لك وقا : ال  --هن  رسو  ي  ،(98)ن كل  حية لنفس ابلعوى، فحي  انته  صوت  ياه م
ي  اال لل ولرسول ، وزاد يف آخر: والئمة املسلمن. وعل  ه ا فلو ابدر احد إىل احلم  واحياه م ميلن ، 

 .(99)لتعل  ح  املسلمن ب ، وللنبوي

                                                        
 .275الفق  القاض  ابن الرباج  جواهر -96
 .275ابن الرباج  جواهر الفق  القاض  -95
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 أحكام الحمى املطلب الثاني:

 ا ال: الجيوز للفرد ان حيمي املوات
 النــا  مــن الرعــ فقهــاء انــ  ال جيــوز للفــرد ان لمــ  بقعــة مــن املــوات ملــواش بعينهــا ومينــ  ســائر  كــر ال

عـــن  لـــك وقـــا : ال يـــ  اال لل ولرســـول ، وزاد يف آخـــر: والئمـــة  --، فنهـــ  رســـو  ي (211)فيهـــا
وللنبـوي  . وعل  ه ا فلـو ابدر احـد إىل احلمـ  او احيـاه م ميلنـ ، لتعلـ  حـ  املسـلمن بـ ،(212)املسلمن
 ال ي مر.

 اث يا: جواز احلمى للرسو 
خاصــــة يــــ  بعــــب املــــوات خليــــل ومواشــــ  اجلهــــاد و الصــــدقة النــــ  أوىل  --جيــــوز لرســــو  ي 

 --ابملؤمنن من انفسهم وقيل ان  م يفعل  لك بينمـا يقـو  الـبعب فعـل  لـك وقـد يـ  رسـو  ي
ي  من املدينة كـان يسـتنق  فيـ  املـاء، أي_ جيتمـ _ ، والنقي  ابلنون: موض  قر (211)النقي  خليل املسلمن

ويف حواش  الشهيد: النقي  هو لـيس  (217)وفي  أو  مجعة مجعت يف اإلسال  ابملدينة يف نقي  اخلضمات.
. ويف األثر أن  صل  (216)ابلواس  يف قبلة املدينة الشريفة صلوات ي عل  مشرفها وكان شجر مس  الغري 

. ومس  نقيعا ابستنقاع املاء في  والغرز. و الغرز نبت من ال ما  ال ور  (215)النقي   ي علي  وآل  ي  غرز
 .(214)ل  

و  هــ  النركــ  انــ  لإلمــا  أن لمــ  لنفســ  ولــنعم الصــدقة والضــوا ، ولــيس لغــريه  لــك. ألن النــال 
م الصـدقة مشرتك بن النا  فـال وـت  بـ  أحـد، واالمـا  خـرج للـدليل، وألن الضـرور  تـدعو إىل  لـك لـنع

عــن بيـ  النـ  واملرعــ ، --ويـد  عليـ  مــاروي يف خـرب موسـ  بــن ابـراهيم عـن اي احلسـن  (213)وغـريه
 .(218)النقي  خليل املسلمن --: ال أب  ب ، وقد ي  رسو  ي --فقا  

 .(219)وال جيوز نقب ما حواه اإلما  وال تغيريه، ومن أحىي من 
 اثلثا:محاية املراعي اخلاصة  بيع ا

ا ملك ش   من االش اص ارضا معينة فل  ان يستاجرها اولميها للرع  لـ  خاصـة، ملـا ورد عـن إ 
عن الرجل تنون ل  الضيعة، وتنون هلا حدود تبلو حدودها عشرين ميال أو اقل أو  --االما  الرضا 

كانـت : إ ا  --اك ر، يتي  الرجل فيقو : اعطين من مراع  ضيعتك واعطيك ك ا وكـ ا درتـا، فقـا  
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، قـا  --، ويـد  عليـ  كـ لك مـا روي عـن ادريـس بـن زيـد عـن اي احلسـن (221)الضيعة ل  فـال أب  
قلت: جعلت فداك، ان لنا ضياعا وهلا حدود ولنا الدواب فيها مراع ، وللرجل منا غـنم وابـل ولتـاج إىل 

 ا كـان األر  ارضـ  : إ--تلك املراع  البلـ  وغنمـ ، الـل لـ  ان لمـ  املراعـ  حلاجتـ  إليهـا؟ فقـا  
: إ ا كانت --فل  ان لم  ويصري  لك إىل ما لتاج إلي ، قا  وقلت ل : الرجل يبي  املراع ؟ فقا  

. ومــا لنــم بصــحة مــا لمــ  ميلنـ  مــا دا  احلمــ  مســتمرا، فــإن كــان احلمــ  (222)األر  ارضـ  فــال أب  
 .(221)ملصلحة ف الت فالوج  جوازه 
رع  والنالء إ ا كان يف ملن  وان لم   لك يف ملن ، فاما احلم  العا  قا  يف اجلام : جيوز بي  امل

، وقـا  يف (227)فليس اال لل ولرسول  وائمة املسلمن لم  لـنعم الصـدقة واجل يـة والضـوا  وخيـل اجملاهـدين
 .(226)الدرو : جيوز بي  النالء اململوك ويشرتط تقدير ما يرعاء مبا يرف  اجلهالة

فداك إن لنا ضياعا وهلا الـدوالب )قلت جعلت  --بن زيد عن اي احلسن  ويف رواية عن ادريس
وفيها مراع  وللرجل منا غنم وإبل ولتـاج إىل تلـك املراعـ  لغنمـ  وإبلـ  ألـل لـ  أن لمـ  املراعـ  حلاجتـ  
 إليها؟ قا : إ ا كانت األر  أرض  فلـ  أن لمـ  ويصـري  لـك إىل مـا لتـاج إليـ ، وقلـت لـ : الرجـل يبيـ 

 .(225)املرع ؟ فقا : إ ا كانت األر  أرض  فال أب (
 نتائج البحث:

 ان الرع  ملاهر  عاملية اقتصادية خاصة يف عصر صدر االسال  وخاصة يف اجل ير  العربية. .2
 من أاثر الرع  املعنوية تعلم االدار  واالخال  والشجاعة. .1
 من االنبياء مارسوا الرع . ا  ان   ري  .7
 .--م  موسی  --اج  ما فعل شعي  الرع  يصلح مهرا يف ال و  .6
  .شرعية بصور  تفصلية للرع  والراع  واحلمی ا  ان الشريعة االسالمية وضعت أح ام .5
 الرع  يف احلرب ل  أح ام  اخلاصة. .4
 الرع  بصور  عامة من االعما  املستحبة. .3

                                                        
من كتـاب احيـاء  9ابب  احلر العامل  ( الوسائل7. )2من كتاب احياء املوات حدي   - 5ابب  الوسائل احلر العامل  -221

 .2املوات حدي  
 .من ابواب عقد البي  وشروط  حدي  11ابب  - لوسائل احلر العامل  -222
 .13:9النرك   جام  املقاصد -221
، اجلــام  746، ص: 29، مــرآ  العقــو  يف شــرح أخبــار آ  الرســو ، العالمــة اجمللســ  ج 13:9 النركــ  جــام  املقاصــد -227
 .لىي بن سعيد احلل  -للشراي  

 .746، ص: 29ح أخبار آ  الرسو  العالمة اجمللس ، ج ، مرآ  العقو  يف شر 13:9النرك   جام  املقاصد االق  -226
 .[163]الصدو  ابب امل ارعة واالجار  ص  من ال لضره الفقي  -225

 



 

كءمىه  أحكام احلمى   أحكام الرعي  حى

795 

 :المصادر

 القرآن النرمي .2
ه مطبعــة 2621ن الطبعــة األوىل حتقيــ  الشــيخ فــار  حســو  314إرشــاد األ هــان العالمــة احللــ  ت .1

 مؤسسة النشر اإلسالم  الناشر مؤسسة النشر اإلسالم  التابعة جلماعة املدرسن بقم املشرفة.
ريازي. .7 ر َمنار  الشِّ نَ   الَشيخ َ صِّ

ُ
 األم ل يف تفسري كتابِّ يِّ امل

النرمــاين، حتقيــ  وتعليــ  الســيد حســن املوســوي  331حســن احللــ  ت إيضــاح الفوائــد ابــن العالمــة .6
ه املطبعـة العلميـة 2783الطبعـة األوىل  الشيخ عل  پناه اإلشتهاردي، الشيخ عبد الرحيم الربوجـردي

 قم.
التبيان يف تفسري القرآن املؤلف:شيخ الطائفة أي جعفر حممد بن احلسـن الطوسـ  حتقيـ  وتصـحيح:  .5

 أيد حبي  قصري العامل .
شيخ إبراهيم البهادري إشرا  جعفر السبحاين الطبعة حتقي  ال 314حترير األحنا  العالمة احلل  ت .4

 .--ه مطبعة اعتماد قم الناشر مؤسسة اإلما  الصاد 2611األوىل 
 الناشر ه االق  رشيد عبد الرين العبيدي731  ي  اللغة أبو منصور حممد بن ايد األزهري ت .3

  .2935 طب  سنة اهليئة املصرية العامة للنتاب
ا  الشـــيخ علـــ  بـــن حممـــد القمـــ  الســـب واري حتقيـــ  الشـــيخ حســـن احلســــيين جـــام  اخلـــال  والوفـــ .8

-البريجندي الطبعة األوىل ملطبعة اپسدار إسال  قم الناشر انتشارات زمين  سازان ملهور إمـا  عصـر 
-. 

الطبعــة  إلحيــاء الــرتاث --حتقيــ  مؤسســة آ  البيــت  961جــام  املقاصــد االقــ  النركــ  ت .9
 املطبعة املهدية قم. 2618األوىل مجادي األوىل 

 مجهر  اللغة املؤلف: ابن دريد الناشر: دار العام اإلسالم  بريوت. .21
ه مؤسســة 2622الطبعــة األوىل  حتقيــ  إبــراهيم  ــادري 682جــواهر الفقــ  القاضــ  ابــن الــرباج ت .22

 النشر اإلسالم  التابعة جلماعة املدرسن بقم املشرفة.
حتقي  وتعلي  الشيخ عبـا  القواـاين  2144جلواهري تجواهر النال  الشيخ حممدحسن النجف  ا .21

 ش..ه2743الطبعة ال ال ة 
 احل  املؤلف: السيد الگلپايگاين مطبعة اخليا  قم. .27
ه حتقي  وتعلي : حممد تق  اإليرواين الناشر: 2284احلدائ  الناضر  املؤلف: االق  البحراين الوفا :  .26

 قم املقدسة. -منشورات مجاعة املدرسن يف احلوز  العلمية 
ه مؤسســـة النشـــر اإلســـالم  التابعـــة 2622ه ســـنة الطبـــ : 641اخلـــال  الشـــيخ الطوســـ  الوفـــا :  .25

  جلماعة املدرسن بقم املشرفة.
إلحيــاء  --ه حتقيــ : مؤسســة آ  البيــت 314 كــرى الفقهــاء املؤلــف: العالمــة احللــ  الوفــا :  .24

 قم. –تاره مطبعة: س ه2626الرتاث الطبعة: األوىل سنة الطب : شعبان 
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 الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية املؤلف: زين الدين بن عل  العامل  اجلبع . .23
ه حتقيـ : جلنـة التحقيـ  الطبعـة: ال انيـة سـنة الطبـ : 598السرائر املؤلف: ابن إدريس احللـ  الوفـا :  .28

 فة.ه املطبعة: مطبعة مؤسسة النشر اإلسالم  التابعة جلماعة املدرسن بقم املشر 2621
ه دار النتـ  العلميـة 658السـنن النـربى للبيهقـ  اي بنـر ايـد بـن احلسـن بـن علـ  البيهقـ  ت  .29

 ه.2626بريوت الطبعة االوىل 
 هـ دار العلم للمالين بريوت لبنان.797ت الصحاح يف اللغة للجوهري: املؤلف: اجلوهري .11
 اث العري بريوت لبنان.ه( دار احياء الرت 154_296صحيح الب اري حممد بن امساعيل الب اري) .12
)مــدخل لدراســة الســري  والتــاريخ( العالمــة االقــ  الســيد  --الصــحيح مــن ســري  النــيب االعظــم  .11

 .681:2، هادي اليوسف  31:1جعفر مرتض  العامل  
 ه( دار الفنر بريوت لبنان.855عمد  القارئ بدر الدين حممود بن ايد العيين)  .17
حتقيــ : الشــيخ إبــراهيم البهــادري إشــرا : جعفــر 585لــيب الوفــا : غنيــة النــ وع املؤلــف: ابــن زهــر  احل .16

قــم الناشــر: مؤسســة  –املطبعــة: اعتمــاد  2623الطبعــة: األوىل ســنة الطبــ : حمــر  احلــرا   الســبحاين
 .--اإلما  الصاد  

لطبعـــة   اه حتقيـــ : مؤسســـة النشـــر اإلســـالم314قواعـــد األحنـــا  املؤلـــف: العالمـــة احللـــ  الوفـــا :  .15
ه الناشــر: مؤسسـة النشــر اإلســالم  التابعـة جلماعــة املدرســن 2627ة الطبــ : ربيـ  ال ــاين األوىل سـن
 .بقم املشرفة

 كتاب العن اخلليل بن ايد الفراهيدي مطبعة ابقري قم. .14
حتقيـــ : مؤسســـة النشـــر اإلســـالم  الطبعـــة:  2273كشـــف الل ـــا  املؤلـــف: الفاضـــل اهلنـــدي الوفـــا :  .13

 طهران. –: خورشيد الناشر: دار النت  اإلسالمية املطبعة 2623األو  سنة الطب : 
ه حتقي : الشيخ مرتضـ  الـواعظ  األراكـ  2191كفاية األحنا  املؤلف: االق  السب واري الوفا :  .18

املطبعــة: مؤسسـة النشـر اإلسـالم  التابعــة جلماعـة املدرسـن بقــم  2617الطبعـة: األوىل سـنة الطبـ : 
 املشرفة.

ه الطبعــة: ال انيــة ســنة الطبــ : 2629خ حممــد أمــن زيــن الــدين الوفــا : كلمــة التقــوى املؤلــف: الشــي .19
 ه املطبعة: مهر.2627

بـــريوت  –لســـان العـــرب املؤلـــف: حممـــد بـــن منـــر  بـــن منظـــور األفريقـــ  املصـــري الناشـــر: دار صـــادر  .71
 الطبعة األوىل.

سـيد حممــد ه اجملموعـة: حتقيـ : تصــحيح وتعليـ : ال641املبسـوط املؤلـف: الشـيخ الطوســ : الوفـا :  .72
طهــــران الناشــــر: املنتبــــة  -املطبعــــة: املطبعــــة احليدريــــة 2783تقــــ  النشــــف  الطبعــــة: ســــنة الطبــــ : 

 املرتضوية إلحياء آاثر اجلعفرية.
ه( دار الفنــر 243اجملمــوع شــرح املهــ ب ابــو زكــرا حمــ  الــدين لــىي بــن مشــر  الــدين النــووي )   .71

 بريوت.
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 -الــرازي طبعــة املنتبــة العصــرية   بنــر بــن عبــدالقادرحممــد بــن اي الــرازي زيــن الــدينخمتــار الصــحاح  .77
 .2999، طبعت ه ه النس ة عا   ريوتب - الدار النمو جية

جمتـىب العراقـ ، الشـيخ علـ  ه حتقي : احلـاج آغـا 997جمم  الفائد  املؤلف: االق  األردبيل  الوفا :  .76
 -ه 2615پنـــاه االشـــتهاردي، احلـــاج آغـــا حســـن اليـــ دي األصـــفهاين ســـنة الطبـــ : رجـــ  املرجـــ  

 ه ش الناشر: مؤسسة النشر اإلسالم  التابعة جلماعة املدرسن بقم املشرفة.2746فروردين 
ي املـ ين؛ االقـ : حممـد خمتصر امل ين يف فـروع الشـافعية؛ املؤلـف: إمساعيـل بـن لـ  بـن إمساعيـل املصـر  .75

 بريوت -هـ الناشر: دار املعرفة 146عبد القادر شاهن املتوىف: 
ه حتقي : مؤسسة النشر اإلسالم  لطبعة: األوىل 314خمتلف الشيعة املؤلف: العالمة احلل  الوفا :  .74

ه الناشــر: مؤسســة النشــر اإلســالم  التابعــة جلماعــة املدرســن بقــم 2627ســنة الطبــ :  ي احلجــة 
 املشرفة.

إلحيــاء  --ه حتقيـ : مؤسســة آ  البيـت 2119مـدارك األحنــا  السـيد حممــد العـامل  الوفــا :  .73
 قم. –املطبعة: مهر  2621مشهد املقدسة الطبعة: األوىل سنة الطب : شعبان  -الرتاث 

ه حتقيــ : مؤسســة املعــار  اإلســالمية الطبعــة: 944مســالك األفهــا  ملؤلــف: الشــهيد ال ــاين الوفــا :  .78
 قم. –ه املطبعة:  من 2627وىل سنة الطب : األ

إلحيــاء  --ه حتقيــ : مؤسســة آ  البيــت 2166مســتند الشــيعة املؤلــف: االقــ  النراقــ  لوفــا :  .79
إلحيــاء  --قــم الناشــر: مؤسســة آ  البيــت  –مشــهد الطبعــة: األوىل مطبعــة: ســتاره  –الــرتاث 

 إيران. –الرتاث مشهد 
أيد ال ات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار حتقي  / جمم  اللغة املعجم الوسي  إبراهيم مصطف  ـ  .61

 العربية.
 ه( دار الفنر بريوت.411_562املغين ابو حممدايد بن قدامة) .62
 --ه حتقيـ : جلنــة التحقيـ  التابعــة ملؤسسـة اإلمــا  اهلــادي 782املقنـ  الشــيخ الصـدو  الوفــا :  .61

 .--ؤسسة اإلما  اهلادي ه املطبعة: اعتماد الناشر: م2625سنة الطب : 
ه حتقيــ : مؤسســة النشــر اإلســالم  الطبعــة: ال انيــة ســنة الطبــ : 627املقنعــة الشــيخ املفيــد الوفــا :  .67

 ه.2621
ه حتقيـ : الشـيخ جمتـىب العراقـ  سـنة الطبـ : غـر  862امله ب البارع املؤلف: ابن فهد احلل  الوفا :  .66

 التابعة جلماعة املدرسن بقم املشرفة. ه الناشر: مؤسسة النشر اإلسالم 2613رج  املرج  
ه حتقي : إعداد: مؤسسة سيد الشهداء العلميـة / إشـرا : 682امله ب القاض  ابن الرباج الوفا :  .65

 ه الناشر: مؤسسة النشر اإلسالم  2614جعفر السبحاين الطبعة: سنة الطب : 
 الرتاث العري بريوت.  ه(حتقي  حممد فؤاد عبد الباق  دار احياء239املوطأ مالك بن انس )  .64
إلحيـاء الــرتاث مطبعــة  --وسـائل الشــيعة )آ  البيـت( احلــر العــامل  حتقيـ : مؤسســة آ  البيــت  .63

 مهر قم.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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الناشـر:  2627سـنة الطبـ : مجـادي األوىل  2626هداية العباد املؤلف: السيد الگلپايگـاين الوفـا :  .68
 إيران. –قم املشرفة  -دار القرآن النرمي 
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  ن منظور من منظار آخراب

Ibn Mandhur from another perspective 
                                Assist. Lect. Ali AL-Salimi(1)علي السالمي م.م. 
            Assist. Lect. Ridha Arab AL-Bafrani(2)رضا عرب البافرانيم.م. 

 الملخص 

ؤلفـــات واملوســـوعات، وهـــو إمـــا  مـــن أئمـــة املـــؤلفن لقـــد عـــاش ابـــن منظـــور يف عصـــر ي خـــر بن ـــر  امل
والشــارحن وامل تصــرين، ومــن الــ ين يشــار إلــيهم ابلبنــان يف جمــا  اللغــة ومجــ  لــدا ا، فٍانــ  أبــدع حقــا يف 
الرتتيــ  والتنســي  بــن املــواد اللغويــة وغريهــا، والشــرح والتعليــ  ملــا يــراه جــديرا اســتعانة ب وقــ  الســليم وفنــره 

ملهــرت مؤلفاتــ  ب ــوب قشــي  وإن كانــت مجعــا أو شــرحا ؛ ولــ لك نالحــ  أهنــا يف متنــاو  العبقــرّي حــىت 
أيــدي البــاح ن؛ ملوســوعيتها و فائــد ا و تصــنيفها الرائــ ، وتبــّن مــن خــال  دراســة القليــل مــن درر أبياتــ  

ويتمّت  شعره املب وثة يف كت  األدب أن  كمعاصري  من الشعراء يف العصر اململوك  مول  ابلبدي  يف شعره، 
رغـم الشـنوك الـوارد  يف م هبـ   یبن ر  املاء، واإلجياز يف أسلوب  والدقـة يف تعبـريه، وقـد أثبـت البحـ  علـ

يف نتاجــ  العلمــ  بشــ ل ملحــوع،  ك، وقــد انع ــس  لــ--تشــيَ  ابــن منظــور ووالئــ  ألهــل البيــت 
يّة يف تفسري معانيهـا ب ـال  أمـري ، فقد استدّ  يف عدد من املواّد اللغو «العرب لسان»خاّصة عند مراجعة 

 .--املؤمنن
البح  خمتصرا  عن حيات  العلمية، ومجعا  لشتات درر أبيات  الي تنـاثرت يف طـّ  خمتلـف النتـ   فقّد 

األدبيــة ودراســتها علــ  حنــو االختصــار، وتســلي  الضــوء علــ  م هبــ  مــن خــال  مناقشــة مــا يســتند بــ  يف 
 لسان العرب خاصة.
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Abstract 
Ibn Mandhur lived in an age which abounds with writings and 

enyclopedias, He is aprominent anthor, commentator and compiler. He is 

well-Known in the field of language,and was highly capable of compiling 

and arranging linguistic materials, explaining and commenting on them 

based on good taste and brilliant thought. Either compiling or explaining, 

Ibn Mandhur's work was characterized with a great quality and precision. 

 المقدمة: .0

 أهمية املوضوع وسبب اختياره -أ 
فات واملوسـوعات اجلّمـة، و ـان ابـن مبا أن العصر ال ي عاش في  ابن منظور كان عصـرا  حـافال  ابملصـنّ 

منظور أحد ال ين قّد  اخلدمات اجلليلة للغة العربية بتصانيف  وعلی اخلصوص عمل  اجلّبار يف  تاب  لسان 
أصداء  يف األوساط العلميّـة واألدبيـة  وسوعات اللغوية ال ريّة ال ي تركالعرب ال ي يعّد دون شّك أحد امل

ممـا دقيقـة اّد اللغويّة والتمحي  فيها من خـال  مناقشـة معانيهـا بصـور  علميـة بطريقت  امل ل  يف رصف املو 
م ي ـن  تـااب  يـل « لسـان العـرب». ومن هـ ا املنطلـ  فقـد أثبـت الدراسـة أبّن و جعا   جعل تناوهلا سهال  

  املفـردات مــن  تــ  خمتلفـة فحســ ، بــل إنـّـ  ملهـر فيــ  أثــر االستشــهاد ابألحاديـ  الشــريفة والســّيما  ــال
الـ ي  ـان مـن أفصـح ال ـال  وأبلغـ ، وهـ ه ميـ   فريـد  متتّـ   ـا ال تـاب املاثـل بـن  --أمري املـؤمنن 

 أيدينا.
و ـان سـب  اختيـار هـ ا البحـ  هـو قلّـة الدراســات عـن ابـن منظـور  ش صـّية موسـوعّية جيـ  معرفــة 

العلمــاء وأصــحاب الســري،  مجيـ  جوانــ  حياتــ  خاّصــة فيمــا يتعلّــ  مبعتقــده الـ ي أصــبح حمــّل النقــاش بــن
حي  إّن األقوا  الوارد  يف م هب  م ت ن شافية ومدعومة ابألدّلة القاطعة. وقد حاولت الدراسة أن تسّد 

   لتناولــ  ابلدراســة العــ هــ ا اخللــل املوجــود يف املصــادر فضــال عــن عــد  االهتمــا  بشــعره املتبقــ  الــ ي شــدّ 
 ره وأسلوب  قدر املستطاع. والتحليل ليعط  املتلق  فنر  واضحة عن شع

 منهج الدراسة -ب 
التوصــيف  مســتعينا  ابلدراســة امليدانيــة واالستشــهاد مبــا يضــف  علــی -قــد اتّبــ  البحــ  املــنه  التحليلــ 

 الدراسة مسحة من املوضوعية.
 مشاكل الدارسة -ج 

ت  العلميّـة قد واجهت الدراسة يف إعداد مواّدها قّلة املصادر الي تطرّقت إلی ابن منظـور؛ حياتـ  وسـري 
واألدبية والدينية، ول ن من خال  مراجعة املصادر امل تلفة القدمية واحلدي ة منهـا حصـلنا علـی معلومـات 
وّفرت لنا ماّد  الدراسة والبح ؛ إاّل أنّنا واجهنا صعوبة يف احلصو  علی أبيات  الشعرية املتناثر  يف ال ت  
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وابملتابعـة اجلـاّد  ع ـر  علـی ابقـة مـن منظومـ ، وقـا  البحـ  املتوّفر  لدينا حي  إّن شعره ضـاع ال  ـري منـ  
 ابلدراسة التحليلية الوجي   لفهم أسلوب  الشعري وخصائص  الفنّـّية.

 التمهيد .6

لقــد عــاش ابــن منظــور يف عصــر ي خــر بن ــر  املؤلفــات واملوســوعات فحظــ  منهــا أميــا حظــو  وهنــل مــن 
املطالعة يقرأ كتااب  تلو كتاب، وابألخري ينتق  النت  معارفها حتی ارتوی من منريها الع ب، فعنف علی 

الـــي تســـتح  الشـــرح أو االختصـــار أو تلفيـــ  بعضـــها بـــبعب )م ـــل لســـان العـــرب( كمـــا هـــو شـــأن العصـــر 
اململــوك  الــ ي اهــتّم اهتمامــا  واســعا  بتجميــ  كتــ  القــدامی حتــت عنــوان واحــد، أو شــرحها نظــرا  ألتيــة 

فهــا، ولعــل الشــرح ينــون بســب  إجيــاز مطالــ  النتــاب فــريی الشــارح مــن مطالبهــا العلميــة، أو شــهر  مؤل
للقــاریء أو متهيــدا  لتلقــ  الطالــ  أو توســعا  يف  لــك اجملــا  العلمــ  لن ــر   إفــاد   اجلــدير أن يعتــين بشــرح  

 فروع  وأبواب ، أومضّ  ال مان ال ي أفضی إلی تطور  لك اجملا  العلم .
 والشارحن وامل تصرين فلم يفتـأ ينتـ  طـوا  حياتـ ، حيـ  بلغـت من أئمة املؤلفن وابن منظور يعدّ 

مصنفات  وخمتصرات  وشروح  إلی مخسمائة جملد، وه ا األمر وإن كان يف نظر بعب االققن والناقدين من 
مي ات عصور االحنطاط ال ي م ينت    ا  دقيقا  وعلميا  يف ساحة العلم واألدب إال بصيصا ، ولنن عندما 

« الته ي »لسان العرب ال ي مج  في  ما بن  وأبعب آاثر ابن منظور كم تصر اتريخ دمش   نالح 
، يظهـر جليـا أنّـ  البـن دريـد األزدي« اجلمهر »و للجوهري« الصحاح»و البن سيد « االنم»و ل زهري

ر  احلدي ة، وأشد أك ر انتشارا  وشياعا  من سائر املصنفات الي أّلفت يف العصور ال هبية أو العصور املتأخ
 ة كاتبـــ ،وعبقريـّــ والفــيّنّ  متســنا  وتنـــاوال  عنــد طالبيهـــا، وهـــ ا خــري دليـــل علــی قيمـــة كتبـــ  ومســتواها العلمـــ ّ 

بن سائر النتـ  اللغويـة املشـهور   أك ر قبوال    تاب ؛ لسان العرب املاثل بن أيدينا حي  إنّ    ما  والسيّ 
 الي مجعت يف ه ا املضمار.

ف لــ  أّن ابـــن منظــور علــی رغـــم عطائــ  ال ـــّر وجهــوده الن ــري  ال يوجـــد حلياتــ  وســـريت  ولنــن ممــا يؤســـ
ن الطال  من اإلصغاء إليـ ، كمـا ونشاطات  العلمية إال القليل ال ي ال يسمن وال يغين من جوع، وال مينّ 

ين أي الفضل م يرتك لنا املؤرخون ترمجة  وافية جلما  الد» ُصرّح ب لك يف مقدمة ابن منظور حي   كر: 
إمنـا وصـلنا نتـف وردت ال تغـين الباحـ   ،املعرو  اببـن منظـور، وم تـرد يف كتـ  اللغـة الن ـري  أخبـار عنـ 

عـن  ول لك جي  عل  الباح ن واالققن أن يشّمروا (7)«.وال تض  بن يدي  ماد  كافية للدر  والتحليل
ا من خالل  شيئا ملموسا إىل سري  حيات  وأفناره ساعد اجلّد يف دراسة ما تبّق  من آاثره ومؤلفات  ليضيفو 

و سلوك  تسـاعد املتلقـّ  علـ  معرفتـ  واإلملـا  جبوانـ  ش صـيت  العلميـة والعقديـة، ومـن هـ ا املنطلـ  هـ ه 
الدراســة الــوجي   حتــاو  أن تســّد بعــب الفــرا  املوجــود، وتفــتح جمــاال أرحــ  لســائر الدارســن إن شــاء ي، 

دراســـة القليــل مــن شـــعره املب ــوث يف مطــاوي كتـــ  األدب  ن م يتطـــر  أحــد إلــیحتــی اآلوحــرّي ابلــ كر 
معتقد ابن ليعط  للمتلق  صور  واضحة عن شعره وخصائص  الفنية، وك لك ال توجد دراسة جاد  تبّن 

                                                        
 .4 :2الناشر  مقدمة -7
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بصــور  حتليلــة عميقــة فالبحــ  يتمتــ  ابجلــّد  شــيئا ّمــا حيــ  ال توجــد دراســة منظــور مــن خــال  مــا كتبــ  
و هــ ا املقــا  ميــار  إثبــات مــا يعتقــده موافقــا  للمــنه  الوصــف  كر تطرّقــت إىل هــ ا املوضــوع،جــدير  ابلــ  

التحليلـــ  حيـــ  يـــتّم اســـتقراء الشـــواهد والنصـــوص املب وثــــة يف مطـــاوي كتـــاب لســـان العـــرب الدالـــة علــــ  
 معتقده،وأخ ها بنظر االعتبار يف التحليل واالستنتاج والوصو  إىل الغاية املنشود .

 ور، اسمه، وعائلتهظابن من -أ 
هو حممد بن جال  الدين منر  بن جني  الدين أبواحلسن عل  بن أيد األنصاري الرويفع  اإلفريق  

 471مجا  الدين أبوالفضل املعرو  اببن منظور األدي  اللغوي، ولد يف مصر، وقيـل: يف طـرابلس سـنة 
 (6)يف آخر عمره.ه، وترك صطّ  حنو مخسمائة جملد، وعم   322ه. وتويف مبصر سنة 

رويفــ  بــن اثبــت هــ ا جـــّد  »عــن نســب  بقولــ  « اللســـان»وقــد عــرّب ابــن منظــور عــن نفســ  يف كتابــ  
 «.األعلی من األنصار، كما رأيت  ص  جّدي جني  الدين والد املنر 

ه. فغـــ ا  63ه، وخـــرج ســـنة  64ه معاويـــة طـــرابلس، وأّمـــره عليهـــا ســـنة ورويفـــ  هـــ ا ن يـــل مصـــر، واّل 
 (5)وعاد من سنت .إفريقيا 

فـإّن ابـن منظـور عـري النسـ  شـريف االتـد مــن األنصـار فجـ وره هنلـت مـن معـن حـ  الرسـو  وآلــ  
-النرا ، حي  إّن األنصار مواقفهم جتاه النـيب وعلـ  و ريتـ  مشـهور ، وإّن حمبّـتهم يف مـواال  أهـل البيـت 

 مشهود . -
يف ربوع طرابلس الغرب، مث كـان لـ  أعقـاب فيهـا،  أن ابن منظور من أسر  ليبية قدمية، وأن  نشأقيل:و 

 (4)ويف اتجوراء التابعة هلا يعرفون    ابن منّر ، انقرضوا قبل قرن من ال من تقريبا .
و لنن ه ا القو  ينايف ما زعم  ابن املنظور يف نسب  نقال عن جّده جني  الدين عل  أن جّده رويف  

نيـا مـا قيـل أبنـ  مـن أسـر  ليبيـة ال دليـل علـ   لك،واثل ـا ال يعـّو  بن اثبت من األنصار كما مـّر آنفـا، واث
 عل  النصوص املتأخر  يف توثي  األنساب؛ألهنا م تنن موثوقة ورمبا دّ  فيها ما هو موضوع و منحو .

 
 أساتذته ومشايخه -ب 

 ويوســـف ابـــن (9)وعبـــد الـــرحيم بـــن الطفيـــل (8)ومرتضـــی بـــن حـــامت (3)ومســـ  ابـــن منظـــور مـــن ابـــن املقـــري
 .(22)وغريهم (21)امل يل 

                                                        
 .41 :6، الدرر النامنة 218 :3، األعال  لل ركل  61 هدية العارفن: أنظر -6
 .8 – 3 :2لسان العرب  مقدمة -5
 .218 :3ل ركل  ، نقال عن هامش األعال  ا644 :7اجملم  العلم  العري  جملة -4
املســند الصــالح رحلــة الوقــت أبواحلســن علــ  بــن أي عبــد ي احلســن بــن علــ  بــن منصــور ابــن املقــري البغــدادي  هــو الشــيخ -3

وأجـاز لـ  نصـر بـن نصـر العنـربي، وأبـو بنـر  .ولد ليلة الفطر سـنة مخـس وأربعـن ومخسـمائة .األزج  املقري احلنبل  النجار ن يل مصر
قــا  احلــاف  تقــ  الــدين  .احلــاف  بــن  صــر، وســعيد بــن البنــاء، وأبــو النــر  بــن الشــهروزي، وأبــو جعفــر العباســ ، وعــّد بــن ال اغــوين، و 

كـان مــن عبــاد ي »  :وقــا  احلـاف  احلســيين ،«كــان شـي اَ صــاحلاَ ك ـري التهّجــد والعبـاد  والــتالو ، صــابراَ علـی أهــل احلـدي »  :عبيـد
 .229 :7أنظر سري أعال  النبالء  .بنفس ، مات يف نصف  ي القعد  سنة ثالث وأربعن وستمائةالصاحلن، ك ري التالو  مشتغالَ 



 

 ابت منظور مت منظار آةر 

617 

والغري  أن ابن منظور م يعـر  لواحـد مـنهم بتعريـف أو إشـار ، وهـو يسـتطرد يف ثنـاا املـواد اللغويـة،  
، والــي كانـت تتسـ  هلــ ا دون غريهـا مــن «اللسـان»كمـا أنـ  م يفســح هلـم منـا   يف مقدمتــ  الـي قــّد   ـا 

 .(21)قّد   ا كتبا  اختصرها   مقدمات أخری ك ري 
 آثاره ومؤلفاته -ج 

عاش ابن منظور يف فرت  ت خر بن ر  املؤلفات وامل تصرات، يف عصر تدوين املوسوعات املطولة، وكان 
لصــــاحبنا القســــم األوفــــر منها،فقــــد كــــان يــــويل اهتمامــــا ابلغــــا يف ترتيــــ  املــــواد وتنسيقها،وشــــرح املتــــون أو 

الــدين: أنــ  تــرك صطــ  مخســمائة جملــد،  قــا  ولــده قطــ فقــد  اختصــارها،وه ه الظــاهر  ســائد  يف كتاابتــ ،
ال أعـر  يف  »، وقـا  الصـفدي: (27)«كـان مغـری ابختصـار كتـ  األدب املطولـة»وقا  عن  ابـن حجـر: 

 (26)«.كت  األدب شيئا  إال وقد اختصره
بــ  لنــا مـن آاثره الن ــري  إال قلــيال  منهـا، فإمــا م تصــل بـن أيــدينا واضــمحلت تُ  أن يــد التـاريخ مويبـدو 

 بصور  خمطوطة.جمهولة مّر السنن، وإما بقيت إلی يومنا ه ا يف املتاحف علی 
وقد ترك ابن منظور من مجلة تبّق  من آاثره ومؤلفات  وخمتصرات  الن ري  عددا غري قليل تنّم عـن فضـل  

 يل : و خربت  و تضّلع  مب تلف العلو  والفنون كاللغة واألدب والشعر والتاريخ والعلو  الدينية،وه  كما 
 .  ي  اخلواص من در  الغواص للحريري - 2
 .اجلم  بن صحاح اجلوهري واالنم البن سيد  -1
 . يل علی اتريخ ابن النجار -7
 ، خمطوط.عشر جملدات يف سرور النفس يف خمتصر فصل اخلطاب، -6
 .عشرين جملدا  مطبوع مبصريف لسان العرب يف اللغة العربية  -5
 ، اختصر ب   خري  ابن بّسا ، خمطوط.حماسن أهل اجل ير لطائف ال خري  يف  -4

                                                                                                                                            
أبو اجلود حامت بن مسلم بن أي العرب، الشيخ اإلما  املقریء االّدث أبو احلسن املـارث  املصـري احلـويف، مولـده ابحلـو   هو -8

ة حسنة، ك ري التالو  ليال وهنارا، حّدث بدمش ، وكان عنده فق  ومعرفة كان علی طريق»  :سنة تس  وأربعن ومخسمائة، قا  املن ري
أنظـر سـري أعـال  «. ونباهة، كت  صط  الن ري، تويف ابلشارع يف التاس  والعشرين من شوا  سنة أرب  وثالثـن وسـتمائة، وكـان شـافعياَ 

 .22 :17النبالء 
الــدث يوسـف ابــن هبـة ي بــن حممـود بــن الطفيـل الدمشــق  مث املصــري، املسـند ال قــة أبوالقاسـم عبــد الـرحيم ابــن ا هـو الشــيخ -9

م تنن حال  مرضية لنن مساعـ  صـحيح، وهـو أخـر مـن مسـ  مـن الفلنـ ، »  :عر  ابن املنبس الصويف، قا  ابن مسدي يف معجم 
 :7أنظـر ســري أعـال  النــبالء .ولـد يف عاشــر صـفر ســنة مخـس ومخســن ومخسـمائة وتــويف يف رابـ   ي احلجــة سـنة ســب  وثالثـن وســتمائة

67. 
مجــا  الــدين أبوالفضــل يوســف بــن املعطــ  بــن منصــور بــن جنــا بــن منصــور بــن الغّســاين اإلســنندراين ابــن  هــو الشــيخ الفقيــ  -21

نتـن امل يل  املالن ، من كرباء أهل الشعر، وخميل من بالد برقة، ولد سنة مخسمائة ومان وستن وتويف يف ساب  مجادی اآلخـر  سـنة اث
 .وأربعن وستمائة

ـــة 64 :21، ومعجـــم املـــؤلفن 14 :4 شـــ رات الـــ ه  -22 ـــدرر النامن ـــان يف ننـــت العميـــان147 :6، و ال  :، وننـــت اهلمي
139. 

 .8 :2ابن منظور  مقدمة -21
 .58 :21، وأعيان الشيعة 134 :، وننت اهلميان يف ننت العميان147 :6 الدرر النامنة -27
 .78 :5ابلوفيات  الوايف -26
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 ، مطبوع.خمتار األغاين يف األخبار والتهاين -3
 ،خمطوط.خمتصر اتريخ دمش  البن عساكر يف ثالثن جملدا   -8
 ، مطبوع.ن ار األزهار يف الليل والنهار -9

 .نوادر االاضرات -21
 ،خمطوط.خمتصر مفردات ابن بيطار -22
 ، خمطوط.اخلطاب يف مدارك احلوا  اخلمس ألويل األلباب أليد بن يوسف التيفاش فصل  -21
 ، خمطوط.خمتصر اتريخ بغداد للسمعاين -27
 ، خمطوط.اختصار كتاب احليوان للجاح  -26
 مطبوع.أخبار أي نوا  ج آن صغريان،  -25
 ، خمطوط.املنت   وامل تار من نوادر واألشعار -24
 ، خمطوط. اكر  ونشوار االاضر خمتصر أخبار امل -23
 .خمتصر صفو  الصفو  -28
 .يتيمة الدهر يف شعراء أهل العصر لل عاليبخمتصر  -29
 .خمتصر عقد الفريد البن عبد رب  – 11
 (25)ديوان ابن منظور أو شعره. -12

   أشهرها:، وإن  قد طب  غري مر «لسان العرب » ومن أشهر كتب  وأك رها انتشارا ، كتاب  املعرو  بـ 
  ، وه ه الطبعة مشهور  ابسم مطبعة بوال 2881 –ه  2711طبعت  املطبعة األمريية ابلقاهر  

  .2955 –ه 2736بريوت  –طبعت  دار الصادر 
 بريوت طبعة مصور  عن طبعة بوال  علی احلرو  اهلجائية. -طبعت  دار لسان العرب

 .(24)يةمصر القاهر  علی احلرو  اهلجائ -طبعت  دار املعار 
مجـــ  ابــن منظـــور فيــ  بـــن التهــ ي  واالنـــم والصــحاح واجلمهـــر ، جــّوده مـــا شــاء، ورتبـــ  ترتيـــ    وفيــ

 (23)الصحاح.
 :مهّمن أمرين نن معرفةمي« اللسان » ومن خال  مقدمة ابن منظور لنتاب  

 .ن  ال يقتصر علی اللغة بشنلها احلريفإاألو : 
تتعلـــ  بصـــميم اللغـــة الـــي انتشـــرت مـــ  اإلســـال ، ومـــ  تـــواتر ال ـــاين: أنـــ  ينبغـــ  علينـــا أن نـــ كر أشـــياء 

خاصــة فيمـــا  --األحاديــ  الشـــريفة، فلغــة العـــرب م تســتقم إال بلغـــة أفصــحها حممـــد بــن عبـــد ي 
 يتعل  ابلقراءات السب .

                                                        
 :، وننــــت اهلميــــان يف ننــــت العميــــان146 :6، والــــدرر النامنــــة 218 :3و األعــــال  لل ركلــــ   ،61 :1 هديــــة العــــارفن -25

 .155 :2، ومعجم املطبوعات العربية 22 :2، ومقدمة اللسان 71 :9، وال ريعة 58 :21، وأعيان الشيعة 134
 .26 :2مقدمة اللسان  -24
 134 :ان يف ننت العميانننت اهلمي ،147 :6 الدرر النامنة -23
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فهو ال ينتف  ابلنقل املباشر من النت  اللغوية الي اعتمد عليها، بل عل  عليهـا وأضـا  غـري قليـل 
علومــات الناجعــة، وجــاء ابلشــواهد الشــعرية مــن الشــعراء القــدام  توضــيحا وتفســريا للمــواد اللغويــة، مــن امل

و أهم ما يف املوضـوع أن ابـن منظـور م يقـف منتـو  األيـدي يف " و كر ما وّ  بلغات القبائل العربية،
ريـد إيصـاهلا علـ  أقــل أحيـان ك ـري  حـو  مـا يطرحـ  مـن معلومـات، وإمنـا كـان يـرجح و يـربز املعلومـة الـي ي

 .(28)التقديرل
الرتتيـــ  فبلـــو يف عملـــ  مرتبـــة عليـــا، فنـــان معجمـــ   ی ابـــن منظـــور يف جهـــده أمـــرين: التقصـــ  ووتــوخّ 

بصـد   جمموعة من املعجمات: معجم املفردات وآخر للمعـاين، ول حاديـ  والـرواات وغريهـا، فاسـتح ّ 
عرفــة جبهــد فــردي فــّ  اقــرتب فيــ  مــن املوســوعات الصــفة املوســوعية حيــ  جــاء شــامال  تنــاو  فيــ  فــروع امل

 (29)احلدي ة  ات اجلهد اجلماع .
ومن ه ا املنطل  البّد أن نعّد ه ه املوسوعة اللغوية و العلمية واألدبية يف عداد النت  ال مينـة، فهـ  

ي  إن  دائر  معار  قّدمت خدمة كبري  إىل الرتاث العري فقد سعی جلم  شتات اللغة أبسلوب  الشائ  ح
ما ترك شارد  أو وارد  ختّ  بصميم العربية إال أت   ا إفاد   ملن يبح  يف صفحا ا عـن مـاّد  مـن املـواد 

 الّلغويّة.
لوالناملر يف ه ه املوسوعة جيد أن صاحبها م ينـن رتيبـا  و قـال  للمعلومـة بـل كـان لـ  حضـور أبسـلوب  

ـــ  بـــن الصـــحيح وال ســـقيم،وبن الغـــّ  والســـمن، و هـــ ا مـــا يـــدّ  علـــ  اللغـــوي البـــارع القـــادر علـــ  التمي
إحساس  العمي  بضرور  ياية اللغة العربية يف عصر سيطر علي  الضـعف األدي حيـ  إنـ  نشـأ يف عصـر 

 (11)شهد صراعات مرير  يف فرت  احلروب الصليبيةل.
 ابن منظور شاعرًا :المبحث األول .0

ــــوا   شــــعرا  اضــــمحلّ  ــــن منظــــور دي ــــرك اب ــــم وراح أ وقــــد ت ــــراح، فل ــــدينا إال نتــــف تدراج ال صــــل بــــن أي
يف غاية الرقة والع وبة  ، وعل  رغم قّلتها إال أهنا مطاوي النت  األدبية واملوسوعات ،  كرت يف(12)شعرية

 (11)كما صرّح ب لك صاح  األعال  حي  قا : لول  شعر رقي ل.
األوىل أن ُتشرح شرحا لغوا وبالغيا،  و مبا أن أبيات  القليلة تتمت  ابجلماليات اللفظية و البالغية فمن

لن  يتبّن للمتلق  مدى تبّحره يف الصياغة الشـعرية، ومـدى مقدرتـ  يف توليـد املعـاين الـي تطـّر  إليهـا يف 
 شعره.

 ]البحر اخلفيف[:قول  يصف كتااب أرسل  إىل ممدوح  قائالفمن شعره 
كرالالالالالالالالالالالالالالايب إذا أاتكء إلالالالالالالالالالالالالالال  ضى  قلبىب الالالالالالالالالالالالالالالالالالُه يف يالالالالالالالالالالالالالالالالالالدي ء ملىامالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  األر یضءالالالالالالالالالالالالالال   

                                                        
 .1البن منظور مصدرا عن إسرتاتيجية الرسو  ص العسنرية: معجم لسان العرب -28
 .26 – 27 :2 مقدمة اللسان -29
 .78العن ولسان العرب: انظر بن معجم -11
 مـا قـد استشـهد  شعرية من خال  البح  والتنقي  عن شعر ابن منظور يف ال ت  الـي بـن أيـدينا إاّل  م نع ر علی أبيات -12

 ب  يف ه ه املقالة.
 .58 :21أعيان الشيعة  ،147: 6الدرر النامنة  -11
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الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهى  يف جا ى  یيءعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  بيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهى ةءرمى

 كالالالالالالالالالالانء قصالالالالالالالالالالدي هبالالالالالالالالالالا مبا الالالالالالالالالالر ء األر
 

 (11)تالؤءامالالالالالالالالالالالاقالبءالالالالالالالالالالال   قالالالالالالالالالالالد  ءضءالالالالالالالالالالالع رُ ت  
 ضى  كف يالالالالالالالالالالالالالالال ء ابلرىثالالالالالالالالالالالالالالالالامي إذا مالالالالالالالالالالالالالالالالا

 

في اطـــ  ممدوحـــ  قـــائال إجعـــل رســـالي إ ا مـــا وصـــلتك أرضـــا، و أمعـــن النظـــر فيهـــا ملّيا،فتجـــد علـــ  
  م  ،وكنـت أقصـد بتلـك القـبالت أن تباشـر األر  ختمها و طرفيها آاثر قبالت الشـو  قـد تركتهـا م ـ

 أي موض  قدميك و يديك ابلتقبيل إ ا ما تسّلمتها.
حيــ  إنـــ  م يقبّــل قبلـــة واحــد  بـــل  (16)فقول :لوضــعتهّن ُتؤامــال مـــن أروع متّممــات البالغـــة الشــعريّة،

 قبالت  ترتى من شّد  اللهفة والشو  وكأهنا توض  ُتؤاما.
يوجــد فــّن االكتفــاء، و هــو أن لــ   الشــاعر مــن البيــت شــيئا  ُيســتغ  عــن  كــره، ويف قولــ :لإ ا مــال 

 بداللة العقل علي  كقو  الشاعر:] البحر املتقارب[
الالالالالالالالالالالالالالالالال ا  يالالالالالالالالالالالالالالالالالشنب املني الالالالالالالالالالالالالالالالالةء مالالالالالالالالالالالالالالالالالت  خيشء

 

 يسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوفء ُتصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادُمُه أينمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
 

 .(15)أي أينما توج 
 وعلي  قو  ابن منظور أي إ ا ما تسّلمها.

 ]البحر البسي [:قائالمتغّ ال وخماطبا حبيبت   وقا 
الالالالالالالالالالوا يينالالالالالالالالالالا بىظالالالالالالالالالالنبىُ مُ   ألنالالالالالالالالالالاُس قالالالالالالالالالالد  أ ى
مُ   مالالالالالالالالالالاذا يضالالالالالالالالالالرنكى يف تءصالالالالالالالالالالديقى قالالالالالالالالالالوهلى
لالالالالالالالالي  محلالالالالالالالال ى ذ بالالالالالالالالا   احالالالالالالالالدا  ث الالالالالالالالة    محء

 

  صءالالالالالالالالالالالالد قوا ابلالالالالالالالالالالالال ي أدري  تءالالالالالالالالالالالالدرينا 
  ن  ُ  بىالالالالالالالالالالالالالالالقء مالالالالالالالالالالالالالالالا يينالالالالالالالالالالالالالالالا يظننالالالالالالالالالالالالالالالوان

الالالالأء  ابلعفالالالالوى   (16)الالالالالورن يينالالالالا ت إثى مجالالالالُ  مى
 

 هو تلق  امل اط  بغري ما يرتقّب ُ ، و (13)لبدي  ابألسلوب احلنيمه ا األسلوب يف االاور  يسّم  يف ا
 ]البحر الطويل[:متغ ال أيضاوقا  

 تالالالالالالوهبمء يينالالالالالالا النالالالالالالاُس أمالالالالالالرا   صءالالالالالالم مت  
  ظن الالالالالالالالالوا  بعالالالالالالالالالُض الظالالالالالالالالالتبى إث   كلنُ الالالالالالالالالم  
 تءعالالالالالالالالالالالالالالايل ُ  بىالالالالالالالالالالالالالالق  ظالالالالالالالالالالالالالالنال ُ م لىنالالالالالالالالالالالالالالري ىمُ 

 

الالالالالالالالالن م  أ فالالالالالالالالالس   قُلالالالالالالالالالوبُ  یعلالالالالالالالالال   ذاكء مى
 ألقوالىالالالالالالالالالالالالالالهى يينالالالالالالالالالالالالالالا عءليالالالالالالالالالالالالالاله ُذ الالالالالالالالالالالالالالوبُ 
 مالالالالالالالالالالالالالتء اإلثى يينالالالالالالالالالالالالالا ُمالالالالالالالالالالالالالر ُه   ءرالالالالالالالالالالالالالالوبُ 

 

فقد حس  النا  أننـا علـ  صـلة وداد وعالقـة مريبـة فع مـت نـوااهم و قلـو م علـ  نشـر أخبـار  بـن 
النــا  ملنــا، واحلــا  أن الظــن ال يغــين مــن احلــ  شــيئا فقــد أمــوا أبقــواهلم فينــا، فتعــايل أن نصــّد  ملــنهم، و 

 بعد  لك ملا اجرتحنا من إمث. جنعلهم يرون مرار  اإلمث فينا، و نتوب

                                                        
 )لسان العرب(. ت ؤا :مج  التَوأ  -17
ــّنّ  أثــرا  ابلغــا  و لــ  مــن خــال  وجــود املفارقــات اللغويــة  كعــن املعــاين إاّل بــ اد  اعتبــار تــرت  مبــا أّن البيــان ال ينفصــل -16 يف ال

ابـن أيـد حمّمـد بـن حمّمـد بـن حممـود الـي تضـف  إلـی الـّنّ  مسـحة مجاليـة ت ـري انتبـاه القـارئ. انظـر شـرح التل ـي ، والصنائ  البديعية 
 ،املنشـأ  العاّمـة للنشـر والتوزيـ  واإلعـالن، طـرابلس: 2987-هــ2791البابرة، حتقي  حمّمد مصطفی رمضان صـوفي ، الطبعـة األولـی، 

647. 
 .775:جواهر البالغة -15
 من أحسن متممات البالغة.« ثقة ابلعفو » هو معنی مطرو  للقدماء لنن زاد في  زاد  وهو قول  الصفدي:قا   -14
واالجابـة عـن سـؤا  م يسـأل .وإما  مـل كـال  املـتنلم علـ  غـري مـا كـان يقصـد  :إمـا بـرتك ُسـؤل  :علـ  حنـوين وهو يستعمل -13
 .729أو يقصد ه ا املع .انظر جواهر البالغة: ؤا ،تنبيها  عل  أن  كان ينبغ  ل  أن يسأ  ه ا الس ويريد،
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 (18)فقول :لوبعب الظّن إمثل في  اقتبا  من قول  تعاىل:لاجتنبوا ك ريا من الظنِّ إنَّ بعَب الظنِّ إمثل
املــتنلم علــ  صــحَّة  يــوردويف هــ ه األبيــات ال الثــة أيضــا نشــاهد صــناعة املــ ه  النالمــ ، وهــو أن 

تنـون املقـدمات بعـد تسـليمها مسـتل مة للمطلـوب كقولـ  دعواه ُحجَّة قاطعة مسلمة عنـد امل اطـ ، أبن 
  (19)تعاىل )لو كان فيهما آهلة إال ي لفسدات(.

ل مبن لـة حجـة قاطعـة مسـّلمة عنـد امل اطـ . ويف هـ ا القـو   تـوبُ فينا ُمرَُّه ونَ  اإلمثِّ  منَ  همُ ير نُ لِّ  فقول :ل
لطيــف أبن ينظــر نظــرا  يشــتمل علــی  أيضــا  حســن تعليــل، وهــو أن يــّدع  لوصــف عّلــة  مناســبة لــ  ابعتبــار

 . (71)لطف ودّقة غري حقيقّ ، أي ال ي ون ما اعُترب عّلة ل  يف الواق 
ل حتّقـ  اإلمث مـن خـال  ملـّن النـا  فيهمـا بسـب  العالقـات االّرمـة؛ فـالواق  الشـعري فالشاعر هنا يعلّـ

  بعُد، ول ن قد التجأ الشاعر  يتحقّ هو أّن حتّق  اإلمث منوط ابرت اب  حّقا  واملفرو  أن ارت اب االر  م
 إلی ه ا التعليل توّسعا  يف املعنی وإضفاء لوٍن جديد علی شعرية البيت. 

 ]جم وء الرمل[وقد أخ ه ابن منظور من قو  القائل إ  يقو :
 قالالالالالالالالالالالالالالالالالم  بنالالالالالالالالالالالالالالالالالا تءفالالالالالالالالالالالالالالالالالدي ء  فسالالالالالالالالالالالالالالالالالي

 كالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم  اي حبيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليب  یيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشل
 

 جنعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ى الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ي ينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
 أيثُ ال ائالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُ  يينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 

 ]البحر املنسرح[و  األّو :وأخ ه ه ا من ق
الالالالالالالالالالا  نالالالالالالالالالال  ی  مالالالالالالالالالالا أ الالالالالالالالالالسء ال أ الالالالالالالالالالسء قوهلء

  من   ا   بنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ي لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُت هلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 ي لالالالالالالالالالالُت هلالالالالالالالالالالا نقالالالالالالالالالالالت  ملالالالالالالالالالالاذا تالالالالالالالالالالر 

 

  حيءالالالالالالالالالالال ء إن  الو الالالالالالالالالالالا ء قالالالالالالالالالالالد علىمالالالالالالالالالالالوا 
 هالالالالالال  لالالالالالال ى اي هنالالالالالالُد يف الالالالالالال ي زءعءمالالالالالالوا
 كالالالالالالالالالالالاليم تضالالالالالالالالالالالالي ء الظنالالالالالالالالالالالالوُن  الالالالالالالالالالالالالرالن ءمُ 

 

حيلـة يف االنعتـا  مـن هـ ه األزمـة  فقول :لهل لك ا هند يف الـ ي زعمـوال أي هـل لـك مـن فنـر  أو
 حي  إن النّما  راح ينشر بن النا  أخبار عالقاتنا.

 وقول :لترىل عل  تقدير حر  النداء أي ا فال .
  ويف قولــ :ليف الــ ي زعمــوال فــّن االكتفــاء أي زعمــوا أبننــا علــ  صــلة وعالقــة وطيد ،ويوجــد يف قولــ :ل

احلنيم حي  إن  أجا ا بغري ما ترتقّب . وفضال  عن  لك في  حسن  ل األسلوبكيال تضيَ  الظنوُن والتـَُّهمُ 
؛ حي  إن  يرى وج  الـت ل  مـن وشـاية النـا  هـو «   ال تضي  الظنون والّتهم»التعليل حي  يقو : 

حتقي  ما ملنوا يف عالقا ما الودية، ولنن الواق  وتلف عن الوج  امل كور فـالواق  هـو إزاحـة الشـبهة عمـا 
عالقتهمــا، ولــيس التأكيــد عليهــا فالشــاعر قــد عمــد إىل هــ ا التعليــل ملــا فيــ  مــن وجــ  بالغــ  ي ــري ملنــوا يف 

 انتباه القارئ.
 ]البحر السري [:أيضا قا  متغ الو 

 ابهللى إن  ُجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزتء بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوادي األراك  
الالالالالالالالهى  یابعالالالالالالالال   إلالالالالالالالال  اململالالالالالالالالوكى مالالالالالالالالت  بعضى

  قبالبلءالالالالالالالالالالالت  أغصالالالالالالالالالالالا ُُه اخُلضالالالالالالالالالالالُر يالالالالالالالالالالالاك   
الالالالالالالالالالالالالالال ين  للاى يالالالالالالالالالالالالالالالش     (13)واك  مالالالالالالالالالالالالالالالا يل سى

                                                        
 .21:احلجرات -18
 .715البالغة: جواهر -19
 .182:خمتصر املعاين -71
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نشدتك ابلل إن قطعت البوادي الي تن ر فيها شجر األراك،فإ ا دنوت مـن فروعهـا اخلضـر الناضـر ، 
 وكأهنا قد قّبلت فمك، فأرسل إيّل من بعب فروع  لك األراك، فإين وي ما يل غريك يتين بسواك من .

سـتعار  التش يصـية، اجلمالية الشعرية تظهر واضـحة يف قولـ :لقّبلت أغصـان  فـاكل حيـ  اسـت د  اال
فأعط  ل غصان صفة من الصفات اإلنسانية، وأودع صيالـ  فيهـا روح احليـا  لنـ  يتمتّـ  تصـويره ابحلركـة 

 واحليوية.
كما يف قول :لسواكل وه  تورية مرشحة حي   كر ما يالئم املع  القري  (71)وأيضا استعمل التورية 

 راد من  املع  البعيد وهولغريكل.لبوادي األراك لفالسواك يّت   من أغصان ، وامل
ومن خال  دراسة ه ه األبيات املتنـاثر  يف بطـون النتـ  مينـن أن نسـتنت  أن ابـن منظـور كـان يـنظم 
علــ  شــاكلة شــعراء عصــره، فجـــاءت ألفاملــ  ســهلة ع بــة تنســاب انســـيااب وتقــرتب مــن لغــة عامــة النـــا  

صّبها يف قوال  شعرية معهـود  علـ  وفـ  مقتضـيات وأ واقهم، وإهنا تناس  املعاين الي ختتل  يف صدره ف
عصره، ومن جهة أخرى إن  مول  ابلبدي ، وين ر من صـنائع  اللفظيـة واملعنويـة، فهـ  تعـّد مـن خصائصـ  
الشـــعرية م ـــل كـــل شـــاعر عـــاش يف العصـــر اململـــوك  واالحنطـــاط،إال أن ك ـــر  املـــاء يف شـــعره، و اإلجيـــاز يف 

ّي ت  عن ك ري من الشـعراء الـ ين أوغلـوا يف اإل ـا  بسـب  االسـت دا  املفـرط أسلوب  و الدقة يف تعبريه ما م
 للصنائ  اللفظية دون االهتما  ابالاسن املعنوية والبالغة الشعرية. 

 المبحث الثاني .6

 :أثر الّتشّيع عند ابن منظور -أ 
ا  الـدين، القاض  املنشـیء، مجـ» يف م ه  ابن منظور، فقا  عن  ابن العماد:  العلماء فقد اختلف

 .(77)« حّدث مبصر ودمش ، واختصر اتريخ ابن عساكر، ول  نظم وشعر، وفي  شائبة التشي  
« خمتصـر اتريـخ دمشـ  » ، روی ]ابن منظور[ حدي  الوالية يف «نفحات األزهار » وقا  صاح  

--قا  بريد : غ وت م  عل  إلی مين فرأيـت منـ  جفـو ، فقـدمت علـی رسـو  ي » حي  قا : 
يتغري، فقا : ا بريد ، ألسُت أولی ابملـؤمنن مـن  --كرت عليا  فتنقصت ، فرأيت وج  رسو  ي ف  

 (75).(76)« من كنت مواله فعل  مواله»أنفسهم؟ فقلت: بلی ا رسو  ي، قا : 

                                                                                                                                            
 :5، والــوايف ابلوفيــات 134 :، وننــت اهلميــان يف ننــت العميــان146 :6،والــدرر النامنــة 61- 79 :6 فــوات الوفيــات -72

73 – 78. 
  ل  معنيان قري  وبعيد اعتمادا عل  قرينة خفيـة، وهـ  ضـرابن األوىل جمـرد  وهـ  اإليها  أيضا،و هو أن يطل  لف وتسم  -71

معنــاه البعيـد، وهــو اســتوىل وم  فإنـ  أراد ابســتوى علـ  العــرش اســتوى  الــرينوالتوريـة الــي ال جتـام  شــيئا ممــا يالئـم املعــ  القريــ  حنـ
السـماء حنـو ل انية مرشـحة وهـ  الـي جتـام  شـيئا ممـا يالئـم املعـ  القريـ يقرن ب  شـ ء ممـا يالئـم املعـ  القريـ  الـ ي هـو االسـتقرار،وا

أراد ابأليدي معناه البعيد، وهو القدر ، وقد قرن هلا ما يالئم املع  القري  ال ي هو اجلارية امل صوصة وهو قولـ  بنيناهـا  بنيناها أبيد
 .132انظر خمتصر املعاين:.إ  البناء يالئم اليد

 .14 :4  ش رات ال ه -77
 .91 :24 نفحات األزهار -76
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ويف مقدمة اللسان نقال  عن املقري ي، يقو : ان ابن منظور كان شافعيا ، وكان ه ا يعين أن يـرتجم لـ  
ج الـــدين الســـبن  يف طبقاتـــ ، وابـــن منظـــور أســـتا  والـــده، ولننّـــا م جنـــد البـــن منظـــور  كـــرا  يف صـــفات ات

 (74)الشافعية لتاج الدين السبن .
أن ابــن منظــور شــيع  كمــا صــرح بــ  يف مــاد  وصــ  وشــهد بــ  الســيوط  « ال ريعــة » وقــا  صــاح  

السـيوط : ] كـان عنـده تشـي  ، (73)بالصفدي:كان فاضال وعنده تشّي  بال رفـوحممد بن الشاكر. قا  
 .(78)بال رفب وخمتصرات  مخسمائة جملد...[

، ولننـ   أهـل بيتـعلـ  و السيوط  لتشي  بال رفب ل يد  علـ  أنـ  يتشـّي  يف حبـ  ل الصفدي و قو ف
شـأ  ومن لـة،كما  --ال يرفب خالفة ال الثة،بل يقبل خالفتهم وجيعلهم يف رتبة أقل من اإلما  عل  

علـ  سـائر اخللفاء،كمـا  --ت لة م ل ابن أي احلديد املعت يل حي  كـان يعتقـد بتفيضـل علـ  عند املع
 .(79)ل املفضو  عل  الفاضل حلنمة اقتضاها التنليفليف قول :لاحلمد ي ال ي فضّ 

 وقا  أيضا مبدا عن معتقده يف قصيدت  العينية العصماء:]البحر النامل[
  رأيالالالالالالالالالالالالُت ديالالالالالالالالالالالالتء االعرالالالالالالالالالالالالزا ى  إ بالالالالالالالالالالالالين

 

الالالالالي  ُ    (40)ألجلالالالالال ء أهالالالالالوى كالالالالال   مالالالالالت  يرءشء
 

ــ   فإنــ  يــرى مــ ه  املعت لــة مــ ه  احلــ ، و يف نفــس الوقــت ال يــبغب مــن اخّتــ  التشــي  مــ هبا، حلّب
 . --ومواالت  لعل  

ومهمــا ينــن مــن أمــر فــإن ابــن منظــور م يصــرّح يف كتبــ  علــ  ك ر ــا مبعتقــده؛ ولــ لك تضــاربت اآلراء 
 تســمح لــ  إبملهــار مــا يعتنــ  مــن مــ ه  بســب  األغلبيــة مــن أبنــاء العامــة، أو فيــ ،ورمبا الظــرو  آنــ اك م

بسب  السلطة السنية احلاكمة الي كانت تنا  من الشيعة أبنواع األ ى وما إىل  لك مـا جعلتـ  أن ينـتم 
 م هب  صو  من الضرر تقية.

 «:لسان العرب»أدّلة على تشّيعه من خالل كتابه  -ب 
ان العـرب وتصـّفح صـفحات  يواجـ  أن ابـن منظـور عنـده اهتمامـا ابلغـا من    يف مطاوي كتـاب لسـ

ابلرواات النبوية الشريفة واألئمة عليهم السال ،وه  ملاهر  حمسوسة يف أغلـ  أبوابـ  اللغويـة، فهـو لـاو  
ن من خال   كر الرواات أن يبـّن معـ  املفـرد ،ويف احلقيقـة أهنـا مبن لـة األم لـة والشـواهد علـ  مـا يـ كر مـ

مواد لغوية تساعد القـارئ علـ  الفهـم الـدقي  للمفـرد ، وتعطيـ  صـور  واضـحة السـتعماال ا امل تلفـة عنـد 
 أهل البيت ال ين يعّدون من بلغاء العرب األقحاح.

                                                                                                                                            
 – 92 :24وهنــاك رواات أخــر قــد  كرهــا ابــن منظــور يف خمتصــره مــا يــنّم عــن تشــيع  فراجعهــا يف نفحــات األزهــار  :أقــو  -75

93. 
 .8 :2 مقدمة اللسان -74
 .73:5ابلوفيات الوايف -73
 .718 :28 ال ريعة -78
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، يقو : «أهل»يف ماد  ومن مجلة تلك الرواات الي توّكد تشيع ، واهتمام  برواات أهل البيت قول :
نـا  بــ ، وأهــل بيــت النـيب صــلی ي عليــ  ]و آلــ [ وسـّلم: أزواجــ  وبناتــ  وصــهره، وأهـل الرجــل: أخــّ  الل

 (62).ل--وأعين عليا  
هل الرجل أهنم يعتقدون أبن أل هل العامة،أي أي الشيعة وينف  ر أيساند ر  تعليق  عل  لغة لأهلل نإف

 يشمل أزواج  فحس ،وما  كره ابن منظور عل  خال  معتقدهم.
 (61)وقيل: عرتت : األقربون، وهم أوالده وعلّ  وأوالده.، «عرت»ويف ماد  

،وم يـ كر أن هملابلتعريـف املصـطلح عنـد العـرت  الشـيعة حيـ  عـّر  لمـا  هـ  إليـ  وه ا أيضا يؤيّد 
 .--أوالده املعصومن وعل  و  يف فاطمة من عرتت ، فحصرهمأو عشريت  أزواج  

من  : »--التاب  اال ، وقا  أبوالعبا  يف قول   ، ينقل عن ابن األعراي: الويلّ «ويل»ويف ماد  
 (67)«.كنت مواله فعل  مواله، أي من أحبين وتواّلين فليتوّل 

 .-- كر حدي  الغدير واالستشهاد ب  دليل واضح عل  مواالت  لعل   نّ إف
 (66)ويوالوهنم. --، قو   يهوون هوی عرت  النيب «شي »ويف ماد  

تاح عاشور بعد استعرا  ه ا املقط  األخري: لوإ ا كان الشيعة هم الـ ين قا  الدكتور سعيد عبد الف
 (65)يهوون هوی عرت  النيب ويوالوهنم فمن من املسلمن يرفب أن ينون شيعيا ل.

-، والوصــية: مــا أوصــت بــ ، ومسّيــت وصــية التصــاهلا أبمــر امليــت، وقيــل لعلــ  «وصــ  » ويف مــاد  
وسـبب  ومَستـ ، قلـت: كـّر  ي  --نسـ  سـيد  رسـو  ي وصّ  التصا  نسب  وسبب  ومَست  ب -

وجه  أمري املؤمنن عل  وسلم علي ، ه ه صفات  عند السلف الصاحل رض  ي عنهم، ويقو  فيـ  غـريهم: 
 (64)لوال دعابة في .

بعـد التعـريب ملـن  مامية،والسـيمامن معتقـدات الشـيعة اإل --عتقاد بوصاية عل  وال ري  أن اال
ابـن منظـور مـن  اتفعـدّ عمرو بن العاص حي  أخ ه من عمر بن اخلطـاب وهو قو   وال دعابة في ،قا :ل

 فضمري لهمل يرج  اىل السلف الصاحل. غري السلف الصاحل حي  قا :لويقو  في  غريهمل
والــدليل علــ   لــك مــا ورد يف هنــ  البالغــة حيــ  قــا  أمــري املؤمنن:لعجبــا البــن النابغــة! يــ عم ألهــل 

..ل وعمرو ابن العاص إمنا أخ ها عـن عمـر بـن (63)أّن يّف دعابة، وأين امرؤ تلعابة، أعافس وأمار  الشا 
 . (68)اخلطاب لقول  ملاّ ع   عل  است الف : لل أبوك لوال دعابة فيك

                                                        
 .19 :22 لسان العرب -62
 .578 :6 نفس املصدر -61
 .622 :25 نفس املصدر -67
 .228 :8 نفس املصدر -66
 .29 :أهل السنة الشيعة هم -65
 .796 :25 لسان العرب -64
 ة:مالعبة النساء.املالعبة أيضا،واملمارس:التاء وكسرها:الن ري اللع  واملرح، واملعافسة التلعابة، فتح -63
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وقــد  كــر ابــن منظــور يف موضــ  آخــر كــال  عمــر يف مــاد  )د ع ب( حيــ  قــا :لويف حــدي  عمــر، 
 .(69)ا : لوال دعابة في و كر ل  عل  لل الفة، فق

مس  ب لك ألن  كان يعلم مـن جيحـد بعـده  --، والناملم: موسی بن جعفر «كظم » ويف ماد  
إمامت ، وينظم غيظ  عليهم، وقد مّس  السم يف سب  مترات، مات يف حبس سندي بن شاهك من عّما  

 .(51)هارون الرشيد
لقب  و صفت  وموطن  --موس  بن جعفر ما  و دليل عل  أن  يعر  اإل وه ه الرواية خري شاهد

 ما  واالعتقاد بواليت . ع  ألخبار ما جيري عل  اإلعن تتبّ  ينمّ ما شهادت  وه ا 
البــن األثــري روايــة « النهايــة » مــن كتــاب  --، يــروي عــن جعفــر الصــاد  « عــ ع » ويف مــاد  

 .(52)«ال  ال لّبنا أهل البيت امل ع ع، قالوا: وما امل ع ع؟ قا : ولد »وه : 
يرويها عـن   ل ه ه الرواية اليم، وال سيما --وه ا ما يدّ  علی اهتمام  أبحادي  أهل البيت 

طهـــار  املولـــد عّمـــن   تنفـــحيـــ  إهنـــا ، --تؤكـــد علـــی حّبـــ  ألهـــل البيـــت و  رئـــيس املـــ ه  الشـــيع ،
 يبغضهم.

