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 د. احمد عبد املالك بريكي
جودة التعليم في املؤسسات التعليمية الجامعية : بين الواقع 
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 ركض فئة الناشئين
 اون الين

كلية الامام الاعظم 

 الجامعة

 جامعة الفراهيدي 

 العراق

 أ.د.وصال جريس الربض ي
تطوير القوة املرتبطة بسباحة الزحف على أثر برنامج تدريبي في 

 البطن لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك
 الاردن جامعة اليرموك حضور

 أ.م.د ناهض موس ى طلفاح
الحساسية الانفعالية وعالقتها باليقظة الذهنية لدى طلبة 

 الجامعات الساكنين في الاقسام الداخلية في العاصمة بغداد
 العراق جامعة النهرين اليناون 

 ا. د. سناء مجول 

 م. د. ياسمين جرجيس أ.
 العراق جامعة بغداد اون الين الطالق العاطفي وعالقته باملواجهة الايجابية
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 جامعة الكوفة 

 وزارة التربية    
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 د. رحاب حسين علي
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في اكتساب مهارات اللغة   TACاستخدام تطبيق الهاتف الذكي 

 لدى اطفال التوحد
 العراق جامعة بغداد اون الين

 د.وفاء حسن عيس ى
تلطيف املوقف بين اطفال الرياض وعالقة بمهنة الابوين 

 وتحصيلهما الدراس ي
 العراق جامعة بغداد حضور

 د. وفاء شاكر الحسني
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جامعة القاسم 

 الخضراء
 العراق

 العراق جامعة البصرة اون الين ما بعد الحداثة تشكيلاثر الانفتاح املفاهيمي في  رنا ضاحي عبد الكريمم.د.
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 املؤمترة كلم

 ....صباح اخلري سيدايت وساديت.صباح اخلري سيدايت وساديت.

حباح ل أن اليا إنه لرشفففظ م ي  ن أن أ بك  ه   اا الحفففباح ل أن اليا  رشظ م ي  ن أن أ بك  ه   اا ال نيا ة نيا ة من اجلمهو ية الرتكية، من اجلمهو ية الرتكية، إنه ل

ا لاملففد املؤمتر الففدون الاففاه بوا ايثففا ففال ا ففدياففة ل الالو  اي ت ميففة  ية منففا عياففع اة ل الالو  اي ت م ثا ال ا دي ااه بوا اي لدون ال ملد املؤمتر ا ا لا اع نا عي م

سانيةواإلنسفففانية سال . ومن الرائع  ؤية و وه  ديدة  نا من مؤسفففسفففال ((RSH2021))واإلن س وخلفيال وخلفيال . ومن الرائع  ؤية و وه  ديدة  نا من مؤ

ا لامن ففف   إق املنا  فففال  اا املؤمتر  اا املؤمتر فإن فإن   ،،ملمية خمتلفةملمية خمتلفة ا لامن    إق املنا  ال  و شفففبهة ا ت مية بمليملية لنا عياع شبهة ا ت مية بمليملية لنا عياع  و 

 داخل  لسال املؤمتر من أ ل تبادا األفها  واآل اء الالمية.داخل  لسال املؤمتر من أ ل تبادا األفها  واآل اء الالمية.

سبةل  اه املناسفففبة ص ، برصففف وبتى اآلنوبتى اآلن  02020202اما الاا  املايض اما الاا  املايض ، أود أن أذكر  نا أنه خ، أود أن أذكر  نا أنه خل  اه املنا   ، بر

، بيث ، بيث ها الالميةها الالميةمىل مواصلة أن  تمىل مواصلة أن  ت  Scholar Worldwid ((Schwlar)) سهوي سهوي   مؤسسةمؤسسة

، ، ن خمتلف الدوا الار ية واأل نبيةن خمتلف الدوا الار ية واأل نبيةندوة مرب اإلنرتن  مرب دموة مل ء وأساتاة مندوة مرب اإلنرتن  مرب دموة مل ء وأساتاة م  7373  أ ام أ ام 

مال وأكار   ت  تنففاوا موعفففومففال  عو ناوا مو ناوأثره مىل جمتماففاتنففا  Covid-19وأكار   ت  ت اات التالي  التالي  ف ام من ف فففام من   ،،وأثره مىل جمتم

، وغري ا من املوعومال املهمة املتالملة  اي تحاد ، وغري ا من املوعومال املهمة املتالملة  اي تحاد ه ل اجلاماال الار ية وحتدياتهه ل اجلاماال الار ية وحتدياتهاإللهرتواإللهرتو

 ..والالو  املختلفةوالالو  املختلفة  الاملافةالاملافةوو

ا  723723ؤمتر ، تلملينا ؤمتر ، تلملينا ل  اا املل  اا امل ا حاعا وملخحففع حع سبك فريو  ، ولهن  سففبك فريو  وو  ة مملوو  ة ممل   حاعا وملخ -Covid، ولهن  

سحك ، ت  سفففحك   19 . ومع ذلك ، ت   بوا . ومع ذلك ، ت   بوا را اةرا اةاملاملل ممليال ل ممليال و  ة و  ة   742742، ورشع ، ورشع و  ةو  ة  763763، ت  

ا و فض  ح ح  0202 ا و فض اعا كامامع وملخحع  آخر.آخر.   حثع  حثع   7272اعا كامامع وملخحع

ال ديد ال ديد   متناهمتناه، أود أن أمرب من ا، أود أن أمرب من ا  Scholar Worldwideسيدايت وساديت.  النيا ة من سيدايت وساديت.  النيا ة من 

نا ل  اا املؤمتر كائ نا ل  اا املؤمترلرشففف رشكائ لدكتو  ل لدكتو  ، ا لدكتو ة   Maciej Czaplewski، ا لدكتو ة ، وكالك ا  Natalia، وكالك ا

sypion-dutkowska   من  اماة من  اماةSzczecin  ا كبرية ل دم  مؤمترنا.   ننيياا، وال، وال ا كبرية ل دم  مؤمترنا. كرسففوا  هودع سوا  هودع كر

شهر خام جلميع أم اء الل نة شفففهر خام جلميع أم ففففاء الل نة ووك  أود أن أ د  تملديراع مالياع عيع  ماة  اا املؤمتر. ك  أود أن أ د  تملديراع مالياع عيع  ماة  اا املؤمتر. 

ل عيع أنحاء الاامل الاين كانوا ل عيع أنحاء الاامل الاين كانوا   Schwlar، واإلدا ة والفريق الدون من ، واإلدا ة والفريق الدون من ة والتن يميةة والتن يميةالالميالالمي

 بريحني للغاية مىل  ؤية  اا املؤمتر مىل أ ض الوا ع.بريحني للغاية مىل  ؤية  اا املؤمتر مىل أ ض الوا ع.

لاين ب فففوا  ا ، وي سفففي  امل ففففا كني ا اع ا له  عي ملع لاين ب وا نحن ممتنون ب سي  امل ا كني ا ا ، وي  اع ا له  عي ملع يال نحن ممتنون ب حد يال  غ  الت حد  غ  الت

 ..مملد  اا املؤمترمملد  اا املؤمترواملاو ال التي وا ه  واملاو ال التي وا ه  

 نأمل أن نلتملي  ه  مرة أخرى ل املؤمترال الملادمة.نأمل أن نلتملي  ه  مرة أخرى ل املؤمترال الملادمة.تملديري وتملديري ووو  شهريشهري  وأخرياع أكر وأخرياع أكر   
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  س  اهلل الرمحن الربي 

 البيان اخلتامي

 

التو هال املاارصة ل الالو  التو هال املاارصة ل الالو  ""ت   حمد اهلل و مايته انتهاء أم ا املؤمتر الدون الااه؛ ت   حمد اهلل و مايته انتهاء أم ا املؤمتر الدون الااه؛ 

سانية سانيةاي ت مية واين سال ففففف الاراق ..   ""اي ت مية واين سهوي  للبحوث والد ا سة  س ف الاراق .. الاي ن مته مؤ سال  سهوي  للبحوث والد ا سة  س الاي ن مته مؤ

شي ي ني البولندية شي ي ني البولندية التااون مع  اماة  ف فرباير شباط ففففف فرباير   0606ف ففففف   0202.. خاما الفرتة ما  ني: .. خاما الفرتة ما  ني:    التااون مع  اماة  شباط 

 ه ..  مدينة أن اليا،  اجلمهو ية الرتكية.ه ..  مدينة أن اليا،  اجلمهو ية الرتكية.74407440  ك/   ك/   7474ف ف   7777  املوافق   املوافق 02070207

و د شا ك ل  اا املؤمتر اكار من تساني  ابث  مختلف التخححال، ممالني ألكار من و د شا ك ل  اا املؤمتر اكار من تساني  ابث  مختلف التخححال، ممالني ألكار من 

ساممية وا نبية، ا  اني  اماة ومؤسففسففة  من اثنا مرشفف دولة مر ية وإسففاممية وا نبية،  رش دولة مر ية وإ سة  من اثنا م س و ح و  مدد من و ح ففو  مدد من ا  اني  اماة ومؤ

 ممداء كليال و ؤساء  اماال، وشخحيال أكاديمية ماملية.ممداء كليال و ؤساء  اماال، وشخحيال أكاديمية ماملية.

سهم  ل إثراء ومىل مدا  يومي املؤمتر نو  فف  أ حاث األسففاتاة امل ففا كني، والتي أسففهم  ل إثراء  ساتاة امل ا كني، والتي أ ومىل مدا  يومي املؤمتر نو    أ حاث األ

رى  رى البحث الالمي امل ففرتك  ني اجلاماال واملراكز البحاية املتخحففحففة، ف ففامع من توثيق م  البحث الالمي امل رتك  ني اجلاماال واملراكز البحاية املتخححة، ف امع من توثيق م 

فادة  فادة التواصففففل، وكاا اإلفادة وايسفففت ست صل، وكاا اإلفادة واي ااون الالمي التوا كل الت ا ب لت وير وتفايل الت ااون الالمي من  كل الت ا ب لت وير وتفايل الت من 

 وايكاديمي  ني الباباني من  هة واجلاماال واملراكز البحاية من  هة أخرى.وايكاديمي  ني الباباني من  هة واجلاماال واملراكز البحاية من  هة أخرى.

سال  اا وتركزل اي حاث ل حماو  مديدة منها الملانون والاام ال الدولية والد اسففففال   اا وتركزل اي حاث ل حماو  مديدة منها الملانون والاام ال الدولية والد ا

ساممية واي ت مية التا خيية وايدا ة واي تحفففاد، وكالك الد اسفففال ايسفففاممية واي ت مية  سال اي حاد، وكالك الد ا كال  النفس كال  النفس التا خيية وايدا ة واي ت

والرت ية والتالي  والرت ية الرياعية و ياض ايطفاا، ف امع من الد اسال اللغوية وايد ية والرت ية والتالي  والرت ية الرياعية و ياض ايطفاا، ف امع من الد اسال اللغوية وايد ية 

 والرتعة إق غري ذلك.والرتعة إق غري ذلك.

 و د انتهى املؤمتر إق مدد من التوصيال، وأمهها مىل النحو اآليت:و د انتهى املؤمتر إق مدد من التوصيال، وأمهها مىل النحو اآليت:

ستفادة من رضو ة ايامء التالي  اإللهرتوه ل الدوا الار ية امهية كبرية وايسففتفادة من  .1 ثا ب الدوا ثا ب الدوا رضو ة ايامء التالي  اإللهرتوه ل الدوا الار ية امهية كبرية واي

 املت و ة ل  اا امل اا. املت و ة ل  اا امل اا. 

الرتكيز مىل البحوث الت بيملية التي تتناوا التو هال ا دياة ل مل  املالومال واملهتبال الرتكيز مىل البحوث الت بيملية التي تتناوا التو هال ا دياة ل مل  املالومال واملهتبال  .2

ل الدوا الار ية مع التملد  الهبري الاي ي هده  اا امل اا نتي ة الت بيملال التهنولو ية ل الدوا الار ية مع التملد  الهبري الاي ي فففهده  اا امل اا نتي ة الت بيملال التهنولو ية 

 وظروظ ومت لبال ا ياة ا دياة.وظروظ ومت لبال ا ياة ا دياة.
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ستخدا  التهنولو يا ا دياة امكال التد يسفففية ل اجلاماال مىل اسفففتخدا  التهنولو يا ا دياة رضو ة اي تملاء  املرضو ة اي تملاء  امل .3 سية ل اجلاماال مىل ا امكال التد ي

 وتركيز اي حاث ايكاديمية ل  اا امل اا.وتركيز اي حاث ايكاديمية ل  اا امل اا.

ثة من   LMSرضو ة ت وير ن ا  ادا ة التالي  ايلهرتوه رضو ة ت وير ن ا  ادا ة التالي  ايلهرتوه  .4 نا كل ال جلة امل ففففا ية وماا ثة من ا ال نا كل ال جلة امل ا ية وماا ا ال

 الت بيملال امل انية وصويع اق تالي    مي  صني.الت بيملال امل انية وصويع اق تالي    مي  صني.

رشين ل  حوث تالي  اعفففيع ومها ال الملرن الوابد والارشفففين ل  حوث تالي  امت د افها  بدياة حتاكي موامت د افها  بدياة حتاكي مو .5 عيع ومها ال الملرن الوابد والا ا

 اللغة اين ليزية والبحث ل حتدياهتا ل الاامل الر مي. اللغة اين ليزية والبحث ل حتدياهتا ل الاامل الر مي. 

توظيف املنا ج التا خيية ل ا وا  اهلادظ البناء الاي يسامد مىل نرش ثملافة التسامح و بوا توظيف املنا ج التا خيية ل ا وا  اهلادظ البناء الاي يسامد مىل نرش ثملافة التسامح و بوا  .6

 ايخر. ايخر. 

سالتو ه اق الد اسففففال امليدانية ل الالو  اي ت مية واينسفففف .7 سال امليدانية ل الالو  اي ت مية واين ستملبلية وفق انية مع  ؤى مسفففتملبلية وفق التو ه اق الد ا انية مع  ؤى م

الت و ال الالمية والفهرية وامل تماية والرتكيز مىل التملنيال ا دياة ل منه ية البحوث الت و ال الالمية والفهرية وامل تماية والرتكيز مىل التملنيال ا دياة ل منه ية البحوث 

 ل الالو  اينسانية. ل الالو  اينسانية. 

رضو ة تبني الملوانني الار ية هن ا  ديداع يتوائ  مع مربلة انت ا   ائحة كو ونا وتاديل رضو ة تبني الملوانني الار ية هن ا  ديداع يتوائ  مع مربلة انت فففا   ائحة كو ونا وتاديل  .8

الرا نة ومنح المل اء مسابة واساة ل ت بيق ما الرا نة ومنح المل اء مسابة واساة ل ت بيق ما   الملوانني ذال الاام ة    يتامئ  مع املربلةالملوانني ذال الاام ة    يتامئ  مع املربلة

  و مامئ  من الن ريال، سواء الملوة الملا رة او ال روظ ال ا ئة.  و مامئ  من الن ريال، سواء الملوة الملا رة او ال روظ ال ا ئة. 

سال الالمية والرت وية ل ايثا ال ا دياة واملاارصة لالمي التا يخ التااون  ني املؤسفففسفففال الالمية والرت وية ل ايثا ال ا دياة واملاارصة لالمي التا يخ  .9 س التااون  ني املؤ

 خدمتاع للم تماال. خدمتاع للم تماال. واجلغرافية ودم  ا امة الندوال واملؤمترال الالمية ل  اين امل الني واجلغرافية ودم  ا امة الندوال واملؤمترال الالمية ل  اين امل الني 

سانية املختلفة من خاما   ط رضو ة ايفادة من التهامل املارل ل التخحفففحفففال اينسفففانية املختلفة من خاما   ط    .10 حال اين ح رضو ة ايفادة من التهامل املارل ل التخ

 الالو  مع  ا ها الباض والرتكيز مىل مل  الرياعة البدنية  أنوامها.الالو  مع  ا ها الباض والرتكيز مىل مل  الرياعة البدنية  أنوامها.

ستا   اي نبي والاريب واملحيل    يملود اق تنويع  .11 سهيل اي راءال ايدا ية املتالملة  اي ستا   اي نبي والاريب واملحيل    يملود اق تنويع ت سهيل اي راءال ايدا ية املتالملة  اي ت

 ..واستملرا  ا تحادي وا ت مي مملبواواستملرا  ا تحادي وا ت مي مملبوا

ف املوافق   فففف املوافق 02070207شباط فرباير/ شباط فرباير/   //0606ر  ل ر  ل ب  ب   ه، ل مدينة أن اليا ف ه، ل مدينة أن اليا ف 74407440  ك/   ك/   //7474  

 ..تركياتركيا

 وله  فائق ال هر مع م ي  ايمتنانوله  فائق ال هر مع م ي  ايمتنان

 والسام  مليه  و محة اهلل و ركاتهوالسام  مليه  و محة اهلل و ركاته
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في اكتساب مهارات اللغة لدى  (TACاثر استخدام تطبيق الهاتف الذكي )

 اطفال التوحد في مدينة بغداد
 

 

 م.د. رشا حسني عيل م.د. رحاب حسني عيل

  

مدخل:مدخل:

صابمر بالت ادتم  حيتاج االطفال املصااااابمر بالت ادتم   ساو ل وادمام  اىل اىل ادعمر واملساااااو ل وادمام  اىل  (Autism) حيتاج االطفال امل اىل ادعمر وامل

جانبهم دكي يستطيعما ادعيش بشكل طبيعي وبمااع افضل واشغاهلم دورًا فعاالً يف املجتاع جانبهم دكي يستطيعما ادعيش بشكل طبيعي وبمااع افضل واشغاهلم دورًا فعاالً يف املجتاع 

طفال من طفال من ومتكينهم من تغطية ا تياجاهتم ادتعلياية واالجتاموية. هي   ادبحث اىل متكني االومتكينهم من تغطية ا تياجاهتم ادتعلياية واالجتاموية. هي   ادبحث اىل متكني اال

شف ون م ا فعادية ا ت  ا  ذوي اضاااطلال ادتم   يف ااتساااال مهاراة ادلغة وادكشاااف ون م ا فعادية ا ااات  ا   سال مهاراة ادلغة وادك ضطلال ادتم   يف اات ذوي ا

سال االطفال مهاراة ادلغة وةيادل املعلفة وادةلا ل وىل ااتسااااال االطفال مهاراة ادلغة وةيادل املعلفة وادةلا ل TAC)تطبيق اهلاتف ادذاي )تطبيق اهلاتف ادذاي ) وىل اات

صال بالت طيف ادتم   من طفل مصااااال بالت طيف ادتم   من   0404د هيم. تم تطبيق ادبحث وىل وينة متكمنة من  د هيم. تم تطبيق ادبحث وىل وينة متكمنة من   طفل م

ر دلومعه  ادنهلين ادت صااارااا دلو ص ستني وا  اية اطفال ادتم   يف بغ اد يف جماموتني متجانساااتني وا  معه  ادنهلين ادت  اية اطفال ادتم   يف بغ اد يف جماموتني متجان

ا ت  مت ادبا ثتار بطااة املال ظة وتسجيل املال ظة من خالل  لم تة يل دلمصمل اىل ا ت  مت ادبا ثتار بطااة املال ظة وتسجيل املال ظة من خالل  لم تة يل دلمصمل اىل 

ادتم   ادتم     ادنتائج. وا  اشاراة نتائج ادبحث اىل وجمد فلوق يف ادا  االطفال املصابني بطيفادنتائج. وا  اشاراة نتائج ادبحث اىل وجمد فلوق يف ادا  االطفال املصابني بطيف

 ..بيقبيقىل ا ت  مت هذا ادتطىل ا ت  مت هذا ادتطدصادح املجاموة ادصادح املجاموة اTAC)))ابل وبع  ا ت  ا  تطبيقابل وبع  ا ت  ا  تطبيق

  ي.ي.ادتم  ادتم    ––ادطفل ادطفل  --ادذايةادذاية––اهلماتف اهلماتف   --: تطبيةاة: تطبيةاةالكلامت املفتاحيةالكلامت املفتاحية
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 الفصل االول

 املقدمةاملقدمة

::اوالً: مشكلة الدراسةاوالً: مشكلة الدراسة

، وذدك ، وذدك للریریاآلخاآلخ  اآلونةاآلونة  يفيف  ملحمظملحمظ  بشكلبشكل  هباهبادفئاة اخلاصة ادتي ب أ االهتام  دفئاة اخلاصة ادتي ب أ االهتام  ادتم   من اادتم   من ا

  وتؤديوتؤدي  دلطفلدلطفل  املتع دلاملتع دل  ادنامادنام  ررھھوامة تؤثل وىل مظاوامة تؤثل وىل مظا  ةةييأطفال هذه ادفئة من إوااة نامئأطفال هذه ادفئة من إوااة نامئ  ههييعانعانييملا ملا 

سحابهانسااحابه  إىلإىل سهنفسااه  وىلوىل  وانغالاهوانغالاه  ان سلبادساالب  واالثارواالثار. . نف ستمادتي متس مسااتم  ةةيياد دنام ادطفل مثل دنام ادطفل مثل   و لو ل  اةاةييادتي متس م

صالالتصاااالاا سلمط ادناطي وادلفظي وادتماصااال االجتاموي وادسااالمط ادناطي و  ریریادلغمي ادلفظي وغادلغمي ادلفظي وغ  الت صل االجتاموي واد   ماما  ذاذاھھادلفظي وادتما

ومما يؤثل وىل انجاة ادطفل ادتعلياي ومما يؤثل وىل انجاة ادطفل ادتعلياي   الدهالدهييمم  منذمنذ  ادطفلادطفل  وىلوىل  ررھھتظتظ  و لو ل  اةاةييونه  لبونه  ااالب  نجلنجليي

ادطفل أارب  نا يف ادعادل ادطفل أارب  نا يف ادعادل   تجنبتجنبييو   جتاول ادطفل حلاله اوا تضانه وو   جتاول ادطفل حلاله اوا تضانه و""تال ظ األ  تال ظ األ    ثثيي  

صعمبادنظل يف وجهه وصااعمب صال بادعخاصااة يف إاامة االتصااال بادع  ةةادنظل يف وجهه و صة يف إاامة االت سكاسااكييوون ما وون ما   نينيخا ادطفل ادتم  ي ادطفل ادتم  ي   ا

صطفرش و اد بيني إنساااار )خل)مصاااطفرش و اد ااابيني     ييبب سار )خل)م صل من (. يعترب ضاااعف ادلغة وادتماصااال من 2222 ,,24422442إن ضعف ادلغة وادتما (. يعترب 

سار من اخلصااائا ادتي متيذ ذوي اضااطلال ادتم  . تعترب ادلغة ادم اايلة ادتي متكن االنسااار من  ضطلال ادتم  . تعترب ادلغة ادم يلة ادتي متكن االن صائا ادتي متيذ ذوي ا اخل

وادعطا  يف حتةيق اه ا  املجتاع وادعطا  يف حتةيق اه ا  املجتاع   اشاراةاشاراةادتعبری ون رغباته وتناية افكاره ورغباته وهتيئُه دلادتعبری ون رغباته وتناية افكاره ورغباته وهتيئُه دل

سبب يف سية الر ادلغة هي اد شباع  اجاته ادنف سبب يفوتطميل  ياته وا سية الر ادلغة هي اد شباع  اجاته ادنف سار اخلرباة وتطميل  ياته وا سال االن سار اخلرباة  اات سال االن  اات

ته امل تلفة. وبسااااب ادثمرل ادتكنمدمجية اهلائلة يف ادعاع ااع واوتامد  سب ادثمرل ادتكنمدمجية اهلائلة يف ادعاع ااع واوتامد ادالةمة دتناية مهارا ته امل تلفة. وب ادالةمة دتناية مهارا

ية يف ملافق احليال  دذا ثل اهلماتف ا ثة م حل ي ية املجتاع وىل ا ااات  ا  ادتكنمدمجيا ا ية يف ملافق احليال غادب دذا ثل اهلماتف ا ثة م حل ي ية املجتاع وىل ا ت  ا  ادتكنمدمجيا ا غادب

 . وبسبب جائحة  . وبسبب جائحة امل تلفة وتس ریها دفئاة خمتلفة دلاجتاع ومنهم ذوي اضطلال ادتم امل تلفة وتس ریها دفئاة خمتلفة دلاجتاع ومنهم ذوي اضطلال ادتم 

يل وةورل  ةاة املمبا ية وتطبي وا  وىل املمااع االدكيون كل  يل وةورل امرونا واوتامد ادتعليم بشااا ةاة املمبا ية وتطبي وا  وىل املمااع االدكيون شكل  امرونا واوتامد ادتعليم ب

ف جه يف املجتاع وااتسااااال امل ما ن  يل ا ئة وهتيئتهم دتساااه هبذه ادف فاالهتام   سال امل جه يف املجتاع واات ما ن  يل ا سه ئة وهتيئتهم دت هبذه ادف ية   اهيماهيماالهتام   ية ادلغم ادلغم

دذدك اايح دذدك اايح   تاموي وتناية املهاراة امل تلفةتاموي وتناية املهاراة امل تلفةادرضورية دلتماصل مع االخلين وادتفاول االجادرضورية دلتماصل مع االخلين وادتفاول االج

يل واالجهذل ادلم ية الاتسااااال ادطفل ادتم  ي  با بت وىل اجهذل املم سال ادطفل ادتم  ي ادبحث تطبيق يث يل واالجهذل ادلم ية الات با بت وىل اجهذل املم ادبحث تطبيق يث

 املهاراة ادلغمية وتطميلها دتناية ادتماصل االجتاموي.   املهاراة ادلغمية وتطميلها دتناية ادتماصل االجتاموي.   

 

 



 
  RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  3 
 

 

 ثانيًا: أمهية الدراسة ثانيًا: أمهية الدراسة 

بع  ظهمر ادتةنياة االدكيونية وادربامج وتطبيةاة اجهذل اهلماتف ادذاية ادتي خت   بع  ظهمر ادتةنياة االدكيونية وادربامج وتطبيةاة اجهذل اهلماتف ادذاية ادتي خت           

شری اىل وادتطمر ادمظيفي.  سااب اد را اااة واملال ظاة ادتي تشااری اىل   ادثةافةادثةافة  الة ادتعليمالة ادتعليميف جمايف جما سب اد را اة واملال ظاة ادتي ت وادتطمر ادمظيفي.  

شاة  شا ضائهم  اواة طميلة اما  تلك اد شكل وا  باألجهذل ادلم ية وا شاة تعلق االطفال ب شا ضائهم  اواة طميلة اما  تلك اد شكل وا  باألجهذل ادلم ية وا تعلق االطفال ب

ضطلال ادتم  .  يث يعترب تطبيق  ومنها اطفال ذوي اضاااطلال ادتم  .  يث يعترب تطبيق   ية   TACومنها اطفال ذوي ا ية ولب ئة ادكيون ية ولبية هم بي ئة ادكيون هم بي

ضطلال ادتممتكاملة دلطفل ذوي اضاااطلال ادتم ضافة اىل تناية    دذيادل املفاهيم ادلغمية واملعلفية اضااااافة اىل تناية متكاملة دلطفل ذوي ا    دذيادل املفاهيم ادلغمية واملعلفية ا

 املهاراة امل تلفة. املهاراة امل تلفة. 

 ثالثًا: هدف الدراسة ثالثًا: هدف الدراسة 

ية بلنامج ) ية بلنامج )هت   اد را ااااة اىل ادكشاااف ون م ا فعاد شف ون م ا فعاد د ا اطفال من ذوي د ا اطفال من ذوي ( ( TACهت   اد را ة اىل ادك

 اضطلال ادتم   دتناية مهارل ادلغة.اضطلال ادتم   دتناية مهارل ادلغة.

 رابعًا: حدود الدراسة رابعًا: حدود الدراسة 

ااترصة اد را ة وىل طالل اطفال معه  ادنهلين ادت صر دلواية اطفال من ذوي ااترصة اد را ة وىل طالل اطفال معه  ادنهلين ادت صر دلواية اطفال من ذوي   

 ..24022402اضطلال ادتم   دسنة اضطلال ادتم   دسنة 

 خامسًا: مصطلحات الدراسة خامسًا: مصطلحات الدراسة 

 --وا  ولفها ال من :وا  ولفها ال من :  --ادتم  :ادتم  : --00

شری اىل االنغالق وىل ادنفسبأنه مصاااطلح يشاااری اىل االنغالق وىل ادنفس  (Marica, 1990 ))  02240224  ماريكاماريكا •• صطلح ي   بأنه م

ضعف ادة رل واال ااتغلاق يف ادذاة وضااعف ادة رل  صل واوضااعف ادة رل وىل ادتماصاال وا  وىل االنتباهوىل االنتباهواال تغلاق يف ادذاة و ضعف ادة رل وىل ادتما اامة اامة و

ينوااالااااة اجااتااامواايااة مااع االخاالياان خل مع اال ية  و تام ج ااة ا فل  اىل جااانااب وجاامد اداانشاااااا  احلاالاااي املاافاال    وال مل اي ا حلل شا  ا دن جمد ا نب و جا اىل 

 (.(.2442200224422002)ب ش)ب ش

  والوال  منمن  االوىلاالوىل  ادسنماةادسنماة  يفيف  ويظهلويظهل  ادمالدلادمالدل  منذمنذ  ينشأينشأ  اضطلالاضطلال  بأنهبأنه( ( 24042404))  فطم فطم  ••

صلادتماصااال  وىلوىل  ادة رلادة رل  بع  بع    ويتجىلويتجىل  ادطفلادطفل ضافة اىل ضاااافة اىل إإادلغة ادلغة   ضح يفضاااح يفواوا  وتأخلوتأخل  االخليناالخلين  معمع  ادتما

 (.     (.     240422240422ادتايذ بادلوتني ومةاومة ادتغری )فطم ادتايذ بادلوتني ومةاومة ادتغری )فطم 

ست  مة يف اافة و ائل هم وبارل ون ادلممة واالدفاظ املسااات  مة يف اافة و اااائل   اال تع اد ادلغمي:اال اااتع اد ادلغمي: --22 هم وبارل ون ادلممة واالدفاظ امل

ص رها اىل املتلةي. هذه االدفاظ وادل ما تكمر االتصااااال من اجل نةل املعلمماة من مصاااا رها اىل املتلةي. هذه االدفاظ وادل ما تكمر  صال من اجل نةل املعلمماة من م االت
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ساع ) وادل ستةبل معتا ل وىل اد ساهم يف فهاها يف امل ساع ) وادلمنطماة وادتي ت ستةبل معتا ل وىل اد ساهم يف فهاها يف امل (. فادلغة (. فادلغة 5858, , 24422442منطماة وادتي ت

ست    ادلممة   صل االجتاموي ادتي ت ست    ادلممة  هي ادال ادتما صل االجتاموي ادتي ت تكمر تكمر     مكتمبة امكتمبة ا    منطماة امنطماة اأاانت أاانت ما  ما  هي ادال ادتما

صائا ام يلة بشاااكل اشااااراة او  لااة دلجسااام. ادلغة هي نظا  ذاة اماو  وخصاااائا ام ااايلة  سم. ادلغة هي نظا  ذاة اماو  وخ شاراة او  لااة دلج شكل ا ب

 (.  (.  0404: :   24422442  ر وادعماطف بلغاة شترش )خليفةر وادعماطف بلغاة شترش )خليفةدلتعبریون االفكادلتعبریون االفكا

ية وهم  (((TACنامجنامجبلبل --33 غة ادعلب بادل ية متكاملة مربمج  ئة ادكيون ية وهم هم وبارل ون بي غة ادعلب بادل ية متكاملة مربمج  ئة ادكيون هم وبارل ون بي

سال ادطفل  اهلماتف ادذاية االجهذل ادلم ية تساااااهم يف ااتسااااال ادطفل وبارل ون تطبيق يثبت وىلوبارل ون تطبيق يثبت وىل ساهم يف اات  اهلماتف ادذاية االجهذل ادلم ية ت

 ادتم  ي املفاهيم ادلغمية واملعلفية وتناية املهاراة امل تلفة. ادتم  ي املفاهيم ادلغمية واملعلفية وتناية املهاراة امل تلفة. 

 الفصل الثاين

 االطار النظري

 الطفل التوحدي

ضًا من أاثل األواااة ادنامئية غامضاااًا  Autismيع  ادتم   يع  ادتم                    وتعةي ا من  يث وماملهوتعةي ا من  يث وماملهمن أاثل األواااة ادنامئية غام

سبباتهومساابباته سيكممييةمظاهله االالينيكية وادساايكممييةومن  يث ومن  يث   وم ضا من االاثل وايضااا من االاثل   مظاهله االالينيكية واد االواااة غلابة االواااة غلابة واي

تكيفي. ادتم    ادة تتايذ باجاموة من االولات واملظاهل ادتي تكيفي. ادتم    ادة تتايذ باجاموة من االولات واملظاهل ادتي ادادغری غری يف انام   لماه يف انام   ااالماه 

سية دلاثریاة يغلب وليها االضااطلال يف املهاراة ادلغمية واالجتاموية واال ااتجاباة احلسااية دلاثریاة  ضطلال يف املهاراة ادلغمية واالجتاموية واال تجاباة احل يغلب وليها اال

ة رل وىل ادتماصاااال  فة اىل غيال اد صل اضااااا ة رل وىل ادتما فة اىل غيال اد ضا ة راة ادلغمية ا بادلغم من تمافل اد ة راة ادلغمية مع االخلين  بادلغم من تمافل اد مع االخلين 

 (. (. 24402440)ادشامي)ادشامي

ادتم   يعترب من االضطلاباة ادسلماية ادصعبة بسبب االنعكاس ادسلبي وىل ش صية ادتم   يعترب من االضطلاباة ادسلماية ادصعبة بسبب االنعكاس ادسلبي وىل ش صية   

ادتماصل ادتماصل   اصل ادلفظياصل ادلفظيادتمادتم  ائه امل تلفة )ادتفاول االجتامويائه امل تلفة )ادتفاول االجتاموياالنسار بشكل وا   وجمانب اداالنسار بشكل وا   وجمانب اد

  ادطفل ادتم  ي هم ادطفل ادعاجذ ون ااامةادطفل ادتم  ي هم ادطفل ادعاجذ ون ااامة  . ار. اراجلانب املعليف واالاادياي(اجلانب املعليف واالاادياي(  غری ادلفظيغری ادلفظي

يفشل يف ا ت  ا  ادلغة دلتماصل مع االخلين وتكمر يفشل يف ا ت  ا  ادلغة دلتماصل مع االخلين وتكمر   والااة اجتاموية ويتم   مع نفسهوالااة اجتاموية ويتم   مع نفسه

سلمط. ادطفل ادتم  ي ياتاة بأر د يه ا راة  سلمط. ادطفل ادتم  ي ياتاة بأر د يه ا راة د يه رغبة ابریل وملحة يف اال تالار هبذا اد د يه رغبة ابریل وملحة يف اال تالار هبذا اد

ضطلاباة وتعّ  اضااطلاباة  (((Shutske, 2015معلفية جي ل ودكن د هيم  لماياة ناطية متكلرل معلفية جي ل ودكن د هيم  االماياة ناطية متكلرل  وتعّ  ا

ضطلاباة امللاذية واأل ا ية ادتي تؤثل  لبا وىل ادتماصاال د ا ادطفل ادتمّ  ي من االضااطلاباة امللاذية واأل ااا ااية ادتي تؤثل  االبا وىل  صل د ا ادطفل ادتمّ  ي من اال ادتما

مظاهل نامه ادطبيعي وادتفاول االجتاموي وتشال اضطلاباة ادلغة وادتماصل د ا أطفال مظاهل نامه ادطبيعي وادتفاول االجتاموي وتشال اضطلاباة ادلغة وادتماصل د ا أطفال 
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شارة درا اة اثریل إىل أر ) شارة درا اة اثریل إىل أر )ادتمّ   اال من ادتماصل ادلفظي وغری ادلفظي، فة  أ   % (% (8484ادتمّ   اال من ادتماصل ادلفظي وغری ادلفظي، فة  أ

 (. (. 24422442من أطفال ادتمّ   ال يالكمر ادة رل وىل ادكال ، وال يطمرور مهاراهتم )نرصمن أطفال ادتمّ   ال يالكمر ادة رل وىل ادكال ، وال يطمرور مهاراهتم )نرص

 خصائص التوحد خصائص التوحد 

غادبا ال يمج  د ا ادتم  يني مشاال جساية اذا ع يصطحب غادبا ال يمج  د ا ادتم  يني مشاال جساية اذا ع يصطحب   اخلصائا اجلساية:اخلصائا اجلساية:--00

ضطلال اولات ادتم   بأولات ملت اخل ودكن و   ا اااتجابة ادشااا ا من ذوي اضاااطلال  ش ا من ذوي ا اولات ادتم   بأولات ملت اخل ودكن و   ا تجابة اد

بأ م  كل املطلمل يؤدي اىل شاااعمر االخلين  بادشااا ية من  مل و بأ م ادتم   دلاثریاة ادبيئ شعمر االخلين  شكل املطلمل يؤدي اىل  باد ية من  مل و ادتم   دلاثریاة ادبيئ

ضائهم احل  ية ودكن مع هذا هناط نمع من ادتم  ينيمصاااابمر يف ا   اوضاااائهم احل  اااية ودكن مع هذا هناط نمع من ادتم  يني صابمر يف ا   او  يعانمر من  يعانمر من م

صما سااا ااية ون   ااامع اصااما سا ية ون   امع ا صعمبةاو ون  ادلاس اضااف اىل ذدك صااعمبة  ةة  ضف اىل ذدك  يف ا ت  ا  احلماس يف ا اات  ا  احلماس   او ون  ادلاس ا

 (.  (.  3232: : 24422442ر وا   ) وليمارر وا   ) وليمار))امل تلفة يف امل تلفة يف 

سلماية:--22 سلماية:اخلصائا اد ياتاة ادطفل ادتم  ي بأنه حم ود وضيق امل ا وينتابه نمباة ياتاة ادطفل ادتم  ي بأنه حم ود وضيق امل ا وينتابه نمباة   اخلصائا اد

ضطلال يف االال اضاااطلال يف االال اا  راديةراديةإإدطفل ادتم  ي  لماياة ال دطفل ادتم  ي  ااالماياة ال يظهل د ا ايظهل د ا ا  إذإذانفعادية  ادل. انفعادية  ادل.  ا

 يف دافعيته اةا  املثریاة املمجمدل يف ادبيئة املحيطة به.يف دافعيته اةا  املثریاة املمجمدل يف ادبيئة املحيطة به.  واصمرواصمر  وادنم وادنم 

صمر يف  اخلصائا االجتاموية:اخلصائا االجتاموية:--33 صمر يفيعاين ادطفل ادتم  ي من ادة  والااته االجتاموية مع  والااته االجتاموية مع يعاين ادطفل ادتم  ي من ادة

ضح جليا   االخليناالخلين شكل جي  ودكن هذا االضطلال يت ضح جليا رغم أنه يتطلع اىل االشيا  ويلاها ب شكل جي  ودكن هذا االضطلال يت رغم أنه يتطلع اىل االشيا  ويلاها ب

 ث مع االخلين.ث مع االخلين.ون  ادتح ون  ادتح 

صائا املعلفية وادتعلياية:اخلصااااائا املعلفية وادتعلياية:--00 ضغادبا ما يكمر ردل فعل االطفال ذوي اضااا  اخل طلال طلال غادبا ما يكمر ردل فعل االطفال ذوي ا

شاذاادتم   خلرباته احلسااية شاااذا سية  شم ما  يث انه ال ي رط ادضاامضااا  او املناظل املحيطة به او يشاام ما   ،،ادتم   خلرباته احل ضا  او املناظل املحيطة به او ي ضم  يث انه ال ي رط اد

 (. (. 228228--220220,,  24402440بايل باألع او ادربودل )ادشاميبايل باألع او ادربودل )ادشامي مده وال ي مده وال ي

ادبا ما يعاين االطفال من ذوي اضطلال ادتم   اىل ادبا ما يعاين االطفال من ذوي اضطلال ادتم   اىل غغ  اخلصائا ادلغمية وادتماصل:اخلصائا ادلغمية وادتماصل:--88

ضعف ادلغة وادتماصل االجتاموي وا  ياتلك بعضهم ادةليل من ادلغة يف  ن اخلامسة او ضعف ادلغة وادتماصل االجتاموي وا  ياتلك بعضهم ادةليل من ادلغة يف  ن اخلامسة او 

صل غری ادلفادساااد ااة ودكن يظهل ون هم ضااعف ادتماصاال غری ادلف ضعف ادتما ساد ة ودكن يظهل ون هم  ظي.  يث ياتاة ادطفل ادتم  ي ظي.  يث ياتاة ادطفل ادتم  ي اد

الخلين ويست    ا اديب الخلين ويست    ا اديب فهاه ضعيف او منع   مع اب ا  اهتام  اليل يف ادتماصل مع افهاه ضعيف او منع   مع اب ا  اهتام  اليل يف ادتماصل مع ا  بأربأر

ستطيع  يث نسااابة ابریل منهم ال يساااتطيع   ،،اخلا غری اال اديب ادتعبریية مثل ا ت  ا  ادي اخلا غری اال اااااديب ادتعبریية مثل ا ااات  ا  ادي  سبة ابریل منهم ال ي  يث ن

شاراة و لا اات  ا  ادلغة املنطماة او ا اات  ا  االشاااراة و ل رصااة ادلأس وتعبریاة ادمجه ) نرصااا ت  ا  ادلغة املنطماة او ا ت  ا  اال   ااة ادلأس وتعبریاة ادمجه ) ن

24422442 : :2828             .)             .) 
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 أسباب اضطراب التوحد

صابة املخ او   ادعمامل ادبيمدمجية:ادعمامل ادبيمدمجية:  --00   صابة املخ او وهي اال بال املتعلةة باجلهاة ادعصبي متاثلة بإ وهي اال بال املتعلةة باجلهاة ادعصبي متاثلة بإ

سبب خلل وظيفي يف ا   اجذا  املخ او إصاااابة جهاة املناوة باجلسااام. من احلاالة ادتي تسااابب  سم. من احلاالة ادتي ت صابة جهاة املناوة باجل خلل وظيفي يف ا   اجذا  املخ او إ

  Infantile Spasmsتشنجاة ادلضع )تشنجاة ادلضع )  اق أثنا  ادمالدل وادتهال اد ماغاق أثنا  ادمالدل وادتهال اد ماغادتم   هي االختنادتم   هي االختن

 (. (. 3030: : 24042404  اشاشادةادة ( Tubrous Sclerosisوادتصلب احل يب وادتصلب احل يب 

هناط والاة ارتباطية بني اخللل يف هناط والاة ارتباطية بني اخللل يف  Biochemical Factors  ::ادعمامل ادبيمايايائيةادعمامل ادبيمايايائية--22

ضج ون  ادطفل ادتم ي ي  صبية ادبيمايايائية واالصابة بادتم  . وار تأخل ادن ضج ون  ادطفل ادتم ي ي االجهذل ادع صبية ادبيمايايائية واالصابة بادتم  . وار تأخل ادن االجهذل ادع

صبية يف اد  . واصاامر ادفهم جا  نتيجة املسااتمياة امللتفعة دع ي  من اجهذل االر ااال ادعصاابية يف اد  .  ستمياة امللتفعة دع ي  من اجهذل االر ال ادع صمر ادفهم جا  نتيجة امل وا

صف املخ االي وهذا اخللل ادكيايائي ا  يؤدي اىل وجمد اضااطلال يف وال نصااف املخ االي اا ضطلال يف وال ن ضافة اىل اضااافة اىل   وهذا اخللل ادكيايائي ا  يؤدي اىل وجمد ا ا

تأثریه وىل اجلهاة املناوي ألملات احلسا ية امللتبطة بنمع خاص من بلوتني املخ ادرضوري تأثریه وىل اجلهاة املناوي ألملات احلسا ية امللتبطة بنمع خاص من بلوتني املخ ادرضوري 

 دألفكار املعلفية.دألفكار املعلفية.

سبب فيه خلل وراثيدعمامل يكمر ادسااابب فيه خلل وراثييف هذا ادنمع من ايف هذا ادنمع من ا  ادعمامل ادمراثية:ادعمامل ادمراثية: --33  يث  يث   دعمامل يكمر اد

 درا اة اثریل اىل وجمد وامل جيني أدا اىل هذا ادنمع من االضطلال. وتذداد نسبة  درا اة اثریل اىل وجمد وامل جيني أدا اىل هذا ادنمع من االضطلال. وتذداد نسبة تشریتشری

 (.(.24422442تي تكمر من بيضة وا  ل ) ادنجارتي تكمر من بيضة وا  ل ) ادنجاراالصابة بني ادتمائم املتطابةة اداالصابة بني ادتمائم املتطابةة اد

 التواصل اللغوي عند التوحديني 

 ىل ثالث ااسا :ىل ثالث ااسا :يةسم ادتماصل وادلغة دذوي اضطلال ادتم   ايةسم ادتماصل وادلغة دذوي اضطلال ادتم   ا

ضطليب يعاين مضاطليب ، و، وني ا ت  ا  ادلغة وبني فهم ادلغةني ا ات  ا  ادلغة وبني فهم ادلغةعارت بعارت بوهم ادتوهم ادت  ادتعبری ادلغمي:ادتعبری ادلغمي:--00 يعاين م

ادتم   من صعمبة ادفهم وادتفسری وا  ياتلك مفلداة دغمية ودكنه ال يعل  يف أي مماف ادتم   من صعمبة ادفهم وادتفسری وا  ياتلك مفلداة دغمية ودكنه ال يعل  يف أي مماف 

 يستعالها.يستعالها.

شال االضطلاباة يف   ادلغة املنطماة:ادلغة املنطماة:--22 شال االضطلاباة يف وت  يث  يث   ا ت  ا  دالالة االدفاظ وادكلامةا ت  ا  دالالة االدفاظ وادكلامةوت

يث االخلينيال ظ ويال ظ و ي     يث االخلينن  ادتم  يني تلد ي     ا راهتم وىل ا ااات  ا    ن  ادتم  يني تلد ظة وو    ظا ا راهتم وىل ا ت  ا  ادف ظة وو    ظا ادف

 ادكلامة املنا بة يف املمااف االجتاموية.  ادكلامة املنا بة يف املمااف االجتاموية.  

فاهيم املعنمية:--33 مل مع امل عا ية:ادت فاهيم املعنم مل مع امل عا عب وىل ادتم  ي ا اااتي  ادت صعب وىل ادتم  ي ا تييصااا ةة ي فاهيم املتعل ةة عال امل فاهيم املتعل عال امل

ستةبل ستةبلبامل شاول واال ا يسوو   ادة رل وىلوو   ادة رل وىل  بامل شاول واال ا يس ادتعبری ون امل ويغلب وىل دغتهم وتفكریهم ويغلب وىل دغتهم وتفكریهم    ادتعبری ون امل
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غادبا ما يفشل ادتم  ي يف ادتنسيق او ادلبط بني احل يث ادصادر ونهم وبني غادبا ما يفشل ادتم  ي يف ادتنسيق او ادلبط بني احل يث ادصادر ونهم وبني ، و، وروح اد وابةروح اد وابة

 (.   (.   24422442   امع ارا  االخلين )ناصيف واخلور امع ارا  االخلين )ناصيف واخلور

 

 املستويات اللغوية لدى أطفال التوحد املستويات اللغوية لدى أطفال التوحد 

 ::االتيةاالتيةتةسم املشكالة ادلغمية ون  اطفال من ذوي اضطلال ادتم   اىل املستمياة تةسم املشكالة ادلغمية ون  اطفال من ذوي اضطلال ادتم   اىل املستمياة 

ستما ادفمنمدمجياملساااتما ادفمنمدمجي --00 لة يف ار اطفااال ادتم اا  داا هيم مشاااكلااة يف  :(Phonologicalامل شك د هيم م فال ادتم    ار اط

 كم ادكال  من ادنا ية االدرااية واالنتاجية.كم ادكال  من ادنا ية االدرااية واالنتاجية.ااتنغيتنغي

ستما ادنحمياملساااتما ادنحمي--22 لة ::Syntaxامل نا  اجلا تأخلا يف ااتسااااال ب عانمر  لة اطفال ادتم   ي نا  اجلا سال ب تأخلا يف اات عانمر  اطفال ادتم   ي

ضامئل واخللط بنيادكالمية وايضااااا صاااعمباة يف ا ااات  ا  ادضاااامئل واخللط بني صعمباة يف ا ت  ا  اد ضا  مفلداة ادلغة ) ادبطانية مفلداة ادلغة ) ادبطانية   ادكالمية واي

 (.(.  24422442  واخلورواخلور

ستما اد اليل املسااتما اد اليل --33 صعمبة يف يعاين اطفال ذوي اضااطلال ادتم   من ادصااعمبة يف  Semanticsامل ضطلال ادتم   من اد يعاين اطفال ذوي ا

ضا ا تعامل املفاهيم اد الدية يف   تعامهلا يف ادتفكری و ل املشكالةتعامهلا يف ادتفكری و ل املشكالةتنظيم املعلمماة وا تنظيم املعلمماة وا  ضا ا تعامل املفاهيم اد الدية يف واي واي

صائا املمااف ادطبيعية. وتعترب ادصااعمباة اد الدية من ااثل اخلصااائا  صعمباة اد الدية من ااثل اخل املمجمدل ون  ادتم  يني املمجمدل ون  ادتم  يني املمااف ادطبيعية. وتعترب اد

 (.(.334040: :   24482448ادذريةاة ادذريةاة ))

ستما ادربااا  املسااتما ادربااا  --00 صعمباة يف ادفهم احلليف من صااعمباة يف ادفهم احلليف   ادتم  ادتم  اطفال اطفال يعاين يعاين  Pragmaticsامل من 

ش شل يف اخذ اد ور أثنا  املحادثاة املتباددة وا  ا شدلغة وادف شل يف اخذ اد ور أثنا  املحادثاة املتباددة وا  ا ر مارتني واخلور يف درا اهتم ر مارتني واخلور يف درا اهتم اادلغة وادف

اىل ار االطفال ذوي اضطلال ادتم   غری اادرين وىل ا تعامل ادسياق االجتاموي يف تلاة اىل ار االطفال ذوي اضطلال ادتم   غری اادرين وىل ا تعامل ادسياق االجتاموي يف تلاة 

  .( Martine et.al, 2004ری املجاةيةری املجاةيةادتعابادتعاب

 

 الدراسات السابقة الدراسات السابقة 

( تضانت هذه اد را ة فاولية ا ت  ا  بلنامج ت ريبي دتناية ( تضانت هذه اد را ة فاولية ا ت  ا  بلنامج ت ريبي دتناية 24452445  درا ة )نياة واخلوردرا ة )نياة واخلور

مل ر ااااة  بل ا ما ا د ا األطفال ادتم  يني يف مل لة  هاراة االتصااااال ادلغمي  مل ر ة بعض م بل ا ما ا د ا األطفال ادتم  يني يف مل لة  صال ادلغمي  هاراة االت بعض م

شف وباحافظة ج ل يف ادساااعمدية  يث ه فت اد را اااة اىل ادكشاااف و سعمدية  يث ه فت اد را ة اىل ادك ن م ا فاولية بلنامج ن م ا فاولية بلنامج باحافظة ج ل يف اد

ت ريبي دتناية بعض مهاراة االتصال ادلغمي )االنتباه، ادتعل ، ادتساية، ادتعبری، ادتةلي ( ت ريبي دتناية بعض مهاراة االتصال ادلغمي )االنتباه، ادتعل ، ادتساية، ادتعبری، ادتةلي ( 

نة اد را ااااة من )  نة اد را ة من ) د ا األطفال ادتم  يني. تكمنت وي (  طفل بالاذ ج ل دلتم  ،  (  طفل بالاذ ج ل دلتم  ،    2424د ا األطفال ادتم  يني. تكمنت وي
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صلت  اانماة( تم اختيارهم بشااكل وشاامائي. تمصاالت   22اىل اىل   00تلاو ت أوامرهم ادذمنية بني )تلاو ت أوامرهم ادذمنية بني ) شمائي. تم شكل و  نماة( تم اختيارهم ب

صائيا بني متم طاة درجاة أفلاد املجاموة اد را اااة اىل وجمد فلوق دادة إ صاااائيا بني متم اااطاة درجاة أفلاد املجاموة    ادتجليبيةادتجليبيةاد را ة اىل وجمد فلوق دادة إ 

صال ومتم اااطاة رتب درجاة أفلاد  نفس املجاموة وىل مةياس تة يل مهاراة االتصااااال  ومتم طاة رتب درجاة أفلاد  نفس املجاموة وىل مةياس تة يل مهاراة االت

صلت إىل ادلغمي دلطفل ادتم  ي ابل ادتجلبة وبع ها دصااااادح ادتطبيق ادبع ي. اام تمصااالت إىل  صادح ادتطبيق ادبع ي. اام تم ادلغمي دلطفل ادتم  ي ابل ادتجلبة وبع ها د

صائيا بني متم طاة فلوق دادة إ صاااائيا بني متم اااطاة  ومتم طاة رتب ومتم اااطاة رتب   جاة أفلاد املجاموة ادتجليبيةجاة أفلاد املجاموة ادتجليبيةدردرفلوق دادة إ 

صال ادلغمي دلطفل درجاة أفلاد املجاموة ادضااااابطة وىل مةياس تة يل مهاراة االتصااااال ادلغمي دلطفل  ضابطة وىل مةياس تة يل مهاراة االت درجاة أفلاد املجاموة اد

 ادتم  ي بع  تطبيق ادربنامج دصادح املجاموة ادتجليبية.ادتم  ي بع  تطبيق ادربنامج دصادح املجاموة ادتجليبية.

( تضانت هذه اد را ة فعادية بلنامج ادبمرتيج يف حتسني مهاراة ( تضانت هذه اد را ة فعادية بلنامج ادبمرتيج يف حتسني مهاراة 24022402ا ة )مصطفرشا ة )مصطفرشدردر

ة د ا األطفال ادتم  يني يف مل لة ادطفمدة املبكلل. تكمنت وينة اد را ة ة د ا األطفال ادتم  يني يف مل لة ادطفمدة املبكلل. تكمنت وينة اد را ااااة االدراط وادلغاالدراط وادلغ

 نماة( من ملاذ ادتأهيل املهني يف  ااانماة( من ملاذ ادتأهيل املهني يف   88--33اطفال ذامر تياوح أوامرهم بني )اطفال ذامر تياوح أوامرهم بني )  88تكمنت من تكمنت من 

ش يا احمافظة دمشاااق يف  ااامريا. ا ااات    ادبا ث بلنامج ادبمرتيج مةياس ادتشااا يا ا شق يف  مريا. ا ت    ادبا ث بلنامج ادبمرتيج مةياس ادت دفاراي دفاراي حمافظة دم

ئة ادسااامرية. وا  ABCيل ادتم    يل ادتم    مةياس تة مةياس تة   دلتم   واإلواااة ادعةليةدلتم   واإلواااة ادعةلية سمرية. وا  املطمر وىل ادبي املطمر وىل ادبيئة اد

صائية يف متم ط رتب درجاة املجاموة أظهلة اد را ااة ال تمج  فلوق ذاة دالدة إ صااائية يف متم ااط رتب درجاة املجاموة  أظهلة اد را ة ال تمج  فلوق ذاة دالدة إ 

سلمط دلاجال ادلغمي. ال ادتجليبية بني ادةيا اااني ادةبا وادبع ي وىل اائاة اختباراة ادسااالمط دلاجال ادلغمي. ال  ادتجليبية بني ادةيا ني ادةبا وادبع ي وىل اائاة اختباراة اد

ادتجليبية بني ادةيا ني ادتجليبية بني ادةيا ني تمج  فلوق ذاة دالدة إ صائية يف متم ط رتب درجاة املجاموة تمج  فلوق ذاة دالدة إ صائية يف متم ط رتب درجاة املجاموة 

سلمط دلاجال اإلدرااي. ال تمج  فلوق ادةبا وادبع ي وادتتبعي وىل اائاة اختباراة ادسااالمط دلاجال اإلدرااي. ال تمج  فلوق  ادةبا وادبع ي وادتتبعي وىل اائاة اختباراة اد

صائية يف متم ط رتب درجاة املجاموة ادتجليبية بني ادةيا ني ادةبا ذاة دالدة إ صااااائية يف متم اااط رتب درجاة املجاموة ادتجليبية بني ادةيا اااني ادةبا  ذاة دالدة إ 

ية ية وادبع ي وىل اائاة اختباراة ادسلمط دلاجال ادلغمي. ال تمج  فلوق ذاة دالدة إ صائوادبع ي وىل اائاة اختباراة ادسلمط دلاجال ادلغمي. ال تمج  فلوق ذاة دالدة إ صائ

يف متم ط رتب درجاة املجاموة ادتجليبية بني ادةيا ني ادةبا وادبع ي وادتتبعي وىل يف متم اااط رتب درجاة املجاموة ادتجليبية بني ادةيا اااني ادةبا وادبع ي وادتتبعي وىل 

 اائاة اختباراة ادسلمط دلاجال اإلدرااي. اائاة اختباراة ادسلمط دلاجال اإلدرااي. 
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث ونتائجه

 جمتمع البحثجمتمع البحث

ر يتاثل جمتاع ادبحث من اطفال ذوي اضاااطلال ادتم   يف معه  ادنهلين ادت صااارااا  ص ضطلال ادتم   يف معه  ادنهلين ادت  يتاثل جمتاع ادبحث من اطفال ذوي ا

 . . 24022402دلواية ادتم   يف بغ اد دلعا   دلواية ادتم   يف بغ اد دلعا   

 عينة البحثعينة البحث

ها كمناات وينااة ادبحااث من وينااة اصاااا يااة امامهااا تت   ية امام ص  نة ا حث من وي نة ادب نت وي ه  ادنهلين طفاال تم اا ي من معهاا  ادنهلين   0404كم فل تم  ي من مع ط

شمائية ممةوني وىل جمادت صااراا دلواية ادتم   يف بغ اد تم اختيارهم بطليةة وشاامائية ممةوني وىل جم ر دلواية ادتم   يف بغ اد تم اختيارهم بطليةة و ص اموتني اموتني ادت 

 طادب دلاجاموة ادتجليبية. طادب دلاجاموة ادتجليبية.   2020طادب دلاجاموة دلضابطة وطادب دلاجاموة دلضابطة و0202

 إجراءات الدراسةإجراءات الدراسة

بع  ار دربت ادبا ثتار اطفال املعه  وىل ايفية بع  ار دربت ادبا ثتار اطفال املعه  وىل ايفية   24022402أجليت اد را ة دلعا  اد را  أجليت اد را ااااة دلعا  اد را  

شكل خاص واامت ادبا ثتار بإجلا  اخترب ابا جلايع افلاد وينة  شكل خاص واامت ادبا ثتار بإجلا  اخترب ابا جلايع افلاد وينة ا ت  ا  ادربنامج املع  ب ا ت  ا  ادربنامج املع  ب

شمائيا اىل جماموتني ) املجامتةساايم ادطلبة وشاامائيا اىل جماموتني ) املجاماد را ة ومن ثم تم اد را ااة ومن ثم تم  سيم ادطلبة و وة ادتجليبية واملجاموة وة ادتجليبية واملجاموة تة

ضابطة(ادضااابطة( يمميا ومل ل يمميا ومل ل  TACوب أة ادبا ثتار بت ريب افلاد املجاموة ادتجليبية وىل تطبيق وب أة ادبا ثتار بت ريب افلاد املجاموة ادتجليبية وىل تطبيق   اد

 ا بموني متتاديني.ا بموني متتاديني.

 اما املجاموة ادضابطة فة  تم تعلياهم وىل بلاجمهم اخلاصة هبم وبادطليةة ادتةلي ية.اما املجاموة ادضابطة فة  تم تعلياهم وىل بلاجمهم اخلاصة هبم وبادطليةة ادتةلي ية.  --

صيل املبا  د هيم ختبار ادتحصااايل ادبع ي وىل افلاد ادعينة دةياس م ا ادتحصااايل املبا  د هيم ُطبق اُطبق ا  -- صيل ادبع ي وىل افلاد ادعينة دةياس م ا ادتح ختبار ادتح

 وبع ها ُأوي  تطبيق االختبار ادبع ي وىل ايع افلاد ادعينة دةياس ادتحصيل املؤجل د هيم.وبع ها ُأوي  تطبيق االختبار ادبع ي وىل ايع افلاد ادعينة دةياس ادتحصيل املؤجل د هيم.

 املعاجلة االحصائيةاملعاجلة االحصائية

ية وادنسااااب املئمية  طاة احلساااااب ية من خالل  سااااال املتم ااا سب املئمية متت املعاجلة اال صااااائ ية وادن ساب سال املتم طاة احل ية من خالل   صائ متت املعاجلة اال 

 املعيارية دلعالماة ادكلية ألفلاد ادعينة.املعيارية دلعالماة ادكلية ألفلاد ادعينة.واالنحلافاة واالنحلافاة 

 نتائج الدراسةنتائج الدراسة

 ::االتيةاالتية   صلت ادبا ثتار وىل ادنتائج صلت ادبا ثتار وىل ادنتائج

سؤال:نتيجة ادسااؤال: صائية ألفلاد وينة وادذي ينا وىل ادتايل: ) هل تمج  فلوق ذاة دالدة ا صااائية ألفلاد وينة   نتيجة اد وادذي ينا وىل ادتايل: ) هل تمج  فلوق ذاة دالدة ا 

 ((00؟ اام يف ج ول رام )؟ اام يف ج ول رام )  TACاد را ة وىل االختبار ادبع ي ُتعذا اىل طليةة ادتعلم بتطبيق اد را ة وىل االختبار ادبع ي ُتعذا اىل طليةة ادتعلم بتطبيق 
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 (0ج ول )

واالنحلافاة املعيارية دلعالماة ادكلية ألفلاد ادعينة وىل االختبار  املتم طاة احلسابية

 ت عذا اىل طليةة ادتعلم بلنامج ادبع ي

 TAC 

TAC

"

 

( يال ظ ار املتم ط احلسايب دلعالمة ادكلية دطلبة املجاموة ( يال ظ ار املتم ط احلسايب دلعالمة ادكلية دطلبة املجاموة 00من خالل اجل ول رام )من خالل اجل ول رام )""

( درجة اي ما نسبته ( درجة اي ما نسبته 2424( درجة من اصل )( درجة من اصل )00.0800.08ادتجليبية وىل االختبار ادبع ي يساوي )ادتجليبية وىل االختبار ادبع ي يساوي )

ة اره )24.2824.28%%)) ياري م بانحلا  مع ة اره )( و ياري م بانحلا  مع دك بلغ املتم اااط احلسااااايب 3.303.30( و بل ذ ةا سايب (. م دك بلغ املتم ط احل بل ذ ةا (. م

سه ) دلعالمة ادكلية دطلبة املجاموة ادضاااابطة وىل االختبار نفساااه )  ضابطة وىل االختبار نف صل ( درجة من اصااال 00.4200.42دلعالمة ادكلية دطلبة املجاموة اد ( درجة من ا

سبته )2424)) سبته )( درجة اي ما ن وهذه ادنتيجة ادمصفية وهذه ادنتيجة ادمصفية   ((3.223.22( وبانحلا  معياري )( وبانحلا  معياري )%%88.4088.40( درجة اي ما ن

سبته )   ( درجة( درجة3.033.03لاًا ظاهلًا مة اره )لاًا ظاهلًا مة اره )تعني ار هناط فتعني ار هناط ف سبته ) اي ما ن ( بني متم طاة ( بني متم طاة %%08.2808.28اي ما ن

صيل وهذا ي ل وىل وجمد اثل دلاعاجلة يف حتصااايل   لية دلطلبة وىل االختبار ادبع يلية دلطلبة وىل االختبار ادبع يادعالمة ادكادعالمة ادك وهذا ي ل وىل وجمد اثل دلاعاجلة يف حت

د را ااااة ادتي ا ااات  مت تطبيق ) نة ا د را ة ادتي ا ت  مت تطبيق )افلاد وي نة ا صادح املجاموة وهذه ادفلوق دصااااادح املجاموة  (TACافلاد وي وهذه ادفلوق د

   ""ادتجليبية ادتي ا ت  مت تطبيق املمبايل.ادتجليبية ادتي ا ت  مت تطبيق املمبايل.

بار دالدة اد بار دالدة ادوالخت ية والخت ظاهل ية فلوق اد ظاهل دذال وادتي ياكن ار ُتعذا اىل متغری ) ادتعلم ))فلوق اد فة ا دذال وادتي ياكن ار ُتعذا اىل متغری ) ادتعلم ن فة ا ن

تم ا ت  ا  حتليل ادتباين املصا ب الختبار ادتحصيل اام يظهل يف تم ا ت  ا  حتليل ادتباين املصا ب الختبار ادتحصيل اام يظهل يف  TACبا ت  ا  تطبيق با ت  ا  تطبيق 

ضح يف ج ول رام )(. ويتضاااح يف ج ول رام )22ج ول رام )ج ول رام ) سال مهارل ( ار حتصااايل طالل املعه  يف ااتساااال مهارل 22(. ويت صيل طالل املعه  يف اات ( ار حت

 ةة ااتسال ادلغة دصادح املجاموة ادتجليبية.ةة ااتسال ادلغة دصادح املجاموة ادتجليبية.ادلغة خيتلف وب الدة ا صائية باختال  طليادلغة خيتلف وب الدة ا صائية باختال  طلي
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 "(2اجل ول رام )"

 "(4248نتائج ادتحليل ادتباين املصا ب الختبار ادتحصيل ب الدة ا صائية )"

 

F 

 

 مناقشة النتائجمناقشة النتائج

سبما مهاراة ادلغة ون طليق تطبيقاشاااراة ادنتائج اد را ااة اىل ار طلبة املعه  ادذين ااتساابما مهاراة ادلغة ون طليق تطبيق شاراة ادنتائج اد را ة اىل ار طلبة املعه  ادذين اات  ا

(TAC)  صيلهم اار حتصاايلهم ضابطة ادذين تعلاما بادطليةة املبا  افضاال من طلبة املجاموة ادضااابطة ادذين تعلاما بادطليةة اار حت ضل من طلبة املجاموة اد املبا  اف

ضم  هذه ادنتيجة ياكن ادةمل بار ا ت  ا  ادتةلي ية وهي ادطليةة االوتيادية د هيم. ويف ضاام  هذه ادنتيجة ياكن ادةمل بار ا اات  ا   ادتةلي ية وهي ادطليةة االوتيادية د هيم. ويف 

تفمات وىل ادطليةة ادتةلي ية من  يث ادتحصيل املبا  تفمات وىل ادطليةة ادتةلي ية من  يث ادتحصيل املبا   (TAC) ا ياتيجية تطبيق بلنامجا ياتيجية تطبيق بلنامج

  . ألطفال معه  ادتم  ألطفال معه  ادتم  

 (TAC) تعذا ادنتيجة اىل ما تتصف به ا ياتيجية ادتعلم با ت  ا  تطبيقتعذا ادنتيجة اىل ما تتصف به ا ياتيجية ادتعلم با ت  ا  تطبيقوياكن ار وياكن ار "

سابه مهاراة ادلغة يف ممااف تعلياية تتمافل فيها  يث جتعل املتعلم نشااطًا وفاواًل اثنا  ااتسااابه مهاراة ادلغة يف ممااف تعلياية تتمافل فيها  شطًا وفاواًل اثنا  اات  يث جتعل املتعلم ن

شميق اذ ار هذه ادربامج ادتعلياية تلاوي ا راة املتعلاني االثارل واملنافساااة وادتعذيذ وادتشاااميق اذ ار هذه ادربامج ادتعلياية تلاوي ا راة املتعلاني  سة وادتعذيذ وادت االثارل واملناف

ضطلالوخاصاااة ذوي اضاااطلال صة ذوي ا ساح به ا راهتم من ادتم  .  يث متكنهم من ادتعلم وفةًا ملا تسااااح به ا راهتم من   وخا ادتم  .  يث متكنهم من ادتعلم وفةًا ملا ت

 ".خالل اختيارهم ملستما ادصعمبة واد وة ادتي تنا بهمخالل اختيارهم ملستما ادصعمبة واد وة ادتي تنا بهم

   التوصياتالتوصيات

 ث اجلهاة املسؤودة واحلكممية وىل تمفری بلجمياة حمم بة تعلياية وتعاياها وىل  ث اجلهاة املسؤودة واحلكممية وىل تمفری بلجمياة حمم بة تعلياية وتعاياها وىل  .1

  .املعاه  اخلاصة بأطفال ادتم  ينياملعاه  اخلاصة بأطفال ادتم  يني

وال دلعاملني يف معاه  ادتم   دت ريبهم وىل بلجمياة وال دلعاملني يف معاه  ادتم   دت ريبهم وىل بلجمياة وة  دوراة ت ريبية وورش وة  دوراة ت ريبية وورش  .2

  .متطمرل الاتساهبم مهاراة تعلياية خمتلفةمتطمرل الاتساهبم مهاراة تعلياية خمتلفة
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   املقرتحات

يف تطميل يف تطميل  (Emotionary by Me.Mu) اجلا  درا ة  مل اثل تطبيق اهلاتف ادنةالاجلا  درا اااة  مل اثل تطبيق اهلاتف ادنةال .1

  .املهاراة احلسية واالجتاموية د ا اطفال من ذوي اضطلال ادتم  املهاراة احلسية واالجتاموية د ا اطفال من ذوي اضطلال ادتم  

سلماياة يف فهم ادسااالماياة  (A sunny Day) اثل تطبيق اهلاتف ادنةالاثل تطبيق اهلاتف ادنةالاجلا  درا ة  مل اجلا  درا اااة  مل   .2 يف فهم اد

 .اال ا ية يف احليال اديممية د ا اطفال من ذوي اضطلال ادتم  اال ا ية يف احليال اديممية د ا اطفال من ذوي اضطلال ادتم  

  



 
  RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  13 
 

 وامللاجعوامللاجع  املصادراملصادر

 املصادر ادعلبيةاملصادر ادعلبية. . 00

  (سحايب ( درا اااة تشااا يصاااية مةارنة يف ادسااالمط االنساااحايب   24402440ب ش، أمریل طه) ب ش، أمریل طه سلمط االن صية مةارنة يف اد ش ي ( درا ة ت

فال ادتم  يني واالا م املت لفني  فال ادتم  يني واالا م املت لفني دألط يادألط ياوةل يةوةل ية وادنفسااا لة ادعلم  اديبم ية، جم س ية وادنف لة ادعلم  اديبم   ،،، جم

 (.(.33(،ادع د)(،ادع د)22املجل )املجل )

 ولم ادنفس ادطفل ولم ادنفس ادطفل   ((24422442مأممر )مأممر )    غماناةغماناةوو  وب  ادنارصوب  ادنارص  ادبطانية أ امة اجللاحادبطانية أ ااااامة اجللاح

 دار املسریل.دار املسریل.  االردراالردر  00غری ادعادي  غری ادعادي  

 سي  أ   )ودي  ادسااي  أ   )  خليفةخليفة ضم  ولم ادعةا يف ضاام  ولم ( املهاراة ادلغمية وادت لف ( املهاراة ادلغمية وادت لف 24422442ودي  اد ادعةا يف 

 ةهلا  اد ق.ةهلا  اد ق.  ادنفس املعليف ادةاهللادنفس املعليف ادةاهلل

 ةاةادذريةاة ضطلا( اضاااطلا24482448ابلاهيم )ابلاهيم )  ادذري ش يا وادعالج  ل ادكال  وادلغة ادتشااا يا وادعالج  ( ا   00ل ادكال  وادلغة ادت

 دار ادفكل.دار ادفكل.  وامروامر

 شاميادشااامي ش( خفايا ادتم   واشااكاده وأ اابابه وتشاا24402440وفا  وا )وفا  وا )  اد شكاده وأ بابه وت سله  يصااه  االسااله ( خفايا ادتم   وا صه  ل  ي

 ملاذ ج ل دلتم  .  ملاذ ج ل دلتم  .    ج لج ل  00ادتم   ادكتال االول  ادتم   ادكتال االول  

 صل وىل بعض ( فعادية بلنامج ت ريبي دتناية مهاراة ادتماصااال وىل بعض 24422442وادل )وادل )  وب  اهللوب  اهلل ( فعادية بلنامج ت ريبي دتناية مهاراة ادتما

سلماية دألطفال ادتم  ينيظاهل ادساالماية دألطفال ادتم  ينياملامل شاد درا اااة تشاا يصااية وبلاجمية دار ادلشاااد   ظاهل اد صية وبلاجمية دار ادل ش ي درا اة ت

 ادليات.  ادليات.  

 و نار)حماحما  وليماروليمار نار)   و  ية   ( االطفال ادتم  يني االردر( االطفال ادتم  يني االردر24422442   ياةودي ادعلا ية دار اد ياةودي ادعلا دار اد

 دلن  وادتمةيع.دلن  وادتمةيع.

 (ملاذ ( ملاذ 24042404فطم ، هبة نمفل)فطم ، هبة نمفل )جامع ية،  ية ادساااعمد ية ادعلب جامعادتم  ، اجلاهمر ية،  سعمد ية اد ية ادعلب ة ة ادتم  ، اجلاهمر

يةدمشااااااااااق، اااااااالاااااااياااااااة اهلااااااانااااااا  ااااااااااة املاااااااعاااااااامرياااااااة عامر مل ن  ة ا هل ية ا ل ا شق،    دم

http://360files.files.wordpress.com/2010/06/d985d8b1d983d8b2-
d8aad988d8add8afd981d98a-d8afd8a7d8b1d98ad8a7-d987d8a8d8a9-

d981d8b7d988d985.pdf. 
 ادعالجادعالج  اال بال ادتش يااال بال ادتش يا  ( اضطلاباة ادتم  ( اضطلاباة ادتم  24002400فرش نمري )فرش نمري )مصطمصط  ادةاشادةاش  

 وامر. وامر.   00دار املسریل دلن  وادتمةيع  دار املسریل دلن  وادتمةيع    درا اة ولايةدرا اة ولاية
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 صطفرش ا امة فارمصاااطفرش ا ااااامة فار سي  اامل )ادساااي  اامل )  وق اد بينيوق اد ااابينيم ( ادتم   اال بال ( ادتم   اال ااابال 24402440اد

 .   .   00    املسریل دلن  وادتمةيع ادطباوةاملسریل دلن  وادتمةيع ادطباوة  داردار  ادتش يا ادعالجادتش يا ادعالج

 صطفرشمصااطفرش سني مهاراة االدراط واد( فاولية بلنامج ادبمرتج يف حتسااني مهاراة االدراط واد24022402وال )وال )  م لغة لغة ( فاولية بلنامج ادبمرتج يف حت

  مريا.  مريا.   ر ادة ماجستریر ادة ماجستری   يني يف مل لة ادطفمدة املبكلل  يني يف مل لة ادطفمدة املبكلل د ا األطفال ادتم د ا األطفال ادتم 

 صناصااا صل بني االهل (  كيني بأ ااالميب دديل ادتماصااال بني االهل 24422442 ال) اااال)  ن ا  ي رن ا  ي ر  يفيفنا (  كيني بأ لميب دديل ادتما

 اجلاعية ادلبنانية دألوتيذ  ادتم  . اجلاعية ادلبنانية دألوتيذ  ادتم  .   فل ادذي يعاين من ادتم   بریوةفل ادذي يعاين من ادتم   بریوةوادطوادط

 سلمط االردر( ادتم   وتع يل ادسااالمط االردر24422442 ليم) اااليم)ا   ا     ادنجارادنجار دار ا امة دلن  دار ا اااامة دلن ااا   ( ادتم   وتع يل اد

 وادتمةيع.وادتمةيع.

  ( .تةييم مستما ادلغة ادتعبریية د ا وينة من األطفال ادعاديني (. تةييم مستما ادلغة ادتعبریية د ا وينة من األطفال ادعاديني   24022402نرص رفاه. ) نرص رفاه .)

صعمباة يف ادلغة ادتعبریية با  صعمباة يف ادلغة ادتعبریية با واألطفال ادذي يعانمر من  ت  ا  اختبار املفلداة ت  ا  اختبار املفلداة واألطفال ادذي يعانمر من 

 ر ادة ماجستری غری منشمرل، الية اديبية، جامعة دمشق.ر ادة ماجستری غری منشمرل، الية اديبية، جامعة دمشق.  ادتعبریيةادتعبریية

   ( فاولية ا ت  ا  بلنامج ( فاولية ا اات  ا  بلنامج 24422442 حل وب  ادغني ) ااحل وب  ادغني )  حما  وبمدحما  وبمدنياة  م ن حما  نياة  اام اان حما

صال ادلغمي د ا األطفال ادتم  يني يف مت ريبي دتناية بعض مهاراة االتصااال ادلغمي د ا األطفال ادتم  يني يف م ل لة ل لة ت ريبي دتناية بعض مهاراة االت

ستریما ابل امل ر ااة باحافظة ج ل ر ااادة ماجسااتری   اديبية دلبناة بامل ينة املنمرلاديبية دلبناة بامل ينة املنمرلالية الية   ما ابل امل ر ة باحافظة ج ل ر ادة ماج

 ادسعمدية. ادسعمدية. 

 املصادر االجنبيةاملصادر االجنبية..22
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 أثر استراتيجية بوليا في تحصيل تلميذات الصف الخامس 

 الابتدائي في مادة العلوم
 
 

 

  

مدخل:مدخل:

سياية ةو يالة  ص ل ةذ ي اةصا  ال   هيدف البحث اىل التعرف عىل اثر اسرترترتياية ةو يالة  ص ل رترترتةذ ي اةصا  ال رترترت   اخل مس اخل مس هيدف البحث اىل التعرف عىل اثر ا

، ن ، ليياةت العة و م   ، أجريت الدراسرترترترتو ص ة ميو مة،رترترترت ن ، ليياةت العة و م   االيتدائي ص م دة الع امااليتدائي ص م دة الع ام سو ص ة ميو مة ( ( 0606، أجريت الدرا

ط يطو ياا   ي اةصة يم اختة رهم ي لطريقو العشرترترتاائةو ما عىل عىل عااعتىل بريبةو ل طرترترترت يطو ياا    شاائةو ما عىل عىل عااعتىل بريبةو ل  ي اةصة يم اختة رهم ي لطريقو الع

عو، ليم اعداد أداة البحث   االختب ر التح ة ( م   بذ الب ة و ل عو، ليم اعداد أداة البحث   االختب ر التح رترتة ( م   بذ الب ة و ل ( ي اةصة ليذ عاا( ي اةصة ليذ عاا0606  

طاعةو ن ةت  ( مقرة ماطرترتاعةو ن ةت  0606ييان م   ييان م    ( مقرا  مط يقو ، ( مقرا  مط يقو ، 00( مقرة اختة ر م  متعدد ل  ( مقرة اختة ر م  متعدد ل  4242( مقرة ما

ست دام اةقةبو االة  ئةو  يم مع جلو البة ة   اة رترت ئة  ي سرترتت دام اةقةبو االة رترت ئةو   ص ت البحث اىل ل ياصرترت ت البحث اىل  (spssيم مع جلو البة ة   اة  ئة  ي  ل يا

،تا  دالل لجاد مرق دال اة رترترترت ئة  ع د م،رترترتتا  دالل سر درج   ي اةصا  ( يىل متاسرترترتر درج   ي اةصا  60606060و  و   لجاد مرق دال اة  ئة  ع د م ( يىل متا

ةصا   ج   ي ا ة  ل متاسرترترتر در ةو يال يدرس لمق اسرترترتياية  ةو التي  عو الت ريب ةصا  امل اا ج   ي ا سر در ة  ل متا ةو يال سياية  يدرس لمق ا ةو التي  عو الت ريب امل اا

ب ر التح رترترتة  البعد   ة ديو ص االخت قو االعت ب ر التح ة  البعد  امل ااعو الضرترترترت يطو التي يدرس لمق الطري ة ديو ص االخت قو االعت ض يطو التي يدرس لمق الطري امل ااعو ال

صة   صة   لل  لح امل ااعو الت ريبةو ( لص طاء ةت ئج البحث الصت الب ة و يعدد م  التالل  لح امل ااعو الت ريبةو ( لص طاء ةت ئج البحث الصت الب ة و يعدد م  التا

 ل  دمت عااعو م  املقية   .ل  دمت عااعو م  املقية   .

  ..يالة يالة ––الع امالع ام --يالمةصيالمةص––  اسياية ةواسياية ةو  --اثراثر: : الكلامت املفتاحيةالكلامت املفتاحية
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 الفصل االول

 بالبحثبالبحث  التعريفالتعريف

::اوالً: مشكلة الدراسةاوالً: مشكلة الدراسة  

س لة  التق ةديو ص ن مشرترترتي و اة   ص ل رترترتةذ  الط بو ل رترترتذ ةتة و اسرترترتتعال  ايسرترترت لة  التق ةديو ص إإ ستعال  اي شي و اة   ص ل ةذ  الط بو ل ذ ةتة و ا ن م

التدريس امل،ت د اىل اة ظ لاالستيه ر مم  يدعا اىل البحث  ع  اس لة  يدري،ةو يدي و ، اذ التدريس امل،ت د اىل اة ظ لاالستيه ر مم  يدعا اىل البحث  ع  اس لة  يدري،ةو يدي و ، اذ 

مل يعد طرائق التدريس التق ةديو    درة عىل لقةق أهداف التع م اةدي و م ذ ي اةو  ش  ةو مل يعد طرائق التدريس التق ةديو    درة عىل لقةق أهداف التع م اةدي و م ذ ي اةو  ش  ةو 

ص حو ، صرترت حو 46024602ش م و لمتي م و   اير ل ع ي ، شرترت م و لمتي م و   اير ل ع ي ،   املتع م ي اةواملتع م ي اةو ( لم  العاامذ التي يع   ( لم  العاامذ التي يع   0101، 

،تا م،رترتتا   يدينيدينالةه   الةه    سةوالدراسرترتةو  املااداملااد  صص  الط بوالط بو  ل ةذل رترتةذ  م يدريس يدريس   طرائقطرائق  املع اىلاملع اىل  ايب عايب ع  صص  يتا ذيتا ذ  الدرا

سياية ة   يق ةديو ل   و اسرترترتت دام اسرترترتياية ة   ةدي و ، ل ع ة  ال يد م  اسرترترتت دام اسرترترتياية ة    ست دام ا سياية ة   ةدي و ، ل ع ة  ال يد م  ا ست دام ا يق ةديو ل   و ا

و  ل ي اةو الت ي  لهصا يعد م  التاجه   املهاو ل عا ةو ةدي و ي ،رترترت م م  العقذ البورترترت  ل ي اةو الت ي  لهصا يعد م  التاجه   املهاو ل عا ةو  ، م م  العقذ الب ةدي و ي 

 ((22، ص حو ، ص حو 46004600الييايو ص الا ت اة رض   يدان، الييايو ص الا ت اة رض   يدان، 

،ةوالتدري،رترترتةو  لطرائقلطرائقاا    صص  ال يرال ير  إع دةإع دة  إىلإىل  يح جويح جو  الةامالةام  م ح م ح   لع ة لع ة    م دةم دة  يدريسيدريس  صص  املطبقواملطبقو  التدري

  املع ام  املع ام    يتقديميتقديم  ي، عدي، عد  التيالتي  االسياية ة  االسياية ة    م م   لاالم دةلاالم دة  ،،  يطايره يطايره     عىلعىل  لالعاذلالعاذ  ،،  الع امالع ام

  ع ع   ل بحثل بحث  م حوم حو  م ة جوم ة جو  ،،  ل تل ت    لأرسعلأرسع  جهدجهد  يأ ذيأ ذ  ايهدافايهداف  حيققحيقق  متطارمتطار  س ابس ابيإيإ  ل ط بول ط بو

سياية ةاسرترترتياية ة طةح امل دة لي بةته   ص    ةدي و ي،رترترترت عد عىل ياطرترترتةح امل دة لي بةته   ص ا ، عد عىل يا أذه ن الط بو ، لالت اي  ص أذه ن الط بو ، لالت اي  ص    ةدي و ي

صو ليعد اسرترترتياية ة   التع ةم امل،رترترتت دمو ص العا ةو  التع ةاةو ع مو  ، ل م دة الع ام خ صرترترتو ليعد  ،ت دمو ص العا ةو  التع ةاةو ع مو  ، ل م دة الع ام خ  سياية ة   التع ةم امل ا

البحث ع   أمضذ اة ال ملع جلو هصه املشي و  ة د أن است دام إسياية ةو  يالة  ريا م  البحث ع   أمضذ اة ال ملع جلو هصه املشي و  ة د أن است دام إسياية ةو  يالة  ريا م  

شي  طاء ذلك يرب  مشي و البحووشأة  أن يع لج ج ء م  هصه املشي شأة  أن يع لج ج ء م  هصه امل طاء ذلك يرب  مشي و البح. لص  ،ؤال . لص  ،ؤال ث اة يل ص ال ث اة يل ص ال

سياية ةو  يالة  اثر ص ل ةذ ي اةصا  ال   اخل مس االيتدائي ص م دة االيت : هذ  السرترترتياية ةو  يالة  اثر ص ل رترترتةذ ي اةصا  ال رترترت  اخل مس االيتدائي ص م دة  االيت : هذ  ال

 الع ام  ؟الع ام  ؟
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 ثانيًا: أمهية الدراسة ثانيًا: أمهية الدراسة 

ص ه  لاةدة م  أدلا  الييةو اةدي و عقد  الي   ةيرا يمهةو طرائق التدريس ياصرترترت ه  لاةدة م  أدلا  الييةو اةدي و عقد  الي            ةيرا يمهةو طرائق التدريس يا

سياية ة   ل ةاذ  يؤند عىل رضلرة الت ديد ص اسرترترتياية ة   ل ةاذ  م  املؤمترا  لال دلا  ص يغداد التي م  املؤمترا  لال دلا  ص يغداد التي  يؤند عىل رضلرة الت ديد ص ا

شا التدريس لاسرترترتتعال طرائق ي ،رترترت م م  متط ب   العثرترترت اةديث لشرترترتا  ث اةديث ل ، م م  متط ب   الع ستعال طرائق ي  ت هصه ال دلا  ت هصه ال دلا  التدريس لا

م  م  الع  رص م  م  الع  رص ه ه ، ين طرائق التدريس يعد ع ثا ، ين طرائق التدريس يعد ع ثا   مته  ل م  ية ه  الع اممته  ل م  ية ه  الع امرراملااد الدراسةو ياملااد الدراسةو ي

،و ل ا هج مهيالرئة،رترترترتو ل ا هج مهي ي ملحتا  ل  الرئة ق   ط  لثة ب  ي ملحتا  ليريبر اري ق   ط  لثة ب  ي ر ا ص لقةق يريبر اري ي ر ا ص لقةق نصلك يؤد  دلرا  نصلك يؤد  دلرا 

( لاسياية ةو يالة  ي يد م  مح س املتع م ( لاسياية ةو يالة  ي يد م  مح س املتع م 0000، ص حو ، ص حو 46624662ايهداف التع ةاةو  الدريج، ايهداف التع ةاةو  الدريج، 

لبع   ي ير لي،تدعي مع رم  لمه راي  التي سبق ان يع اه  ل يطه  ي ملاا   اجلديدة ل د لبع   ي ير لي،تدعي مع رم  لمه راي  التي سبق ان يع اه  ل يطه  ي ملاا   اجلديدة ل د 

شطرح جار  يالة  هصه االسرترترتياية ةو لها م  الرلاد ص ع ل ةذ املشرترترت سياية ةو لها م  الرلاد ص ع ل ةذ امل يال  ل مقية ي  يال  ل مقية ي  طرح جار  يالة  هصه اال

عد  ل  خطاة ي ط  ه  ال ةددة يي ي ان يتبع ةذ ال إجراءا   عد مهي لة،رترترترتت خطاا  ال مرا ل  خطاة ي ط  ه  ال ةددة يي ي ان يتبع ةذ ال إجراءا   ،ت خطاا  ال مرا مهي لة

خطاة ييية  معىل ليي ي ذ ل حذ ال حةح للي  م  شأهن  استدع ء مع ام   الط ل  خطاة ييية  معىل ليي ي ذ ل حذ ال حةح للي  م  شأهن  استدع ء مع ام   الط ل  

لمع رم  ال، يقو لةقام يريطه  يع  رص املشي و ال املا   اة يل لةيتش  ي  ،  ةذ امل،ألو لمع رم  ال، يقو لةقام يريطه  يع  رص املشي و ال املا   اة يل لةيتش  ي  ،  ةذ امل،ألو 

ص حو ، صرترترت حو 01011010 امحد،  امحد،  شيذ املرة و االيتدائةو   عدة ال ي م التع ةاي ل يتأثر ص ( ليشرترترتيذ املرة و االيتدائةو   عدة ال ي م التع ةاي ل يتأثر ص 000000،  ( لي

ش ط   ن  يته  ن  يو ال ي م التع ةاي مجةع  م ن أ  عا ةو يطاير م  مه را  ل ةشرترترت ط    ل طرائق ل طرائق ن  يته  ن  يو ال ي م التع ةاي مجةع  م ن أ  عا ةو يطاير م  مه را  ل ة

م  هج ان مل يعتاد عىل املرة و االيتدائةو م ن التالمصة الصي  ي تق ان م  ي ك املرة و اىل م  هج ان مل يعتاد عىل املرة و االيتدائةو م ن التالمصة الصي  ي تق ان م  ي ك املرة و اىل لل

 ( ( 0101، ص حو ، ص حو 46624662د يااجهان صعاي   ن  ة ص يع ةاهم  الاةدال ، د يااجهان صعاي   ن  ة ص يع ةاهم  الاةدال ، مرة و متقدمو  مرة و متقدمو  

 البحث اة يل ص االيت:البحث اة يل ص االيت:  أمهةوأمهةو  ييا ييا   يقدميقدم  م م   عىلعىل  ي  ءاي  ءا  لل

سياية ةو  اثبتتاثبتت  اذااذا  ..00 سياية ةوا   ما ما   االيتدائيااليتدائي  اخل مساخل مس  ي اةصا ي اةصا   ل ةذل ةذ  صص  اإلجي يباإلجي يب  اثره اثره   يالة يالة   ا

،ت ةدي،رترترتت ةد  انان  املاي املاي  سةوالدراسرترترتةو  امل  هجامل  هج  يطايريطاير  ع لع ل  صص  امل ت انامل ت رترترتان  ي   لل  البحثالبحث  هصاهصا  ةت ئجةت ئج    مم  الدرا

 ..  يعده يعده   لل  اخلدمواخلدمو   بذ بذ  املع اىلاملع اىل  إلعدادإلعداد  التع ةاةوالتع ةاةو  الربامجالربامج  صص  يطبةقه يطبةقه 

،هم هصا البحث ص ي ليد مع اي لي،رترترتهم هصا البحث ص ي ليد مع اي لم  املؤمذ ان م  املؤمذ ان   ..44 ي سرترترتياية ةو ي سياية ةو مع ا  الع ام  ي  مع ا  الع ام 

 ..ي، عد عىل  ي دة ل ةذ املتع اىلي، عد عىل  ي دة ل ةذ املتع اىليدريس غ  يق ةديو يدريس غ  يق ةديو 

 ..  الالةقوالالةقو  التع ةمالتع ةم  ملراةذملراةذ  ايس سةوايس سةو  املرة واملرة و  ناهن ناهن   االيتدائةوااليتدائةو  املرة واملرة و  أمهةوأمهةو. . 00
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 ثالثًا: هدف الدراسة ثالثًا: هدف الدراسة 

سياية ةو يالة  ص ل ةذ ي اةصا  ال   هيدف البحث اة يل اىل التعرف عىل اثر اسرترترتياية ةو يالة  ص ل رترترتةذ ي اةصا  ال رترترت   هيدف البحث اة يل اىل التعرف عىل اثر ا

 ..خل مس االيتدائي ص م دة الع امخل مس االيتدائي ص م دة الع اماا

( يىل متاسر ( يىل متاسر 60606060ال ياجد مرق دال اة  ئة  ع د م،تا  داللو  ال ياجد مرق دال اة  ئة  ع د م،تا  داللو  : : فرضية البحثفرضية البحثرابعًا: رابعًا: 

سياية ةو يالة  لي اةصا  امل ااعو الت ريبةو اي اةصا  امل ااعو الت ريبةو ادرج   درج    سياية ةو يالة  للتي يدرس لمق ا سر درج   لتي يدرس لمق ا سر درج   متا متا

ض يطو التي يدرس لمق الطريقو االعتة ديو ص االختب ر التح ة  ي اةصا  امل ااعو الضرترترترت يطو التي يدرس لمق الطريقو االعتة ديو ص االختب ر التح رترترتة   ي اةصا  امل ااعو ال

 البعد  .البعد  .

ساخامسااااا تدائي  اخل مساخل مس  ال  ال رترترت   يت اةصا يت اةصا   اة يلاة يل  البحثالبحث  لددلدد: :   البحثالبحث  حدودحدود: : خام تدائياالي   صص  االي

سومدرسرترترترتو ،ةدةال،رترترتةدة  مدر ، نمة،رترترترت ن  ة ميوة ميو  لييةولييةو  الع موالع مو  ل اديريول اديريو  الت يعوالت يعو  ل ب   ،ل ب   ،   ي   ي    ال   الع مالع م  صص  ،،  مة

طاع  ماطرترتاع    يعضيعض  اختة راختة ر  ليمليم  ،،( ( 46014601--  46014601    الدرايسالدرايس خل مس خل مس اا  ل   ل  رترت   الع امالع ام  نت بنت ب  ما

 االيتدائي الاةدا   ايلىل ، ال  ةةو ، ال  ل و( .االيتدائي الاةدا   ايلىل ، ال  ةةو ، ال  ل و( .

 ::  املصطلحاتاملصطلحات  حتديدحتديد: :   سادساسادسا

سياية ةواسرترتياية ةو. . 11 سياية ةواسرترتياية ةو( ( 01120112  ،،  امحدامحد    عرمه عرمه : :   يالة يالة   ا   يايا  الت اةصالت اةص  مح سمح س  اث رةاث رة  شأهن شرترتأهن   م م   ا

،تدعيلي،رترترتتدعي  ي يري ير  جيع  جيع   ، يقوال،رترترترت يقو  لمه راي لمه راي   مع رم مع رم   لي   الال  املا  ،املا  ،  يع  رصيع  رص  ل يطه ل يطه   يع اه يع اه   التيالتي  ال

شياملشرترترتي سياية ةو مهاو ةذ املعرلطرترترترتو ع ة  لة رترترترتذ ل حذ املط اب، ل هي اسرترترتياية ةو مهاو ةذ    و اة لةو و اة لةوامل طو ع ة  لة ذ ل حذ املط اب، ل هي ا املعرل

،تاي هتم ص خمت    شيال  يا ت   أةااعه  لمل ت   التالمةص عىل اختالف م ،تاي هتم ص خمت   امل شيال  يا ت   أةااعه  لمل ت   التالمةص عىل اختالف م االل    االل    امل

 ((2020، ص حو ، ص حو 01120112 امحد ل.،  امحد ل.، 

اعو اعو امل اامل ا  م م   الب ة والب ة و  يتبعه يتبعه   التيالتي  لامل ططولامل ططو  امل تياوامل تياو  اخلطاا اخلطاا   عااعوعااعو: :   االجرائياالجرائي  التعريفالتعريف

،ألو لمت ة ه  للديد املع لةم لامل  هةذ الت ريبةو ع د يدريس الع ام يدًأ م  مهاه  امل،رترترترتألو لمت ة ه  للديد املع لةم لامل  هةذ  الت ريبةو ع د يدريس الع ام يدًأ م  مهاه  امل

، لو ل لم  ثم ي  ةصه  ةذ امل،رترت لو ل لايتي ر خطو ل حذ للديد القااةىل الال مو لتحقةق اهلدف لايتي ر خطو ل حذ للديد القااةىل الال مو لتحقةق اهلدف  لم  ثم ي  ةصه  ةذ امل

س اب اخر  دف رم  ل ةذ الت اةصا  م  التحقق م  ةت ئ ه  ي ةته ء ع دهت  اةذ يأسرترترت اب اخر  دف رم  ل رترترتةذ الت اةصا  م   التحقق م  ةت ئ ه  ي ةته ء ع دهت  اةذ يأ

 خالل االختب ر التح ة  الص  أعدي  الب ة و .خالل االختب ر التح ة  الص  أعدي  الب ة و .

    ل ة ِ ِ ل ة ِ ِ   صص  الط ل   الط ل     الة الة     لصذلصذ  الص الص   امل،تا امل،تا     ذلكذلك( (   46604660  ،،  عب دةعب دة      عرم عرم : :   التحصيلالتحصيل  ..44

 ( ( 020020  ص حوص حو  ،،46604660  عب دة،عب دة،    الدراسةوِ الدراسةوِ   ل ااادِ ل ااادِ 
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  عة وعة و      الت اةصا الت اةصا   ع ةه ع ةه   ل ذل رترتذ  التيالتي  الي ةوالي ةو    الدرجوالدرجو  يأة يأة   الب ة والب ة و  يعرم يعرم : :   اإلجرائياإلجرائي  التعريفالتعريف

سو لبحث (  ص طرترترتاء اسرترترتت  ي هت  لالختب ر التح رترترتة  مل دة الع ام املعد يغراص الدراسرترترتو اا ست  ي هت  لالختب ر التح ة  مل دة الع ام املعد يغراص الدرا طاء ا لبحث (  ص 

 اة لةو.اة لةو.