َنــــــ  وال :ال لّبنــــــا اللُّ --حيــــــ  يقــــــو :لو يف حــــــدي  أهــــــل البيــــــت «حــــــيس»وم لــــــ  يف مــــــاد  
 .(51)االيو ،ابن األثري:االيو  ال ي أبوه عبد و أّم  أمة،كأن  مأخو  من احليس

-فـــاللَُّن  هـــو األيـــ  اللئـــيم، ومـــن املفـــرو  مـــن ينـــون علـــ  هـــ ه الصـــفة أن ال لـــّ  آ  الرســـو  
 ، و ينون من أسفل السافلن نسبا وحسبا،ولل در الشاعر حي  يقو :-

 ه يءنضالالالالالالالالالالالال ُ  كالالالالالالالالالالالال ن إانء  ابلالالالالالالالالالالالال ي ييالالالالالالالالالالالال  
 

يف مظـان النتـ  الروائيـة، --وه ه الرواية كأختها السـابقة تـدّ  علـ  تتّبعـ  لـرواات أهـل البيـت 
والســـيما الـــرواات الـــي فحواهـــا يـــنّم عـــن والء وحـــّ  صـــاد ،و بغـــب مـــن يعـــاديهم واتصـــافهم ابلـــد ء  

 واحلقار .
 الخاتمة .3

وحرّي ابلباح ن أن يدرسوا نتاج  العلمـ   بنان،ابن منظور من األدابء واللغوين ال ين يشار إليهم ابل
واألدي دراسة متأنية خدمة للرتاث العري، وتقديرا البن املنظور ال ي قض  عمـره يف سـبيل إحيـاء العربيـة 

  حاولـت هـ ه الدراسـة بعـد تسـلي  الضـوء علـحرصا عليها من التلف والضياع، و من هـ ا املنطلـ  فقـد 
موسوعت  لسان العرب أن تنشـف الل ـا  عـن بعـب اخلفـاا واجلوانـ  املبهمـة  سري  حيات  وشعره القليل و

من ش صيت  األدبية والدينية، و توّصلت ه ه الدراسة إىل نتائ  مهمة ه : أن  م ينن يف نتاج  العلم  
د واألدي وال سيما لسان العرب  قال ملعلومات من سبق  من العلماء واألدابء فحس  بل كان حمّققا ، وق
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ـــــــار و األنســـــــاب  ـــــــوادر، واألخب ـــــــل، والقـــــــراءات والغريـــــــ ، والن ـــــــري مـــــــن هلجـــــــات القبائ ـــــــ  الن  وقـــــــف عل
والرتاجم،فأصبح كتابـ  بـ لك منتمـل البنـاء موسـوعيا حقيقـا ابالنتفـاع، و مـن خـال  دراسـة مـا تبّقـ  مـن 

ة إال أن شـعره شعره عل  رغم قلت  اّتضح أن  كان ينس  عل  منوا  شعراء عصـره مهتّمـا ابلصـنائ  البديعيـ
يتمّي  ابلرّقة وك ر  املاء، و اإلجياز يف األسلوب و الدقة يف التعبـري، وأخـريا  أن ابـن منظـور شـيعّ  علـ  رغـم 
تضــارب اآلراء يف م هبــ ، فقــد أثبتــت الدراســة تشــيـَُّع  مــن خــال  مناقشــة تعليقاتــ  علــ  املــواد اللغويــة أو 

ا بعب الشواهد الروائية الي تنّم عـن والئـ  ألهـل البيـت شرحها يف كتاب  للسان العربلحي  ي كر أثناءه
، فإنّــ  ينظــر إلــی القضــاا اللغويــة نظــر  علميّــة  تــة بعيــد  عــن روح التعّصــ  والطائفيــة؛ فلــ لك --

أصبح عمل  يف متناو  أيدي  اّفة املسلمن، وم ينونوا يف غنی  عن  تاب  حي  م نَر أحدا  قـد استشـ ل 
 صّيت .علي  أو انتقد ش 

 المصادر والمراج  .4

لبنــان، الطبعــة اخلامســة، ســنة  –خــري الــدين ال ركلــ ، الناشــر: دار العلــم للماليــن، بــريوت  األعــال ، -
  . 2981مايو  –الطب : أار 

أعيــــــان الشــــــيعة، الســــــيد حمســــــن األمــــــن، حتقيــــــ  وختــــــري : حســــــن األمــــــن، الناشــــــر: دار التعــــــار   -
  . 2987 – 2617 لبنان، سنة الطب  –للمطبوعات، بريوت 

بـــن معجـــم العــــن ولســـان العــــرب، الـــدكتور زهــــري حممـــد العــــرود، جملـــة اجلامعــــة اإلســـالمية للبحــــوث  -
 .1127األردن، اجمللد احلادي والعشرون، العدد ال اين،يونيو-اإلنسانية جامعة عجلون الوطنية 

قي  و توثيـــ : الـــدكتور جـــواهر البالغـــة يف املعـــاين والبيـــان والبـــدي ، الســـيد أيـــد اهلـــامش ، ضـــب  وتـــد -
  .2999يوسف الصميل ، بريوت: املنتبة العصرية، سنة الطب  

الــدرر النامنــة يف أعيــان املائــة ال امنــة، شــهاب الــدين أيــد بــن علــ  الشــهري اببــن حجــر العســقالين،  -
 لبنان. –الناشر: دار إحياء الرتاث العري، بريوت 

طهران، الطبعة األولی،  –، املطبعة: ااپ ان  جملس الطهراين كل ريعة إلی تصانيف الشيعة، آغا ب ر ا -
  . 2957 – 2736سنة الطب  

الروضـــــة امل تـــــار  )شـــــرح قصـــــائد العلـــــوات الســـــب (، ابـــــن أي احلديـــــد املعتـــــ يل، مؤسســـــة األعلمـــــ   -
 لبنان.-للمطبوعات، بريوت

عرقسوســـ ، ســـري أعـــال  النـــبالء، الـــ هيب، حتقيـــ  وختـــري  وتعليـــ : شـــعي  األرنـــؤوط، حممـــد نعـــيم ال -
  . 2997 – 2627لبنان، الطبعة التاسعة، سنة الطب   –الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

ش رات ال ه  يف أخبار من  ه ، أبو الفالح عبد احلّ  بن العماد احلنبلـ ، الناشـر: دار النتـ   -
 لبنان. –العلمية، بريوت 

رمضـان صـوفي ،  یحمّمد مصـطف :قي بن أيد البابرة، حتحمّمد بن حمّمد بن حممود  ،شرح التل ي  -
 . 9991-هـ9192 سنة الطب  ،یالطبعة األول ،املنشأ  العاّمة للنشر والتوزي  واإلعالن، طرابلس
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، ابن أي احلديد املعت يل، حتقي : حممد أبوالفضل إبراهيم، الناشر:دار إحياء النت  شرح هن  البالغة -
  .2959-ش2738األوىل، سنة الطب  عيس  الباي احلليب وشركاه، الطبعة –العربية 

 إيران. –الشيعة هم أهل السنة، الدكتور التيجاين، الناشر: مؤسسة أنصاران للطباعة والنشر، قم  -
فــوات الوفيــات، ابــن شــاكر النتــيب، حتقيــ : علــ  حممــد بــن يعــو  ي/ عــاد  أيــد عبــد املوجــود،  -

  . 1111لمية، سنة الطب  لبنان، الطبعة األولی، الناشر: دار النت  الع –بريوت 
لسان العرب، ابن منظور، نّسق  وعّل  عليـ  علـ  شـريي، الطبعـة األولـی، الناشـر: دار إحيـاء الـرتاث  -

 لبنان. –العري، بريوت 
خمتصــــــر املعاين،ســـــــعد الـــــــدين التفتازاين،الطبعـــــــة األوىل، الناشــــــر دار الفنـــــــر، قم:قد ،ســـــــنة الطبـــــــ   -
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   اإلطار القانوني إلتفاق التحكيم اإللكتروني

The Legal framework of the electronic arbitration 

agreement 
               Assist. Lect. Safa'a I. Wassmi(1)اسماعيل وسمي  م.م صفاء

 الملخص 

إن للتطـورات التقنيـة أثرهـا يف تطــور حالـة إبـرا  العقــود الدوليـة واالنتقـا   ــا مـن طابعهـا التقليــدي إىل 
نـري حنـو اإللنرتوين وه ا احلا  ساهم يف إحداث الن ري من التحوالت يف الفنر القانوين بعد ان اجت  التف

تسوية املنازعات النامجة عـن هـ ه العقـود مـن خـال  آليـات تقـو  علـ   ات التقنيـة املسـت دمة يف إبرامهـا 
 لك إن ه ا األخري في  من اخلصـائ  الـي متنـن األطـرا  مـن ومنها االتفا  عل  التحنيم اإللنرتوين، 

ا  علـ  التحنـيم اإللنـرتوين حل خالفا م بشنل سري وسري  ومنحهم مرونة اك ر، وب لك أصبح االتفـ
نظاما بديال  عن القضاء، وعندما تتج  إراد  األطرا  صوب التحنيم اإللنرتوين سواء يف صور  شرط أو 

 .مشارطة التحنيم فأن  لتاج إىل أن تراع  في  شروط  املوضوعية والشنلية
Abstract 
The technical developments impact on the evolution of the case of the 

conclusion of international contracts and move them out of the traditional 

character to mail this case helped bring a lot of shifts in legal thought after 

he went thinking about disputes arising from these contracts settled 

through mechanisms based on a technical Almstkhaddh at the conclusion 

of this contracts, including the agreement on arbitration-mail, so that the 
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latter the characteristics that enable the parties to resolve their differences 

privately, fast, and give them more flexibility, so that the agreement to 

arbitrate-mail has become a system a substitute for the judiciary, and when 

moving the will of the parties towards electronic arbitration, whether in the 

form of a condition or arbitration stipulation it needs to take into account 

the objective and formal conditions.  

 المقدمة

ان ال ور  املعلوماتية، هـ  الظـاهر  الـي تعـّم عـام اليـو ، وابـرز مقوما ـا هـ  شـبنة االنرتنـت والـي تقـو  
عل  اسـت دا  احلواسـي  اآلليـة املرتبطـة ببعضـها عامليـا، وقـد شـهدت االعـوا  القليلـة املاضـية منـوا   سـريعا   

عد ت ايد مست دميها، اىل احلد ال ي اصبحت توفر امنانيـات متعـدد  ويف جمـاالت خمتلفـة هل ه الشبنة ب
ومنهـــا اجملـــا  القـــانوين، فأصـــبح ابالمنـــان ابـــرا  العقـــود واملعـــامالت القانونيـــة املدنيـــة والتجاريـــة يف الوســـ  

 ة ما.االلنرتوين وال ي يتسم أبن  وس  غري حمدد جغرافيا  كما ان  الينتم  اىل اقليم دول

 وأسباب أختياره أهمية البحث 

ترتــ  علــ  عصــر املعلوماتيــة ملهــور صــيو جديــد  للتعامــل االلنــرتوين أبرزهــا مــايعر  بعقــود التجــار  
االلنرتونيـة، وهــ  عقــود تــرب  عــن بعـد بــن طــرفن عــن طريــ  االنرتنــت، والعقـد  ــ ه الصــفة قــد ي ــري ن اعــا  

 ه او عند انقضائ . فعندما ي ار ن اع يف م ل ه ه العقود الي ترب  معينا  سواء يف مرحلة ابرا  العقد او تنفي
رغ  األطرا  يف حلها ب ات الطريقة، وهنا لتـاج االمـر اىل البحـ  عـن توتنف  يف العام االفرتاض ، قد 

وســائل معينــة يُــرتنن اليهــا لفــب النــ اع بــن الطــرفن، ومنهــا التحنــيم األلنــرتوين بوصــف  احــدى الوســائل 
يلة عن القضاء وال ي يسهم يف حل املشاكل النامجة عن االتفاقات الي ترب  بواسطة شبنة االنرتنـت البد

نظرا  للمـ اا املهمـة الـي يتمتـ   ـا مـن حيـ  السـرية يف اجـراء املعاملـة، والسـرعة يف حسـم املنازعـات، فهـو 
ا يسـاعد يف عمليـة التبـاد  الـدويل، اليتطل  التواجـد املـادي ألطرافـ  ألنـ  يـتم عـرب الوسـاطة االلنرتونيـة ممـ

  ن حلسم املنازعات.هو املال  ال ي يلجأ الي  الطرفا و  ا اصبح االتفا  عل  التحنيم االلنرتوين
 مشكلة البحث:

ان اللجـــوء اىل التحنـــيم اإللنـــرتوين مي ـــل الوســـيلة الطبيعيـــة حلـــل منازعـــات التجـــار  اإللنرتونيـــة،اال ان 
نــيم اإللنــرتوين الجتعلــ  دائمــا   يف منــأى عــن العقبــات أو املشــاكل القانونيــة ســواء األتيــة الــي يفرزهــا التح

وق  بصور  شرط التحنيم ال ي يرد عاد    كبند من بنود عقد معن، أو يف صور  مشـارطة التحنـيم وهـو 
قـانوين اتفا  يل   مبقتضاه أطـرا  نـ اع معـن قـائم إبخضـاع  للتحنـيم، وإ  ان عنـوان   نـا، هـو االطـار ال

 إلتفا  التحنيم اإللنرتوين فقصد  من  معاجلة مشنلتن وتا:
 ماهية الشروط املوضوعية والشنلية الي هلا ارتباط بصحة اتفا  التحنيم. -
 القانون الواج  التطبي  عل  اتفا  التحنيم. -



 
 

624 

 13 :العدد

 

 منهجية البحث: 

عات الوطنيـة واإلشـار  اىل مقـارن، ابلنظـر اىل موقـف بعـب التشـري، حتليلـ  منه  اىل دراستنا يف ننحو
مشـــروع قـــانون التحنـــيم العراقـــ  واالتفاقيـــات الدوليـــة امل تلفـــة، وحيـــ  ان جـــدوى اللجـــوء اىل التحنـــيم 
اإللنـــرتوين يتطلـــ  اعتمـــاد قواعـــد وأنظمـــة قانونيـــة ترعـــ  العمليـــة التحنيميـــة بناملهـــا اال أن نطـــا    نـــا 

 لنرتوين دون دراسة القواعد املتعلقة إبجراءات .يتحدد بدراسة القواعد املتعلقة إبتفا  التحنيم اإل
 خطة البحث:

وترتيبــا   علــ  ماتقــد ، نــوزع دراســتنا علــ  مبح ــن نعــر  يف األو  اىل انعقــاد االتفــا  علــ  التحنــيم 
اإللنــرتوين وحنــاو  التعــر  مــن خاللــ  علــ  آليــة انعقــاد االتفــا  يف التحنــيم اإللنــرتوين مــ  التطــر  اىل 

، ماتعل  منها أبطرا  التحنيم، وما تعل  منهـا بشـنل اتفـا  التحنـيم االلنـرتوين، وهـ ا شروط االنعقاد
اهلد  يتحق  بعد تقسيم ه ا املبح  اىل مطلبن يف االو  سنبح  يف شروط االنعقاد اخلاصة أبطرا  

 .التحنيم االلنرتوين ويف املطل  ال اين سنبح  يف الشروط الشنلية إلتفا  التحنيم اإللنرتوين
أمــا املبحــ  ال ــاين فينــون حتــت عنــوان حمتــوى اتفــا  التحنــيم اإللنــرتوين بوصــف  األســا  يف حســم 
املنازعــات، وحيــ  ان االطــار التحنيمــ  يعتمــد علــ  اإلراد  لــ ا ســو  نــربز دورهــا بعــد أن نقســم هــ ا 

ل اين سنبح  املبح  اىل مطلبن، يف املطل  األو  سنبح  يف تعين االنمة التحنيمية، ويف املطل  ا
 يف تعين القانون الواج  التطبي . 

 المبحث األول: انعقاد االتفاق على التحكيم اإللكتروني

التحنــيم يقــو  أساســا  علــ  اتفــا  يعقــد بــن طــرفن أو أك ــر، ومقتضــ  هــ ا االتفــا  أن يقــرر أطرافــ  
ملمنــن أن نصــاد  عقــدا  اللجــوء اىل التحنــيم لتســوية ماقــد ي ــور بيــنهم مــن ن اعــات يولــدها العقــد فمــن ا

دوليا  قد اجتهـت اراد  أطرافـ  بشـأن املنازعـات الـي ولفهـا العقـد صـوب التحنـيم، وحيـ  ان أصـل وقـوا  
التحينم هو االتفا  بن جانبن فه ا يعين أنـ  عقـد، وهـ ا العقـد يتطلـ  حتديـد الوسـيلة الـي تقضـ   ـا 

حيـــة الواقعيـــة مســـتقال  يف وجـــوده، وحيـــ  ان اتفـــا  املنازعـــات، لـــ ا فـــإن اتفـــا  التحنـــيم ال ية مـــن النا
، يتم ابرام  بواسطة شبنة االنرتنت فان ابرام    ه الصور  يضـف  عليـ  خصوصـية (1) التحنيم اإللنرتوين

معينة السيما فيما يتعل  بنيفية التعبري عن اراد  األطرا  ومدى اعتداد القانون   ا التعبري. وعلي  يتعن 
الشــروط الــي ينعقــد  ــا اتفــا  التحنــيم اإللنــرتوين، وينــون  لــك مــن خــال  البحــ  يف  علينــا أن حنــدد

(. الشروط اخلاصة أبطرا  التحنيم )مطل  أو (، وشروط أخرى تتعل  بشنل اإلتفا  )مطل   اثنِّ

                                                        
ية أو كليهمـا علـ  يعر  اتفا  التحنيم اإللنرتوين أبن  ل عقد يتالق  في  اجياب صادر من طـر  بطريقـة ش صـية أو بصـر  - 1

شبنة االتصاالت الدولية بقبو  مطاب  ل  صادر من طر  آخر ب ات الطريقة بقصد أن ليال اىل التحنـيم مجيـ  أو بعـب املنازعـات 
 ،ينظــر يف  لــك د. اينــا  اخلالــدي .الــي نشــأت أو مينــن أن تنشــأ بينهــا بشــأن عالقــة قانونيــة حمــدد  تعاقديــة كانــت أو غــري نعاقديــة ل

ـــة ،م اإللنـــرتوينالتحنـــي ـــراهيم .112ص ،1119 ،القـــاهر  ،دار النهضـــة العربي ـــد ممـــدوح اب ـــرا  العقـــد  ،ويف  ات املعـــ  ينظـــر د. خال اب
 .51ص ،1119 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،اإللنرتوين
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 املطلب األول: شروط اإلنعقاد الخاصة بأطراف التحكيم
تصاالت هلا صداها الواس  عل  التصرفات والعالقات لعل التطور اهلائل يف جما  التننولوجيا وعام اإل

الــي تــرب  بواســطت  وال ســيما يف جمــا  التجــار  اإللنرتونيــة، وهــ ا احلــا  أدى اىل ازداد احلاجــة لتحــدي  
األنظمة القانونية املتصلة  ا واستحداث القواعد القانونية الي تتناس  م  التقنيات والوسائل اإللنرتونيـة 

 التعاقد.  احلدي ة يف
واتفا  التحنيم اإللنرتوين يوق  بن طرفن غائبن، اليعر  أحدهم اآلخر، وقـد ينـون هـ ا اإلتفـا  
األو  املعقود بينهما، وابلتايل فإن تقرير االتفا    ا الشنل ي ري مشاكل تتعل  مبدى توافر الشـروط الـي 

ن أساســ  يف ابــرا  العقــد اإللنــرتوين مينــن يتطلبهــا هــ ا النــوع مــن العقــود ومنهــا مــايتعل  ابلرضــا فهــو ركــ
تلمــس وجـــوده مـــن خـــال  اقــرتان اإلجيـــاب ابلقبـــو  بوصـــف  االتــوى األو  لتنـــوين العقـــد اإللنـــرتوين، مـــ  
التــيقن مــن أن اســتمرار هــ ا العقــد اليقــف عنــد هــ ا الشــرط فقــ  بــل ينبغــ  التحقــ  مــن أهليــة أطرافــ ، 

ألثــره القــانوين ال بــد أن يصــدر مــن  ي أهليــة، ولبيــان كــل فإتفــا  التحنــيم حــىت ينــون صــحيحا  ومنتجــا  
 ه ا يتعن علينا أن نقسم ه ا املطل  اىل فرعن وعل  النحو اآلة:

 الفرع األو : االجياب والقبو  اإللنرتوين.

 الفرع ال اين: حتديد هوية أطرا  االتفا .
 الفرع األ  : االجياب  ال بو  اإللكت ين 

ارادة كل من املوج  والقابـل، كمـا تؤكـد  لـك القواعـد العامـة والتسـاؤ  الـ ي الرضا يتحق  بتطاب  
 يطرح هو هل ل  أثر يف العقد االلنرتوين؟ ه ا ماسنبح  عن  يف ه ا الفرع وبفقرتن وعل  النحو اآلة:

 أ ال : اإلجياب اإللكت ين
 فـإن ابـرا  اتفـا  التحنـيم وجود الرضا بشنل عا  يتحق  ابلتعبري عن اراد  كـل مـن الطـرفن، ومـن مث

 (7)اإللنرتوين عرب وسيلة شبنة املعلومات )االنرتنت(، هو املعرب احلقيق  للرضا من جهة موج  اإلجياب.

ه ا وان لف  االلنرتوين ا ا ما اضيفت اىل االجياب فاهنا التغـري مـن أصـل  املتم ـل يف معنـاه الـوارد يف 
االلنرتوين ابالجيـاب هـو للداللـة علـ  خاصـية الطريقـة أو الواسـطة النظرية العامة لإللت امات فارتباط لف  

الي مت  ا العقد، وعلي  يعر  االجياب بصفة عامة أبن  لالتعبري البات املنج  الصادر من احد املتعاقـدين 
 .(6)واملوج  اىل الطر  اآلخر بقصد احداث أثر قانوينل
لعقدي جي  أن ينون مفهومـا  وقاطعـا  وجازمـا  بوجـود واملع  ال ي يفهم من ه ا التعريف ان التعبري ا

 .(5) اراد  تتج  بشنل يقيين اىل احداث أثر قانوين
 ول ا جي  ان تتج  نية املوج  اىل ابرا  العقد مبجرد اقرتان القبو  ب  فهو ع   هنائ  عل  

                                                        
، 1111 ،مــانع ،، دار ال قافـة للنشــر والتوزيـ 2ط ،مصــادر احلقـو  الش صــية ،د. نـوري يــد خـاطر د. عـد ن الســرحان، -7

 .53ص
 .53ص ،مصدر ساب  ،د. نوري يد اخلاطر د. عد ن السرحان، -6
  261ص،1118 ،القاهر  ،دار النت  القانونية ،املستهلك يف التعاقد اإللنرتوين أسامة أيد بدر، ياية -5
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قدمة من املواق  التجارية . ويتم االجياب االلنرتوين ابلعديد من الطر ، منها العرو  امل(4)ابرا  العقد 
. وآليـة عمـل  لـك ينـون عنـدما يقـو  التـاجر بتغ يـة (3)عل  الشبنة، او املرسلة بواسطة الربيـد االلنـرتوين

. وهنـا نتسـاء  عـن مـدى اعتـداد القـانون (8)موقع  عل  الشبنة شـروط التعاقـد ومـن بينهـا شـرط التحنـيم
 ن تا:اجتاهارها اجيااب ؟ لالجابة هناك   ه االراد  ألعتبا
ا ا كـان العـر  املوجـ  مـن التـاجر عـرب شـبنة االنرتنـت أو الربيـد االلنـرتوين يسـتهد   :االجتـاه األو 

ش صا  أو أش اصا  معينن وكان مشتمال  للعناصر اجلوهرية للعقد املراد ابرام  )حتديد املبي ، ال من، ميعاد 
ال ا ا كان العر  ال ي قصـده التـاجر بـدون ارتبـاط  ا(9)التسليم، اخل......( فهنا ننون أما  اجياب ابت.

كــأن اللــدد املوجــ  مــد  إلجيابــ  مــا يعــين امنانيــة رجــوع املوجــ  عــن اجيابــ  ا ا طــرأ تغيــري علــ  أســعار 
 .(21)البضائ  أو ا ا ارتفعت اسعار اخلدمات الي اتف  عليها الطرفان نتيجة ازداد الطل  عليها

فة لالجتاه االو ، ا ا كان العر  املوج  من التاجر عرب شبنة االنرتنت أو مبفهو  امل ال :االجتاه ال اين
الربيــــد االلنــــرتوين يســــتهد  اش اصــــا  غــــري حمــــددين فم ــــل هــــ ا العــــر  المي ــــل اجيــــااب  وامنــــا جمــــرد دعــــو  
و للتفاو ، ألن  ا ا مت تنييف ه ا العر  اجيااب فأن  قد اليستطي  تلبية الطلبات مجيعهـا لنفـا  النميـة أ

تنون لدي  النمية كافية لنن ارتفعت أسعارها بعد االعالن وابلتايل تنييف العر  أبنـ  دعـو  للتفـاو  
 .(22)سو  متنن  من رفب الطلبات الي اليستطي  تلبيتها أو ينون يف تلبيتها ضرراَ علي  

لك و وضــ  عــن بعــد لــ ا فهــو غالبــا  مــاينون موجهــا  للمســته ان االجيــاب اإللنــرتوين هــو اجيــاب  ومبــا 
للقواعد اخلاصة  ماية املستهلك، منها االلت ا  ابالعال ، ومهلة الرتاج  عن العقد الي تعط  للمستهلك 
دون أن يعلل سب  تراجع ، ودون ان يلت   بدف  أي تعويب اىل املهين، وه ه الصور  التقطتها تشريعات 

طــت للمشــرتي يف أحــوا  معينــة احلــ  إبعــاد  دو  متعــدد ، فمــ ال  قــوانن الــوالات املتحــد  األمرينيــة أع
اخلـاص  مايـة املسـتهلنن، يلـ   املهـين  2993اار  11املبي ، مث جند ان التوجيـ  األوري الصـادر بتـاريخ 

أبن لـــدد عناصـــر اجيابـــ  بنـــل دقـــة، منهـــا حتديـــد هويـــة املهـــين، وموعـــد التســـليم، وكلفتـــ ، وطـــر  الـــدف ، 
يســــتطي  املســــتهلك أن يرتاجــــ  عــــن العقــــد املــــرب  بواســــطة احــــدى وســــائل اخل...... ووفقــــا  هلــــ ا التوجيــــ  

                                                        
 ،1122 ،بـــريوت ،احلقوقيـــة ، منشـــورات زيـــن2ط ،احلمايـــة املدنيـــة للمســـتهلك يف التجـــار  اإللنرتونيـــة ،عبـــد د.موفـــ  يـــاد  -4

 .241ص
 ،جامعـة النويـت ،جملة احلقو  النويتيـة ،التعبري عن اإلراد  عن طري  االنرتنت واثبات التعاقد اإللنرتوين ،علوان رام  حممد -3

 .164ص،1111 ،السنة السادسة والعشرون ،العدد الراب 
اجمللـد  ،جملـة جامعـة الشـارقة للعلـو  الشـرعية والقانونيـة ،إللنـرتويناإلطـار القـانوين إلتفـا  التحنـيم ا ،النعيم  د. االء يعقوب -8
 .111ص ،1119 ،العدد ال اين ،الساد 
  63ص،1117 ،عمان،دار وائل للنشر ،مسؤولية العمليات املصرفية اإللنرتونية ،حاز  نعيم الصمادي -9

العــدد  ،جامعــة النويــت ،جملــة احلقــو  النويتيــة ،يايــة املســتهلك يف التعــامالت اإللنرتونيــة ،أيــد صــبيح د. نبيــل حممــد -21
 .283ص ،1119 ،السنة ال انية وال الثون ،ال اين

 .244ص ،مصدر ساب  ،عبد د. موف  ياد  -22
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االتصا  خال  سبعة أا  من اتريخ تسلم السلعة أو من اتريخ توقي  العقد ودون بيان سب  الرتاج  عن 
 . (21)العقد ودون االلت ا  بدف  التعويب عن 

مــن املوجــ  فــإن هــ ا يعطينــا  مــن مجيــ  ماتقــد  نقــو : ا ا تــوفرت شــروط االجيــاب االلنــرتوين املوجــ 
 اجملا  اىل البح  يف قبو  من وج  الي  اإلجياب وه ا ما سنحاو  التعر  علي  يف الفقر  التالية.

 اث يا : ال بو  اإللكت ين 
وجود الرضا ال يتعل  ابالجياب فق  فالعقد ك  ينشأ جي  ان يلق  العر  قبوال  ممن وج  الي ، وهل ا 

لتعبـــري البـــات عـــن اراد  الطـــر  الـــ ي وجـــ  اليـــ  االجيـــاب الـــ ي يفيـــد موافقتـــ  علـــ  يعـــر  القبـــو  أبنـــ  لا
 . ويشرتط يف القبو  ان يتطاب  كليا  مـ  االجيـاب واال فـإن العقـد الينعقـد(27)االجياب ال ي ماي ا  قائما ل

  اليعد ، وأيضا  يشرتط يف القبو  أن ينون صرلا  ألن  و س  األصل العا  فإن سنوت من وج  الي(26)
قبوال  ول لك فمن يتسـلم رسـالة النرتونيـة تتضـمن، ان املوجـ  سـيعترب املتسـلم قـابال  ملضـموهنا خـال  فـرت  
زمنيــة وأنــ  قابــل ملــا ورد فيهــا، إ ا م يــرد عليهــا املتســلم ابلــرفب فم ــل هــ ا القــو  ال يــرتك أي أثــر قــانوين، 

حة  فــإن هلــ ا القبــو  أثــره القــانوين يف ابــرا  العقــد وبعنســ  إ ا أرســل املســتلم اىل املوجــ  مايفيــد قبولــ  صــرا
(25). 

وعمــال  مببــدأ الرضــائية م يشــرتط القــانون املــدين العراقــ  شــنال  معينــا  لــ ، فــالتعبري عــن االراد  مينــن أن 
ينــون ابللفــ  كمــا مينــن أن ينــون ابلنتابــة أو ابالشــار  املعهــود  عرفــا  ولــو مــن غــري األخــر  أو املبادلــة 

 الدالة عل  الرتاض  أو إبختا  أي مسـلك آخـر التـدع ملـرو  احلـا  شـنا  يف داللتـ  علـ  الرتاضـ الفعلية 

،وامتاما  ل لك يتحق  القبو  الصريح عندما يقو  القابل )عرضـنم الينـا الصـادر بتـاريخ كـ ا مقبـو (، (24)
ن صـرلا  فــال أو ينتـ  كلمـة )قابــل( يف احلقـل امل صـ  لــ ، وإ ا كـان الشــرط األساسـ  للقبـو  أن ينــو 

مين  يف حاالت  در  أن ينون القبو  ضمنيا  كافيا  إلقرتان  إبجياب املوج ، ومن مث انعقاد العقد، وينون 
 لــك عنــدما ينــون االجيــاب فيــ  مــن النفــ  الــ ي يــدر علــ  املتســلم أو قيــا  مــن وجــ  اليــ  العــر  إبنفــا  

 .(23)مايرتت  علي  من جراء ه ا القبو  
 تد  ابب القبو  اإللنرتوين أن ينون القبو  صرلا ، إ  يصع  م  ه ا النوع من ولنن احلقيقة الي

القبـــو  أن يـــتم ضـــمنا فهـــو يـــتم عـــن طريـــ  أجهـــ   وبـــرام  النرتونيـــة تعمـــل آنيـــا  وهـــ ه األجهـــ   الميننهـــا 
طريــ  اســت الص أو اســتنتاج اراد  املتعاقــد ألن التعبــري عــن القبــو  علــ  شــبنة األنرتنــت غالبــا  مــايتم عــن 

ضـــغ  ال ائـــر علـــ  ايقونـــة تفيـــد القبـــو ، وعلـــ  طاولـــة هـــ ه احلقيقـــة الـــي يـــرتب  أساســـها بطبيعـــة القبـــو  
                                                        

 .61ص ،1113 ،بريوت ،املنشورات احلقوقية صادر،التحنيم عل  شبنة االنرتنت ،زغيب مصطف  حممد -21
 .259ص ،مصدر ساب  ،د. أسامة أيد بدر -27
علــ  أنــ  ل يطــاب  اإلجيــاب القبــو  إ ا اتفــ  الطرفــان  2952لســنة  61القــانون املــدين العراقــ  رقــم  ( مــن84نصــت املــاد  ) -26

أما االتفا  عل  بعـب هـ ه املسـائل فالينفـ  إللتـ ا  الطـرفن حـىت لـو ثبـت هـ ا االتفـا   ،عل  كل املسائل اجلوهرية الي تفاوضا فيها
 ابلنتابة ل
 .68ص ،مصدر ساب  ،لصماديا حاز  نعيم -25
 .القانون املدين العراق  ( من39املاد  ) -24
 .67ص ،مصدر ساب  ،زغيب مصطف  حممد -23
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اإللنرتوين نطرح السؤا  اآلة: هل أن الضغ  عل  ايقونة القبو  يـد  بشـنل ابت علـ  توجـ  اراد  مـن 
 وج  الي  العر  عل  القبو ؟ 

بــو  ال يعتــد بــ  دومــا  إبعتبــاره تعبــريا  عــن االراد  مــا م لالجابـة نقــو : ان الضــغ  علــ  ايقونــة تفيــد الق
 .(28)يتقيد مبجموعة من القيود وه  

ان ينون زائر املوق  قد ضغ  عل  زر القبو  بعد ان مننـ  املوجـ  مـن االطـالع علـ   :القيد االو 
تح صــفحة شــروط العقــد كافــة ومنهــا شــرط التحنــيم، وال يتحقــ  هــ ا األمــر اال بعــد ان يقــو  املوجــ  بفــ

خاصة عل  موق  الوي  مبينا  شروط العقد، وان يرب  بشنل واضـح بـن ايقونـة القبـو  وشـروط التعاقـد، 
 يــ  إ ا وردت ايقونــة القبــو  بشــنل بعيــد عــن شــروط التعاقــد، كمــا لــو اهنــا وردت أســفل الصــفحة فــال 

 يعترب الضغ  عليها قبوال  لشرط التعاقد.
قد قبل الضغ  عل  ايقونة القبو  وخاصة فيما يتعل  ابلسل  واخلـدمات اليبدأ تنفي  الع :القيد ال اين

الرقمية كربام  احلاس  والنت  اإللنرتونية أو املقطوعات املوسيقية الرقمية الي يتم بيعهـا عـرب االنرتنـت، 
از إ  مينــن أن يـــتم تنفيـــ  العقـــد وتســـليم هـــ ه الســـل  الرقميـــة املبيعـــة عـــن طريـــ  حتميلهـــا وان اهلـــا علـــ  جهـــ

احلاســ  اإللنــرتوين العائــد للمشــرتي، ومــن مث إ ا كــان ابإلمنــان تنفيــ  العقــد كليــا  أو ج ئيــا  قبــل الضــغ  
 عل  ايقونة القبو  فال ينعقد ابلضغ  عليها وال يعد قبوال  لشروط العقد أو شرط التحنيم.

اإليقونـة سـهوا  أو توفري ما من شأن  ت بيت عملية القبو  لتفـادي مشـنلة الضـغ  علـ  : القيد ال ال 
مــن قبــل شــ   آخــر، ويــتم تفــادي هــ ه املشــنلة مــن خــال  الرتكيــ  علــ  وجــوب اســت دا  وثيقــة األمــر 
ابلشراء أو ارسا  وثيقة اىل املشرتي ويرسلها بعد  لك املشرتي موقعة من  أو عن طريـ  اسـتدراج املشـرتي 

واحتياطا  ومعرفة  للسـل  موضـوع العـر ،  قبل عملية النقر اىل اإلجابة عل  عد  أسئلة جتعل  أك ر إحاطة
 .(29)أو أن يل   ال ائر ابلضغ  مرتن عل  ايقونة القبو  حىت يتم  كيد قبول 

وإ ا كنا يف سطور ماتقد  قـد   نـا عـن الصـور  األوىل الـي يتأكـد  ـا وجـود الرضـا، فـإن هـ ه الصـور  
قد وه ا ماسو  نتعر  عليـ  يف الفـرع ال ـاين مـن غري كافية إلمتا  العقد مام نتأكد من هوية أطرا  التعا

 ه ا املطل .
 الفرع الثاين: حتديد هوية أعراف اإلتفاق 

ينبغ  يف الرضا أن ينون صحيحا  وتتحق  صحت  عندما ينون رضا الطرفن خاليا  من عيوب اإلراد  
 .(11) وان يصدر من  ي أهلية

عقــد مشــواب  بعيــ  مــن عيــوب اإلراد  ألن التحنــيم ومــن النــادر يف التعــامالت اإللنرتونيــة أن ينــون ال
اإللنرتوين تديره مراك  حتنيم موثو   ا ولنن املشنلة تد  يف موضوع األهلية من خال  صعوبة حتديد 

                                                        
 .117ص ،مصدر ساب  ،يعقوب النعيم  د. آالء -28
 .48ص ،1121 ،عمان ،، دار ال قافة للنشر والتوزي 7ط ،أحنا  عقود التجار  اإللنرتونية ،برهم نضا  سليم -29
 .111ص ،مصدر ساب  ،النعيم  يعقوبد. آالء  -11
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. وتعر  األهلية وفقا  لإلصطالح القانوين عل  اهنا ل صالحية الش   للتمت  (12) هوية أطرا  اإلتفا 
ان يباشـر بنفسـ  التصـرفات القانونيـة املتعلقـة  ـ ه احلقـو  أو تلـك االلت امــات ابحلقـو  وأداء االلت امـات و 

 .(11)ل
واتفا  التحنيم اإللنرتوين شأن  شأن كل العقود اإللنرتونية الينعقـد صـحيحا  مـام يصـدر عـن اهليـة  

 ،(17)كاملة، ل ا فإن األهلية تقسم اىل نوعن وتا أهلية الوجوب وأهلية األداء 
بنلمــــة األهليــــة أو انعــــدامها أو نقصــــاهنا يف أغلــــ  األحيــــان هــــ  أهليــــة األداء ال أهليــــة ان املقصــــود 

الوجوب، ألن  إ ا انعدمت ه ه األخري  فاليتصور البح  يف أهليـة األداء بوصـف األخـري  مت ـل صـالحية 
أو  الشــ   إلعمــا  إرادتــ  إعمــاال  مــن شــأن  ترتيــ  األثــر القــانوين الــ ي ينشــده واملتم ــل بنســ  احلــ 

 . (16)حتمل االلت امات 
كمــا ي ــري موضــوع األهليــة يف نطــا  اتفــا  التحنــيم اإللنــرتوين مســألة علــ  درجــة عاليــة مــن األتيــة 
وه  حالة التعاقد م  ش    ق  األهلية، فهل يعد ه ا التعاقد صحيحا  وألي نظا  قانوين وض  يف 

يـــة تشـــريعات دو  العـــام تـــ ه  فيمـــا يتعلـــ  حالـــة نشـــوب نـــ اع منـــ ؟ ابتـــداءا  البـــد مـــن أن نـــ كر أن غالب
( من القانون 28بن اعات األهلية اىل تطبي  قانون جنسية الش   املراد اثبات أهليت  فقد نصت املاد  )

املدين العراق  عل  ان ل األهلية يسري عليها قانون الدولة الي ينتمـ  اليهـا الشـ   جبنسـيت  ل واسـت ناءا  
ون جنسية املراد اثبات أهليت  لـيس مطلقـا  وخاصـة  يف حالـة مـا إ ا كـان الطـر  من ه ا جند ان تطبي  قان

( مــن قــانون 68األجنــيب لعالقــة ماليــة معينــة  قــ  األهليــة وفقــا  لقــانون جنســيت ، وهــ ا ماأكدتــ  املــاد  )
قيـ  ، الي اعتـربت االلتـ ا  مبوجـ  السـفتجة صـحيحا  إ ا وضـ  التو 2986( لسنة 71التجار  الناف  رقم )

من ش    ق  األهلية طبقا  لقانون  الـوطين يف اقلـيم دولـة يعتـربه تشـريعها كامـل األهليـة وهـ ا يعـين أن 
. وعلـ  (15) اكما  األهلية حدد مبقتض  قانون البلد ال ي وقعت في  السـفتجة المبقتضـ  قـانون اجلنسـية

                                                        
 ،منتبــــــة الســــــنهوري ،تنــــــازع القــــــوانن واإلختصــــــاص القضــــــائ  الــــــدويل وتنفيــــــ  األحنــــــا  األجنبيــــــة ،د. عبــــــا  العبــــــودي -12

 .277ص ،1125،بغداد
 .275،ص1121 ،عمان ،دار ال قافة للنشر والتوزي  ،املستهلك يف التعاقد اإللنرتوين د. عبد ي  ي  حممود، ياية -11
 ،، منشـورات احللـيب احلقوقيـة2،ط2ج ،الوسـي  يف شـرح القـانون املـدين ،د. عبـد الـرزا  السـنهوري مل يد من التفصيل ينظـر -17
ــــدويل اخلــــاص ،د. عبــــد الرســــو  عبــــد الرضــــا األســــدي .187ص ،2998 ،بــــريوت  ،1127 ،بغــــداد ،منتبــــة الســــنهوري ،القــــانون ال

 .وما بعدها 147ص
 .64ص ،ر ساب مصد ،زغيب مصطف  حممد -16
والــي نصــت علــ  ان ل احلالــة  ،2968لســنة  272( مــن القــانون املــدين املصــري رقــم 22املــاد  ) يقابــل نــ  املــاد  أعــاله -15

املدنية ل ش اص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة الي ينتمـون اليهـا جبنسـيتهم ومـ   لـك ففـ  التصـرفات املاليـة الـي تعقـد يف مصـر 
وكـان نقـ  األهليـة يرجـ  اىل سـب  فيـ  خفـاء اليسـهل علـ  الطـر   ،فيها إ ا كـان أحـد الطـرفن أجنبيـا   قـ  األهليـةوترتت  آاثرها 

وقداستند املشرع املصري يف ه ه املاد  اىل القضية الشهري  يف القانون الـدويل اخلـاص  .فإن ه ا السب  اليؤثر يف أهليت  ل ،اآلخر تبني 
سـنة اشـرتى يف ابريـس مـن 17ومل ـ  هـ ه القضـية أن شـااب  منسـينيا  يبلـو مـن العمـر  ،2842اير ينـ24يف   (lizardوهـ  قضـية )

وعنـد املطالبـة رفـب الـدف  بـداع  نقـ  أهليتـ  وفقـا  لقـانون جنسـيت  الـ ي لـدد  ،اتجر فرنس  جموهرات مقابل حتريـره سـندات ابلـ من
يــدت االنمــة صــحة املسـتندات والــ ا  الشــاب املنســين  ابلــدف  وعنــد عــر  النــ اع أمــا  االنمـة أ ،سـن الرشــد صمــس وعشــرون سـنة

وعللــت االنمــة حنمهــا هــ ا علــ  أســا  أنــ  اليتطلــ  ابملــواطن الفرنســ  العلــم بنافــة قــوانن العــام وخاصــة  مــايتعل  منهــا يف مســائل 
 ،يف  لــك د. حفيظــة الســيد احلــدادينظــر  .األهليــة واملهــم ان ينــون الفرنســ  قــد تعاقــد بــداف  حســن النيــة وبــدون خفــة وبــدون رعونــة

 .747ص ،1111،بريوت ،، منشورات احلليب احلقوقية2ك ،القانون الدويل اخلاص
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د أطرافـ   قـ  األهليـة فـإن مـن الرغم مـن معاجلـة التشـريعات ملوضـوع التعاقـد اإللنـرتوين الـ ي ينـون أحـ
املفيد أن ن كر أنـ  علـ  الوجـ  األعـم أن أطـرا  عقـود التجـار  اإللنرتونيـة تـا التـاجر واملسـتهلك وإ ا مـا 
ارد  أن نفحــ  أهليــة كــل مــنهم ســنجد أنــ  الخــال  يف تــوفر األهليــة ابلنســبة للتــاجر ألن األخــري عــاد   

ابلنســبة للمســتهلك إ  التوجــد لديــ  بيــا ت م بتــة لــدى  مــاينون لــ  ســجل جتــاري، ولنــن املشــنلة تــد 
جهة معينة مينن الرجوع اليها لتحديد أهليت  وأيضا  أن  قد ي ود املوق  عند التعاقد مبعلومات وتية ال تعرب 
عن هويت  احلقيقية، ولتاليف ه ه املشنلة يصار اىل اللجوء لش   اثل  يدع  مقـد  خدمـة التصـدي ، 

 حـــدي  النشـــأ  نشـــأ بســـب  انتشـــار الوســـائل اإللنرتونيـــة ويتعـــن علـــ  هـــ ا الشـــ   وهـــو مركـــ  قـــانوين
البحــ  عــن البيــا ت احلقيقيــة الــي يقــدمها املســتهلك مــن خــال  مفاحتتــ  بطلــ  جــواز الســفر، أو إجــاز  
الســــو  وســــائر البيــــا ت األخــــرى، وإرســــاهلا بواســــطة الربيــــد اإللنــــرتوين أو الفــــاكس و يف أحيــــان أخــــرى 

 .(14)الش   ال ال  ال ا  املستهلك ش صيا  بتقدمي الواثئ  واملستندات  يستطي 
 ومن كل ماتقد   ل  اىل القو  اآلة:

 أهلية األداء ه  املعو  عليها يف حتديد أهلية الش  . .2
 قانون جنسية الش   املراد اثبات أهليت  هو الواج  التطبي . .1
 ي أخفـــ  نقـــ  أهليتـــ  وكـــان املتعاقـــد اآلخـــر اليعتـــد جبنســـية الشـــ   األجنـــيب النـــاق  األهليـــة الـــ .7

 حسن النية وحمل االتفا  مسائل مالية.
 املطلب الثاني: شروط اإلنعقاد الخاصة بشكلية اتفاق التحكيم  

عل  الرغم من أن الرضائية تتناقب م  الشنلية اال أن الشنلية املقصـود  هنـا ليسـت الـي  ـد  اىل 
بــل الــي مــن شــأهنا  كيــد توافــ  ارادة املتعاقــدين وابلتــايل هــ   اصــطناع قوالــ  جامــد  لتنــوين العقــود،

 .(13)ليست جمرد  من ركن الرضا 
و ــ ا فقــد تبنــت غالبيــة تشــريعات الــدو  يف اطــار التحنــيم التقليــدي شــنلية معينــة وهــ  أن ينــون 

التحنــيم اتفــا  التحنــيم منتــواب ، وحيــ  ان نطــا  دراســتنا يســل  الضــوء علــ  االطــار القــانوين إلتفــا  
اإللنــرتوين فــإن الشــنلية يف هــ ا املضــمار ت ــري لــدينا العديــد مــن األســئلة وهــ  مــا تتعلــ  مبــدى مقبوليــة أو 
اعتبار الشنل النتاي يف اتفا  التحنـيم اإللنـرتوين، وإ ا انتهينـا اىل أن النتابـة ركـن مـن أركـان التحنـيم 

لواجــ  التطبيــ  علــ  املنازعــات الــي حتــدثها هــ ه اإللنــرتوين ف مــة مســائل ت ريهــا النتابــة تتعلــ  ابلقــانون ا
 الشنلية؟ ل ا فإن مدار   نا يتطل  تقسيم ه ا املطل  اىل فرعن وكما ية:

 الفرع األو : الشنل النتاي يف اتفا  التحنيم اإللنرتوين.
 الفرع ال اين: املسائل الي ت ريها كتابة اتفا  التحنيم اإللنرتوين.

                                                        
 .115-116ص ،مصدر ساب  ،النعيم  د. آالء يعقوب -14
 .244مصدر ساب ،ص ،بدر د. أسامة أيد -13
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 الكرايب يف اتفاق الرحكيم اإللكت ين  الفرع األ  : الشك 
إن اخلصوصية الي ميتاز  ا العام االفرتاض  جعلت املراسالت تتم عرب وسائل تقنية عديد  م ل الربيد 
اإللنـــرتوين واالتصـــا  مباشـــر  علــــ  واجهـــة املوقـــ  علــــ  شـــبنة الويـــ ، أو االتصــــا  الصـــوة عـــرب موقــــ  

ريها وابلتايل فإن الرسالة املرسلة عرب ه ه الوسائل تنـون مب ابـة واثئـ  اإلنرتنت، أو االتصاالت املرئية او غ
النرتونيــة موجــود  داخــل نظــا  النمبيــوتر املرســل اىل كمبيــوتر املرســل اليــ ، والســؤا  الــ ي يُطــرح يف هــ ا 
م املقــا  هــو هــل الواثئــ  املعروضــة وفقــا  للصــور  أعــاله تســتويف الشــنل النتــاي املطلــوب يف اتفــا  التحنــي

 التقليدي؟
لقد استقر العمل عرفا  وقـانو   علـ  تـدوين السـندات الرمسيـة والعاديـة علـ  األورا  وابحلـرو  اخلاصـة 
وأبي لغــة يرتضــيها أطــرا  التعاقــد، ولنــن اللجــوء اىل تــدوين الســندات علــ  وســائل النرتونيــة هــو الــ ي 

  وال ي يسم  ابلنتابـة اإللنرتونيـة ي ري الشك حو  مدى صالحية االرر النتاي ال ي يتم   ه الوسائ
كــدليل اثبــات. وهــ ا الشــك يــ و  عنــدما نعلــم أن جانــ  مــن الفقــ  اليشــرتط يف النتابــة أي شــرط ( 18)

خاص، ال من حي  اللغة أو الطريقة الي متت  ا، فالنتابة الي تتم بواسـطة االنرتنـت تصـلح ألن تنـون 
  النتابـــة اإللنرتونيـــة ابلنتابـــة التقليديـــة كـــدليل لإلثبـــات . ولنـــن مســـاوا(19)بعـــد توقيعهـــا دلـــيال  لإلثبـــات 

تستل   توفري ضما ت معينة يف ه ه الوسيلة اجلديد  من وسائل االثبات،  لك ان النتابة التقليديـة تعـد 
يف طليعة طر  االثبات كوهنا مت ل أعل  درجات األمان والسالمة القانونية، م  امنانية وض  توقيـ  علـ  

دي وهو ب لك سو  ينـون وسـيلة مهمـة يف حتديـد ش صـية املوقـ  والتعبـري عـن ارادتـ  ومـن مث السند املا
  .(71)االلت ا  مبضمون السند ال ي وق  علي  

واآلن مــ  التطــور احلاصــل يف ميــدان النتابــة اإللنرتونيــة أصــبح مــن املمنــن تــوفري األمــان القــانوين يف 
  ينـون حمــل ثقــة ون  لــك مــن خـال  تــدخل شـ   اثلــاملعـامالت اإللنرتونيــة الـي تعقــد عـن بعــد وينـ

ن، ويقــو  كمــا ســب  بيانــ  ابلتأكــد مــن صــحة توقيــ  كــل منهمــا أو نســبت  اليهمــا وأيضــا  ويتفــ  عليــ  الطرفــا
التأكد من ش صية الطر  املرسل للرسالة ومن وصو  الرسالة ومضموهنا اىل املرسل الي  وقد يتطل  ه ا 

 . (72)الش   ال ال  بشهادات ت بت  لك األمرال ا  املتعاقدين ت ويد 
أضف اىل ماتقد  فإن ت ييل االرر االلنرتوين ابلتوقي  االلنرتوين يعد ضمانة حقيقية دفعـت مشـرع  
 العديد من الـدو  اىل املسـاوا  مابينهـا وبـن النتابـة التقليديـة، واملسـاوا  مـابن التوقيـ  العـادي واإللنـرتوين

                                                        
علـ  اهنـا ل   ،1121لسـنة 38لتوقيـ  اإللنـرتوين رقـم ( مـن قـانون ا2كما عرفها املشرع العراق  يف املاد  )  النتابة اإللنرتونية -18

كل حر  أو رقم أو رم  أو أي عالقة أخرى ت بت عل  وسيلة النرتونية أو رقمية او ضوئية او أي وسيلة أخرى مشا ة وتعط  داللة 
 للفهم واالدراك ل

 .291ص ،2982 ،اهر الق ،عام النت  ،أصو  االثبات واجراءات  يف املواد املدنية ،د. سليمان مرق  -19
 .174ص ،ساب  د. آالء يعقوب النعيم ، مصدر -71
املصادقة اإللنرتونية وه  الشهاد  الي تصدرها سلطات التصدي  املرخ  هلا مـن قبـل  وتسم  ه ه الشهادات بشهادات -72

حيح وينســـ  اىل مـــن صـــدر عنـــ  اجلهــات املســـؤولة يف الدولـــة مبمارســـة نشـــاطها لتشـــهد مبوجبهـــا أبن التوقيـــ  اإللنـــرتوين هـــو توقيـــ  صـــ
مقـدموا خــدمات  ،حـو  هــ ا املوضـوع ينظــر د. طـار  كميــل  .ويسـتويف الشـروط واملعــايري املطلوبـة فيــ  إبعتبـاره دليــل اثبـات يعــو  عليـ 

 .166ص ،1118 ،العدد ال ال  ،اجمللد اخلامس ،جملة جامعة الشارقة للعلو  الشرعية والقانونية ،املصادقة اإللنرتونية
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يا ت النرتونيا   جيري بعملية تقنية عالية الدقة فيتم ادخا  املـاد  املـراد ارسـاهلا . مث ان ارسا  ونقل الب(71)

عل  ملفات جهاز املرسل اىل جهاز املرسل الي  ابلضغ  علـ  لوحـة املفـاتيح أو وضـ  املـاد  املـراد ارسـاهلا 
ة اىل  بــ ابت رقميــة علــ  املاســح الضــوئ ، وعنــدما يتلقــ  اجلهــاز أمــرا   ابإلرســا  فإنــ  لــو  املــاد  املرســل

تنتقــل اىل املســتقبل الــ ي يتــوىل خ هنــا يف ملفاتــ   يــ  مينــن اســرتجاع املــاد  املرســلة وقــت احلاجــة علــ  
 (77)دعامات ورقية مما قد يربر اعتبارها من قبيل االررات اإللنرتونية.

نيــة، هــو القــانون هــ ا وان مــن تشــريعات الــدو  الــي ســاوت مــابن النتابــة التقليديــة والنتابــة اإللنرتو 
، بشـــأن حتديـــد ماهيـــة النتابـــة اإللنرتونيـــة يف جمـــا  اإلثبـــات، وبـــ ات 1111لســـنة  171الفرنســـ  رقـــم 

( منــ  علــ  أن 238عنــدما نــ  يف املــاد  ) 2983الســيا  أخــ  القــانون الــدويل اخلــاص السويســري لعــا  
الفــاكس أو الــتلنس أو يف أي  لاتفــا  بنــد التحنــيم مســتوفيا  لشــرط النتابــة إ ا ورد يف رســائل الــرب  أو
، بشـأن املعـامالت 1111لسـنة  1وسيلة أخرى مىت كان ممنن اثبا ا ابلنتابةل أمـا قـانون إمـار  دي رقـم 

والتجار  اإللنرتونية فقد ن  يف املاد  التاسعة في  عل  أن  لإ ا اشرتط القـانون أن ينـون خطيـا  أي بيـان 
عل  ترتي  نتائ  معينة يف غياب  لك فإن املستند أو السجل  أو مستند أوسجل أو معاملة أوبينة أون 

اإللنرتوين يستويف ه ا الشرطل ما يعين ان قـانون إمـار  دي قـد سـاوى مـابن النتابـة اإللنرتونيـة والنتابـة 
 التقليدية 

( منـــ  علـــ  ان لاتفـــا  21، فقـــد نـــ  يف املـــاد  )2996لســـنة 13أمـــا قـــانون التحنـــيم املصـــري رقـــم 
جيــ  أن ينــون منتــواب  واال كــان ابطــال ، وينــون منتــواب  إ ا تضــمن  حمــرر وقعــ  الطرفــان أو إ ا التحنــيم 

 تضمن  ماتباد  الطرفان من وسائل أو برقيات أو غريها من وسائل اإلتصا  املنتوبةل.
/ اوال ( مــن مشــروع قــانون التحنــيم العراقــ  علــ  انــ  لجيــ  أن  21ويف  ات الســيا  نصــت املــاد  )

تفا  التحنيم منتواب  واال كان ابطال  وينون اتفا  التحنيم منتواب  يف حنم ه ا القانون إ ا ورد ينون ا
 يف حمرر وقع  الطرفان أو ماتباداله من رسائل أو برقيات أو غريها من وسائل االتصا  املنتوبةل.

( 21ن  املاد  )( من مشروع قانون التحنيم العراق ، مطابقة ل21ومما تقد  نالح  ان ن  املاد  )
من قانون التحنـيم املصـري، والشـ ء الـ ي يفهـم يف كـل منهمـا، ان النتابـة شـرط ضـروري لصـحة اتفـا  
التحنيم، واليشرتط يف  لك نوع الوسيلة املتبعة يف النتابة سواء كانت قد متت عن طري  حمرر عادي او 

لنـــوع النتابـــة املطلوبـــة  ا  واســـع ا  فهومـــالنـــرتوين، فعبـــار  لأو غريهـــا مـــن وســـائل االتصـــا  املنتوبـــةل تعطـــ  م

                                                        
علـ  أنـ  ل ينـون للتوقيـ  اإللنـرتوين يف  1121لسـنة  38قـانون التوقيـ  اإللنـرتوين العراقـ  رقـم  /اثنيا( مـن6صت املاد  )ن -71

 نطا  املعامالت املدنيـة والتجاريـة واإلداريـة  ات احلجيـة املقـرر  للتوقيـ  اخلطـ  إ ا روعـ  يف انشـائ  الشـروط املنصـوص عليهـا يف املـاد 
( من نفس القانون عل  أن  ل لوز التوقي  اإللنرتوين احلجية يف االثبات إ ا كان معتمـدا  5كما نصت املاد  )  ،( من ه ا القانون ل5)

أن ينــون الوســي   -غــريه اثنيــا   أن يــرتب  التوقيــ  اإللنــرتوين ابملوقــ  وحــده دون -اوال  :مــن جهــة التصــدي  وتــوافرت فيــ  الشــروط اآلتيــة
أن ينشــأ  -أن ينــون أي تعــديل أو تبــديل يف التوقيــ  اإللنــرتوين قــابال  للنشــف  رابعــا   -غــريه اثل ــا   األلنــرتوين حتــت ســيطر  املوقــ  دون

 .وفقا  لإلجراءات الي حتددها الوزار  بتعليمات يصدرها الوزير
 ،احلقوقيـة منشـورات احللـيب ،2ط ،عقـود التجـار  اإللنرتونيـة والقـانون الواجـ  التطبيـ  ،حممود اجلـواري د. سلطان عبد ي -77

 .118، ص1121،لبنان
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لصـحة اتفــا  التحنــيم، وهــ ا يعـين لنــل مــن النتابــة العاديــة والنتابـة التحريريــة. مينــن أن تــؤدان ومليفــة 
مهمة يف اثبات وصحة اتفا  التحنيم اإللنرتوين،  لك ألن اإلتفا  عل  ه ا األمر يعـد مـن التصـرفات 

 ، وأهم ه ه اآلاثر هو املن  من اللجوء اىل القضاء الوطين فضال  عن القانونية الي يرتت  عليها آاثر خطري 
ال امية التحنيم كون  يتمت  ابلصفة القضائية، ل ا نعتقد من جانبنا أن ه ا الوض  يعد أحد األسباب الي 

بـــة دفعـــت غالبيـــة تشـــريعات الـــدو  علـــ  حنـــو مارأينـــا اىل األعـــرتا  ابلنتابـــة اإللنرتونيـــة ومســـاوا ا ابلنتا
ـــــل النتابـــــة  ـــــا   مل مـــــا   للقاضـــــ  م لهـــــا م  ـــــيال   كتابي ـــــة اإللنرتونيـــــة دل ـــــ  أصـــــبحت النتاب ـــــة. وعلي التقليدي

 (76)التقليدية.
ــــة تســــوية ن اعــــات 2/ 74ويف  ات الســــيا  جنــــد ان املــــاد  ) ( مــــن قــــانون انضــــما  العــــرا  اىل اتفاقي

  أنـ  )جيـ  علـ  أيـة دولـة قـد نصـت علـ 1121لسـنة  46االست مار بن دو  ومواطين دو  اخرى رقـم 
متعاقــد  أو مــواطن مــن دولــة متعاقــد  مــا ترغــ  يف اجــراء التحنــيم ان تقــد  طلبــا   ــ ا اخلصــوص و لــك 

 ابلنتابة اىل االمن العا ........(.
 الفرع الثاين: املسائ  ال  تثريها كرابة اتفاق الرحكيم اإللكت ين

نيم  من منطل  التساوي بن النتابة التقليدية والنتابة بعد ان توصلنا اىل ضرور  كتابة األتفا  التح
اإللنرتونية يف اإلثبـات يبقـ  أن نقـو  ان اعتمـاد النتابـة يف اتفـا  التحنـيم اإللنـرتوين الولـو مـن بعـب 
املشــاكل أو الصــعوابت وخاصــة  مــاتعل  منهــا بتحديــد القــانون الواجــ  التطبيــ  علــ  شــرط كتابــة اتفــا  

االنرتنت، إ  ان اشرتاط النتابة يف اتفا  التحنيم كفنر  مسند ، لنمها أمـا قـانون  التحنيم املرب  عل 
حمل ابرا  االتفا ، أو القانون ال ي لنم موضوع اإلتفا ، وهنا نتساء  عن الفنر  املسند  املنطبقة عل  

 االتفا ؟النتابة يف االتفا  التحنيم ، هل ترج  اىل قانون حمل ابرا  االتفا ، أ  اىل موضوع 
مينن رد مسألة اشرتاط النتابة يف اتفا  التحنيم اىل فنر  شنل التصرفات أي مبع  إفرا  التصـر  
القــانوين يف شــنل حمــدد يعــد ركنــا  يف التصــر  اليقــو  بدونــ  وختلفــ  يــؤدي اىل بطالنــ ، علــ  هــ ا  هــ  

لــ  مبوضــوع التصــر  جانــ  مــن الفقــ  الفرنســ  اىل اشــرتاط شــنل معــن كــركن مــن انعقــاد التصــر  يتع
وابلتــايل ســو  وضــ  للقــانون الــ ي لنــم موضــوع التصــر  ولــيس للشــنل، فــإ ا تطلــ  هــ ا القــانون 
الرمسية أو شنال  معينا  لإلنعقاد يرتت  عل  ختلف  بطالن التصر  ألن املسألة التتعل    ه احلالة ابملظهر 

 .(75)إلراد  ويايتها اخلارج  ال ي تفر  في  اإلراد ، إمنا تتعل  بسالمة ه ه ا
كما مينن رد مسألة اشرتاط النتابة يف اتفا  التحنيم اىل فنر  شنل التصرفات عل  أسا  الطاب  

 .(74)الت يريي مابن حمل اإلبرا  أو قانون املوضوع 

                                                        
 .53ص،1127بريوت، ،دار النت  العلمية ،2ط،الدليل النتاي وحجيت  أما  القضاء ،نصر حممد د. حممد -76
، 1111 ،القــاهر  ،، دار النهضــة العربيــة2ط ،قــانون العقــد الــدويل ،د. أيــد عبــد النــرمي ســالمة حــو  هــ ا املوضــوع ينظــر -75

 وما بعدها. 141ص
مــن القــانون املــدين املصــري اىل ان ل شــنل التصــر  وضــ  لقــانون بلــد اإلبــرا  أو للقــانون الــ ي لنــم  (29ملــاد  )نصــت ا -74
 املوضوع ل
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وســب  هــ ا االجتــاه يعــود اىل حتقيــ  هــد  موضــوع  حمــدد وهــو التيســري علــ  املتعاقــدين مــن حيــ  
قانون يقرر  لك من القوانن  ات الصلة ابلرابطة العقدية، ل ا يسم  جان  من الفق  الشنل وفقا  ألي 

املصري ه ه القاعـد  بقاعـد  االسـناد  ات الغايـة املاديـة ألهنـا ترمـ  اىل تقريـر اإلختصـاص للقـانون الـ ي 
 .(73)يؤدي تطبيق  اىل حتقي  أهدا  موضوعية 

ا ه  الي  الرأي األو  ا  يـرى أن االشـنا  الالزمـة بينما  ه  فري  من الفق  الفرنس  اىل عنس م
إلنعقاد التصر  تعد جمرد أجراء ملباشر  التصر  يتوج   ا خضوع شنل التصر  للقانون ال ي لنـم 

( مـن القـانون املـدين والـي نصـت علـ  ان ل 14التصر  وهـ ا مـا أخـ  بـ  املشـرع العراقـ  مبوجـ  املـاد  )
الدولـة الـي متـت فيهـا ل، اال أن تطبيـ  القضـاء هلـ ه القـوانن علـ  اتفـا   ختض  العقود يف شنلها لقـانون

التحنــيم املــرب  علــ  االنرتنــت ي ــري مشــنلة حتديــد منــان اإلبــرا  اإللنــرتوين، لــ ا جنــد يف هــ ا الصــدد أن 
 : (78)العديد من النظرات ملهرت من أجل حل ه ه املشنلة، وه ه النظرات ه 

ونفــرت  ان العقــد ينعقــد حلظــة تصــدير القبــو   يــ  اليســتطي  القابــل  :نظريــة تصــدير القبــو  – 2
 اسرتداده، ويعاب عل  ه ه النظرية أن  ا ا كان إعالن القبو  كافيا  فالفائد  من تصدير القبو .

تفـــرت  هـــ ه النظريـــة ان العقـــد ينعقـــد انعقـــادا  اتمـــا  عنـــدما تصـــل رســـالة  :نظريـــة اســـتال  القبـــو  – 1
  وال أتيــة بعــد  لــك إ ا علــم املوجــ  مبضــمون القبــو  أو م يعلــم، ويعــاب علــ  هــ ا القبــو  اىل املوجــ

 اإلجتاه ان وصو  القبو  وتصديره ال يضيف اىل إعالن القبو  شيئا .
( 25ه ه النظرية فن  يف املـاد  ) 2994كما تب  قانون التجار  اإللنرتوين النمو ج  الصادر عا  

رســل اليــ  نظــا  معلومــات يقــ  االســتال  عنــدما تــدخل رســالة البيــا ت نظــا  منــ  علــ  أنــ  ل إ ا م يعــن امل
. وابجلان  الـ ي جنـد فيـ  أن التأكـد مـن متـا  االتفـا  علـ  االنرتنـت عرضـة  لمعلومات اتب  للمرسل الي  

للعديــد مــن امل ــاطر، فمــن جانــ  آخــر أن تطبيــ  القاضــ  للقــانون الــ ي لنــم االتفــا   اتــ  مــن حيــ  
ســـيرتت  عليـــ  يف مجيـــ  احلـــاالت تطبيـــ  نتيجـــة واحـــد  هـــ  االعـــرتا  ابلنتابـــة اإللنرتونيـــة ألن املوضـــوع 

غالبية هيئات التحنيم اإللنرتوين ال متيل اىل تطبي  القوانن والتشريعات الوطنية وإمنا تطبـ  بشـأن صـحة 
ــــة اتفــــا  التحنــــيم لوائحهــــا والتقنيــــات اخلاصــــة  ــــا ومنهــــا علــــ  ســــبيل امل ــــا  الئحــــة اال نمــــة اإللنرتوني

(CYPER TRIBUNAL )(79). 
هـــ ا وقـــد كشـــفت هيئـــات التحنـــيم اإللنـــرتوين قاعـــد  مباشـــر  لقبـــو  النتابـــة اإللنرتونيـــة يف اتفـــا  
التحنيم بوصفها قاعد  من القواعد املادية يف جما  التجار  اإللنرتونية وألجل  نصت املاد  السادسـة مـن 

علـ  أنــ  ل عنــدما يشـرتط القــانون أن تنــون  2994ة الصــادر  عــا  القـانون النمــو ج  للتجــار  اإللنرتونيـ

                                                        
 ،2995 ،اإلسنندرية ،منشأ  املعار  ،القانون الواج  التطبي  عل  عقود التجار  الدولية ،صاد  عل  صاد  د. هشا  -73

 .421ص
 .86سليم برهم، مصدر ساب ، صللم يد من التفصيل ينظر نضا   -78
دار اجلامعـــة  ،اإلختصـــاص الـــدويل للمحـــاكم وهيئـــات التحنـــيم يف منازعـــات التجـــار  اإللنرتونيـــة ،حممـــد د. حســـا  اســـامة -79
 وما بعدها. 291ص ،1119 ،القاهر  ،اجلديد 
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. املعلومة منتوبة فإن رسـالة البيـا ت تسـتويف هـ ا الشـرط إ ا تيسـر اإلطـالع علـ  البيـا ت الـوارد  فيهـا ل

 . (61) ولعل ماجاء   ه املاد  قد حظ  بتأييد جان  من الفق  املصري
 لكتروني المبحث الثاني: محتوى اتفاق التحكيم اإل

يشنل اتفا  التحنيم اإللنرتوين األسا  يف حسم املنازعات وتساهم إراد  األطرا  يف ابراز مالمح 
االطار التحنيمـ  مـن خـال  حتديـد النظـا  القـانوين احلـاكم للمنازعـات القائمـة آنيـا  أو االتملـة الوقـوع يف 

مـة امل تصـة الـي ستفصـل ابلنـ اع ومـن أجـل املستقبل جلهة حتديد القانون الواج  التطبي  أو حتديـد االن
 ماتقد  نّقسم ه ا املبح  اىل مطلبن وعل  النحو اآلة:

 املطل  األو : تعين االنمة التحنيمية.
 املطل  ال اين: تعين القانون الواج  التطبي .
 املطلب األول: تعيني املحكمة التحكيمية  

تنظــر ابلنــ اع وهــ  تشــنل االــور الــ ي تــدور حولــ   يقصــد ابالنمــة التحنيميــة، هيئــة التحنــيم الــي
العملية التحنيمية، و س  القاعد  السائد  يف التحنيم التقليدي فإن تشنيل هيئة التحنيم تتم إبتفا  
الطرفن بعد أن حتوز اهليئة ثقة طـريف اتفـا  التحنـيم يف العهـد  اليهـا  ـل النـ اع القـائم، وهـو األمـر الـ ي 

لتحنــــيم اإللنــــرتوين، فلهــــم أن يتفقــــوا علــــ  اختيــــار االنمــــن وعلــــ  كيفيــــة ووقــــت يســــري علــــ  اتفــــا  ا
اختيارهم، وه ا يتطل  يف هيئة التحنيم توافر جمموعة من الشروط تتعل  ابحليادية واخلرب  ضما   للحنم 
ل العـــاد ، ويف احلــــاالت االســـت نائية الــــي ال يتفـــ  فيهــــا الطـــرفن علــــ  تســـمية هيئــــة التحنـــيم فــــإن مســــائ

التحنـــيم اإللنـــرتوين تنـــون مـــن اختصـــاص االنمـــة امل تصـــة ولتوضـــيح ماتقـــد  فـــإن احلـــا  يســـتدع  بنـــا 
 تقسيم ه ا املطل  اىل فرعن تا:

 الفرع األو : التعين اإلتفاق  هليئة التحنيم التقليدي.
 الفرع ال اين: التعين القضائ  هليئة التحنيم اإللنرتوين.

 اقي هليئة الرحكيم الر ليديالفرع األ  : الرعيني اإلتف
مــن أنـواع القضـاء اخلــاص فإنـ  يتــيح  ا  األصـل يف اتفـا  التحنــيم التقليـدي عنـدما ينــون التحنـيم نوعـ

ل طرا  اختيار هيئة التحنيم وحتديد موضوع الن اع وأمساء االنمن بعيدا  عن القضـاء الـوطين  يـ  أن 
. ويندر أن يتم تشنيل هيئة التحنيم (62) فا  إبستبدال اعت ار االنم عن مهمت  يعط  احل  ألطرا  االت

قبل بدء التحنيم ألن ه ا ي ري صعوابت تتعل  بتسمية االنمن ل ا جنـد ان قـانون التحنـيم املصـري رقـم 
م يشرتط تسمية االنمن قبل نشوب الن اع عل  خال  ماسارت علي  تشـريعات دو   2996لسنة 13

                                                        
 .ومابعدها 576ص ،مصدر ساب  ،د. هشا  صاد  عل  صاد  نظر يف  لك -61
العـــــدد الرابـــــ   ،. منشـــــور يف جملـــــة التحنـــــيم العـــــري19/5/1118( يف 6العاشـــــر  يف دمشـــــ  رقـــــم )  قـــــرار حمنمـــــة البـــــداء -62
 .717ص.1119
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( علـ  أنـ  ل يـن  667وال ي ن  يف املـاد  ) 1118( لسنة 9 ائري رقم)أخرى م ل قانون التحنيم اجل
االتفا  عل  التحنيم أما  االنمـن الـ ين اختـارهم اخلصـو  وي بـت االتفـا  أمـا يف حمضـر أو عقـد رمسـ  

  أو عريف ل
و س  ما سـارت عليـ   (61)كما لدد االتفا  التحنيم  عدد االنمن ويشرتط في  أن ينون وترا  

( والي نصـت علـ  أنـ  لجيـ  153بية تشريعات العام ومنها قانون املرافعات املدنية العراق  يف املاد  )غال
. وهو األمر ال ي أشارت (67)عند تعدد االنمن ان ينون عددهم وترا  عدا حالة التحنيم بن ال وجنل 

انـ لإ ا تعـدد االنمـون وجـ  أن /اثنيـا ( مـن مشـروع قـانون التحنـيم العراقـ  بنصـها علـ   25الي  املاد  )
ينون عددهم وترا  وإال كان التحنيم ابطال ل. وايضا  مانّ  عليـ  قـانون انضـما  العـرا  اىل اتفاقيـة تسـوية 

/ أ( 73. وحتديدا   يف ن  املاد  )1121لسنة  46ن اعات االست مار بن دو  ومواطين دو  اخرى رقم 
مــن حمنـم واحــد أو أي عـدد غــري زوجـ  مــن االنمـن معينــن والـ ي جـاء فيهــا علـ  أن لتتــألف االنمـة 

 حس  اتفا  األطرا ل.
أمــا إ ا م يتفــ  الطرفــان علــ  حمنــم واحــد، يعــن كــل طــر  حمنمــا  ووتــار االنمــان االنــم ال الــ ، 

نــيم . مث ان اســتقرار اراد  األطــرا  علــ  التح(66) ويعتــرب القــرار التحنيمــ  الصــادر هنائيــا  ومل مــا  للفــريقن
مينعهم من اللجوء اىل القضاء العادي ألن التحنيم سو  ينون شرطا  أساسيا  ومل ما  يف العقـد فـال جيـوز 

 .(65)نقض  أو تعديل  اال بنفس الطريقة الي تنون فيها عن طري  اراد  األطرا  
التحنـيم، أما املعاهدات واالتفاقيات الدوليـة هـ  األخـرى، قـد أكـدت علـ  أتيـة اإلراد  يف االتفـا  

، بشـــأن 2958فعلـــ  ســـبيل امل ـــا  جنـــد أن الفقـــر  اإلوىل مـــن املـــاد  اخلامســـة مـــن اتفاقيـــة نيويـــورك لعـــا  
االعـــرتا  وتنفيـــ  أحنـــا  االنمـــن الدوليـــة، مينـــن األعـــرتا  ورفـــب تنفيـــ  حنـــم التحنـــيم الـــدويل إ ا م 

ووفقـــا  للمـــاد  الرابعـــة مـــن  يتطـــاب  تشـــنيل حمنمـــة التحنـــيم مـــ  املقتضـــيات الـــوارد  يف اتفـــا  التحنـــيم،
، تـــرتك احلريـــة كاملـــة إلتفـــا  األطـــرا  لتعيـــن 2942االتفاقيـــة األوروبيـــة للتحنـــيم التجـــاري الـــدويل لعـــا  

 االنمن أو لتحديد طريقة تعيينهم.