 الثاين الفصل

 ( السابقة والدراسات النظري اإلطار) 

ستاجيةيةاسااتاجيةية: :   اوالً اوالً  ط لطرترت : :     بوليابوليا  ا سياية ةواسرترتياية ةو  يالة يالة   جار جار   ل شيال املشرترتيال   ةذةذ  ع موع مو  ا   عىلعىل  يعتاديعتاد  امل

ا  ةددة يشيذ ةيم، لتاجة  م، را  ي ي  التالمةص ا  ةددة يشيذ ةيم، لتاجة  م، را  ي ي  التالمةص خطاخطا  صص  املتت يعواملتت يعو  ايسئ وايسئ و  م م   عااعوعااعو

 ةحا اةذ ال حةح ل اشي و.ةحا اةذ ال حةح ل اشي و.

عد  لل عدي سياية ةواسرترترتياية ةو  ي ة   ا ة يال سياية ة  االسرترترتياية ة    م م   يال يد  التيالتي  اال يدي    ي يري ير  بع  بع    لل  املتع ماملتع م  مح سمح س  م م   ي 

تدعي ،تدعيلي،رترترت ي   لل  مع رم مع رم   لي ي مه را   ،،  االمىلاالمىل    اجلديدةاجلديدة  ي ملاا  ي ملاا    ل يطه ل يطه   يع اه يع اه   انان  سبقسرترترتبق  التيالتي  مه را

 ((406406  ص حوص حو  ،،46604660

شيال  ص اهن  االسرترترتياية ة   التي ا يةه  يالة  فت   ع  الطرق الاطرترترتعةو ةذ املشرترترتيال  ص اهن    انان طعةو ةذ امل سياية ة   التي ا يةه  يالة  فت   ع  الطرق الا اال

،ت خطاا  ال مراةذ ال إجراءا  ةددة يي ي ان يتبعه  الط ل  خطاة يعد خطاة لة،رترترترتت خطاا  ال مراةذ ال إجراءا  ةددة يي ي ان يتبعه  الط ل  خطاة يعد خطاة  لة

ستدع ء مع ام   الط ل  ل ية  معىل ليي ي رترتذ ل حذ ال رترتحةح ، للي  م  شرترتأهن  اسرترتتدع ء مع ام   الط ل  ل يييي شأهن  ا ية  معىل ليي ي ذ ل حذ ال حةح ، للي  م  

مع رم  ال، يقو لةقام يريطه  يع  رص املشي و ال املا   اة يل لةيتش  ي  ،  ةذ املشي و مع رم  ال، يقو لةقام يريطه  يع  رص املشي و ال املا   اة يل لةيتش  ي  ،  ةذ املشي و 

شيال  يا ت   أةااعه  ل مل ت   لتالمةص عىل اختالف ، ل هي اسرترتياية ةو مهاو ةذ املشرترتيال  يا ت   أةااعه  ل مل ت   لتالمةص عىل اختالف  سياية ةو مهاو ةذ امل ، ل هي ا

 ((004004، ص حو ، ص حو 01120112     امحد ل.،      امحد ل.، م،تاي هتم ص خمت   ايلم،تاي هتم ص خمت   ايل

  بوليا استاجيةية خطوات

، لوامل،رت لو  مهممهم  ..00 ضا يتضرتا   لل: :   امل ، لوامل،رت لو  ذنرذنر  يت صو ل لديد امل هال ل لديد الط ل  اخل صرتو ل لديد امل هال ل لديد   يعب را يعب را   امل الط ل  اخل 

 املعطة   ل لديد الولط لرسم الشيذ   ان ن ن ذلك رضلري (املعطة   ل لديد الولط لرسم الشيذ   ان ن ن ذلك رضلري (

  ،،  اخلطأاخلطأ  لل  الت ريوالت ريو    ل حذل حذ  خ صوخ صو  اسياية ة  اسياية ة    ع ع   البحثالبحث  يتميتم  مةه مةه   لل: :   اةذاةذ  خطوخطو  ايتي رايتي ر  ..44

ست دام  ،،  جدللجدلل  ي اةمي اةم  ،،  الت اىلالت اىل ست داما ست دم  ،،  الرسمالرسم  ا ست دما ،أل  لايذلايذ  ،،  امل طقيامل طقي  االستداللاالستدالل  ا ،ألامل و و امل

ضا  ايتي ر خطو اةذ ل( لنصلك يتضرترتا  ايتي ر خطو اةذ لاىل مع دلو لغ ه اىل مع دلو لغ ه  ص و  صه البحث ع  م،رترتألو ذا  صرترت و  صه ( لنصلك يت ،ألو ذا   البحث ع  م

   ..جراء يعض التعديال  مةه جراء يعض التعديال  مةه إإو  د ي ةد ص ة ه  ل ذا  عال و لو  د ي ةد ص ة ه  ل ذا  عال و لامل،ألو ل البحث ع  ةيريامل،ألو ل البحث ع  ةيري
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  ال  ةةوال  ةةو  اخلطاةاخلطاة  ي  ةصي  ةص  م م   الط ل الط ل   متي متي   م م   اذااذا  سه وسرترترته و  اخلطاةاخلطاة  هصههصه  يعديعد  لل: :   اةذاةذ  خطوخطو  ي  ةصي  ةص  ..00

سةا اذا مل يي  خطو طارة ه   ييا  ص يأس الط ل  يعدم االسرترترتتارار ص اةذ السرترترتةا اذا مل يي  خطو اخلاخل  لام لام  ستارار ص اةذ ال طارة ه   ييا  ص يأس الط ل  يعدم اال

 ..  مرط  ل مل يقت      ال ي هاه   مرط  ل مل يقت      ال ي هاه اةذ لاطحو ال مرطت ع ةاةذ لاطحو ال مرطت ع ة

ضا  التأند م  مراجعو اةذ : يتضرترتا  التأند م  ..22 ،خطاا  اةذ ال،رترتمراجعو اةذ : يت صحو اجلااب ،  يقو ل التحقق م  صرترتحو اجلااب ، خطاا  اةذ ال  يقو ل التحقق م  

ص ةو ل ال ير اىل معقالةو إجي د ال تة و يطريقو أخر   ان امي ( ال التعايض ي مل،رترتألو االصرترت ةو ل ال ير اىل معقالةو لل ،ألو اال إجي د ال تة و يطريقو أخر   ان امي ( ال التعايض ي مل

 ((000000، ص حو ، ص حو 46604660اإلج يو  راشد، اإلج يو  راشد، 

سابقةثانيا : الدراساااات الساااابقة سات ال س   ذا  العالسرترتةتم ص هصا اجل ء عرص يعض الدراسرترت   ذا  العال  ثانيا : الدرا  و  و سةتم ص هصا اجل ء عرص يعض الدرا

 ..بىلبىلي سياية ةو يالة  لنا مي سياية ةو يالة  لنا م

سة )خاجي   دراسااااة )خاجي   ..00 هدمت اىل معرم  اثر   ((  40024002درا لدراسرترترترتو ص العراق ل  هصه ا هدمت اىل معرم  اثر أجريت  سو ص العراق ل  لدرا هصه ا أجريت 

، ئذ ال ة ي ئةو لد  طالب ال   الراي   سياية ةو يالة  ص ي اةو مه رة ةذ امل ست دام ا ، ئذ ال ة ي ئةو لد  طالب ال   الراي  ا سياية ةو يالة  ص ي اةو مه رة ةذ امل ست دام ا ا

ض ء يعقايو ص ة ميو دي ىل ، ل يياةت العة و م   الع م ص  ضرترترترت ء يعقايو ص ة ميو دي ىل ، ل يياةت العة و م    ( ط لب  م  طالب ث ةايو ( ط لب  م  طالب ث ةايو 0000الع م ص  

شق ياا    دمشرترترتق ياا     ض يطو ل( ط لب  ص امل ااعو الضرترترت يطو ل4040( ط لب  ص امل ااعو الت ريبةو ل  ( ط لب  ص امل ااعو الت ريبةو ل  4422دم  د  د ( ط لب  ص امل ااعو ال

،ةم امل ااع    اعتاد  الب ة و الطريقواعتاد  الب ة و الطريقو شاائةو ص يق ،ةم امل ااع  الع شاائةو ص يق ، ليعرطت امل ااعت ن الختب ر ، ليعرطت امل ااعت ن الختب ر الع

ست دام اختب ر  ( ليعد ل ةذ البة ة   لجد مرق ذل داللو إة  ئةو ع د ةذ امل،رترت ئذ ي سرترتت دام اختب ر  ( ليعد ل ةذ البة ة   لجد مرق ذل داللو إة رترت ئةو ع د  ، ئذ ي  ةذ امل

،تا   م،رترترتتا    ست دم ، مم  دل عىل لجاد اثر إجي يب السرترترتت دم لت ريبةولت ريبةو( لل  لح امل ااعو ا( لل رترترت لح امل ااعو ا60606060م ، مم  دل عىل لجاد اثر إجي يب ال

، ئذ ال ة ي ئةو  خ جي، اسرترترتياية ةو يالة  ص مه را  ةذ امل،رترترت ئذ ال ة ي ئةو  خ جي،  سياية ةو يالة  ص مه را  ةذ امل --002002، ال  ح   ، ال رترترت ح   46624662ا

021021)) 

سة )دراسااااة )..44 لدراسرترترترتو ص ا م    (Gamze,2008درا يت ا سو ص ا م أجر لدرا يت ا لهدمت اىل التعرف عىل اثر لهدمت اىل التعرف عىل اثر   ،،أجر

ست دام ي ك التدري  ي سرترترتياية ةو ةذ امل،رترترترتألو ص ل رترترتةذ ال ة ي ء ل عىل أدائهم ص اسرترترتت دام ي ك  ،ألو ص ل ةذ ال ة ي ء ل عىل أدائهم ص ا سياية ةو ةذ امل التدري  ي 

سو م   االسرترترتياية ةو ، ليياةت عة و الدراسرترترتو م    سياية ةو ، ليياةت عة و الدرا ،م ( ط لب  ل ط لبو ص ال رترترت  ايلل  ،رترترتم 2222اال ( ط لب  ل ط لبو ص ال   ايلل  

  مل دةمل دة  ل ة ة ل ة ة   اختب راً اختب راً   الب ةثالب ةث  اعداعد  الدراسوالدراسو  هدفهدف  ،للتحقةق،للتحقةق  اي ةذاي ةذ  ––ال ة ي ء ي  معو دلنةا  ال ة ي ء ي  معو دلنةا  

ب راً   لل  مقرةمقرة( ( 0202    طمطرترترتم  ال ة ي ءال ة ي ء ب راً اخت ، ئذامل،رترترترت ئذ  ةذةذ  اة   اة     صص  اخت ، ئذم،رترترترت ئذ( ( 00    طمطرترترتم  امل   لمقة سلمقة س  م

سياية ة  اسرترترتياية ة   ، ئذامل،رترترت ئذ  ةذةذ  ا سوالدراسرترترتو  ي  ةصي  ةص  ليعدليعد  مقرةمقرة( ( 0000    طمطرترترتم  امل   ل ةذل ةذ  لل  ادلاهت ادلاهت   يطبةقيطبةق  لل  الدرا

ست دام  البة ة  البة ة   ست دامي  سو اىل ي اق امل ااعو   ي  ص ت الدرا ،تق تىل يا سو اىل ي اق امل ااعو االختب ر الت ئي لعة تىل م ص ت الدرا ،تق تىل يا االختب ر الت ئي لعة تىل م
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ض يطو ص االختب ر التح ة  لالضرترت يطو ص االختب ر التح رترتة  لالت ريبةو عىل الت ريبةو عىل  ض يطو صي اق امل ااعو الت ريبةو عىل الضرترت يطو صال   ي اق امل ااعو الت ريبةو عىل ال

 (Gamzw, 2008, pp. 151-166اختب ر ةذ امل، ئذ ال ة ي ئةو اختب ر ةذ امل، ئذ ال ة ي ئةو 

استط عت الب ة و اإلم دة م  الدراس   ال، يقو ص استط عت الب ة و اإلم دة م  الدراس   ال، يقو ص   ::جوانب اإلفادة من الدراسات السابقةجوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

 جااة  عدة هي:جااة  عدة هي:

س  لي  اعتاد الت رترترتاةم الت ريبي امل  سرترترت  لي رلف البحث لأهدام ، االطالع عىل امل  در رلف البحث لأهدام ، االطالع عىل امل رترترت در   اعتاد الت اةم الت ريبي امل  

سبو إلجراءا  ذا  العال و ياتغ ا  البحث اة يل، اختة ر الاسرترترترت ئذ اإلة رترترترت ئةو امل  سرترترتبو إلجراءا   س ئذ اإلة  ئةو امل   ذا  العال و ياتغ ا  البحث اة يل، اختة ر الا

 البحث ، ل ةذ ةت ئج البحث لي ، ه (البحث ، ل ةذ ةت ئج البحث لي ، ه (

 الفصل الثالث : منهج البحث و اجراءاجه :الفصل الثالث : منهج البحث و اجراءاجه :

ر الت اةم ر الت اةم يتضا  هصا ال  ذ عرط  لإلجراءا  املتبعو ص هصا البحث م  ةةث اختة يتضا  هصا ال  ذ عرط  لإلجراءا  املتبعو ص هصا البحث م  ةةث اختة 

سو الت ريبي لعتا  البحث لعّة ت   لم،رترترتت  م   بريو الدراسرترترترتو  ،ت  م   بريو الدرا س ئذ اإلة  ئةو لالاسرترترترت ئذ اإلة رترترترت ئةو   الت ريبي لعتا  البحث لعّة ت   لم لالا

 امل،ت دمو ص إجراءاهت  لص ل ةذ ال ت ئج .امل،ت دمو ص إجراءاهت  لص ل ةذ ال ت ئج .

، ، صا البحث مل  سبت  طبةعو املشي وصا البحث مل  سبت  طبةعو املشي وامل هج الت ريبي ها الص  اعتاد ص هامل هج الت ريبي ها الص  اعتاد ص ه  ::والً : منهج البحثوالً : منهج البحثأأ

س  ل بحث اة يل هالالت رترتاةم الت ريبي امل  سرترت  ل بحث اة يل ها ض يطو ي رترتاةم امل ااعتىل الت ريبةو لالضرترت يطو   لالت اةم الت ريبي امل   ي اةم امل ااعتىل الت ريبةو لال

 ( ياطح ذلك :( ياطح ذلك :  00ذا  االختب ر البعد  ص متغ  التح ةذ، لشيذ  ذا  االختب ر البعد  ص متغ  التح ةذ، لشيذ  

 المجموعة
االختبار 

 القبلي

المتغير 

 المستقل

المتغير 

 التابع 

االختبار 

 البعدي

 التجريبية

 التكافؤ

استراتيجية 

 بوليا
 التحصيل 

االختبار 

 التحصيلي 
 الضابطة

الطريقة 

 االعتيادية

 ( الت اةم الت ريبي ل بحث 0شيذ   

 

 ثانيا : جمتمع البحث و عينته:ثانيا : جمتمع البحث و عينته:

: لدد عتا  البحث اة يل ي اة  يالمةص ال   اخل مس االيتدائي ص : لدد عتا  البحث اة يل ي اة  يالمةص ال رترترت  اخل مس االيتدائي ص عتا  البحثعتا  البحث  --أ أ 

، ن املدارس االيتدائةو اةيامةو ص مرن  ة ميو مة،رترترت ن الت يعو ل اديريو الع مو لييةو مة،رترترت ن  ، ن الت يعو ل اديريو الع مو لييةو مة املدارس االيتدائةو اةيامةو ص مرن  ة ميو مة

 ( .( .46014601رت رت   46014601  ل ع م الدرايس ل ع م الدرايس 
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شاائةوالعشرترترتاائةو  ي لطريقوي لطريقو  الب ة والب ة و  اخت ر اخت ر : : البحثالبحث  عة وعة و  ––ب ب  ،ةدة  ي   قرعو( مدرسرترترتو ال،رترترتةدة  ي   الال    الع سو ال قرعو( مدر

شع  ، يم ( ي اةصة ما ع   عىل ثالث شرترترتع  ، يم 1111االيتدائةو ل ب    لي غ عدد الت اةصا  الي   االيتدائةو ل ب    لي غ عدد الت اةصا  الي    ( ي اةصة ما ع   عىل ثالث 

ض يطو اختة ر الشرترترتعبو  أ( لتا ذ امل ااعو الت ريبةو ل الشرترترتعبو   ( لتا ذ امل ااعو الضرترترترت يطو  شعبو   ( لتا ذ امل ااعو ال شعبو  أ( لتا ذ امل ااعو الت ريبةو ل ال اختة ر ال

شاائة (،ل ي غت عة و البحث   عشرترترتاائة (،ل ي غت عة و البحث   بةو بةو ( ي اةصة ل ا ااعو الت ري( ي اةصة ل ا ااعو الت ري0606( ي اةصة ياا    ( ي اةصة ياا    0606 ع

ستبع د يعض الت اةصا  يسب ب فص التي مؤ ، 0606ل ل  ض يطو يعد ا ستبع د يعض الت اةصا  يسب ب فص التي مؤ ، ( ي اةصة ل ا ااعو ال ض يطو يعد ا ( ي اةصة ل ا ااعو ال

 ( (   00لنا ماطح  ص جدلل   لنا ماطح  ص جدلل   

 ( يا ي  عة و البحث عىل امل ااعتىل الت ريبةو لالض يطو 0جدلل   

عدد أفراد العينة قبل  الشعبة المجموعة

 االستبعاد

عدد أفراد العينة 

 النهائي
 30 32 أ التجريبية

 30 33 ج الضابطة

 60 65 المجموع

 

 ثالثًا : إجراءات الضبط : ثالثًا : إجراءات الضبط : 

: يتم سالمو البحث داخ ة  يشيذ ياي  م  خالل  : يتم سالمو البحث داخ ة  يشيذ ياي  م  خالل  السالمة الداخلية للتصميم التةريبيالسالمة الداخلية للتصميم التةريبي  ..أ أ 

قذ مقر ل لةس اىل  يأث  املتغ  امل،رترترتت حث اىل  ت ئج يىل عااعتي الب قذ مقر ل لةس اىل ان يع   ال رق ص ال  ،ت يأث  املتغ  امل حث اىل  ت ئج يىل عااعتي الب ان يع   ال رق ص ال 

 ي لت ريو   مت الب ة و ي إلجراءا  االيةو :ي لت ريو   مت الب ة و ي إلجراءا  االيةو :عاامذ دخة و ، ل  بذ الولع عاامذ دخة و ، ل  بذ الولع 

ولع ي لت ريو عىل يي مؤ عااعتي : ةرصرترترتت الب ة و  بذ الورترترتلع ي لت ريو عىل يي مؤ عااعتي   جكافؤ جمموعتي البحثجكافؤ جمموعتي البحث..00 صت الب ة و  بذ ال : ةر

سالمو الت ريو ، لصلك مقد البحث إة رترترترت ئة  ص يعض املتغ ا  التي يعتقد أهن  يؤثر ص سرترترتالمو الت ريو ، لصلك مقد  البحث إة  ئة  ص يعض املتغ ا  التي يعتقد أهن  يؤثر ص 

دد  املتغ ا  يا يأيت :   العار ال م ي ة،رترتايً  ي يشرترتهر مل  املع ام   ال،رترت يقو  ، لدرجو  ، يقو  ، لدرجو ة  شهر مل  املع ام   ال ،ايً  ي ي دد  املتغ ا  يا يأيت :   العار ال م ي ة ة 

قو ، الصن ء( ، ل ة  ت الب ة و عىل املع ام   اخل صو قو ، الصن ء( ، ل ة  ت الب ة و عىل املع ام   اخل صو التح ةذ ص م دة الع ام ل ، و ال، يالتح ةذ ص م دة الع ام ل ، و ال، ي

 ي لعار ال م ي ل درج   التح ةذ ل ، و ال، يقو م  س ال  املدرسو لالبط  و املدرسةو.ي لعار ال م ي ل درج   التح ةذ ل ، و ال، يقو م  س ال  املدرسو لالبط  و املدرسةو.

،ه  عىل عااعتي البحث ل  صا : يم يطبةق الت ريو خالل املدة ة ،رترترته  عىل عااعتي البحث ل  صا   املدة الزمنية للتةربةاملدة الزمنية للتةربة  ..44 : يم يطبةق الت ريو خالل املدة ة 

ي ل م  ل ال ي ل م  ل الييان عااعتي البحث  د عام ت  ، خ ة ،رترترترت ت ريت ريييان عااعتي البحث  د عام ت  ي  ي العاامذ خ ة  ي  ي العاامذ ، ل يم طرترترتبر  طبر  ، ل يم 

،ت دمو ، فرلف الت ريو ل االةداملتا  و   ايداة امل،رترترتت دمو ، فرلف الت ريو ل االةد ، ، اث امل  ةبو ، االةدث ر الت ريبياث امل رترترترت ةبو ، االةدث ر الت ريبياملتا  و   ايداة امل

 ال ضج ( ليال امل ااعتىل .ال ضج ( ليال امل ااعتىل .
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سالمةالساااالمة  ..ب ب  صميمللتصاااميم  اخلارجيةاخلارجية  ال ،الموال،رترترتالمو  م م   ل تأندل تأند: :   التةريبيالتةريبي  للت   يميم  ل ت اةمل ت رترترتاةم  اخل رجةواخل رجةو  ال

ضا ةضرترترتا   ةتىةتى  الت ي الت ي   ي لع مذي لع مذ  التأث التأث   صص  ،تقذ،رترترتتقذاملامل  الع مذالع مذ  ي  مسي  مس  التيالتي  العاامذالعاامذ  مع جلومع جلو   ل ل   أهن أهن   ة

العال و يىل املتغ  امل،تقذ لاملتغ  الت ي  لهي :   امل دة الدراسةو ل يدري،ه  ، يا ي  العال و يىل املتغ  امل،تقذ لاملتغ  الت ي  لهي :   امل دة الدراسةو ل يدري،ه  ، يا ي    صص  يؤثريؤثر

 اة ص ، سرتريو الت ريو ، يةئو ال   ( اليرلف ال ة يقةو ( اة ص ، سرتريو الت ريو ، يةئو ال   ( اليرلف ال ة يقةو ( 

 رابعًا: متطلبات التةربة:رابعًا: متطلبات التةربة:

املرترت دة التعرترت ةاةو الرتتي سرتتدرس لت اةصا  عرترتااعتي البرتحث املرترت دة التعرترت ةاةو الرتتي سرتتدرس لت اةصا  عرترتااعتي البرتحث : شا ت : شا ت لديد امل دة الع اةولديد امل دة الع اةو

: : ت  ة  ل الت اع ، الاةدة ال  ةةوت  ة  ل الت اع ، الاةدة ال  ةةوص أث رترت ء الت رتريو ي الثو لةدا  هي:  الاةدة االلىل : الص أث رترت ء الت رتريو ي الثو لةدا  هي:  الاةدة االلىل : ال

 ج،م االة، ن لصحت  ، الاةدة ال  ل و : امل دة(ج،م االة، ن لصحت  ، الاةدة ال  ل و : امل دة(

، انةو..44 ، انةوصة غو ايهداف ال سرترترترترتةو للديرترترترترتد اصة غو ايهداف ال رتد ا: يعد لديد امل دة الدرا رتةو للدي س رتدد لرترترترترتدرلس لعرترترترترتدد : يعد لديد امل دة الدرا رتدرلس لع ل

رتم عرطه  عىل  رتةو لي رتداف ال، ان رتمَّ صرتة غو ايه رتذ لةدة م  الاةدا  ، ي رتم عرطه  عىل اةرت ص لي رتةو لي رتداف ال، ان رتمَّ صرتة غو ايه رتذ لةدة م  الاةدا  ، ي اةرت ص لي

رت ،ةو لامل  هج لطرترائق الترتدريس  رتريايو لال  رتع ام الت رت  ل ال رت ،ةو لامل  هج لطرترائق الترتدريس ة رتبو م  املت رترت  ىل ص مرت رتريايو لال  رتع ام الت رت  ل ال ة رتبو م  املت رترت  ىل ص مرت

رت غت  يا يتالءم م  طبةعو امل د( لبة ن آرائهم يشأن د و الرترترترتهدف ال، اني لصةرترترترترترترترت غت  يا يتالءم م  طبةعو امل د00م حق  م حق   رت رتهدف ال، اني لصة ة ة ( لبة ن آرائهم يشأن د و ال

رترار البعرتض اآلخرتر  رتديذ يعرتضه  لإ  رت  ق عىل يع رت رترار البعرتض اآلخرتر الدراسةو ، لي  ء عىل مقيةرت هتم يم االي رتديذ يعرتضه  لإ  رت  ق عىل يع رت الدراسةو ، لي  ء عىل مقيةرت هتم يم االي

 ( هدمً  س انةً .( هدمً  س انةً .0202ل رتد يرت غ عرتدد ايهرترتداف ال،رت انةو ي رتةغته  ال ه ئةو  ل رتد يرت غ عرتدد ايهرترتداف ال،رت انةو ي رتةغته  ال ه ئةو  

،ةو الةامةوإعداد اخلطر التدري،رترترتةو الةامةو  ..00 ،ةو ليذ م  عااعتي البحث : يم إعداد خطر يدري،رترترتةو ليذ م  عااعتي البحث إعداد اخلطر التدري : يم إعداد خطر يدري

سةو ا سةو ال ادة الدرا ، لعرص أةااذ  ليذ م ها عىل ة بو م  املت   ىل ص ، لعرص أةااذ  ليذ م ها عىل ة بو م  املت   ىل ص ددة ي لت ريوددة ي لت ريوملحملحل ادة الدرا

،ةو لطرائق التدريس، م حق   ع ل الع ام الييايو لال  ،رترتةو لطرائق التدريس، م حق    صة غته  ( لغرص التحقق م  صرترتة غته    44ع ل الع ام الييايو لال   ( لغرص التحقق م  

 ، لمد  لقةقه  لألهداف ال، انةو ل ادة.، لمد  لقةقه  لألهداف ال، انةو ل ادة.مته  ل ااطاعرت   التي ي رتدرسمته  ل ااطاعرت   التي ي رتدرسلمالءلمالء

لص طاء ذلك اجر  لص طاء ذلك اجر    داد اختب ر ل ة داد اختب ر ل ة بحث إعبحث إع:م  متط ب   هصا ال:م  متط ب   هصا الخ م،ً  : أداة البحثخ م،ً  : أداة البحث

 الب ة و اآليت : الب ة و اآليت : 

  ختب ر الص  يقةس م  يع ا  الط ل ختب ر الص  يقةس م  يع ا  الط ل : يق د ي الختب ر التح ة  ها اال: يق د ي الختب ر التح ة  ها اال  االختبار التحصييلاالختبار التحصييل

،به  الطالب ياع ام   معة و  عاران، أ  مقدار املعرمو التي انت،رترترتبه  الطالب ياع ام   معة و  عاران،  ص حو ، صرترترت حو 46004600أ  مقدار املعرمو التي انت  ،012012 ) )

رت ة  ل ا رت رتتب ر التح رتداد االخ رتت الب ة و يإع رت ة  ل ا  م رت رتتب ر التح رتداد االخ رتت الب ة و يإع رتدراسةو   م رتادة ال رتتا  ال رتق ة رتى لم رتدراسةو دة ، ع  رتادة ال رتتا  ال رتق ة رتى لم دة ، ع 

رترالايغرترترترترا رتحديده ص ال،رترترترت انةو الرترترترتتي يرترترترتم يرترترترتحديده لايغ رتم ي رتتي ي رت انةو ال ( مقرة م  ةاع ال قرا  ( مقرة م  ةاع ال قرا  0606ل ييان م   ل ييان م       ص ال،
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( ( 00( مقرا  م  ةاع املط يقو م حق  ( مقرا  م  ةاع املط يقو م حق  00( مقرة م  ةاع اختة ر م  متعدد ل  ( مقرة م  ةاع اختة ر م  متعدد ل  4040املاطاعةو ،  املاطاعةو ،  

 ل رتد يرتم إعرتداد االخرتتب ر ع رتى لمرتق اخلرتطاا  اآليرتةو : ل رتد يرتم إعرتداد االخرتتب ر ع رتى لمرتق اخلرتطاا  اآليرتةو : 

هيدف االختب ر اىل التعرف عىل ل ةذ ي اةصا  ال   اخل مس هيدف االختب ر اىل التعرف عىل ل رترترتةذ ي اةصا  ال رترترت  اخل مس   حتديد هدف االختبار :حتديد هدف االختبار :

 االيتدائي  عة و البحث( ص الاةدا  ال الثو مل دة الع ام .االيتدائي  عة و البحث( ص الاةدا  ال الثو مل دة الع ام .

 ..( مقرة م  ةاع ال قرا  املاطاعةو( مقرة م  ةاع ال قرا  املاطاعةو0606: ييان االختب ر م   : ييان االختب ر م   لديد عدد مقرا  االختب رلديد عدد مقرا  االختب ر

ع  ال قرا  ل إعط ء ميرة ع  اهلدف م  ع  ال قرا  ل إعط ء ميرة ع  اهلدف م  يضا ت نة ةو اإلج يو يضا ت نة ةو اإلج يو   ::صياغة جعليامت االختبارصياغة جعليامت االختبار

 . . ر ل  م  اإلج يو ل يا ي  الدرج  ر ل  م  اإلج يو ل يا ي  الدرج  االختب االختب 

صفات :اعداد جدول املواصااافات : طاء ةتا  الاةدا  اعد  الب ة و جدلل املااصرترترت    ص طرترترتاء ةتا  الاةدا    اعداد جدول املوا ص    ص  اعد  الب ة و جدلل املاا

 . . هداف ال، انةو املشتقو م  امل دةهداف ال، انةو املشتقو م  امل دةال الث التي يم يدري،ه  خالل مدة الت ريو ل ايال الث التي يم يدري،ه  خالل مدة الت ريو ل اي

سئ مقرا  االختب ر التح ة مقرا  االختب ر التح ة   صة غوصة غو سئ : يعد لديد عدد اي ،تا  ل ادة التع ةاةو : يعد لديد عدد اي ،تا  ل ادة التع ةاةو و ص نذ م   و ص نذ م

 غو مقرا  االختب را   غو مقرا  االختب را  صةغت ال قرا  ي الطالع عىل دراس   س يقو لمع ي  لرشلط صةصةغت ال قرا  ي الطالع عىل دراس   س يقو لمع ي  لرشلط صة

( مقرة م  ةاع اختة ر م  متعدد ( مقرة م  ةاع اختة ر م  متعدد 4040( مقرة اختب ريو  ( مقرة اختب ريو    0606متيان االختب ر م    متيان االختب ر م      التح ة ةو التح رترترتة ةو 

 ( مقرا  مط يقو .( مقرا  مط يقو .00ل ل 

 : :   صدق االختبارصدق االختبار

صالصاااا  ..أأ يو   دق الظاهري:دق الظاهري:ال ت ح اإلج  ي  ليع ةاي  لم  ب ر ي قرا ب ة و يعرص االخت يو   مت ال ت ح اإلج  ي  ليع ةاي  لم  ب ر ي قرا ب ة و يعرص االخت   مت ال

طرائق طرائق ،ةو ل امل  هج ل،رترتةو ل امل  هج لال حةحو عىل ة بو م  املت   ىل ص ع ل الع ام الييايو لال  ال رترتحةحو عىل ة بو م  املت  رترت رترتىل ص ع ل الع ام الييايو لال  

إذ يم يعديذ يعضه  لإع دة إذ يم يعديذ يعضه  لإع دة   م  سالمو صة غو مقرا  االختب رم  سالمو صة غو مقرا  االختب ر  ( ل تأند( ل تأند  00م حق   م حق   التدريس التدريس 

ضه  ايخر دلن ةصرترترتة غو يعضرترترته  ايخر دلن ة ،بو االي  ق يىل اخلرباء هي  صف أ  مقرة لن ةت ة،رترترتبو االي  ق يىل اخلرباء هي  صة غو يع ( ( %%1616صف أ  مقرة لن ةت ة

ّد االختب ر ص دق ف هري . ّد االختب ر ص دق ف هري .م ن ر ليصلك ع   م ن ر ليصلك ع 

جدلل يم التحقق م  يامر هرترتصا ال اع م  ال رترترترترتدق م  طريق جرترتدلل لل  ::صدق املحتو صااااادق املحتو   ..بب هصا ال اع م  ال دق م  طريق  يم التحقق م  يامر 

 املااص    . املااص    . 

صييلالتطبيق االساااتطالعي لالختبار التحصاااييل ستطالعي لالختبار التح ستطالعةو م  : يم يطبةق االختب ر عىل عة و اسرترترتتطالعةو م    التطبيق اال : يم يطبةق االختب ر عىل عة و ا

سو  الارن ء االيتدائةو ل ب   (، ليياةت العة و  سو  الارن ء االيتدائةو ل ب   (، ليياةت العة و ي اةصا  ال   اخل مس االيتدائي ص مدر ي اةصا  ال   اخل مس االيتدائي ص مدر

ستطالعةو م   االسرترترتتطالعةو م    ( ل يعد يطبةق ( ل يعد يطبةق 46014601  //0404//0101( ي اةصة ص يام  ال الث ء( املاامق  ( ي اةصة ص يام  ال الث ء( املاامق  0606اال

   ن ةت لاطحو لم هامو هلم .  ن ةت لاطحو لم هامو هلم .االختب ر مقد أش ر  الت اةصا  إىل أن ال قرا  لالتع ةااالختب ر مقد أش ر  الت اةصا  إىل أن ال قرا  لالتع ةا
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   التحليل االحصائي لفقرات االختبار :التحليل االحصائي لفقرات االختبار :

صعوبة الفقرت :معامل صاااعوبة الفقرت :  ..أأ ، ب مع مذ ال عايو ليذ مقرة م  مقرا  االختب ر يعد ة،رترترت ب مع مذ ال رترترتعايو ليذ مقرة م  مقرا  االختب ر   معامل  يعد ة

صعايو ( ل هي  صا يعد مع مال  صرترترتعايو 60206020( ل  ( ل  60426042لجد  الب ة و اهن  ييالح م  يىل  لجد  الب ة و اهن  ييالح م  يىل   ( ل هي  صا يعد مع مال  

( ( 62166216  ––62466246عايو ييالح مداه  يىل  عايو ييالح مداه  يىل  مقبالو ، الن ا  مقرة طا  يا ي  مع مال  ال مقبالو ، الن ا  مقرة طا  يا ي  مع مال  ال 

 ( ( 1414  ص حوص حو  ،،46624662  الع ال ،الع ال ،          ي الةت  ظي الةت  ظ  لي  حلي  ح  مقبالومقبالو  ييانييان  أنأن  ياي ياي 

ساب معامل التمييز:حساااب معامل التمييز:..بب ، ب  اة متةة  ال قرا  ليتطبةق املع دلو الري طرترتةو اخل صرترتو ة،رترت ب  اة متةة  ال قرا    ح صو ة طةو اخل  ليتطبةق املع دلو الري 

طاعةو لجد أن ال قرا  ييالح متةة ه  يىل  املاطرترترتاعةو لجد أن ال قرا  ييالح متةة ه  يىل   ( ليصلك مإن ال قرا  ( ليصلك مإن ال قرا  62026202  --62426242املا

ان ال قرة ييان جةدة اذا ن ةت  درهت  التاةة يو   ان ال قرة ييان جةدة اذا ن ةت  درهت  التاةة يو     Brownةعه  مقبالو ، إذ ير   يرالن  ةعه  مقبالو ، إذ ير   يرالن  مجمج

 ( ( 002002، ص حو ، ص حو 01220122( ما ماق  البة يت ل اث  سةاس، ( ما ماق  البة يت ل اث  سةاس،   60466046

ساب فعالية البدائل :حسااااب فعالية البدائل :   ييان البديذ مع الً ةىل ييان جصي  لطالب امل ااعو الدةة  أنربييان البديذ مع الً ةىل ييان جصي  لطالب امل ااعو الدةة  أنرب  ح

س لبو  م رس ل ع  ، ياع ى أن ييان ال تة و سرترترت لبو  م رس ل ع  ،   م  جصي  لطالب امل ااعو الع ة م  جصي  لطالب امل ااعو الع ة  ، ، 46004600ياع ى أن ييان ال تة و 

لهصا يدل عىل لهصا يدل عىل   ،،فهر أن  ةم البدائذ مجةعه  س لبوفهر أن  ةم البدائذ مجةعه  س لبو(  ليعد التأند م  هصا الع مذ (  ليعد التأند م  هصا الع مذ 012012ص حو ص حو 

 م ع ةو يدائذ مقرا  االختب ر التح ة .م ع ةو يدائذ مقرا  االختب ر التح ة .

، ل ي غ مع مذ ، ل ي غ مع مذ  ئو ال   ةو إلجي د مع مذ ال ب   ئو ال  رترترت ةو إلجي د مع مذ ال ب  ايبعت الب ة و طريقو الت ايبعت الب ة و طريقو الت   ثبات االختبار:ثبات االختبار:

 ..يداة ل مي ةةو يطبةقه  مةا يعديداة ل مي ةةو يطبةقه  مةا يعد( لها مع مذ جةد يش  اىل ثب   ا( لها مع مذ جةد يش  اىل ثب   ا60106010ب    ب    ال ال 

بةسااااادسااااًا: إجراءات جطبيق التةربااة سًا: إجراءات جطبيق التةر ي مؤ : يعرترتد لرترتديرترتد عتا  البحرترتث لعة ترترت  لإجراء ييرترت مؤ ساد ت  لإجراء ي حث لعة  يد عتا  الب لد عد  : ي

،المتىل الداخ ةو لاخل رجةو ل ت ريو  ي دة عىل إعداد امل ااعتىل مضرترترتاًل ع  التأند م  ال،رترترتالمتىل الداخ ةو لاخل رجةو ل ت ريو  ي دة عىل إعداد  ضاًل ع  التأند م  ال امل ااعتىل م

، ييامييو يدأ ي  ةص بريو البحث ص الع م الدرايس ه  ال،رترت ييامييو يدأ ي  ةص بريو البحث ص الع م الدرايس أداة البحث لالتأند م  خ  ئ أداة البحث لالتأند م  خ رترت ئ رترت ه  ال

  ةةثةةث  الت ريوالت ريو  يطبةقيطبةق  يدأيدأ( (   46014601  //0606//  0202      املاامقاملاامق  االةداالةد  ياميام  صص( ( 46014601  ––  46014601  

،ةوالتدري،رترترتةو  اخلطواخلطو  الب ة والب ة و  ايبعتايبعت سياية ةواسرترترتياية ةو  لمقلمق  عىلعىل  ايلىلايلىل  التدري   امل ااعوامل ااعو  لت اةصا لت اةصا     يالة يالة   ا

عتة ديو يلل مرة ص ة س الةام عىل عتة ديو يلل مرة ص ة س الةام عىل ( لاعتاد  خطو الطريقو اال( لاعتاد  خطو الطريقو اال""أ أ   ""شعبوشرترترتعبوالال    الت ريبةوالت ريبةو

/ /   22(، لاستار  الت ريو لغ يو يام االث ىل املاامق   (، لاستار  الت ريو لغ يو يام االث ىل املاامق   ""    ""أمراد امل ااعو الض يطو  الشعبوأمراد امل ااعو الض يطو  الشعبو

00//46014601  . ). ) 

ض يطو ص يام يم يطبةق االختب ر التح رترتة  عىل امل ااعتىل الت ريبةو ل الضرترت يطو ص يام   التطبيق البعدي:التطبيق البعدي: يم يطبةق االختب ر التح ة  عىل امل ااعتىل الت ريبةو ل ال

 ( . ( .   46014601  //00//11االريع ء املاامق  االريع ء املاامق  
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استعا ت الب ة و عددًا م  الاس ئذ اإلة  ئةو التي أسهات استعا ت الب ة و عددًا م  الاس ئذ اإلة  ئةو التي أسهات   الوسائل اإلحصائية:الوسائل اإلحصائية:::سابعاً سابعاً 

 ل هي :ل هي : (  spss -22يشيذ نب  ص اة ال عىل ةت ئج د ةقو ل بحث ي ست دام  يشيذ نب  ص اة ال عىل ةت ئج د ةقو ل بحث ي ست دام  

رت مع مذ ال عايو رترترت مع مذ ال عايو 00رت مع دلو مع مذ التاةة             رترترت مع دلو مع مذ التاةة             44رت االختب ر الت ئي لعة تىل م،تق تىل     رترترت االختب ر الت ئي لعة تىل م،تق تىل       00

       ل  قرا  املاطاعةو  ل  قرا  املاطاعةو  

سب م ن يرالن         00رت مع مذ اريب ط ي سان .                رترترترترت مع مذ اريب ط ي سان .                22 سب م ن يرالن         رترترترترت مع دلو  رت مع لةو البدائذ رترترترترت مع لةو البدائذ 00رت مع دلو 

 امل طاءةامل طاءة

 الفصل الرابع

 عرض النتائج و جفسريها 

رتى أة  التحقق م  ال رطةو ال  ريو التي ي ص ع رترترترتى أة    أوالً: عرض النتائج:أوالً: عرض النتائج: ال ياجد مرق ذل ال ياجد مرق ذل   ""التحقق م  ال رطةو ال  ريو التي ي ص ع 

،تا  داللو  داللو إة رترترت ئةو ع د م،رترترتتا  داللو   سر درج   ي اةصا  امل ااعو يىل متاسرترترتر درج   ي اةصا  امل ااعو  (α =0,05داللو إة  ئةو ع د م يىل متا

ةصا   ج   ي ا ة  ليىل متاسرترترتر در ةو يال يدرسرترترت  عىل لمق اسرترترتياية  ةو الاليت  ةصا  الت ريب ج   ي ا سر در ة  ليىل متا ةو يال سياية  س  عىل لمق ا يدر ةو الاليت  الت ريب

سان عىل لمق الطريقو االعتة ديو ص ل ةذ م دة الع ام امل ااعو الضرترت يطو الاليت يدرسرترتان عىل لمق الطريقو االعتة ديو ص ل رترتةذ م دة الع ام  ض يطو الاليت يدر ،  ،    ""امل ااعو ال

، ليتىل ل تحقق ميم اسرترترتتعال االختب ر الت ئي لعة تىل م،رترترتتق تىل مت،رترترت ليتىل ل تحقق م ،تق تىل مت ستعال االختب ر الت ئي لعة تىل م طةو البحث ،   مرطرترترتةو البحث ، يم ا   مر

ةو  ةو لي سرترترتت دام اة مو االة رترترترت ئ ست دام اة مو االة  ئ ةو جدلل   (SPSS)لي  ت ل ة   ال ة  ةو جدلل  فهر  الب ت ل ة   ال ة  ب ر 44فهر  الب ب ر ( الخت ( الخت

 التح ةذ الدرايس .التح ةذ الدرايس .

 ( ةت ئج االختب ر الت ئي مل ااعتي البحث ص االختب ر التح ة 4جدلل   

 

 

 

  0101( ليدرجو ةريو  ( ليدرجو ةريو  62606260ا  داللو  ا  داللو  أفهر  ال ت ئج لجاد مرق ذ  داللو إة  ئةو يا،تأفهر  ال ت ئج لجاد مرق ذ  داللو إة  ئةو يا،ت

ض يطو ص التح ةذ ي الختب ر البعد  يىل متاسرترترتر درج   امل ااعتىل الت ريبةو لالضرترترترت يطو ص التح رترترتةذ ي الختب ر البعد   سر درج   امل ااعتىل الت ريبةو لال يىل متا

، يب ل ا ااعو الت ريبةو   لمل رترترت حو امل ااعو الت ريبةو إذ ي غ املتاسرترترتر اة،رترترت يب ل ا ااعو الت ريبةو    سر اة ( ( 4404044040لمل  حو امل ااعو الت ريبةو إذ ي غ املتا

ض يطو   ( ص ةىل ي غ املتاسرترتر اة،رترت يب ل ا ااعو الضرترت يطو   00060006ي ةحراف معة ر  ي ةحراف معة ر   ، يب ل ا ااعو ال سر اة ( ( 0020000200( ص ةىل ي غ املتا
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،ايو    ئةو املح،رترتايو   غت القةاو التغت القةاو الت( ل د ي ( ل د ي 22242224يإةحراف معة ر    يإةحراف معة ر       ، ل هصا، ل هصا( لهي دالو( لهي دالو  00020002 ئةو املح

ةو ال رترترت ريو ل بحث طةو ال  ريو ل بحثيع ي رمض ال رطرترترت ، ياع ى ي اق ي اةصا  امل ااعو الت ريبةو عىل ، ياع ى ي اق ي اةصا  امل ااعو الت ريبةو عىل يع ي رمض ال ر

سياية ةو يالة  ي اةصا  امل ااعو الضرترت يطو ص التح رترتةذ الدرايس مم  يع ي أن اسرترتت دام اسرترتياية ةو يالة   ست دام ا ض يطو ص التح ةذ الدرايس مم  يع ي أن ا ي اةصا  امل ااعو ال

 َأثر ص  ي دة ل ةذ الت اةصا  ي حا إجي يب.َأثر ص  ي دة ل ةذ الت اةصا  ي حا إجي يب.

 االستنتاجات االستنتاجات   ثانيا:ثانيا:

ةصان ي يةم البةئرترتو التع ةاةرترتو يطريقرترتو يراعي مجة  التالمةرترتص قو يراعي مجة  التالم ةو يطري ئو التع ةا ع هلم سرترترتت ع هم ان ر إدرانرترت  يمعرترت هلم   ان ي يةم البة ن  يم ست ع هم ان ر إدرا

 ..رم  م،تا  التح ةذ الدرايس لدهيمرم  م،تا  التح ةذ الدرايس لدهيمةش ط هتم ل يأث ا يأ راهنم ل م  ثم يةش ط هتم ل يأث ا يأ راهنم ل م  ثم يلل

 يش   اسياية ةو يالة  الت اةصا  عىل إجي د أمي ر جديدة .يش   اسياية ةو يالة  الت اةصا  عىل إجي د أمي ر جديدة .

م  يطاير خطر م  يطاير خطر تع ةم ي، عد ص ل ة  املتع اىل لمتي هم تع ةم ي، عد ص ل ة  املتع اىل لمتي هم إّن است دام اسياية ةو يالة  ص الإّن است دام اسياية ةو يالة  ص ال

ط  اهداف جديدة ني ي غي ال يياج  ع  ايهداف ، ل يقادهم اىل لطرترت  اهداف جديدة ني ي غي ال يياج  ع  ايهداف عا هم لالتأمذ مةه عا هم لالتأمذ مةه  ، ل يقادهم اىل ل

 القدياو .القدياو .

متي  اسياية ةو يالة  الت اةصا  م  التع ةم ال شر يشيذ صحةح ل هصا ي عيس اجي يً  عىل متي  اسياية ةو يالة  الت اةصا  م  التع ةم ال شر يشيذ صحةح ل هصا ي عيس اجي يً  عىل 

 م،تا  التح ةذ ص م دة الع ام .م،تا  التح ةذ ص م دة الع ام .

 : :   ثالثا : التوصياتثالثا : التوصيات

 ::يأيتيأيتص طاء است ت ج   البحث ، الصت الب ة و يا ص طاء است ت ج   البحث ، الصت الب ة و يا 

 . . ريس م دة الع ام ل   اف امل ت  وريس م دة الع ام ل   اف امل ت  واعتاد اسياية ةو يالة  ص يداعتاد اسياية ةو يالة  ص يد

 ..ةص يتام  يةئو التع ةم امل  سبوةص يتام  يةئو التع ةم امل  سبواالهتام ي السياية ة   التي ي، عد عىل رم  ل ةذ التالماالهتام ي السياية ة   التي ي، عد عىل رم  ل ةذ التالم

،ةىل ليدريبهم عيطاير مه را  التدري،رترترتةىل ليدريبهم ع سياية ةو يالة نة ةو يطبةق اسرترترتياية ةو يالة ىل ىل يطاير مه را  التدري ، لإ  مو دلرا  ، لإ  مو دلرا  نة ةو يطبةق ا

   ..يياة ةو لتطاير للديث مع ام هتميياة ةو لتطاير للديث مع ام هتم

 استعال اسياية ةو يالة  ص يدريس املااد امل ت  و .استعال اسياية ةو يالة  ص يدريس املااد امل ت  و .

 استياال ل بحث يقيح الب ة و اجراء الدراس   االيةو :استياال ل بحث يقيح الب ة و اجراء الدراس   االيةو :  رابعًا : املقتحات :رابعًا : املقتحات :

 مراةذ دراسةو خمت  و .مراةذ دراسةو خمت  و .دراسو اثر اسياية ةو يالة  ص مااد دراسةو أخر  ل دراسو اثر اسياية ةو يالة  ص مااد دراسةو أخر  ل 

 دراسو م ع ةو اسياية ةو يالة  ص متغ ا  أخر  غ  التح ةذ .دراسو م ع ةو اسياية ةو يالة  ص متغ ا  أخر  غ  التح ةذ .

سياية ةو يالة  ص ي اةو أةااع الت ي  امل ت  و لد  املتع اىل ص مراةذ دراسرترترترتو م ع ةو اسرترترتياية ةو يالة  ص ي اةو أةااع الت ي  امل ت  و لد  املتع اىل ص مراةذ  سو م ع ةو ا درا

 دراسةو خمت  و .دراسةو خمت  و .
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 واملراجعواملراجع  املصادراملصادر

محد • محدا ب دة  ا ب دةع ي ر   الت ي الت ي    درا  درا (. (. 46604660.  .  ع ي ر االيت ن ء  لل  االيت لص ن ءا لص ةذاا  لل  ا لدرايس  لتح ةذلتح رترترت لدرايسا   صص  ا

 ..ل  ول  و  اليت باليت ب  مرن مرن : : امانامان. . االعداديواالعداديو  املرة واملرة و

سع د اسرترترتع د  • ص   مااصرترترت   (. (. 46004600.  .  ع  ع    ايانايان  لل  م رس،م رس،  ا   ع وع و. . اجلةداجلةد  التح ة التح رترترتة   االختب راالختب ر  ماا

 ..االجتاعةواالجتاعةو  البحاثالبحاث  لل  الدراس  الدراس  

(. طرق يدريس الري طة   ةيري   ل يطبةق  . الق هرة: (. طرق يدريس الري طة   ةيري   ل يطبةق  . الق هرة: 46604660.  .    االمىلاالمىل  ةادةاد  اساعةذاساعةذ •

 دار ال ير العريب.دار ال ير العريب.

  امل، ئذامل، ئذ  ةذةذ  مه را مه را   ي اةوي اةو  صص  يالة يالة   اسياية ةواسياية ةو  است داماست دام  اثراثر(. (. 46624662.  .  خ جيخ جي  ة، ة،   ث ينث ين •

 ..ال تتحال تتح  ع وع و. . ال ة ي ئةوال ة ي ئةو

  العا ةوالعا ةو  صص  التقايمالتقايم  لل  القة سالقة س    الييايوالييايو  الع امالع ام  صص  امل هذامل هذ(. (. 46624662.  .  الع ال الع ال   ياةسياةس  رةةمرةةم •

 لتدري،ةو(  امل  د االلىل(. عان: دار دج و.لتدري،ةو(  امل  د االلىل(. عان: دار دج و.اا

ساعةذ  ايانايان  لل   اير، اير،  ع ع   سعدسعد • ساعةذا ،ه   طرائقطرائق  لل  العريةوالعريةو  ال غوال غو  م  هجم  هج(. (. 46024602.  .  ع ي ع ي   ا ،ه يدري . . يدري

 ..ل  ول  و  ص  ءص  ء: : عانعان

  لل  املاهايىلاملاهايىل  الطالبالطالب  يتحد يتحد   نة نة   العقاد العقاد   الت ا الت ا   دلةذدلةذ(. (. 46004600.  .  عارانعاران  مج لمج ل  سه مسرترته م •

 ي ن ل  و.ي ن ل  و.العبةالعبة: : ال،عاديوال،عاديو. . ل  اة ل  اة   التح ةذالتح ةذ  ل، ل، 

ةد  شير شرترترتير  • ةدسرترترت محد  س محدا حث(. (. 01100110.  .  ا حثالب شي ومشرترترتي و  ع ع   الب ش  ومشرترترترت  و  م طو  الال  م طومريب ةد   مريب ةد نأ   نأ

 (.(.2020  الييةوالييةو  ع وع و. . الري طةوالري طةو  املشيال املشيال   ةذةذ  االسياية ة  االسياية ة  

،انية ،رترتان--م لم ل  اةاذجياةاذجي  اثراثر(. (. 46624662.  .  الاةدال الاةدال   ج ةذج ةذ  صب حصرترتب ح •   صص  التع ةاةىلالتع ةاةىل  م يرم ير  ن ا ن ا   لل  ية 

، بانت،رترترترت ب ةو  املرة واملرة و  يالمصةيالمصة  انت تدائ ةواالي تدائ ي  امل  هةمامل  هةم  االي يال حا يو ل ال حا غو اليرد عد ال  م دة  اا يو ل و ص  غو اليرد عد ال  م دة  اا و ص 

 االةت  ظ   . يغداد: ن ةو الييةو / اي  رشد.االةت  ظ   . يغداد: ن ةو الييةو / اي  رشد.

  االستداليلاالستداليل  لل  الاص يالاص ي  االة  ءاالة  ء(. (. 01220122.  .  اث  سةاساث  سةاس   نري  نري   لل  البة يت،البة يت،  يامةقيامةق  اجلب راجلب ر  عبدعبد •

 ..العالةوالعالةو  ال ق مةوال ق مةو  مؤس،ومؤس،و  لل  مطبعومطبعو: : العراقالعراق. . ال  سال  س  لع ملع م  الييةوالييةو  صص

سالمةو الييايو. تح رترتةذ الدرايس ل عال ت  ي لقةم االسرترتالمةو الييايو. الال(. (. 46064606.  .  امحدامحد  اةاةداةاةد  عبدعبد  ع ع  • تح ةذ الدرايس ل عال ت  ي لقةم اال

 لب  ن: ميتبو ة،  العثيو ل طب عو ل ال و.لب  ن: ميتبو ة،  العثيو ل طب عو ل ال و.
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  امل،ألوامل،ألو  ةذةذ  صص  يالة يالة   خلطاا خلطاا   املع اىلاملع اىل  الط بوالط بو  مم رسومم رسو  مد مد (. (. 46604660.  .  راشدراشد  ايراهةمايراهةم  ةادةاد •

 ..اخل صواخل صو  االرساءاالرساء  مجعومجعو: : االردناالردن. . االللااللل  ال  ال    مع ممع م  ط بوط بو  ةيرةير  لجهولجهو  م م   الري طةوالري طةو

لال  ةادةاد • (. التدريس اهل دف  م  اةااذ  التدريس ي الهداف اىل اةااذ  (. التدريس اهل دف  م  اةااذ  التدريس ي الهداف اىل اةااذ  46624662دريج.  دريج.  ا

 التدريس ي لي  ي   (. العىل: دار اليت ب اجل معي.التدريس ي لي  ي   (. العىل: دار اليت ب اجل معي.

ث ةثرترترت  • شيال مشرترترتيال (. (. 46004600.  .   يدان يدان  جة دجة د  ة ست دماسرترترتت دم  م   يااج يااج   التيالتي  التع ةمالتع ةم  صص  التي الاجة التي الاجة   ا

ةو  ال غوال غو  مدريسمدريس ةوالعري يو  املرة واملرة و  صص  العري ةو  الرم د الرم د   يادي ويادي و  االعداديواالعداد ةوالعرا  لجهو ةيرهم. لجهو ةيرهم.   م م   العرا 

 ن ةو الع ام الييايو. ج معو الوق االلسر.ن ةو الع ام الييايو. ج معو الوق االلسر.

 ..ال يرال ير  داردار: : الق هرةالق هرة. . الع امالع ام  يدريسيدريس  صص  املدخذاملدخذ(. (. 01120112.  .  امحدامحد  لاخرلنلاخرلن •

S Gamzw. (2008). The effect of Problem Solving in situational on 
Phsics achievement , Problem solving Performance and Strategy. 2(3) 
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  المالحق 

 ( أسماء السادة الخبراء و المختصين و مكان عملهم1الملحق ) 

 

 ( اخلطة التدريسية للمةموعة التةريبية باستخدام استاجيةية بوليا4امللحق )

 املادة : العلوم                                                                    الصف : اخلامس االبتدائياملادة : العلوم                                                                    الصف : اخلامس االبتدائي

 املوضوع :املركبات الكيميائية وانواعهااملوضوع :املركبات الكيميائية وانواعها                                                                                                                                            2424الوقت : الوقت : 

 ايهداف ال، انةو : م  املتا   ان ييان الط ل    در عىل ان : ايهداف ال، انةو : م  املتا   ان ييان الط ل    در عىل ان : 

  ئص املرن  لخ  ئص   ئص املرن  لخ  ئص يق رن يىل خيق رن يىل خ  --00يبىل مم يتيان املرن  . يبىل مم يتيان املرن  . --44ن  .  ن  .  يعرف املريعرف املر--00

اة  يىل الع  رص ل املرنب   . اة  يىل الع  رص ل املرنب   . يي  --00 رس ن رة املرنب   ل ي اعه  .    رس ن رة املرنب   ل ي اعه  .   يي  --22و ل .  و ل .  الع  رص املياةالع  رص املياة

 جير  بريو ي،ةطو ياطح مةه  مياة   املرن  .جير  بريو ي،ةطو ياطح مةه  مياة   املرن  .  --00

صو لعاذ الت ريو الاسرترترت ئذ التع ةاةو : ال،رترترتبارة ، أ الم م اةو ، م رترترتارا  ل أدلا  خ صرترترتو لعاذ الت ريو  ،بارة ، أ الم م اةو ، م ارا  ل أدلا  خ  س ئذ التع ةاةو : ال الا

 الب،ةطو  .الب،ةطو  .

،و ل املاطرترتاع ل لديد امل  هةم الرئة،رترتو ل   س  الدرس : يم يدري  الت اةصا  عىل نة ةو  راءةسرترت  الدرس : يم يدري  الت اةصا  عىل نة ةو  راءة طاع ل لديد امل  هةم الرئة املا

 ال رعةو  بذ البدء ي ست دام االسياية ةو ص التدريس .ال رعةو  بذ البدء ي ست دام االسياية ةو ص التدريس .

د  ئق( : إعط ء الت اةصا  مقدمو ع  د  ئق( : إعط ء الت اةصا  مقدمو ع    00ألالً: املقدمو  ألالً: املقدمو  

   املاطاع .املاطاع .

ةصا  د ةقرترتو( : يتم ياجةرترت  أسرترترتئ رترتو ل ت اةرترتصا    0606العرص  العرص   سئ و ل ت ا ة  أ قو( : يتم ياج د ة

 ليت قى اإلج ي   :ليت قى اإلج ي   :

 ااد ص هصا الشيذ ؟ااد ص هصا الشيذ ؟ة،  الشيذ املاطح : املع او : م  مياة   املة،  الشيذ املاطح : املع او : م  مياة   امل
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ث  الت اةصة : يتيان م ح الطع م م  ع ثرترترت  ال رترترتاديام ل الي ار ، لامل ء م  ال د ع ثرترترت   ث  ال اديام ل الي ار ، لامل ء م  ال د ع  الت اةصة : يتيان م ح الطع م م  ع 

ثي  ال ان ر ؟ االلن،رترترت ىل ل اهلةدرلجىل . املع او : م  اسرترترتم املااد ال  بو م  ال د ع ثرترترتي  ال ان ر ؟  سم املااد ال  بو م  ال د ع  ، ىل ل اهلةدرلجىل . املع او : م  ا االلن

 الت اةصة : مرن  ، يعد ذلك يعدد عااعو م  املرنب   . يبدأ املع او يطرح سؤال يدريبي : الت اةصة : مرن  ، يعد ذلك يعدد عااعو م  املرنب   . يبدأ املع او يطرح سؤال يدريبي : 

م ذا  م ذا س /  ةو ؟  املااد س /  ةو م  يرادة اةديد ل اليربيت ص ياد و خ م ةو ؟  املااد يالةظ ع د خ ر نا ةو م  يرادة اةديد ل اليربيت ص ياد و خ م يالةظ ع د خ ر نا

 متامرة لعاذ الت ريو ام م الت اةصا ( متامرة لعاذ الت ريو ام م الت اةصا ( 

رت رسم خمطر امل،ألو : الةظ ع د خ ر ع ثي  ال ان ر يياة   ث يتو رترترت رسم خمطر امل،ألو : الةظ ع د خ ر ع ثي  ال ان ر يياة   ث يتو 00ألالً : مهم امل،ألو : ألالً : مهم امل،ألو : 

 ي تج مرن  ي تج مرن  

ة : ناةو م  يرادة اةديد ل اليربيت ة : ناةو م  يرادة اةديد ل اليربيت لديد املعطة   : املع او : م هي املعطة   ؟ الت اةصلديد املعطة   : املع او : م هي املعطة   ؟ الت اةص..رترت44

.. 

م ذا ي تج م  خ ر   ..00 لو ؟ الت اةصة :  م  ها املط اب ص امل،رترترترت  م ذا ي تج م  خ ر لديد املط اب : املع او :  لو ؟ الت اةصة :   ، م  ها املط اب ص امل لديد املط اب : املع او : 

 اةديد ل اليربيت اةديد ل اليربيت 

رت رشح نة ةو الاصال ل حذ : يقام املع او يتاطةح نة ةو الاصال اىل رت رشح نة ةو الاصال ل حذ : يقام املع او يتاطةح نة ةو الاصال اىل 00ث ةةً  : ايتي ر اةذ : ث ةةً  : ايتي ر اةذ : 

ضعه  م  نال ديد الق ةان : املع او : م  الياة   التي ةضرترتعه  م  نال رت لرترترترترترت ل  44اةذ م  خالل املعطة   .  اةذ م  خالل املعطة   .   ديد الق ةان : املع او : م  الياة   التي ة

ث الع ثرتي   اةديد لاليربيت( لة تج املرن ؟ الت اةصة : لطرت  ناة   ث يتو م  نذ ع ثرت  ط  ناة   ث يتو م  نذ ع  ثي   اةديد لاليربيت( لة تج املرن ؟ الت اةصة : ل الع 

 لة تج مرن  .لة تج مرن  .

ط  عىل ث ل   : ي  ةص خطو اةذ : يتم خ ر ناةو م  يرادة اةديد لاليربيت ص الباد و ل ياطرترت  عىل  ث ل   : ي  ةص خطو اةذ : يتم خ ر ناةو م  يرادة اةديد لاليربيت ص الباد و ل يا

. ةالةظ ييان م دة جديدة خمت  و ع  اليربيت ل اةديد . ةالةظ ييان م دة جديدة خمت  و ع  اليربيت ل اةديد م  ث خ ص ماق م در ةرار  م  ث خ ص ماق م رترترتدر ةرار  

.. 

رت التأند م  اةذ : ي،أل املع او ع  م طقةو اةذ ، هذ خااص هصه رت التأند م  اةذ : ي،أل املع او ع  م طقةو اةذ ، هذ خااص هصه   00رايعً  : مراجعو اةذ :رايعً  : مراجعو اةذ :

مل دة ال  بو فت   ع  خااص اليربيت ل اةديد . الت اةصة : ةعم .  مل دة ال  بو فت   ع  خااص اليربيت ل اةديد . الت اةصة : ةعم . ا يو املع ى   44ا يو املع ى رترترترترترترت نت  رت نت 

ع ى اليةاة ئي هلصه الت ريو ؟ الت اةصة : املرن  ال  يج ع ى اليةاة ئي هلصه الت ريو ؟ الت اةصة : املرن  ال  يج اليةاة ئي ل ت ريو : املع او : م  املاليةاة ئي ل ت ريو : املع او : م  امل

خيت   ص خ  ئ   ل خااص  ع  الع  رص املياةو ل  . املع او  : يقام يعرص الت ريو نت يو خيت   ص خ  ئ   ل خااص  ع  الع  رص املياةو ل  . املع او  : يقام يعرص الت ريو نت يو 

عىل ال،بارة ل يط   م  اةد  الت اةصا  ياطةح ة س اخلطاا  ص الت ريو يشيذ رسم عىل ال،بارة ل يط   م  اةد  الت اةصا  ياطةح ة س اخلطاا  ص الت ريو يشيذ رسم 

،بارة . عىل ال،رترترتبارة .  ، م املع او لر و عاذ أعدهتي،رترترت م املع او لر و عاذ أعدهت  --00عىل ال ، ئذ يط   م    م،رترترتبقً  ،ليتضرترترتا  م،رترترت ئذ يط   م  ي ضا  م ،بقً  ،ليت   م

سئ و :الت اةصا  ة ه  ل يتم ي رترترتحةحه  ل اعالن ال ت ئج . ايسرترترتئ و : م ذا ي تج م  اةياق م ذا ي تج م  اةياق --  00الت اةصا  ة ه  ل يتم ي حةحه  ل اعالن ال ت ئج . اي
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ص صالرصرترترت ص  م م    طعو طعو  ط طرترترت   ––  44ال حم؟  ال حم؟   ط اطرترترت   لل  اة ءاة ء  صص  الر   م ذام ذا..  اخلذاخلذ  م م     ةال  ةال  يدرجية يدرجية   الةه الةه   ا

 ؟؟  يالةظيالةظ

،ت تج املع او م  الت اةصا  م  ي  : د  ئق( : ي،رترترتت تج املع او م  الت اةصا  م  ي  : 00اخل متو  اخل متو   ،  ناة   فت   املرنب   يح،رترترت  ناة   د  ئق( : ي فت   املرنب   يح

الع  رص املياةو هل ، خااص ل خ  ئص املرن  ال  يج فت   ع  خ  ئص ل خااص الع  رص املياةو هل ، خااص ل خ رترترت ئص املرن  ال  يج فت   ع  خ رترترت ئص ل خااص 

ث املرنب   ي دلل معىل يهن  غ  ةددة فت   ليتعدد ع  رصه املياةو ل  . ال ياي  ةثرترترت املرنب   ي دلل معىل يهن  غ  ةددة فت   ليتعدد  ع  رصه املياةو ل  . ال ياي  ة

 يح،  ناةو ال د الع  رص املياةو هل  .يح،  ناةو ال د الع  رص املياةو هل  .

ايسئ و ل يط   م  الت اةصا  اإلج يو ع ةه  ايسئ و ل يط   م  الت اةصا  اإلج يو ع ةه  د  ئق( : يقام املع او يطرح يعض د  ئق( : يقام املع او يطرح يعض 00التقايم  التقايم  

رت م  سب  رترترت م  سب  00رت مم يتيان املرن  ؟ رترترت مم يتيان املرن  ؟ 44رت م  املرن  ؟ رترترت م  املرن  ؟ 00ل تعرف عىل مد  استةع  م ل درس . ل تعرف عىل مد  استةع  م ل درس . 

 لجاد عدد نب  م  املرنب   رغم لجاد عدد ةدلد م  الع  رص؟ لجاد عدد نب  م  املرنب   رغم لجاد عدد ةدلد م  الع  رص؟ 

 الااج  البةتي :هذ غ   ث  ئي ألن،ةد الي ريان ع ث ام مرن  ؟ل مل ذا؟الااج  البةتي :هذ غ   ث  ئي ألن،ةد الي ريان ع ث ام مرن  ؟ل مل ذا؟

 

 ( االختبار التحصييل3امللحق )

 ال،ؤال ايلل : اخي اإلج يو ال حةحوال،ؤال ايلل : اخي اإلج يو ال حةحو

رت القة م يعاذ معىل يد و ل سهالو ل رسعو لايق ن ص ايداء ل اال ت  د ي لا ت ل اجلهد رترترترترت القة م يعاذ معىل يد و ل سهالو ل رسعو لايق ن ص ايداء ل اال ت  د ي لا ت ل اجلهد   00

 ها :ها :

 أرت مه رة     ب رت انتش ف       جرت رت أداء ع د         د رت أداء متاسرأرت مه رة     ب رت انتش ف       جرت رت أداء ع د         د رت أداء متاسر

 ان أ ام يرت : ان أ ام يرت :   رت لتاطةح نة  يبدل ايشة ء ل نة  يعاذ ، يع يرت لتاطةح نة  يبدل ايشة ء ل نة  يعاذ ، يع ي44

 أ رت  ة س    ب رت ي، ةذ ية ة        جرت رت عاذ ةاذ       د رت يا   أ رت  ة س    ب رت ي، ةذ ية ة        جرت رت عاذ ةاذ       د رت يا   

 رت ألىل خطاا  الطريقو الع اةو هي : رت ألىل خطاا  الطريقو الع اةو هي : 00

 أ رت ايب  خطو     ب رت أنان مرطةو     جرت رت است  ص ةت ئج     د رت االةظ ل اطرح أسئ و أ رت ايب  خطو     ب رت أنان مرطةو     جرت رت است  ص ةت ئج     د رت االةظ ل اطرح أسئ و 

 اهم م  متت   ي  ال ب ي   ال هريو :اهم م  متت   ي  ال ب ي   ال هريو :  ––  22

رت رت لجاد ا ه ر   ب  رتأ  رت لجاد ا ه ر   ب  رت دلرة ةة هت  متر   أ  رت دلرة ةة هت  متر يطاري     د  رت  رت دلرة ةة هت  متر عدم لجاد ا ه ر   ج رت دلرة ةة هت  متر يطاري     د  رت  عدم لجاد ا ه ر   ج

 يطار لاةديطار لاةد

رت ييان ةباب 00 رت مح يو ال هرة   جرت  رت جصب اةوا      ب  رت ييان ةباب رت لفة و الط   ص ال هرة هي : أ  رت مح يو ال هرة   جرت  رت جصب اةوا      ب  رت لفة و الط   ص ال هرة هي : أ 

 ال ق ح       د رت يياي  البايض  ال ق ح       د رت يياي  البايض  



 
  RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  33 
 

 ريعو أج اء      د رت مخ،و أج اءريعو أج اء      د رت مخ،و أج اءرت يتيان البصرة م  : أ رت ج ئةىل    ب رت ثالثو أج اء     جرت رت أرت يتيان البصرة م  : أ رت ج ئةىل    ب رت ثالثو أج اء     جرت رت أ00

 يغطي اج، م ال لاة  :           أ رت الشعر          ب رت الريش    جرت رت اةراش       د رت االشااكيغطي اج، م ال لاة  :           أ رت الشعر          ب رت الريش    جرت رت اةراش       د رت االشااك  22

رت الدالمىل      د رت رترترت م  ال دي   التي يعةش ص امل ء :     أ رترترت ساك القرب   ب رترترت االل      جرترترت رترترت الدالمىل      د رت 11 رت  رت االل      ج رت ساك القرب   ب  رت م  ال دي   التي يعةش ص امل ء :     أ 

 االخطباطاالخطباط

رت اهلةيذ الرلية ن يت  س ع  طريق: أ رترترت اخلة شةم  ب رترترت الرئو جرترترت رترترت اهلةيذ رت يعض امل   ة   م ذ رترترت يعض امل   ة   م ذ   11 رت  رت الرئو ج رت اخلة شةم  ب  الرلية ن يت  س ع  طريق: أ 

 اخل رجي د رت اجل داخل رجي د رت اجل د

رت اةراش      د رت   0606 رت  رت القشار     ج رت ال قاب     ب  رت  : أ  رت اةراش      د رت رت يات   ج،م االس  ج ي ة  مم اء ي رت  رت القشار     ج رت ال قاب     ب  رت  : أ  رت يات   ج،م االس  ج ي ة  مم اء ي

 االشااكاالشااك

 رت يشيذ ة،بو أةااع اةةااة   الالمقريو م  عااع أةااع اةةااة   : رت يشيذ ة،بو أةااع اةةااة   الالمقريو م  عااع أةااع اةةااة   :   0000

 %%  1616د رت د رت                 %%1010جرت رت جرت رت             %%1616ب رت ب رت         %  %    1010أ رت أ رت 

رت لفة و خالي  الدم اةاراء : أ رت دم عةو      ب رت ةقذ الغ  ا      جرت رت ف ر الدم      د رت التئ م رت لفة و خالي  الدم اةاراء : أ رت دم عةو      ب رت ةقذ الغ  ا      جرت رت ف ر الدم      د رت التئ م 0404

 اجلرلحاجلرلح

 رت العةو دمايو يت ذ ي لق   ل ي قذ الدم م  الق   اىل اةح ء اجل،م هي : رت العةو دمايو يت ذ ي لق   ل ي قذ الدم م  الق   اىل اةح ء اجل،م هي :   0000

 أ رت االلردة      ب رت الوايىل     جرت رت الدلرة الدمايو        د رت خالي  الدم أ رت االلردة      ب رت الوايىل     جرت رت الدلرة الدمايو        د رت خالي  الدم 

رت الق        د رت رترترت العضا ايس يس ص جه   الدلران ها :   أ رترترت الدم      ب رترترت الدم    جرترترت رترترت الق        د رت   0202 رت  رت الدم    ج رت الدم      ب  رت العضا ايس يس ص جه   الدلران ها :   أ 

 الق ص ال در الق ص ال در 

رت ا  0000 رت ال،ير     جرت  رت مقر الدم   ب  رت ارت م  االمراص التي ي ة  اجله   الت  يس : أ  رت ال،ير     جرت  رت مقر الدم   ب  لبا     درت لبا     درت رت م  االمراص التي ي ة  اجله   الت  يس : أ 

 الت،ام الغصائيالت،ام الغصائي

رت العرق       0000 رت  رت ال ع ب     ج رت ال،ير     ب  رت العرق     رت م دة ي ر  م  ال م يعاذ عىل يرطة  الطع م : أ  رت  رت ال ع ب     ج رت ال،ير     ب  رت م دة ي ر  م  ال م يعاذ عىل يرطة  الطع م : أ 

 د رت امل  طد رت امل  ط

رت ي ر  اليبد م دة يعاذ عىل هضم املااد :  أ رت ال،يريو      ب رت ال شايو    جرت رت الده ةو     د رت ي ر  اليبد م دة يعاذ عىل هضم املااد :  أ رت ال،يريو      ب رت ال شايو    جرت رت الده ةو     د   0202

 رت الربلية ةورت الربلية ةو

رت  ه  امل ء ص البال يب غ :    أ رترترت رت ال ،بو التي يشيرترترت ال ،بو التي يشي  0101 رت ب رترترت             %%00 ه  امل ء ص البال يب غ :    أ  رت جرترترت رترترت               %%2020ب  رت  %       د رت %       د رت   1010ج

1010%% 

 رت الع ث الغصائي الص  ي،ب  االن  ر م   ييان اةىص ص الي ةو :رت الع ث الغصائي الص  ي،ب  االن  ر م   ييان اةىص ص الي ةو :  0101
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 أ رت ال ةت مة        ب رت االمالح      جرت رت الدهان      د رت ال شاي  أ رت ال ةت مة        ب رت االمالح      جرت رت الدهان      د رت ال شاي  

 اهلضم إط مو اىل امرا  االة،الىل :اهلضم إط مو اىل امرا  االة،الىل :  رت يق  اس ذ املعدة ل ي ر  مااد إلنال عا ةورت يق  اس ذ املعدة ل ي ر  مااد إلنال عا ةو  4646

 أ رت اليبد        ب رت املر ء        جرت رت ايمع ء الغ ةيو      د رت الب يري سأ رت اليبد        ب رت املر ء        جرت رت ايمع ء الغ ةيو      د رت الب يري س

رت أ  ع ث يعترب م  عااعو ال   ا  : أ رت الن، ىل     ب رت ن ريان     جرت رت ةح س     د رت رت أ  ع ث يعترب م  عااعو ال   ا  : أ رت الن، ىل     ب رت ن ريان     جرت رت ةح س     د رت   4040

 هةدرلجىل هةدرلجىل 

رت الي ريان  ب رت اةديد  جرت رت اهلةدرلجىل  رت الي ريان  ب رت اةديد  جرت رت اهلةدرلجىل    رت ع ث ي،ت دم ص يشةةد املب ين ل العارا  : أرت ع ث ي،ت دم ص يشةةد املب ين ل العارا  : أ  4444

 درت االلن، ىلدرت االلن، ىل

رت م ح الطع م        د رت رترترت مرن  ياجد ص اة لو ل  بو :    أ رترترت اخلذ        ب رترترت امل ء        جرترترت رترترت م ح الطع م        د رت   4040 رت  رت امل ء        ج رت اخلذ        ب  رت مرن  ياجد ص اة لو ل  بو :    أ 

 اةديداةديد

 رت اي،ر لةدة ي  ئةو ل اااد م  ةال   ل ال ياي  ب ئته  اىل مااد أخر  اي،ر م ه  : رت اي،ر لةدة ي  ئةو ل اااد م  ةال   ل ال ياي  ب ئته  اىل مااد أخر  اي،ر م ه  :   4242

 ب رت ال   ا       جرت رت املرن      د رت الالم  ا ب رت ال   ا       جرت رت املرن      د رت الالم  ا   أ رت الع ث     أ رت الع ث     

 ال،ؤال ال  ين : ص  يىل الي ا  ص العااد ايلل يا ي  سبه  ص العااد ال  ينال،ؤال ال  ين : ص  يىل الي ا  ص العااد ايلل يا ي  سبه  ص العااد ال  ين

 

 



 

 

 

 
 مدى امتالك أساتذة الرياضيات الكفايات الحاسوبية في كليات التربية 

 في الجامعات العراقية
 
 

 أ.د زينب عبد السادة عواد رشا غني هاشم الفياضم.م 

 ذي قار كلية الرتبية العلوم الرصفة جامعة جامعة ذي قار كلية الرتبية العلوم الرصفة

 
مدخل:مدخل:

سة تع ّع    هدفت هذه الدراسةةةة تع ّع     سوبية   أسةةةاّذل ال ياتةةةياا لل ااياا اةاسةةةوبية   امتالك امتالك   مدىمدىهدفت هذه الدرا تياا لل ااياا اةا ساّذل ال يا أ

يا ياكل يةكل عاا الع اق جلام ية   ا يةا الرتب عاا الع اق جلام ية   ا باحث  ا الرتب عت ال باحثواّب عت ال صا املنهج الوصةةةا   تانتانواّب وّ ون جمتمع وّ ون جمتمع   املنهج الو

تياا   كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية    اف اا الدراسةةةة مي  يع أسةةةاّذل ال ياتةةةياا   كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية    اف اا  ساّذل ال يا سة مي  يع أ الدرا

سو واجلنوو والبالع ددمه  الوسةةو واجلنوو والبالع ددمه   تيااأسةةتاذ رياتةةياا  (127)الو ستاذ ريا سة قامت ولتحقيق هد  الدراسةةة قامت   أ ولتحقيق هد  الدرا

ّوزدت   ثالثة  اور ه : كااياا حاسوبية ّوزدت   ثالثة  اور ه : كااياا حاسوبية   ( كااية( كااية46ّ ونت مي )ّ ونت مي )  ببناء استبانهببناء استبانه  تانتانالباحثالباحث

تياا )كااياا اسةةةتمدام اننرتنت   ّدريل ال ياتةةةياا )  ( كااية( كااية14))  دامةدامة ستمدام اننرتنت   ّدريل ال يا وكااياا وكااياا   ( كااية( كااية21كااياا ا

ستمدام ب جماسةةةتمدام ب جم تيااياا اةاسةةةوو   ّدريل ال ياتةةةيااا سوو   ّدريل ال يا صد  وّ  التحقق مي صةةةد    ياا اةا أمال أمال وثباا وثباا وّ  التحقق مي 

 الدراسة . وأظه ا الدراسة النتائج التالية:الدراسة . وأظه ا الدراسة النتائج التالية:

تياا   كلياا الرتبية   اجلامعاا امتالك أسةةةاّذل ال ياتةةةياا   كلياا الرتبية   اجلامعاا    ساّذل ال يا سوبية كااية حاسةةةوبية ( ( 23))الع اقية الع اقية امتالك أ كااية حا

 طة.طة.( كااية بدرجة متوس( كااية بدرجة متوس23بدرجة كبريل وامتالك)بدرجة كبريل وامتالك)

ية  الكلامت املفتاحية:الكلامت املفتاحية: يةال ااياا اةاسةةةوب سوب ّ  ، ، االمتالكاالمتالك  ،،ال ااياا اةا ساّأسةةةةا   ،،اجلامعاااجلامعاا، ، ياايااتتةةةذل ال ياذل ال ياأ

 ..الع اقيةالع اقية
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 :مشكلة الدراسة وأسئلتها مشكلة الدراسة وأسئلتها 

 من ومةمن ومة نناافف التعلي ،التعلي ، جمالجمال    وخاصةوخاصة املياميياملياميي  يع يع    الرسيعالرسيع الت نولوج الت نولوج  للتطورللتطور نتيجةنتيجة

 ب امجب امج ّتبنىّتبنى بحيثبحيث اناتاحا  اناتاحا   أكث أكث  ّ ونّ ون سو سةةةو  اجلامعاااجلامعاا  يع يع    هباهبا التعلي  املعمولالتعلي  املعمول

وهبذا سو  يتغري وهبذا سو  يتغري     املجتمع  املجتمع أسرتاّيجيةأسرتاّيجية أمهيةأمهية التعلي التعلي  ن امن ام ّعط ّعط  ّعليمية متطورلّعليمية متطورل وأن مةوأن مة

الدور التقليدي هلا, لقد أوصت الن  ياا الرتبوية اةديثة  بتبن  أساليب ووسائل  حديثة   الدور التقليدي هلا, لقد أوصت الن  ياا الرتبوية اةديثة  بتبن  أساليب ووسائل  حديثة   

 (.(.2010التقليل مي اّباع وادتامم الط   العشوائية و التقليدية )ابو زينة ,التقليل مي اّباع وادتامم الط   العشوائية و التقليدية )ابو زينة ,التدريل والتدريل و

صعوبة   ّعلمها, و  وّعد ال ياتةةةياا مي املوام الدراسةةةية الت  ثد ال ثري مي الطلبة صةةةعوبة   ّعلمها, و             سية الت  ثد ال ثري مي الطلبة  تياا مي املوام الدرا وّعد ال يا

سيةدراسية يع امل احل ال يع امل احل ال ي ون ي ون ونجاح دملية ّدريل ال ياتياا ونجاح دملية ّدريل ال ياتياا   وللتقليل مي هذه الصعوبةوللتقليل مي هذه الصعوبة  درا

ضل أذا ّوف أفضةةةةل أذا ّوف  ساّذل متمييفيي   انددام والت ويي العلم , ولدف  كااياا ومهاراا أسةةةةاّذل متمييفيي   انددام والت ويي العلم , ولدف  كااياا ومهاراا   أف أ

ألن امتالكه  ملثل هذه ال ااياا سو  يسادد ألن امتالكه  ملثل هذه ال ااياا سو  يسادد   لية, وكااياا استمدام االنرتنتلية, وكااياا استمدام االنرتنتحاسوبية داحاسوبية دا

سادد دىل ّوفري بيئة م سو  ي سادد دىل ّوفري بيئة مدىل تمخال التقنياا اةديثة   التدريل, وهذا  سو  ي سبة ومادمة دىل تمخال التقنياا اةديثة   التدريل, وهذا  سبة ومادمة نا نا

ية التعليمية ية التعليميةللعمل ياا املعايفل   ّعلي  ومي أه  ومي أه    للعمل ّددو تع ّوظيل التقن باو الت   ياا املعايفل   ّعلي  األسةةة ّددو تع ّوظيل التقن سباو الت   األ

ل  ال ياتةةياا هو ما ثدثه مي ثسةةي كبري   اتاهاا األسةةاّذل والطلبة نحو مراسةةة  سة وّع  ساّذل والطلبة نحو مرا سي كبري   اتاهاا األ تياا هو ما ثدثه مي ث ل  ال يا وّع 

ضال  دي حتمية مواجهة مناهجنا وجامعاّنا لالناجار املع   والتقن  اهلائل. ال ياتةةياا، فضةةال  دي حتمية مواجهة مناهجنا وجامعاّنا لالناجار املع   والتقن  اهلائل.  تياا، ف ال يا

 سؤال التايل:سؤال التايل:ومي هنا جاءا مش لة الدراسة متمثلة بالومي هنا جاءا مش لة الدراسة متمثلة بال

سوبية   كلياا الرتبية   اجلامعاا امتالك أسةةةاّذل ال ياتةةةياا لل ااياا اةاسةةةوبية   كلياا الرتبية   اجلامعاا   مدىمدىما ما  تياا لل ااياا اةا ساّذل ال يا امتالك أ

 ية؟ية؟الع اقالع اق

 أمهية الدراسة:أمهية الدراسة:  

سةالدراسةةة هذههذه أمهيةأمهية ّأيتّأيت               سوبية   التدريل وأمهية اسةةتمدام ال ااياا اةاسةةوبية   التدريل وأمهية  أمهيةأمهية ميمي الدرا ستمدام ال ااياا اةا ا

ساّواف  ال ااياا الت نولوجية مي أجل ّوظياها مي قبل األسةةةا ستاذ حج يعد األسةةةتاذ حج  ّذل ، تذّذل ، تذّواف  ال ااياا الت نولوجية مي أجل ّوظياها مي قبل األ  يعد األ

سببأمهيتها بسةةةبب وّأيتوّأيت  .الرتبويةالرتبوية العمليةالعملية    اليفاويةاليفاوية سااالدراسةةةةاا قلةقلة أمهيتها ب ّناولت ّناولت  الت الت  الع بيةالع بية الدرا

 أنأن اخلدمة، حيثاخلدمة، حيث املعلمني قبلاملعلمني قبل تددامتددام جمالجمال    خاصةخاصة مستقلة،مستقلة، بصورلبصورل ال ااياا اةاسوبيةال ااياا اةاسوبية

ذلك أن ذلك أن يضا  تع يضا  تع . دامدام بش لبش ل ال ااياا التعليميةال ااياا التعليمية ّناولتّناولت أج يتأج يت الت الت  الدراسااالدراساا مع  مع  

نل اةر األوف  مي  ياا الت نولوجية ا ّ ها جيفء مي ال اا ية بوصةةةا ةاسةةةوب ياا ا نل اةر األوف  مي ال اا ياا الت نولوجية ا ّ ها جيفء مي ال اا صا ية بو سوب ةا ياا ا ال اا

 الدراسة والبحث، كام ّ مي أمهيتها فيام ييل:الدراسة والبحث، كام ّ مي أمهيتها فيام ييل:
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ساّذل 1 صحاو الق ار دىل مع فة مرجة امتالك أ سادد أ ساا القليلة الت  ّ ساّذل . ّعد مي الدرا صحاو الق ار دىل مع فة مرجة امتالك أ سادد أ ساا القليلة الت  ّ . ّعد مي الدرا

 ال ياتياا لل ااياا اةاسوبية   اجلامعاا الع اقية.ال ياتياا لل ااياا اةاسوبية   اجلامعاا الع اقية.

صحاو الق ار   امارل اجلامعاا الع اقية اة ومية . يؤمل مي هذه الدراسةةة أن ّسةةادد أصةةحاو الق ار   امارل اجلامعاا الع اقية اة ومية 2 سادد أ سة أن ّ . يؤمل مي هذه الدرا

واألهلية   زيامل الربامج التدريبية الت  ّسادد أدضاء هيئة التدريل بصورل دامة وأساّذل واألهلية   زيامل الربامج التدريبية الت  ّسادد أدضاء هيئة التدريل بصورل دامة وأساّذل 

 ال ياتياا بصورل خاصة   اجلامعاا الع اقية دىل زيامل كااياهت  اةاسوبية.ال ياتياا بصورل خاصة   اجلامعاا الع اقية دىل زيامل كااياهت  اةاسوبية.

سامهة   . املسةةةةامهة   3 ياا ثثتت. امل جمال ال اا ية    بة الع ب ية وامل ت لدراسةةةةاا الرتبو ياا  اء البحوث وا جمال ال اا ية    بة الع ب ية وامل ت ساا الرتبو لدرا  اء البحوث وا

 اةاسوبية الواجب ّوف ها لدى أساّذل اجلامعاا لتحسني امائه  التدرييس.اةاسوبية الواجب ّوف ها لدى أساّذل اجلامعاا لتحسني امائه  التدرييس.

 ّعليميةّعليمية مؤسسةمؤسسة . ّستمد الدراسة أمهيتها مي أمهية الائة الت  سو  ت ى دليها فاجلامعة. ّستمد الدراسة أمهيتها مي أمهية الائة الت  سو  ت ى دليها فاجلامعة4

سية القاددلالقاددل البلد، ومتثلالبلد، ومتثل    التنميةالتنمية ةةدمليدملي لقيامللقيامل املؤهلةاملؤهلة بال وامربال وامر املجتمعاملجتمع ّيفومّيفوم سيةاألسا     األسا

 ثبثب املمتلاة، لذااملمتلاة، لذا بأبعامهابأبعامها كلهاكلها اننسانيةاننسانية املداخل للنشاطاااملداخل للنشاطاا وأهدافها، وه وأهدافها، وه  التعل التعل  بيئةبيئة

 .التدريل، وبأمائه التدريل، وبأمائه  هيئةهيئة بأدضاءبأدضاء االهتامماالهتامم

 ::والتعريفات االجرائيةوالتعريفات االجرائية  املصطلحاتاملصطلحات

قدراا واملهاراا واالتاهاا الت     ية: ه  جممودة مي املعار  وال ياا اةاسةةةوب قدراا واملهاراا واالتاهاا الت  ال اا ية: ه  جممودة مي املعار  وال سوب ياا اةا ال اا

صد ثقيق ّعلي  فعال  سوبية املمتلاة بق ستمدام التقنياا اةا صد ثقيق ّعلي  فعال يمتل ها األستاذ ومت نه مي ا سوبية املمتلاة بق ستمدام التقنياا اةا يمتل ها األستاذ ومت نه مي ا

 وقد ّوزدت دىل ثالثة جماالا ه :وقد ّوزدت دىل ثالثة جماالا ه :  ر قليل مي اجلهد والوقت والت لاةر قليل مي اجلهد والوقت والت لاةبقدبقد

 دامة.دامة.املجال األول: كااياا حاسوبية املجال األول: كااياا حاسوبية 

 املجال الثاين: كااياا حاسوبية متعلقة باستمدام اننرتنت   ّدريل ال ياتياا.املجال الثاين: كااياا حاسوبية متعلقة باستمدام اننرتنت   ّدريل ال ياتياا.  

باسةةةتمدام ب جميا   قة  ية متعل ياا حاسةةةوب ثالث: كاا ستمدام ب جميااملجال ال با قة  ية متعل سوب ياا حا ثالث: كاا ّدريل املجال ال ّدريل ا اةاسةةةوو    سوو    ا اةا

 ..ال ياتيااال ياتياا

تياا حولدمها أسةةةتاذ ال ياتةةةياا حولامتالك ال ااية: ه  املع فة الن  ية والعملية الت  حيامتالك ال ااية: ه  املع فة الن  ية والعملية الت  حيمدى مدى   ستاذ ال يا     دمها أ

وّقاس بالدرجة الت  حيصل دليها مي خالل اجابته دىل وّقاس بالدرجة الت  حيصل دليها مي خالل اجابته دىل   كه لل ااياا اةاسوبيةكه لل ااياا اةاسوبيةمرجة امتالمرجة امتال

     غ اض الدراسة.                                                                                                                غ اض الدراسة.                                                                                                                ددهتا الباحثة ألددهتا الباحثة ألأأفق اا االستبانه الت  فق اا االستبانه الت  

أساّذل ال ياتياا: ه  أدضاء هيئة التدريل   اجلامعاا االع اقية واةاصلني دىل شهامل أساّذل ال ياتياا: ه  أدضاء هيئة التدريل   اجلامعاا االع اقية واةاصلني دىل شهامل 

      واملعينون   كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية.واملعينون   كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية.  ال ياتياا   ال ياتياا الدكتوراه الدكتوراه 
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 حدود الدراسة :حدود الدراسة :

 اقترصا الدراسة دىل اةدوم اآلّية:اقترصا الدراسة دىل اةدوم اآلّية:

رشية:اةدوم امل انية والبرشةةية: سمراسةة  تانتانأج ا الباحثأج ا الباحث   اةدوم امل انية والب تياا   تها دىل دينة مي أسةةاّذل ال ياتةةياا   مرا ساّذل ال يا تها دىل دينة مي أ

 ..   اف اا الوسو واجلنوو   اف اا الوسو واجلنوو  كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقيةكلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية

باحث مماةدواةدو ية: أج ا ال باحثاليفمان ية: أج ا ال لدران االول مي  تانتاناليفمان لدراسةةةةة   الاصةةةةل ا لدران االول ميهذه ا صل ا سة   الا لدرا عام  هذه ا عام ال ال

 ..2020//2019الدرانالدران

ياا لل ااياا ياا لل ااياا امتالك أساّذل ال ياتامتالك أساّذل ال يات مدىمدى املوتودية: اقترصا هذه الدراسة دىلاملوتودية: اقترصا هذه الدراسة دىل اةدوماةدوم

 اةاسوبية وممارسته  هلا   كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية.اةاسوبية وممارسته  هلا   كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية.

 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اشتمل هذا الاصل دىل قسمني: اشتمل هذا الاصل دىل قسمني: 

 أوالً:اإلطار النظري أوالً:اإلطار النظري 

يعد اةاسوو السمة األساسية للت نولوجيا وهو مي أه  الوسائل الت نولوجية اةديثة يعد اةاسوو السمة األساسية للت نولوجيا وهو مي أه  الوسائل الت نولوجية اةديثة               

ية   دمليت  التعلي  والتعل  وبتطبيقةةاّةةه املتنودةةة واملمتلاةةة, لةةذا أهتمةةت الن   الرتبويةةة  مت الن   الرتبو لذا أهت اة,  دة واملمتل ّه املتنو قا   دمليت  التعلي  والتعل  وبتطبي

سووباةاسةةةوو سواء  ومدت تع اسةةةتمدامه سةةةواء    باةا ستمدامه  سيةالتدريل أو   االمارل املدرسةةةية  ومدت تع ا سه  وقد أسةةةه    التدريل أو   االمارل املدر وقد أ

ساةاسةةوو   ثسةة سوو   ث ضل ني وخدمة العملية الرتبوية نم اناّه وأمواّه املتنودة, فهو ي ه  كأفضةةل اةا ني وخدمة العملية الرتبوية نم اناّه وأمواّه املتنودة, فهو ي ه  كأف

قدرل دىل اماء  لة ةار املعلوماا, وال قدرل دىل اماء وسةةةي لة ةار املعلوماا, وال سي ية املعقدلو ياا اةسةةةةاب ية املعقدل يع العمل ساب ياا اة ودىل ّنمية ودىل ّنمية    يع العمل

ية  هاراا العقل ية امل هاراا العقل ثل التا ري وحل املشةةة الاامل يا م ش الاالعل ثل التا ري وحل امل يا م سني ف ل العمل دىل ثسةةةني ف ل العمل   ويعملويعمل  العل دىل ث

وفئة الشباو واجليل اجلديد مي أه  الائاا الت  وفئة الشباو واجليل اجلديد مي أه  الائاا الت    ها وّ كيبهاها وّ كيبها ع البياناا وثليل ع البياناا وثليلوو  املستقبليةاملستقبلية

اة,  اة, ينبغ  االهتامم هبا السةةةتمدام اةاسةةةوو والتعامل معه مي بني ملائم املجتمع املمتل سوو والتعامل معه مي بني ملائم املجتمع املمتل ستمدام اةا ينبغ  االهتامم هبا ال

صال املبامل به مي الذيي  سوو ثب أن اليقترص دىل االشمال ذوي االّ ستمدام اةا صال املبامل به مي الذيي وا سوو ثب أن اليقترص دىل االشمال ذوي االّ ستمدام اةا وا

حيث أصبم ددم القدرل دىل استمدام حيث أصبم ددم القدرل دىل استمدام   لكلكلتعامل مع اةاسوو بل يتعدى ذلتعامل مع اةاسوو بل يتعدى ذّتطلب أدامهل  اّتطلب أدامهل  ا

ستمدام اةاسوو     اةاسوو أميةاةاسوو أمية ستمدام اةاسوو   وخصوصا    العرص اةايل درص االناجار املع  , وا وخصوصا    العرص اةايل درص االناجار املع  , وا
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سوو مي أه  نتاجاا التقدم دمليت  االّصةةةةال والتعل  ددا أب ز جماالّه, مما جعل اةاسةةةوو مي أه  نتاجاا التقدم  صال والتعل  ددا أب ز جماالّه, مما جعل اةا دمليت  االّ

 .((2003الت نولوج  والعلم    خدمة املجال الرتبوي )سعامل, الرسطاوي,الت نولوج  والعلم    خدمة املجال الرتبوي )سعامل, الرسطاوي,

 ال ااياا اةاسوبية ال ااياا اةاسوبية 

رسيع واالالتطور اهلائل والرسةةةيع واال             سووناجار املع   واالنتشةةةار للحاسةةةووالتطور اهلائل وال شار للحا تت دىل املعل  ف تةةةت دىل املعل    ناجار املع   واالنت ف 

ستاذ اجلامع  أموار جديدل, اذ البد له مي امتالك ددم مي ال ااياا الت  ّؤهله للقيام واألسةةةتاذ اجلامع  أموار جديدل, اذ البد له مي امتالك ددم مي ال ااياا الت  ّؤهله للقيام  واأل

صورل فال ااياا  ع ما مها كااية ) صورل فال ااياا  ع ما مها كااية )بالدور املناط به دىل أحسي  ( وّعد مي ( وّعد مي competencyبالدور املناط به دىل أحسي 

سة التعليمية اةق   ّبن  ال ااياا املااهي  امل كبة املتعدمل الدالالا, كام وأنه للمؤسةةةسةةةةة التعليمية اةق   ّبن  ال ااياا  س املااهي  امل كبة املتعدمل الدالالا, كام وأنه للمؤ

 (.(.2011املطلوبة ملعلميها بام يتوافق مع رؤيتها ورسالتها )قطيو,املطلوبة ملعلميها بام يتوافق مع رؤيتها ورسالتها )قطيو,

ش لها ميمي الرتبويونالرتبويون تليهتليه ن  ن   وماهوم ال اايةوماهوم ال ااية               ش لهازاويتني:   هلاهلا فال اايةفال ااية العام, وم وناهتا،العام, وم وناهتا، زاويتني: 

األماء األماء  فه فه  هناهنا وميومي دملية،دملية، ال اه ال اه  ش لهاشةة لها    فال اايةفال ااية وال اه ،وال اه ، منهامنها ال اميال امي ش النشةة الن

ستاذاألسةتاذ تملامتملام جم مجم م فقوفقو يعن يعن  الال وهذاوهذا للعمل،للعمل، الاعيلالاعيل ضمنهاّتضةمنها الت الت  رااراا باملعار  واملهاباملعار  واملها األ  ّت

 صحيحةصةةحيحة بط  بط   وّطبيقهاوّطبيقها رااراا املهااملها هبذههبذه دىل القيامدىل القيام قامرا  قامرا   ي وني ون أنأن ميمي البدالبد بلبل ال ااية،ال ااية،

ش لهااألماء و  شةة لها    دليهادليها للمعايرياملتاقللمعايرياملتاق وطبقا  وطبقا    تم انيةتم انية فه فه  هناهنا وميومي ماهوم،ماهوم، ال اميال امي األماء و  

تع تع  ّؤهلّؤهل الت الت  وو واملااهي واملااهي  واالتاهااواالتاهاا واملهارااواملهاراا نتيجة انملام باملعار نتيجة انملام باملعار  بالعملبالعمل القيامالقيام

رسيعالرسةةةيع التقدمالتقدم بالعمل. ودند مالح ة بالعمل. ودند مالح ة  القيامالقيام  التعلي  مي جهة وجمالالتعلي  مي جهة وجمال جمال ّ نولوجياجمال ّ نولوجيا    ال

صل بنيّيفاوجا قد حصةةةل بني نالحر ان هنالك نالحر ان هنالك   ,,ماا مي جهة أخ ىماا مي جهة أخ ىاملعلواملعلو ّ نولوجياّ نولوجيا  املجالني،املجالني، ّيفاوجا قد ح

 العديدالعديد وجوموجوم    متثلتمتثلت للتعلي للتعلي  رحبةرحبة أنامط جديدلأنامط جديدل  ظهورظهور تعتع التيفاوجالتيفاوج هذاهذا حدوثحدوث وأمىوأمى

ستحدثاا ذاااملسةةةتحدثاا ذاا ميمي  الت نولوجية املبامللالت نولوجية املباملل Technological Advancements العالقةالعالقة امل

 يتطلبيتطلب ل رتوين, وهذال رتوين, وهذااألاأل    E-Learning التعل التعل  املستحدثاااملستحدثاا هذههذه وميومي التعليمية،التعليمية، بالعمليةبالعملية

 معه, كاممعه, كام التعلي  و التعاملالتعلي  و التعامل    لهله اجليداجليد كياية التوظيلكياية التوظيل   دىلدىل أساّذل مدربني ومؤهلنيأساّذل مدربني ومؤهلني وجوموجوم

التعل  التعل   ميمي النوعالنوع هذاهذا مع متطلباامع متطلباا ّتناسبّتناسب جديدلجديدل ووظائلووظائل بإمواربإموار القيامالقيام منه منه  يتطلبيتطلب أنهأنه

 (.(.2012الطاه  ومصطاى,الطاه  ومصطاى,(
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 ثانيًا:الدراسات السابقة ثانيًا:الدراسات السابقة 

هدفت هذه الدراسة التع   دىل مرجة امتالك َأساّذل ال ياتياا لل ااياا اةاسوبية  هدفت هذه الدراسة التع   دىل مرجة امتالك َأساّذل ال ياتياا لل ااياا اةاسوبية              

سابقة الت  بعض الدراسةةةاا السةةةابقة الت    تانتان  كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية, وأورما الباحث  كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية, وأورما الباحث ساا ال بعض الدرا

سوبية ومعلمّناولت اةاسةةوو وال ااياا اةاسةةوبية ومعلم سوو وال ااياا اةا ضاء هيئة ا  ال ياتةةياا وادضةةاء هيئة اّناولت اةا تياا واد وّ  وّ    لتدريللتدريل  ال يا

 د ض الدراساا السابقة مي االقدم  تع األحدث وفيام ييل ّاصيل ذلك:  د ض الدراساا السابقة مي االقدم  تع األحدث وفيام ييل ّاصيل ذلك:  

سة   كوريا هدفت ( مراسةةةةة   كوريا هدفت Hou,,  2004أج ى هو)أج ى هو)             ع ثديد أه  ال ااياا الت نولوجية ع ثديد أه  ال ااياا الت نولوجية تت( مرا

سة الت  حيتاجها معلم  امل حلة الثانوية ملامرسةةة مهنة التدريل بشةة ل فعال, وحدما الدراسةةة  ش ل فعال, وحدما الدرا سة مهنة التدريل ب الت  حيتاجها معلم  امل حلة الثانوية ملامر

واستمدم الباحث االستبانة كأمال للدراسة واستمدم الباحث االستبانة كأمال للدراسة   وممارسته  هلذه ال اايااوممارسته  هلذه ال ااياا  متالكه متالكه أيضا مدى اأيضا مدى ا

بانة مي) بانة مي)وّ ونت فق اا االسةةةت ست كااية موزدة دىل أربعة جماالا وه : جمال ّوظيل كااية موزدة دىل أربعة جماالا وه : جمال ّوظيل   49)وّ ونت فق اا اال

صاية, وجمال ثاييف املتعلمني للتعل , وجمال الوسةةةائل الت نولوجية وّاعيلها ماخل الغ فة الصةةةاية, وجمال ثاييف املتعلمني للتعل , وجمال  سائل الت نولوجية وّاعيلها ماخل الغ فة ال الو

سائل الت نولوجية دي ط يتنتاج الوسةةةةائل الت نولوجية دي ط ي ق املوام اخلام املتوف ل   البيئة املحلية, وجمال ختيفينها ق املوام اخلام املتوف ل   البيئة املحلية, وجمال ختيفينها تنتاج الو

سة مي)وتج اء الصةةةيانة الدورية هلا وّ ونت دينة الدراسةةةةة مي) صيانة الدورية هلا وّ ونت دينة الدرا معل  ومعلمة مي معلم  معل  ومعلمة مي معلم    200)وتج اء ال

ية يمتل ون  ثانو لدراسةةةةة أن معلم  امل حلة ال تائج ا يا, واظه ا ن ية   كور ثانو ية يمتل ون امل حلة ال ثانو سة أن معلم  امل حلة ال لدرا تائج ا يا, واظه ا ن ية   كور ثانو امل حلة ال

سبة)ال ااياا املع فية بنسةةةبة) جمال ثاييف املتعلمني للتعل    امل ّبة األوع جمال ثاييف املتعلمني للتعل    امل ّبة األوع   حني احتل   حني احتل   %80)ال ااياا املع فية بن

صيوجاء جمال ختيفيي الوسةةةائل الت نولوجية وصةةةي سائل الت نولوجية و ستم ل بامل ّبة الثانيةانتها املسةةةتم ل بامل ّبة الثانيةوجاء جمال ختيفيي الو كام وأظه ا كام وأظه ا   انتها امل

النتائج اع ان مرجة املامرسة لل ااياا الت نولوجية جاء بدرجة متوسطة, كام ملت النتائج أن النتائج اع ان مرجة املامرسة لل ااياا الت نولوجية جاء بدرجة متوسطة, كام ملت النتائج أن 

  ااياا الت نولوجية مي معلم  املوام األمبية.    ااياا الت نولوجية مي معلم  املوام األمبية.   معلم  املوام العلمية ه  اكث  استمداما  للمعلم  املوام العلمية ه  اكث  استمداما  لل

( اع استقصاء أث  ط يقة التعل  املتامزج   ثصيل ( اع استقصاء أث  ط يقة التعل  املتامزج   ثصيل 2007اليفدب  وبن  موم  )اليفدب  وبن  موم  )  ميمي  كلكلاج ى اج ى 

طالو الصل ال ابع االبتدائ    مامل ال ياتياا، و  مافعيته  نحو ّعلمها، وقد استمدم طالو الصل ال ابع االبتدائ    مامل ال ياتياا، و  مافعيته  نحو ّعلمها، وقد استمدم 

شبه التج يب ، وّ ونت دينة الدالباحثان املنهج شةةبه التج يب ، وّ ونت دينة الد سة مي )راسةةة مي )الباحثان املنهج  سة ( طالبا  وطالبة مي املدرسةةة 71را ( طالبا  وطالبة مي املدر

صاية أختريمنه  )النموذجية التابعة جلامعة مؤّة   األرمن موزدني دىل أربع شةةةعب صةةةاية أختريمنه  ) شعب  ( ( 38النموذجية التابعة جلامعة مؤّة   األرمن موزدني دىل أربع 

ضابطة، حيث ّ  ( طالبا  وطالبة   املجمودة الضةةةابطة، حيث ّ  33طالبا  وطالبة   املجمودة التج يبية، و)طالبا  وطالبة   املجمودة التج يبية، و) ( طالبا  وطالبة   املجمودة ال

صاء وانحتامالا وه ّدريل املجمودة التج يبية وحدل انحصةةةاء وانحتامالا وه  الوحدل ال ابعة مي كتاو الوحدل ال ابعة مي كتاو   ّدريل املجمودة التج يبية وحدل انح

ستمدام ط يقة التعلي  املتامزج، واملجمودة ال ياتةةةياا للصةةةل ال ابع الاصةةةل الثاين، باسةةةتمدام ط يقة التعلي  املتامزج، واملجمودة  صل الثاين، با صل ال ابع الا تياا لل ال يا

سة اع ّاو  الضةةابطة ّ  ّدريسةةها نال الوحدل بالط يقة التقليدية. وأظه ا  نتائج الدراسةةة اع ّاو   سها نال الوحدل بالط يقة التقليدية. وأظه ا  نتائج الدرا ضابطة ّ  ّدري ال
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يةطلبةةة املجمودةةة التج يبيةةة دة التج يب بة املجمو قة التعل  املتامزج  ويويص البةةاحثةةان دىل ّبن  ط يقةةة التعل  املتامزج    طل ثان دىل ّبن  ط ي باح ّدريل ّةةدريل   ويويص ال

سة, ودقد موراا ّدريبية ال ياتةةياا، وّوفري ربترب حاسةةوو خال باملوام العلمية   املدرسةةة, ودقد موراا ّدريبية  سوو خال باملوام العلمية   املدر تياا، وّوفري ربترب حا ال يا

يذ التعل  املتامزج للمعلمني   وزارل الرتبيةةة والتعلي  بحيةةث يت  ّةةدريبه  دىل كيايةةة ّنايةةذ التعل  املتامزج  ية ّنا ّدريبه  دىل كيا يث يت   ية والتعلي  بح للمعلمني   وزارل الرتب

والتعلي  األل رتوين، ورضورل ّوفري مرش  ربترب حاسوو خال باملوام العلمية, ومرش  والتعلي  األل رتوين، ورضورل ّوفري مرش  ربترب حاسوو خال باملوام العلمية, ومرش  

       حاسوو ملساددل املعلمني والطالو أثناء ّنايذ التعلي  األل رتوين   املدرسة.  حاسوو ملساددل املعلمني والطالو أثناء ّنايذ التعلي  األل رتوين   املدرسة.  ربترب ربترب 

(، تع (، تع  Haiayan,Atsusi & Mansureh, 2010)) كل مي هيان وأّسيون وماّسورلكل مي هيان وأّسيون وماّسورلقام قام وو      

تياا ومافعيته  نحوها، وقد  سوبية حديثة دىل ثصيل الطلبة   ال يا تياا ومافعيته  نحوها، وقد قياس أث  العاو حا سوبية حديثة دىل ثصيل الطلبة   ال يا قياس أث  العاو حا

ستمدم الباحث املنهجاسةةةتمدم الباحث املنهج تياا الذيي شةةةبه التج يب ، و اج ى مقابالا مع معلم  ال ياتةةةياا الذيي   ا شبه التج يب ، و اج ى مقابالا مع معلم  ال يا

 اشرتكت صاوفه    الدراسة.اشرتكت صاوفه    الدراسة.

لدراسةةةةة مي )             نة ا سة مي )و ّ ونت دي لدرا نة ا بة، موزدني دىل جممودتني: جممودة 193و ّ ونت دي بة، موزدني دىل جممودتني: جممودة ( طالب وطال ( طالب وطال

تابطة ّعلمت بالط يقة التقليدية، وجممودة ت يبية ّعلمت باستمدام األلعاو اةاسوبية، تابطة ّعلمت بالط يقة التقليدية، وجممودة ت يبية ّعلمت باستمدام األلعاو اةاسوبية، 

سنت مافعيته  نحو ّعل  راسةةة تع ّاو  طلبة املجمودة التج يبية، وثسةةنت مافعيته  نحو ّعل  وأظه ا نتائج الدوأظه ا نتائج الد سة تع ّاو  طلبة املجمودة التج يبية، وث را

 ال ياتياا.ال ياتياا.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واالجراءاتالطريقة واالجراءات

  وكذلك جمتمع الدراسة ودينتهاوكذلك جمتمع الدراسة ودينتها  اا  للمنهج املستمدم   الدراسةاا  للمنهج املستمدم   الدراسةيتناول هذا الاصل وصيتناول هذا الاصل وص                

صاا  ألمال الدراووصةةةاا  ألمال الدرا صدقها وثباهتاسةةةةة وط   التحقق مي صةةةةدقها وثباهتاوو اا املتبعة   ّنايذ اا املتبعة   ّنايذ وانج اءوانج اء  سة وط   التحقق مي 

 الدراسة, فضال  دي املعاجلاا انحصائية لتحليل البياناا.الدراسة, فضال  دي املعاجلاا انحصائية لتحليل البياناا.

 منهج الدراسة:منهج الدراسة:

ش لة دىل املناهج البحثية والدراسةةةاا السةةةابقة وبعد ثديدها مشةةة لة   تانتانبعد اطالع الباحثبعد اطالع الباحث             سابقة وبعد ثديدها م ساا ال دىل املناهج البحثية والدرا

سة قامت الباحثة باالدتامم دىل املنهالدراسةةةة قامت الباحثة باالدتامم دىل املنه سةج الوصةةةا  املسةةةح  نج اء الدراسةةةةالدرا سح  نج اء الدرا صا  امل سبته ملناسةةةبته   ج الو ملنا

تياا لل ااياا وطبيعة الدراسةةةة وأهدافها ل وهتا هتت  ص وصةةةل امتالك أسةةةاّذل ال ياتةةةياا لل ااياا  ساّذل ال يا صل امتالك أ سة وأهدافها ل وهتا هتت  ص و وطبيعة الدرا

سوبية   كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية, حيث يعد هذا املنهج األنسب نج اء مثل  سوبية   كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية, حيث يعد هذا املنهج األنسب نج اء مثل اةا اةا

 هذا النوع مي الدراساا مي وجهة ن   العديد مي الباحثني.هذا النوع مي الدراساا مي وجهة ن   العديد مي الباحثني.

 جمتمع الدراسة وعينتها:جمتمع الدراسة وعينتها:

تياا بدرجة)مكتوراه ( العاملني   ّ ون جمتمع ّ ون جمتمع              ساّذل ال يا سة اةالية مي  يع ا تياا بدرجة)مكتوراه ( العاملني   الدرا ساّذل ال يا سة اةالية مي  يع ا الدرا

سو واجلنوو مي كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية اة ومية والتابعني ملحاف اا الوسةةةو واجلنوو مي  كلياا الرتبية   اجلامعاا الع اقية اة ومية والتابعني ملحاف اا الو

تاذا  ( ( 127والبالع ددمه )والبالع ددمه )  91919191--91029102العام الدرانالعام الدران ستاذا  اسةةة تاذا  009009أختري منه  )أختري منه  )  ,,ا ستاذا  ( اسةةة   ( ا

سة كعينة للدراسةةة  ستبانة دىل  يع أف ام االسةةتبانة دىل  يع أف ام   وبالتايل ّ  ّوزيعوبالتايل ّ  ّوزيعكعينة للدرا سةالدراسةةةدينة دينة اال وبعد  ع البياناا وبعد  ع البياناا   الدرا

صائ )بلع ددم االسةةتباناا املسةةرتمل والصةةاةة للتحليل االحصةةائ ) صاةة للتحليل االح سرتمل وال ستباناا امل ش لت دينة ( اسةةتبانة شةة لت دينة 95بلع ددم اال ستبانة  ( ا

 الدراسة بش لها النهائ .الدراسة بش لها النهائ .

 أداة الدراسة:أداة الدراسة:

ستمداج ى اسةةتمدا           سةم االسةةتبانة بوصةةاها أمال للدراسةةةج ى ا صاها أمال للدرا ستبانة بو سة, وذلك ملالءمتها لطبيعة هذه الدراسةةة,   م اال وذلك ملالءمتها لطبيعة هذه الدرا

 بغ ض  ع املعلوماا والبياناا وانجابة دي أسئلة الدراسة.بغ ض  ع املعلوماا والبياناا وانجابة دي أسئلة الدراسة.

 بناء اداة الدراسة بناء اداة الدراسة 

لتحقيق أهدا  الدراسة املتعلقة بدرجة امتالك أساّذل ال ياتياا لل ااياا اةاسوبية لتحقيق أهدا  الدراسة املتعلقة بدرجة امتالك أساّذل ال ياتياا لل ااياا اةاسوبية               

باحثة بم اجعة األمو الرتبوي باحثة بم اجعة األمو الرتبوي قامت القامت ال  اا الرتبية   اجلامعاا الع اقيةاا الرتبية   اجلامعاا الع اقيةوممارسته  هلا   كليوممارسته  هلا   كلي

صني وذوي والدراسةةاا السةةابقة ذاا الصةةلة بموتةةوع الدراسةةة, وانفامل مي نيراء املمتصةةني وذوي  سة, وانفامل مي نيراء املمت توع الدرا صلة بمو سابقة ذاا ال ساا ال والدرا
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تياا اخلربل. حيث ّ  وتةةع قائمة بال ااياا امل ّبطة بقياس مرجة امتالك أسةةاّذل ال ياتةةياا  ساّذل ال يا تع قائمة بال ااياا امل ّبطة بقياس مرجة امتالك أ اخلربل. حيث ّ  و

سته  هلا   كلي سوبية وممار سته  هلا   كليلل ااياا اةا سوبية وممار صياغتها   وقدوقد  اا الرتبية   اجلامعاا الع اقيةاا الرتبية   اجلامعاا الع اقيةلل ااياا اةا صياغتها ّ     ّ

ّوزدت   ثالثة ّوزدت   ثالثة   ( كااية, لغاياا التح ي ( كااية, لغاياا التح ي 50دىل ش ل استبانة, ّ ونت بصورهتا االولية مي)دىل ش ل استبانة, ّ ونت بصورهتا االولية مي)

شتمل دىل)جماالا: كااياا حاسةةةوبية دامة واشةةةتمل دىل) سوبية دامة وا ستمدام االنرتنت   ّدريل اسةةةتمدام االنرتنت   ّدريل   ( كااية( كااية15جماالا: كااياا حا ا

شتمل) تياا وا شتمل)ال يا تياا وا تياا)  ( كااية( كااية22ال يا سوو   ّدريل ال يا ستمدام ب جمياا اةا تياا)ا سوو   ّدريل ال يا ستمدام ب جمياا اةا ( ( 13ا

 ..هذه ال ااياا دىل ش ل استبانة هذه ال ااياا دىل ش ل استبانة   كااية, ون متكااية, ون مت

 دالالت صدق اداة الدراسة وثباهتا:دالالت صدق اداة الدراسة وثباهتا:

سة األصلية      سة قبل ّطبيقها دىل دينة الدرا صد  وثباا أمال الدرا ستم اج مالالا  سة األصلية ّ  ا سة قبل ّطبيقها دىل دينة الدرا صد  وثباا أمال الدرا ستم اج مالالا  ّ  ا

 كام ييل:كام ييل:

 صدق أداة الدراسةصدق أداة الدراسة

سة بط يقتني: األوع قبل صد  أمال الدرا سة بط يقتني: األوع قبلّ  التأكد مي  صد  أمال الدرا صد  املح مني  ّ  التأكد مي  صد  املح منيالتطبيق ومتثلت      التطبيق ومتثلت   

ستطالديةوالثانية بعد التطبيق دىل دينة اسةةتطالدية ستاذا  بلع حجمها مخسةةة درشةة اسةةتاذا    والثانية بعد التطبيق دىل دينة ا رش ا سة د صد  , ومتتلث   صةةد  بلع حجمها مخ , ومتتلث   

 االّسا  الداخيل ألمال الدراسة.االّسا  الداخيل ألمال الدراسة.
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 (1جدول)

قي  معامالا االرّباط لقياس انّسا  الداخيل بني ال ااياا والدرجة ال لية واملجال الت  قي  معامالا االرّباط لقياس انّسا  الداخيل بني ال ااياا والدرجة ال لية واملجال الت  

 ّنتم  تليهّنتم  تليه

         
1 .73 .67 17 .68 .51 33 .62 .55 
2 .65 .59 18 .63 .51 34 .82 .76 
3 .64 .67 19 .66 .58 35 .61 .55 
4 .67 .52 20 .72 .67 36 .54 .60 
5 .76 .59 21 .64 .51 37 .65 .62 
6 .81 .52 22 .83 .69 38 .61 .57 
7 .60 .54 23 .66 .52 39 .59 .64 
8 .70 .54 24 .96 .92 40 .64 .66 
9 .73 .72 25 .63 .57 41 .71 .58 
10 .59 .62 26 .69 .62 42 .63 .60 
11 .60 .53 27 .81 .63 43 .67 .58 
12 .64 .56 28 .72 .64 44 .69 .58 
13 .71 .53 29 .89 .76 45 .84 .70 
14 .61 .63 30 .59 .69 46 .65 .52 
15 .65 .62 31 .69 .73    
16 .60 .55 32 .71 .76    

 

 (.(.0.05مالة تحصائيا دند مستوى الداللة )مالة تحصائيا دند مستوى الداللة )  **

 (.(.0.01مالة تحصائيا دند مستوى الداللة )مالة تحصائيا دند مستوى الداللة )****

( تع أن  يع معامالا االرّباط كانت ذاا مرجاا مقبولة ومالة ( تع أن  يع معامالا االرّباط كانت ذاا مرجاا مقبولة ومالة 1ّشري النتائج   اجلدول)ّشري النتائج   اجلدول)

صائيا، ولذلك ا يت  حذ  أي مي هذه ال ااياا, مما تحصةةائيا، ولذلك ا يت  حذ  أي مي هذه ال ااياا, مما  سبة ال ااياا لقياس يشةةري اع مناسةةبة ال ااياا لقياس تح شري اع منا ي

 املجال الوارمل فيه.املجال الوارمل فيه.
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 ثبات أداة الدراسة:ثبات أداة الدراسة:

-testط يقة االختبار وتدامل االختبار)ط يقة االختبار وتدامل االختبار)استمدمت استمدمت   للتحقق مي ثباا أمال الدراسة،للتحقق مي ثباا أمال الدراسة، 

retest ستطالدية مي خارج دينة ( بتطبيق املقياس، وتدامل ّطبيقه بعد أسةةةبودني دىل دينة اسةةةتطالدية مي خارج دينة سبودني دىل دينة ا ( بتطبيق املقياس، وتدامل ّطبيقه بعد أ

نة مي) مخسةةة درشةة(  رش( الدراسةةة م و  سة د نة مي) مخ سة م و  ستاذا  اسةةتاذا  الدرا سون بني ، ومي ث  ّ  حسةةاو معامل ترّباط بريسةةون بني ا ساو معامل ترّباط بري ، ومي ث  ّ  ح

سب معاملة وحسةةب أيضةةا  معامل الثباا بط يقة االّسةةا  الداخيل حسةةب معاملة   ّقدي اهت    امل ّني.ّقدي اهت    امل ّني. سا  الداخيل ح ضا  معامل الثباا بط يقة االّ سب أي وح

جلدول ر اا، وا باخ أل جلدول رك ون اا، وا باخ أل باخ 3ق )ق )ك ون لة ك ون عام لداخيل وفق م مل االّسةةةةا  ا عا باخ ( يبني م لة ك ون عام لداخيل وفق م سا  ا مل االّ عا ( يبني م

اا ااأل هذه القي    "Cronbachs alpha""أل باا اندامل للمجاالا واألمال ك ل وادتربا  هذه القي  وث باا اندامل للمجاالا واألمال ك ل وادتربا  وث

 مالئمة لغاياا هذه الدراسة.مالئمة لغاياا هذه الدراسة.

 (2جدول )

 معامل االّسا  الداخيل ك ونباخ ألاا وثباا اندامل للمجاالا والدرجة ال ليةمعامل االّسا  الداخيل ك ونباخ ألاا وثباا اندامل للمجاالا والدرجة ال لية              

 املجال
ثباا 

 نداملا

االّسا  

 الداخيل

 0.85 951. كااياا حاسوبية دامة

 0.90 962. جمال استمدام االنرتنت   ّدريل ال ياتياا

 0.83 946. جمال استمدام ب جمياا اةاسوو   ّدريل ال ياتياا

 0.93 977. االمال ك ل
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 الفصل الرابع

 عرض النتائجعرض النتائج

تا  ليتضةةمي هذا الاصةةل د تةةا  ل                 صل د  ضمي هذا الا سةالت  ّوصةةلت تليها الدراسةةةلنتائج لنتائج يت صلت تليها الدرا والت  هدفت تع والت  هدفت تع   الت  ّو

ّع   مرجة امتالك أساّذل ال ياتياا لل ااياا اةاسوبية وممارسته  هلا   كلياا الرتبية ّع   مرجة امتالك أساّذل ال ياتياا لل ااياا اةاسوبية وممارسته  هلا   كلياا الرتبية 

   اجلامعاا الع اقية وفيام ييل د ض لذلك وفق أسئلة الدراسة:  اجلامعاا الع اقية وفيام ييل د ض لذلك وفق أسئلة الدراسة:

 والذي ينص دىل: والذي ينص دىل:   سؤال البحثسؤال البحثأوال : النتائج املتعلقة بانجابة دي أوال : النتائج املتعلقة بانجابة دي 

سوبية   كلياا الرتبية   اجلامعاا تالك أسةةاّذل ال ياتةةياا لل ااياا اةاسةةوبية   كلياا الرتبية   اجلامعاا امام  مدىمدىما ما    تياا لل ااياا اةا ساّذل ال يا تالك أ

 الع اقية؟الع اقية؟

ةسابية واالنح افاا لإلجابة دي هذا السؤال استم جت املتوسةةةةةةةةةطاا اةةةةةةةةةةةةةسابية واالنح افاا   ة ة ة ةطاا اة ة ة لإلجابة دي هذا السؤال استم جت املتوس

سوبية   كلياا الرتبية   املعيارية لدرجة امتالك أسةةةةاّذل ال ياتةةةياا لل ااياا اةاسةةةوبية   كلياا الرتبية    تياا لل ااياا اةا ساّذل ال يا املعيارية لدرجة امتالك أ

سة ودىل األمال ك ل، واجلدول)ل مي جماالا أمال الدراسةةةة ودىل األمال ك ل، واجلدول)اجلامعاا الع اقية دىل كل جمااجلامعاا الع اقية دىل كل جما ( ( 3ل مي جماالا أمال الدرا

 يبني ذلك.يبني ذلك.

 (3جدول)

ةاسوبية دىل ل ااياا اةةةةةةةةةةةةةاسوبية دىل اااملتوسطاا اةسابية واالنح افاا املعيارية لدرجة امتالك املتوسطاا اةسابية واالنح افاا املعيارية لدرجة امتالك  ة ة ة ل ااياا اة

 كل جمال مي جماالا أمال الدراسة ودىل األمال ك ل م ّبة ّنازليا  حسب املتوسطاا اةسابيةكل جمال مي جماالا أمال الدراسة ودىل األمال ك ل م ّبة ّنازليا  حسب املتوسطاا اةسابية

      

1 1  3.84 .686  

2 2  3.75 .720  

3 3  3.35 .919  

   3.68 .709  
   

امتالك األساّذل امتالك األساّذل دى دى ( تع أن املتوسطاا اةسابية مل( تع أن املتوسطاا اةسابية مل3ّشري البياناا الوارمل   اجلدول)ّشري البياناا الوارمل   اجلدول)    

سوبية   األمال ك ل بلع)لل ااياا اةاسةةوبية   األمال ك ل بلع) أي بدرجة كبريل, أي بدرجة كبريل,   .(.((709وبانح ا  معياريوبانح ا  معياري  3.68)لل ااياا اةا

كام يبني أن املتوسطاا اةسابية ألستجاباا األساّذل دىل استبانة الدراسة ّ اوحت مابني كام يبني أن املتوسطاا اةسابية ألستجاباا األساّذل دىل استبانة الدراسة ّ اوحت مابني 
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جال األول مدى مدى   (أي(أي3.35-3.84)) جاء امل طة وكبريل، حيث  جال األول امتالك ّ اوحت بني متوسةةة جاء امل سطة وكبريل، حيث  امتالك ّ اوحت بني متو

سا  بلع))كااياا حاسةةةوبية دامة(   امل ّبة األوع بأدىل متوسةةةو حسةةةا  بلع) سو ح سوبية دامة(   امل ّبة األوع بأدىل متو ( وبانح ا  ( وبانح ا  3.84)كااياا حا

ستمدام االنرتنت   ّدريل (، أي بدرجة ّقدي  كبريل, ّاله املجال الثاين)اسةةةتمدام االنرتنت   ّدريل (686.معياري معياري  (، أي بدرجة ّقدي  كبريل, ّاله املجال الثاين)ا

اي بدرجة اي بدرجة   720.)وبانح ا  معياري)وبانح ا  معياري)  3.75)ال ياتياا(   امل ّبة الثانية بمتوسو حسا )ال ياتياا(   امل ّبة الثانية بمتوسو حسا )

, أما املجال الثالث)اسةةتمدام ب جمياا اةاسةةوو   ّدريل ال ياتةةياا(جاء    تياا(جاء   كبريل ايضةةا  سوو   ّدريل ال يا ستمدام ب جمياا اةا , أما املجال الثالث)ا ضا  كبريل اي

 ( اي بدرجة متوسطة.( اي بدرجة متوسطة.919.( وبانح ا  معياري)( وبانح ا  معياري)3.35بمتوسو حسا  بلع)بمتوسو حسا  بلع)امل ّبة األخريل امل ّبة األخريل 

وحسبت املتوسطاا اةسابية واالنح افاا املعيارية لتقدي اا أف ام دينة الدراسة وحسبت املتوسطاا اةسابية واالنح افاا املعيارية لتقدي اا أف ام دينة الدراسة  

 دىل فق اا كل جمال دىل حدل، حيث كانت دىل النحو التايل:دىل فق اا كل جمال دىل حدل، حيث كانت دىل النحو التايل:

 املجال األول: كااياا حاسوبية دامة املجال األول: كااياا حاسوبية دامة 

 (4جدول)

سابية وااملتوسةةطاا اةسةةابية وا سطاا اة سوبية النح افاا املعيارية للاق اا املتعلقة بمجال كااياا حاسةةوبية املتو النح افاا املعيارية للاق اا املتعلقة بمجال كااياا حا

 دامة م ّبة ّنازليا  حسب املتوسطاا اةسابيةدامة م ّبة ّنازليا  حسب املتوسطاا اةسابية

      
1 4  4.53 .727  
2 2 Windows 4.37 .700  

3 10 HD,CD,DVD,FLASH, 4.33 .706  

4 3  4.22 .925  

5 1 
Data 

showPrinter 
4.11 .928  

6 6  4.05 .927  

7 14 Data show
 3.99 1.037  

8 5  3.84 1.065  

9 13  3.84 1.095  

10 8 Excel 3.77 1.015  
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11 11 Access 3.55 1.210  

12 9 Winrar,Winzip 3.37 1.329  

13 12 photoshop 3.00 1.220  
14 7 spss 2.79 1.529  
   3.84 .686  

 

--2.79( تع أن املتوسطاا اةسابية قد ّ اوحت مابني )( تع أن املتوسطاا اةسابية قد ّ اوحت مابني )4ّشري البياناا الوارمل   اجلدول)ّشري البياناا الوارمل   اجلدول)

مهارل تمارل وّن ي  امللااا مهارل تمارل وّن ي  امللااا امتلك امتلك ""( والت  ّنص دىل ( والت  ّنص دىل 4(، حيث جاءا ال ااية رق )(، حيث جاءا ال ااية رق )4.53

سح وحذ  وحار.. الح ()نسةةةح وحذ  وحار.. الح ( سا  بلع)  امل ّبة األوع وبمتوسةةةو حسةةةةا  بلع)  "")ن سو ح (، جاءا (، جاءا 4.53  امل ّبة األوع وبمتو

صها ( ونصةةها 7ال ااية رق )ال ااية رق ) ستمدام ب نامج امتلك مهارل اسةةتمدام ب نامج ""( ون صائ انحصةةائ   spssامتلك مهارل ا بامل ّبة األخريل بامل ّبة األخريل   ""انح

سا  بلع)وبمتوسةةةو حسةةةةا  بلع) سو ح مة  2.79وبمتو دا ية  حاسةةةوب ياا  اا مة  (. وبلع املتوسةةةو اةسةةةةا  ل  دا ية  سوب حا ياا  اا سا  ل  سو اة (. وبلع املتو

 (.(.3.84ك ل)ك ل)

 
 املجال الثاين:)ال ااياا املتعلقة بمجال استمدام االنرتنت   ّدريل ال ياتياا(املجال الثاين:)ال ااياا املتعلقة بمجال استمدام االنرتنت   ّدريل ال ياتياا(

  ياا هذا املجال دىل النحو اآليت:كانت النتائج املتعلقة ب اا

 (5جدول)

املتوسطاا اةسابية واالنح افاا املعيارية للاق اا املتعلقة بمجال استمدام االنرتنت املتوسطاا اةسابية واالنح افاا املعيارية للاق اا املتعلقة بمجال استمدام االنرتنت 

 ّنازليا  حسب املتوسطاا اةسابيةّنازليا  حسب املتوسطاا اةسابية  ّدريل ال ياتياا م ّبة   ّدريل ال ياتياا م ّبة 

      

1 25  4.61 .689  

2 33  4.46 .796  
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3 16 
 

4.41 .831  

4 21  4.36 .862  

5 30  4.34 1.006  

6 17  4.29 .977  

7 28  4.24 .953  

8 18  4.00 .887  

9 31 
 Viber 

,Whats App  
3.94 1.245  

10 22  3.84 1.206  

11 32  3.81 1.214  

12 23 
 

3.57 1.404  

13 35  3.48 1.138  

14 34  3.40 1.189  

15 15  3.35 1.270  

16 24  3.35 1.236  

17 29  3.31 1.112  
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18 26  3.18 1.238  

19 27  3.08 1.200  

20 19  2.93 1.214  

21 20 Html 2.73 1.250  
   3.75 .720  

 

سابية قد ّ اوحت مابني)( أن املتوسةةةطاا اةسةةةةابية قد ّ اوحت مابني)5يبني اجلدول)يبني اجلدول)             سطاا اة (،  جاءا (،  جاءا 4.61--2.73( أن املتو

شورل امتلك مهارل الوصةةول اع بحوث ال ياتةةياا املنشةةورل ""( والت  ّنص دىل ( والت  ّنص دىل 25ال ااية رق )ال ااية رق ) تياا املن صول اع بحوث ال يا امتلك مهارل الو

( ( 20(، بينام جاءا ال ااية رق )(، بينام جاءا ال ااية رق )4.61  امل ّبة األوع وبمتوسو حسا  بلع)  امل ّبة األوع وبمتوسو حسا  بلع)  ""درب االنرتنتدرب االنرتنت

ها صهاونصةةة قديم  كصةةةاحة ويب  امتلك مهارلامتلك مهارل""ون صاحة ويبحار الع ض الت قديم  ك بة األخريل   "" Htmlحار الع ض الت بة األخريل بامل ّ بامل ّ

ستمدام االنرتنت   ّدريل 2.73وبمتوسو حسا  بلع)وبمتوسو حسا  بلع) ستمدام االنرتنت   ّدريل (. وبلع املتوسو اةسا  ملجال ا (. وبلع املتوسو اةسا  ملجال ا

 (.(.3.75ال ياتياا ك ل)ال ياتياا ك ل)

 املجال الثالث:ال ااياا املتعلقة باستمدام ب جمياا اةاسوو   ّدريل ال ياتياااملجال الثالث:ال ااياا املتعلقة باستمدام ب جمياا اةاسوو   ّدريل ال ياتياا

 ب ااياا هذا املجال دىل النحو اآليت:ب ااياا هذا املجال دىل النحو اآليت:كانت النتائج املتعلقة كانت النتائج املتعلقة 

 ((6جدول)جدول)                                                                              

املتوسطاا اةسابية واالنح افاا املعيارية لل ااياا املتعلقة بمجال استمدام ب جمياا املتوسطاا اةسابية واالنح افاا املعيارية لل ااياا املتعلقة بمجال استمدام ب جمياا 

 اةاسوو   ّدريل ال ياتياا م ّبة ّنازليا  حسب املتوسطاا اةسابيةاةاسوو   ّدريل ال ياتياا م ّبة ّنازليا  حسب املتوسطاا اةسابية

 

      

1 43 Word 4.74 .587  

2 39 Power point 
 4.06 .783  
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3 42  3.40 1.258  

4 46  3.35 1.278  

5 44  3.23 1.340  

6 37  3.20 1.260  

7 36 
 

3.17 1.342  

8 41  3.14 1.277  

9 45  3.12 1.304  

10 40 
 

2.82 1.296  

11 38  2.65 1.359  

   3.35 .919  

 

سابية قد ّ اوحت مابني)( أن املتوسةةطاا اةسةةابية قد ّ اوحت مابني)6يبني اجلدول)يبني اجلدول) سطاا اة (، جاءا ال ااية (، جاءا ال ااية 4.74--2.65( أن املتو

باسةةةتمدام ب نامج ""( والت  ّنص دىل( والت  ّنص دىل43رق )رق ) باراا الطلبة واطبعها  ستمدام ب نامج ادد اخت باراا الطلبة واطبعها با       ""Wordادد اخت

استطيع استطيع ""( ونصها ( ونصها 38(، بينام جاءا ال ااية رق )(، بينام جاءا ال ااية رق )4.74امل ّبة األوع وبمتوسو حسا  بلع)امل ّبة األوع وبمتوسو حسا  بلع)

بامل ّبة األخريل وبمتوسو بامل ّبة األخريل وبمتوسو   ""اددام ب نامج دالج  للطلبة بطيئ  التعل  مي خالل اةاسوواددام ب نامج دالج  للطلبة بطيئ  التعل  مي خالل اةاسوو

سا  بلع)حسةا  بلع) سوو   ّدريل لع املتوسةو اةسةا  ملجال اسةتمدام ب جمياا اةاسةوو   ّدريل (. وب(. وب2.65ح ستمدام ب جمياا اةا سا  ملجال ا سو اة لع املتو

 (.   (.   3.35ال ياتياا ك ل)ال ياتياا ك ل)
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 :واملقرتحات التوصيات

   توء النتائج الت  اسا ا دنها الدراسة هنالك ددم مي التوصياا واملقرتحاا:  توء النتائج الت  اسا ا دنها الدراسة هنالك ددم مي التوصياا واملقرتحاا:            

 ال ياتياا   اجلامعاا.ال ياتياا   اجلامعاا.  أساّذلأساّذل  . االهتامم بمامرسة ال ااياا اةاسوبية مي قبل. االهتامم بمامرسة ال ااياا اةاسوبية مي قبل1

سية باالجهيفل . االيعاز تع اجلهاا املعنية بامارل اجلامعاا نحو ّيفويد القاداا الدراسةةةية باالجهيفل 2 . االيعاز تع اجلهاا املعنية بامارل اجلامعاا نحو ّيفويد القاداا الدرا

 والربجمياا الالزمة لغ ض ّسهيل ممارسة واستمدام هذه التقنياا   التدريل.والربجمياا الالزمة لغ ض ّسهيل ممارسة واستمدام هذه التقنياا   التدريل.

سوبية والربجمياا التعليمي. اقامة موراا ّدريبية حول كياية اسةةتمدام التقنياا اةاسةةوبية والربجمياا التعليمي3 ستمدام التقنياا اةا ة ة . اقامة موراا ّدريبية حول كياية ا

 اثناء التدريل.اثناء التدريل.

ستمدام اننرتنت   االهتامم باحتياجاا ّدريسةةيسةة ال ياتةةياا وّشةةجيعه  دىل اسةةتمدام اننرتنت     ..4 شجيعه  دىل ا تياا وّ يس ال يا س االهتامم باحتياجاا ّدري

 التدريل.التدريل.

. اج اء مراساا مماثلة للوقو  دىل املعيقاا الت  ّواجه أساّذل ال ياتياا   كلياا . اج اء مراساا مماثلة للوقو  دىل املعيقاا الت  ّواجه أساّذل ال ياتياا   كلياا 5

 ....الرتبية   اجلامعاا الع اقية   ممارسة ال ااياا اةاسوبية اثناء التدريلالرتبية   اجلامعاا الع اقية   ممارسة ال ااياا اةاسوبية اثناء التدريل
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 واملصامرواملصامر  قائمة امل اجعقائمة امل اجع                                                                                                      

 اوالً:املراجع العربية :  اوالً:املراجع العربية :  

سية وّعليمها. )ط(.ّطوي  مناهج ال ياتةةةياا املدرسةةةية وّعليمها. )ط2010ابو زينة, ف يد.)ابو زينة, ف يد.) تياا املدر (.دامن:مار (.دامن:مار 1(.ّطوي  مناهج ال يا

 وائل للنرشوائل للنرش

رسطاويوالرسةةطاوي  جوملجومل, , سعاملسةةعامل ستمداماسةةتمدام(.(.91129112. ). )داملدامل  وال سوواةاسةةوو  ا   ميامييمياميي      واالنرتنتواالنرتنت  اةا

 ..  الرشو الرشو   مارمار: : دامندامن..والتعلي والتعلي                   الرتبيةالرتبية

 ..والتوزيعوالتوزيع  للنرشللنرش  الثقافةالثقافة  مارمار: :   دامندامن. . التدريلالتدريل  حوسبةحوسبة(.(.91009100.).)غسانغسان  قطيو،قطيو،

صطاىومصةةةطاى  جماهديجماهدي, , الطاه الطاه    ساّذلاسةةةةاّذل  امتالكامتالك  مرجةمرجة(. (. 91099109. ). )بعيلبعيل, , وم   االجتامديةاالجتامدية  العلومالعلوم  ا

سيلةاملسةةيلة  بجامعةبجامعة   املؤمت املؤمت   اعاع  قدمقدم. . شاملةشةةاملةالال  للجوملللجومل  كمتطلبكمتطلب  التعليميةالتعليمية  الت نولوجيةالت نولوجية  لل ااياالل ااياا  امل

   ..  العايلالعايل  التعلي التعلي   جوملجومل  لضامنلضامن  الثاينالثاين  الدويلالدويل  الع  الع  

سيحسةةةي  موم ،موم ،  وبن وبن   ديلديل  اليفدب اليفدب  مدام  أث أث (. (. 91129112. ). )ح مداماسةةةت ست قة  ا قةط ي       املتامزجاملتامزج  التعل التعل     ط ي
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::مقدمةمقدمة

تةاتيجية ق اله اة بظ الي ظة يسعععهذ  اا الباىل اد دديد الدور امل طل ل نرواة ااتعععةاتيجية ق اله اة بظ الي ظة  سهذ  اا الباىل اد دديد الدور امل طل ل نرواة اا ي

رصة  ااتععةاتيجية واااجراا ااتععةاتيجا ق ااامهات اا  ية ست مسععتوة حمافظة البرصععة   ستوة حمافظة الب تةاتيجا ق ااامهات اا  ية ست م تةاتيجية واااجراا اا اا

تةاتيجومن اجل دديد ذلك تم استامد ابهاد الي ظة ااتعععةاتيج الي ظة الي ظة   --ية )الي ظة التكنولوجية ية )الي ظة التكنولوجية ومن اجل دديد ذلك تم استامد ابهاد الي ظة اا

ية التنععافسعععيععة  س ناف ظةالي ظععة  ––الت يةالتسعععوي يععة  الي  سوي  ظةالي ظععة  --  الت يةالبيئيععة  الي  لكوكععالععك( ( البيئ كا هادابهععاد  استامداستامد  تمتم  و   اااجراااااجراا  اب

تةاتيجا( وتم استامد ابهاد املرواة تةاتيجا( وتم استامد ابهاد املرواة اااا  التخطيطالتخطيط  ––  ال يادةال يادة  ––  التنظينيةالتنظينية  الث افةالث افة))  ااتةاتيجاااتةاتيجا

تتجابية ااتععةاتيجية )املرواة ااتععتجابية  تةاتيجية )املرواة اا تتباايةااتععتبااية  املرواةاملرواة  ––اا ساتاتتسععاتات  خ لخ ل  منمن( ( اا   مفاد امفاد ا  باثيةباثية  ت

ض يوضععع  تتك اااتعععتك عععاا  الباىلالباىل  توجهاتتوجهات  يو تةاتيجيةااتعععةاتيجية  املرواةاملرواة  ت هبهت هبه  الايالاي  الدورالدور  مدةمدة  ا   قق  اا

تةاتيجيةااتععةاتيجية  الي ظةالي ظة  بظبظ  اله اةاله اة تةاتيجا ااتععةاتيجا   واااجرااواااجراا  اا يق ا داا الباىل تم يق ا داا الباىل تم د د   وليتموليتم  اا

ضيات   يىل كااي سينة الباىل مكواة من ) اختيار جمنوسة من الفرضعععيات   يىل كااي سينة الباىل مكواة من )  ن ن ( فردًا ينتنو( فردًا ينتنو  401401اختيار جمنوسة من الفر

يااليًا بااستامد ست سدة اد ااامهات اا  ية ق البرصعععة  وتم مهااة  ال البيااات ا يععععااليًا بااستامد ست سدة  رصة  وتم مهااة  ال البيااات ا  اد ااامهات اا  ية ق الب

اة  هص املرو تاالب ابرز ا ت  سة من الن اىل اد جمنو ية  اذ تو ععععل الب يص ا يععععاال اة اتععععال هص املرو تاالب ابرز ا ت  سة من الن اىل اد جمنو ية  اذ تو ل الب ياال يص ا  تال ا

هاد ا  باب هاد ا جمتنهة دورًا م طفًا ل ه اة بظ الي ظة ااتعععةاتيجية  باب هاد ا ااتعععةاتيجية  باب تةاتيجية  هاد ا جمتنهة دورًا م طفًا ل ه اة بظ الي ظة اا باب تةاتيجية  اا

تةواااجراا ااتعععة ضافة اد ان مت   اتيجا بابهادل ق ااامهات اا  ية سينة الباىل  اضععععافة اد ان مت   واااجراا اا اتيجا بابهادل ق ااامهات اا  ية سينة الباىل  ا

ضهل ق كل من اااجراا ااتةاتيجا  ضهل ق كل من اااجراا ااتةاتيجا الي ظة ااتةاتيجية بابهاد ا يؤثر ب كل حيد وي الي ظة ااتةاتيجية بابهاد ا يؤثر ب كل حيد وي

تةاتيجية تؤثر ق ااد من اااجراا وسن طريق املرواة ااتعععةاتيجية  وان املرواة ااتعععةاتيجية تؤثر ق ااد من اااجراا  تةاتيجية  وان املرواة اا وسن طريق املرواة اا

تةاتيجا  واد اول الباىل ب ااتعععةاتيجا  واد اول الباىل ب ععع تةاتيجية من ابل ورة اتعععتثامر ابهاد الي ظة ااتعععةاتيجية من ابل اا تتثامر ابهاد الي ظة اا ورة ا

ته ق فادة من ااهكاتععععا حمافظة البرصعععة / الهراال ل تعععت ية ق  ته قااامهات اا   تا فادة من ااهكا تت رصة / الهراال ل  حمافظة الب ية ق   ااد من  ااد من ااامهات اا  

 ..اااجراا ااتةاتيجا اااجراا ااتةاتيجا 

 ..التسويقالتسويق    مت  اتمت  ات    املرواةاملرواة    اااجراااااجراا  ااتةاتيجا ااتةاتيجا     الي ظةالي ظةالكلامت املفتاحية: الكلامت املفتاحية: 
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و نا ا تواجه املاكنة م ك ة أو تهطيل ق ت  اد حي  الطرفان ج سات املرافهة 

الدسوة فبهد أن تتاكد من أشخا هام و فاهتام ق الدسوة ترشع ق اظر الدسوة 

ويهترب ااكم الاي تيدرل املاكنة ق  ال ااالة  كام   ضوريا  باق ك يهام؛ ويكون 

ماسدا الطهن بطريق  اا ااكم ااب   ل طهن به بكافة طرال الطهن الهادية وغ  الهادية 

ااسةاض ست ااكم ال ياب  يىل ت سم طرال الطهن باأل كام اد طرال استيادية 

وطرال غ  استيادية؛ والطرال ااستيادية  ا كل من ااسةاض ست ااكم ال يايب  

وااتتئناا؛ وطرال الطهن غ  ااستيادية  ا اسةاض ال   ست ااكم  واسادة 

 تياي  ال رار التنييزي.املااكنة  والتنييز  و

سنة ( لسعععنة 3838َاَظَم اااون املرافهات املداية الهرااا رام )َاَظَم اااون املرافهات املداية الهرااا رام ) ضوع غياب طرق موضعععوع غياب طرق   41914191( ل مو

من  ملواد  بهععة ق  ععال ااععاات ق ا ت مل غيععاب أ ععد م وااجراتات ا من الععدسوة أو  ملواد  ااات ق ا هة ق  ال ا ب ت مل ياب أ د م وااجراتات ا غ لدسوة أو  ا

سات املرافهة تة  ( من  اا ال ااون  ففا  الة غياب الطرفظ سن ج سععععات املرافهة تة  4545اداد4141)) ( من  اا ال ااون  ففا  الة غياب الطرفظ سن ج 

ال ااون وسند سدم املراجهة ل دسوة من ابل أي أ د من ال ااون وسند سدم املراجهة ل دسوة من ابل أي أ د من   الدسوة ل نراجهة باكمالدسوة ل نراجهة باكم

اخليوم تبطل الدسوة  أما ق  الة مراجهة أ د أطراا الدسوة أو ك مها ل دسوة اخليوم تبطل الدسوة  أما ق  الة مراجهة أ د أطراا الدسوة أو ك مها ل دسوة 

 خ ل مدة الة  ال ااواية ت وم املاكنة بالس  ق الدسوة.خ ل مدة الة  ال ااواية ت وم املاكنة بالس  ق الدسوة.

( ( 4499أما  الة غياب ا د الطرفظ و ضور األخر ف د تناوله املرشع الهرااا ق املادة )أما  الة غياب ا د الطرفظ و ضور األخر ف د تناوله املرشع الهرااا ق املادة )

 منه و اا  و حمل باثنا.منه و اا  و حمل باثنا.

::أمهية البحثأمهية البحثاوالً: اوالً: 

سفية تته ق امهية الباىل بث ث جماات  يدور املجال ااول  ول اامهية الفكرية والف سعععفية  تته ق امهية الباىل بث ث جماات  يدور املجال ااول  ول اامهية الفكرية والف 

ملت  ات الباىل الث ثة  اذ تناول البا ثظ  ال املت  ات ق الباىل والتا يل وما زال  اا ملت  ات الباىل الث ثة  اذ تناول البا ثظ  ال املت  ات ق الباىل والتا يل وما زال  اا 

ستنرًا  ا ي كل  افرًا ل با ثظ اااا تامم مسععتنرًا  ا ي ععكل  افرًا ل با ثظ اا تة  ال املت  ات  خرين من ال وص ق دراتععة  ال املت  ات  اا تامم م خرين من ال وص ق درا

اما املجال الثاين فيته ق ق بيئة التطبيق التا تهد املاور ااتايس انيع املؤتسات ) الهامة اما املجال الثاين فيته ق ق بيئة التطبيق التا تهد املاور ااتايس انيع املؤتسات ) الهامة 

سيًا وافسعععيًا   وفكرياً وفكرياً   مهارياً مهارياً   املؤ  ةاملؤ  ة  بامل كاتبامل كات( (   اخلا ةاخلا عععة  ––   خايلخايل  ومناخومناخ  بيئةبيئة  توف توف   يتط صيتط ص  و ااو اا  واف

س بيةالسععع بية  ااثارااثار  مجيعمجيع  منمن سة و اا ينهكد ست جودة التا تؤثر ست الهنل ق  ال املؤتعععسععععة و اا ينهكد ست جودة   ال ت التا تؤثر ست الهنل ق  ال املؤ

سامهة الباىل ااايل باثرات ااااص املهرق املخرجات  اما ااااص الثالىل فيته ق بإمكااية مسعععامهة الباىل ااايل باثرات ااااص املهرق  املخرجات  اما ااااص الثالىل فيته ق بإمكااية م
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ضافة اد اامتداد ملوضعععوسات تفت ر اليها املكتبة الهرااية وايا ينية  كام يهد  اا الباىل اضعععافة اد اامتداد  ضوسات تفت ر اليها املكتبة الهرااية وايا ينية  كام يهد  اا الباىل ا ملو

ساب ة التااملهرق ل باوث السعععاب ة التا ضوت ست طبيهة تناولي  ال املت  ات من خ ل تسععع يط الضعععوت ست طبيهة   املهرق ل باوث ال س يط ال تناولي  ال املت  ات من خ ل ت

املهرا ت التا دكنها  كام يؤمل ان يفيد  اا الباىل املؤتسات الته ينية ق الهراال ب كل املهرا ت التا دكنها  كام يؤمل ان يفيد  اا الباىل املؤتسات الته ينية ق الهراال ب كل 

سام وااهات املهنية ق سينة الباىل ب كل خاص ق تكوين اطار متكامل ينكن ااستامد سام وااهات املهنية ق سينة الباىل ب عععكل خاص ق تكوين اطار متكامل ينكن ااستامد 

فة ا اط ال وة و الضعععهل  ول مت   يه ق مهر ضهل  ول مت  س  فة ا اط ال وة و ال يه ق مهر اة   س  ظة ااتعععةاتيجية و مت   املرو اة الي  تةاتيجية و مت   املرو ظة اا الي 

ااتةاتيجية فضً  سن امهية جتنص او ااد من اااجراا ااتةاتيجا ومن ثم ااتهام ق ااتةاتيجية فضً  سن امهية جتنص او ااد من اااجراا ااتةاتيجا ومن ثم ااتهام ق 

 املهااة والتاسظ ااو األفضل . املهااة والتاسظ ااو األفضل . 

   ::إشكاليات البحثإشكاليات البحثثانيًا: ثانيًا: 

س  ينكن توضعععي  م عععك ة الباىل ق خ ل ث ثة جوااص  ااول امل عععك ة الفكرية ق تفسععع   ضي  م ك ة الباىل ق خ ل ث ثة جوااص  ااول امل ك ة الفكرية ق تف ينكن تو

اس اعع اة ة الي ظععة ااتعععةاتيجيععة واااجراا ااتعععةاتيجا والععدور امل طل ملت   املرواععة س  لدور امل طل ملت   املرو تةاتيجا وا ية واااجراا اا تةاتيج ظة اا ة الي 

ااتةاتيجية ق ت ك اله اة  فضً  سن اادل الفكري ا يزال ايد الت كيل والتنظ   ول ااتةاتيجية ق ت ك اله اة  فضً  سن اادل الفكري ا يزال ايد الت كيل والتنظ   ول 

نات ااطار الفكري لت ك املت  ات   نات ااطار الفكري لت ك املت  ات  مت  ات الباىل ااايل  ا دفع البا ثظ ل خوض ق ب مت  ات الباىل ااايل  ا دفع البا ثظ ل خوض ق ب

ضنن الهينة ينط ق بام ملسععه البا ثظ بنسععتوة اا تامم بنت  ات الباىل ضععنن الهينة اما ااااص ااخر اما ااااص ااخر  ستوة اا تامم بنت  ات الباىل  سه البا ثظ بن ينط ق بام مل

ضهيل بنت  ات املباوثة التا توضعع  ل با ثظ من خ ل ااط ع امليداين بوجود ا تامم ضععهيل بنت  ات  ض  ل با ثظ من خ ل ااط ع امليداين بوجود ا تامم  املباوثة التا تو

بار ان املرواة ااتعععةاتيجية مت  ًا م طفًا ل ه اة بظ الي ظة ااتعععةاتيجية  باست تةاتيجية الباىل  تةاتيجية مت  ًا م طفًا ل ه اة بظ الي ظة اا بار ان املرواة اا باست الباىل 

ا ااااص ااخ  فيهتم بتاويل ت ك التيورات املت ك ة لدة ا ااااص ااخ  فيهتم بتاويل ت ك التيورات املت ك ة لدة واااجراا ااتةاتيجا  امواااجراا ااتةاتيجا  ام

 البا ثظ اد تساتات   واتتنادًا ملا تم ذكرة تاب ا  تم دديد م ك ة الباىل بام يايت  البا ثظ اد تساتات   واتتنادًا ملا تم ذكرة تاب ا  تم دديد م ك ة الباىل بام يايت  

تةاتيجية بابهاد ا جمتنهة الدور امل طل ق اله اة ما بظ الي ظة  ل ت هص املرواة ااتعععةاتيجية بابهاد ا جمتنهة الدور امل طل ق اله اة ما بظ الي ظة --44  ل ت هص املرواة اا

تةاتيجية بابهاد ا جمتنهة وااااتعععةاتيجية بابهاد ا جمتنهة واا تةاتيجا بابهاد ا املجتنهة ق ااامهات اجراا ااتعععةاتيجا بابهاد ا املجتنهة ق ااامهات اا اجراا اا

 األ  ية ق البرصة / الهراال.األ  ية ق البرصة / الهراال.

اد من اااجراا --22 بابهعاد ا ق ا لاي تؤثر فيعه الي ظعة ااتعععةاتيجيعة  اد من اااجراا ما املسعععتوة ا هاد ا ق ا باب ية  تةاتيج ظة اا يه الي  لاي تؤثر ف ستوة ا ما امل

 ااتةاتيجا بااامهات األ  ية بالبرصة/ الهراال؟ااتةاتيجا بااامهات األ  ية بالبرصة/ الهراال؟

تةاتيجا بابهادل ق ااامهاتما مسعععتوة  دوث اااجراا ااتعععةاتيجا بابهادل ق ااامهات--88 ستوة  دوث اااجراا اا األ  ية ق حمافظة األ  ية ق حمافظة   ما م

 البرصة ؟البرصة ؟

 ..ث  واارتباط بظ مت  ات الباىلث  واارتباط بظ مت  ات الباىلما  و مستوة واجتال س اات التاما  و مستوة واجتال س اات التا  --11
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ظة   ..11 ما بظ مت   الي  اة  ية ق اله  اة ااتعععةاتيج به مت   املرو لاي ي ه لدور ا يان ا ظة ب ما بظ مت   الي  اة  ية ق اله  تةاتيج اة اا به مت   املرو لاي ي ه لدور ا يان ا ب

رصة / ااتعععةاتيجية ومت   اااجراا ااتعععةاتيجا ق ااامهات األ  ية ق حمافظة البرصعععة /  تةاتيجا ق ااامهات األ  ية ق حمافظة الب تةاتيجية ومت   اااجراا اا اا

 الهراال.الهراال.

 ملخطط الباىل وفرضياتهملخطط الباىل وفرضياتهاا..44

ض  ال كل )يوضعع  ال ععكل ) ( خمطط الباىل والاي يبظ جمنوسة من املت  ات املكواة ل باىل ااايل ( خمطط الباىل والاي يبظ جمنوسة من املت  ات املكواة ل باىل ااايل 44يو

ية  تاث  بظ مت  ات ااال باط وال يًا سن جمنوسة من س اات اارت ية بايىل يهطا تطورًا أول تاث  بظ مت  ات ااال باط وال يًا سن جمنوسة من س اات اارت بايىل يهطا تطورًا أول

تئ تها وخمططها تم ل باىل والتا تععتكون ق  ععورة كنية واتسععااا مع م ععك ة الباىل وأتععئ تها وخمططها تم  سااا مع م ك ة الباىل وأ تتكون ق  ورة كنية وات ل باىل والتا 

 ياغة فرضية الباىل ست أتاس فرضية ايثبات.ياغة فرضية الباىل ست أتاس فرضية ايثبات.  

 
 ( خمطط الباىل الفريض4ال كل )

 

 

 



 
 2021 54-76 .م. مناف عبد الكاظم القطانم دور اليقظة الاستراتيجية في الحد من الانجراف الاستراتيجي: 

 

 

58  
 

 فرضيات البحثفرضيات البحثرابعًا: رابعًا: 

ية بظ الي ظة ااتعععةاتيجية واااجراا  .1 باط وتاث  ذات داله ا يععععاال تةاتيجية واااجراا توجد س اة ارت ية بظ الي ظة اا ياال باط وتاث  ذات داله ا  توجد س اة ارت

 ااتةاتيجا.ااتةاتيجا.

تةاتيجية واملرواة توجد س اة ارتباط وتاث  ذات دالة ا يععععاالية بظ مت   الي ظة ااتعععةاتيجية واملرواة  .2 ياالية بظ مت   الي ظة اا توجد س اة ارتباط وتاث  ذات دالة ا 

 ااتةاتيجية. ااتةاتيجية. 

تةاتيجية و مت   توجد س اة ارتباط وتاث  ذات دالة ا يععععاالية بظ مت   املرواة ااتعععةاتيجية و مت    .3 ياالية بظ مت   املرواة اا توجد س اة ارتباط وتاث  ذات دالة ا 

 اااجراا ااتةاتيجا.اااجراا ااتةاتيجا.

ي ظة ااتةاتيجية بااااراا ي ظة ااتةاتيجية بااااراا يوجد تاث  ب كل غ  مبارش ذو دالة ا ياالية بظ مت   اليوجد تاث  ب كل غ  مبارش ذو دالة ا ياالية بظ مت   ال .4

 ..ااتةاتيجا سن طريق املرواة ااتةاتيجيةااتةاتيجا سن طريق املرواة ااتةاتيجية

 : التعريفات االجرائية : التعريفات االجرائية   خامساخامسا

تةاتيجيةع سبارة سن جمنوسة من ال درات واامكاايات التا تتفاسل فيام بينها الي ظة ااتععةاتيجيةع سبارة سن جمنوسة من ال درات واامكاايات التا تتفاسل فيام بينها ..44 الي ظة اا

 لت ييم اا طتها واربا ها.لت ييم اا طتها واربا ها.

تبة اااجراا ااتععةاتيجاع  و ااتععاليص والطرال التا توضعع  ااتععةاتيجيات املناتععبة ..22 تةاتيجيات املنا ض  اا تاليص والطرال التا تو تةاتيجاع  و اا اااجراا اا

 ملواكبة ااجتا ات ااالية واملست ب ية ق ظل بيئة تنافسية.  ملواكبة ااجتا ات ااالية واملست ب ية ق ظل بيئة تنافسية.  

تةاتيجيةع  ثل ادرة املنظنة ست التكيل مع املت  ات ق بيئتها  ا يوفر  ا املرواة ااتعععةاتيجيةع  ثل ادرة املنظنة ست التكيل مع املت  ات ق بيئتها  ا يوفر  ا ..88 املرواة اا

 ات من خ ل تهديل خططها واتةاتيجيتها.ات من خ ل تهديل خططها واتةاتيجيتها.ال درة ست ااتتجابة برسسة ل تطورال درة ست ااتتجابة برسسة ل تطور

 سابعًا : حدود البحثسابعًا : حدود البحث

رشية:والبرشيييية:احلدود املكانية احلدود املكانية  سيظ الهام ظ ق ااامهات األ  ية بناافظة تتنثل ق التدريسعععيظ الهام ظ ق ااامهات األ  ية بناافظة   والب تتنثل ق التدري

 البرصة / الهراال.البرصة / الهراال.

( اذ كااي ( اذ كااي     20202020//4444//44( اد )( اد )20202020//55//4444ع دددت مدة الباىل من )ع دددت مدة الباىل من )  احلدود الزمانيةاحلدود الزمانية

ينيل ااااص النظري وتيعععنيم وتوزيع ااتعععتبااة ومجهها ندا تيعععنيل  ال املدة كافية لكتابة  ال املدة كافية لكتابة  تتبااة ومجهها ندا ت ينيم وتوزيع اا ااااص النظري وت

 امله ومات وتبويبها ود ي ها واتتخراج النتاالب ود ي ها.امله ومات وتبويبها ود ي ها واتتخراج النتاالب ود ي ها.

يادر إستند البا ثظ ق دديد واياس مت  ات الدراتععة بااتععتناد اد امليععادر   احلدود العلمية:احلدود العلمية: تتناد اد امل تة باا إستند البا ثظ ق دديد واياس مت  ات الدرا

 املوضاة اداالاملوضاة اداال
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 املبحث الثاين

 اجلانب النظري 

 Strategic Vigilanceاوال : اليقظة االسرتاتيجية 

 مفهوم اليقظة االسرتاتيجية مفهوم اليقظة االسرتاتيجية  -1

سارسة جه ته ساملا امت ل  امًا سام كان س يه منا ي عععهد الهاال اان تععع سععع ة من الت ي ات املتسعععارسة جه ته ساملا امت ل  امًا سام كان س يه منا  س ة من الت ي ات املت ت  ي هد الهاال اان 

تنوات ا ي ة  فالتطورات اله نية تتسابق لتال م اكل الهاال  فجنيع املنظامت اليوم ق تباال تنوات ا ي ة  فالتطورات اله نية تتسابق لتال م اكل الهاال  فجنيع املنظامت اليوم ق تباال 

بالتفك  ب عععكل  يد املنافسععععة دسي املنظامت  بة املنافسععععة  ان تزا بالتفك  ب كل خط  لضعععامن الب ات ق    سة دسي املنظامت  يد املناف سة  ان تزا بة املناف ضامن الب ات ق    خط  ل

ضنن  ا ااتتنرار . ويهترب مفهوم الي ظة ااتةاتيجية اا ضنن  ا ااتتنرار . ويهترب مفهوم الي ظة ااتةاتيجية تةاتيجا ي   Strategic Vigilanceتةاتيجا ي

   امر مهم انيع املنظامت التا تسهذ ملواكبة التطورات ااا  ة ق بيئتها امر مهم انيع املنظامت التا تسهذ ملواكبة التطورات ااا  ة ق بيئتها 

ستنرة يدارة امله ومات ( ان الي ظة ااتععةاتيجية  ا سن ية مسععتنرة يدارة امله ومات   Gujail   56 : 2012) )   وبظ وبظ      تةاتيجية  ا سن ية م ( ان الي ظة اا

تةاتيجية ال رار من اجل تطوير واتععتدامة املنظنة  وس يه فان الي ظة ااتععةاتيجية   ودسم سن يات اختاذودسم سن يات اختاذ تتدامة املنظنة  وس يه فان الي ظة اا ال رار من اجل تطوير وا

 ا سبارة سن سن ية متابهة ملهظم املت  ات البيئية املايطة لر د امله ومات اخلا ة والتا  ا  ا سبارة سن سن ية متابهة ملهظم املت  ات البيئية املايطة لر ععد امله ومات اخلا ععة والتا  ا 

تةاتيجية الوظيفة التا من خ  ا تتنكن املنظامت س اة بن عاط املنظنة   يىل تهد الي ظة ااتعةاتيجية الوظيفة التا من خ  ا تتنكن املنظامت  س اة بن اط املنظنة   يىل تهد الي ظة اا

سظ .ملت  ات ومجع ود يل امله ومات فيام امص ااتعععواال واملنافسعععظ .من مراابة امن مراابة ا تواال واملناف وبام ان الي ظة وبام ان الي ظة   ملت  ات ومجع ود يل امله ومات فيام امص اا

ستوة ااتعةاتيجية ت ع  اد اا تامم والوسا باأل داث والتجارب ااارية تعوات كان ست املسعتوة  توات كان ست امل تةاتيجية ت   اد اا تامم والوسا باأل داث والتجارب ااارية  اا

( أشار اد ان الي ظة ااتةاتيجية ( أشار اد ان الي ظة ااتةاتيجية et al   Heintz   2: 2016الداخيل او اخلارجا ل ننظنة  فان )الداخيل او اخلارجا ل ننظنة  فان )

با با ا س ها  ا س ها لت ييم اا عععطت سل فيام بين فا يات التا تت كاا سة من ال درات واام ها رة سن جمنو ها لت ييم اا طت سل فيام بين فا يات التا تت كاا سة من ال درات واام رة سن جمنو
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تةاتيجية ست ا ا ( الي ظة ااتعععةاتيجية ست ا ا   Dawood & Abbas    18 : 2018بينام سرا )بينام سرا ).  .    واربا هاواربا ها ( الي ظة اا

ستجيص  ا من خ ل املهرفة بنت  ات البيئة تعععباال امله ومات والاي ينكن ل ننظامت ان تسعععتجيص  ا من خ ل املهرفة بنت  ات البيئة  تباال امله ومات والاي ينكن ل ننظامت ان ت

ضافة اد جتنص او ت  يل اثار فرص اتعت   ا ق الواي املناتعص بايضعافة اد جتنص او ت  يل اثار اخلارجية والباىل سن الاخلارجية والباىل سن ال تص باي تت   ا ق الواي املنا فرص ا

( الي ظة ااتةاتيجية بنثابة الرادار ( الي ظة ااتةاتيجية بنثابة الرادار   Issa & Obakhti 99 : 2019 و نا استرب ) و نا استرب )   التهديدات .التهديدات .

  من خ ل ااتت هار بالتطورات املخت فة ق البيئة املايطة وت دير ل نخاطر املرتبطة بهد الي ظمن خ ل ااتت هار بالتطورات املخت فة ق البيئة املايطة وت دير ل نخاطر املرتبطة بهد الي ظ

ساسد املنظامت ست امت   اليات تكيل ل بتهاد سن املخاطر ظة ااتععةاتيجية تسععاسد املنظامت ست امت   اليات تكيل ل بتهاد سن املخاطر  يىل ان الي  يىل ان الي . .  تةاتيجية ت ظة اا

 (. (.  Alshaer   2020 : 83التا هتدد ا )التا هتدد ا )

 امهية اليقظة االسرتاتيجية :امهية اليقظة االسرتاتيجية : -2

سظ ( ان  ارتعععة الي ظة ااتعععةاتيجية تؤدي اد دسععظ May . R . c et al   2000ل د اكد ) ل د اكد )  تةاتيجية تؤدي اد د تة الي ظة اا ( ان  ار

اادات وااا طة الداسنة له والتا تسن  بتكيل واا نة املنظنة  وتهد الي ظة ااتةاتيجية اادات وااا طة الداسنة له والتا تسن  بتكيل واا نة املنظنة  وتهد الي ظة ااتةاتيجية 

رضورية لت كيل وب ورة اواسد واتةاتيجيات اتاتية . كام ان الي ظة ااتةاتيجية تساسد رضورية لت كيل وب ورة اواسد واتةاتيجيات اتاتية . كام ان الي ظة ااتةاتيجية تساسد 

تيكية ست الهوامل اخلارجية والتا من املنكن تيكية ست الهوامل اخلارجية والتا من املنكن املنظنة ست تركيز خططها ااتةاتيجية والتكاملنظنة ست تركيز خططها ااتةاتيجية والتك

سية ) ان هتدد تواز ا  وينكن دويل  ال التهديدات املاتن ة اد مزايا تنافسعععية )     Audet . jان هتدد تواز ا  وينكن دويل  ال التهديدات املاتن ة اد مزايا تناف

تةاتيجية ( بان امهية الي ظة ااتعععةاتيجية   Dawood & Abbas   2018 : 4( . وبظ )( . وبظ )  23 : 2001 ( بان امهية الي ظة اا

 تتنثل باايتعتتنثل باايتع

 املست ب ية التا من تتواجهها املنظنة . املست ب ية التا من تتواجهها املنظنة . السامح بالتنبؤ بالتاديات او اله بات السامح بالتنبؤ بالتاديات او اله بات   --أأ

سظ والتفوال س يهم والتا من خ  ا ينكن الي ظة  ا االي ظة  ا ا  --بب سن  بتواع املناف سية ت سظ والتفوال س يهم والتا من خ  ا ينكن داة تناف سن  بتواع املناف سية ت داة تناف

س ع ل ننظنة تطوير سدد من املزايا التنافسعععية فالي ظة تسععععا م ق التاسعععظ املسعععتنر ل سععع ع  ستنر ل  سظ امل سا م ق التا سية فالي ظة ت ل ننظنة تطوير سدد من املزايا التناف

 ن .ن .واخلدمات والتا وبالتايل دسظ س اتها مع الزباالن واملورديواخلدمات والتا وبالتايل دسظ س اتها مع الزباالن واملوردي

 وة من املهرفة واخليارات .وة من املهرفة واخليارات .تساسد الي ظة ااتةاتيجية اد الو ول اد ثرتساسد الي ظة ااتةاتيجية اد الو ول اد ثر  --جج

 ت زيادة ادرة املنظنة ورسسة ااتتجابة ل نت  ات .ت زيادة ادرة املنظنة ورسسة ااتتجابة ل نت  ات .تساسد الي ظة ااتةاتيجية ستساسد الي ظة ااتةاتيجية س  --دد

 ابعاد اليقظة االسرتاتيجية ابعاد اليقظة االسرتاتيجية    -3

يهوبان اا تامم بالي ظة البيئية يهد من اامور بال ة اليعععهوب  اليقظة البيئية:اليقظة البيئية:--أأ ة ست املنظنة ة ست املنظنة ان اا تامم بالي ظة البيئية يهد من اامور بال ة ال

ستنرة  ا حيتم ست املنظنة التهامل بهناية لته  ها بجوااص سدة منها الديناميكية املسعععتنرة  ا حيتم ست املنظنة التهامل بهناية  لته  ها بجوااص سدة منها الديناميكية امل
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ست بل املنظنة ) كب ة مع امله ومات التا تم مجهها ملا  ا من تاث  ست مسعععت بل املنظنة )   & Daoudكب ة مع امله ومات التا تم مجهها ملا  ا من تاث  ست م

Ibrahim   2017 : 52 ))ىل ومجع ومهااة  ىل ومجع ومهااة   ست ا ا سن يةست ا ا سن ية     يىل ينكن تهريفها   يىل ينكن تهريفها 

شام ة لر د التطورات ته  ة بالبيئة الك ية ل ننظنة  و ا بنثابة ي ظة شععام ة لر ععد التطورات امله ومات املامله ومات امل ته  ة بالبيئة الك ية ل ننظنة  و ا بنثابة ي ظة 

 (  (  Dawood & Abbas    17 : 2018التا تؤثر ست اا طة املنظنة )التا تؤثر ست اا طة املنظنة )

يةاليقظيية التكنولوجييية  --بب ظة التكنولوج بة التطورات وتهنا الر عععععد واملراابععة والتععدايق ومواكبععة التطورات   ::اليق تدايق ومواك بة وال وتهنا الر د واملراا

خارج  فة انع امله ومات من  ظة التكنولوجية وظي ئة  وتهترب الي  اا ععع ة ق البي خارج ا فة انع امله ومات من  ظة التكنولوجية وظي ئة  وتهترب الي  اا  ة ق البي ا

تبة )املنظنة ود ي ها ودوي ها اد مهرفة تسععاسد املنظنة باختاذ ال رارات املناتععبة ) ساسد املنظنة باختاذ ال رارات املنا  : 2014املنظنة ود ي ها ودوي ها اد مهرفة ت

217    SĂVESCU ادرة ( . و ثععل الي ظععة التكنولوجيععة ست اععدرة ية ست  ظة التكنولوج ثل الي  هة املنظنععة ست متععابهععة ( . و  تاب نة ست م املنظ

ثل اظم امله ومات واااةاي والربجميات والتا تهترب من  ثل اظم امله ومات واااةاي والربجميات والتا تهترب من التطورات التكنولوجية م التطورات التكنولوجية م

سية )مكواات البيئة اخلارجية من اجل تهزيز ادرهتا التنافسعععية )  & Omran   2019 عع89مكواات البيئة اخلارجية من اجل تهزيز ادرهتا التناف

Abuongem.).) 

سويقية :اليقظة التسيييويقية :  --جج سنذ ا يااا بالي ظة التجارية و ا هتتم بر د ومتابهة وتسعععنذ ا يااا بالي ظة التجارية و ا هتتم بر عععد ومتابهة   اليقظة الت وت

ظة يته ق امله امله  باالن وااتعععواال واملوردين  ان  اا النوع من الي  بالز مات املته  ة  ظة يته ق و تواال واملوردين  ان  اا النوع من الي  باالن واا بالز مات املته  ة  و

تتجابة  ا  ومن اا ية اخرة تركز ست املوردين بالزباالن ودديد ا تياجاهتم وااتعععتجابة  ا  ومن اا ية اخرة تركز ست املوردين  بالزباالن ودديد ا تياجاهتم واا

 (.(.Bashir 2016 : 51وبنات س اات طوي ة اامد مههم )وبنات س اات طوي ة اامد مههم )

التنافسية  ا   ة وطيدة التنافسية  ا   ة وطيدة ( بان الي ظة ( بان الي ظة Hermel 10 : 2007 بظ ) بظ )   اليقظة التنافسية :اليقظة التنافسية :  --دد

ظة مع الي ظععة التكنولوجيععة والي ظععة التسعععوي يععة فها تكون اريبععة جععدا من الي ظععة  جدا من الي  بة  ية فها تكون اري سوي  ظة الت ية والي  ظة التكنولوج مع الي 

التكنولوجية اذا تيص ا تاممها ست طرال واتاليص اليناسة ل ننافسظ  وتكون اريبة التكنولوجية اذا تيص ا تاممها ست طرال واتاليص اليناسة ل ننافسظ  وتكون اريبة 

سوي ية اذ تركز سمن الي ظة التسعععوي ية اذ تركز س سظت د يل الزباالن واملنافسعععظمن الي ظة الت ض  وأوضععع        ت د يل الزباالن واملناف    Alshaer))وأو

تسنذ ايضا بااتته م التنافيس و ا الن اط الاي تسنذ ايضا بااتته م التنافيس و ا الن اط الاي ان الي ظة التنافسية ان الي ظة التنافسية   (( 84 : 2020

ئة التا  بالبي االيظ واملاتن ظ و ا هتتم  ها ا نافسعععي ئة التا من خ ل تتهرا املنظنة ست م بالبي االيظ واملاتن ظ و ا هتتم  ها ا سي ناف من خ ل تتهرا املنظنة ست م

ها املنظنة  ددد في ية التا  بة الهن  ثا ية بن نافسععع ظة الت ها املنظنة وتهترب الي  ها املنظنة تتطور في ددد في ية التا  بة الهن  ثا سية بن ناف ظة الت ها املنظنة وتهترب الي  تتطور في

االيظ من منععافسعععيهععا املاتن ظ وااععاليظ من  ها املاتن ظ وا سي ناف ها ل تهرا ست خ ل مجع امله ومععات ود ي هععا ل تهرا ست م مات ود ي  خ ل مجع امله و

 ..اتةاتيجيات املنافسظ وادرهتم وا دافهم واداالهماتةاتيجيات املنافسظ وادرهتم وا دافهم واداالهم
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 ثانيا: االنجراف االسرتاتيجي ثانيا: االنجراف االسرتاتيجي 

 مفهوم االنجراف االسرتاتيجي مفهوم االنجراف االسرتاتيجي  .1

با ثظ ق   ل ان دععديععد تهريل دايق ل اجراا ااتعععةاتيجا يهععد دععديععًا كب ًا ل بععا ثظ ق   ععل    يًا كب ًا ل  دد هد  تةاتيجا ي يد تهريل دايق ل اجراا اا دد ان 

   Harris & Fitzpatrickااختياص بسبص ت هص املجاات التا يتضننها   يىل اكد ) ااختياص بسبص ت هص املجاات التا يتضننها   يىل اكد ) 

( ست ااه يتوجص ست املنظامت توف  بيئة م النة ت جع الت ار  ق اختاذ ( ست ااه يتوجص ست املنظامت توف  بيئة م النة ت عععجع الت ععععار  ق اختاذ   424 : 2009

تتامع اد اراتال رارات وااتععتامع اد ارات تظ والزباالن ولتاديد التاديات التا ت كل بدايات املرتوتععظ والزباالن ولتاديد التاديات التا ت ععكل بدايات   ال رارات واا املرتو

شار )اااجراا ااتععةاتيجا ومهااتها بارسع واي  كن. كام اشععار ) تةاتيجا ومهااتها بارسع واي  كن. كام ا ( ( Dwyer  327 : 2009 اااجراا اا

 اد ان امهية السيناريو ات ودور ا ق مساسدة املنظنة ست تفادي اااجراا. اد ان امهية السيناريو ات ودور ا ق مساسدة املنظنة ست تفادي اااجراا. 

تيا( ان اااجراا ااتععةاتيجا تععيا  Dwyer  327 : 2009 بظ ) بظ ) وو تةاتيجا  دث سندما تف د املنظنة دث سندما تف د املنظنة ( ان اااجراا اا

سارسة فيهاااتيعععال بالبيئة بسعععبص الت ي ات املتسعععارسة فيها سبص الت ي ات املت يال بالبيئة ب ( ( Gajere 74 : 2018 سرا ) سرا )   وفيام   وفيام اات

اااجراا ااتةاتيجا بااه ااتاليص والطرال التا توض  ااتةاتيجيات املناتبة ملواكبة اااجراا ااتةاتيجا بااه ااتاليص والطرال التا توض  ااتةاتيجيات املناتبة ملواكبة 

تااجتا ات ااالية واملسععت ب ية ق ظل بيئة تنافسععية   يىل يهترب اااجراا ااتعع سية   يىل يهترب اااجراا اا ست ب ية ق ظل بيئة تناف ةاتيجا  و ةاتيجا  و ااجتا ات ااالية وامل

 ..ا د املفا يم اااتنة ق جماات اادارة ااتةاتيجيةا د املفا يم اااتنة ق جماات اادارة ااتةاتيجية

ض واوضعع  تةاتيجا حيدث سندما ا ت   املنظنة ان اااجراا ااتععةاتيجا حيدث سندما ا ت   املنظنة   ((Alshaer ,,88 : 2020))  واو ان اااجراا اا

تبص توجهاهتا واتعععةاتيجياهتا ست الرغم من الت ي ات التا ددث ق البيئة املايطة وان تعععبص  تةاتيجياهتا ست الرغم من الت ي ات التا ددث ق البيئة املايطة وان  توجهاهتا وا

 ..دم وجود ث افة تنظينية تؤمن بالت ي دم وجود ث افة تنظينية تؤمن بالت ي سدم وجود  ال الت ي ات  و تبص سسدم وجود  ال الت ي ات  و تبص س

   ابعاد االنجراف االسرتاتيجيابعاد االنجراف االسرتاتيجي  

  راف االستراتيجيابعاد االنج -2
ت   الث افة التنظينية اد اظام م ة  حين ه ااسضات و و الاي ينيز ت   الث افة التنظينية اد اظام م ة  حين ه ااسضات و و الاي ينيز   الثقافة التنظيمية :الثقافة التنظيمية :--أأ

املنظنة سن غ  ا  و اا النظام  و سبارة سن جمنوسة من اخلياالص الراليسية التا تيدر ا املنظنة سن غ  ا  و اا النظام  و سبارة سن جمنوسة من اخلياالص الراليسية التا تيدر ا 

تيااا  تيااا املنظنة وبنهنذ اخر  ا جمنوسة من الت اليد وال يم وااسراا واملواال التا ت كل  املنظنة وبنهنذ اخر  ا جمنوسة من الت اليد وال يم وااسراا واملواال التا ت كل 

 ( . ( . Maosa   14 : 2015فكريًا ل ننظنة )فكريًا ل ننظنة )

ساالدة ( الث افة التنظينية  ا سبارة سن املهت دات وال يم السععاالدة  Shao   2019 : 97وفيام استرب )وفيام استرب ) ( الث افة التنظينية  ا سبارة سن املهت دات وال يم ال

سهم ب كل مبارش ق دديد اا داا داخل املنظنة وامل عععةكة بظ موارد ا البرشعععية وتسعععهم ب عععكل مبارش ق دديد اا داا  رشية وت داخل املنظنة وامل ةكة بظ موارد ا الب

من من   ااتةاتيجية التا تسهذ اليها املنظنة  ان املنظامت اد تتجنص اااجرافات ااتةاتيجيةااتةاتيجية التا تسهذ اليها املنظنة  ان املنظامت اد تتجنص اااجرافات ااتةاتيجية
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خ ل مواتمة ااتةاتيجية والبيئة التنافسية ولكن ا ينكن ان تكون ااجاة اذ ال يكن  نا  خ ل مواتمة ااتةاتيجية والبيئة التنافسية ولكن ا ينكن ان تكون ااجاة اذ ال يكن  نا  

سية من جهة والث افة داخل املنظنة من جهة توافق بظ ك  من ااتعععةاتيجية البيئية والتنافسعععية من جهة والث افة داخل املنظنة من جهة  تةاتيجية البيئية والتناف توافق بظ ك  من اا

 أخرة.أخرة.

سرتاتيجي :التخطيط االسييرتاتيجي :  --بب سيب يت ععابك التخطيط ااتععةاتيجا ب ععكل ا يفةال ق اسععيب   التخطيط اال تةاتيجا ب كل ا يفةال ق ا يت ابك التخطيط اا

دارة باكن ه ويوفر اطارًا اختاذ ال رار ق مجيع اجزات املنظنة ويوفر فر ة دديد اا داا دارة باكن ه ويوفر اطارًا اختاذ ال رار ق مجيع اجزات املنظنة ويوفر فر ة دديد اا داا اااا

 ( . ( . Thompson et al  ( 2008  ا يساسد ق اياس اادات  ا يساسد ق اياس اادات 

ض  )  يىل اوضعع  )  س كه ( ان التخطيط ااتععةاتيجا الاي  ص ان تسعع كه Kabeyi  20 : 2019  يىل او تةاتيجا الاي  ص ان ت ( ان التخطيط اا

سة ق سها ل ت  ص ست املناف سة قاملنظامت ألسداد اف سها ل ت  ص ست املناف ست زم التخطيط ااتةاتيجا   املنظامت ألسداد اف ست زم التخطيط ااتةاتيجا األتواال  وي األتواال  وي

ية ) هال باكثر الطرال كفاتة و ف ها  ية )حماولة ت ي  اوة املنظنة م اراة بننافسعععي هال باكثر الطرال كفاتة و ف ها  سي      14 : 2015حماولة ت ي  اوة املنظنة م اراة بنناف

Maosa .) .) 

تية لنجاح او ف ل املنظامت لكو ا دفز ع تهترب ال يادة ا دة املاركات ااتععاتععية لنجاح او ف ععل املنظامت لكو ا دفز   القيادةالقيادة  --جج تا ع تهترب ال يادة ا دة املاركات اا

رشية ست الهنل وابول الت يوتوجه املوارد البرشعععية ست الهنل وابول الت ي    Dinh et al  ات التا يتوجص تنفيا ا ) ات التا يتوجص تنفيا ا )وتوجه املوارد الب

امرًا بالغ اامهية امرًا بالغ اامهية تهد تهد ال يادة ق املنظامت ال يادة ق املنظامت ست ان ست ان  ((Maosa    14 : 2015) ) واكد واكد ( (    39   2014

 :Shao,2019)) واوض  واوض  أداالها أداالها أل ا ددد التخطيط ااتةاتيجا ل ننظنة الاي له تاث  ق أل ا ددد التخطيط ااتةاتيجا ل ننظنة الاي له تاث  ق 

 ..الكب ة التا تهنل ق بيئات مه دةالكب ة التا تهنل ق بيئات مه دةان دور ال يادة واتع التاث  خا ة ق املنظامت ان دور ال يادة واتع التاث  خا ة ق املنظامت ((97

 اسباب االنجراف االسرتاتيجي اسباب االنجراف االسرتاتيجي 

( بان السبص الرالييس ل اجراا ااتةاتيجا  و ان املنظنة ( بان السبص الرالييس ل اجراا ااتةاتيجا  و ان املنظنة   Zafirova   2014 : 490بظ ) بظ )   

ة ت   توجهها واتةاتيجيتها ست الرغم من الت ي ات ااا  ة ق البيئة  ويتم تفس  سدم ة ت   توجهها واتةاتيجيتها ست الرغم من الت ي ات ااا  ة ق البيئة  ويتم تفس  سدم 

ة املنظنة وتارامها  ا ام ق ازمة تنظينية واخرة اتةاتيجية  ة املنظنة وتارامها  ا ام ق ازمة تنظينية واخرة اتةاتيجية   دوث  اا الت ي  بسبص ث اف دوث  اا الت ي  بسبص ث اف

 وان اااجراا ااتةاتيجا حيدث سندما تيب  اا داا اا  ية غامضة وغ  مهروفة . وان اااجراا ااتةاتيجا حيدث سندما تيب  اا داا اا  ية غامضة وغ  مهروفة . 

(  يىل اوض  بان  نا  اتباب سديدة ورات (  يىل اوض  بان  نا  اتباب سديدة ورات   Alabadi & Joudeh   2020 : 1547واكدل ) واكدل ) 

تةاتيجا بام ق ذلك امهال ااداراااجراا ااتعععةاتيجا بام ق ذلك امهال اادار سبص ة سن التطورات ااا ععع ة  ولكن السعععبص اااجراا اا ة سن التطورات ااا  ة  ولكن ال

ملايض ق تطوير  يىل تركز ست ا نة    فة املنظ ملايض ق تطوير الرالييسععع ل اجراا ااتعععةاتيجا  و ث ا يىل تركز ست ا نة    فة املنظ تةاتيجا  و ث ا يس ل اجراا اا الرالي

تباب الت  يدية ل تخطيط اتعععةاتيجياهتا ل نسعععت بل  وان ااتعععةاتيجية التا تركز ست ااتعععباب الت  يدية ل تخطيط  تةاتيجية التا تركز ست اا ست بل  وان اا تةاتيجياهتا ل ن ا

 ..اا ااتةاتيجااا ااتةاتيجان ارض خيبة ل اجرن ارض خيبة ل اجروالتنفيا دون مراساة الت ي ات ق بيئة الهنل تتكووالتنفيا دون مراساة الت ي ات ق بيئة الهنل تتكو
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 ثالثا  : املرونة االسرتاتيجية

 مفهوم املرونة االسرتاتيجيةمفهوم املرونة االسرتاتيجية .1

جمال اادارة  با ثظ ق  هديد من ال بل ال جمال اادارة اتعععتخدم ميعععط   املرواة ااتعععةاتيجية من ا با ثظ ق  هديد من ال بل ال تةاتيجية من ا يط   املرواة اا تتخدم م ا

تةاتيجية  وست الرغم من ذلك ا يوجد ق اادبيات التا تناولي  اا املفهوم تهريل ااتعععةاتيجية  وست الرغم من ذلك ا يوجد ق اادبيات التا تناولي  اا املفهوم تهريل  اا

اول من تناول مفهوم املرواة اول من تناول مفهوم املرواة   Ansoffشامل يتفق س يه مجيع املهنيظ ق  اا املجال  ويهد شععععامل يتفق س يه مجيع املهنيظ ق  اا املجال  ويهد 

تةاتيجاكخيار اتعععةاتيجا تتجابة لظهور و اجة اط ق س يها  يىل افةض ان خيار املرواة  و اتعععتجابة لظهور و اجة اط ق س يها   كخيار ا  يىل افةض ان خيار املرواة  و ا

 ( . ( .  Yongsun    1991 عع2929بايدارة املفاجئة )بايدارة املفاجئة )

و اا ت   الهديد من الدراتات ذات الي ة اد ان املرواة ااتةاتيجية التا  ت كها املنظنة و اا ت   الهديد من الدراتات ذات الي ة اد ان املرواة ااتةاتيجية التا  ت كها املنظنة 

ست رة )  ضامن تكيفها ق ااتواال الناضجة وامل ست رة ) ت كل امهية كب ة ل ضامن تكيفها ق ااتواال الناضجة وامل  Johnson 79 : 2003ت كل امهية كب ة ل

et al( اما . )( اما . )Yuqiong . 2013 : 27   تةاتيجية  ا تطوير وتهزيز ( ف ة ان املرواة ااتعععةاتيجية  ا تطوير وتهزيز ( ف ة ان املرواة اا

ست بل من اجل املوارد ااتععةاتيجية واامكاايات الديناميكية بطري ة فاس ة ق ااارض واملسععت بل من اجل  تةاتيجية واامكاايات الديناميكية بطري ة فاس ة ق ااارض وامل املوارد اا

 دسظ كفاتة وادرة املنظنة ست التكيل ل ت ي  . دسظ كفاتة وادرة املنظنة ست التكيل ل ت ي  . 

( ان املرواة ااتةاتيجية  ثل ادرة املنظنة ست التكيل مع ( ان املرواة ااتةاتيجية  ثل ادرة املنظنة ست التكيل مع schneider    5-4 : 2014وبظ )وبظ )

رسسة ل تطورات من خ ل تهديل املت  ات ق بيئتها  ا يوفر  ا ال درة ست ااتعععتجابة برسعععسة ل تطورات من خ ل تهديل  تتجابة ب املت  ات ق بيئتها  ا يوفر  ا ال درة ست اا

كدل ) ما ا ها . و اا  ها واتعععةاتيجيت كدل )خطط ما ا ها . و اا  تةاتيجيت ها وا اة Radomska    19 : 2015خطط بار ان املرو باست اة (  بار ان املرو باست  )

سن  ل ننظامت ااااتعععةاتيجية  ا خا عععية تسعععن  ل ننظامت اا تةاتيجية  ا خا ية ت تتهداد ل ت  ات ق بيئتها وادرهتا ست تعععتهداد ل ت  ات ق بيئتها وادرهتا ست اا

 التكيل . التكيل . 

ض  )واوضعع  ) تتجابتها ( ان املرواة ااتععةاتيجية ل ننظنة ا ترتبط باتععتجابتها  Brozovic    6 : 2016 واو تةاتيجية ل ننظنة ا ترتبط با ( ان املرواة اا

ل ت ي ات الي ديل ق بيئة ااسامل ف ط ولكن ايضًا ااب يتها ست اناجة وت كيل ودويل ل ت ي ات الي ديل ق بيئة ااسامل ف ط ولكن ايضًا ااب يتها ست اناجة وت كيل ودويل 

 بيئتها خ ل ايادة الت ي  . بيئتها خ ل ايادة الت ي  . 

تتخدام ( ان املرواة ااتععةاتيجية  ثل ااتععتخدام Miroshnychenko et al    2 : 2020 ويؤكد )ويؤكد ) تةاتيجية  ثل اا ( ان املرواة اا

تايس املرن ل نوارد بام يهزز امليزة التنافسععية ق ااتععواال املضععطربة . و اا فان املفهوم ااتععايس  ضطربة . و اا فان املفهوم اا تواال امل سية ق اا املرن ل نوارد بام يهزز امليزة التناف

ساسد املنظنة ق د يق امليزة ل نرواة ااتعععةاتيجية  و درجات اارية لهنل ااشعععيات بام يسعععاسد املنظنة ق د يق امليزة  شيات بام ي تةاتيجية  و درجات اارية لهنل اا ل نرواة اا

 ..((Bokhari et al  854854ع ع   20202020و ميدر من ميادر اخليارات ااتةاتيجية ) و ميدر من ميادر اخليارات ااتةاتيجية ) التنافسية و التنافسية و 
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 ابعاد املرونة االسرتاتيجية ابعاد املرونة االسرتاتيجية   --22

رواة ااتتجابية رواة ااتتجابية ( ان امل( ان امل Fan et al 189 : 2013املرواة ااتتجابية )التفاس ية( ع يرة ) املرواة ااتتجابية )التفاس ية( ع يرة )   --أأ

ضً  سن )التفاس ية( هتتم بكيفية تفاسل وتكيل املنظنة مع البيئة  فضععً  سن  ستوجص التاث  الاي يسععتوجص )التفاس ية( هتتم بكيفية تفاسل وتكيل املنظنة مع البيئة  ف التاث  الاي ي

ستفيد من الفرص التا اسادة ا يك ة وتسععتطيع املنظنة ااتععتجابة ل ت  ات وينكن  ا ان تسععتفيد من الفرص التا  تتجابة ل ت  ات وينكن  ا ان ت ستطيع املنظنة اا اسادة ا يك ة وت

ضامن اجل ضععامن ااه من ااه من ( ( Eryesil et al  3470 : 2015 ) )    يىل يرة    يىل يرة خت ق من جرات الت ي اتخت ق من جرات الت ي ات اجل 

رسيهة ل ت ي ات التا دب ات املنظامت ست ايد ااياة يتوجص س يها ااتعععتجابة الرسعععيهة ل ت ي ات التا د تتجابة ال دث ق دث ق ب ات املنظامت ست ايد ااياة يتوجص س يها اا

با داث ومرا ل ينكن ان تركز املنظنة  ما يتا ق  بًا  غال فان الت ي   ية وق ظل ذلك  با داث ومرا ل ينكن ان تركز املنظنة البيئ ما يتا ق  بًا  غال فان الت ي   ية وق ظل ذلك  البيئ

تايس ست التكيل مع املت  ات البيئية . وس يه فان املنظنة تتفاسل مع املت  ات ب عععكل اتعععايس ست التكيل مع املت  ات البيئية . وس يه فان املنظنة تتفاسل مع املت  ات  ب كل ا

ضل ) البيئيععة لتا يق ال ععايععات ااععاليععة واملسعععت ب يععة املتواهععة ب عععكععل افضعععععل )  كل اف هة ب  ية املتوا ست ب  ية وامل اال يات ا ية لتا يق ال ا  3 : 2020 البيئ

Miroshnychenko et al   .) .) 