                                                        
42- Thamos clay,Arbitrage international ,cour de Cassation,Reveu  international,Dalloz ,  

2006,p.140. 
تحنـيم التجـاري الـدويل. وأيضـا  هـ ا مـا أكـده القضـاء اليمـين ( مـن قواعـد مركـ  القـاهر  لل5أعـاله املـاد  ) يقابل نـ  املـاد  -67

القضـية  ،الـدائر  التجاريـة ،ينظـر قـرار االنمـة اليمنيـة العليـا .جلهة تشنيل اهليئة التحنيمية من حمنم فرد واليشنل ه ا خمالفـة للقـانون
 .457ص ،1119 ،العدد ال ال  ،منشور يف جملة التحنيم العري .25/6/1119يف  77912رقم 

. 243ص ،1119 ،العـدد الرابـ  ،منشـور يف جملـة التحنـيم العـري ،274/1113القرار رقم  ،قرار حمنمة استئنا  عمان -66
/ ب( قانون انضما  العرا  اىل اتفاقية تسوية ن اعات االسـت مار بـن دو  ومـواطين دو  اخـرى 73ويف  ات السيا  ينظر ن  املاد  )

 .1121لسنة 46رقم 
 ،منشور يف جملة التحنـيم العـري ،9/6/1118يف  8/ 5971قرار رقم  ،التجارية والبحرية نمة اجل ائر العليا، الغرفةقرار حم -65

 .165ص ،1119 ،العدد الراب 
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 الفرع الثاين: الرعيني ال ضائي هليئة الرحكيم اإللكت ين 
بواســطة اتفــا  األطــرا  علــ  مســتوى التحنــيم  قشــنا يف ســطور ماتقــد  حالــة تعيــن هيئــة التحنــيم 

التقليــدي، وهنــا ننــاقش الصــور  األخــرى لتعيــن هيئــة التحنــيم والــي تــتم بواســطة القضــاء امل ــت ، وهــ ه 
اآلليــة يف تعيــن هيئــة التحنــيم ت ــري لــدينا ســؤالن األو ، مــا الســب  يف تــدخل القضــاء امل ــت  يف تعيــن 

 عين هيئة التحنيم اإللنرتوين؟.هيئة التحنيم؟ ال اين، كيف يتم ت
لإلجابــة: و  ســ  األصــل املتحقــ  يف التحنــيم التقليــدي والــ ي يعطــ  ل طــرا  احلريــة يف اختيــار 
هيئة التحنيم، فأن  اسـتنادا  هلـ ا األصـل جيـوز للمحنمـة امل تصـة يف احلـاالت الـي اليتفـ  فيهـا األطـرا  

و  بنفسـها مبباشـر  هـ ه املهمة..وهـ ا األمـر مؤكـد بـن  عل  تعين هيئة التحنـيم أن تتـدخل االنمـة وتقـ
( مــن قــانون املرافعــات العراقــ  والــي نصــت علــ  أنــ  لإ ا وقــ  النــ اع وم ينــن اخلصــو  قــد 154/2املــاد  )

اتفقوا عل  االنمن أو امتن  واحد أو أك ر من االنمن املتف  علـيهم عـن العمـل أو اعت لـ  أو عـ   عنـ  
مباشرت  وم ينن اتفا  يف ه ا الشأن بـن اخلصـو  فـ ي مـنهم مراجعـة االنمـة امل تصـة أو قا  مان  من 

بنظــر النــ اع بعريضــة لتعيــن االنــم أو االنمــن بعــد تبليــو ابقــ  اخلصــو  ومســاع أقــواهلمل. وهــو االمــر الــ ي 
 46و  أخـرى رقـم جنده يف قانون انضما  العرا  اىل اتفاقية تسوية ن اعات االستمار بـن دو  ومـواطين د

( يومـــا   بعـــد ارســـا  91( علــ  انـــ  ل ا ا م تشـــنل االنمـــة ضــمن )78ا  جـــاء يف املـــاد  ) 1121لســنة 
اشـعار تســجيل الطلــ  مــن قبــل االمــن العــا  أو فـرت  اخــرى يتفــ  عليهــا االطــرا  يقــو  الــرئيس، وحســ  

ـــ ين م يـــتم طلـــ  أحـــد االطـــرا  وبعـــد استشـــار  االطـــرا  قـــدر املســـتطاع بتعيـــن االنـــم أ و االنمـــن ال
 تعيينهم.....ل.

( مـــن مشـــروع قـــانون التحنـــيم 9علمـــا  ان االنمـــة امل تصـــة بنظـــر النـــ اع قـــد حـــددت مبوجـــ  املـــاد  )
العراق  عنـدما نصـت علـ  أنـ  ل اوال : ينـون االختصـاص بنظـر مسـائل التحنـيم الـي ليلهـا هـ ا القـانون 

مــام يتفــ  الطرفــان علــ  حمنمــة اســتئنا  اخــرى ســواء كــان اىل القضــاء العراقــ  النمــة اســتئنا  بغــداد 
التحنـــيم حمليـــا  او دوليـــا . اثنيـــا : تظـــل االنمـــة الـــي ينعقـــد هلـــا االختصـــاص وفقـــا  للبنـــد )اوال ( دون غريهـــا 

 صاحبة االختصاص حىت انتهاء مجي  اجراءات احلنيم ل.
( قــد أشــارت 21/2املــاد  ) ، فنجــد أن2996لســنة 13أمــا عــن موقــف قــانون التحنــيم املصــري رقــم 

عل  أنـ  يف حالـة عـد  اتفـا  الطـرفن علـ  اختيـار االنمـن وعلـ  كيفيـة ووقـت اختيـارهم تولـت االنمـة 
( مــن القــانون نفســ  االنمــة امل تصــة بنظــر 9/2امل تصــة اختيــار االنــم أو االنمــن وأيضــا  حتــدد املــاد  )

نظـر مسـائل التحنـيم الـي ليلهـا هـ ا القـانون اىل ينون اإلختصـاص ب -2الن اع عندما نصت عل  أن ل 
القضـاء املصــري للمحنمــة امل تصــة أصــال  بنظــر النــ اع، امـا إ ا كــان التحنــيم جتــارا  دوليــا  ســواء جــرى يف 

تبقــــ  االنمــــة الــــي ينعقــــد هلــــا  -1مصــــر او يف اخلــــارج فينــــون األختصــــاص النمــــة اســــتئنا  القــــاهر . 
استنما  اجراءات التحنيم ل. وينبغ  لتدخل االاكم القضائية يف  اإلختصاص صاحبة االختصاص حىت
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تعين االنم أو االنمن أن ينون ه ا التدخل بعد نشـوب النـ اع، وأن ينـون اتفـا  التحنـيم صـحيحا   
 .(64)وليس ابطال

رره أمــا عــن كيفيــة اختيــار االنمــن، فهنــا يــتم تعيــن االنمــن مبعرفــة حمنمــة التحنــيم م ــا   لــك مــاتق
( مــن الئحــة االنمــة الفضــائية مــن ان يــتم تشــنيل حمنمــة التحنــيم الــي قــد تتنــون مــن حمنــم 8املــاد  )

 .(63) واحد أو ثالثة حمنمن مبعرفة سنراترية االنمة
واألمــر نفســ  يتبــ  يف حالــة تعــدد االنمــن يتــوىل االنمــان اآلخــران تعيــن حمنــم يــرتأ  االنمــة، فــإ ا 

 ه املهمة، قامت  ا سنراترية حمنمة التحنيم، وتقر الفقر  ال ال ة من املاد  ال امنة تع ر عليهما القيا   
( وكلمة املرور uncode deccesمن الئحة االنمة الفضائية أن السنراترية متنح كل حمنم دليل الدخو  )

(unmot de passe( للدخو  اىل موق  القضية )site de iaffaireوال ميلـك األطـرا  اخل )  اضـعون لنظـا
 .(68) تلك االنمة سوى قبو  أحنام 

ه ا مايتعل  بتعين االنم، أما فيما يتعل  برد االنم فال جيوز رده اال ا ا قامت ملرو  ت ري الشنوك 
حو  حيدت  واستقالل  كما الجيوز ألي من الطرفن رد االنم ال ي مت تعيين  اال لسب  يتعل  بشروط رد 

 .(51)كل طل  يتضمن رد االنم يشرتط في  جمموعة من الشروط ومنها  ،  لك ان(69)االنمن 
 حيادية االنم. – 2
أوحمجورا   او حمروما   من حقوق  املدنية بسب  احلنم  -1 أهلية االنم فالجيوز ان ينون االنم قاصرا  

 (52)علي  جبناية أو جنحة خملة ابلشر  أو بسب  شهر افالس  وم يرد اعتباره بعد.
قــدمي طلــ  الــرد خــال  عشــر  أا  تلــ  تســمية االنــم املطلــوب رده أو خــال  العشــر  الــي تلــ  ت -7

 معرفة اخلصو  أو أحدهم ابلظرو  أو الوقائ  الي دفعت  لتقدمي طل  الرد.
تعلــن ســنراترية االنمـــة قبوهلــا طلـــ  الــرد بعــد أن يقـــو  االنــم املطلـــوب رده واألطــرا  إببـــداء  – 6

 قرارها   ا الشأن هنائيا . مالحظا م، وينون
 (51)أما فيما يتعل  بتبديل االنم فيجوز  لك يف احلاالت اآلتية:

 ا ا أتل يف أداء ومليفت . – 2
 ا ا قد  استقالت  ومت قبوهلا من قبل سنراترية االنمة. – 1

                                                        
 .198ص ،1113 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،التحنيم يف املنازعات البحرية ،الفق  د. عاطف حممد -64
 ،القـاهر  ،، منتبة الفالح للنشـر والتوزيـ 2ط ،فا  التحنيم يف منازعات التجار  االلنرتونية، اتد. حممد عبد الع ي  منس  -63
 .211ص ،1122
 .212ص ،مصدر ساب  د.حممد عبد الع ي  منس ، -68
69-   Davied,D.Caron,Leem.Cptan,The uncirtal ,arbitration 

Rules, personal, London, 2009, p.79. 
 ( من مشروع قانون التحنيم العراق .28  )ينظر يف  لك ن  املاد

 81ص ،مصدر ساب  ،زغيب مصطف  حممد -51
51-G-B.Racien,competence priortence, de Larbitre,Revue de droit international 

private,Dalloz,N4,2006,p.606. 
 .82ص ،زغيب / مصدر ساب  مصطف  حممد -51
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 ن.تعمل سنراترية االنمة اىل تعين هيئة حتنيم يف حالة فرا  اهليئة وأبسرع وقت ممن – 7
مـــن منظـــور ماتقـــد  يتبـــن أن التعيـــن القضـــائ  هليئـــة التحنـــيم ال وتلـــف يف جـــوهره مـــابن التحنـــيم 
التقليـــدي والتحنـــيم اإللنـــرتوين، جلهـــة اعـــداد االنمـــن أوردهـــم، أو تبـــديلهم، اال أن مركـــ  الفـــر  يتعلـــ  

االنمــة جبميــ  املنازعــات بطبيعــة املنازعــات املعروضــة علــ  االنمــة القضــائية )االفرتاضــية( إ  تنظــر هــ ه 
الناشــئة عــن التجــار  اإللنرتونيــة، وبــ لك وــرج عــن اختصــاص االنمــة املنازعــات املتعلقــة بعقــود التجــار  
الدوليــة التقليديــة، أضــف اىل هــ ا أن جلســات االنمــة اإللنرتونيــة تنعقــد بطريقــة افرتاضــية، دون التواجــد 

اتبـ  للمحنمـة يصـبح مؤمنـا  بعـد علـ  موقـ  النـرتوين  املادي ألطرا  التحنيم بعد ملـ ء اسـتمار  معـد 
هــا، وهــو مــالق  ل طــرا  الســرية املطلوبــة يف اجــراءات التحنــيم وتســت د  االنمــة بــر م  )الفيــديو  ملئ

كــونفرانس( لنــ  يــرى االنمــون واألطــرا  بعضــهما الــبعب، وترســل األدلــة وامللفــات اخلاصــة ابلنــ اع اىل 
 .(57)االنمن عرب ه ا املوق  

 املطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم اإللكرتوني 
ابت واضحا  ان اتفا  التحنيم االلنرتوين هو عقد  جم عن تالق  ارادتن، يهد  اىل احـداث أثـر 
قانوين وهو اخراج الن اع من قبضة الدولة اىل التحنيم بوصف  قضاء  خاصـا ، حيـ  ان الطبيعـ  يف ميـدان 

لتجار  اإللنرتونية أن تظهر املنازعات متاما  كما هو علي  احلا  يف العام غري اإللنرتوين، منازعات تتصـل ا
إببـرا   لـك العقــد أو تنفيـ ه وتفســريه أو مايتصـل بعناصـر التجــار  اإللنرتونيـة كمنازعــات التجـار  الفنريــة 

عوبة يف هـ ا اجملـا  أنـ  يف فضـاء االنرتنـت وه  يف غالبها ما يطغ  عليها الطاب  الدويل، وماي ري األمـر صـ
تتم عالقات يومية ينشأ من خالهلا منازعات تتعل   قو  وواجبات أطرا  اإلتفا  ما ي ري التساؤ  عـن 

 القانون الواج  التطبي  عل   لك الن اع؟
ملتعلقـــة يف واقـــ  األمـــر جنـــد أن جهـــودا  تشـــريعية قـــد بُـــ لت أبرزهـــا إقـــرار القـــانون املوحـــد للمعلومـــات ا

( الي جرى اعتمادها من قبل املؤمتر الوطين ملنـدوي الـوالات املتحـد  يف متـوز ucttaبصفقات احلاسوب )
، والــ ي اعتمــد مبــدأ   أساســيا   قوامــ  أحيــاء العمــل بقــانون اإلراد  يف غــري عقــود املســتهلنن أي 2999

يف غـري عقـود املسـتهلنن، ويف حـدود  مبع  أن ل طرا  احل  يف اختيـار القـانون الواجـ  التطبيـ  ولنـن
النظــا  العــا ، هــ ا احلــل يســاهم يف تنشــي  التجــار  اإللنرتونيــة، ألن التحنــيم بطبيعتــ  ميتــاز ابلتحــرر مــن 

. وعلي  يستطي  اخلصو  االتفا  عل  القواعد القانونية الـي تسـهم (56)الشنلية املفروضة يف قضاء الدولة 
نـوعن األوىل: خاصـة إبجـراءات التحنـيم، وال انيـة: ختـت  أبسـا  أو  يف حل ن اعهم وه ه القواعد علـ 

موضوع الن اع، واىل  لك سو  نعر  يف)فرع أو ( للقانون الواج  التطبي  عل  اجراءات التحنيم ويف 
 )فرع اثن( للقانون الواج  التطبي  عل  موضوع الن اع.

                                                        
 ،1117،بــدون منــان النشــر ،دار الفنــر العــري ،نــرتوين يف عقــود التجــار  الدوليــةالتحنــيم اإلل ،ممــدوح ابــراهيم د. خالــد -57

 ،1117 ،بـدون منـان النشـر ،جهـات االختصـاص القضـائ  مبنازعـات التجـار  االلنرتونيـة ،. وكـ لك د. أيـد شـر  الـدين144ص
 .54ص

 وما بعدها. 54ص ،مصدر ساب  ،زغيب مصطف  حممد -56
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 كيمالفرع األ  : ال ا ون الواجب الرطبيق على اجراءات الرح
االتفــا  علــ  التحنــيم االلنــرتوين وتلــف عــن غــريه مــن االتفاقــات ملايتضــمن  مــن طــاب  اجرائــ  مــن 

 .(55)حي  كون  يتضمن التجاء األطرا  اىل التحنيم للفصل يف الن اع
ومسألة حتديد القانون الواج  التطبيـ  علـ  اجـراءات التحنـيم لـ  أتيـة كـربى تتجلـ  بصـور  خاصـة 

ا  اإلثبـــات والوســـائل التقنيـــة الـــي مـــن شـــأهنا  مـــن أحـــرتا  مبـــادئ الســـرية والوجاهيـــة يف حتديـــد ادار  نظـــ
عن تنظيم عملية تباد  اللوائح وتنظيم االجتماعات عل  شبنة االنرتنت والقواعد . وحقو  الدفاع، فضال  

ىت صـدور قـرار اإلجرائية تتضمن القواعد الي يتعن اتباعها بعد تعين االنـم أو تشـنيل هيئـة التحنـيم حـ
التحنيم، وعلي  جند يف ه ا السبيل أن األطـرا  يف التحنـيم قـد أفصـحوا عـن اراد ـم يف اختيـار القواعـد 
اإلجرائية الي تنسـجم مـ  احتياجـا م، أو أهنـم م وتـاروا نـوع النظـا  القـانوين احلـاكم إلجـراءات التحنـيم، 

 ماقــدر  االراد  علــ  تعيــن القــانون الواجــ  التطبيــ  وهــ ا العــر  ي ــري لــدينا ســؤالن تــا: يف احلالــة األوىل
علـــ  اجـــراءات التحنـــيم؟ ويف احلالـــة ال انيـــة، مـــا احللـــو  الواجبـــة اإلتبـــاع يف حالـــة اغفـــا  األطـــرا  تعيـــن 

 القانون الواج  التطبي  عل  اجراءات التحنيم؟ وإجابة ه ه األسئلة نصوغها عل  النحو 
 اآلة:

 نون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم أوالً: حالة اختيار القا

التحنـــيم يعتمـــد يف جــــوهره علـــ  اتفـــا  االتنمــــن فالمينـــن أبي حـــا  مــــن األحـــوا  مصـــادر  هــــ ه 
اإلراد ، ه ا وإن دور إراد  األطرا  يف حتديد القـانون الواجـ  التطبيـ  وتلـف  سـ  مـا إ ا كـان األمـر 

سســ  جيعــل مـن دور اإلراد  حمــدودا   بلــوائح وتعليمــات يتعلـ  بتحنــيم خــاص أو مؤسسـ ، فــالتحنيم املؤ 
املرك  التحنيم  مبا يشتمل من قواعد اجرائية، أمـا فيمـا يتعلـ  ابلتحنـيم اخلـاص )احلـر( فأنـ  ميـنح اإلراد  

. ويف كلتــا احلــالتن ال توجــد (54)مســاحة واســعة يف اختيــار منــان التحنــيم والقواعــد الــي حتنــم املوضــوع 
القــانون الواجــ  التطبيــ ، لنــن املشــنلة تــربز يف احلالــة الــي يتفــ  فيهــا األطــرا  علــ  مشــنلة يف حتديــد 

اخضاع اجراءات التحنيم اإللنرتوين إلجراءات التحنيم التقليدية وجتـاوز هـ ه املشـنلة ال ينـون اال مـن 
الــي خــال  عقــد اتفــا  تنميلــ  يخــ  بنظــر االعتبــار طبيعــة التحنــيم االلنــرتوين فيضــيف بعــب القواعــد 

تتعل  ابملسائل الفنية والي تتناس  م  التحنيم اإللنرتوين، ومشنلة أخرى تظهر يف حالة اتفا  الفرقـاء 
عل  اخضاع اجراءات التحنـيم لقـانون دولـة ال تعـرت  ابلتحنـيم أو املعـامالت اإللنرتونيـة لـ ا ولتسـهيل 

التحنيم اإللنرتوين أن يتأكـدوا مـن أن تنفي  أحنا  التحنيم يتعن عل  الفرقاء ال ين يودون اللجوء اىل 
. والتساؤ  ال ي يطرح يف ه ا املقا  هو (53)القانون أو النظا  ال ي اختاروه يسمح ابلتحنيم اإللنرتوين 

                                                        
 .179ص ،مصدر ساب  ،عبد الع ي  منس  د. حممد -55
 .714ص ،1119 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،التحنيم اإللنرتوين ،د. اينا  اخلالدي -54
: يعــين أنــ  التوجــد مــة صــعوبة عنــدما ينــون النظــا  التحنيمــ  املتفــ  عليــ  قــد وضــ  ليطبــ  علــ  التحنــيم مبفهــو  امل الفــة -53
فأهنـا خُتضــ  اجــراءات التحنــيم ألنضــمتها  ،(cyber tripunalم ــل ) ،م اإللنــرتوينكمــا هــو احلــا  ابلنسـبة ملراكــ  التحنــي  ،اإللنـرتوين
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مــا احلــل الواجــ  اتباعــ  يف الوقــت الــ ي نصــاد  بــ  عــد  اتفــا  الفرقــاء علــ  اختيــار القــانون الواجــ  
 ماسو  نتعر  علي  يف الفقر  التالية.التطبي  عل  اجراءات التحنيم؟ وه ا 

 اث يا : حالة عدم اةريار ال ا ون الواجب الرطبيق على اجراءات الرحكيم 
ا ا كانت قاعد  خضوع اجراءات التحنيم إلراد  االتنمـن ليسـت حمـل نقـاش فـإن الصـعوبة ت ـور يف 

اشـار م اىل قـانون يطبقـ  االنـم  حا  غياب ه ه اإلراد  عن القواعد اإلجرائية الي حتنـم نـ اعهم أو عـد 
ن فمــا احلــل املناســ  يف م ــل هــ ه  اتفــ  عليهــا االتنمــو علــ  االجــراءات أو عــد  كفايــة اإلجــراءات الــي

احلــاالت؟ يف حقيقــة األمــر هنــاك العديــد مــن احللـــو  الــي طرحــت مبناســبة جتــاوز هــ ه الصــعوابت واوهلـــا 
  املناين للتحنيم( وه ا واضحا   مـن خـال  ماجـاءت بـ  ضرور  حتديد منان التحنيم اإللنرتوين )الرتكي

( والــي 5/2علــ  وفــ  نــ  املــاد  ) 2958اتفاقيــة نيويــورك بشــأن تنفيــ  أحنــا  االنمــن األجنبيــة لســنة 
نصت عل  أن لللفرقاء احلرية التامة يف اختيار القانون املطب  عل  اإلجـراءات التحنيميـة علـ  ان ينـون 

و القــانون اإلحتيــاط  يف حــا  عــد  اتفــاقهم علــ  قــانون معــنل. وهــ ا يعــين ان منــان قــانون التحنــيم هــ
قاعد  اإلسناد يف حالـة غيـاب اإلراد  علـ  اجـراءات التحنـيم هـو قـانون دولـة مقـر التحنـيم، غـري أنـ  يف 
اطار التحنيم اإللنرتوين تظهر صعوابت جدية جلهة تعين منان التحنيم وحىت األسس الي وجدت يف 

ختط  ه ه الصعوابت ه  غري كافية لتحقي  ه ا الغر ، فم ال   مايتعل  مبنـان وجـود االنـم هـو سبيل 
معيار غري كا  حىت يف التحنيم العادي، فهل أنخ  يف سـبيل حتديـد هـ ا املنـان مبوطنـ  أ  حمـل اقامتـ ، 

ومــاة ألنــ  قــد يتعــدد ومــا احلــل يف حــا  تعــدد االنمــن؟ كمــا المينــن اإلعتمــاد علــ  الرتكيــ  اجلغــرايف املعل
. مث ان ختلــف عنصــر املنــان يــؤدي اىل ضــياع الفــوار  (58)املعلومــاتيون ويقــ  كــل منهمــا يف دولــة خمتلفــة 

ال منية للمتصلن عل  الشبنة والالزمة للعديد من املشاكل القانونيـة فعلـ  سـبيل امل ـا  تتصـل الن ـري مـن 
مـل الرمسـ  للبنـوك ابلنسـبة خلـدمات البنـوك اإللنرتونيـة اإللت امات يف ميـدان املعـامالت املصـرفية بوقـت الع

 . (59)املوجود  عل  االنرتنت 
غري ان أنس  احللو  أن يـرتك اىل هيئـة التحنـيم تعيـن هـ ا املنـان عنـدما اليتفـ  الطرفـان عليـ  وهـو 

م ( مـــن قـــانون األونســـرتا  للتحنـــيم التجـــاري الـــدويل الـــ ي وضـــعت  جلنـــة األمـــ11مانصـــت عليـــ  املـــاد  )
 . (41)املتحد  

                                                                                                                                            
(. cyber tripunal( مـن نظـا  )26اخلاصة وفقا   لقواعد االنصا  وعد  االحنياز واحرتا  حقو  األطرا  وخاصة مبـدأ الوجاهيـة ) 

 .41ص ،مصدر ساب  ،ومل يد من التفصيل يُنظر مصطف  حممد زغيب
دار النهضـــة  ،القـــانون الواجـــ  التطبيـــ  علـــ  عقـــود خـــدمات املعلومـــات اإللنرتونيـــة ،حممـــود حوتـــ  ابـــو هشـــيمة د. عـــاد  -58
 .125ص ،1115 ،القاهر  ،العربية

59-Gabrielle Kaufmann- Kholer" Lelieude Barpiragea launedela mondialisation” Rev-arp- 
1998p.529.- 

 .47ص ،ساب مصدر  ،مشار ل  لدى مصطف  حممد زغيب
( مــن قــانون األونســرتا  علــ  أنــ  ل للطــرفن حريــة االتفــا  علــ  منــان التحنــيم فــإن م يتفقــا الطــرفن 11/2نصــت املــاد  ) -41

 ل عل   لك تولت هيئة التحنيم تعين ه ا املنان عل  أن  خ  ابالعتبار ملرو  القضية مبا يف  لك اراد  الطرفن
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 الفرع الثاين: ال ا ون الواجب الرطبيق على موضوع الرحكيم 
وجـد  يف التفصــيل الســاب  أن مبـدأ ســلطان اإلراد  مي ــل االـور الــ ي يتحــدد مبوجبـ  القــانون الواجــ  
التطبيـ  علــ  اجــراءات التحنــيم اإللنـرتوين، وبــ ات الــنه  جنــد أن هــ ا املبـدأ هــو األســا  الــ ي يتحــدد 

وجبــ  النظــا  القــانوين ملوضــوع التحنــيم اإللنــرتوين، إ  حرصــت غالبيــة الــنظم القانونيــة علــ  احــرتا  اراد  مب
االتنمن فيما يتعل  أبختيارها للقواعد القانونية الي حتنم موضوع النـ اع واعماهلـا سـواء كانـت صـرلة ا  

. وه ا يؤدي بنا اىل القو  أن  ال (42) ونضمنية ما دامت ال ختالف النظا  العا  واليشو ا الغش حنو القان
مشنلة ت كر صصوص حتديد القانون الواج  التطبي  إ ا كانت اراد  الفرقاء حاضر  ولنن املشنلة تنب  
يف الفر  ال ي تغي  في  اإلراد  عن حتديد القانون الواج  التطبي  األمر ال ي ي ري السؤا  حو  مدى 

املوضوع ؟ يف ه ه احلالة يتعن عل  هيئة التحنيم ان تبح  عـن قواعـد سلطة االنم يف اختيار القانون 
. اىل اسناد العالقة لقانون البلد ال ي جيري في  التحنيم )قانون مقـر (41)تنازع القوانن فقد  ه  البعب

التحنيم( ولنـن مقـر التحنـيم قـد ينـون منـا    حيـادا   للمحتنمـن، أو ان منـان التحنـيم هـو منـا   
مــا   ملمارســة التحنــيم ولننــ  لــيس لــ  عالقــة مبوضــوع التحنــيم، وتبلــو الصــعوبة قمتهــا عنــدما ينــون مالئ

التحنيم قد جرى بواسطة الشبنة وه ا الواق  دف  القضاء الفرنس  اىل خل  فنر  تسم  تلطيـف العقـد 
لـدقي  للحقـو  و ا تنون مهمة االنم املفو  ابلصلح ترتن  حنو ن و  األطرا  عن التمسـك ابلتنفيـ  ا

الــي يســتمدوها مــن العقــد وهــ ا يســمح للمحنــم إبســتبعاد حقــو  معينــة  شــئة عــن االتفــا  بشــرط أن 
اليعد  قصد العقد إبستبدا  اإللت امات التعاقدية إبلت امات جديد  ال تتف  م  القصد احلقيقـ  للطـرفن 

الئحـة مـن لـوائح هيئـات  د الختلـوحالـة غيـاب اإلراد  فتنـا . أما عـن تطبيقـات القـانون املوضـوع  يف(47)
التحنــيم الدائمــة أو معاهــد  دوليــة مــن نــ  يعــاجل هــ ه املشــنلة فعلــ  ســبيل امل ــا  يــن  نظــا  االنمــة 
اإلفرتاضـــية علـــ  أنـــ  إ ا م يتفـــ  أطـــرا  النـــ اع علـــ  حتديـــد القـــانون املطبـــ  علـــ  موضـــوع التحنـــيم تقـــو  

( وإبسـت ناء احلالـة 23/2أبوثـ  صـلة، تطبيقـا   لـن  املـاد  ) االنمة إبختيار القانون ال ي يرتب  ب  الن اع
 .(46)الي ينون أحد أطرافها مستهلنا 

، قــد 2942/ 12/6وجنــد أيضــا   اإلتفاقيــة األوربيــة للتحنــيم التجــاري الــدويل املعقــود يف جنيــف يف 
لواجــ  التطبيــ  علــ  قــررت يف الفقــر  األوىل مــن املــاد  الســابعة علــ  حريــة االتنمــن يف حتديــد القــانون ا

                                                        
 .196ص ،مصدر ساب  ،اخلالدي د. اينا  -42
41-David,Branson and Richard,E.Wallace,gr,choosing the Substantive Law Apply in ia gournal of 

international Commercial Arbitration , Virginia gournal of international Law , 
Vol.27.No.1,full1986.p.43.  
 .195ص ،مصدر ساب  ،مشار ل  لدى د. اينا  اخلالدي

ـــة ،أبـــو زيـــد رضـــوان -47 ـــة التحنـــيم العـــري ،دراســـة لفنـــر  تلطيـــف العقـــد ،قـــانون التجـــار  الدولي  ،العـــدد األو  ،منشـــور يف جمل
 .72ص ،2999
، دار ال قافة 2ط ،النظا  القانوين لعقود خدمات املعلومات اإللنرتونية يف القانون الدويل اخلاص ،مقابلة يُنظر د. نبيل زيد -46

 .171ص ،1119 ،ردناأل ،للنشر والتوزي 
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موضـــوع النـــ اع ويف حالـــة غيـــاب هـــ ا اإلتفـــا  فعلـــ  االنمـــن تطبيـــ  القـــانون الـــ ي حتـــدده قاعـــد  تنـــازع 
 القوانن الي يروهنا مناسبة آخ ين بعن اإلعتبار أحنا  العقد واألعرا  التجارية.

 الخاتمة 

 ا وفقا   للتفصيل اآلة:يف هناية   نا توصلنا اىل جمموعة من النتائ  والتوصيات،  لصه
 أواًل: النتائج 

ان اتفا  التحنيم اإللنرتوين هو عبار  عن عقد النرتوين وه ا جيعل من  اسلواب  حدي ا  ومتطورا   – 2
لوضــ  احللــو  املناســبة يف مشــاكل عقــود التجــار  اإللنرتونيــة ملــا يتســم بــ  مــن ســرعة وإمنانيــة التعاقــد عــن 

وعليـ  فـإنبعد والتعبري عن اإلراد ، و   إلنعقـاد الزمـة شـروط تـا واألهليـة الرضـا تبـاد  املسـتندات النرتونيـا  
 التحنـــيم اتفـــا  طبيعـــة مـــ  اإللنـــرتوين التحنـــيم اتفـــا  طبيعـــة تتفـــ  و ـــ ا، اإللنـــرتوين التحنـــيم اتفـــا 

 ضـحيت بينهما الفار  وج  أن اال، جانبن بن يعقد قانوين تصر  عن عبار  منهما كل أن يف، التقليدي
  .اإللنرتوين التحنيم اتفا   ا يتم الي الواسطة أو البيئة ه  االنرتنت شبنة ان خال  من

تنــون اراد  األطــرا  هــ  األصــل الــ ي يرســم مالمــح القــانون الواجــ  التطبيــ  علــ  موضــوع  – 1
جـ  التطبيـ  وان النـ اع، ويف حالـة غيا ـا فـإن قواعـد تنـازع القـوانن مت ـل احلـل املالئـم لتحديـد القـانون الوا

اإلراد  يف القبو  اإللنرتوين جي  أن تنون صرلة فاإلراد  الضمنية غري كافية ألن العملية التحنيمية تتم 
عرب أجه   النرتونيـة لـيس هلـا القـدر  علـ  االسـتنتاج أو التقصـ ، وهـ  تنـون حمـدود  يف نطـا  التحنـيم 

اجـــراءات اتفـــا  التحنـــيم اإللنـــرتوين، وبعنســـ  املؤسســـ  مبناســـبة حتديـــد القـــانون الواجـــ  التطبيـــ  علـــ  
 تنون حر  يف نطا  التحنيم اخلاص.

ملشروعية اتفا  التحنيم اإللنرتوين م يستل   قانون املرافعات الفرنس  أن ينون شرط التحنـيم  - 7
 منتواب   لصحت ، اال أن  تشرتط بعب االتفاقيات والتشريعات افراغ  يف شنل كتـاي كشـرط لصـحت  واال

 (.1/ 117كان ابطال   وفقا   ملا جاء يف قانون املرافعات املدنية اإلماراة يف املاد  )
فيمـــــا عـــــدا عقـــــود االســـــتهالك الدوليـــــة، تلعـــــ  اإلراد  دورا   ابرزا   يف تنـــــوين اتفـــــا  التحنـــــيم  - 6

م ــل لغــة اإللنــرتوين، ويف حالــة خلــو اراد  األطــرا  عــن حتديــد بعــب عناصــر اتفــا  التحنــيم اإللنــرتوين 
 التحنيم أو مد  التحنيم أو هيئة التحنيم واثر بشأهنا ن اعا   توىل القضاء مهمة الفصل فيها.

املعــد  مــن تنظــيم أحنــا  خاصــة مبســـائل  2949لســنة  87خلــو قــانون املرافعــات العراقــ  رقــم  –5
(. 134اىل  152ن )اتفا  التحنيم اإللنرتوين وال ي حدد الباب ال اين من  ملسائل التحنيم يف املواد م

 ماجيعل التشري  العراق  بعيدا   عن مواكبة التطورات احلاصلة يف تشريعات دو  العام يف ه ا اجملا .
 ثانيًا: التوصيات  

حداثــة التحنــيم اإللنــرتوين، وقصــور القــانون املــنظم ملســائل التحنــيم يف العــرا ، كونــ  م يخــ   – 2
إللنــرتوين، ت ظهــر احلاجــة اىل حــ  املشــرع العراقــ  لالســراع يف بنظــر اإلعتبــار خصوصــية اتفــا  التحنــيم ا

ســـن قـــانون للتحنـــيم يعـــاجل املســـائل املتعلقـــة ابلتحنـــيم التقليـــدي عمومـــا   وإفـــراد نصـــوص خاصـــة ابتفـــا  
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م  1121لسـنة  38التحنيم اإللنـرتوين، السـيما وحنـن جنـد ان قـانون املعـامالت اإللنرتونيـة العراقـ  رقـم 
 موضوع اتفا  التحنيم اإللنرتوين. لمل بن طيات 

بســ  العمــل ابلتحنــيم اإللنــرتوين كوســيلة مهمــة لتســوية املنازعــات النامجــة عــن عقــود التجــار   – 1
اإللنرتونيـة، وخاصــة بعــد انفتــاح العــرا  علــ  دو  العــام، واتســاع عمليــات التبــاد  التجــاري، وهــ ا األمــر 

وســيلة لفــب املنازعــات، بعــد أن  خــ  كليــات القــانون يف يتطلــ  التعريــف أبتيــة التحنــيم اإللنــرتوين ك
.  اجلامعات العراقية دورها يف نشر ثقافة التحنيم اإللنرتوين، عرب املؤمترات العلمية الي يتم عقدها سنوا  

حيـ  ان التحنـيم علـ  الشـبنة يسـهل عمليـة التواصــل بـن الـدو  لـ ا فـإن انضـما  العــرا  اىل  – 7
واملصــاد   2945ت ومنهـا اتفاقيـة واشــنطن اخلاصـة بتسـوية ن اعــات االسـت مار لعـا  الـبعب مـن االتفاقيــا

عليها مبوج  قانون انضما  العرا  اىل اتفاقية تسوية ن اعات االست مار بن دو  ومواطين دو  اخرى رقم 
ى مي ــل خطــو  حنــو االمــا  أنمــل فيهــا مــن املشــرع العراقــ  االنضــما  اىل اتفاقيــات اخــر  1121لســنة  46

 .2958موضوعها التحنيم السيما اتفاقية نيويورك اخلاصة ابلتحنيم التجاري الدويل لعا  
 قائمة المراج 

 اواًل: املراجع باللغة العربية 
د. أيد شر  الدين، جهات االختصاص القضائ  مبنازعات التجار  االلنرتونية، بدون منان  – 2
 .1117نشر، 
 .1119رتوين، دار النهضة العربية، القاهر ، د.اينا  اخلالد، التحنيم اإللن -1
 .1117حاز  نعيم الصمادي، مسؤولية العمليات املصرفية اإللنرتونية،دار وائل للنشر، عمان، – 7
د. حســا  أســامة حممــد، االختصــاص الــدويل للمحــاكم وهيئــات التحنــيم يف منازعــات التجــار   – 6

 .1119االلنرتونية، دار اجلامعة اجلديد ، القاهر ، 
،منشـــورات احللــــيب احلقوقيـــة، بــــريوت، 2د. حفيظـــة الســـيد احلــــداد، القـــانون الــــدويل اخلـــاص، ك – 5
1111. 
 .1119د. خالد ممدوح ابراهيم، ابرا  العقد االلنرتوين، دار النهضة العربية، القاهر ، – 4
لفنر العـري، بـدون د. خالد ممدوح ابراهيم، التحنيم اإللنرتوين يف عقود التجار  الدولية، دار ا – 3

 .1117منان نشر، 
، 2د. سلطان عبد ي حممود اجلواري، عقـود التجـار  اإللنرتونيـة والقـانون الواجـ  التطبيـ ، ط – 8

 .1121منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 
 .2982د. سليمان مرق ، اصو  االثبات واجراءات  يف املواد املدنية، عام النت ، القاهر ،  – 9

د. عـاد  أبـو هشـيمة حممــود حوتـ ، القـانون الواجـ  التطبيــ  علـ  عقـود خـدمات املعلومــات  – 21
 .1115االلنرتونية، دار النهضة العربية، القاهر ، 
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د. عـــــاطف حممـــــد الفقـــــ ، التحنـــــيم يف املنازعـــــات البحريـــــة، دار النهضـــــة العربيـــــة، القـــــاهر ،  – 22
1113. 
الختصــاص القضــائ  الــدويل وتنفيــ  االحنــا  األجنبيــة، د. عبــا  العبــودي، تنــازع القــوانن وا – 21

 .1125منتبة السنهوري، بغداد، 
،منشـــــورات احللـــــيب 2،ط2د. عبــــد الـــــرزا  الســـــنهوري، الوســـــي  يف شـــــرح القـــــانون املـــــدين، ج – 27

 .2998احلقوقية، بريوت، 
 .1127داد،د.عبد الرسو  عبد الرضا األسدي، القانون الدويل اخلاص، منتبة السنهوري، بغ – 26
د. عبـد ي  يـ  حممـود، يايـة املسـتهلك يف التعاقـد اإللنـرتوين، دار ال قافـة للنشـر والتوزيـ ،  – 25
 .1121عمان، 
، دار ال قافـــة 2د. عـــد ن الســـرحان، د.نـــوري حممـــد خـــاطر، مصـــادر احلقـــو  الش صـــية، ط – 24

 .1111للنشر والتوزي ، عمان، 
، منتبـــة 2  التحنـــيم يف منازعـــات التجـــار  االلنرتونيـــة، طد. حممـــد عبـــد الع يـــ  منســـ ،اتفا – 23

 .1122الفالح للنشر والتوزي ، القاهر ، 
، دار النت  العلمية، بريوت، 2د. حممد نصر حممد، الدليل النتاي وحجيت  أما  القضاء، ط – 28
1127. 
ر،بريوت، صــاد–مصــطف  حممــد زغــيب، التحنــيم علــ  شــبنة االنرتنــت، املنشــورات احلقوقيــة  – 29
1113. 
،منشـــورات زيـــن 2موفـــ  يـــاد  عبـــد، احلمايـــة املدنيـــة للمســـتهلك يف التجـــار  االلنرتونيـــة، ط – 11

 .1122احلقوقية، بريوت، 
، دار ال قافـة 2د. نبيل زيد مقابلـة، النظـا  القـانوين لعقـود خـدمات املعلومـات االلنرتونيـة، ط – 12

 .1119للنشر والتوزي ، عمان، 
، دار ال قافة للنشر والتوزي ، عمان، 7م برهم، احنا  عقود التجار  االلنرتونية، طنضا  سلي – 11
1121. 
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  ليات، ومراميالوصف الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني تج

Description emotional Al-Romeat in Abu Firas al-

Hamdani, Manifestations, and objectives  
                                  Dr. Hamid Abbaszadeh(1)حميد عباس زاده د. 

  Assist. Lect. Alireza Naderyan Layen(2)علي رضا نادريان الئينم.م. 

 الملخص 

اللغة الشعريّة لغة  جتوب اآلفا  أبجنحـة اخليـا  والعاطفـة. والقصـيد  الوجدانيـة تتسـم بعاطفـة قويـة  إنّ 
تعنـس املواقــف النفســية الــي يعيشــها الشــاعر، ومتــّد أنفـا  القصــيد  للتواصــل الوجــداين مــ  املتلقــ . هــ ه 

ّيات أي فرا  احلمـداين، الـ ي املقالة التحليلية حماولة الستجالء مالمح الوصف الوجداين وبواع   يف روم
قّض  حيا  تعّ  ابملواقف الوجدانية مـن حـّ  وغربـة واشـتيا  وأسـر و.... والوصـف الوجـداين هـو ضـرب 

في  الشاعر حدود الظاهر  أو مفهومها العلم  العا  ويني   ا  یمن ضروب الوصف ال الثة؛ حي  يت طّ 
من الضربن السابقن، ألن   یويل  ل . والضرب األخري أرقات أومفهوما  جديدا  هو امتداد من املفهو  العا  

يعطينــا تفســريا  جديــدا  وغــري مــألو  عمــا نعيشــ . لعــل الســب  يف هــ ا الرقــ  والســمّو غلبــة الن عــة النفســّية 
الوصـــف الوجـــداين. تنقســـم بواعـــ  الشـــاعر علــ  الوصـــف الوجـــداين إىل  اتيـــة وخارجيـــة. وخلصـــت  یعلــ

تـَُعـّد ســجّل أا  الشـاعر يف فــرت  أسـره، أودعهــا مـا جيّســد أحاسيسـ  الصــادقة يف  اتروميــالدراسـة إىل أّن ال
بــالد الــرو  بلغــة موحيــة وأســلوب ســهل يــؤثّر يف القــارئ، فنــل األبيــات تتــدف  مــن معــن وجدانــ  الصــايف 

 .ةوتؤثّر مباشر   يف السام . وتتسم ه ه القصائد بصد  العاطفة ما عدا مديح الشاعر لسيف الدول

                                                        
 .قسم اللغة العربية وآدا ا–امعة الرضوية للعلو  اإلسالمية مدر  يف اجل -2
 .مشهد –وآدا ا ةيقسم اللغة االدب–نور  ا يو مدر  يف جامعة ب ،طال  الد تورا -1
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Abstract 
The poetic language the language of scouring the prospects wings of 

imagination and passion. The poem is characterized by sentimental 

affection reflect strong psychological attitudes experienced by the poet, 

and extends the breath of the poem to communicate with the receiver 

emotional. This article analytical attempt to elucidate the features 

description and emotional motives in Romeat poet Abu Firas al-Hamdani, 

who has spent a life teeming positions of compassionate love and 

alienation and longing and the families and.... Divided concerns the poet 

on the description to the emotional self and external. The study concluded 

that the record is Romaat poet days in captivity period, deposited 

embodies the sincere feelings in the country and the Greek language 

suggestive easy way affect the reader, all the verses of a given flow and 

net conscience and directly affect the listener. These poems are 

characterized by emotion honestly Praise poet except for the sword of 

state..  

  يدالتمه

األدبّيــة؛ حيــ  يصــف األديــ  الفّنــان مــا حولــ  مــن الطبيعــة واملشــاهد  إّن الوصــف مــن صــميم احليــا 
واألحـــداث والعواطــــف. كّلمـــا ازداد املــــرء  ثّـــرا  ابملوقــــف وتفـــاعال  مــــ  املشـــهد، ازداد وصــــف   ثـــريا  وعمقــــا  

د، الروحيّــة موســوما  بطــاب  ال اتيّــة والتفــرّ  -وخلــودا . ومــن هنــا ية الوصــف كغــريه مــن النشــاطات الفنريّــة 
حــامال  بصــمات الواصــف، وابلتــايل وتلــف الوصــف مــن أديــ  إىل آخــر، تبعــا  ملــا يعيشــ  كــلٌّ منهمــا مــن 

وأحـــد معـــايري املفاضـــلة عواطـــف ومواقـــف. لـــ لك مينـــن اعتبـــار الوصـــف آيـــة صـــادقة بشـــاعريّة األديـــ ، 
نـــ  مـــن  صـــية اإلبـــداع األدّي، وتُــــسعف  بـــن شـــاعر وأقرانـــ  جـــيحومقـــاييس الرت  علـــ  إخـــراج الصـــور  ، ومتنُّ

 إخراجا  متمّي ا  ابجلّد  والروعة. ومن هنا يستمّد   نا ه ا، أتّيت  وضرورت .
حينما يستمّد الوصف من معن الوجدانّيات، يسـمو إىل أفـ  ال يرقـ  إليـ  الطـري؛ إ  إّن التعبـري يّتسـم 

لوع  مـن أم ولوعـة وجـوى وأحـوا  ميـّر ابلرّقة واحليويّة واحلرار . فالوجدان يُطَل  علـ  مـا لملـ  املـرء بـن ضـ
ب . والوصف الوجداين وصف مشحون ابلعواطـف اجلّياشـة. يضـطل  الوصـف الوجـدايّن مبهّمـة التعبـري عـن  
كّل تلنم املشاعر واألحاسيس ضمن لغـة موحيـة، شـأهنا شـأن مـرآ   صـعة تعنـس الصـور  ببـالو الصـد  

هـ ا الضـرب  يت طّـی الشـاعر يفيّـة يف مرافـم حياتـ . والوضوح، وختّلد ما يعيش  األدي  مـن حلظـات مجال
، وينـي   ـا مفهومـا  جديـدا  هـو امتـداد مـن املفهـو  حدود الظاهر  أو مفهومها العلمّ  العـا ّ من الوصف، 

قّرب املعاين ي يل احلدود بن اإلنسان والنون، وي الوصف الوجداينّ  إنّ بتعبري أوضح  (7).العا  أو اتويل  ل 
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الشـاعر  وينتقل املشهد مـن حـوا ّ  ،اخليا ، فتغدو الظاهر  شبيهة ابلرم عل  أجنحة ىل القارئ ة إالعاطفيّ 
الســب  يف الرقــّ   لعــلّ . اجديــد ا  أو مفهومــ ا   ا يطالعنــا مشــهد ــة، و ة حيّــإىل نفســ  وضــمريه بصــور  إنســانيّ 

ی اعر علــی األشــياء حّتــ؛ إ  يفــيب بــ ات الشــغلبــة الن عــة النفســّية علــی الوصــف الوجــداينّ  املــ كور آنفــا ،
ة تضحك وتبن ، تطرب وتشـقی، كـأنَّ الشـاعر يصـف  اتـ  مـن خـال  تشري إىل أحداث ومالمح إنسانيّ 

 (6)األشياء.
 مســـاحة شاســـعة مـــن أفقـــ  الشــــعريّ  ابلغــــا ؛ ألنّ  اهتمامـــا   أوىل الوصـــف الوجـــداينّ احلمـــداين فرا  و أبـــو 

ر وشـو  من حـّ  ونـوى وهْجـواملشاهد الوجدانّية  حيات  املسنونة ابملواقفات. مصبوغة بصبغة الوجدانيّ 
فال ننون قد جانبنا إ ا قلنا أبنّ  من رّواد الوصف . ه  الي سّ رْت أدب  للن عة الوجدانّية ر وسجن،وأسْ 

 يف عصره. الوجداينّ 
 اتــ يف روميّ  الوصــف الوجــداينّ  ة اســتجالء مالمــحدراســهــ ه ال ، حاولــتْ ونظــرا  لســمّو وصــف  الوجــداينّ 

 لـك بعـد  ة. وكـلّ ة وخارجيّـإىل  اتيّـ لوصـف الوجـداينّ ل  . ل لك قّسمنا بواع ـالتحليل ّ  -نه  الوصفّ  ابمل
  البح .مسار إلقاء نظر  خاطفة يف ترمجة حيات  مبا ود  

أبـوفرا  احلمـداين حياتـ  وشـعرهل  ـوث أخـرى عديـد ؛ منهـا: ل  سـبقتوفيمـا يتعلّـ  صلفيّـة   نـا؛ فقـد 
لل، ولأبوفرا  احلمداين فتو  رومنسّيةل لـلخليل شر  الدينل ولأبوفرا  احلمداين شاعر لـلحسن عبداجللي

يطــو  بنـــا  النضــا ل لـــلمسعود مي ائيــلل وغريهــا مــن الدراســات الـــي نضــرب الــ كر عنهــا صــفحا  كــ  ال
ف علــ  بواعــ  الوصــ ّكــ دراســتنا هــ ه ترت  هــ ه الدراســات متقاربــة مــن بعضــها إال أنّ  صــحيح أنّ  املقــا .

  ها كالتايل:وتسع  لإلجابة عل  أسئلة أتّ  ، يْ بنال ضربَـ  الوجداينّ 
 ما شأن الروميات يف حيا  الشاعر وماجرا ا؟ 

 ؟ ات؟ كيف كان وصف الشاعر وأسلوب  الشعريّ ما دور العاطفة يف الروميّ 
 ة؟ات أن تعنس عواطف الشاعر وخلجات  النفسيّ هل استطاعت الروميّ 

 ، و رومّياتهملحة عن حياة الشاعر
ی علو  زمان  علی تلقّ  .هـ(711أبوالعالء حارث بن سعيد، املعرو  أبي فرا ، ولد يف املوصل سنة )

. (4)ميّــ ه ســيف الدولـة ابإلكــرا ، ف ــرج فارســا  مغــوارا   .(5)بــن خالويــ اعلمـاء بــالط ســيف الدولــة وأشـهرهم 
مــن األســر وثقــل القيــود أربــ  ســنوات. و  ه، وملــّل يــ و  مــرار  752وقــ  الشــاعر أســريا  بيــد الرومــان ســنة 

 يَ ودِّ بعظيم من عظماء الرو ، بل ترك  حتی فُ  ا  خاصّ  فتدائ  افتداء  اب أّن سيف الدولة م يرغ  يف ستغرَ امل
وبعــد اننفــاء علــی جروحــ   ،ه؛ إ  عــاد إىل وطنــ  بعــد مــرار  جتــرّع كاســا ا 755يف (3)؛ابلطريقــة العاديــة

وأن يقو  شـعرا  مت ّـل عصـار  تلـك  ،ويستنشف أسراره ،عّلم  أن يشرح قلب   لك ة. كلّ ة والنفسيّ اجلسديّ 
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وما  ،عات  إىل احليا وقد طواها علی  كرات  وتطلّ  ،اتم الروميّ   نظْ النفس الشريفة. فاألسر م  آالم  سبّ 
 سـيف يفّ ، تـو (8)  وأصدقائ  وعلی أشـواٍ  الحـّد هلـاكما طواها علی تع ية ألمّ   ،ائهاقاس  يف نفس  من جرّ 

وقعـت احلـرب  فـرا   مـ ، مثّ  فاسـتبّد أبـو ،املعـايل ف لفـ  أبـو ،الدولة بعا  واحد بعد خالص أي فـرا 
ه. ابلنســـبة إىل 753فســـق  يف املعركـــة قتـــيال  يف ال الـــ  مـــن مجـــادی األولـــی لســـنة  ،بينـــ  وبـــن أي فـــرا 

َلٍِّك وخُ : اد، يقو  ابن عبفهو من أتباع امل ه  الشام ّ  ؛الشاعر وم هب  الشعريّ  مبلك  مَ تِّ لبُدَِّئ الشعر مبِّ
 (9).القيس وأابفرا  ل يعنی امرأ

 ليتجرّأحد أ ان  ، ومااملتنيّب  ج يف و  ا  واقف فرا  نقطة ارت از وحمورا   بوأف ان  ؛ت وابلنسبة إلی شاعريّ 
 فــرا  قــد بــوأن  ــا  :، ويف هــ ا اجملــا  قــا  ال عــاليبّ (21)ةدبّيــأل  وا امــ  ابلســرقات اي الطّيــألعلــی ال يــد 

ينــربی  ی هــ ا  ــان يتحــاجی جانبــ ، فــالحّتــ ، مواقــف فــس الشــعراء منافســة جلوجــة، و ــان لــ  مــ  املتنــيّب 
 (22).ةدبيّ ألئمة يف الندوات اال املعارضة الدف ان مي ّ  ،علی جمارات  ئملبارات  وال جيرت 

فقد   ؛اتروميّ  أّماات، ء، واإلخوانيّ غراض  الشعريّة يف حماور خمتلفة، أّتها: الغ  ، والف ر، والراثتدور أ
ات، فنانت أك ر اتل، وكان بعضها إخوانيّ تل أو لالروميّ راّ نظم أبوفرا  يف األسر قصائد عرفت بـلاألسْ 

رّقة وشنوی  
خصـائ   يهـايظهـر علال و  ،الصـة تـدور علـی الف ـر والغـ  اخلة وجدانيّـالقصـائد ه ه ال ،(21)

ا كانت أك ر رقة  و   (27).شنویجديد  سوی أهنَّ
الشـاعر إ  ج مـن النربـة،  ابألم  ريعـة  للتفـرّ   التغـيّن واختّ  ،آالم رغم قد ملّل أبوفرا  مقيما  علی إابئ  ل

  مــن هــاجس املــوت ل مــن صــدٍ  وصــراحٍة يف احلــدي  عــن الــّ ات ومــن أٍم وكذبــٍة وخــوْ يتم ّــ الوجــداينّ 
ع، لـاو  استشـفا  معـام الالهنايـة عـن ة شفافة ولغة سـهلة وخيـا  مبـد وعيش يف  كرات املاض  وغنائيّ 

ــ  نطاقهــا حــ ،  األم عاطفــة أي فــرا رقّــ (26).طريــ  البصــر أك ــر منهــا عــن طريــ  البصــري  أصــبح  ىّت و وسَّ
ويف  ينــة،ح   يامــةم مــ  وتــراه شــرينا  ألح انــ ، فنــری يف قصــيد  يــتنلّ  ،شــم نفســا  حتنــو عليــ  لــّس لنــلّ 

عــن وحــد  الشــاعر وكذبتــ . نشــف ىل الليــل صــواجل فــؤاده، فهــ ه تأخــری لّمــل النســيم رســائل  أو يفضــ  إ
ات  متلمال  شديدا ، وفيها شـنوی وف ـر لنفسـ  و كـری وحرقـة ألصـدقائ  وأنسـبائ  يتململ أبوفرا  يف روميّ 

  وتع يــة ألّمــ . وهنــ ا كــان أبــوفرا  احلمــداين شــاعر الوجــدان، يبــين قصــيدت  علــی إاثر  الوجــدان، وســنْ 
والشــــعر  ،ف يف الشــــعرون يرفضــــون التنّلــــفالوجــــدانيّ  (25).قــــة يف أعــــ ب لفــــٍ  وأســــهل عبــــار ٍ املعــــاين الرقي
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عوائــ  وال ت قلــ  ة،   واإلك ــار مــن الصــور البالغّيــاملطلــوب لــديهم هــو فــيب  صــاد   مــن الشــعور ال التصــنّ 
 .البدي 

ألســره يــدا  علــی خلــوده  ال بــّد مــن القــو  أبنّ و  ،ةة الشــعريّ ال اتيّــ ت  مــن ســري ضــراب    اتــمينــن اعتبــار روميّ 
 ؛  في  من الشعراء العادين. مهما ينن من أمـرٍ ات  ملا كان ل  يف سائر شعره ما يتميّ وأدب  معا ، فلوال روميّ 

  أبدا  وقرّبتْ  ،ة  يف عام الفنّ مرموق  من لة  قت في  العاطفة الرقيقة، فبوَّأتْ فقد مّت ألي فرا  أن ينشد شعرا  تدفّ 
 (24).ة الي ال يقض  عليها مرور ال منالعاطفة الصادقة من القيم اإلنسانيّ  إىل القلوب؛ ألنّ 

 العوامل الباتّية : المبحث األّول

. العوامل  رْت النلمات الرقيقة عل  لسانجّ فتف ،ها الشاعرشاعالرومّيات جتربة انفعا  واهتياج وغناء 
، أي مــا ةة بيانــ  وإملهــار خلجاتــ  القلبّيــوكيفيّــة تــؤثّر مباشــر   يف فيضــان  ات الشــاعر عوامــل نفســيّ  ال اتيّــة

يـرى إىل  ، وتنون ومليفة الشـعور هنـا أن ينفـ  الشـاعر فيـ  ممـات ر بعاطفة الشاعر وخيال ، و ي  عاطفتتأثّ 
 لّـ ويبعـ  فيهـا املعـا   واحلنـن واخليـا . تتج ،فالشعور هو ال ي ين ع غال  األشـياء ومجودهـا ،ءىمايرتا

 ة يف النقاط التالية:أهّم ه ه العوامل النفسيّ 
 سه الشخصّية  ي( أحاس1-2
يلبــ  أن ة، جتعلــ  يعــيش يف أجــواَء ملؤهــا الرجــاء واألمــل، مث الوجــات عاطفيّــمبالســجن  الشــاعر رّ ميــ

 ، ويشري الشاعر إليها قائال :(23)من اليأ  والسأ  ةيتعر  إىل ومضات قامت
الالالالدي الالالالت ُحسالالالالتى صءالالالال   ابلسالالالالممةى  اعى  يمى
الالالالالرُت إذا مالالالالالا رُمالالالالالُت يف اخلالالالالالري لءالالالالال        صى

 

 (38) مالالت ريالالبى دهالالر  ابلالالر دن، ُمرالءوءعىبالالدي 
  (32)تالءرالءب عُر الالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالالني اهلُمالالالالالالالالالالالومى تءربنعالالالالالالالالالالالا

 

 فات الدهر م  نفس  النئيبة: ابملناره وتصرّ  فيصف الشاعر حيات  االفوفة
الالالالالالالالالالالالالت كالالالالالالالالالالالالال ى قائالالالالالالالالالالالالال      ال تء الالالالالالالالالالالالبالءلءت  ال الالالالالالالالالالالالالو ء مى

 

الالالالمءعا  الالالالي ء مءس  الالالالُت ُأر ضى الالالالي ء مالالالالرآن لءس   (10)سءُأر ضى
 

 ويف م ان آخر يقو :
الالالالالف   ، هكالالالالال ا، غالالالالالرُي ُمنصى  يكالالالالال ن ةليالالالالال  

 

يالالالالالالالالالال ُ    (13)  كالالالالالالالالالال ن زمالالالالالالالالالالان  ابلكالالالالالالالالالالرامى  ء
 

اشـة، وهنـاك العديـد مـن فيستعر  لوحة من عواطف  اجليّ  الشاعر نفس  شاكيا  من ختيي  آمال ، ث ير 
أسريا   ،أّم فقد خاط  بشعره  ؛منها أّم  العجوز ،البواع  الي تدّ  عل  ت ّلل أي فرا  يف طل  الفداء

 حي  يقو : ؛من لدن  الفرجعا  وقتي، واثقا  ب  ومبشيئت ، م ها ابلصرب والتسليم ألمرموصيا  إاّ 
 إىل اخلالالالالريى  الالالالالنج ى ال ريالالالالب رسالالالالالو    تعالالالالالالدىمي الصالالالالالال ء إى  الالالالالالهييالالالالالالا ُأم رالالالالالالا، ال
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 رالالالالالالالالالالا، ال حتبطالالالالالالالالالالي األجالالالالالالالالالالرء إى  الالالالالالالالالالهم   اي أُ 
الالالالالالالالالالالالة  م   اي أُ   رالالالالالالالالالالالالا، صالالالالالالالالالالالال ا   يءكالالالالالالالالالالالال  ملبىم 

 

 قالالالالالدرى الصالالالالال ى اجلميالالالالال ى جالالالالالالزي  یعلالالالالال
 (11)جتلالالالالالالالالالالی علالالالالالالالالالی علالالالالالالالالالالبا ا   تالالالالالالالالالالز  

 

ا وكأهنا قريبة من  وهو ماثل النداء، ويستحضر صور  ويستع ب  ،ي ري عواطفهاوهو إ  ينّرر نداء أّم ، 
  بن يديها.

 ( الفخر الذاتّي 2-2
فرا  عام شاعر  وأمري  صاح  سيف وقلم، مار  املروء  بضرو ا من الشجاعة واإلقدا  والنر  أاب إنّ 

ويف  ،يف احلقيقـة يشـري إىل علـوِّ نفسـ هـو و  ،فيهـا مفـاخرات قومـ  صـّورت  الشهري  الـي يوالسياسة، ول  رائيّ 
ة الفروســيّ و  ، الفتــوّ  (17). ــر شــعره ينــون تُـّـ  الوحيــد تعــداد انتصــارات  واإلدال  بشــجاعت  وكرمــ  وعّفتــ أك

ة ينضــح دائمـــا  صــف  ـــا الشــاعر، وقلــ  الفـــار  األمــري وعــاء هلـــ ه الشــاعريّ والســياد  مــن امليـــ ات الــي يتّ 
شــهر ، وأكــا يبهم حولــ  لشــامتنإىل مشاتــة ا الشــاعر، عنــدما نظــر (16)  علــی األ نة فريــد   ات وْقــبغنائيّــ
 مشيئة ي: من ن  جْ أّن سَ  صف شجاعت ، معتقدا  و لسان ، فعليهم 

ال ،ر  ُأسى  لالالدن الالالوغی ُت  مالالا صالالحيب بُعالالز   
 امالالالر    ی لكالالالت إذا ُحالالالم  ال ضالالالاُء علالالال

 

الالالالالالالالر    ،  ال رءبنالالالالالالالاله غءم    اليرسالالالالالالالالي ُم الالالالالالالالر 
 الحبالالالالالالالر   يالالالالالالالهى  ى يء  يلالالالالالالاليس لءالالالالالالاله بالءالالالالالالالر  

(15) 
 

مبا رحبْت، تضي  علـ  امـرئ جـرى عليـ  القضـاء ابألْسـر؛ حيـ  ال رادَّ  و  ا استدّ  عل  أّن األر 
 للقضاء اإلهلّ . 

د لـ كرهم، ن وامل لِّّـالفـار  ال ائـد عـن ثغـور احلمـدانيّ هـ ا خري شاهٍد علی منانة التالين يف البيتن و 
 يقو  مفاخرا :ف واملوت، عن عقيدت  يف احليا   لك عدينشف بَ و 

 عالالالم لءالالال  ذىكالالالُرهُ  هالالالو املالالالوُتر يالالالاةتء مالالالا
الالالالالالالالالتن ياإل سالالالالالالالالالان البالالالالالالالالالد  ميبىالالالالالالالالالت     إن مى

 

اُلالالالتى اإل سالالالالاُن مالالالالا حءيىالالالاليء الالالالال بىكرُ    يالءلءالالالالم ميء
الالالال ُم  ا فءسء  (16)الُعمالالالالرُ   ء  إن عالالالالالتى األايب

 

، يغلـو صـدره فيلجـأ أحيـا   وهو ال وا  املوت وال يهن دون ، ألنّـ  يـرى املـوت مـوت الـ كر احلسـن. 
يعتـّ  بقومــ  واســتيالئهم كمــا ا الشــاعر يف ــر بنفسـ  وعــ ّه وأمانيـ ،  وإمّنـ ،ربائتــ إثبـاات  ل إىل الشـماتة والتهديــد

 علی األر  وغناهم عن النا  وافتقار النا  إليهم:
 تركنالالالالالالالالالالالالالالالالالالاكء يف بطالالالالالالالالالالالالالالالالالالتى الفالالالالالالالالالالالالالالالالالالم ى جتوهُبالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
ُران ابلط عالالالالالالالالالالالالتى  الضءالالالالالالالالالالالالربى يف الالالالالالالالالالالالالوءغ  یتُفالالالالالالالالالالالالاةى

 

بالالالالالالالالالالالالالوُع يءلرءالالالالالالالالالالالالالثىم الالالالالالالالالالالالالالُتاب   كمالالالالالالالالالالالالالا ا رالءفءالالالالالالالالالالالالالقء الريء
الالالالعر   ايبالالالالتء إسالالالالرى ا كىالالالال اب  ء الالالالالنفسُ ل الالالالد أ سء

(17) 
 

 ويقو  أيضا : 
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   الالالالالالالالالالالالت ُأانس  ال توسنالالالالالالالالالالالالطء عنالالالالالالالالالالالالدان
  الالالالالالالالالالالوُن علينالالالالالالالالالالالا يف املعالالالالالالالالالالالايل  فوُسالالالالالالالالالالالنا

 ذء ي الُعالالالالالم یأعءالالالالالزن بءالالالالالينى الالالالالالدن يا  أعلالالالالال
 

 لنالالالالا الص الالالالالدُر د نء العالالالالاملني أ  ال الالالالال ُ  
  رُ املالالالالء   مءالالالت ةءطءالالالبء احلسالالالناءء   يءغلى الالالا 

 (18) أكالالالرُم مءالالالت يالالالوق الالالالتابى  ال يخالالالرُ 
 

ون يف سبيل   من قو  يضحّ ويصرّح أبنّ  ،ابخلسيسوعد  الرضا   عن الد ا، احليا  يعين الرتفّ  فريى أنّ 
يف البيـت ال ـاين  .س، ل لك يتسّنمون  رى العـّ  مـن دون أن يـدانيهم أحـداملعايل أبعّ  ما لديهم وهو النفْ 

 ،  مطالبـا  يـد فتـا  حسـناءيتقـدّ  مـن ك، فهـم يعشـقون املعـايلضـميّن رائـ يعرّب عن حـّبهم للمعـايل يف تشـبي  
وممــا ينطــوي عليــ  هــ ا التشــبي  أهّنــم ال يريــدون املعــايل؛ بــل يعشــقوهنا ويشــتاقون  ويقبــل مهرهــا مهمــا كّلفــ .

  إليها كالفىت اخلاط .
 ( التأّثر بالغربة واألْسر  3-2

يف زن انــة نفســّية رهيبــة األمــر الــ ي زّج ابلشــاعر ، ألقــ  االغــرتاب بظاللــ  القامتــة علــ  شــعر أي فــرا 
قضــباهنا الوحشــة واحلــ ن والشــعور ابلضــياع. وفيمــا يلــ  نســو  احلــدي  عــن شــعوره ابلغربــة ضــمن البنــود 

 : اآلتية
 ( اهلموم  اللوعات 3-1-1
علّـ    لك كلّـ ؛عرت  بيصح ، و الهل و األُبعد عن الو  هالغربة وآالمابره ضجُّ تلوعت  و أبوفرا  صف ي

  :فيقو  فإّن البوح ابألسرار واآلال  وّفف منها،ف من وطأ ا، ي فجيد سبيال  إىل الت
الالالالالالالالالالالالالري  ، أءسالالالالالالالالالالالالالري    ُمغالالالالالالالالالالالالالرءم ، ُمالالالالالالالالالالالالالو ء ، جء

 

 (12)إن  قلبالالالالالالالالالالالالالا ، يطيالالالالالالالالالالالالالُق ذا لءصءالالالالالالالالالالالالالبورُ  
 

رسم الشاعر قلب  ي؛ إهّنا آال  تطا  كيان . ما لتمل  بروح  وجسم ه ه الصفات املتتابعة تصّور شّد  
. وه   تيها من كّل جان  النوائ  عّ  ل  نّد يف الصرب؛ إ  يصرب عل  ا  ر و صب إنسا    ،يف صور  تش يصّية
 فينشد:  ،ر عاطفت  بركا   تتفجّ  ،ا جری علي ملي  علی خدّ  الشاعر حينما تنهمر عربات

 دءعوتالالالالالالال ء لىلجءفالالالالالالالتى ال ءالالالالالالالري ى الالالالالالالالالُمسء  دى 
 دءعءوتالالالالالالالالال ء  األبالالالالالالالالالواُب تالالالالالالالالالرتءُج د  الءنءالالالالالالالالالا

 

 شءر دى لالالالالالالالالالالالدي   لىلن الالالالالالالالالالالومى ال ليالالالالالالالالالالال ى الالالالالالالالالالالالالمُ  
الالالالد  ُم مءالالالالدعوب ،  أءكالالالالرء  يءكالالالالت ةالالالالريء   (10)ُمنجى

 

وههنا جّسد الشاعر أشجان  يف جفنـ  القـريح الـ ي ال يلفـ  النـو  إال قلـيال  وخلـف األبـواب املؤصـد  
ليس وعظا  أو تبشريا  أو تعليما ،  أيْ  ،الشعر هو اإلاثر ، وليس فائد  مباشر  اد يعتقدون أنّ هناك نقّ علي . 

بـل هـو تعبـري عـن العاطفـة املشـتعلة، الصـادر  عـن انفعـاالت الشـاعر مبـا ومـن حولـ ،  ؛واملنط  قوام  العقل
 سـابقة، ويف األبيـات ال(72)فن ريا مـا ألبسـوا هـ ه العاطفـة وشـاَح القلـ  واحلـ ن واخلـو  مـن املصـري واهلـروب

 نری أنَّ الشاعر استطاع أن يصل إىل غاية ه ا القو .
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 ا جرن عليه (ضعفه عمب 1-1-1
معرتفـا  بضـعف  إزاءهـا، وضـي  صـدره مـن ك ـر  أشـجاهنا. ففاضـت  ،أا  األسـرطـو  يشري الشاعر إىل 

 حي  يقو : ؛وانتقلت ه ه العواطف إىل أشعاره ،  ابحل ن واألسیسُ نفْ 
الالالالالرءمء العىالالالالالدن   قالالالالالد ُحطبىالالالالالمء اخلءطبىالالالالالين  اةرالء
الالالالالالويل لىيفرءحالالالالالالوا  يالالالالالالم تءالالالالالالتُكى األعالالالالالالداءء حء

 

 ُم ن دى الالالالالالالالالالالالال  ياللبىالالالالالالالالالالال ء حالالالالالالالالالالالدن املشالالالالالالالالالالالريفبى  
،  تء ُعالالالالالدى   (11) ال تء طءالالالالال  الر سالالالالالو ء عالالالالالينبى

 

وأحيـــا  يصـــف ويبـــدو أن فـــرح األعـــداء وإتـــا  األخـــاّلء لـــ  ونســـياهنم إاه أشـــّد وطـــأ  علـــ  الشـــاعر. 
ما جری عليـ ، وقدضـا  صـدره مـن نسـيان أصـدقائ  لـ ، فيبـدأ ابالسـتعطا  الـ ي وجَّهـ   مباشرا  الشاعر 
العطــف، ففــ   يلقــی بــ  الشــفاعة أو عســ  أنخــ َّ بــ  ولــیَّ العهــد  أو ،أصــدقائ أو أرســل  إىل  ،إىل أمــريه

 ه ه األبيات يف ع الشاعر إىل أصدقائ : 
 تءناسالالالالالالالالالالاينى األصالالالالالالالالالالحاُب، إالب ُعصءالالالالالالالالالاليبءة  

الالمب ءالال مءالالت ذا الالال ي يء   ی عءلالالی العء الالدى؟ إ  
 

الالالالالالالرءلحءُق ابألةالالالالالالالر   الالالالالالالالو  نسء  غالالالالالالالدا   ءحتء
 إن كثالالالالالالالالالرءت دءعالالالالالالالالواُهُم، لء ءليالالالالالالالال 
(77) 

 

ة كـ   ، فيـأة بـبعب األدلّـل يف طل  الفداء، ملا ب  من الع ّ علی أي فرا  نفس  النبري  أن يت لّ   بی
 حي  يقو : ؛(76)منها أّم  العجوز ،يسرت ضعف  وطل  فدائ  لنفس 

 «مءنالالالالالالالالالالالالالالالالبءج  »لءالالالالالالالالالالالالالالالالوال العءجالالالالالالالالالالالالالالالالوُز بىالالالالالالالالالالالالالالالالال
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا سألالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ء لءكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانء يل عمب

 

فالالالالالالالالالالالالالالالُت أءسالالالالالالالالالالالالالالالبابء املني الالالالالالالالالالالالالالالة   مالالالالالالالالالالالالالالالا ةى
الالالالالالالالالالتء الفىالالالالالالالالالالداءى  ءفالالالالالالالالالالُس أءب  (15)ي الالالالالالالالالالهُت مى

 

تطغـ   ،ا جـری عليـ   الجياهر  اجت . مهما جيتهد ليسرت ضعف  عّمـة الفتدائ ، لننّ دلّ ألببعب ا ت فأ
 العاطفة يف شعره لتنشف عن ضعف ، فنفهم أنَّ صدره ضا  مبا حّل ب  من نوائ  وخطوب.

 «الحنني واألشواق»( الذكريات 4-2
. يقـ  السـّجن يف زاويـة حالنـة يقلـ   هـو  كراتـ طـوا  األسـر سـجناملال  ال ي يتحّصـن فيـ  ال إنّ 

ة، في ــرت  خيالــ  ة والعاطفّيــ؛ حيــ  ال أنــيس وال أليــف، فتتــداف  فيــ  االنفعــاالت النفســيّ ةلــياألغــال  ال ق
جــدران الســجن وأبوابــ  املؤصــد  إىل مراتــ  صــباه وإىل األهــل واألحّبــة، وإىل  لــك العــام الغــين ابلــ كرات 

يف ك ري من روميات  وخاصة  يف القصيد  الـي عـار   (74).لعواطف املستننَّة يف الشاعرالقادر  علی إاثر  ا
لقــد عــرّب أبــوفرا  عــن  .الــدفاع عــن نفســ  إزاء ُهــرائهم لــكت هــ ه الظــاهر ، وهــو أســري الميجتّلــ، وشــا    ــا 

  لك قائال :
 تلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  املنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالازُ ،  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمءم
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبا  أ عءنُر الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا زءمءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتء الصبى

الالالالالالالالالالالالالالالالالالُب، ال أءراهالالالالالالالالالالالالالالالالالالا للا مءالالالالالالالالالالالالالالالالالال   مح  العى
   جءعءلالالالالالالالالالالالالالالالُت " مءنالالالالالالالالالالالالالالالبءج " يل حمالالالالالالالالالالالالالالالم  
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 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسوا»إذا  ءزلنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
الالالالالالالالالالالالالالالالالُ  بالالالالالالالالالالالالالالالالالني زءهالالالالالالالالالالالالالالالالالال   املالالالالالالالالالالالالالالالالالاُء يءفصى
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر دءت    كبءسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاطى  ء الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  جء

 

الالالالالالالالالالالال م« جالالالالالالالالالالالريى   اجرنينالالالالالالالالالالالالا العالالالالالالالالالالالالي ء سء
الالالالالالالالالالالالالالط نيى، يءصالالالالالالالالالالالالالالم  الالالالالالالالالالالالالالالالرىالُر ضى يف الش 

 (17)أءيالالالالالالالالالالدي الُ يالالالالالالالالالالونى عليالالالالالالالالالاله  ءصالالالالالالالالالالم
 

. سـرعان مـا حـلَّ احلـ ن هـاقصـر أامأنـن مـا ل ،نـاءاهلرح و املـنعـيم و استمتاع  ابليف ه ه األبيات يصف 
الفـرا ، وعنـدما انقطـ  األمـل ابلنذبـة، انطـوی الشـاعر و ، فصـلالالفرا  واهلجر حمّل و  ،السعاد  واألم حملّ 

لدى دخول  خرشنة أسريا ، نراه يتغّ  ب كرات ، وه ا علقم  (78)علی  ات  يت ّكر املاض ، فت داد حال  سوءا  
 ساعتئٍ ؛ ألنّ  كان آن اك أمريا  مطاعا  بينما دخلها أسريا  مقيدا :األسر ي ري خواطره 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنءة  أءسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريا  إىن ُزرُت ةءر ء
  ءلء ءالالالالالالالالالالالالالالالالالالد رءأءيالالالالالالالالالالالالالالالالالالُت النالالالالالالالالالالالالالالالالالالارء تءالالالالالالالالالالالالالالالالالالت
الالالالالالالالالالالالالالالالاليبء جُي الالالالالالالالالالالالالالالالالال   ءلء ءالالالالالالالالالالالالالالالالالد رءأءيالالالالالالالالالالالالالالالالالُت السء
نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُه الغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادء ء الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال رالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاُر مى  خنء
 إىن  عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ء لءيلىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي يف ُذرا
  ءلءالالالالالالالالالالالالالالالالالئىت لء يالالالالالالالالالالالالالالالالالُت احلاُلالالالالالالالالالالالالالالالالزنء ييالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

الالالالالالالالالالالالالالالا ُمغالالالالالالالالالالالالالالالري   الالالالالالالالالالالالالالالم أءحءطالالالالالالالالالالالالالالالُت هبى  ايالءلءكء
  ءىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُب املءنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالازى ء  ءالُ صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورا
الالالالالالالالالالالالالالالالالوءان ُحالالالالالالالالالالالالالالالالالوبا   ءحالالالالالالالالالالالالالالالالالورا  لءالالالالالالالالالالالالالالالالالُب  ء
 حءسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالناءء  ءالظءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليبء الغءريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرا
الالالالالالالالالالالالالال  رياكء يالء ءالالالالالالالالالالالالالالد  ءعىمالالالالالالالالالالالالالالُت بىالالالالالالالالالالالالالالهى قءصى
 (12)كى يالء ءالالالالالالالالد لء يالالالالالالالالُت بىالالالالالالالال ى الُسالالالالالالالالر را

 

  النــوی وعــ اب أا لســ  مــن وطــالشــاعر لــاو  أن يســتعيد بعــب أا  هلــوه ليجــد فيهــا العــ اء عّمــإّن 
ليلق  عن كاهل  ثقل القيود ابستدعاء ماضي  اجمليد. ويستحضر ليايل األنس والنور  وقد سع  (61).اجلوی

ر  يف الشعر القدمي، ل لك أصبح لسان  ة مبنّ رومنطيقيّ ه ه مالمح  واحلبور، ليض  عن  طو  ليايل األسر.
شـــارك  ويتفاعـــل معـــ  وي ،الوجـــ  اآلخـــر لإلنســـانّية املعّ بـــة، النـــاط  أبلـــف لســـان يعنـــس شـــجون اإلنســـان

ــــ رومنطيقيّ  تالوجــــدان والوجــــود، وجــــاء  ة يعــــر  الرومنطيقيّــــم يف عصــــرٍ  عفــــو فتّوتــــ  وشــــباب  املأســــاويّ  ت
 (62).كم هٍ ، وإن كان لمل كلَّ دوافعها كفلسفٍة أو

 العوامل الخارجّية : المبحث الثاني

بـــات شــاكيا  تقلّ  قصــيد النشــد في ،ة هــ  الــي تنبعـــ  مــن بيئــة الشــاعر و واقــ  حياتـــ العوامــل اخلارجيّــ
نعّد  فيما يل قناٍع.  يربز خلجات  دون أيّ وأخرى  ،ا  منح  كنائيّ  فيها ينحواتر  ، مواقف اآلخرينال مان و 

 ه ه العوامل: أهمّ 
 عنصر اإلنسانّي( ال1-3

 سباد  الشامرون ( احل3-3-1
  ها كالتايل:ردود فعل خمتلفة، نوجعمد إىل ل لك  ؛أاثر احلساد والشامتون غض  الشاعر وحفيظت 
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 13 :العدد

 

 ( العراب 3-3-3-1
الشـاعر العنـت مـن   لقـييف آفـا  احليـا ، عنـدما  اقبـة ترج  طبيعة العتـاب إىل اخلُلـ  النـرمي والنظـر  ال

أقارب  يعاتبهم. ومن مجيل العتاب امللیء ابالسـتعطا ،  اك الـ ي ب ّـ  إىل فـالن ابلرجـاء، كـ  ال يشـمت 
بدأ الشاعر ابلشامتن واحلّساد ال ين فصموا عرى املـود ، فيشـنوهم ب  حّساده ويدف  ب  إىل امل لة، هل ا ي

خرا  االيسـت ّف  اجلـ ع وال يـوه  لـ  اجللـد، ولطاملـا أوصـی ابلصـرب، مفـحيـ  يا  ابلصـرب إىل ي تعاىل، متحلّ 
 ، فيقو :(61)ب ، فالشاعر م   لك حسن التديُّن وعظيم ال قة بعناية ي

 شالالالالريءيإلالالالالی للا، أ الالالالکو ُعصالالالالبءة  مالالالالت عء 
الالالالالالالالالالالالفاهة   الالالالالالالالالالالالر ين سء  يالءالالالالالالالالالالالالوءدن ن أءن ال يُبصى

 

، غيبالالالالا   مءشالالالال دا   ُيسالالالاليئونء يل يف ال الالالالو ى
 (41) لالالو غىبالالُت عالالت أمالالر  تالالركرالُ م ُسالالدن

 

ــد هلــا، ويعتــرب أّن أكــرب مصــائب    جــاء عتــاب أي فــرا  بقصــائد ج لــة اللفــ  وبليغــة، وك ريا مــا كــان ميهِّّ
ومصـــريه  ،حلمـــ  حلمهـــمإ  إّن  ، ة و وشـــائ  األخــوّ بّـــ  م يقطـــ  أواصــر االكانــت مـــن أهلـــ  وعشــريت ، لننّـــ

ورغــم مــا القــ  مــنهم كقتــل أبيــ  وتشــريده مــ  أّمــ ، وعــد   ،مصــريهم، يســوؤه مــا يســوؤهم ويســرّه مــا يســّرهم
جسده، و وجها  جياملـ  ويداريـ  ويتـوّدد إليـ . يف مفرتسا  ينهش  بشعا    يری هلم وجهن؛ وجها  افتدائ ، فإنّ 

ل يف بنيــة العتــاب، حيــ  يبــدو املمــدوح مفرطــا  يف القائمــة الــي تتم ّــ ةلــك ســلبية العالقــنســتنت  مــن كــل  
 قائال : (66)العالقة الي تربط  ابلشاعر، منصرفا  عن  إىل احلّساد والوشا  

   ء أرء مثلالالالالالالالالي اليالالالالالالالالوم أءكثالءالالالالالالالالرء حاسالالالالالالالالدا  
،  أءجرءالالالالين الالالالت حتالالالالت النبىفالالالالاقى  أءرن الغىالالالال   مى

 

ر يل قلالالالالبُ     احالالالالدى  كالالالالأن  قلالالالالوبء النالالالالاسى
مالالالتء العءسالالالال ى املالالالاذيبى ُسالالالالم  األءسالالالالا دى 
(45) 

 

أصاب الشاعر جناحا  كبريا  يف تصوير حسدهم وحقدهم . لقد ة والعاطفةابحليويّ  ةبضة  ه ه صور  فنيّ 
وي و  مرار  حقدهم، ل ا يعاتبهم، ول ِّرهم  ،إ  ال حتتج  عن  ك ر  احلاسدين ؛وما يلقاه منهم من مرار 

عتابــ  مقــرو    أةألهّنــم مــا قــدروا قــدره، والتغيــ  عــن ابلــ  احلنمــة يف هــ ه املواقــف، فيــ ؛عملهــممغبّــة مــن 
 ابلُنصح، إن  يناشدهم القربی، حي  يقو : 

الالالالالالالالدنُهم الالالالالالالالد  جى الالالالالالالاليء  ُكُرين قءالالالالالالالالومىي إىذا جء  سء
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا متءءن يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُرمُ   أءن تءف ىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد ين  إىمن 
  مءالالالالالالالالالالالالالت لوكفالالالالالالالالالالالالالاين غيبالالالالالالالالالالالالالهُ ين ءيءغرالالالالالالالالالالالالالاب

 

  ءالالالالالالالالُد البءالالالالالالالالدرُ  يف الليلالالالالالالالالةى الظءلمالالالالالالالالاءى يُفرالء  
ن يالالالالالالالالالالُرمُ   أءن تءف الالالالالالالالالالد ا العىالالالالالالالالالالز  أءصالالالالالالالالالاليدا متء

 (46)لءكنالالالالُت لءالالالالُه العالالالالنيء البصالالالالري ء  األذ ان
 

وحـرار  العاطفـة وصـدقها يف بعـب أشـعاره جعـاله جيـري جمـری األم ـا  كمـا يف الشـعر السـاب  أو قولـ  
الشـــنوی ملؤهـــا  ك ـــري ، وهنـــاك قصـــائد  (63)الســـالف الـــ كر:ل ومـــن وطـــ  احلســـناء م يغلـــ  املهـــر و... 

 والواق  ال ي يفر  علي  املواال . ،حلريّةتوق  إىل ابن  سعي  ما فيهاواالستعطا ، يربز 
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 ( الشكون 1-3-3-1
صـر قلبـ ، فتتـدف  علـ  لسـان  تعت م علـی صـدره، و تصرفات قومـ  جتـ ألنّ أابفرا  شاعر الشنوى؛ إّن 

مَّ القضـاء ال مفـّر لنـن إ ا ُحـ القتـا ،يف وسـعا  م يّدخر شري إىل أنّ  ت، و ة تقطر حسر  ولظ باقصائد سنّ 
لمـــرء. يف قصـــائده يصـــغ  إىل تـــس وجدانـــ  ويتحســـس آاثر الضـــجيعة يف  اتـــ ، مازجـــا  بـــن كذبـــة آاثر ل

 ،حتفل قصائده ابلعاطفة الي رفعـت شـعره مـن السـفا  واالبتـ ا  .الفرا ، فيستسلم مرَغما  لقسو  ال مان
  وسّنمت   رو  الشعر الوجداين:

ُت علالالالالالالالالی الالالالالالالالال  اءى صالالالالالالالال ء ابالالالالالالالالتى ُحالالالالالالالالر      صءالالالالالالالال ء
 يطالالالالالالالالالالارءدُت، حرالالالالالالالالالالی أءهبالالالالالالالالالالرء اجلالالالالالالالالالالرُي أء الالالالالالالالالال ري

 

 كثالالالالالالالالالالالالالالالالريى العىالالالالالالالالالالالالالالالالدا يي ا،قءليالالالالالالالالالالالالالالالال ى املُسالالالالالالالالالالالالالالالالاعدى  
الالالالتء الض الالالالرُب سالالالالاعىدي  (48) ضالالالالاربُت حرالالالالی أء هء

 

 نری أن ه ين البيتن حافلنِّ ابلعاطفة والوجدان، وجيّسدان لوعة الشاعر وكذبة نفس .
 للا ( اللجوء إىل 3-1 -3– 1

عنـدما تتقطـ  السـبل بشـاعر  وويّـ  اجلميـ  ملنّـ ، يلجـأ إىل مشـيئة ي، معـرّبا  عـن فلسـفت  يف احليــا ، 
ــ  يتنــم علــی ي ومشــيئت  لتفــرج  تلــك الرؤيــة الــي توّصــل إليهــا طيلــة األســر، الــ ي يــل عليــ  كرهــا ، لنّن

 النربة:
 إذا كالالالالالالالالالالالانء غالالالالالالالالالالالرُي للاى لىلمالالالالالالالالالالالرءى ُعالالالالالالالالالالالد    

الالالت   قعالالالالر ظلمالالالاءء  ء يءكالالالالتيكالالالم  الالالالالءين مى
 

الالالالالالالالت  جالالالالالالالالوهى الفءوائالالالالالالالالدى    أءترءالالالالالالالالُه الالالالالالالالالرءزااي مى
الالالدى   (42)لىُين ىالالال ءين مالالالت قعرىهالالالا حءشالالالُد حا ى

 

 ويف م ان آخر يقو :
 ُمصالالالالالالالالالالايب جءليالالالالالالالالالال  ،   العءالالالالالالالالالالزاُء مجيالالالالالالالالالال 

 

الالالالالالالالالالالالوفء يالالالالالالالالالالالالدي ُ    (50) ظءالالالالالالالالالالالالينب  ءن  للاء سء
 

ضــا مبــا قــرَّر ي ســبحان  وعنــدما يــرى خيبــة أّمــ  العجــوز ، مــ  غليــان صــدرها، يــدعوها إىل الصــرب والر 
 تعاىل؛ حي  يقو :

 اي أمبرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ال تيأسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي
 

 (53)هلل ألطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاف  ةفيبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
 

داعيا  إاها إىل الصرب علـ  نوائـ  الـدهر، ألنَّ حوادثهـا ك ـري  والنـا  كّلهـم يسـريون إىل هنايـة حمتومـة، 
 عبد.فمنهم من قضی حنب  ومنهم من ينتظر، والسعيد هو ال ي يرجو ي ومجيل صنع  ابل

 سيف الد لة ( 1-3-1
ــــ كر أّن  ــــا  ينــــره العــــام واآلخــــرين، فهــــو اجلــــدير ابل أابفــــرا  رغــــم اســــتغراق  يف النرجســــّية لــــيس انطوائي

ميـدح سـيف الدولـة، فهـو امل ـا   اهنـر . ك ريا مـا لـ األخـري  عن سيف الدولة رغم تناس  االنفصا اليستطي  
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وغايتـ   ،(51)فنيف ورج الشـاعر عـن نفسـ  ؛  نفس نّ إ والرم  والرجاء األخري عند الشاعر، وفو  كل ه ا
 :ي فتديل  ه  الدخو  يف قلب، يف أك ر قصائده

 إذا كان " سيف الد لالة " امللالُ  كالايلي
الالالالالالال  قلالالالالالالاليب سالالالالالالالاعءة  يف اعر الالالالالالالاده   ال  ء
الال ء "سالاليف الد لالالةى " ال ءالالرمء أء  الالين  يالالم ختء
  ال أان مالالالالالالالالالالت كالالالالالالالالالال ى املءطالالالالالالالالالالاعىمى عالالالالالالالالالالاعم  

 

 اخلءصالالالُم غالىالالالبُ يالالالم احلالالالزُم مءغلالالالوب   ال  
الالالالوائىبُ     ال  الالالالابء ظالالالالينب ييالالالاله قالالالالطن الشء
الالالالالواك إىل ةلالالالالالق  مالالالالالت النالالالالالاسى راغالالالالالبُ   سى

 (51) ال أان مالالالالت كالالالال ى املءشالالالالاربى  الالالالاربُ 
 

ويسّ ر موهبت  الشعريّة ليطمئن سيف الدولة علـ  مواالتـ  ب ،  ا  ونراه ينّرر اسم سيف الدولة استئناس
فـّر  بينـ  وبـن أقاربـ ، فهـو ييف أن يسـرت تشـاؤم   عجـ   لننَّـل  وإخالص  يف املود  ل  وثقت  العظيمـة بـ . 

  :لعقاربغريه من األقارب؛ مشّبها  األقارب اب
 رءمءرالالالالالالالالالالين الل يالالالالالالالالالالايل ابلفالالالالالالالالالالراقى ُحسالالالالالالالالالالادء   
الالالالالالا الالالالالالالال   أ الالالالالالت أف  تءصالالالالالالفو   ءصالالالالالالفو  إمن 

 

   ُهالالالالالالالالالالت  الل يالالالالالالالالالالايل راميالالالالالالالالالالات  صالالالالالالالالالالوائبُ  
 (54)أقالالالالالالارىُب يف هالالالالالال ا الزمالالالالالالانى عء الالالالالالاربُ 

 

 :حسن ملّن  يف سيف الدول  ورجائ  يف ختليص أببس  صور  مستعرضا   ويف منان آخر يبدأ
الالالالالنُت ظالالالالالينبى بىفءضالالالالاللىه  عسالالالالالاه،  قالالالالالد أحسء
الالالالالالالالالالالالالالا حيالالالالالالالالالالالالالالا   يف ينالالالالالالالالالالالالالالاُه عزيالالالالالالالالالالالالالالز     يشمبى

 

الالالالالالالالالالالالوُد برءخليصالالالالالالالالالالالالي لءكالالالالالالالالالالالالم  ءيُنيالالالالالالالالالالالال ُ    جيء
يالالالالالالالالالالالال ُ  الالالالالالالالالالالالات  يف ُذراُه مجء  (55)  إمبالالالالالالالالالالالالا ّمء

 

 :ا  دقا  ل مري صحبّ عرّب عن حيا  يوقد نراه أواملوت واحليا  يف كنف األمري موسومان ابلع   واجلما . 
 لء ءالالالد كنالالالُت أ الالالكو الُبعالالالدء مىنالالال    بيننالالالا

 «قيصالالالالالر  »يكيالالالالالفء  ييمالالالالالا بيننالالالالالا ُملالالالالال  
 

 بالالالالالالمد ر إذا مالالالالالالا  الالالالالالئُت، قر هبالالالالالالا الوةالالالالالالدُ  
 (56)حييالالالالالي الُنفالالالالالوسء  ال  ءعالالالالالدُ   الأمءالالالالال   

 

 طمئنان قلب  لوعود سيف الدولة.امبدح  يشري إىل خيبة آمال  يف األسر وعد   فهو
الصــاد  مــن  فــاألوىل تعنــس عالقــة احلــ ّ  ؛وأخــری سـلبّية، إجيابيّــة اتر القـة بــن الشــاعر واملمــدوح الع

الشــــاعر ابالضـــــافة إىل املـــــدح، وال انيـــــة تعنســـــها بنيـــــة العتـــــاب الـــــ ي يصـــــل أحيـــــا   إىل درجـــــة التعـــــريب 
عر يلتـ   توجيـ  القـو  يف ، فنـری أنَّ الشـا(53)جيابيّـة ابلشـاعرإلنظرا  لتفري  املمدوح يف عالقتـ  ا ،والتعفيف

ـــمنحـــی العتـــاب، وال وُ  ، فنـــری أنَّ الفـــار  قـــد يفـــتح لســـان  ؤهـــا  مـــا يف نفســـ ، ويـــداف  عـــن نفســـ ، يربّ فِّ
كتم ال يستطي   وعل  الرغم من جهده اجلهيد ماطلت  يف افتدائ ، مل  ابن عمّ ئمة عل  الإلقاء الو  ،ابلعتاب
 :ابطن 

 زءمالالالالالالالالالالالالالالاين كلنالالالالالالالالالالالالالاله غءضءالالالالالالالالالالالالالالب   ءعءرالالالالالالالالالالالالالالب  
 تُبالالالالالالالالالالالدبىُ  األقالالالالالالالالالالالوا ء بءعالالالالالالالالالالالدي ظءلىلالالالالالالالالالالالتء 

 

   أ الالالالالالالالالالالالالالالالالت علالالالالالالالالالالالالالالالالالي   األايُم إلالالالالالالالالالالالالالالالالالالب   
 (58)  يءبلغالالالالالالالالالين اغريابالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالا يُغىالالالالالالالالالبن 
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هــ ه الننبــات يــداف  عــن األمــري ويــ لِّل  جــ  الغضــ  واليــأ  مــن احللــم، ومــ  كــلّ رِّ لنــن مــ  هــ ا ال وُ 
 نفس  ل ، قائال  افعل ما تشاء:

 يالءُ الالالالالالالال  مالالالالالالالالا  الالالالالالالالئتء يف ، يءلالالالالالالالالي لىسالالالالالالالالان  
   ظُل الالالالالالالالالالالالالالالالالالم   عالالالالالالالالالالالالالالالالالامىلين   صالالالالالالالالالالالالالالالالالالاف  

 

 مءلالالالالالالالالالالالالالالي  ابلثنالالالالالالالالالالالالالالاءى علءيالالالالالالالالالالالالالال  رءعالالالالالالالالالالالالالالب   
الالالالالالالالالبُ   (52)جتءىالالالالالالالالالدين يف اجلءميالالالالالالالالال ى كمالالالالالالالالالا حتُى

 

 حي  يقو : إىل الصد ،سيف الدولة نشف افتقار مدل  لنری الشاعر ية مبعارضات ت وأحيا   
،  عنالالالالالالالالالدي لءوعءالالالالالالالالالة    بءلالالالالالالالالالی أءان ُمشالالالالالالالالالراق 
ر  املالالالالالالالالالوُت د  ءالالالالالالالالالهُ   ُمعءلبىلالالالالالالالالال  ابلوصالالالالالالالالال ى

 

الالالالالالالالال   رن  لكالالالالالالالالالت مثلالالالالالالالالالي ال يالالالالالالالالال اُع لءالالالالالالالالالُه سى
الالالالتن ظءمالالالالوان  يءالالالالم  الءالالالالزء ء ال ءط الالالالرُ   (60)إذا مى

 

فالشاعر يقو  إ ا متُّ قبل افتدائك فال قدَر لك وال الفتـدائك، وهـ ا لـيس غريبـا ؛ ألنّـ  افتـدى بنـل 
علــی مــدح ســيف رَغم عــن حيــا  أمــري مياطــل يف افتدائــ . هلــ ا مينــن القــو  أبّن الشــاعر مــ ود مــا لديــ  للــ

مـن سـائر أبنـاء  ك لدي  رجاء  لالفتداء إال ابن عم ، فيمدحـ  كرهـا  والشـاعر م يـرجُ الدولة؛ ألنّ  أسري وم ي
م يــرَث ســيف الدولــة بعــد  اهة. مــن جانــٍ  آخــر نــر قومــ  مســاعد  ، ألهنــم أبغــب النــا  عليــ  ملي اتــ  النفســيّ 
ان  يف وحسـبنا هـ ان الـدليالن للطعـن يف صـد  لسـ ،وفات  حتی ببيٍت واحد، وهو يرث  ألخت  بقصيدتن

ليبّ  ما جيري يف قلب ، مننِّّيا  عن األمري ابحلبيبة حي   ،مدائح . يلجأ الشاعر إىل البدي  والنناية أحيا   
 يقو :

الالالالالالالالالة  «مالالالالالالالالالت أ الالالالالالالالالت؟»ُتسالالالالالالالالالائىُلين:   ،  هالالالالالالالالالی عءليمء
،   الالالالالالالاءء هلالالالالالالالا اهلالالالالالالالالون:  ي لالالالالالالالُت كمالالالالالالالا  الالالالالالالاءت 

الالالالالالالالالالالالالا:  الالالالالالالالالالالالالئتى  ء تالءرءعنىبالالالالالالالالالالالالال »يُ لالالالالالالالالالالالالُت هلء  لالالالالالالالالالالالالالو  ى
 «بءعالالالالالالالدءان  لء ءالالالالالالد أزرن بىالالالالالالال ء الالالالالالالد هرُ »ي الالالالالالالت: 

 

  هالالالالالالالالال  بىفرالالالالالالالالالی   مثلالالالالالالالالالي علالالالالالالالالالی حالىالالالالالالالالالهى ُ كالالالالالالالالالرُ  
الالالالالالالالالالالالالالالرُ   "قريُل "قالالالالالالالالالالالالالالالالت: أءيالنُ الالالالالالالالالالالالالالالم؟ يالءُ الالالالالالالالالالالالالالالم ُكثال 
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرُ  ، عىنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدءك يب ُةبال      تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأيل عينب

 (63)مءعالالالالالالاذءللا  بءالالالالالال  أ الالالالالالتى ال الالالالالالالد هرُ »يالءُ لالالالالالالُت:
 

ة ال السب  األسا  يف ننبت  وحمنت  موّدت  للحبيبة وأّن حّبها أسقطْت  يف هـ ه النارثـ يرى الشاعر أنّ 
ــ  وأحوالــ . وأهنــا ال تتحمــل مســؤولية جتاهــ ، هــ ا هوالــ ي يــؤدي إىل  الــدهر، واآلن تتجاهلــ  وتتناســی عّن

  .رغليان صدر الشاع
أبّن األســر بلــو منــ   هر اأشــع فيــدتتشــّنل قضــية الفــداء منعطفــا  أساســا  يف رومّيــات أي فــرا ، حيــ  

وعليـ  فقـد .   ومينيّـ  بسـيف الدولـة يفتديـ  ووّلصـ ، فـراح يعلّـل نفسـ  عليـ مبلغ ، فلم يعد يستطي  التغلّ 
 عس  أن لّرك ساكنا  يف سبيل خالص :عمد الشاعر بشىّت السبل إىل دف  ابن عّم  

 ُغربءالالالالالالة   مءوتء يف دارى ال لكالالالالالالت أء ىفالالالالالالُت الالالالالالال
 

 (61) يدي النءصارن الغُل الفى مىيرءالةء أءكمءالد 
 

وت يشـري إىل أّن الـ ي ينـرّه إليـ  املـوت هـو عل  الرغم من تصرل  يف مواقف أخرى أبن  ال وا  املـ
يف العــود  إىل ربـوع الــوطن  تـ أعـرب الشــاعر عـن رغب بُعـده عـن أهلــ  وداره، واملـوت بـن األجانــ  الغـرابء.
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يغالـ  نفسـ  يف  تـايلبـدال  مـن لقـاء حتفـ  بـن النصـارى، ونـراه يف البيـت ال ،م هنـاك الـروح إىل ابرئهـاسـلِّ ليُ 
 :سرّه نتميويىب إال أن عار  للعود  واخلالص، معركة حنين  وتوق  ال

 بءلالالالالالالالالالالی أءان ُمشالالالالالالالالالالراق   عىنالالالالالالالالالالديء لءوعءالالالالالالالالالالة  
 

الالالالالرن    لكالالالالالت  مثلالالالالالي ال يالالالالال اُع لءالالالالالُه السبى
(61) 

 

ة معبــد مســتدعيا  قّصــ ،يف مــوطن آخــر ُلــ ِّر ســيف الدولــة مــن مشاتــة الشــامتن، حــا  عــد  افتدائــ  لــ 
 ره:أسْ  بن عّم  لإلسراع يف معاجلة أمره وفكّ ي ري  ا يّية ا أدا    ةقصّ ال  ا  متّ  ،وهالك 

 عابءالال ء مء لءكالالي -بعالالدء اليالالومى  -يالالشن ُمالالتن 
 

 (64)ُمعالالالالالالالالالابء الزنراريبىنيء،مء لءالالالالالالالالال ء مءعبءالالالالالالالالالدى  
 

آخــر يطلــ  الفــداء مراعيـا  جانــ  األدب يف طلبــ ، كمــا كـان مــن آداب أصــحاب الــبالط  وضـ ويف م
 يلة مث ي كر حاجت  قائال :عند امللوك لرف  حاجا م إليهم، فيبتدئ ببدايٍة مج
  إى  الالالالالال  لءلمالالالالالالولءی الالالالالالال ي بىالالالالالال  أءقرءالالالالالالدي
  أ الالالالالالت الالالالالالال ي عالالالالالالربيرءين عالالالالالالُرقء الُعالالالالالالالم
  أ الالالالالالالالالت الالالالالالالالالال ي بالءلبغرءالالالالالالالالالين كالالالالالالالالال ب رُتبءالالالالالالالالالة  
 ييالالالا ُملبىسالالالي الن عمالالالی الالالال  جالالال   قالالالدرُها

 

  إى  الالالالالال  لءلالالالالالالن جُم الالالالالالال ي بىالالالالالال  أءهرءالالالالالالدىي 
  أ الالالالالالت الالالالالالال ي أءهالالالالالالديرءنىی ُكالالالالالال   مء صءالالالالالالدى 

الالالاليُت إلي الالالالا، يالالالالوقء  الالالالدي مءشء  أءعنالالالالاقى ُحس 
الالالدبىدى   (65)ل الالالد أءةلء ءالالالت  تلالالال  الثىيالالالاُب يءجء

 

 ٍ   لـك، وأّن الفضـل لـ  وإليـ  يف مننـٍر أو غـري   غـري ل ، مشّددا  أنّـسن صنيع  في ين علي  معرتفا   
 والتصــوير التشــبيهّ  واالســتعارّي، مســتفيدا  لغــة اخلطــاب وأســلوب التنــرار ،مــن اجملــد والعــ ّ  بلغــ كــّل مــا 
يف األبيــات التاليــة يوملّــف و داء. عنــده الفــا يشــّ  طريقــ  إىل مــوطن احلمّيــة للممــدوح آمــال  أن جيــد وهنــ 

 النناية تعبريا  عن عتاب  قائال :
الالالالالالا  قالالالالالالد كنالالالالالالتء ُعالالالالالالد ي الالالالالالال  أءسالالالالالالطو هبى
نالالالالالالالالالال  بغالالالالالالالالالالريى مالالالالالالالالالالا أم لرالالالالالالالالالاله  يالءُرميالالالالالالالالالالُت مى
به ُت كالولالالالالالالالالالالالالدى الر الالالالالالالالالالالالي لىالالالالالالالالالالالال ى  يءصءالالالالالالالالالالالال ء

 

   يالالالالالدي إىذا ا الالالالالرءد  الزمالالالالالاُن  سالالالالالاعىدي 
  ء املءالالالالالالالالالالالرُء يءشالالالالالالالالالالالرُق ابلالالالالالالالالالالالزنال  البالالالالالالالالالالالاردى 

 (66)أءغضالالالالالالي علالالالالالالی أ   لضالالالالالالربى الوالالالالالالالدى 
 

  خيّـ  ملـّن الشـاعر نّ لنق  ب ؛ يسطو ب  نواز  الدهر ويتّ  ،وياهالشاعر  سيف الدولة كان معوَّ  إنّ 
  عنــ  يف الشــدائد، ويف هــ ا التعبــري مــن التعــريب مــا ال وفــ  علــ  النــاملر. وملــا مســ  بــ هاب أُّمــ  ت لّــابل

 ، غلی صدره فهدرت شقشقت :ئ عة  لفداالعجوز  إىل بالط سيف الدولة متضرِّ 
 اي حسالالالالالالالالالالالالالالر   مالالالالالالالالالالالالالالا أكالالالالالالالالالالالالالالاُد أءمحىُل الالالالالالالالالالالالالالا

 

ُرهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ُمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزعىج   ءأء      (67)هُلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاآةى
 

 ل إليـ  أنّ   ويَّـاملتلقّ  مست دما  تقنية التجسيم حىت كأنّ  ،الشاعر عرّب عن جسامة حسرت  نالح  أنّ 
د  يف هيئة ف رجت من حنااه متجسّ  ،الشاعر إخفاءها يف أضلع  ا  م يقوَ اجلسامة حدّ  احلسر  بلغت من

تفـيب أعيننـا ل   خـره ال ينقطـ . حسـبنا هـ ا الوصـف لع ء ثقيل ينوء ب  الشاعر، إن  ع ء موصو  أوّ 

                                                        
  .241: . ن  -47
 93:  . ن -46
 .98 . ن  -45
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ملـا لتـوي مـن العاطفـة الصـادقة، فالشـاعر  ابلشـاعر الوجـداينّ يسوّ  لنا تسمية الشـاعر والبيت  ،دم من ال
 تطاع أن يستعر  قرار  قلب  يف ه ا البيت اتركا  أشّد التاثري.اس

 سجن كان: الاملعنصر ( 3- 3 
الســـجن مـــأوى اآلال  واألشـــجان، هـــ ه األســـوار وتلـــك القضـــبان الـــي تفصـــل  عـــن العـــام، ت ـــري تومـــ  

فالسـنينة تسـمح  م يف األا  القاسـية وخاصـة  يف ملـال  الليـل،هـابح الشعراء السجناء  الموجُترِّي عربات . 
األمـــرّين ح ينـــا  خائفـــا : معـــا   اجلســـد، وأحـــ ان القلـــ ، الشـــاعر للـــ ات الداخليـــة أبن تســـتيق ، فيـــ و  

 أصد  صورٍ :يف عّما وطر ببال  عرب ، هن ا نری أابفرا  ي(48)ويقض  ليلت  يف البؤ  النفس ّ 
ايءالالالالالالالالالةى عءربىالالالالالالالالاله الالالالالالالالالت خمء ر مى  أءبيالالالالالالالالالُت ُمعءن الالالالالالالالالی 

 

ز ان ،  ءأُ   الالالالالالالالالالي،ُمرء  عا   ءُأصالالالالالالالالالالبىُ ،حمء مسى
(62) 

 

فليس هناره أبم ل من ليلت  احلالنة. كما أننا نری الشاعر اليظهر شنواه من أسره وحيدا ، بل يصـف 
حالــة أصــدقائ  املنبَّلــن يف األســر، واألبــواب املؤصــد  علــيهم واملانعــة هلــم مــن لقــاء أهلهــم وأحبّــتهم حيــ  

 يقو :
الالالالالالالال ب   ُمكءب الالالالالالالال     أُقالءلبىالالالالالالالالب عءالالالالالالالالريف بالالالالالالالالني ةى

 وتالالالالالالالال ،  األبالالالالالالالالالواُب تالالالالالالالالرتءُج د  ءنالالالالالالالالالادءعء 
 

  بالالالالالالالالالالالالني صءالالالالالالالالالالالالفيب  ابحلديالالالالالالالالالالالالد ُمصءالالالالالالالالالالالالف دى  
الالالالدى  يءكالالالالت ةالالالالري مءالالالالدُعوب   أكالالالالرمء ُمنجى

(70) 
 

  الشــاعر أحيــا   إىل تومــ ، وصــف أصــدقائ  وحــاال م يف الســجن، ويتطــرّ بنفســ  عــن نــری أنَّــ  ينــين 
تـــ ، وم يســـتط  أن ونـــ  وقـــد تعـــّرت مـــن النـــ ب واالّدعـــاء، فلـــم ينـــتم الـــوهن الـــ ي متلـــك نفســـ  يف ع ل

 .(32)شجون  الي كانت ت ع ع نفس  وتستدّر دموع 
أحيـــا   يتوّجهــون إىل ي كمـــا فعـــل فـــار  اهم حــدي  الســـجناء عـــن الصــرب هـــو حـــدي  املعــ َّب، فنـــر 

 تعـاليمابلهنـا نـری أنَّ الشـاعر اتثِـّّر  ﴾5ح:ا شـر ناال﴿ ﴾فَـإِّنَّ َمـَ  اْلُعْسـرِّ ُيْسـر ا ﴿: قول  تعـاىل ا  بيدان، متشبّ 
 املشاكل:مواجهة اإلسالمّية يف 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا  لعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   للاُ يالء   الف 
 

ُه يالء   الالالالالالالالالالالالالحالالالالالالالالالالالالالا  يء ر  تءالالالالالالالالالالالالالُ  بعالالالالالالالالالالالالالدء  (71)رياسى
 

، إىل الصرب يغلو صدره معربا  عن يّيتـ  وغريتـ  بلغـة ال ختلـو مـن التعـريب والننايـة رجل هحينما يدعو 
 ويشري إىل علَّة حتّمل  األسر: 

ُسالالالالالالالالالالالالتى الصالالالالالالالالالالالال ى قلالالالالالالالالالالالالبء جنيالالالالالالالالالالالالبى    ءالالالالالالالالالالالالدىبتء حلى
 حتءءملالالالالالالالالالالُت، ةالالالالالالالالالالوفء العالالالالالالالالالالارى، أعظالالالالالالالالالالمء ُةط الالالالالالالالالالة  

الالالالالالالالاليُت لىنفسالالالالالالالالالي:   «كالالالالالالالالالان غالالالالالالالالالريء ُموءي الالالالالالالالالق  » رءضى
 

  انديالالالالالالالالالالالالالالالالالالتء للرسالالالالالالالالالالالالالالالالالالليمى ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالري جُميالالالالالالالالالالالالالالالالالالبى  
  أم لالالالالالالالالالالالالالالُت  ءصالالالالالالالالالالالالالالرا  كالالالالالالالالالالالالالالانء غالالالالالالالالالالالالالالريء قريالالالالالالالالالالالالالالبى 

 (71)«كالالالالالالان غالالالالالالريء جنيالالالالالالبى »   تءالالالالالالرضء  فسالالالالالالي: 
 

 اعة فّ  .   لتمل ثقل األسر خمافة العار، فريسم صور  ح ينة عن  ات  برب ح أبنّ الشاعر يصرّ  إنّ 
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 13 :العدد

 

 عنصر الزمان (3- 5
ميّ ل ال مان دورا  ابرزا  يف أدب السـجون. والصـراع بينـ  وبـن السـجن قـائم علـ  قـد  وسـا ، إ  يبـ   
األخري ما بوسع  ليساب  ال مان، ويغلب ؛ لنن دون جدوى؛ ألنّ  لن يبلو أسوار ال مان طوال . وسواء علي  

لراحــة فال مــان ال لمــل لــ  بشــرى ســارّ . يف األفــراح تتجــدد آالمــ  أوقــات االنــة والشــد  وأوقــات الفــرح وا
  وتشتّد أح ان ، ويف األتراح ميّر ال مان صط  ثقيلة.

 ( العيد 5-1 – 3
إما متشـائما   ـا، وإمـا ويّل وجه  شطر العناصر األخرى من زمان ومنان عندما وي  أمل الشاعر، ي

صـــور  تش يصـــّية، مشـــريا  إىل كبـــري أملـــ  فيـــ  لينشـــف كربـــ ،  واطـــ  أبـــوفرا  العيـــد يفمســـتعطفا  إاهـــا، 
 قائال : وميسح ح ن ، 

 اي عيالالالالالالالالالالالالُد  مالالالالالالالالالالالالا ُعالالالالالالالالالالالالدتء  ىءحبالالالالالالالالالالالالوب  
 اي عيالالالالالالالالُد  قالالالالالالالالد ُعالالالالالالالالدتء علالالالالالالالالی انظالالالالالالالالر  
 قالالالالالالالالالالالد عءلءالالالالالالالالالالال ء العيالالالالالالالالالالالُد علالالالالالالالالالالالی أهلىالالالالالالالالالالالهى 

 

 علالالالالالالالالالالالالی ُمعءالالالالالالالالالالالال   ال لالالالالالالالالالالالالبى مءكالالالالالالالالالالالالر بى  
ُجالالالالالالالالوبى   عالالالالالالالالت كالالالالالالالال ى ُحسالالالالالالالالت  ييالالالالالالالال  حمء

الالالالالالالالالالالالالت   ال عيالالالالالالالالالالالالالبى  بوجالالالالالالالالالالالالالهى ال ُحس 
(74) 

 

ن اليــأ  والتشــاؤ  وــّيم عليــ  ألنَّــ  يف األســر منبــو  وال جيــدي لــ  العيــد إال إلاثر  احلــ ن فنــری نوعــا  مــ
 والشجو، إلحياء ال كرات وما كان ل  من امللّ ات واألفراح يف االعياد السابقة.

 ( اللي  5-1 - 1
وأنطقــوه طــورا ،  لقــد كــّر  الشــعراء علــی مــّر ال مــان إلبــداع صــور  الليــل مبالهيــ  وأوهامــ ، فنعتــوه اتر   

و هبــوا يف هــ ا و اك كــل مــ هٍ  وتوجهــوا حنــوه بعــواطفهم الضــاحنة منهــا والعابســة، فجســدوا مســرّات 
نفوسهم وآالمها. وللشعر العري يف وصف الليل لوحات خالدات يف متحف الفن، تضاه  بـدقّتها أروع 

، أمــا ابلنســبة ألي فــرا  (35)عــايناللوحــات يف اآلداب العامليــة، فمنــ  العصــر اجلــاهل  يســتمد منــ  أمســی امل
فيلجـــأ إىل الليــــل ويهمــــس يف أ نــــ ، فهــــو اليســــتطي  النـــال  و وصــــف مــــا جيــــيش يف ابلــــ  مــــن العواطــــف 

 واألح ان إال عن طري  الشعر، فإليك ما لر  القل  من ك ر  العاطفة حي  يقو :
الالالالالالالالالالالالا يب،  اي ليالالالالالالالالالالالالُ ، مالالالالالالالالالالالالا أغفالالالالالالالالالالالال ء، عمب
الالالالالالالالالال     اي ليالالالالالالالالالالُ ، انمء النبالالالالالالالالالالاُس عالالالالالالالالالالت موضى

 

 يب ييالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   أحبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالايبحبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائى  
 (76)انء ، علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالی مءضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجءعىه انيب

 

فقـــد تقطّعـــت بـــ  الســـبل واألســـباب، وأرجتـــت دونـــ  ، أنســـن الشـــاعر الليـــل الئـــ ا  بـــ ، شـــاكيا  إليـــ  ب ّـــ 
ويف  وك ر  ح ن . هوطر بباهلم أسر  الوأحباب  ملء جفوهنم، و ه ؤ أنسبابينما ينا  ، األبواب يف مواجهة توم 
 مضجع  مستدال  ب  عل  سوء حال .  البيت التايل يشنو نبو

                                                        
 .55ن:  . -36
 .88را  الشعر العرّي:  ينظر يف -35
 .53أي فرا  احلمداين:  ديوان -34
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 ( الطبيعة  3- 6
ت عليــ  مــا اشـتدّ يهـرب إليــ  الشـاعر كلّ  آمــنبـل هــی مـال   ؛ليسـت الطبيعـة مســاحة  جغرافيـة  فحســ 

، مجـ  (33)ة  ييـد  هـ  حنايـة  مـن األلفـة والصـداقةوطأ  االح ان واهلمو ، وكان بين  وبينها عالقة وجدانيّ 
ة التصــوير وبراعــة الرســم، وأضــا  إىل  لــك مقدرتــ  يف جتســيم مشــاهد دقّــ الشــاعر يف وصــف الطبيعــة بــن

الطبيعة حتی لتبدو الطبيعة يف شعره  ات ش صّية متمّي  ، فتتحو  الطبيعة يف قصائد الشـاعر مـن صـورٍ  
 يل واقعيٍة إىل قطعٍة من احليا ، واضحة التعبري،  طقة املالمح تتم ل فيها احلركة، علی أروع ما ينون التم

، ففـــ  وصـــف الطبيعـــة جـــاء أبمجـــل التشـــبيهات والصـــور، ونـــراه أك ـــر مـــن تصـــوير أضـــواء (38)والتشـــ ي 
را  ابألفــ  وخيــوط الظــال  ملــا دخــل عليــ  مــن النــوارث، فلهــ ا نــراه أك ــر يف وصــف الطبيعــة الصــبوح، متــأثّ 

وحـ  يف السـجن، يطـري علـ  ومرئيا ا لنّننا اكتفينا أبم لٍة خشية أن يطو  بنا املقا . الشاعر عندما يـری ر 
أجنحة خيال  إىل الساب  مستعينا  مبظاهر الطبيعة، فالنسـيم يصـبح بريـده إليصـا  رسـائل  القلبيّـ  واحلمامـة 

 تصري شرينت  يف أشجان  وتوم . 
 ( الرعاعف م  الصوامت 7-1 - 3

يدفعـ  إىل إرســا   تنـاو  أبـوفرا  حيــا  التأمـل، وكــان لـ  مـن تومــ  وأح انـ  ورقّــة شـعوره وإحساسـ  مــا
  إىل الليل والنجو ، ويرنو إىل الرب  والسحاب، ويسـتم  إىل الرعـد يـدّوي صـوت ، أنظاره يف النون، يتطلّ 

، واآلن أنة بعــدد مــن مظــاهر الطبيعــة (39)ةأن يســمو ضــمن هــ ا اإلطــار إىل بعــب املعــام الفنّيــ ي ســتطيو 
 الصامتة:

 ( الري  7-1 – 3 – 4
العشــا  الــريح رســوال  لمــل رســائلهم إىل األحبّــة، وهنــ ا شــاعر  يشــري يف بعــب   الشــعراء و طاملــا اخّتــ

 أشعاره إىل الريح، ويدع  أن  هو الوحيد ال ي يفهم ه ه الرسائل، حي  يقو :
 هب الالالالالالالالالالالالالالالالالالت لءالالالالالالالالالالالالالالالالالالُه ريالالالالالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالالالالامية  
 أد ت رىسالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالتى حبيالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  لنالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 

 مءر الالالالالالالالالالالالالالالالالالت إىل ال لالالالالالالالالالالالالالالالالالالبى  سالالالالالالالالالالالالالالالالالالبابى  
 (80)يء ىمُر الالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالت بالالالالالالالالالالنيى أصالالالالالالالالالالحايب

 

ه ا االدعـاء إىل عمـ  وعيـ  ابلفـرا  وك ـر  ح نـ  منـ ، بينمـا اآلخـرون  ئمـون اليهتمـون ابلـريح وليلنا 
 وما لمل.

 ( السحاب 7-1 – 3 – 5
صــف الشــاعر الســحاب واحلــوار الــدائر بينهمــا أبروع التعــابري، ليظهــر روعــة تصــويره، ودقــة تعبــريه يف ي

 الوصف، حي  يقو : 
الالالالالالحاُب يالءُ لالالالالالالُت:  الالالالالالالالالالالت ُدمالالالالالالالالالالالوعي يف سالالالالالالالالالالالحابى   مء الالالالالالم   ءعارءضءالالالالالالينى الس   يالالالالالالالالالالالشينبى مى

                                                        
 .712يف األعصر العباسّية: العرب  ينظر أدابء -33
 .243را  الشعر العرّي:  ينظر يف -38
  .87 : . ن -39
 .53 :ن  . -81
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، سالالالالالالالكبتء  قرالالالالالالالا   الالالالالالالكبتء   أ الالالالالالالت إذا سء
: دءمُعالالالال  مثالالالالُ  دمعىالالالالي  ي بالالالال  صالالالالدقتء

 

  ءدمعالالالالالالالالي كالالالالالالالال ء  قالالالالالالالالت   يف إ سالالالالالالالالكابى 
ثالالالالُ  مالالالالا يب  (83)ي الالالال  بالالالال  يف اجلءالالالالوا ى ى مى

 

فنــراه يف هــ ه الصــور  االســتعارية يقــارن بــن بنائــ  وبنــاء الســحاب، ويقــيم لــ لك صــلة بــن الطبيعــة 
ة والطبيعــة الداخلّيــة فــاملطر يبنــ  كرهــا  بــدموٍع مــن مــاء ســرعان مــا تفــ ، لنــن دموعــ   بعــة مــن اخلارجّيــ

صميم الفؤاد املع َّب وتبقی أبد الدهر ملا فيها من اللوعة واحلنن واألم واالشتيا  واحلرقة. ويقيم املوازنة يف 
ائ ، مث نف  أن ينون ابلسـحاب مـا صور  افرتاضية تصعيدية حينما دعا السحاب إىل افرتا  استمرار بن

 ب  من أم ولوعة يف صور  استفهامية إننارية. 
 ( الطبيعة الناع ة 7-1 – 1

ــ ی لــ  الطبيعــة حــن يلــ  الشــاعر املننــوب الــ ي م تطالعــ  يف جمتمعــ  إال الشــرور، فالعجــ  أن تتجّل
لطبيعة علی النحو ال ي يت   النا  عاملها، كائنا  حّيا  يلتمس عندما افتقر إلي ، وهن ا اخت  جلست  إىل ا

جملسهم البعب إىل اآلخر، وراح يبّ  ه ا النائن اخليايل، وبع ت  أعماق  وجنواه توم  واح ان  لواع  قل  
، فالطبيعـــة التتميـــ  بصـــفات إجيابّيـــة خاصـــة، (81)العاشـــ  وأمـــاين نفســـ  الواهلـــة علـــی طريقـــة الرومـــانتينين

م  إىل املمدوح أوالشاعر ويبقی الشاعر هو املتحنم فيها. ههنا واط  فالشاعر يوملفها دائما  خلدمة تنت
الشــاعر احلمامــة فنــری مــن صــد  العاطفــة وحــرار  اإلحســا  مــا يشــي  يف نفــس ســامعها األســی واحلــ ن 

 واحلنن حي  يقو :
 أقالالالالالالالوُ   قالالالالالالالالد انحالالالالالالالت ب الالالالالالالريب محامالالالالالالالة  
 أاي جالالالالالارات، مالالالالالا أ صءالالالالالفء الالالالالالد هُر بيننالالالالالا  

  تءبكالالالالالالالالي عءلي ءالالالالالالالالة  أيءضالالالالالالالالحءُ  مءاءُسالالالالالالالالور ، 
 

 أاي جالالالالالالالارءات، هالالالالالالال  ابتء حالالالالالالالال  حالالالالالالالايل 
َى الالالالالالالالالالال  اهلُمالالالالالالالالالالالومء، تءعالالالالالالالالالالالايل  تعالالالالالالالالالالالايل أُقا

ز ن ، يءنالالالالالالالُدُب سالالالالالالالالا ى   (81) يءسالالالالالالالكُت خمء
 

وهن ا ميض  أبوفرا  يف فنِّّـ  أبسـلوٍب جـ ٍ  وخيـا  جمـنح و وصـٍف رائـ ، تتالحـ  صـور   واحـد   بعـد 
 وصف الطبيعة. أخری، يشعرك ب روت  اللغوية ومقدر ا علی اإلبداع يف

هـــ ه بعـــب مظـــاهر الرومانســـي  يف شـــعر أي فـــرا ، وجتربتـــ  غنـــاء رومنســـ   كئيـــ  عـــرب هـــدير الفتـــو  
واألصالة يف أعماق ،  س   من كربائ  وأحالمـ ، عاملـا  خالصـا  ابلنبـل والنرامـ  والطهـر، يف حماولـة إلحيـاء 

رسـائل الشـو  والعتـاب ألمـري حلـ ،  ثقت  بنفس  بعدأن أننرها اآلخرون، فنانت روميات  أصـد  وأمجـل
وأمسی آات التقديس ل موم ، فهو فيها رومنس   إلميان  النبيل، وبقدرت  وفتوت  املتعالية، وهروب  مـن عـام 
الدنس والن ب والتنس  ابلشعر إلـی عـام األخـال  واإلنسـانّية، فبالتـايل كـان رومنسـيا  يف عمـ  عاطفـة 

خلــال  ألّمــ  وملالعــ  صــباه يف منــب   ات الطبيعــة اخلاّلبــة حســ  الوجــد عنــده،  لــك احلــ  الشــديد ا
 (86).وصف  هلا ولتعّلق  الشديد بسيف الدولة أبي  الروح ّ 

                                                        
 .58 :ن  . -82
 . 244يف را  الشعر العرّي:  ينظر -81
 .181أي فرا  احلمداين:  ديوان -87
 .47املوسوعة األدبّية املعاصر :  ينظر -86
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عتــــاب، ال، و حد املــــ، و ىشــــنو الســــتعطا ، و تــــأة حافلــــة ابالف ،ات الشــــاعر، ســــجّل أامــــ مت ّــــل روميّــــ -
 .اره أشّد مت يال  لنفس هل ا نری أشع ؛خاءاإلتهديد، و الوصف، و الف ر، و الو 

ويســاعدها يف  لــك مــّد متنــاٍ  مــن  ،  شــعورا  ابلشــفقة واملواســا ت ــري عاطفتــ  الصــادقة يف نفــس املتلّقــ -
 ة الي ختاط  وجدان املتلق .اخليا . ل ا جند شعره طافحا  ابلعاطفة واملواضي  الوجدانيّ 

ولـــة شـــنا واســـتعطف وقـــد أســـلوب  ســـهل  عـــ ب يتـــدف  مـــن ينبـــوع وجدانـــ ، فـــإ ا خاطـــ  ســـيف الد -
ه أسـدی إلـيهم النصـيحة مـ  ءت ه  ب  الشنوی أحيا   م ه  اللـو  الشـديد، وإ ا خاطـ  أصـدقا

العتـــاب علـــی قلّـــة وفـــاء بعضـــهم لـــ  ويطلـــ  مـــن أُّمـــ  التحلـــ  ابلصـــرب، واعتمـــد املقـــدمات الوجدانيـــة 
 .ف مة طة ومعاين جليلةتراكي  ج لة ولغة بسيولغت  يف  اك كّل  تضّم  بدال من الطللية والنسي .

 إ  الداف  االفتداء وفّك األسر ليس إال. ؛  سيف الدولة ينن الشاعر صادقا  يف مدائح  البن عمّ م -
  املماطـل   وعتبـ  علـی ابـن عّمـتتضمن رومّيات  خلجات  النفسـّية وح نـ  وف ـره مباضـي  وحنينـ  إىل أّمـ -

 تلك اخلوالد يف الشعر العري.ات ملا كانت الروميّ  يف الفداء،حتی قيل: لوال األسر

ا يـدّ  علـ  ثقافتـ ، وسـعة فإمّنـ ،ميتاز وصف الشاعر ابلوضوح واجلما  األمر الـ ي إن دّ  علـ  شـم -
ألّن  ؛  عـن ك ـري مـن أقرانـ اطالع  ومتّنن  من اللغة ومالحظتـ  وحـّد   كائـ ، فبوصـف  الوجـداين يتميّـ

شأن  شأن رّساٍ  ابرع. وقد  ،يصف ليصّور توم را  أابف الشعراء إ ا عرضوا شيئا  عرضوه عفوا ، لننّ 
اد حتـــی قــارنوا أحيـــا   بـــن وصــف  الوجـــداين وأوصـــا  ســـائر دابء والنّقـــأللفتــت هـــ ه الظـــاهر  انتبــاه ا

وأعطـــی األدب العـــري ثـــرو  عظيمـــة يف تصـــوير  ،واحلقيقـــة أنَّ أابفـــرا  وّصـــا  بـــال منـــازع ،الشـــعراء
 .ةة والوجدانيّ االنفعاالت النفسيّ 

 المصادر والمراج  

 القرآن النرمي. -
 .2 (: املعجم الوسي . جمموعة  من املولفن، مصر، مطبعة مصر،ط 2941إبراهيم أنيس)  -
 (: ديوان زهريبن أي سلمی. شرح. يدو طمـا ، بـريوت: داراملعرفـة، 1115ابن أي سلمی، زهري) -

 .1ط 
. تـح: د.إحسـان عبـد القـّدو ، لبنـان: إبن خّلنان أبـو العبـا  مشـس الـدين)ال ات(. وفيـات األعيـان -

 دارال قافة.
 البستاين بطر ) ال ات(. أدابء العرب يف األعصر العباسية. بريوت: دار اجليل.  -
 .2طرابلس: املؤسسة احلدي ة للنتاب، ط  - (: األدب. لبنان  1115بطر  أنطونيو )  -
تــح: حممــد قميحــ ، بــريوت: هـــ(: يتيمــة الــدهر يف حماســن أهــل العصــر. 2617ال عــاليب، أبومنصــور) -

 دارالنت  العلمية.
 .2  (: اتريخ آداب العرب. لبنان، دارالنت  العربي ، ط  2796الرافع  مصطفی صاد ،)  -
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  (: فن الوصف و تطوره يف االدب العري. بريوت، دار النتاب اللبناين، ط  2983احلاوي إيليا،)  -
1. 

احلمــــداين. تــــح: خليــــل الــــدويه ،بريوت، دار  ه (: ديــــوان أي فــــرا  2618احلمــــداين، أبــــوفرا ،)  -
 .2النت  العربية، ط 

 (: احليـــا  األدبيـــة يف عصـــري اجلاهليـــة 2993خفاجـــة حممـــد عبـــد املـــنعم، د. صـــالح عبـــد التـــواب)  -
 وصدر اإلسال . القاهره، منتبة النليات األزهرية.

 بة اهلال .خليل شر  الدين، )ال ات(: املوسوعة األدبية املعاصر . بريوت: دار ومنت -
 .7هـ (: اتريخ األدب العري. قم،  وی القربی، ط  2672ضيف شوق ،) -
  (:عــ    علـی وتــر الشـعر العـري دراســة يف حتليـل النصــوص األدبيـة الشــعرية. 1111طالـ  حممـد،) -

 دمش :احتادالنتاب العرب.
 .2هـ(: يف را  الشعر العري. لبنان، دارالقلم، ط  2621الطباع عمر فارو ، ) -
 .2عسنري أبوهال ، )ال ات(:كتاب الصناعتن النتابة والشعر. بريوت: دارو منتبة اهلال ، ط ال -
 .2هـ (: اجلام  يف اتريخ األدب العري. بريوت: داراجليل، ط  2781الفاخوري حّنا،)  -
 .3  (: اتريخ األدب العري. بريوت: دار العلم للمالين، ط 2985فرو ، عمر )  -
 (: نقد الشعر. حتقي : كامل مصطف ، القاهر ،رمنتبة اخلاجن ،  2997لفرج)قدامة بن جعفر أبو ا -

 . 2ط
 . 7القريواين، ابن رشي  ) ال ات(: العمده يف حماسن الشعر و آداب . مصر، مطبعة دار السعاد ، ط  -
 (: ابوفرا  احلمداين فار  النضا . لبنان، الشر ة العامليَّة لل تاب. 2993مسعود مي ائيل ) -
 .14لوئيس، ال ات: املنجد يف اللغة العربية. بريوت: املنتبة الناثولينية، طمعلو   -
 . 1 (: معجم نورالدين الوسي ، دارال ت  العلميَّة، بريوت، ط 111نورالدين عصا  )  -
مـــن العصـــر اجلـــاهل  حـــىت هنايـــة  -ه (: الســـجون واثرهـــا يف اآلداب العربيـــة 2625واضـــح أيـــد،)  -

 .2ؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي ، ط العصر األموي. بريوت: امل
، دار الراتـــ  (:االســـيل القـــامو  العـــري الوســـي . بـــريوت  2993هيئـــة اال ـــاث والرتمجـــة ابلـــدار)  -

 .2اجلامعيَّة، ط
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  اعمال المحكم للمبادئ العامة للقانون

The precise application of the Law general principles 
       Assist. Lect. Sarah S. AL-Hindawi (1)ارة صباح  الهنداويم.م. س

                   Assist. Lect. Malak Abdul-Latif(2)م.م. مالك عبد اللطيف 

 الملخص 

ال مينــن ان ينـــون هنالــك جـــام  للمبـــادئ العامــة للقـــانون الهنــا قابلـــة لل لـــ  وللتطــور النســـيب مبـــرور 
هلا اتية كربى يف مجا  القانون الدويل عموما و القانون الدويل اخلاص عل  وج  ال من، عل  الرغم من ان 

اخلصوص، فاملبادئ العامة استمدت وجودها يف البداية من النظا  االسا  النمـة العـد  الدوليـة اال اهنـا 
جمـا  الن  بدات تت   ابعادا جديد  فيما بعد و تتعم  يف معاجلتها الحوا  يف القانون الـدويل اخلـاص ال

تنون حمل تشري  او اتفاقية او حىت اتفا  الهنا دائمة التطـور و التجـدد ابعتبارهـا تعـرب عـن حيويـة النظـا  
القـانوين وأدا  مـن أدوات تنميتـ  وتطـويره، و عليـ  فلـم يوجــد اتفـا  فقهـ  علـ  حتديـد املقصـود منهـا، لــ ا 

عد  يف وض  ايدينا عل  أهم اآلراء و أرجحها فإن اخلو  يف دراسة املبادئ العامة للقانون مينن ان يسا
 من بن ما قيل بشأن ه ه املبادئ حمل البح .

Abstract 
General principles of law can not be confined within certain limits , 

becausethey are the creation and evolution of the relative over time , 

despite the approval of all jurists great importance to the general principles 

of law as reflect the vitality of the legal system and a tool of development 

and development tools , there is no doctrinal agreement to determine the 

                                                        
 .التعليم العايل و البح  العلم  وزار  - 2
 .جامعة اهل البيت /القانون كلية - 1
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intended , so going into the study of the general principles of law that can 

help us to put our hands on the most important views and Orjhaa among 

what has been said on these principles in question. 

If we try to probe and investigate the jurisprudential views that have 

been said about the general principles of law and support those words with 

practical applications will be through a plan Nstml where on both sides of 

the study of the general principles of the law of the theoretical and practical 

statement, as we will look through her first part, which will carry the 

landmarks idea principles title General-in-law, and that we shall through 

which to examine the historical roots of the general principles of the law, as 

a requirement first in two addresses two distinct Pferaan, the first in the 

genesis of the general principles in the historical law, and the second in the 

justifications for the emergence of the general principles of the law, and in 

the nature of general principles in a second law as a requirement, is 

divided into two sections Like its predecessor, the first looking at the 

definition of the general principles in the law, and the second discusses the 

nature of the general principles of the law.  

 المقدمة

 موضوع البحث:
االنظمــــة  ان اســــتعانة االنــــم الــــدويل ابملبــــادئ العامــــة يف القــــانون تعــــد عــــامال مشــــرتكا ابلنســــبة ملعظــــم

القانونيــة،فإ ا كانــت التشــريعات الوضــعية عمومــا  تشــري إىل هــ ه القــيم، فاهنــا تشــري اليهــا بشــنل جمــرد دون 
تفسري أو تعريف أو دون االشار  إىل مضموهنا وآاثرها، الن التفسري والتعريف وحتديد اآلاثر املرتتبة عليها 

 هو من عمل الفق  والقضاء.
 أهمية البحث: 

العامة للقانون ال مينن حصرها يف اطـار حـدود معينـة، الهنـا قابلـة لل لـ  وللتطـور النسـيب إن املبادئ 
مبــرور الــ من، ابلــرغم إقــرار مجيــ  فقهــاء القــانون ابألتيــة النــربى ملبــادئ القــانون العامــة ابعتبارهــا تعــرب عــن 

قهــ  علــ  حتديــد املقصــود حيويــة النظــا  القــانوين وأدا  مــن أدوات تنميتــ  وتطــويره، فانــ  ال يوجــد اتفــا  ف
منها، ل ا فإن اخلو  يف دراسة املبادئ العامة للقانون مينن ان يساعد  يف وضـ  ايـدينا علـ  أهـم اآلراء 

 و أرجحها من بن ما قيل بشأن ه ه املبادئ حمل البح .
 خطة البحث:

نون و سند تلك األقوا  إن حماولتنا لسرب وإستقصاء اآلراء الفقهية الي قيلت بشأن املبادئ العامة للقا
بتطبيقــات عمليــة ســينون مــن خــال  وضــ  خطــة نشـــتمل فيهــا علــ  بيــان جــانيب دراســة املبــادئ العامـــة 
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للقانون النظري و التطبيق  ، إ  إننا سننظر هلا من خال  املبح  األو  ال ي سيحمل عنوان معام فنر  
 ور التارويـــة للمبـــادئ العامـــة يف راســـة اجلـــاملبــادئ العامـــة يف القـــانون ، و الـــ ي ســـنعمد مـــن خاللـــ  اىل د

القانون، كمطل  أو  يف عنوانن متماي ين بفرعن، األو  يف نشأ  املبادئ العامـة يف القـانون التأرويـة، و 
ال ــاين يف مــربرات ملهــور املبــادئ العامــة يف القــانون، و يف ماهيــة املبــادئ العامــة يف القــانون كمطلــٍ  اثٍن، 

، و ينــاقش ال ــاين ملبــادئ العامــة يف القــانونىل فــرعن ، يبحــ  األو  يف التعريــف ابمقســم كحــا  ســابق  ا
 .املبادئ العامة يف القانونطبيعة 

عنــوان التحديــد الــومليف  للمبــادئ العامــة يف  املبحــ  ال ــاين حتــتأمــا اجلانــ  التطبيقــ  فســنبح   يف 
مطلبــن، املطلــ  األو  يف تصــنيف  فجــاء يف -الشــك–القــانون، و الــ ي إعتمــد  فيــ  التقســيم ال نــائ  

املبادئ العامة يف القانون، و لك يف فرعن األو  سلطنا في  الضوء عل  مبدأ مراعا  حسن النية يف تنفي  
أمـــا املطلـــ  ال ـــاين يف هـــ ا ’ العقـــود، بينمـــا متحـــور اثنيهـــا حـــو  مبـــدأ حتقيـــ  التـــوازن بـــن مصـــاحل الطـــرفن

بـادئ العامـة يف القـانون، مـن خـال  فـرعن  ـتم  مـا   نـا أوهلمـا املبح  فقد كان حمال لبحـ  إعمـا  امل
موسو   بعنوان كيفية اعما  املبادئ العامة يف القانون، واثنيهما يض  أهم م ال  اعما  املبادئ العامة يف 

 .القانون موض  املناقشة
حـــو  موضـــوعنا مـــن نعـــرج بعـــدها اىل خامتـــٍة نبـــن فيهـــا أهـــم ماتوصـــلنا اليـــ  مـــن نتـــائ  و مـــا ســـجلناه 

 و صالحنا.)تعاىل( التما ، يف  ٍ  نلتمس في  رضاه 
 معالم فكر  المبادئ العامة في القانون: المبحث االول

يقو  القانون عل  مجلة ن امل ل االخالقية واالقتصادية والسياسية والواقعية الي تليب حاجات جمتم  ما 
صـــبغة انســــانية عامـــة فقـــيم م ــــل العدالـــة واحلريــــة  يف منـــان وزمـــان معينــــن، إال ان للقـــيم حســـ  االصــــل

واملســاوا ، هــ  افنــار انســانية ال وــت   ــا جمتمــ  معــن، فالقــانون وعــاء القــيم، فقــد تناولــت الشــرائ  و 
الفلسفات القدمية    ودراسة ه ه القيم متفقة عل  قواعد جوهرية حتنمها وإن وق  اخلـال  يف حتديـد 

الطبيعيـــة االجتماعيـــة والسياســـية لنـــل جمتمـــ ، وصـــوال اىل اإلعـــرتا  ابملبـــادئ  مـــدا ا وآاثرهـــا ابلنظـــر إىل
العامة يف القانون كمجموعة قواعد يلجأ هلا االنم عند عد  وجود ن  يطبق  عل  القضية املعروضة علي  
ل ، و مما تقد  بيان  فإننا يف ه ا املبحـ  سنسـل  الضـوء علـ  معـام هـ ه الفنـر  مـن خـال  بيـان التأصـي

التارو  و التشريع  و الفقه  هلا و  لك يف مطلبن نبح  يف أوهلما اجل ور التأروية للمبادئ العامة يف 
 القانون ، و من مث نتطر  اىل التعريف  ا يف مطلٍ  اثٍن.

 الجذور التأريخية للمبادئ العامة يف القانون: املطلب األول
مــة يف القــانون يتطلــ  منــا أن نقســم هــ ا املطلــ  اىل ان التعــر  علــ  اجلــ ور التارويــة للمبــادئ العا

فرعن ، االو  نبحـ  فيـ  يف النشـأ  التأرويـة للمبـادئ، بينمـا نسـل  الضـوء علـ  املـربرات الـي دعـت اىل 
 ملهورها يف الفرع ال اين.
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 النشأ  الرأرخيية للمباد  العامة يف ال ا ون.: الفرع اال  
  القانوين الروماين دور ابرز يف تعميم فنر  املبادئ العامة للقانون كان للفلسفة االغريقية ومن مث الفق

م ــل مبــدأ )االفــراط يف التطبيــ  احلــريف للقــانون اغــرا  يف الظلــم ( ومعــ   لــك انــ  ا ا ادى تطبيــ  القــانون 
 حرفيــا اىل احلــرج والعســر والقســو  فيصــار اىل تطبيقــ  بشــ ء مــن املرونــة والريــة ابســتيحاء احلنــم مــن روح

 القانون ال من مفهوم  احلريف . 
وكــان الربيتــور الرومــاين يطــور احنــا  القــانون مــن خــال  مــا يعــر  ابملنشــور الربيتــوري الــ ي يتضــمن 
املبادئ والقواعد الي سيتبناها اثناء ممارست  ملنصب  القضـائ  ، وجـاء يف منشـور لربيتـور مـن العصـر الـ هيب 

 ( مانصـ  ) لـن اعتـرب صـحيحا مـامت حتـت الرهبـة ( 186 .  271للقانون الروماين وهو العصر العلم  )
ومعيار الرهبة عند الربيتور، هو معيار الش   ال ابت اجلنان ، اي ان من شأن الرهبة ان تدخل الروع يف 

 قل  القوي ، فال لم  الربيتور اجلبان. 
يغـ و القـانون الرومـار منـ  العصـر وا ا كان القانون الروماين قد بدأ قانو   شنليا  فـان دور االراد  بـدأ 

العلمــ  ابنفتـــاح اجملتمـــ  الرومــار علـــ  اخلـــارج ودور األجانــ  ىف األســـوا  املاليـــة الرومانيــة وملهـــور قـــانون 
الشعوب و ثر الرومان ب  م  األجان  وك لك الدور الرائد واإلجياىب ال ى قامت ب  الفلسفة اليو نية ىف 

تقلــت بـــ  اىل آفــا  أك ــر إنســانية وجـــاءت أبحنــا  وقواعــد ومبــادئ قانونيـــة اجملتمــ  والقــانون الرومــار وان
وعلــ  رأســها مجيعــا، مبــدأ دور اإلراد  ىف إبــرا  التصــرفات القانونيــة مــن حيــ  إنشــاء العقــد وترتيــ  اآلاثر 
علي ، مبدأ حسن النية، مبدأ الوفاء ابلعهد واحرتا  النلمة املعطا  ل وبفضل ه ه الفلسفة فُتحت صفحة 

 جديد  ىف القانون الرومار ليصبح ىف النهاية قانو   عامليا .
هـــ ه املبـــادئ الـــي تنونـــت وترســـ ت يف االحنـــا  القضـــائية مبـــرور الـــ من، مجعـــت وهـــ بت مـــن قبـــل 

( ميالديـــة، وعرفــت هــ ه ابســـم مدونــة جســتنيان يف الفقـــ  545 – 681االمرباطــور الرومــاين جســتنيان )
ملدين( وهو االسم املعاصر للمدونة، والي حفظـت القـوانن ومبـادئ االحنـا  الروماين او )مدونة القانون ا

القضــائية الرومانيــة والــي اصــبحت فيمــا بعــد مصــدرا  للقواعــد القانونيــة االساســية يف اوراب وخاصــة فرنســا ، 
فمـــن الواضـــح أن املبــــادئ العــــامة للقــــانون قواعـــد غـــري منتوبـــة حســـ  األصـــل وان مـــن دوهنـــا يف العصـــور 

( إ  يرجــ  الفضــل يف  Councel de tateاحلدي ــة هــو القضــاء الفرنســ  وخاصــة قضــاء )جملــس الدولــة 
كشــف واســـتنباط املبــادئ العامـــة للقـــانون اىل هــ ا اجمللـــس مــن خـــال  مـــا اصــدره مـــن احنــا  منـــ  اهنيـــار 

من اعتداء وجتاوز اجلمهورية ال ال ة وه مية فرنسا يف احلرب العاملية االوىل وسقوط دستورها، وما راف   لك 
عل  احلرات العامة، فتدخل جملس الدولة لل ود عنها من خال  نظريت  يف مبادئ القانون العامة ليحلهـا 
حمل الدستور، تلك املبادئ الـي رأى اجمللـس اهنـا اسـتقرت يف ضـمري اجلماعـة وتبقـ  قائمـة فيـ  علـ  الـرغم 

 من سقوط النظم اوالواثئ  الدستورية الي تقررها.
علــــ  غــــرار جملــــس الدولــــة  2964قــــد واكبــــ  يف  لــــك جملــــس الدولــــة املصــــري الــــ ي أُنشــــ ء عــــا  و 

الفرنس ، والي انتقلت من خالل  اىل القوانن العربية م ل االخرى كالعرا  وغالبية البلدان العربية الي تتب  
 النظا  القانوين الالتيين.
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  ونم رات ظ ور املباد  العامة يف ال ا: الفرع الثاين
مــن الواضــح إن املبـــادئ العـــامة للقـــانون قواعــد غــري منتوبــة حســ  األصــل ، و تنمــن املــربرات الــي 
دعت اىل ملهور املبـادئ العامـة يف القـانون اىل إهنـا مبـادئ ال يُقصـد  ـا جمـرد التعبـري عـن قاعـد  قانونيـة و 

يف التحنـيم تؤكـد دائمـا إن االشـار  لنن يقصد  ا االشار  اىل نظا  قانوين غري وطين ، فإجراءات االنم 
الواضح ان االستعانة ابملبادئ اىل املبادئ العامة للقانون ت بت الومليفة االستبعادية للقانون الوطين ، فمن 

عامـة للقـانون ال  ة اال يف مرحلــة الحقـة علـ  البحــ  عـن حـل للنــ اع يف اي مـن املعاهـدات الدوليــة ، ال
للقانون ال يعد خلقا هلا و امنا فق  البح  و ان ا  حنمها مبا يتف  م  تطور فالرجوع اىل املبادئ العامة 

 . (7)الوقائ 
اهنا تعاجل بعب  عل إضافة اىل إنَّ ملهور املبادئ العامة يف القانون و فيما و  عقود التجار  الدولية 

 اوج  القصور و النق  من حي :
 إست دامها كقانون لنم العقد.