تتبااية  و اتباع  ب ذات  فات ابتكارية تعععتبااية ع ان اتعععةاتيجية ااتعععتبااية  و اتباع  ب ذات  عععفات ابتكارية املرواة اااملرواة اا  --بب تةاتيجية اا تتبااية ع ان ا

تتبااية اجراتات رسيهة ت وم نا يتناتععص مع املت  ات املايطة . و ثل ااتععةاتيجيات ااتععتبااية اجراتات رسيهة ت وم نا  تةاتيجيات اا تص مع املت  ات املايطة . و ثل اا يتنا

   ( .( .  Fay    73 : 2012 املنظنة من اجل ااتناص الفرص التا هتدا اد دسظ اادات ) املنظنة من اجل ااتناص الفرص التا هتدا اد دسظ اادات ) 

( ان البيئات املت  ة اد تهنل املامرتات التنظينية ال االنة ست ( ان البيئات املت  ة اد تهنل املامرتات التنظينية ال االنة ست  Fan et al 2013 واوض  ) واوض  ) 

جة اد  اا فاجئة .  ا يؤكد ا ادرة املنظنة ست التكيل مع املت  ات الكب ة وامل اد من  جة اد ا اا فاجئة .  ا يؤكد ا ادرة املنظنة ست التكيل مع املت  ات الكب ة وامل اد من  ا

تطوير تكنولوجيا جديدة وت ي  ا يكل ااايل ل ننظنة ندا خ ق فر ة بيئية جديدة . تطوير تكنولوجيا جديدة وت ي  ا يكل ااايل ل ننظنة ندا خ ق فر ععععة بيئية جديدة . 

يلوييعععل تتبااية  ثل ال درة ست خ ق  ( ان املرواة ااتعععتبااية  ثل ال درة ست خ ق  Eryesil et al   2015 : 3470) )   وي  ( ان املرواة اا

 الفرص وااتنا ها وان تكون جا زة ومستهدة ل ظروا البيئية املت  ة . الفرص وااتنا ها وان تكون جا زة ومستهدة ل ظروا البيئية املت  ة . 
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 املحور الثاين/ اجلانب العميل

 الوصف االحصائي لعينة الدراسة وفق املتغريات الديموغرافية

 فرد. 401الص الهينة البالغ سدد ا ( و ل خليا4يوض  اادول رام )

 
  SPSS V.24خمرجات برنامج 

سبة  سبة يتض  من اادول أس ل ان الهينة كااي بن من ااااث. من ااااث.   %%22742274من الاكور و من الاكور و   %%55715571يتض  من اادول أس ل ان الهينة كااي بن

سبة ق  ظ كان ااا عع ظ ست املاجسععت  بنسععبة  ست  بن سبة والدكتورال بنسععبة   %%85748574ق  ظ كان ااا  ظ ست املاج . كان من . كان من %%92749274والدكتورال بن

سبتعععنة( األكثر بنسعععب4040اد اد   99ذوي فئة اخلربة )من ذوي فئة اخلربة )من  تنة( تعععنة( 4444اد اد   4444ت يها فئة )من ت يها فئة )من   %%89748974ة ة تنة( األكثر بن

سبة بنسعععبة  سبة . اما فيام امص ال  ص اله نا فان اسعععبة %%21732173بن تتاذ وب  ص أتعععتاذ و  %%23732373. اما فيام امص ال  ص اله نا فان ا   %%25712571ب  ص أ

ب  ص ب  ص   %%179179ب  ص مدرس و ب  ص مدرس و   44714471ب  ص أتتاذ م ار  و ب  ص أتتاذ م ار  و   %%43784378ب  ص أتتاذ مساسد و ب  ص أتتاذ مساسد و 

 مساسد مدرس.مساسد مدرس.

 صدق وثبات املقاييسصدق وثبات املقاييس

ملت  ات الث ثة  تم ق البداية اجرات ملت  ات الث ثة  تم ق البداية اجرات ل رض التاكد  دال ااتساال الداخيل وثبات م اييد ال رض التاكد  دال ااتساال الداخيل وثبات م اييد ا

بار  بار اخت كل ف رة   Corrected Item-Total Correlationاخت باط  تاكد من درجة ارت كل ف رة ل رض ال باط  تاكد من درجة ارت ل رض ال

تتبهاد الف رات ذات اارتباط األال من بامجايل ف رات امل ياس.  يىل يتم اتعععتبهاد الف رات ذات اارتباط األال من  وايب ات وايب ات   0.40بامجايل ف رات امل ياس.  يىل يتم ا

م الفا كرواباخ ل رض اختبار م الفا كرواباخ ل رض اختبار ست الف رات التا تتجاوز ال ينة اس ل. كام تم ااستامد ست ايست الف رات التا تتجاوز ال ينة اس ل. كام تم ااستامد ست اي
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ع الثبات التا تكون م بولة ا يعععااليا سند جتاوز اينتهام الععععععع  يااليا سند جتاوز اينتهام ال (. (. Pallant   2011:100))  0.70الثبات التا تكون م بولة ا 

 ( يوض  النتاالب التا تم التو ل اليهاع( يوض  النتاالب التا تم التو ل اليهاع22اادول رام )اادول رام )

 
ع من خ ل النتاالب الظا رة ق اادول يتبظ ان مجيع الف رات جتاوزت ايم ارتباطها العععع    0.40من خ ل النتاالب الظا رة ق اادول يتبظ ان مجيع الف رات جتاوزت ايم ارتباطها ال

ما فيام امص  ما فيام امص وبام يؤكد ست ايب ات ست مجيع الف رات ضعععنن م اييد املت  ات الث ثة. ا ضنن م اييد املت  ات الث ثة. ا وبام يؤكد ست ايب ات ست مجيع الف رات 

ستوة م بول وجيد جدا بام ينكننا التهويل ست النتاالب التا الثبات فان ايم الثبات كااي بنسععتوة م بول وجيد جدا بام ينكننا التهويل ست النتاالب التا  الثبات فان ايم الثبات كااي بن

 تم اايول س يها ق اي يات الو فا وااتتدايل.تم اايول س يها ق اي يات الو فا وااتتدايل.

ساب اينة سامل   يتم  سععععاب اينة سامل multicollinearity نا   اجة ل تاكد من سدم وجود م ك ة  نا   اجة ل تاكد من سدم وجود م عععك ة    يتم  

ضخم التباين )تضععخم التباين ) ع (. ب ععكل سام  ت عع  ال ينة األال من العععععع VIFت إد سدم وجود م ك ة إد سدم وجود م ععك ة   88(. ب كل سام  ت   ال ينة األال من ال

سيطة )اارتباط اخلطا ق ق النامذج البسعععيطة ) ( يبظ النتاالب ( يبظ النتاالب 88(. اادول رام )(. اادول رام )Graham   2003اارتباط اخلطا ق ق النامذج الب

 التا تم اايول س يهاعالتا تم اايول س يهاع
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 (: اختبار مشكلة االرتباط اخلطي3جدول رقم )

 Tolerance VIF المتغير

 2.317 759. اليقضة االستراتيجية

 2.440 695. المرونة االستراتيجية

  SPSS V.24خمرجات برنامج 

ست ل والتفاسيل.  ست ل والتفاسيل. النتاالب أس ل ت   اد سدم وجود م ك ة اارتباط اخلطا بظ املت  ين امل النتاالب أس ل ت   اد سدم وجود م ك ة اارتباط اخلطا بظ املت  ين امل

يات املتنث ة وناا تعععنندععع ادما ق اخلطوات األخرة من اي يعععات املتنث ة  د ادما ق اخلطوات األخرة من اي  تنن يات الو فا باا يعععات الو عععفا وناا  باا 

 وااتتدايل.وااتتدايل.

 اإلحصاء الوصفي للمتغريات ومعامل االرتباطاإلحصاء الوصفي للمتغريات ومعامل االرتباط

تة اتععتخدمنا الوتععط ااسععايب وااااراا املهياري ل رض و ععل اتععتجابات سينة الدراتععة  تتجابات سينة الدرا سايب وااااراا املهياري ل رض و ل ا تط اا تتخدمنا الو ا

سية. النتاالب ق اادول رام ) سية. النتاالب ق اادول رام )جتال مت  ات الدراتة الرالي ( ت   اد ان األوتاط ااسابية ( ت   اد ان األوتاط ااسابية 11جتال مت  ات الدراتة الرالي

كام ان ايم ااااراا املهياري كااي منخفضة وبام ي   كام ان ايم ااااراا املهياري كااي منخفضة وبام ي   كااي ق  دود ومستوة متوتط  كااي ق  دود ومستوة متوتط  

اد ت تي ا يل ل بيااات. اما مهامل اارتباط بظ املت  ات الث ثة كااي اغ بها ذات ارتباط اد ت تي ا يل ل بيااات. اما مهامل اارتباط بظ املت  ات الث ثة كااي اغ بها ذات ارتباط 

ستوة دالة مهنوية إ ايب متوتعععط اد اوي وبنسعععتوة دالة مهنوية  تط اد اوي وبن ضيات و اا ي دم دسام اوليا لفرضعععيات   0.01إ ايب متو و اا ي دم دسام اوليا لفر

 الدراتة.الدراتة.

 
 اختبار الفرضياتاختبار الفرضيات

سار فرضعععيات تم اتعععتخدام د يل املسعععار ل رض اختبار الل رض اختبار ال تتخدام د يل امل ضيات تم ا ل رض التاكد من ل رض التاكد من   Path analysisفر

ضية سندما تتجاوز اينة فرضععيات التاث  املبارشة وغ  املبارشة.  يىل يتم ابول الفرضععية سندما تتجاوز اينة  ضيات التاث  املبارشة وغ  املبارشة.  يىل يتم ابول الفر   .C.Rفر

نة  ثل اي نة )التا   ثل اي ادار(   t)التا   يل ااا ادار( ق د  يل ااا نة   1.96±ق د  جاوز اي نة وان ا تت جاوز اي ية   Pوان ا تت ثل مهنو ية )التا   ثل مهنو )التا  

 ( يوض  النتاالب التا تم التو ل اليها.( يوض  النتاالب التا تم التو ل اليها.44)). اادول رام . اادول رام 0.05ااختبار( الع ااختبار( الع 
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 (: اختبار الفرضيات1شكل رقم )
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 Amos V.24خمرجات برنامج 

 ( يتبظ لنا اايتع( يتبظ لنا اايتع44( وال كل رام )( وال كل رام )44ست ما  و موض  ق اادول رام )ست ما  و موض  ق اادول رام )بنات بنات 

تةاتيجية ق اااجراا وجود تاث  إ ايب ومبارش وذو دالة مهنوية وا يععاالية ل ي ظة ااتععةاتيجية ق اااجراا  .1 ياالية ل ي ظة اا وجود تاث  إ ايب ومبارش وذو دالة مهنوية وا 

 (.(.P < 0.01ااتةاتيجا سند مستوة دالة مهنوية )ااتةاتيجا سند مستوة دالة مهنوية )

تةاتيجية ق املرواة وجود تاث  إ ايب ومبارش وذو دالة مهنوية وا يععععاالية ل ي ظة ااتعععةاتيجية ق املرواة  .2 ياالية ل ي ظة اا وجود تاث  إ ايب ومبارش وذو دالة مهنوية وا 

 (.(.P < 0.01ااتةاتيجية سند مستوة دالة مهنوية )ااتةاتيجية سند مستوة دالة مهنوية )

تةاتيجية ق اااوجود تاث  إ ايب ومبارش وذو دالة مهنوية وا يععاالية املرواة ااتععةاتيجية ق ااا .3 ياالية املرواة اا جراا جراا وجود تاث  إ ايب ومبارش وذو دالة مهنوية وا 

 (.(.P < 0.01ااتةاتيجا سند مستوة دالة مهنوية )ااتةاتيجا سند مستوة دالة مهنوية )

تةاتيجية وجود دور م طل ا ايب جزالا ل نرواة ااتعععةاتيجية ق س اة تاث  الي ظة ااتعععةاتيجية  .4 تةاتيجية ق س اة تاث  الي ظة اا وجود دور م طل ا ايب جزالا ل نرواة اا

 (. (. P < 0.01ق اااجراا ااتةاتيجا سند مستوة دالة مهنوية )ق اااجراا ااتةاتيجا سند مستوة دالة مهنوية )

تأي ان الي ظة ااتعععةاتيجية تؤثر ب عععكل غ  مبارش ق اااجراا ااتععع .5 تةاتيجية تؤثر ب كل غ  مبارش ق اااجراا اا ةاتيجا من خ ل ةاتيجا من خ ل أي ان الي ظة اا

ضية األود التا ت   اد تاث  الدور امل طل ل نرواة ااتعععةاتيجية )وذلك ل بول الفرضعععية األود التا ت ععع  اد تاث   تةاتيجية )وذلك ل بول الفر الدور امل طل ل نرواة اا

 املت   املست ل الي ظة ااتةاتيجية ق املت   التابع اااجراا ااتةاتيجا(.املت   املست ل الي ظة ااتةاتيجية ق املت   التابع اااجراا ااتةاتيجا(.

 املحور الثالث

 االستنتاجات والتوصيات

 أواع ااتتنتاجاتعأواع ااتتنتاجاتع

 ااتتنتاجات التا تم التو ل اليهاعااتتنتاجات التا تم التو ل اليهاعيتضنن  اا املاور سرضا ا م يتضنن  اا املاور سرضا ا م 

تهددت مفا يم الي ظة ااتةاتيجية باسص وجهة اظر الكتاب وذلك ألمهتها ست مستوة تهددت مفا يم الي ظة ااتةاتيجية باسص وجهة اظر الكتاب وذلك ألمهتها ست مستوة  .1

تةاتيجية  ثل املؤتعععسعععة اا ا م اتف وا ست ان الي ظة ااتعععةاتيجية  ثل  سة اا ا م اتف وا ست ان الي ظة اا ت تت هار ااتعععت عععهار سن طريق سن طريق الرادار الرادار املؤ اا

 ا.ا.ملخاطر املرتبطة نملخاطر املرتبطة نااق البيئة املايطة وت دير ق البيئة املايطة وت دير   املتهددةاملتهددةبالتطورات بالتطورات 

يات ايدارة  .2 اة ق ادب نة التا  ا مكا هد ااااراا ااتعععةاتيجا من املوضعععوسات امله يات ايدارة ي اة ق ادب نة التا  ا مكا ضوسات امله تةاتيجا من املو هد ااااراا اا ي

تةاتيجية وينثل ااتعععةاتيجية وينثل  تبة ملواكبة ااتعععاليص والطرال التا توضععع  ااتعععةاتيجيات املناتعععبة ملواكبة اا تةاتيجيات املنا ض  اا تاليص والطرال التا تو اا

 مت  ة.مت  ة.  ااجتا ات ااالية واملست ب ية ق ظل بيئة تنافسيةااجتا ات ااالية واملست ب ية ق ظل بيئة تنافسية

يال ما بظ ثل املرواة ااتعععةاتيجية حمور اتيععععال ما بظ .3 تةاتيجية حمور ات  مت  ات الباىل وذلك ملا  ا من أمهية ق  مت  ات الباىل وذلك ملا  ا من أمهية ق  ثل املرواة اا

اة اله اععة بظ املسعععت ععل والتععابع وكععالععك جتت ق كتععابععات البععا ثظ  ول مفهوم املرواععة  با ثظ  ول مفهوم املرو بات ال تا لك جتت ق ك كا تابع و ست ل وال اة بظ امل اله 
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تةاتيجية الاي ينثل ااتعععةاتيجية الاي ينثل  تواال ااتعععتخدام املرن ل نوارد بام يهزز امليزة التنافسعععية ق ااتعععواال اا سية ق اا تتخدام املرن ل نوارد بام يهزز امليزة التناف اا

 ..املضطربةاملضطربة

مرتفع ما ي   اد ان  اا املت    از ست مرتفع ما ي   اد ان  اا املت    از ست   ةة  ق مت   الي ظة ااتةاتيجية مستوة اتتجاب  ق مت   الي ظة ااتةاتيجية مستوة اتتجاب .4

ستوة جيد اد ست درجة أمهية مرتفهة  سععص إجابات افراد الهينة و ال النتاالب تدل ست مسععتوة جيد اد  سص إجابات افراد الهينة و ال النتاالب تدل ست م ست درجة أمهية مرتفهة  

  د ما ق املنظنة املباوثة. د ما ق املنظنة املباوثة.

تةاتيجيتبايني ابهاد الي ظة ااتععةاتيجية واملرواة ااتععةاتيجي .5 تةاتيجية واملرواة اا ق مدا توافر ا بااامهات اا  ية ق مدا توافر ا بااامهات اا  ية   ةةتبايني ابهاد الي ظة اا

 ينة الباىل.ينة الباىل.ق حمافظة البرصة سق حمافظة البرصة س

رصة ق ااتهاج اكد افراد سينة الباىل ااه ومن خ ل توتعععع ادارت ااامهات اا  ية بالبرصعععة ق ااتهاج  .6 تع ادارت ااامهات اا  ية بالب اكد افراد سينة الباىل ااه ومن خ ل تو

ضهيل من الي ظة ااتععةاتيجية وتطبي ها ق مهام واا ععطة املؤتععسععة تععيؤدي اد ااد و تضععهيل من  تيؤدي اد ااد و ت سة  ت تةاتيجية وتطبي ها ق مهام واا طة املؤ الي ظة اا

 ااااراا ااتةاتيجا بوجود املرواة ااتةاتيجية.ااااراا ااتةاتيجا بوجود املرواة ااتةاتيجية.

ستوة سايلأمهية  تع ااامهات اا  ية بنسعععتوة سايل .7 تةاتيجية ملا  ا من دور كب  ق  من املرواة ااتعععةاتيجية ملا  ا من دور كب  ق أمهية  تع ااامهات اا  ية بن  من املرواة اا

 سنل اله اة من بظ الي ظة ااتةاتيجية ل اد من ااااراا ااتةاتيجا.سنل اله اة من بظ الي ظة ااتةاتيجية ل اد من ااااراا ااتةاتيجا.

 ثانيا : التوصيات:

 اتتنادا ملا تم سرضه من اتتنتاجات ا ةح التو يات التاليةعاتتنادا ملا تم سرضه من اتتنتاجات ا ةح التو يات التاليةع

لدة ااامهات اا  ية لدة ااامهات اا  ية   تهزيز ودسم املستوة املتا ق من الي ظة ااتةاتيجية بكافة ابهاد اتهزيز ودسم املستوة املتا ق من الي ظة ااتةاتيجية بكافة ابهاد ا .1

تة  اا املت   بابهادل من اجل سينة الباىل سن طريق  ىل إدارات ااامهات لتهزيز  ارتععععة  اا املت   بابهادل من اجل  سينة الباىل سن طريق  ىل إدارات ااامهات لتهزيز  ار

 تا يل  اا التفك  ق املؤتسة ويتم ذلك سن طريقعتا يل  اا التفك  ق املؤتسة ويتم ذلك سن طريقع

جل د يق أ. أ.  ظة ااتعععةاتيجية من ا يات املرتكزة ست الي  هارات وال اب  ية امل جل د يق رضورة تنن تةاتيجية من ا ظة اا يات املرتكزة ست الي  هارات وال اب  ية امل رضورة تنن

 لبيئة املت  ة بكفاتة.لبيئة املت  ة بكفاتة.ميال  املؤتسة والتهامل مع اميال  املؤتسة والتهامل مع ا

ضامظ إسادة النظر بالربامب التدريبية لت عععنل مسعععت ب  التدريص ست فهم ومهرفة مضعععامظ ب.ب. ست ب  التدريص ست فهم ومهرفة م إسادة النظر بالربامب التدريبية لت نل م

 الي ظة ااتةاتيجية لتوضياها ست كافة املستويات ااتةاتيجية داخل املنظنة.الي ظة ااتةاتيجية لتوضياها ست كافة املستويات ااتةاتيجية داخل املنظنة.

طباسة ف كسات وارشات إس اية توض  أمهية اااتبال اد اااجراا ااتةاتيجا وتهزيز طباسة ف كسات وارشات إس اية توض  أمهية اااتبال اد اااجراا ااتةاتيجا وتهزيز  .2

 ضامظ الي ظة ااتةاتيجية واملرواة ااتةاتيجية ق كافة مستويات املؤتسة.ضامظ الي ظة ااتةاتيجية واملرواة ااتةاتيجية ق كافة مستويات املؤتسة.مم

تةاتيجية و ىل ااامهات اا  ية ق املاافظة التوجه اد  عععياغة مدواات ل ي ظة ااتعععةاتيجية و ىل ااامهات اا  ية ق املاافظة  .3 التوجه اد  ياغة مدواات ل ي ظة اا

 الهنل ست مضامينها ملواجهة البيئة املضطربة.الهنل ست مضامينها ملواجهة البيئة املضطربة.
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  التطويريةالتطويرية تاتتاتراراوالدوالد اابااثاابااث ألسدادألسداد ايدارةايدارة جمالجمال قق ااختيا يظااختيا يظ رباترباتباخلباخل ااتتهااةااتتهااة .4

تةاتيجيةبالي ظة ااتععةاتيجية واملرواة ااتععةاتيجية  تتهنقتتهنق التاالتا تةاتيجية واملرواة اا  التاالتا النظريةالنظرية املهرفةاملهرفة منمن واافادةواافادة بالي ظة اا

 .ذاتياذاتيا  ات اتباملت باملت  يتهنقيتهنق بامبام مفيدةمفيدة ميداايةميدااية مهرفةمهرفة اداد ي هاي هاودوودو ااختيا يظااختيا يظ ها  ها حينحين

ضياتالفرضعععيات اختباراختبار اتاالباتاالب معمع تواف اً تواف اً  .5 ااامهات ااامهات  قق ه ياه ياالال اادارةاادارة تويلتويل انان ال وريال عععوري ننننفف الفر

تةاتيجية اا  ية ق حمافظة البرصعععة أمهية اكرب ل دور امل طل ل نرواة ااتعععةاتيجية  رصة أمهية اكرب ل دور امل طل ل نرواة اا   بظبظ اله اةاله اة ققاا  ية ق حمافظة الب

 ابهادابهاد تطبيقتطبيق تتسس الةكيزالةكيز طريقطريق سنسن تهزيزلتهزيزلااتةاتيجا وااتةاتيجا و  ااالي ظة ااتةاتيجية واااجراالي ظة ااتةاتيجية واااجرا

تةاتيجية ي ظة ااتعععةاتيجية الال ستوةمسعععتوةااد من ااد من  قق سمسعععمتتتت تواتعععوا التاالتا ميدااياً ميدااياً ي ظة اا اااجراا اااجراا   تاث تاث  م

 ااتةاتيجا.ااتةاتيجا.
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::مقدمةمقدمة

صاالية عاصجت ماالصنننةامة مكابة زا يف  م مة اة التةةاة اصاتصننناالية عاصجت ماحتتل حتتل    صةامة مكابة زا يف  م مة اة التةةاة اصات ة م خمت ف ز دان العامل ة م خمت ف ز دان العامل ال

صةامات الدعائاة من اهم الةاميالةامي ساهم ال صةامات الدعائاة من اهمعت ساهم ال صاالية الاخل الب د  عت صةامات اصات صاالية الاخل الب دال صةامات اصات شك   ال شك مما ص  مما ص 

صةامات الدعائاة هدف ا امت   فاه ان االا   الرشننتات الصننةاماة اةسننااة العامة زلصاا الصننةامات الدعائاة هدف ا امت    سااة العامة زلصاا ال صةاماة اة رشتات ال فاه ان االا   ال

عمن ابخفاض تكالاف عمن ابخفاض تكالاف   هلائ ة من خ ل تسويق مةتوجاهتا هلائ ة من خ ل تسويق مةتوجاهتا رياال  عجةي اص زاح ارياال  عجةي اص زاح االصدا   عالالصدا   عال

صاال  عزالتان من اةةكن الهياال  م  توف  التصنننةال ت ك السننن ل مما يهيد همو الةةو اصاتصننناال  عزالتان من اةةكن الهياال  م  توف   س ل مما يهيد همو الةةو اصات صةال ت ك ال الت

صاف فائا العةل عزالتان فأن التصنةال تفال زامتصناف فائا العةل   ب العةل عالتوظاف م هما اةجال ب العةل عالتوظاف م هما اةجال ط ط  صةال تفال زامت عزالتان فأن الت

ااجات اةح اة ل س ل عاةةتجات ااجات اةح اة ل س ل عاةةتجات ت  ي بي اصبتاج الصةامي اصحتت  ي بي اصبتاج الصةامي اصحت  ت ك الدعلت ك الدعلم ااتصااليات م ااتصااليات 

 مما يهيد م حتسني اةاهان التجا  . مما يهيد م حتسني اةاهان التجا  . 

 اةاهان التجا  اةاهان التجا   لوا الات ،الصاال ات ،الصةامات الدعائاة،لوا الات ،الصاال ات ،الصةامات الدعائاة،اا  :الكلامت املفتاحيةالكلامت املفتاحية
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 املبحث االول

 ةاوال  منهجية الدراس

 مشكلة الدراسة:مشكلة الدراسة:

سبال ل ب دان اةخت فةتعد الصنننةامة السنننبال ل ب دان اةخت فة صةامة ال ستوا الرفاهاة ل تلدم اصاتصننناال  ع فل مسنننتوا الرفاهاة   تعد ال صاال  ع فل م ل تلدم اصات

شك ة البصالة عاةعاشنناة عتتهايد اااة اصاا الصننةامة الدعائاة م العرار ب راف لتفاام مشننك ة البصالة  صةامة الدعائاة م العرار ب راف لتفاام م شاة عتتهايد اااة اصاا ال عاةعا

شباب عاخلرجيني  سة لتوف  فرف مةل صستاعاب اصمداال اةتهايد  من ال شباب عاخلرجيني عاحلاجة اةا سة لتوف  فرف مةل صستاعاب اصمداال اةتهايد  من ال عاحلاجة اةا

ت  اثرت ت  اثرت  دو العراردو العرارمن ت اات الصادلة عالصب بتاجة الةةو السكاين الكب  الم  يش من ت اات الصادلة عالصب بتاجة الةةو السكاين الكب  الم  يش 

 س باف عا الات عالصاال ات ل صةامات الدعائاة م  اةاهان التجا   العرااي.س باف عا الات عالصاال ات ل صةامات الدعائاة م  اةاهان التجا   العرااي.

 أهداف الدراسة:أهداف الدراسة:

 هدفت الد اسة إىل:هدفت الد اسة إىل:  

صاال ات التعرف م  حت ال زني اةاهان التجا   العرااي تةتغ  تازل ل وا الات عالصنننناال ات  التعرف م  حت ال زني اةاهان التجا   العرااي تةتغ  تازل ل وا الات عال

 اصبحدا  .اصبحدا  .ل صةامات الدعائاة تةتغ  مستلل عذلك زاستخدام بةوذج ل صةامات الدعائاة تةتغ  مستلل عذلك زاستخدام بةوذج 

 أمهية الدراسة:أمهية الدراسة:

صاال اللومي ب راف ل دع  اهلام الم  تواليه م تولاد تأيت أااة همو الد اسننننة م اصاتصنننناال اللومي ب راف ل دع  اهلام الم  تواليه م تولاد  سة م اصات تأيت أااة همو الد ا

صاالية م عالتةةاة اصاتصنننناالية م   الةاتج اةحيل عالدخل عخ ق فرف مةل عالفل مة اة الةةوالةاتج اةحيل عالدخل عخ ق فرف مةل عالفل مة اة الةةو عالتةةاة اصات

صةامةعمن هةا تربيف اااة همو اعمن هةا تربيف اااة همو ا  اةجتةلاةجتةل سة صهت م ا زلصاا ال صةامةلد ا سة صهت م ا زلصاا ال هم هم أأالم  يعد من الم  يعد من   لد ا

صاال ات موا ال المم اصاتصنننناال اللومي عال تاه م  اسنننتخدام أثر الوا الات عالصنننناال ات  ستخدام أثر الوا الات عال صاال اللومي عال تاه م  ا موا ال المم اصات

صةامات الدعال صنننةامات الدعا ص ت اىل ارا ات من اةةكن عتوصننن ت اىل ارا ات من اةةكن   ئاة م  اةاهان التجا   العراايئاة م  اةاهان التجا   العراايل  عتو

 صةامة اللرا  عاة تةني زلضايا الصةامة من اجل الة وض زالب د.صةامة اللرا  عاة تةني زلضايا الصةامة من اجل الة وض زالب د.

 فرضية الدراسة: فرضية الدراسة: 

سة زةاءف  ضاة الد ا صااغة فر سة زةاءف للد تم  ضاة الد ا صااغة فر ضاة للد تم  صاغة العدماة ل فر سة زال شك ة الد ا ضاة م  م صاغة العدماة ل فر سة زال شك ة الد ا م  م

 الرئاساة: الرئاساة: 
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Ho   ستوا الدصلة م  ان اثر الوا الات ص يوجد أثر ذع الصلة إحصننننائاة مةد مسنننتوا الدصلة م  ان اثر الوا الات صائاة مةد م ص يوجد أثر ذع الصلة إح

  اةاهان التجا   العرااي.  اةاهان التجا   العرااي. عالصاال ات  ل صةامات الدعائاة م عالصاال ات  ل صةامات الدعائاة م 

 

 املبحث الثاين

 اإلطار النظري

 الصناعات الدوائية وارداتاوال : 

الب الان الةاةاة التي امتةالت سااسات لتشجال الصاال ات الب الان الةاةاة التي امتةالت سااسات لتشجال الصاال ات أظ  ت تجا ب أظ  ت تجا ب 

ل ةةع ل ةةع ل ل بعصف ا است اتاجاة ل ةةع اصاتصاال  أن تةةاة الصاال ات تعف  عسائبعصف ا است اتاجاة ل ةةع اصاتصاال  أن تةةاة الصاال ات تعف  عسائ

سااسات اصستعاضة من  العا الات أع غا ها سااسات اصستعاضة من  العا الات أع غا ها   اصاتصاال  أس ا ةةا هيم اه  في إطااصاتصاال  أس ا ةةا هيم اه  في إطا

 28,2016 ).,,زكر زكر (ةن السااساتةن السااسات

بسااسة ت عاج الصاال ات ع كيفعا بسااسة ت عاج الصاال ات ع كيفعا عا تم اصاتصاالاعن بصع   ةتيفااال  عا تم اصاتصاالاعن بصع   ةتيفااال                

الوا الات الوا الات م اة اص تباط بان ةةع الصاال ات عالةةعم اة اص تباط بان ةةع الصاال ات عالةةعل ل ج عالهم م ى البحث عتح اج عالهم م ى البحث عتح ا

صاالية اصاتصنناالية  عش ح أسباب هذو الظاه  , عأج ات مال  ال اسات تج اباة لال اسة أث  عش ح أسباب هذو الظاه  , عأج ات مال  ال اسات تج اباة لال اسة أث  اصات

ةن ةن ، ، است اتاجاة التصالا  م ى ةةع ااتصاالات الب الان الةاةاة في جعاةب كثا   علذل است اتاجاة التصالا  م ى ةةع ااتصاالات الب الان الةاةاة في جعاةب كثا   علذل 

جيا  اجينننا  ن اكعن ل تصالا  أث ن اكعن ل تصالا  أث الةتعال أالةتعال أ عبالةسبة ل ةةع عبالةسبة ل ةةع    ةباش  م ى مة اة الةةعةباش  م ى مة اة الةةعا

 247,2011 ).،،يديدمبمب(م العجه اةانم العجه اةانإلى يفااال  إلى يفااال  عا الات عا الات تؤال  يفااال  التؤال  يفااال  ال، ت  ، ت  اصاتصاال اصاتصاال 

 الواردات والصادرات العراقية:الواردات والصادرات العراقية:خصائص خصائص ثانيًا: ثانيًا: 

صاال ات م  الوا الات عالصننناال ات هةا  ةجةعمة ةن الخصائف هةا  ةجةعمة ةن الخصائف     ىىالتي تعكس بعضعح ةستعالتي تعكس بعضعح ةستعم  الوا الات عال

 45,2002) .ل،ل،التالت(  عالتحالااتعالتحالاات    الخصائفالخصائف  هذاهذا  عةنعةن  اةان،اةان،  أالاءأالاء

 .ةلا ةة بالةعالصت العالةاةةلا ةة بالةعالصت العالةاةالعراااة العراااة اصةخفاض الحاال في ااةة الصاال ات اصةخفاض الحاال في ااةة الصاال ات 

ةن الخالةات ةن الخالةات  الوا الات الوا الات عجعال ةلف في ةسبة الصاال ات ةن البضائل إذ ةا اع ةت بةسبة عجعال ةلف في ةسبة الصاال ات ةن البضائل إذ ةا اع ةت بةسبة 

 .تبعافل ةعااا  الالعلاةتبعافل ةعااا  الالعلاة

 ةعالصتةعالصت، ، 09910991ااة، خاصة مةم سةة ااة، خاصة مةم سةة لعرالعراسج ت ةعالصت الةةع الةةخفضة ل صاال ات اسج ت ةعالصت الةةع الةةخفضة ل صاال ات ا
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تةةاة ةةعس باة جالا تةةاة ةةعس باة جالا   للسج ت أغ باة العالم ةعالصت ةةع ة تفعة في ةجاسج ت أغ باة العالم ةعالصت ةةع ة تفعة في ةجا،،عفي العات ةفسهعفي العات ةفسه

 الصاال ات.الصاال ات.

اة عا الات العراااننة التذبذب بان صععال عهبعط ااةة الالتذبذب بان صععال عهبعط ااةة ال التي تتيفااال في مالال ةن السةعات ثم التي تتيفااال في مالال ةن السةعات ثم عا الات العراا

اال   الصاال ات  العطةاة اال   الصاال ات  العطةاة  يفايفالعرااي  لعرااي  اتط ب  اصاتصاال  ااتط ب  اصاتصاال  اذلك ذلك .  .  ىىفي  السةعات  األخ في  السةعات  األخ ايفالاالت ايفالاالت 

 ةتلطل.ةتلطل.ل ل ةستة  علاس بشكةستة  علاس بشكل ل عتطعا ها بشكعتطعا ها بشك

ةةا له آثا  س باة م ى ةةا له آثا  س باة م ى ، ، خاصة في السةعات األخا  خاصة في السةعات األخا  ، ، العجيف الةيفةن في الةايفان التجا  العجيف الةيفةن في الةايفان التجا  

 لعرااي.لعرااي.ةايفان الةالفعمات اةايفان الةالفعمات ا

سب اصسوار عصاال اته ةعج ة لألسعار الع باة. عصاال اته ةعج ة لألسعار الع باة. لعراااة لعراااة العالاال ةن ةةتجات االعالاال ةن ةةتجات ا سب اصسوار ف ي ص تةا ف ي ص تةا

 العاةاةالعاةاة

ته، هي عالةفط عمشنننتلنناتننه، هي ت الفعسفات ت الفعسفات ةةتجاةةتجا لا شت ضعافة ةن حاث ضعافة ةن حاث  لعرار لعرار ةعظم صاال ات اةعظم صاال ات اعالةفط عم

التي التي لعراااة لعراااة إلى السعار غا  الع باة. عةن شأن ذل  أن ا الال الصاال ات اإلى السعار غا  الع باة. عةن شأن ذل  أن ا الال الصاال ات ال ل إةكاةاة العصعإةكاةاة العصع

 يكاال فلط الةفط.يكاال فلط الةفط.ت كيف صاال ات ا عةةتجات ام ى األسعار الع باة الالعلاةت كيف صاال ات ا عةةتجات ام ى األسعار الع باة الالعلاة

 جيةجيةالخارالخار  العراقالعراق  المؤثرة على تجارةالمؤثرة على تجارةل ل العوامالعوامثالثًا: ثالثًا: 

العيفا   إلى أن الصاال ات العيفا   إلى أن الصاال ات لعراااة لعراااة أعجيفت عيفا   عالتجا   العلبات التي تعاجه الصاال ات اأعجيفت عيفا   عالتجا   العلبات التي تعاجه الصاال ات ا

 : : ةخت فة أهة اةخت فة أهة ال ل تتأث  بعال  معاةتتأث  بعال  معاةلعرار لعرار الخا جاة لالخا جاة ل

 عدم االستقرار السيايسعدم االستقرار السيايس .1

يران ايننران عسع اا ععسع اا عل ل الةجاع   ةثالةجاع   ةثل ل حالة ةن مالم اصستل ا  في الالعحالة ةن مالم اصستل ا  في الالع إغ ر الحالعال أةام إغ ر الحالعال أةام ا

  .التجا  التجا  

 الع باة:الع باة:  للالالعالالع  لبعضلبعضعالوا الات عالوا الات   الصاال اتالصاال ات  للةلةل  إج اءاتإج اءات  صععبةصععبة

عاال ساهم مالم عجعال ط ر ةةتظةة بان ةاةاء العلبة عةعاةئ العالاال ةن الب الان الع باة في عاال ساهم مالم عجعال ط ر ةةتظةة بان ةاةاء العلبة عةعاةئ العالاال ةن الب الان الع باة في 

ل ل الةةتجات. عهذا اعةي أةه ةن الصعب الحصعالةةتجات. عهذا اعةي أةه ةن الصعب الحصعل ل الب   العسا ة العحاال  لةلالب   العسا ة العحاال  لةلل ل الةلالةلل ل جعجع

تأشا ات تأشا ات  ل ل الةستع ال  خ الةستع ال  خ م ى الب الان التي تة  فا ا البضامة في ط ال ا إلى الب الان م ى الب الان التي تة  فا ا البضامة في ط ال ا إلى الب الان 

 ةن باإلضافة إلى إج اءات التفتاش عاإلج اءات اإلالا اة الةف طة م ى الحالعال.ةن باإلضافة إلى إج اءات التفتاش عاإلج اءات اإلالا اة الةف طة م ى الحالعال.ل ل الالخعالالخع

 66,2002 ) .ل،ل،التالت(

 العربيةالعربيةل ل الظروف االقتصادية السائدة في الدوالظروف االقتصادية السائدة في الدو .2
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الصاال ات  الصاال ات  ل ل حاث تةاحاث تةا،،أل  ب الأل  ب اللوا الات العاةاة لوا الات العاةاة م ى ام ى ا  تب تب فالظ عف اصاتصاالاة ل ا تأثا  فالظ عف اصاتصاالاة ل ا تأثا  

اة من الةفطلعراااننة من الةفطاا , ,   تب  تب  إلى األسعار الالعلاة حاث تعجال ةعا ال  ةالاة إلى األسعار الالعلاة حاث تعجال ةعا ال  ةالاة ل ل إلى العصعإلى العصع  لعراا

 .بالصةناألسعار الةالاة ذات الةعا ال الل ا ةبالصةناألسعار الةالاة ذات الةعا ال الل ا ة

 :الوطنيةالوطنية  الصادرالصادرأثر الرسوم الجمركية على أثر الرسوم الجمركية على ..44

، ، ال سعم الجة كاةال سعم الجة كاةل ل التي تشةالتي تشة، ، إن ب الان العالم في العص  الحالي تتح   لتح ا  التجا  إن ب الان العالم في العص  الحالي تتح   لتح ا  التجا  

عتستخالم الب الان هذو التع افات ل تأثا  م ى عتستخالم الب الان هذو التع افات ل تأثا  م ى   .الخا جاةالخا جاةتةةاة ااتصاالها عالتجا   تةةاة ااتصاالها عالتجا   ل ل ةن أجةن أج

   عاستخالاة اعاستخالاة ا،،ىىعالتأثا  م ى الع اات التجا اة ةل الب الان األخ عالتأثا  م ى الع اات التجا اة ةل الب الان األخ ،،السااسات اصاتصاالاةالسااسات اصاتصاالاة

ال سعم الجة كاة كأالا  ال سعم الجة كاة كأالا  العرار موخراف العرار موخراف عاال استخالم اعاال استخالم ا  .لجةل اإلا االات الحكعةاةلجةل اإلا االات الحكعةاة  كأالا كأالا 

اة العراااننة ل تأثا  م ى التجا   الخا جاة ل تأثا  م ى التجا   الخا جاة  ل ل علكةه لم استخالم بشكعلكةه لم استخالم بشك، ، لعا الاتلعا الاتل صاال ات عال صاال ات عاالعراا

 2016).، ، عيفا   التجا  عيفا   التجا    (الوطةي. الوطةي. س ام في تةةاة اصاتصاال س ام في تةةاة اصاتصاال 

 العراقية:العراقية:تشجيع الصادراتتشجيع الصادرات  امهيةامهيةرابعًا: رابعًا: 

ل ل تس اتس ال ل ب مااة اطاا التصالا  باتباا سااسات عإج اءات ةعاةة ةثب مااة اطاا التصالا  باتباا سااسات عإج اءات ةعاةة ةثات ات الحكعةالحكعةتلدم  تلدم  اال اال 

اتفاااات ش اكة تجا اة اتفاااات ش اكة تجا اة في في ل ل اإلج اءات الجة كاة ل صاال ات عضةان الصاال ات عالالخعاإلج اءات الجة كاة ل صاال ات عضةان الصاال ات عالالخع

الع باة عاألجةباة عالسااسات عاإلج اءات التي تعيفيف الصاال ات الع باة عاألجةباة عالسااسات عاإلج اءات التي تعيفيف الصاال ات ل ل ةل الالعةل الالع

 (.(.150 ,,51125112,,العحةالعحةالعطةاة.)العطةاة.)

ل ل اعتةال تعيفايف تةةاة الصاال ات العطةاة في أ  ب ال م ى كفاء  البةاة التحتاة ةثاعتةال تعيفايف تةةاة الصاال ات العطةاة في أ  ب ال م ى كفاء  البةاة التحتاة ةث  البنية التحتية:البنية التحتية: .1

الاف العةاص  الةشا كة الاف العةاص  الةشا كة  فإن خفض تكفإن خفض تك، ، علذل علذل ل ل اصتصااصتصال ل ععسائععسائل ل الك  باء عش كات الةلالك  باء عش كات الةل

في الس ل التصالا اة ساخفض أسعا  الصاال ات عبالتالي ايفاال ةن اللال   التةافساة في في الس ل التصالا اة ساخفض أسعا  الصاال ات عبالتالي ايفاال ةن اللال   التةافساة في 

 .األسعار الخا جاةاألسعار الخا جاة

اي عاال تع ضاصاتصاال عاال تع ضاصاتصاال   اإلجراءات النقدية:اإلجراءات النقدية: .2 عرا ل اي ا عرا ل اةننات،في ةةتصف في ةةتصف ا ع لتسنننن ةات،ا ا ع س لت بلاة بلاة  ل ل ةثةثا

العرااي العرااي   بةا في ذل  اةخفاض سع  ص ف الالاةا بةا في ذل  اةخفاض سع  ص ف الالاةا ، ، لظ عف ااتصاالاة صعبة ل غااةلظ عف ااتصاالاة صعبة ل غااة، ، الةةطلةالةةطلة

عرار. الننعننرار. العة ة الصعبة في العة ة الصعبة في   ةعا الةعا ال  تخفاضتخفاض  إلىإلى  ىىأالأال  ةةاةةا  ،،ىىالعة ت األخ العة ت األخ ل ل ةلابةلاب ل ا

مالالا ةن اإلج اءات اصاتصاالاة عالةالاة صستعاال  اصستل ا  مالالا ةن اإلج اءات اصاتصاالاة عالةالاة صستعاال  اصستل ا   العراااة العراااة اتخذت الحكعةةاتخذت الحكعةةممامما

الةلال  عإماال  بةاء احتااطاات البة  الة كيف  عتشجال اصستثةا ات عالمم الصاال ات الةلال  عإماال  بةاء احتااطاات البة  الة كيف  عتشجال اصستثةا ات عالمم الصاال ات 

 ..العطةاة عالحال ةن العا الاتالعطةاة عالحال ةن العا الات



 
 2021 77-99 م. فكري احمد لهمود أثر الواردات والصادرات للصناعات الدوائية 

 

 

82  
 

اال اتخذت الحكعةة ا ا ا بإلغاء حةااة اإلغ ر عاصستعاضة مةه اال اتخذت الحكعةة ا ا ا بإلغاء حةااة اإلغ ر عاصستعاضة مةه   اإلجراءات االقتصادية:اإلجراءات االقتصادية: .3

سايفاال ةن الةةافسة بان الةةتج سايفاال ةن الةةافسة بان الةةتج العراااة العراااة الحكعةة الحكعةة ل ل عهذا الل ا  ةن ابعهذا الل ا  ةن اب، ، بالحةااة الجة كاةبالحةااة الجة كاة

األجةبي عالةةتج الةح ي ألن اإللغاء ساجب  الةةتجان الةح اان م ى تحسان جعال  األجةبي عالةةتج الةح ي ألن اإللغاء ساجب  الةةتجان الةح اان م ى تحسان جعال  

 ن أن تتةافس ةل جعال  مالاة.ن أن تتةافس ةل جعال  مالاة.عجعال  ةةتجات ا بحاث اةكعجعال  ةةتجات ا بحاث اةك

العطةي ل صاال ات العطةي ل صاال ات مةتوج ا مةتوج ا في تطعا ها في تطعا ها العراااة العراااة الحكعةة الحكعةة مل تعتةد مل تعتةد   اإلجراءات المالية:اإلجراءات المالية: .4

 سااسات ةالاة ةخت فة.سااسات ةالاة ةخت فة.

 خامسًا: هناك عوامل جيب عىل ان تتخذها احلكومة يف جمال الواردات والصادرات: خامسًا: هناك عوامل جيب عىل ان تتخذها احلكومة يف جمال الواردات والصادرات: 

استخالاةا لالمم الصاال ات استخالاةا لالمم الصاال ات   المم الصاال ات: تعال ط الة الالمم غا  الةباش  ةن أكث  الط رالمم الصاال ات: تعال ط الة الالمم غا  الةباش  ةن أكث  الط ر

عخاصة حاث اتم تلالام الالمم ل صةامات في كافاة عخاصة حاث اتم تلالام الالمم ل صةامات في كافاة  ، ، الةاةاةالةاةاةل ل عتشجال التةةاة في الالععتشجال التةةاة في الالع

افسة الخا جاة في افسة الخا جاة في عهذا ساةكة ا لةعاج ة الةةعهذا ساةكة ا لةعاج ة الةة، ، ةسامالت ا م ى خفض تك فة اإلةتاجةسامالت ا م ى خفض تك فة اإلةتاج

 األسعارالالعلاة.األسعارالالعلاة.

عا الات عا الات  الالل ل : ةن أهم العةاص  التي تحفيف الصاال ات العطةاة عتل : ةن أهم العةاص  التي تحفيف الصاال ات العطةاة عتل سياسة سعر الصرفسياسة سعر الصرف

حاث أن تأثا  تخفاض سع  حاث أن تأثا  تخفاض سع  ، ، األجةباة عبالتالي تحسن الةايفان التجا   هع سع  الص فاألجةباة عبالتالي تحسن الةايفان التجا   هع سع  الص ف

عالحال ةن عالحال ةن ، ، الص ف م ى تحسان اللال   التةافساة ل صاال ات العطةاة في األسعار العالةاةالص ف م ى تحسان اللال   التةافساة ل صاال ات العطةاة في األسعار العالةاة

 ةن  غبة اصستا اال.ةن  غبة اصستا اال.ل ل عالتي ةن شأة ا أن تل عالتي ةن شأة ا أن تل ، ، تأثا  م ى اليفااال  في تك فة العا الاتتأثا  م ى اليفااال  في تك فة العا الات

ةؤات عةظام تع افة ةؤات عةظام تع افة  ل ل ةظام الخعةظام الخعالعرار العرار امتةال امتةال   :تاةتاةالتع افة الجة التع افة الجة   عةظامعةظامل ل ةظام الالخعةظام الالخع

ل ل اسةح ل صةاماان بالخعاسةح ل صةاماان بالخع، ، جة كاة لتشجال الصاال ات العطةاة, عبةعجب هذو ال عائحجة كاة لتشجال الصاال ات العطةاة, عبةعجب هذو ال عائح

ضةان  اتع ال  الةستع ال  بتصةاعه  ألغ اض  ضةان  اتع ال  الةستع ال  بتصةاعه  ألغ اض  ل  ل  ةلابةلابالعرار  العرار  الةعاال الخام عالبضائل  إلى  الةعاال الخام عالبضائل  إلى  

) البةك ) البةك .ع ال است الاال أم ى ال سعم الةالفعمةع ال است الاال أم ى ال سعم الةالفعمةالتصالا مة اة التصةال عالتصالا  اةكن ل ةستالتصالا مة اة التصةال عالتصالا  اةكن ل ةست

 (.(.51025102اةرته  العرااي,اةرته  العرااي,

 يف العراق:يف العراق:  الدويةالدويةاانبذة عن الرشكات الصناعية نبذة عن الرشكات الصناعية 

شخاف اع حكومات عايت هلا ب ام ا الرشننتات اع اةصننابل هي ةةومة يةت ك ا ةةومة اشننخاف اع حكومات عايت هلا ب ام ا    صابل هي ةةومة يةت ك ا ةةومة ا رشتات اع اة ال

خلاف  اخلنناف   ال اةاة إلى تحلار ةش عا عاحال عاضم مالالا ةن ال اةاة إلى تحلار ةش عا عاحال عاضم مالالا ةن ل ل صختصا  الج عال عاألةعاصختصا  الج عال عاألةعاا

ةل ةل ل ل الةساهةة العاةة م ى أة ا الةؤسسات الةالاة التي تتعاةالةساهةة العاةة م ى أة ا الةؤسسات الةالاة التي تتعاة  تاتتاتعتع ف ش عتع ف ش   .تاءتاءالش الش 
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التي اال تكعن التي اال تكعن ، ، عالبال عاصالخا  عاصستثةا عالبال عاصالخا  عاصستثةا العصاءالعصاءةل األخذ عةل األخذ ع،،عاألع ار الةالاةعاألع ار الةالاةل ل األةعااألةعا

 ..((28 ,,51125112)زكر ,)زكر ,  ت ا  ت ا  ل لطاا الخاف أع ل لطاا الخاف أع   تةتةل العلة أع ةة عل العلة أع ةة ع  تةتةةة عةة ع

رشتاتالرشننتاتل ذو ل ذو   علكنعلكن  .العظةىالعظةى  ىىصةل الل ا  حتى في اللعصةل الل ا  حتى في اللع  مراتهمراتهفي في   تب تب عل ا تأثا عل ا تأثا  تأثا  تأثا    ال

فالبةاة التحتاة ل بحث الع ةي فالبةاة التحتاة ل بحث الع ةي           .كبا م ى صااغة عامتةاال اتفاااة حلعر الة كاة الفك اةكبا م ى صااغة عامتةاال اتفاااة حلعر الة كاة الفك اة

عتشع  عتشع     .في ةعظم الب الان الةاةاة ضعافة عتفتل  إلى العالاال ةن الةعا ال الةاالاة عالتكةعلعجاافي ةعظم الب الان الةاةاة ضعافة عتفتل  إلى العالاال ةن الةعا ال الةاالاة عالتكةعلعجاا

األالعاة في األالعاة في   .التكةعلعجاا الةتلالةة إلى الب الان الةاةاةالتكةعلعجاا الةتلالةة إلى الب الان الةاةاةللمالم ةلمالم ةل  ءءايفاايفاالب الان الصةاماة بالل ر الب الان الصةاماة بالل ر 

ية صتفاااات حلعر الة كاة,صتفاااات حلعر الة كاة,للالكاةالكاة  للحالة اصةتثاحالة اصةتثا جد اةصننننابل اصالع ية ت  ان م العرار ع صابل اصالع جد اة ت  ان م العرار ع

صةامات األالعية زةوجب اابون اةوسسات العامة  ام  رشتة العامة ل سست ال صةامات األالعية زةوجب اابون اةوسسات العامة  ام أ رشتة العامة ل سست ال سةة   2222أ سةة ل ل

تأسست الرشتة العامة لصةامة تأسست الرشتة العامة لصةامة   09910991لسةة لسةة   5555. عزعد صدع  اابون الرشتات  ام . عزعد صدع  اابون الرشتات  ام 09220922

األالعية عاةست همات الصباة عمواع ا الرئايس م سامراء عمة ا معةل االعية سامراء عمصابل األالعية عاةست همات الصباة عمواع ا الرئايس م سامراء عمة ا معةل االعية سامراء عمصابل 

لدع  الكب  م المم اةةتوج  هلا ا اة ت   غايفات الصب تاج ال غداال إلب ية باةوا ع مصنننةل ز لدع  الكب  م المم اةةتوج االع هلا ا اة ت   غايفات الصب تاج ال غداال إلب صةل ز ية باةوا ع م االع

زاتثر من )الوطةي زنناتثر من ) اةمن اصالعيننة علوايفم الصباننة  ( مةتج( مةتج221221الوطةي  ية علوايفم الصب اة تةةاننة اةوا ال اةننالاننة   تاحتاحمما يممننا ي  من اصالع ةال اة اةوا ال ا تةة

 (                                                                                         (                                                                                         51120005112000ل دعل.)الكا ين,ل دعل.)الكا ين,

 املبحث الثالث

 الميزان التجاري

 ف الةايفان التجا   بأةه الف ر بان ااةة صاال ات الب ال عااةة عا الاته ةن الس ل  ف الةايفان التجا   بأةه الف ر بان ااةة صاال ات الب ال عااةة عا الاته ةن الس ل ننننننعاععاع

 ..  (Sarkar,2017,37)   يفةةاة ةعاةة   يفةةاة ةعاةةننفتفتل ل   ننالةات خالةات خننعالخعالخ

يفان الةالفعمات ل العلة. عاةلسم الةايفان يفان الةالفعمات ل العلة. عاةلسم الةايفان ننعةات ةاعةات ةانناعتب  الةايفان التجا   ةن أهم ةكاعتب  الةايفان التجا   ةن أهم ةك  ت ت 

التجا   إلى حالتان: الفائض التجا   أع العجيف في الةايفان التجا  . في الحالة األعلى, التجا   إلى حالتان: الفائض التجا   أع العجيف في الةايفان التجا  . في الحالة األعلى, 

إلى إلى يوال  يوال  ا, ةةا ا, ةةا نننننم عا الات م عا الات نننننن حجن حجنننننحجم الس ل عالخالةات التي صاال ت ا الالعلة أكب  ةحجم الس ل عالخالةات التي صاال ت ا الالعلة أكب  ة

   ..(SEZER,2017,171)ا  ا  فائض في الةايفان التجفائض في الةايفان التج

 ::أقسام امليزان التجاريأقسام امليزان التجاري  ::اوالً اوالً 

 ((  5102510205210521يةلسم اةاهان التجا   إىل اسةني:)مباد,يةلسم اةاهان التجا   إىل اسةني:)مباد,

سلعي:األول هو امليزان التجاري السللللعي:   ضا ماهان التجا   السننن عي أع ت  يص ق م اه أيضنننا ماهان   األول هو امليزان التجاري ال س عي أع ت  يص ق م اه أي التجا   ال

سواء التجا   اةة و   الم  يتم من خ له تسننجال ااةة اةعام ت م السنن ل اةاالية سننواء  س ل اةاالية  سجال ااةة اةعام ت م ال تابت تابت التجا   اةة و   الم  يتم من خ له ت
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سازات أااة م اةعام ت الدعلاة، صنناال ات أم عا الات، عيعترب هما احلسنناب من أتثر احلسننازات أااة م اةعام ت الدعلاة،  ساب من أتثر احل صاال ات أم عا الات، عيعترب هما احل

حاث تسجل فاه الصاال ات من الس ل اةاالية (أ يف،خرضعات مةسوجات، أج ه  ت رزائاة حاث تسجل فاه الصاال ات من الس ل اةاالية (أ يف،خرضعات مةسوجات، أج ه  ت رزائاة 

 س ل العائاة...الخ) زلاد الائن، أما الوا الات من الس ل (ساا ات، معدات، اةح زلاد مدين.س ل العائاة...الخ) زلاد الائن، أما الوا الات من الس ل (ساا ات، معدات، اةح زلاد مدين.

ضم عيص ق م اه أيضنننا ماهان التجا   غ  اةة و  ، عتضنننم   ::ان التجاري اخلدميان التجاري اخلدميمليزمليز: ا: االثاينالثاين ضا ماهان التجا   غ  اةة و  ، عت عيص ق م اه أي

سااحة الديةاة, التأمني، الخول تافة اخلدمات اةتبااللة زني الدعل )الةلل، السنننااحةالعامة, السنننااحة الديةاة, التأمني، الخول  سااحةالعامة, ال تافة اخلدمات اةتبااللة زني الدعل )الةلل، ال

                                                           العةل، موائد  أس اةال( العةل، موائد  أس اةال( 

 ثانيًا:اثاره االقتصادية:ثانيًا:اثاره االقتصادية:  

 ( (   ,102,,51055105اصاتصاال  ل ةاهان التجا   ف ةا  أثرين) هج  ,اصاتصاال  ل ةاهان التجا   ف ةا  أثرين) هج  ,أما زالةسبة لألثر أما زالةسبة لألثر 

هو الفائا: ، عم  الرغم من أن اةاهان التجا   لاس إص جهءا من ماهان اةدفومات هو الفائا: ، عم  الرغم من أن اةاهان التجا   لاس إص جهءا من ماهان اةدفومات   األولاألول

صادو اإلجيا  عص يشننةل صننفلات اخلدمات ع األموال. عيعد مل ذلك ذا الصلة تب   م  صننادو اإلجيا   صفلات اخلدمات ع األموال. عيعد مل ذلك ذا الصلة تب   م   شةل  عص ي

صاال اعالسنن بي. فعةدما تتجاعيف ااةة الصنناال ا س بي. فعةدما تتجاعيف ااةة ال ت ااةة الوا الات م اةاهان التجا   هما يعرب م اه ت ااةة الوا الات م اةاهان التجا   هما يعرب م اه عال

ش  أعص إىل الصااة زالفائا ، عهو يعرب من موامل صنننحاة م اصاتصنننناال اةعةي، ف و يشننن  أعص إىل الصااة  صاال اةعةي، ف و ي صحاة م اصات زالفائا ، عهو يعرب من موامل 

س عة اإلبتاجاة الواسننعة عالفائضننة من احلاجات الداخ اة، ت  يشنن  إىل اللد   ال اتةاة ل سنن عة  ش  إىل اللد   ال اتةاة ل  ضة من احلاجات الداخ اة، ت  ي سعة عالفائ اإلبتاجاة الوا

صد  ، عهما يعةي أن الكفاء  م مة اة اإلبتاةصنننند  ، عهما يعةي أن الكفاء  م مة اة اإلبت اج من حاث التك فة ع اجلوال  عالت ؤم مل اج من حاث التك فة ع اجلوال  عالت ؤم مل اة

 األذعار م السور اخلا جاة عز  يفور الس ل اة ث ة اآلتاة من الب دان األخرا.األذعار م السور اخلا جاة عز  يفور الس ل اة ث ة اآلتاة من الب دان األخرا.

س ل هو مجه:عهو احلسنننناب اجلا   حتوي  حلالاا إىل األجابب أ  يفياال  ااةة السننن ل   الثاينالثاين ساب اجلا   حتوي  حلالاا إىل األجابب أ  يفياال  ااةة ال هو مجه:عهو احل

صاال ات إىل اخلا ج ،عهو عاخلدمات اةسنتو ال  من اخلا ج من ااةة الصناال ات إىل اخلا ج ،عهو  ستو ال  من اخلا ج من ااةة ال شف من مواطن يكشنف من مواطن عاخلدمات اة يك

صو  الصااات اإلبتاجاة فاه من ت باة الضنننعف م ااتصننناال الب د الم  يعاباه عيعرب من اصنننو  الصااات اإلبتاجاة فاه من ت باة  صاال الب د الم  يعاباه عيعرب من ا ضعف م اات ال

ست اال لتوف  همو احلاجات، ت  أن بوماة حاجاته اصسنناسنناة، األمر الم  يضننصرو إىل اصسننت اال لتوف  همو احلاجات، ت  أن بوماة  ضصرو إىل اص ساة، األمر الم  ي سا حاجاته اص

صو اةواال اةسنننتو ال  تكشنننف من طباعة اهلاكل اإلبتاجي، فاسنننت اال اةواال الغمائاة يبني اصنننو  ست اال اةواال الغمائاة يبني ا شف من طباعة اهلاكل اإلبتاجي، فا ستو ال  تك   اةواال اة

شف إبتاج الغماء فاه من توف  متص بات األمن الغمائي، عاسننت اال اآلصت عالتج اهات يكشننف  ست اال اآلصت عالتج اهات يك إبتاج الغماء فاه من توف  متص بات األمن الغمائي، عا

ستةر م اةاهان التجا   من اصنننو  صنننةامة اآلصت ع التج اهات فاه، ت  أن العجه اةسنننتةر م اةاهان التجا    صةامة اآلصت ع التج اهات فاه، ت  أن العجه اة صو   من ا

ستةهف احتااطات الب د من العة ت األجةباة ع يوال  زه إىل اصستدابة من اخلا ج، ت  أن  ستةهف احتااطات الب د من العة ت األجةباة ع يوال  زه إىل اصستدابة من اخلا ج، ت  أن ي ي

رشائاة مما  دث أيفمات الة اية إىل ابخفاض ااةة العة ة الوطةاة ع اوهتا الرشنننائاة مما  دث أيفمات العجه يوال  زالعجه يوال  ز الة اية إىل ابخفاض ااةة العة ة الوطةاة ع اوهتا ال

ضا م اةاهان التجا   ااتصننناالية ع اجت ماة غ  مرغوزة عأخ اف إذا تان هةا  توايفبا أع فائضنننا م اةاهان التجا    صاالية ع اجت ماة غ  مرغوزة عأخ اف إذا تان هةا  توايفبا أع فائ اات
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ة ة فإن هما يش  إىل امت ال الدعلة م  موا الها الماتاة، أما إذا تان مجه ف ما يش  إىل أن الدعلفإن هما يش  إىل امت ال الدعلة م  موا الها الماتاة، أما إذا تان مجه ف ما يش  إىل أن الدعل

 ةد م  موا الها الماتاة.ةد م  موا الها الماتاة.ص تعتص تعت

 ::قطاع التجارةقطاع التجارةثانيًا:ثانيًا:

زعد مام زعد مام   .سااسة تجا اة تلعم م ى اصةفتاح اصاتصاال  عتح ا  التجا  سااسة تجا اة تلعم م ى اصةفتاح اصاتصاال  عتح ا  التجا  العرار العرار عاال تبةى عاال تبةى 

عرار ل الننننعننننرار كةا بذكةا بذ  51125112 ل ج عالا ةكثفة لجذباصستثةا اتاألجةباة عتشجال ج عالا ةكثفة لجذباصستثةا اتاألجةباة عتشجال  ل ا

احبت احبت عتحلار ال فاهاة لشعب ا, عاال صعتحلار ال فاهاة لشعب ا, عاال صل ل يفااال  ف ف العةيفااال  ف ف العةل  ل  اصستثةا اتالعطةاة ةن أجاصستثةا اتالعطةاة ةن أج

الع باة الشلالة ةن الع باة الشلالة ةن ل ل عالالععالالعلعرار لعرار هذو الج عال تعيفايف الع اات اصاتصاالاة عالتجا اة بان اهذو الج عال تعيفايف الع اات اصاتصاالاة عالتجا اة بان ا

لعرار اتثر م لعرار اتثر م كةا امتةال اكةا امتةال ا  .علكن مل يكتب هلا الةجاحعلكن مل يكتب هلا الةجاحاتفاااة التجا   الح   الع باة اتفاااة التجا   الح   الع باة ل ل خ خ 

تعيفايف تعيفايف ل ل سااسة اصةفتاح ةن خ سااسة اصةفتاح ةن خ هما اةجال م  العل اةجاع   له من اص الن عترتاا عايران هما اةجال م  العل اةجاع   له من اص الن عترتاا عايران 

الع  الع  ل ل تفعاتفعاحتر  حتر  ات السعر عتشجال الةباال ات الف الاة عاإلةجايفات التي ساهةت في ات السعر عتشجال الةباال ات الف الاة عاإلةجايفات التي ساهةت في آلاآلا

اللطاا الخاف في اااال  األةشطة اصاتصاالاة عتعةار الح اة اصاتصاالاة عخ ر بائة اللطاا الخاف في اااال  األةشطة اصاتصاالاة عتعةار الح اة اصاتصاالاة عخ ر بائة  

ت  عال اتفاااة مل الوصيات اةتحد  اصمريكاة ت  عال اتفاااة مل الوصيات اةتحد  اصمريكاة تةظاةاة حالاثة عتشجال اصستثةا  عاإلةتاج,تةظاةاة حالاثة عتشجال اصستثةا  عاإلةتاج,

ضم ةال التجا   احلر  عايضنن صني عغ ها زعد مام اف اتفااات مل العل مثل الصننني عغ ها زعد مام م ةال التجا   احلر  عاي عتان لُه عتان لُه   51005100اف اتفااات مل العل مثل ال

 (.(.213 ,,51025102الع  م يفياال  الس ل عاخلدمات)مهت,الع  م يفياال  الس ل عاخلدمات)مهت,

 ثالثًا: ختفيض عجز امليزان التجاري:ثالثًا: ختفيض عجز امليزان التجاري:

توثر زراامج حترير التجا   اخلا جاة م  اةاهان التجا   من خ ل تاث ها م  الوا الات توثر زراامج حترير التجا   اخلا جاة م  اةاهان التجا   من خ ل تاث ها م  الوا الات 

صاال ات م بفس الوات, ت  يوثر زربعالصنناال ات م بفس الوات, ت  يوثر زرب ضح من خ ل امج حترير التجا   تاث اف رسيل ععاضننح من خ ل عال امج حترير التجا   تاث اف رسيل ععا

ضاف م  الوا الات خاصننة من خ ل احلوافه العننيعة, ت  ان تاث  م  الصنناال ات يتواف ايضنناف م   صاال ات يتواف اي عيعة, ت  ان تاث  م  ال صة من خ ل احلوافه ال الوا الات خا

ستجازة ت ك احلوافه, ت  ان التاث  م  اةاهان التجا   ال جة تعديل ت ك احلوافه عمدا اسنننتجازة ت ك احلوافه, ت  ان التاث  م  اةاهان التجا    ال جة تعديل ت ك احلوافه عمدا ا

 يتواف م  بوا ت ك احلوافهمث .يتواف م  بوا ت ك احلوافهمث .

صدير مثل , خفا ااةة العة ة ابل ج زاسنننتخدام جوافه تشنننجاعاة ل تصنننندير مثل , خفا ااةة العة ة ابل اذا زدا الربباماذا زدا الرببام شجاعاة ل ت ستخدام جوافه ت ج زا

سني اةاهان التجا   يتبعه الرشنننعا م  فل احل ية م  الوا الات, سنننوف يوال  ذلك اىل حتسنننني اةاهان التجا   يتبعه  سوف يوال  ذلك اىل حت رشعا م  فل احل ية م  الوا الات,  ال

 التل ص م حجم الوا الات.التل ص م حجم الوا الات.

س بااف م زداية اصمر ث ساكون  س بااف م زداية اصمر ثاما اذا عال العكس اصثر اةبارش ل تحرير التجا    ساكون  م يتد ج م يتد ج اما اذا عال العكس اصثر اةبارش ل تحرير التجا   

 (. (.   55055051055105,,فا  زعد حترير التجا  .)رشيف,فا  زعد حترير التجا  .)رشيف,  جيازاةجيازاةاىل اصاىل اص
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 : الفرر زني اةاهان التجا   اصجيا  عاةاهان التجا   الس بي: : الفرر زني اةاهان التجا   اصجيا  عاةاهان التجا   الس بي:   رابعاً رابعاً 

 (.(.0210021051025102,,يتةثل الفرر زني اللسةي اةاهان التجا   اىل التان:)العحة,يتةثل الفرر زني اللسةي اةاهان التجا   اىل التان:)العحة,

هو الم  تكون زه صاال ات الب د ما من الس ل عاخلدمات اتثر من هو الم  تكون زه صاال ات الب د ما من الس ل عاخلدمات اتثر من   امليزان التجاري االجيايب:امليزان التجاري االجيايب:

سم الوا الاهتا من السننن ل عاخلدمات, عهما يسنننةى فائا اةاهان التجا  , عم همو احلالة يتسننم  سةى فائا اةاهان التجا  , عم همو احلالة يت س ل عاخلدمات, عهما ي الوا الاهتا من ال

 ااتصاال هما الب د زاصستلرا , عمثال اىل ذلك مثل الدعل ) الصني, اةاباا ,  عساا(.ااتصاال هما الب د زاصستلرا , عمثال اىل ذلك مثل الدعل ) الصني, اةاباا ,  عساا(.

سلبي: امليزان التجاري السللللبي:  س ل عاخلدمات اترب من ون عا الات ز د ما من السننن ل عاخلدمات اترب من عهو الم  تكعهو الم  تكامليزان التجاري ال ون عا الات ز د ما من ال

صاال ز د ما صننناال اهتا, عهما ما يسنننةى زالعجه م اةاهان التجا  , عم همو احلالة يتسنننم ااتصننناال ز د ما  سم اات سةى زالعجه م اةاهان التجا  , عم همو احلالة يت صاال اهتا, عهما ما ي

صل زعدم اصسننتلرا , علكن صجيب ان بسننةي ذلك زأبه سنن بي علكةه يعترب حدث الع   متصننل  س بي علكةه يعترب حدث الع   مت سةي ذلك زأبه  ستلرا , علكن صجيب ان ب زعدم اص

صاال اةزالدع   اصاتصنناالية, عهما  دث م ز دان ذات اصاتصنناال اة صاالية, عهما  دث م ز دان ذات اصات ساك, تةامي مثل )الربايفيل, عاةكسنناك, زالدع   اصات تةامي مثل )الربايفيل, عاةك

 عمالاهيا(.عمالاهيا(.

 اسباب االختالل يف امليزان التجارياسباب االختالل يف امليزان التجاري

زاخ جا    باب اصخت ل م اةاهان الت عد اسننن زاخت جا    سباب اصخت ل م اةاهان الت عد ا صة  ات لدعل عالرضنننعف اةحا صة  ات ف ا رضعف اةحا لدعل عال   ت ف ا

صائص اةةاه  لف ات اصخت ل, زاصضنننافة اىل اخلصنننائص اةةاه  لف ات اصخت ل,  ضافة اىل اخل سباب اصتاة)زو حيلعيةكن تبني اصسنننباب اصتاة)زو حيلزاص   عيةكن تبني اص

51051051025102)) 

سعر التقيم اخلاطى لسللعر  رصف العملة املحلية:الرصللف العملة املحلية:التقيم اخلاطى ل سعر ال ف عاةاهان وجو  سننعر ال ننف عاةاهان ب راف ل ع اة اةب راف ل ع اة اة  ال وجو  

ساوال  ذلك اىل ا تفاا   التجا  التجا   سعر ال ف مةبة العلة اترب من ااةت ا احللالة, ف ساوال  ذلك اىل ا تفاا فأن تان  سعر ال ف مةبة العلة اترب من ااةت ا احللالة, ف فأن تان 

 اسعا  الس ل اةح اة.اسعا  الس ل اةح اة.

سباب هيكلية:اسللباب هيكلية: صة هاكل التجا   هي اصسننباب اةتع لة زاهلاكل اصاتصنناال  الوطةي عخاصننة هاكل التجا     ا صاال  الوطةي عخا سباب اةتع لة زاهلاكل اصات هي اص

 ء الصاال ات اع الوا الات, عهما ما يةصبق م  ااتصااليات الدعل الةاماة.ء الصاال ات اع الوا الات, عهما ما يةصبق م  ااتصااليات الدعل الةاماة.اخلا جاة سوااخلا جاة سوا

سباب دورية: سباب دورية:ا شةل تافة التل با  ا شةل تافة التل باعت صاال عت شاط اصات صاال ت التي حتدث م الة شاط اصات تعاين تعاين ل دعل التي ل دعل التي   ت التي حتدث م الة

 أ  اصيفمات اصاتصاالية اةتكر   عالعوائق التجا ية.أ  اصيفمات اصاتصاالية اةتكر   عالعوائق التجا ية.  من خ ل م ماهاهنا التجا  من خ ل م ماهاهنا التجا  

يرافلة من اخ امات العاةاة, حاث ان اصخ امات م يرافلة من اخ امات العاةاة, حاث ان اصخ امات م   عهو التلدم عماعهو التلدم عماالتقدم التكنولوجي: التقدم التكنولوجي: 

تان يوال  اىل ابخفاض  تاج, عزال لات اصب كالاف عبف لدمة يوال  اىل ختفاا الت لدعال اةت تان يوال  اىل ابخفاض ا تاج, عزال لات اصب كالاف عبف لدمة يوال  اىل ختفاا الت لدعال اةت ا

 اصسعا  مل زلاء اسعا  مةتجات الدعل الةاماة.اصسعا  مل زلاء اسعا  مةتجات الدعل الةاماة.
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سة:روف السلللياسلللة:ظظالال سيا صااليةاحلرعب اع اةلاطعات اصاتصننناالية  تلاامتلاام  روف ال ا أثر م  معدصت ا أثر م  معدصت مما هلمما هل  احلرعب اع اةلاطعات اصات

 اذا تابت احدا همو الدعل متثل سور خا جي.اذا تابت احدا همو الدعل متثل سور خا جي.  الصاال ات خاصةالصاال ات خاصة

ياال  م الص ب م  الةةو الننديةغرام: حاننث ان يفينناال  الةةو الننديةغرام يةتج مةننه يفينناال  م الص ننب م   ةه يف لديةغرام يةتج م ياال  الةةو ا اث ان يف لديةغرام: ح الةةو ا

 الوا الات الس ل اصست  تاة.الوا الات الس ل اصست  تاة.

صةامةالدعل اةتلدمة م ةال الصنننةامةيكون هلا اثر م يكون هلا اثر م   االرضابات العاملية:االرضابات العاملية: شل صهنا توال  اىل شننننل   الدعل اةتلدمة م ةال ال صهنا توال  اىل 

 عهما يوال  م اةلازل يفياال  الوا الات.عهما يوال  م اةلازل يفياال  الوا الات.  اجاة عيفياال  التكالافاجاة عيفياال  التكالافاصبتاصبت  العة اةالعة اة

(  5109-5119الصاال ات عالوا الات ل صةامات الدعائاة م اصاتصاال العرااي ل ةد )

 (0م اون اليةا   مرااي جدعل)

 الوا الات اإلمجالاة الصاال ات اإلمجالاة السةة

5119 2219 5300 

5101 3668 4567 

5100 3767 4657 

5105 3887 5678 

5102 4134 6578 

5102 4057 6778 

5102 4033 6454 

5102 3939 6898 

5101 4200 7320 

5108 3987 7345 

5109 3877 7543 

صاال  العر  اةوحد، ازو ظبي، اصما ات ،   ::اةصد اةصد  صاال  العر  اةوحد، ازو ظبي، اصما ات ، صةدعر الةلد العر ، التلرير اصات صةدعر الةلد العر ، التلرير اصات

سفحات خمت فة .لعام  سفحات خمت فة .لعام سةوات خمت فة ،  صاال    --  51095109سةوات خمت فة ،  صاال  صةدعر الةلد العر ، التلريراصات صةدعر الةلد العر ، التلريراصات

 http://www.amf.org.ae/ar،متاح م  اةوال ،متاح م  اةوال 51095109العر  اةوحد، ازو ظبي، اصما ات ، العر  اةوحد، ازو ظبي، اصما ات ، 
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صاال ات عا الات  العراااة من الدعاء مازني الف   ( ان الصنناال ات عا الات  العراااة من الدعاء مازني الف   00اجلدعل  ام )اجلدعل  ام )ي حظ من ي حظ من                          ( ان ال

سة زدأت زاص تفاا مام ( خ ل ف   الد اسننننة زدأت زاص تفاا مام 51095109--51195119من )من ) ( ( 3579اد ز غت )اد ز غت )  51195119( خ ل ف   الد ا

لدعاء ) لاز  ا من الوا الات من ا ةا مرااي عي لدعاء )م اون الي لاز  ا من الوا الات من ا ةا مرااي عي ةا  مرااي من ثم 5300م اون الي ةا  مرااي من ثم ( م اون الي ( م اون الي

مام )يفاالت م مننام ) ياال   ةننا مرااي عاوز ننت م بفس العننام زهينناال   ( م اون الي( م اون الي3668( اىل )( اىل )51015101يفاالت م  عام زه ةا مرااي عاوز ت م بفس ال

ضاف زاص تفاا م مام ( م اون اليةا مرااي, عمن ثم زدات ايضنناف زاص تفاا م مام 4567ل وا الات )ل وا الات ) صل لتصننل   51005100( م اون اليةا مرااي, عمن ثم زدات اي لت

( م اون اليةا مرااي عماال ( م اون اليةا مرااي عماال 22212221( م اون اليةا مرااي ععصل حجم اصيراال اىل )( م اون اليةا مرااي ععصل حجم اصيراال اىل )21212121اىل )اىل )

صاال ات م مام اص تفاا م الصنناال ات م مام  عاب ت زالوا الات عاب ت زالوا الات ( م اون اليةا مرااي ( م اون اليةا مرااي 28812881عز غ )عز غ )  51055105اص تفاا م ال

صل اىل )ايضنننناف ا تفنناا عصننننل اىل ) فاا ع ضاف ا ت فاض ( م اون اليةننا مرااي عتراعح الصنننعوال عاصبخفنناض 22182218اي صعوال عاصبخ ةا مرااي عتراعح ال ( م اون الي

صاال ات عالوا الات من الدعاء ل عرار ما زني الف   من زالصنننناال ات عالوا الات من الدعاء ل عرار ما زني الف   من  زةلدا  زةلدا    51085108اىل مام اىل مام   51025102زال

زةلدا  زةلدا    51095109( م اون اليةا مرااي حتى استلر حجم الصاال ات م مام ( م اون اليةا مرااي حتى استلر حجم الصاال ات م مام   51115111اىل اىل 01110111))

م اون اليةننا28112811)) ةا(  م اون الي لعننام اىل )(  لوا الات من بفس ا عام اىل ) مرااي عحجم ا ل لوا الات من بفس ا م اون   12221222 مرااي عحجم ا م اون (   )

 اليةا مرااي.اليةا مرااي.

( م اون 5109 -5119( العجه م اةاهان التجا   العرااي ل ف   )5جدعل  ام )

 اليةا مرااي

 العجز بامليزان التجاري العراق/ مليون دينارعراقي السنوات

5119 0150 

5101 899 

5100 891 

5105 0190 

5102 5222 

5102 5150 

5102 5250 

5102 5929 

5101 2051 

5108 2228 

5109 2222 
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جدعل  ام )ي حظ م جنندعل  ام ) جا   العرااي ل ف   ( حجم العجه احلنناصنننننل م اةاهان التجننا   العرااي ل ف   55ي حظ م  صل م اةاهان الت حلا ( حجم العجه ا

( م اون ( م اون 01500150حجم العجه م اةاهان التجا  )حجم العجه م اةاهان التجا  )  51195119( ,فلد ز غ م مام ( ,فلد ز غ م مام 51095109--51195119))

مام  ةا مرااي عم  مام الي ةا مرااي عم  مام 899899))ابخفا عاد ز غ ابخفا عاد ز غ   51015101الي ةا مرااي عم  مام ( م اون الي ةا مرااي عم    51005100( م اون الي

صل )ابخفا ا ا ف ايضنناف لاصننل ) ضاف لا   51055105( م اون اليةا مرااي, عمن ثم ماال اص تفاا م مام ( م اون اليةا مرااي, عمن ثم ماال اص تفاا م مام 891891ابخفا ا ا ف اي

صل اىل )لاصننننل اىل ) ما زني الف   )01900190لا فاا  ما يفال م ا ت ةا مرااي, عزلي  ما زني الف   )( م اون الي فاا  ما يفال م ا ت ةا مرااي, عزلي  اىل اىل   51025102( م اون الي

( م اون اليةا مرااي, ( م اون اليةا مرااي, 59295929( م اون اليةا مرااي اىل )( م اون اليةا مرااي اىل )52225222( زةلدا  ي اعح مازني )( زةلدا  ي اعح مازني )  51025102

مازني اصموام )حتى عصنننننل اص تفنناا مننازني اصموام ) فاا  صل اص ت لدا  )( زةلنندا  )  51095109اىل اىل   51015101حتى ع ( م اون ( م اون 22222222( زة

اليةا مرااي عم االباو  سم البااين يبني حجم العجه م اةاهان التجا   العرااي.اليةا مرااي عم االباو  سم البااين يبني حجم العجه م اةاهان التجا   العرااي.
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 املبحث الرابع

 منهجية الدراسة واختبار الفرضيات والنتائج

     
 منهجية الدراسةمنهجية الدراسة

سة، هما الفصننننل  اىل التصرر تعريف زاةة ج األمثل الم  سننناخدم الد اسننننة، اام الباحثفي اام الباحثفي  ساخدم الد ا صل  اىل التصرر تعريف زاةة ج األمثل الم   هما الف

زاإلضافة إىل التعريف زاةتغ ات اصاتصاالية التي يتم اختاا ها عسبب اختاا ها مل اإلشا   زاإلضافة إىل التعريف زاةتغ ات اصاتصاالية التي يتم اختاا ها عسبب اختاا ها مل اإلشا   

سة عالتي تم إىل مصننناال ها، عتوضننناح اصختبا ات اإلحصنننائاة التي ختدم متص بات الد اسنننة عالتي تم  صائاة التي ختدم متص بات الد ا ضاح اصختبا ات اإلح صاال ها، عتو إىل م

اةتحصل م ا ا عاصستةتاجات لتستخ ص م األخ  ةةومة اةتحصل م ا ا عاصستةتاجات لتستخ ص م األخ  ةةومة إال اج ا، عأخ اف تباان الةتائج إال اج ا، عأخ اف تباان الةتائج 

 من التوصاات.من التوصاات.

 االختبارات املستخدمةاالختبارات املستخدمة

س سل الهمةاة، فلد اهتةت اخلصائص  صاال اللاايس عحت ال ال سبب التصو  م ةال اصات س سل الهمةاة، فلد اهتةت اخلصائص ز صاال اللاايس عحت ال ال سبب التصو  م ةال اصات ز

اإلحصائاة ل س سل الهمةاة زاستلرا  أع مدم استلرا  ت ك الس سل، عخاصة زعدما برش اإلحصائاة ل س سل الهمةاة زاستلرا  أع مدم استلرا  ت ك الس سل، عخاصة زعدما برش 

Nelson & Plosser (1982)   سل الهمةاة اةالاة ال اسنننت   التي أتدا فا ا أن مع م السننن سنننل الهمةاة اةالاة س  ست   التي أتدا فا ا أن مع م ال ال ا

أ  أن مع م الس سل أ  أن مع م الس سل   (Unit Root)ل وصيات اةتحد  األمريكاة حتتو  م  جم  الوحد  ل وصيات اةتحد  األمريكاة حتتو  م  جم  الوحد  

ستلر  الهمةاة غ  مسننتلر   ساة التل ادية ، عزالتان فإن تصباق األسننالاب اللااسنناة التل ادية (Non-Stationary)الهمةاة غ  م سالاب اللاا ، عزالتان فإن تصباق األ

ستلوم م  زاابات غ  مستلر  إحصم  زاابات غ  مستلر  إحص ساوال  إىل إظ ا  بتائج غ  الاالة أع يفائفة، لملك  ستلوم ائااف  ساوال  إىل إظ ا  بتائج غ  الاالة أع يفائفة، لملك  ائااف 

سة احلالاة زتصباق اختبا ات جم  الوحد  مثل اختبا  اليكي فولر الد اسنننة احلالاة زتصباق اختبا ات جم  الوحد  مثل اختبا  اليكي فولر    (Dickey-Fuller)الد ا

(، ل تأتد فا  إذا تابت همو الباابات ل ةتغ ات اةد عسة (، ل تأتد فا  إذا تابت همو الباابات ل ةتغ ات اةد عسة Phillips Peronز عن )ز عن )--عف ابسعف ابس

 مستلر  أم غ  مستلر .مستلر  أم غ  مستلر .

شف ( م السنن سننل الهمةاة فاةكن الكشننف Unit rootمن عجوال جم  الواحد  )من عجوال جم  الواحد  )  عمةد التثبتعمةد التثبت سل الهمةاة فاةكن الك س  ( م ال

ضةن اختبا  اليكي فولر اةصو  مل حتديد Trendمن ما اذا تان لدهيا اجتاو )من ما اذا تان لدهيا اجتاو ) ضةن اختبا  اليكي فولر اةصو  مل حتديد ( ام ص, عاةتوفر   ( ام ص, عاةتوفر  

حاصت اجراء  له م  خا جتاو ام ص, زحاث يتم اال هل  تو  ا فة  صاء ةعر حاصت اجراء مدال سنننةوات اصز له م  خا جتاو ام ص, زحاث يتم اال هل  تو  ا فة  صاء ةعر سةوات اصز مدال 

فة,ص حدا  اةخت  اات اصب فة,صمة  حدا  اةخت  اات اصب لداخ ة م الةةوذج مة  بات ل ةتغ ات ا اا جتاو م الب لداخ ة م الةةوذج ن عجوال ا بات ل ةتغ ات ا اا جتاو م الب ن عجوال ا

سوال  اىل ظ و  اثا  ذلك اصجتاو م معام ت اةتغ ات اصخرا, عاذا تابت ااتصنننناال  سنننوال  اىل ظ و  اثا  ذلك اصجتاو م معام ت اةتغ ات اصخرا, عاذا تابت  صاال   اات

ستوا بأخم الفرر اصعل عيعاال اختبا  اصستلرا  مر   ستلر  مةد اة س سل الهمةاة غ  م ستوا بأخم الفرر اصعل عيعاال اختبا  اصستلرا  مر  ال ستلر  مةد اة س سل الهمةاة غ  م ال
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ستلر  باخم الفرر الثا ستلر  باخم الفرر الثااخرا, فاذا مل تكن م س ة الهمةاة الواحد  اخرا, فاذا مل تكن م س  صبح ال س ة الهمةاة الواحد  ين عهكما, اىل ان ت س  صبح ال ين عهكما, اىل ان ت

سل الهمةاة اص زف ات ازصاء ام  من تتصننف زاصسننتلرا , عماال  ص يتحلق اسننتلرا  السنن سننل الهمةاة اص زف ات ازصاء ام  من  س  ستلرا  ال ستلرا , عماال  ص يتحلق ا صف زاص تت

سباف صظ ا  الد جة اصعىل, لملك فان اختبا  اليكي فولر لف   اصزصاء اصعىل اد ص تكون مةاسننباف صظ ا   الد جة اصعىل, لملك فان اختبا  اليكي فولر لف   اصزصاء اصعىل اد ص تكون مةا

ستلرا  الس سل الهمةاة, لملك ستستخدم همو ستلرا  الس سل الهمةاة, لملك ستستخدم هموا الد اسة أحد أشكال اصختبا  الم  يوفر الد اسة أحد أشكال اصختبا  الم  يوفر   ا

 (.(.Phillips& Perron( ع )( ع )Augmented Dickey-Fullerف   ازصاء ام  مثل )ف   ازصاء ام  مثل )

 ::(Unit Root Test)اختبار جذر الوحدة اختبار جذر الوحدة 

غالباف ما تتسم الباابات اصاتصاالية زوجوال تغ ات هاك اة توثر م  ال جة استلرا  الس سل غالباف ما تتسم الباابات اصاتصاالية زوجوال تغ ات هاك اة توثر م  ال جة استلرا  الس سل 

با  الع اات زني اةتغ ات، حاث  لما يعد حتديد ال جة اصسنننتلرا  م  ف ابل اخت اة،  با  الع اات زني اةتغ ات، حاث الهمة ستلرا  م  ف ابل اخت لما يعد حتديد ال جة اص اة،  الهمة

سحاباين، يتص ب ذلك مدم اسننتلرا  الباابات عتكام  ا من بفس الد جة )السننحاباين،  ستلرا  الباابات عتكام  ا من بفس الد جة )ال (، فإذا (، فإذا 51115111يتص ب ذلك مدم ا

س ة س  س ةتابت  س  س ة األص اة   تابت  س  ستلر ، فإن ال شوائي م س ة اةتغ  الع س  س ة األص اة الفرعر األعىل من  س  ستلر ، فإن ال شوائي م س ة اةتغ  الع س  الفرعر األعىل من 

 ..I(1)أ  أ    (Integrated of Order1)تكون متكام ة من اةرتبة األعىل تكون متكام ة من اةرتبة األعىل 

صول م  الفرعر الثاباة )الفرعر األعىل ل فرعر أما إذا تابت السننن سننن ة مسنننتلر  زعد احلصنننول م  الفرعر الثاباة )الفرعر األعىل ل فرعر  ستلر  زعد احل س ة م س  أما إذا تابت ال

س ة األعىل تكون متكام ة من ااألعىل( فإن السننن سننن ة األعىل تكون متكام ة من ا س  عهكما، إذا تابت عهكما، إذا تابت   I(2)لرتبة الثاباة أ  لرتبة الثاباة أ  األعىل( فإن ال

صفر، عهو زملك ص  ةل جم  السننن سننن ة األصننن اة مسنننتلر  يلال إهنا متكام ة من الرتبة صنننفر، عهو زملك ص  ةل جم   ستلر  يلال إهنا متكام ة من الرتبة  ص اة م س ة األ س  ال

س ة I(0))الوحد ، أ  الوحد ، أ   س  شكل مام فإن ال س ة ، ز س  شكل مام فإن ال إذا تابت إذا تابت   (d)تكون متكام ة من الد جة تكون متكام ة من الد جة   (Xt)، ز

ستوا الفرعر سنناتةة مةد مسننتوا الفرعر   Seddighi et)حد  حد  جم  عجم  ع  (d)، لما فإهنا حتتو  م  مدال ، لما فإهنا حتتو  م  مدال (d)ساتةة مةد م

al., 2000).. 

سة عاد أعضننحت مدال من الد اسننات مة ا ال اسننة  سات مة ا ال ا ضحت مدال من الد ا أن أغ ب أن أغ ب   Nelson and Polsser (1982)عاد أع

اام  االسننن سنننننل الهمةاننة حتتو  جننم  الوحنند ، عتننملننك زاةننت النند اسنننننات التي اننام  ننا سات التي  لد ا ةت ا لك زا تم حد ، ع جم  الو اة حتتو   سل الهمة س   ال

Stock and Watson (1989)   أن مستويات ت ك الس سل الهمةاة غ  مستلر . عهما معةاو أن مستويات ت ك الس سل الهمةاة غ  مستلر . عهما معةاو

سط عتأن متوسنننط عت س ة باين اةتغ  غ  مسنننتل ني من الهمن زوجوال جمع  الوحد  م أ  سننن سننن ة أن متو س  ستل ني من الهمن زوجوال جمع  الوحد  م أ   باين اةتغ  غ  م

ستدصل يفمةاة، عالتي من شننأبه أن يوال  إىل عجوال ا تباط يفائف عمشنناتل م التح ال عاصسننتدصل  شاتل م التح ال عاص شأبه أن يوال  إىل عجوال ا تباط يفائف عم يفمةاة، عالتي من 

ستخدام ا ل تأتد من عجوال أع مدم  ستخدام ا ل تأتد من عجوال أع مدم اللاايس عيوجد هةا  مدال من اصختبا ات التي يةكن ا اللاايس عيوجد هةا  مدال من اصختبا ات التي يةكن ا

 Phillips andلرا  الس س ة الهمةاة مة ا طريلة لرا  الس س ة الهمةاة مة ا طريلة عجوال جم  الوحد ، أ  لتحديد مدا استعجوال جم  الوحد ، أ  لتحديد مدا است

Perron (1988)(PP)  صو  . عاخننتننبننا  اليننكنني فننولنن ننر اةننصننو ة ل ر ا فو كي  ي با  ال ت خ -Augmented Dickey). عا
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Fuller)(ADF)   اد خيت ف اد خيت ف ع ئة ل فرعر   (ADF)من من   (PP)ع باط به ص  تو  م  اام مت ئة ل فرعر زكو باط به ص  تو  م  اام مت زكو

ستخدا س ة الهمةاة زا س  ستخداعالم  يأخم م اصمتبا  اص تباط م الفرعر األعىل م  س ة الهمةاة زا س  صحاح عالم  يأخم م اصمتبا  اص تباط م الفرعر األعىل م  صحاح م الت م الت

صفر عيسننةح زوجوال متوسننط ص يسنناع  صننفر   (Nonparametric Correction)غ  الع ةي غ  الع ةي  ساع   سط ص ي سةح زوجوال متو عي

ستعة ة مرب الهمن  ستلرا  اةتغ ات اة ستخدم صختبا  ا ستعة ة مرب الهمن عاجتاو خصي ل همن.عي ستلرا  اةتغ ات اة ستخدم صختبا  ا  Gujarati)عاجتاو خصي ل همن.عي

& Porter, 2009)  سل الهمةاة م  غرا  اختبا  ، عاصختبا ات التل ادية، صسننتلرا  السنن سننل الهمةاة م  غرا  اختبا س  ستلرا  ال ، عاصختبا ات التل ادية، ص

بس ز عن ختترب فرضاة عجوال جم  الوحد  )عزالتان مدم استلرا  الس س ة بس ز عن ختترب فرضاة عجوال جم  الوحد  )عزالتان مدم استلرا  الس س ة اليكي فولر عفا االيكي فولر عفا ا

 الهمةاة( تفرضاة مدماة.الهمةاة( تفرضاة مدماة.

بل أجراء اصبحدا  صزد من الفرعض التي يتص ب ا بةوذج اصبحدا  حتى بحصننننل م   صل م  ا بل أجراء اصبحدا  صزد من الفرعض التي يتص ب ا بةوذج اصبحدا  حتى بح ا

 بتائج حلالاة علاس بتائج مهيفة, عهمو الفرعض هي ت  يايت:بتائج حلالاة علاس بتائج مهيفة, عهمو الفرعض هي ت  يايت:

 اختبا  اصستلرا يةاختبا  اصستلرا ية

 المايتالمايتاختبا  اص تباط اختبا  اص تباط 

 اختبا  جتابس التباين ل خصاءاختبا  جتابس التباين ل خصاء

 اختبارات استقرار السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة:اختبارات استقرار السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة: .1

عمن أجل اختبا  استلرا يه الس سل الهمةاة ةتغ ات الد اسة تم استخدام تل من اختبا  عمن أجل اختبا  استلرا يه الس سل الهمةاة ةتغ ات الد اسة تم استخدام تل من اختبا  

سل الهمةاة حاث أن مدم اليكي فولر عفا بس ز عن عذلك ل تأتد من اسنننتلرا يه السننن سنننل الهمةاة حاث أن مدم  س  ستلرا يه ال اليكي فولر عفا بس ز عن عذلك ل تأتد من ا

ستلرا يه الاسنننتلرا يه ال سل الهمةاة يوال  إىل بتائج ابحدا  مهيفة غ  حلالاة، عزالتان تم إجراء سننن سنننل الهمةاة يوال  إىل بتائج ابحدا  مهيفة غ  حلالاة، عزالتان تم إجراء ا س 

ستوا عتبني من خ ل الةتائج م اجلدعل ) سة مةد اة ستوا عتبني من خ ل الةتائج م اجلدعل )اصختبا ين ةتغ ات الد ا سة مةد اة ( إن مجال ( إن مجال 00اصختبا ين ةتغ ات الد ا

ستوا, حاث إن ااةة اةعةوية لك  اصختبا ين أترب من اةتغ ات غ  مسنننتلر  مةد اةسنننتوا, حاث إن ااةة اةعةوية لك  اصختبا ين أترب من  ستلر  مةد اة , , %%22اةتغ ات غ  م

س ة   عزالتان يتم ابولعزالتان يتم ابول س  ستلرا  ال س ة فرضاة العدم التي تةص م  عجوال جم  الوحد  )مدم ا س  ستلرا  ال فرضاة العدم التي تةص م  عجوال جم  الوحد  )مدم ا

الهمةاة(, عزالتان صزد من اخم الفرر األعل لكافة اةتغ ات عمن ثم إماال  اصختبا ، عزعد الهمةاة(, عزالتان صزد من اخم الفرر األعل لكافة اةتغ ات عمن ثم إماال  اصختبا ، عزعد 

اخم الفرر األعل تبني من خ ل اصختبا ين )اليكي فولر عفا اس ز عن( عمن خ ل ااةة اخم الفرر األعل تبني من خ ل اصختبا ين )اليكي فولر عفا اس ز عن( عمن خ ل ااةة 

ال من  بت ا تا ية عالتي  ال من اةعةو بت ا تا ية عالتي  عدم عابول   %%22اةعةو اة ال تان  فا فرضننن زال با ين, ع عدم عابول لك  اصخت ضاة ال تان  فا فر زال با ين, ع لك  اصخت

س ة الهمةاة ةتغ ات الفرضنناة البدي ة التي تةص م  مدم عجوال جم  الوحد  إ  أن السنن سنن ة الهمةاة ةتغ ات  س  ضاة البدي ة التي تةص م  مدم عجوال جم  الوحد  إ  أن ال الفر

الد اسة أصبحت مستلر  عهما يش  إىل أن تأث  تافة الصدمات اةواتة سوف يت شى مل الد اسة أصبحت مستلر  عهما يش  إىل أن تأث  تافة الصدمات اةواتة سوف يت شى مل 
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با  فا بس ز  خاصننننة أن اخت يل  ةدا الصو با  فا بس ز الهمن م ا صة أن اخت خا يل  ةدا الصو صاء الهمن م ا با  األخ خم زعني اصمت يأ صاء عن  با  األخ خم زعني اصمت يأ عن 

 العشوائاة عاشةل من اختبا  )اليكي فولر( عزالتان الباابات أصبحت جاهه  ل تح ال.العشوائاة عاشةل من اختبا  )اليكي فولر( عزالتان الباابات أصبحت جاهه  ل تح ال.