  دامها يف تفسري القانون الوطين و تنملت .و ك لك من حي  إست
نافــة انواعهــا م تســتط  ازالــة املشــنالت النامجــة عــن ب وو مــا مــن شــك إن كافــة االتفاقيــات الدوليــة 

 حماولة التوفي  بن النظم القانونية الوطنية .
يوجــد  ـــا فضــال عــن  لـــك فإنــ  ال توجـــد اتفاقيــة دوليــة متتعـــت ابلقبــو  العـــامل  و مــا مــن اتفاقيـــة اال 

 .(6)حتفظات تؤدي اىل عد  تطبي  ه ه االتفاقية
اال ان املبادئ العامة للقانون جتـد مربرهـا االك ـر قبـوال يف كوهنـا تعتـرب مصـدرا  مـن مصـادر القـانون، يف 
جمموعـــة قواعـــد قانونــــية ينشـــف عنهـــا القضـــاء مـــن املعتقـــدات الراســـ ة يف ضـــمري االمـــة، وطبيعـــة النظـــا  

ة وروح التشــريعات امل تلفــة وحنمــة التشــري ، ومــن مث تعــد املبــادئ العامــة للقــانون مب ابــة القــانوين يف الدولــ
 . (5)تفسري من جان  القضاء للضمري العا  وإلراد  املشرع

 اىل ملهور املبادئ العامة واالحتنا  اليها. تلنقاط كانت حاف ا و مربرا دعكل ه ه ا
 انونماهية املبادئ العامة يف الق: املطلب الثاني

ال مينــن حصــر املبــادئ العامــة يف القــانون يف إطــار حــدود معينــة، الهنــا قابلــة لل لــ  وللتطــور النســيب 
مبرور ال من، و ان التعريف ابملبادئ العامة يف القانون سينون يف مناقشة ه ا املوضوع من جانبن، االو  

 دراسة طبيعة ه ه املبادئ يف فرٍع اثٍن. يف بيان التعريف ابملبادئ العامة و  لك يف فرٍع أو ، و ال اين يف

                                                        
 .212ص  ،1121 ،االسنندرية ،املعار  ،التحنيم يف املنازعات الناشئة عن العقود االلنرتونية، الرافع  امري  حسن -7
  ، ص1121 -هـــ 2677االردن،  –حســن موســ ، قــانون التجــار  الدوليــة، دار ال قافــة للنشــر والتوزيــ ، عمــان  د. طالــ  -6
227. 
 .217ص  ،1118 ،القاهر  ،دار املعار  ،معيار دولية القانون التجاري، خالد  هشا -5
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 الرعريف ابملباد  العامة يف ال ا ون: الفرع األ  
ورغم إقرار مجي  فقهاء القانون ابألتية النربى للمبادئ العامة يف القـانون ابعتبارهـا تعـرب عـن حيويـة  

 ل  حتديد املقصود منها.النظا  القانوين وأدا  من أدوات تنميت  وتطويره، فان  ال يوجد اتفا  فقه  ع
ويـ ه  رأي اىل ان املبـدأ العـا  هـو قاعـد  القواعـد القانونيــة، مبعـ  قابلتـ  علـ  االنطبـا  علـ  قواعــد 
قانونيــة أخــرى  يــ  تنــون األخــري  تطبيقــا  للمبــدأ العــا ، وإ ا أخــ   املبــدأ العــا  علــ  هــ ا املعــ ، فإهنــا 

 . (4)ق  متماسك للقواعد القانونيةصبح فنر  فنية املقصود منها وض  بناء منطت
وعرفهــا الفقيــ  بيســناتوري أبهنــا، )جمموعــة مــن املبــادئ الــي تســت د  يف توجيــ  النظــا  القــانوين، مــن 
حي  تطبيقـ  وتنميتـ ، ولـو م ينـن هلـا دقـة القواعـد القانونيـة الوضـعية وانضـباطها( ، ونبَّـ  الفقيـ  ريبـري اىل 

عليها عندما تق   مة للقانون، وهو يعتقد ان املبادئ العامة مينن التعر ضرور  حتاش  تعريف املبادئ العا
أن كـان مـن الصـع  تعريـف املبـدأ األسـا  يف احـرتا  امللنيـة اخلاصـة ،اال انـ  مينـن التعـر  خمالفة هلا ، فـ

 عل  املبدأ عند مصادر  امللنية دون مقابل وبطريقة حتنمية.
)عــدد مــن املبــادئ الــي ال تظهــر مصــاغة يف نصــوص  دير أبهنــاوعرفهــا الفقيــ  الفرنســ  اندريــ  دي لــواب

 منتوبة ولنن يعرت   ا القضاء ابعتبارها واجبة االتباع من اإلدار  وان خمالفتها مت ل انتهاكا  للمشروعية(
(3). 

عامال  مشرتكا ابلنسبة ملعظم األنظمة  تعدفه  قواعد غري منتوبة حس  األصل يستعن  ا االنم و 
 ونية و قوامها جمموعة من املبادئ كحسن النية و تعويب الضرر و غريها من املبادئ.القان

فاملبـادئ العامــة أفنـار تنب ــ  عنهـا مجلــة مـن االفنــار الــي توجـ  االنــم  ـد  توجيــ  ارادتـ  حنــو تقريــر 
   م  متطلبات احلرية و املساوا .ءح  او فر  واج  و مبا يتال

 . اما ان تنون منتوبة أو غري منتوبة -كما أسلفنا -و إنَّ املبادئ القانونية 
واملبادئ القانونية غري املنتوبة ، إمنا تستقر يف  هن وضمري اجلماعة، متليها العدالة امل ل  وه  تسـتند 
اىل املنط  والعقل واحلد  وطبيعة األشياء وقواعد العدالة واألخال  وال حتتـاج اىل نـ  يقررهـا ومينـن ان 

اعد قانونية مل مة يتعن اخلضوع هلا ، يعمل القاض  عل  النشف عنها وتقريرها مستلهماَ تستمد منها قو 
ااها من روح الدستور والتشـري  ، فيعلنهـا مـن خـال  احنامـ  معطيـا  إاهـا القـو  اإلل اميـة، ومـن مث يتعـن 

 .ة القانونعل  اجلمي  احرتامها وااللت ا   ا ، ويعد كل تصر  خمالف هلا معيبا  بعي  خمالف
وك ريا من مبادئ القانون العامة حتولت اىل قواعد قانونية منتوبة عندما يتبناها املشرع وهو بصدد سن 

 . (8)التشريعات امل تلفة

                                                        
 .64، ص1121نصر حممد ، الوايف يف عقود التجار  الدولية، دار الراية، االردن،  د.حممد -4
 .218، ص1121حسن موس  ، قانون التجار  الدولية ، دار ال قافة، عمان ،  طال  -3
 .38، ص 1126ودوره يف املنازعات الوطنية و التجارية والدولية، املعار  ، االسنندرية،  ، التحنيم د. فتح  وايل -8
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ويتنوع مضمون املبادئ العامة  س  طبيعة اجملا  القانوين ال ي تعمل في ، إال ان  مينن إرجاعها من 
ضــاء الفرنســ  واملصــري اىل مبــدأين أساســين تــا مبــدأ احلريــــة حيـ  أساســها وجوهرهــا حســ  احنــا  الق

 :ومبدأ العدالة
املبــادئ القانونيــة املشــتقة مــن قــيم احلريــة: ا ا ورد الــن  يف الدســتور علــ  احــرتا  احلــرات العامــة  :أوال  

 :والفردية، فان ه ا الن  يرتت  علي  املبادئ القانون العامة التالية
والضمري، مبدأ حرية التعبري والنشر والنقد، مبدأ حرية اإلراد  واملعتقد، مبـدأ ان  احل  يف حرية التفنري

ال تقييــد للحــرات العامــة إال بقــانون، مبــدأ احــرتا  احلقــو  املنتســبة، مبــدأ عــد  رجعيــة القــانون، مبــدأ ال 
د  التعســف يف تنليــف مبســتحيل مبــدأ بطــالن االلت امــات املؤبــد ، مبــدأ العقــد شــريعة املتعاقــدين، مبــدأ عــ

استعما  احل ، مبدأ بطالن التصرفات نتيجة اإلكراه، مبدأ عد  جواز االلت امات املؤبد ، مبدأ ان األصل 
براء  ال مة، مبدأ امللنية اخلاصة واحلرية الفردية منفولتان يف حدود القانون، حرية الفنر وال قافة والبح  

قضـائية لنـل مـن تضـررت مصـاحل ، مبـدأ خضـوع كـل عن املعلومات واحلصو  عليها، مبدأ إاتحة دعـوى 
ســلطة إداريــة للرقابــة، ويتفــرع عنــ  مســؤولية اعضــاء الســلطة التنفي يــة امــا  الربملــان، مبــدأ حــ  الــدفاع امــا  
القضاء، مبدأ ال جرمية وال عقوبـة إال بـن ، مبـدأ ان الشـع  مصـدر السـلطات، مبـدأ ضـرور  سـري املرفـ  

 .العا  ابنتظا 
بادئ الي ترج  اىل قيم العدالة: يرتت  عل  مبدأ العدالة الي ه  غايـة كـل قـانون سـواء نـ  اثنيا : امل

 :ن  املبادئ القانونية العامة التاليةتعليها صراحة أو م 

مبدأ مساوا  املواطنن اما  القانون، مبدأ عد  جواز االعت ار ابجلهل ابلقانون، مبدأ ان الغل  الشائ  
مبدأ ح  احليا  لنل فرد، مبدأ تغري األحنا  بتغري األزمان، مبدأ مساوا  املواطنن يف  يقو  مقا  القانون،

االنتفاع من املراف  العامة، مبدأ املساوا  يف حتمل التناليف واألعباء العامة، مبدأ املساوا  بن اجلنسن يف 
عما  االقتصادية ، مبدأ املساوا  يف الوملائف العامة، مبدأ املساوا  يف الضريبة، مبدأ املساوا  يف مباشر  اال

 .(9)املعاملة ، مبدأ تفو  املعاهد  الدولية عل  القانون الداخل 
 عبيعة املباد  العامة يف ال ا ون: الفرع الثاين

لقد اختلف القانون الـدويل العـا  بشـأن طبيعـة املبـادئ العامـة للقـانون ، فـ ه  جانـ  مـن الفقـ  اىل 
( مـن النظـا  االساسـ  النمـة العـد  الدوليـة 78لقانون املنصـوص عليهـا يف املـاد  )ان املبادئ العامة يف ا

 يقصد  ا القواعد العرفية العامة املست لصة من العالقات الدولية.
ا االمــم املتمدنــة توافــ  ادئ العامــة يف القــانون الــي اقر ــبينمــا  هــ  جانــ  اخــر مــن الفقــ  ااىل ان املبــ

سارية بـن الـدو ، و  هـ  هـ ا اجلانـ  اىل ان هـ ه املبـادئ هـ   ا ـا املبـادئ مبادئ التعايش السلم  ال
 ، و ه : 2956اخلمس الشهري  الي وردت يف املعاهد  بن الصن و اهلند 

                                                        
 . 211ص  ،1127 ،بغداد ،منتبة السنهوري ،القانون الدويل اخلاص ،عبد الرضا د. عبد الرسو  -9
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 االحرتا  املتباد  للسياد  -2
 عد  االحرتا  املتباد  -1
 املساوا  -7
 عد  التدخل يف الشؤون الداخلية. -6
 التعايش السلم  . -5

و عل  الرغم من االختال  بن فق  القانون الدويل حو  طبيعة املبـادئ العامـة يف القـانونبن اعتبارهـا 
فهـ ا اخلـال  يشـنل يف  ،  بـن الـدو ئدقواعد عرفية او بن ان يقصـد  ـا مبـادئ التعـايش السـلم  السـا

ال تـتالئم  ،( سالفة ال كر78  )طبيعة املبادئ العامة يف القانون املنصوص عليها يف املادلجممل  خري سند 
لدوليــة اخلاصــة و هــ ا مــا يؤكــده الفقــ  مــن حيــ  انــ  توجــد صــعوبة يف االنتقــا  ابلقــانون امــ  العالقــات 

و لك  ،(21)الدويل العا  املطب  عل  العالقات الدولية فيما بن الدو  اىل جما  العالقات الدولية اخلاصة 
و المينن تطبيق  او احداث  بدون صعوبة، خاصة و ان القانون  لل ال  التا  من  حية طبيعة كل منهما

ان املبادئ اىل حي  ينته  ه ا الفق   ،الدويل العا  ال يتواف  م  القواعد املادية الي يتضمنها قانون العقد
يف   ظـــاهر الالعامـــة يف القـــانون املطبقـــة علـــ  العالقـــات االقتصـــادية او التجاريـــة الدوليـــة هـــ  تلـــك املبـــادئ 

 خمتلف النظم القانونية الوطنية و ال جي  االخ   ا او البح  عنها يف القانون الدويل. 
 التحديد الوظيفي للمبادئ العامة في القانون. :المبحث الثاني

املبـادئ العامــة يف القــانون هـ  معــن ال ينضــ  يلجــأ اليهـا االنــم عنــد احلاجـة، عمــال بــن  املــاد   إن
يتبــ  فيمــا م يــرد بشــان  نــ  يف املــواد الســابقة مــن لعراقــ  و الــي تــن  علــ  ))( مــن القــانون املــدين ا71)

و مـن هـ ا املنطلـ  فإننـا يف صـدد التحديـد احوا  تنازع القوانن مبادئ القـانون الـدويل اخلـاص االك ـر((، 
الــومليف  للمبــادئ العامــة يف القــانون سنقســم هــ ا املبحــ  اىل مطلبــن، يف األو  ســندر  تصــنيف هــ ه 

 ملبادئ، و يف املطل  ال اين سنناقش مسألة اعما  املبادئ العامة يف القانون.ا
 تصنيف املبادئ العامة يف القانون.: املطلب األول

تتم ل املبادئ العامة يف القانون جبملة من االددات و الضواب  الي تعد لوحدها مب ابة مبادئ حاكمة 
يريد ان لل ن اعا ما، و إن دراستنا هل ه املبادئ ستتمحور عل  عمل االنم ، يطبقها ه ا االخري عندما 

حــو  املبــادئ االك ــر شــيوعا يف التعامــل الــدويل ، و لــك انســجاما مــ  التوجــ  التشــريع  يف القــانون املــدين 
العراقــ  _املبــادئ األك ــر شــيوعا _ الــي مينــن ان  تــار منهــا كــل مــن : مبــدأ مراعــا  حســن النيــة يف تنفيــ  

عامة للقانون  ا  يمبدأ حتقي  التوازن بن مصاحل الطرفن، كوهنا من املبادئ املتف  عل  كوهنا مبدئالعقود، و 
 اضافة اىل وضوح مفهومها،و سنتناو  كل منها يف فرٍع مستقل.

                                                        
 ،دار اجلامعـــة ،جـــار  الدوليـــةالتطويـــ  القضـــائ  للقواعـــد القانونيـــة الواجبـــة التطبيـــ  علـــ  عقـــود الت ،موســـ  د.حممـــد ابـــراهيم -21

 .211ص  ،1115 ،االسنندرية
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 مبدأ مراعا  حست النية يف تنفي  الع ود: الفرع األ  
يلت   كل طر   -2ة التعامل عل  ان  )من مبادئ اليونيدروا اىل حسن النية وامان 3-2اشارت املاد  

 أبن يتصر  وفقا ملا يقتضي  حسن النية وامانة التعامل يف التجار  الدولية . 
 الجيوز لالطرا  استبعاد ه ا االلت ا  او تقييده (.  1

منهــا   2-3اىل مبــدأ حســن النيــة يف املــاد   2981واشــارت اتفاقيــة فيينــا للبيــ  الــدويل للبضــائ  لســنة 
راعـ  يف تفسريي يلجأ الي  االنم او القاض  يف تفسري نصـوص االتفاقيـة حيـ  اشـارت اىل انـ  )يُ كمبدأ 

 تفسري ه ه االتفاقية... ضمان احرتا  حسن النية يف التجار  الدولية(.
فمبدأ حسن النية يف االتفاقية امل كور  هو مبدأ تفسريي يف حـن ان مبـادئ اليونيـدروا قطعـت الطريـ  

اد االنـم واطـرا  العالقـة العقديـة علـ  مبـدأ حسـن النيـة ابتـداءا و انتهـاءا حيـ  اهنـا ) اي يف مدى اعتم
اليونيدروا ( اشارت الي  يف ماد  مستقلة وليس يف معر  النال  عن التفسري كما اشارت اىل القو  املل مة 

 هل ا املبدأو لك بعد  جواز اتفا  االطرا  عل  االعفاء من  او حىت تقييده .
من الفق  اجت  اىل القو  أبن اتفاقية البي  الدويل قد حرصت عل   كيد ه ا املبدأ  ا  نن هناك جانبول

لينون اسـلوب سـلوك اليقتصـر علـ  القضـا  او االنمـن وهـم بصـدد تفسـري االتفاقيـة وامنـا هـو مبـدأ عـا  
 . (22)ملموج  ل وي الشأن يف عقد البي  وهم اطراف  حي  يل مهم ابتباع سلوك حسن التعا

 مبدأ حت يق الروازن بني مصاحل الطريني: الفرع الثاين
لتـــل مبـــدأ التـــوازن العقـــدي دورا حيـــوا يف تنظـــيم العالقـــات التعاقديـــة بـــن االطـــرا  ســـواء يف مرحلـــة 
تنوينـ  او تفسـريه اوحتديـد القواعـد الواجبـة التطبيـ  يف حالــة التنـازع ، إ  ان كـل عمليـة جتاريـة دوليـة تقــو  

ة املعنيـــة يـــأ التعـــاد  يف االلت امـــات وهـــو مبـــدأتل   مراعاتـــ  عنـــد تطبيـــ  او تفســـري القواعـــد القانونعلـــ  مبـــد
قــ  مســؤولية تابلعالقــات التعاقديــة ملــا لــ  مــن اتثــري علــ  كــل مــن يتــوىل هــ ه املهمــة حيــ  ان علــ  االنــم 

  العقـــد تقـــدير مـــدى تناســـ  املصـــاحل بـــن الطـــرفن دون تغليـــ  مصـــلحة طـــر  علـــ  اخـــر وحتقيـــ  غـــر 
 .(21)واحلصو  عل  املناف  االقتصادية املتوخا  من العقد

 إعمال املبادئ العامة للقانون: املطلب الثاني
إن القاعد  العامة يف اعما  املبادئ العامـة يف القـانون تتم ـل بلجـوء االنـم اىل تطبيقهـا علـ  املسـائل 

وع إىل القــوانن الوطنيــة لتفســري أحنــا  و يُقصــد مــن  لــك تفــادى الرجــ ،الــىت أغفلــت االتفاقيــة تنظيمهــا

                                                        
11- p. Louis – lucas, la distenaction du fond , des conflits des lois Melagence des Maury, paris, 

n144. 
.5، هامش رقم 155، ص 1118أشار الي  د.أيد سالمة، قانون العقد الدويل، دار النهضة، القاهر ،   

 1119احلواري، القواعد القانونية الي يطبقها االنم عل  موضوعات املنازعات الدولية اخلاصة، دار ال قافـة ،  دأسامة أي -21
 .257، ص
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، ألن الرجـوع إىل القــوانن الوطنيــة عنـد عــر  النــ اع حقيـ  اهلــد  منهــا مـن بلــو  التوحيــداتفاقيـة فيينــا ولت
 . (27)عل  االاكم للدو  امل تلفة من شأن  أن يعط  تفسريا  خمتلفا  ألحنا  االتفاقية

، األمــر الــ ى وــرج ابالتفاقيــة عــن أهــدافها وهــ  دولــةأســلوب تطبيقهــا مــن دولــة إىل  ووتلــف ابلتــاىل
و مـن هـ ا املنطلـ  فإننـا يف هـ ا املبحـ  سـنبن كيفيـة  ،التوحيد الدوىل املنشود ألحنا  عقد بي  البضـائ 

 اعما  ه ا املبدأ يف مطل  أو  و من مث سنبن الصعوابت الي تواج   لك اإلعما  يف مطلٍ  اثٍن.
 ا  املبدأكيفية إعم: الفرع اال  

نصـا يقضـ  بتحديـد (C I S G) 2981مـن اتفاقيـة فيينـا للبيـ  الـدويل للبضـائ   3/1تضـمنت املـاد  
 القاعد  الىت تطب  عل  املسائل الىت نظمتها االتفاقية ابلن  عل  إن :

ل املسائل املتعلقة ابملوضوعات الىت حتنمها ه ه االتفاقية وال يوجد بشأهنا نـ  صـريح، يقضـ  فيهـا 
، يقضـ  فيهـا وفقـا للقـانون الواجـ  يها، وعنـد عـد  وجـود هـ ه املبـادئا للمبادئ العامة الىت تقو  علوفق

 .ري قواعد القانون الدوىل اخلاص لالتطبي  حسبما تش
ويعر  ه ا الن  للحالة الىت يعر  فيها أما  االاكم الوطنية ن اع ي ري تطبي  االتفاقية كـالت ا  البـائ  

، اللتــ ا  يـدخل ضــمن نطـا  االتفاقيــةلنــوع املتفـ  عليــ  بـن طــرىف عقـد البيــ  ، فهـ ا ابتسـليم بضــاعة مـن ا
، فإن ه ه املسـألة لبي فإ ا طل  املشرتى إبطا  العقد عل  أسا  الغل  ىف صفة جوهرية للبضاعة حمل ا

، هـ ه االتفاقيـةة الـىت تقـو  عليهـا م تنظمها اتفاقية فيينا، فف  ه ه احلالة يقض  فيها وفقـا للمبـادئ العامـ
فاقيــة ، فمـن اليســري أن نست لصـها مـن جممــوع نصـوص االتادئ وان م يــن  عليهـا صـراحة فيهــاوهـ ه املبـ

ومنهـــا ، واملناقشـــات الـــىت دارت ىف املـــؤمترات الدوليـــة الـــىت تولـــت إعـــدادها ، ومـــن األعمـــا  التحضـــريية هلـــا
، والنظـر إىل صـاحل التجـار  الدوليـة، رىف البيـ التـوازن بـن الت امـات طـ، ومراعـا  األخ  مببـدأ سـلطان اإلراد 

 . (26)والتضيي  من اجاز  فسخ العقد عند اإلخال  أبحد الت امات 
املوحــد التفاقيــة الهــاى ســنة  مــن القــانون 23مــن اتفاقيــة فيينــا نــ  املــاد   3/1ويطــاب  نــ  املــاد  

هــو الــن  علــ  تطبيــ  القــانون ، إال أن نــ  اتفاقيــة فيينــا أضــا  مــا م يتضــمن  القــانون املوحــد و 2946
، ل لك فـإن اتفاقيـة فيينـا تـرتك ليل إليها القانون الدوىل اخلاصالواج  التطبي  وفقا لقواعد اإلسناد الىت 

جمــاال ىف هــ ه احلالــة لتطبيــ  احللــو  الــوارد  ىف القــوانن الوطنيــة عنــد عــد  اســت الص املبــادئ العامــة الــىت 
 تقو  عليها اتفاقية فيينا.

 مثالب اعما  املباد  العامة يف ال ا ون.: الثاين الفرع
إن استعانة االنم ابملبادئ العامة يف القانون و ان كان قـد ُعمـل بـ  نتيجـة  ملـربرات و ملـرو  وعوامـل 

 منها  ،اال ان تطبيق  من املمنن ان تعرتي  بعب الصعوابت ،اتروية

                                                        
 .38املصدر الساب ، ص نصر حممد ، د.حممد -27
 .181ص  ،1121 ،بغداد ،دار النت ، القو  القاهر  و أثرها يف عقود التجار  الدولية، تق  العيساوي صفاء.د -26
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القـانون وضـ  اىل التفسـري الش صـ  للمحنـم ان تطبي  االنم لقواعد املبادئ العامـة العامـة يف  -2
و ال ي مينن ان وتلف بن حمنم و حمنم آخر إعتمادا عل  مدى فهم و معرفة كل حمنـم هلـ ه القواعـد 

فش صية االنم يف تطبي  و إعمـا  املبـادئ العامـة العامـة يف القـانون تظهـر جليـا ممـا  ،و كيفية إعمال  هلا
 من قبل حمنم و حمنم آخر يف نفس القضية.يؤدي اىل اختال  احلنم املطب  

إ  اهنـا تنـون  ات مفهـو  غـامب و  ،يف القـانون ةالعامـاملبادئ و الغمو  ال ي يشوب القواعد  -1
و يالح  ان ه ه احلالة تربز  ،ه االنم قواعد ال تصطد  ابلقانونءو قد تنون ستارا  يُعمل ورا ،غري حمدد

 ،(25)الدولـة او احــد هيئا ـا يف عقــود معينـة و بصــفتها الدوليــة  بشـنل واضــح يف العقـود الــي تـدخل فيهــا
ل ا فان تطبي  االنم هل ه املبـادئ ينـون موجبـا لتحقيـ  التـوازن و  ،أي بصفتها صاحبة سياد  و سلطان

 االستقرار القانوين.
افيـة علـ  عل  الرغم من ان املبادئ العامة يف القانون حتـل الن ـري مـن املنازعـات اال اهنـا ليسـت ك -7

الدوا  ، فقد تصاد  االنم بعب القضاا الي ال جتد مبدءا  ينطب  عليها، كون العمـل م يسـتقر بـ  بعـد 
 و ابلتايل م يصبح مبدءا من املبادئ العامة العامة يف القانون بعد.

إن حمــاوالت وضــ  مفــاهيم واحـــد  للمبــادئ العامــة يف القــانون تصـــاد  معوقــات تتم ــل بوجـــود  -6
ضات يف املفاهيم بن الدو  خصوصا و ان يف العام أك ر من مدرسة قانونية ، فمفـاهيم دو  القـانون تناق

 العا  ليست ه   ا ا مفاهيم دو  القانون اخلاص .
إن تطبي  االنم للمبادئ العامة يف القانون يؤخ  علي  مأخ ا مهما و هو ان قسما السواب  الي  -5

ويف عقــــود الدولــــة  -ادئ ال تســــري علـــ  هنــــ  واحــــد يف التطبيـــ ، فــــاالنم يســـتمد منهــــا االنــــم تلـــك املبــــ
 .(24)الدولة االقوى عل  حساب الطر  الضعيف يف العقدن يلجأ اىل است دا  قانو  -ابالخ 

 الخاتمة

دورا ال يستهان ب  يف تسوية املنازعات الي حتصل يف العقود الدولية،  قانونالتلع  املبادئ العامة يف 
ملل مـــة للعقـــد و مبـــدأ تـــوازن االداءات املتقابلـــة و غريهـــا مـــن املبـــادئ املالزمـــة للفنـــر االنســـاين و كـــالقو  ا

املوجود  فعال يف النظم القانونية الي وصلت اىل درجة متقدمـة يف التنظـيم، و مـن خـال  دراسـتنا هلـا تبـن 
 لنا مجلة من النتائ  و التوصيات :

 النتائج: :اوال
يلجـأ اليـ  االنـم عنـدما اليوجـد نــ   أيف القـانون يشـنل ملجـلمبـادئ العامـة ان اعمـا  االنـم ل -2

يعمل مبوجب  يف حل الن اع ، اال ان ه ا الدور ليس هو الدور الوحيد للمبادئ العامة العامة يف القـانون ، 
 تفسريا و تنميليا يف احيان اخرى. دورا   بل ان دور ه ه املبادئ العامة العامة يف القانون

                                                        
 275، ص 1121احلـــويش، مبـــدأ عـــد  التـــدخل واتفاقيـــات حتريـــر التجـــار  الدوليـــة، منشـــورات احللـــيب، بـــريوت،  د. اســـر -25
 ومابعدها.
 .539، ص 1121حسن النية يف البيوع الدولية ، دار النهضة، القاهر  ،  وائل يدي ، -24
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ان ملهــور املبــادئ العامــة يف القــانون ســبب  احلاجــة اىل العمــل بقواعــد مشــرتكة  ات مفهــو  موحــد  -1
ابلنســبة ملعظــم الــدو  ، وقــوا  هــ ه املبــادئ اهنــا ترتنــ  علــ  مبــادئ مشــرتكة بــن الــدو  ال مينــن ان ليــد 

كــل اجملتمعــات،اال ان   االنــم عنهــا كوهنــا تــرتب  ابلضــمري االنســاين و مبــادئ العدالــة و احلريــة املنشــود  يف
 مجلة من املصاع  واجهت تطبي  ه ه املبادئ مت لت بعد  التوحيد املوجود.

 التوصيات:ثانيا: 
إن تطبيــ  االنــم للمبــادئ العامــة يف القــانون بشــنل لقــ  االهــدا  املطلوبــة جيــ  أن يســبق  تنظــيم 

ت حماوالت فعال يف ه ا اجلان  اال موحد بن الدو  ملفاهيم تلك املبادئ العامة يف القانون، و قد حصل
ان هــ ه االــاوالت م تعــد كافية،لــ ا مــن االفضــل ان تنــون هنالــك لقــاءات دوريــة للــدو  مــن اجــل العمــل 

 عل  تنظيم و توحيد ه ه املبادئ و ما عساه يظهر منها او يتطور مفهوم .
 المصادر

 .1118د.أيد سالمة، قانون العقد الدويل، دار النهضة، القاهر ،  .2
 أسامة أيد احلواري، القواعد القانونية الي يطبقها االنم عل  موضوعات املنازعات الدولية اخلاصـة .1

  1119، ، دار ال قافة
امـري  حســن الرافعــ ، التحنــيم يف املنازعــات الناشــئة عــن العقــود االلنرتونيــة، املعــار ، االســنندرية،  .7

1121.، 
االردن،  –، دار ال قافــــة للنشــــر والتوزيــــ ، عمــــان د. طالــــ  حســــن موســــ ، قــــانون التجــــار  الدوليــــة .6

  .1121 -هـ 2677
  .1127، القانون الدويل اخلاص، منتبة السنهوري، بغداد، لرضاد. عبد الرسو  عبد ا .5
 ، االســـنندرية،يـــة و التجاريـــة والدوليـــة، املعـــار ، التحنـــيم ودوره يف املنازعـــات الوطند. فتحـــ  وايل .4

1126. 
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  دور المحكمة اإلتحادية العليا العراقية في حماية حق الملكية الخاصة

The role of Iraqi Supreme federal Court in protecting 

the right of private property        
 (1)م.م. محمد عبد علي خضير الغزالي 

Assist. Lect. Mohammad A. A. Kh. AL-Ghazali                                   

 المستخلص 

لــ  بقيــة القواعــد القانونيــة األخــرى إن الرقابــة علــ  دســتورية القــوانن حتتــاج إىل وجــود دســتور ومســوه ع
املوجود  يف الدولة، وه ا ال ينف  ما م توجد جهة تقو  مبمارسة الرقابة عل  القوانن لبيان مدى أتفاقها 
مــ  أحنــا  الدســتور. علــ  إن هــ ه اجلهــة جيــ  أن تتمتــ  ابإلســتقال  التــا  يف مواجهــة الســلطات العامــة 

صـيانة القواعـد الدسـتورية ويايـة احلـ  يف امللنيـة اخلاصـة وتبـدو أتيـة للدولة حىت تسـتطي  القيـا  بـدورها ب
الرقابة القضائية عل  أعما  السلطة التشريعية بصدور العديد من األحنا  القضائية بعد  دسـتورية بعـب 
 النصوص القانونية الي ترد كقيود عل  امللنية اخلاصة ملقتضيات إقتصادية أو سياسـية أو إجتماعيـة و ة
أتية ه ه األحنا  من إهنا تواك  التطورات اإلقتصادية واإلجتماعيـة السـائد  يف اجملتمـ  والنظـر  احلدي ـة 
للدولة اىل امللنية اخلاصة، كما إهنا عالمة واضحة عل  حدوث تغري يف املفهو  القانوين للحـ  يف امللنيـة 

د حمنمــة عليـا تتــوىل الفصـل يف دســتورية اخلاصـة. ملــل العـرا  يفتقــر ومنـ   ســيس الدولـة العراقيــة إىل وجـو 
بصـــدور قـــانون إدار  الدولـــة للمرحلـــة اإلنتقاليـــة مبينـــا   1116القـــوانن بشـــنل فعلـــ  وحقيقـــ  حـــىت ســـنة 

 71منــ  مث أعقبــ  األمــر رقــم  66بوضــوح األخــ   ــ ه الرقابــة وتشــنيل حمنمــة عليــا تتوالهــا طبقــا  للمــاد  
     دور االنمة اإلحتادية العليا يف يايـة حـ  امللنيـة . ويقتض1115، مث أعقب  دستور 1115لسنة 

                                                        
 حمنمة استئنا  كربالء. -2
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اخلاصـة تقســيم  إىل مبح ــن نتنــاو  يف املطلــ  األو  التنظــيم الرقــاي علــ  أعمــا  الســلطة التشــريعية فيمــا 
 خص  املبح  ال اين حلماية االنمة اإلحتادية العليا للح  يف امللنية اخلاصة.

Abstract 
The control over the constitutionality of laws needs to have a 

constitution and call on the rest of the other legal rules in the state, and this 

is not enough unless there is the point of the exercise of control over the 

laws to the extent of its agreement with the provisions of the Constitution. 

That this party should have full independence in the face of the public 

authorities of the state so that it can play its role to the maintenance of 

constitutional rules and protect the right to private property and look the 

importance of judicial control over the acts of the legislature the issuance 

of several court rulings declared unconstitutional some legal texts that are 

given as constraints on private property the requirements of economic, 

political or social, the importance of these provisions that they keep pace 

with economic and social developments prevailing in modern society and 

the outlook for the state to private ownership, it is also a clear sign of a 

change in the legal concept of the right to private property.  

 المقدمة

الدساتري يف النظم الدميقراطية يف ياية احلرات الفردية يف مواجهة جتاوزات السلطة، حي  تن   متعن
عل  جمموعة من احلرات واحلقو  ل فراد، ميارسوهنا وفقا  للقواعد والضواب  الي قد ترد يف الدستور أو يف 

مبهمـة الرقابـة علـ   -يف الغالـ -هـ ه الدسـاتري جلهـة قضـائية  تالقوانن بناء عل  أحالة منـ ، كمـا تعهـد
 دستورية أعما  السلطة املتعلقة   ه احلرات واحلقو .

إن جمرد الن  يف الدساتري عل  متت  األفراد    امللنية اخلاصة يظل جمرد أمر نظري ال جيد طريقة اىل 
يـة اخلاصـة لـيس  التطبي  العمل  دون ضما ت قانونية وقضائية، ولـ لك فـأن التنظـيم الدسـتوري حلـ  امللن

كافيــا  ب اتــ  لضــمان صــيانة هــ ا احلــ  مــن األعتــداء عليــ . ومــن هنــا ملهــرت الرقابــة علــ  دســتورية القــوانن 
 بوصفها الوسيلة الفنية العالجية حلماية ح  امللنية.

وينصر  اجلان  العالج  للحماية الدستورية للحرات العامة اىل الرقابة مبعناها الضـي ، و لـك حـىت 
عتداء فعال ، ويتحق  الضرر من جراء تطبي  ن  يف قانون أو نظا  يتعل  مبمارسة احل  يف امللنية يق  األ

اخلاصــة، وهــو مــا تعاجلــ  الرقابــة علــ  الدســتورية مبــا متلنــ  مــن وســائل فنيــة ومبــا متلــك توقيعــ  مــن جــ اء لــ  
تـ  علـ   لـك مـن جــرب طبيعـة خاصـة يتم ـل يف القضـاء بعـد  دسـتورية الـن  امل ــالف للدسـتور، ومبـا يرت 
 امل الفة الدستورية وأستبعاد الن  املقض  بعد  دستوريت  من املنظومة القانونية. 

ن ياية أحنا  الدستور وضمان أحرتامها من خال  الرقابة الدستورية تفو  يف األتيـة اومينن القو  
  .اية حقو  األفراد وحرا مإعداد الدستور وأقراره إ  بغري ه ه الرقابة يفقد الدستور كل أتية يف ي
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وجي  أن تقتصر الرقابة الدستورية عل  خمالفة القانون أو نظا  لن  يف الدستور، فالقضاء الدستوري 
يســتهد  يايـــة الدســتور وصـــيانت  مـــن كــل خـــروج علــ  أحنامـــ ، ســـواء أكــان هـــ ا اخلــروج مـــن جانـــ  

  أن األصل يف القضاء الدستوري إنـ  قضـاء السلطة التشريعية أ  من جان  السلطة التنفي ية. ل لك يقا
دستورية ال قضاء مشروعية، فواليت  ال متتد وأختصاص  ال ينعقد إالّ إ ا كان مب  الطعن علـ  القـانون أو 

 .نظا  وجود عي  دستوري، أي يتعل  مبدى أتفا  القانون أو النظا  م  الدستور من عدم 
 تلفــة ومنهـا احلــ  يف امللنيــة اخلاصـة اىل جانــ  جمموعــة قامـت الدســاتري لتأكيــد احلـرات واحلقــو  امل

مــن احلقــو  واحلــرات الــي ال ولــو منهــا دســتور مــن الدســاتري وضــمان هــ ه احلقــو  هــ  الغايــة واهلــد  
 النهائ  من وجود ه ه الدساتري. 

ود يرمسهـا والواق  إن ال مع  للمشروعية الدسـتورية مـا م تنـن إنتصـارا  للحريـة ووضـعا  للسـلطة يف حـد
القانون، ومن هنا توجد الدولة القانونية وتولد قاعد  سياد  القانون، واملشروعية الدسـتورية تتحقـ  بصـون 
القواعــد الدســتورية الــي مــا وجــدت إالّ حلمايــة احلقــو  واحلــرات العامــة ل فــراد ومــا الرقابــة علــ  دســتورية 

 .ية الدستوريةالقوانن إالّ أحدى الوسائل األساسية لتحقي  املشروع
ويقتض  دراسة دور االنمة اإلحتادية العليا العراقية يف ياية ح  امللنية اخلاصة تقسـيم  إىل مبح ـن 
نتناو  يف املبح  األو  تنظيم الرقابة القضائية عل  أعما  السلطة التشريعية فيما وص  املبح  ال اين 

 يف امللنية اخلاصة.إىل ياية االنمة اإلحتادية العليا العراقية للح  
 على أعمال السلطة التشريعيةالقضائية  ةتنظيم الرقابالمبحث األول: 

 ،القواعــد القانونيــة ســائرهــو القــانون األمســ  يف الدولــة الــ ي تــدور يف فلنــ  اجلامــد ملــا كــان الدســتور 
د أبحنا  الدستور ه ه القواع فمن الواج  إلت ا أبعتباره ينظم السلطات العامة ويقرر احلقو  واحلرات، 

اّل ورج عليها، وحتقي  ه ا االلت ا  يتطل  مـة رقابـة علـ  القواعـد القانونيـة لضـمان عـد  خروجهـا علـ  أو 
 .(1)أحنا  الدستور، وهو ما تعار  الفق  عل  تسميت  الرقابة عل  دستورية القوانن 

، هـو أن القـانون يـُّعـد الوسـيلة ومن أهم األسباب الي جعلت ملوضوع الرقابة أتية خاصة يف الدساتري
الي ترسم اخلطوط العامة للحيا  السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية يف الدولـة، فضـال عـن إنسـيا  الدولـة 
املعاصر  يف تيار سياسة التـدخل يف النشـاطات اإلجتماعيـة واإلقتصـادية قـد أزداد أحتمـا  تعـدي القـوانن 

 .(7)، وابألخ  احل  يف امللنية اخلاصةعل  احلقو  واحلرات العامة ل فراد
قواعـد قانونيـة(  مـنإن املن  املفـرو  علـ  املشـرع األعتيـادي بعـد  املسـا   قـو  األفـراد )مبـا يضـع   

جيــ  أن يوضــ  لــ  جــ اء يتضــمن الغــاء أو االمتنــاع عــن تطبيــ  القواعــد القانونيــة الــي يضــعها املشــرع والــي 

                                                        
د. حمسـن  :ينظـر يف  ات املعـ  .3ص ،1119 ،القـاهر  ،دار النهضـة العربيـة ،ريالقضاء الدستو  :د. دعاء الصاوي يوسف -1
ـــادئ الدســـتورية العامـــة وتطـــور األنظمـــة الدســـتورية املعاصـــر  :العبـــودي ـــة ،املب  :ود. ايـــد ســـعيفان 81ص ،القـــاهر  ،دار النهضـــة العربي

  .278ص ،1118 ،بريوت ،حلليب احلقوقيةمنشورات ا ،دراسة مقارنة ،األنظمة السياسية واملبادئ الدستورية العامة
 .221ص ،2944 ،القاهر  ،منتبة القاهر  احلدي ة ،نظرية الدولة واألسس العامة للتنظيم السياس  :د. طعيمة اجلر  -7
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ملنــ  املفــرو  عليــ  العــادي اقــ  هــ ا اجلــ اء يف حالــة ختطــ  املشــرع ختــالف نصــوص الدســتور، ولنــن مــن يُو 
  .بعد  خمالفة الدستور فيما يضع  من قواعد قانونية؟

 .(6)ان املنط  يقتض  ان تسند ه ه املهمة إىل هيئة أخرى غري اهليئة الي تض  القوانن االعتيادية
كتما  صنعها حس ، بل مينن أن تنص  أإاّل إن ه ه الرقابة ال تنص  عل  دستورية القوانن بعد 

أيضا  عل  القوانن وه  يف دور التحضري أي عل  مشروعات القوانن، وما دامت الرقابة تنص  يف هـ ه 
احلالــة، علــ  دســتورية مشــروعات القــوانن فقــد أر ت بعــب الدســاتري عــد  إقحــا  اهليئــات القضــائية يف 

ت القـــوانن إىل هيئـــة ال قضـــائية، وعليـــ  فـــان الرقابـــة علـــ  العمـــل التشـــريع  وإســـناد الرقابـــة علـــ  مشـــروعا
ويقتضــ   .(5)دســتورية القــوانن مينــن أن تُعهــد إىل هيئــة قضــائية كمــا مينــن أن تُعهــد إىل هيئــة ال قضــائية

دراسة تنظيم الرقابة القضائية عل  أعما  السـلطة التشـريعية تقسـيم  إىل مطلبـن نتنـاو  يف املطلـ  األو  
دســتورية القــوانن يف املرحلــة الســابقة علــ  صــدور قــانون إدار  الدولــة للمرحلــة اإلنتقاليــة فيمــا  الرقابــة علــ 

 سي ص  املطل  ال اين للرقابة عل  دستورية القوانن يف املرحلة الالحقة عل  صدور ه ا القانون. 

إدارة  املطلب األول: الرقابة على دستورية القوانني يف املرحلة السابقة علـى صـدور قـانون   
 الدولة للمرحلة اإلنتقالية  

فقـد أخـ  القــانون  عـر  أو  دسـاتري عهـد األسـتقال ، نظـا  الرقابـة القضـائية علـ  دسـتورية القـوانن،
وغــاب هــ ا النــوع مــن  .(4)بنظــا  الرقابــة القضــائية علــ  دســتورية القــوانن  2915األساســ  العراقــ  لســنة 

حيــ  تبــ  هــ ا الدســتور وللمــر  األوىل  1116حــىت ســنة  ،(3)ة املؤقتــ الرقابــة يف دســاتري العهــد اجلمهــوري

                                                        
ود. عبـــد  ،53 ،54ص ،2982 ،بغــداد ،مركــ  البحــوث القانونيـــة ،نظريــة الدســـتور ،القـــانون الدســتوري :د. منــ ر الشــاوي -6
 .241ص ،2983، دار الفرقان للنشر والتوزي  ،مبادئ يف النظم السياسية :فوع ود. نعمان ايد اخلطي املنعم حم
الــــنظم  :ود. ماجــــد راغــــ  احللــــو 58 ،53ص ،ســــاب الصــــدر امل ،الدســــتورنظريــــة  ،القــــانون الدســــتوري :د. منــــ ر الشــــاوي -5

 .679ص  ،1115 ،اإلسنندرية ،منشأ  املعار  ،السياسية والقانون الدستوري
أ ط القــانون األساســ  مهمــة الرقابــة علــ  مطابقــة القــوانن العاديــة ألحنامــ  مبحنمــة خاصــة )االنمــة العليــا( طبقــا  للمــاد   -4

( واختصاص االنمة يف الفصل عل  دستورية القانون ال يقتصر عل  التشريعات العادية بل يشمل أيضـا التشـري  الفرعـ  الصـادر 82)
الصـــفة السياســـية والقضــائية مـــ  تغليـــ  العنصـــر 14مـــاد   7ة علــ  شـــنل مراســـيم )فقــر  عــن الســـلطة التنفي يـــ ( وقـــد مجعـــت االنمــة ِّ

السياس  وإاثر  أختصاص االنمة ال ينون اال بقرار من جملس الوزراء أو بقرار من احد جملس  األمـة اال إن أمـر حتريـك الرقابـة مـرتوك 
( واثر قرار االنمة يقض  ابلغاء القانون أو 87ر اراد  ملنية ومبوافقة جملس الوزراء ) _لتقدير امللك حي  جي  النعقاد االنمة صدو 

علــ  ان تقــو  احلنومــة بتشــري  ينفــل ازالــة االضــرار املتولــد  مــن تطبيــ  االحنــا   ،القســم امل ــالف منــ  مــن اتريــخ صــدور قــرار االنمــة
د الدسـتور بنــاء علــ  طلـ  احلنومــة وم يباشــر اختصاصـ  ابلرقابــة علــ  امللغـا  ويالحــ  ان اداء احلنومـة اقتصــر علــ  تفسـري بعــب مــوا

 .2978لسنة  11دستورية القوانن ابست ناء قرارها الصادر بعد  دستورية قانون من  الدعاات الضار  رقم 
ـــادئ القـــانون الدســـتوري العـــا  والعلـــم السياســـ  :د. امساعيـــل مـــرز  ـــة العامـــة يف الدســـاتري ،مب الك للفنـــون واألداب دار املـــ ،النظري

مبـــادئ القـــانون الدســتوري وتطـــور النظـــا  السياســـ  يف  :ومـــا بعــدها ود. ييـــد حنـــون خالــد 114ص ،1116 ،7ط ،بغـــداد ،والنشــر
 . 233ص ،1121 ،بغداد ،منتبة السنهوري ،العرا 
تلف الفق  الدستوري العراقـ  اخ ،عن تنظيم الرقابة عل  دستورية القوانن 2915ازاء سنوت الدساتري الالحقة عل  دستور  -3

 .بن مؤيد لوجود الرقابة وبن معار 
وعليـ  فـان االـاكم يف العـرا   ،فاالجتاه املؤيد إىل وجود رقابة قـد اسـتند إىل ان الدسـاتري قـد أحالـت إىل املبـادئ العامـة يف املوضـوع

منــ  علــ  ان ال ســلطان علــ   17نصــت املــاد   2958هلــا حــ  ممارســة الرقابــة علــ  دســتورية القــوانن ففــ  ملــل دســتور العــرا  لســنة 
وب لك ينون الدستور قد اكتف  ابملبادئ العامـة ومـا جـرى عليـ  العمـل يف اغلـ  اجملتمعـات السياسـية  .القضاء يف قضائ  لغري القانون

 .164ص ، مصدر ساب :ينظر د. امساعيل مرز  .والتطبيقات األحنا وكأن  قد احا  فيما و  تنظيم الرقابة إىل تلك 
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امللغـ  نـ  علـ  هـ ا  2948نظا  الرقابة القضائية عل  دستورية القوانن نصا  وفعال ، بلحاع أن دستور 
  .(8)لنن ه ه االنمة م تر النور فعال   2948لسنة  252النوع من الرقابة وصدر قانون 

ممـا حـدا السـلطة التشـريعية يف ملـل علـ  الرقابـة علـ  دسـتورية القـوانن  امللغ  2931وم ين  دستور 
ختصاص التشـريع  ورئيس اجلمهورية( ال ي مت تفويض  األاملنحل العمل   ا الدستور )جملس قياد  ال ور  

ان تتصر  عل  هواها والنم  ال ي للو هلا، غري مراعية أحنا  الدستور ال بل خارقـة  ،(9)بقرار اجمللس 
 . (21)خمرتقة للمبادئ الي ن  عليها الدستور  ات 

ســـنوت الدســـتور يعـــين  إنإىل الفقـــ  عـــن تنظـــيم الرقابـــة،  هــ  بعـــب  2931وازاء ســنوت دســـتور 
ال مينن اعتبار السنوت  نـم اإلجـاز  الضـمنية،   نإن الفق  الدستوري ي ه  إىل إ الضمنية إالّ  إجاز ا

كـــ لك يف ملـــل نظـــا  يعطـــ    يُعـــدل نظـــا  ليـــربايل، لنـــن كيـــف اجـــاز  يف ملـــ يُعـــدوان الســـنوت مينـــن أن 
الســلطة التنفي يــة والســلطة التشــريعية هليئــة واحــد  )جملــس قيــاد  ال ــور ( وابلتــايل ال مينــن لفنــر  الرقابــة يف 

  .(22)دستورية القوانن أن تعيش يف أطار مترك  السلطات يف يد واحد  

                                                                                                                                            
كيـدها علـ  الهنـا صـرلة فقـ  يف   2958مـن دسـتور  17ان  ال مينن االستناد إىل املـاد   -وهو ما نؤيده–اما االجتاه املعار  

االمتنـــاع عـــن تطبيـــ  نصـــوص  حـــ مـــن القـــانون االساســـ  العراقـــ  مبعـــ  اعطـــاء االـــاكم  86كمـــا ان االســـتناد إىل    ،اســـتقال  القضـــاء
أ طـت أمـر النظـر يف قانونيـة االنظمـة هليئـة خاصـة )ديـوان خـاص( وقصـرت  86قوانن هو تفسري خمطـوء الن املـاد  االنظمة امل الفة لل

حتريك امر النظر يف قانونية االنظمة ابحد اعضـاء السـلطة التنفي يـة )الـوزير امل ـت ( وحـدد اختصـاص هـ ه اهليئـة فاعطتهـا حـ  الغـاء 
تور م يريدوا فتح ابب الطعن أما  االفراد من خال  الرقابة بطري  الـدف  فضـال عـن ان الدسـتور االنظمة امل الفة للقانون وصانعوا الدس

 .الدف قد نظم الرقابة بطري  الدعوى املباشر  وحدد اجلهة الي يعود هلا أمر الرقابة وه ا ما مين  ممارسة الرقابة من االاكم ولو عن طري  
 .277 ،271ص ،2944 ،بغداد ،مطبعة شفي  ،الدستوري املؤسسات الدستورية العراقيةالقانون  :للم يد ينظر د. من ر الشاوي

علـ  أن تشـنل بقـانون حمنمـة دسـتورية عليـا  83املؤقت( يف املاد   2948ايلو   12ن  دستور اجلمهورية الرابعة )دستور  -8
قــانون االنمــة الدســتورية العليــا رقــم  2948 ــاين تشــرين ال 26ينــون مــن مهامهــا البحــ  يف دســتورية القــوانن( وابلفعــل فقــد صــدر يف 

وقصـــر الدســـتور أمـــر حتريـــك الـــدعوى أمـــا  االنمـــة  1/21/2948يف  2459)نشـــر يف الوقـــائ  العراقيـــة العـــدد  2948لســـنة  252
نمـة بـدعو  مـن رئيسـها وحمنمة التمييـ  وتنعقـد اال ،الوزير امل ت  ،الدستورية العليا عل  رئيس اجلمهورية )رئيس الوزراء( ووزير العد 

 ،وتصـدر قرارا ـا أبك ريــة األصـوات وينـون اثــر القـرار الغــاء القـانون امل ـالف )او اجلــ ء امل ـالف منــ ( للدسـتور مـن اتريــخ قـرار االنمــة
  .واجلدير ابل كر ان ه ه االنمة م تشنل يف حين  فبق  القانون امل كور دون فعالية ت كر

مصـدر  :ود. ييـد حنـون خالـد .46 ،47ص ،مصدر سـاب  ،نظرية الدستور ،القانون الدستوري :للم يد ينظر د. من ر الشاوي
  ،مركــ  الفــرات للتنميــة والدراســات اإلســرتاتيجية ،املبــادئ االساســية لدســتور العــرا  الــدائم :ود. غــازي فيصــل مهــدي 281ص ،ســاب 
 .71ص ،1115 ،كربالء

فـ ه  رأي إىل قـانون االنمـة قـد سـق   2948سـتورية العليـا بعـد الغـاء دسـتور وقد تباينت االراء حو  مصري قانون االنمة الد
 ،القــاهر  ،العاتــك لصــناعة النتــاب ،املــدخل لدراســة القــانون :ود. زهــري البشــريبســقوط ســنده الدســتوري ينظــر د. عبــد البــاق  البنــري 

 .751ص ،1122 ،7ط
ال يرتتـ  عليـ  سـقوط  2931االنمة الدستورية العليـا يف دسـتور في ه  إىل عنس  لك وان عد  االشار  إىل  اآلخر الرأي أما

وال ي يقض  ببقاء مجي  القوانن وقـرارات جملـس قيـاد  ال ـور  املعمـو   ـا  2931من دستور  44القانون وسندهم يف  لك ن  املاد  
د. عل  حسن اخللف ود.  ،بينة يف ه ا الدستورقبل صدور ه ا الدستور ساري  املفعو  وعد  جواز تعديلها أو إلغائها اال ابلطريقة امل

 .52ص ،1121 ،بغداد ،منتبة السنهوري ،املبادئ العامة يف قانون العقوابت :سلطان الشاوي
طبـ  علـ  القـوانن العاديـة وليسـت القـوانن  ات الطبيعيـة ني 44نـ   / ألنـ سـانيده حمـل نظـر أو  الـرأين هـ ا إويرى بعب الفقـ  

  .287 ،281ص ،مصدر ساب  :  بسقوط سندها القانوين ينظر د. ييد حنون خالدالدستورية الي تسق
 .2997لسنة  25قرار جملس قياد  ال ور  رقم  -9

 .77ص ،مصدر ساب  :غازي فيصل مهديد.  -21
 .241ص ،مصدر ساب  ،املؤسسات الدستورية العراقية ،القانون الدستوري :د. من ر الشاوي -22
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 نني بعد صدور قانون املحكمة اإلتحادية العليا  املطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوا
علــ  خطــ  قــانون أدار  الدولــة للمرحلــة اإلنتقاليــة  هــ  أو  دســاتري العهــد اجلمهــوري الدائمــة لســنة 

قانون االنمة االحتادية العليـا إىل تبين نظا  الرقابة القضائية عل  دستورية القوانن فبالرغم من أن  1115
قــــد أورد  1115ختصاصــــات االنمــــة، إال أن دســــتور العــــرا  لعــــا  أحــــدد  قــــد 1115لســــنة  71رقــــم 

اختصاصات االنمة االحتادية العليا بشنل اوس  ممـا جـاء يف قـانون أدار  الدولـة للمرحلـة االنتقاليـة لسـنة 
واالختصــاص الــ ي يعنينــا هــو اختصــاص الرقابــة علــ  دســتورية القــوانن واالنظمــة النافــ   لــ لك  1116

   دراسة اجلهة الي أني   ا الرقابة وأختصاصها يف الرقابة وطبيعة القرار ال ي تصدره. يقتض  تناو 
 على دسرورية ال وا ني  هبا أمر الرقابة اجل ة املناطالفرع األ  : 

ئية فنصــت املــاد  نظــا  الرقابــة القضــا 1116تبــ  قــانون أدار  الدولــة العراقيــة للمرحلــة االنتقاليــة لســنة 
جيــــري تشــــنيل حمنمــــة يف العــــرا  بقــــانون وتســــم  االنمــــة االحتاديــــة العليــــا حمــــدد   - أنربعــــالرابعــــة واأل

 ختصاصا ا ومن بينها النظر يف دستورية القوانن.أ
 أعـــاله يظهـــر أن تنـــوين االنمـــة يعتمـــد علـــ  العنصـــر نراء نصـــوص املـــاد  الرابعـــة واألربعـــومـــن أســـتق
  .(21)ملاد  امل كور  ه   ات طبيعة قضائيةختصاصات الوارد  يف ان مجي  األالقضائ ، أل

 من  عل  أن: 91فقد ن  يف املاد   1115أما دستور 
  (االنمة االحتادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا  وإدارا   - )أوال  

وهـــ ا الـــن  يوضـــح مبـــا ال يقبـــل الشـــك أن االنمـــة  ات طبيعـــة قضـــائية وأهنـــا مســـتقلة وابلتـــايل فإهنـــا 
 سياسية.ليست هيئة 

اديـــة العليـــا( وم لـــدد مهمـــة الرقابـــة علـــ  دســـتورية القـــوانن ب )االنمـــة االحت 1115وأ ط الدســـتور 
 . (27)ن  ن  عل  تنوينهاإها وال الشروط الي جي  توافرها يف عضو االنمة إال ئعدد أعضا

ن الــ ي أحـا  اليــ  وقـد أحـا  الدســتور علـ  القــانون تنظـيم كـل مــا يتعلـ  بعمــل االنمـة إالّ أن القـانو 
رقـم  مـرالدستور م يصدر حىت اآلن واالنمة تسري أعماهلا من  صـدور الدسـتور وحـىت اآلن اسـتنادا  إىل األ

 وال ي صدر تطبيقا  الحنا  قانون إدار  الدولة للمرحلة االنتقالية. 1115لسنة  71
يــــ  االختصــــاص وهــــ ا علــــ  رأي الفقــــ  يشــــنل خمالفــــة دســــتورية صــــرلة الن وضــــ  االنمــــة مــــن ح

لسـنة  71رقـم  األمـروتلف إىل حـد كبـري مـ  قـانون أدار  الدولـة ممـا جيعـل  1115والشنل طبقا  لدستور 
 .(26) 1115والف أحنا  دستور  1115

                                                        
أوليـا  األعلـ )ه( علـ  تنـوين االنمـة االحتاديـة مـن تسـعة اعضـاء ويقـو  جملـس القضـاء  – واألربعـونعـة املـاد  الراب أشارت -21

 .فردا  لغر  ملء الشواغر يف االنمة 13-28ابلتشاور م  اجملالس القضائية برتشيح ما ال يقل عن 
 .1115اثنيا  من دستور العرا  لسنة  -91ينظر املاد   -27
  .288ص ،در ساب مص :ييد حنون خالد -26
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 أةرصاص احملكمة االحتادية العليا يف الرقابة على دسرورية ال وا ني الفرع الثاين: 
ب اختصاصـــات االنمـــة  –ة يف املـــاد  الرابعـــة واالربعـــون حـــدد قـــانون أدار  الدولـــة للمرحلـــة االنتقاليـــ

_ األختصاص احلصري واألصيل وبناء عل  دعوى من مدع أو بناء عل  أحالة من 1االحتادية العليا ه  
حمنمــة أخــرى يف دعــاوي أبن قــانو   أو نظامــا  أو تعليمــات صــادر  عــن احلنومــة االحتاديــة أو احلنومــات 

 افظات أو البلدات واإلدارات االلية ال تتف  م  ه ا القانون.اإلقليمية أو إدارات اال
 ا قررت االنمة العليا االحتادية إن قانو   أو نظاما  أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن ب  أن  غري إ ج/

 متف  م  ه ا القانون يعد ملغيا.
قابية للمحنمـة حيـ  شرع الدستوري قد توس  يف األختصاصات الر يتضح من النصوص أعاله أن امل

  .(25)نظمة ه  قرارات إدارية اال اهنا حتمل قواعد عامة جمرد األابلرقابة حىت األنظمة فمشل 
 مــن القــانون نبصــريح نــ  املــاد  الرابعــة واألربعــن قــانون إدار  الدولــة قــد أخــ  بــدعوى االلغــاء إكمــا 

 ا قررت االنمة العليـا األحتاديـة أن إ -الي نصت عل  أن )أختصاصات االنمة األحتادية العليا ه : ج
 قانو   أو نظاما  أو تعليمات أو إجراء  جرى الطعن ب  أن  غري ُمتف  م  ه ا القانون يعد ملغيا (. 

و ــ ا قــد جانــ  التعليمــات حتــت مظلــة الرقابــة الدســتورية، قــد أدخــل ن املشــرع أويالحــ  مــن جهــة 
ابلقــانون وامــا ابلنظــا ، وكــان األفضــل تــرك تقــدير هــ ه  ن التعليمــات جتــد ســندها الشــرع  امــاألالصــواب 

املعـد   2939لسنة  45املسائل لرقابة القضاء اإلداري وهو ما ن  علي  قانون جملس شورى الدولة رقم 
(24).  

ك لك جـاءت لفـ  األوامـر بعـد التعليمـات فـإ ا كـان يقصـد  ـا األوامـر اإلداريـة الـي أصـدرها جملـس 
ال مينــن أن  ة  مــن مثتشــري  و  كوهنــااالنتقاليــة فهــ ه األخــري  ينــون هلــا قــو  القــانون  الــوزراء خــال  الفــرت  

  .(23)بعد التعليمات 
فقد أورد اختصاصـات االنمـة االحتاديـة العليـا بشـنل أوسـ  ممـا جـاء يف  1115أما ابلنسبة لدستور 

ا هــو اختصـاص الرقابـة علــ  واالختصــاص الـ ي يعنينـ 1116قـانون أدار  الدولـة للمرحلــة االنتقاليـة لسـنة 
 دستورية القوانن واألنظمة الناف  .

 من الدستور أختصاصات االنمة االحتادية يف اجملا  الرقاي مبا ية: 97ا  حددت املاد  
 : الرقابة عل  دستورية القوانن واألنظمة الناف   وال  أ

يـــة والقـــرارات واألنظمـــة والتعليمـــات اثنيـــا: الفصـــل يف القضـــاا الـــي تنشـــأ عـــن تطبيـــ  القـــوانن االحتاد
 واإلجراءات الصادر  من السلطة االحتادية 

                                                        
 .76 ،77ص ،مصدر ساب  :د. غازي فيصل مهدي -25
 .285ص ،: مصدر ساب د. ييد حنون خالد -24
 املصدر نفس   :ييد حنون خالد -23
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ـــيس هلـــا النظـــر شـــرعية القـــوانن واألنظمـــة علـــ   لـــك أن رقابـــة االنمـــة علـــ   يف الحقـــة لصـــدورها ول
  .(28)مشروعات القوانن قبل صدورها 

ا  والقــرارات الــي تصــدرها وأنــي  ابالنمــة االحتاديــة العليــا أختصــاص أخــر يتعلــ  ابلطعــن يف االحنــ
 يـة يف جملـس شـورى الدولـة قبـل صـدور يحمنمة القضاء االداري والي كانت ختض  للطعن اما  اهليئة التمي

حنــا  والقــرارات ختصــاص حمنمــة متييــ  ابلنســبة لتلــك األأفاالنمــة متــار   1115لســنة  71رقــم  األمــر
ور قــانون التعــديل اخلــامس لقــانون شــورى الدولــة إالّ إنــ  بصــد .(29)داري الصــادر  مــن حمنمــة القضــاء األ

  .(11)أعاد ه ه الصالحية للمحنمة األدارية العليا الي تشنلت مبوج  ه ا التعديل 1127لسنة 
 آلية الطعت بعدم الدسرورية الفرع الثال : 

 مــن الدســتور جملــس الــوزراء و وي الشــأن مــن األفــراد حــ  الطعــن 97خولــت الفقــر  اثل ــا  مــن املــاد  
اثل ـا : الفصـل يف القضـاا الـي تنشــأ  -املباشـر إ  نصـت علـ  أن )ختـت  االنمـة األحتاديـة العليــا مبـا ية 

عن تطبي  القوانن األحتادية والقرارات واألنظمة والتعليمات، واألجراءات الصادر  عن السـلطة األحتاديـة، 
اد وغـريهم، حـ  الطعـن املباشـر لـدى وينفل القـانون حـ  كـل مـن جملـس الـوزراء، و وي الشـأن، مـن األفـر 

  االنمة(.
فقد نصـت  1115( لسنة 2من النظا  الداخل  رقم ) (4-7) نظمتها املوادأما عن آلية الطعن فقد 

علــ  أن )إ ا طلبــت أحــدى االــاكم مــن تلقــاء نفســها أثنــاء نظرهــا دعــوى البــت يف شــرعية منــ  ( 7املــاد  )
أو تعليمـــات تتعلـــ  بتلـــك الـــدعوى ترســـل الطلـــ  معلـــال  إىل  نـــ  يف القـــانون أو قـــرار تشـــريع  أو نظـــا 

 االنمة االحتادية العليا للبت في  وال وض  ه ا الطل  إىل الرسم(.
يتضح من أستقراء املاد  أعاله أهنا أعطت احل  للمحـاكم علـ  أخـتال  درجا ـا أثنـاء نظرهـا دعـوى 

لقـــرار التشـــريع  أو النظـــا  أو التعليمـــات الواجـــ  )مدنيـــة أو ج ائيـــة( وأســـتبان هلـــا أن الـــن  القـــانوين أو ا
تطبيقها عل  وقائ  الدعوى خمالف للنصوص الدستورية، فلها أن تطل  من تلقاء نفسها البت يف شرعية 

  .(11)وعندها تعترب الدعوى مستأخر  حىت يتم الفصل يف  لك املوضوع ، (12)الن  
لــ  إىل االنمــة االحتاديــة العليــا الــي تقــو  بــدورها ويالحـ  ان حمنمــة املوضــوع ال تلغــ  الــن  وإمنــا حُتي

التحق  يف دستورية أو عد  دستورية الن  االا  هلا مـن حمنمـة املوضـوع و األلغـاء ينـون مـن أختصـاص 
 االنمة االحتادية العليا دون غريها. 

                                                        
ـــدعوى  -28 منشـــور يف املوقـــ  االلنـــرتوين  5/7/1113الصـــادر يف  1114/ احتاديـــة /  28قـــرار االنمـــة االحتاديـــة العليـــا يف ال
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قـانون أو حدى االاكم الفصل يف شـرعية نـ  يف أ ا طلبت إ( من النظا  الداخل  6املاد  ) ومبوج 
قــرار تشــريع  أو نظــا  أو أوامــر بنــاء علــ  دفــ  اخلصــو  بعــد  الشــرعية فينلــف اخلصــم بتقــدمي هــ ا الــدف  
بــدعوى وبعــد أســتيفاء الرســم عنهــا يُبــت يف قبــو  الــدعوى فــإ ا قبلتهــا ترســلها مــ  املســتندات إىل االنمــة 

 ار الــدعوى األصــلية للنتيجــة، أمــا إ ا االحتاديــة العليــا للبــت يف الــدف  بعــد  الشــرعية وتت ــ  قــرارا  إبســتئ
 رفضت الدف  فينون قرارها ابلرفب قابال  للطعن أما  االنمة االحتادية العليا.

عن حتديد املد  الي جي  عل  اخلصم أن يرف  الدعوى خالهلـا، ( سنت 6واملالح  إن ن  املاد  )
ى رغبـة الطـاعن وجديتـ  يف الطعـن يف حن أن حتديد املد  يعط  رؤية واضحة للمحنمة للتحق  من مد

لوقــت. وبعــد تقــدمي الــدعوى تبــت حمنمــة املوضــوع يف قبــو  الــدعوى أو انســ  أدا  لهنــا ليســت جمــرد إو 
رفضــها فــا ا قبلــت الــدعوى ترســلها إىل االنمــة االحتاديــة مــ  مســتندا ا وتت ــ  قــرار ابســتئ ار الــدعوى 

  .(17)حتادية العليا االصلية املنظور  من قبلها إىل حن بت االنمة اال
ن النظـــا  الـــداخل  أ الّ إمـــا  االنمـــة االحتاديـــة أرفب الـــدعوى قـــابال  للطعـــن بـــوقـــرار حمنمـــة املوضـــوع 

 للمحنمة م يعن مد  الطعن رغم أتيتها. 
( مــن النظــا  5  نصــت املــاد  )آلليــة الطعــن األخــري  إ( مــن النظــا  الــداخل  4، 5) وأشــارت املــادتن
)إ ا طلبت أحدى اجلهات الرمسية مبناسبة منازعة قائمـة بينهـا وبـن جهـة أخـرى الفصـل الداخل  عل  أن 

يف شرعية ن  يف قانون أو قرار تشريع  أو نظا  أو تعليمات أو أمـر فرتسـل الطلـ  بـدعوى إىل االنمـة 
ملــرتب  االحتاديــة العليــا معلــال  مــ  أســانيده و لــك بنتــاب موقــ  مــن الــوزير امل ــت  أو رئــيس اجلهــة غــري ا

 بوزار (.
املنازعات الي تنشأ بن جهة رمسية وجهة أخرى سواء كانت تلك اجلهة نظم عاله أن الن  إيالح  

رمسيـة أ  غــري رمسيــة، ألن الـن  جــاء مطلقــا ، و سيسـا  علــ  مــا تقـد  فلــيس مــن حـ  اجلهــة الرمسيــة طلــ  
رمسيــة طالبـــة الفصــل يف شـــرعية الفصــل يف شــرعية نـــ  مــا م تنـــن هنــاك منازعـــة قائمــة مـــ  تلــك اجلهـــة ال

 .(16)الن 
 ية( مــن النظــا  الــداخل  احلــ  ل شــ اص الطبيعيــة واملعنويــة طلــ  الفصــل يف شــرع4وأعطــت املــاد  )

تقـــد  ابلطعـــن وفـــ  شـــروط حـــددها أبن توامـــر أنـــ  يف قـــانون أو قـــرار تشـــريع  يف نظـــا  أو تعليمـــات أو 
 .(15)النظا  الداخل  

لنـل مـدع مبصـلحة مبـا يف  لـك األفـراد رفـ  الـدعوى أمـا  االنمـة  ن هـ ا الـن  يسـمحإ جدير  كرهو 
االحتاديــة العليــا للنظــر بشــرعية القــوانن واالنظمــة والتعليمــات واألوامــر الصــادر  مــن أيــة جهــة متلــك حــ  

 إصدارها وإلغاء الي تتعار  فيها م  أحنا  الدستور. 