 (0جدعل  ام )

 (ADFعاختبا  اليكي فولر اةصو  ) (PP)اختبا  فا ابس ز ن 

 النتيجة ADF PP  المتغير

الصادرات 

والواردات 

 الدوائية
 المستوى

 مستقرةغير  0.9527 0.9290

 مستقرة 0.0001 0.0001 الفرق األول

الميزان 

 المستوى التجاري
 غير مستقرة 0.7849 0.7488

 مستقرة 0.0474 0.0426 الفرق األول

 

 E-Views  زرةاةزرةاة  خمرجاتخمرجات  ––اةصد : من إمداال الباحث اةصد : من إمداال الباحث 

ال جة ال جة   عل تأتد ما إذا تابت اةتغ ات متكام ة من الد جة األعىل أع ص اام الباحث زاختبا عل تأتد ما إذا تابت اةتغ ات متكام ة من الد جة األعىل أع ص اام الباحث زاختبا 

 تكامل البوااي عيتضح ذلك من خ ل اجلدعل التان:تكامل البوااي عيتضح ذلك من خ ل اجلدعل التان:

 (2جدول رقم )

 نتائج اختبار سكون البواقي

 المستوى
 المتغيرات

PP ADF التباطؤ 

0.0000*** 0.0000*** 3 Z=resid 

 م  التوان.م  التوان.  %%0101عع  %%22، ، %%00***، **، *، تش  إىل سكون اةتغ ات مةد مستوا معةوية ***، **، *، تش  إىل سكون اةتغ ات مةد مستوا معةوية 

 ..EVIEWSاةصد : من إمداال الباحث زاصمت ال م  خمرجات اةصد : من إمداال الباحث زاصمت ال م  خمرجات 

 

جلدعل ) حة م ا تائج اةتحصننننل م ا ا عاةوضننن جلدعل )من خ ل الة ضحة م ا صل م ا ا عاةو تائج اةتح سم ( تبني أن البوااي تتسنننم 00من خ ل الة ( تبني أن البوااي تت

 زالسكون.زالسكون.
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 اختبار االرتباط الذايت:اختبار االرتباط الذايت: .2

ستخدام تم اسننتخدام  ضح تضننح ل تأتد من مدم عجوال ا تباط ذايت زني اصخصاء عيل تأتد من مدم عجوال ا تباط ذايت زني اصخصاء عي  Breusch-Godfreyتم ا ت

تائج م جدعل تائج م جدعلمن الة اة عالتي تابت اترب من   ( ( 22 ام ) ام )  من الة اة عالتي تابت اترب من عمن خ ل ااةة اصحت ل مدم مدم   %%22عمن خ ل ااةة اصحت ل

ضاة العدم التي تةص م  مدم عجوال ا تباط عجوال ا تباط ذايت زني اصخصاء حاث ابول فرضنناة العدم التي تةص م  مدم عجوال ا تباط  عجوال ا تباط ذايت زني اصخصاء حاث ابول فر

 ذايت زني اصخصاء ذايت زني اصخصاء 

 (3جدول رقم )

 نتائج االختبار االرتباط الذايت

Probability 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation 

0.3532 1.4532 F-statistic 

0.1452 3.4532 Obs-R-square 

 ..E-Views  زرةاةزرةاة  خمرجاتخمرجات  ––اةصد : من إمداال الباحث اةصد : من إمداال الباحث 

 اختبا  جتابس التباين لألخصاء:اختبا  جتابس التباين لألخصاء:

با   با  تم اسنننتخدام اخت ستخدام اخت تائج م اجلدعل  اBreusch-Pagan-Godfreyتم ا تائج م اجلدعل  ا, حاث يتبني من الة م م , حاث يتبني من الة

اة العدماة التي   %%22من من عالتي تابت اترب عالتي تابت اترب   ( عمن خ ل اللاةة اةعةوية( عمن خ ل اللاةة اةعةوية22)) ضاة العدماة التي اىل ابول الفرضننن اىل ابول الفر

 تةص م  التجابس التباين لآلخصاء.تةص م  التجابس التباين لآلخصاء.

 (4جدول رقم )

 نتائج اختبار جتانس التباين

probability Heteroskedaticity test Breusch-Pagan-Godfrey 

0.175 2.6743 F-statistic 

0.134 4.0143 Obs-R-square 

0.836 0.364 Scaled explained 

 ..E-Views  زرةاةزرةاة  خمرجاتخمرجات  ––اةصد : من إمداال الباحث اةصد : من إمداال الباحث 
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صبحت الباابات جاهه  ل تح ال عزعد إجراء اصختبا ات اللب اة التي يتص ب اصبحدا  أصنننبحت الباابات جاهه  ل تح ال  عزعد إجراء اصختبا ات اللب اة التي يتص ب اصبحدا  أ

صةامات الدعائاة م  اةاهان عزالتان أصننبح زاصمكان اااس اثرالوا الات ع الصنناال ات ل صننةامات الدعائاة م  اةاهان  صاال ات ل  صبح زاصمكان اااس اثرالوا الات ع ال عزالتان أ

 اصمت ال الةةوذج اللاايس التان :اصمت ال الةةوذج اللاايس التان :عتم عتم                                               التجا   العرااي.التجا   العرااي.

Trba=β0+β1exm+U 
 حاث: اةتغ  التازل حاث: اةتغ  التازل 

Trba  اةاهان التجا  :اةاهان التجا: 

 اةتغ  اةستلل اةتغ  اةستلل 

Exmالوا الات ع الصاال ات ل صةامات الدعائاة: الوا الات ع الصاال ات ل صةامات الدعائاة : 

0ββ ملصل اصبحدا : ملصل اصبحدا : 

00  ββ   اة م  اةاهان التجا لدعائ ااس اثر الوا الات ع الصنننناال ات ا مل اصبحدا  لل اة م  اةاهان التجا   : معا لدعائ صاال ات ا ااس اثر الوا الات ع ال مل اصبحدا  لل : معا

 ..العراايالعرااي

Uاصخصاء: اصخصاء : 

 (5)نتائج االنحدار

Dependent Variable: TRBA   

Method: Least Squares   

Sample:2009-2019   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 646.4765 392.3716 1.647613 0.1143 

EXM -1.96E-05 1.26E-06 -15.46911 0.0000 

R-squared 0.919322 F-statistic 239.2933 

Adjusted R-squared 0.915480 Prob(F-statistic) 0.000000 

 ..E-Views  زرةاةزرةاة  خمرجاتخمرجات  ––اةصد : من إمداال الباحث اةصد : من إمداال الباحث       
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 املبحث اخلامس

 مناقشة االستنتاجات والتوصيات

 اوال : مناقشة االستنتاجات

 وتبني من خالل النتائج ما ييل:

مستلر  مةد مستوا, حاث إن ااةة اةعةوية لك  اصختبا ين اترب من مستلر  مةد مستوا, حاث إن ااةة اةعةوية لك  اصختبا ين اترب من ان مجال اةتغ ات غ  ان مجال اةتغ ات غ   .1

اة العدم التي تةص م  عجوال جم  عاحد ) عمدم اسنننتلرا  22%% ستلرا  , عزالتان يتم ابول فرضننن ضاة العدم التي تةص م  عجوال جم  عاحد ) عمدم ا , عزالتان يتم ابول فر

با , عزعد  با , عزعد الهمةاة(, عزالتان صزد من اخم الفرر اصعل لكافة اةتغ ات عمن ثم اماال  اصخت الهمةاة(, عزالتان صزد من اخم الفرر اصعل لكافة اةتغ ات عمن ثم اماال  اصخت

ل اصختبا ين )اليكي فولر عف اب ز ع( عمن خ ل ااةة ل اصختبا ين )اليكي فولر عف اب ز ع( عمن خ ل ااةة اخم اصختبا  اصعل تبني من خ اخم اصختبا  اصعل تبني من خ 

ال من  بت ا تا ية عالتي  ال من اةعةو بت ا تا ية عالتي  اة ةتغ ات   %%22اةعةو تان السننن سننن ة الهمة با ين, عزال اة ةتغ ات لك  اصخت س ة الهمة س  تان ال با ين, عزال لك  اصخت

 الد اسة اصبحت مستلر .الد اسة اصبحت مستلر .

صةام .2 صاال ات ل  س بي معةو  ل وا الات عال صةامعجوال تاث   صاال ات ل  س بي معةو  ل وا الات عال   ات الدعائاة م  اةاهان التجا  ات الدعائاة م  اةاهان التجا  عجوال تاث  

من اةتغ ات من اةتغ ات   %%00ا  ابه مل ثبات العوامل اصخرا فإن ا  ابه مل ثبات العوامل اصخرا فإن   1.96E-05-حاث ز غت ااةة التأث  حاث ز غت ااةة التأث  

صةامات الدعائاة يوال  اىل م الوا الات ع الصننناال ات ل صنننةامات الدعائاة يوال  اىل  صاال ات ل  من التغ  م  اةاهان من التغ  م  اةاهان     1.96E-05-م الوا الات ع ال

ةد  اة م لة احصننننائ جد أثر ذع الص لد اسننننة صيو اة ا تان يتم  فا فرضننن زال جا  , ع ةد الت اة م صائ لة اح جد أثر ذع الص سة صيو لد ا اة ا ض تان يتم  فا فر زال جا  , ع الت

ستوا) ستوا)م صةامات a≤0.05م صاال ات ل  صةامات ( ل وا الات عال صاال ات ل  الدعائاة م  اةاهان التجا   , عابول الدعائاة م  اةاهان التجا   , عابول ( ل وا الات عال

صةامالفرضنناة البدي ة زوجوال أثر ذع الصلة إحصننائاة ل صنناال ات الصننةام صاال ات ال صائاة ل  ضاة البدي ة زوجوال أثر ذع الصلة إح ات الدعائاة م  اةاهان ات الدعائاة م  اةاهان الفر

صاال ا  التجا  التجا   صاال ازةعةى  اخر ت   يفاالت ال صةامات الدعائاة عزلاةة اتربزةعةى  اخر ت   يفاالت ال صةامات الدعائاة عزلاةة اتربت ال اثر اثر ت   تان له ت   تان له   ت ال

ه اثر ه اثر , ت   تان ل, ت   تان لات ل صةامات الدعائاةات ل صةامات الدعائاة  م الوا ال  م الوا العت   تان يفاياالعت   تان يفاياال  اجيا  م  اةاهان التجا  اجيا  م  اةاهان التجا  

 زةعةى اخر يوال  ام حتسني اع تراجل م اةاهان التجا  .زةعةى اخر يوال  ام حتسني اع تراجل م اةاهان التجا  .  س بي م  اةاهان التجا  س بي م  اةاهان التجا  

يد إن ت  تبني من خ ل معننامننل التحنندينند إن  .3 حد مل الت عا جا   تعوال م  ُاثر من تغ ات اةاهان التجننا   تعوال م  ُاثر   %%9090ت  تبني من خ ل م من تغ ات اةاهان الت

 الوا الات عالصاال ات ل صةامات الدعائاة م ذلك الب د. الوا الات عالصاال ات ل صةامات الدعائاة م ذلك الب د. 
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 التوصياتالتوصيات  ثانيًا:ثانيًا:

 زةاءف م  ما سبق توىص الد اسة ز  ييل:زةاءف م  ما سبق توىص الد اسة ز  ييل:

 اصستفاال  من الصاال ات الصةامات الدعائاة سواء تابت الاخ اة م الب د اع خا جااف.اصستفاال  من الصاال ات الصةامات الدعائاة سواء تابت الاخ اة م الب د اع خا جااف. .1

 اصستةرا  زتصوير اةةتج من الصةامات الدعائاة من اجل ان يضاهي اةةتج اصجةبي.اصستةرا  زتصوير اةةتج من الصةامات الدعائاة من اجل ان يضاهي اةةتج اصجةبي. .2

 ال م  اةصاال  اخلا جاة.ال م  اةصاال  اخلا جاة.متويل اةاهان التجا   من مصاال  الاخ اة عتل ال اصمت متويل اةاهان التجا   من مصاال  الاخ اة عتل ال اصمت  .3

اة تصوير رشتات  .4 لد اسننننات عالبحوث حول امكاب يد من ا زإجراء اةه لد اسننننة  اة تصوير رشتات تويص ا سات عالبحوث حول امكاب لد ا يد من ا زإجراء اةه سة  لد ا تويص ا

الصةامات الدعائاة م العرار , مثل تصوير معةل االعية سامراء ع معامل االعية زغداال عمعامل الصةامات الدعائاة م العرار , مثل تصوير معةل االعية سامراء ع معامل االعية زغداال عمعامل 

 االعية باةوا.االعية باةوا.

ني اةستوا اةعايش ني اةستوا اةعايش احلاجة اىل توظاف الوا الات عالصاال ات من الصةامات الدعائاة م حتساحلاجة اىل توظاف الوا الات عالصاال ات من الصةامات الدعائاة م حتس .5

 ل ب د.ل ب د.

سني تل ال ج د اصمكان من الوا الات ل صننةامات الدعائاة عاصمت ال م  اةةتج اةحيل عحتسننني  .6 صةامات الدعائاة عاصمت ال م  اةةتج اةحيل عحت تل ال ج د اصمكان من الوا الات ل 

 الرشتات اللصاا العام ع اللصاا اخلاف.الرشتات اللصاا العام ع اللصاا اخلاف.
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 املصادر واملراجعاملصادر واملراجع

 أوالً: املراجع باللغة العربيةأوالً: املراجع باللغة العربية

 سم دةد,)ااسننم دةد,)  التلالتل رشية (,التكام اة زني اصسننتث  ات البرشننية 51155115اا ستث  ات الب صاال ات تةحدالات ل ةةو عالصنناال ات تةحدالات ل ةةو (,التكام اة زني اص عال

سات الع اا, اجلامعة اص الباة, اصاتصننناال  اص الين, سنننالة ماجسنننت  غ  مةشنننو  , ت اة الد اسنننات الع اا, اجلامعة اص الباة,  شو  , ت اة الد ا ست  غ  مة سالة ماج صاال  اص الين,  اصات

 ..2222,ف,فاص الناص الن

  ,برش  السةوية., برش  السةوية.51095109عيفا   التجا   العراااة, عيفا   التجا   العراااة , 

 ،اة ،البةك اةرته  العرااي ةال اة ،البةك اةرته  العرااي،عيفا   ا ةال صاء عاألزحاث، التلرير ,اةديرية العامة لإلحصنننناء عاألزحاث، التلرير 51095109عيفا   ا ,اةديرية العامة لإلح

   http://www.cbi.iq. متاح م  اةوال  . متاح م  اةوال  51095109اصاتصاال  السةو  لعام اصاتصاال  السةو  لعام 

 ( ،مل,زكرا مل,زكرا، )تا ي51125112تا جلد اة ا جلامع لدا  ا يل،ا جا   عالتةو لدعن عالت ي( ،اإلاتصنننناال ا جلد اة ا جلامع لدا  ا يل،ا جا   عالتةو لدعن عالت صاال ا د ، د ، ( ،اإلات

 ..5858اصسكةد ية، م ، فاصسكةد ية، م ، ف

 ( صةامة الصادصباة م ظل الة ام اصاتصاال  العاةي اجلديد,مومتر 51125112الكا ين, مدبان )الكا ين, مدبان صةامة الصادصباة م ظل الة ام اصاتصاال  العاةي اجلديد,مومتر (, ال (, ال

 الصةامة الدعائاة العرزاة,اصجتاو العر  ةةتجي اصالعية, رشم الشاخ, م .الصةامة الدعائاة العرزاة,اصجتاو العر  ةةتجي اصالعية, رشم الشاخ, م .

 ( ستواو التوايفين م م عاث(, ابحراف سننعر ال ننف احللالي من مسننتواو التوايفين م م ننعاث51025102مهت, امحد )مهت, امحد سعر ال ف احللالي من م رو م  رو م  (, ابحراف 

سات التجا ية, م ,  ساة, اةج ة الع ةاة ل بحوث عالد ا سة ااا صةاماة, ال ا صاال ات ال سات التجا ية, م , االاء ال ساة, اةج ة الع ةاة ل بحوث عالد ا سة ااا صةاماة, ال ا صاال ات ال االاء ال

((22))5858 , ,502502--522522.. 

 ( 09820982(, ددالات اةاهان التجا   م م  خ ل الف   )(, ددالات اةاهان التجا   م م ننن خ ل الف   )51025102مباد, مجال دةوال مصاة )مباد, مجال دةوال مصاة--

 ..582582--521521, , 0202((2020(, ة ة مرته صالح مبداهلل تامل ل اتصاال اصس مي, م , )(, ة ة مرته صالح مبداهلل تامل ل اتصاال اصس مي, م , )51115111

 ( سة حالة ( ، أثر تغ ات سننعر ال ننف م  اةاهان التجا   ال اسننة حالة   51055105هج  ، مبد اجل ال )هج  ، مبد اجل ال سعر ال ف م  اةاهان التجا   ال ا ( ، أثر تغ ات 

 ..015015,ف,فاجلهائر،  سالة ماجست  غ  مةشو  ، جامعة أ  زكر زاللايد ت ةسان، اجلهائراجلهائر،  سالة ماجست  غ  مةشو  ، جامعة أ  زكر زاللايد ت ةسان، اجلهائر

 ( صوف )رشيف, ميل الصنننوف رش (, التجا   الدعلاة اصسنننس عالتصبالات, الا  اسننننامه ل ةرشننن 51055105رشيف, ميل ال سامه ل ة سس عالتصبالات, الا  ا (, التجا   الدعلاة اص

 ..5555,ف,فاصعىل, م ن, اص الناصعىل, م ن, اص النعالتويفيل, الصبعة عالتويفيل, الصبعة 

 ( (51025102العحة, س ةى )العحة, س ةى)   اطرعحة اطرعحة   م  اةاهان التجا   عسبل م ج ام  اةاهان التجا   عسبل م ج ااثر تل بات سعر ال ف اثر تل بات سعر ال ف

 ..021021ففاجلهائراجلهائر  لع وم التجا ية, جامعة دةد خارض زسكر لع وم التجا ية, جامعة دةد خارض زسكر التتو او الصو  الثالث م االتتو او الصو  الثالث م ا

http://www.cbi.iq/
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 سة التخفاا م  اةاهان التجا   م الدعل فعالاة سنننااسننننة التخفاا م  اةاهان التجا   م الدعل   ((51025102خالد عاخرعن )خالد عاخرعن )  زو حيلزو حيل ساا فعالاة 

  جلهائرجلهائر  الد اسات اصاتصاالية ,الكةاةالد اسات اصاتصاالية ,الكةاة  ة ةة ة  ((51025102--09820982حالة اجلهائر ل ف  )حالة اجلهائر ل ف  )الةاماة ال اسة الةاماة ال اسة 
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 سمتي خالل حكم امللكين -نشاطات امللكة أبي
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::مقدمةمقدمة

ه  ا سمتي واحدة من أهم  ا   -تعد أيبتعد أيب             ساءنسماءسمتي واحدة من أ تي ا تمي   ن ما   عبم  دواا  هامما  ا  ب  دواا  ها ياةاحليماةيف يف  ع صادية االقتصمادية   احل   يفيفاالقت

مااق.م(، فقد برزت خالل حك  زوجهما اللمأ أمماا  20022002-21122112عرص أوا ا ثا ثة )عرص أوا ا ثا ثة ) لأ أ ها ال س  سم  -ق.م(، فقد برزت خالل حك  زوج

ق.م( وكان هلا دوا أدااي ق.م( وكان هلا دوا أدااي   20222022-20022002س  )س  )-اللأ شواللأ شوحك  حك  ق.م( وق.م( و  20222022-20022002))

شيةهام يف ا نصوص االقتصادية فقد ظهرت يف عمليمات اسسمتالم وتسملي  الاشمية سلي  الا ستالم وت يات اس قات وا نفقمات   هام يف ا نصوص االقتصادية فقد ظهرت يف عمل وا نف

خالل حك  زوجها خالل حك  زوجها   كان  مسؤو ة عن حظرية أو مؤسسة ماكان  مسؤو ة عن حظرية أو مؤسسة ما  ىل مايبدوىل مايبدوعع، فهي ، فهي والدخوالتوالدخوالت

و  أدااة وأ ا  وأخيه وممن أشمهر تلمأ احلظماار كانم  )حظمرية داتم ( ا تمي كانم  وم  أدااة وأ ا   ن   تي كا ت ( ا  ظرية دا ن  )ح ظاار كا لأ احل شهر ت من أ وأخيه و

ثةملوكها وهلذه احلظرية مكانمة مهممة يف احليماة االقتصمادية  دو مة أوا ا ثا ثمة صادية  دو ة أوا ا ثا  ياة االقت مة يف احل نة مه كرت أيب. وذكمرت أيبملوكها وهلذه احلظرية مكا -. وذ

الخول با نقل أو ا وسيط( و الخول با نقل أو ا وسيط( و    g̃g̃iri3نها )نها )سمتي يف ا نصوص أسمها مقرتنأ بوظااف خمتلفة مسمتي يف ا نصوص أسمها مقرتنأ بوظااف خمتلفة م

فة )وظيفمة ) رص (السمؤول عمن احليوانمات أو ا ممر ا رصم (  maškimوظي مر ا  نات أو ا  عن احليوا سؤول  فة )االدااي فضمال  عمن وظيفمة )االدااي  ال عن وظي ضال   ف

šabra ) ).. 

 س س -س ، شوس ، شو-آمااآماا،،اماااماا  ،،حك  الك حك  الك ،،  امللكةامللكة  :الكلامت املفتاحيةالكلامت املفتاحية
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 :املقدمةاملقدمة

من ا تي ظهرت يف ا نصموص االقتصمادية ممن   نساءنساءسمتي واحدة من أه  ا سمتي واحدة من أه  ا -تعد أيبتعد أيب           صادية  صوص االقت ا تي ظهرت يف ا ن

شو كي عرصمم أوا ا ثا ثممة و وديممدا  مممن ا سممنة ا ثانيممة واالابعمم  مممن حكمم  اللممأ شممو كي  لأ  ك  ال من ح ع   ية واالاب سنة ا ثان من ا  يدا   ثة و ود رص أوا ا ثا  ع

سنة اوحتم  ا سمنة ا  (Owen, 2016, p. N.39)  )ق.مق.م  20222022-20222022)) ت  ا  ية ثانيمةوح ك  ممن حكم     ثان من ح

سمها فقد ظهر أسممها   (Jacobsen, 1953, p. 45)  ق.م(ق.م(  20200202-20202222س  )س  )-أيبأيباللأ اللأ  فقد ظهر أ

خة( وأاييف نصوص كل من الدن بموزاو  داكمان )داتم ( وأومما )جوخمة( وأاي ما )جو ت ( وأو كان )دا بوزاو  دا ساكر  سماكر  -يف نصوص كل من الدن 

   )تل اهلباء( وهو من االسامء االكدية الؤنثة ا تي ظهرت يف ا نصوص.)تل اهلباء( وهو من االسامء االكدية الؤنثة ا تي ظهرت يف ا نصوص. و كشو كش

 

 أسمها ونسبها وألقاهبا:أسمها ونسبها وألقاهبا:

كة أيبتعممد اللكممة أيب     عد الل كات ال هوااسمممتي مممن اللكممات ال ممهواا-ت من الل ثة ت وا بمماازات يف عرصمم أوا ا ثا ثممة سمتي  رص أوا ا ثا  باازات يف ع ت وا 

ع  االول )وأسمها من االسمامء االكديمة الؤنثمة الركبمة ممن مقالعم  االول ) من مقال بة  ثة الرك ية الؤن سامء االكد ن  االب( بمعنم  االبabiوأسمها من اال  ( بمع

سمتي أو ( بمعن  ا سمة أو ا رمز فيكون معنم  االسم  همو أيب سممتي أو simtiوالقالع ا ثاين )والقالع ا ثاين ) هو أيب  س   ن  اال ( بمعن  ا سمة أو ا رمز فيكون مع

مزيامممزي ما . وأممما (Vito.R.A., 1993, p. 205)  ا ح  نسممبها حسمم  ممما أقرتحممه ا باحمم  . وأ حه ا با ما أقرت س   سبها ح ن

((Mickalowskiأن أيب )أن أيب )- مااي سمتي وأقااهبا قد جاءوا اىل بمالد سمومر ممن مدينمة ممااي نة  من مدي سومر  بالد  سمتي وأقااهبا قد جاءوا اىل 

ثةوثبتمموا أنفسممه  عممن لريمم  ا ممزوا  والصمماهرة بملممو  سممال ة أوا ا ثا ثممة سال ة أوا ا ثا  لو   صاهرة بم ي  ا زوا  وال عن لر سه   توا أنف ح  ، يف حمم   وثب ، يف 

سواية ( أهنا فقط هلما المالت سمواية Sharlackأفرتض ا باح  )أفرتض ا باح  ) الالت  هلا   ,Michalowski, 2005)( أهنا فقط 

p. 66).. 

كة أما ا قاهبما فقمد تلقبم  خمالل حكم  زوجهما اللمأ أمااسم  بلقم  )اللكمة       ق  )الل س  بل لأ أماا ها ال ك  زوج خالل ح ب   قد تلق هبا ف   ((ninأما ا قا

(Frayn D. , 1997, p. 285)     ك  وأحتفظ  هبذا ا لقم  حتم  ا سمنة ا ثانيمة ممن حكم من ح ية  سنة ا ثان ت  ا  ق  ح وأحتفظ  هبذا ا ل

ثةس  ا خمر ملمو  سمال ة أوا ا ثا ثمة-اللأ أيباللأ أيب سال ة أوا ا ثا  لو   خر م ختذت وأختمذت   ..(Jacobsen, 1953, p. 45)  س  ا  وأ

ماابعمد وفماة زوجهما اللمأ أمماا  ((nin-G̃G̃ARسمتي  قبا  ا خر هو )ا سيدة االاملة سمتي  قبا  ا خر هو )ا سيدة االاملة -أيبأيب لأ أ ها ال فاة زوج عد و -ب

من س  فقد أقرتن أسمها هبذا ا لق  يف نص من مدينمة أومما ممؤا  يف ا سمنة االوىل ممن  سنة االوىل  مؤا  يف ا  ما  نة أو س  فقد أقرتن أسمها هبذا ا لق  يف نص من مدي

 (Jones & Snyder,J.,, 1961, p. N.288)س  س  -حك  اللأ شوحك  اللأ شو
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 عائلتها وحاشيتها عائلتها وحاشيتها 

سال ة أوا ( اللمأ ا ثا م  يف سمال ة أوا ق.مق.م  20022002-20222022س  )سم  )-أن زو  اللكة هو أمااأن زو  اللكة هو أماا     لأ ا ثا   يف  ( ال

 (Frayn D. , 1997, p. 235)ا ثا ثة وأبن اللأ شو كي وقد حك  مدة تسع سنوات ا ثا ثة وأبن اللأ شو كي وقد حك  مدة تسع سنوات 

يدع  )ا نصمموص اىل أن هلمما أ  يممدع  )وت ري وت ممري  ،، هلا أ   صوص اىل أن  كة ( وذكممر بصمميغة بابممامل أ  اللكممة Babatiا ن بامل أ  الل صيغة با كر ب ( وذ

(Babati šeš nin)  (Weiershauser, 2008, p. 109)   خالل وكذ أ ذكر أسمه من خمالل وكذ أ ذكر أسمه من 

نة لبعممات االختممام ا تممي تعممود اىل عرصمم أوا ا ثا ثممة فقممد ظهممر أسمممه مقرتنمما  مممع مهنممة  مع مه نا   سمه مقرت هر أ قد ظ ثة ف رص أوا ا ثا  عود اىل ع تي ت تام ا  عات االخ لب

شووقد كرس هذا اخلت   لملأ شمو ((dub-sar)ا كات  )ا كات    .Frayn D. , 1997, p)س  سم  -وقد كرس هذا اخلت   لملأ 

سنوكمذ أ ا عرصم ا بمابمل البكمر ممن عرصم ايسمن  (340 رص اي من ع كر  بابمل الب رص ا  كذ أ ا ع سا الاسما -و  .Whitng, 1976, p)الا

تدع  )وهلمما أخمم  تممدع  )  (179 خ   هلا أ بم)( ا تممي ذكممرت بممم)Bizuaو كرت  تي ذ  ,Bizua nin9 nin ) )(Hilgert( ا 

2003, p. N.164)  ( شخاص )أي أخ  اللكمة. وت مري أحمد ا نصموص أيضما  اىل االشمخاص ضا  اىل اال صوص أي حد ا ن كة. وت ري أ  أي أخ  الل

lugal-kuzu   و وIddin-daganسويا  سمتي فذكروا سمويا  -( ابام يعدون من عاالة اللكة أيب( ابام يعدون من عاالة اللكة أيب سمتي فذكروا 

قدس الخصص سدنيف نص تضمن تقمدي  قمراب  احليوانمات لوامع ا سمك  القمدس الخصمص سدن سك  ال اع ا  نات لو قراب  احليوا قدي   -يف نص تضمن ت

 ::(Michalowski, 2005, p. 71)   جاء فيه جاء فيهداكان وكامداكان وكام

1 gu4-niga2 4 udu-niga2 
5 udu  
 ki-a-nag  i-din-dda-gan      
2 udu-niga2  bi2-zu-a 
2 udu-niga2  ba-ba-ti 
2 udu-niga2 lugal-ku3-zu 

  ا رتمجة:ا رتمجة:

 خرا  مسمنةخرا  مسمنة  22ثوا مسمن )و( ثوا مسمن )و( 

 خرا   خرا     55

 داكانداكان-ا سك  القدس سدنا سك  القدس سدنلواع لواع 

 خروفان  بيزوأ خروفان  بيزوأ   

 مل مل -خروفان  باباخروفان  بابا  

 كوزو كوزو -خروفان  لوكالخروفان  لوكال  
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 :حاشيتهاحاشيتها

كي أو   با عديد من الوظف  واحلاشية ا ذين يعملمون يف ا مبالا اللكمي أو أاتبالأاتبال  ةةأن اللكأن اللك لون يف ا بالا الل   با عديد من الوظف  واحلاشية ا ذين يعم

هاحاجتهماوبحس  وبحسم    هاهاأهن  يرتبالون معأهن  يرتبالون مع لوظف  و، كمان هلمؤالء الموظف  وا يه ا ميه   حاجت هلؤالء ا كان  كاشمية اللكماحلاحل،  شية الل   ةةا

باختال  ة تعكس قرهب  ممن ا مبالا اللكمي وختتلمف وظماافه  وأعامهلم  بماختال  همهممكانة ممكانة م هل   ظاافه  وأعام لف و كي وختت من ا بالا الل ة تعكس قرهب  

ها.مسممن الاشمية وا راعمي وا سماقي و.ريهما.  هاهمابينبينومن ومن   الوكلة ا يه الوكلة ا يه الهام الهام  ساقي و.ري عي وا  شية وا را سمن الا منوممن  م ه  أهم    و أ

   :سمتيسمتي-باللكة أيبباللكة أيباتبال  أعامهلا وأسمها اتبال  أعامهلا وأسمها أأا  خصيات ا تي ا  خصيات ا تي 

11-  Ur-dig-alim kurušda:: 

سكمسمن  لامشية ومسمكان يعمل كان يعمل ايكليام ايكليام -أواأوا   ها ؤول عمن ألعمام احليونمات وتربيتهما كمسمن  لامشية وم نات وتربيت عام احليو عن أل يف يف ؤول 

سنة وذكر أسمه من خالل نص يتضمن أنموا  ممن الاشمية وممؤا  اىل ا سمنة   دات دات مدينة مدينة  مؤا  اىل ا  شية و من الا نوا   وذكر أسمه من خالل نص يتضمن أ

   ::(Weiershauser, 2008, p. 116) س  اذ جاء فيهس  اذ جاء فيه-ا ثامنة من حك  اللأ أمااا ثامنة من حك  اللأ أماا

mu-DU  a-bi2-si2-im-ti  
ki ur- dig-alim kurušda nin-ta 

 ا رتمجة:ا رتمجة:

 سمتي سمتي -مدخوالت سيبمدخوالت سيب

 ، اللكة، اللكة من ايكيلي  مسمن الاشيةمن ايكيلي  مسمن الاشية

22-  Ur-dba-ba6 : : 

كة أيبأوا بابما ابممام  كمان يعمممل ااعمي  ممدب اللكممة أيب عي  دب الل مل اا كان يع بام   با ا نص متي واد أسمممه ممن خممالل نممص سسم-أوا با خالل  من  سمه  متي واد أ

مااقضااي يعود اىل مدينة كرسو مؤا  يف ا سنة االوىل من حك  اللمأ أمماا لأ أ جاء سم  وجماء -قضااي يعود اىل مدينة كرسو مؤا  يف ا سنة االوىل من حك  ال س  و

 ::(Weiershauser, 2008, p. 109) فيهفيه

Ur-dba6-u2  sipa  nin 
 باو ااعي، اللكةباو ااعي، اللكة  -ا رتمجة:  أواا رتمجة:  أوا

00-  Hu-ba sagi : : 

.ري خوبا كان يعمل سماقي سيب سممتي واد أسممه ممن خمالل لبعمة خمت  يف اسما ة  .مري  سا ة   خت  يف ا عة  خالل لب من  سمه  سمتي واد أ ساقي سيب  خوبا كان يعمل 

 ::(Sollberger, 1966,, p. N.4) مؤاخة وجاء فيهامؤاخة وجاء فيها

Hu-ba   sagi  a-bi2-si2-im-ti 
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 سمتيسمتي  -ا رتمجة:  خوبا ساقي،  أيبا رتمجة:  خوبا ساقي،  أيب

 

 سني سني -خالل حكم زوجها امللك أمارخالل حكم زوجها امللك أمارسمتي سمتي   -أيبأيبنشاطات نشاطات 

عىل هي زوجمة اللمأ أمااسم  كوهنما حصمل  عمىل   سمتيسمتي  -أيبأيبكام ذكرنا سابقا  أن اللكة كام ذكرنا سابقا  أن اللكة  هنا حصل   س  كو لأ أماا جة ال هي زو

قد من ا سنة االوىل من حكمه فقمد  ( خالل مدة حكمه، برزت ن الاهتا( خالل مدة حكمه، برزت ن الاهتاnin ق  اللكة ) ق  اللكة ) من ا سنة االوىل من حكمه ف

نة ( السؤول يف العبد فأشاا ا يها يف نص من مدينمة šabraأاتبط أسمها بمهنة )االدااي أاتبط أسمها بمهنة )االدااي  ( السؤول يف العبد فأشاا ا يها يف نص من مدي

 أوما وجاء فيه:أوما وجاء فيه:

šabra a-bi2-si2-im-ti-še3            
من وقد ذكرت هذه اللكة يف ا نصوص االقتصادية من ا سنة ا رابعة اىل ا سنة ا ثامنة ممن  وقد ذكرت هذه اللكة يف ا نصوص االقتصادية من ا سنة ا رابعة اىل ا سنة ا ثامنة 

ساكا بنفقات أعداد من احليوانات من قبل أشمخاص وممنه  )أباسماكا حكمه وا تي تتعل   حكمه وا تي تتعل    منه  )أبا شخاص و بنفقات أعداد من احليوانات من قبل أ

مر ودوكا وأخووير وشوماما( و.ريه  خمصصمة كقمراب   الحتفمال بيموم أختفماء ا قممر  فاء ا ق يوم أخت فال ب قراب   الحت ودوكا وأخووير وشوماما( و.ريه  خمصصة ك

بم ( ويعمر  با لغمة االكديمة بمم ni3-dab5 u4-nu2-aوا ذي ي ري ا يه با لغة ا سومرية )وا ذي ي ري ا يه با لغة ا سومرية ) ية  غة االكد عر  با ل ( وي

((bubbulum)) (Keiser, 1971, p. 6) 

 مب  باجلدول أدناه: وكام

ا  خص ا ذي يقوم  عدد احليوانات ا يوم ا  هر ا تاايخ

 باالنفاق

 ا نص

 Šulgi-ai-gu10 OIP 121,48 خرو  مسمن من ا نو  اجليد  2 س -أماا 2

      س -أماا 2

 Ahu-wer OIP 121,27 ماعز بري مسمن  11 س -أماا 2

ومحالن ونعا  خرا   22 22 5 س -أماا 2

 وجداء مسمنة ومحل و.زال

Abba-saga Ontario I,75 

 Šu-mama BIN III,165 محل واحد 22 2 أمااس  2

 Du11-ga BIN III,403 محل واحد 22 2 أمااس  2

 Du11-ga PDT II,1145 محل  22 2 س -أماا 2

 Abba-saga UDT 129 خرا ،محالن،جداء،ثريان 22 22 2 س -أماا 2

 Abba-saga UDT 95 خرا ،جداء،محالن 12 22 2 س -أماا 2
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 سني سني -خالل حكم امللك شوخالل حكم امللك شو  سمتيسمتي  -أيبأيب  نشاطاتنشاطات

س  من -سمتي يف ا نصوص االقتصادية خالل حك  اللأ شو-برزت اللكة أيب

ا سنة االوىل وحت  وفاهتا يف ا سنة ا تاسعة من حكمه وأاتبط أسمها خالل مدة 

( يف ا سابعة من حكمه فقد تضمن ا نص maškimحكمه بمهن منها )ا مر ا رص  

 ,Steinkller)سمتي -نفقات خرا  مسمنة خلااشيتوم من قبل ا مر ا رص  أيب

1981, p. N.92) وكان  هذه اللكة تقوم بنقل قراب  احليوانات اىل معابد االهلة.

كام ظهر ذ أ من خالل نصوص مدينتي  (g̃iri3بنفسها كوهنا كان  كوسيط أو ناقل )

مب  وكام  س -  اللأ شوأوما و دات  من ا سنة االوىل وحت  ا سنة ا تاسعة من حك

 باجلدول أدناه:

 ا نص عدد احليوانات ا يوم ا  هر ا تاايخ

 خروف   ال ه دموزي 22 2 شوس  1

 خروف   الهلة أنانا

 خرو   ال ه اي اا

 خرو   ال ه مي اا

 نعجة  ال ه نن وبر

BIN III, 215 

 Trouvaille 16 خروف  مسمنة  الهلة ا التوم - 1 شوس  1

   12 12 شوس  1

 MVN 10,142 ثريان مسمن  بوابة االهلة أنانا 2 - 11 شوس  2

 PDT 1 ,259 محالن  ال ه أنانا 2 - 1 شوس  0

 PDT 2 ,1219 خرا   الهلة ننليل 0 - 2 شوس  0

   10 12 شوس  0

 BIN V,31 خرو  )لعبد( االهلة أنانا يف ا واكاء 22 - - شوس  0

-جداء  الهلة أنانا 2خرا ،محل، 2 - 2 شوس  2

 زباالم

PPAC 4,113-114 

 محل  ال ه داكان 1 2 2 شوس  2

 حرو  مسمن  ال ه خابوايت  1

CST 440 

خرو  مسمن من ا نو  اجليد  الهلة  1 - 5 شوس  2

 أنانا

MVN 13 ,98 

 AUOR 11,108 خرا   الهلة أنانا 5 - 10 شوس  2
AnOr 7,108 
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 وفاهتا:وفاهتا:

ت   يف ا  هر اد يف نص مساماي ممن مدينمة داتم   يف ا  مهر ووسمتي حس  ما سمتي حس  ما -اللكة أيباللكة أيبتوفي  توفي   نة دا من مدي اد يف نص مساماي 

شوا ثاين عرش من ا سنة ا تاسمعة ممن حكم  اللمأ شمو لأ  ك  ال من ح سعة  من   وكمان يقمدم هلما أنموا  ممن سسم-ا ثاين عرش من ا سنة ا تا نوا   هلا أ قدم  كان ي   و

غة ا قممراب  بعممد  اهتمما يف مواممع ا سممك  القممدس الخصممص هلمما ا ممذي يعممر  با لغممة  عر  با ل هلا ا ذي ي صص  قدس الخ سك  ال اع ا  هتا يف مو عد  ا قراب  ب ا 

 ( وكام جاء فيه:( وكام جاء فيه:ki-a-nagا سومرية بم)ا سومرية بم)

3 udu-niga2 4-kam-us2 
EN.DIM.GIG-še3 
ki-a-nag A-bi2-si2-im-ti 

 ا رتمجة:ا رتمجة:

 خرا  مسمنة من ا صنف ا رابعخرا  مسمنة من ا صنف ا رابع  00

 كيأكيأ-دمدم-اينايناىل اىل 

 (Steinkller, 1981, p. 79)  سمتيسمتي-لواع ا سك  القدس سيبلواع ا سك  القدس سيب

صالل  أن مصمالل   هو ي ري اىلموامع ا سمك  القمدس(، ابمام همو ي مري اىل   (ki-a-nagأن م بام  قدس(، ا سك  ال اع ا  كان ا ذي  الكمان ا مذي مو  ال

 ..((2020، الفحة ، الفحة 20022002)التويل، )التويل، تسك  فيه ا قراب  اىل الي  تسك  فيه ا قراب  اىل الي  
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 التعليم في بالد الرافدين نشأته وتطوره

 
 

 وسن جاسم حممدد.

 كلية االداب  جامعة بغداد

 

::مقدمةمقدمة

اسهمت املؤسسات التعليمية يف صيانة مايض بالد ما بني النهرين وال سيام املدرسة اسهمت املؤسسات التعليمية يف صيانة مايض بالد ما بني النهرين وال سيام املدرسة  

سم ا ادوبا ي  الم  يدجم ىلادي اا بيت االليا  وكا  التي تعرف يف اللغة السووويمرية باسوووم ا ادوبا ي  الم  يدجم ىلادي اا بيت االليا  وكا   سيمرية با التي تعرف يف اللغة ال

ستو ال و اسا ادارية او يةيمية معينة   ت ةلت غرضووها الرسيت تدريا البل ة ليتيليا مسووتو ال و اسا ادارية او يةيمية معينة   ت ووةلت  ضها الرسيت تدريا البل ة ليتيليا م غر

ير تاريخ االنسانية منم االف السنني  ىلندما ان ثق اول تجر يضار  ير تاريخ االنسانية منم االف السنني  ىلندما ان ثق اول تجر يضار  ارض بالد الراتدين حمارض بالد الراتدين حم

سا  اا التدوين وادى نمي التجاري امل ةر  والتيسع االمرباطير  تيام بعد  سا  اا التدوين وادى نمي التجاري امل ةر  والتيسع االمرباطير  تيام بعد تيها واهتدى االن تيها واهتدى االن

اغرى  ويف اليا ع ا  هي ة   اا نول نظام الةتابة املسوووامرية اا ايرا  وسووويريا واسووويا الاوووغرى  ويف اليا ع ا  هي ة  سيا ال سيريا وا سامرية اا ايرا  و   اا نول نظام الةتابة امل

سيمريني تعةت اا يد ك رالسويمريني تعةت اا يد ك ر ساتتهم الرريدي يف معرتة وارتدا  الةتابة   ا  ا   بالتأكيد مسواتتهم الرريدي يف معرتة وارتدا  الةتابة   ا  ا  ال  بالتأكيد م

رشية يف بالد واد  الراتدين   وابتةر االهتداء اا الةتابة  د يدث ألول مري يف تاريخ ال رشوووية يف بالد واد  الراتدين   وابتةر  االهتداء اا الةتابة  د يدث ألول مري يف تاريخ ال 

عد اىلظم  ىلا  بني در  دجلة والررات اارف املةتيب وهما ي لم   عد اىلظم االنسووووا  العرا ي ا ىلا  بني در  دجلة والررات اارف املةتيب وهما ي لم   سا  العرا ي ا االن

سا  يف اانجاز واوسوووع رتبيي رتباها االنسوووا  يف ا سع رتبيي رتباها االن ضاري وت ييد رض بالد الراتدين نحي بناء ااضووواري وت وووييد انجاز واو رض بالد الراتدين نحي بناء اا

سيلة اليييدي التي يمةن من رصيها   ومن هما املنبق ناليظ ا  املدارس كانت متثل اليسووويلة اليييدي التي يمةن من  رصيها   ومن هما املنبق ناليظ ا  املدارس كانت متثل الي

عارف  جارب وامل ول الت تدين ون عارف رتالهلا ااراظ ىلىل امليروث ااضووووار  ل الد واد  الرا جارب وامل ول الت تدين ون ضار  ل الد واد  الرا رتالهلا ااراظ ىلىل امليروث اا

ملدار عا  ة  ولع ت ا يال املت ها اا االج بدىليا تي ملداروالعليم التي ا عا  ة  ولع ت ا يال املت ها اا االج بدىليا تي هما والعليم التي ا ول  عاال يف ن هما س اثرًا ت ول  عاال يف ن س اثرًا ت

امليروث ااضار  وساتت اسهاما بارزا يف هما املجال   وُشةلت تيها مؤسسات تعليمية امليروث ااضار  وساتت اسهاما بارزا يف هما املجال   وُشةلت تيها مؤسسات تعليمية 

شت  الويت ىلىل ىلاتوها مسووؤولية ك ري متثلت بأىلداد الةتباب المين كا  هلم االثر الة ر يف شووت   سؤولية ك ري متثلت بأىلداد الةتباب المين كا  هلم االثر الة ر يف  الويت ىلىل ىلاتوها م

صنيف املعرتجماالت ااياي السووياسووية وااضووارية واىلداد العلامء وتبيير صوونيف املعرت ضارية واىلداد العلامء وتبيير  سية واا سيا ة رتالل تدات ة رتالل تدات جماالت ااياي ال

تارخيية متعا  ة   ا  ا  ن يء املدرسة كا  نتيجة م ارشي الرتدا  الةتابة املسامرية وتبيرها   تارخيية متعا  ة   ا  ا  ن يء املدرسة كا  نتيجة م ارشي الرتدا  الةتابة املسامرية وتبيرها   

وهما االرتدا  يعد ابرز مساتة من بالد سيمر يف تودم ااضاري   ا  ا  اول اليثاسق املةتيبة وهما االرتدا  يعد ابرز مساتة من بالد سيمر يف تودم ااضاري   ا  ا  اول اليثاسق املةتيبة 
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رصين ال ىلثر ىلليها يف مدينة اليركاء  وبلغت اوج مرايل تبيرها يف العرصوووين ال  شير  ابيل واالشوووير  ىلثر ىلليها يف مدينة اليركاء  وبلغت اوج مرايل تبيرها يف الع ابيل واال

     ( Bit mummemىلندما اص حت هناك مراكز ىللمية متخااة ىلرتت باسم بيت ميمي اىلندما اص حت هناك مراكز ىللمية متخااة ىلرتت باسم بيت ميمي ا

 ..من بابل واشير ت ةل مراكز ىللميةمن بابل واشير ت ةل مراكز ىللميةبيت ااةمة واص حت كل بيت ااةمة واص حت كل 

 تاريخ  اثار.تاريخ  اثار.   ن اين اي    بالد الراتدينبالد الراتدين      التعليمالتعليم  :لكلامت املفتاحيةلكلامت املفتاحيةاا
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 املقدمة :املقدمة :

سانية يعترب ارتدا  الةتابة وايدا من اهم االسووهامات التي  دمها العرا يي  الودماء اا االنسووانية  سهامات التي  دمها العرا يي  الودماء اا االن يعترب ارتدا  الةتابة وايدا من اهم اال

سجلي  التأريخ  و د ىلدت الةتابة ألدم تعلميا ىلن طريق الةتابة كيا يدوني الةلمة ويسوووجلي  التأريخ  و د ىلدت الةتابة  ألدم تعلميا ىلن طريق الةتابة كيا يدوني الةلمة وي

سم املسووامرية العرا ية اهم حماوولة يضووارية يووها العرا يي  الودماء والتي ابتدىليها يف الوسوم  ضارية يووها العرا يي  الودماء والتي ابتدىليها يف الو الة ي سامرية العرا ية اهم حم امل

سة  من بالد سوويمر   وانترشووت الةتابة والتعليم يف كاتة ارجاء العاا  وايتلت املدرسووة اجلنييباجلنييب رشت الةتابة والتعليم يف كاتة ارجاء العاا  وايتلت املدر سيمر   وانت  من بالد 

سيمرية واالكدية وا   هيرها ووبداية  رش الثواتة والعليم ال سيمرية واالكدية وا   هيرها ووبداية دورا ك را يف ىلملية التعليم ون رش الثواتة والعليم ال دورا ك را يف ىلملية التعليم ون

 التعليم وتبيره مرت بات بظهير الةتابة ونميها. التعليم وتبيره مرت بات بظهير الةتابة ونميها. 

ين مثل املدرسة  ا  كا  غرضها الرسيت ين مثل املدرسة  ا  كا  غرضها الرسيت وا تسهم مؤسسة يف صيانة مايض بالد مابني النهروا تسهم مؤسسة يف صيانة مايض بالد مابني النهر

سة  اتظ ىلىل الداث تدريا الةت ة ليتيليا و اسا ادارية ويةيمية معينة   وال سوويام املدرسووة  اتظ ىلىل الداث  سيام املدر تدريا الةت ة ليتيليا و اسا ادارية ويةيمية معينة   وال 

رش املعرتة واألدب يف الغني للثواتة السوويمرية وال ابلية ليجيال الاليوة  كام ادا مريدي يف نرشوو املعرتة واألدب يف  سيمرية وال ابلية ليجيال الاليوة  كام ادا مريدي يف ن الغني للثواتة ال

 كل مةا  من اسيا الغربية.كل مةا  من اسيا الغربية.

 يف العراق القديم:يف العراق القديم:نشوء املدارس نشوء املدارس     --اوال:اوال:

يمةن اىلت ار املدارس من أوا املؤسسات التي ن أت يف العراق الوديم  وكانت تلك الن أي يمةن اىلت ار املدارس من أوا املؤسسات التي ن أت يف العراق الوديم  وكانت تلك الن أي 

ستيبا  املد  متزامنة مع النهضووة ااضووارية اهلاسلة التي يدثت يف تلك ال الد بعد ثيري االسووتيبا  املد   ضارية اهلاسلة التي يدثت يف تلك ال الد بعد ثيري اال ضة اا متزامنة مع النه

س  التي يدثت يف أرض اسوويمري يف أواسوو   سيمري يف أوا ة م ارشي ة م ارشي   وكانت نتيج  وكانت نتيج ل امليالدي ل امليالدياأللا الرابع  األلا الرابع  ااالتي يدثت يف أرض ا

رش  ىلرتل التاريخ  أال وهي ابتةار أ دم طريوة للتدوين ىلرتت وُمةملة ألرو  ارتدا  برشووو  ىلرتل التاريخ  أال وهي ابتةار أ دم طريوة للتدوين ىلرتت  وُمةملة ألرو  ارتدا  ب

 . . ييiاا  بالةتابة املسامرية  والتي أبتدىلها الرةر اخلالبق ألبناء الراتدين يف مدينة االيركاءيبالةتابة املسامرية  والتي أبتدىلها الرةر اخلالبق ألبناء الراتدين يف مدينة االيركاءي
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سيمرية وال ابلية واملدينة  -1 سيمرية وال ابلية واملدينة اليركاء : وهي املدينة التارخيية للحضاري ال التارخيية لدى التارخيية لدى اليركاء : وهي املدينة التارخيية للحضاري ال

ضرة در الررات  وت عداالسوويمريني وال ابلني  توع رشق ضوورة در الررات  وت عدا سيمريني وال ابلني  توع رشق  ساموي  كمي رشق السوواموي  0303ال كمي رشق ال

ضارية يف العاا التي  هرت يف بداية تعترب مدينة اليركاء ايدى اواسل املراكزااضووووارية يف العاا التي  هرت يف بداية  تعترب مدينة اليركاء ايدى اواسل املراكزاا

رص الربونز    ل ييا  االعرصووو الربونز    ل ييا  ا نة ق  03330333الع نة اوروك ارتدىلت --سنة قسووو مدي نة اوروك ارتدىلت مي  ويف  مدي مي  ويف 

مي مي --قق00330033ف االول يف العاا و لك يف يدود اف االول يف العاا و لك يف يدود االةتابة ومن همه املدينة  هر اارالةتابة ومن همه املدينة  هر اار

صيرية ثم   و د  هرت الةتابة ب وووةلها االول ييا كانت يف بداياكا كتابة صووويرية ثم    و د  هرت الةتابة ب ةلها االول ييا كانت يف بداياكا كتابة 

ضارات تبيرت تيام بعد لتاوو ا الةتابة املسووامرية .با ر  طل   مودمة يف تاريخ ااضووارات  سامرية .با ر  طل   مودمة يف تاريخ اا ا ا الةتابة امل تبيرت تيام بعد لت

سني ؛رو.جيرج  العراق الوديم   تر: يسووني 7979  ص  ص00مي   جمي   ج07900790الوديمة ابغداد   الوديمة ابغداد    ؛رو.جيرج  العراق الوديم   تر: ي

امة جي 039039م ي   م ي   07900790  يسني   دار اارية للب اىلة   ابغداد     يسني   دار اارية للب اىلة   ابغداد   ىللياىلليا امة جي ؛ ترج   ب ؛ ترج   ب

 ..55ي   صي   ص07930793  اليركاء   مظ عة الراببة   ابغداد     اليركاء   مظ عة الراببة   ابغداد   

  التي هدتت أساسًا ب داياكا   التي هدتت أساسًا ب داياكا ييق.مق.م  09330933  ىلاماىلاما  السيمرية اط وتها األثرية الرابعةي يف يدودالسيمرية اط وتها األثرية الرابعةي يف يدود

الرةر  والثوايف الرةر  والثوايف   النتاجالنتاجرش بعدها رش بعدها نتنتييلل    الايرية ال سيبة لتسجيل واردات املعابد اال تااديةالايرية ال سيبة لتسجيل واردات املعابد اال تاادية

اير يف مجيع أنحواء العواا الووديم توا وة ىلهود جوديود يف تواريخ االنسووووانيوة ىلرف بوالعاوووير  بالع ية ىلرف  سان تاريخ االن يد يف  جد هد  تا ة ىل وديم  عاا ال حاء ال يف مجيع أن

 يي990990  ص  ص07700770ياسليام    ياسليام    iiااالتارخييةالتارخيية

لود كا  أن اء املدارس نابعًا باألساس من أيام  شعا سيمر بأتية العليم وتبيرها  ونرش لود كا  أن اء املدارس نابعًا باألساس من أيام  شعا سيمر بأتية العليم وتبيرها  ونرش 

سع بني رشاسا املجتالةتابة ب ووةل واسووع بني رشاسا املجت ج والنارش لتلك العليم واليسوويلة الةتابة ب ةل وا سيلة مع باىلت ارها املروب ج والنارش لتلك العليم والي مع باىلت ارها املروب

ة ملةاتحة اجلهل  ويست ا هما من ااةمتني السيمريتني الراسعتني امن يعرف ىللاًم ة ملةاتحة اجلهل  ويست ا هما من ااةمتني السيمريتني الراسعتني امن يعرف ىللاًم ححالناجالناج

يمي بة أم للخب اء وأب للتالم تا ناسي  االة يًا ىلن ال يل خمر يل أ  ال ي و يميىلل بة أم للخب اء وأب للتالم تا ناسي  االة يًا ىلن ال يل خمر يل أ  ال ي و سليام    اسوووليام    . . ييiiiاا  ىلل ا

كا  ينظر اا الغر متعلميي990990  ص  ص  07700770 كا  ينظر اا الغر متعلمكام  مجال ااياي..   كام  لم  ال يرى  نل األىلم  ا مجال ااياي.. كأ لم  ال يرى  نل األىلم  ا كأ

ن للتالميم الاغار يف بداية تعليمهم    الع اراتالع اراتويمةن تهم  لك من ويمةن تهم  لك من  ن للتالميم الاغار يف بداية تعليمهم  البريرة التي كانت تلوب البريرة التي كانت تلوب
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سامء.. بيت ي دوا كأنل ُمغب  بالةتا .. بيت كأنل اوزي وا رة ييا تويل ابيت بأسوووت كالسوووامء.. بيت ي دوا كأنل ُمغب  بالةتا .. بيت كأنل اوزي وا رة  ست كال ييا تويل ابيت بأ

سا  بعيي  مغلوة وخيرجىلىل  اىلدي متينة.. بيت يدرتلل األنسووا  بعيي  مغلوة وخيرج منل بعيي  مرتيية...... تام هي منل بعيي  مرتيية...... تام هي   ىلىل  اىلدي متينة.. بيت يدرتلل األن

سةييهما ال يت؟...... اجلياب ااملدرسوووةيي ضاتة اا  لك تأ  اضووواتة اا  لك تأ    ي.ي.9090  ص  ص  07930793ياروثن   ياروثن   iiاا  هما ال يت؟...... اجلياب ااملدر ا

ايرية  صوووعيبة الةتابة املسوووامرية وشوووودي تعويدها رتالل مرايلها التبيرية الثالث االاووويرية   شدي تعويدها رتالل مرايلها التبيرية الثالث اال سامرية و صعيبة الةتابة امل

لايتية  جعلت لايتية  جعلت الرمزية  املوبعيةي بام ايتيتل من ىلدد هاسل من العالمات الرمزية واملواطع االرمزية  املوبعيةي بام ايتيتل من ىلدد هاسل من العالمات الرمزية واملواطع ا

من العسر بل من املستحيل تعلمها ب ةل ىلري  منررد دو  ختبي  منهجي منظم متسلسل من العسر بل من املستحيل تعلمها ب ةل ىلري  منررد دو  ختبي  منهجي منظم متسلسل 

سلبة  ات أرادي  يية متنرمي بني الناس  واملتمثلة  اة تدىلمها  سة وخمت سلبة  ات أرادي  يية متنرمي بني الناس  واملتمثلة تديره مؤسسة متمر اة تدىلمها  سة وخمت تديره مؤسسة متمر

سية آنماك بسووولبة املع د التي وضوووعت بني يد ا ىلند بياكر ن وووأي املد  السووولبتني السوووياسوووية  سيا سلبتني ال ضعت بني يد ا ىلند بياكر ن أي املد  ال سلبة املع د التي و آنماك ب

ة  وتق  لك ن أت يف العراق الوديم أوا املؤسسات التعليمية يف تاريخ ااضارات ة  وتق  لك ن أت يف العراق الوديم أوا املؤسسات التعليمية يف تاريخ ااضارات والدينيوالديني

ثالا ق.مااالوديمة و لك يف مبلع الوديمة و لك يف مبلع  ثالا ق.مااللا ال ومن ال د ي ومن ال د ي   ي.ي.079079  ص  ص  07900790يابا ر  يابا ر  iي اي اااللا ال

صغري ملحوة باملعابد  يتم تيها أ  تةي  ال دايات األوا للمدارس ا تةن سووويى ُيجر صوووغري ملحوة باملعابد  يتم تيها  سيى ُيجر  أ  تةي  ال دايات األوا للمدارس ا تةن 

صغري من التالتدريت يلوات صوووغري من التال شخاص ميم المين كا  ُجلبهم من الةهنة الاوووغار واألشوووخاص تدريت يلوات  اغار واأل ميم المين كا  ُجلبهم من الةهنة ال

المين يدرتلي  يف رتدمة املع د  وكا  هدتها يريف بحت حمدد بتعلم الوراءي والةتابة ليت المين يدرتلي  يف رتدمة املع د  وكا  هدتها يريف بحت حمدد بتعلم الوراءي والةتابة ليت 

أال  ليتم من رتالهلا أىلداد كتباب متخااني بتدوين اليثاسق املتنيىلة واملراسالت يف املعابد أال  ليتم من رتالهلا أىلداد كتباب متخااني بتدوين اليثاسق املتنيىلة واملراسالت يف املعابد 

اجلانا مع النمي الة ر الم  ت هده واملتزامن اجلانا مع النمي الة ر الم  ت هده واملتزامن و اير األمراء  وسد ما  تاجل املد  يف هما و اير األمراء  وسد ما  تاجل املد  يف هما 

سة   ياسووويسووووة   iiاامع التبير اهلاسل الم  واكا ط يعة ااياي تيهامع التبير اهلاسل الم  واكا ط يعة ااياي تيها سي ىللاًم أ  ىللاًم أ    ي.ي.079079  ص  ص  07930793يا

سة لع ادي ابلل انابييمعظم تلك املدارس ال داسية كانت ضووومن املعابد املةرسووووة لع ادي ابلل انابيي ضمن املعابد املةر الل الولم الل الولم   معظم تلك املدارس ال داسية كانت 

  ي ي 9999  ص  ص  93009300ياىليل   ياىليل   0505  ص  ص  07930793يا با ر  من تراثنا اللغي  الوديم   يا با ر  من تراثنا اللغي  الوديم   99ااوالةتابةوالةتابة

اا ويف منتاوووا  شهد بداية ىلند ىلرصووو تجر السوووالالت الثا  الم  شوووهد بداية   ي ي األلا الثالا ق.ماأللا الثالا ق.مااويف منت سالالت الثا  الم   رص تجر ال ىلند ىل

سية ىلن الدينيةانراووال السوولبتني السووياسووية ىلن الدينية سيا سلبتني ال اال ال ستولت أسووتولت   ا ا تةا  لل أ  تأثرت املدارس بملك  تةا  لل أ  تأثرت املدارس بملك      انر أ
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ساليااملدراس بأبنيتها وأداركا وانتظمت كياناكا  وكملك تبيرت بمناهجها التعليمية وأسوواليا   املدراس بأبنيتها وأداركا وانتظمت كياناكا  وكملك تبيرت بمناهجها التعليمية وأ

ساللة أور الثالثة وطرق التدريت تيها  لت لغ  مة المروي يف  لك التبير والر ي يف زمن سووواللة أور الثالثة  وطرق التدريت تيها  لت لغ  مة المروي يف  لك التبير والر ي يف زمن 

سيمريةالسوويمرية سع جدًا بني مد  الم  انترشووت تيل املدراس ب ووةل واسووع جدًا بني مد    ي ي ق.مق.م  93399339__90009000  ااال رشت تيل املدراس ب ةل وا الم  انت

تدل ىلىل  لك من الةم  ىلدادًا ك ري من الةتاب  ويسووو رة  أنتجت أ تدين املختل ستدل ىلىل  لك من الةم واد  الرا ىلدادًا ك ري من الةتاب  وي رة  أنتجت أ تدين املختل واد  الرا

    07930793يابا ر   يابا ر   99اارية املةت رة يف همه ال الد والعاسدي هلمه الرديرية املةت رة يف همه ال الد والعاسدي هلمه الردياهلاسل من النايص املساماهلاسل من النايص املسام

سومن األمثلة ىلىل  لك ما اسووو  يي0909صص رص امللك ازمر أىلامل التنويا يف  رصووو امللك ازمر   تظهرتل لنا تظهرتل لنا ومن األمثلة ىلىل  لك ما ا   اياي  أىلامل التنويا يف  

االول من االلا الثا  االول من االلا الثا  ااالم  يعيد للناا الم  يعيد للناا   ..يي0303ااتل اارير ي تل اارير ي   --  .ملك مدينة امار .ملك مدينة امار يي77اا

أ  ااآلهلة الس عةي يف أ  ااآلهلة الس عةي يف   ي.ي.050050  ص  ص  07930793ياسيسة   ياسيسة   0000اا    ويف مع د اآلهلة اس يتيي  ويف مع د اآلهلة اس يتييييق.مق.م

س ادي أوارتر الور العاصووومة الرابعة لرشووويريني ادور رشوكنيدرترسووو ادي أوارتر الور  شيريني ادور رشوكنيدرتر صمة الرابعة لر   ىلن   ىلن ييالثامن ق.مالثامن ق.م  ااالعا

ضد معميلة من البابيق وااجر كانت  اىلات طييلة ايتيت صووريف من املاوواطا واملناضوود معميلة من البابيق وااجر كانت  ااطا واملنا صريف من امل  اىلات طييلة ايتيت 

َسع اليايدي منها من أ ستهم  وكانت ت َسع اليايدي منها من أخمااة جلليس التالميم ودرا ستهم  وكانت ت ثنني اا أربع تالميم  ثنني اا أربع تالميم  خمااة جلليس التالميم ودرا

 ي.ي.9393  ص  ص  07930793ي.ابا ر   ي.ابا ر   0000اا  واأوريواأورييي0909اا  كام ىلثر ىلىل نام ج مماثلة يف مد  انرريكام ىلثر ىلىل نام ج مماثلة يف مد  انرري

وهي ارتر مليك مملةة مار  اليا عة ىلىل الررات االوس  رشق سيريا وكا  وهي ارتر مليك مملةة مار  اليا عة ىلىل الررات االوس  رشق سيريا وكا    --زمر  ا :زمر  ا :  --77

شميش ادد  سلبتها و يكا   و د متةن زمر  ا من مياجهة االشيريني   وما  ام بل  شميش ادد هلا  سلبتها و يكا   و د متةن زمر  ا من مياجهة االشيريني   وما  ام بل  هلا 

ستيا ىلىل مار    انتول امللك زمر  اا االول ملك اشووير وبعد ا  هزم خيدو  ليم واسووتيا ىلىل مار    انتول امللك زمر  اا  شير وبعد ا  هزم خيدو  ليم وا االول ملك ا

 ي.ي.9999  ص   ص   93379337ابا ر   ابا ر     --مملةة يمحاض وهي يلا ياليا .للمزيد انظر:مملةة يمحاض وهي يلا ياليا .للمزيد انظر:

ضرة الغربية لنهر هي ايدى املاملك السووويرية الوديمة التي توع يف الضووورة الغربية لنهر   --مملةة مار  :مملةة مار  :  --0303 سيرية الوديمة التي توع يف ال هي ايدى املاملك ال

سيريا وبالورب من اادود االررات يف سووويريا وبالورب من اادود ا لعرا ية وتعيد يف التاريخ اا االلرية الثالثة   ل لعرا ية وتعيد يف التاريخ اا االلرية الثالثة   ل الررات يف 

 ي.ي.9797  ص  ص  93379337ابا ر  ابا ر    --امليالد  للمزيد انظر:امليالد  للمزيد انظر:
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سية  نرر اني يري: وهي مدينة ىلرا ية توع يف منبوة الررات االوسووو  يف حماتظة الوادسوووية    --0909 س  يف حماتظة الواد نرر اني يري: وهي مدينة ىلرا ية توع يف منبوة الررات االو

وتابعة اداريا اا  ضاء ىلرك   وهي العاصمة الدينية للسيمريني وال ابلني   كام تعد من وتابعة اداريا اا  ضاء ىلرك   وهي العاصمة الدينية للسيمريني وال ابلني   كام تعد من 

 دم املناطق ااضارية يف العراق ا  كانت جزء من بالد سيمر وبابل واشير واليركاء.  دم املناطق ااضارية يف العراق ا  كانت جزء من بالد سيمر وبابل واشير واليركاء. اا

اىليل اىليل   --مي  للمزيد انظر:مي  للمزيد انظر:--سنة قسووونة ق93339333تهي مدينة تارخيية يعيد تارخيها اا اكثر من اتهي مدينة تارخيية يعيد تارخيها اا اكثر من ا

 ي.ي.903903 ص ص  07970797  

س ايوابيرسووو اي   كام ك رت التنوي ات األثرية ىلىل كام ك ووورت التنوي ات األثرية ىلىل ي. ي. 0707--0909ياروثن   مارغريت   صياروثن   مارغريت   ص0000اا  وابير

يا  املسامرية باللغتني السيمرية واألكدية أىلبت بعد ترمجتها وترسر ما ورد يا  املسامرية باللغتني السيمرية واألكدية أىلبت بعد ترمجتها وترسر ما ورد اآلالف من األلاآلالف من األل

ضحة جدًا ىلن ط يعة املدارس يف العراق الوديم وتالميمها والواسمي  ىلليها تيها صوويري واضووحة جدًا ىلن ط يعة املدارس يف العراق الوديم وتالميمها والواسمي  ىلليها  صيري وا تيها 

سليب ومرايل التعليم تيهاوأسوووليب ومرايل التعليم تيها سيمرية اأيدوباي وتعني ابيت سوووميت املدرسووووة يف السووويمرية اأيدوباي وتعني ابيت     وأ سة يف ال سميت املدر

ية األليا ي  كام سوووميت يف األكدية  سميت يف األكد بل سووومي التلميم يف األليا ي  كام  وا بامل يت طييبي   سمي التلميم يف بنرت املعن  اب بل  وا بامل يت طييبي   بنرت املعن  اب

يت  تا اللغتني اأبن ب يدوباي  ويف األكدية اماربيت طييبي وتعني يف كل يت السووويمرية ادوميأ تا اللغتني اأبن ب يدوباي  ويف األكدية اماربيت طييبي وتعني يف كل سيمرية ادوميأ ال

سمية بيضي  اا ي. ي. 9595  ص  ص  07790779ياىل د اليايد   ياىل د اليايد   0505اااألليا ي األليا ي  شك ت ر همه الت سمية بيضي  اا وبال  شك ت ر همه الت وبال 

بالعال ةالعال ووة الروييووة بني التلميووم وموودرسوووتوول وت ووو يههووا بووالعال ووة ها  تل وت  يه س مدر يم و ية بني التلم سة بني األبن املووودسوووووة بني األبن   العال ة الروي ود امل

ساكز   ياسوواكز   0909ااووالديلووالديل سة نظامًا وأشووارت الناوويص أنل كا  للمدرسووة نظامًا ي. ي. 093093  ص  ص  07770777يا ايص أنل كا  للمدر شارت الن وأ

سليب ال خيتلا كثرًا ىلن نظام صوووارمًا للغاية يررض ىلىل التالميم بال ووودي والوسووويي  بأسوووليب ال خيتلا كثرًا ىلن نظام  سيي  بأ صارمًا للغاية يررض ىلىل التالميم بال دي والو

و أو يرمادم التعليم الوديم يف ىلاملنا ااديا  ييا كانت تتم معا  تهم بالرضوووب بالعوووو أو يرمادم  رضب بالع التعليم الوديم يف ىلاملنا ااديا  ييا كانت تتم معا  تهم بال

م أو ي سهم يف الرساديا أو جعلهم يويمي  بأىلامل شا ة ال تتناسا مع أىلامرهم م أو ي سهم يف الرساديا أو جعلهم يويمي  بأىلامل شا ة ال تتناسا مع أىلامرهم من البعامن البعا

أو طا ة أجسامهم  و لك أما لسيء سليكهم امُلنايف لتواليد املدرسة وىلدم طاىلتهم ملعلميهم  أو طا ة أجسامهم  و لك أما لسيء سليكهم امُلنايف لتواليد املدرسة وىلدم طاىلتهم ملعلميهم  

سة  أو بتاهلم أو مل وواكسووتهم وىلدم انضوو اطهم أثناء الدرس ولغياوم وهرووم من املدرسووة  أو بتاهلم  ض اطهم أثناء الدرس ولغياوم وهرووم من املدر ستهم وىلدم ان أو مل اك
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عة وتواووورهم يف متووابعووة  تاب ارهم يف م مدي وجيدهم يف دروسوووهم  وتووأرترهم يف التعلم  يوواسوووووًا اا موودي وجيدهم يف وتو سًا اا  يا تأرترهم يف التعلم   سهم  و درو

 ي.ي.090090  ص  ص  07770777ياساكز   ياساكز   0909اااملدرسةاملدرسة

سية متةاملة متةينة من ىلدي كانت املدرسووووة بنظامها ال ووووديد هما تتةي  من هيية تدريسوووية متةاملة متةينة من ىلدي  سة بنظامها ال ديد هما تتةي  من هيية تدري كانت املدر

يوا ىلىل رأسهم مدير يوا ىلىل رأسهم مدير     أشخاص  لةل منهم واج ل ومهمتل التي يؤد ا للمدرسة والتالميمأشخاص  لةل منهم واج ل ومهمتل التي يؤد ا للمدرسة والتالميم

سم املدرسووة الم  يسووم  سة الم  ي ستا  أو اخل ري يف السوويمرية اأومياي ويعني ااألسووتا  أو اخل ري   املدر سيمرية اأومياي ويعني ااأل سم  أييانًا يف كام يسووم  أييانًا يف   يف ال كام ي

سة ومتابعة السوويمرية اآيا أيدوباي وتعني اأبي املدرسووةي  ويةي  واج ل الرسياوو أداري املدرسووة ومتابعة  ا أداري املدر سةي  ويةي  واج ل الرسي سيمرية اآيا أيدوباي وتعني اأبي املدر ال

سية  ومتابعة ىلمل املعلمني نظامها  ووضوووع مناهجها التعليمية يسووووا مرايلها الدراسوووية  ومتابعة ىلمل املعلمني  سا مرايلها الدرا ضع مناهجها التعليمية ي نظامها  وو

سية أىلىل.. ويأن من بعده املعلم ينتوليا اا مرايل دراسوووية أىلىل.. ويأن من بعده املعلم   كيكيواألرشاف ىلىل ارتت ار التالميم واألرشاف ىلىل ارتت ار التالميم  ينتوليا اا مرايل درا

أو الةاتا ويسم  يف السيمرية ادوب ساري ويف األكدية اطيب ساروي أو اطيب شاروي  أو الةاتا ويسم  يف السيمرية ادوب ساري ويف األكدية اطيب ساروي أو اطيب شاروي  

يم وتلوينهم األصووويل  تدريت التالم صيل ومهمتل كام هي املعلم ااديا األرشاف امل ارش ىلىل  يم وتلوينهم األ تدريت التالم ومهمتل كام هي املعلم ااديا األرشاف امل ارش ىلىل 

احيحة للةتابة والوراءي وبا ي العليم االرترى الاوووحيحة للةتابة والوراءي وبا ي العليم االرترى  دها أداري ال دها أداري وتق املناهج الدراسوووية التي تعب سية التي تعب وتق املناهج الدرا

ملديا  با تاري ارترى  بال وووودي والوسووويي و تاري  نماك   ظام التعليمي املت ع آ ملدرسووووة والن ملديا ا با تاري ارترى  سيي و بال دي والو تاري  نماك   ظام التعليمي املت ع آ سة والن ملدر ا

سر وكا  للمعلم دور مهم يف تيجيل التالميم وترسوور   ي.ي.5050ياكريمر   الت   صياكريمر   الت   ص0909ااواالطراءواالطراء وكا  للمعلم دور مهم يف تيجيل التالميم وتر

شراهياً معا  الةلامت واملاووبلحات والع ارات وكيرية نبق أصووياكا شووراهياً  صياكا  ابلحات والع ارات وكيرية نبق أ ثم تدويناها كتابيًا  ثم تدويناها كتابيًا    معا  الةلامت وامل

رسوويها سيهاوكا  هؤالء متعدد  األسووامء يسووا ختاوواوواكم والعليم التي يدب ر ااكم والعليم التي يدب ا سا خت سامء ي ييا يوال يف ييا يوال يف     وكا  هؤالء متعدد  األ

شاًكيي  ومعلم  سارآ سة ادوب  سارني يدي  ومعلم اهلند ساب ادوب  سيمرية معلم اا شاًكيي  ومعلم ال سارآ سة ادوب  سارني يدي  ومعلم اهلند ساب ادوب  سيمرية معلم اا ال

يأور ي ية ادوب سووووارك غة األكد يأينًةراي  ومعلم الل ية ادوب سووووارك غة السووويمر يأور يالل سارك ية ادوب  غة األكد يأينًةراي  ومعلم الل سارك ية ادوب  سيمر غة ال   الل

ساىلد املعلم يف ىلملل املتِعا ما يعرف باملعلم املساىلد ي. ي. 7373  ص  ص  07990799ياسليام    ياسليام    0707اا ساىلد املعلم يف ىلملل املتِعا ما يعرف باملعلم املساىلد وي وي

شي ًةالي ويعني ااألو الة ري وهما يةي  يف الغالا أيد الم  يعرف يف السووويمرية اشوووي وووًةالي ويعني ااألو الة ري وهما يةي  يف الغالا أيد  سيمرية ا الم  يعرف يف ال

تالميم املريلة املتودمة  تيكل اليل كجزء من تدري ل مهمة متابعة التالميم اجلدد وتعليمهم تالميم املريلة املتودمة  تيكل اليل كجزء من تدري ل مهمة متابعة التالميم اجلدد وتعليمهم 

ستام  منهم اا كيية وتد يق واج اكم الييمية  وكملك االسوووتام  منهم اا كيا يعدو  اليايهم البينية وكيا يعدو  اليايهم البينية و كيية وتد يق واج اكم الييمية  وكملك اال

صحياكيرية  راءكم الةلامت والعالمات املسوووامرية ب وووةل صوووحيا سامرية ب ةل  ضل   ياتاضوووول   9393اا  كيرية  راءكم الةلامت والعالمات امل       93339333ياتا

كام ضم مالك املدرسة ىلدد من املرا  ني واملرشدين تناط وم مهمة متابعة ومرا  ة كام ضم مالك املدرسة ىلدد من املرا  ني واملرشدين تناط وم مهمة متابعة ومرا  ة   ي.ي.7979صص

ي تل منع التالم يم  مثاًل امرا ا ال ابي ومهم يالتالم تل منع التالم يم  مثاًل امرا ا ال ابي ومهم ملدرسووووة  وامرا ا التالم سة  وامرا ا م من اهلرب من ا ملدر م من اهلرب من ا

يًا ومعرتة املتغي ني منهم لرتع  تد يق يضوووير التالميم ييم يًا ومعرتة املتغي ني منهم لرتع ااضووويري وهي املسوووؤول ىلن  ضير التالميم ييم تد يق ي سؤول ىلن  ضيري وهي امل اا



 
 2021 108-131 وسن جاسم محمد د. التعليم في بالد الرافدين نشأته وتطوره 

 

 

116  
 

تةي ويةي  واج ل الترتيي الييمي  ظا ملدرسووووة  وامرا ا اهلندام والن مدير ا تةي ويةي  واج ل الترتيي الييمي أسوووامسهم اا  ظا سة  وامرا ا اهلندام والن ملدر مدير ا سامسهم اا  أ

ضًا املالبت التالميم وهندامهم ونظاتتهم ومدى ليا تها للمدرسووة  وهناك أيضووًا ا سة  وهناك أي سيط رجل السوويط ملالبت التالميم وهندامهم ونظاتتهم ومدى ليا تها للمدر رجل ال

ىصي الم  تناط بل مهمة يرظ النظام ومعا  ة التالميم... ومن البريا  كره أو رجل العىصوووي الم  تناط بل مهمة يرظ النظام ومعا  ة التالميم... ومن البريا  كره  أو رجل الع

سيمرية واألكدية بعالمتني هنا أ  ىل اري االرضوووب بالعىصوووي كانت تةتا يف اللغتني السووويمرية واألكدية بعالمتني  ىصي كانت تةتا يف اللغتني ال رضب بالع هنا أ  ىل اري اال

ىصي وااللحميمسووووامريتني رمزيتني تووا االعىصوووي وااللحمي تا االع سامريتني رمزيتني  يادي   يازيووادي   9090اا  م ومن ومن ي. ي. 9797  ص  ص  07950795ياز

رضور  المكر أ  املداالرضوووور  المكر أ  املدا ضار  آرتر أىلادت املعتودات الدينية رس كانت كأ  منجز يضووووار  آرتر أىلادت املعتودات الدينية ال رس كانت كأ  منجز ي

س ت تلك املعتودات الرضوول تيل اا اآلهلة باىلت ارها يامية ال رشوو وملهمة أبداىلهم  ىلليل نسوو ت تلك املعتودات  رش وملهمة أبداىلهم  ىلليل ن ضل تيل اا اآلهلة باىلت ارها يامية ال  الر

لةنل مع تبير لةنل مع تبير     رىلاية املدارس يف بداياكا األوا اا ابلل انابيي باىلت اره الل الةتابة والولمرىلاية املدارس يف بداياكا األوا اا ابلل انابيي باىلت اره الل الةتابة والولم

صة املدارس وانت ووووار العليم واملعارف أتردت الرلسووورة الدينية ألبناء الراتدين اهلة رتاصووووة  سرة الدينية ألبناء الراتدين اهلة رتا املدارس وانت ار العليم واملعارف أتردت الرل

سابايباملعارف والعليم واملدارس هي ابهلة انيسووواباي أ  أ      . لتأرتم دور ابلل انابيي يف  لك. لتأرتم دور ابلل انابيي يف  لكيي9999اا  باملعارف والعليم واملدارس هي ابهلة اني

صرات ومزايف هما الت دل داللة رمزية وتلسووورية يف غاية األتية اسوووتنادًا اا أيدى صووورات ومزا ستنادًا اا أيدى  سرية يف غاية األتية ا يا آهلة يا آهلة يف هما الت دل داللة رمزية وتل

سد واملواووويد م دأ االت ووو يلي الم   سووود ي. ي. 0000  ص  ص  93379337ياتيز      ياتيز      9090ااواد  الراتدينواد  الراتدين ايد م دأ االت  يلي الم    واملو

صيري صوورات اآلهلة املادية والرويية بال رشوو  وأ  ىلاا ال رشوو األريض ما هي يف ااويوة أال صوويري  رش األريض ما هي يف ااويوة أال  رش  وأ  ىلاا ال  صرات اآلهلة املادية والرويية بال 

ماغري لعاا اآلهلة الرسيا يف السامء  وبميجا همه الداللة تود منا دور رسيا وجيهر  ماغري لعاا اآلهلة الرسيا يف السامء  وبميجا همه الداللة تود منا دور رسيا وجيهر  

ضار  الم   أنت ووووار املعارف وىلملية التعليم  وبالتا  يعةت مدى الر ي ااضووووار  الم  للمرأي يفللمرأي يف  أنت ار املعارف وىلملية التعليم  وبالتا  يعةت مدى الر ي اا

شوت طريوها منم  لك وصوول املجتمع العرا ي الوديم من رتالل نظرتل الرا ية للمرأي التي شوووت طريوها منم  لك  صل املجتمع العرا ي الوديم من رتالل نظرتل الرا ية للمرأي التي  و

سيي بالرجال.. لملك تأ  الرتيات التحون كملك باملدارس الزمن نحي كاتة جماالت ااياي أسوويي بالرجال.. لملك تأ  الرتيات التحون كملك باملدارس  الزمن نحي كاتة جماالت ااياي أ

سيي بالرتيا  وأ  كا  بنأسوويي بالرتيا  وأ  كا  بن سيمرية ادوميمي أيدوباي سوو ة أ ل  وكانت التلميمي تسووم  يف السوويمرية ادوميمي أيدوباي أ سم  يف ال س ة أ ل  وكانت التلميمي ت

ارة كات ات ويف األكدية امارتي بيت طييبي  وتعنيا  ابنت بيت األليا ي  ليتخرجن باووورة كات ات  ويف األكدية امارتي بيت طييبي  وتعنيا  ابنت بيت األليا ي  ليتخرجن ب

سنمارسووون شرة والتيثيق املهني يف املعابد والواوووير واملدارس واملراكز التجارية ومراكز األرشووورة والتيثيق   مار اير واملدارس واملراكز التجارية ومراكز األر املهني يف املعابد والو

النايص املسامرية اا أسامء الةات ات النايص املسامرية اا أسامء الةات ات ييا أشارت ييا أشارت ي.  ي.  073073  ص  ص  07990799ياسارتي    ياسارتي    9090اا

شر هلن بال نا  يف ىلملهنالليان أشوور هلن بال نا  يف ىلملهن سيمرية ادوب ىللاًم أ  كلمة اكات ةي كانت تسووم  يف السوويمرية ادوب     الليان أ سم  يف ال ىللاًم أ  كلمة اكات ةي كانت ت

  ي. ي. 99 ص ص  07950795يااجل ير   يااجل ير   9595ااسارميي ويف االكدية اطيب واتيي أو اطيب رشاتيي سوووارميي ويف االكدية اطيب واتيي أو اطيب رشاتيي 

شديد  التعلق باآلهلة انيومن املريد أ  كتباب العراق الوديم كانيا شووووديد  التعلق باآلهلة اني باىلت ارها اهلة باىلت ارها اهلة   سابايسووووابايومن املريد أ  كتباب العراق الوديم كانيا 

مل وُمريض     ااةمة وملهمة تةرهمااةمة وملهمة تةرهم ةا ةل مت ما ب ووو بة ميضوووي   تا ما نجحيا يف ك مل وُمريض تا ا  ةا ما ب ةل مت ضي   بة مي تا ما نجحيا يف ك تا ا 
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سامر  الم  وتيصووليا يف رتامتتل اا نتيجة منبوية صووحيحة تادم يميلي  أسوورل اللي  املسووامر  الم   سرل اللي  امل صحيحة تادم يميلي  أ صليا يف رتامتتل اا نتيجة منبوية  وتي

ساباي كت يه بع اري انيسووابا زاميي وتعني يف السوويمرية ااامد لرهلة نيسوواباي  سيمرية ااامد لرهلة ني سابا زاميي وتعني يف ال   ياىل د اليايد  ياىل د اليايد  9999ااكت يه بع اري اني

سابا أنا باداي وتعني االعلم ىلند أما ىلةت  لك تةانيا يةت ي  ىل اري انيسووابا أنا باداي وتعني االعلم ىلند ي.ي.037037  ص  ص07970797 أما ىلةت  لك تةانيا يةت ي  ىل اري اني

 ي.ي.909909 ص ص  07970797ياساكز   ياساكز   9999يايااآلهلة نيسابااآلهلة نيسابا

وهي اهلة سيمرية اهلة الةتابة والتعلم وااااد. كانت مودساكا ازغن وهي اهلة سيمرية اهلة الةتابة والتعلم وااااد. كانت مودساكا ازغن   --االهلة نيسابا :االهلة نيسابا :--9999

نةي هلا بعد  لك مدرسة للتعليم كي نةي هلا بعد  لك مدرسة للتعليم كي يف ىلريي ويف أوما   سميت نيسابا كات ة االهلة   وبن  ايف ىلريي ويف أوما   سميت نيسابا كات ة االهلة   وبن  ا

سجالت  وتؤرو االيداث  تتمةن من رتدمة املحتاجني ىلىل نحي اتضووول . وهي  ترظ بسوووجالت  وتؤرو االيداث   ضل . وهي  ترظ ب تتمةن من رتدمة املحتاجني ىلىل نحي ات

 ي.ي.0000   ص   ص  93379337وتؤد  خمتلا الياج ات املتعلوة بالةتابات االرترى لالهلة. ااالمحد  وتؤد  خمتلا الياج ات املتعلوة بالةتابات االرترى لالهلة. ااالمحد  

يرها  يرها  لود تبيرت املناهج التعليمية يف مدارس العراق الوديم ب ةل مضبرد مع مسري تبلود تبيرت املناهج التعليمية يف مدارس العراق الوديم ب ةل مضبرد مع مسري تب

شاري اا أ  وت عًا ااجة املجتمع لب يعة العليم التي تودمها تلك املدارس  وهنا ين غي االشوووواري اا أ   وت عًا ااجة املجتمع لب يعة العليم التي تودمها تلك املدارس  وهنا ين غي اال

شهدتل ال الد رتالل تدي العرص ال ابيل الوديم يف  شهدتل ال الد رتالل تدي العرص ال ابيل الوديم يف املدراس بعد الر ي ااضار  اهلاسل الم   املدراس بعد الر ي ااضار  اهلاسل الم  

سمت سمت ا تعد بنرت التيجل واملستيى التعليمي  انام  ا تعد بنرت التيجل واملستيى التعليمي  انام    ي ي الناا األول من األلا الثا  ق.مالناا األول من األلا الثا  ق.ماا

سميتل يف نيىلني اسووتنادًا اا املناهج الدراسووية ومسووتيى التالميم تيهام الني  االول يمةن تسووميتل  ستيى التالميم تيهام الني  االول يمةن ت سية وم ستنادًا اا املناهج الدرا يف نيىلني ا

يدرتلها الدارس يدرتلها الدارس       باملدارس األولية أو االبتداسية التي تسم  كام س ق اأ  دوباد بيت طييبيباملدارس األولية أو االبتداسية التي تسم  كام س ق اأ  دوباد بيت طييبي

سارويباورة اتلميمي ويتخرج منها باورة اكاتاي أ  ادوب سواردطيب سواروي ساردطيب  ارة اكاتاي أ  ادوب  ارة اتلميمي ويتخرج منها ب ساكز   ياسواكز   9999اا  ب يا

ضاهي اجلامعات ااديثة  أما الني  الثا  تةا  بمثابة معاهد ىلالية تضووواهي اجلامعات ااديثة    ي. ي. 900900  ص  ص  07970797 أما الني  الثا  تةا  بمثابة معاهد ىلالية ت

سة يف وتسووم  يف األكدية ابيت ميميي أ  ابيت ااةمةي  يدرتلها من كانيا  د أديا الدراسووة يف  سم  يف األكدية ابيت ميميي أ  ابيت ااةمةي  يدرتلها من كانيا  د أديا الدرا وت

سة تيها وهي املدارس األولية  أ  من كانيا بدرجة اكاتاي ليتخرج منها أنجازه مدي الدراسوووة تيها وهي  املدارس األولية  أ  من كانيا بدرجة اكاتاي ليتخرج منها أنجازه مدي الدرا

ا ويرجع السووو ا الرسياووو     دىل  يف األكدية ارب ط ي رشا يدىل  يف األكدية ارب ط ي رشا يبدرجة ارسيت كتابي الم  يبدرجة ارسيت كتابي الم  ي س ا الرسي ويرجع ال

ستيى التعليم رتالل همه الردي الزمنية اا  رر املدارس من  ييد هلما التبير اهلاسل يف مسوووتيى التعليم رتالل همه الردي الزمنية اا  رر املدارس من  ييد  هلما التبير اهلاسل يف م

سة دنييية ب ةل مبلق  مما سوولبة املع د وسوويبري الدولة ىلليها بالةامل  لتحيلها اا مؤسووسووة دنييية ب ووةل مبلق  مما  س سيبري الدولة ىلليها بالةامل  لتحيلها اا مؤ سلبة املع د و

سع ىلىل آتاق ومراهيم جعلها تنرتا ب وووةل واسوووع ىلىل آتاق ومراهيم  ضتها ط يعة ااياي اجلديديجديدي ترضوووتها ط يعة ااياي اجلديديجعلها تنرتا ب ةل وا تيام تيام     جديدي تر

سد خيص مناهج املدارس األولية تود أىلدت ب وووةل أسوووواس بنتاج كتباب متمرسوووني لسوووود  سني ل ساس بنتاج كتباب متمر خيص مناهج املدارس األولية تود أىلدت ب ةل أ

اادية واالدارية التي  تاجها ال الد.. لملك تلك املناهج كانت املتبل ات واااجات اال تاوووادية واالدارية التي  تاجها ال الد.. لملك تلك املناهج كانت  املتبل ات واااجات اال ت

سة  وهما ي سة  وهما يتدكز ىلىل تعلم الوراءي والةتابة وم ادئ ااساب واهلند وتيض من التلميم يرظ وتيض من التلميم يرظ تدكز ىلىل تعلم الوراءي والةتابة وم ادئ ااساب واهلند
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ايتية والرمزية وزب  تعلمهاأىلدادًا ك ري من العالمات املسووامرية الاوويتية والرمزية وزب  تعلمها سامرية ال يا يا 9797ااىلىل ىلدي مرايلىلىل ىلدي مرايل  أىلدادًا ك ري من العالمات امل

ساىلدي ااألو األكربي بتعلم تري املريلة األوا ي دأ التلميم بمسوووواىلدي ااألو األكربي بتعلم ي. ي. 9393ليكاس  ب ت صليكاس  ب ت ص تري املريلة األوا ي دأ التلميم بم

سيالعالمات ال سووويبة ا راءي وكتابةي  ات املوبع الاوووين اليايد ُمنغمة بدكيا ميسوووي اين اليايد ُمنغمة بدكيا مي سيبة ا راءي وكتابةي  ات املوبع ال وي وي العالمات ال 

سهل معل يرظها مثل ابا  بي  يبحُم ا يسوووهل معل يرظها مثل ابا  بي  يب ي ا ي ا 0303ا ا يي......ما  مي  ميما  مي  مي    ال  لي   ال  لي       تا  تي  نتا  تي  ن    حُم ا ي

يدًا والتي  مل أكثر من ي. ي. 9393  ص  ص  07930793كريمر   كريمر    تدرج بتعلم العالمات األكثر تعو يدًا والتي  مل أكثر من ثم ي تدرج بتعلم العالمات األكثر تعو ثم ي

ية يتعلم  ثان لة ال لل املعلم  ويف املري ها  مة  يي ية مرت ة يف  ياسم منظ مة صووويت ية يتعلم معن  أو  ي ثان لة ال لل املعلم  ويف املري ها  مة  يي ية مرت ة يف  ياسم منظ صيت مة  معن  أو  ي

صيالً للجمل الةاملة ت بعدي ىلالمات ت دأ باملاوووبلحات املسوووتخدمة يياتيًا وصووويالً للجمل الةاملة الةلامالةلام ستخدمة يياتيًا و ابلحات امل ت بعدي ىلالمات ت دأ بامل

سامء ملختلا اااالت الزمنية الاوووحيحة والع ارات التامة بام  ييل من ضوووامسر وأتعال وأسوووامء ملختلا اااالت الزمنية  ضامسر وأتعال وأ احيحة والع ارات التامة بام  ييل من  ال

ال يف تعلمل يف املريلة الثالثة التي يمةن واملةانية لل ووخص العا ل وغر العا ل  ثم ليحاوول يف تعلمل يف املريلة الثالثة التي يمةن  واملةانية لل خص العا ل وغر العا ل  ثم ليح

اتسووميتها بااملريلة التخاوو سميتها بااملريلة التخ ابلحات اوويةي ىلىل أصوويل الةتابة الرسوومية املتضوومنة املاووبلحات ت ضمنة امل سمية املت صيل الةتابة الر ايةي ىلىل أ

اادية والدينيالوانينية واالدارية واال تاووووادية والديني وكا  ىلىل وكا  ىلىل   ي.ي.037037  ص  ص  07950795يااالمحد   يااالمحد   0000ة.اة.االوانينية واالدارية واال ت

احيا يف كتابة العويد التجارية واالجتامىلية التلميم أ  يتون تيها األسوووليب الرسووومي الاوووحيا يف كتابة العويد التجارية واالجتامىلية  سمي ال سليب الر التلميم أ  يتون تيها األ

التي تعترب من األمير املهمة جدًا التي تعترب من األمير املهمة جدًا ازواج  طالق  أرث  ت نيي وكملك الرساسل واملخاط ات ازواج  طالق  أرث  ت نيي وكملك الرساسل واملخاط ات 

دا وا يم ات داالتي يتبلا ىلىل التلم وا يم ات مة االتعلمي بماوووبلا ااألرتمي ويف     التي يتبلا ىلىل التلم كا  يعرب ىلن كل ابلا ااألرتمي ويف و مة االتعلمي بم كا  يعرب ىلن كل و

سهيل يرظ للتالميم أت ع املعلمي  ولتسوووهيل يرظ للتالميم أت ع املعلمي    ي.ي.990990  ص  ص  07900790ياالعيل   ياالعيل   0909اا  األكدية اأرتزوياألكدية اأرتزوي ولت

املعن  وال ةل  املعن  وال ةل    طريوة التانيا اللغي  أ  أدم صنريا املرردات اا جمميىلات استنادًا ااطريوة التانيا اللغي  أ  أدم صنريا املرردات اا جمميىلات استنادًا اا

سامء ااييانات  وتق  لك نظمت  ياسم رتاصووة وما  تهناك  ياسم بأسووامء اآلهلة وأرترى بأسووامء ااييانات   سامء اآلهلة وأرترى بأ صة وما  تهناك  ياسم بأ وتق  لك نظمت  ياسم رتا

وكا  يتبلا من التلميم وكا  يتبلا من التلميم       البيير  األشجار  املعاد   أىلضاء اجلسم  املد   األدار  اِارفالبيير  األشجار  املعاد   أىلضاء اجلسم  املد   األدار  اِارف

صحيايرظهووا ىلن  هر  لووا ومن ثم كتووابتهووا ب وووةوول صوووحيا ةل  ها ب  تابت لا ومن ثم ك ها ىلن  هر   سارتي    ياسوووووارتي    0000اايرظ       07990799يا

سيمرية وأكديةي لملك الةتابة تيها كانت ثناسية اللغة اسووويمرية وأكديةي لملك تةانت تةانت نا آرتر نا آرتر من جامن جاي.وي.و057057صص الةتابة تيها كانت ثناسية اللغة ا

ةل متياز  كي  أ  الةثر من املرردات كووانووت املنوواهج  وود أىلوودت لتعليم اللغتني ب وووةوول متياز  كي  أ  الةثر من املرردات  ىلدت لتعليم اللغتني ب  ناهج  د أ نت امل كا

ص حت بمرور الزمن متداولة يف كلتا واملاووبلحات والع ارات ورتاوويصووًا الرمزية منها أصوو حت بمرور الزمن متداولة يف كلتا  صًا الرمزية منها أ اي ابلحات والع ارات ورت وامل

ضهام  وُيعزى  لك للتعايي البييل ليًا ىلن بعضوووهام  وُيعزى  لك للتعايي البييل اللغتني وبنرت املعن  رغم أدام خمتلرتني كاللغتني وبنرت املعن  رغم أدام خمتلرتني ك ليًا ىلن بع

سيمر  واألكد  ومدى  يي الداب  بينهامبني ال وووع ني السووويمر  واألكد  ومدى  يي الداب  بينهام ي. ي. 99  ص  ص  07790779يا ىليل   يا ىليل   0000اابني ال ع ني ال

مت مرردات  ية ضووو ية يويل متياز لة رت ت وي يم  ياسم مبي ىلدت للتالم ود أ لك ت ضمت مرردات لم ية  ية يويل متياز لة رت ت وي يم  ياسم مبي ىلدت للتالم ود أ لك ت لم
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ية وبالعةت  كام نظمت  ياسم أرت ها يف األكد نا ية ورش  مع ية وبالعةت  كام نظمت  ياسم أرتوىل ارات ومجل سووويمر ها يف األكد نا ية ورش  مع سيمر رى رى وىل ارات ومجل 

سامء... ويمةن اىلت ار همه ضوومت تاوواريا األتعال وياالت اجلمع واملررد بالنسوو ة ليسووامء... ويمةن اىلت ار همه  س ة لي ااريا األتعال وياالت اجلمع واملررد بالن ضمت ت

تاريخ ية يف ال عاجم اللغي تأليا امل يات األوا ل تاريخالوياسم ال دا ية يف ال عاجم اللغي تأليا امل يات األوا ل اايف   يا الاووووايف   0505اا  الوياسم ال دا       07950795يا ال

ساب تود كا  التلميم ي دأ بتعلم األر ام وكيرية كتابتها أما ما خيص تعلم ااسوواب تود كا  التلميم ي دأ بتعلم األر ام وكيرية كتابتها ي. ي. 0000--0303صص أما ما خيص تعلم اا

اوأسووليب العد الاوو سليب العد ال ضية حيا بالنظامني الُعرشوو  والسووتيني  ثم يتم تعلم العمليات الرياضووية وأ ستيني  ثم يتم تعلم العمليات الريا رش  وال حيا بالنظامني الُع

صيالً ال األربع باالسووتعانة بأدوات بسوويبة ت وو ل اااسوو ات الوديمة ا ات الةراتي  وصوويالً ال  س ات الوديمة ا ات الةراتي  و سيبة ت  ل ااا ستعانة بأدوات ب األربع باال

ضية املعودي املتمثلة باملعادالت اجلربية املتعددي الدرجات  وكملك خمتلا املسوووواسل الرياضوووية املعودي املتمثلة باملعادالت اجلربية املتعددي الدرجات  وكملك  ساسل الريا خمتلا امل

ساب األو ات واألزما  واملكيرية ايتسوووواب األو ات واألزما  وامل سيامكا  وتث يت سوووواتات واألوزا  واملةاييل وتوسووويامكا  وتث يت كيرية ايت ساتات واألوزا  واملةاييل وتو

سية املتمثلة وااال ىلينل بالنسوو ة للعليم اهلندسووية وم ادسها األسوواسووية املتمثلة     التياريخ ب ةل د يقالتياريخ ب ووةل د يق سا سية وم ادسها األ س ة للعليم اهلند وااال ىلينل بالن

ش ل بمعرتة أنيا  األشوووةال اهلندسوووية من مربع ومسوووتبيل ومثلا ومتياز  أضوووال  وشووو ل  ضال  و ستبيل ومثلا ومتياز  أ سية من مربع وم شةال اهلند بمعرتة أنيا  األ

ساب يجيم املنحرف وكيرية التيصوول ملسوواياكا  وكملك كيرية ايتسوواب يجيم  ساياكا  وكملك كيرية ايت صل مل سامت كاملةعا املجسووامت كاملةعا املنحرف وكيرية التي املج

نا صي واملخروطني  مل واملوبي  اال ةا نة واهلرمني ال نا صي واملخروطني ومتياز  املسوووتبيالت واألسوووبيا مل واملوبي  اال ةا نة واهلرمني ال سبيا ستبيالت واأل ومتياز  امل

وكا  يتم الدكيز يف تدريت التالميم ىلىل التب يوات العملية وكا  يتم الدكيز يف تدريت التالميم ىلىل التب يوات العملية     الةامل واملوبي  االنا صيالةامل واملوبي  االنا صي

سايات هلمه العليم  كايتسوووواب مسووووايات األرايض الزراىلية وأ باىلاكا  و ياس مسووووايات  سايات األرايض الزراىلية وأ باىلاكا  و ياس م ساب م هلمه العليم  كايت

ساب مياد التجمعات الالتجمعات ال ساتات بينها  كملك كيرية ايت ساب مياد سةانية ااملد  والورىي ويساب امل ساتات بينها  كملك كيرية ايت سةانية ااملد  والورىي ويساب امل

يااجلادر   يااجلادر   0909ااال ناء االن اسية والنروات املتبل ة لت ييد األبنية والردي املتبل ة بنجاز بناسهاال ناء االن اسية والنروات املتبل ة لت ييد األبنية والردي املتبل ة بنجاز بناسها

سية ألن اسها هي اىلداد أما ااال مع ااملعاهد العاليةي تود الغاية األسوواسووية ألن وواسها هي اىلداد   ي. ي. 0909  ص  ص  07970797 سا أما ااال مع ااملعاهد العاليةي تود الغاية األ

سيمر  الوديم بمسوووتيى را ي يمةنهم من با الرو  يف ابرث ااضوووار  السووويمر  الوديم كت ة وىللامء كت ة وىللامء  ضار  ال ستيى را ي يمةنهم من با الرو  يف ابرث اا بم

واىلادي ااياي اليل بعد الدهل الم  أصابل نتيجة انحسار دور السيمريني بعد سويط ساللة واىلادي ااياي اليل بعد الدهل الم  أصابل نتيجة انحسار دور السيمريني بعد سويط ساللة 

يااالمحد يااالمحد 0909اا  الراتدينالراتدين  ل الدل الد  وارتتراسهم ىلن املرس  السيايس   وارتتراسهم ىلن املرس  السيايس ييق.مق.م  93399339  ااأور الثالثة ىلامأور الثالثة ىلام

ضار  ال ابليي  بأدم اليرثة الرشوووىليني لملك الثول ااضوووار  تود أيت تود أيت ي. ي.   095095  ص  ص  07900790     رشىليني لملك الثول اا ال ابليي  بأدم اليرثة ال

سالتهم  وبالتا  يوع ىلىل ىلاتوهم ىل أ املحاتظة ىلليل وتبييره ىلليل اهلاسل الم  تركل هلم اسوووالتهم  وبالتا  يوع ىلىل ىلاتوهم ىل أ املحاتظة ىلليل وتبييره ىلليل  اهلاسل الم  تركل هلم ا

ستزادي بعلمهم وتبيير معارتهم التحق بالدراسوووة يف تلك املعاهد الةتباب الم  أردوا االسوووتزادي بعلمهم وتبيير معارتهم  سة يف تلك املعاهد الةتباب الم  أردوا اال التحق بالدرا

سيمر  مثل البا العليم التي تركها هلم شووعا سوويمر  مثل البا لينهليا من تلك املعاهد خمتلا لينهليا من تلك املعاهد خمتلا     ورترباكمورترباكم شعا  العليم التي تركها هلم 

سة واملعتودات الدينية والةيمياء والعليم ااييانية والن اتية والرلك والرياضووويات واهلندسوووة واملعتودات الدينية والةيمياء والعليم ااييانية والن اتية  ضيات واهلند والرلك والريا
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سيو واجلغراتية  ويت  امليسوويو  لةن كا  امليل ب ةل ىلام يف لةن كا  امليل ب ووةل ىلام يف ي.ي.  9393  ص  ص  07900790يا با ر   يا با ر   0909اا  واجلغراتية  ويت  املي

سية تتلك املعاهد واسووتنادًا اا العديد من الناوويص الدراسووية ت ايص الدرا ستنادًا اا العديد من الن سيمر  يها هي دراسووة األدب السوويمر  تلك املعاهد وا سة األدب ال يها هي درا

سرب اآلهلةواللغة السوويمرية متمثالً بواووص املاليم واالشووعار واألمثال واِاةم وسوورب اآلهلة شعار واألمثال واِاةم و اص املاليم واال سيمرية متمثالً بو وكا  وكا      واللغة ال

شارت يواس مدى ر ي الةاتا يينها من رتالل مدى أجادتل اللغة السووويمرية  وهما ما أشوووارت  سيمرية  وهما ما أ يواس مدى ر ي الةاتا يينها من رتالل مدى أجادتل اللغة ال

ايص ال ابلية االةاتا الم  الاليل بيضوووي  بعل الع ارات الياردي يف ىلدد من الناووويص ال ابلية االةاتا الم  ال ضي  بعل الع ارات الياردي يف ىلدد من الن   يد   يد اليل بي

سيمرية تأنل غ ي وأمحق وال يعرف السووويمرية تأ  كاتا هيي  االةاتا الم  ال يعرف السووويمرية تأنل غ ي وأمحق وال يعرف  سيمرية تأ  كاتا هيي  االةاتا الم  ال يعرف ال ال

لملك كا  المين ينهي  الدراسة لملك كا  المين ينهي  الدراسة   ي.ي.973973  ص  ص  07970797ياغزالة   ياغزالة   0707اا  شييًا ىلن تني  الةتابةيشييًا ىلن تني  الةتابةي

يف همه املعاهد حيتلي  مراكز اجتامىلية مهمة ويتولدو  و اسا ادارية ىلالية يف مددم أو يف يف همه املعاهد حيتلي  مراكز اجتامىلية مهمة ويتولدو  و اسا ادارية ىلالية يف مددم أو يف 

اير امل اوووير امل وديراً   مًا وت تة اا أ  املجتمع  د نظر اليهم نظري أكثر ايدا وديراً ليك واألمراء  أضووووا مًا وت تة اا أ  املجتمع  د نظر اليهم نظري أكثر ايدا ضا   ليك واألمراء  أ

شهد وكا  من النتاسج الة ري ملنجزات تلك املعاهد أ  شووهد ي. ي. 0707  ص  ص  07930793ياالراو    ياالراو    0303اا وكا  من النتاسج الة ري ملنجزات تلك املعاهد أ  

بة من بالد بالد جمتمع جمتمع  تا تدوين  ييا أىليدت ك تأليا وال جمال ال عة يف  تدين يركة واسووو بة من الرا تا تدوين  ييا أىليدت ك تأليا وال جمال ال سعة يف  تدين يركة وا الرا

سيمرية بأسليب جديد يتناسا مع تبير العرص الود أضاف سيمرية بأسليب جديد يتناسا مع تبير العرص الود أضاف النايص األدبية والدينية الالنايص األدبية والدينية ال

سيمر  الوديميال ابليي  ااًم ودمًا ىلىل هيةل األدب السووويمر  الوديمي   ي.ي.973973 ص ص  07970797ياغزالة  ياغزالة  0000اا  ال ابليي  ااًم ودمًا ىلىل هيةل األدب ال

ياغة ملحمة العراق اخلالدي املحمة  صياغة ملحمة العراق اخلالدي املحمة ومن أوضوووا األمثلة ىلىل هما األبدا  هي أىلادي صووو ضا األمثلة ىلىل هما األبدا  هي أىلادي  ومن أو

رش يف معظم ثواتاًكلًةاميي بأسوووليب أديب راسع جعلها تنترشووو يف معظم ثواتا سليب أديب راسع جعلها تنت ت العاا الوديم  ووتق نرت ت العاا الوديم  ووتق نرت ًكلًةاميي بأ

ايص العلمية واللغيية املتنيىلة  ومن ثم تنظيمها السوووياق تود أىليد كتابة العديد من الناووويص العلمية واللغيية املتنيىلة  ومن ثم تنظيمها  سياق تود أىليد كتابة العديد من الن ال

ليتحوق نتيجة  لك أنجاز آرتر لتلك املعاهد التعليمية أال ليتحوق نتيجة  لك أنجاز آرتر لتلك املعاهد التعليمية أال   ومعنينل ومعنينل ب ةل جمميىلات حمددي ب ووةل جمميىلات حمددي 

لك املركز التيثيوي لك املركز التيثيوي وهي  هير املةت ات ودور األرشرة والتيثيق  التي كا  من أبرز أمثلتها  وهي  هير املةت ات ودور األرشرة والتيثيق  التي كا  من أبرز أمثلتها  

شادبيميالة ر املسوووم  اشووووادبيمي سم  ا غداد   يايا0909اا  الة ر امل غداد واملةت وووا يف مي ع اتل يرملي  رب منبوة ب واملةت ا يف مي ع اتل يرملي  رب منبوة ب

صالييتهم وملعرتة جهيزية التالميم يف املدارس بنيىليها ومدى كراءكم وبيا  صوووالييتهم     اجلديدياجلديدي وملعرتة جهيزية التالميم يف املدارس بنيىليها ومدى كراءكم وبيا  

ليتأهليا اا املرايل الاليوة كانت جترى هلم امتحانات شراهية و ريرية بمختلا املياضيع ليتأهليا اا املرايل الاليوة كانت جترى هلم امتحانات شراهية و ريرية بمختلا املياضيع 

سهالتي دروسووهااا سل وب ةل م ارشوكا  يويم بتلك االمتحانات مدير املدرسووة نرسوول وب ووةل م ارش    لتي درو سة نر تهي من تهي من     وكا  يويم بتلك االمتحانات مدير املدر

يضع األسيلة ويد ق االجابات  وهي بعدها من يويبم مستيى التلميم سل ًا أو أ ابًا  دو  أ  يضع األسيلة ويد ق االجابات  وهي بعدها من يويبم مستيى التلميم سل ًا أو أ ابًا  دو  أ  

ال يةي  للمعلم أ  دور يف  لك  وكا  التلميم ىلىل مدى سوونيات دراسووتل البييلة ال حياوول  ستل البييلة ال حي سنيات درا يةي  للمعلم أ  دور يف  لك  وكا  التلميم ىلىل مدى 

ماد   ماد  ىلىل أ  مرود  يًا ىلىل  ويلىلىل أ  مرود  مد كل نل يف العيي أنام يةي  رتالهلا معت يًا ىلىل  ويليعي مد كل نل يف العيي أنام يةي  رتالهلا معت بل     يعي وا بامل بل لةن  وا بامل لةن 
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اا ميزىلة ىلىل امتداد العام كانت متنا للتلميم ىلبلة دراسوووية مدكا بحدود شوووهرين وناوووا ميزىلة ىلىل امتداد العام  شهرين ون سية مدكا بحدود  كانت متنا للتلميم ىلبلة درا

سمية طريرة هي اأيام بمعدل سووتة أيام لةل أربع وىلرشووين ييم دراسووة  سووامها التالميم تسوومية طريرة هي اأيام  سامها التالميم ت سة   رشين ييم درا ستة أيام لةل أربع وىل بمعدل 

 ي. ي. 9999ياالمني    الت   صياالمني    الت   ص0000اا  ااريةيااريةي

لود وصرت ىلدد من النايص املسامرية اهلامة التي يعتود أدا دونت من   ل بعل معلمي لود وصرت ىلدد من النايص املسامرية اهلامة التي يعتود أدا دونت من   ل بعل معلمي 

سابوة لتعترب منها األجيال الوادمة  املدارس والتي أرادوا تيها اسووتمكار يياكم الدراسووية السووابوة لتعترب منها األجيال الوادمة   سية ال ستمكار يياكم الدرا املدارس والتي أرادوا تيها ا

اعيبة  اعيبة ط يعة يياي التالميم ال ا ة دارتل مدارسهم  م تدسة ببيل ييمهم الدرايس  مرورًا ب ط يعة يياي التالميم ال ا ة دارتل مدارسهم  م تدسة ببيل ييمهم الدرايس  مرورًا ب

سة ن سة نالدرا ضًا أ  الدرا ايص أي سيي املعلمني ىلليهم  و د بينت تلك الن سها  وانتهاء ب دي و  ضًا أ  ر ايص أي سيي املعلمني ىلليهم  و د بينت تلك الن سها  وانتهاء ب دي و  ر

دوام املدرسة كا  طييل نس يًا  من الا ا  ال اكر يت  املساء  ييا تمكر أ  و ت املدرسة دوام املدرسة كا  طييل نس يًا  من الا ا  ال اكر يت  املساء  ييا تمكر أ  و ت املدرسة 

  93359335يااجلمييل   يااجلمييل   0000اا""""ي دأ مع صيا  الديك وينتهي ىلند ىليدي الراليني من يويهلمي دأ مع صيا  الديك وينتهي ىلند ىليدي الراليني من يويهلم  """"

ايص اهلي.ي.  9595  ص  ص ايص اهلومن أيد الن امة يمةن تهم اجلانا اال ايب بيضي  من يياي التلميم امة يمةن تهم اجلانا اال ايب بيضي  من يياي التلميم ومن أيد الن

سؤال ييجل للتلميموهي ال ختتلا كثرًا ىلن يياي التلميم ااديا  و د كا  ويية سوووؤال ييجل للتلميم ما ا ما ا   """"  وهي ال ختتلا كثرًا ىلن يياي التلميم ااديا  و د كا  ويية 

ستمع معلمي ارظي  ثم أكل طعام غداسي كنت ترعل يف املدرسووووة؟ كنت أ رأ لييي ليسوووتمع معلمي ارظي  ثم أكل طعام غداسي  سة؟ كنت أ رأ لييي لي كنت ترعل يف املدر

لم  حيدده   ااألو األكربي ك لم  حيدده   ااألو األكربي كوأيظر لييي اجلديد ا ية دوام وأيظر لييي اجلديد ا دا عد  غد... وب ية دوام ي أ رأه ييم  دا عد  غد... وب ي أ رأه ييم 

رسب يب لملك..املدرسووة أىليد ل يتي وأطلع أيب ىلىل درويس وما كت تل يف املدرسووة تيرسووب يب لملك.. سة تي سة أىليد ل يتي وأطلع أيب ىلىل درويس وما كت تل يف املدر وىلندما وىلندما   ..املدر

سة  تتزود  أسووتيوظ باكرًا يف الاوو ا  أ يل ألمي أىلبني طعامي أل  أريد المهاب للمدرسووة  تتزود   ا ا  أ يل ألمي أىلبني طعامي أل  أريد المهاب للمدر ستيوظ باكرًا يف ال أ

 ي.ي.7979 ص ص  00770770ياك   ماترييا   ياك   ماترييا   0505اا  """"برغيرني  ىلندها رشىلت بالمهاب ملدرستيبرغيرني  ىلندها رشىلت بالمهاب ملدرستي

وكا  التالميم امللتزمني واملتري ني يف دراستهم ينالي  أطراء ومديا معلميهم وأمنياكم وكام وكا  التالميم امللتزمني واملتري ني يف دراستهم ينالي  أطراء ومديا معلميهم وأمنياكم وكام 

أمتن  أ  تةي  ملَهاًم يف أمتن  أ  تةي  ملَهاًم يف   """"ورد يف أيد النايص الم  يمتد  أيد املعلمني تلميمه النجيا ورد يف أيد النايص الم  يمتد  أيد املعلمني تلميمه النجيا 

ثني   ثني   ياجمميىلة بايياجمميىلة باي0909اا  """"ىللمك  وتةي  األول بني أ رانك  وم هيرًا يسع  املليك اليكىللمك  وتةي  األول بني أ رانك  وم هيرًا يسع  املليك اليك

سة املتمثلة بالتالميم باملوابل كا  هناك اجلانا السووول ي من يياي الدراسوووة املتمثلة بالتالميم   يي090090  ص  ص  07770777 سل ي من يياي الدرا باملوابل كا  هناك اجلانا ال

يداث  بالعراك وأ لم و   لمين يت مًا يف دراسوووتهم  ا تأرترين دو واىلسوووني واملهملني امل يداث املت بالعراك وأ لم و   لمين يت ستهم  ا مًا يف درا تأرترين دو سني واملهملني امل واىل املت

متجاوزين ىلىل انض اطها  وكا  يسم  التلميم من هما متجاوزين ىلىل انض اطها  وكا  يسم  التلميم من هما   الضجيج مثرين الريىض يف املدرسةالضجيج مثرين الريىض يف املدرسة

سالني  يف السووو وهؤالء كام وهؤالء كام   ي.ي.0000  ص  ص  93399339يايني    يايني    0909اا  يمرية اًكالم هيروي أ  اأمحقييمرية اًكالم هيروي أ  اأمحقيالني  يف ال

هي متي ع يةي  ردىلهم  اسيًا وشديدًا بياسبة العىص والسيط.. لةن الوسيي املررطة همه هي متي ع يةي  ردىلهم  اسيًا وشديدًا بياسبة العىص والسيط.. لةن الوسيي املررطة همه 

 تأن أييانًا تأن أييانًا 
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وهي مي ع اثر  يف بغداد   وهي التسمية ااديثة لل ا  كا  يسم  وهي مي ع اثر  يف بغداد   وهي التسمية ااديثة لل ا  كا  يسم    --شادوبيم اتل يرملي:شادوبيم اتل يرملي:  

يف املايض مركزا اداريا تابعا اا مملةة اشنينا والتي كا  مركزها تل أسمر يف املايض مركزا اداريا تابعا اا مملةة اشنينا والتي كا  مركزها تل أسمر اشادوبيمي  وكا  اشادوبيمي  وكا  

م ؛ محيد م ؛ محيد 07700770ي    ي    سيتسوويت  --اليا ع رشق بغداد يف حماتظة دياا   للمزيد من املعليمات ينظر :اليا ع رشق بغداد يف حماتظة دياا   للمزيد من املعليمات ينظر :

 009009  ص  ص  07730773    

ياكحلة   ياكحلة   0909اابتأثر غر حمميد   ماي ة التالميم بابي اط والعزوف ىلن مياصلة دراستهمبتأثر غر حمميد   ماي ة التالميم بابي اط والعزوف ىلن مياصلة دراستهم

ايص البريرة جدًا يف هما ومن الناووويص البريرة جدًا يف هما   ي. ي. 9090صص      93009300 شةيى أيد اجلانا واملتضووومن شوووةيى أيد   ومن الن ضمن  اجلانا واملت

ىص.. ملا ا رترجت من دو  أ   سوووألني املعلم ملا ا رتبك ردئ ويبني بالعىصووو.. ملا ا رترجت من دو  أ     """"التالميم التالميم  سألني املعلم ملا ا رتبك ردئ ويبني بالع

ست من دو  أ   ويبني بالعىصووو.. ملا ا و رت بدو  أ   ويبني بالعىصووو.. ملا ا جلسوووت من دو  أ    ىص.. ملا ا جل ىص.. ملا ا و رت بدو  أ   ويبني بالع ويبني بالع

ىص.. ملا ا تتةلم من دو  أ   ويويبني بالعىصوو.. ملا ا تتةلم من دو  أ   وي سة بني بالعىصوو.. لملك بدأت أكره املدرسووة ويبني بالع ىص.. لملك بدأت أكره املدر بني بالع

رشية وي دوا أ  النرت ال رشوووية ي. ي. 0909  ص  ص  07900790يا ب ير   يا ب وووير   0707اا  """"والةتابة وأتلت درويسوالةتابة وأتلت درويس وي دوا أ  النرت ال 

سها يف كل األزما  يت  ما خيص العال ة بني املعلم وتلميمه  ييا وردت بعل هي نرسوووها يف كل األزما  يت  ما خيص العال ة بني املعلم وتلميمه  ييا وردت بعل  هي نر

تورب تورب النايص ىلن حماوالت بعل التالميم من  و  املستيى العلمي الضعيا للتملق والالنايص ىلن حماوالت بعل التالميم من  و  املستيى العلمي الضعيا للتملق وال

ال ااال وم لدرجة من أسووواتمكم ليناليا رضووواهم ويتجن يا ىلاووويبهم التي ال تريم  لتاووول ااال وم لدرجة  ايبهم التي ال تريم  لت ضاهم ويتجن يا ىل ساتمكم ليناليا ر من أ

نة هلم يا الثمي هلدا نة هلمحماولة رشووويكم بمنا  و م بعل ا يا الثمي هلدا شيكم بمنا  و م بعل ا كانت ردود تعل أوليك     حماولة ر بل  وا كانت ردود تعل أوليك بامل بل  وا بامل

ضخ ملغريات ااياي  ومنهم من رتل  لك ب ةل املعلمني مت اينة ازاء  لك  تمنهم من رضوووخ ملغريات ااياي  ومنهم من رتل  لك ب وووةل  املعلمني مت اينة ازاء  لك  تمنهم من ر

مثاًل  يعبي  ل مثاًل  وواطع  يعبي  ل لزمن اطع  يم يف  لووك ا عل ت ل نزاهووة ا سعووًا ىلن  لزمنرا لك ا عليم يف   ت ل هة ا نزا عًا ىلن  س با ر   يا بووا ر   5353اارا       07900790يا 

يل ي.وي.و7979صص جمانيوًا  ويةي  ماوووودر متي مًا أو  ىلا نماك ا يةن  يل يمةن الويل أ  التعليم آ ادر متي يًا  ويةي  م جمان مًا أو  ىلا نماك ا يةن  يمةن الويل أ  التعليم آ

سة أبناسهم و لك ب ةل املدارس من  و  التالميم أنرسووهم  وهم من يتحمل تةاليا دراسووة أبناسهم و لك ب ووةل  سهم  وهم من يتحمل تةاليا درا املدارس من  و  التالميم أنر

كل تدي معينة من مدي الدراسة  أضاتة كل تدي معينة من مدي الدراسة  أضاتة أجير وىلباءات أو ِه ات ىلينية متنا بداري املدرسة أجير وىلباءات أو ِه ات ىلينية متنا بداري املدرسة 

لدىليي  تأ  التعليم ب وووةل ىلام رغم ا لملك  ما يتحمليه من نروات ب ووووأ  أوالدهم   لدىليي اا  تأ  التعليم ب ةل ىلام رغم ا لملك  ما يتحمليه من نروات ب أ  أوالدهم   اا 

رشه بني الناس  لةنل يف ااويوية الرصووحية من   ل مثوري تلك العاووير وبعل يةامها لنرشووه بني الناس  لةنل يف ااويوية  اير وبعل يةامها لن رصحية من   ل مثوري تلك الع ال

ناء ط وات حمدودي من أتراد املجتمع مثل ااةام و ادي ناء ط وات حمدودي من أتراد املجتمع مثل ااةام و ادي ل موترصوووًا ىلىل أب رصًا ىلىل أب اجليي وك ار اجليي وك ار    ل موت

ااديًا والوادرين الةهنة والتجار ومالكي األرايض ومي ري الورصووو  ا  من املتمةنني ا تاووواديًا والوادرين  رص  ا  من املتمةنني ا ت الةهنة والتجار ومالكي األرايض ومي ري الو

نت تسوووتغرق سووونيات  كا ناسهم والتي  لدراسووووة أب ظة  ية ال اه ملاد وات ا ية النر سنيات ىلىل تغب ستغرق  نت ت كا ناسهم والتي  سة أب لدرا ظة  ية ال اه ملاد وات ا ية النر ىلىل تغب

ايص لةن مع  لك تود أشووارت بعل الناوويص   ي.ي.9595  ص  ص07790779يا ىل د اليايد    يا ىل د اليايد    5050ااطييلةطييلة شارت بعل الن لةن مع  لك تود أ
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اعيبة ال الغة يف العياسل ال سووويبة من الراليني واارتيني رغم الاوووعيبة ال الغة يف األدبية اا متةن بعل األدبية اا متةن بعل  سيبة من الراليني واارتيني رغم ال العياسل ال 

من أجل أ  يتعلم من أجل أ  يتعلم   """" لك من تعليم أبناسها  ييا  كر أيد اآلباء يف أيدى تلك النايص  لك من تعليم أبناسها  ييا  كر أيد اآلباء يف أيدى تلك النايص 

با من ولوود  سوووووأ يد الثير للحراثووة  من أجوول أ  يتعلم ولوود  سوووووأرترج جلمع اابووا من  سأرترج جلمع اا لد   جل أ  يتعلم و ثة  من أ سأ يد الثير للحرا لد   و

اطتها لةنها ت ر بيضي  اا اطتها لةنها ت ر بيضي  اا ىل ارات رغم بسىل ارات رغم بس  ي.ي.095095  ص  ص  07900790يااالمحد   يااالمحد   5959اا""""الربيةالربية

ايل ىلىل العلم كينل البريق آمال وطمييات الب وات امُلعدمة آنماك وارصارهم يف اااووويل ىلىل العلم كينل البريق  آمال وطمييات الب وات امُلعدمة آنماك وارصارهم يف اا

اليييد املتا  لد م لنيل  در من املساوي االجتامىلية بعد تعمر ازدهارهم اال تااد   لتظهر اليييد املتا  لد م لنيل  در من املساوي االجتامىلية بعد تعمر ازدهارهم اال تااد   لتظهر 

سب  يف املجتمع العرا ي الوديتيام بعد ونتيجة لملك بياكر الب وة اليسوووب  يف املجتمع العرا ي الودي سليام    يا سوووليام    5050ااممتيام بعد ونتيجة لملك بياكر الب وة الي يا 

رص أما معلم  لك الزمن تلم يةن بأيسوون ياالً من زمالسل معلمي العرصوو ي.ي.990990  ص  ص07700770 سن ياالً من زمالسل معلمي الع أما معلم  لك الزمن تلم يةن بأي

با ي رشاسا جمتمعل  لةنل  تل  ومتيزه ىلن  ية وغزاري ىللمل ومعرت عال تل ال وات با ي رشاسا جمتمعل  لةنل ااديا رغم ث تل  ومتيزه ىلن  ية وغزاري ىللمل ومعرت عال تل ال وات ااديا رغم ث

ي و  رغم  لك حمدود الدرتل   وحيال من مدرستل ىلىل مرتا ضييل يف الغالا  حُيدد من ي و  رغم  لك حمدود الدرتل   وحيال من مدرستل ىلىل مرتا ضييل يف الغالا  حُيدد من 

سة   5050اااملدرسة يسا كراءتل ورتربتلاملدرسة يسا كراءتل ورتربتل  ل مدير   ل مدير  سي سة   يا سي أما بيتل تةا  أما بيتل تةا  ي. ي. 079079  ص  ص  07930793يا

يرضب بل املثل ل دي تياضعل  ييا تويل أيد األمثال الياردي من الردي اآلشيرية ااديثة يرضب بل املثل ل دي تياضعل  ييا تويل أيد األمثال الياردي من الردي اآلشيرية ااديثة 

يابا ر  يابا ر  5555ي اي اابيت املعلم يور جدًا  يت  ااامر ال يرىض أ  يدرتللابيت املعلم يور جدًا  يت  ااامر ال يرىض أ  يدرتلل  يياأللا األول ق.ماأللا األول ق.ماا

 ي.ي.0707  ص  ص  07930793

 عراق القديم:عراق القديم:املـدارس فـي الاملـدارس فـي النشأة نشأة ::  ثانياثانيا

  مدرسةمدرسة  أولأول  وأ وأ     يياالليا االليا   بيتبيتاا  أ أ ي ي   دبادبا  --  أ أ ا ا   السيمر السيمر   باملابلاباملابلا  كانت املدرسة تسم كانت املدرسة تسم 

ستأسووسووت  العااالعاا  يفيف س سةمخسووة    ل  ل  الراتدين الراتدين   واد واد   بالدبالد  البي ة البي ة   ال الدال الد  همهِ همهِ   يفيف  أ   وجلوجل  ىلىلىلىل  سنةسوونة  االفاالف  مخ

سيمريي السووويمريي   ىُلرفىُلرف  يياييا  امليالدي امليالدي     ل  ل  الثالاالثالا  اااللااااللا  منممنم  أ أ   التوريا التوريا    يفيف  مريمري  ألولألول  الةتابةالةتابة  ال

سةاملدرسووووة  وكانتوكانت  التاريخ التاريخ  سيمريةالسووويمرية  املدر   أىلظمأىلظم  هيهي  وتلكوتلك  وتبيرها وتبيرها   الةتابةالةتابة  اكت افاكت وووواف  ثمريثمري  ال

 ي.ي.9090  ص  ص  07930793يابا ر   يابا ر   5959الورو االورو ا  ىلربىلرب  ال رشال رش  أنجزهاأنجزها  التيالتي  ااضاريةااضارية  االنجازاتاالنجازات

سيتتأسووويت   دم دم  وىلنوىلن سيمريةالسووويمرية  اليثاسقاليثاسق   دثنا دثنا  املدارساملدارس  تأ   جنيبجنيب  يفيف  اكت رتاكت ووورت  التيالتي  املةتيبةاملةتيبة  ال

اني املختاوووني     ل  ل  منمن  وترمجتوترمجت  العراق العراق  لك  وتتةي وتتةي   املخت لكت   طينيطيني  لي لي   ألاألا  ىلىلىلىل  يزيديزيد  ممامما  اليثاسقاليثاسق  ت

ضهابعضوها  حيملحيمل سية مدرسوية   كتامرينكتامرين  كت تكت ت  مررداتمرردات  بع   ببرقببرق  يرةرو يرةرو   كانياكانيا  أجدادناأجدادنا  أ أ   اااا  ي ري ور  ماما  مدر

 ي.ي.9090  ص  ص  07930793يابا ر   يابا ر   5959امليالدياامليالديا    ل  ل  الثالاالثالا  اااللااااللا  منممنم  التدريتالتدريت
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  الثالاالثالا  االلاااللا  امنتااامنتاا  منمن  ابتداءابتداء  سيمرسيمر  بالدبالد  يفيف  أزدادأزداد  املدارساملدارس  ىلددىلدد  أ أ   بالمكربالمكر  جديرجدير  هيهي  ومماومما

  بعال اتلبعال اتل  ن ي ن ي   جمتمعجمتمع  سجالتسجالت  تتضمنتتضمن  نايصنايصي ي اوروكاوروكاا  أثارأثار  منمن  وصلتوصلت  أ أ   امليالدي امليالدي     ل  ل

ية  ية الييم ايصالناووويص  همهِ همهِ   و رظو رظ  الييم ية  ممكراتممكرات  الن يةا تاوووواد ااد ية  ا ت يةوادار عدي  وكلامتوكلامت  جداولجداول  معمع  وادار   معديم

  أليا أليا   منمن  ك رك ر  ىلددىلدد  الوديمةالوديمةي ي شيرباكشيرباكاا  آثارآثار  منمن  وصلوصل  كامكام  كتاباكا كتاباكا   ىلىلىلىل  والتدرياوالتدريا  للتدريتللتدريت

سية املدرسووية   الةتابةالةتابة رشيمنترشووي  كانتكانت  املدارساملدارس  أ أ   اااا  ي ري وور  ماما  املدر   االليا االليا   وهمهِ وهمهِ   سيمر سوويمر   بالدبالد  مجيعمجيع  يفيف  منت

ضمنتتضوومن سامءبأسووامء  جداولجداول  تت اناسعوالاووناسع  واايياناتوااييانات  االهلةاالهلة  بأ   واجلمل واجلمل   من الةلامتمن الةلامت  خمتلرةخمتلرة  وجمميىلةوجمميىلة  وال

ستنيمدرسوووتني  بوايابوايا  ىلىلىلىل. . يي5757اا  ييكييكيياا  وو. . يي5959اا  ييس ارسووو ارااآثارآثار  يفيف  ىلثرىلثر  كامكام رصللعرصووو  تعيدا تعيدا   مدر   ال ابيلال ابيل  للع

وديم  وديم ال رصىلرصووو  أ أ   ال ثار ام  يفيف  وجدواوجدوا  و دو د  محيرايب محيرايب   ىل ثار امآ ها  منوي منوي   يجارييجاري  أوأوي ي ر مر ماا  ىلىلىلىل  آ هاىللي   ىللي

رالليطرووال  دروسدروس يداثواأليووداث  ليط سابااسووووواب  يفيف  واأل هلجوواء  اا جاءوا هل جداولوجووداول  وا رضبالرضوووب  و جامت  ال ع مل جامتوا ع مل   وا

شيد   يارشوويد   9393وغرهااوغرهاا ستأسووسووت   د د  كانتكانت  مدارسمدارس  ميا عميا ع  ي. واكت رتي. واكت وورت099099  ص  ص  07700770يار س   يفيف  أ

  منمن  تةينتتةينت   د د  للبالبللبالب  مواىلدمواىلد  تيهاتيها  وجدواوجدوا  مدارسمدارس  صريفصوووريف  ووجد تيهاووجد تيها  الوديم الوديم   العراقالعراق

بابيق بابيقال تة  ال صيتةمرصوووي ةل  مر ةلب ظام   ب ظام انت يأي  انت يأيومه هاا  البالبالبالب  جلليسجلليس  ومه هااتي        93079307ياياجم   ياياجم   9090تي 

  تربييةتربيية  مؤسسةمؤسسة  وجيدوجيد  اااا  ت را ت را    ديمتني ديمتني  بابليتنيبابليتني  رسالتنيرسالتني  ىلىلىلىل  ىلثرىلثر  ي. و دي. و د053053--003003صص

سميةرسوومية سالةالرسووالة   رست رست  و دو د  الودم الودم   منممنم  ر سالةالرسووالة  كاتاكاتا  أ أ   تيجدتيجد  االوااالوا  الر   و دو د  االباءاالباء  أيدأيد  كا كا   الر

  املدرسة املدرسة   اااا  يمهايمها  أ أ ي ي أبنلأبنل  يعنييعنياا  ىللملُ ىللملُ : : الرسالةالرسالة  معرضمعرض  يفيف  جاءجاء  ومماومما  أبنل أبنل   معلممعلم  اااا  واوا  بعابعا

 ي.ي.9595  ص  ص  07970797يادلي   يادلي   9999وساىلدهاوساىلدها    ييالةتابةالةتابة  ىللملُ ىللملُ   أ أ اا  يدهيده  را ارا ا

  ::تيهاتيها  جاءجاء  ومماومما  وتلميموتلميم  املعلماملعلم  بنيبني  خمترصيخمترصي  مراسلةمراسلة  نصنص  اااا  ت رت ر  الثانيةالثانية  الرسالةالرسالة  كانتكانت  ينييني  يفيف

اتلُ ترحاوووتلُ   --غانيغاني  --  بلي بلي   ي دأي دأ  الم الم   االن اداالن ووواد  و رأتو رأت  األليا  األليا    بيتبيت  درتلتدرتلت  """"   """"تركتلتركتل  كامكام  ترح

  دتعتدتعت  التيالتي  االس اباالس اب  اااا  ت رت ر  التيالتي  املتياترياملتياتري  املعليماتاملعليمات  ومنومن  ي. ي. 9595  ص  ص  07970797يادلي   يادلي   9090اا

  وتث يتوتث يت  رش رش   يفيف  الةتابةالةتابة  اااا  الدينالدين  رجالرجال  ياجةياجة  هيهي  املدارس املدارس   ان اءان وووواء  اااا  الودماءالودماء  العرا ينيالعرا يني

ااامنتاوووا  منممنم  الدين الدين   رجالرجال   ام ام  هلماهلما  الدينيةالدينية  تعاليمهمتعاليمهم   بإن اءبإن وووواء  امليالدي امليالدي     ل  ل  الثالاالثالا  االلاااللا  امنت

س اباالسووو اب  ومنومن  باملعابد باملعابد   وااا هاوااا ها  املدارساملدارس   وت نيوت ني  املدارساملدارس  لظهيرلظهير  داتعاً داتعاً   كانتكانت  التيالتي  االرترىاالرترى  اال

  منمن  الرغمالرغم  ىلىلىلىل  والسياسية والسياسية   الدينيةالدينية  السلبتنيالسلبتني  بنيبني  اااداااد  التناتتالتناتت  هيهي  املتعلمني املتعلمني   للرجالللرجال  الدولةالدولة

ايريباووويري  بينهام بينهام   التناتتالتناتت   اهري اهري  الظاهري الظاهري   همهِ همهِ   وجيدوجيد  ىلدمىلدم ضحةواضوووحة  ب    د د  الال  الوارئالوارئ  يةاديةاد  يت يت   وا

ضحاً واضوووحاً   أثراً أثراً   هلاهلا ايصالناووويص  يفيف  وا سامريةاملسوووامرية  الن   أ أ   ي. غري. غر037037  ص  ص  07970797ياىل د اليايد   ياىل د اليايد   9090اا  امل
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سلبتنيالسووولبتني  منمن  سلبةسووولبة  كلكل  ت نتهات نتها  التيالتي  األميراألمير  يفيف  النظرالنظر  تد يقتد يق رصا الرصوووا    لك لك  لنالنا  ي دوي دو  سيفسووويف  ال   ال

سلبة  أ أ   وأكيدوأكيد   اهر اهر  هيهي  تامتام. . ىلليلىلليل  يجابيجاب  والوال  واضحاً واضحاً  سلبةال   شملشمل  تضمتضم  أ أ   ياولتياولت   د د  الدينيةالدينية  ال

ها   ت ت  املتعلمنياملتعلمني هالياس ها  و لكو لك  لياس هابت ني ملدارس  وأن اءوأن وووواء  التعليمالتعليم  بت ني ملدارسا   ملحوةملحوة  كانتكانت  التيالتي  النظاميةالنظامية  ا

سبةوبياسوووبة      باملعابدباملعابد سلبةالسووولبة  كانتكانت  املدارساملدارس  وبيا   مناهجمناهج  تيجيلتيجيل  رتاللرتالل  منمن  وجيدهاوجيدها  تؤكدتؤكد  الدينيةالدينية  ال

      07970797ياساكز   ياساكز   9595اا  جان هاجان ها  اااا  املتعلمنياملتعلمني  تةساتةسا  نرسلُ نرسلُ   الي تالي ت  ويفويف      دينياً دينياً   تيجيهاً تيجيهاً   التعليمالتعليم

سلبةالسوولبة  أ أ   تيلتيل  شكشووك  الال  ي. ومماي. ومما900900صص سيةالسووياسووية  ال سيا   منمن  الدينالدين  رجالرجال  متنعمتنع  أ أ   بإمةادابإمةادا  كا كا   ماما  ال

سةريةوالعسوووةرية  املاليةاملالية  بإمةانياكابإمةانياكا  ولةنهاولةنها      والةتابةوالةتابة  الوراءيالوراءي  الناسالناس  وتعليموتعليم  املدارساملدارس  ان اءان وووواء    د د  والع

ضمهاوضووومها  واالدبواالدب  العلمالعلم  ترو ترو   كلكل  مؤلراتمؤلرات  ىلىلىلىل  اااويةاااوية  الرخمةالرخمة  املةت اتاملةت ات  ان اءان ووواء  ىلىلىلىل  ىلملتىلملت   و

ايرها  اااا ايرها  ضاتة    ضاتةا   يفيف  ىلثرىلثر  و دو د  الراتدين الراتدين   واد واد   مد مد   منمن  كثركثر  يفيف  النظاميةالنظامية  املدارساملدارس  ان اءان اء  اااا  ا

رص بالورصووو   ملحوةملحوة  مدارسمدارس  ىلىلىلىل  الةربىالةربى  املد املد    ا اً ا اً   الوديم الوديم   العراقالعراق  يفيف  املدارساملدارس  ىلددىلدد  كثركثر  وبملكوبملك  بالو

رشونرشووو  الةتابةالةتابة  اااا  الدينالدين  رجالرجال  ياجةياجة  كانتكانت       07700770يا ك  ماترييا   يا ك  ماترييا   9999الدينية االدينية ا  تعاليمهمتعاليمهم  ون

ضاتة7799صص ضاتةي. ا رصا   اااا  ي. ا رصا ال سلبتني  اااداااد  ال سلبتنيبني ال سية  الدينيةالدينية  بني ال سيا سيةوال سيا يا  وال ياأدب   املدارس املدارس   ن يءن يء  اااا  أدب

ص حتتأصوو حت سيمريةالسوويمرية  الةتابةالةتابة  تأ صبالييةاالصووباليية  بالبريوةبالبريوة  ال سا لإلنسووا   ال يمةنال يمةن  التيالتي  اال   اا  ا اا ا  يعرتهايعرتها  أ أ   لإلن

  منممنم  بدأتبدأت   د د  العالماتالعالمات  وض  وض    الةتابةالةتابة  تعلمتعلم  اااا  اااجةاااجة  أ أ   واليا عواليا ع        ل  ل  منمن  درسهادرسها   د د  يةنيةن

ايرالعاوووير  أ دمأ دم رصىلرصووو  منممنم      الع رصنرصووو  مجديمجدي  ىل رصوىلرصووو  ن سالالتالسوووالالت  تجرتجر  وىل   93039303يا ياجم   يا ياجم   9999اا    ال

شاري  جاءتناجاءتنا  ي. تودي. تود000000--000000 ص ص شاريا سامرية  بالعالماتبالعالمات  ا سامريةامل ايتية  و يمهاو يمها  امل ايتيةال أ  أ    كامكام    ومعانيهاومعانيها  ال

ملُ   اخل اخل   تنتن  درسدرس  اااا  اااجةاااجة ملُ وتعلي غة    ودرس  ودرس  وتعلي غةالل ية  األزما األزما   يفيف  الل تال يةال تال بة  لظهيرلظهير  ال بةالةتا   وال   وال   الةتا

 ..لغةلغة  معرتةمعرتة  اااا  تايتاجياتايتاجيا      السيمريةالسيمرية  ااضاريااضاري  ىلىلىلىل  كثراً كثراً   اىلتمدوااىلتمدوا  سيام ىلند االكديني المينسيام ىلند االكديني المين

رش ية من الررات ييا  ا  --س ار :س ار :--5959 ضرة ال رش ية من الررات ييا  اوهي مدينة بابلية توع ىلىل ال ضرة ال كيلي مدي  كيلي مدي    9393وهي مدينة بابلية توع ىلىل ال

سرية يف حماتظة بغداد العرا ية  سرية يف حماتظة بغداد العرا ية شامل بابل   توع يف مي ع تل ابي ي ة ااديا بالورب من اليي شامل بابل   توع يف مي ع تل ابي ي ة ااديا بالورب من اليي

 ..099099  ص  ص  07700770رشيد   رشيد     --مزيدا من املعليمات ينظر :مزيدا من املعليمات ينظر :

وتسم  كي اتي باألكدية   وهي املعروتة اال  بتل االييمر وهي منبوة اثرية وتسم  كي اتي باألكدية   وهي املعروتة اال  بتل االييمر وهي منبوة اثرية   --كيي :كيي :  --5757

سيمريني   وت عد ىلن بابل ييا  ا يف العراق كانت يف السووووابق ايدى املد  الرسيسوووية للسووويمريني   وت عد ىلن بابل ييا  ا  سية لل سابق ايدى املد  الرسي يف العراق كانت يف ال

 ي.ي.9393  ص  ص  07970797ا ساكز  ا ساكز  --كيليمد رش اي   انظر :كيليمد رش اي   انظر :0909
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سيمر  اللغةاللغة  أ أ       االدب والعلماالدب والعلم سيمرال سيمريي   أيتاجأيتاج  وكملكوكملك      يةيةال سيمريي ال س ة   لك لك  مثلمثل  اااا  ال س ةبالن   للغةللغة  بالن

  واوا      للةتابةللةتابة  التعلمالتعلم  أمرأمر  يعنيليعنيل  ممامما  تعلمتعلم  ي. وهةماي. وهةما000000  ص  ص  93039303يا ياجم   يا ياجم   9999اا  االكديةاالكدية

سةاملدرسوووة  درتيهلمدرتيهلم  رتاللرتالل  منمن  ال دءال دء  يفيف      ط عاً ط عاً       التعلمالتعلم  ىلمليةىلملية  تتمتتم   رتاللرتالل  ميجيديميجيدي  تةنتةن  اا  أداأدا  أ أ   املدر

سامريةاملسوووامرية  الةتابةالةتابة  جُميد جُميد   أيدأيد  يديد  ىلىلىلىل  تدري همتدري هم  رتاللرتالل  منمن  أنامأنام      الةتابةالةتابة  لتعلملتعلم  االوااالوا  املرايلاملرايل   امل

ص حتأصووو حت  و دو د      للتعليمللتعليم  منظمةمنظمة  أماكنأماكن   هير هير  اااا  اااجةاااجة  كانتكانت  ثمثم  ومنومن   بعدبعد  تيامتيام  االماكناالماكن  همهِ همهِ   أ

سجلالسوووجل  تأ تأ       املدارساملدارس  تةيينتةيين  بدءبدء  ي. ويفي. ويف099099  ص  ص  07900790يااالمحد   يااالمحد   9797اا    املدارساملدارس  تعنيتعني   ال

ضاييضوووا  اا  اآلثار اآلثار  سةاملدرسوووة  كانتكانت  أ اأ ا  تيامتيام  يي سةالدراسوووة  أ أ   أمأم  باملع د باملع د   أوأو  بال الطبال الط  ملحوةملحوة  املدر   كانتكانت  الدرا

صةرتاصووة  رىلايةرىلاية   ت ت  جتر جتر  ايةشووخاووية  رتا ساالرسوواا ا   يفيف  تمثالً تمثالً       شخ سيةمدرسووية  اليا اليا   وجدتوجدت. . يي9393اا  يي  الر   يفيف  مدر

رصالورصووو  م ارفم ووووارف تابع  الو تابعال       07900790يااالمحد   يااالمحد   9090مي امي ا..قق  09530953--09950995   ا ايي  نير أددنير أددا ا لل  ال

سةالدراسوووة  أ أ   اااا  يييييييي  ي. مماي. مما099099صص رصالورصووو  برىلايةبرىلاية  جتر جتر   كانتكانت  الدرا ا ا   يفيف  نجدنجد  املعن املعن   وبنرتوبنرت      الو

رصالورصوو  بوايابوايا  بنيبني  االليا االليا   منمن  ي داً ي ووداً ي ي   اوروكاوروك شدكاشوود  سنيسوونيا ا   للملكللملك  التابعالتابع  امللةيامللةي  الو   ي اي ا9999اا  يي  كا

ي ي   سادييمسوووادييما ا   تريتري  أرترىأرترى  جهةجهة  ي. ومني. ومن9090  ص  ص  07930793ا با ر   ا با ر   ..يي9090اا  ميمي..قق  09000900--09930993

ايصناوويص  أكت رتأكت وورت    يي  يرمليرمل  تلتلا ا وو سابانيسوواباا ا   مع دمع د  دارتلدارتل  وأدبيةوأدبية  معجميةمعجمية  ن سيمريةالسوويمرية  االهلةاالهلةي ي   ني   ال

سخالنسوووخ  لرنلرن  اااميةااامية سةاملدرسووووة  بأ بأ   يييييييي  ممامما  الن ية   ت ت  املدر يةرىلا يد   9090املع دااملع دا  رىلا شيد   يا رشووو       07700770يا ر

  اليا اليا   ىلىلىلىل  ىلثرىلثري ي كييكيياا  تريتري  أرترى أرترى   ميا عميا ع  يفيف  رتايصيةرتايصية  املدارساملدارس  ىلنىلن  ك اك ا  كامكام  ي. ي. 099099صص

ااتراووا سةمدرسووة  وجيدوجيد  ىلنىلن  تر ضعميضووع  يفيف  مدر سةنلُ يسووةنلُ   مي ساو النسوواو   الةت ةالةت ة  ي سلُ نرسوولُ   النحيالنحي  وىلىلوىلىل  الن   يفيف  ك رتك وورت  نر

  07700770يارشيد   يارشيد   9595اا  ييانليلانليل  مع دمع داا  جنيبجنيب  يفيف  الةت ةالةت ة  مساكنمساكن  يفيف  مدرسيةمدرسية  نايصنايص  ىلنىلني ي نررنرراا

  صغرصووغر  مدريسمدريس  نصنص  ألريألري  منمن  يواربيوارب  ماما  حيتي حيتي   بيتاً بيتاً ي ي أورأوراا  يفيف  املنو ي املنو ي   ي  وأكت اي  وأكت ووا  099099 ص ص

سةاملدرسوووة  همهِ همهِ   أ أ   وباموبام      واألدبيةواألدبية  الدينيةالدينية  الةتاباتالةتابات  منمن  والةثروالةثر ستليسوووت  املدر   منمن  م ارشيم ارشي  موربةموربة  ىلىلىلىل  لي

رصالورصوو  أوأو  املع داملع د صيةااخلاوويصوويةا  املدارساملدارس  منمن  تةي تةي   أ أ   تيمةنتيمةن  امللةيامللةي  الو اي       07900790يا االمحد   يا االمحد   9999اخل

 يي095095صص

 ::أصنافأصناف  ثالثةثالثة  ىلىلىلىل  ميزىلةميزىلة  كانتكانت  االوااالوا  ن أكان أكا  يفيف  املدارساملدارس  أ أ   العرضالعرض  هماهما  رتاللرتالل  ومنومن

بد  مدارسمدارس .1 عا بدامل عا نت: : امل كا نتو كا بد  ملحوةملحوة  و عا بدبامل عا تدار  بامل تدارو نة    ل  ل  منمن  و نةالةه جال  الةه جالور لدين  ور لدينا   ا

  اللغةاللغة  وتعليموتعليم  النسخالنسخ  أوأو  الةتابةالةتابة  تنتن  الا يا الا يا   تعليمتعليم  مهمتهامهمتها  كانتكانت  ال دءال دء  ويفويف    املتعلمنياملتعلمني
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سيمريةالسوويمرية ا يا الاوو يا   أىلدادأىلداد  يتميتم  لةيلةي      ال ضجالنضووج  مريلةمريلة  بعدبعد      ال   هلمهلم  يعهديعهد  التيالتي  ليىلاملليىلامل      الن

 ي .ي .0000ياسليام    الت   صياسليام    الت   ص9999املع دااملع دا  واوا

  ىلىلىلىل  ن أكان أكا  ال دءال دء  يفيف  ميادها ميادها   ا ترصتا ترصت  الورص الورص     ل  ل  منمن  تدارتدار  وكانتوكانت: : الدولةالدولة  مدارسمدارس .2

  يعملي يعملي   واال تاادواال تااد  لإلداريلإلداري  مي رنيمي رني  واىلدادواىلداد  تدرياتدريا  ثمثم  ومنومن  السيمرية السيمرية   اللغةاللغة  تعليمتعليم

 ي.ي.9797  ص  ص  07950795يازيادي   يازيادي   9999ااالدولة الدولة   دواسردواسر  يفيف

صيةرتاوويصووية  مدارسمدارس .3 اي رشفيرشووف  وكا وكا : : رت   الةتابةالةتابة   يدو  يدو   حمدتي حمدتي   كت ةكت ة  املدارساملدارس  همهِ همهِ   ىلىلىلىل  ي

سيمريةالسووويمرية سارتوسوووارت      ال   تنتن  تعليمتعليم  يفيف  جناجنا  اااا  جن اً جن اً   االوااالوا  ن أكان وووأكا  يفيف  املدارساملدارس  همهِ همهِ   و

بة بةالةتا غة  الةتا غةوالل ية  والل يةالسووويمر سيمر غة  ثمثم  ومنومن      ال غةالل ية  الل سابوااسوووواب      األكديةاألكد   اايايااياي  وم ادئوم ادئ  واا

 ي.ي.090090ى  صى  ص  07990799ياالرواس   ياالرواس   9797االوليةااالوليةا

 

 

 

 

هي مدينة سيمرية اثرية هامة توع جنيب العراق   يف منبوة  -الرسا ا تل السنةريي: -90

الوبيعة ياليا يف جهة اجلزيري  التي توع ضمن يدود حماتظة     ار االدارية . 

امي اص حت الرسا  يي ىلسةرية مسيبري يف منبوة بالد مابني النهرين بني ىل

 0790مي  بس ا اديار الساللة الثالثة اااكمة يف اور. االمحد   -ق 0933-9333ا

 .099  ص

وهيملك مدينة اليركاء الم  يةم اوسل  -مي:-ق 0990-0995امللك سني كاشدا -90

 .90  ص 0795الور  التاسع ىلرش   ل امليالد   االمحد   
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 اخلامتة :اخلامتة :

  بمليابمليا  تودتود, ,   ال الدال الد  أطرافأطراف  يفيف  املعارفاملعارف  ونرشونرش  التودمالتودم  اااا  يثيثاً يثيثاً   سراً سراً   العرا يةالعرا ية  املدارساملدارس  سارتسارت  لودلود

ساىلياملسوووواىلي تة  ىلىلىلىل  وااراظوااراظ  التثوياالتثويا  يفيف  امل وا تةالث وا مة  الث عا مةال عا     ن يءن ووويء  تةا تةا ,,  الي تالي ت   لك لك  يفيف  للمجتمعللمجتمع  ال

  أسهمتأسهمت  ماما    أبرزأبرز  تعدتعد  التيالتي  املسامرية املسامرية   الةتابةالةتابة  الرتدا الرتدا   م ارشيم ارشي  نسخةنسخة  الراتدينالراتدين  بالدبالد  يفيف  املدرسةاملدرسة

ساً تدريسووواً   تدرستدرس  الةتابةالةتابة  كانتكانت,,  سيمرسووويمر  بالدبالد  بلبل سةواملدرسوووة  منتظاًم منتظاًم   تدري , , ""اببداىلياببداىلي  للتألياللتأليا  مركزمركز  واملدر

  الريالتالريالت  وكانتوكانت    رتاصةرتاصة  بييتبييت  يفيف  استولتاستولت  ثمثم  يجراتيجرات  شةلشةل  ىلىلىلىل  باملع دباملع د  املدارساملدارس  وأاوتوأاوت

سة  أربعةأربعة  أوأو  تلميمينتلميمين  أوأو  لتلميملتلميم   بع بع    ىلىلىلىل  ت ةلت ةل  وو  اآلجراآلجر  منمن سةتالميم  للمدر سية  تالميم  للمدر   ومةاداومةادا   دسية د

ستا واألسووتا   التلميمالتلميم  تدىتدى, ,   مودسمودس ضارتنايضووارتنا  بأ بأ   زهياً زهياً   يزيدنايزيدنا  ومماومما, , ياتياً ياتياً   واأل سالرةالسووالرة  ي   نمباً نمباً   أنتجتأنتجت  ال

 سنةي.سنةي.  03330333    لا  لا  تعليمياً تعليمياً 
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 اهليامياهليامي

)i(93379337دم ق   دم ق     --االمحد   سامي سعيد   املعتودات الدينية يف العراق الوديم  سيريةاالمحد   سامي سعيد   املعتودات الدينية يف العراق الوديم  سيرية  .. 

)i i(______________________     07900790  السيمريي  وتراثهم ااضار    بغداد     السيمريي  وتراثهم ااضار    بغداد.. 

)i i i(______________________ 07900790العراق الوديم   بغداد   العراق الوديم   بغداد     املدرتل اا التاريخ   املدرتل اا التاريخ.. 

)i i(     00  ج  ج  07900790با ر   طل   مودمة يف تاريخ ااضارات الوديمة   بغداد   با ر   طل   مودمة يف تاريخ ااضارات الوديمة   بغداد.. 

)i(  ____________     07930793  من تراثنا اللغي  الوديم   بغداد     من تراثنا اللغي  الوديم   بغداد.. 

)i i(____________     ميجز تاريخ العليم واملعارف يف ااضارات الوديمة وااضاري العربية االسالمية   بغداد     ميجز تاريخ العليم واملعارف يف ااضارات الوديمة وااضاري العربية االسالمية   بغداد  

07930793.. 

 ..93379337  دار اليراق للنرش: بغداد     دار اليراق للنرش: بغداد     00  مودمة يف تاريخ ااضارات الوديمة   ط  مودمة يف تاريخ ااضارات الوديمة   ط  ____________يي99اا

 . . 07900790  دم ق     دم ق     00ي ب ير   وديع   سيمر وأكد  طي ب ير   وديع   سيمر وأكد  ط99اا

 . . 07900790ي جيرج   رو   العراق الوديم   ترمجة يسني ىلليا  يسني   دار اارية للب اىلة   بغداد   ي جيرج   رو   العراق الوديم   ترمجة يسني ىلليا  يسني   دار اارية للب اىلة   بغداد   77اا

 ي جيرج   سارتي    تاريخ العلم ي جيرج   سارتي    تاريخ العلم 0303اا

 ..07970797ي اجلادر   وليد   مراكز املعرتة يف العراق الوديم امدينة س اري بني النهرين   امليصل   ي اجلادر   وليد   مراكز املعرتة يف العراق الوديم امدينة س اري بني النهرين   امليصل   0000اا

 ..  07950795  بروت     بروت     00ياجل ير    حمميد شةر   جملة العلم اجلديد   العددياجل ير    حمميد شةر   جملة العلم اجلديد   العدد0909اا

 ي اجلمييل   امحد يسني   سيرية يف العرص الروما  ي اجلمييل   امحد يسني   سيرية يف العرص الروما  0000اا

ي ي 0505.ا.ا  93359335 بالد الراتدين   دار ا اد الةتاب العرب   دم ق    بالد الراتدين   دار ا اد الةتاب العرب   دم ق   ي اجلمييل   ىلامر ىل د اهلل   الةاتا يفي اجلمييل   ىلامر ىل د اهلل   الةاتا يف0000اا

ياجم   ىل د الرزاق يسني   است  يام املدينة يف بالد الراتدين   ادراسة تارخيية ي   جملة الوادسية   ياجم   ىل د الرزاق يسني   است  يام املدينة يف بالد الراتدين   ادراسة تارخيية ي   جملة الوادسية   

 ..93039303  جامعة الوادسية     جامعة الوادسية     00جملة الوادسية للعليم االنسانية   املجلد الثالا ىلرش   العددجملة الوادسية للعليم االنسانية   املجلد الثالا ىلرش   العدد

امحد جميد   دراسات يف نايص غر من يري من تدي العهد ال ابيل الوديم   تل يرمل   رسالة امحد جميد   دراسات يف نايص غر من يري من تدي العهد ال ابيل الوديم   تل يرمل   رسالة ي محيد   ي محيد   0909اا

 ..07730773ماجستر غر من يري   بغداد   ماجستر غر من يري   بغداد   

ي يني    ناسل   يويوة السيمريي  ودراسات ارترى يف ىللم االثار والنايص املسامرية   دار الزما    ي يني    ناسل   يويوة السيمريي  ودراسات ارترى يف ىللم االثار والنايص املسامرية   دار الزما    0909اا

 ..93399339دم ق   دم ق   
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ري مرص والعراق   التاريخ اال تااد  واالجنامىلي   والثوايف   والسيايس ري مرص والعراق   التاريخ اال تااد  واالجنامىلي   والثوايف   والسيايس ي دلي   برها  الدين   يضاي دلي   برها  الدين   يضا0909اا

 . . 07970797  دار الرارايب   بروت     دار الرارايب   بروت   

وديم   ط0707اا تدين ال لماكري االوا يف بالد الرا لمني    ىل د ااةيم   ا وديم   طي ا تدين ال لماكري االوا يف بالد الرا لمني    ىل د ااةيم   ا تة   00ي ا وا تة   مؤسوووسووووة نينيى للث وا سة نينيى للث س   مؤ

 واالىلالم   دم ق   الت . واالىلالم   دم ق   الت . 

 ..  07930793رمجة :ييسا رتيتي   بغداد  رمجة :ييسا رتيتي   بغداد  ي روثن   مرغريت   ىلليم ال ابلني   تي روثن   مرغريت   ىلليم ال ابلني   ت9393اا

 ..  00  ج  ج07700770ي رشيد   تيز    االعليم االنسانية والب يعيةي   ميسيىلة امليصل ااضارية   امليصل   ي رشيد   تيز    االعليم االنسانية والب يعيةي   ميسيىلة امليصل ااضارية   امليصل   9090اا

 ..  07930793ي الراو    تاروق نرص   الرياضيات والرلك   يضاري العراق   بغداد   ي الراو    تاروق نرص   الرياضيات والرلك   يضاري العراق   بغداد   9999اا

 . . 07990799يصل   يصل   اد  الراتدين   اداب الراتدين   املاد  الراتدين   اداب الراتدين   املي الرواس   امر   اجلمور التارخيية لعلم املةت ات ليي الرواس   امر   اجلمور التارخيية لعلم املةت ات لي9090اا

رص ي زيادي   حممد ماوووبر    وارترو    تاريخ العاا العريب ويضووووارتل يف العاوووير الوديمة والعرصووو 9090اا اير الوديمة والع ضارتل يف الع ابر    وارترو    تاريخ العاا العريب وي ي زيادي   حممد م

 . .   07950795االسالمي   الواهري   االسالمي   الواهري   

 . .   07990799ي سارتي    جيرج   تاريخ العلم   ترمجة  سبنبني وارترو    بغداد   ي سارتي    جيرج   تاريخ العلم   ترمجة  سبنبني وارترو    بغداد   9595اا

 . .   07970797ىلظمة بابل   ترمجة ىلامر سليام    باريت   ىلظمة بابل   ترمجة ىلامر سليام    باريت     ي ساكز   هار   ي ساكز   هار   9999اا

 ..  07770777   يي اشير   ترمجة ىلامر سليام    بغداد      يي اشير   ترمجة ىلامر سليام    بغداد     ________________ي ي 9999اا

 ي سليام    ىلامر   الةتابة املسامرية واارف العريب   امليصل   الت .ي سليام    ىلامر   الةتابة املسامرية واارف العريب   امليصل   الت .9999اا

 ..  07079393ي سيسة   امحد   يضاري واد  الراتدين بني الساميني والسيمريي    بغداد   ي سيسة   امحد   يضاري واد  الراتدين بني الساميني والسيمريي    بغداد   9797اا

 ي شحيالت   ىليل   اامدا    ىل د العزيز   خمترص تاريخ العراق ي شحيالت   ىليل   اامدا    ىل د العزيز   خمترص تاريخ العراق 0303اا

رص ال ابيل الوديم   0000اا ضل   االمتحانات يف الع اايف   ىل د اخلرض ىل اس   ىل اس   تياض   رتالد تا رص ال ابيل الوديم   ي ال ضل   االمتحانات يف الع اايف   ىل د اخلرض ىل اس   ىل اس   تياض   رتالد تا ي ال

 . . 07950795بغداد   بغداد   

 . .   07970797ي ىل د اليايد   تاضل   سليام   ىلامر   ىلادات وتواليد ال عيب الوديمة   بغداد  ي ىل د اليايد   تاضل   سليام   ىلامر   ىلادات وتواليد ال عيب الوديمة   بغداد  0909اا

 . .   07790779ي ىل د اليايد   تاضل   تاريخ العراق  ديمل ويديثل   بغداد   ي ىل د اليايد   تاضل   تاريخ العراق  ديمل ويديثل   بغداد   0000اا

 ..  07970797ي ىليل   تاضل ىل د اليايد   من اليا  سيمر اا التيراي   بغداد   ي ىليل   تاضل ىل د اليايد   من اليا  سيمر اا التيراي   بغداد   0000اا

ايف يف تراث الراتدين الوديم   املي ا الثوايف   العد   املتاووويف يف تراث الراتدين الوديم   املي ا الثوايف   العد   ____________________________ي ي 0505اا   بغداد     بغداد     99  املت

07790779  .. 
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 ..93309330ب ر   دور االلل نابي ومةانتل يف يضاري بالد الراتدين   جامعة بغداد   ب ر   دور االلل نابي ومةانتل يف يضاري بالد الراتدين   جامعة بغداد     ي ىليل  ي ىليل  0909اا

 . .   07900790يالعيل   صالا امحد   االعليمي   العراق يف التاريخ   بغداد   يالعيل   صالا امحد   االعليمي   العراق يف التاريخ   بغداد   0909اا

ي غزالة   هديا يياو  ىل د الةريم   الدولة ال ابلية ااديثة والدور التارخيي للملك ن يسيد يف  يادكا ي غزالة   هديا يياو  ىل د الةريم   الدولة ال ابلية ااديثة والدور التارخيي للملك ن يسيد يف  يادكا 0909اا

 ..  07970797ماجستر غر من يري   بغداد   ماجستر غر من يري   بغداد     رسالة   رسالة 

 . .   07930793ي ترج   بامة جي   اليركاء   مب عة الراببة   بغداد   ي ترج   بامة جي   اليركاء   مب عة الراببة   بغداد   0707اا

 ..93009300  دم ق     دم ق     00ي كحلة   نزار مابر    ابداىلات يضارية يف تاريخ العرب   ل امليالد   طي كحلة   نزار مابر    ابداىلات يضارية يف تاريخ العرب   ل امليالد   ط0303اا

  93399339م   دار املجد   دم ق   م   دار املجد   دم ق   يك   ماتييا   ا سازونيف  يضاري بني النهرين العريوة   ترمجة : ينا اديك   ماتييا   ا سازونيف  يضاري بني النهرين العريوة   ترمجة : ينا اد0000اا

 . . 

 . .   07930793ي كريمر   صميسيل ني    هنا بدأ التاريخ   ترمجة : ناجية املياسي   بغداد   ي كريمر   صميسيل ني    هنا بدأ التاريخ   ترمجة : ناجية املياسي   بغداد   0909اا

   من اليا  سيمر   ترمجة طل با ر   مةت ة املثن    بغداد   الت .  من اليا  سيمر   ترمجة طل با ر   مةت ة املثن    بغداد   الت .  ____________________ي ي 0000اا

عليم يف العراق الوديم   ترمجة ييسا عليم يف العراق الوديم   ترمجة ييسا ي ليكاس   كرستيتر   يضاري الر م البينية وسياسة الدبية والتي ليكاس   كرستيتر   يضاري الر م البينية وسياسة الدبية والت0000اا

 ىل د املسيا ثروي   ىل د املسيا ثروي   

 ..  00  ج  ج  07770777ي جمميىلة بايثني   يضاري العراق   وزاري الثواتة واالىلالم   بغداد   ي جمميىلة بايثني   يضاري العراق   وزاري الثواتة واالىلالم   بغداد   0505اا

 

 

 

 



 

 

 
 املسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوى من قبل

 املصاب بفيروس كورونا
 
 

 شيامء سعدون عزيز. مم. 

  

مدخل:مدخل:

مل يلتزم بإجراءات الوقاية مل يلتزم بإجراءات الوقاية مما ال شك فيه أن حامل الفريوس كورونا هو مصدر للعدوى، إن مما ال شك فيه أن حامل الفريوس كورونا هو مصدر للعدوى، إن 

التي تفرضها عليه الوزارة، ويقع عىل عاتقه التزام قانوين أيضا بأن يلزم الفراش وحيظر عليه التي تفرضها عليه الوزارة، ويقع عىل عاتقه التزام قانوين أيضا بأن يلزم الفراش وحيظر عليه 

افاء مما حل به اوال، ويتلقع العلال اللزم خمالطة االفراد بأي شكك ل زعزلة متقتةحل  ا الاككفاء مما حل به اوال، ويتلقع العلال اللزم  ش ل زعزلة متقتةحل  ا ال خمالطة االفراد بأي 

اذا خالط املصاب بغريه من اذا خالط املصاب بغريه من من املتسسات الصحية العامة أو اخلاصة ثانية، وال عىل النقيض من املتسسات الصحية العامة أو اخلاصة ثانية، وال عىل النقيض 

عدوى اليه   قل ال أل أو اريها، بقصككككد ن اة الع طاأل ا أة أو ي بي ناس سكككواء عىل ن عدوى اليه  ال قل ال صد ن أل أو اريها، بق اة الع طاأل ا أة أو ي بي سواء عىل ن ناس  ال

 واصابته  زفايروس كاروناحل، أو بدون قصد.واصابته  زفايروس كاروناحل، أو بدون قصد.

  ..كوروناكورونا  ––  املصاباملصاب --العدوىالعدوى––  اجلنائياجلنائي  --القانونالقانون: : الكلامت املفتاحيةالكلامت املفتاحية
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 الفصل االول

 

::اوالً: مشكلة الدراسةاوالً: مشكلة الدراسة

سع ي افعاع نقل عدوى املر  وتثور ماككك لة ال حد عدم وجود نأوذال قانوين مناسكككع ي افعاع نقل عدوى املر   ا لة ال حد عدم وجود نأوذال قانوين منا وتثور م

صية زفريوس كوروناحل للغري سككواء كان ذلك بقصككد اوعن  ريط اخلطأ بعد اكتاككاة شكك صككية  ش  ااة  صد اوعن  ريط اخلطأ بعد اكت سواء كان ذلك بق زفريوس كوروناحل للغري 

صو  ررم ناقل العدوى هذا من جانع، ومن جانع اخر تدخل قانون العقوبات إلفراد نصكو  ررم  ناقل العدوى هذا من جانع، ومن جانع اخر تدخل قانون العقوبات إلفراد ن

 ..مثل هذه السلوكيات وتواجهها بالعقابمثل هذه السلوكيات وتواجهها بالعقاب

 يًا: أمهية الدراسة يًا: أمهية الدراسة ثانثان

كزفايروس كوروناحل  ع ارة ت أن امهية ال حد تعد االمرا  املعدية اسلحة فتاكة وخطرية فكككزفايروس كوروناحل  ع ارة  ت أن امهية ال حد تعد االمرا  املعدية اسلحة فتاكة وخطرية ف

صيع امل ني عليه، وتت اوزه اال االخرين ناقلة    عن كائنات حية اري مرئية وبالتايل تصكككيع امل ني عليه، وتت اوزه اال االخرين ناقلة     عن كائنات حية اري مرئية وبالتايل ت

 ماحتأله من عدوى خطرية عىل صحة االش ا  .ماحتأله من عدوى خطرية عىل صحة االش ا  .

 اسئلة البحث:اسئلة البحث:ثالثًا: ثالثًا: 

وما هو الس ل الرادعة ملثل ه ذا جريأة، مما يت لور لنا الستاع اآليت: ما هو الت ييف القانوين وما هو الس ل الرادعة ملثل ه ذا جريأة، مما يت لور لنا الستاع اآليت: ما هو الت ييف القانوين 

ساوالت وهي كأي: لنقل فريوس كورونا لألخرين؟ هذا السككتاع يولد لنا تسككاوالت وهي كأي:  ستاع يولد لنا ت هل توجد هل توجد   --11لنقل فريوس كورونا لألخرين؟ هذا ال

ي حاع عدم وجود نصو  خاصة ، هل أن ي حاع عدم وجود نصو  خاصة ، هل أن   --۲۲نصو  خاصة تعالج مثل ه ذا جرائ ؟ نصو  خاصة تعالج مثل ه ذا جرائ ؟ 

صو  العامة ي قانونالنصكككو  العامة ي قانون ضع حلوع العقوبات قادرة عىل مواجهة مثل ه ذا جرائ  ووضكككع حلوع   الن العقوبات قادرة عىل مواجهة مثل ه ذا جرائ  وو

ضحايا مثل ه ذا جرائ  ؟ ملعاناة ضككحايا مثل ه ذا جرائ  ؟  ستولية اجلنائية ي حاع نقل فريوس كورونا ماهي املسككتولية اجلنائية ي حاع نقل فريوس كورونا   --٣٣ملعاناة  ماهي امل

 عأدا أو باخلطأ للغري سواء من حاميل هذا املر  أو من اري ا املا له ؟عأدا أو باخلطأ للغري سواء من حاميل هذا املر  أو من اري ا املا له ؟

 هدف الدراسة هدف الدراسة رابعا: رابعا: 

أسالته السابقة تا لت جمأوعة من ا هداة والغايات أسالته السابقة تا لت جمأوعة من ا هداة والغايات بناء عىل ما تقدم ي ما لة ال حد وبناء عىل ما تقدم ي ما لة ال حد و

التي يأ ن أن تسه  ي توضيح هدة الدراسة ماهية ا مرا  االنتقالية وآثارها عىل صحة التي يأ ن أن تسه  ي توضيح هدة الدراسة ماهية ا مرا  االنتقالية وآثارها عىل صحة 

 الاعوب واإلنسانية وفقا للتصنيف املعد من ق ل هياات الصحة العامليةالاعوب واإلنسانية وفقا للتصنيف املعد من ق ل هياات الصحة العاملية

 الدراسة الدراسة   منهجمنهج  ::خامساخامسا

  أسلوب املنهج التأصييل التحلييل. أسلوب املنهج التأصييل التحلييل.منه ية ال حد لقد اعتأدنا ي دراستنا هذه عىلمنه ية ال حد لقد اعتأدنا ي دراستنا هذه عىل
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 الدراسة الدراسة   هيكليةهيكليةخامسًا: خامسًا: 

 للغري عأداللغري عأدا  فريوس كورونافريوس كورونااملستولية اجلنائية لنقل املستولية اجلنائية لنقل امل حد االوع امل حد االوع 

 للغري بصورة اري عأديةللغري بصورة اري عأدية  فريوس كورونافريوس كورونااملستولية اجلنائية لنقل عدوى املستولية اجلنائية لنقل عدوى   امل حد الثاينامل حد الثاين

 املبحث االول

 للغري عمدا فريوس كورونااملسؤولية اجلنائية لنقل 

لألخرين عدة جريأة حدثت بالفعل وأن كانت حديثة ك ريأة لألخرين عدة جريأة حدثت بالفعل وأن كانت حديثة ك ريأة   فريوس كورونافريوس كوروناأن نقل أن نقل 

ضحايا كثريين  ذه اجلريأة من هذا النوع إال أهنا وقعت بالفعل وكان  ا ضككحايا كثريين  ذه اجلريأة  إذ يتعأد املرىض إذ يتعأد املرىض ،،من هذا النوع إال أهنا وقعت بالفعل وكان  ا 

سات املاملصككابا هذه الفريوسككات امل صابا هذه الفريو س اب قد ت ون ة نقلها إال أشكك ا  آخرين وذلك لعدة  أسكك اب قد ت ون أيتأيتامل ش ا  آخرين وذلك لعدة  أ ة نقلها إال أ

سات اال ا ما ينعزلون عن  امل تأع ،  ن ال ثري من املرىض املصككابا هذه الفريوسككات اال ا ما ينعزلون عن ا عىلا عىلددحقحق صابا هذه الفريو  امل تأع ،  ن ال ثري من املرىض امل

سية حاقدة لدى ال عض منه  يدفعه  حالة نفسكككية حاقدة لدى ال عض منه  يدفعه    يولديولدا ا خمالطة اآلخرين ممخمالطة اآلخرين مم جريأته جريأته   الرت ابالرت ابحالة نف

صاب به إال اريه ،وأحيانا قد ي ون الواقع وذلك بنقل هذا الفريوس املصكككاب به إال اريه ،وأحيانا قد ي ون الواقع  اجلريأة اجلريأة   الرت ابالرت ابوذلك بنقل هذا الفريوس امل

صحف عىل مواقع ا نرتنت وكذلك الصكككحف   ا لعناا لعنا  ووفلفلي عليه ، ي عليه ، هو االنتقام من امل نهو االنتقام من امل ن  دها با  دها با ننعىل مواقع ا نرتنت وكذلك ال

ت تا ا وا خرى  هذا النوع وربربكر اخلكر اخلذذا ا وا خرى  هذا النوع و ياكككري إال ارت اب جرائ  من  اري إال ارت اب جرائ  من  ل ي لذ عدوى ذ قل  عدوى ك بن قل  ك بن

عديدة   فريوس كورونافريوس كورونا قاع الرضكككر ه   سككك اب  عديدة أو اريه لألخرين من أجل قتله  أو إي س اب  رضر ه    قاع ال أو اريه لألخرين من أجل قتله  أو إي

ست   ه، فضل عن ذلكه، فضل عن ذلكذكرناها أعلذكرناها أعل ست فإن الفريوس قد ي سية أو ختري ية   ا  ا  دم أحياندم أحيانفإن الفريوس قد ي سيا سية أو ختري ية لدوافع  سيا لدوافع 

سيا وأحيانا أخرى ختري ية من خلع ن  وذلك من خلع نقل الفريوس اخلصكككوم سكككياسكككيا وأحيانا أخرى ختري ية من خلع ن ككك  سيا صوم  وذلك من خلع نقل الفريوس اخل

ا اب وتدمريه الفريوس با أبناء ال لد من الاكك اب وتدمريه  ويت  نقل ويت  نقل ،،دم ل ل دولة دم ل ل دولة تقتقوهن  نواة ال ناء والوهن  نواة ال ناء والككالفريوس با أبناء ال لد من ال

ذلك من خلع إجراء ذلك من خلع إجراء صاب بالفريوس وصككاب بالفريوس وكككككككبعد التأكد من ق ل املته  بأنه مبعد التأكد من ق ل املته  بأنه م  ا  ا  ريوس عأدريوس عأدففالال

 ص املصاب  ص املصاب ككككالفريوس سواء من الاالفريوس سواء من الانقل نقل تصة بذلك ،هذا ويت  تصة بذلك ،هذا ويت  كككك  ككككاالخت ارات الط ية املاالخت ارات الط ية امل

صاب وتعأد مثل وهو عامل بأنه مصكككاب وتعأد   كوروناكورونا  بفريوسبفريوس شه لألخرين أم من شكككللققننمثل وهو عامل بأنه م  ص اري  ص اري ككككككككه لألخرين أم من 

 ..للغري عأداللغري عأداعندما يقوم بنقل عندما يقوم بنقل يع يع ككصاب كام هو ا اع ي الط صاب كام هو ا اع ي الط ككمم

سي  من خلع م اتقدم يأ ننا تقسككي   هذا امل حد عىل فرعا، نتناوع فيه جناية القتل العأد، هذا امل حد عىل فرعا، نتناوع فيه جناية القتل العأد، من خلع م اتقدم يأ ننا تق

 واما الفرع الثاين سن صصه إليضاح جناية اعطاء مواد ضارة.واما الفرع الثاين سن صصه إليضاح جناية اعطاء مواد ضارة.
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 املطلب االول

 جريمة نقل عدوى فريوس كورونا بوصفها جناية قتل عمد

سلوإ إراالقتل العأد هو كل سككلوإ إرا سان آخري يزهط به اجلاين روح انسككان آخرددالقتل العأد هو كل  صطفع، زمصككطفع،   ي يزهط به اجلاين روح ان ، ، 18911891زم

سان آخر دون وجه حط وقيل أيضككككا أن القتل العأد هو ازهاأل روح انسككككان آخر دون وجه حط   حلحل02220222صفحة صكككفحة  ضا أن القتل العأد هو ازهاأل روح ان وقيل أي

ر اذ أن أالع امل عا مل يتطل وا وسائل حمددة ر اذ أن أالع امل عا مل يتطل وا وسائل حمددة ككككككمن جرائ  القالع ا من جرائ  القالع ا   دد،وجريأة القتل تع،وجريأة القتل تع

جلاين جلاين الرت اها فل يستطيع امل ع أن حيرص وسائل القتل ،علام أن الوسيلة التي يست دمها االرت اها فل يستطيع امل ع أن حيرص وسائل القتل ،علام أن الوسيلة التي يست دمها ا

هار  تل ي ون  ا دور ي اسكككتظ أة الق هار ي ارت اب جري ستظ تل ي ون  ا دور ي ا أة الق جلايننني ارت اب جري لدى ا تل  جلاينية الق لدى ا تل  عامر و   ية الق عامر و زابو زابو

حة ، صكككفحككة 02220222ع داملنع ، ع ككداملنع ،  صف نا عىل فريوس أن سككك ككع تركيزنككا عىل فريوس ، و، وحلحل171171،  س ع تركيز ناكورونككاأن  من با من با   كورو

نة الفريوسككككات املأيتككة ي هككذه اجلريأككة هو اخلطورة التي ينفرد هككا هككذا الفريوس مقككارنككة  قار هذا الفريوس م ها  أة هو اخلطورة التي ينفرد  هذه اجلري تة ي  سات املأي الفريو

صيادلة علال بالفريوسكككات ا خرى ،كونه يتدي إال املوت ،ولغاية ا ن مل اد ا   اء والصكككيادلة علال  سات ا خرى ،كونه يتدي إال املوت ،ولغاية ا ن مل اد ا   اء وال بالفريو

جريأة جريأة   الرت ابالرت ابة مما يتهله كي ي ون أداة ة مما يتهله كي ي ون أداة اتلاتليعد من الفريوسات القيعد من الفريوسات الق،و،وشاة  ذا الفريوس شاة  ذا الفريوس 

س  ية   قتل عأدقتل عأد س  ية وال يتثر ي تلك تأخر حصوع النتي ة اإلجرامية بعد اإلصابة  املا علقة ال وال يتثر ي تلك تأخر حصوع النتي ة اإلجرامية بعد اإلصابة  املا علقة ال

التساوع حوع مدى كفاية نصو  قانون العقوبات العامة، والتي التساوع حوع مدى كفاية نصو  قانون العقوبات العامة، والتي ال زالت متوافر  مما يدفعنا ال زالت متوافر  مما يدفعنا 

ساوع ي ون تتعلط باالعتداء عىل ا ياة ،ولإلجابة عىل هذا التسكككاوع ي ون  بحد أركان بحد أركان   من خلعمن خلعذلك ذلك تتعلط باالعتداء عىل ا ياة ،ولإلجابة عىل هذا الت

 للغري.للغري.  كوروناكوروناوبيان ملئأة تط يقها عىل نقل فريوس وبيان ملئأة تط يقها عىل نقل فريوس ريأة القتل ريأة القتل العامة جلالعامة جلاجلريأة اجلريأة 

 الفرع االول

 حمل جريمة القتل العمد

  تقع جريأة القتل العأد عىل حط اإلنسان ي ا ياة ،أي أن ي ون امل ني عليه إنسان حيتقع جريأة القتل العأد عىل حط اإلنسان ي ا ياة ،أي أن ي ون امل ني عليه إنسان حي  

سيته أو حالته االجتامعية  سنه أو جن سيته أو حالته االجتامعية وقت ارت اب اجلاين فعله اإلجرامي بغض النظر عن  سنه أو جن   أوأووقت ارت اب اجلاين فعله اإلجرامي بغض النظر عن 

شك الوفاة حالته الصككحية أو بينيته ولو كان مريضككا عىل وشككك الوفاة  ضا عىل و صحية أو بينيته ولو كان مري وهذا ما ينط ط عىل جريأة نقل وهذا ما ينط ط عىل جريأة نقل ،،حالته ال

ا ل اعتفإهنا تاككك ل اعت  االيدز ونقل فريوس كوروناااليدز ونقل فريوس كوروناعدوى عدوى  سان با ياة اء حقيقي عىل حط اإلنسككككان با ياة ددفإهنا ت اء حقيقي عىل حط اإلن

بأر  بأر    ا  ا  يض مس قيض مس قككأصاب مرأصاب مرككأصاب، ب ط أن ال ي ون الأصاب، ب ط أن ال ي ون الكك هنا تتدي بالفعل إال موت ال هنا تتدي بالفعل إال موت ال

ستحيلةل واال كنا أمام جريأة مسككتحيلةتتااققالال  كوروناكورونافريوس فريوس بب صفحة ، صككفحة 18711871زع يد، زع يد،   ل واال كنا أمام جريأة م ، وذلك ، وذلك حلحل1111، 

سانية موضكككوع اجلريأة ، نه ين غي أن تتوافر ي امل ني عليه صكككفة اإلنسكككانية نعدام حمل الفعل نعدام حمل الفعل الال صفة اإلن ضوع اجلريأة ، نه ين غي أن تتوافر ي امل ني عليه  مو
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زالصغري، القانون اجلنائي زالصغري، القانون اجلنائي   كورونا ق ل وقوع االعتداءكورونا ق ل وقوع االعتداء  بفريوسبفريوسورشط ا ياة أي اري مصاب ورشط ا ياة أي اري مصاب 

 ..حلحل1818، صفحة ، صفحة 18811881وااليدز، وااليدز، 

 الفرع الثاين

 الركن املادي

ستنادا للقواعد العامة ي الركن املادي جلريأة القتل العأد يقوم بتوافر ثلن عنا  اسكككتنادا للقواعد العامة ي الركن املادي جلريأة القتل العأد يقوم بتوافر ثلن عنا     ا

سلوإ إجرامي يقع عىل امل ني عليه متدية إال نتي ة جرمية معينة وهي وفأسككاسككية وه  سككلوإ إجرامي يقع عىل امل ني عليه متدية إال نتي ة جرمية معينة وهي وف سية وه   سا اة اة أ

لك  كذ يه و لك امل ني عل كذ يه و بالنتي ة اجل  توافرتوافرامل ني عل عل اجلرمي  ية تربط الف بالنتي ة اجلعلقة سككك   عل اجلرمي  ية تربط الف س   عة ممررعلقة  عة ية الواق ية الواق

 ..واملتأثلة بأوت امل ني عليهواملتأثلة بأوت امل ني عليه

سلوإ اإلجراميفف سلوإ اإلجراميال سواء   االعتداءاالعتداءعىل ا ياة ويتحقط هذا عىل ا ياة ويتحقط هذا   باالعتداءباالعتداءيتأثل يتأثل     ال سلوإ  سواء بأي  سلوإ  بأي 

صوع إال النتي ة التي اسككل ي وذلك بغية الوصككوع إال النتي ة التي ا  كان إاايب أوكان إاايب أو وهي ازهاأل روح وهي ازهاأل روح   رمها القانونرمها القانونسل ي وذلك بغية الو

حرص حرص ككككككوا فعاع التي من شأهنا إيقاع كذا نتي ة مل حيددها امل ع عىل س يل الوا فعاع التي من شأهنا إيقاع كذا نتي ة مل حيددها امل ع عىل س يل ال  امل ني عليه،امل ني عليه،

رضب أوقد ت ون النتي ة واملتأثلة بإزهاأل روح امل ني عليه نارة عن الرضككب أو ضارة إعطاء مادة ضككارة   قد ت ون النتي ة واملتأثلة بإزهاأل روح امل ني عليه نارة عن ال إعطاء مادة 

إ اإلجرامي إ اإلجرامي أو اجلرح أو اريه من الوسائل ا خرى التي تتدي إال وفاة امل ني عليه، فالسلوأو اجلرح أو اريه من الوسائل ا خرى التي تتدي إال وفاة امل ني عليه، فالسلو

 إال إهناء حياة االنسان عىل قيد ا ياة بغض النظر عن  إال إهناء حياة االنسان عىل قيد ا ياة بغض النظر عن ينينهو كل نااط أو فعل يتوصل به اجلاهو كل نااط أو فعل يتوصل به اجلا

ست دمة ي ذلكالوسككيلة املسككت دمة ي ذلك سيلة امل صفحة ، صككفحة 18901890زهنام، زهنام،   الو سيلة مادية هذا وقد ت ون الوسككيلة مادية   ،،حلحل010010،  هذا وقد ت ون الو

 ..حلحل٣11٣11، صفحة ، صفحة 02220222زع دالستار، زع دالستار،   وقد ت ون نفسية وقد ت ون م ارشة أو اري م ارشةوقد ت ون نفسية وقد ت ون م ارشة أو اري م ارشة

صو  اما السكككلوإ امل ون جلريأة القتل ب صكككو   سلوإ امل ون جلريأة القتل ب  ضوع ال حد وهوموضكككوع ال حد وهواما ال   ي حاع تعأد نقلي حاع تعأد نقل  مو

بة ب عدوى االصككككا بة بال صا عدوى اال نافريوس فريوس ال ناكورو لك أن   للغريللغري  كورو فاة، وذ لك أن كاي إلحدان النتي ة وهي الو فاة، وذ كاي إلحدان النتي ة وهي الو

سات ا خرى مأو اريه من الفريوسككات ا خرى م  فريوس كورونافريوس كوروناعدوى عدوى  شأهنا أن تتدي إال الوفاة وفقا ن شككأهنا أن تتدي إال الوفاة وفقا أو اريه من الفريو ن 

سلوإ  سلوإ مل ريات ا مور فل يوجد ما يأنع قانونا من صلحية هذه الوسيلة القتل باعت ار أن  مل ريات ا مور فل يوجد ما يأنع قانونا من صلحية هذه الوسيلة القتل باعت ار أن 

وهي الوفاة، اذا ان وهي الوفاة، اذا ان   القتل إنام يتحدد ي ش له القانوين بأدى فاعلية الس  ية إلحدان النتي ةالقتل إنام يتحدد ي ش له القانوين بأدى فاعلية الس  ية إلحدان النتي ة

   القتل بوسيلة معينة.  القتل بوسيلة معينة.حل من قانون العقوبات العراقي ال تارتط ان يتحل من قانون العقوبات العراقي ال تارتط ان يت121121املادة زاملادة ز

ست دامباسكككت دامهذا ويأ ن أن تقع جريأة القتل العأد هذا ويأ ن أن تقع جريأة القتل العأد  عدوى فريوس كورونا ل ن بفعل عدوى فريوس كورونا ل ن بفعل   با

ستوع امل ترب عأدا عن إجراء الفحص اللزم مسكككتوع امل ترب عأدا عن إجراء الفحص اللزم   بامتناعبامتناعسل ي وليجي إاايب وذلك مثل سكككل ي وليجي إاايب وذلك مثل  م

سات املتنقلة عن  ريط فريوس كوروناللتأكد من خلو املصكككاب من الفريوسكككات املتنقلة عن  ريط فريوس كورونا صاب من الفريو  املا توافر ي  املا توافر ي ، ، للتأكد من خلو امل
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سلوإ القتل املتأثل ي كفاية إحدان النتي ة وهي ازهاأل متناع سكككلوإ القتل املتأثل ي كفاية إحدان النتي ة وهي ازهاأل هذا االهذا اال سا روح امللمسكككا متناع  روح امللم

،وحيصل كذلك السلوإ اإلجرامي السل ي ي حاع امتناع املصاب ،وحيصل كذلك السلوإ اإلجرامي السل ي ي حاع امتناع املصاب   ملصاب بفريوس كوروناملصاب بفريوس كورونا

صحيحة إال القائأا عىل بفريوس أو اريه من ا مرا  املعدية عن إعطاء معلومات   ية صكككحيحة إال القائأا عىل  بفريوس أو اريه من ا مرا  املعدية عن إعطاء معلومات   ية 

صاب يأتنع عن إيراد وه  من ا مرا  املعدية ،هذا املصككاب يأتنع عن إيراد خلخلالفحص الط ي كام ي للتأكد من الفحص الط ي كام ي للتأكد من  وه  من ا مرا  املعدية ،هذا امل

يدة لل اف عن تارخيه الصحي وذلك من أجل الوصوع إال يدة لل اف عن تارخيه الصحي وذلك من أجل الوصوع إال ففأو خيفي معلومات يعل  أهنا مأو خيفي معلومات يعل  أهنا م

 امللمسا.امللمسا.اة اة ففالنتي ة التي ي تغيها وهي والنتي ة التي ي تغيها وهي و

ي ازهاأل روح امل ني ي ازهاأل روح امل ني وتتأثل وتتأثل النتي ة اجلرمية النتي ة اجلرمية وكام يلزم لتحكقط الرككن املكادي ان حتدن وكام يلزم لتحكقط الرككن املكادي ان حتدن 

ها هاعلي صفحة ، صكككفحة 18881888زحمأد، زحمأد،   علي قد تتحقط   ،،حلحل8989،  قد تتحقط وهي  عد الناككككاط اإلجرامي وقد   ا  ا  ورورففوهي  ااط اإلجرامي وقد ب عد الن ب

ستولية اجلاين عن القتل العأد حتقيقها زمنا  ويل، إال أن ذلك ال يأنع أن تتحقط مسككتولية اجلاين عن القتل العأد   ععيرتاخيرتاخ حتقيقها زمنا  ويل، إال أن ذلك ال يأنع أن تتحقط م

ااط والنتي ة ومادام قمادام أن علقة السكك  ية قائأة با الناككاط والنتي ة ومادام ق س  ية قائأة با الن ستار، زع دالسككتار،   ل قائام  ل قائام  صد القتصككد القتككككككمادام أن علقة ال زع دال

اة أن يتدي سلوإ اجلاين إال حتقيقها وال عربة بأي اة أن يتدي سلوإ اجلاين إال حتقيقها وال عربة بأي ففويلزم لتحقط الوويلزم لتحقط الو  ،،حلحل٣10٣10، صفحة ، صفحة 18821882

  نتي ة أخرى قد حتدن نتي ة تلك السلوإ كام لو أسفر عن إصابة خطرية أو عاهة مستديأةنتي ة أخرى قد حتدن نتي ة تلك السلوإ كام لو أسفر عن إصابة خطرية أو عاهة مستديأة

 ..حلحل22، صفحة ، صفحة 02120212زالقهوجي، زالقهوجي، 

ضوع ورا وأحيانا قد ترتاخع لفرتة زمنية كام هو ا اع ي موضكككوع ففتحقط تحقط وهذه النتي ة قد توهذه النتي ة قد ت ورا وأحيانا قد ترتاخع لفرتة زمنية كام هو ا اع ي مو

لذي يت  ننإذ إذ   زفريوس كوروناحلزفريوس كوروناحلال حد جريأة القتل بنقل املر  املعديال حد جريأة القتل بنقل املر  املعدي لذي يت   د امل ني عليه ا  د امل ني عليه ا

صل إال النهاية املحتومة وهي ريوس اليه ي قع يعاين من املر  لفرتة  ويلة حتع تصككككل إال النهاية املحتومة وهي ففنقل النقل ال ريوس اليه ي قع يعاين من املر  لفرتة  ويلة حتع ت

تدمريه   ينهيينهي ن هذا الفريوس حتديدا  ن هذا الفريوس حتديدا   املوت،املوت، تدمريه حياة املصككككاب من خلع  صاب من خلع  اذ اذ   اجلهاز املناعياجلهاز املناعيحياة امل

س ة يصكك ح  املصككاب فريسككة سككهلة النتهازية الفريوسككات االخرى وبالتايل ت ون الوفاة بالنسكك ة  سات االخرى وبالتايل ت ون الوفاة بالن سهلة النتهازية الفريو سة  صاب فري ص ح  امل ي

كانت كانت وأن وأن للأ ني عليه الذي نقل اليه الفريوس كورونا جمرد وقت بل تعد نتي ة حتأية للأ ني عليه الذي نقل اليه الفريوس كورونا جمرد وقت بل تعد نتي ة حتأية 

 فرتة من الزمن.فرتة من الزمن.النتي ة تقع بعد النتي ة تقع بعد 

ن املادي ي جريأة القتل أن ي ون السلوإ املرت ع هو الذي س ع ن املادي ي جريأة القتل أن ي ون السلوإ املرت ع هو الذي س ع يلزم لتوافر الركيلزم لتوافر الركوكام وكام 