                                                        
 .54 ،56ص ،مصدر ساب  :من   ج  -17
 .41ص ،مصدر ساب  :من   ج  -16
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اخل  أن الرقابــة الـــي متارســها االنمـــة ويتضــح ممـــا تقــد  مـــن حــاالت الطعـــن الــي حـــددها النظــا  الـــد
 صلية. والدعوى األالفرع  االحتادية تتم ل ابسلوب امل ج بن طريق  الدف  

اما عن طبيعة االحنا  الي تصدرها االنمة، فان قانون ادار  الدولة للمرحلة االنتقاليـة أعتـرب القـانون 
 .(14)مين لسران اإللغاء امل الف ألحنا  الدستور ملغيا دون ان لدد النطا  ال  

ونرى أستقرارا  للمعامالت وتع ي ا  لل قة  ا أن تنون حلقو  املنتسبة لتنظيم ا ابلغة األتيةمسألة  وه 
من اتريخ صدور قرار االنمة حفاملا  عل  تلك احلقو ، م  وجوب الن  يف الدستور أاثر اإللغاء أعتبارا  

وهـو مـا نـ  عليـ  اآلاثر الـي نشـأت نتيجـة تطبيـ  القـانون امللغـ   عل  إل ا  الربملان إبصدار تشـري  يعـاجل
 .(13)الدساتري املقارنة بعب و  2915دستور 

رتتـ  علـ  صـدور قـرار مـن االنمـة بعـد  تعلـ  اآلاثر الـي  1115كما م ين  دستور العـرا  لسـنة 
 . 2915دستور دستورية قانون ما وهو عل  عنس 

اإلتحادية العليا العراقية للحق في الملكية المبحث الثاني: حماية المحكمة 

 الخاصة 

أســـتقر الفقـــ  يف تعريفـــ  حلـــ  امللنيـــة مبـــا يـــربز خصائصـــ  األساســـية ابلقـــو  أبن حـــ  امللنيـــة هـــو حـــ  
. (18)اإلستئ ار ابلش ء إبسـتعمال  وإسـتغالل  والتصـر  فيـ  علـ  وجـ  دائـم وكـل  لـك يف حـدود القـانون 

من القانون املدين العراق  أبن  )امللك التا  مـن شـأن   2168لنية ابملاد  وقد عر  املشرع العراق  ح  امل
وإســتغالال  فينتفـــ  ابلعـــن اململوكـــة وبغلتهـــا  مطلقــا  فيمـــا ميلنـــ  عينـــا  ومنفعـــة   أن يتصــر  بـــ  املالـــك تصـــرفا  

 ومارها ونتاجها ويتصر  يف عينها جبمي  التصرفات اجلائ  (.
علــ  أعمــا  الســلطة التشــريعية مــن خــال  صــدور العديــد مــن األحنــا   وتبــدو أتيــة الرقابــة القضــائية

القضـائية بدســتورية بعـب النصــوص القانونيــة مـن عــدمها والــي تـرد كقيــود علــ  امللنيـة اخلاصــة ملقتضــيات 
 إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية وه ا ما سنتاول  يف املطال  ال الثة القادمة.

تحادية العليا من القيود الواردة على حق امللكية الخاصـة  املطلب األول: موقف املحكمة اإل
 ملقتضيات إقتصادية 

النمــة األحتاديــة ابســ  القضــاء الدســتوري العراقــ  رقابتــ  علــ  قــرارات نــ ع امللنيــة مــن خــال  قــرارات 
ضــاء العليـا، منـ   سيسـها وحلـد اآلن، أمـا الفـرت  الســابقة علـ   سـيس االنمـة األحتاديـة. م ينـن هنـاك ق

م تصــدر ســوى قــرار واحــد أمــا  2915ن االنمــة العليــا يف ملــل دســتور بلحــاع إدســتوري مبعــ  النلمــة 
 تباشر أعماهلا.تشنل واقعا  وم فأهنا م  2948ابلنسبة للمحنمة الدستورية العليا يف ملل دستور 

                                                        
 .288ص ،مصدر ساب  :ييد حنون خالد -14
 .(295)املاد   1121لسنة وهو ما جاء يف الدستور املصري  -13
 ،منشــورات احللــيب احلقوقيــة ،حــ  امللنيــة ،8ج ،الوســي  يف شــرح القــانون املــدين اجلديــد :أيــد الســنهوري رزا د. عبــد الــ -18
  .وما بعدها 691ص ،1111 ،بريوت
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تضـــيات أقتصـــادية قـــد للملنيـــة اخلاصـــة ملق واجلـــدير ابلـــ كر أن رقابـــة االنمـــة األحتاديـــة العليـــا، يايـــة  
 أقتصرت عل  قرارات ن ع امللنية للمنفعة العامة دون التأميم.

أن ممارسـة االنمــة األحتاديــة للرقابــة علـ  دســتورية القــوانن واألنظمــة، يقضـ  ابلضــرور  تفســري الــن  و 
 .(19)ا قد خالف  مالدستوري ال ي يعتقد أن قانو   

ــــة أإكمــــا  ــــة لبقي ــــة، وتنــــازع ن ممارســــة االنمــــة األحتادي ــــ  القــــوانن األحتادي ختصاصــــا ا املرتبطــــة بتطبي
األختصاصــات وغريهــا كلهــا تســتند اىل رجــوع االنمــة لنصــوص دســتورية وقانونيــة، مث تقــو  بتحليلهـــا أو 

 .(71)تفسريها  د  أصدار قرارها 
( 79ل رقـم )و سيسا  عل  ما تقد  قضـت االنمـة األحتاديـة العليـا أبن قـرار جملـس قيـاد  ال ـور  املنحـ

أســــباب كســــ  امللنيــــة  الــــ ي قضــــ  بتســــجيل الــــدار املشــــيد ... م يســــتند علــــ  أحــــد 5/2/2982يف 
مــن  ا يف القــانون، وحيــ  أن امللنيــة اخلاصــة مصــونة يف ملــل أحنــا  املــاد  السادســة عشــرهــاملنصـوص علي

  لــ ا ال جيــوز النافــ 1115مــن دســتور مجهوريــة العــرا  لســنة  (17امللغــ  ويف ملــل املــاد  ) 2931دســتور 
 يأألي تشــري  أن وــالف هــ ا احلنــم الدســتوري وينــ ع امللنيــة بــدون ســب  مــن القــانون وحيــ  م يتــوفر 

....... ل ا ينون قرار جملس قياد  دين) . .ح.( مورث امل سب  من أسباب ن ع امللنية للدار العائد اىل
 .(72)للدستور مما يقتض  إلغاءه قد صدر خمالفا   25/2/2981الصادر يف  79ال ور  )امللغ ( رقم 

 27من قانون هيئـة دعـاوي امللنيـة رقـم  12وجاء يف حنم للمحنمة األحتادية العليا بدستورية املاد  
ي يـة يوالي نصت عل  أن )تسري أحنا  ه ا القانون عل  القـرارات الصـادر  مـن اهليئـة التم 1121لسنة 

ولـــ  ملـــن ُردت  2934لســـنة  57ا  للقـــانون رقــم والــي قضـــت بـــرد الــدعوى كـــون االطفـــاء قـــد صــدر وفقـــ
هو ضمان  1121لسنة  27دعواها إقامتها جمددا (... وحي  ان الغاية املقصود  من تشري  القانون رقم 

حقــو  املــواطنن الــ ين انت عــت عقــارا م خالفــا  للقــانون وتعويضــهم تعويضــا  عــادال  مبــا لقــ  جــرب الضــرر 
( مـن القـانون آنفـا  شـرعت هلـ ا الغـر  مـن 12حلفـاع عليـ  وحيـ  أن املـاد  )عنهم وحلماية املا  العا  وا

 1115/ اثنيا ( مـن دسـتور مجهوريـة العـرا  لعـا   17ضمن مواد القانون امل كور أعاله وحي  أن املاد  )
قد نصت عل  )ال جيوز ن ع امللنية إالّ ألغرا  املنفعة العامة مقابل تعويب عاد ، وينظم  لك بقانون( 

/اثنيـا ( 17تنون متفقة م  أحنا  املاد  ) 1121( لسنة 27( من القانون رقم )12ل ا فأن ن  املاد  )
من الدستور طاملا أن الغاية من القـانون  13من الدستور وال تتعار  معها كما أهنا ال تتعار  م  املاد  

 نفس الوقـت حلمايــة املــا  العــا انت عــت عقــارا م خالفـا  للقــانون وبــ (71)هـو يايــة حقــو  املـواطنن الــ ين 
عل  سند من الدستور إ ا ما أحسن تطبي  املاد   ند واحلفاع علي  ومن مث تنون دعوى املدع  غري مست

                                                        
ـــا يف تفســـري الدســـتور  :هـــادي عطيـــة اهلـــاليل د.علـــ  -19 ـــة العلي النظريـــة العامـــة يف تفســـري الدســـتور وإجتاهـــات االنمـــة اإلحتادي
  .119ص ،1122 ،لبنان ،زين احلقوقيةمنشورات  ،العراق 

 . 121ص ،عطية اهلاليل: املصدر نفس  د.عل  هادي -71
 .  1/3/1113يف  1113/ أحتادية /  5 : العددالعليا حنم االنمة االحتادية -72
 (.عل  كل مواطن ويايتها واج  أوال : عل  أن )ل موا  العامة حرمة، 13املاد   نصت -71
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بتطبيــ  التــوازن بــن مصــلحة الدولــة ومصــلحة  1121( لســنة 27( مــن قــانون امللنيــة العقاريــة رقــم )12)
ومــواده ومنهــا  1121لســنة  27لتشــري  القــانون رقــم  املــواطن و لــك مبراعــا  مــا ورد يف األســباب املوجبــة

( وه  ضمان حقو  املواطنن ال ين أطفأت حقو  التصر  يف األراض  الـي كانـت منفعتهـا 12املاد  )
للدولـة ألغــرا  املنفعـة العامـة وحلمايـة املــا  العـا  واحلفـاع عليـ  و لــك أبلـ ا  االـاكم واللجــان  قبتهـاهلـم ور 

 1121( لســنة 27( مــن قــانون هيئــة دعــاوي امللنيــة رقــم )12فقــا  ألحنــا  املــاد  )الــي تنظــر الــدعاوي و 
 2934( لسـنة 57ابلتحق  من توفر )التعويب العاد ( بتـاريخ إجـراء عمليـة االطفـاء وفقـا  للقـانون رقـم )

 .(77)/اثنيا ( من الدستور 17وليس يف الوقت احلاضر استنادا  ألحنا  املاد  )
أجتهت اىل التاكد من صـحة الوقـائ  دون تنييفهـا )إسـتيفاء مبلـو التعـويب مـن يبدو أن االنمة قد و 

قرارها عل  ه ا األسا  لتحقي  املوازنة بن حقـو  األفـراد ومصـلحة الدولـة فبسـطت رقابـة  بنتعدم ( و 
 .مالءمة قرار التعويب رقابةاملشروعية دون اخلو  يف 

يف تفسـري الدسـتور وخاصـة مـن حيـ  موضـوعيت ،  وسـيلة املنطـ  التواصـل ل ا يرى بعب الفق  أتيـة 
هــا ابالحــوا  كافــة فالقاعــد  القانونيــة قــد تتطلــ  تفســريا ؤ جراا لــك ان وســيلة التفســري اللفظــ  ال مينــن 

 .(76)متغريا بتغري ملرو  تطبيقها اي التفسري  س  روح العصر وتطورات اجملتم 
قانون بد  إجيار  2948لسنة  73القانون رقم  أبن ال يـُّعد تويف قرار للمحنمة االحتادية العليا قض

، وأضافت اىل يةع ملن  األراض  ال راع  املشغولة ل غرا  العسنرية خمالفا  للدستور ألن  م يرتت  علي  ن
أن وزار  الدفاع ليست جهة تشريعية وابلتايل تنون اخلصومة غري متوجهة كما أضافت ان الفقر  اثنيا  من 

غرا  املنفعة العامة مقابل تعويب أل الّ إر، والي تن  عل  أن )ال جيوز ن ع امللنية من الدستو  17املاد  
ن حنـــم تلـــك الفقـــر  ينطبـــ  يف حالـــة عـــاد ، ويـــنظم  لـــك بقـــانون( ال تطبـــ  علـــ  موضـــوع الـــدعوى، أل

 .(75)التعر  اىل ملنية العقار ون ع  من مالن  بينما دعوى املدعية كانت تنص  عل  املطالبة أبجر امل ل
ال يتعار  وحنم الفقر  )اثنيا (  2948لسنة  13ويالح  ان االنمة قد أستنتجت أبن القانون رقم 

من الدستور كما أن االنمة تتج  أحيا   اىل الدخو  يف موضوع الـدعوى ابلـرغم مـن عـد   17من املاد  
دعوى فـــتحنم أســـتيفاء املـــدع  للجانـــ  الشـــنل  عنـــدما قضـــت أبن اخلصـــومة غـــري متوجهـــة يف هـــ ه الـــ

 87( من قـانون املرافعـات املدنيـة رقـم 81االنمة من تلقاء نفسها برد الدعوى و لك عمال   نم املاد  )
 املعد . 2949لسنة 

الصـــــادر يف  86وقـــــررت االنمـــــة االحتاديـــــة العليـــــا دســـــتورية قـــــرار جملـــــس قيـــــاد  ال ـــــور  املنحـــــل رقـــــم )
ووجـدت أن قـرار جملـس  1115ور العـرا  لسـنة مـن دسـت 17( وعد  خمالفتـ  لـن  املـاد  22/5/1111

قد حدد آلية معينة لتقدير أجر امل ل والتعويب وأخض  القـرار الصـادر  1111لسنة  86قياد  ال ور  رقم 
ال يتضــررون مــن  مبوجبــ  للطعــن بــ  أمــا  جهــة قضــائية وهــ  حمنمــة البــداء  امل تصــة لــ لك فــأن املــدعن

                                                        
   .5/7/1121يف  1121حتادية / / أ 2رقم القرار / -77
 .44ص ،مصدر ساب  :عل  هادي عطية د. -76
 .6/4/1121يف  1121/ احتادية /  11 القرار -75
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قد ألغـ  الـن  الـوارد يف البنـد )اثين عشـر( مـن  1115لسنة  23رقم تطبي  القرار امل كور... وان قانون 
عن تنفي  أحنا  القرار امل كور  نامجةاملتعل  مبن  االاكم من مساع الدعاوي ال 1111لسنة  86القرار رقم 

 . (74)آنفا  
( 21م )من قانون األستمالك رق 73املاد   إىل دستوريةامللنية  و هبت االنمة يف نطا  قضائها بن ع

الي تل   أستمالك ما ال يتجاوز رب  مساحة أر  العقار بدون بـد  إ ا ثبـت هليـأ  التقـدير  2982لسنة 
مـــن القـــانون  78حتســـن موقـــ  أو منفعـــة القســـم املتبقـــ  منـــ  وزاد  قيمتـــ  بســـب  األســـتمالك وان املـــاد  

ة العموميـة لـالر  حربـ  املسـا مالك العقار املسـتملك جـ ء منـ  بـدف  قيمـة مـا ينمـل تامل كور الي أل م
قبــل األســتمالك إ ا كانــت املســاحة املســتملنة بــدون بــد  تقــل عــن ربــ  املســاحة العموميــة للعقــار وثبــت 

 من  وزاد  قيمت . تبق التقدير أن األستمالك يؤدي اىل حتسن موق  أو منفعة القسم امل ئةهلي
 2982لسـنة  21ون األسـتمالك رقـم مـن قـان 78و 73حي  توصلت االنمة اىل أن حنم املـادتن 

تطبيقــا  سـليما  لـ   لــك أن  وتشـنالن/اثنيـا ( مـن دســتور مجهوريـة العـرا  17ال يتعـار  مـ  حنـم املــاد  )
تعــويب العــاد  الــ ي قصــده الــن  الدســتوري قــد حتقــ  يف حتســن موقــ  أو منفعــة القســم املتبقــ  مــن ال

ا  عنـــد دفـــ  املســـتملك منـــ  مـــا ينمـــل قيمـــة ربـــ  العقـــار وزاد  لقيمتـــ  بســـب  األســـتمالك، وكـــ لك احلـــ
املســاحة العموميــة للعقــار الن  لــك مي ــل الــ اد  الــي حصــلت يف قيمــة أو يف منفعــة اجلــ ء غــري املســتملك 
وه ه ال اد  يف القيمة أو يف املنفعـة هـ  التعـويب العـاد  للمسـتملك منـ  الـ ي قصـده الـن  الدسـتوري 

 .(73)الة أثراء غري مشروع جبان  املستملك عل  حساب اجلهة املستملن املشار الي ، واال تنون أما  ح
وينتقـد بعـب الفقـ  العراقـ  القـرار علـ  أسـا  أن االنمـة األحتاديـة أقـرت دسـتورية قـانون األســتمالك 

ا  األختصاص املقيد لالدار  الوجهة املطعون فيها ابلرغم أّن األخري نقل شرط التعويب العاد  من جم من
دار  بعــد أن كــان شــرطا  لنــم تصــرفا ا   اإلدار التعــويب أب أر ــنطــا  الســلطة التقديريــة هلــا، وبــ لك اىل ن
املســــا  ابمللنيــــة اخلاصــــة، وهــــ ا يعــــر  مــــالك العقــــارات اىل عواقــــ  التعســــف أبســــتعما  الســــلطة  ملنــــ 

 ونتائجها.
ة األثراء غري املشروع بيد من جهة أخرى أن االنمة األحتادية العليا قد سببت قرارها عل  أسا  نظري

أهنــا م تســت ل  معنــاه مــن خــال  البحــ  العلمــ  احلــر يف موطنــ  األصــل  )القــانون املــدين( الــ ي حــدد 
شرطن ونتيجة ل ، الشرط األو  حصو  كس  من دون سب  مشروع لدى طر  وشرط حـدوث ضـرر 

 ا الفق : ما هو الضرر ال ي   هءَ مقابل للنس  لدى الطر  اآلخر، أما النتيجة فه : التعويب ويتسا
ســـاحة العقـــار، والـــ ي جيعـــل صـــاح  العقـــار يـــدف  مدار  مـــن جـــراء أســـتمالك أقـــل مـــن ربـــ  ي  اإلصــسي

                                                        
يف  1118/احتاديـة / 11 ،29وبـ ات املعـ  القـرار  11/3/1118يف  1118/ احتاديـة /28قرار االنمة األحتاديـة العليـا  -74

11/3/1118.   
 .8/2/1113يف  1113 احتادية/ /15 القرار -73
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التعــويب بســبب ؟ مث يتســائل عــن الســب  غــري املشــروع مــن جانــ  صــاح  العقــار الــ ي أســتوج  دفعــ  
 .(78)التعويب 

املطعـون فيـ  واخلـاص  2998لسـنة  87حـل رقـم ويف قرار هلـا وجـدت إن القـرار جملـس قيـاد  ال ـور  املن
أبنت اع ملنية القطـاع اخلـاص بـرأ  مـا  شـركة املدينـة السـياحية يف احلبانيـة قـد مت نفـا ه وم ينـن لـ  قائمـة 
بعــد التنفيــ  إ  إن أختصــاص االنمــة حمــدد ابلرقابــة علــ  دســتورية القــوانن واألنظمــة النافــ   وليســت يف 

 .(79)ظمة الي أنته  نفا ها القوانن والقرارات واألن
ويالحـ  إن االنمــة قــد متســنت  رفيـة الــن  دون أن تتنــاو  أاثر هــ ه القـرارات علــ  األفــراد الــ ين 
تضـرروا منهـا وبيـان الوسـيلة املتبعـة ألسـتيفاء حقــوقهم املهـدور  وسـلنت االنمـة يف قـرار هلـا  ات املســلك 

علــ  أســا  إن القــرار  1112لســنة  39  املنحــل رقــم عنــد الطعــن بعــد  دســتورية قــرار جملــس قيــاد  ال ــور 
  .(61)املطعون بعد  دستوريت  قد صدر حلالة خاصة وأنته  نفا ه أبنتهاء تلك احلالة 

لســنة  961وتعديلــ  ابلــرقم  2939لســنة  851ويف قــرار هلــا قضــت أبن قــرار جملــس قيــاد  ال ــور  رقــم 
أوال  مــن الدســتور  17ما ال يتعارضــان مــ  املــاد  املعــد  لنظــا  الطــر  والتعليمــات الصــادر  بشــأهن 2983

 .(62)عل  أسا  إن القرارين تضمنا قواعد تنظيمية 
أما ابلنسبة ألطفاء ح  التصـر  فأنـ  يقـ  علـ  األراضـ  املفوضـة ابلطـابو واملمنوحـة ابلل مـة واملوقوفـة 

التصـر  أبعتبارهـا ملنـا   وقفا  غري صحيح ويـتم تقـدير التعـويب عـن األراضـ  ال راعيـة املرتتـ  عليهـا حـ 
  .(61)صرفا  

إاّل أن النظا  الساب  قـد أطفـأ حـ  التصـر  العائـد للمـواطنن علـ  األراضـ  ال راعيـة مبوجـ  قـرارات 
 2993لســنة  111والقــرار  2996لســنة  274، ومــن أبرزهــا القــرار رقــم (67)جملــس قيــاد  ال ــور  املنحــل 

خالفا  لإلجراءات الي ن  عليها قانون  1111لسنة  223 )ال ي ألغ  قرارات التعويب العيين( والقرار
اإلســتمالك ومقابــل تعــويب زهيــد جــدا  مقارنــة أبســعار األراضــ  احلقيقيــة وبواســطة جلــان إداريــة وليســت 
برائسة قاض ، كما أن االاكم منعت مبوج  ه ه القرارات من مساع الدعاوي الناشئة من تطبيق  مما أدى 

 بري من املواطنن وإحلا  الغ   م جراء ه ه اإلجراءات غري القانونية.اىل أهدار حقو  عدد ك
وما ينطب  بشأن القضاء العادي من عد  حتق  مـن قيـا  النفـ  العـا  بنـ ع امللنيـة يسـري  ـ  القضـاء 
اإلداري احلدي  صروج ه ا النظر من دائر  أختصاصـ  أصـال  وهـو أحـد النـواق  الـ ي جيـ  معاجلتـ  مـ  

 ت احلدي ة الي أنمل أن تصدر يف ه ا اجملا  املهم.التشريعا
                                                        

 .112- 111ص ،مصدر ساب  :عطي  اهلاليل عل  هادي -78
   .6/5/1126يف  1127/ أحتادية /78قرار االنمة اإلحتادية العليا رقم  -79
 .12/6/1125يف  1126/أحتادية /214قرار االنمة اإلحتادية العليا رقم  -61
   .8/21/1121 يف 1121/أحتادية / 82قرار االنمة اإلحتادية العليا رقم  -62
( من قانون اإلسـتمالك 72وك لك ما نصت علي  املاد  ) 2934لسنة  57طبقا  لقانون توحيد أصنا  أراض  الدولة رقم  -61

 .املعد  2982لسنة  21رقم 
ال ي أطفـأ حـ  التصـر  للعديـد مـن األراضـ  ال راعيـة وتوزيعهـا قطـ  سـننية اىل منتسـيب  1111لسنة  223أبرزها القرار  -67

 .قوات املسلحةال
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فف  حنم هلا قضت أبن أمتناع املدع  علي  مدير البلدية أضافة لومليفت  عن منح إجاز  البناء يستند 
. وهـــ ا احلنـــم قـــد جانـــ  الصـــواب  لـــك إن (66)إىل أســـباب فنيـــة وال ختضـــ  اىل رقابـــة القضـــاء اإلداري 

ليــ  أضــافة لومليفتــ  قــد رفــب الطلــ  املقــد  معلــال   لــك بوجــود مشــروع االنمــة م تالحــ  أن املــدع  ع
لتطــوير النــورنيش ممــا يتطلــ  إســتمالك مســاحات مــن األر  لتنفيــ  املشــروع املــ كور وأن مــنح اإلجــاز  

 والف أيضا  التصميم األساس ...
نــم دون أن وأن حمنمــة املوضــوع عنــد نظرهــا الــدعوى أســرعت بردهــا ل ســباب املبينــة يف حي يــات احل

تقو  إبجراء التحقيقات الالزمة للتأكد من وجود املشروع املشار الي  فعال  واملساحة الي يتطلبها وموقعهـا 
وفيمـا إ ا كـان مـنح  -وهـ  اجلهـة امل تصـة  ـ ا اجملـا -و لك ابإلستفسار من مديرية الت طي  العمـراين 

بـ لك ينـون قيـا  املـدع  عليـ  أضـافة لومليفتـ  إجاز  البناء... والف التصميم االساس ... من عدمـ ، و 
يـــرفب مـــنح إجـــاز  البنـــاء ابلنيفيـــة املبينـــة أعـــاله دون اإلســـتناد اىل أســـباب قانونيـــة ينـــون قـــد تعســـف يف 

 .(65) أستعما  سلطت 
 من قرارات الحجز واملصادرةالعراقية موقف املحكمة األتحادية العليا  املطلب الثاني:

لعليــا عــددا  مــن النصــوص الدســتورية واملبــادئ العامــة الــي ترتنــ  عليهــا مــن االنمــة األحتاديــة ا فســرت
 .(64)ي ية املقدمة عل  قرارات حمنمة القضاء األداري ينعقاد أختصاصها بتدقي  الطعون التمأخال  

عــ  املــدعيان )املميــ ان( أمــا  حمنمــة القضــاء األداري أبن املــدع  عليــ  ال ــاين مــدير عــا  دائــر  دفقــد أ
أمينـا   بتعيـن السـيد )ب.ع.( 7/9/1111يف  557ت الدولة أضافة لومليفة أصدار األمر األداري عقارا

 22  جة أن ه ه األمالك قد مت ايقاع احلج  عليها وفقا  ألحنا  القانون رقم مشرفا  عل  أمالك املدعن
إلغـــــاء األمـــــر وحيـــــ  أن األمـــــر اإلداري........ ال ســـــند هلـــــا مـــــن القـــــانون لـــــ ا طلبـــــا...  2958لســـــنة 

األداري... ورف  احلج  عن أمالكهما وقررت االنمة رد الدعوى..... )ولنن( نقب احلنـم املـ كور أثـر 
 2958لسـنة  22متيي ه... بغية أجراء التحقيقـات الالزمـة للتأكـد عـن مـدى انطبـا  أحنـا  القـانون رقـم 

إبلغاء أمر احلج ... وأعاد  احلـا  اىل عل  حالة املدعن وأمواهلم االجوز ... أصدرت االنمة... حنما  
مـا كانـت عليـ  قبـل قـرار احلجـ  وألـ   املــدع  عليـ  بتسـليم األمـوا  االجـوز  اىل املـدعن.... نقـب احلنــم 

 سباب أخرى..... أفاد وكيل املـدعني ا  بغية التحق  من كون إيقاع احلج  كان ألسباب سياسية أ  أليمت
كـان ألسـباب سياسـية... وأن   9/7/1111امل ـابرات... الصـادر يف  أن قرار احلج  الصـادر عـن قاضـ 

ألية جهة وأهنما يقيمان يف )لندن(... وأن جهاز امل ابرات ال يض  أشـار  احلجـ  أالّ  يننموكلي  غري مد
 إلغاء األمر األداري الصادر عن وزار  املالية. 5/21/1115ألسباب سياسية فقررت االنمة... بتاريخ 

                                                        
 .1114/ قضاء إداري / 8الدعوى املرقمة  -66
 .29/3/1114يف  1114أحتادية / متيي  /  28العدد /  ،قرار االنمة اإلحتادية العليا -65
 .114ص ،: مصدر ساب هادي عطية اهلاليل د. عل  -64
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للقانون وأن  جاء أتباعا  لقرار  ف وموا صحيحمتيي  القرار لدى االنمة األحتادية وجدت أن   وعل  أثر
إ  أصـدرت  19/2/1112يف  1115/احتاديـة/متيي /72النقب التميي ي الصادر من ه ه االنمة بعدد 

وزار   الصــادر مــن 7/9/1111املــؤر  يف  557االنمــة حنمهــا... وقضــت إبلغــاء األمــر األداري املــرقم 
املالية والقاض  بتعيـن )ب.ع.د.( أمينـا  مشـرفا  علـ  األمـالك العائـد  للمدعيـة بسـب  إيقـاع احلجـ  علـ  

 . (63)األمالك امل كور  
( لســنة 88لمحنمــة األحتاديــة العليــا )... تنفيــ ا  ملضــمون قــرار جملــس احلنــم املــرقم )لوجــاء يف قــرار 

العقــاري... القاضــ  بشــمو  احلجــ  الــوارد يف قــرار جملــس دائــر  التســجيل   عمــاإوابألســتناد اىل  1117
الدرجـة الرابعـة وينـون  حـىتاحلنم آنفا  األموا  املنقولة وغري املنقولة العائـد  للمسـؤولن يف النظـا  السـاب  

صدا  حس  وقائ  الدعوى فينطب    املدع  )املمي ( شقيقا   ..... املشمو  ابألجت اث كون  من فدائي
طبقـا   لك، ألن التشـريعات النافـ   قبـل صـدور الدسـتور يعتـرب معمـوال   ـا مـا م تلـو أو تعـد   علي  القرار
 .(68)( من الدستور 71املاد  ) ألحنا 

وجاء يف قرار آخر هلا )..... وم ي بت هل ه االنمة كون والد املدع  )مورث  الشرع (، من املشمولن 
وأن وض  إشار  احلج  عل  العقار املشار الي  أعاله  1117لسنة  88و 34أبحنا  قراري جملس احلنم 

يف أســتعما  الســلطة دون مــربر ويتنــاىف ومبــادئ العدالــة الــي هــ  هــد  كــل تشــري   ا  وتعســف ا  يعتــرب توســع
/اوال ( منـ  تؤكـد 17/اثنيا ( من الدستور تعترب العقوبة ش صية، كـ لك فـأن املـاد  )29وخاصة أن املاد  )
اصــة مصــونة ولــ  للمالــك األنتفــاع  ــا وأســتغالهلا والتصــر   ــا يف حــدود القــانون. علــ  أن امللنيــة اخل

لــ لك فــأن إيقــاع احلجــ  علــ  العقــار أعــاله وابلنيفيــة املشــار اليهــا قــد جانــ  الصــواب ويعتــرب توســعا  يف 
 . (69)( ...الشمو  دون مسو  قانوين صحيح مما يستوج  إلغاء األمر املطعون في 

الصواب يف القرار  ان َ احلنمين السابقن، نرى أن قضاء االنمة األحتادية العليا قد جَ  بن قارنةوابمل
األو  عندما قض  بدستورية قرار جملس احلنم والقاض  بشمو  احلج  عل  األموا  املنقولة وغري املنقولة 

العقوبـة ش صـية وال  يف القـرار ال ـاين أن يف حـن قضـتيف النظا  الساب  حىت الدرجـة الرابعـة  للمسؤولن
 جيوز التوس  يف قرارات احلج  دون مسو .

وم تشــرتط االنمــة األحتاديــة العليــا أن ينــون قــرار احلجــ  ســابقا  علــ  قــرار املصــادر  فقــررت )... أن 
الدفوع الي أوردها وكيل املدع  غري وارد  من أن قرار املصادر  قد سـب  قـرار احلجـ  وأن يف  لـك تناقضـا  

لسلطة التشريعية قد أصدرت قرارها مبصادر  األموا  املنقولة وغـري املنقولـة )للمـدع ( مث أصـدر حي  أن ا
بعد  لك قرار احلج  عل  تلك األمـوا  و لـك ألجـل التحـرز مـن أجـل عـد  التصـر  ويعتـرب قـرار احلجـ  

  .(51) خمولة....(وأن التصر  امل كور مت مبوج  تشري  من جهة ل  تع ي ا  لقرار املصادر  وليس مناقضا  

                                                        
 .29/3/1114يف  1114/ متيي  /  / أحتادية 29/  العدد -63
 .2/1/1121يف  1121/ متيي  /  / احتادية21القرار  -68
 .8/7/1121يف  1121/ احتادية / متيي  /  19 رقم القرار -69
 .1113/  6/  14يف  1113/ احتادية / متيي  /  1 القرار -51
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أما ابلنسبة ألحنا  االنمة األحتادية العليـا بشـأن املصـادر  فقـد أصـدرت قرارهـا مبناسـبة الطعـن بقـرار 
% مــن األمـــوا   51والــ ي مت مبوجبــ  مصـــادر   1/8/2998يف  216جملــس قيــاد  ال ـــور  املنحــل املـــرقم 

فقد قررت )... وحي  أن قرار جملس ت  وأوالده املنقولة وغري املنقولة العائد  اىل مورث املدعن واىل زوجا
ـــاد  ال ـــور  املنحـــل رقـــم  % مـــن األمـــوا  51والـــ ي مبوجبـــ  مت مصـــادر   1/8/2998واملـــؤر  يف  216قي

قــد مت تنفيــ ه و لــك مبصــادر  تلــك املنقولــة وغــري املنقولــة العائــد  اىل مــورث املــدعن واىل زوجاتــ  وأوالده 
من  ت صبح  نم املنته  وال جيوز بعد  لك البت يف دستوريأر م يعد قائما  و ن القرار امل كو إاألموا  ل ا ف
ن الفقــر  ال انيــة مــن املــاد  الرابعــة مــن القــانون حصــرت صــالحية هــ ه االنمــة ابلفصــل يف أل ،عدمــ ....

صدارها املنازعات املتعلقة بشرعية القوانن واألنظمة والتعليمات واألوامر الصادر  من أية جهة متلك ح  أ
أحنـــا  قـــانون إدار  الدولـــة للمرحلـــة األنتقاليـــة وأن القـــرار املـــ كور م ينـــن   وإلغـــاء الـــي تتعـــار  منهـــا مـــ
الـي حصـرت أختصاصـات هـ ه االنمـة  1115من الدستور الدائم لسـنة  97متعارضا  م  أحنا  املاد  

 واألنظمـة النافـ   ولـيس املنتهيـة وأن الفقر  األوىل منها قصـرت أختصاصـها ابلرقابـة علـ  دسـتورية القـوانن
 . (52) حنمها كما هو احلا  يف موضوع ه ه الدعوى....(

 .(51)وللفق  العراق  مالحظتان عل  ه ا القرار 
نتهـاء، وأهنـا لـو املالحظة األوىل/ أن االنمة األحتاديـة قضـت يف القـرار املطعـون يف عـد  دسـتوريت  ابإل

ا أن تصــل اىل نتيجــة مهمــة وهــ  أن الدســتور قــد كفــل أســتمرار قاربــت بــن النصــوص التفســريية ألمننهــ
 .(57)التشريعات الناف   معموال   ا ما م تلو أو تعد  عل  وف  أحنا  الدستور 

ها أو تعديلها بنصـوص ؤ لغاالدستور مجيعها إالّ إ ا ثبت مبع  أستمرار نفا  التشريعات السابقة عل  ا
 ر من السلطة القضائية.دستورية أو تشريعية أخرى وليس بقرا

املالحظة ال انية/ إّن االنمة األحتادية العليا أومأت اىل أستقرار املرك  القانوين للطاعن بعد  الدستورية 
بتقريــ  النصــوص الدســتورية  ات  أجتهــدتعلــ  أســا  أنتهــاء القــرار الــ ي رتــ  هــ ا املركــ ، وأهنــا لــو 

النافـ   1115املشـرع الدسـتوري يف دسـتور العـرا  لسـنة   ادن إر إالعالقـة لتوصـلت اىل نتيجـة مهمـة وهـ  
 .(56)قد أجتهت اىل منح املتضررين من النظا  السياس  الساب  احل  يف التعويب واألهتما 

ويالح  أن العديد من الطعون املقدمة اىل االنمة األحتادية العليا وبشـأن املصـادر  قـد مت ردهـا لعـد  
 .(55)وابلتايل م ختو  االنمة ابجلان  املوضوع  للطعن أستيفاء الشنلية وفقا  للقانون 

                                                        
 .5/7/1113يف  1114/ احتادية /  11القرار  -52
 .111 ،112ص ،مصدر ساب  :عطية اهلاليل د. عل  هادي -51
  .1115ستور العرا  لسنة من د 271 ينظر املاد  -57
 .1115الفقر  / اوال من دستور العرا  لسنة  271 ينظر املاد  -56
 .28/4/1119يف  1119/احتادية /متيي  / 48والقرار  25/3/1119يف  1119/ احتادية / متيي  /  44القرار  -55
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 الواردة على الحـق يف القيود  املحكمة اإلتحادية العليا العراقية منموقف املطلب الثالث: 
 جتماعيةإامللكية الخاصة ملقتضيات 

بلحاع ية اخلاصة خصبا  حلماية احل  يف امللن جماال  تـَّعد القضاا الدستورية املتعلقة ابلعالقات اإلجيارية 
 ح  املالك ينون حينئ  كح  مقابل حل  املستأجر. أن

بوجـ  خـاص و جتماعيـة حلـ  امللنيـة الومليفـة اإليف ه ا اجملا  مـن خـال  القضاء الدستوري ويربز دور 
ك ر  من القيود يف نطا  مباشر  املالك لسلطت  يف جما  أستغال  ملن ،   ت احميف جما  األسنان، حي  ت

قصد  ا مواجهـة األزمـة املتفاقمـة الناشـئة عـن قلـة املعـرو  مـن األمـاكن املهيـأ  للسـنن مقابـل وه  قيود 
 زاد  الطل  عليها.

)مــن قــانون  25تعرضــت االنمــة األحتاديــة العليــا يف قضــائها، حلــ  الســن  مبناســبة الطعــن يف املــاد  
ــــن املــــدع  أبن  .(54) املعــــد ( 2939لســــنة  83إجيــــار العقــــار رقــــم  إعطــــاء الشــــرينة ابلعقــــار احلــــ  إ  ب

ابإلســتمرار أبشــغا  املشــتمل وهــو جــ ء مــن العقــار املــ ا  شــيوع  بعــد البيــ ، بصــفة مســتأجر  ســيؤدي إىل 
تب يس قيمة العقار عند البي ، إ  ال أحد يشرتي عقارا  مببالو ض مة وهو مشغو  مبستأجر وال يسـتطي  

ار، وابلتايل فهو ال يستطي  أن يتصر  ب  كما يشاء سنة( حس  قانون إجيار العق 21أخراج  من  ملد  )
مـن قـانون إجيـار العقـار غـري شـرعية وختـالف  25وه ا يعترب إسـتغالال  وخسـار  كبـري  لـ ، وعليـ  فـإن املـاد  

وأنتهــ  املــدع  إىل إن املــاد  املطعــون  .(53)مــن الدســتور  29و 24و 26ب وج( واملــواد  -أوال   1املــاد  )
ريك ال ي ال يشغل العقار يف أن يعامل معاملة عادلة م ل الشريك ال ي يشغل العقار بشرعيتها حتر  الش

ويرغ  ابألستمرار يف أشغال  بصفة مستأجر بعد البي ، كما لر  الشـريك الـ ي ال يشـغل العقـار مـن أن 
مـن قـانون  25يعامل معاملة عادلة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، ل ا طل  احلنم بعد  شرعية املاد  

 املعد .  2939لسنة  83إجيار العقار رقم 
مـن النظـا  الـداخل  للمحنمـة  11وجدت االنمة إن املدع  أقا  دعواه ابل ات دون التقيـد ابملـاد  

اإلحتاديــة العليــا الــي أوجبــت أن تقــد  الــدعاوي والطلبــات إىل االنمــة بواســطة حمــا   ي صــالحية مطلقــة  
مـن قـانون  25عليهما ال تصح، ألن الطعـن تضـمن عـد  شـرعية املـاد   كما إن خصومة املدع  للمدع 

إجيار العقار أي عد  دستوريتها وإن من شروط الدعوى أن ينون املدع  علي  خصما  يرتتـ  علـ  أقـراره 
حنم بتقدير صدور أقرار من  وأن ينون حمنوما  أو مل ما  بش ء عل  تقدير ثبوت الدعوى حس  املـاد  

رافعات املدنية وحي  إن الطعن بعد  دستورية ن  يف القانون يل   أن واصم ب  من شرع من قانون امل 6
القانون أو الن  في  وحي  إن املدع  عليهما م ينو  ك لك فتنون الدعوى قد أقيمت خالفا  للشنلية 

                                                        
 .12/6/1125يف  1126أعال  /-/إحتادية221العليا العدد  قرار االنمة اإلحتادية -54
ال جيـــوز ســـن قـــانون يتعـــار  مـــ   -ج ،ال جيـــوز ســـن قـــانون يتعـــار  مـــ  مبـــادئ الدميقراطيـــة -ب :أوال   1) نصـــت املـــاد  -53

علـ  أن )العراقيـون متسـاون أمـا  القـانون دون متييـ  بـس اجلـنس أو العـر   26نصت املاد   ،احلقو  واحلرات الوارد  يف ه ا الدستور(
تنـافؤ )علـ  أن  24ونصـت املـاد   (أواملـ ه  أو املعتقـد أو الـرأي أو الوضـ  اإلقتصـادي أو اإلجتمـاع أو القوميـة أو اللـون أو الـدين 

لنـل فـرد  :سادسـا   - 29ونصـت املـاد   (وتنفـل الدولـة أختـا  اإلجـراءات املناسـبة لتحقيـ   لـك ،الفرص ح  منفو  جلميـ  العـراقين
 .ة واإلداريةاحل  يف أن يعامل معاملة عادلة يف اإلجراءات القضائي
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ر احلنــــم بــــرد املرســـومة يف النظــــا  الــــداخل  للمحنمـــة وألحنــــا  قــــانون املرافعـــات املدنيــــة وبنــــاءا  عليـــ  قــــر 
الــــدعوى. ويالحــــ  إن قــــرار االنمــــة قــــد أســــتند علــــ  أســــباب شــــنلية لــــرد الــــدعوى دون أن ختــــو  يف 

 األسباب املوضوعية.
 الخاتمة:

تناولت ه ا الدراسة    دور االنمة اإلحتاديـة العليـا العراقيـة يف يايـة حـ  امللنيـة اخلاصـة وخلصـنا 
 فيها إىل أهم النتائ  والتوصيات.

 لنتائج أوال: ا
أتضح لنا من خال  البح  إن الضما ت الدستورية للح  يف امللنية اخلاصة هلا جانبان أحدتا  -2

ال أنفصـا  بينهمـا. يتم ـل اجلانـ  الوقـائ  يف التنظـيم  وتنـامال   ا  وقائ  واآلخر عالجـ ، وإن هنـاك أرتباطـ
ة وصــوهنا وخطــر األعتــداء عليــ  الدســتوري للحــ  يف امللنيــة اخلاصــة فــالن  يف الدســتور علــ  حــ  امللنيــ

ـــة النيـــل منـــ  ســـواء ابألعتـــداء املباشـــر أو األنتقـــاص منـــ  أو تعويضـــ ، يعطـــ  للحـــ  يايـــة  أبتـــداء  أو حماول
 أك ر منها واقعية. -دستورية وإن كانت تلك احلماية نظرية 

القـانون دون أن إ  إن الدستور كفل ل فراد التمت    ا احلـ  يف حـدود الشـروط واألوضـاع الـي بّينهـا 
يفــر  علــ  املشــرع العــادي ســقفا  أعلــ  للشــروط الــي جيــوز أن يتقيــد  ــا يف ممارســة هــ ا احلــ ، وهــو مــا 

 أسوء أستغال  و لك أبصدار ح مة من القوانن سل  فيها احل  وفرغ  من حمتواه. -أستغل  املشرع ك ريا  
ة الفنيـــة العالجيـــة حلمايـــة حـــ  امللنيـــة ومـــن هنـــا ملهـــرت الرقابـــة علـــ  دســـتورية القـــوانن كوهنـــا الوســـيل

وضـــمان عـــد  األعتـــداء عليـــ ، وينصـــر  اجلانـــ  اآلخـــر إىل الضـــما ت الدســـتورية للحـــ  مبعنـــاه الضـــي ، 
و لك حىت ال يق  األعتداء فعـال  ويتحقـ  الضـرر مـن جـراء تطبيـ  نـ  يف قـانون أو الئحـة او ممارسـة مـا 

الدستورية مبا متلن  من وسائل فنية ومبا متلك توقيع  من ج اء عل  ح  امللنية وهو ما تعاجل  الرقابة عل  
ل  طبيعة خاصة يتم ل يف القضاء بعد  دستورية الن  امل الف للدستور، وما يرتت  عل   لك من جـرب 

 امل الفة الدستورية وأستبعاد الن  املقض  بعد  دستوريت  من املنظومة القانونية.
نونيــة هلـــ ا احلــ  ســواء مت لــت يف الرقابـــة علــ  دســتورية القـــوانن أو إن الضــما ت الدســتورية والقا -1

التنظيم الدستوري مبجمل  تصبح جمرد أدوات شنلية ال أثر حقيق  هلا ما م ينن ه ا كل  يف إطار ترسيخ 
 مبدأ سياد  القانون لدى احلنا  واالنومن. 

 ثانيا: التوصيات
يف حالة اإلستمالك والي جتعل األفراد بـدون يايـة جديـة، أرى ملواجهة السلطة التقديرية لإلدار   -2

خاصة وإن املشرع م يقـرر يف قـانون اإلسـتمالك ضـما ت كافيـة إجتـاه السـلطة الواسـعة لـإلدار ، أن ينـون 
تقريـر املنفعـة العامـة بنـاء  علـ  حتقيـ  مســب  يتبـن فيـ  عناصـر التقـدير، وأن ينـون للقضـاء اإلداري ســلطة 

العناصــر و لــك مــن خــال  تطبيــ  مبــدأ املوازنــة بــن املنــاف  واألضــرار علــ  قــرار تقريــر  فحــ  جديــة هــ ه
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املنفعــة العامـــة أســـو  مبـــا يطبقـــ  القضـــاء اإلداري الفرنســ  فـــإ ا أنتهـــت موازنـــة القضـــاء اإلداري بـــن املنـــاف  
ار، أمـــا إ  كانـــت واألضـــرار املرتتبـــة علـــ  القـــرار اىل تـــرجيح املـــ اا، أعلـــن القاضـــ  اإلداري مشـــروعية القـــر 

 األغرا  ه  املرجحة تّعن احلنم إبلغاء ه ا القرار لعد  مشروعيت .
ل لك نرى أن يخ  القضاء اإلداري العراق  برقابة املوازنة بن املناف  واألضرار كوهنا قيد عل  السلطة 

دار  عليهـا، خاصـة التقديرية عل  اإلدار  وكوهنا ضمانة هامة حلمايـة امللنيـة اخلاصـة ضـد جـور وتسـل  اإل
 وإن ياية املصلحة العامة تتحق  أيضا   ماية املصلحة اخلاصة.

ملا كان األصل هو ياية امللنية اخلاصة وأن  ال جيوز املسـا   ـا إالّ علـ  سـبيل األسـت ناء وأتبـاع  -1
مبوج  قراري  الوسائل القانونية السليمة الي تتف  وأحنا  الدستور نقرتح أن تنون قرارات حج  األموا 

اثنيـا ( مـن -29خاضـعة ملبـدأ شـرعية اجلـرائم والعقـوابت )املـاد   1117لسـنة  88و 34جملس احلنم رقـم 
اثمنـا  وأن تتقـرر أسـباب إلنقضـاء -29الدستور وملبدأ ش صية العقوبة الي ن  عليهـا الدسـتور يف املـاد  

 الدعوى.دعوى احلج  عل  األموا  كما أن يعهد للقضاء العادي الفصل يف 
نتيجة لقيا  االنمـة اإلحتاديـة العليـا بـرد الن ـري مـن الـدعاوي لعـد  أسـتيفائها الشـنلية لـ ا نقـرتح  -7

علــ  املشــرع الدســتوري تعــديل قــانون االنمــة األحتاديــة العليــا مبــا يســمح بتشــنيل دائــر  أو هيئــة لفحــ  
ملوضـوع  للـدعوى وعـد  أشـغاهلا الطعون قبل عرضها عل  االنمة ليتس  للمحنمة البح  يف اجلان  ا

 ابملسائل الشنلية ويف ه ا تقلي  للجهد والنفقات م  أحتفاع االنمة  قها ابلرقابة عل  الشنلية.
كما نرى ضرور  أمتداد رقابة االنمة اإلحتاديـة العليـا لتقـدير مشـروعية شـرط املنفعـة العامـة إىل عنصـر 

العامـة و لـك أبستقصـاء الظـرو  والوقـائ  اخلارجيـة الـي  املالءمة والتحق  من مـدى تـوافر شـرط املصـلحة
 توصلت اإلدار  من خالهلا ابإلدعاء بوجود املصلحة العامة.

 المصادر 
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 ماهية مراقبة االمتثال في المصار  )دراسة مقارنة( 

Whatness of the surveillance of compliance in the banks 

(Comparative Study) 
(1)م.د. سماح حسين علي 

 Dr. Samah Hossein Ali                                           

 المقدمة
 ومـن، تؤديـ  الـ ي االساسـ  للـدور احلـايل الوقـت يف املهمـة املواضـي  مـن املصـار  يف االمت ـا  مراقبة

 :االتية االمور اىل االشار  من البد ابملوضوع االحاطة اجل
 .اهميته و البحث موضوع: أواًل
ــــة املؤسســــات اهــــم احــــدى املصــــار  تعــــد ــــة كــــل يف احليويــــة املالي ــــك، دول ــــ ي للــــدور  ل ــــ  ال  و تؤدي

 قد خماطر اىل تتعر  قد اهنا إال املصار  اتية من الرغم وعل ، للعمالء تقدمها الي املصرفية لل دمات
 يؤثر ال ي االمر، مادية وخسائر قانونية عقوابت اىل تعرضها اىل يؤدي مما، وقوعها يف السب  ه  تنون
 يــؤثر امــر وهــو، معهــا التعامــل مــن العمــالء احجــا  اىل و، ائراخلســ و العقــوابت هــ ه بســب  مسعتهــا علــ 
 .املصار  تلك عمل عل  سلبا  

 ملعـــايري و االوامـــر و االنظمـــة و التعليمـــات و للقـــوانن االمت ـــا  عـــد  خمـــاطر هـــ  امل ـــاطر تلـــك ومـــن
ٍْ  صـةصا، اخـرى جهـة مـن العمالء وياية، جهة من املصار  عمل تنظيم اىل  د  الي املهين السلوك

 و مصـــداقيتها و مسعتهـــا علـــ  لـــاف  و املصـــار  جنـــاح عوامـــل و اســـس أهـــم يعـــد للقـــوانن االمت ـــا  وأن
 اىل  ــد  الــي، االمت ــا  مراقبــة ومليفــة اســتحداث اىل احلاجــة ملهــرت لــ لك، عدالــة و بشــفافية تعاملهــا
 ملراقبـــة منتـــوب  م بـــر  اعـــداد خـــال  مـــن للقـــوانن املصـــار  امت ـــا  مراقبـــة اتهـــا اساســـية اغـــرا  حتقيـــ 

 .املرك ي البنك عل  عرض  و املصر  ادار  جملس من اعتماده يتم االمت ا 
                                                        

 .جامعة اببل /كلية القانون -2
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 Basel) املصــــــار  ملراقبــــــة ابز  جلنــــــة أن جنــــــد، االمت ــــــا  مراقبــــــة تؤديــــــ  الــــــ ي الــــــدور ألتيــــــة و
Committeeon Banking Supervision ،)و ابالمت ـا  اخلاصـة العمـل ورقـة إصـدار و إبعـداد قامـت 

 تضـمنت وقـد، مت صـ  عمـل فريـ  قبـل مـن، 1115 عـا  نيسـان شهر يف املصار  يف االمت ا  يفةومل
 .االمت ا  عد  خماطر لتجن ، لالمت ا  اساسية بنود عشر  الورقة تلك

 املوضوع. اختيار أسباب: ثانيًا
 -:ابالة نوج ها ألسباب البح  اختيار موضوع أسباب تظهر

 أتيــة مــن الــرغم علــ  املصــار  يف االمت ــا  رقابــة جمــا  يف ت صصــةامل القانونيــة الدراســات قلــة – 2
 .الومليفة ه ه تؤدي  ال ي الدور
 املوضــوع  ــ ا االحاطــة عــن قاصــر  كانــت العراقــ  التشــري  يف االمت ــا  ملراقبــة التشــريعية املعاجلــة – 1
 .أتيت  من الرغم عل 

 تلـــك امت ـــا  عـــد  بســـب ، العـــرا  يف املصـــار  أعمـــا  يف التلنـــؤ حـــاالت مـــن العديـــد وقـــوع – 7
 .الصلة و ات املصرفية التعليمات و القوانن اىل املصار 
 .البحث مشكلة: ثالثًا
 ابلشـنل املصار  يف االمت ا  مراقبة موضوع يف العراق  املشرع احاطة عد  يف البح  مشنلة تظهر

 اشار، 1121 لسنة( 6) لرقما  ي 1116 لسنة 96 رقم املصار  قانون تنفي  تسهيل فتعليمات، الوايف
 عـد  خمـاطر، منهـا نـ كر مسـائل إىل االشـار  دون، ومهام  تعين  وشروط االمت ا  مراق  تعريف اىل فق 

، املصر  تشنيالت من بغريها االمت ا  مراقبة عالقة، عدم  من االمت ا  مراق  استقاللية مبدأ، االمت ا 
 :التيةا املسائل تناو  املبح  ه ا يف سنحاو  وعلي 
 مراقبــة ومليفــة مســوغات هــ  ومــا، االمت ــا  عــد  خمــاطر هــ  ومــا، االمت ــا  مبراقبــة املقصــود مــا - 2

 املصار ؟ يف االمت ا 
 تسـهيل تعليمـات اليهـا يشـر م مهـا  هنـاك وجـدت وهـل ؟ ومهامـ  االمت ا  مراق  شروط ه  ما - 1
 ؟1121 لسنة( 6) الرقم  ي 1116 لسنة 96 رقم املصار  قانون تنفي 
  ؟ االمت ا  مراقبة يف العليا ادارت  و املصر  إدار  جملس دور ما - 6

 .البحث منهجية: رابعًا
 تعليمــات يف االمت ــا  مراقبــة عاجلــت الــي التشــريعات بــن، املقــارن التحليلــ  املــنه  نتبــ  أن ســنحاو 

 تعليمــات عــن فضــال، 1121 لســنة( 6) الــرقم  ي 1116 لســنة 96 رقــم املصــار  قــانون تنفيــ  تســهيل
 قــــانون مــــن( ب/ 99)املــــاد  ألحنــــا  ابالســــتناد الصــــادر ( 1114/ 77) رقــــم االردنيــــة االمت ــــا  مراقبــــة
 .1115 لعا  االمت ا  مراقبة و االمت ا  بشأن ابز  جلنة مبادي إىل االشار  م ،البنوك
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 .البحث خطة: خامسًا
 يف نتنــاو ، مباحــ  ثالثــة اىل البحــ  يمتقســ ار ينــا، االمت ــا  رقابــة ماهيــة مبوضــوع االملــا  أجــل مــن
 يف االمت ـا  مراقبـة ملسـوغات ال ـاين املبحـ  سن صـ  حـن يف، االمت ـا  مبراقبة التعريف، االو  املبح 

 مراقبــــة يف العليــــا إدارتــــ  و املصــــر  إدار  جملــــس دور لبيــــان فسي صــــ  ال الــــ  املبحــــ  أمــــا، املصــــار 
 .املقرتحات و النتائ  من مجلة تتضمن صامتة ا  ن سن تم مث ومن، املصار  يف االمت ا 

Abstract 
Bank is one of the most important financial institutions in every country 

owing to its role in providing the clients with the banking services. Despite 

its importance, It may have a risk which the bank itself causes-a matter 

which makes it liable to punishment and material losses, Influence its 

fame, and makes the clients walk away from dealing with, consequently 

has a negative effect on its work. 

 المبحث االول: معنى مراقبة االمتثال في المصار 

مبع  مراقبة االمت ـا  يف املصـار ،كان مـن الـالز  علينـا اوال   تعريـف مراقبـة االمت ـا  يف   لغر  االملا 
كل من جلنة ابز  والتشريعات املقارنة يف املطل  االو ، أما املطل  ال اين سنحاو  بيان مسوغات مراقبة 

 -االمت ا  يف املصار  وكاالة:
 ارفاملطلب االول: تعريف مراقبة االمتثال يف املص

عرفـــت الورقـــة الصـــادر  عـــن جلنـــة ابز  لالمت ـــا  وومليفـــة مراقبـــة االمت ـــا  يف املصـــار  مراقبـــة االمت ـــا  
أبهنا)ومليفة مستقلة تقو  بتحديد و تقدمي النصح و االرشاد و املراقبة و رف  التقارير حو  خماطر االمت ا  

 ت ا  ابلقوانن نتيجة ال خفاق  اباللت ا لكنتيجة لعد  االمت ا ل يف املصر  و الي تتضمن خماطر عد  االل

، من ه ا التعريف املوضـوع مـن جلنـة ابز  (1)ابلقوانن و االنظمة و قواعد السلوك و املمارسات املطبقة.(
 -ملراقبة االمت ا  مينن ان است الص االمور االتية:

مـا لـو كانـت هـ ه أن مراقبة االمت ا  ه  ومليفـة ضـمن اهلينـل التنظيمـ  للمصـر ، دون أن تبـن في -
الومليفــة تــدار مــن شــ   معــن، ا  علــ  شــنل وحــد  قائمــة تتــألف مــن جمموعــة مــوملفن يرتأســهم 

 موملف يطل  علي  مراق  االمت ا .

                                                        
 .3 ص ،1115االمت ا  و ومليفة االمت ا  يف املصار  لسنة  ،جلنة ابز  للرقابة املصرفية -1

Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and the compliance function in 
banks,April,2005,p7. 

 1124/ 24/6زار  للموق  يف متاح عل  املوق  االة: اخر 
http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf 

http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf
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ويبدو أن ادار  ه ه الومليفة من ش   حمدد أ  من جمموعة موملفن يرتأسهم مراق  االمت ا  يعتمد 
روع أ  ال، فه ا يعنس مـدى سـعة االنشـطة املصـرفية عل  عد  أمور؛ حجم املصر  و فيما لو كان ل  ف

وسعة قاعد  املتعاملن و نوع االنشطة املصرفية املقدمـة مـن املصـر ، فضـال عـن موقـ  املصـر  وفيمـا لـو  
 .(7)كان مصر  حنوم  أ  اهل 

جلنة  استقاللية ومليفة مراقبة االمت ا  يف املصار ، وهو املبدأ اخلامس ال ي قررت  الورقة الصادر  عن -
حي  نصت عل  أن  )جي  أن تنون ومليفة امت ا  مستقلة عن انشطة املصر   1115ابز  لسنة 
، فبتصور  أن مبدأ االستقاللية يعين أن ينون ملراقبة االمت ا  القدر  عل  العمل داخل (6)االخرى.( 

ك طبعــا  املصــر  دون أن ينــون هنــاك تــدخل خــارج  يف املهمــة الــي وجــدت إلجنازهــا، وال يــتم  لــ
 دون أن ينون هلا وجود مستقل ضمن هينل املصر .

تـد اىل تقـدمي النصـح و االرشـاد اىل ابقـ  وحـدات مراقبة االمت ا  عل  الرقابـة، بـل متقتصر مهمة ال ت -
املصر ، و التساؤ  هـو مـا هـ  اجملـاالت الـي يقـد  مبقتضـاها النصـح و االرشـاد؟ لإلجابـة عـن هـ ا 

 د ابلية امت ا  تلك الوحدات للقوانن و التعليمات و االنظمة...اخل.التساؤ  جند ان نطاق  يتحد
أن التشــــريعات الــــي جيــــ  امت ــــا  املصــــار   ــــا ال تتعلــــ  فقــــ  ابلتشــــريعات املصــــرفية بــــل متتــــد اىل  -

 التشريعات  ات الصلة و قواعد السلوك املهين.
/ 99سـتناد ألحنــا  املــاد  )( الصــادر  ابال1114/ 77أمـا علــ  وفـ  تعليمــات مراقبـة االمت ــا  رقـم )

ب( من قانون البنوك االردين فقد عرفت مراقبة االمت ـا  علـ  أهنـا)ه  ومليفـة مسـتقلة هـدفها التأكـد مـن 
امت ا  و سياسات  الداخلية جلمي  القوانن و االنظمة و التعليمات و االوامر و قواعد السلوك و املعايري و 

ن اجلهـــات الرقابيـــة االليـــة و الدوليـــة الـــي حتـــدد و تقيـــيم و تقـــد  املمارســـات املصـــرفية الســـليمة الصـــادر  عـــ
، ومن ه ا (5)النصح و االرشاد و تراق  و ترف  التقارير اىل جملس االدار  حو  مدى االمت ا  يف البنك.(

 -التعريف مينن أن نستنت  االمور االتية:
، اال ان هنــاك 1115ز  لســنة يبــدو واضــحا   ثــر هــ ا التعريــف ابلتعريــف املوضــوع مــن قبــل جلنــة اب -

مسألة ضرور  مراعا  قواعد السلوك و املعايري و املمارسات املصرفية السلبية سواء اكانت صادر  عن 
اجلهات االلية أ  الدولية، فضال  عـن اشـار  التعريـف أن مـة تقـارير يـتم رفعهـا اىل جملـس االدار  تيبـ  

 مدى امت ا  املصر .
مليفة االمت ا  يف املصار  عل  الرغم مـن انـ  اكـد علـ  اسـتقالليتها، اال أن م يبن التعريف شنل و  -

تعليمات مراقبة االمت ا  بينـت هـ ا الشـنل حيـ  نصـت علـ  أنـ  )للبنـوك يف ضـوء حجـم و تعقيـد 

                                                        
 -العــــدد ال الــــ  ،جملــــة الدراســــات املاليــــة و املصــــرفية ،االمت ــــا  يف املصــــار  و دوره يف االمت ــــا  ،موســــ  ســــلمان أ. بســــا  -7
 .24ص ،1127
 :كاالة االننلي ية ابللغة ورد الن  ،املصار  يف االمت ا  وومليفة لالمت ا  ابز  جلنة عن الصادر  الورقة من ال امن املبدأ -6

Principle 5: Independence(The bank’s compliance function should be independent.).  
/ 99) املـاد  ألحنـا  ابالسـتناد الصـادر ( 1114/ 77) رقـم االمت ـا  مراقبـة تعريفات من تعليمـات – املاد /اوال   -2الفقر / -5

 البنوك االردين. قانون من( ب



 
 

698 

 13 :العدد

 

تنظــيم ومليفــة االمت ــا  لــديها لتنــون علــ  شــنل وحــد  منفصــلة أو بت صــي  مــوملفن  –عمليا ــا 
، مبعـ  (4)ئرها امل تلفة م  مراعا  عد  وجود أي تعار  يف املها  املوكلة هلـم.(ملراقبة االمت ا  يف دوا

أن حجـــم املصـــر  وتعقيـــد العمليـــات املصـــرفية الـــي جيريهـــا يعنـــس مـــدى نشـــاط املصـــر  و الـــ ي 
 ابلطب  ينعنس عل  شنل ومليفة مراقبة االمت ا .

 ، جنــده م يُعرفهــا بــل عمــد اىل تعريــف و فيمــا يتعلــ  مبوقــف املشــرع العراقــ  مــن تعريــف مراقبــة االمت ــا
مراقـ  االمت ـا  حيـ  نـ  علـ  أنـ  )يعمـل علـ  تقيـيم مـدى التـ ا  املصـر  يف عملياتـ  املصـرفية اليوميـة 
ملتطلبـــات القـــوانن و التعليمـــات امل تصـــة و التأكـــد مـــن صـــحة هـــ ه السياســـات و االجـــراءات و جتنـــ  

املصـــر  اىل امل ـــاطر امل تلفـــة و ابلتعـــاون مـــ  الـــدوائر االخطـــاء و امل الفـــات الـــي مـــن شـــأهنا أن تعـــر  
 96( من قانون املصـار  رقـم 28( من املاد  )7التنفي ية االخرى يف املصر ، وجيري تعين  وف  الفقر  )

 -،ومينن استنتاج االمور االتية من ه ا التعريف:(3)،....(1116لسنة 
ر  وهـ  مراقبـة و تقيـيم مـدى امت ـا  املصـر  اكد التعريـف علـ  اهـم دور ملراقـ  االمت ـا  يف املصـا -

ابلقـوانن و التعليمــات، وهــو مــا نلمسـ  عنــد اطالعنــا علــ  موقــ  مصـر  الرشــيد العراقــ  الــ ي اكــد 
 ملتطلبـات اليوميـة املصـرفية عملياتـ  يف املصـر  التـ ا  مـدى من التأكد عل  عمل مراق  االمت ا  يف

 و السياســــات وكــــ لك املاليــــة الســــلطة و املركــــ ي البنــــك يصــــدرها الــــي التنظيميــــة واللــــوائح القــــوانن
ــــات االاســــبية واملعــــايري والتعليمــــات اإلجــــراءات  وقــــانون العامــــة الشــــركات وقــــانون ابز  جلنــــة ومتطلب
 لعمليــات االــدد  واملعياريــة القانونيــة النســ  و مبوجبهــا الصــادر  والتعليمــات األمــوا  غســل منافحــة
 جتنــ  و اإلجــراءات صـحة مــن التأكــد لغـر  ، وغريهــا القــانوين تيـاط واالح االســت مار أو االئتمـان

 .(8)املصر   أقسا  م  ابلتعاون و لك امل تلفة امل اطر إىل املصر  تعريب شأن  ما كل
م يتطر  املشرع العراق  اىل مبدأ استقاللية مراقبة االمت ا  يف املصار ،عل  الرغم مـن ان هـ ا املبـدأ  -

االمت ـا  و الـي تضـمن ملراقـ  االمتنـان عـد  التـدخل يف عملـ  مـن قبـل ابقــ   مـن اهـم مبـادي مراقبـة
ادارات املصــر  أو مــن قبــل جملــس إدار  الشــركة و االدار  العليــا فيــ . اال أن عــد   كــر هــ ا املبــدأ ال 
يعين اغفال  صاصٍة وان مصر  الرشيد قد اشـار اىل هـ ا املبـدأ عنـد بيـان اقسـا  املصـر  فـن  علـ  

 رقـم املصـار  قـانون مـن( 28) املـاد  مـن( 7) الفقـر  مبوجـ  تعيينـ  مت امت ـا  مراق  لمصر ان  )ل
، ولنــن يف الواقــ  العملــ  جنــد أن مبــدأ االســتقاللية م (9)مســتقلة.( ومليفــة هــ  و 1116 لســنة 96

  يؤخ  ب ، فعند زارتنا إلحدى فروع املصار  وجد  أن  قا  ابختيار احد موملفيـ  ألداء دور مراقـ
نلـف بـ  اصـال ، وهـو امـر يتنـاقب مـ  مبـدأ االسـتقاللية، ا  جيـ  أن ال 

ُ
االمت ا  فضال  عـن عملـ  امل

                                                        
 مـن( ب/ 99) املـاد  ألحنـا  ابالسـتناد الصـادر ( 1114/ 77) رقـم االمت ـا  مراقبـة املاد / رابعـا  مـن تعليمـات -6الفقر /  -4
 البنوك االردين. قانون

 .1116لسنة  96رقم  نفي  قانون املصار  العراق تسهيل ت 1121( لسنة 6من تعليمات رقم ) 32/املاد  -3
 .1/6/1124اخر زار  للموق   -متاح عل  املوق  االلنرتوين االة: ،املوق  الرمس  ملصر  الرشيد -8

http://rasheedbank.gov.iq/remot.htm 
 املصدر الساب . -9

http://rasheedbank.gov.iq/remot.htm
http://rasheedbank.gov.iq/remot.htm
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ينلف أبي اعما  تنفي ية لضمان استقاللية عمل  كمراق  امت ا ، وعلي  ندعو املشرع العراق  عند 
وندعو البنــك تنظــيم مراقبــة االمت ــا  يف املصــار  بتشــري  مســتقل، أن يــن  علــ  مبــدأ االســتقاللية،

 املرك ي العراق  اىل ضرور  مراقبة إعمال  يف املصار  و فروعها.
 املطلب الثاني: مسوغات مراقبة االمتثال يف املصارف

قـــد يتســـأ  الـــبعب عـــن املســـوغات الـــي تـــدف  اىل اســـتحداث ومليفـــة مراقبـــة االمت ـــا  يف املصـــار  ؟ 
 جلنــة ابز  او التشــريعات املقارنــة هــو جتنــ  لإلجابــة عــن هــ ا التســاؤ  جنــد أن املســو  االســا  ســواء يف

 - خمـــاطر عـــد  االمت ـــا ، او كمـــا عـــربت عنهـــا جلنـــة ابز  و التعليمـــات االردنيـــة ب)خمـــاطر االمت ـــا 
Compliance Risk حي  ن  املبدأ الساد  من مبادئ جلنة ابز  لالمت ا  و مراقبة االمت ـا  لسـنة ،)

ديــد و تقــومي عــد  االمت ــا  الــي يتعــر  هلــا املصــر ...(، علــ  أنــ  )دور ومليفــة االمت ــا  هــو حت 1115
ولقــد حاولــت جلنــة ابز  لالمت ــا  و مراقبــة عــد  االمت ــا  ببيــان خمــاطر االمت ــا  يف الورقــة الصــادر  عنهــا 

 أو قانونيـــة خمـــاطر هـــ  الورقـــة هـــ ه يفل االمت ـــا  خمـــاطرل تعبـــري تعريـــف مت)تعريـــف خمـــاطر االمت ـــا  أبنـــ  
 االمت ا  يف لفشلها نتيجة يعاين ورمبا البنك للسمعة خسار  أو املالية، املادية اخلسائر يمية،التنظ العقوابت
 األنشـطة علـ  تنطبـ  الـي السـلوك وقواعـد املعـايري، الصـلة  ات الـ اة والتنظـيم والقواعد واللوائح للقوانن
 .(21)(ل(.(واملعايري والقواعد لقوانن ،واالمت ا ل معا) املصرفية
( Compliance Riskفيما يتعل  بتعليمات مراقبة االمت ا  االردنية فقد عرفـت خمـاطر االمت ـا  )أما 

فنصـت علـ  اهنـا)ه  خمـاطر العقـوابت القانونيـة أو الرقابيـة،أو اخلسـائر املاديـة، أو خمـاطر السـمعة الـي قـد 
امـــر و قواعـــد الســـلوك و يتعـــر  هلـــا البنـــك جـــراء عـــد  االمت ـــا  للقـــوانن و االنظمـــة و التعليمـــات و االو 

 .(22)املعايري و املمارسات املصرفية السليمة(
أمــا املشــرع العراقــ ، فلــم يســت د  مصــطلح )خمــاطر عــد  االمت ــا (، بــل اســت د  مصــطلح )امل ــاطر 

من تعليمات تسهيل تنفي  قانون املصار  الي نصت عل  ان  )يعمل عل  تقييم  32امل تلفة( يف املاد  /
صــر  يف عملياتــ  املصــرفية اليوميــة ملتطلبــات القــوانن و التعليمــات امل تصــة و التأكــد مــن مــدى التــ ا  امل

صحة ه ه السياسات و االجراءات و جتن  االخطاء و امل الفات الي من شأهنا ان تعر  املصر  اىل 
ٍة وأن املشـرع امل اطر امل تلفة...(،دون أن يبن يض  تعريفا  لتلك امل اطر، وهـو أمـر ال يعـد عيبـا ، صاصـ

يف غايـة االتيــة،  ا  غـري معـين بوضـ  التعريفــات، اال أن توضـي  املقصـود ابمل ــاطر و حتديـد نطاقهـا يعــد امـر 
صاصــٍة و أن مراقبــة االمت ــا  ال تعــ  بنــل امل ــاطر و امنــا يتحــدد نطاقهــا ابألمــور االتيــة علــ  وفــ  ورقــة 

                                                        
 ابالة: 1115يف ورقة العمل الصادر  عن جلنة ابز  لالمت ا  و مراقبة االمت ا  لسنة  يفورد التعر  -21
 The expression “compliance risk” is defined in this paper as the risk of legal or) 

result of its failure to comply with laws, regulations, rules, related self-regulatory organization 
standards, and codes of conduct applicable to its banking activities (together, “compliance 

laws, rules and standards).)”) 
 مـن( ب/ 99) املـاد  ألحنـا  ابالسـتناد الصـادر ( 1114/ 77) رقـم االمت ا  مراقبة املاد / أوال  من تعليمات -1/ الفقر  -22

 .االردين نوكالب قانون
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ت ـا  و تعليمـات مراقبـة االمت ـا  االردنيـة و تعليمـات العمل الصادر  عن جلنـة ابز  لالمت ـا  و مراقبـة االم
 -تسهيل تنفي  قانون املصار  العراقية:

خمـــاطر العقـــوابت القانونيـــة، املرتتبـــة علـــ  عـــد  االمت ـــا  للقـــوانن و التعليمـــات و االنظمـــة و قواعـــد  -
علـــ   الســـلوك املهـــين و التشـــريعات  ات الصـــلة كقـــوانن منافحـــة غســـل االمـــوا  و متويـــل االرهـــاب

 سبيل امل ا .
خماطر اخلسائر املالية، من الطبيع  أن عد  امت ا  املصر  للتشريعات و قواعد السلوك املهين يؤدي  -

اىل زاد  عمليـــات االحتيـــا  مـــن قبـــل املـــوملفن وازداد املمارســـات غـــري املشـــروعة مـــن قبـــل العمـــالء  
يـة الـي اوجبهـا القـانون علـ  كتقدمي الرش  للحصو  عل  قر  مصريف دون تقدمي الضما ت الناف

سبيل امل ا ، االمر ال ي يؤدي اىل تعر  املصر  اىل عقوابت قانونية قد تصل اىل ايقا  املصر  
 عن ممارسة انشطت  أو اىل فر  غرامات مالية علي ، االمر ال ي يؤدي اىل احلا  خسائر مالية ب .

سمعة التجاريـة الـي تعـد اهـم مرتن اتـ ، من املعرو  ان اي عمل جتاري يقو  عل  ال خماطر السمعة، -
ففقـــدان الســـمعة التجاريـــة للمصـــر  بســـب  عـــد  امت الـــ  للتشـــريعات يـــؤدي اىل ضـــعف ال قـــة بـــ  و 
ابلعمليـــات املصـــرفية الـــي يقـــو   ـــا، االمـــر الـــ ي يـــنعنس بـــدوره علـــ  ضـــعف اقبـــا  العمـــالء علـــ  

 املصر  بسب  العقوابت القانونية املفروضة علي .
  -فأن مراقبة االمت ا  ال تع  بنل من امل اطر االتية:وابلتايل 

القسم االو  من قانون البنك املرك ي  -2امل اطر االئتمانية، عر  املشرع العراق  االئتمان يف املاد / -
أبنـ  )دفــ  أي مبلـو مــايل أو االلتــ ا  بـدف  أي مبــالو ماليـة يف مقابــل حــ   1116لســنة  54العراقـ  

عـــة و املتـــأخر  ودفـــ  الفائـــد  و ايـــة مبـــالو مســـتحقة اخـــرى املبـــالو االصـــلية ســـواء ســـداد املبـــالو املدفو 
اكانت مضمونة أ  غري مضمونة، ابإلضافة اىل ح  مد فرت  استحقا  الدين و اصدار اية ضما ت 
و شراء ضمان اي دين أو ايـة مبـالو ماليـة ينـون مـن شـأن  سـداد الفائـد  أمـا بشـنل مباشـر أو عـن 

 خمفب.(.طري  سعر شراء 
ابنـ  )دفـ  مبلـو مـن املـا   15املـاد   -يف الفقـر /أ 1111لسنة  18يف حن عرف  املشرع االردين رقم 

من البنك اىل العميل مقابل ح  اسرتداده م  فوائده و اي مسـتحقات اخـرى عليـ  واي ضـمان او كفالـة 
 او تعهد يصدره البنك.(.

تقو  عل  مدى ال قة ابلعميل و ابلضما ت املقدمة  فاالئتمان املصريف احدى العمليات املصرفية الي
من قبل ، اال ان االئتمـان ال ولـو مـن خمـاطر عـد  السـداد و الـي تتصـف ابالحتماليـة و الـي يطلـ  عليهـا 

، وامل ــاطر (21)امل ــاطر االئتمانيــة، و الــي تــ داد وتقــل بصــور  طرديــة مــ  الضــما ت املقدمــة مــن العميــل

                                                        
. د. حممـد فريــد 216ص  ،1117 ،دار وائــل للنشـر و التوزيــ  ،إدار  البنـوك ،مؤيــد عبـد الــرين ،حســن احلسـيين د. فـالح -21
دون  كــر ســنة  ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهر  ،نظريــة املهنــة التجاريــة( –نظريــة العمــل التجــاري  –مقــدمات )القــانون التجــاري ،العــريين
 .27ص  ،الطب 
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ت أبهنا )خماطر الي تنشأ بسب  عد  السداد ابلنامل و يف الوقت االدد مما ينت  عنها االئتمانية الي ُعرف
و ُعرفــت ايضــا  ابهنا)احتمــا  عــد  مقــدر  املقــرت  مــن ســداد القــر  و اعبائــ  وفقــا  ، (27)خســار  ماليــة.(

ر عــد  ، و وــرج هــ ا النــوع مــن امل ــاطر مــن نطــا  خمــاط(26)للشــروط املتفــ  عليهــا عنــد فــتح االئتمــان.(
 االمت ا  ا ا م ينن وقوع تلك امل اطر اىل عد  الت ا  املصر  ابلتشريعات املصرفية.

بعب امل اطر التشغيلية، مينن تعريف امل اطر التشـغيلية أبهنـا )هـ  اخلسـائر النامجـة عـن اخفـا  أو  -
ث عــــد  كفايــــة االجــــراءات الداخليــــة و العنصــــر البشــــري و االنظمــــة لــــدى البنــــوك أو نتيجــــة ألحــــدا

خارجية، و تشمل ه ا التعريف امل اطر القانونية، ولنن  ال يشمل خماطر اسرتاتيجية البنك و خماطر 
، ومـــن ضـــمن خمـــاطر التشـــغيلية تعطـــل العمـــل و اخفـــا  النظـــا  و االضـــرار ابألصـــو  (25)الســـمعة.(

 املادية للمصر ، فه  خماطر ال تدخل ضمن خماطر عد  االمت ا .
 ا  مراقب االمتثال في المصار المبحث الثاني: شروط و مه

بعــد أن   نــا يف تعريــف مراقبــة االمت ــا  يف املصــار  و مســوغا ا علــ  وفــ  جلنــة ابز  و التشــريعات 
املقارنة، سنحاو  أن نبن أهم الشروط الي جي  ان تتـوفر فـيمن يـدير ومليفـة مراقـ  االمت ـا  يف املطلـ  

لــي قرر ــا الورقــة الصــادر  عــن جلنــة ابز  و التشــريعات االو ، يف حــن سن صــ  املطلــ  ال ــاين ملهامــ  ا
 -املقارنة يف املطل  ال اين و كاالة:

 املطلب االول: شروط مراقب االمتثال يف املصارف
ال يــتم تعــن مراقــ  االمت ــا  الــ ي ينــون مســؤوال  عــن مراقبــة االمت ــا  يف املصــار  مــا م تتــوفر فيــ  

 الومليفة املسؤو  عنها. شروط معينة، تضمن قدرت  عل  ادار 
، جنـــد أن املبـــدأ 1115فبالنســـبة اىل الورقـــة الصـــادر  عـــن جلنـــة ابز  لالمت ـــا  وومليفـــة االمت ـــا  لســـنة 

ال امن منها ن  عل  أن  )جي  أن تتوفر يف املوملفن ال ين ينف ون مسـؤوليات الومليفـة التأهيـل و اخلـرب  
، ويبـدو أن هـ ا املبـدأ قـد (24)يـ  واجبـا م بنفـاء .(و اخلصائ  الش صـية و املهنيـة الـي متنـنهم مـن تنف

                                                        
 .236،ص 1111 والتوزي  ،عمان، للنشر الورا  مؤسسة االئتماين، والتحليل املصريف االئتمان إدار  ال بيدي، حممود ي   -27
 .666،،ص 1111القاهر ، العربية، النهضة دار ال انية، الطبعة: التجارية البنوك إدار  الرين، عبد مصطف  ابتهاج -26
ورقة عمل بشأن متطلبـات رأ  املـا  الـالز  ،2وحد  تطبي  مقررات ابز   ،و التفتيش قطاع الرقابة -البنك املرك ي املصري -25

 .2ص،ملقابلة خماطر التشغيل
 :71/7/1124اخر زار  للموق  يف ،متاح عل  املوق  االلنرتوين االة

http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/4EEE6271-CAC8-4028-80FF-
0C10D53E3805/1351/OperationalRiskDiscussionPaper_Ar.pdf 

طر التشـغيلية ادار  امل ـا ،و ثـرا سـعيد ،و لالطالع اك ر يف موضوع خماطر التشغيل مينن االطالع علـ   ـ  الحـال  بـو عبـديل
. متــاح علــ  1125ســنة  ،7العــدد ،اجمللــة اجل ائريــة للتنميــة االقتصــادية،دراســة لعينــة مــن البنــوك التجاريــة يف اجل ائر -يف البنــوك التجاريــة

 .71/7/1124اخر زار  للموق  يف  -املوق  االلنرتوين االة:
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10125/1/AERD0309.pdf 

 الن  ورد ابللغة االننلي ية كاالة: ،من الورقة الصادر  عن جلنة ابز  لالمت ا  وومليفة االمت ا  يف املصار  املبدأ ال امن -24
(Principle 8: Relationship with Internal Audit The scope and breadth of the activities of the 

compliance function should be subject to periodic review by the internal audit function.)  

http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/4EEE6271-CAC8-4028-80FF-0C10D53E3805/1351/OperationalRiskDiscussionPaper_Ar.pdf
http://www.cbe.org.eg/NR/rdonlyres/4EEE6271-CAC8-4028-80FF-0C10D53E3805/1351/OperationalRiskDiscussionPaper_Ar.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10125/1/AERD0309.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10125/1/AERD0309.pdf
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رك  عل  ضرور  توفر السمات الش صية و املهنية يف مجي  موملف  مراقبة االمت ا  بغب النظـر عـن كونـ  
 الش   املسؤو  عن مراقبة االمت ا  أو املوملفن العاملن مع .

املــوملفن الــ ين ينفــ ون مســؤوليات أن يتــوفر يف  -امــا التعليمــات االردنيــة، فلقــد نصــت علــ  أنــ  )ي
املـؤهالت و اخلـرب  و الصـفات الش صـية و املهنيـة الـي متنـنهم مـن  -2 -ومليفة مراقبة االمت ا  مـا يلـ :

الفهم السليم للقوانن و القواعد و املعايري الواج  عل  البنك االمت ا  هلا و  -1تنفي  واجبا م بنفاء . 
مواكبــة التطــورات الــي تطــرأ علــ  القــوانن و القواعــد و املعــايري  -7 ثــريات  لــك علــ  عمليــات البنــك. 

، وم ميي  املشرع االردين (23)الواج  عل  البنك االمت ا  هلا و لك من خال  التعلم و التدري  املستمر.(
ايضـا  بــن املوملــف الــ ي يـرأ  ومليفــة مراقــ  االمت ــا  واملــوملفن العـاملن معــ ، يف ضــرور  تــوفر الصــفات 

ش صية و املهنية، والقدر  عل  فهم القوانن امل تصة ابألعما  املصرفية و القوانن  ات الصـلة، فضـال  ال
 ها ابلقوانن.ن مواكبة التطورات الي يتم اجراؤ ع

و املشرع العراق ،هو االخر قد حدد الشروط الواج  توافرها يف مراق  االمت ا  يف تعليمات تسهيل 
( 7،حي  نصت عل  ان  ).... و جيري تعين  وف  الفقـر )1116( لسنة 96) تنفي  قانون املصار  رقم

، علـ  أن يقـو  جملـس إدار  املصـر  اجملـاز 1116( لسـنة 96( مـن قـانون املصـار  رقـم )28مـن املـاد  )
أن تنــون لديــ  اهليــة قانونيــة وأن ينــون  -أ -بتعيــن موملــف مراقــ  االمت ــا  للمصــر  ابلشــروط االتيــة:

أن ال ينـون  -أن تنون لدي  النفـاء  و اخلـرب  الـي تتطلبهـا العمليـات املصـرفية. ج -. بش صا  صاحلا  
أن ينـون مقيمـا  يف العـرا   -ش صا  ادارا  أو موملفا  لدى مصر  اخر أو مديرا  مفوضا  ملصـر  اخـر. د

 –  /اثنيا  ج( من الفقر  -،ويبدو أن املشرع العراق  قد ن  يف )ب(28)وان ينون متفرغا  لعمل املصر .(
ـــ  قـــانون املصـــار  رقـــم  32املـــاد / تتعلـــ  بشـــروط مراقـــ   1116لســـنة  96مـــن تعليمـــات تســـهيل تنفي

ينون لدي  اطالع و تفهم متنامل للقوانن  -االمت ا  ال مبها  مراق  االمت ا ، الي نصت عل  أن  )ب
باشر  وال يشرتط أن ينون قانونيا . و التعليمات الي يصدرها البنك املرك ي و القوانن  ات العالقة غري امل

ينــون لديــ  اطــالع علـــ  اخلــدمات املصــرفية يف العــرا  و انســـجاما مــ  متطلبــات االقتصــاد العراقـــ   -ج
املــاد / اثنيــا  و املتعلقــة  –ج( مــن الفقــر  /اثنيــا  -جعــل كــل مــن )ب املتطــور .(، لــ ا نــدعو املشــرع العراقــ 
 املتعلقة بتعريف مراق  االمت ا  و شروط تعين . 32املاد  /  –ال  مبها  مراق  االمت ا  اىل الفقر  / او 

لســـمات وعمومـــا  نـــدعو جملـــس ادار  املصـــر  القيـــا  بتعيـــن مراقـــ  االمت ـــا  بشـــرط أن تتـــوفر لديـــ  ا
وقدر  ادار  التواصل واحلدي  م  ابق  موملف  اقسا  املصر ، صاصٍة وان دوره يتم ـل  الش صية كالباق 

 املصر  بنل اقسام  للتشريعات و قواعد السلوك املهين. مبراقبة امت ا 

                                                        
 مــن( ب/ 99) اد املــ ألحنــا  ابالســتناد الصــادر ( 1114/ 77) رقــم االمت ـا  مراقبــة املــاد / اثنيــا  مــن تعليمــات -4الفقـر / -23
 .االردين البنوك قانون

 .1116( لسنة 96لتسهيل تنفي  قانون املصار  رقم ) 1121( لسنة 6رقم ) من تعليمات 32املاد /  -ر /اوال  الفق -28
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ونــدعو املشــرع العراقــ  أن يشــرتط يف مراقــ  االمت ــا  أن ينــون قانونيــا ، صاصــٍة وان دوره هــو مراقبـــة 
االمت ــا  للتشــريعات املصــرفية و التشــريعات  ات الصــلة، فالبــد أن تتــوفر لديــ  اخلــرب  القانونيــة فضــال  عــن 

،كأن يشـرتط فيـ  حصـول  علـ  االقـل علـ  شـهاد  اوليـة يف القـانون، وتنـون لديـ  خـرب  يف اخلـرب  املصـرفية
 جما  القانون و العمل يف جما  املصار  مد  ال تقل عن ثالث سنوات.

ونــدعو البنــك املركــ ي العراقــ  أن يقــو  إبعــداد دورات مت صصــة يف جمــا  مراقبــة االمت ــا ، تــدار مــن 
ستعانة صربات اجنبية يف ه ا اجملـا ،  يـ  ال ي سـمح للمصـر  بتعيـن اش اص خمتصن،وال ضري من اال

 مراق  االمت ا  ما م ينن قد اجتاز ه ه الدور  بنجاح،  صول  عل  شهاد  مراق  االمت ا .
 مهام مراقب االمتثال يف املصارف :املطلب الثاني

نــة ابز  لالمت ــا  و ومليفــة مراقبــة يضــطل  مراقــ  االمت ــا  مبهــا  معينــة، قرر ــا الورقــة الصــادر  عــن جل
 ، والتشريعات املقارنة.1115االمت ا  يف املصار  لسنة 

املصــــار  لســــنة  يف االمت ــــا  مراقبــــة ومليفــــة و لالمت ــــا  ابز  جلنــــة عــــن الصــــادر  فبالنســــبة اىل الورقــــة
قبـة خمـاطر ، فقد نصت يف املبـدأ السـاد  علـ  أنـ  )دور ومليفـة االمت ـا  هـو حتديـد و تقـومي و مرا1115

االمت ا  الي يتعر  هلا املصر ، وتقدمي النصح ورف  التقارير اىل االدار  العليا و جملس االدار  حو  ه ه 
  -،وب لك فإن مهمة مراق  االمت ا  الي متنن  من اداء دوره يف مراقبة االمت ا ، ترتك  يف:(29)امل اطر.(

 م .حتديد وتقييم عمل جملس ادار  املصر  و ابق  اقسا -
عل  اهنا )ومليفـة تقـو   ـا السـلطة امل تصـة بقصـد التحقـ  مـن  -بصور  عامة-الرقابة و الي تُعر   -

، و الرقابــة الــي يقــو   ــا (11)أن العمــل يســري وفقــاُ ل هــدا  املرســومة بنفــاء  و يف الوقــت االــدد.( 
يف املصــر  فضــال  عــن  مراقــ  االمت ــا   ــد  اىل معرفــة مــدى التــ ا  جملــس االدار  و االدار  العليــا

ابق  اقسا  املصر  ابلسياسات و االجراءات الي يضعها املصـر  مـن جهـة والتشـريعات مـن جهـة 
 اخرى.

عل  اهنا )الرأي ال ي يبدى اىل ش   ما  –بصور  عامة  -تُعر  ابلنصيحة  ،النصيحة و االرشاد -
شـــ ء مـــا بعـــد  القيـــا  أبي  بشـــأن مـــا جيـــ  أن يفعـــل، وهـــ ا الـــرأي أو التوصـــية امـــا القيـــا  بعمـــل أو

، فهــــو ملـــ   بتقــــدمي النصـــح و االرشــــاد ســـواء جمللــــس إدار  (12)ون .( ملســـاعد  اخـــر بتوجيهــــ  يف شـــؤ 

                                                        
 :والن  ورد ابللغة االننلي ية كاالة ،1115عن جلنة ابز  عن االمت ا  وومليفة االمت ا  يف املصار  لسنة  الورقة الصادر  -29
(Principle 7: Compliance function responsibilities The responsibilities of the bank’s compliance 

function should be to assist senior management in managing effectively the compliance risks faced by 
the bank. Its specific responsibilities are set out below. If some of these responsibilities are carried out 

by staff in different departments, the allocation of responsibilities to each department should be clear.).  
 .239ص  ،2936 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،االدار  العامة فؤاد العطار، مبادئ -11
12- Jean – Yves Beraudبعنـوان واجـ  النصـيحة علـ  عـات  موثـ  العقـود  ، رسـالة ابريـسNotaires، نقـال  عـن  ،21ص

ص  ،2993 ،دار النهضــة العربيــة لتشــييد، الطبعــة االوىل، القــاهر ،االلتــ ا  ابلنصــيحة يف نطــا  ا ،د. ايــد عبــد التــواب حممــد  جــت
24. 
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املصر  أو لباق  املوملفن العاملن في  من احل التطبيـ  االم ـل للتشـريعات و قواعـد السـلوك املهـين 
 وغريها.

ن التشــريعات املقارنــة الــي نظمــت مهــا  مراقــ  رفــ  التقــارير اىل اجلهــة امل تصــة، وهــو مــا نلتمســ  مــ -
 االمت ا ، الي م تقتصر عل  تلك املها  فق ، بل اضافت مها  اخرى كما سنرى.

 -2فبالنســــبة اىل تعليمــــات مراقبــــة االمت ــــا  االردنيــــة، فقــــد حــــددت تلــــك املهــــا  فنصــــت علــــ  أنــــ  )
تقدمي النصح  -1مت ا  الي يواجهها البنك. مساعد  االدار  التنفي ية و موملف  البنك يف ادار  خماطر اال

ت ويـد جملـس  -7لإلدار  التنفي ية حو  القوانن و االنظمة و املعايري املطبقة و اي تعديالت تطرأ عليها. 
االدار  ابلنتـــائ  الـــي يـــتم التوصـــل اليهـــا يف حـــا  حـــدوث خـــر  لقـــانون معـــن أو سياســـات معينـــة ووضـــ  

تقيـيم  -6يـة بنسـ ة عنهـا.  اطر املرتتبة عل   لك و ت ويـد االدار  التنفي التوصيات الالزمة للحد من امل
مة اجراءات و ارشادات االمت ا  اخلاصة ابلبنك، و تتب  أي قصور يتم اكتشاف  فيها، وصياغة مدى مالء

تعريــف و توثيــ  و تقيــيم خمــاطر االمت ــا  املتصــلة أبنشــطة  -5االقرتاحــات املناســبة ال جــراء التعــديالت. 
البنك وفقا  ألسس مدروسة مسبقا  مبا يف  لك خماطر االمت ا  املرتبطة بتطوير أو استحداث منت  مصريف 

ت قيف املوملفن حو  مواضي  االمت ـا  و إعـداد إرشـادات منتوبـة  ـ ا اخلصـوص م ـل وضـ   -4جديد.
و دليــــل  –دليــــل لالمت ــــا  يتناســــ  مــــ  حجــــم و طبيعــــة و تعقيــــد عمليــــات البنــــك و تنظيمــــ  الــــداخل  

التأكــــد مــــن التقيــــد بسياســــة مراقبــــة االمت ــــا   -3إرشــــادات املمارســــة العمليــــة و مي ــــا  الســــلوك املهــــين. 
املوضوعة و لك من خال  إجراء االختبارات و رف  التقارير جمللس االدار  أو اللجنة املنب قة عن  و نس ة 

 ا  و االختبارات الي مت اجراؤهـا خـال  فـرت  اىل االدار  التنفي ية  ي  تتضمن التقارير تقييم خماطر االمت
التقريـر و امل الفـات و جوانـ  القصـور الـي مت النشـف عنهـا و االجـراءات التصـحيحية الـي مت اختا هـا. 

( اعـاله.( 3-2وض  بر م  امت ا  لدد االنشطة و املها  امل ط  هلا و املشار اليها يف البنود من ) -8
مراقبة االمت ـا  اىل املهـا  الـي نصـت عليهـا الورقـة الصـادر  عـن جلنـة ابز   ، وب لك اضافت تعليمات(11)

مهــا  اخــرى تتم ــل بـــ قيف املــوملفن يف كــل اقســا   1115ابالمت ــا  وومليفــة االمت ــا  يف املصــار  لســنة 
املصــر  بضــرور  االمت ــا  لتجنــ  خمــاطر عــد  االمت ــا  مــن خــال  اعــداد ارشــادات أو دليــل علــ  وفــ  

ر  ومدى اتساع العمليات املصرفية الي يؤديها، فضال  عن  لك اوكل ملراق  االمت ـا  بوضـ  حجم املص
 من املاد /اثل ا . 3-2بر م  امت ا  من خالل  يتم تنفي  املها  الوارد  يف الفقرات من 

 ــا  يتــوىل مراقــ  االمت –أمـا املشــرع العراقــ ، فلقـد حــدد مهــا  مراقــ  االمت ـا  فــن  علــ  أنــ  )اثنيـا  
مراقــ  االمت ــا  مســؤو  عــن مــدى التــ ا  املصــر  بقــرارات جملــس االدار  و السياســات  -أ-املهــا  االتيــة

الداخلية إضافة اىل االجراءات املقرر  مبوج  القوانن، و التعليمات الـي يصـدرها البنـك املركـ ي العراقـ ، 
 للقـوانن متنامـل تفهـم و عاطـال لدي  ينون -ب ولضر اجتماعات جملس إدار  املصر  بصفة مراق .

                                                        
 املــاد  ألحنــا  ابالســتناد الصــادر ( 1114/ 77) رقــم االمت ــا  مراقبــة تتعليمــا -مهــا  مراقــ  االمت ــا   – املــاد / اثل ــا   -11

 .االردين البنوك قانون من( ب/ 99)
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. قانونيا   ينون أن يشرتط وال املباشر  غري العالقة  ات القوانن و املرك ي البنك يصدرها الي التعليمات و
 العراقـــ  االقتصــاد متطلبــات مــ  انســـجاما و العــرا  يف املصــرفية اخلــدمات علـــ  اطــالع لديــ  ينــون -ج

النظمة و التعليمات املتعلقة ابلنشـاط املصـريف ومـن املمنـن أن التعر  عل  مجي  القوانن و ا -املتطور  د
يشــمل  لــك متطلبــات قــد ال تظهــر عالقا ــا املباشــر  ابلنشــاط املصــريف و العمليــات املصــرفية و يســتطي  

مراجعـــة السياســـات و  -القســـم القـــانوين يف املصـــر  تقـــدمي مســـاند  ملراقـــ  االمت ـــا  يف هـــ ه املهمـــة. ه
ت االدار  العليا املتعلقة بنشاط املصر  و حتديد مدى انسجامها م  القوانن و اللوائح االجراءات و قرارا

اقــــرتاح السياســــات و االجــــراءات  -و التعليمــــات التنظيميــــة امل تصــــة و تقــــدمي املالحظــــات يف شــــأهنا. و
رفية بنـاءا  الالزمة للعمليـات املصـرفية اجلديـد  أو حتـدي  السياسـات و االجـراءات السـابقة للعمليـات املصـ
مراجعـة  -عل  متطلبات تطور النشاط املصريف و عالقات املصر  و اقرارها مـن جملـس إدار  املصـر . ز

االجـــراءات الـــي تتبعهـــا االدارات امل تلفـــة يف املصـــر  و التأكـــد مـــن انســـجامها مـــ  القـــوانن و االنظمـــة 
متابعـــــة االحنرافـــــات و تقـــــدمي امل تصـــــة و تقـــــومي مـــــدى مالءمـــــة االجـــــراءات و التوجيهـــــات الداخليـــــة، و 

رفـــ  تقـــارير فصـــلية اىل كـــل مـــن االدار  العليـــا و اىل املديريـــة العامـــة  -املقرتحـــات ملعاجلتهـــا و حتســـينها. ج
ملراقبة الصريفة و االئتمـان يف البنـك املركـ ي حـو  االحنرافـات املنتشـفة تتضـمن االقرتاحـات و االجـراءات 

ا يف املستقبل و االحتفاع بنس ة منها يف ملفاتـ  تنـون خاضـعة الالزمة للتصحيح من اجل تاليف تنراره
اقــرتاح دورات تدريبيــة حــو  السياســات املوضــوعة و االجــراءات  –ملراجعــة البنــك املركــ ي عنــد طلبهــا. ط 

الي جي  أن تتب  و التأكيد عل  ضرور  االلت ا   ا من العاملن املوجودين بشـنل عـا  و العـاملن اجلـدد 
إعداد قائمة ابملنتجات و اخلدمات املصـرفية و جمـاالت العمـل ممـا يسـاعد يف حتديـد  -ي  بشنل خاص.

تنظيم النشاطات و  –مجي  جماالت العمل الي م يتم تغطيتها سابقا و ابلتعاون م  االدارات امل تلفة. ك 
نـن أن يـتم  لـك عـن اخلدمات املصرفية مبا يقابلها من متطلبات قانونية و تعليمات متعلقة  ا و مـن املم

، (17)طري  حتديد القانون الواج  التطبي  ومن مث وض  االعما  و اخلدمات املصرفية الي تندرج حتتها.( 
وحسنا  فعل املشرع العراق  حينما وس  من مها  مراق  االمت ـا  كمـا فعـل التشـري  االردين املتعلـ  مبراقبـة 

 االمت ا .
 االمتثال بمراقبة ر  واداته العلياالمص ادار  مجلس المبحث الثالث: دور

يعـــد بيـــان دور جملـــس إدار  املصـــر  و إدارتـــ  العليـــا صصـــوص مراقبـــة االمت ـــا ، مـــن االمـــور الـــي مـــن 
الواج  التعر  هلا، وعليـ  سـنحاو  بيـان دور جملـس ادر  املصـر  و االدار  العليـا )او االدار  التنفي يـة( 

  -طلبن اآلتين، وكاالة:االمت ا ، و لك يف امل للمصر  مبراقبة

                                                        
 .1116لسنة  96تسهيل تنفي  قانون املصار  رقم  1121لسنة 6من تعليمات رقم  32املاد /  -17
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 املطلب االول: دور مجلس ادارة املصرف بمراقبة االمتثال
، العالقــة بــن 1115بينــت الورقــة الصــادر  عــن جلنــة ابز  املتعلقــة ابالمت ــا  و ومليفــة االمت ــا  لســنة 

ت يف مراقبة االمت ا  بوصفها ومليفة مسـتقلة يف املصـار  واحـدى اقسـامها و جملـس ادار  املصـر ، فنصـ
املبــدأ االو  علــ  أنــ  )يتحمــل جملــس االدار  مســؤولية االشــرا  علــ  ادار  خمــاطر االمت ــا  يف املصــر ، 
وعلي  املصادقة عل  سياسة االمت ا ، مبا فيها املي ا  أو اية وثيقة رمسية اخرى تنشأ مبوجبهـا ومليفـة دائمـة 

علـــ  االقـــل لسياســـة االمت ـــا  يف  لالمت ـــا . كمـــا و جيـــ  علـــ  اجمللـــس أو احـــدى جلانـــ  مراجعـــة ســـنوية
، ومـن هـ ا الـن  (16)املصر  و كيفية تطبيقها لتقومي كيفية ادار  املصر  خلطر عـد  االمت ـا  بفعاليـة.( 

يبدو أن دور جملس ادار  املصر  ال ي يعتل  اهلينل التنظيم  للمصـر ، يف مراقبـة االمت ـا  يرتكـ  علـ  
 -املسائل االتية:

 يعد اجلهة املشرفة عل  ادار  خماطر عد  االمت ا  يف املصر . أن جملس ادار  الشركة -
ينون جملس ادار  املصر  مسؤوال  عن املصادقة عل  سياسة االمت ا  الي  د  اىل تطبي  االمت ا   -

 االم ل للتشريعات املصرفية  ات الصلة.
ا  ملواكبـة التطـورات يف ينون جملس ادار  املصـر  ابملراجعـة سـنوية علـ  االقـل لسياسـة مراقبـة االمت ـ -

عمل املصار  و التعديالت الي مينن أن تطرأ عل  التشريعات، أو أن تفو  ه ه املهمـة اىل جلنـة 
 منب قة منها، دون أن حتدد عدد افراد ه ه اللجنة او شروط عضويتهم.

نـة ابز  لسـنة أما فيما يتعل  بتعليمات مراقبة االمت ا  االردنيـة، فيبـدو أنـ  قـد  ثـرت مبـا صـدر عـن جل
اعتمــاد سياســة مراقبــة االمت ــا ، وتقيــيم درجــة الفعاليــة  -2جملــس االدار : -، فنصــت علــ  أنــ  )أ1115

الي يدير  ا البنك ل خماطر االمت ا ل مر  واحد  يف السنة عل  االقل و مراجعتها عند إجراء أي تغيريات 
و  بتنليف جلنة منب قة عن  تتوىل ه ه املهمة. اسة و ل  أن يقيمراقبة و متابعة تطبي  ه ه الس -1عليها. 

اختـــا  التـــدابري لتع يـــ  قـــيم االســـتقامة و املمارســـة املهنيـــة الســـليمة داخـــل البنـــك ابلشـــنل الـــ ي جيعـــل  -7
 .(15)االمت ا .( ا  االمت ا  ابلقوانن و االنظمة و التعليمات و االوامر و املعايري املطبقة هدفا  اساسيا  واجب

ملصـر  علـ  وفـ  تعليمـات مراقبـة االمت ـا  جتـاه البنـك املركـ ي االردين ابلت امـات حمـدد ، ه ا ويلتـ   ا
عل  البنك ت ويد البنك املرك ي بسياست  املعتمد  من قبـل جملـس االدار  عنـد  -2حي  نصت عل  أن  )

سياسـة  يـتم اعتمـاد -1بـدء العمـل  ـ ه التعليمـات و عنـد إجـراء أي تعـديالت عليهـا و عنـد كـل تقيـيم. 

                                                        
 و الن  ابللغة االننلي ية ورد كاالة: ،من الورقة املقدمة من جلنة ابز  لالمت ا  و مراقبة االمت ا  املبدأ االو  -16

Principle 1) 
The bank’s board of directors is responsible for overseeing the management of the  

bank’s compliance risk. The board should approve the bank’s compliance policy  
including a formal document establishing a permanent and effective compliance 

function. At least once a year, the board or a committee of the board should assess 
the extent to which the bank is managing its compliance risk effectively.).. 

 الصــادر ( 1114/ 77) رقــم االمت ــا  مراقبــة مــن تعليمــات –ة مســؤوليات جملــس االدار  و االدار  التنفي يــ – املــاد / اثنيــا   -15
 .االردين البنوك قانون من( ب/ 99) املاد  ألحنا  ابالستناد
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مراقبة االمت ا  للبنوك االجنبية العاملة يف اململنة و اية تعديالت عليها من قبل املدير االقليم  يف االردن 
جيـ  ت ويـد  -7و رئيس مراقبة االمت ا  للمجموعة علـ  أن يـتم عرضـها علـ  جملـس إدار  البنـك الحقـا . 

المت ـــا  و أيـــة تغيـــريات تطـــرأ عليهـــا يف البنـــك املركـــ ي أبمســـاء و مـــؤهالت و خـــربات و رئـــيس و مـــوملف  ا
تنظــيم ومليفــة االمت ــا  لــديها لتنــون علــ  شــنل  –للبنــوك يف ضــوء حجــم و تعقيــد عمليا ــا  -6حينــ . 

وحـــد  منفصـــلة أو بت صـــي  مـــوملفن ملراقبـــة االمت ـــا  يف دوائرهـــا امل تلفـــة مـــ  مراعـــا  عـــد  وجـــود أي 
لت ا  ابلقوانن و التعليمـات السـارية يف مجيـ  املنـاط  الـي عل  البنوك اال -5تعار  يف املها  املوكلة هلم. 

متار  فيها انشـطتها كمـا جيـ  أن ينـون تنظـيم و بنـاء ومليفـة االلتـ ا  و مسـؤوليا ا متسـ  مـ  املتطلبـات 
، من النصوص السابقة جند أن جملس ادار  املصر  يلت   جبملة من االلت امـات (14)التنظيمية و القانونية.(

 -الة:تتم ل اب
 االلت ا  ابعتماد سياسة مراقبة االمت ا ، فضال  عن الت ام  بتقييم تلك الساسة ومدى فعاليتها. -
 االلت ا  مبراقبة الية تطبي  سياسة االلت ا  املعتمد  من قبل . -
 االلت ا  بتع ي  قيم االستقامة و املمارسة املهنية السليمة لتطبي  مبادئ مراقبة االمت ا  يف املصر . -
االلت ا  بت ويد البنك املرك ي االردين بسياسة مراقبة االمت ا ، عند اعتمادها مـن قبـل املصـر  و عنـد  -

اجــراء تعــديل علــ  هــ ه الساســة، وهــو التــ ا  اســا  صاصــٍة و أن البنــك املركــ ي يعــد اجلهــة الرقابيــة 
 العليا.

العاملــة يف االردن و التعــديالت االلتــ ا  ابعتمــاد سياســة مراقبــة االمت ــا  ابلنســبة للمصــار  االجنبيــة  -
 الي تطرأ عليها.

االلتـ ا  بت ويــد البنــك املركـ ي االردين أبمســاء رئــيس و مــوملف  مـراقيب االمت ــا ، واملــؤهالت و اخلــربات  -
الي يتمتعـون  ـا، فضـال  عـن الت امـ  إببـال  البنـك املركـ ي أبي تعـديل يطـرأ علـ  االمسـاء املـ ود  مـن 

 قبل  مسبقا .
  جبعــل مراقبــة االمت ــا  احــد اقســا  وتشــنيالت املصــر ، مــ  مراعــا  حجــم ونشــاط و تعقيــد االلتــ ا -

 العمليات املصرفية الي جيريها.
االلتـــ ا  ابلقـــوانن و التعليمـــات الـــي تســـري يف كـــل منطقـــة متـــار  فيهـــا انشـــطتها، وأن ينـــون هنـــاك  -

 تناس  بن ومليفة مراقبة االمت ا  و تلك القوانن و التعليمات.
لتســهيل  1121( اســنة 6أمــا ابلنســبة اىل موقــف التشــري  العراقــ ، فعنــد الرجــوع اىل تعليمــات رقــم ) 

، جنــده م يتعــر  اىل دور جملــس ادار  املصــر  فيمــا يتعلــ  1116لســنة  96تنفيــ  قــانون املصــار  رقــم 
عينــ  و مهامــ ، تبفقرتيهــا ركــ ت علــ  مراقــ  االمت ــا  و شــروط  32مبراقــ  االمت ــا ، صاصــٍة و أن املــاد /

ل، فالبـــد مـــن أن يوضـــح املشـــرع العراقـــ  دور جملـــس ادار  املصـــر  بصـــور  واضـــحة وبتصـــور  هـــو امـــر خمـــ
 لضمان التنفي  الصحيح لسياسات و اجراءات مراقبة االمت ا  يف املصر .

                                                        
 قــانون مــن( ب/ 99) املــاد  ألحنــا  ابالســتناد الصــادر ( 1114/ 77) رقــم االمت ــا  مراقبــة مــن تعليمــات -املــاد / رابعــا   -14
 .االردين البنوك
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يتبــ   و عليـ  نقــرتح علــ  املشــرع العراقـ ، عنــد تنظيمــ  لتشــري  يتعلـ  مبراقبــة االمت ــا  يف املصــار ، أن
، وتعليمـــات 1115هنــ  الورقــة الصــادر  عــن جلنــة ابز  املتعلقــة مبراقبــة االمت ــا  و ومليفــة االمت ــا  لســنة 

مراقبة االمت ا  االردنية، و مراعا  االلت امات الي اشـارا اليهـا، صاصـٍة دوره ابملصـادقة علـ  سياسـة االلتـ ا  
 عــن ضــرور  قيامــ  بت ويــد البنــك املركــ ي بتلــك لضــمان جديــة السياســة املوضــوعة يف مراقبــة االمت ــا  فضــال  

السياســة و اي تعــديل جيــري عليهــا، هــ ا و البــد مــن ت ويــد البنــك املركــ ي العراقــ  ابســم مراقــ  االمت ــا  
عـــــن مـــــن قبـــــل املصـــــر  علـــــ  وفـــــ  الفقـــــر  / 

ُ
( لســـــنة 96مـــــن قـــــانون املصـــــار  رقـــــم ) 28املـــــاد / -7امل

املعينـــن يف املصـــر  أو فـــروع املصـــر ، وابـــال  البنـــك املركـــ ي ،وأن ال يـــتم اختيـــاره مـــن املـــوملفن 1116
 ابخلربات و املؤهالت الي يتمت   ا مراق  االمت ا  واي تعديل يف اسم مراق  االمت ا .

 املطلب الثاني: دور االدارة العليا بمراقبة االمتثال
مليفة االمت ـا ، دور االدار  و املتعلقة ابالمت ا  وو  1115حددت الورقة الصادر  عن جلنة ابز  لسنة 

العليــا يف املصـــر  صصــوص مراقبـــة االمت ـــا ، فــن  املبـــدأ ال ــاين علـــ  أنـــ  )تعتــرب االدار  العليـــا للمصـــر  
مســـؤولة عـــن وضـــ  سياســـة االمت ـــا ، والتأكـــد مـــن تنفيـــ ها و رفـــ  التقـــارير جمللـــس االدار  حـــو  ســـالمة 

، (13)ت السياسة املطبقة مناسـبة و ختـد  الغـر  منهـا.(تنفي ها كما تق  عليها مسؤولية حتديد ما ا ا كان
ـــدأ ال الـــ  علـــ  أنـــ  )تقـــ  علـــ  االدار  العليـــا مســـؤولية انشـــاء ومليفـــة امت ـــا  دائمـــة و  يف حـــن نـــ  املب

، وعليــ  ومــن كــال املبــدأين الســابقن جنــد أن دور االدار  العليــا يف (18)فعالــة،كج ء مــن سياســة االمت ــا .(
 االمت ا  يتم ل ابالة:املصر  صصوص مراقبة 

االدار  العليا يف املصر  هـ  مـن تلتـ   بوضـ  سياسـة االمت ـا ، والـي يلتـ   كمـا  كـر  مسـبقا  جملـس  -
ادار  املصــــر  ابلتصــــدي  عليهــــا ا ا كانــــت سياســــة االلتــــ ا  املعروضــــة مناســــبة و ختــــد  الغــــر  مــــن 

يشمل التأكد من تنفي ها و رفـ  التقـارير اجيادها، وال يتوقف الت امها بوض  سياسة االلت ا  بل ميتد ل
 عن سري تنفي ها اىل جملس ادار  املصر .

تلت   االدار  العليا يف املصر  فضال  عن وضـ  سياسـة االمت ـا ، إبنشـاء ومليفـة امت ـا  فعالـة ودائمـة  -
 يف املصر .

االمت ــا ، صاصــٍة و  ويبــدو أن جلنــة ابز  قــد القــت علــ  االدار  العليــا يف املصــر  ال قــل االكــرب ملراقبــة
 اهنا اجلهة املسؤولة عن وض  سياسة االمت ا ، فضال  عن اهنا املسؤولة إبنشاء ومليفة مراق  االمت ا .

                                                        
 والن  ابللغة االننلي ية ورد كاالة: ،1115ن جلنة ابز  لالمت ا  و ومليفة االمت ا  لسنة ع الورقة الصادر  -13

Principle 2: The bank’s senior management is responsible for the effective management of the) 
bank’s compliance risk.). 

 :كاالة ورد االننلي ية ابللغة والن  ،1115 لسنة مت ا اال ومليفة و لالمت ا  ابز  جلنة عن الصادر  الورقة -18
(Principle 3: The bank’s senior management is responsible for establishing and communicating a 
compliance policy, for ensuring that it is observed, and for reporting to the board of directors on the 

management of the bank’s compliance risk.).  
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أمــــا تعليمــــات مراقبــــة االمت ــــا  االردنيــــة فقــــد، قامــــت ببيــــان مــــن يشــــملهم مصــــطلح االدار  العليــــا يف 
ـــــ  أهنـــــ ـــــة، فنصـــــت عل ـــــوا م واملصـــــر ، أو كمـــــا امستهـــــا ابإلدار  التنفي ي  ا تشـــــمل )املـــــدراء العـــــاملن و ن

،ومــن التعريـــف (19)مســاعديهم و املستشــارين ومــن يف حنمهــم يف البنـــك أو يف أي شــركة اتبعــة للبنــك.(
املوضـــوع يتضـــح أن مصـــطلح االدار  التنفي يـــة ال تشـــمل فقـــ  املـــدراء العـــاملون يف املصـــار  بـــل يشـــمل 

 أو يف أي شركة اتبعة للمصر .مساعديهم و مستشاريهم سواء العاملن يف املصر  
وضــ   -2أمــا عــن دور االدار  التنفي يــة يف املصــر  فقــد نصــت تعليمــات مراقبــة االمت ــا  علــ  انــ )

سياسة منتوبة ملراقبة االمت ا  و اعتمادها من جملس االدار   ي  حتدد االجراءات الي جي  اتباعها مـن 
ية بشأن التعر  عل  ل خماطر االمت ا ل و إدار ا ضمن قبل االدار  و املوملفن و توضح العمليات الرئيس

تعمـيم سياسـة  -1مجي  مستوات البنك، ومراجعة ه ه السياسة بشـنل دوري و حتـدي ها إ ا لـ   االمـر. 
االمت ا  عل  كافة االدارات و العاملن يف البنك  ي  يتعن عل  كل موملف ينتشف أو يشتب  بوجـود 

مـــــة و التعليمـــــات و االوامـــــر و املمارســـــات املصـــــرفية الســـــليمة أو عـــــد  توافـــــ  خمالفــــات للقـــــوانن و االنظ
التأكـد مـن أنـ  قـد مت تطبيـ  االجـراءات و  -7إجراءات العمل معها إبال  رئيس مراقبة االمت ا  بـ لك. 

التدابري التصحيحية و/أو التأديبية املناسبة ق  حا  اكتشا  خمالفات  مجة عن عد  االمت ـا ، و إبـال  
 لــك جمللــس االدار  أو جلنــة االمت ــا  املنب قــة عنــ  فــورا )و خصوصــا  يف حالــة امل الفــات الــي تعــر  البنــك 
لعقوابت قانونية أو تعرض  خلسائر مالية كبري  أو خسائر السمعة(، و عل  البنوك حتديد احلدود الي جي  

مراعــا  الفصــل بــن ومليفــة  -6. إبــال  البنــك املركــ ي عنهــا و إعالمــ   ــ ه احلــاالت كــل حالــة علــ  حــدا
مراقبــة االمت ــا  و أنشــطة التــدقي  الــداخل ، علــ  أن تتضــمن سياســات و بــرام  التــدقي  الــداخل  القيــا  

وضــــ  خطــــة ســــنوية علــــ  االقــــل إلدار  ل خمــــاطر االمت ــــا ل  -5ابلتــــدقي  علــــ  أنشــــطة مراقبــــة االمت ــــا . 
هـــ ه اخلطـــة ابالعتبـــار أي قصـــور يف السياســـة أو ابلتعـــاون مـــ  ومليفـــة مراقبـــة االمت ـــا  و جيـــ  أن  خـــ  

االجراءات أو التطبي  وأن تنون مرتبطة مبدى فعالية إدار  ل خماطر االمت ـا ل القائمـة و حتـدد احلاجـة إىل 
أي سياسات أو إجراءات إضافية للتعامل م  ل خماطر االمت ا ل اجلديد  الناجتة عن التقيـيم السـنوي هلـ ه 

ار  مراقبة امت ا  دائمة و فعالة يف البنك كج ء من سياسة االمت ـا  مهمتهـا تعريـف إنشاء إد -4امل اطر.
، ومــن نــ  هــ ه املــاد  جنــد أن االدار  (71)و تقيــيم ل خمــاطر االمت ــا ل االساســية الــي يواجههــا البنــك..(

 -التنفي ية يف املصار  االردنية يتم ل دورها ابالة:
ة الــي جيــ  اتباعهــا ملراقبــة االمت ــا  يف املصــار ، وحتــدي ها وضــ  سياســة مراقبــة االمت ــا  اي منهجيــ -

 عل  وف  ما جيري من تطوير يف التشريعات.
 ه  اجلهة املسؤولة عن تعميم سياسة االمت ا  عل  كافة املوملفن والعاملن يف املصر . -

                                                        
 املــاد  ألحنــا  ابالســتناد الصــادر ( 1114/ 77) رقــم االمت ــا  مراقبــة التعريفــات مــن تعليمــات -املــاد / اوال   -7الفقــر / -19

 البنوك االردنية. قانون من( ب/ 99)
 ألحنــا  ابالســتناد الصــادر ( 1114/ 77) رقــم مت ــا اال مراقبــة االدار  التنفي يــة مــن تعليمــات -املــاد / اثنيــا   -الفقــر / ب -71

 البنوك االردنية. قانون من( ب/ 99) املاد 



 
 

521 

 13 :العدد

 

 ر .االدار  التنفي ية مسؤولة ايضا  عن التأكد من تطبي  سياسة مراقبة االمت ا  يف املص -
 وه  مسؤولة ايضا  عن وض  خطة سنوية ملراقبة االمت ا . -
واخريا  ه  املسـؤولة عـن إنشـاء إدار  مراقبـة االمت ـا  ضـمن كقسـم ميتـاز عملـ  ابلدائميـة و ال بـات يف  -

 املصر ،بوصف  ج ء من اهلينل التنظيم  يف املصر .
يف العـــرا ، وعنـــد  1121نة ( لســـ6أمـــا فيمـــا يتعلـــ  بتعليمـــات تســـهيل تنفيـــ  قـــانون املصـــار  رقـــم )

منهــا جنـــدها مـــن جهـــة م تبــن دور االدار  العليـــا يف املصـــار  مبراقبـــة  32املـــاد / -الرجــوع اىل الفقر /اثنيـــا  
االمت ا  من جهة، ومن جهة اثنية قد جعلت اغل  املهـا  املوكلـة اىل االدار  العليا)التنفي يـة( يف كـل مـن 

االردنيــة اىل مراقــ  االمت ــا ، وهــو بتصــور  امــر حممــود إ  جيــ  أن  جلنــة ابز  وتعليمــات مراقبــة االمت ــا 
توكل ه ه املها  اىل مراق  االمت ا  فهو االقدر علـ  وضـ  سياسـة مراقبـة االمت ـا ،و البـد أن ينـون هـو 

 املسؤو  عن التأكد من تطبي  ه ه السياسة ال االدار  العليا يف املصر   نم كون  جهة رقابية.
 الخاتمة:

 -د ان وصلنا اىل هناية البح ،نود أن نتطر  اىل بعب االستنتاجات و املقرتحات وكاالة:بع
 االستنتاجات. -أوالً :

 -مينن طرح بعب االستنتاجات املتعلقة مباهية مراقبة االمت ا  يف املصار  و الي نوج ها ابالة:
املصـــرفية، االمـــر الـــ ي ادى اىل  حتظـــ  مراقبـــة االمت ـــا  يف املصـــار  الهتمـــا  جلنـــة ابز  للرقابـــة - 2

، تضـمنت عشـر 1115اصدار ورقة عمل صصوص االمت ا  و ومليفـة مراقبـة االمت ـا  يف املصـار  لسـنة 
 مبادئ، حاو  واضع  ه ه الورقة تنظيم تطبي  مراقبة االمت ا  يف املصار  عل  الوج  االم ل.

و لـك مـن خـال  اصـدار تشـريعات   ثرت اغلـ  التشـريعات مبـا وضـعت  جلنـة ابز  مـن مبـادئ، - 1
تتعل  مبراقبة االمت ا  ابملصار ، ومنها تعليمات مراقبة االمت ا  االردنية حمل املقارنة الي  ثرت مبـا صـدر 

 .1115عن جلنة ابز  بشأن االمت ا  و مراقبة االمت ا  لسنة
التنظيمــــ  لــــ   ملراقبــــة االمت ــــا  يف املصــــار  بوصــــفها احــــدى اقســــا  املصــــر  و ضــــمن اهلينــــل - 7

مسوغات حمدد ، تتم ل بنوهنا تساهم يف عد  احلا  العقوابت القانونية ابملصر  و جتنب  اخلسائر املاليـة 
 و خماطر تضرر مسعة املصر .

م حتَ  مراقبة االمت ا  يف العرا  ابملعاجلة التشريعية النافية عل  الرغم من الدور ال ي تؤدي ، إ   - 6
صصـوص تسـهيل 1121( لسـنة 6( مـن تعليمـات رقـم )32جلها مباد  واحد  )املـاد /ان املشرع العراق  عا
، والـــي بتصـــور  غـــري كافيـــة لإلحاطـــة مبوضـــوع مراقبـــة االمت ـــا  يف 1116لســـنة  96قـــانون املصـــار  رقـــم 

 املصار .
الواقــ  العملــ  يف املصــار  العراقيــة ينشــف عــن عــد  تطبيــ  مبــدأ اســتقاللية مراقــ  االمت ــا ،  - 5

ل  الرغم من اتيتـ ،فهو يتـيح ملراقـ  االمت ـا  امنانيـة العمـل ابلطريقـة الـي تضـمن لـ  عـد  التعـر  اىل ع
 ضغوط من قبل جملس ادار  أو االدار  العليا للمصر .
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البـد مـن تـوفر شــروط معينـة ملراقـ  االمت ـا  متننــ  مـن اداء دوره يف مراقبـة االمت ـا ، وبــدوهنا ال  - 4
 امت ا . يفرت  تعين  كمراق 

، وكـل مـن تعليمـات 1115ملراق  االمت ـا  مهـا  حمـدد  نصـت عليهـا كـل مـن جلنـة ابز  لسـنة  - 3
 96بشـأن تسـهيل تنفيـ  قـانون املصـار  رقـم  1121( لسـنة 6مراقبة االمت ا  االردنيـة و تعليمـات رقـم )

 .1116لسنة 
و تعليمـــات مراقبـــة ، 1115اشـــارت و كمـــا بينـــا مـــن خـــال  البحـــ  كـــل مـــن جلنـــة ابز  لســـنة  - 8

االمت ــا  االردنيــة اىل دور كــل مــن جملــس ادار  املصــر  و ادارتــ  العليــا مبراقبــة االمت ــا ، يف حــن م تشــر 
اىل دور كـال  1116 لسـنة 96 رقـم املصـار  قـانون تنفي  تسهيل بشأن 1121 لسنة( 6) رقم تعليمات

 .منهما مبراقبة االمت ا  يف املصار 
 املقرتحات. -ثانيًا:

مـن الضــروري و حنـن نطــوي صـفحات البحــ  مبوضـوع ماهيــة مراقبـة االمت ــا  يف املصـار ، أن نقــد  
 -بعب املقرتحات عس  االفاد  منها و الي تتم ل ابالة:

ندعو املشرع العراق  اىل تنظيم مراقبة االمت ا  يف املصار  بتشري  مستقل عل  غرار التشريعات  - 2
 وص مراقبة االمت ا  يف املصار .الي اصدر ا اغل  الدو  صص

ندعو املشرع العراق  اىل تطبي  ما قررت  ورقة العمل الصادر  عن جلنة ابز  بشأن مبدأ استقاللية  - 1
 عمل مراق  االمت ا  يف املصار .

ندعو املشرع العراق  عند تنظيمـ  ملراقبـة االمت ـا  يف املصـار  ان يشـرتط لتعـن مراقـ  االمت ـا   - 7
ن حاصال  عل  االقل عل  شهاد  اولية يف القانون، وان تتوفر لدي  خرب  يف جمـا  العمـل املصـريف، أن ينو 

و لك الن اسا  عمل مراق  االمت ا  يتمرك  حو  مدى تطبي  التشريعات املصرفية و التشريعات  ات 
ن تطبيـ  قواعـد الصلة كقانون الشركات وقانون منافحة غسل االموا  و متويل االرهـاب وغريهـا فضـال  عـ

السلوك املهين، ل لك نرى ضرور  امتالك  شهاد  يف القانون، ومن  حية اخرى أن حصو  طال  التعين  
 كمراق  امت ا  عل  شهاد  يف القانون لن تنون كافية دون امتالك  اخلرب  يف جما  العمل املصريف.

اد كـوادر مؤهلـة للعمـل كمـراقيب ندعو البنـك املركـ ي العراقـ  اىل تنظـيم دورات مت صصـة، إلعـد - 6
امت ا  يف املصار  و االستعانة ابخلربات اخلارجية يف جما  مراقبة االمت ا ،  يـ  ال يسـمح بتعـن مـراقيب 

 االمت ا  دون احلصو  عل  شهاد  تؤيد اجتيازهم لتلك الدورات بنجاح.
ة االمت ـا  كإحـدى الشـروط ندعو املشرع العراق  اىل اشـرتاط احلصـو  علـ  شـهاد  اجتيـاز مراقبـ - 5

 الواج  توفرها يف من يتقد  بطل  تعين كمراق  امت ا  يف املصار .
ندعو املشرع العراقـ  اىل تنظـيم دور كـل مـن جملـس ادار  املصـر  و ادارتـ  العليـا ملراقبـة االمت ـا   - 4

 كال منهما.يف املصار ، عل  غرار تعليمات مراقبة االمت ا  االردنية، و لك لبيان صالحيات  
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 المصادر:

 : الكتب -:أواًل
، القاهر ، االوىل الطبعة، التشييد نطا  يف ابلنصيحة االلت ا ،  جت حممد التواب عبد ايد. د - 2
 .2993، العربية النهضة دار

 العربيـــــة، النهضـــــة دار ال انيـــــة، الطبعـــــة: التجاريـــــة البنـــــوك إدار  الـــــرين، عبـــــد مصـــــطف  ابتهـــــاج - 1
 .1111القاهر ،
 والتوزيـ  للنشـر الـورا  مؤسسـة االئتمـاين، والتحليـل املصـريف االئتمـان إدار  ال بيدي، حممود ي   - 7

 . 1111 ،عمان،
 املهنـــة نظريـــة – التجـــاري العمـــل نظريـــة – مقـــدمات)التجـــاري القـــانون، العـــريين فريـــد حممـــد. د - 6

 .الطب  سنة  كر دون، العربية النهضة دار، القاهر (، التجارية
 . 1117، التوزي  و للنشر وائل دار، البنوك إدار ، الرين عبد مؤيد، احلسيين حسن فالح. د - 5
 .2936، القاهر ، العربية النهضة دار، العامة االدار  مبادئ، العطار فؤاد - 4

 البحوث: -:ثانيًا
 مــن لعينــة دراســة -التجاريــة البنــوك يف التشــغيلية امل ــاطر ادار ، ســعيد ثــرا و، عبــديل بــو أحــال  - 2
 املوقـــ  علـــ  متـــاح. 1125 ســـنة، 7العـــدد، االقتصـــادية للتنميـــة اجل ائريـــة اجمللـــة،اجل ائر يف التجاريـــة البنـــوك

  -:االة االلنرتوين
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream /123456789 /10125 

/1/AERD0309.pdf 
 و املاليــــة الدراســــات جملــــة، االمت ــــا  يف دوره و املصــــار  يف االمت ــــا ، ســــلمان موســــ  بســــا .أ - 1

 .1127 -ال ال  العدد، املصرفية
  -:ثالثُا
 لســـنة املصــار  يف االمت ــا  ومليفــة و االمت ـــا ، املصــرفية للرقابــة ابز  جلنــة عـــن الصــادر  العمــل ورقــة
1115. 

Basel Committee on Banking Supervision, Compliance and the compliance 
function in banks ,April ,2000.  

 -:االة املوق  عل  متاح
http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf 

 التشريعات: -:رابعًا
 .1116 لسنة 96 رقم العراق  املرك ي البنك قانون - 2

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10125/1/AERD0309.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10125/1/AERD0309.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf
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 .1116 لسنة( 96) رقم املصار  قانون تنفي  لتسهيل 1121 لسنة( 6) رقم تعليمات - 1
 .1111 لسنة 18 رقم االردين املرك ي البنك قانون - 7
 مـن( ب/ 99) املـاد  ألحنـا  ابالسـتناد الصـادر ( 1114/ 77) رقـم االمت ـا  مراقبة تعليمات - 6
 .االردين البنوك قانون

 االلكرتونية: املواقع -:خامسًا
 .املصرفية للرقابة ابز  للجنة الرمس  املوق  .2

http://www.bis.org/ 
 .العراق  الرشيد ملصر  الرمس  املوق  .1

http://rasheedbank.gov.iq/ 
 املوق  الرمس  للبنك املرك ي املصري. .7

http://www.cbe.org.eg 
 

http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
http://rasheedbank.gov.iq/
http://rasheedbank.gov.iq/
http://www.cbe.org.eg/
http://www.cbe.org.eg/
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- www.lps.canterbury.ac.nz/lsc/undergrad.php. 

- http://www.nidirect.gov.uk/key-skills-qualifications. 

- http://www.sqa.org.uk/sqa/37801.html. 

- www.trentu.ca/academicskills/. 

 

 

http://www.lps.canterbury.ac.nz/lsc/undergrad.php
http://www.nidirect.gov.uk/key-skills-qualifications
http://www.sqa.org.uk/sqa/37801.html
http://www.trentu.ca/academicskills/
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especially chemical industries as they are the future employers of most 

chemistry graduates. 

5. Language skill: Since the English language is the international number 

one language and considered to be the science language so having a 

qualification or certificate by the graduates provided to them by their 

universities will surely increase their chances of employability or help 

them achieve higher qualification.  

The question will be, however, how can you get students engaged with 

these skills? This may be achieved by asking students to take the 

responsibility of enrolling themselves in their free time (may be during their 

summer holidays) in the (UKSC) prior to their graduation as a condition of 

their degree award. 

7. Conclusion: 
Graduates need to be equipped with skills that they can use to ‘sell 

themselves’ to employers as learning today is not the accumulation of 

information, but having the right skills involved in knowing what to do with 

information. It is the responsibility of higher education institutions to help 

their students developing general key skills and make them well prepared 

and aware of the qualities and skills required by their future employers. If 
graduates can clearly demonstrate skills required by employers in 

conjunction with their knowledge and qualifications then they will be in with 

a fighting chance for any job that they are qualified for. 

Taking current status of Iraqi higher education system into 

considerations and looking into research and publications discussed the 

way these skills should be delivered, it has been suggested here that 

(IHEI’s) needs to establish a (UKSC) in order to enhance the quality of 

their chemistry graduates and may be graduates of other disciplines. Skills 

required by chemists according to the benchmark documents produced by 

the RSC in Britain, QA & HSE and English Language courses have been 

suggested here to be delivered by this centre to chemistry undergraduate 

students and may be other science and engineering undergraduate due to 

their relevance to their future work. This paper has also suggested that 

students should take responsibility of enrolling themselves in their free time 

during their undergraduate period in the (UKSC) courses prior to their 

graduation as a condition of their degree award. 
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Table (1): Generic skills in bachelor's degree for chemistry programmes 

according to the benchmark documents produced by the RSC in Britain 

(QAA, 2007: 6). 

No. Generic Skills 

1 Communication skills, covering both written and oral 

communication. 

2 Problem-solving skills, relating to qualitative and 

quantitative information. 

3 Numeracy and mathematical skills, including such aspects 

as error analysis 

order-of-magnitude estimations, correct use of units and 

modes of data 

presentation. 

4 Information retrieval skills, in relation to primary and 

secondary information 

sources, including information retrieval through online 

computer searches. 

5 Information Technology (IT) skills. 

6 Interpersonal skills, relating to the ability to interact with 

other people and to 

engage in team working. 

7 Time management and organizational skills, as evidenced 

by the ability to plan 

and implement efficient and effective modes of working. 

8 Skills needed to undertake appropriate further training of a 

professional nature. 

2. Should work with each department to design courses focuses on the 

key things employers are looking for from their graduates. 

3. Can benefit from the experience of other key skills centers in 

universities around the world.  

4. Due to high competition and customers' requirements, and from my 

own personal work experience with some of the world top industries 

such as Honeywell and Johnson Matthey, most industries work hard to 

meet and maintain the requirements of quality assurance and health 

and safety and environmental standards. I, therefore, recommend here 

that the (UKSC) should also consider delivering courses related to 

quality assurance (QA), Health and Safety and Environmental (HSE) 

standards knowledge which may be important to most industries 
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this centre will be to deliver generic key skills for all university students and 

to work closely with each department requiring specific skills. 

The reason why a (UKSC) is much suited for chemistry and could be all 

other subjects delivered by (IHEI’s) may be due to the following: 

1. Lack of experience for most Iraqi academic staff for the real need and 

importance of such skills. 

2. Lack of feedback from top industries regarding graduate needs due to 

their unavailability in Iraq.  

3. Difficulties facing universities and departments to change their 

curriculums due to very much complicated routine in higher education 

systems.  

4. Employ the right professionals to deliver courses in their specialty. 

5. Help students planning their time for courses required by their degrees 

during their years of university. 

6. Key skills are generic, therefore there are advantages with teaching the 

skills using general examples and exercises, rather than within a 

subject-specific context.  

7. The teaching can be carried out more efficiently centrally than in 

departments, both concerning resources and time. Concerning 

resources, examples include reference materials (books, CD-ROMS, 

Web information), computing facilities (hardware and software), 

videoing capabilities, team exercise material, and dedicated rooms. 

Concerning time, both central timetabling, and the use of experts to 

teach large groups, might help to make efficient use of time by both 

students and tutors (Bailey, 2008: 4). 

8. By having a special university course, it is easier to identify the content 

of the programme, makes it easy to monitor the topic, and preserving 

the chemistry content as there is already insufficient time to teach the 

students all the chemistry they need to know; an intensive central 

course would provide the teaching they need with minimum disruption 

of delivering the all-important syllabus (Bailey, 2008: 4). 

9. This centre can serve the university as a whole. 

6. Suggestions: 
It can be suggested at this stage that the (UKSC): 

1. Should deliver the skills required by chemists according to the 

benchmark documents produced by the RSC in Britain which were 

largely equivalent to Dearing's 'key skills' as there is no such 

appropriate bodies in Iraq for this subject as in Table 1.  
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model, the key skills are separated from the core academic content, which 

may lead to patchy uptake by the students. Another potential problem is 

that pressures of academic and paid work lead to few students completing 

the certificate where it is offered as an add-on skills certificate (Fallows et 

al, 2000: 133). Although some argue that ‘working in’ key skills into an 

existing programme may prove to be a distraction rather than providing a 

learning opportunity, Washer P. (Washer, 2007: 66) argues that integrating 

key skills into the existing curriculum has proved to be a more practical 

alternative model to the stand-alone skills model used in some universities. 

Key skills are already present in existing curricula in various forms: in 

group work, presentations, use of information technology and so on. So it 

may be possible through group projects, presentations of their course work 

or diversifying assessments to teach and assess key skills through 

relatively minor changes in the existing curriculum. 

Bailey has also discussed this argument and stated that “Despite the 

strong case for the centralized tuition of communication skills, I think that 

these skills must be taught within a chemistry context, so that the students 

understand their relevance” (Bailey, 2008: 5). 

A study conducted by Barrie (Barrie, 2006: 234) described the 

qualitatively different ways academics understand the concept of graduate 

attributes. In doing so it has highlighted the fact that the academic 

community does not share a common understanding of graduate attributes 

as the ‘core outcomes of university education’. The nature of the variation 

in understandings would suggest that some academics are unlikely to be 

receptive to calls for a university education to address the development of 

such attributes and provides an insight into some of the reasons that may 

underlie the inconsistent implementation of graduate attribute curricula. 
Bennett et al. in 1999 suggested that teaching employability skills during 

a degree could be met with reluctance from some academics who resist 

the idea of such direct usefulness of an undergraduate education and who 

do not believe it is a part of their role to provide skills for employment 

(Bennett et al, 1999: 92). 

5. Why Having a University Key Skills Centre (UKSC) 
is The Answer For (IHEI’s)? 

Looking into the research and publications mentioned in section three 

and taking current status of Iraqi higher education system into 

consideration, the researcher recommends that (IHEI’s) should invest in 

establishing a University Key Skills Centre (UKSC). The responsibility of 
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science they know at any time with us. But what we need is for them to 

understand, interface and interact with people from other disciplines 

(commercial and technical such as engineers and life scientists)", other 

comments were "We interview hundreds of potential ‘strategic recruits’ 

each year. Most fail their technical interviews, not because they don’t know 

their science but because they are not good at applying what they know to 

problems we might ask about" (Pulham et al., 2012: 2). 

Most British universities in corroboration with big industries have 

developed a list of skills for chemistry graduate to develop during their 

undergraduate studies. Examples of this is the list of skills for Sheffield 

university chemistry graduates (www.careers.dept.shef.ac.uk) which 

include analytical skills, communication skills, commercial awareness, 

creativity & innovation, data collection  & interpretation, decision making, 

health & safety awareness, information technology skills, numerical ability, 

organizational ability, project management, research skills, risk 

assessment and technical skills. 

Other universities in the world have also established skills centers to 

develop their graduates skills. Examples of these are Learning Skills 

Centre in the University of Canterbury in New Zealand 

(www.lps.canterbury.ac.nz), Academic Skills Centre in Trent University in 

Canada (www.trentu.ca) and the Academic Skills Centre in Canberra 

University in Australia (www.canberra.edu.au). 

From the above there is much evidence that chemistry graduates must 

possess a range of key skills, as well as the subject-specific abilities that 

one would expect of a graduate chemist. 

4. Should Key Skills Be Embedded Into The Subject 
Curriculum or Delivered Separately By (IHEI’s)? 

There is much evidence of support for the further development of a 

range of skills during higher education but the argument or debate is about 

whether key skills should be embedded into the subject curriculum or 

delivered separately. Some universities have a university-wide key skills 

certificate available that students can enrol onto. They then can graduate 

with their degree in their chosen subject and the key skills certificate 

(Washer, 2007: 63). One benefit of this model may be that an already-

overcrowded curriculum does not get overloaded with any more content. 

The problem with this model is that there are resource issues, for example 

who is going to teach and assess the extra certificate, particularly in 

universities where budgets are devolved to departmental level? In this 

http://www.lps.canterbury.ac.nz/lsc/undergrad.php
http://www.trentu.ca/
http://www.canberra.edu.au/studyskills
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- Learning how to learn  

Traditionally, chemistry degree programmes and most other degree 

programmes in (IHEI’s) covers first three aspects of the 'programme 

specification', but 'key skills' have been a minor feature of degrees, or were 

not explicitly covered at all. 

The Quality Assurance Agency (QAA) in Britain required all subjects to 

specify programme outcomes for all degrees, and a range of transferable 

skills are now embedded in the descriptors for all degrees. In order to 

provide some sort of national framework for the core requirements of 

degrees in particular subjects, the benchmark documents were produced 

by appropriate bodies; For Chemistry, this was the Royal Society of 

Chemistry (RSC). Their programme specification for chemistry mirrored 

Dearing's, with 4 main headings as summarized below (QAA, 2007: 3):  

Programme specification - Chemistry benchmark: 

1. Subject knowledge (syllabus). 

2. Chemistry related cognitive abilities and skills. 

3. Chemistry related practical skills. 

4. Transferable skills. 

'Transferable skills' were largely equivalent to Dearing's 'key skills', and 

had the following sub-headings: 

- Communication (written and oral)  

- Problem-solving (and critical thinking)  

- Numeracy and computing  

- Information retrieval  

- Information Technology (IT) skills  

- Interpersonal skills  

- Organizational skills (including time management)  

- Skills for continuing professional development  

Since then in Britain, accredited chemistry degrees have had to address 

the issue of key (transferable) skills, and these remain an essential 

component of degrees. When Professor Pulham et al. were asked to 

develop commercial skills material by the Royal Society of Chemistry, the 

first thing they did was to ask some important employers what they look for 

in their graduate recruits? Key findings were that potential recruits need to 

be good at innovation, working in team based activities, problem solving, 

working through formal project/process systems, integrating their specialist 

knowledge with others and communication skills. When asked what would 

you regard as being the key skills of chemistry graduate recruits? Some of 

employers comments were "It's rare that people use more than 10% of the 
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well they are developed within undergraduate chemistry degrees. The 

generic skills were scored at a higher level of usefulness than the chemical 

knowledge/skills (Hanson et al., 2010: 28). The study recommended that 

when undergraduate chemistry degree programmes are being revised, 

additional opportunities should be provided for developing generic skills. 

Undergraduates should be advised about the range of skills new graduates 

require. 

The Confederation of British Industry (CBI) report in 2009 entitled 

Future fit: Preparing graduates for the world of work recommended that 

universities should obtain regular feedback from former students/alumni on 

how well the universities are fostering employability skills in their students 
(CBI, 2009: 19). 

In Britain, there has been a focus on the development of generic skills 

for graduates. The Dearing committee, Quality Assurance Agency (QAA) 

and employers who look to higher education as a major provider of highly 

able and skilled people and who say that higher education needs to 

become more relevant to business needs were the major drivers who have 

led to the acceptance in the United Kingdom that graduates should not 

only possess their subject-specific skills, but also that they need to have 

transferable skills (Bailey, 2008: 2).  

The Dearing committee was composed of individuals from a diverse 

range of backgrounds: academic, industrial, educational and public sector 

(Dearing Report, 1997: 5). This committee produced in 1997 what is called 

the Dearing report. This report stated that " The need for higher education 

to do more to develop a range of key skills in students, in addition to the 

cognitive capabilities traditionally associated with higher education, was a 

major theme of the evidence from employers, both in our own survey 

(Appendix 4: 'Consultation with employers') and in evidence from 

representative bodies” (Dearing Report, 1997: 34). 

This report requires all degrees (Dearing Report, 1997: 141) to have a 

'programme specification', which "gives the intended outcomes of the 

programme in terms of: 

1. Knowledge/understanding of subject (syllabus) 

2. Special subject skills (e.g. lab work) 

3. Cognitive skills (methodology, critical analysis) 

4. Key skills 

- Communication  

- Numeracy  

- Use of Information Technology (IT) 
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Surveys reflected the opinions of the employers of graduates in the 

workplace concluded that graduates did not have the necessary skills and 

could be better prepared for the world of work by their university education 

(Duckett et al., 1999: 1). Duckett et al. published the results of an 

extensive survey of chemistry graduates. Summarizing the results of the 

survey (Duckett et al., 1999: 2-6): 

1. The following seven areas are the ones that were identified as very 

important, and for which graduates felt that their university training had 

been inadequate:  

- Time management  

- Updating one's skills/knowledge by oneself  

- Contributing to discussions  

- Presenting information using computer software  

- Self-appraisal  

- Understanding/evaluating the views of others  

- Talking/writing persuasively to non-specialists  

2. The following top seven areas of deficiency of chemistry graduates, as 

perceived by chemical company employers: 

- Awareness of intellectual property  

- Communication/presentation skills  

- Ability to relate to all levels  

- Innovative thinking  

- Leadership qualities  

- Commercial awareness  

- Practical skills  

Although several reports have discussed the graduate skills required by 

employers (Archer & Davison, 2008: 6), relatively little has been reported 

on the knowledge and skills which graduates have found of value when 

they enter into employment or further study. (Hanson et al., 2010: 1) of the 

Higher Education Academy, University of Hull in collaboration with the 

Royal Society of Chemistry (RSC) Education Division in November 2010 

has conducted a survey study on graduates of chemistry programmes of 

nine universities across the UK. The survey focused on the 2007 graduate 

cohort, i.e. about two and half years after graduation. Such graduates have 

had sufficient time to gain some understanding of the skills requirements of 

their employment (or further study), whilst retaining a reasonably up-to-

date knowledge of their chemistry degree programmes. The aim of the 

survey was to identify which areas of the chemistry curriculum including 

generic skills are particularly useful for new graduates and to evaluate how 
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3. Introduction: 
After decades of wars and economic sanctions, Iraq’s infrastructure 

have been to a large extent dimensioned. However, the natural resources 

and wealth Iraq has, will make this country a very attractive place for most 

of the big world class industries to invest in. If this to happen as most 

people predict so or just for the fact that this world has became a small 

village and these graduates have the right to move on to anywhere in the 

world and be able to work for the top industries, in either cases, IHEI’s 

should raise to the challenge and prepare their graduates in all specialties, 

especially chemistry graduates to be more employable by equipping them 

with skills top industries demand . 
Key skills refer to a particular set of skills that are commonly needed in 

a range of activities in education and training, work and life in general. 

They are transferable skills which means once you've got them, you can 

use them in different situations (www.nidirect.gov.uk). Along with good 

technical understanding and subject knowledge, employers often outline a 

set of skills that they want from an employee. In general, employers have 

identified a group of five skills that are key to learning and are most likely to 

be needed in any work environment in today's world. These are 

communication, numeracy, information and communication technology, 

problem solving and working with others. This does not mean that every 

job will need people who are proficient in all five skills but it does mean that 

every job will require some level of ability in some or all of these skills 

(www.sqa.org.uk). While we talk about the key skills as ‘separate’ skills, in 

practice the boundaries between the skills are not well defined and there is 

overlap between them . 
People with sound key skills are argued to perform better, and to be 

essential to modern organizations. At senior levels, a wider range and 

depth of key skills is needed. Sound key skills help people progress, where 

opportunities for promotion exist. Those with good Key Skills are also in a 

stronger competitive position in the labour market more generally 

(www.employment-studies.co.uk). 
Educational organizations and employers are increasingly interested in 

ensuring that people acquire a range of key skills to enable them to adapt 

to new work and learning situations. These skills are what they believe will 

equip the employee to carry out their role to the best of their ability 

(www.exeter.ac.uk). 
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       حثت  اىل حث ا يل   حث ا حق حالهاحثتلتىث  ا با  ال.دا م حثتي  ا   حال ا       سداه فمل   
     اح حثنه م ث    والي   م تح    جيىمل 

1. Abstract: 
Graduates of Iraqi Higher Education Institutions (IHEI’s) often find 

themselves inadequately prepared for their future employment as these 

institutions focus on providing their students with the subject knowledge 

and subject related skills only. With its wealth and natural resources 

especially the big oil reserve Iraq has, will make this country a good spot 

for the world class companies in general and the chemical companies in 

particular to invest in. For chemistry graduates of this country to stand with 

a good chance of working for such companies, they'll need to have the 

right mix of skills, abilities and personal qualities in order to increase their 

chances of employability. The purpose of this paper, however, is to 

suggest a system to (IHEI’s) to provide their chemistry graduates with the 

key skills that may need to make them more competent and well prepared 

to meet the requirements of world class chemical industries in order to 

increase their chances of employability. Other subject's departments can 

also benefit from this suggested system to develop the skills of their 

graduates. 