سلوإ والنتي ة ،وهذه وفاة امل ني عليه ويتوافر ذلك متع كانت هناإ علقة سككك  ية با السكككلوإ والنتي ة ،وهذه  س  ية با ال وفاة امل ني عليه ويتوافر ذلك متع كانت هناإ علقة 

العلقة ال تثري ما لة إذا كان فعل اجلاين قد أدي بأفرده إال النتي ة، كأن يقوم بدس الس  العلقة ال تثري ما لة إذا كان فعل اجلاين قد أدي بأفرده إال النتي ة، كأن يقوم بدس الس  

عن ش ص أخر بس ا ي القلع فيقتله عن ش ص أخر بس ا ي القلع فيقتله بطبط  أو يقوم ش صأو يقوم ش ص خر فتنتهي حياته فور تناوله،  خر فتنتهي حياته فور تناوله، 

س  ية فهي ال تتطلع ي ا اع، هذه الصككورة من اجلرائ  ال تثري املاككاكل ي الث ات علقة السكك  ية فهي ال تتطلع  ااكل ي الث ات علقة ال صورة من اجلرائ  ال تثري امل ي ا اع، هذه ال
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ور ما لة ور ما لة ثثول ن تول ن ت، ، حلحل1010، صفحة ، صفحة 18811881زالصغري، زالصغري،   سوى إسناد الواقعة إال ش ص اجلاينسوى إسناد الواقعة إال ش ص اجلاين

س  ية إذا تراخت النتي ة من الفعل وتداخلت عوامل أخرى با الفعل والنتي ةالسككك  ية إذا تراخت النتي ة من الفعل وتداخلت عوامل أخرى با الفعل والنتي ةعلقة علقة    ال

  فريوس كورونافريوس كورونا، وهذا ما ينط ط عىل جريأة نقل عدوى ، وهذا ما ينط ط عىل جريأة نقل عدوى حلحل101101، صفحة ، صفحة 18821882زع دالستار، زع دالستار، 

صد القتل بأي  ريقة وترتع عىل تلك وفاة امل ني عليه فإن ذبقصككد القتل بأي  ريقة وترتع عىل تلك وفاة امل ني عليه فإن ذ  ا  ا  عأدعأد  للغريللغري لك ال يأنع من لك ال يأنع من بق

س  ية  س  ية بينهام، إال أن إث ات رابطة ال سلوإ وقيام الرابطة ال سناد هذه النتي ة إال ذلك ال س  ية إ س  ية بينهام، إال أن إث ات رابطة ال سلوإ وقيام الرابطة ال سناد هذه النتي ة إال ذلك ال إ

اأهناباككأهنابا نقل العدوى والنتي ة تثور با نقل العدوى والنتي ة تثور  صعوبات تتأثل العديد من الصككعوبات، أوع هذه الصككعوبات تتأثل   ب صعوبات، أوع هذه ال العديد من ال

ة من الزمن ة من الزمن ال حتدن إال بأرور فرتال حتدن إال بأرور فرت  ةةبتأخر حدون النتي ة املتوقعة وهي الوفاة فهذه ا خريبتأخر حدون النتي ة املتوقعة وهي الوفاة فهذه ا خري

صل أمور عديدة وتداخل من وقت اإلصككككابة إال حدون النتي ة وخلع هذه املدة قد حتصككككل أمور عديدة وتداخل  صابة إال حدون النتي ة وخلع هذه املدة قد حت من وقت اإل

ضده صعع معرفة مرت ع اجلريأة واقامة الدليل  ضدهعوامل كثرية مع فعل اجلاين ا مر الذي ي صعع معرفة مرت ع اجلريأة واقامة الدليل    عوامل كثرية مع فعل اجلاين ا مر الذي ي

صفحة ، صكككفحة 02220222زابوعامر و ع داملنع ، زابوعامر و ع داملنع ،  إث ات أن اجلاين كان إث ات أن اجلاين كان وق ل ذلك البد من وق ل ذلك البد من   ،،حلحل182182، 

صاب بأر  معدي بالفعل مصككككاب بأر  معدي  صفحة ، صكككفحة 18881888زحمأد، زحمأد،   فريوس كوروناحلفريوس كوروناحلكأر  كأر  ززبالفعل م ، ، حلحل8888، 

ااة هذا املر  ال تت  إال  صعوبة ي حتديد تاريخ اإلصابة إذ أن اكت ااة هذا املر  ال تت  إال باإلضافة لذلك هناإ  صعوبة ي حتديد تاريخ اإلصابة إذ أن اكت باإلضافة لذلك هناإ 

ك صعوبة ي حتديد هذا التاريخ ك صعوبة ي حتديد هذا التاريخ بعد فرتة من الزمن ويأر بأراحل متعددة ،هذا مما اعل هنالبعد فرتة من الزمن ويأر بأراحل متعددة ،هذا مما اعل هنال

تاريخ  ية ا نها إث ات  ية الزالت إال يومنا هذا مل تتوصككككل إال آل تاريخ وذلك  ن ا بحان الط  ية ا نها إث ات  صل إال آل ية الزالت إال يومنا هذا مل تتو وذلك  ن ا بحان الط 

س  ية با الفعل اجلرمي اإلصككابة بالتحديد مما يثري صككعوبة أمام حتديد علقة السكك  ية با الفعل اجلرمي  صعوبة أمام حتديد علقة ال صابة بالتحديد مما يثري  سة او زملمسككة او اإل زملم

يه  عدوى للأ ني عل قل ال لكحل مثل  وبا ن طاس واري ذ يه الع عدوى للأ ني عل قل ال لكحل مثل  وبا ن طاس واري ذ بالع لك ال كذ لك البو كذ كد د د و تأ كد ال تأ ان ان   منمنال

امل ني عليه مل ي ن مصابا بفريوس كورونا واريه من االمرا  قاتلة ،وكذلك التأكد اث ات امل ني عليه مل ي ن مصابا بفريوس كورونا واريه من االمرا  قاتلة ،وكذلك التأكد اث ات 

سطة  ان امل ني عليه مل ُينقل له زفريوس كوروناحلبواسككطة   سائل أخرى بعد وسككائل أخرى بعد ان امل ني عليه مل ُينقل له زفريوس كوروناحلبوا صالهتصككالهااو سة او ملمسككة   ت او ملم

 ..املته املته 

صعوبات العديدة التي تواجهنا عند إوأمام هذه الصكككعوبات العديدة التي تواجهنا عند إ   س  ية ي جر ات رابطة السككك  ية ي جرثثوأمام هذه ال يأة القتل يأة القتل  ات رابطة ال

س ة اجلاين عن جريأة ال وع بالقتل العأد  املا أن رى باإلم ان حماسكك ة اجلاين عن جريأة ال ككوع بالقتل العأد  املا أن نند بنقل العدوى د بنقل العدوى أأالعالع رى باإلم ان حما

إلفلت املته  من العقاب وبنفجي الوقت عدم معاق ة املته  إلفلت املته  من العقاب وبنفجي الوقت عدم معاق ة املته    ا  ا  النتي ة مل تقع بعد وذلك تفاديالنتي ة مل تقع بعد وذلك تفادي

فاة امل ني فاة امل ني ية واملتأثلة بوية واملتأثلة بورمرمإال أنه ي حاع وقوع النتي ة اجلإال أنه ي حاع وقوع النتي ة اجل  عن جريأة مل تقع نتي تها بعد،عن جريأة مل تقع نتي تها بعد،

سعليه وبقاء علقة السككك  ية قائأة با الفعل اجلرمي والنتي ة اجلرمية فإنه باإلم ان معاق ته  ية قائأة با الفعل اجلرمي والنتي ة اجلرمية فإنه باإلم ان معاق ته   عليه وبقاء علقة ال

 اقتطاع مدة العقوبة التي قضاها عن ال وع اقتطاع مدة العقوبة التي قضاها عن ال وع   عىل جريأة القتل العأد مععىل جريأة القتل العأد مع
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 الفرع الثالث

 نويعالركن امل

أساسا عىل عنرصي أساسا عىل عنرصي صد اجلنائي الذي يقوم صد اجلنائي الذي يقوم كككككقط جريأة القتل العأد توافر الققط جريأة القتل العأد توافر القكككككيلزم لتحيلزم لتح

العل  واإلرادة، إذ اع أن يعل  اجلاين ب افة العنا  القانونية امل ونة  ذه اجلريأة، ويث ت العل  واإلرادة، إذ اع أن يعل  اجلاين ب افة العنا  القانونية امل ونة  ذه اجلريأة، ويث ت 

صادر منه والنتي ة اإلجرامية التي ترتتع عليه وهي الصكككادر منه والنتي ة اإلجرامية التي ترتتع عليه وهي   عععاعاففإرادته إال كل من فعل ا إرادته إال كل من فعل ا   ههاراارا ال

ي يإحدان وفاة امل ني عل يعني اراه إرادة اجلاين إال يعني اراه إرادة اجلاين إال ، أي ، أي حلحل121121صفحة صكككفحة   ،،18881888زحمأد، زحمأد،   ههإحدان وفاة امل ني عل

سلوإ اإلجرامي الذي ي ارشه واالالسككلوإ اإلجرامي الذي ي ارشه واال النتي ة املرتت ة عليه مع علأه هام وب افة العنا  التي النتي ة املرتت ة عليه مع علأه هام وب افة العنا  التي   ال

فإذا كان يعتقد أن ناا ه ال فإذا كان يعتقد أن ناا ه ال   ،،حلحل٣٣9٣٣9، صفحة ، صفحة 18821882زأور، زأور،   يارت ها القانون لقيام اجلريأةيارت ها القانون لقيام اجلريأة

 ..حلحل1111، صفحة ، صفحة 18811881زالصغري، زالصغري،   ازهاأل الروح  فإن القصد اجلنائي ينتقيازهاأل الروح  فإن القصد اجلنائي ينتقي  يرتعيرتع

ما يتعلط ب ريأة القتل العأد بنقل    ما يتعلط ب ريأة القتل العأد بنقل وي  أو اريه من ا مرا  أو اريه من ا مرا    فريوس كورونافريوس كوروناوى وى عدعدوي 

صد اجلنائي العام والذي ية تطلع لقيامها وجود القصككككد اجلنائي العام والذي دداملعدية للغري ،فإهنا جريأة عأاملعدية للغري ،فإهنا جريأة عأ عرفه عرفه ية تطلع لقيامها وجود الق

هادفة إال  أة  ته إال ارت اب الفعل امل ون لل ري فاعل إراد نه توجيه ال بأ هادفة إال امل كككع العراقي  أة  ته إال ارت اب الفعل امل ون لل ري فاعل إراد نه توجيه ال بأ امل ع العراقي 

، مما يعني ، مما يعني حلحل18281828حل، حل، 11  //٣٣٣٣زاملادة ززاملادة ز  النتي ة اجلرمية التي وقعت أو أي نتي ة جرمية أخرىالنتي ة اجلرمية التي وقعت أو أي نتي ة جرمية أخرى

ة، لذا يلزم لقيام جريأة القتل ة، لذا يلزم لقيام جريأة القتل اشرتاط توافر العل  املصاحع إلرادة النااط املادي ي اجلريأاشرتاط توافر العل  املصاحع إلرادة النااط املادي ي اجلريأ

في ع في ع ، ، العأدي توافر إرادة القتل لدى اجلاين، اذ أن هذه اجلريأة تفرت  توافر إرادة القتلالعأدي توافر إرادة القتل لدى اجلاين، اذ أن هذه اجلريأة تفرت  توافر إرادة القتل

األ اإلرادة الفعل املادي والنتي ة اجلرميةز الوفاة حل أي اع أن يوجه الفاعل أراأن تاكككأل اإلرادة الفعل املادي والنتي ة اجلرميةز الوفاة حل أي اع أن يوجه الفاعل أرا   تهتهددأن ت

عنقككل عكك  االاال قل  نافريوس كورونككا  دوىدوىن هذا ا، إال امل ني عليككه أن ي ون هككذا افريوس كورو يه أن ي ون  علفعككل نككابعكك، إال امل ني عل ناب عل  عن وعي عن وعي   ا  ا  لف

كام اع أن تترصة نية الفاعل إال ازهاأل روح امل ني عليه بوصفه كام اع أن تترصة نية الفاعل إال ازهاأل روح امل ني عليه بوصفه    ص وشعوره، ص وشعوره،كككككااكككككالال

ع أن ي ن اجلاين ي ع أن ي ن اجلاين ي ككك, كذلك ا, كذلك احلحل19٣19٣، صفحة ، صفحة 02180218زحسني، زحسني،   حط اإلرادة وار  الفاعلحط اإلرادة وار  الفاعل

سان حي وكونه عاملا بان حمعاملا بان حم  فريوس كورونافريوس كورونا  دوىدوىقل عقل عننجريأة القتل العأد بجريأة القتل العأد ب سان حي وكونه ل اجلريأة هو ان ل اجلريأة هو ان

 ..سابقا ق ل ارت اب اجلريأةسابقا ق ل ارت اب اجلريأة  زبفريوس كوروناحلزبفريوس كوروناحلاري مصاب بأر  اري مصاب بأر  

صو  هنالك بعض الصكككعوبات تواجهنا باكككأن االعتقاد اخلا ن للأ ني عليه ي خصكككو   اأن االعتقاد اخلا ن للأ ني عليه ي خ صعوبات تواجهنا ب هنالك بعض ال

 أو اريه من ا مرا  املعدية للغري. أو اريه من ا مرا  املعدية للغري.   فايروس كورونافايروس كوروناة القتل العأد بنقل عدوى ة القتل العأد بنقل عدوى أأجريجري

صاب بالفريوس ومصككككاب بالفريوس وإذا اعتقد اجلاين خطأ أنه إذا اعتقد اجلاين خطأ أنه   ك صالمجي شكككككككككك صم ش من أجل نقل من أجل نقل   المجي 

ضاء عليه ال يأ ن مسألة اجلاين عن رشوع ي القتل اذ أن ا مر يتعلط بحالة ضاء عليه ال يأ ن مسألة اجلاين عن رشوع ي القتل اذ أن ا مر يتعلط بحالة ككالفريوس له القالفريوس له الق
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ستحالة املطلقة التي ال عقاب عليها كام هو معأوع به ي المن حاالت االسكككتحالة املطلقة التي ال عقاب عليها كام هو معأوع به ي ال رصيقانون املرصكككيمن حاالت اال   قانون امل

صفحة ، صكككفحة 18711871زع يد، زع يد،  ستحيلة إال أن امل كككع العراقي قد ختىل عن ف رة اجلريأة املسكككتحيلة   ،،حلحل1111،  إال أن امل ع العراقي قد ختىل عن ف رة اجلريأة امل

ستحيلة واعتربها ي اليع حاالت من وت نيه املذهع الاكك اكك الذي ه ر ف رة اجلريأة املسككتحيلة واعتربها ي اليع حاالت من  ا الذي ه ر ف رة اجلريأة امل ا  وت نيه املذهع ال

ك ملواجهة اخلطورة اإلجرامية ك ملواجهة اخلطورة اإلجرامية ذلذلة التي يعاقع عليها بعقوبة ال وع وة التي يعاقع عليها بعقوبة ال كككوع وئ ئ ق يل اجلرائ  اخلاق يل اجلرائ  اخلا

ها السكككلوإ اإل سلوإ اإللدى اجلاين والتي كاكككف عن ها ال اف عن ية إجرامية راه ارت اب   لدلدجرامي املتوجرامي املتولدى اجلاين والتي ك ية إجرامية راه ارت اب عن ن عن ن

 ..حلحل18281828حل، حل، ٣2٣2زاملادة ززاملادة ز  اجلريأةاجلريأة

صد االحتاميلكورونا يأ ن حتققها بالقصككككد االحتاميل  فريوسفريوسوى وى ددععالالنقل نقل بب  ددأن جريأة القتل العأأن جريأة القتل العأ ، ، كورونا يأ ن حتققها بالق

ر به ر به هي ي حاع توقع اجلاين وفاة امل ني عليه كنتي ة حمتألة للفعل اإلجرامي الذي سيستأهي ي حاع توقع اجلاين وفاة امل ني عليه كنتي ة حمتألة للفعل اإلجرامي الذي سيستأوو

ضيعىل الرا  من احتامع حتقط هذه النتي ة وهو راضكككي سواء وقعت بالفعل أم العها سكككواء وقعت بالفعل أم الووبقبق  ا  ا  عىل الرا  من احتامع حتقط هذه النتي ة وهو را ، ، عها 

لغري ذلك باحتامع أن تتدي هذه النتي ة لغري ذلك باحتامع أن تتدي هذه النتي ة للى ى ووبنقل العدبنقل العد  ددوكذلك ن ون أمام جريأة قتل عأوكذلك ن ون أمام جريأة قتل عأ

ش ص آخر اري امل ني عليه املاجلرمية إال إهناء حياة شكك ص آخر اري امل ني عليه امل صود،قصككود،كككككككاجلرمية إال إهناء حياة  كام هو ا اع ي قيام اجلاين كام هو ا اع ي قيام اجلاين   ق

سه إال امل ني عليه بقصككد قتله وهو يتوقع أن فعله ي الوقت نفسككه   فريوس كورونافريوس كورونا  عدوىعدوىقل قل ننبب صد قتله وهو يتوقع أن فعله ي الوقت نف إال امل ني عليه بق

ش ص أخر كزوجة امل ني عليه أو أ فاله ، ففي هذه ا الة ا خرية إذا  صابة  ش ص أخر كزوجة امل ني عليه أو أ فاله ، ففي هذه ا الة ا خرية إذا سيتدي إال إ صابة  سيتدي إال إ

ستولية جنائية عأما توي أي من هتالء ا شككك ا  فإن اجلاين ي ون مسكككتوع مسكككتولية جنائية عأ ستوع م ش ا  فإن اجلاين ي ون م عن عن   ديةديةما توي أي من هتالء ا 

سالة اجلاين عن فإنه يأ ن مسكككالة اجلاين عن   يتوىفيتوىفأما من مل أما من مل ،،  ريوس كوروناريوس كوروناففجريأة قتل عأد بنقل عدوى جريأة قتل عأد بنقل عدوى  فإنه يأ ن م

 . . بحلحلبحلحل//٣1٣1زاملادة ززاملادة ز  جريأة رشوع بالقتلجريأة رشوع بالقتل

صد حمدد أو اري حمدد فل يوجد ويسككتوي ي جماع نقل العدوى للغري عأدا أن ي ون القصككد حمدد أو اري حمدد فل يوجد  ستوي ي جماع نقل العدوى للغري عأدا أن ي ون الق وي

 ص امل ني عليه  ص امل ني عليه كككككلط ي شلط ي ش، إذ أن الغ، إذ أن الغينينعىل مستولية اجلاعىل مستولية اجلااملحدد املحدد اثر للقصد املحدد أو اري اثر للقصد املحدد أو اري 

ستولية اجلاينال يتثر عىل مسككتولية اجلاين صفحة ، صككفحة 02120212زنأور، زنأور،   ال يتثر عىل م أنا امله  ي ذلك هو توافر نية نقل أنا امله  ي ذلك هو توافر نية نقل , , حلحل0101، 

فغال ا ما ي ون امل ني عليه ش ص معا، ل ن ي فغال ا ما ي ون امل ني عليه ش ص معا، ل ن ي   املر  من أجل القضاء عىل امل ني عليه،املر  من أجل القضاء عىل امل ني عليه،

ش ص يأر أمامهأوع شككك ص يأر أمامهبعض ا حيان اري حمدد كأن يقرر قتل بعض ا حيان اري حمدد كأن يقرر قتل  صفحة ، صكككفحة 18881888زحمأد، زحمأد،   أوع   ،

 ..حلحل12٣12٣

صت عىل تلك صت عىل تلك ككككككيعاقع امل ع عىل القتل العأد بالس ن املتيد أو الس ن املتقت كام نيعاقع امل ع عىل القتل العأد بالس ن املتيد أو الس ن املتقت كام ن

سأع اجلريأة ي تسكككأع اجلريأة ي   اذاذ  حل من قانون العقوبات العراقي،حل من قانون العقوبات العراقي،121121املادة زاملادة ز ا الة بالقتل العأد ا الة بالقتل العأد   هذههذهت

 ..بظرة من ظروة التاديدبظرة من ظروة التاديد  اقرتاهنااقرتاهناال سيط لعدم ال سيط لعدم 
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صو  عليها ي املادةز وختتلف العقوبة ي القتل العأد وفقا لتوافر الظروة املاككددة املنصككو  عليها ي املادةز  اددة املن وختتلف العقوبة ي القتل العأد وفقا لتوافر الظروة امل

هتازأ،ب،ال، د، ه، و،11--122122 هتازأ،ب،ال، د، ه، و،حل بفقرا ملادة زززحل بفقرا ملادة ز، ال، طحل، وا هتا ز أفقفقحل بحل ب00--121222، ال، طحل، وا هتا ز أرا   اذاذب، الحل ب، الحل ,,را

ل لة ا وال، واإلعدام أو السككك ن املتبد ي ا ا لت ون العقوبة اإلعدام ي ا ا س ن املتبد ي ا ا لة ا وال، واإلعدام أو ال يةحلت ون العقوبة اإلعدام ي ا ا ثان يةحلة ال ثان   ،اذ،اذة ال

صوة ، وذلك تسكككأع اجلريأة ي هاتا ا التا بالقتل العأد املوصكككوة ، وذلك  سأع اجلريأة ي هاتا ا التا بالقتل العأد املو كل منها بظرة كل منها بظرة   القرتانالقرتانت

اددة، وق اددة، وقمن الظروة امل ر تعلط ا مر باجلرائ  العأدية، نرى رضورة قيام امل ع العراقي ر تعلط ا مر باجلرائ  العأدية، نرى رضورة قيام امل ع العراقي ددمن الظروة امل

سلمة ابإعادة النظر ي النصككو  اجلنائية التقليدية اخلاصككة بحامية ا ط ي ا ياة وسككلمة ا صة بحامية ا ط ي ا ياة و صو  اجلنائية التقليدية اخلا س  جلسكك  بإعادة النظر ي الن جل

األ لينا ا بالتعديل اللزم، ومنها نصككو  جريأة القتل العأد ،وعىل ذلك فإننا نرى أن ياككأل  صو  جريأة القتل العأد ،وعىل ذلك فإننا نرى أن ي لينا ا بالتعديل اللزم، ومنها ن

صل حل اذ تنص الفقرة زبحل من هذه املادة عىل أنه ز اذا حصكككل   11--122122هذا التعديل نص املادة ز هذا التعديل نص املادة ز  حل اذ تنص الفقرة زبحل من هذه املادة عىل أنه ز اذا ح

سامة ،أو مفرقعة اومتف رةحل و ستعامع مادة  سامة ،أو مفرقعة اومتف رةحل والقتل با ستعامع مادة  ضافة فقرة جديدة  ذه املادة حتدد ننالقتل با ضافة فقرة جديدة  ذه املادة حتدد رى إ رى إ

الفريوسات من الفريوسات من   ضاء عىل اخللة الفقهي باان اعت ارضاء عىل اخللة الفقهي باان اعت اركككككلقلقلللك لك ذذأقصود باملادة السامة وأقصود باملادة السامة وكككككالال

نص هذه الفقرة بعد التعديل ز اذا حصل القتل باستعامع مادة سامة  نص هذه الفقرة بعد التعديل ز اذا حصل القتل باستعامع مادة سامة  كككككح ح كككككاملواد السامة ليص املواد السامة ليص 

 أو مفرقعة أو متف رة ، أو تعأد نقل عدوى مر  معديحل .أو مفرقعة أو متف رة ، أو تعأد نقل عدوى مر  معديحل .

 الثاين ملطلبا

 جناية إعطاء مواد ضارةجناية إعطاء مواد ضارةجريأة نقل عدوى فريوس كورونا بوصفها جريأة نقل عدوى فريوس كورونا بوصفها 

سلوكها اإلجرامي بعدة تعد جريأة إعطاء املواد الضككارة من جرائ  اإليذاء التي يت ون سككلوكها اإلجرامي بعدة  ضارة من جرائ  اإليذاء التي يت ون  تعد جريأة إعطاء املواد ال

ضارةصكككور منها اجلرح والرضكككب واعطاء املواد الضكككارة رضب واعطاء املواد ال حل من قانون حل من قانون 110110، ، 112112، ، 11٣11٣زاملواد ززاملواد ز  صور منها اجلرح وال

سلمة كل هذه الصكككور تدور حوع نتي ة واحدة وهي إيقاع ا ذى بسكككلمة ، ، العقوبات العراقيحلالعقوبات العراقيحل صور تدور حوع نتي ة واحدة وهي إيقاع ا ذى ب كل هذه ال

سلوإ إجرامي املر  املعدي ال يأ ن تصكككوره كفعل مادي أو سكككلوإ إجرامي   نقلنقلامل ني عليه، وبام أن امل ني عليه، وبام أن  صوره كفعل مادي أو  املر  املعدي ال يأ ن ت

جلريأة اجلرح أو الرضب ب لة جريأة إعطاء مواد ضارة الذي ي ون سلوكها اإلجرامي جلريأة اجلرح أو الرضب ب لة جريأة إعطاء مواد ضارة الذي ي ون سلوكها اإلجرامي 

فريوس فريوس   عدوىعدوىنقل نقل ف جس  امل ني عليه وهذا ما يتط ط مع ف جس  امل ني عليه وهذا ما يتط ط مع ئئااككبإعطاء مواد تس ع رضر لوظبإعطاء مواد تس ع رضر لوظ

ستولية أو اريه من ا مرا  املعدية ، لذا وجدنا بعض الفقه اجلنائي قد اعترب مسكككتولية   كوروناكورونا أو اريه من ا مرا  املعدية ، لذا وجدنا بعض الفقه اجلنائي قد اعترب م

ستولية عن جريأة إعطاء مواد ، هي مسكككتولية عن جريأة إعطاء مواد ا  ا  للغري عأدللغري عأد  عدوى فريوس كوروناعدوى فريوس كوروناقل قل نناجلاين عن اجلاين عن  ، هي م

 للغري. للغري.   عديةعديةململأو اريه من ا مرا  اأو اريه من ا مرا  ا  فريوس كورونافريوس كوروناضارة بنقل عدوى ضارة بنقل عدوى 
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ضاء  سري الط يعي لوظائف ا ع ضارة هي كل مادة حتدن اختلال ي ال صد باملادة ال ضاء ويق سري الط يعي لوظائف ا ع ضارة هي كل مادة حتدن اختلال ي ال صد باملادة ال ويق

سن امل ني ي اجلسكك ، ب ككط أن تراعي كافة الظروة الواقعية التي أعطيت فيها املادة مثل سككن امل ني  س ، ب ط أن تراعي كافة الظروة الواقعية التي أعطيت فيها املادة مثل  ي اجل

 ..حلحل٣2٣٣2٣صفحة صفحة ، ، 18891889زرمضان، زرمضان،   ااههوعوعننعليه وحالته الصحية وكأية املادة وعليه وحالته الصحية وكأية املادة و

ضارة انام ت ون با ثر النهائي الذي حتدثه عىل فان العربة ي وصكككف املادة باهنا ضكككارة انام ت ون با ثر النهائي الذي حتدثه عىل ذلك ذلك للوو صف املادة باهنا  فان العربة ي و

ضارة  ن املادة الواحدة قد ت ون ضككارة ي ظروة معينة واري ضككارة صحة امل ني عليه، وذلك صككحة امل ني عليه، وذلك  ضارة ي ظروة معينة واري   ن املادة الواحدة قد ت ون 

   ..حلحل1919، صفحة ، صفحة 18818811زالصغري، زالصغري،   بل نافعة متع ما أعطيت ي ظروة أخرىبل نافعة متع ما أعطيت ي ظروة أخرى

صحة ث  عض يرى أن املقصككود باملادة الضككارة يتوقف عىل حتديد مفهوم الصككحة ث  كككككككلذا فإن ال لذا فإن ال  ضارة يتوقف عىل حتديد مفهوم ال صود باملادة ال عض يرى أن املق

تصور كيفية االرضار ها، فالصحة هي صفة تطغع عىل وظائف ا ياة ي اجلس  إذا سارت تصور كيفية االرضار ها، فالصحة هي صفة تطغع عىل وظائف ا ياة ي اجلس  إذا سارت 

سري العادي لوظائف ا ياة،عىل النحو العادي، واإلرضار بام هو كل ما خيل ها السكككري العادي لوظائف ا ياة،   أما فعلأما فعل  عىل النحو العادي، واإلرضار بام هو كل ما خيل ها ال

سعة ينرصة إال،  ووههففاإلعطاء اإلعطاء  سعة ينرصة إال،تع ري ذو داللة وا ااط يأ ن به اجلاين املادة الضارة من   تع ري ذو داللة وا ااط يأ ن به اجلاين املادة الضارة من كل ن كل ن

سلوإ يربط ما با هذه املواد أن ت ارش تأثريها عىل وظائف ا ياة ي جسكك  امل ني عليه فهو سككلوإ يربط ما با هذه املواد  س  امل ني عليه فهو  أن ت ارش تأثريها عىل وظائف ا ياة ي ج

 ..حلحل1٣11٣1، صفحة ، صفحة 02180218زحسني، زحسني،   وبا امل ني عليهاوبا امل ني عليها

، اع ان ، اع ان جناية إعطاء مواد ضارةجناية إعطاء مواد ضارةول ي تقع جريأة نقل عدوى فريوس كورونا بوصفها ول ي تقع جريأة نقل عدوى فريوس كورونا بوصفها 

ضافة اال يتوافر  ا ركنان مها، الركن املادي والركن املعنوي، سكككنتناوع هذين ركنا باإلضككككافة اال  سنتناوع هذين ركنا باإل يتوافر  ا ركنان مها، الركن املادي والركن املعنوي، 

 العقوبة وكااليت.العقوبة وكااليت.

 الفرع االول

 الركن املادي

ضارة ي هذحقط الركن املادي جلريأة إعطاء املواد الضكككارة ي هذككككككككلتلتيلزم يلزم  ا امل اع توافر عنا ه ا امل اع توافر عنا ه حقط الركن املادي جلريأة إعطاء املواد ال

ااط اإلجرامي زاإلالناككككاط اإلجرامي زاإلوهي؛ وهي؛ الثلثة الثلثة  ااط يأ ن به اجلاين راد باإلعطاء هو كل ناككككاط يأ ن به اجلاين ييطاء حل طاء حل ععالن راد باإلعطاء هو كل ن

س  امل ني عليهاملادة الضككككارة من أن ت ارش تأثريها عىل وظائف جسككك  امل ني عليه ضارة من أن ت ارش تأثريها عىل وظائف ج زابوعامر و ع داملنع ، زابوعامر و ع داملنع ،   املادة ال

يه اجلاين يأ ن به املادة الضارة من أن حتدن يه اجلاين يأ ن به املادة الضارة من أن حتدن بأعنع أنه كل عأل يأتبأعنع أنه كل عأل يأت، ، حلحل٣12٣12، صفحة ، صفحة 02220222

ااأل أو بالفعل تأثريها اليسككء عىل أجهزة اجلسكك  سككواء عن  ريط الف  أو ا قن أو االسككتناككاأل أو  ستن سواء عن  ريط الف  أو ا قن أو اال س   يسء عىل أجهزة اجل بالفعل تأثريها ال

ضارة أو ال ستوي ي ذلك عل  امل ني عليه ب ون املادة  سة وي ضارة أو الامللم ستوي ي ذلك عل  امل ني عليه ب ون املادة  سة وي صفحة 02210221زامحد، زامحد،   امللم صفحة ،   ،

قل عدوى ا مرا  املعدية عن  ريط االتصاع قل عدوى ا مرا  املعدية عن  ريط االتصاع ننخل خل ددويقوع هل يويقوع هل ي  ال عض يتساهلال عض يتساهل، ، حلحل127127



 
  RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  143 
 

 امل ني عليه بنية  امل ني عليه بنية ااوی وبوی وبدد ص مريض بأر  أيع الع ص مريض بأر  أيع العككككككاجلأع ي م ان واحد با شاجلأع ي م ان واحد با شاو او 

 جي اجلسأا ي نطاأل الت ري  ؟ جي اجلسأا ي نطاأل الت ري  ؟ ككانتقاع العدوى عن  ريط تلمانتقاع العدوى عن  ريط تلم

سأح بذلك لذا فإنه يتعا عىل امل ع صككو  ا الية ال تسككأح بذلك لذا فإنه يتعا عىل امل ككع كككككككيرى ال عض أن النيرى ال عض أن الن تعديل تعديل صو  ا الية ال ت

سع النصككو  القانونية املتعلقة باجلرح والرضككب وإعطاء املواد الضككارة عىل نحو اعلها تتسككع  ضارة عىل نحو اعلها تت رضب وإعطاء املواد ال صو  القانونية املتعلقة باجلرح وال الن

سلمة اجلس  صور االعتداء عىل  صور أخرى من  سلمة اجلس للعقاب عىل  صور االعتداء عىل  صور أخرى من  صفحة 18891889زرمضان، زرمضان،   للعقاب عىل  صفحة ،   ،

ضاة إال تفيض احلحل٣21٣21 يس الذي أ ضاة إال تفيض ا، وذلك عىل ارار ما فعله امل ع الفرن يس الذي أ لرضب أو اجلرح لرضب أو اجلرح ، وذلك عىل ارار ما فعله امل ع الفرن

يس اجلديدحلحل قانون العقوبات الفرنيسككك اجلديدحل11//000000زاملادة ززاملادة ز  أفعاع العنف والتعديأفعاع العنف والتعدي ،ي حا يرى ،ي حا يرى حل قانون العقوبات الفرن

 نه ال يعدو أن ي ون  نه ال يعدو أن ي ون   خل ي نطاأل هذا الت ري ،خل ي نطاأل هذا الت ري ،دديي  ديديمعدي عأمعدي عأ  فريوسفريوسفريط آخر أن نقل فريط آخر أن نقل 

س  يعد من ق يل إعطائه عىل ا رجحمادة ضككارة ونقله إال اجلسكك  يعد من ق يل إعطائه عىل ا رجح ضارة ونقله إال اجل ذلك أن ا  أة من رري  ذلك أن ا  أة من رري  وو، ، مادة 

سأه أفعاع الرضككب واجلرح وإعطاء املواد الضككارة ي محاية مصككلحة اإلنسككان ي سككلمة جسككأه  سلمة ج سان ي  صلحة اإلن ضارة ي محاية م رضب واجلرح وإعطاء املواد ال أفعاع ال

س ،وبالتايل فإن هذه ا امية تقتيضككك رري  أي فعل من أفعاع االعتداء عىل سكككلمة اجلسككك  سلمة اجل يض رري  أي فعل من أفعاع االعتداء عىل    ،وبالتايل فإن هذه ا امية تقت

 . . حلحل1919، صفحة ، صفحة 18811881زالصغري، زالصغري، 

صطلحات الصكككواب من الرأي ا وع في ع أن حترر مصكككطلحات   الثاين أقرب إالالثاين أقرب إال  رى أن الرأيرى أن الرأينن صواب من الرأي ا وع في ع أن حترر م ال

سع  ص ح قانونية ذات معنع وا ضارة من داللتها اللغوية لت سع الرضب واجلرح واعطاء املواد ال ص ح قانونية ذات معنع وا ضارة من داللتها اللغوية لت الرضب واجلرح واعطاء املواد ال

صور مربربيعيع صور م فيها امل ع عن  سان هذا ا ط املحأي ي تت فيها امل ع عن  سلمة جس  االن سان هذا ا ط املحأي ي نوعة للعتداء عىل  سلمة جس  االن نوعة للعتداء عىل 

رصية إذ اعتربت رضبحاك  املرصكية إذ اعتربت رضبه امله املتتددهذا ما أكهذا ما أك  كل القوانا والت يعات،كل القوانا والت كيعات، ضيمفضكي  ا  ا  حاك  امل إال املوت إال املوت   ا  ا  مف

ته ورردت ته ورردتكت  نفجي شككك ص إذا أدى إال وفا ش ص إذا أدى إال وفا نه  كت  نفجي  نهع ية ازهاأل روحه  ع ية ازهاأل روحهن زجمأوعة االح ام، زجمأوعة االح ام،   ن

 . . حلحل٣12٣12، صفحة ، صفحة 18771877

ضارة،ور تسكككاوع أخر يدور حوع معنع املادة الضكككارة،ثثهذا ويهذا وي ساوع أخر يدور حوع معنع املادة ال ضارة فقط هل يلزم أن ت ون ضكككارة فقط   ور ت هل يلزم أن ت ون 

 ة؟ ة؟ تلتلبالصحة أم يأ ن أن ت ون سامة وقابالصحة أم يأ ن أن ت ون سامة وقا

ضارة وإنام ترإ ذلك صكككوصكككه   يعة املادة الضكككارة وإنام ترإ ذلك ككككككككمل حيدد ي نمل حيدد ي ن  ن دهن دهأن امل ع العراقي أن امل كككع العراقي  صه   يعة املادة ال صو

عىل خلة امل ع الفرنيس عىل خلة امل ع الفرنيس   للأح أة استنادا لسلطتها التقديرية وقناعتها الوجدانية ،وذلكللأح أة استنادا لسلطتها التقديرية وقناعتها الوجدانية ،وذلك

تلة للامدة املستعألة ي تلة للامدة املستعألة ي نص  احة عىل الط يعة اري القانص  احة عىل الط يعة اري القا  واملرصي ،فن د امل ع الفرنيس قدواملرصي ،فن د امل ع الفرنيس قد

عن عن   ا  ا  يع لغريه مرضا أو ع زيع لغريه مرضا أو ع زكككككل من يسكل من يس  """"نص القانوننص القانون  ككككجريأة إعطاء املواد الضارة ،فقدجريأة إعطاء املواد الضارة ،فقد

صحة ليجي  ا   يعة إحدان صحة ليجي  ا   يعة إحدان ككككككا بأية  ريقة جواهر ضارة بالا بأية  ريقة جواهر ضارة بالدده عأه عأئئالعأل الا ا بإعطاالعأل الا ا بإعطا
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كأرصي الكككأرصي وكذلك امل ع وكذلك امل ع ، ، ديدحلديدحلحل من قانون العقوبات الفرنيس اجلحل من قانون العقوبات الفرنيس اجل1111//000000زاملادة ززاملادة ز  املوتاملوت ال

كنص عىل انحا كككنص عىل ان ككككككككل من أعطع عأدا لاكل من أعطع عأدا لا  """"حا  فناأ عنها مر  أو فناأ عنها مر  أو قاتلة قاتلة  ص جواهر اري  ص جواهر اري ك

ضح ضح كككككيتيت  ،،حل من قانون العقوبات املرصي النافذحلحل من قانون العقوبات املرصي النافذحل021021زاملادة ززاملادة ز  """" ا عن العأل  ا عن العأل كككككع ز شع ز ش

سابقة أن املادة املستعألة اع أن ت سابقة أن املادة املستعألة اع أن تمن النصو  ال  ون ضارة فقط دون أن ت ون من املواد  ون ضارة فقط دون أن ت ون من املواد من النصو  ال

 السامة أو القاتلة . السامة أو القاتلة . 

سل  من النقد ال أن هذا ا مر مل يسكككل  من النقد ال  صد عض أن ا سكككاس ي كل هذه اجلرائ  هو القصكككد ككككككككأن هذا ا مر مل ي ساس ي كل هذه اجلرائ  هو الق عض أن ا 

صلن بالة أو أداة قاتلة كام هو ا اع ي القتل العأدي اجلرمي فالرضكككب أو اجلرح قد حيصكككلن بالة أو أداة قاتلة كام هو ا اع ي القتل العأدي  رضب أو اجلرح قد حي اجلرمي فال

هو القصد اجلنائي الذي يقترص عىل املساس بسلمة جس  هو القصد اجلنائي الذي يقترص عىل املساس بسلمة جس    ددول ن ما يأيزها عن القتل العأول ن ما يأيزها عن القتل العأ

ضارة فإنه ي ون ي ح   امل ني عليه دون ازهاأل روحه، وأيضككا ا مر ي اسككتعامع املواد الضككارة فإنه ي ون ي ح    ستعامع املواد ال ضا ا مر ي ا امل ني عليه دون ازهاأل روحه، وأي

رضباجلرح والرضككب سامة أو قحتع وان كانت املادة املسككتعألة سككامة أو ق  اجلرح وال ستعألة  صد ة متع كان اجلاين ال يقصككد اتلاتلحتع وان كانت املادة امل ة متع كان اجلاين ال يق

ستوي ي هذه ا الةازهاأل روح امل ني عليه، ويسكككتوي ي هذه ا الة أهنا أهنا   باعتقادهباعتقادهأن اهل اجلاين حقيقة املادة أن اهل اجلاين حقيقة املادة   ازهاأل روح امل ني عليه، وي

قا ملادة ال قد إن كأية ا ها ول نه أعت كان يعرة حقيقت قاضككككارة فقط، أو  ملادة ال قد إن كأية ا ها ول نه أعت كان يعرة حقيقت مالال  لة أولة أوتتضارة فقط، أو  ة التي ة التي سامسككككا

 . . حلحل1٣1٣، صفحة ، صفحة 18881888زحمأد، زحمأد،   ي وال ايتي وال ايتذذاستعألها تتاستعألها تت

سامة يأ ن  ا أن ت ون ويرى جانع آخر إال أن املواد السككككامة يأ ن  ا أن ت ون  الركن املادي اجلريأة إعطاء الركن املادي اجلريأة إعطاء ويرى جانع آخر إال أن املواد ال

صد من است دام هذه املادة هو جمرد اإليذاء وليجي القتل، كام صد من است دام هذه املادة هو جمرد اإليذاء وليجي القتل، كام ككككككاملواد الضارة متع ما كان القاملواد الضارة متع ما كان الق

ضلو اسكككت دم هذه املادة ب أيات ضككك ست دم هذه املادة ب أيات  يلة وكانت هذه املادة ال حتدن أثرها ي املوت إال إذا يلة وكانت هذه املادة ال حتدن أثرها ي املوت إال إذا االو ا

ست دمت ب أيات ك رية ومل ي ن قاسككت دمت ب أيات ك رية ومل ي ن ق امل ني عليه وإنام امل ني عليه وإنام   إال ازهاأل روحإال ازهاأل روح  ا  ا   مت ه مت هينينصد اجلاصككد اجلاكككككككا

 ..حلحل197197، صفحة ، صفحة 18871887زالصغري، زالصغري،   فقطفقط  إيقاع ا ذى فيهإيقاع ا ذى فيه

حد نقل ا مرا  املعدية للغري يأ ن أن يدخل ضأن صور حد نقل ا مرا  املعدية للغري يأ ن أن يدخل ضأن صور ككوي ما يتعلط بأوضوع ال وي ما يتعلط بأوضوع ال 

ضارة ،إذ أن فعل اجلاين االعتداء ي جريأة إعطاء املواد الضكككارة ،إذ أن فعل اجلاين  ريه من  ريه من  ااأو أو كورونا كورونا نقل فريوس نقل فريوس بباالعتداء ي جريأة إعطاء املواد ال

سات، الفريوسككات،  ااء الركن املادي  ذه اجلريأة ،بل تعد يأ ن أن ي ون العامل ا سككاإل إلناككاء الركن املادي  ذه اجلريأة ،بل تعد الفريو ساإل إلن يأ ن أن ي ون العامل ا 

صور االعصككورة ي االعتداء عىل سككلمة اجلسكك  من أه  صككور االعكككككككهذه الهذه ال س  من أه   سلمة اجل صور اء بل تفوأل الصككور تدتدصورة ي االعتداء عىل  اء بل تفوأل ال

سة ي اخلطورة ،وذلك بسككك ع مهاالة هذه الفريوسكككات  جهزة حسكككاسكككة ي   حيدحيدا خرى من ا خرى من  سا سات  جهزة ح س ع مهاالة هذه الفريو اخلطورة ،وذلك ب

س  كام هو ا اع بفريوس اجلسككك  كام هو ا اع بفريوس  سان إذ هياج  اجلسككك  وبالتايل ي ون االنسككككان   كوروناكورونااجل س  وبالتايل ي ون االن ضه عرضككككه إذ هياج  اجل عر
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كأصريه املحتوملكككككأصريه املحتوم شاة  ذا الفريوس واريه من ل شاة  ذا الفريوس واريه من ، إذ أن العلامء مل يتوصلوا إال اليوم لعلال  ، إذ أن العلامء مل يتوصلوا إال اليوم لعلال 

   ۔۔الفريوسات ا خرى الفريوسات ا خرى 

صدالقكككككككصكككد  كانكان  ماما  متعمتع  أنأن  نرىنرى  تقدمتقدم  ممامما          ك   اإليذاءاإليذاء  هوهو  للغريللغري  املعديةاملعدية  ا مرا ا مرا   نقلنقل  منمن  الق

سألةمسككألة  املأ ناملأ ن  منمن  ا الةا الة  فهذهفهذه  عليهعليه  امل نيامل ني  روحروح  ازهاألازهاأل  وليجيوليجي   موادمواد  إعطاءإعطاء  جريأةجريأة  عنعن  اجلايناجلاين  م

س  امل ني عليه،رة أفضكككت إال عاهة مسكككتديأة ب سككك  امل ني عليه،ضاضكككا ستديأة ب  ضت إال عاهة م ا ل هذه ا مرا  املعديةإذ تاككك ل هذه ا مرا  املعدية  رة أف   إذ ت

س  امل ني حل خطورة ك رية عىل جسككك  امل ني فريوس كورونافريوس كورونازز افاء منها وال لصكككعوبة الاكككفاء منها وال   عليه وذلكعليه وذلكحل خطورة ك رية عىل ج صعوبة ال ل

ضارة ملزمة  ذه اسكككتحالتها ي أالع ا حيان مما رعل هذه االسكككتحالة وصكككف املادة الضكككارة ملزمة  ذه  صف املادة ال ستحالة و ستحالتها ي أالع ا حيان مما رعل هذه اال ا

سات،الفريوسكككات، ا ل يفوأل ما حتدثه بالسكككري الط يعي جلسككك  امل ني عليه باككك ل يفوأل ما حتدثه   للللخخ  ننفهي حتدفهي حتد  الفريو س  امل ني عليه ب سري الط يعي جل بال

   ..خطورة املواد الضارةخطورة املواد الضارة

س  امل ني من ق يل املواد الضكككارة ونقله إال جسككك  امل ني   ككششككك  بلبل  دديعيع  كوروناكورونا  لذا فإن الفريوسلذا فإن الفريوس ضارة ونقله إال ج من ق يل املواد ال

سواء عن  ريط املعليه بالطرأل امل تلفة سككواء عن  ريط امل سةلمسككةعليه بالطرأل امل تلفة  كك من الطرأل او اري ذلكككككك من الطرأل   لم فإنه يعد من ق يل فإنه يعد من ق يل او اري ذل

يه امل كككع العراقي من رري  ي  ،،اإلعطاءاإلعطاء ما نص عل يه امل ع العراقي من رري  يلذا ن د أن  ما نص عل ملادة ز  لذا ن د أن  ملادة زا قانون 11٣11٣ا قانون حل من  حل من 

 ..العقوباتالعقوبات

صالنتي ة اجلرمية وتتأثل باملسككاس بصككواما واما  ساس ب صي ه بأر  أو امل ني عليه عىل نحو يصككي ه بأر  أو   حةحةككككككالنتي ة اجلرمية وتتأثل بامل امل ني عليه عىل نحو ي

اذ يلزم لتحقط الركن املادي انتقاع الفريوس فعل اذ يلزم لتحقط الركن املادي انتقاع الفريوس فعل    ا، ا،كك ع له ع زا عن أداء عأله الا ع له ع زا عن أداء عأله الاككيسيس

يه يهإال امل ني عل قل املر  املعدي ز   ،،إال امل ني عل قل املر  املعدي ز وب صكككو  موضكككوع ال حد، تتأثل النتي ة ي ن ضوع ال حد، تتأثل النتي ة ي ن صو  مو وب 

س  امل ني عليه ،والذي يتدي نقله يب تحل مثل إال جسككك  امل ني عليه ،والذي يتدي نقله يب ت  فريوسفريوس س  وجعله ة باجلسككك  وجعله مري املناعمري املناعددحل مثل إال ج ة باجل

 ر ا مرا  ر ا مرا  ئئعاجزا عن مقاومة ساعاجزا عن مقاومة سا

ضارة ونتج عن ذلك مر  أو ع ز ة من نقل مادة ضككارة ونتج عن ذلك مر  أو ع ز عقوبعقوب  العراقيالعراقي  امل عامل ككع  شددشككدد  وقدوقد  هذاهذا ة من نقل مادة 

صيةاكك صككيةكككككككعن ا عامع العن ا عامع ال ضا وهذا ما فعله أيضككا   حل من قانون العقوبات العراقيحلحل من قانون العقوبات العراقيحل110110زاملادة ززاملادة ز  ا  وهذا ما فعله أي

إال أن امل ع الفرنيس جاء إال أن امل ع الفرنيس جاء   ،،حل من قانون العقوبات املرصيحلحل من قانون العقوبات املرصيحل011011زاملادة ززاملادة ز  أرصيأرصيكككككامل ع الامل ع ال

قد اره إال رري  فعل إعطاء املواد الضارة دون قد اره إال رري  فعل إعطاء املواد الضارة دون فف ا خرين  ا خرين كاكاعض اليشء عن امل ععض اليشء عن امل عككخمتلفا بخمتلفا ب

صية، إذ ن ده أن يتطلع  احة أن يناككأ عن هذا الفعل مر  أو ع ز عن ا عامع الاكك صككية، إذ ن ده  ا  اأ عن هذا الفعل مر  أو ع ز عن ا عامع ال أن يتطلع  احة أن ين

كنصالككككنص  ييي ي قد اكتفقد اكتف ارة التي تصيع ال يان اجلسدي أو النفيس ارة التي تصيع ال يان اجلسدي أو النفيس الضالض  املواداملواد  إعطاءإعطاء  عىلعىل  اجلديداجلديد  ال

يس اجلديد ي هذه اجلزئية عن القوانا املقارنة إذ ن ده أدخل ي وهذا ما يأيز القانون الفرنيسككك اجلديد ي هذه اجلزئية عن القوانا املقارنة إذ ن ده أدخل ي  وهذا ما يأيز القانون الفرن
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، الصفحات ، الصفحات 18881888زحمأد، زحمأد،   الزالز  االعت ار الرضر النفيس سواء أذى هذا إال ع ز عن العأل أماالعت ار الرضر النفيس سواء أذى هذا إال ع ز عن العأل أم

 ..حلحل117117--112112

يأة يأة جلرجلر  ماددةماددة  ظروةظروة  يعتربانيعتربان  اللذاناللذان  الا صيةالا صية  ا عامعا عامع  عنعن  والع زوالع ز  للأر للأر   باإلضافةباإلضافة  

كفككككك د أن اإل د أن اإلننإعطاء املواد الضارة ،إعطاء املواد الضارة ، د ظرفا ماددة  ذه اجلريأة وفيه د ظرفا ماددة  ذه اجلريأة وفيه يعيعاملوت أيضا املوت أيضا   االاال  ضاءضاءف

ىص درجات اجلسامة إذ أن فعل ىص درجات اجلسامة إذ أن فعل ككككيصل ا ذى ال دين الذي يرتتع عىل إعطاء املواد الضارة أقيصل ا ذى ال دين الذي يرتتع عىل إعطاء املواد الضارة أق

صد من فعله حتقيط النتي ة، فاجلاين اجلاين يتدي إال ازهاأل روح امل ني عليه وإن مل يقصكككد من فعله حتقيط النتي ة، فاجلاين    يأيتيأيتاجلاين يتدي إال ازهاأل روح امل ني عليه وإن مل يق

فتحدن فتحدن   ههصدصدككككككفعل يقصد منه املساس بسلمة جس  امل ني عليه، ول ن النتي ة تت اوز قفعل يقصد منه املساس بسلمة جس  امل ني عليه، ول ن النتي ة تت اوز ق

صور القالوفاة وهي تقرتب ي ذلك من صكككور الق كن املعنوي اذ كن املعنوي اذ ل ول نها تتأيز عنها من خلع الرل ول نها تتأيز عنها من خلع الرتتالوفاة وهي تقرتب ي ذلك من 

سده وي هذه ا الة يعرصكككة إال إليذاء امل ني عليه ي سكككلمة جسككككده وي هذه ا الة يعنن مل ت مل تينينإن إرادة اجلاإن إرادة اجلا سلمة ج   ددرصة إال إليذاء امل ني عليه ي 

 . . حلحل119119زالااذيل، صفحة زالااذيل، صفحة   االعتداء جنايةاالعتداء جناية

نا تسككككاوع م لدي ساوع ممما تقدم يثري  نا ت لدي ناقل للأر  املعدي زففمما تقدم يثري  ناقل للأر  املعدي زاده هل خيضكككع اجلاين ال ضع اجلاين ال فريوس فريوس اده هل خي

 ؟ ؟ كوروناكوروناالظرة املادد إذا أدى هذا االعتداء لإلصابة بأر  الظرة املادد إذا أدى هذا االعتداء لإلصابة بأر    حل مثل  ذاحل مثل  ذاكوروناكورونا

ستاسكككت هذا هذا   ، ال يثري، ال يثريحل من قانون العقوبات العراقيحلحل من قانون العقوبات العراقيحل11//110110زاملادة ززاملادة ز  العراقيالعراقيلت يع لت كككيع لل  ا  ا  ادادننا

ا لة اذالتسككاوع ماكك لة اذ ساوع م ادد لو مل يرتتع عليه ع ز حاع الظرة املاككدد لو مل يرتتع عليه ع ز حاع   إن املر  وحدة كاة لقيامإن املر  وحدة كاة لقيام  الت الظرة امل

االصابة وذلك ب ط ان يستأر املر  اال املدة التي حددها امل ع هي العلال ملدة ع ين االصابة وذلك ب ط ان يستأر املر  اال املدة التي حددها امل ع هي العلال ملدة ع ين 

  ، وا اع كذلك ي القانون املرصي، وا اع كذلك ي القانون املرصيبحل من قانون العقوبات العراقيحلبحل من قانون العقوبات العراقيحل//00//11٣11٣زاملادة ززاملادة ز  يوما  يوما  

 ..حلمن القانون العقوبات املرصي النافذ.حلحلمن القانون العقوبات املرصي النافذ.حل0٣10٣1زاملادة ززاملادة ز

سيا  لقيام الركن املادي ل ل جريأة ومنها السكك  ية تعد رابطة السكك  ية عنرصككا  اسككاسككيا  لقيام الركن املادي ل ل جريأة ومنها علقة علقة  سا رصا  ا س  ية عن س  ية تعد رابطة ال ال

ضارة جريأة اعطاء املادة الضككككارة، اذ ان اجلاين ال يأ ن مسككككألة عن جريأة اعطاء مادة ضككككارة  سألة عن جريأة اعطاء مادة  ضارة، اذ ان اجلاين ال يأ ن م جريأة اعطاء املادة ال

س  ية التي تربط فعل اجلاين بالنتي ة اجلرمية قة السككك  ية التي تربط فعل اجلاين بالنتي ة اجلرمية للأ ني عليه ي حاع انتفاء الرابطة او علللأ ني عليه ي حاع انتفاء الرابطة او عل قة ال

 التي وقعت واملتأثلة بأذى امل ني عليه ومساس بسلمة جسده.التي وقعت واملتأثلة بأذى امل ني عليه ومساس بسلمة جسده.

ستولية اجلنائية إذ ان توافر الرابطة او فالرابطة السكك  ية عنرصكك حموري ي حتديد املسككتولية اجلنائية إذ ان توافر الرابطة او   رص حموري ي حتديد امل س  ية عن فالرابطة ال

ستولية اجلنائية لل اين او انعدامهاانعدامها هو اسككاس توافر املسككتولية اجلنائية لل اين او انعدامها ساس توافر امل صغري، زالصككغري،   انعدامها هو ا صفحة ، صككفحة 18811881زال  ،

 ..حلحل2121
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ضارة بنقل فريوس كورونا او اريه من ويلزم لقيام الرابطة السكك  ية ي جريأة اعطاء املواد الضككارة بنقل فريوس كورونا او اريه من  س  ية ي جريأة اعطاء املواد ال ويلزم لقيام الرابطة ال

س ع ي االمرا  املعدية للغري عأدا  ان ي ون فعل االعتداء الصككككادر عن اجلاين هو السككك ع ي  صادر عن اجلاين هو ال االمرا  املعدية للغري عأدا  ان ي ون فعل االعتداء ال

س  امل ني عليهاحدان االذى الذي  ط ب سككك  امل ني عليه ته بعدوى كورونا، احدان االذى الذي  ط ب  بإصككككاب لذي يتأثل  ته بعدوى كورونا، ، وا صاب بإ لذي يتأثل  ، وا

س  ية هي علقة مادية فالرابطة السككك  ية هي علقة مادية  ت دأ بفعل اجلاين وترت ط من الناحية املعنوية بام اع عليه ت دأ بفعل اجلاين وترت ط من الناحية املعنوية بام اع عليه فالرابطة ال

رص بالعواقع أن يتوقعه من النتائج املألوفة لفعله أو خروجه فيام يرت  ه ب طه عن دائرة الت رصكك بالعواقع  أن يتوقعه من النتائج املألوفة لفعله أو خروجه فيام يرت  ه ب طه عن دائرة الت 

 ..حلحل117117، صفحة ، صفحة 02180218زحسني، زحسني،   بالغريبالغرياملعتادة لسلوكه، وا ذر من أن يلحط عأله رضر املعتادة لسلوكه، وا ذر من أن يلحط عأله رضر 

املته  مستوع مستولية جنائية عىل قدر توافر الس  ية با فعله وا ذى املتحصل املته  مستوع مستولية جنائية عىل قدر توافر الس  ية با فعله وا ذى املتحصل   ذا وأنذا وأنهه

ية با فعل املته  ومطلط ا ذى الذي  لذا يرى ال عض اع أن تتوافر رابطة سككك   ية با فعل املته  ومطلط ا ذى الذي نتي ته،  س   لذا يرى ال عض اع أن تتوافر رابطة  نتي ته، 

س  امل ني عليه ،واع أأصكككاب جسككك  امل ني عليه ،واع أ صاب ج س  ية با هذاكذاإ رابطة سككك  ية با هذاوفر وفر تتن تن تأ الفعل وبا ا ذى الفعل وبا ا ذى   كذاإ رابطة 

اجلسي  الذي أصاب امل ني عليه فإن مل تتوافر ي صورته ا وال فاملته  اري مستوع ا لقا اجلسي  الذي أصاب امل ني عليه فإن مل تتوافر ي صورته ا وال فاملته  اري مستوع ا لقا 

س  ي أي من درجاهتاعن جريأة اعتداء عىل سكككلمة اجلسككك  ي أي من درجاهتا سلمة اجل س  ية أما إذا ت ا أن علقة السككك  ية ، ، عن جريأة اعتداء عىل  أما إذا ت ا أن علقة ال

ول نها اري ول نها اري   لذي أصاب جس  امل ني عليه أوال،لذي أصاب جس  امل ني عليه أوال،متوافرة با فعل املته  وبا ا ذى اليسري امتوافرة با فعل املته  وبا ا ذى اليسري ا

صابه بعد ذلك كأثر وبا ا ذى اجلسككي  الذي أصككابه بعد ذلك كأثر   ةةمتوافرة بنيمتوافرة بني سي  الذي أ خطورة ا ذى ا وعز خطورة ا ذى ا وعز   الزديادالزديادوبا ا ذى اجل

 ..حلحل2121، صفحة ، صفحة 18811881زالصغري، زالصغري،   سريسريييكالعاهة حل اقترصت مستوليته عىل ا ذى الكالعاهة حل اقترصت مستوليته عىل ا ذى ال

صعو صعوأن ال صعوبات ي   ث اتث اتاا  ة التي تواجهنا ية التي تواجهنا يببأن ال س  ية ي هذه اجلريأة ي نفجي ال صعوبات ي رابطة ال س  ية ي هذه اجلريأة ي نفجي ال رابطة ال

شرتإ عوامل أخرى إال جانع فعل اجلاين ي احدان  صعوبة هو ا شرتإ عوامل أخرى إال جانع فعل اجلاين ي احدان اجلرائ  ا خرى، وهذه ال صعوبة هو ا اجلرائ  ا خرى، وهذه ال

س  ية با فعل اجلاين ، ، هذه النتي ة وهي إيقاع ا ذى بامل ني عليههذه النتي ة وهي إيقاع ا ذى بامل ني عليه س  ية با فعل اجلاين وبالتايل فإن حتقط رابطة ال وبالتايل فإن حتقط رابطة ال

ستووالنتي ة املتحصكككلة واث ات حتقط مسكككتو صلة واث ات حتقط م سلطة لية اجلاين عن هذه اجلريأة خاضكككعة إال سكككلطة والنتي ة املتح ضعة إال  لية اجلاين عن هذه اجلريأة خا

 املح أة التقديرية وقناعتها الوجدانية. املح أة التقديرية وقناعتها الوجدانية. 

 الفرع الثاين

 الركن املعنوي

هذه هذه   باعت ارباعت اريقوم الركن املعنوي ي جريأة إعطاء املواد الضارة عىل القصد اجلنائي العام يقوم الركن املعنوي ي جريأة إعطاء املواد الضارة عىل القصد اجلنائي العام   

صد اجلنائي متوفر لدى اجلاينقصككد اجلنائي متوفر لدى اجلاينككككككاجلريأة عأدية، إذ اع أن ي ون هذا الاجلريأة عأدية، إذ اع أن ي ون هذا ال  وذلك من خلع  وذلك من خلع ق

سيتدي إال النتي ة اجلتوجيه إرادته إال ارت اب الفعل اجلرمي وهو عامل أن هذا الفعل سكككيتدي إال النتي ة اجل ية ية ممررتوجيه إرادته إال ارت اب الفعل اجلرمي وهو عامل أن هذا الفعل 

صحته صحتهاملتوقعة وهي إحدان رضر وأذى ب س  امل ني عليه أو  صفحة 18891889زرمضان، زرمضان،   املتوقعة وهي إحدان رضر وأذى ب س  امل ني عليه أو  صفحة ،   ،
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 ن اإلرادة عنرص أساإل ي اجلرائ   ن اإلرادة عنرص أساإل ي اجلرائ    ا  ا  وعىل ذلك اع أن ي ون النااط املادي إراديوعىل ذلك اع أن ي ون النااط املادي إرادي  ،،حلحل٣27٣27

اا ه،العأدية، كذلك اع أن ي ون اجلاين عاملا بحقيقة ناككككا ه، وبام يتدي اليه من نتي ة معينة وبام يتدي اليه من نتي ة معينة   العأدية، كذلك اع أن ي ون اجلاين عاملا بحقيقة ن

صحته،هي املسككاس بحط اإلنسككان ي سككلمة جسككأه أو صككحته سأه أو  سلمة ج سان ي  ساس بحط اإلن صغري، زالصككغري،   ،هي امل صفحة ، صككفحة 18811881زال ، ، حلحل2020، 

ستولية اجلنائية ستولية اجلنائيةوبالتايل فإن امل ضارة  وبالتايل فإن امل ضارةتنتقي إذا ث ت أن اجلاين كان اهل   يعة املادة ال زهنام، زهنام،   تنتقي إذا ث ت أن اجلاين كان اهل   يعة املادة ال

 . . حلحل029029، صفحة ، صفحة 18901890

ضارة بنقل املر  املعدي للغري عأدا أن ي ون فعل في ع القيام جريأة إعطاء املادة الضكككارة بنقل املر  املعدي للغري عأدا أن ي ون فعل  في ع القيام جريأة إعطاء املادة ال

جلاين بحقن امل ني  قام ا أد ، كام لو  قد صككككدر ع عدوى  قل ال جلاين ين جلاين بحقن امل ني ا قام ا أد ، كام لو  صدر ع قد  عدوى  قل ال جلاين ين يه ا يه عل ة ة ثثملوملو  بإبرةبإبرةعل

صاب بأر  ريوس وهو يعل  أنه مصكككاب بأر  ففبالبال صدقاصكككد  كروناكروناريوس وهو يعل  أنه م إحدان ا ذى به، إال أن اجلاين قد إحدان ا ذى به، إال أن اجلاين قد   ا  ا  قا

س ع فعله خيرال عن نطاأل هذه اجلريأة ويدخل ي نطاأل أخرى إذا توقع وفاة امل ني عليه بسكك ع فعله  خيرال عن نطاأل هذه اجلريأة ويدخل ي نطاأل أخرى إذا توقع وفاة امل ني عليه ب

ريأة ريأة املقدم عليه،  ن اجلاين اذا ما توقع حدون الوفاة ومع ذلك أقدم عليه هنا ن ون أمام جاملقدم عليه،  ن اجلاين اذا ما توقع حدون الوفاة ومع ذلك أقدم عليه هنا ن ون أمام ج

صد اجلنائي ي جريأة إعطاء قتل أو رشوع بالقتل وليجي جريأة إيذاء أفىضكك إال املوت، فالقصككد اجلنائي ي جريأة إعطاء  ىض إال املوت، فالق قتل أو رشوع بالقتل وليجي جريأة إيذاء أف

مواد ضارة يتوفر إذا قصد اجلاين املساس بسلمة جس  امل ني عليه أو صحته وليجي ازهاأل مواد ضارة يتوفر إذا قصد اجلاين املساس بسلمة جس  امل ني عليه أو صحته وليجي ازهاأل 

صطف ، زمصكككطف ،   روحهروحه صفحة ، صكككفحة 18911891زم أر  املعدي للغري أر  املعدي للغري للللاجلاين اجلاين نقل نقل ، أما ي حالة ، أما ي حالة حلحل011011، 

صد من ذلك قتله وإنام إيذائه فقط ، إال أن الفعل أدي يب موت امل ني عليه ي عأدا ومل يقصككككد من ذلك قتله وإنام إيذائه فقط ، إال أن الفعل أدي يب موت امل ني عليه ي  عأدا ومل يق

يض إال املوتهذه ا الة ت ون أمام إيذاء مفيضككك إال املوت ، ، حل من قانون العقوبات العراقيحلحل من قانون العقوبات العراقيحل112112زاملادة ززاملادة ز  هذه ا الة ت ون أمام إيذاء مف

ضو من عأدا إال قطع أو إتلة أو انفصكككاع عضكككو من وكذلك إذا ما أدى نقل املر  املعدي للغري وكذلك إذا ما أدى نقل املر  املعدي للغري  صاع ع عأدا إال قطع أو إتلة أو انف

حل حل 110110زاملادة ززاملادة ز  أعضاء اجلس  ت ون ي هذه ا الة أمام جريأة إيذاء مفيض إال عاهة مستديأةأعضاء اجلس  ت ون ي هذه ا الة أمام جريأة إيذاء مفيض إال عاهة مستديأة

   ..من قانون العقوبات العراقيحلمن قانون العقوبات العراقيحل

صورة خمتلفة قد ت ون  صورة خمتلفة قد ت ون هذه ا االت حي أها القصد اجلرمي إال أن النتائج قد تقع ب إيذاء إيذاء هذه ا االت حي أها القصد اجلرمي إال أن النتائج قد تقع ب

صل إال درجة فقط وأحيانا تصككل إال درجة  ستديأة أي أن النتائج ي هذه قاع املوت أو إحدان العامة املسككتديأة أي أن النتائج ي هذه إيإيفقط وأحيانا ت قاع املوت أو إحدان العامة امل

 ..اجلرائ  تتطور من اإليذاء وقد تصل إال درجة موت امل ني عليهاجلرائ  تتطور من اإليذاء وقد تصل إال درجة موت امل ني عليه

ضارة بنقل املر  املعدي للغري عأدمما تقدم يتضككح أنه يلزم لقيام جريأة إعطاء مواد ضككارة بنقل املر  املعدي للغري عأد ضح أنه يلزم لقيام جريأة إعطاء مواد    ا  ا  مما تقدم يت

ومتأكد من ذلك بتقارير ومتأكد من ذلك بتقارير   كزفريوس كوروناحلكزفريوس كوروناحلأن ي ون اجلاين عاملا بأنه مصاب بأر  معدي كأن ي ون اجلاين عاملا بأنه مصاب بأر  معدي ك

  ية، وأن هذا املر  معد وينتقل إال الغري وأن الفعل الذي أقدم عليه ناقل للأر  وتوجه   ية، وأن هذا املر  معد وينتقل إال الغري وأن الفعل الذي أقدم عليه ناقل للأر  وتوجه 

 ..ازهاأل روحهازهاأل روحه  دوندونإرادته إال إيقاع ا ذى والرضر بامل ني عليه إرادته إال إيقاع ا ذى والرضر بامل ني عليه 
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كتلف وختكككككككتلف  ضارة ت عا لنوع اجلريأة لرضكككب أو إعطاء مواد ضكككارة ت عا لنوع اجلريأة العقوبة ي جرائ  اجلرح واالعقوبة ي جرائ  اجلرح واوخت رضب أو إعطاء مواد  ل

عل املته وجسككككامكة النتي كة املرتت كة عىل فعكل املته  مة النتي ة املرتت ة عىل ف سا ملادة زويت ا من مطكالعكة املكادة ز، ، وج عة ا طال قانون حل من قكانون 112112ويت ا من م حل من 

ضارة العقوبات عقاب مرت ع جناية الرضكككب أو اجلرح املفيضككك إال موت أو إعطاء مواد ضكككارة  يض إال موت أو إعطاء مواد  رضب أو اجلرح املف العقوبات عقاب مرت ع جناية ال

د عىل ع ين سنة إذا د عىل ع ين سنة إذا تزيتزي  ة أو الة أو الننأجي ع ة سأجي ع ة سككككككأدت إال وفاته بالس ن مدة ال تزيد عىل خأدت إال وفاته بالس ن مدة ال تزيد عىل خ

، ، ررككككصت عليها املادة سالفة الذكصت عليها املادة سالفة الذكككككارت  ت اجلريأة وهي مقرتنة بأحد الظروة املاددة التي نارت  ت اجلريأة وهي مقرتنة بأحد الظروة املاددة التي ن

  110110--11أما جناية الرضب أو اجلرح املفيض إال عاهة مستديأة فيسأع مرت  ها وفقا للامدة ز أما جناية الرضب أو اجلرح املفيض إال عاهة مستديأة فيسأع مرت  ها وفقا للامدة ز 

الس ن الس ن   أجي ع ة سنة وت ون العقوبةأجي ع ة سنة وت ون العقوبةكككككحل من قانون العقوبات بالس ن مدة ال تزيد عىل خحل من قانون العقوبات بالس ن مدة ال تزيد عىل خ

 جي إذا ناأت عن الفعل عاهة مستديأة دون أن يقصد  جي إذا ناأت عن الفعل عاهة مستديأة دون أن يقصد ككككمدة ال تزيد عن س ع سنوات أو ا مدة ال تزيد عن س ع سنوات أو ا 

 ..اجلاين إحداثهااجلاين إحداثها

 

 املبحث الثاين

 للغري بصورة غري عمدية فريوس كورونااملسؤولية اجلنائية لنقل عدوى 

حتصل بصورة عألية وذلك بتوافر قصد جرمي حتصل بصورة عألية وذلك بتوافر قصد جرمي   قدقدأن جريأة نقل ا مرا  املعدية للغري أن جريأة نقل ا مرا  املعدية للغري 

صل إال ازهاأل الروح كام تابع من نفسككية إجرامية مت هة إلحدان رضر لألخرين التي قد يصككل إال ازهاأل الروح كام  سية إجرامية مت هة إلحدان رضر لألخرين التي قد ي تابع من نف

، إال أن ي ا قيقة ليجي اليع ا ش ا  ، إال أن ي ا قيقة ليجي اليع ا ش ا  ا  ا  للغري عأدللغري عأد  كوروناكورونا  عدوى فريوسعدوى فريوسهو ا اع ي نقل هو ا اع ي نقل 

صدين إيقاع ا ذى وعارفا مدى خطورة الذي يتسكك  وا بنقل هذا الفريوسككات الغري ه  قاصككدين إيقاع ا ذى وعارفا مدى خطورة  سات الغري ه  قا س  وا بنقل هذا الفريو الذي يت

سها ز ن د ال ثري من حاالت نقل ا مرا  املعدية عىل رأسككها ز هذه ا مرا  ، إذ هذه ا مرا  ، إذ  حل تت  حل تت    كوروناكورونان د ال ثري من حاالت نقل ا مرا  املعدية عىل رأ

صورة بصككورة  صور وهذه الصككورة ا كثر شككيوعا ي جماع العدوى بالفريوسككات، اذ تعدد صككور   اخلطأاخلطأب سات، اذ تعدد  شيوعا ي جماع العدوى بالفريو صورة ا كثر  وهذه ال

سات القاتلة والسكككلوإ اخلا ن ي هذا امل اع عىل نحو ت ثر معه فر  العدوى بالفريوسككككات القاتلة و سلوإ اخلا ن ي هذا امل اع عىل نحو ت ثر معه فر  العدوى بالفريو   ال

صيصككك س ع اإلخاصككككة ي دوع العامل الثالد بسككك ع اإل  فهفهي صة ي دوع العامل الثالد ب صحي مهاع وقلة الوعي الصكككحي خا أفرادها أفرادها   لدىلدىمهاع وقلة الوعي ال

سات القاتلة أو اريض اريه  بالوسككككائل اللزمة التي حتأيه  من اإلصككككابة هذا الفريوسككككات القاتلة أو اريض اريه   صابة هذا الفريو سائل اللزمة التي حتأيه  من اإل بالو

 ..حلحل102102، صفحة ، صفحة 18881888زحمأد، زحمأد،   لإلصابة هالإلصابة ها

سيتا ومها جريأة القتل اخلطأ هذا وحتدد جرائ  االعتناء بطريط اخلطأ بصككورتا أسككاسككيتا ومها جريأة القتل اخلطأ    سا صورتا أ هذا وحتدد جرائ  االعتناء بطريط اخلطأ ب

صابة اخلطأ هاتا اجلريأتا مها اال ا ما ينتج عن النقل اري العأدي لعدوى وجريأة اإلصككككابة اخلطأ هاتا اجلريأتا مها اال ا ما ينتج عن النقل اري العأدي لعدوى  وجريأة اإل

سات ا خرىأو اريه من الفريوسكككات ا خرى  فريوس كورونافريوس كورونا وتتفط كل من هاتا اجلريأتا ي أالع وتتفط كل من هاتا اجلريأتا ي أالع ، ، أو اريه من الفريو
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 وال خيتلفان إال من اذ النتي ة اإلجرامية ي كليهام ،اذ يرتتع عىل السلوإ  وال خيتلفان إال من اذ النتي ة اإلجرامية ي كليهام ،اذ يرتتع عىل السلوإ العنا  امل ونة  امالعنا  امل ونة  ام

صابة اخلطأ من اخلا ن ي جريأة القتل اخلطأ موت امل ني عليه ،أما النتي ة ي جريأة اإلصكككابة اخلطأ من  اخلا ن ي جريأة القتل اخلطأ موت امل ني عليه ،أما النتي ة ي جريأة اإل

ية بحط من تتسككك ع بنقل عدوى  س ع بنقل عدوى أرضار بحط ا خرين وما يرتتع عىل ذلك من مسكككتول ية بحط من تت ستول أرضار بحط ا خرين وما يرتتع عىل ذلك من م

مل  كوروناكورونا ملأو اريه من الفريوسككككات ا سات ا هذه أو اريه من الفريو قد ي ون منه  مصككككاب  لذي  لة ،وا قات هذه دمرة وال صاب  قد ي ون منه  م لذي  لة ،وا قات دمرة وال

ال وادر الط ية ال وادر الط ية   لدىلدىالعدوى أو أحيانا من يعأل بأراكز علال هذه ا مرا  كام هو ا اع العدوى أو أحيانا من يعأل بأراكز علال هذه ا مرا  كام هو ا اع 

امل تصة هذه ا مرا  بفعل التعامل اليومي مع أش ا  مصابا هذه ا مرا  وما ينتج امل تصة هذه ا مرا  بفعل التعامل اليومي مع أش ا  مصابا هذه ا مرا  وما ينتج 

قد ت نة أو ال م االة ،  مهاع أو رعو نا من إ لك أحيا قد تعن ت نة أو ال م االة ،  مهاع أو رعو نا من إ لك أحيا   ديةديةس ع بوقوع جرائ  اري عأسككك ع بوقوع جرائ  اري عأعن ت

صورة خا اة وأه  هذه ا مرا  املعدية الذي واملتأثلة بنقل املر  املعدي لألخرين بصكككورة خا اة وأه  هذه ا مرا  املعدية الذي  واملتأثلة بنقل املر  املعدي لألخرين ب

 كورونا.كورونا.  االصابة بفريوساالصابة بفريوساال ا ما ينتقل لألخرين بصورة خا اة هو اال ا ما ينتقل لألخرين بصورة خا اة هو 

س  هذا امللذا ومن خلع ما تقدم سكككنقسككك  هذا امل سنق ستتناوع بحد نقل  حد إال مطال ا ي أو ام سكككتتناوع بحد نقل لذا ومن خلع ما تقدم     حد إال مطال ا ي أو ام 

ضاح،أما املطلع الثاين سكككوة نتناوع فيه إيضكككاح  اخلطأاخلطأن  ريط ن  ريط ععفريوس كورونا فريوس كورونا  سوة نتناوع فيه إي أركان جريأة أركان جريأة   ،أما املطلع الثاين 

   . . القتل واإلصابة اخلطأ بنقل املر  املعديالقتل واإلصابة اخلطأ بنقل املر  املعدي

 ولاال طلبامل

 فريوس كورونا عن طريق اخلطأ نقل 

رص مفرت  زحمل اجلريأةحل ت ون جريأة القتل اخلطأ من ركن مادي وأخر معنوي وعنرصكك مفرت  زحمل اجلريأةحل تت ت ون جريأة القتل اخلطأ من ركن مادي وأخر معنوي وعن

س ط لنا وان قأناالعنرصككك املفرت  سككك ط لنا وان قأنا رص املفرت   رص املفرت  ي القتل العأد وهو ذات بيت هذا العنرصككك املفرت  ي القتل العأد وهو ذات   العن بيت هذا العن

رص ي جريأة القتل اري العأد زالقتل العنرصككك ي جريأة القتل اري العأد زالقتل  حل حيد ذكرنا أنه اع أن تقع اجلريأة عىل حل حيد ذكرنا أنه اع أن تقع اجلريأة عىل اخلطأاخلطأالعن

وسنقوم وسنقوم ، ، إنسان عىل قيد ا ياة وقد تناولنا ذلك لذا نحيل ذلك إال ما س ط ذكره منعا للت رارإنسان عىل قيد ا ياة وقد تناولنا ذلك لذا نحيل ذلك إال ما س ط ذكره منعا للت رار

أة ي ثلثة فروع  أة ي ثلثة فروع بدراسككككة اجلري سة اجلري ملاديوع وع االاال  ييبدرا ملاديالركن ا لد   الركن ا ثا ثاين الركن املعنوي، وال لد وال ثا ثاين الركن املعنوي، وال وال

 سن حد فيه عقوبة هذه اجلريأة.سن حد فيه عقوبة هذه اجلريأة.

 ولالفرع اال

 الركن املادي

صابة بداية ننوه إال أن عنا  الركن املادي ي القتل أو اإلصككككابة  ال ختتلف عن عنا  ال ختتلف عن عنا    اخلطأاخلطأبداية ننوه إال أن عنا  الركن املادي ي القتل أو اإل

ع أن ي ون ع أن ي ون الركن املادي ي القتل العأد أو اإلصابات العأدية ، إذ انه ي كل تلك اجلرائ  االركن املادي ي القتل العأد أو اإلصابات العأدية ، إذ انه ي كل تلك اجلرائ  ا

سان حي وخاع من ا مرا  التي هيدة اجلاين إال نقل عدواها إال فعل اجلاين موجها إال إنسككان حي وخاع من ا مرا  التي هيدة اجلاين إال نقل عدواها إال  فعل اجلاين موجها إال إن
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صدر من اجلاين فعل أو وعىل ذلك اع أن يصككدر من اجلاين فعل أو   ى،ى،ووددامل ني عليه باي  ريط من  رأل نقل العامل ني عليه باي  ريط من  رأل نقل الع وعىل ذلك اع أن ي

سواء ي اجلرائ  العأدية أم اري العأدية كام أنه سككلوإ يتدي إال إحدان النتي ة اإلجرامية سككواء ي اجلرائ  العأدية أم اري العأدية كام أنه  سلوإ يتدي إال إحدان النتي ة اإلجرامية 

سلوإ اجلاع أن ترت ط تلك النتي ة بسككلوإ اجلااا س برابطة السكك  ية التي رعل من هذا السككلوإ سككينينع أن ترت ط تلك النتي ة ب سلوإ  س  ية التي رعل من هذا ال ا ا      برابطة ال

 معتربا  دون النتي ة . معتربا  دون النتي ة . 

سلوإ اخلا ن ي جماع القتل اري ألعأدي للعدوى السكككلوإ اخلا ن  تتعدد صكككور السكككلوإ اخلا ن ي جماع القتل اري ألعأدي للعدوى  صور ال سلوإ اخلا ن  تتعدد  ال

ا مرا  الضارة والقاتلة ومن ا مرا  الضارة والقاتلة ومن من من   ههارياريعدوى فريوس كورونا وعدوى فريوس كورونا ووخصوصا ي جماع النقل وخصوصا ي جماع النقل 

ك ر باستعامع االدوات التنفجي ملصاب ردهات ا ككككك ر باستعامع االدوات التنفجي ملصاب سامح املستولا عن سامح املستولا عن   ،،أمثلة هذه الصورأمثلة هذه الصور ردهات ا 

ضه ام عام يفرضككه ززهو إخلع اجلاين بالتهو إخلع اجلاين بالت  اخلطأاخلطأأن أن اخلطأ اخلطأ امل ني عليه بطريط امل ني عليه بطريط اال اال   بفريوس كورونابفريوس كورونا ام عام يفر

صالح التي حيأيها امل كككع هو االلتزام بأراعاة ا يطة وا ذر وا ر  عىل ا قوأل واملصككككالح التي حيأيها  امل ع هو االلتزام بأراعاة ا يطة وا ذر وا ر  عىل ا قوأل وامل

صفحة ، صكككفحة 02120212زفرال، زفرال،   القانونالقانون ضا وقد عرة أيضكككا , , حلحل112112،  سلك إدراكي بانه صكككورة ملسكككلك إدراكي   اخلطأاخلطأوقد عرة أي صورة مل بانه 

سانية العامة، يومفرتضككات الغرية اإلنسككانية العامة، ي  ىفىفناناتتات ا يطة وا ذر وتات ا يطة وا ذر وت  ل واجل واجافافأأ ضات الغرية اإلن ع اإلرادة إال ع اإلرادة إال دفدفومفرت

فأمر به أو هن  عنه وتولد فأمر به أو هن  عنه وتولد ،،واستقرت عليه ا عراة واستقرت عليه ا عراة ،،إت ان نأط سلوكي مغاير ملا أقره امل ع إت ان نأط سلوكي مغاير ملا أقره امل ع 

له نتي ة اري م كككوعة مل ت ثث له نتي ة اري م وعة مل ت أر  ها ومن أر  يد ان هذا التوقع بأ نت ها االرادة ومل تتوقعها ب ها ومن تغي يد ان هذا التوقع بأ نت ها االرادة ومل تتوقعها ب تغي

صوع هذه النتي ةالواجع عليها ا يلولة دون حصكككوع هذه النتي ة سن، زاملحسكككن،   الواجع عليها ا يلولة دون ح صفحة ، صكككفحة 02220222زاملح هذا هذا ، ، حلحل8787، 

 عىل عنرصين أساسا . عىل عنرصين أساسا .   اخلطأاخلطأويقوم ويقوم 

ستوى ا يطة وا ذر الذي   لعنرص املوضوعي:لعنرص املوضوعي:اااالوع االوع  سلوإ اجلاين مل ستوى ا يطة وا ذر الذي وهو عدم مطابقة  سلوإ اجلاين مل وهو عدم مطابقة 

كككككككككككيسل ه الايسل ه الا زيادة زيادة   ، او، اوكقيادة السيارة ليل ي م ان ميلء بالض اب ال ثيفكقيادة السيارة ليل ي م ان ميلء بالض اب ال ثيف   ص املعتاد، ص املعتاد،ك

أر أر كككككوتناوع اخلوتناوع اخل  عند منحنيات ي الطرأل عىل نحو يعر  املارة لل طر،عند منحنيات ي الطرأل عىل نحو يعر  املارة لل طر،  الرسعة ي املدينة أوالرسعة ي املدينة أو

س ر ق ل قيادإال درجة السكك ر ق ل قياد سيارة،ة السككيارة،إال درجة ال رص يتحدد الركن املادي ي جريأة اخلطأ وفقا  ذا العنرصكك يتحدد الركن املادي ي جريأة اخلطأ   ة ال وفقا  ذا العن

 ..حلحل021021زع داملطلع، صفحة زع داملطلع، صفحة   اري العأدياري العأدي

العنرص الا ا: يستند هذا املعيار ي حتديد التغري ا اصل ي جس  امل ني عليه العنرص الا ا: يستند هذا املعيار ي حتديد التغري ا اصل ي جس  امل ني عليه الثاين الثاين 

سه  ذا الإال الوصككف الذي يقدمه امل ني عليه نفسككه  ذا ال صف الذي يقدمه امل ني عليه نف رص ي إحدى تغيري، كان يدعي فقدان ال رصكك ي إحدى إال الو تغيري، كان يدعي فقدان ال 

س ، زجاسككك ،   عينيهعينيه صفحة ، صكككفحة 02220222زجا إذ ال إذ ال   وكذلك ظروة الزمان وامل ان التي حتيط به،وكذلك ظروة الزمان وامل ان التي حتيط به،  ،،حلحل0101، 

صابة اخلطأ،جرائ  اجلرح والرضككب واعطاء املواد الضككارة والقتل اخلطأ واإلصككابة اخلطأ، ضارة والقتل اخلطأ واإل رضب واعطاء املواد ال لقياس لقياس     معنمعن  جرائ  اجلرح وال
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وفقا  ذا العنرص يتحدد الركن املعنوي ي وفقا  ذا العنرص يتحدد الركن املعنوي ي ، ، امل ردةامل ردةاخلطأ اري العأدي وفقا للظروة العادية اخلطأ اري العأدي وفقا للظروة العادية 

 ..حلحل021021زع داملطلع، صفحة زع داملطلع، صفحة   جريأة اخلطأ اري العأديجريأة اخلطأ اري العأدي

سائط النقل املعروفة أن نقل املر  املعدي مثل ما يقع من الاككك ص املصكككاب للغري بوسكككائط النقل املعروفة  صاب للغري بو ا ص امل أن نقل املر  املعدي مثل ما يقع من ال

لدم أو اريه من الطرأل امل تلفة التي من خل ا يت  نقل الفريوس للأ ني لدم أو اريه من الطرأل امل تلفة التي من خل ا يت  نقل الفريوس للأ ني أو نقل اأو نقل ا  كألمسةكألمسة

ش ص أخر كالعاملا ي امل اع الط ي أو قد ي ون املصككاب وقد ي ون شكك ص أخر كالعاملا ي امل اع الط ي أو   قلقلعليه ،وهذا الناعليه ،وهذا النا صاب وقد ي ون  قد ي ون امل

  العزعالعزع  أش ا  ال يعألون ي امل اع الط ي كا لقا أو القابلة املأذونة أو املوظف ي مركزأش ا  ال يعألون ي امل اع الط ي كا لقا أو القابلة املأذونة أو املوظف ي مركز

هذا ويقع  هذا ويقع واريه  أخرون ، عدوىواريه  أخرون ، قل ال نا خلا ن ال عدوىالسكككلوإ ا قل ال نا خلا ن ال سلوإ ا نا  ال نافريوس كورو واريه من واريه من   فريوس كورو

صورة متعددة منها عندما مرا  ا خرى ي صكككورة متعددة منها عندم ا ص الذي يعل  يصكككدر الفعل من الاككك ص الذي يعل    ااا مرا  ا خرى ي  صدر الفعل من ال ي

سلوكا  سلك  سلوكا بحالته ويتعلط هذا ا مر ي هذه الصورة با ص املصاب أو اري املصاب وي سلك  بحالته ويتعلط هذا ا مر ي هذه الصورة با ص املصاب أو اري املصاب وي

زابوزيد، زابوزيد،   ون أن يقصد اإلرضارون أن يقصد اإلرضاريريده دون أن يريد النتائج املرتت ة عليه فهو إرادة الترصة بديريده دون أن يريد النتائج املرتت ة عليه فهو إرادة الترصة بد

صفحة 18881888 صفحة ،  سهل عليه ت ا حالته إذ ي في ، ، حلحل9191،  صاب الذي ي صدر الفعل من امل سهل عليه ت ا حالته إذ ي في وقد ي صاب الذي ي صدر الفعل من امل وقد ي

سهولة ت ا املالصككورة من صككور النقل اخلا ن لألمرا  بسككهولة ت ا امل  ههحتقط هذحتقط هذ صور النقل اخلا ن لألمرا  ب صورة من  صاب بالفريوس صككاب بالفريوس كككككككال

صحية فهو إذا مل ي ا حالته فإنه يعد مبحالته الصكككحية فهو إذا مل ي ا حالته فإنه يعد م سعه بالقدر ال ايومل ي ذع ما ي وسكككعه بالقدر ال اي  ل  ل  هأهأبحالته ال   ومل ي ذع ما ي و

 ص اهل حالته  ص اهل حالته ككوأيضا يقع هذا الفعل اخلا ن من شوأيضا يقع هذا الفعل اخلا ن من ش، ، حلحل1٣11٣1، صفحة ، صفحة 02210221زالااذيل د.، زالااذيل د.، 

املصاب بالعدوى لن املصاب بالعدوى لن   أأخطخطصحية وهذه ا الة تنط ط عىل ا التا السابقتا أعله إذ أن صحية وهذه ا الة تنط ط عىل ا التا السابقتا أعله إذ أن ككككككالال

ته  به إال إذا توافر علأه بحال ته يتيرسككك القوع  به إال إذا توافر علأه بحال رس القوع  بة بفريوس كام هو ا اع وكام هو ا اع وفل تقوم عليه فل تقوم عليه يتي بة بفريوس اصككككا صا ا

سات،كورونا او اريه من الفريوسككات، كجي اجهزة التنفجياسككتعامع نفككككككجي اجهزة التنفجيمن خلع من خلع   كورونا او اريه من الفريو ستعامع نف ،ول ن مل ت دو ،ول ن مل ت دو   ا

ملوثة ملوثة الذي نقل اليه كان الذي نقل اليه كان   اجهزة التنفجياجهزة التنفجيعليه أعرا  املر  بعد، كام أنه مل ي ن ياك ي أن عليه أعرا  املر  بعد، كام أنه مل ي ن ياك ي أن 

 . . حلحل1٣71٣7، صفحة ، صفحة 18881888زال حر، زال حر،     بحالته  بحالتهعلعلاملر  فهو ال ياملر  فهو ال ي    ااعرعرومل ت دو عليه أومل ت دو عليه أ

صعع أن تقرر أن انتقلت إال اريمها فإنه من الصكككعع أن تقرر أن   دوىدوىففي مثل هذه الظروة لو أن العففي مثل هذه الظروة لو أن الع انتقلت إال اريمها فإنه من ال

وال وال   ا  ا  ال ي خمطاال ي خمطا  وبالتايل فإنهوبالتايل فإنه  ع ا ر  واالنت اه وا ذر،ع ا ر  واالنت اه وا ذر،ككفاته واجفاته واج  بفريوس كورونابفريوس كورونااملصاب املصاب 

ضعة مسكككتولية عليه، وعىل أي حاع فإنه كل هذه ا االت وتقديراهتا ي مسكككألة واقع خاضكككعة  سألة واقع خا ستولية عليه، وعىل أي حاع فإنه كل هذه ا االت وتقديراهتا ي م م

 ..لسلطة املح أة التقديرية وقناعتها الوجدانية ت اعا الظروة وملبسات كل قضيةلسلطة املح أة التقديرية وقناعتها الوجدانية ت اعا الظروة وملبسات كل قضية

ل يأ ن مسألة اجلاين عن جريأة القتل أو اإلصابة اخلطأ ق ل حتقط ل يأ ن مسألة اجلاين عن جريأة القتل أو اإلصابة اخلطأ ق ل حتقط ، ف، فالنتي ة اجلرميةالنتي ة اجلرميةاما اما 

رضر ي ة واملتأثلة بأوت امل ني عليه أو أصكككابته برضكككر النتالنت صابته ب سديةجي سكككلمته اجلسكككديةيأيأي ة واملتأثلة بأوت امل ني عليه أو أ سلمته اجل سلمة، زسكككلمة،   جي  ز
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صفحة ، صككفحة 18901890 صابة فإنه يلزم لتحقط النتي ة ي جريأة القتل أو اإلصككابة ، ، حلحل8989،  ، أن يتولد ، أن يتولد اخلطأاخلطأفإنه يلزم لتحقط النتي ة ي جريأة القتل أو اإل

سلوإ اخلا ن لل اين رضر يتأثل ي عن السكككلوإ اخلا ن لل اين رضر يتأثل ي  للأ ني عليه للأ ني عليه حل حل كوروناكوروناقل هذا املر  املعديز قل هذا املر  املعديز ننعن ال

صابة املتكدة بوما يأ ن أن ترتتع عىل ذلك من حدون الوفاة أو اإلصككككابة املتكدة ب أو أو   فريوس كورونافريوس كوروناوما يأ ن أن ترتتع عىل ذلك من حدون الوفاة أو اإل

يه م قدرة للأ ني عل عدم ال يه مجمرد  قدرة للأ ني عل عدم ال ختاذ ن التنفجي ن التنفجي جمرد  نه ا ته ،إذ يتطلع م عد اكتاككككاة إصككككاب ختاذ ب نه ا ته ،إذ يتطلع م صاب ااة إ عد اكت ب

ضطراب نفيس وما  ضا من قلط وا صي ه أي ضطراب نفيس وما االحتيا ات اللزمة ملنع انتقاع العدوى وما قد ي ضا من قلط وا صي ه أي االحتيا ات اللزمة ملنع انتقاع العدوى وما قد ي

ا ل يسكك  ه له املر  من ماككاكل اجتامعية خطرية رعله عاجزا عن ممارسككة حياته العادية باكك ل  سة حياته العادية ب ااكل اجتامعية خطرية رعله عاجزا عن ممار س  ه له املر  من م ي

 . .   من االختلط مع اقرب الناس له من افراد عائلتهمن االختلط مع اقرب الناس له من افراد عائلته  يعي   يعي 

بالفريوس ومع ذلك وتط وتط  نه مصككككاب  يام شككك ص يعل  أ لذلك ق قا  بالفريوس ومع ذلك ي صاب  نه م ش ص يعل  أ يام  لذلك ق قا  يلمجي وخيتلط يلمجي وخيتلط ي

صادون أن يت ذ االحتيا ات اللزمة ملنع العدوى ورا  ذلك ال يصككككا  با خرينبا خرين امل ني امل ني   ببدون أن يت ذ االحتيا ات اللزمة ملنع العدوى ورا  ذلك ال ي

صابة اخلطأ ففي هذه ا الة ال يأ ن مسككككألة اجلاين حتع عن جريأة اإلصككككابة اخلطأ   عليه،عليه، سألة اجلاين حتع عن جريأة اإل يلزم عىل يلزم عىل   اذاذففي هذه ا الة ال يأ ن م

رصة رصة كككككض ذهع إال اعت ار هذا التض ذهع إال اعت ار هذا التكككككال أن ال عال أن ال عإإ  قل العدوى،قل العدوى،ننا قل حدون رضر يتأثل ي ا قل حدون رضر يتأثل ي 

حل، فلبد من أن حل، فلبد من أن كوروناكوروناترصفا خطرا يعر  حياة الناس إال خطر اإلصابة باملر  املعدي زترصفا خطرا يعر  حياة الناس إال خطر اإلصابة باملر  املعدي زكككك

صابة باملر  املعديعىل ذلك ب ريأة تعريض الغري خلطر اإلصككككابة باملر  املعدي  الفاعلالفاعليعاقع يعاقع  سل، زعسككككل،   عىل ذلك ب ريأة تعريض الغري خلطر اإل زع

 . . حلحل11٣11٣، صفحة ، صفحة 02110211

ن نلذا  ية كاا  دعودعولذا  عد قل ا مرا  امل أة ن ناوع جري ية كمل كككع العراقي أن يت عد قل ا مرا  امل أة ن ناوع جري نا مل ع العراقي أن يت نا فريوس كورو فريوس كورو

لة بنص خا  يعالج لة بنص خا  يعالج تتاإليدز أو التهاب ال  د الوبائي أو اريه من ا مرا  املعدية القااإليدز أو التهاب ال  د الوبائي أو اريه من ا مرا  املعدية القاوو

ا اب،   لطلطكل ما يتعكل ما يتع صأي  امل تأع وه  ال سة وا امة كوهنا ترضب ي  ا اب، هذه اجلريأة ا سا صأي  امل تأع وه  ال سة وا امة كوهنا ترضب ي  هذه اجلريأة ا سا

ما بالغا  ذه اجلريأة ملا حتأله من موت ل ل من يقع فيها من ما بالغا  ذه اجلريأة ملا حتأله من موت ل ل من يقع فيها من لذا البد من أن يويل امل ع اهتاملذا البد من أن يويل امل ع اهتام

سواء امل تأع، وحتديد العقوبة ا ازمة ل ل من تسككوع له نفسككه ارت اب مثل هذه اجلريأة سككواء  سه ارت اب مثل هذه اجلريأة  سوع له نف امل تأع، وحتديد العقوبة ا ازمة ل ل من ت

 أو عن  ريط اخلطأ مصابا كان اجلاين أم ش صا أخر.أو عن  ريط اخلطأ مصابا كان اجلاين أم ش صا أخر.  أديةأديةبطريقة عبطريقة ع

سعلقة السكككالال صابة ية ال ي في القيام جريأة القتل أو اإلصكككابة     علقة ال ااط أن يث ت وقوع ناكككاط   طأطأاخلاخلية ال ي في القيام جريأة القتل أو اإل أن يث ت وقوع ن

صاب أوخا ن من جانع اجلاين سكككواء كان املصكككاب أو سواء كان امل ااط موت اريه، وأن يرتتع عىل هذا الناكككاط موت   خا ن من جانع اجلاين  اريه، وأن يرتتع عىل هذا الن

رضر  صابته ب سان أو أ رضر ان صابته ب سان أو أ سلوإ اخلا ن يأيأان سلمته اجلسدية ،بل البد من أن ي ون با ال سلوإ اخلا ن جي  سلمته اجلسدية ،بل البد من أن ي ون با ال جي 

سوالنتي ة التي حدثت علقة سككك صور وقوع النتي ة اجلرمية و دون خطا واقع ، إذ ال يتصكككور وقوع النتي ة اجلرمية و دون خطا واقع   ية  يةوالنتي ة التي حدثت علقة  ، إذ ال يت

صاب امل ني ع إث ات أن السكككلوإ اخلا ن هو الذي أدى إال إحدان الرضكككر الذي أصكككاب امل ني ،وا،وا رضر الذي أ سلوإ اخلا ن هو الذي أدى إال إحدان ال ع إث ات أن ال
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ستديأة أو ازهاأل روح امل ني عليه،عليه والذي قد يصكككل إال إصكككابة امل ني عليه بعاهة مسكككتديأة أو ازهاأل روح امل ني عليه، صابة امل ني عليه بعاهة م صل إال إ   عليه والذي قد ي

ع ع   فلبد من أن ي ون الفعل أو النااط اخلا ن متصل بالقتل اخلطأ أو اإلصابة ،اتصاع السفلبد من أن ي ون الفعل أو النااط اخلا ن متصل بالقتل اخلطأ أو اإلصابة ،اتصاع الس

 . . حلحل122122، صفحة ، صفحة 02120212زنأور، زنأور،   عع  باملسباملس

  كوروناكوروناي جماع العدوى بفريوس ي جماع العدوى بفريوس   اخلطأاخلطألذا فإنه يلزم لقيام جريأة القتل اخلطأ أو اإلصابة لذا فإنه يلزم لقيام جريأة القتل اخلطأ أو اإلصابة 

سلوإ اخلا ن والنتي ة اإلجرامية طة السككك  ية با السكككلوإ اخلا ن والنتي ة اإلجرامية ابابي..الخ توفر ري..الخ توفر رئئأو التهاب ال  د الوباأو التهاب ال  د الوبا س  ية با ال طة ال

سلوإ اخلا ن هو الذفي ع إث ات أن السكككلوإ اخلا ن هو الذ سواء الرضكككر الذي  ط بامل ني عليه سكككواء   االاالي أدى ي أدى في ع إث ات أن ال رضر الذي  ط بامل ني عليه  ال

سات اليه ،دون أن تنتقل معه عوامل أخرى ي إحداثها قل الفريوسككككات اليه ،دون أن تنتقل معه عوامل أخرى ي إحداثها نناثل ي وفاته أو جمرد اثل ي وفاته أو جمرد  قل الفريو

   ..حلحل197197، صفحة ، صفحة 02210221زامحد، زامحد،   ةة هنا ي هذه ا الة ت ون مرتت ة عليه م ارش هنا ي هذه ا الة ت ون مرتت ة عليه م ارش

سهل ي بعض ا اال سهل ي بعض ا االوي ون من ال صابة أو وي ون من ال صاب امل ني عليه من إ رضر الذي أ صابة أو ت رد ال صاب امل ني عليه من إ رضر الذي أ ت رد ال

بالفريوس إال السكككلوإ اخلا ن الذي وقع من شككك ص معا ،وذلك كام هو ا اع  ش ص معا ،وذلك كام هو ا اع موت  سلوإ اخلا ن الذي وقع من  بالفريوس إال ال موت 

الغري انه مصاب فريوس الغري انه مصاب فريوس  تاف  تاف ييووكورونا كورونا تث ت إصابته بالفريوس تث ت إصابته بالفريوس   ذيذيالال  كاك صكاك صبالنس ة للبالنس ة لل

نا  نا كورو قاع ال  ع الغريع الغرياخاخيرتيرتووكورو مة ملنع انت يا ات اللز ختاذ االحت قاع الي ا مة ملنع انت يا ات اللز ختاذ االحت نا  عدوىعدوىي ا نافريوس كورو   فريوس كورو

صاببإصككاب    بعد علأهبعد علأه    اليهاليه ا ص الاكك ص   ة هذاة هذابإ سهل إال أن ليجي اليع ا االت يسككهل كورونا، كورونا،   بأر بأر ال إال أن ليجي اليع ا االت ي

ساوع وهو  ما هو أثر تعدد فيها رد الرضكككر يل سكككلوإ شككك ص معا بذاته مما يدفعنا إال تسكككاوع وهو  ما هو أثر تعدد  ش ص معا بذاته مما يدفعنا إال ت سلوإ  رضر يل  فيها رد ال

 ا س اب وتداخل العوامل التي أدت إال الرضر املتحقط عىل العلقة الس  ية ؟ ا س اب وتداخل العوامل التي أدت إال الرضر املتحقط عىل العلقة الس  ية ؟ 

س اب،ذلك ن د أن امل كككع العراقي قد أخذ بنظرية تعادع ا سككك اب،لإلجابة عىل لإلجابة عىل    ووفقا  اووفقا  ا  ذلك ن د أن امل ع العراقي قد أخذ بنظرية تعادع ا 

سيسككك سلوإ اخلا ن عن النتي ة التي وقعت إذا كان خطمرت ع السكككلوإ اخلا ن عن النتي ة التي وقعت إذا كان خطأع أع ي س ع املحرإ ه هو السككك ع املحرإ اامرت ع ال ه هو ال

ضت بطريط م ارش أو اري م ارش إال وفاة امل ني عليه أو ضت بطريط م ارش أو اري م ارش إال وفاة امل ني عليه أو ككككككللعوامل ا خرى املتنوعة التي أفللعوامل ا خرى املتنوعة التي أف

صابته بأي أذى،إصككابته بأي أذى، صلت النتي ة مامل نه لوال الفعل واالمتناع اخلا ن ملا حصككلت النتي ة مامل إذ يأ ن القوع بأإذ يأ ن القوع بأ  إ نه لوال الفعل واالمتناع اخلا ن ملا ح

ستقل عن خطي ن أحد العوامل املتدخلة مسكككتقل عن خط حل من قانون حل من قانون 0808زاملادة ززاملادة ز  لتحقيط النتي ةلتحقيط النتي ة  ا  ا  ه كافيه كافيااي ن أحد العوامل املتدخلة م

   ..العقوبات العراقيحلالعقوبات العراقيحل

ع ا س اب ع ا س اب عندما أخذ بنظرية تعادعندما أخذ بنظرية تعاد  ا  ا   د أن امل ع العراقي كان موفق د أن امل ع العراقي كان موفقما تقدم نما تقدم نمن خلع من خلع 

س ع لوحده كقاعدة عامة مع وجود اسككتثناء ي حاع كون السكك ع لوحده  ستثناء ي حاع كون ال كافيا   حدان النتي ة اجلرمية كافيا   حدان النتي ة اجلرمية كقاعدة عامة مع وجود ا

كصل با دور فل يسأع الفاعل ي هذه ا الة االعن الفعل الذي ارت  ه، نظرا  لككككصعوبة الفككككصل با دور  كصعوبة الف فل يسأع الفاعل ي هذه ا الة االعن الفعل الذي ارت  ه، نظرا  ل

كك، السيام كل من ساه  ي احدان الوفاة او االصابة والوقوة عىل العنرص االقكككوى ي ذلكككك، السيام  كوى ي ذل كل من ساه  ي احدان الوفاة او االصابة والوقوة عىل العنرص االق
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رضر او الوفاة من خلع نقل املر  اذا ما وجد اكثر من شككك ص كان خلطاه اثر بوقوع الرضكككر او الوفاة من خلع نقل املر   ش ص كان خلطاه اثر بوقوع ال اذا ما وجد اكثر من 

 املعدي فريوس كورونا.املعدي فريوس كورونا.