2. Key Words:  
Chemistry: Can be defined as the science that studies systematically 

the composition, properties, and reactivity of matter at the atomic and 

molecular level.  

Key Skill: An ability and capacity acquired through deliberate 

systematic, and sustained effort to smoothly and adaptively carry out 

complex activities or job function. 

Graduate: Someone who has completed the requirements of an 

academic degree. 

Employment: Means someone being paid to work for a company 

or organization. 

 

Iraqi Higher Education Institutions (IHEI’s): Private and public 

universities and colleges in Iraq. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

املهارات املنقولة )غري التخصصية( خلرجيي اقسام الكيمياء يف مؤسسات 

    التعليم العالي يف العراق

Key Skills for Chemistry Graduates of Iraqi Higher 

Education Institutions        
 Dr Khalid Shnawa Ziara BSc, MSc, PhD(1)د.خالد شناوة زيارة 

       

 املستخلص: 
غ ث      جيث   جيل   سد   حثت  ىل حث  يل حث  ح.ال حنادامل غاري  ا   و حثت  ىال حاىاث ودات   مل   
جما ال  حث ماال حويت اااي بددااص و اىااا  ااا  حو سداا   ع اا  واايااث و  تماا  لو  هااي حثتي  ااىي احوماا تح  

ىي حثس  ت بم  حث  حق السىم  حثتي  ىي ه ط  ح اي  بنه  حالعت  ت  ة حال ب نى   حو  يي احولحت  حثا ى 
 اح حث  اث واط حنها ت حثرا ا   حث  وىاي حثب اري  ع  اي احثرا ا      حالرتى ط حثناال حثب ري سلش ش ل 

حثبىمى  ىااي   فااي حذح  اا   داان  حالاااا ع حال نىااي اااا ع  .االحنو حالسااتوم ت  داات  ر  هي جياال ح.داا م 
  ه فاااي اىااث  ث  مااال    اااا  حثراا ا   حث  وىاااي   رااا ل حثبىمىاا ء  ااا  حث اا حق حذح  ااا  حتح اح ححل ااالل ع اا

.ثا م  ث   حق يتا ص ع ىمل ح تر  حوايج حث ارى   ا  حوما تح  احث اثتح  احث اا   حثري اىي هكار 
ع     هتمل ا  م تحال حثتي  ىي    حال ا    ه فامل ث تلتىاث   و ا  حثرا ا    حث ا    ا   ااح 

ت  ااىل حث اا يل   حث ا حق ث اا   وااياث   جياال ح.دا م ع اال حثبىمىاا ء   حث راة  اال ح.ا حا نهاا م و سدا   حث
 ااا  حو سدااا   لومااا تح  حالس سااىي غاااري حثتي  اااىي احثااس ورااا وم  حثرااا ا   حث  وىااي حثباااو  ا  فاااي 
حثبىمى  ىي  نم  ا  مل حاو  اا ء  احعثح  مل حالعثح  حاىث ثت  ىاي  تا  ا    اا  حثرا ا   ث ا   ا    

                                                
1  - Quality Assurance Manager/ Ministry of Higher Education and Scientific 
Research, Baghdad, Iraq.  
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around her, because she has a formidable sense of identity loss and 

disintegration. The presence of historical figures in this play is indicative of 

Sarah’s clash of hybrid and irreconcilable identities.  

In Funnyhouse of a Negro, Sarah exemplifies black woman’s 

psychological disassociation due to the ever-growing problem of racial and 

social marginalization and negligence. This female character is 

psychologically dislodged in a white world where they oscillate between 

entirely different cultures. In presenting her female character as socially 

and racially shattered, Kennedy hopes to instill in black woman a sense of 

change for the better. She exposes and diagnoses the problems facing the 

black race to get the voice of the blacks strongly heard. 

Kennedy focuses on the spiritual aspects of the protagonist as she 

seeks justice, collaboration, and above all, mutual love. Spirituality can be 

a good shelter for the black people who are beset with the entrapments of 

racial identity. Spirituality is persistently interlocked with the search for 

identity. 

The examination of the quest for identity in this play stresses the 

inarguable fact that the playwright exerted great efforts to express in clear 

terms her own concerns about the fate of the black nation in general and 

the black woman in specific. She focuses on the integration and 

independence of black women even within the black community. She also 

endeavors to raise national consciousness and to foster a sense of 

belonging.  
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slow, almost standstill stages of a dream. By lightening the desired effect 

would be- suddenly the jungle has overgrown the chambers and all the 

other places with a violence and a dark brightness, a grim yellowness. (23-

24) 

This passage raises a salient point about Sarah’s different identities. 

Her identity is mirrored in the image of other historical figures who all are 

brought to the scene of the jungle.  

These characters are witnesses to what happens to Sarah. “Positioned 

within the play as powerful spectators, capable of erasing Sarah’s “truths” 

with their own privileged interpretation of events, they are neither ethically 

compelling nor especially helpful. Rather, Raymond and his landlady 

provide cautionary models for anyone who may recognize that she, like 

these characters, must have “missed something” (Spencer, 27). What 

Sarah has really “missed” is her own identity. She seems totally paralyzed 

by a plethora of social and psychological obstructions that make her life 

devoid of any meaning. “By writing Funnyhouse, Kennedy cleansed herself 

as well. Through Sarah, she faced her own ambivalent feelings about her 

race, sorting through the attractions and curses of European culture and 

African history” (Robinson, 132). 

In Kennedy’s Funnyhouse of a Negro, the female character appears 

experiencing a cursive sense of personal crisis, which is caused by the 

racial discrimination she strongly feels. This identity crisis shows itself in 

the title, because the protagonist is clearly possessed by the idea of finding 

a “space” for the contradictory selves she has. Kennedy presents her 

protagonist's pursuit of identity in a psychological context in which Sarah is 

thoroughly pressed out of her normal life. 

Conclusion 
This study is an attempt to investigate the way Sonia Sanchez, 

Adrienne Kennedy dramatized her own concept of identity, which is 

relevant to the black existence. The debatable point raised in this play is 

concerned with the discrepancy between men and women. The play holds 

divergent views about a definable frame of identity for black women and 

men. 

Adrienne Kennedy believes that black women already have their own 

feeling of identity so as not to be restricted by others. She herself suffered 

a lot from the loss of identity and disorientation. In Funnyhouse of a Negro, 

Sarah faces the dilemma of being situated between two different cultures, 

which makes her unable to find her own. She is secluded from everything 
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Kennedy’s sense of identity, and she reveals her own experience 

concerning this character (Ibid). 

The problem with Sarah is that she lacks significant relationships, and 

she also lacks places to live in. For to believe in places is to know hope 

and to know beauty, and beauty, she reasons, links one to the world and 

life. Disowning scuch connection, she prefers isolation (Brown, 124). The 

difficulty of establishing good relationships with the Self and the Other 

shows Sarah's great deficiency in connecting the lost connections of the 

different facets of her life in a world that necessitates the construction of 

boundaries in order to live safely and soundly.  

In a manner analogous to the Duchess of Hapsburg, Queen Victoria 

had a profound impact on Kennedy’s construction of Sarah’s identity. 

Kennedy attests to the fact that she was enchanted by Victoria when she 

saw the gigantic statue of the Queen overlooking the facade of the 

Buckingham Palace. Hence, she narrates the story of this statue and its 

significance to portray Sarah’s psychological conflict: “In my play I would 

soon have the heroine, Sarah, talk to a replica of this statue. Finally the 

dialogue with a statute /the statue would inform my character of her inner 

thoughts. The statue would reveal my character’s secrets to herself” 

(Kennedy, People, 118). Sarada affirms that both the Duchess of Hapsburg 

and Queen Victoria represent the ideal image of white female power which 

means much to Sarah’s quest for identity.  

Of greater interest to grasp Kennedy’s representation of the much 

troubled experience of identity search is the figure of Jesus Christ. Sarah 

hopes to find in Jesus what she has not found in other selves: the never-

breaking sense of identity. She says, quoting her mother, “I want you to be 

Jesus, to walk in Genesis and save the race ”(19). “ In Sarah’s nightmare, 

the figure of Jesus is thus heinously incorporated into the character of 

Man/Lumumba/father, whose mother [believes] him to be a “ a savior of the 

race” and hoped “he would be Christ but he failed”(22). In the last scene, 

Sarah as the embodiment of Christ, confesses that she tries to escape 

being black, and she is determined to go back to Africa to kill Lumumba, 

because she realizes that her father was a black man.  

The vivid symbol of the jungle covers the fifth and final scene of the 

play. Her description of this symbolic landscape comes with a blackout of 

the scene: 

SCENE: In the jungle, RED SUN, FLYING THINGS, wild black grass. 

The effect of the jungle is that it, unlike the other scenes, is over the entire 

stage. In time this is the longest scene and is played the slowest, as the 
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told through her perspective which is embodied in four historical figures: 

Queen Victoria(1819-1901), The Duchess of Hapsburg, Patrice 

Lumumba(1926-1961), and Jesus(6–4 BC to 30–33 AD). Kennedy’s 

historification of Sarah’s phantasmagorical (fantastic and deceptive or 

created by imagination) memories shows the importance of history in 

African -American culture and literature. In actual fact, Sarah’s view of 

history “is shaped and selected by her personal ideology which itself has 

been shaped by the historically precarious position of a mulatto poised 

between two cultures- white and black” (McDonough, 175). Sarah is the 

pivot around which the whole play revolves, and her other selves are no 

more than a creation of her troubled and morbid imagination. 

The Duchess of Hapsburg represents Sarah’s maddening obsession 

with the fact of her blackness. The exchange between Sarah and the 

imagined Duchess is redolent with the ever- existing identity loss and 

fragmentation.  

Lumumba is another man whose character shows one important aspect 

of Sarah’s contradictory selves. Historically, he is an outstanding figure in 

Africa for the achievements he made during his short term of office. 

Kennedy herself expressed her admiration for this man, because he was 

extremely loved by his people. She knew little about this man; however, 

she was profoundly astounded by his terrible death:  

Just when I had discovered the place of my ancestors, just when I had 

discovered a hero, he had been mourned. Even though I had known of him 

so briefly, I felt I had been struck a blow. He became a character in my 

play... a man with a shattered head. (Kennedy, People, 119) 

Kolin maintains that Lumumba “symbolizes her martyrdom, too, by 

white enemies, and thus prefigures her gruesome death by hanging at the 

end of the play. His split head visually represents the psychic/racial strife 

that tears Sarah apart and shows that black women are not the only 

victims of violence in Kennedy’s canon” (Kolin, 44). He typically embodies 

the central role taken by Sarah in the African struggle for an independent 

identity. What complicates the matter is the masculinity of Sarah’s role. Her 

identification with Lumumba is illustrative of her attempt to escape her 

powerlessness as a woman living in the man-ruled society (Sahoo, 45). 

Also, this historical figure has another symbolic meaning for Kennedy. He 

was a very famous leader, who strongly defended African nationalism, and 

he was the first Prime Minister of the Democratic Republic of Congo. His 

assassination came shortly after his dismissal from the office. He affected 
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his body, the dangers of attack, mutilation, disease, decay, and death. He 

is implicated in bodily desire, and the gratifications and frustrations of the 

body. The individual thus has as his starting-point an experience of his 

body as a base from which he can be a person with other human beings.  

(Laing, The Divided, 67) 

Certainly, this kind of the self can be applied to the individual who is 

normal, mostly interested in his substantiality. The embodied self is totally 

different from the un-embodied self. 

The un-embodied self has much in common with the individual's 

experience of identity crisis. With this un-embodiment of the self in mind, 

the individual becomes quite unable to feel that there is a clearly close 

attachment between the self and the body. Laing states that “The body is 

felt more as one object among other objects in the world than as the core 

of the individual's own being” (Laing, The Divided, 69). Such a detachment 

of the body from the self has a degenerating effect on the individual's 

personality, because 

Such a divorce of self from body deprives the un-embodied self from 

direct participation in any aspect of the life of the world, which is mediated 

through exclusively the body's perceptions, feelings and movements 

(expressions, gestures, words, actions, etc.). The un-embodied self, as 

onlooker at all the body does, engages in nothing directly. 

(Ibid) 

Seen in the light of Laing's theory of the un-embodied self, Sarah has 

such a schizophrenic character of being unable to set forth a sort of 

harmony between the self and the body, a matter which cuts off all her 

relationships with the social surroundings, and, by extension, she is not 

adept at meeting the other in the midway. 

Elsewhere, Laing argues that the relationship to the Other “threatens 

the individual with the loss of identity” (Laing, 44). Laing further remarks 

that “A firm sense of one’s own autonomous identity is required in order 

that one may be related as one human being to another” (Ibid). Still, with 

the prevalence of uncertainty, one is going to lose the sense of autonomy 

and identity. Sarah appears quite obsessed with her own self, being 

threatened by sweeping personal and racial challenges. Because of the 

external forces caused by such challenges, “a battle is waged in Sarah 

between projected image(s) of self/selves and a real self” (Bryant-Jackson, 

54). 

Kennedy’s division of Funnyhouse into five scenes is dramatically 

poised to show Sarah’s fragmented and disconnected identity. Her story is 
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Sarah’s profession as a poet causes her much agony, because she is a 

very sensitive writer. In fact, she has a heavily moral and social 

responsibility to defend the rights of her community. Initially, this female 

character is introduced as Negro whose missing name indicates the 

unidentified figure, a figure who has a problem of the loss of identity. The 

character of Negro whom Sarah incarnates says: 

I am graduated from a city college and have occasional work in 

libraries, but mostly spend my days preoccupied with the placement and 

geometric position of words on paper. I write poetry filling white page after 

white page with imitations of Edith Sitwell. It is my dream to live in rooms 

with European antiques and my Queen Victoria, photographs of Roman 

ruins, walls of books, a piano, oriental carpets and to eat my meals on a 

white glass table 

(14) 

In her physical and psychological isolation, Sarah finds an outlet in the 

solitary and fruitless task of filling white pages with poetry in imitation of 

Edith Sitwell. Sarah’s great efforts to achieve wholeness and identity, and 

her concurrent contest with paranoia, self-hatred, and the will to self-

destruction, lead to the disintegration of her personality (Brown, 86). She 

has a firm desire to establish good relationships with her friends. She 

“need [s] them as an embankment to keep me from reflecting too much 

upon the fact that I am a Negro”(14). “All ‘identities’ require another: some 

other in and through a relationship with whom self- identity is actualized. 

The other by his or her actions may impose on self an unwanted identity” 

(Laing, 65). Nevertheless, Sarah moves away from the other to create a 

world special for her. 

R. D. Laing in his book, The Divided Self: An Existential Study in 

Sanity and Madness, puts forward his theory of the self, which he 

proposes, is basically concerned with the primary ontological insecurity 

which is seen in the anxieties and dangers faced by the self (Laing, The 

Divided, 65). The subjects Laing used in his psychoanalytical study 

suffering from schizophrenia, which suggests the split of the self, because 

of particular pressing conditions. The self is viewed by Laing as having two 

kinds: the embodied self and the un-embodied self. The embodied self is 

that person who 

... has a sense of being flesh and blood and bones, of being biologically 

alive and real: he knows himself to be substantial. To the extent that he is 

thoroughly 'in' his body, he is likely to have a sense of personal continuity 

in time. He will experience himself as subject to the dangers that threaten 
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Sarah’s father represents the painful and soul-wrenching past which 

Sarah does not want to remember. He is associated with the unforgettable 

experience of her white mother’s rape. She cannot imagine the same thing 

happening to her. Sarah’s patriphobia is profoundly rooted in her thinking, 

“He haunted my very conception. He was a wild black beast who raped my 

mother" (17). She cannot resist imagining that her black father is the prime 

mover of her long-suffering life. Kennedy is Sarah herself. Speaking about 

Sarah’s divided personality, the critic Maratha Gilman Bower rightly argues 

that “Adrienne Kennedy is projecting her own fears, anger, confusion, 

nightmares through this character” (Bower, 12). 

Unlike her father, Sarah’s mother is the title of love and artistic 

inspiration to her. Kennedy admits how her mother had a contributory 

factor in creating the singularity of her fictional world: 

When my mother was making oatmeal on winter mornings as I sat 

waiting with my bowel at the kitchen table, I secretly yearned that my 

mother would talk more about people she had dreamed about. There is no 

doubt that a person talking about the people in his or her dreams became 

an archetype for people in my monologue, plays and stories.  

(Kennedy, People, 96) 

The image of the mother in Sarah’s mind can explain her own dislodged 

identity. Sarah is clearly possessed by the idea of rape, for she does not 

want history to repeat itself. Her mother has conceived her through the 

raping of the “black beast,” a term which carries the cultural implication of 

bestiality (Sarada, 195). Rape involves the exercise of power and use of 

force. Power is a reference to all forms of domination like imperialism, 

colonialism, capitalism and the patriarchal domination which destroy 

African -American people. Force, on the other hand, is viewed as one of 

the factors that have a tremendous impact on the African -American 

women ever since they were transferred to the land of the whites. (Sarada, 

192-3). The problem of rape has a long history in African -American life 

and literature. In her book, Women, Race, and Class, Angela Y. Davis, 

talking about the issue of slavery, argues that “Rape was a weapon of 

domination, a weapon of repression, whose covert goal was to extinguish 

slave women's will to resist, and in the process, to demoralize their men” 

(Davis, 23-4). In African -American women’s drama, the theme of rape has 

been extensively dealt with, and it is associated with the tragedy of the 

black women. Hence, Tanya Emma Walker has recently coined the term 

“the Black Rape Tragedy”.  
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which creates in her a sense of an unspeakable bitterness and 

fragmentation. As Wilkerson argues, Sarah’s personal identity crisis is “at 

once a crisis with political and social resonance- a legacy of the historical 

confrontation between white Europeans and black Africans” (Wilkerson, 

73). 

Undoubtedly, Sarah is in a position which generates in her entity a 

sensation of un-belonging. Her feeling of having no strong ties to the self 

and the other underlines the fact that she is placed between two divergent 

cultures, a situation that causes her personal imbalance and 

fragmentation. She suffers from the complexity of being culturally and 

socially displaced. Tyson mentions that this cultural displacement is termed 

‘unhomedness’ by some critics (Tyson, 421). She goes on to add that 

being “unhomed” is not the same as being homeless. “To be unhomed is to 

feel not at home even in your own home because you are not at home in 

yourself: your cultural identity crisis has made you a psychological refugee, 

so to speak” (Ibid). 

Like other plays by Kennedy, Funnyhouse presents the idea of a “light-

skinned Negro woman’s mental anguish and search for a sense of identity” 

(Overbeck, 27). “An ‘identity’ sometimes becomes an ‘object’ that a person 

has or feels he has lost, and starts to search for” (Laing, 65). Sarah finds 

herself faced with a host of difficulties that leave her psychologically 

disintegrated. This psychological disintegration is clearly reflected in the 

landlady’s words: 

She’s suffering so till her hair has fallen out. But then she did always 

hide herself in that room with the walls of books and her statute. I always 

did know she thought she was somebody else, a Queen or something, 

somebody  

else. (16)  

The room in this play is symbolically related to Sarah's self-

imprisonment and displacement. The play has “the center of the stage 

works well as Sarah’s room, allowing the rest of the stage as the place for 

herselves” (11). Sarah’s room is “a symbol for the subconscious existence 

of Sarah. It is an attempt to project the protagonist's interior reality which 

remains tormented on account of her past” (Sarada, 101). Each self has 

her/his room, which expresses a peculiar sense of identity. According to E. 

Barnsley Brown, “Sarah occupies a liminal space between blackness and 

whiteness, and thus can find neither a place to belong in either race nor a 

unified conception of self” (Brown, 281). 
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cannot avoid the delusions of her funnyhouse breakdown when she looks 

at herself or at others. In this funnyhouse of her mind, Sarah’s fear and 

guilt become magnified, distorted, dismembered. She has no perspective. 

Time, place, and hope dissolve. The shocking world of the funnyhouse 

also symbolizes her mad fantasies and the impossibility of escape.  

(Kolin, 36) 

Conceived of as the most significant symbol used by Kennedy, “the 

funnyhouse, then, becomes the perfect surrealistic setting for Sarah’s 

dreams” (Kolin, 35).  

Funnyhouse of a Negro deals with the story of Sarah, “a plain, pallid 

NEGRO WOMAN,” (Funnyhouse, 29) who becomes fragmented through 

her disturbing ancestry. Her conception happens when her dark-colored 

father has sexually assaulted her white mother. Before Sarah’s birth, her 

parents marry and upon the advice of her father’s mother, a woman who 

believes that her son can save the black race from all forms of 

marginalization, travel to Africa to initiate a Christian mission. In Africa, 

Sarah’s mother seems to separate herself emotionally from her father, and 

accordingly, he rapes her while he is drunk. Her mother becomes mad and 

lives in a mental asylum. Her father, therefore, returns to New York, 

entreating Sarah to condone him. Sarah refuses to forgive him, a matter 

that makes him commit suicide. Feeling that she is unable to live away 

from white society, Sarah kills herself as a way to save herself from the 

dangers and challenges of life (Gavin, 165). 

Right from the outset of Funnyhouse of a Negro, the protagonist of the 

play, Sarah, appears to have an excruciating sense of crisis and 

fragmentation of the self. Such a personal fragmentation is quite 

conspicuously reflected in the fact that she has been born out of a white 

mother and a black father, a hybrid marriage that weighs heavily on her 

psyche. The surrealistic atmosphere of the play has much to do with 

Sarah’s disorientated identity and her racial consciousness. She oscillates 

between two different poles: her blackness and whiteness. Homi Bhabha 

calls such a baffling situation ‘in-betweenness’ (Tyson, 421). Georgie 

Boucher argues that “Kennedy’s protagonists are de-essentialized 

fractured beings who fail to embody either White superiority or Black 

nationalist pride, as they oscillate between two polarities” (Boucher, 840. 

Sarah herself reveals her double consciousness when she describes her 

father: “He is the darkest, my father is the darkest, my mother is the 

lightest. I am in between. But my father is the darkest” (Funnyhouse, 17). 

Such a statement underscores Sarah’s personal and cultural displacement, 
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Writing, for Kennedy, is a cathartic process through which she is able to 

express what concerns her to the utmost. Family matters come to the 

forefront of her priorities, “I feel overwhelmed by family problems and 

family realities. I see my writing as being an outlet for inner, psychological 

confusion and questions stemming from childhood” (Kennedy, and Lisa 

Leham, 42).  

In a postmodern age, Kennedy’s texts seem quintessential: fragmented, 

decentered, nonlinear, marked by marginality and alterity, begging for 

comprehension and simultaneously defying it, haunting a search for 

meaning and identity in a world where all such categories have been 

rendered mobile, elusive. Rather than providing a realistic scenario, the 

work moves via images and associations, registering as an experience of 

consciousness affected by representations in literature, pop culture and 

film, as well as well by the movement of history (Forte, 159). 

The style used in Funnyhouse of a Negro is typical of Kennedy, for her 

plays share distinctive characteristics. The plays are both surrealist and 

expressionist. In this connection, Ruby Cohn indicates: 

Kennedy’s plays are expressionist in their subjectivity, with inner 

conflicts externalized as different characters; they are surrealist in their 

close dependence on dreams with strong visual images. They are original 

in the particular images and in their incantatory repetitions that extend the 

subjective into the mythic. 

(Cohn, 117) 

This Kennedyan surrealism and expressionism help explain the 

psychological deterioration of her feminine protagonists in the first place. 

Dreams and images are efficiently occasioned to depict such psychological 

conflict. Surrealism is a springboard for expressing the inner reality.  

The setting of the play, Funnyhouse of a Negro, and its structure are 

illustrative of Kennedy’s treatment of the question of identity being in the 

throes of dissociation. Sarah’s room, the funnyhouse, indicates the 

imaginary world in which she lives. It consists of “rows or walls of mirrors 

that distort the images they reflect, making some parts bigger while 

shrinking others, especially heads, or even making some parts vanish 

altogether” (Kolin, 35). Philip C. Kolin gives an interesting reading of the 

significance of the setting:  

In such a setting, the self is virtually torn apart, parceled into fragments. 

In a funny house, one’s identity and self-image are never stable, reliable, 

truthful, or comforting. Representation in Kennedy’s funnyhouse leads to 

self-repression and revulsion. Tormented by racist views of herself, Sarah 
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debates with a gamut of implications which have never been dealt with 

before. There are certain groupings that show a concern over the issue of 

identity (Gupta, 142). More important is that “talking about identity in this 

contemporary fashion implies considering the relations between such 

groups: in terms of minorities and majorities, power relations, rights and 

prerogatives, tensions and conflicts” (ibid). This statement betrays the fact 

that identity has a special status in contemporary affairs, and literature is a 

broad area that tackles this essential yet problematic issue of identity.  

The individuals of a specific society often show their identity through 

parading over their ancestral heritage and traditions. In much the same 

way, African -Americans have been struggling to achieve self- definition 

and to defend their legal pursuit after a specific black identity. The 

placement of history and tradition to the concept of identity is a powerful 

mechanism to assimilate and accept other cultures: 

[H]istory and tradition have another role to play: the interpellation of 

subjects and the inducing of a sense of identity and belonging. Individual 

constructions of identity are affirmed by seeing something of oneself and 

one’s forebears in representations of the history of the nation. Inclusion is 

important since having a history and a set of traditions with which one can 

identify and within which one can position oneself other than as victim, 

gives the interpellated individual a position of dignity from which to speak.  

(Weedon, 26) 

This quotation reveals much about the significance of history in the 

construction and reconstruction of one’s identity. African -Americans 

always deem it necessary to look on their glorious past to understand the 

present in that their prospective identity is profoundly rooted in tradition 

and history.  

1.2 The Quest for Identity in Funnyhouse of a Negro  
Adrienne Kennedy is one of the contemporary African -American 

women playwrights, whose plays address the issues of race, gender, and 

history, focusing on the politics of the black woman’s search for identity. 

Funnyhouse of a Negro is a case in point, for at its nucleus Kennedy 

persistently tries to unfold the atrocious reality experienced by black 

women in the hope of evoking and creating in them a sense of self-pride 

and integration. The question that the play poses is whether the black 

woman can assimilate herself to or resist the lived reality. Kennedy once 

remarked that “My plays are meant to be states of mind” (Barnett, 141).  
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Abstract 
Identity is of much significance in the course of history. Individuals and 

nations exert concerted efforts to adhere to a self- created concept of 

identity. Identity undoubtedly implies a sense of belonging to a class, a 

race, and by extension, a whole nation. In the post-modern world and 

literature, the issue of identity became an all- inclusive phenomenon in that 

it is riveting the attention of both thinkers and men of letters. 

The present study is concerned with the quest for identity in Adrienne 

Kennedy's Funnyhouse of a Negro (1964) which shows a keen interest in 

tackling the issue of identity. Kennedy reflects upon the black identity 

through the presentation of a female character that is unavoidably 

entangled in personal and family problems, problems that have much 

bearing on the female identity. The main problem of this female character 

persistently confronts is what is termed ‘double consciousness,’ which 

underscores the awareness of the existence of two identities, black and 

white.  

1.1 Introduction 
The word ‘identity’ was originally taken from the Latin root idem, 

meaning “the same.” The term is double faced in that it indicates similarity 

and difference. On the one hand, identity is something unique for all 

human beings. It is the identity that makes people different from each 

other. On the other hand, identity means one’s belonging to a social group. 

Hence, there are types of identity: national identity, cultural identity, or 

gender identity, a matter which refers to things people share (Buckingham, 

1). The concept of identity is usually associated with the studies of 

ethnicity, gender, and race. Before the 1950s, it was not widely circulated, 

and it became very popular with the emergence of the German 

psychoanalyst Erik H. Erikson (1902-1994) who is acclaimed to be the 

father of the concept (qtd. in Paterson, et al, 57). 
Psychologically viewed, identity refers to personal and group 

identifications. It is concerned with self-definition, and the self is 

conceptualized as a fairly stable, internal entity that is rarely modified to fit 

the context. In fact, “the self is a core sense of who one is. That is, you are 

who you are; shifting is indicative of a problematic, deficient or disengaged 

identity” (Hecht. Et al, 48). In the contemporary sense of the word, identity 

has become a key concept in different fields, especially with the rise of 

globalization and its subsequent effects on life. Suman Gupta mentions 

that the term ‘identity’ is broadly used in academic, media, and other 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 البحث عن اهلوية يف مسرحية ادريان كنيدي "بيت الزجنية املضحك"

The Quest For Identity In Adrienne Kennedy's 

"Funnyhouse of a Negro"  
     Dr. Wadhah Hasan Al-Khazali(1)م.د. وضاح حسن الخزعلي 

 امللخص 
إة  ث ُمليي   ىي ا ري    جم   حثت تيخف ه مه ح  احم ال ع ا  راث سالحء ي ااثلة امال ح روىواي ث ترا ة 
مباملم     لألُليي  ا ال تيص إَة حألُليي ونال  ع     ىن حالنتم ء إىل و  ي  ا ع ق ا هكر  ع  ذث  

ثي حألُليااي تاا     ااا   ي مب ااىن   اا  حالنتماا ء م ااي ب  تماا   ا   عاا    اا  ب ااث ححلثح ااي ا   اا ف  فاا ر   داا 
 ثات   نه ت حواب ي  احم لء  

ثاااحف و  اال  ااا  حثثتحسااي حثكاالء ع اا  هباا   حث رااة عاا  حألُليااي    داا رىي ح ت ة انااث  بىاا  حثا ىااي 
( احثس وهم  اث    اثيثح  بتن ال .كىي حألُليي  او ثم انىث  حألُلياي حثدال حء  ا   ارل 4691حوكر  )
 ااااىي نداااا  ىي  و  ااااي مبراااا ا م  حثري ااااىي احث    ىاااايف احورااااب ي حمس سااااىي حثااااس و اااا    ااااا  و اااالي  اي

حثري اااىي وت  اااط مبااا  يا اااط ع ىاااة لثااالعل حواااا اوف    حد تح  بلاااال  ُ اااليتو إراااثح   سااال حء احم ااا   
 بىك ء 
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contracted gonorrhea from a sales girl in a loop department store while 

riding in a taxicab through Lincoln Park. 
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they had a joke about friend or enema. He went under the anaesthetic 

holding tight on to himself so he would not blab about anything during the 

silly, talky time. After he got on crutches he used to take the temperatures 

so Luz would not have to get up from the bed. There were only a few 

patients, and they all knew about it. They all liked Luz. As he walked back 

along the halls he thought of Luz in his bed. 

Before he went back to the front they went into the Duomo and prayed. 

It was dim and quiet, and there were other people praying. They wanted to 

get married, but there was not enough time for the banns, and neither of 

them had birth certificates. They felt as though they were married, but they 

wanted everyone to know about it, and to make it so they could not lose it. 

Luz wrote him many letters that he never got until after the armistice. 

Fifteen came in a bunch to the front and he sorted them by the dates and 

read them all straight through. They were all about the hospital, and how 

much she loved him and how it was impossible to get along without him 

and how terrible it was missing him at night. 

After the armistice they agreed he should go home to get a job so they 

might be married. Luz would not come home until he had a good job and 

could come to New York to meet her. It was understood he would not 

drink, and he did not want to see his friends or anyone in the States. Only 

to get a job and be married. On the train from Padua to Milan they 

quarreled about her not being willing to come home at once. When they 

had to say good-bye, in the station at Milan, they kissed good-bye, but 

were not finished with the quarrel. He felt sick about saying good-bye like 

that. 

He went to America on a boat from Genoa. Luz went back to 

Pordonone to open a hospital. It was lonely and rainy there, and there was 

a battalion of arditi quartered in the town. Living in the muddy, rainy town in 

the winter, the major of the battalion made love to Luz, and she had never 

known Italians before, and finally wrote to the States that theirs had only 

been a boy and girl affair. She was sorry, and she knew he would probably 

not be able to understand, but might someday forgive her, and be grateful 

to her, and she expected, absolutely unexpectedly, to be married in the 

spring. She loved him as always, but she realized now it was only a boy 

and girl love. She hoped he would have a great career, and believed in him 

absolutely. She knew it was for the best. 

The major did not marry her in the spring, or any other time. Luz never 

got an answer to the letter to Chicago about it. A short time after he 
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It seems that the writer has exploited the linguistic devices in a way that 

-suits his intention, he uses paratactic constructions when he wants the 

reader to *feel the fleeting of the events, mixed constructions when the 

events illustrate the unusual of the events, and simple when the events 

move in their normal way. Such an integration between grammar and style 

cannot be made in such a meticulous way except by a competent writer 

like Hemingway.  

1.9 Conclusion 
This story is a part of Hemmingway’s life. He does not give a name to 

the solider because he wants the reader to know that he is talking about 

himself. As the story starts out, there is resistance to typical form. It starts 

out in the middle of the story and we do not find out many details until we 

continue reading. In this story there are not any morals or any hidden 

ideas. This story just tells about a bad time in Hemmingway’s life. What 

makes this story so good is that we can see what it was like for 

Hemmingway at the time. 

Generally speaking, Hemingway's writing is minimalist and sparse, 

with.few adverbs or adjectives. He includes only essential information, 

often omitting background information, transitions, and dialogue tags such 

as 'he said' or 'she said'. He often uses pronouns without clear 

antecedents, such as using the word 'it' without clarifying what 'it' refers to. 

He is mainly known for his simple style. However, having analyzed the 

present story as far as sentence length and complexity are concerned, 

using Halliday's model (1985), it has been found that essential ideas have 

been loaded in complex, lengthy sentences. A technique of perfect 

integration between grammar and style. 

Appendix:A VERY SHORT STORY" Ernest 
Hemingway 

One hot evening in Padua they carried him up onto the roof and he 

could look out over the top of the town. There were chimney swifts in the 

sky. After a while it got dark and the searchlights came out. The others 

went down and took the bottles with them. He and Luz could hear them 

below on the balcony. Luz sat on the bed. She was cool and fresh in the 

hot night. 

Luz stayed on night duty for three months. They were glad to let her. 

When they operated on him she prepared him for the operating table; and 
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1.8 Stylistic Implications of the Analysis 
From the above analysis, one can feel how linguistic structures are 

strongly linked to the message conveyed in the story. This is clearly shown 

in Sentence 33 which is the longest (of 41 words) and most 

complicated sentence in the whole story. Such complication and length 

may be ascribed to the fact that this sentence contains the climax of the 

story, that is Luz's decision to break down with her lover as she realized 

that "theirs had only been a boy and girl affair". 

The shortest sentence (of 4 words),on the other hand, may hint at 

Luz -as being good and lovable by all. This simplicity in the sentence 

reflects simplicity in the character herself, that she is simple, delicate, 

lovable, until the climax comes. 

As far as sentence types are concerned,the analysis proves that the 

parataxis type is the most common type, especially with the 'and 

conjunction.Moreover the most prevailing sentence within the story as 

far as number of words is the one with 21 words, examining these 

sentences proves that four of them are of the parataxis type, the remaining 

one is mixed,this may reflect the fact that expressing flow of ideas need 

more words to be included and in this story it seems that Hemingway 

prefers to express such ideas in sentences within about 21 words. 

“A Very Short Story” has both internal and external conflicts. The 

major characters, he and Luz, always seem struggling with something in 

their minds. The most obvious proof is that before Luz puts forward “he 

should go home to get a good job so they “might” be married”, she sends 

love letters to him. Moreover, these letters are full of passion. “They were 

all about how much she loved him." Such a struggle can be best 

represented in parataxis constructions since such a construction 

shows that there is always more to come, and that's why the writer 

adheres to the extension strategy of the 'and conjunction (most of the 

paratactic constructions are of the "and" type) 

There are also external conflicts. The most obvious one is between 

“he” and “Luz”. They fall in love during the war, they share good things, 

plan their future. However, the problem of marriage prevents them, this is 

also.another conflict; but this time it is man vs. society. It is obvious that 

they feel restricted without a marriage certificate even if they love each 

other passionately. After the war Luz changes her mind, and seems 

reluctant about having a serious relation with him, such a complex struggle 

has been expressed in mixed structures to portray the main idea in the 

story and the drastic change towards disintegration. 



 
No: 21 

 

29 

 



 
Ahlulbait Jurnal 

 

28 

 



 
No: 21 

 

27 

 

1.7 Statistical analysis of the Results 
From the above table,the following statistics has been arrived at, (which 

will be represented in the charts following): 

Number of simple sentences: 11 

Number of parataxis: 14 

Number of hypotaxis: 7 

Number of mixed: 8 

Number of words in shortest sentence: 4  

Number of words in longest sentence: 41   
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one dependent (p),roughly comparable to subordination in traditional 

grammar. (Halliday uses Greek letters to represent hypotactic clauses).  

||| Fear of flying is quite rational || because human beings cannot fly. |||  

                  a B 

|||Because human beings cannot fly, || fear of flying is quite rational. |||  

                B         a 

As far as sentence boundary is concerned, Halliday uses three strokes  

|||, whereas only two strokes to separate between clauses ||, he uses the 

symbol ^ to indicate ’one clause follows another in the given order’. In the 

above example the structure can be read as a^B in which the primary 

clause(dominant) is followed by the secondary clause(dependent). The 

opposite way will be read when the order is reversed as in the second 

sentence as B^a in which the dependent clause precedes the dominant. 

Since the aim of the present paper is to investigate sentence 

complexity and length, it has been found useful to exploit Halliday's 

model in the analysis of the story. The use of numerals and Greek letters 

proves to be vital and easier in literary analysis as it guides to an 

immediate recognition of the type of sentence used. Halliday classifies a 

sentence with one clause as simple,others with more than one whether of 

the paratactic or hypotactic type as complex. A mixture of both hypotactic 

and paratactic sequences, either of which may be nested inside the other 

is referred to as mixed sentence (using both numerals and Greek letters). 

1.6 Text Analysis  
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In terms of ironies, two types of ironies can be observed in the work, 

although it is very short. One of them is 'situational irony'. In situational 

irony, the situation is different from what common sense indicates it is, will 

be, or ought to be.' If it is applied to this story, the beginning of the work 

serves the reader a passionate love.  

It is passionate; so getting far apart is not an expected result. The other 

is  

'attitudinal irony.' It is similar to the situational one, but 'attitudinal  

irony results from what one person expects.' Here the sacrifice is 'he'. He 

gets passionate love letters; so does not prepare himself to a separation. 

However a short time after, he learners that Luz thinks their relationship is 

only a boy and girl relationship. 

The story is a perfect work in terms of the reality that a war affects 

people very terribly, and its losses are not only deaths. The lives of people 

who engage in the war drastically ruin. 

1.5 Syntactic Analysis of the Story: Halliday’s Model 
(1985)  

According to M.A.K Halliday (1985:192-216),a sentence can be 

interpreted as a clause complex: a Head clause together with other 

clauses that modify whether paratactically or hypotactically. The mode of 

combination is the mode of organization of the logical subtype of the 

ideational -metafunction. The notion of ‘clause complex’ thus enables us to 

account in full for the functional organization of sentences. 

Parataxis: refers to the logical interdependency between clauses 

where the interdependents are of equal status, roughly comparable to 

coordination in traditional grammar. If two clauses are related 

paratactically, the primary one is initiating (1), and the secondary one 

continuing (2). (Halliday uses Arabic numerals to represent paratactic 

clauses).  

||| I switched on my TV set || and there was a programme about whales. 

||| 

1 2 
||| Let’s face it, || the human body is like a condominium apartment. ||| 

1 2 

Hypotaxis: refers to the logical interdependency between clauses 

where the interdependents are of unequal status. Thus one of the clauses 

can be seen as a Head being modified by the other(s). If two clauses are 

related hypotactieaily, the primary one is dominant (a), and the secondary 
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written in seven paragraphs with 633 words using mainly the third person 

pronoun to represent the characters "he & Luz could hear them below the 

balcony".  

1.4 Theme Analysis of Hemingway’s "A Very Short 
Story:  

“A Very Short Story” by Ernest Hemingway is about the love affair of 

an ordinary unnamed soldier " he" and an Italian nurse “Luz” during a 

war (which is probably WWI); and how they disintegrate after the war, how 

their relationship ends. 

Although  “A Very Short Story” is really short in terms of length, it 

contains a richness as to related events and conflicts. It begins with a 

stable situation; there is a rising action and this action’s elements are some 

casually related events; then speaks the climax, which is specified in the 

longest sentence of the story; after this, the action begins to fall as it is 

specified in the last sentence. The last paragraph shows the falling action 

very perfectly and plainly. Hemingway’s famous word economy speaks 

again. 

The story addresses themes common to much of Hemingway's 

writings.  

Central to these is the futility of love in war, and the isolation of the Lost  

Generation. In an atmosphere tainted by the constant threat of death, 

complex relationships such as that between lovers are doomed. Moreover,  

under the circumstances of the times,communion between individuals 

cannot develop in any depth. In Hemingway's eyes women are inconstant 

and promises  

are empty, the ideal of marriage is unattainable and intimacy only leads 

to  

disaster. 

Hemingway, in this story, portrays females in two ways. One is being 

beautiful, gentle and friendly "they all liked Luz". Secondly, as being dirty, 

useless and heartless, " a short time after, he contracted gonorrhea from a 

salesgirl in a loop department store". Another view of women's bad 

character is represented in Luz, this view has been implicitly declared as 

she cheats on the man with an Italian major, "she wrote to the states that 

theirs had only been a boy and a girl affair". This reflects Hemingway's 

idea about women as being backstabbers and untrustworthy when it 

comes to love.  
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Carter (1988:161) takes the same stance as Widdowson. He holds the 

view that stylistics is a bridge between linguistics and literature. Simpson 

(1993:3) defines stylistics as " the practice of using linguistics for the study 

of literature ". To Verdonk (2002:3), stylistics is " the study of style in 

language ".  

Crystal & Davy (1969: 10) set the goals of stylistics as follows: 

a. To analyze language habits with a view of identifying, explaining, and 

classifying of linguistics features.  

b. To make critical judgments which help the stylistician to distinguish a 

good style from a bad one. 

Wales (2001:10) states that " the goal of most stylistics is not simply to 

describe the formal features of texts for their own sake, but in order to 

show their functional significance for the interpretation of the text, or in 

order to relate literary effects to linguistic causes where there are felt to be 

relevant ".  

1.3 Hemingway’s "A Very Short Story" 
A Very Short Story" is a short story written by Ernest Hemingway. 

It was first published as a vignette, or chapter, in the 1924 Paris edition 

titled In Our Time, and it later rewritten and added as a story to 

Hemingway's first American short story collection In Our Time, published 

in 1925. 

Hemingway based the story on his World War I affair with a nurse he 

met in Milan while recovering in the hospital from leg injuries sustained at 

the Italian front.  

The atmosphere of the story is very dark and hopeless. It may fall 

anyone into the hands of depression, because the work itself is a story of a 

“disintegration”. Hemingway’s famous word economy is presented in such 

an obvious way that the reader learns most of the information about 

setting, tone, plot, atmosphere and so on even in the first paragraph. 

Hemingway uses a carefully chosen language to help the reader feel 

the 

fleeting, yet powerful, nature of such encounters where lust is often 

mistaken for love. The story is loaded with language that reveals the 

passion and sexual nature of the war time affair. The brevity with which the 

story is presented is sometimes criticized as being confusing. That is,the 

reader may misinterpret the text. One must read the story very carefully, 

even numerous times, before understanding the reason of the tale. It is 

significant that there is no dialogue in the story and that it is 
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and showing the formal features and their functional significance in the 

texts.  

The present study is concerned with a stylistic analysis of Hemingway's 

" A very Short Story ". It aims at exploring sentence complexity and length 

to see how the incorporation of linguistics within any literary text can be 

used as a direct means to convey the message that may underlie any text. 

As far as sentence length and complexity are concerned, Halliday's 

model (1985) has been used. The study concludes that essential ideas 

have been encoded in complex and lengthy sentences.  

1.2 Introduction  
Leech and short (1981:13) view stylistics as " the linguistic study of 

style, rarely undertaken for its own sake, simply as an exercise in 

describing what use is made of language ". To them, stylistics is not a 

discipline in its own right; it is a means of linking between language and 

artistic function. The linguist's task, according to them (ibid.), is to answer 

the question, " why does the author here choose to express himself in this 

particular way? ", and the critic's task is to answer the question, " How is 

such - and - such an aesthetic effect achieved through language? " 

To Widdowson (1975:3), stylistics is " the study of literary discourse 

from a linguistic orientation ". He also sees stylistics as having no 

autonomous domain of its own, but as a combination of both linguistics and 

literary criticism, The structure of the word 'stylistics' itself shows that 

where the part (style) refers to literary criticism, while the second part 

refers to linguistics. Widdowson (ibid.: 6) outlines the function of the 

linguist, critic, and stylistician. The linguist's concern is to find out how a 

piece of literature exemplifies the language system, i.e. he treats literature 

as text, whereas the critic's concern is to search for underlying significance 

for the essential artistic vision that a piece of literature embodies, i.e. he 

treats literature as message. The stylistician, for his part, seeks to show 

how elements of a linguistic text combine to create messages, how a piece 

of literature function as a form of communication, i.e. he treats literature as 

discourse.  

According to Fish (1981:33), stylistics comes as a reaction to the 

subjectivity and impressionism of literary studies. Stylistics aims to give an 

objective account of how language is used in literature. The stylistic 

analysis in linguistics is concerned with identifying and classifying the 

elements of language being used; in literary studies it is concerned with 

commenting on quality and meaning in a text. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

     

 

 

A STYLISTIC ANALYSIS OF HEMINGWAY'S" A 

Very Short Story " 
 

Dr. ABDUL-KAREEM SHARIF DAWOOD   

 (1)   ع ث حثب مي ا يث  حاا 

 امللخص 
حثثتحساا   حال بىاايف اااثش حىل وراايى  و حاىااص حث  ليااي   حالساا لبىي  اا  حال االت حالاواا  اااىلع     

حالساات م ل حث  اال  ا  اا ع حثن اال  حال بىااي ا تماا ت حثداام   احخل اا    حثرااب ىي اح ىتماا  حثلتىاىااي   
 حثن ل  

اااااتل حثثتحسااااي بت ااااثمي   ىاااال حساااا لن الرااااث  . اااا  حث اح اااال  ن اااالح   اوااااا   حثثتحسااااي ح ب نىااااي 
   ب ىا ة والل او  ىاث حام اي حودات م ي   ني ث ى ة حس لب حثب وص  او ين حيكىحست م ل و حاىص حنليي   

حث  ااي   و اثااي التماا ت حالساات م ل حث  اال    حثاان  حال ن اولتىاااة السااى ي    ااا   الي اا ل  اا  ي يااث  
 حثب وص    تس  ل   عم ة حال ن 

1.1 Abstract 
Stylistics is the most widely used issue in the literary studies. It aims at 

identifying the linguistic patterns of usage and meanings of literary texts 
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blackness. "She buys Mary Janes confectionery and appreciates the 

excellence of the white young lady imprinted on the wrapper. She eats the 

confectionery as though she is eating her eyes. She needs to be as 

delightful as Mary Jane. Her enthusiasm for blue eyes and white skin is 

depicted indecently by the storyteller: "Three pennies had purchased her 

nine dazzling climaxes with Mary Jane. Beautiful Mary Jane, for whom a 

treat is named." 

CONCLUSION: 
In conclusion, many novels, especially those of Toni Morrison, are 

complicated and intricate texts which require more than literary 

interpretation. I believe this reading can be used as the basis for other 

interpretations. 

In The Bluest Eye Morrison has shown the impact of white culture on 

Dark individuals. In this novel Pecola is a picture of absolute disintegration 

as she confronts prejudice what's more, intra-prejudice.  

Besides she is denied her mom's friendship, is assailed by her papa, 

and holds out a homeless rootless presence. She is persuaded that there 

is a stand out way out of all these matters – that is to have bluish eyes. 

However, before the goal she is left simply with an irreversible feeling of a 

deprivation. 

Toni Morrison's "The Bluest Eye" is an investigation of the causes why 

beauty is abused in the US; it’s the beauty of the black. The abuse is 

conducted through a cultural machine which appears to have been 

produce precisely to homicide potentials; the novel connotes the blue eyes 

"of the blond American myth, by which standard the black-skinned and 

brown-eyed always measure up as inadequate." (John Leonard, Books of 

the Time). 

"The Bluest Eye" is "history, sociology, folklore, nightmare and 

music"(Ibid). having established waste so that our progenies throttle under 

foothills of marketed lies is one thing while another is delineating that 

waste, to reproduce this progeny. 

REFERENCES: 
- Andrews, William L., and Nellie Y. McKay, eds. Toni Morrison's  

 Beloved: a casebook. UK: Oxford UP, 1999. 

- Anthias, F., & Yuval-Davis, N. Racialized boundaries: Race,  

 Nation, Gender, Colour and Class and the Anti-Racist  

 Struggle. UK, Routledge. 2005 
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discover anything other than 'a mere metal roundness' in the white dolls. 

Claudia destroys white girls and ill-uses white young ladies.  

She needs to realize what makes individuals appreciate white young 

ladies and say "Awwwww" and overlook dark young ladies in the city. She 

unequivocally accepts that dim young ladies are as wonderful as white 

young ladies.  

At the point when everyone had hatred against Pecola for her darkness, 

Frieda and Claudia adore her and give her great fellowship and 

enthusiastic backing. Their white neighbor Rosemary Villanucci spies the 

young ladies and make incessant grumblings about them to their mom. 

Frieda and Claudia figure out how to reprimand or beat the white lady to 

take revenge. Claudia has a ton of sensitivity for the Breedloves who 

experience the ill effects of self-loathing and twofold consciousness. She 

illuminates that they live in a storefront not in the perspective of their 

dejection, yet since they feel that they are revolting. "Their dejection is 

standard and stultifying; it is not intriguing. Yet their unpleasantness is 

surprising." She needs to find where their revolting lies however couldn't 

find the source. She further says, "It begins from conviction, their 

conviction. It is generally as an all knowing master who had given 

everybody a cover of abnormality to wear, and they had each recognized it 

without request." 

Whiteness as the quantity of beauty had become so entrenched in 

American club that many African Americans were negatively influenced by 

these measures of physical attractiveness based on skin color, which they 

could never reach. The community in the novel values light skin over dark 

skin, as typified by the "dream child" Maureen Peal. Morrison depicts the 

self-hatred that had become deeply rooted in many of the community 

members and reveals the way African-American women have been taught 

to hate or devalue their own bodies or physical properties. The reference in 

the novel often takes this hatred out on their kids.  

Geraldine, ashamed of her blackness, calls Pecola a "nasty little black 

bitch," and Pecola's mother exhibits more love for the white daughter of her 

employer than for her own children. (Amy, 36) 

Pecola Breedlove has an inner urge for people to love her as they tend 

to love white girls. She goes to the candy shop, seeing Pecola the 

business person looks at her furiously and this makes her beautiful. She 

feels seeing her darkness the business person hates him. "It has an edge; 

some place in the base top is the abhorrence. She has seen it prowling 

according to all white individuals. So. The dislike must be for her, her 
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will change on the off chance that she gets blue eyes like white young 

ladies.  

Towards the end of the novel, she gets blue eyes, yet at the expense of 

losing her brain. Frieda MacTeer, Claudia MacTeer, and Pecola Breedlove 

are all closely knit friends and all go to the same school. Piccolo goes to 

Frieda's home, and Frieda issues her bread rolls and milk. Pecola is not 

inspired by the milk, however the 'blue-and-white Shirley Temple mug'.  

She drinks three or some milk just to understand and grasp the Shirley 

Temple glass. Mrs. Master reprimands Pecola in a roundabout way for 

drinking an excessive quantity of milk. Pecola and Frieda talk about how 

"adorable" Shirley Temple is. Claudia doesn't care for the discussion in 

light of the fact that she loathes Shirley. She doesn't begrudge her white 

skin and blue eyes. Yet she had feelings for hitting the dance floor with Bo 

jangles, who is her most loved uncle. 

The entire Breedlove clan has their troubles as Morrison tells us. Cholly 

Breedlove deserves attention for the special way he channels his double 

consciousness. Unlike his daughter Pecola. Cholly seems to be largely 

unaware of the forces shaping him. We see several instances where 

Pecola longs to be free of the white ideologies oppressing her, but Cholly 

and the rest of the clan "took the ugliness in their hands…and went about 

the world with it". Morrison tells us at the outset that Cholly's particular way 

of giving way "about the world" is in a state of inebriety, and we can read 

his drunkenness on both the literal level and the degree of his awareness. 

Most interaction that Cholly has with other characters occurs when he is 

lifted up. The first time we meet Mr. Breedlove, he "had come home 

drunk". We quickly find out that Cholly's alcoholism "relieved the 

tiresomeness of poverty… gave them the stuff they need to get their lives 

tolerable". The numbing properties of Whiskey are metonymies 

drunkenness numbs Cholly's violent outburst as well as his awareness of 

his own dual-consciousness. Morrison arrives at his clear when she 

composes. "Nothing Nothing… interesting him mow. Not himself, not other 

people. Only in the drink was there some break, some floodlight, and when 

the closed, there was oblivion" (Michele, 25, 26) 

Unlike the dark girls like Pecola, Claudia hates the black individuals' 

admiring and patronizing the white girls. Thus, she hates white young 

ladies and white dolls. At the point when black young girls appreciate and 

White Dolls with blue eyes and blonde hair, Claudia looks at the white 

doll's nose, blue eyeballs, and yellow hair to figure out 'what it is in them at 

all the world said is adorable'. Being unbiased and reasonable, she doesn't 
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and desire or mother's milk with it. Historically relegated to the auction 

block instead of the plinth, the black female body has been built at the ugly 

end of wearisome western dialectic; not frightened, but profane, not angelic 

but demonic, not fair lady but ugly dark. Only with her male counterpart, 

the black woman has belonged to one of those races "perceived as more 

animal like, and less godlike". One of the most potent and successful 

appropriators of black representation is Toni Morrison, 

In the Bluest Eye, this culturally mandated fracture is the impetus for 

what Pecola experiences as disintegration or self-erasure: 

"Please God," she whispered it the palm of her hired man. "Please 

make me  disappear." She pinched her eyes close. Little parts of 

her body faded away. Now slowly, now with a rush. Slowly begin again. 

Her fingers went, one by one; then her arms went out all the way to the 

elbow. Her feet now, Yes that was decent. Her legs were restless and tired 

all at formerly. It was the hardest  above the second joints. She bore to be 

really still and pull. Her stomach would not exist. But finally it, likewise, died 

out. Then her chest, her neck. The facial expression was hard, too. Almost 

done, almost only her tight, tight eyes were set aside. They are always on 

the left.  

- (Michiel, Vennessa, 195-200). 

The pain tightened eyes remain witness to the horror – a company in 

which the white female body gives more prominence than a black woman. 

Already "a minority in both caste and class. Piccolo can't even take pride 

in, the main thing she can take her physical structure. For with few limited 

fonts, others affirm the undesirability of her life. Henceforth the reason 

Yacobowski did not see neither her body, nor the face, when Pecola had 

come to buy treats. At the point when Yacobowski had come to America, 

he adapted not to appear at the textual mode, nor the variety of dark 

masses. 

Morrison herself remarked in the thereafter to the novel, by the 

"Disguise of suspicions of unchanging inadequacy beginning with an outer 

expression. (Michiel, Vennessa, 195-200) 

In The Bluest Eye, Pecola Breedlove is dealt with gravely both by the 

white people and dim cloned individuals. Indeed, her mom, Pauline 

Breedlove detests her for being dim, filthy, and dismaying. Her dad Cholly 

Breedlove is a drunkard. He misuses Pauline and Pecola physically, 

rationally, and inwardly. Pecola begrudges the white young ladies with blue 

eyes who are dealt with mercifully by the universe. She begs God to give 

her blue eyes. She believes that the itinerary in which the world sees her 
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being a classics minor" (Interview: T. Morrison: 1981). This observation 

applies in various ways to her earlier novels. 

As regard American Racism, ethnic American writers show their shared 

concern in their composition; the first body of ethnic writing to emerge. 

African American literature presents some of the most revealing 

investigations of racial discrimination. Early in the 19th century, slave 

narratives recount the dehumanizing effect of slavery. In probability, the 

period wherein the most famous African American text was is The 

Narratives of Fredrick Douglass, an American Slave, written by himself 

(1845). Fredrick Douglass, born into slavery in Maryland details his own 

experience of slavery and articulates his dignity as a man. Refusing details 

about his own experiences in slavery and articulates his dignity as a 

human being. Refusing to submit himself to his master, he declares, "You 

have seen how a man, was made a slave, you shall see how a slave was 

made a man." Although by a century later slavery is no longer present, 

racial discrimination still intrudes upon every aspect of the lives of African 

Americans and positions them as "Invisible Men". Ralph Waldo Ellison's 

Invisible Man (1952) portrays a quest for individuality within the 

organization of American racialism. Ellison's unnamed black narrator's 

search for self-definition begins with an indictment of racial favoritism. To 

be invisible, understand, simply because people refuse to look me."  

Morrison also writes from a feminist perspective describes how racism 

defines standards of beauty that militate against blacks, women especially 

and leads to tragic outcomes. That black is not beautiful has been 

regulated by European standards of blond, blue eyed stunner. In 

Morrison's novel the child Pocola's obsession with Shirley Temple and a 

desire to deliver "the bluest eyes" cause her to fall into madness. In her 

tragic story, Morrison illustrates another kind of soul-killing impact of 

American racism on African Americans founded on the same instance, 

John Okada's No No Boy (1957) her neglect by the American dominant 

public and unwelcome in the Japanese American community for nearly two 

decades after publishing. The disfiguring effect of racial discrimination on 

the individual soul, the family, the Japanese American community, and 

other ethnic Americans prevails throughout the novel. This novel shows 

that blacks, Japanese, Chinese, Mexicans, Filipinos, and goes all strive for 

recognition as complete beings, namely as Americans, but so far few are 

able to cross the unseen walls constructed by racism. (Emanuel, 400-443) 

The Black female body is the hottest thing. White men secretly revel in 

it, not only buying, trading, and wrapping it, but also assuaging the need 
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The Bluest Eye is Toni Morrison's first novel, a book proclaimed for its 

fruitfulness of dialect and boldness of creative energy. African-American 

writing is created by the authors of African plummet living in the United 

States. It bargains chiefly with subjection, disparity, bigotry, sexism, 

classism, social conflict, and so forth. It takes after the old stories custom 

of narrating and incorporates oral structures like spirituals, sermons, 

gospel music, and so forth. Rigging up in the creator's girlhood main 

residence of Lorain, Ohio, it portrays the tale of dark, eleven-year-old 

Pecola Breedlove. Pecola appeals to God for her eyes to turn blue with the 

goal that she will be just as lovely and dearest as all the blondie, blue-

peered toward children in America. In the harvest time of 1941, the year in 

which marigolds in the Breedloves' greenery enclosure don't blossom. 

Pecola's life does change in excruciating, decimating ways. The Bluest 

Eye stays one of Tony Morrison's' most intense, exceptional books and a 

critical work of American manufacture. 

The Bluest Eye is a warning about the old consciousness of black folks 

attempting to emulate the slave master. Pecola's request for more money 

and better house or even for more sensible parents; her request for blue 

eyes something she never wins. Morrison does not have to recite the tale 

of three hundred years of black dominance by white culture for us to be 

mindful of this history of American Blacks, who have been victims in this 

calamity. The self- hatred that is at the core of Pecola's character affects, 

in one stage or another. Here we explore and analyze Toni Morison's 

novel, in terms of the way to show the variability of Black feminism as 

characterized by the novelist who responds to the common sexist and 

racist context.  

Toni Morrison is a literary giant of the 1980s and 1990s and over all 

famous for being both a woman and an Afro-American. In her works, she 

has explored the experience and roles of black women in a racist male- 

dominated society. In the center of her complex and multilayered 

narratives, there is the unique cultural inheritance of Afro-Americans. Her 

works also express the influence of Afro-American folklore, songs and 

women's gossip. In her endeavors to map these oral art forms into literary 

modes of theatrical performance, Morrison has created a body of work 

informed by a distinctly black sensibility while drawing a reading audience 

from across racial boundaries. Morrison told Thomas LeClair in a 1981 

interview: "I write what I suppose could be called the tragic mode in which 

there is some catharsis and revelation….maybe it's a consequence of my 
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An expedient outline of the written work uncovers that an extension of 

things has considered "Gender orientation". The overseeing believed is 

now and again corresponded with the trademark "Gender orientation is the 

social essentialness of Sex". Regardless of any trademark, this one 

considers unmistakable interpretations. A couple of researchers use the 

statement "Gender introduction" to imply the subjective experience of 

sexed epitome, or a wide mental prologue to the world, others to a game 

plan of characteristics or measures that limit as principles for gentlemen 

and females; others in a course of action of sexual symbolism and still 

adherer to the standard social parts of men and woman. 

Gender classes are characterized regarding how one is socially 

situated, where this is the capacity of e.g., how well it is seen, how well it is 

dealt with, and how well one's life is organized socially, legitimately, and 

financially, sexual orientation is not characterized as far as an individual 

intrinsic, physical and mental highlights.  

At that point you will ask what is race. The term race alludes to 

gatherings of individuals who have contrasts and similitudes in natural 

qualities considered by society to be socially huge, implying that individuals 

treat other individuals distinctively due to them. For example, while 

contrasting and likenesses in eye shading have not been dealt with as 

socially huge, contrasts and similitudes in skin shading have. The term 

race alludes to the idea of partitioning individuals into populaces or 

gatherings on the premise of different arrangements of physical attributes. 

Everybody has heard the statement "There is one and only race – that 

is human race. Yet we have likewise heard and seen opposing 

articulations regarding race. There are surely detectable physical contrasts 

among individuals, including skin shading, eye shape, hair composition et 

cetera. Anthropologists have since quite a while ago contended that the old 

19th Century racial ideal model of four or five races, i.e., Black, White, 

Asian, Malay, and Native American is not logically substantial. In an 

organic sense there is no such things as races. Contemporary humans are 

and have dependably been one animal types with roots in Africa. There is 

no subspecies of human. Race still matters, whether in Wealth amassing, 

instructive accomplishment, wellbeing, the legitimate framework, or in 

individual security. The thought that race, races, and prejudice are social 

creations – that ism, made truly to authorize social disparities between 

gatherings with diverse parentages, national sources promotion histories – 

aides clarify this disagreement. Race is all that much socially genuine and 

has had and keeps on having genuine results both socially and natural. 
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contrast between two sexes. By difference, there is no fundamental 

organic reality, recognizing races from one another. 

"What is my literary tradition?" asked Alice walker, "who are the black 

women artists who preceded me?"(Robyn R. Warhol & Diane Price Herndl, 

1979). By posing such a question, she is confronted by a long time of Afro-

American women who lived under conditions antithetical to the creation of 

art as it was then categorized, how could she claim a creative heritage of 

foremothers, women who were illiterate? She argues that if American 

cultural history is precise, singing was the only art form in which black 

women participated.(Ibid)  

Numerous examiners and laypersons demand that there is a 

fundamental science, recognizing women from men, notwithstanding the 

social and social builds that separate persons as indicated by sexual 

orientation. Guaranteeing that women and men are characteristically 

distinctive jar, obviously, be dubious, as Larry Summers, previous 

President of Harvard University, came across. 

Recently, the notion of race has been declared "obsolete because post-

Darwinian population genetics has proved that it has no scientifically 

quantifiable foundations"(Waugh, Patricia, 2006,p.362) on the one hand, 

social constructivists maintain that racial identification, like ethnic and 

national identifications, exists as an " imagined construct"(Ibid) on the other 

hand, there is the insistence that to be identified by a white racist society 

as black is highly significant in so far as one is treated as black, socially 

and institutionally. Since the eighteenth century, the concept of race has 

played a central role in the construction of the idea of national character. 

"black matters" for Toni Morrison, and the " people who invented the 

hierarchy of race when it was convenient for them ought to be the ones to 

explain it away, now that it does not suit their purposes for it to exist." 

(Morrison, Unspeakable Things Unspoken", 1990, P.203) 

A conceptual inquiry into race or gender would seek an articulation of 

our concept of Race or Gender. The importance of Gender, Race or Class 

in determining individual outcomes may vary independently of the others, 

the variation depending on the specific topic studied, the reference group 

and the socio-historical context. Although there have been numerous 

genetic studies of sex and gender—and more recently race and ethnicity—

over the past several decades, detailed information about the extent of our 

genetic similarities and differences did not reach the public’s attention until 

the completion of the Human Genome Project. 
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She was greatly talented understudy, figuring out how to peruse at an 

early age and performing admirably as she learns at an integrated school. 

Morrison, who moved to Hawthorne Elementary School, was the main 

African American in her first grade classroom. She was additionally the 

main understudy who started school with the capacity to peruse. Since she 

was so talented, Morrison was regularly asked to help different 

understudies figure out how to peruse. She as often as possible worked 

with the offspring of new migrants to America [Li, 1-10].  

Theorists and critics of African-American literature have identified 

revision particularly gender and race as an important trope in black fiction. 

One of the earliest and most important of such studies is From Behind the 

Veil: A Study of Afro-American Narrative (1979). In this work, Robert B. 

Stepto describes the history of African-American narrative as a chronicle of 

such revisions, according to Stepto, this chronicle begins with the revision 

of external authentication and documentation and ends with the "self-

generating energy" of complete authorial control: from Fredrick Douglass 

to ralph Ellison, African-American writers have used self-determination and 

elimination of outside intervention as the impetus for revision.(Stepto, From 

Behind the Veil, 1979, P.37). Barbara Christian limits her definition to 

within black community and sees it as a means of establishing connections 

among generations of black women writers. Her Black Women Novelists: 

The Development of a Tradition, 1892-1976(1980) and Black Feminist 

Criticism: Perspectives on Black Women Writers (1985) discuss revision as 

a form of acknowledgement and as a dialogue among generations of 

women writers. Her " trajectories of Self-Definition: Placing contemporary 

Afro-American Women's Fiction" (Black Feminist 171) is especially 

valuable in tracing the revisions made by contemporary black women 

writers. She maintains that the movement in black women's fiction could be 

tackled from "the refutation of negative images" on gender and race to self-

definition and empowerment (173) 

Genevieve Fabre holds that "Contemporary black women are calling for 

a revision (an inversion of concepts, myths, and images) and 

reexamination of important issues," and she cites Morrison as an evidence 

that the continuity that revision perpetuates is a form of power. (Fabre, 

Genevieve, 1988, P.105) 

One salient difference in the Gender and Race is based along the issue 

of whether these ideas allude to any genuine organic contrast between 

individuals. Most eyewitnesses are more weighted to consider sexual 

orientation genuine, situated in the basic natural reality of a characteristic 
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cultural aspects and components of literary texts. They examine topics 

such as race, gender, sexuality, societal division, and slavery. In other 

words, they put under investigation the marginalized masses of social club, 

like black people, females, and slaves.  

In this regard, Toni Morrison is a great author whose compositions are 

replete with ethnic events. Morrison strives to uncover force relations in the 

American civilization through her exceptionally cognizant dialect and 

fastidiously shaped stories. She intensely opposes the overwhelming Euro 

American power and its pervasive talk, and overturns a few American 

myths, for instance, the kindheartedness of the blank and the savagery of 

the dark – exhibited by the prevailing talk. She likewise portrays force 

relations inside Afro American groups with no leanings toward the dark.  

Introduction 
Chloe Anthony Wofford, later known as Toni Morrison, was conceived in 

Lorain, Ohio, on February 18, 1931. She was the girl of a shipyard welder 

and a spiritual lady who sang in the congregational choir. Morrison had a 

sister Lois and two more youthful siblings, George and Raymond. Her 

guardians had moved to Ohio from the South, wanting to take their kids up 

in a domain friendlier to blacks. In malice of the movement to the North, the 

Wofford family unit was saturated with the unwritten conventions of 

Southern African American groups (Morison,101-24) [Li, 1-10].The 

melodies and stories of Chloe Wofford's youth without a doubt affected her 

later work; undoubtedly, Toni Morrison's oeuvre draws intensely upon the 

oral works of artistic production of African Americans. Despite the fact that 

Toni Morrison's composition is not personal, she affectionately suggests 

her past, expressing, "I am from the Midwest so I possess a singular 

warmth of it (Morrison, 101-24). My beginnings are dependably there.... 

Irrespective of what I think about, I start there.... It's the lattice for me.... 

Ohio as well offers a departure from stereotyped dark settings. It is not 

ranch or ghetto."  

Toni Morrison's written work was likewise extraordinarily impacted by 

her crew. Her grandparents had gone from Ohio amid the internal growth 

of blacks out of the South known as the Great Migration. Her mom's 

guardians, Aredelia and John Solomon Willis, in the wake of passing on 

their homestead in Alabama, moved to Kentucky, and afterward to Ohio. 

They set amazing esteem in the breeding of their children and themselves. 

John Willis taught himself to peruse and his stories got to be a motivation 

for Morrison's Song of Solomon (1977) [Li, 31-58]. 



 

 

 

 

 

 

 

Toni Morrison's The Bluest Eye: A Cultural 

Materialistic Approach  
                    Asst. Prof. Dr. Sabah Wajid Ali(1)صباح واجد علي  أ.م.د.

              Lect. Muthanna Mekki Muhammed(2)مثنى مكي محمد م.م.

  ملخص البحث:

يتنااا ال حث راااة تاحياااي وااالع  لتيدااالة حث اااو  مااااث ات.اااي  ااا   نهااالت  ااا      ااا    حة حث  اااي     ااا  
ححلم س حذ و ىن ع ا  همال ث تنا .ي  ي ااا حوا  يلة حثو ا هىلة ع ا  حالحناص احث ن فا  حثو  هىاي   حثن ال  

ي ل الة ب راة حثاتا    حم بىي ا ث  ق احثنلع احاان  حث را   احثت ا ي  حماتما عل احثا ق  اب  ا ت  ح ا  
حوممري ا ثر لب حثدل حء احمانث احث  ىث  ا   ااح حا ناص لوال حثب و اي  لاالع حث راة عر اي ه ت.اي 
وا اااا   عم ألاااا  لمرااااثحث حث  .ىااااي  شتمااااث  لتيداااالة   ارااااث حثن اااا ب عاااا  عر.اااا   حث اااال    حثو  هااااي 

لبااي قو اا ة   اا ال حثب و ااي ابرااث  حم  يبىااي  اا   اارل أللتماا  حثلحعىااي ابراابل  ااا ل اب   اام  حوبت
  يبىااااي ا  اياااي حمثاااالحة حال حهااا   حخل ماتبىاااي ارااااثيوم  حوكااا ل اوابااا  بكاااا  -   تااااي حث ااال  حم  يبىااااي

هااا مبىي ت اااا ث اى اااي احوه ااال ت اااا ث لرراااىي حثاااس واااوا  ااا   ااارل ححلاااثية حثدااا  ث  ا ااال اااااث  و ااالت 
  يبىي حثس اللىل حىل حثهرمعر.   حث ل  هىم  بو حجململع   حمه ي ىي حم   

Abstract 
This paper investigates Toni Morrison's novel, "The Bluest Eye", by a 

cultural materialistic approach. This story is of enthusiasm as it is founded 

on a comprehension of contrast. Cultural materialists emphasize the 

                                                
1  - College of Education-Department of English/ Kerbala University-Iraq. 

2  - College of Education-Department of English/ Kerbala University-Iraq. 
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The hadith shows that they are not separate,  not only spiritually but 

also in time and place (they will meet me at Al Hawth), he refers to specific 

time and place which means they are present in all times and places. 

 And what Bukhari mentioned in his Sahih (the Deen will stand till the 

hour comes and there will be twelve princes and twelve Caliphs all of them 

from Quraish. 

They reply to the charges against AlMahdi's disappearance for this long 

period of time is the Quranic verse about Jesus (and they did not kill him, 

nor did they crucify him; but another was made to resemble him to them.) 

and in another verse (Rather, Allah raised him to himself). 

So, when it is previously known that a person stayed for a long time, in 

this case Jesus Christ what prevents from having this miracle anew with 

one of Prophet Mohammad's progeny.  

As much as AlMahdi is civilized concept which offers hope and urges 

people to rise in free themselves against oppression, it has been misused 

by some who pretended to be AlMahdi despite the absence of any 

correspondence in descriptions between the promised Marry and the 

pretenders, the conditions of his appearance and the conditions of the 

appearance of the false Mahdi's.    
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Editorial’s word 
 

Almahdi and AlMahdiwism 

No one denies AL Mahdi's coming out in the end of time as a savior of 

humanity to eliminate ignorance, wars, and fighting. 

Even primitive people in the jungles of Africa believes in him. 

Muslims unanimously admit his existence and they call him (AL Mahdi) 

based on prophet Mohammad's sayings. 

It is narrated in AL Hakim Naysabori that the hour won't come until earth 

is filled with injustice and oppression, then a man of my family would come 

out to spread justice and equality after it was filled with injustice and 

oppression. 

Also Ibn Hijr's hadith when the prophet (PBUH) gently hit Husain's 

shoulder and said: from this man's progeny the Mahdi of this Ummah 

would come out to fill the earth with justice and equality after it was filled 

with injustice and oppression. 

However, Muslims differ in whether he was born and still alive or he is 

to be born at the end of time. But the historical evidence and narrations 

point out to the first opinion. Many well-known have mentioned that Imam 

Hassan AlAskari had a son called Muhammed who was born and 

disappeared. 

Here we mention some of the narrations: 

Althakalain's narration (I left in you thakalain; Allah's book and my 

family, if you stick to them  you would never get lost, and I was told by God 

the Almighty that they will never apart until they meet me at the Hawth, 

consider how you would cherish them after my death). 
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