 الفرع الثاين

 الركن املعنوي )اخلطأ(

ه ،وحيأل هذا ا خري ه ،وحيأل هذا ا خري اتاتذذ  اخلطأاخلطأي ي   اخلطأاخلطأاإلصابة اإلصابة   وي ي جريأة القتل أووي ي جريأة القتل أوعنعنيتأثل الركن امليتأثل الركن امل

  هذا اخلطأ اريهذا اخلطأ اري  فعفعاجلنائي ي اجلرائ  العأدية، فإن ما أنتاجلنائي ي اجلرائ  العأدية، فإن ما أنتصد صد كككككفجي ا مهية التي حيألها القفجي ا مهية التي حيألها القكككككنن

مل مل   اخلطأاخلطأاث ات أن اث ات أن عند عند ة ة عأديعأدية ة جريأجريأتتحوع إال تتحوع إال   ة أوة أوديدية اري العأة اري العأريأريأاجلاجلمعه معه ت ت نتفنتفاا  العأديالعأدي

هذا ويقوم الركن املعنوي جلريأة القتل أو اإلصابة اخلطأ هذا ويقوم الركن املعنوي جلريأة القتل أو اإلصابة اخلطأ  ن اري عأدي وانام خطأ عأديا ،  ن اري عأدي وانام خطأ عأديا ، يي

  ته  عن القدر الذي يتطل ه القانون من ا يطة وا ذرته  عن القدر الذي يتطل ه القانون من ا يطة وا ذرنزوع املنزوع امل؛ االوع ؛ االوع عىل عنرصين أساساعىل عنرصين أساسا

صفحة ، صكككفحة 02270227ز ه، ز ه،  عدم توقع اجلاين حدون النتي ة اإلجرامية ز موت عدم توقع اجلاين حدون النتي ة اإلجرامية ز موت ، والثاين: ، والثاين: حلحل8181، 

امل ني عليه أو إصابته حل كاثر لفعله وعدم حيلولته دون حدوثها عىل الرا  من أن ذلك كان امل ني عليه أو إصابته حل كاثر لفعله وعدم حيلولته دون حدوثها عىل الرا  من أن ذلك كان 

ستطاعته أي اسكككتطاعته أ صابة ول ن اعتأد عىل احتياط اري كاة ومن واج ه، أو توقع املوت أو اإلصكككابة ول ن اعتأد عىل احتياط اري كاة ي ا ومن واج ه، أو توقع املوت أو اإل

 ..حلحل12٣12٣، صفحة ، صفحة 02180218زحسني، زحسني،   للحيلولة دون حدوثهاللحيلولة دون حدوثها

ارتط لتحقط هذا وال ياككرتط لتحقط  س ع دي، وذلك بسكك ع ععأن ي ون اجلاين عاملا بحأله املر  املأن ي ون اجلاين عاملا بحأله املر  امل  اخلطأاخلطأهذا وال ي دي، وذلك ب

صورة اإلمهاع وذلك باإلمهاع الواعي أو ي ي صككورة اإلمهاع وذلك باإلمهاع الواعي أو ددالعأالعأ  ارياري  طأطأالتطور الذي  رأ عىل ف رة اخلالتطور الذي  رأ عىل ف رة اخل ي ي 

صفحة ، صكككفحة 18881888زحمأد، زحمأد،   اري الواعياري الواعي مما يعني ذلك أن اخلطأ اري العأدي متحقط ي مما يعني ذلك أن اخلطأ اري العأدي متحقط ي   ،،حلحل1٣21٣2، 

رص ي اختاذ االحتيا ات ا الة ا وال أي أنه كان عاملا بإصككككابته بأر  معدي إال أنه قرصككك ي اختاذ االحتيا ات  صابته بأر  معدي إال أنه ق ا الة ا وال أي أنه كان عاملا بإ

صابة أواريه من اإلصككابة التي قد تتدي إال اإلصككابة أواللزمة لوقاية اللزمة لوقاية  صابة التي قد تتدي إال اإل املوت، ويقع اخلطأ كذلك لو املوت، ويقع اخلطأ كذلك لو   اريه من اإل

كان من ا شككك ا  ا كثر  ته الصكككحية متع  حال ش ا  ا كثر كان املته  اهل  كان من ا  صحية متع  ته ال حال ضهتعرضككككهكان املته  اهل  بة   تعر بة لإلصككككا صا لإل

كأن ي ون بككالفريوسككككات ، كككأن ي ون  سات ،  ا ص المجيالاككك ص المجيبالفريو اارإ آخرين ي أكثر من شككك ص أو ياككككارإ آخرين ي   ال ش ص أو ي أكثر من 

يلحل، تدخازاالراك يلحل،ال تدخازاالراك لك  ال لكورا  ذ عد  ورا  ذ عدال يت ا خيالط   ال يت ا خيالط بل  ون أن يت ذ اإلجراءات ون أن يت ذ اإلجراءات آخرين دآخرين دبل 

مما يعني ذلك أن الا ص العادي مما يعني ذلك أن الا ص العادي   ،،لألخرينلألخرينكورونا كورونا االحتيا ية اللزمة ملنع انتقاع العدوى االحتيا ية اللزمة ملنع انتقاع العدوى 

إذا ما وجد نفجي ظروة اجلاين لوجع عليه أن يعل  بحالته املرضية وأن من شأن سلوكه أن إذا ما وجد نفجي ظروة اجلاين لوجع عليه أن يعل  بحالته املرضية وأن من شأن سلوكه أن 

صابة الغري بفريوس يتدي إال إصككابة الغري بفريوس  سات التي ربام تتدي إأو اريه من الفريوسككات التي ربام تتدي إ  كوروناكورونايتدي إال إ ساس ال املسككاس أو اريه من الفريو ال امل
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حتع حتع ا  ا  ب سد امل ني عليه با ذى أو قد تصل إال ازهاأل روح امل ني عليه ، فاجلاين يعد خمطاب سد امل ني عليه با ذى أو قد تصل إال ازهاأل روح امل ني عليه ، فاجلاين يعد خمطا

 وان كان نفسه مل يعل  ب ل هذه ا قائط .وان كان نفسه مل يعل  ب ل هذه ا قائط .

 املطلب الثاين

 غري عمدي صور اخلطأ

صور حل من قانون العقوبات صكككور 11--111111حددت املادة زحددت املادة ز ستولية عن التي تقوم ها املسكككتولية عن   اخلطأاخلطأحل من قانون العقوبات  التي تقوم ها امل

صور ص أن امل ككع حاوع حرصكك صككور كككككككومن قراءة ا لفاظ التي وردت ي النومن قراءة ا لفاظ التي وردت ي الن  د,د,القتل اري العأالقتل اري العأ رص  ص أن امل ع حاوع ح

وي في لقيام املستولية عن اخلطأ اري ألعأدي أن تتحقط وي في لقيام املستولية عن اخلطأ اري ألعأدي أن تتحقط ، ، اخلطأ, وقد أحاط فعل هذه الصوراخلطأ, وقد أحاط فعل هذه الصور

صور التي ورد ذكرها ي النص ,ف ل صورة منها تعد خطأ قائام بذاته يرتع صور التي ورد ذكرها ي النص ,ف ل صورة منها تعد خطأ قائام بذاته يرتع ككككأي صورة من الأي صورة من ال

صور اخل سنقوم ب حد  ستولية و صور اخلامل سنقوم ب حد  ستولية و سي  هذا املطلع عىل اربع فروع، االوعطأ طأ امل سي  هذا املطلع عىل اربع فروع، االوع؛بق ، ، اإلمهاعاإلمهاع  ؛بق

عدم مراعاة القوانا وا نظأة عدم مراعاة القوانا وا نظأة   وث  الرابعوث  الرابععدم االحتياط والتحرز عدم االحتياط والتحرز   ،والثالد،والثالد  الرعونةالرعونةوالثاين والثاين 

 ..وا وامروا وامر

 الفرع االول

 اإلمهال

مل تورد الت يعات اجلنائية تعريف ي نصوصها يتناوع اإلمهاع، وإنام اكتفت بالنص عليه مل تورد الت يعات اجلنائية تعريف ي نصوصها يتناوع اإلمهاع، وإنام اكتفت بالنص عليه 

صور كأحد صكككور  ضع مهأة وضكككع تعريف له الفقه القانوين كي اتهد ويضكككع   بذلكبذلكتاركه تاركه   اخلطأاخلطأكأحد  ضع تعريف له الفقه القانوين كي اتهد وي مهأة و

صة به ،وبالفعل أتعريفات خاصكككة به ،وبالفعل أ دلوع دلوع الفقه عىل عاتقه هذه املهأة من أجل حتديد هذا املالفقه عىل عاتقه هذه املهأة من أجل حتديد هذا امل  خذخذتعريفات خا

قه،، جانع من الف قهفعرة  جانع من الف نه  فعرة  نهبا سل ي ينطوي عىل القعود عن م ارشة عأل إاايب ز موقف سكككل ي ينطوي عىل القعود عن م ارشة عأل إاايب با ز موقف 

ضه واج ات ا يطة وا ذر، تعرضكككه واج ات ا يطة وا ذر،  زفرال، زفرال،    ذلك ما وقعت النتي ة اإلجراميةحل ذلك ما وقعت النتي ة اإلجراميةحلينينلو أت ع اجلالو أت ع اجلاففتعر

صفحة ، صكككفحة 02120212 ضيه  ل اجلاين عن اختاذ ما يقتضكككيه ننحالة ما إذا أحالة ما إذا أ  ""، وقيل كذلك بأنه، وقيل كذلك بأنهحلحل112112،   ل اجلاين عن اختاذ ما يقت

رص ر والت رصككك ذذطة وا طة وا واجع ا يواجع ا ي ضارةلتفادي حصكككوع النتائج الضكككارةر والت  صوع النتائج ال صفحة زع داملطلع، صكككفحة   ""لتفادي ح زع داملطلع، 

 ..حلحل02٣02٣

سل ي يت اهل فيها اجلاين  ده ع ارة عن موقف سكككل ي يت اهل فيها اجلاين نناإلمهاع اإلمهاع   ملعنعملعنعمما تقدم من تعاريف مما تقدم من تعاريف   ده ع ارة عن موقف 

واملتأثل واملتأثل م اختاذه العناية اللزمة التي رنع الوقوع ي املحظور م اختاذه العناية اللزمة التي رنع الوقوع ي املحظور عدعدوو، ، واج ات ا يطة وا ذرواج ات ا يطة وا ذر

ضارة ضارةبحصوع النتي ة ال س ع جلريأة نقل فريوس وهذا وهذا ، ، بحصوع النتي ة ال س ع امهاع اجلاين او امل س ع جلريأة نقل فريوس اجلريأة ب س ع امهاع اجلاين او امل اجلريأة ب

صة كورونا واريه من فريوسككات واالمرا  املعدية عند امهاع الط يع تعقي  االدوات اخلاصككة  سات واالمرا  املعدية عند امهاع الط يع تعقي  االدوات اخلا كورونا واريه من فريو
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صل بعدم  ي فحص املرىض وكذلك االمهاع ا اصككل بعدم   ستعقي  أجهزة اسككيل ال ىل التي تعد سككي فحص املرىض وكذلك االمهاع ا ا سيل ال ىل التي تعد      ا    ا  تعقي  أجهزة ا

س ع اإلمهاع ا مور رضورية كلها تسكاعد عىل نقل ا مرا  املعدية، بسك ع اإلمهاع ا مور رضورية للغري للغري وى وى نقل العدنقل العدبب ساعد عىل نقل ا مرا  املعدية، ب كلها ت

 واختاذ العناية اللزمة ملنع وقوع مثل ه ذا جرائ  بدون قصد جرمي نارة عن خطأ. واختاذ العناية اللزمة ملنع وقوع مثل ه ذا جرائ  بدون قصد جرمي نارة عن خطأ. 

 الفرع الثاين

 الرعونة

سوء التقدير وتتحقط الرعونة ي الغالع باإلقدام عىل عأل تعني الرعونة الطيش أو سكككوء التقدير وتتحقط الرعونة ي الغالع باإلقدام عىل عأل  تعني الرعونة الطيش أو 

شاة عن م ارشتهاملهارة ال افية للقيام به ورنع ا خطار الناشكككاة عن م ارشتهدون توافر دون توافر  ، ، 02120212زفرال، زفرال،   املهارة ال افية للقيام به ورنع ا خطار النا

صور الرعونة يقع برتإ ،إال أن أالع صككور الرعونة يقع   ة بفعل إاايب أوة بفعل إاايب أونن، هذا وتتحقط الرعو، هذا وتتحقط الرعوحلحل111111صفحة صككفحة  برتإ ،إال أن أالع 

سط قواعد م ارشته وتوبفعل إاايب دون التزام املقومات ا سككاسككية له التي ت سككط قواعد م ارشته وتو سية له التي ت  سا ضح م اد  ضككح م اد  بفعل إاايب دون التزام املقومات ا 

صفحة 02220222زاملحسن د.، زاملحسن د.،   ا مان عند القيام به ومن ث  تفادي ا رضار الناالة عن إتيانها مان عند القيام به ومن ث  تفادي ا رضار الناالة عن إتيانه صفحة ،   ،

رص بالنتي ة اري امل وعة ، فاجلاين ا رعن هو الذي يقوم بسككلوإ إاايب دون أن يت رصكك بالنتي ة اري امل ككوعة حلحل101101 سلوإ إاايب دون أن يت  ، فاجلاين ا رعن هو الذي يقوم ب

سلوكه،يتدي إليها سكككلوكه،  التي قدالتي قد ي ظروة واقعة كان اع عليه اإلملام ي ظروة واقعة كان اع عليه اإلملام   فالفاعل اهل أو يغلطفالفاعل اهل أو يغلط  يتدي إليها 

 . . حلحل121121، صفحة ، صفحة 18771877زع دالستار، زع دالستار،   رربالعل  الرضوري للحيلولة دون وقوع الرضبالعل  الرضوري للحيلولة دون وقوع الرض

اا ا حمفوة با خطار دون أن يتوقع أو ينت هلذا فإن الرعونة يراد ها أن يأيت اجلاين ناككككا ا حمفوة با خطار دون أن يتوقع أو ينت ه   ،،لذا فإن الرعونة يراد ها أن يأيت اجلاين ن

سوة  ضارة التي  سوة إال النتائج ال ضارة التي  صفحة   تنتج عنهتنتج عنهإال النتائج ال صفحة زع داملطلع،  ي جماع بحثا ي جماع بحثا وكذلك وكذلك   ،،حلحل02٣02٣زع داملطلع، 

التهاب ال  د الوبائي التهاب ال  د الوبائي   أوأوفريوس كورونا، فريوس كورونا، يأ ن أن ت ون الرعونة س  ا ي وقوع جريأة نقل يأ ن أن ت ون الرعونة س  ا ي وقوع جريأة نقل 

ساتالفريوسككككاتاريه من اريه من   أوأو غري، كالط يع الذي ارح زميله بأداة ملوثة أثناء قيامه بإجراء غري، كالط يع الذي ارح زميله بأداة ملوثة أثناء قيامه بإجراء لللل  الفريو

صابا بأر  راحية  حد املرىض املصككككابا بأر  عألية جعألية ج سات أو اريه من الفريوسككككات كورونا كورونا   فريوسفريوسراحية  حد املرىض امل أو اريه من الفريو

 القاتلة.القاتلة.

 الفرع الثالث

 عدم االحتياط والتحرز

قد ترتتع عىل  قد توقع ا خطار التي  كان اجلاين  ياط والتحرز إذا  عدم االحت قد ترتتع عىل ويتحقط  قد توقع ا خطار التي  كان اجلاين  ياط والتحرز إذا  عدم االحت ويتحقط 

نه مىضككك عىل عأل ىض عىل عألعأله إال أ نه م هذه   ههعأله إال أ لدرء  قدر اللزم  بال ية  ئل الوقائ لدرء هذه دون ان يت ذ الوسككككا قدر اللزم  بال ية  ئل الوقائ سا دون ان يت ذ الو

سلوإ  وتليوتلياالخطار، االخطار،  اأ عن هذا ال ضارة التي يأ ن ان تن سلوإاالثار ال اأ عن هذا ال ضارة التي يأ ن ان تن صفحة     االثار ال صفحة زع داملطلع،  زع داملطلع، 

 ..حلحل02٣02٣
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سلوإ االاايب زالقيام بالفعلحل عىل ع جي ان عدم االحتياط والتحرز يأخذ صكككورة السكككلوإ االاايب زالقيام بالفعلحل عىل ع جي  صورة ال ان عدم االحتياط والتحرز يأخذ 

صفحة 18981898زمرإل، زمرإل،   االمهاعاالمهاع صفحة ،  يتحقط بقيام اجلاين باإلقدام عىل عأل كان اع يتحقط بقيام اجلاين باإلقدام عىل عأل كان اع ، اذ ، اذ حلحل110110، 

ناعززعىل الع جي عىل الع جي  ناعاالمت يه أوحل حل االمت فاة امل ني عل لة دون و نه للحيلو يه أوع فاة امل ني عل لة دون و نه للحيلو ته  ع تهإصككككاب صاب ، ، 02120212زفرال، زفرال،   إ

ش صمثاع ذلك شككك ص  ،،حلحل110110صفحة صكككفحة  رسعة يقود سكككيارة برسكككعة   مثاع ذلك  سيارة ب تزيد عن ا دود املقررة قانونا ي تزيد عن ا دود املقررة قانونا ي يقود 

 ..حلحل02٣02٣زع داملطلع، صفحة زع داملطلع، صفحة   شارع مزدح  مما تس ع ي قتل أحد املارة شارع مزدح  مما تس ع ي قتل أحد املارة 

سيلة املوال أمهية الوسكككيلة امل   صابة،لوفاة أو اإلصكككابة،للة ة حدثحدثوال أمهية الو صابة الظاهرة عىل شككك ل اإلصكككابة الظاهرة عىل   ذذفقد تأخفقد تأخ  لوفاة أو اإل ش ل اإل

نتي ة إعطاء مواد ضارة أو نقل مر  نتي ة إعطاء مواد ضارة أو نقل مر  كام قد ت ون كام قد ت ون   جس  امل ني عليه أو اإلصابة الداخلية،جس  امل ني عليه أو اإلصابة الداخلية،

معدي، وهذا اخلصو  أصدرت حم أة فرنسية ح   بإدانة الوالدين عن إصابة خطا  هنام معدي، وهذا اخلصو  أصدرت حم أة فرنسية ح   بإدانة الوالدين عن إصابة خطا  هنام 

عدي ويتوقعان أنه قد ينقله عدي ويتوقعان أنه قد ينقله عدا بابنهام إال مرضعه ومها يعلامن أنه مصاب بأر  الزهري املعدا بابنهام إال مرضعه ومها يعلامن أنه مصاب بأر  الزهري امل

   ..حلحل2121، صفحة ، صفحة 18811881، ، زالصغريزالصغري  اليها وهو ما حدن فعلاليها وهو ما حدن فعل

سنة لسكككنة 111111من قانون العقوبات العراقي رق  من قانون العقوبات العراقي رق    ٣1٣1زاملادة زاملادة   عدم االنت اهعدم االنت اه راد راد يياملعدعحلاملعدعحل18281828ل

سل ي كاإلمهاع به عدم القيام بام ين غي القيام به لتفادي النتائج الضككارة، إذ أنه يت  بسككلوإ سككل ي كاإلمهاع  سلوإ  ضارة، إذ أنه يت  ب به عدم القيام بام ين غي القيام به لتفادي النتائج ال

ضارةوتن   عنه نتي ة ضككارة صفحة ، صككفحة 02120212زا يتي، زا يتي،   وتن   عنه نتي ة  سك م ط ، كالط يع الذي يأسككك م ككط حلحل092092،  ، كالط يع الذي يأ

ارتكه ملون بفريوس معدي بصككورة اري صككحيحة ويصككيع زميل له أثناء القيام بعألية ماككرتكه  صيع زميل له أثناء القيام بعألية م صحيحة وي صورة اري  ملون بفريوس معدي ب

 ملريض مصاب بأر  معدي ملريض مصاب بأر  معدي 

اابه حالة عدم االنت اه مع حالة عدم االحتياط،هذا وتتاككككابه حالة عدم االنت اه مع حالة عدم االحتياط، إال أهنا ختتلف ا وال تتأثل إال أهنا ختتلف ا وال تتأثل   هذا وتت

 دون مراعاة ما اع  دون مراعاة ما اع ينينبينام الثانية تتأثل بعأل إاايب يأيض فيه اجلابينام الثانية تتأثل بعأل إاايب يأيض فيه اجلا  ،،ا  ا  سل يسل ي  موقفا  موقفا  ين ين اجلااجلا  باختاذباختاذ

ساليع الوقايةاختاذه من أسكككاليع الوقاية صفحة زع داملطلع، صكككفحة   اختاذه من أ   وهو ما عربت عنه حم أة التأييزوهو ما عربت عنه حم أة التأييز، ، حلحل021021زع داملطلع، 

ياط  ا  ا  ايزايز  حلحلالواعيالواعي  زباخلطأ اريزباخلطأ اري ياطله اخلطأ الواعي ي صكككورة عدم االحت صورة عدم االحت زجمأوعة ا ح ام، زجمأوعة ا ح ام،   له اخلطأ الواعي ي 

 ..حلحل18911891

 الفرع الرابع

 عدم مراعاة القوانني واألنظمة واألوامر

صادرة من الدولة وتتحقط هذه الصكككورة إذا مل يطابط سكككلوإ اجلاين قواعد السكككلوإ الصكككادرة من الدولة  سلوإ ال سلوإ اجلاين قواعد ال صورة إذا مل يطابط  وتتحقط هذه ال

ستهدة توخي النتائج اوخاصكككة القواعد التي تسكككتهدة توخي النتائج ا صة القواعد التي ت ستعأل امل ع عإلجرامية، وقد اسكككتعأل امل كككع عوخا ارة ارة   إلجرامية، وقد ا

صفحة ، صكككفحة 18971897زجعفر، زجعفر،   القوانا وا نظأة وا وامر وي دوع أخرى اللوائح والقراراتالقوانا وا نظأة وا وامر وي دوع أخرى اللوائح والقرارات  ،
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هذا وقد تقع هذه امل الفة باإلقدام عىل عأل كان اع وفقا  ذه القواعد االمتناع هذا وقد تقع هذه امل الفة باإلقدام عىل عأل كان اع وفقا  ذه القواعد االمتناع ، ، حلحل10٣10٣

صابته وقد تتحقط عىل الع جي باالمتناع عن عأل عليه أو إصكككابته وقد تتحقط عىل الع جي باالمتناع عن عأل   عنه للحيلولة دون وفاة امل نيعنه للحيلولة دون وفاة امل ني عليه أو إ

ضا اإلقدام عليه للحيلولة دون حدون الوفاة أوكان اع وفقا  ذه القواعد أيضككككا اإلقدام عليه للحيلولة دون حدون الوفاة أو صابة اإلصككككابة   كان اع وفقا  ذه القواعد أي اإل

 ..حلحل11٣11٣، صفحة ، صفحة 02120212زفرال، زفرال،   بالرضربالرضر

صورة ممما تقدم ن د ان نقل فريوس كورونا بأ ن ان يقع هذه الصكككورة م صور اجلرائ  اري ن صكككور اجلرائ  اري مما تقدم ن د ان نقل فريوس كورونا بأ ن ان يقع هذه ال ن 

صاب الذي يعل  بأنه حامل لفريوس املرت  ة ي هذا امل اع، فاملصككككاب الذي يعل  بأنه حامل لفريوس عأدية عأدية  وال يقوم وال يقوم   كوروناكورونااملرت  ة ي هذا امل اع، فامل

صابة بالعدوى، وي ون ذلك نارا اإلجراءات االحتيا ية اللزمة لوقاية اريه من اإلصكككابة بالعدوى، وي ون ذلك نارا   باختاذباختاذ اإلجراءات االحتيا ية اللزمة لوقاية اريه من اإل

سة الغريمع ا خرين أو قام مع ا خرين أو قام   الف الف عرب عرب   جهاز االوكس اجهاز االوكس اعن عدم امل االة كان يتعا ع عن عدم امل االة كان يتعا ع  سة الغريبألم   بألم

ش ص دون اختاذ االحتيا ات ال افية ملنع انتقاع العدوى، أو قد ي ون االنتقاع بواسكككطة شككك ص  سطة  دون اختاذ االحتيا ات ال افية ملنع انتقاع العدوى، أو قد ي ون االنتقاع بوا

صحاب املهن ا خرى عندما حتت  عليه  املصكككاب كالط يع أو اجلراح أو املأر  وأصكككحاب املهن ا خرى عندما حتت  عليه    ارياري صاب كالط يع أو اجلراح أو املأر  وأ امل

قواعد وأصوع املهنة إت اع تعليامت وقواعد معينة حتوع دون نقل العدوى للغري، كام ي حالة قواعد وأصوع املهنة إت اع تعليامت وقواعد معينة حتوع دون نقل العدوى للغري، كام ي حالة 

ية وحقن ملواا ية وحقن ملوسكككت دام أدوات      ت رارت رارة واري معقأة خمالفة بذلك ا نظأة التي حتظر ة واري معقأة خمالفة بذلك ا نظأة التي حتظر ثثست دام أدوات   

ستعام ااسككتعامع ا دوات أو تتطلع رضورة تعقيأها ق ل اسككتعام ا ستعامع ا دوات أو تتطلع رضورة تعقيأها ق ل ا ااذيل د.، زالاككاذيل د.،   ا صفحة ، صككفحة 02210221زال  ،

 ..حلحل1٣21٣2

قدم ممكا تقكدم  قل اري الع كد أن النقكل اري العننمما ت ية دي لألمرا  املعكديكة أأك د أن الن عد ناونكافريوس كورفريوس كوردي لألمرا  امل اريه من اريه من   أوأو  و

وره ي هذه الصور التي حرصها امل ع اجلنائي، وبالتايل ي ون وره ي هذه الصور التي حرصها امل ع اجلنائي، وبالتايل ي ون ذذجج  ددا مرا  ا خرى ،اا مرا  ا خرى ،ا

ستولية جناجلاين أو امل طن مسككتوع مسككتولية جن ستوع م صابة أو اإلصككابة   اخلطأاخلطأعن جريأة القتل عن جريأة القتل   ائيةائيةاجلاين أو امل طن م بنقل بنقل   اخلطأاخلطأأو اإل

دي ، بغض النظر عن اجلاين سواء كان املصاب بالفريوس أو اريه من ا ش ا  دي ، بغض النظر عن اجلاين سواء كان املصاب بالفريوس أو اريه من ا ش ا  ععاملر  املاملر  امل

ضاء تسككك ع عن  ريط اخلطأ بنقل املر  للغري وذلك عن  ريط نقل الدم أو زراعة ا عضكككاء يي س ع عن  ريط اخلطأ بنقل املر  للغري وذلك عن  ريط نقل الدم أو زراعة ا ع ت

س ع ي نقل العدوى للغري ال  كككية أو اريه من ا االت التي ت ون سككك ع ي نقل العدوى للغري  ففي هذه ا االت ففي هذه ا االت ،،ال  ية أو اريه من ا االت التي ت ون 

صورة اخلطأ الواعي أوحتقط صكككورة اخلطأ الواعي أو سلوكه املقدم عليه فيه اخلطأ مع التوقع وفيه توقع اجلاين أن سكككلوكه املقدم عليه فيه   حتقط  اخلطأ مع التوقع وفيه توقع اجلاين أن 

ى بحط امل ني عليه ي سلمة جسأه أو ربام قد تصل إال املوت وال يت ذ ى بحط امل ني عليه ي سلمة جسأه أو ربام قد تصل إال املوت وال يت ذ احتاملية إيقاع ا ذاحتاملية إيقاع ا ذ

 جرائ  .جرائ  .  ذاذااإلجراءات ال فيلة بت نع مثل ه اإلجراءات ال فيلة بت نع مثل ه 
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 الثاين املطلب

 أركان جريمة القتل واإلصابة اخلطأ بنقل املرض املعدي

إال أهنام خيتلفان إال أهنام خيتلفان   تتفط جريأتي القتل اخلطأ واإلصابة اخلطأ ي أالع العنا  امل ونة  ام،تتفط جريأتي القتل اخلطأ واإلصابة اخلطأ ي أالع العنا  امل ونة  ام،

  اخلطأاخلطأي النتي ة اجلرمية اذ يرتتع عىل السلوإ اإلجرامي الصادر من اجلاين ي جريأة القتل ي النتي ة اجلرمية اذ يرتتع عىل السلوإ اإلجرامي الصادر من اجلاين ي جريأة القتل 

ت ون النتي ة هي الرضر الذي يأجي سلمة ت ون النتي ة هي الرضر الذي يأجي سلمة   اخلطأاخلطأأما ي جريأة اإلصابة أما ي جريأة اإلصابة   موت امل ني عليه،موت امل ني عليه،

حلمن قانون حلمن قانون 112112،،111111زاملوادززاملوادز  ع العراقيع العراقييي  لتلتاابيان االركان ي بيان االركان ي   جس  امل ني عليه بالرضر،جس  امل ني عليه بالرضر،

بات العراقي ، العقوبككات العراقي ،  نةوكككذلككك القوانا املقككارنككة  ،،حلحل18281828العقو قار لك القوانا امل كذ قانون حل من قككانون 0٣90٣9،،001001زاملوادززاملوادز  و حل من 

لك ينظر املواد ز كذ فذ، و نا بات املرصكككي ال لك ينظر املواد زالعقو كذ فذ، و نا رصي ال بات امل بات 000000،،001001،،1818العقو قانون العقو بات حل من  قانون العقو حل من 

 ..الفرنيس اجلديدحلالفرنيس اجلديدحل

ضح أن اليعمما تقدم يوضكككح أن اليع صادرة هذه ا فعاع اجلرمية الصكككادرة من اجلاين والتي ت ون صكككادرة   مما تقدم يو صادرة من اجلاين والتي ت ون  هذه ا فعاع اجلرمية ال

س ع الرعونة أو عدم اختاذ االحتيا ات اللزمة كل هذه لعدم االنت اه أو اإلمهاع أو أحيانا بسكك ع الرعونة أو عدم اختاذ االحتيا ات اللزمة كل هذه  لعدم االنت اه أو اإلمهاع أو أحيانا ب

رص ا ساإل للركن رص ا ساإل للركن ككككككننككككككالصور جمتأعة أو منفردة ت ون السلوإ اإلجرامي والذي يعد العالصور جمتأعة أو منفردة ت ون السلوإ اإلجرامي والذي يعد الع

صابة اخلطااملادي جلرائ  القتل أو اإلصككابة اخلطا سلوإ إال نتي ة إجرامية ء والتي اال ا ما يتدي هذا السككلوإ إال نتي ة إجرامية املادي جلرائ  القتل أو اإل ء والتي اال ا ما يتدي هذا ال

صل إال تتأثل بنقل العدوى والتي تنتهي أما إال رضر بسكككلمة جسكككي  امل ني عليه أو قد تصكككل إال  سي  امل ني عليه أو قد ت سلمة ج تتأثل بنقل العدوى والتي تنتهي أما إال رضر ب

 للغري. للغري.   فريوس كورونافريوس كورونا  عدوىعدوىازهاأل روحه كام هو ا اع عليه بنقل ازهاأل روحه كام هو ا اع عليه بنقل 
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 اخلامتة )االستنتاجات والتوصيات(

 أوال: االستنتاجات: أوال: االستنتاجات: 

حل من أخطر ما يواجه االنسان اليوم ي حياته كوهنا حل من أخطر ما يواجه االنسان اليوم ي حياته كوهنا فريوس كورونافريوس كورونااملعدية زاملعدية ز  تعد ا مرا تعد ا مرا 

سان،اجي ا ط ي ا ياة أو ا ط ي سكككلمة اجلسككك  ومها أه  حقوأل االنسكككان، س  ومها أه  حقوأل االن سلمة اجل ضافة إال أن باإلضكككافة إال أن   اجي ا ط ي ا ياة أو ا ط ي  باإل

ضه تتأخر خطورته ت أن ي أعة انتاككككاره وسكككهولة انتقاله وكذلك أيته إذ أن اعراضككككه تتأخر  سهولة انتقاله وكذلك أيته إذ أن اعرا ااره و خطورته ت أن ي أعة انت

صل إال بالظهور تصكل إال  صاب إلصكابة ويتدي ي أالع ا االت إال موت من يصكاب من تاريخ امن تاريخ ا  حلحل1111ززبالظهور ت صابة ويتدي ي أالع ا االت إال موت من ي إل

 به بس ع عدم اكتااة الدواء.به بس ع عدم اكتااة الدواء.

زفريوس كوروناحل زفريوس كوروناحل اختلة الت ييفات القضائية ب صو  جريأة نقل ا مرا  املعدية اختلة الت ييفات القضائية ب صو  جريأة نقل ا مرا  املعدية 

االختلة ي االختلة ي هذا هذا أن أن ، و، ومنه  من اعتربها جريأة قتل عأد أوخطا استنادا إال القصد اجلرميمنه  من اعتربها جريأة قتل عأد أوخطا استنادا إال القصد اجلرمي

عدم  ية يرجع ل نائ فات اجل عدم الت يي ية يرجع ل نائ فات اجل عدوى للغري واعتامد الت يي قل ال خلا  بت ري  ن عدوى للغري واعتامد وجود النص ا قل ال خلا  بت ري  ن وجود النص ا

صو  العامة هذه يتدي إال املحاك  عىل النصكككو  العامة فقط وبالتايل فإن اختلة النصكككو  العامة هذه يتدي إال  صو  العامة فقط وبالتايل فإن اختلة الن املحاك  عىل الن

 ..االختلة ي الت ييفات اجلنائية جلريأة نقل ا مرا  املعدية للغرياالختلة ي الت ييفات اجلنائية جلريأة نقل ا مرا  املعدية للغري

أة واملتأثل بنقل أة واملتأثل بنقل عدم إم انية تط يط السلوإ اإلجرامي الذي يقوم به اجلاين ي هذه اجلريعدم إم انية تط يط السلوإ اإلجرامي الذي يقوم به اجلاين ي هذه اجلري

صو  القانونية املوجودة ي قانون العقوبات العراقي،  ن عىل النصككو  القانونية املوجودة ي قانون العقوبات العراقي،  ن   للغري،للغري،  كوروناكورونا  الفريوسالفريوس عىل الن

نصو  هذه القوانا تتحدن عن جريأة ن  مر  أو وباء خطري ومل تتحدن عن جريأة نصو  هذه القوانا تتحدن عن جريأة ن  مر  أو وباء خطري ومل تتحدن عن جريأة 

   ..٣28٣28وو٣29٣29نقل الفريوس بالتحديد كام هو ا اع ي املوادنقل الفريوس بالتحديد كام هو ا اع ي املواد

لنقل العدوى للغري عأدأ ظهرت عدة ت ييفات منها لنقل العدوى للغري عأدأ ظهرت عدة ت ييفات منها   ب صو  حتديد املستولية اجلنائيةب صو  حتديد املستولية اجلنائية

ستولية ترتقي جلريأة القتل العأد، إال أن حتديد هذه املسكككتولية كورونا كورونا عألية نقل الفريوس عألية نقل الفريوس تعد تعد  ترتقي جلريأة القتل العأد، إال أن حتديد هذه امل

صابة والنتي ة واملتأثلة بوفاة امل ني عليه من تظهر أمامها ماككك لة املدة الزمنية ما با اإلصكككابة والنتي ة واملتأثلة بوفاة امل ني عليه من  ا لة املدة الزمنية ما با اإل تظهر أمامها م

صور وقوع جريأة نقل العدوى للغري باملأ ن تصككور وقوع جريأة نقل العدوى للغري ب صور إحدى صككور املأ ن ت التي نص عليها القانون التي نص عليها القانون   اخلطأاخلطأإحدى 

س ة اجلاين عن جريأة بل أكثر من ذلك فإنه اد جذوره ي هذه الصكككور، وبالتايل يأ ن حماسككك ة اجلاين عن جريأة  صور، وبالتايل يأ ن حما بل أكثر من ذلك فإنه اد جذوره ي هذه ال

قل العدوى ز  القتل أوالقتل أو أة اإليذاء اخلطأ بن قل العدوى زجري أة اإليذاء اخلطأ بن سات وبغض حل من الفريوسككككات وبغض   فريوس كورونافريوس كوروناجري حل من الفريو

وى للغري بطريط وى للغري بطريط النظر عن اجلاين سواء كان املصاب نفسه أو ش ص آخر يتس ع بنقل العدالنظر عن اجلاين سواء كان املصاب نفسه أو ش ص آخر يتس ع بنقل العد

 اخلطأ اري العأدي . اخلطأ اري العأدي . 

 ي:ي:ھھ  توصياتتوصياتوخلصت الدراسة لعدة وخلصت الدراسة لعدة ثانيا : ثانيا : 
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صو  ا مرا  املعدية بدال من إ لأل امل ككع العراقي إال توحيد التسككأية ب صككو  ا مرا  املعدية بدال من إ لأل   ندعوندعو سأية ب  امل ع العراقي إال توحيد الت

سأيات خمتلفة، وكذلك ندعوه إال وضع تعريف خا  با مرا  املعدية ي القانون  سأيات خمتلفة، وكذلك ندعوه إال وضع تعريف خا  با مرا  املعدية ي القانون عدة م عدة م

فات كي كي   اجلنائياجلنائي فات تتوحد الت يي عه الاككككارع ملفهوم تتوحد الت يي لذي يضككك قا  ذا التعريف ا ية وف قانون اارع ملفهوم ال ضعه ال لذي ي قا  ذا التعريف ا ية وف قانون ال

ية، عد عدية،ا مرا  امل قانون   ا مرا  امل أة حمور ال عامل اجلري هذه ا مرا  ولدخو ا ي  قانون وذلك خلطورة  أة حمور ال عامل اجلري هذه ا مرا  ولدخو ا ي  وذلك خلطورة 

 اجلنائي. اجلنائي. 

صص ندعو امل كككع العراقي أن يسكككتحدن ت كككيع مت صكككص  ستحدن ت يع مت  ت ري  نقل ا مرا  املعدية ت ري  نقل ا مرا  املعدية للندعو امل ع العراقي أن ي

صة حتدد الفعل اجلرمي والعقوبة املللغري بنصكككو  خاصكككة حتدد الفعل اجلرمي والعقوبة امل صو  خا نقل فريوس كورونا نقل فريوس كورونا ، عن ، عن لئأة لهلئأة لهللغري بن

صو  وعدم االعتامد باككك ل كامل عىل النصكككو    عأدا أو خطا وتغليظ العقوبة ي حالة العودعأدا أو خطا وتغليظ العقوبة ي حالة العود ا ل كامل عىل الن وعدم االعتامد ب

 العقابية العامة وبالتايل سد الفراغ الت يعي الذي تعانيه هذه اجلريأة.العقابية العامة وبالتايل سد الفراغ الت يعي الذي تعانيه هذه اجلريأة.

نرى بإم ان امل ع العراقي اعت ار نقل املر  املعدي جريأة قتل عأد وذلك اعتامدا نرى بإم ان امل كككع العراقي اعت ار نقل املر  املعدي جريأة قتل عأد وذلك اعتامدا 

صد اجلاين فلو كان املر  املنقوع هو نوع املر  املنقوع وقصككككد اجلاين فلو كان املر  املنقوع هو   عىلعىل وكان وكان   زفريوس كوروناحلزفريوس كوروناحلنوع املر  املنقوع وق

قصد اجلاين ازهاأل روح امل ني عليه من املأ ن اعت اره مرت ع اجلريأة القتل العأد وذلك قصد اجلاين ازهاأل روح امل ني عليه من املأ ن اعت اره مرت ع اجلريأة القتل العأد وذلك 

س ع   يعة املر  القاتلة فهو يعد من ا مرا  املأيتة وأراه نية اجلاين اإلزهاأل روح بسككك ع   يعة املر  القاتلة فهو يعد من ا مرا  املأيتة وأراه نية اجلاين اإلزهاأل روح  ب

س ة اجلاين عن جريأة إيذاء امل ني عليه ، أمامل ني عليه ، أم صد مت ه لإليذاء فهنا باإلم ان حما س ة اجلاين عن جريأة إيذاء ا إذا كان الق صد مت ه لإليذاء فهنا باإلم ان حما ا إذا كان الق

صد اجلرمي ، وي كل حتع وأن كانت املادة قاتلة بط يعتها  ن ا سككككاس ي ذلك هو القصككككد اجلرمي ، وي كل  ساس ي ذلك هو الق حتع وأن كانت املادة قاتلة بط يعتها  ن ا 

سلطة املح أة التقديرية وقناعتها الوجدانية وما يتوفر  ا من أدلة ا حواع ا مر راجع لسكككلطة املح أة التقديرية وقناعتها الوجدانية وما يتوفر  ا من أدلة  ا حواع ا مر راجع ل

 عروضة أمامها . عروضة أمامها . ومعلومات عن اجلريأة املومعلومات عن اجلريأة امل

ناع  ندعو امل ع العراقيندعو امل كككع العراقي قة بت رم االمت ية املتعل ناعبالتوسكككع ي النصكككو  الت كككيع قة بت رم االمت ية املتعل صو  الت يع سع ي الن  بالتو

نا لك إال ا ر  عىل أمهية التوصككككل إال املصككككابا بأر  كورو ناعن الت ليغ، وهيدة ذ صابا بأر  كورو صل إال امل لك إال ا ر  عىل أمهية التو  عن الت ليغ، وهيدة ذ

صدي لهاملسككت د حتع تت  م افحته والتصككدي له ست د حتع تت  م افحته والت ا يع امل تأع ودعوهت  لإلبلغ عن حاالت تاكك يع امل تأع ودعوهت  لإلبلغ عن حاالت ، و، وامل ت

صابة بااإلصككككابة با سواء كانت حاالت متكدة أو أو اريه من ا مرا  املعدية سكككواء كانت حاالت متكدة أو   كوروناكورونالفريوس لفريوس اإل أو اريه من ا مرا  املعدية 

سرت عىل ماكككت ه ها وذلك من أجل اختاذ اإلجراءات الوقائية اللزمة لذلك، وإال فإن املتسكككرت عىل  ات ه ها وذلك من أجل اختاذ اإلجراءات الوقائية اللزمة لذلك، وإال فإن املت م

 مريض فإنه سي ون عرضه للأسألة القانونية واحتاملية معاق ته عىل ذلك. مريض فإنه سي ون عرضه للأسألة القانونية واحتاملية معاق ته عىل ذلك. 
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 املصادرواملراجع

 اوال : ال تعاوال : ال تع

 هياب ع د املطد. إهيككاب ع ككد املط طأ،طلككع :جرائ  القتككل العأككد والقتككل اخلطككأ،طد. إ تل اخل أد والق تل الع ،املركز القومي ،املركز القومي   11لع :جرائ  الق

 لإلصدارات القانونية ،القاهرة.لإلصدارات القانونية ،القاهرة.

 ،18711871د. رووة ع يد :جرائ  االعتداء عىل ا ش ا  وا مواع،دار الف ر العريب،د. رووة ع يد :جرائ  االعتداء عىل ا ش ا  وا مواع،دار الف ر العريب.. 

 لعككام،ال لقسكككك  ا قوبككات ا ع ل نون ا مرإل:رشح قككا ي   ظ ع ل ع ككد ا عام،الد.  ل س  ا لق بات ا قو ع ل نون ا قا مرإل:رشح  ي   ظ ع ل ع د ا معككة 11د.  عة ،جككا م جا ،

 ..18981898املنصورة،القاهرة،املنصورة،القاهرة،

  س  العام ، طالقادر القهوجي : رشح قانون العقوبات القسككك  العام ، طد. عيل ع د د. عيل ع د اورات ،مناكككورات 11القادر القهوجي : رشح قانون العقوبات الق ،من

 ..02120212ا ل ي ا قوقية،بريوت،ا ل ي ا قوقية،بريوت،

  شوة واإلخلع وبالثقة العامة د. عيل حمأد جعفر: قانون العقوبات اخلا   جرائ  الرشكككوة واإلخلع وبالثقة العامة د. عيل حمأد جعفر: قانون العقوبات اخلا   جرائ  الر

 ..۷۸۹۱۷۸۹۱، املتسسة اجلامعية ، بريوت ، ، املتسسة اجلامعية ، بريوت ، 11واالعتداء عىل ا ش ا  وا مواع ،طواالعتداء عىل ا ش ا  وا مواع ،ط

 تارد. فوزيككة ع ككد السككككتككار س ية ع د ال ضة : رشح قككانون العقوبككات القسكككك  العككام ، دار النهضكككككة   د. فوز عام ، دار النه س  ال بات الق قانون العقو : رشح 

 ..٣10٣10،  ،    18821882العربية،القاهرة،العربية،القاهرة،

  ضارة والقتل اخلطأ د. وجدي شكككفيط فرال: جرائ  اجلرح والرضكككب واعطاء املواد الضكككارة والقتل اخلطأ رضب واعطاء املواد ال شفيط فرال: جرائ  اجلرح وال د. وجدي 

 ..02120212، دار وليد حيدر لن  والتوزيع، بل م ان ن ،، دار وليد حيدر لن  والتوزيع، بل م ان ن ،00واالصابة اخلطأ،طواالصابة اخلطأ،ط

 اة عن نقل عدوى اإليدز ي الفقه االسلمي اة عن نقل عدوى اإليدز ي الفقه االسلمي د.أمحد حسني  ه :املستولية اجلنائية الناشد.أمحد حسني  ه :املستولية اجلنائية الناش

 ..02270227والقانون اجلنائي الوضعي، دار اجلامعة اجلديد،والقانون اجلنائي الوضعي، دار اجلامعة اجلديد،

   س  د.أمحد فتحي أور : الوسككيط ي قانون العقوبات الوسككيط ي قانون العقوبات القسك سيط ي قانون العقوبات الق سيط ي قانون العقوبات الو د.أمحد فتحي أور : الو

 ..18821882، دار النهضة العربية ، القاهرة ،، دار النهضة العربية ، القاهرة ،22العام ،طالعام ،ط

 ثاره ال كككع ثاره ال عد.أمحد حمأد لطفي امحد: االيدز وا ية ، دار اجلامعة اجلديدة د.أمحد حمأد لطفي امحد: االيدز وا قانون ية ، دار اجلامعة اجلديدة ية وال قانون ية وال

 02210221للن ،االس ندرية،للن ،االس ندرية،

  هاب ال  د يدز والت عدوى اال لدم  من  ية ل نائ ية اجل أد : ا ام هاب ال  د د.أما مصكككطفع حم يدز والت عدوى اال لدم  من  ية ل نائ ية اجل أد : ا ام صطفع حم د.أما م

 ..  ۸۹۸۹،   ،   18881888،دار النهضة العربية،القاهرة ،،دار النهضة العربية،القاهرة ،11الوبائي،طالوبائي،ط

  ، ضة العربية ، د.اليل ع د ال اقي الصكككغر : قانون العقوبات ، جرائ  الدم ، دار النهضككككة العربية صغر : قانون العقوبات ، جرائ  الدم ، دار النه د.اليل ع د ال اقي ال

 ۷۸۸۱۷۸۸۱القاهرة ، القاهرة ، 
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  ضة د.الككيككل عكك ككدالكك ككاقككي الصكككككغككري :الككقككانككون اجلككنككائككي وااليككدز ،دار الككنككهضكككككة نه ل يدز ،دار ا ئي واال نا جل نون ا قا ل غري :ا ص قي ال ل ا ع دا يل  ال د.

 ..18811881العربية،القاهرة،العربية،القاهرة،

  ، ۲۲۲۲۲۲۲۲د.محدية تايه جاس  :جريأة اإلصابة باخلطأ ، بل دار الن ، بغداد ، د.محدية تايه جاس  :جريأة اإلصابة باخلطأ ، بل دار الن ، بغداد.. 

 يجي يجيد.رمسكككك س ملعككارة   د.رم مناكككككاة ا قوبككات، ع ل نون ا لقسكككك  اخلككا  ي قككا عارة هنككام : ا مل ااة ا من بات، قو ع ل نون ا قا خلا  ي  س  ا لق نام : ا ه

   ۲۲۷۲۲۲۷۲،   ،     18901890،االس ندرية،،االس ندرية،

  ، ضة العربية ، د.عأر السككعيد رمضككان :رشح قانون العقوبات القسكك  اخلا  ، دار النهضككة العربية س  اخلا  ، دار النه ضان :رشح قانون العقوبات الق سعيد رم د.عأر ال

 ..۷۸۸۹۷۸۸۹القاهرة ، القاهرة ، 

 قانون وااليدز، ط قانون وااليدز، طد.فتوح ع داهلل الاككككاذيل،ابحان ي ال ااذيل،ابحان ي ال ،دار املط وعات اجلامعية، ،دار املط وعات اجلامعية، 11د.فتوح ع داهلل ال

 ..02210221ية،ية،االس ندراالس ندر

  ضة د.فككوزيككة عكك ككد السكككككتككار : رشح قككانككون الككعككقككوبككات اخلككا  ، دار الككنككهضكككككة نه ل خلا  ، دار ا بات ا قو ع ل نون ا قا تار : رشح  س ع د ال ية  فوز د.

 ..  ٣11٣11،   ،     02220222العربية،القاهرة،العربية،القاهرة،

  ضة العربية ،القاهرة د.فوزية ع د السككتار: النظرية العامة لل طأ اري العأدي ، دار النهضككة العربية ،القاهرة ستار: النظرية العامة لل طأ اري العأدي ، دار النه د.فوزية ع د ال

،،18771877.. 

 خلا  ، الد.مككأمون حمأككد سكككلمككة : قككانون العقوبككات القسككك  اخلككا  ، ال س  ا بات الق قانون العقو مة :  سل أد  مأمون حم ضة ،دار النهضكككككة 00د. ،دار النه

 ..18901890العربية،القاهرة،العربية،القاهرة،

 س  العام ،ال صار اايع ا يتي: قانون العقوبات  الق س  العام ،الد.حمروس ن صار اايع ا يتي: قانون العقوبات  الق سنهوري،   11د.حمروس ن سنهوري، ،م ت ة ال ،م ت ة ال

 ..02120212بغداد،بغداد،

  اورات اورات د.حمأد زكي ابو عامر وسليامن ع د املنع : قانون العقوبات القس  اخلا ،من د.حمأد زكي ابو عامر وسليامن ع د املنع : قانون العقوبات القس  اخلا ،من

 ..02220222ا ل ي ،بريوت،ا ل ي ،بريوت،

 خلا  ،ط بات  القسككك  ا قانون العقو يد نأور:  خلا  ،طد.حمأد سكككع س  ا بات  الق قانون العقو يد نأور:  سع اورات ا ل ي ، مناكككورات ا ل ي 11د.حمأد  ، من

 ..02120212ا قوقية،بريوت،ا قوقية،بريوت،

  عة نا قدان امل رة عن مر  ف نا ية ال قانون يد: بعض املاككك لت ال عة د.حمأد حمأد ابو ز نا قدان امل رة عن مر  ف نا ية ال قانون ا لت ال يد: بعض امل د.حمأد حمأد ابو ز

 ..18881888امل تس ة،مط عة جامعة ال ويت ،ال ويت،امل تس ة،مط عة جامعة ال ويت ،ال ويت،

 س  اخلا  ،طد.حمأود حمأود مصكككطف  :رشح فتون العقوبات القسككك  اخلا  ،ط صطف  :رشح فتون العقوبات الق ضة ، دار النهضكككة 11د.حمأود حمأود م ، دار النه

 ..18911891العربية ، القاهرة العربية ، القاهرة 
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  س  اخلا  ، طن يع حسكككني : رشح قانون العقوبات القسككك  اخلا  ، طد.حمأود د.حمأود سني : رشح قانون العقوبات الق ضة ،دار النهضكككة 22ن يع ح ،دار النه

 ..02180218العربية للن  والتوزيع،العربية للن  والتوزيع،

  ستولية اجلنائية،بل دار د.مصكككطفع حمأد ع د املحسكككن: اخلطأ الط ي والصكككيديل املسكككتولية اجلنائية،بل دار صيديل امل سن: اخلطأ الط ي وال صطفع حمأد ع د املح د.م

 ..02220222ن ،بل م ان ن ،ن ،بل م ان ن ،

 ستولية اجلنائية ،بلد.مصكككطف  حمأد ع د املحسكككن :اخلطأ الط ي والصكككيديل  املسكككتولية اجلنائية ،بل صيديل  امل سن :اخلطأ الط ي وال صطف  حمأد ع د املح دار دار   د.م

 ..02220222الن ،بل م ان ن ،الن ،بل م ان ن ،

 

 البحوثالبحوث: : ثانياً ثانياً 

 يل  ممدوحممدوح..دد يلخل ية: : ال حرال حر  خل يةاملسكككتول ستول ية  امل قانون يةال قانون قل  عنعن  ال قلن ية  امل لةامل لة  االيدز،االيدز،  فريوسفريوس  ن يةالعرب   العرب

 ..18881888،س،س0707االمنية،عاالمنية،ع  للعلومللعلوم  نايفنايف  ،جامعة،جامعة  والتدريعوالتدريع  االمنيةاالمنية  للدراساتللدراسات

 سلعسكككل  محزةمحزة  عيلعيل ستوليةاملسكككتولية: :   ع   االيدز،جملةااليدز،جملة  عدوىعدوى  بنقلبنقل  لل طرلل طر  الغريالغري  تعريضتعريض  عنعن  اجلنائيةاجلنائية  امل

 ..02110211سس  ،،0000  ال وفة،عال وفة،ع

 القوانني والقراراتالقوانني والقرارات--ثالثا:ثالثا:

 

 قانون العقوبات الفرنيس اجلديدقانون العقوبات الفرنيس اجلديد  قانونقانون 

  املعدعاملعدع18281828لسنة لسنة   111111رق  رق  العقوبات العقوبات 

 .قانون العقوبات املرصي النافذ.قانون العقوبات املرصي النافذ 

  1٣11٣1،رق ،رق 11،جمأوعة االح ام حم أة النقض املرصية،س،جمأوعة االح ام حم أة النقض املرصية،س18771877يونيو/يونيو///11نقض نقض 



 

 

 
 الاحتمال وأثره في ألاحكام العملية

 
 

 أ.م.د. عبد الكريم عمر الشقاقي

 

 : : مقدمةمقدمة

واملرشع القانوين أن يكون واملرشع القانوين أن يكون فإن قاعدة احلكم عىل اليشء فرع تصوره تستلزم من األصويل فإن قاعدة احلكم عىل اليشء فرع تصوره تستلزم من األصويل 

ضا اللفو وعتقته بدتلتهف فقد ملاًم بام حتتمله األلفاظ من معاين وذلك عن طريق معرفة وضععا اللفو وعتقته بدتلتهف فقد  ملاًم بام حتتمله األلفاظ من معاين وذلك عن طريق معرفة و

عدُّ  حيتمل اللفو معنى آخر غري املتبادر من ظاهر النصف أو أن اللفو حيتملهف أو أن اللفو ُيعدُّ حيتمل اللفو معنى آخر غري املتبادر من ظاهر النصف أو أن اللفو حيتملهف أو أن اللفو ُي

شامل من قبيل املشعععامل املعنوت بتعدد الوضعععا والدتلةف أو من املشعععامل  ضا والدتلةف أو من امل شامل املعنوت بتعدد الو اللفظي الذت حيتاج إىل اللفظي الذت حيتاج إىل من قبيل امل

ان القوان  قرينة ملعرفة املراد منه يف ذلك النص؛ لذا وجب عىل من يتحمل مسعععيولية اعععن القوان   سيولية  قرينة ملعرفة املراد منه يف ذلك النص؛ لذا وجب عىل من يتحمل م

ية أو راعععم  لك القواعد التي جتعل من النصعععول الرشععععية لاحكام العمل ام اإلحاطة بت ية أو ر رشعية لاحكام العمل صول ال لك القواعد التي جتعل من الن اإلحاطة بت

   النصول القانونيةف صياغة ذات معنى حمدد مراد وتقليل نسبة اتحتامل فيها.النصول القانونيةف صياغة ذات معنى حمدد مراد وتقليل نسبة اتحتامل فيها.

رشعية صععحيل لاحكام الرشعععية الفهم الالفهم الإذن فإذن ف االيب يف الل ة يتوقف عىل مراعاة األاععاليب يف الل ة   العمليةالعمليةصحيل لاحكام ال يتوقف عىل مراعاة األ

اواء كانت ألفاظًا مفردة أم مجتً مركبة اواء كانت ألفاظًا مفردة أم مجتً مركبةالعربية وطرق الدتلة فيها  لذلك اجته علامء أصول لذلك اجته علامء أصول ؛ ؛ العربية وطرق الدتلة فيها 

اتعانوا بام قرره علامء الل ة فيها ىل ااععتقراء األاععاليب العربية وعباراما ومفرداما وااععتعانوا بام قرره علامء الل ة فيها إإالفقه الفقه  االيب العربية وعباراما ومفرداما وا اتقراء األ ىل ا

ىل فهم األحكام من النصول الرشعية ىل فهم األحكام من النصول الرشعية إإالقواعد والضوابط التي توصل القواعد والضوابط التي توصل   ىل وضاىل وضاإإووصلوا ووصلوا 

صول ومعرفة دتتت  سري الن صحيحًا وبام يتطابق ما ما يفهمه العريب منها وحيقق تف صول ومعرفة دتتت فهاًم  سري الن صحيحًا وبام يتطابق ما ما يفهمه العريب منها وحيقق تف فهاًم 

 ..شكل اليمشكل اليمبباأللفاظ األلفاظ 

 أمهية املوضوع: أمهية املوضوع: 

رشعية لاحكام العملية أو القانونيتكمن أمهية املوضععوع يف أن الك ري من النصععول الرشعععية لاحكام العملية أو القانوني صول ال ضوع يف أن الك ري من الن ة ة تكمن أمهية املو

ضا فيها من األلفاظ املحتملة ملعاين أخرىف وقد يتصععععدى نا من لي  له دراية بعلم الوضعععا  صدى نا من لي  له دراية بعلم الو فيها من األلفاظ املحتملة ملعاين أخرىف وقد يت

صول قا اف فتبد من معرفة القراان التي حتدد والدتلةف وبالتايل يكون فهم تلك النصعععول قا اف فتبد من معرفة القراان التي حتدد  والدتلةف وبالتايل يكون فهم تلك الن

 املراد من تلك األلفاظ.املراد من تلك األلفاظ.
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 مشكلة البحث: مشكلة البحث: 

ية يف ورود اتحتامل عىل األحكام ا عدة أمور رايسععع عالج البحث  سية يف ورود اتحتامل عىل األحكام اي عدة أمور راي عالج البحث  ية وأثر ذلكف ي ية وأثر ذلكف لعمل لعمل

 وتتلخص تلك اإلشكاليات بالتايل:وتتلخص تلك اإلشكاليات بالتايل:

 هل اتحتامل يف األلفاظ والنصولف هو ما يعرف بالتعارض ب  النصول.هل اتحتامل يف األلفاظ والنصولف هو ما يعرف بالتعارض ب  النصول.

 هل إذا وقا اتحتامل يف نص مع  يسقط اتاتدتل كليا بمعاين ذلك النص.هل إذا وقا اتحتامل يف نص مع  يسقط اتاتدتل كليا بمعاين ذلك النص.

 هل يمكن ورود اتحتامل عىل كل أنواع األحكام.هل يمكن ورود اتحتامل عىل كل أنواع األحكام.

 اتدتل عامة أم خاصة.اتدتل عامة أم خاصة.هل قاعدة إذا دخل اتحتامل بطل اتهل قاعدة إذا دخل اتحتامل بطل ات

 سبب اختيار املوضوع: سبب اختيار املوضوع: 

شخال ارتباطا وثيقا باألحكام العملية التي ُترتب حياته من حيث ذلك ترتباط اتشعععخال ارتباطا وثيقا باألحكام العملية التي ُترتب حياته من حيث  ذلك ترتباط ات

شخال؛ لذلك أحاول حتديد العتقة بينه وب  اهلل اعععبحانه وتعاىل وبينه ب  غريه من اتشعععخال؛ لذلك أحاول حتديد  ابحانه وتعاىل وبينه ب  غريه من ات العتقة بينه وب  اهلل 

مل فاظ التي حتت فة املراد من األل عايري التي ُتتبا يف معر ملامل فاظ التي حتت فة املراد من األل عايري التي ُتتبا يف معر لذهن   امل بادر ل عاين أخرى غري املت لذهن م بادر ل عاين أخرى غري املت م

 ابتداء.ابتداء.

 نطاق البحث: نطاق البحث: 

فإن األحكععام العمليععة إلن اتحتامل وارد فيهععا بختف األحكععام العلميععة فالعقععااععد  فععإن  اد   قا ية فالع كام العلم ها بختف األح ية إلن اتحتامل وارد في كام العمل األح

 اتحتامل غري وارد فيها.اتحتامل غري وارد فيها.

 منهج البحث: منهج البحث: 

منهج ااتقرااي للنصول واأللفاظ التي يدخل عليها اتحتامل. ومنهج حتلييل لنصول منهج ااتقرااي للنصول واأللفاظ التي يدخل عليها اتحتامل. ومنهج حتلييل لنصول 

 واء الرشعية أو القانونية.واء الرشعية أو القانونية.األحكام العملية ااألحكام العملية ا

 مالحظات: مالحظات: 

 ترميز عدم وجود تاريخ للطبعة فد.ت .ترميز عدم وجود تاريخ للطبعة فد.ت .

 ترميز عدم وجود رقم طبعة فد.ط .ترميز عدم وجود رقم طبعة فد.ط .

 ترميز بوجود حتقيق للمصدر فتل: .ترميز بوجود حتقيق للمصدر فتل: .
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 منهج البحث:منهج البحث:

 ااتلزم البحث مني تقسيمه إىل:ااتلزم البحث مني تقسيمه إىل:

 املبحث األول: ماهية اتحتامل واألحكام العملية.املبحث األول: ماهية اتحتامل واألحكام العملية.

 واتصطتح:واتصطتح:املطلب األول: اتحتامل يف الل ة املطلب األول: اتحتامل يف الل ة 

 املطلب ال اين: األحكام العملية.املطلب ال اين: األحكام العملية.

 املطلب ال الث: حكم اتحتامل.املطلب ال الث: حكم اتحتامل.

 املبحث ال اين: أاباب وأنواع اتحتامتت.املبحث ال اين: أاباب وأنواع اتحتامتت.

 املطلب األول: أاباب اتحتامل.املطلب األول: أاباب اتحتامل.

 املطلب ال اين: أنواع اتحتامتت.املطلب ال اين: أنواع اتحتامتت.

 املطلب ال الث: اآلثار املاتبة عىل األحكام بسبب اتحتامل.املطلب ال الث: اآلثار املاتبة عىل األحكام بسبب اتحتامل.

 ارض والاجيل ب  املحتمتت.ارض والاجيل ب  املحتمتت.املبحث ال الث: رفا التعاملبحث ال الث: رفا التع

 املطلب األول: كون أحد الدليل  قابًت للتأويل دون اآلخر.املطلب األول: كون أحد الدليل  قابًت للتأويل دون اآلخر.

 املطلب ال اين: كون الدليل  قابل  للتأويل.املطلب ال اين: كون الدليل  قابل  للتأويل.

 اخلامتة وأهم النتااج والتوصياتاخلامتة وأهم النتااج والتوصيات
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 املبحث األول

 ماهية االحتامل واألحكام العملية.

 املطلب األول: االحتامل يف اللغة واالصطالح:املطلب األول: االحتامل يف اللغة واالصطالح:

صدر ولف وهنامل أك ر من معنى لةلفظة احتاملف يمكن اتحتامل يف الل ة: هو مصععععدر ولف وهنامل أك ر من معنى لةلفظة احتاملف يمكن   أوت:أوت: اتحتامل يف الل ة: هو م

 معرفتها بالرجوع إىل جذرها.معرفتها بالرجوع إىل جذرها.

 احتمله: أت وله.احتمله: أت وله.جذر كلمة احتامل عىل وزن فافتعال  هو فول ف فقولنا: جذر كلمة احتامل عىل وزن فافتعال  هو فول ف فقولنا: 

مل القوُم: أت ارحتلوا مل القوُم: أت ارحتلواواحت له عنه.. . واحت ْعَل فتن: أت أغىضععع  مل فة له عنه.واحت ىض  ْعَل فتن: أت أغ مل فة مل الكتُم   واحت مل الكتُم واحت واحت

ااف فيه التأويل.ذا اععاف فيه التأويل.معنى كذا: إة معنى كذا: إة  ضب: ما يقال: احتمل الرجل: إةذا غضععب. يقولون لل اضععب: ما وو  ذا  ضب. يقولون لل ا يقال: احتمل الرجل: إةذا غ

ع عععععععععععععععع   996060//22مف جمف ج91919191  //أودأود  فففارسفارسفابن فابن لكف وما احتمل.لكف وما احتمل. ع ع نشوان بن اعيد نشوان بن اعيد   ففاليمنياليمنيع

  . .803803//99م/ جم/ ج26652665  //أودأود  مرفمرفععععع ععع   98519851//33م/ جم/ ج91119111ففاحلمريىاحلمريى

اب ما وذهب صععاحب مع م الل ة العربية املعا  إىل بيان هذه املعاين بتوضععيل يتنااععب ما  ضيل يتنا صاحب مع م الل ة العربية املعا  إىل بيان هذه املعاين بتو وذهب 

 عرصناف فقال: عرصناف فقال: 

ت اا"" لف واملفعول حُمتَمل فللمتعدِّ ت حتمَل حيتملف احتامتًف فهو حُمتمة لف واملفعول حُمتَمل فللمتعدِّ  حتمَل حيتملف احتامتًف فهو حُمتمة

خُص: جتلَّد وصََب.  • خُص: جتلَّد وصََب.احتمَل الشَّ  احتمَل الشَّ

جاز   • كذا:  مل األمُر أن يكون  جاز احت كذا:  مل األمُر أن يكون  مل أن يكون أل""احت ره عن احلضعععور حيت مل أن يكون ألتأخُّ ضور حيت ره عن احل باب تأخُّ اباب اععع

يَّة يَّةصععحِّ صدر القرارات باإلمجاعمن امُلحتَمل أن تصععدر القرارات باإلمجاع  --هذه اآلية حتتمل وجه هذه اآلية حتتمل وجه   --صحِّ ستعرض يسععتعرض   --من امُلحتَمل أن ت ي

.    ""مسألة احتامتت التعاون ب  البلدينمسألة احتامتت التعاون ب  البلدين : تقبَّلهف جاز فيه الشكُّ كَّ .احتمل الشَّ : تقبَّلهف جاز فيه الشكُّ كَّ  احتمل الشَّ

َء واألمَر: َوله وصععاَبر عليه   • صاَبر عليه احتمل اليشععَّ َء واألمَر: َوله و يشَّ َفَقدة َفَقدة }}  --آتٌم حُمَتَملةآتٌم حُمَتَملة  --احتمل تعذيَب العُدو  احتمل تعذيَب العُدو  ""احتمل ال

َتاًنا َوإةْثاًم ُمبةيًنااا َتاًنا َوإةْثاًم ُمبةيًناْحَتَمَل ُُبْ ًيا}}  --  {{ْحَتَمَل ُُبْ ْيُل َزَبًدا َرابة ًياَفاْحَتَمَل السعععَّ ْيُل َزَبًدا َرابة سَّ احتمل ما كان منه/ احتمل ما احتمل ما كان منه/ احتمل ما   ""  {{َفاْحَتَمَل ال

أود أود   فعمرففعمرف  ..""احتمل ما ت ُيطاق: تكلَّف أمًرا فوق طاقتهاحتمل ما ت ُيطاق: تكلَّف أمًرا فوق طاقته  --صَدر عنه: أغىض عليه وعفا عنهصَدر عنه: أغىض عليه وعفا عنه

  . .  802802  --  803803//99م/ جم/ ج26652665  //

ااف فيه التأويل: إةذا اععععاف فيه التأويلالذت هيمنا من هذه املعاين هو معنى الذت هيمنا من هذه املعاين هو معنى  ف أو ما احتمل الوجه ف أو ف أو ما احتمل الوجه ف أو : إةذا 

 جاز فيه معنى آخر.جاز فيه معنى آخر.
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 ثانيا: االحتامل يف االصطالح: ثانيا: االحتامل يف االصطالح: 

هنامل عتقة عتقة ب  املعنى الل وت واتصطتحي لكلمة اتحتامل من حيث ما يسوف هنامل عتقة عتقة ب  املعنى الل وت واتصطتحي لكلمة اتحتامل من حيث ما يسوف 

 فيه اتجتهاد ب واز أك ر من وجه ملعنى اللفو. فيه اتجتهاد ب واز أك ر من وجه ملعنى اللفو. 

د األمر ب  أن يكون وأت يكونف بحيث يتعذر د األمر ب  أن يكون وأت يكونف بحيث يتعذر تردترد  ""اتحتامل اصطتحا عند األصولي : اتحتامل اصطتحا عند األصولي : 

يه اتحتامل القوت  يل إذا تطرق إل لدل نه قونم: ا تهف وم حدِّ ذا يد املراد من يف  حد يه اتحتامل القوت القطا بت يل إذا تطرق إل لدل نه قونم: ا تهف وم حدِّ ذا يد املراد من يف  حد القطا بت

اتدتل به عىل املعتَب بطل به اتاععتدتلف أت إذا تردد الدليل ب  اإلمكان والعدم يبطل اتاععتدتل به عىل  اتدتلف أت إذا تردد الدليل ب  اإلمكان والعدم يبطل ات املعتَب بطل به ات

  وإن كانت هذه القاعدة عىل   وإن كانت هذه القاعدة عىل 3333لل  م/م/26602660  //قطبقطب  ففاانواعععانو. ف. ف""اإلمكان أو عىل اإلبطالاإلمكان أو عىل اإلبطال

اتدتل بكل األلفاظ املحتملة وبذلك شعععهرما فهي ليسععععت عىل إطتقها وإت لبطل اتاعععتدتل بكل األلفاظ املحتملة وبذلك  ست عىل إطتقها وإت لبطل ات شهرما فهي لي

 يصعب وجود األحكام ملا فيه اتحتامل.يصعب وجود األحكام ملا فيه اتحتامل.

َ  ََيُوُز اْاتةْعاَمُلُه بةَمْعنَى اْلَوْهمة وو  ""
 َوامْلَُتَكلِّمة

ة
ْحتةاَمُل يفة اْصطةَتحة اْلُفَقَهاء َ  ََيُوُز اْاتةْعاَمُلُه بةَمْعنَى اْلَوْهمة اتة

 َوامْلَُتَكلِّمة
ة
ْحتةاَمُل يفة اْصطةَتحة اْلُفَقَهاء َواْْلََوازة َفَيُكوُن َواْْلََوازة َفَيُكوُن اتة

ْ ُل: اْحَتَمَل َأْن َيُكوَن َكَذا َواْحَتَمَل احْلَ 
ًيا مة نة َفَيُكوُن ُمَتَعدِّ مُّ  َوالتَّضععَ

ة
اء ضععَ
ْقتة ًما َوبةَمْعنَى اتة ْ ُل: اْحَتَمَل َأْن َيُكوَن َكَذا َواْحَتَمَل احْلَ َتزة

ًيا مة نة َفَيُكوُن ُمَتَعدِّ َضمُّ  َوالتَّ
ة
َضاء ْقتة ًما َوبةَمْعنَى اتة اُل اُل َتزة

ا َك ةرَيةً  ًها َك ةرَيةً ُوُجوهععً ودأوععد  ففالفيوميالفيومي. ف. ف""  ُوُجو قاء احلنفيأبو البقععاء احلنفي  --  989989//99د.تف جد.تف ج  //أ ف د.تف ف د.تف أيوبأيوب  ففأبو الب

   8989لل

سبة بينهامف ما ت يكون تصععور طرفيه كافًياف بل يادد الذهن يف النسععبة بينهامف ""بأنه: بأنه: وهنامل من عرفه وهنامل من عرفه  صور طرفيه كافًياف بل يادد الذهن يف الن ما ت يكون ت

لذهني كان ا به اإلم لذهنيويراد  كان ا به اإلم هذا التعريف 9292م/ لم/ ل91539153  //عيلعيل  ففاْلرجايناْلرجاين. ف. ف""ويراد  جدُّ أن  هذا التعريف  . أ جدُّ أن   . أ

لذهني وهو: أقرب لتعريف املنععاطقععة من حيععث وصعععفهم لهمكععان الععذهني وهو:  كان ا صفهم لهم يث و قة من ح ناط لظنون املعتَبة يف لظنون املعتَبة يف اا""أقرب لتعريف امل

به عند لذت يتيرسععع  به عندالفقهيات هو املرجل ا رس  لذت يتي قدام   الفقهيات هو املرجل ا فإن إ قدام أو إح ام؛  قدام الادد ب  أمرين: إ فإن إ قدام أو إح ام؛  الادد ب  أمرين: إ

اعرهاف بل  صا ُباف أو بيعها خوفا من نقصان  سلا ترب سامل ال اعرهاف بل الناس يف طرق الت ارات وإم صا ُباف أو بيعها خوفا من نقصان  سلا ترب سامل ال الناس يف طرق الت ارات وإم

يف الومل أحد الطريق  يف أافارهمف بل يف كل فعل يادد اإلنسان فيه ب  جهت  عىل ظن؛ يف الومل أحد الطريق  يف أافارهمف بل يف كل فعل يادد اإلنسان فيه ب  جهت  عىل ظن؛ 

ف إت أن ياجل ف إت أن ياجل اتختياراتختيارضهف مل يتيرس له ضهف مل يتيرس له فإنه إذا تردد العاقل ب  أمرينف واعتدت عنده يف غرفإنه إذا تردد العاقل ب  أمرينف واعتدت عنده يف غر

لهف  ْلانب  ظن  حد ا لذت يرجل أ قدر ا فال لة؛  لة أو دت بأن يراه أصعععلل بمخي مهاف  حد لهف أ ْلانب  ظن  حد ا لذت يرجل أ قدر ا فال لة؛  لة أو دت صلل بمخي بأن يراه أ مهاف  حد أ

صتح اخللقوالفقهيات كلها نظر من امل تهدين يف إصعتح اخللق   //91099109  //حممدحممد  ففأبو حامد ال زايلأبو حامد ال زايل. ف. ف""والفقهيات كلها نظر من امل تهدين يف إ

فإن ترج990990لل يا دون مرجلف  فإن ترج  إذا هو الادد ب  أمرين أو أك ر ذهن يا دون مرجلف  ل أحد اتحتامتت ل أحد اتحتامتت   إذا هو الادد ب  أمرين أو أك ر ذهن

 كان راجحا وغريه مرجوحا وهو ع  ما نصبو إليه يف جوهر بح نا هذا.كان راجحا وغريه مرجوحا وهو ع  ما نصبو إليه يف جوهر بح نا هذا.
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ما ازدوت ما ازدوت   ""التعريف الراجل لتحتامل اْلاما ملا ابق واملانا من الزيادة يف تقديرنا هو: التعريف الراجل لتحتامل اْلاما ملا ابق واملانا من الزيادة يف تقديرنا هو: 

يدرمل من نف   يدرمل من نف  حوله املعاين عىل وجه ت  بل تبد من وجود قراان ملعرفة املراد من حوله املعاين عىل وجه ت  بل تبد من وجود قراان ملعرفة املراد من اللفوف  اللفوف 

اواء وقا اللفو أو اللفو أو  اواء وقا هو تردد اللفو أو الادد الذهني ب  أك ر من معنى حقيقي أو افاايضف  هو تردد اللفو أو الادد الذهني ب  أك ر من معنى حقيقي أو افاايضف 

 ..""أو مل يقاأو مل يقا

 
 املطلب الثاين: األحكام العملية.املطلب الثاين: األحكام العملية.

تقييد نطاق البحث باتحتامل يف األحكام العمليةف لتمييز اتحتامل يف غريه من األحكامف تقييد نطاق البحث باتحتامل يف األحكام العمليةف لتمييز اتحتامل يف غريه من األحكامف 

تتعلق باإليامن والكفرف فت يتصور تتعلق باإليامن والكفرف فت يتصور إذ ت يمكن تصور اتحتامل يف األحكام اتعتقادية كوهنا إذ ت يمكن تصور اتحتامل يف األحكام اتعتقادية كوهنا 

ساال طريان اتحتامل عليهاف وت أقصعععد هنا مايرد عىل األذهان من الادد يف مسعععألة من مسعععاال  سألة من م صد هنا مايرد عىل األذهان من الادد يف م طريان اتحتامل عليهاف وت أق

ها  يدخل في تداء ت  ادية اب يدة الواقعة يف أذهان البعض إنام أقصععععد أن األحكام العقا ها العق يدخل في تداء ت  ادية اب صد أن األحكام العقا يدة الواقعة يف أذهان البعض إنام أق العق

يث ات حد طاق األجر واألجرين يف  ها من ضعععمن ن عد يث اتاتحتامل فت يمكن  حد طاق األجر واألجرين يف  ضمن ن ها من  عد هاد؛ ألن اتحتامل فت يمكن  هاد؛ ألن جت جت

يه  لةف وال اين فيام لي  ف لدت هاد يف النص الظني ا هاد َيرت يف أمرينف األول اتجت يه اتجت لةف وال اين فيام لي  ف لدت هاد يف النص الظني ا هاد َيرت يف أمرينف األول اتجت اتجت

 نص.نص.

قديرت: التعريف الراجل للحكم يف تقععديرت:  ية وغري خطععاب اهلل املتعلق بععاألفعععال اإلراديععة وغري   ""التعريف الراجل للحكم يف ت عال اإلراد باألف طاب اهلل املتعلق  خ

ضااإلرادية عىل وجه اتقتضعععاء أو التخيري أو الوضعععا ضاء أو التخيري أو الو صولي  كلها ؛ وذلك ألن تعاريف األصعععولي  كلها ""اإلرادية عىل وجه اتقت ؛ وذلك ألن تعاريف األ

ضاء أو التخيري أو خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلف  عىل وجه اتقتضعععاء أو التخيري أو ""ر بأن احلكم هو: ر بأن احلكم هو: تدوتدو خطاب اهلل املتعلق بأفعال املكلف  عىل وجه اتقت

ضاالوضععا صفهاين حمموداألصععفهاين حممود. ف. ف""الو سنحسععن  ففالعطارالعطار  ––  328328//99جج  //91509150  //األ     9898//99د.ت/ جد.ت/ ج  //ح

عن األفعال غري اإلرادية التي تاتب عليها بعض األحكامف فالقتل عن األفعال غري اإلرادية التي تاتب عليها بعض األحكامف فالقتل  وهذا التعريف قد غفلوهذا التعريف قد غفل

بحرمة القتلف لكن انعدام الركن املعنوت خيرج عن كونه بحرمة القتلف لكن انعدام الركن املعنوت خيرج عن كونه اخلطأ هو من جهة حكم تكليفي اخلطأ هو من جهة حكم تكليفي 

سبب جريمةف ومن جهة أخرى هو حكم وضععععيف فإن القتل غري العمد يكون اعععببا ف والسعععبب  اببا ف وال ضعيف فإن القتل غري العمد يكون  جريمةف ومن جهة أخرى هو حكم و

 حكم وضعي  يف ترتب آثار منها الدية والصيام.حكم وضعي  يف ترتب آثار منها الدية والصيام.

سان عاقل ذت إرادة حرة مدركة للنتااجف نقصعععد باألفعال اإلرادية هي ما صعععدر من إنسعععان عاقل ذت إرادة حرة مدركة للنتااجف  صدر من إن صد باألفعال اإلرادية هي ما  نق

رش كالرياح ي ما صععدر من غري إرادة أو بإكراه مل يءف أو صععدر من غري البرشعع كالرياح وال ري إرادية هوال ري إرادية ه صدر من غري الب صدر من غري إرادة أو بإكراه مل يءف أو  ي ما 

 القوية التي تيدت إىل اقوط الطاارات م ًت.القوية التي تيدت إىل اقوط الطاارات م ًت.

 وتقسم األحكام العملية إىل احلكم التكليفي وإىل احلكم الوضعي.وتقسم األحكام العملية إىل احلكم التكليفي وإىل احلكم الوضعي.

 ..""خطاب اهلل املتعلق باتفعال اإلرادية عىل وجه اتقتضاء أو التخيريخطاب اهلل املتعلق باتفعال اإلرادية عىل وجه اتقتضاء أو التخيري""احلكم التكليفي: احلكم التكليفي: 
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ناط التكليف.  يتصعععور وجود حكم تكليفي ب ري فعععل إرادتف ألن العقععل هو منععاط التكليف. إذ تإذ ت قل هو م عل إرادتف ألن الع صور وجود حكم تكليفي ب ري ف  يت

 . فالصبي غري املميز غري مكلف وكذا ناقص األهلية  . فالصبي غري املميز غري مكلف وكذا ناقص األهلية 9393م/ لم/ ل26692669  //حس حس   ففاْلبورتاْلبورتفف

ضاف ومن َعرض له عارض من عوارض األهلية املانعة للتكليف أو فاقدها غري مكلف أيضععععاف ومن َعرض له عارض من عوارض األهلية املانعة للتكليف  أو فاقدها غري مكلف أي

ضا غري مكلفف وإن كنت هنا االفا لرفهو أيضععععا غري مكلفف وإن كنت هنا االفا لر صولي  الذين جعلوا من أت الك ري من األصعععولي  الذين جعلوا من فهو أي أت الك ري من األ

عاىل أعلم أفعععال نععاقص األهليععة من ضعععمن تعريف احلكم التكليفيف لكني أجععد فواهلل تعععاىل أعلم  جد فواهلل ت ضمن تعريف احلكم التكليفيف لكني أ ية من  ناقص األهل عال  أف

شاء؛ ذلك بأن فعلهم يكون وأحكم  بأن أفعانم ُتعدُّ من قبيل اإلخبار ولي  من قبيل اإلنشعععاء؛ ذلك بأن فعلهم يكون  وأحكم  بأن أفعانم ُتعدُّ من قبيل اإلخبار ولي  من قبيل اإلن

عاف فمن املعلوم أن احلكم التكليفي إنشععععاء و مان با أو  طا أو  شاء واعععب عاف فمن املعلوم أن احلكم التكليفي إن مان با أو  طا أو  لي  إخباًراف واحلكم لي  إخباًراف واحلكم اب

صادر من الوضعععي إخبار ولي  إنشععاء بمعنى جعل من ترصععف عديم األهلية فكالقتل الصععادر من  رصف عديم األهلية فكالقتل ال شاء بمعنى جعل من ت ضعي إخبار ولي  إن الو

اببا لاتب بعض األحكام كالدية م ت والتي تقا عىل العاقلةف لكن فعله ت ناقص األهليه  اعببا لاتب بعض األحكام كالدية م ت والتي تقا عىل العاقلةف لكن فعله ت  ناقص األهليه  

ما ذكر نه املعنوت هناف يييد ذلك  ته وت ب ريه لتخلف رك بذا يل احلرام  عده من قب ما ذكريمكن  نه املعنوت هناف يييد ذلك  ته وت ب ريه لتخلف رك بذا يل احلرام  عده من قب ه ه يمكن 

. . ""واحلكم: خطاب اهلل املتعلق بفعل املكلف من حيث إنه مكلفواحلكم: خطاب اهلل املتعلق بفعل املكلف من حيث إنه مكلف""صاحب ال يث اناما: صعععاحب ال يث اناما: 

   2121م/ لم/ ل26632663  //ويل الدينويل الدين  ففأيب زرعةأيب زرعةفف

شكل املقرر قانونا يف هو كل قرار يصععععدر عن القايض وفقا للشعععكل املقرر قانونا يف ""أما احلكم يف القانون: أما احلكم يف القانون:  صدر عن القايض وفقا لل هو كل قرار ي

 .  . 2323م/ لم/ ل91519151//أودأود  ففأبو الوفاأبو الوفا. ف. ف""دعوى قضااية يتم حتريكها بموجب أحكام القانوندعوى قضااية يتم حتريكها بموجب أحكام القانون

ضااية صفه حقيقة ق صلف بو ضاايةأو هو القرار النهااي الذت تنتهي به الدعوة ويعد ح ة فيام ف صفه حقيقة ق صلف بو . . ""أو هو القرار النهااي الذت تنتهي به الدعوة ويعد ح ة فيام ف

  . .903903//33م/ جم/ ج91999199  //عبد الرونعبد الرون  ففالعتمالعتمفف

ضعي: ونقصععد باحلكم الوضعععي:  صد باحلكم الو اببا للحكم أو  طا له أو مانعا منهف هو ما جعله الشععارع اععببا للحكم أو  طا له أو مانعا منهف ""ونق شارع  هو ما جعله ال

صحة والبطتن والعزيمةوقد يدخل ما هذه األقسعععام الصعععحة والبطتن والعزيمة سام ال صةوالرخصعععة  وقد يدخل ما هذه األق ايف اعععيف   ففاآلمدتاآلمدت. ف. ف""والرخ

   9999//99م/ جم/ ج91199119  //الدينالدين

اباب العقود  رشطف كام يف  وط وأ سبب وال اباب العقود أما يف القانون فقد وقا اخللط ك ريا ب  ال رشطف كام يف  وط وأ سبب وال أما يف القانون فقد وقا اخللط ك ريا ب  ال

صة فيمكن التم يل فيها وك ريا ما يطلق عىل العقد بالصعععحة أو البطتنف أما العزيمة والرخصعععة فيمكن التم يل فيها  صحة أو البطتنف أما العزيمة والرخ وك ريا ما يطلق عىل العقد بال

 يف موضوع العمد واإلكراه يف القانون.يف موضوع العمد واإلكراه يف القانون.

 : حكم اتحتامل: حكم اتحتاملاملطلب ال الثاملطلب ال الث

يف العمل به إىل أن يف العمل به إىل أن   يف أحقية أحد احتامتتهيف أحقية أحد احتامتتهما وجوب اعتقاد ما وجوب اعتقاد   التوقففالتوقففحكم اتحتامل: حكم اتحتامل: 

 برفا التعارض ب  املحتمتت.برفا التعارض ب  املحتمتت.  يتب  املراد منه بطرق البيانيتب  املراد منه بطرق البيان
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هب مجهور العلامء إىل أن حكم ذهععب مجهور العلامء إىل أن حكم  مجال  اتحتامل فالععذت هو نوع من اإلمجععال  ذ لذت هو نوع من اإل التوقفف ما التوقفف ما اتحتامل فا

به ته فيام أريد  قاد أحقي ته فيام أريد بهوجوب اعت قاد أحقي به إىل أن يتب  املراد منه بطرق   وجوب اعت به إىل أن يتب  املراد منه بطرق وَيب التوقف يف العمل  وَيب التوقف يف العمل 

ها الرجوع إىل امل ة  يانف كام بينها األصعععوليون وعىل رأاععع اها الرجوع إىل امل ة الب صوليون وعىل رأ يانف كام بينها األ رس  وعىل امل تهد مل فبالكرسععع  وعىل امل تهد الب مل فبالك

شار إليه األحناف وت َيوز العمل به إت بدليل خارجي اتاعععتفسععععار وطلب البيان كام أشععععار إليه األحناف وت َيوز العمل به إت بدليل خارجي  سار وطلب البيان كام أ اتف ات

صيل ذلك يفامةف وتفصعععيل ذلك يفصحيل فهو حمتاج إىل بيان وخالف يف ذلك بعض األصعععحيل فهو حمتاج إىل بيان وخالف يف ذلك بعض األ ت َيوز ت َيوز   أنهأنه  امةف وتف

سريهف التوقف فيه إىل أن يرد تفسععريهف فيكون حكمه فيكون حكمه  مبينةفمبينةفإت بقرينة إت بقرينة   بام طرء عليه اتحتاملبام طرء عليه اتحتاملالعمل العمل  التوقف فيه إىل أن يرد تف

صل اتحت اج بظاهره يف يء يقا فيه النزاعوت يصعععل اتحت اج بظاهره يف يء يقا فيه النزاع شاامل إن كان اتحتامل من جهة اتشعععاامل ف فف فوت ي إن كان اتحتامل من جهة ات

يهف  به تنب يهف واقان  به تنب به عرفخة خة أُ أُ واقان  يه واقان  بهف وإن جترد عن تنب به عرفذ  يه واقان  بهف وإن جترد عن تنب يه   ذ  بهف وإن جترد عن تنب يه عمل  بهف وإن جترد عن تنب عمل 

ها إىل  هاف وكان من خفي األحكام التي وكل العلامء في هاد يف املراد من ها إىل وعرف وجب اتجت هاف وكان من خفي األحكام التي وكل العلامء في هاد يف املراد من وعرف وجب اتجت

اتنباطه اتنباطهاتاتنباطف فصار داخت يف امل مل خلفااهف وخارجا منه إلمكان ا ف أبو ف أبو اْلصالاْلصال. ف. فاتاتنباطف فصار داخت يف امل مل خلفااهف وخارجا منه إلمكان ا

زت/ زت/ ف املروف املروأبو املظفرأبو املظفر  --  932932//99جج  //91169116//أيب يعىلأيب يعىل  ففالقايضالقايض  ––  329329//99جج//91539153بكر/ بكر/ 

وقد حيمل امل مل عىل وقد حيمل امل مل عىل   ""    895895//99جج  //26622662  //ابن قدامةابن قدامةف ف املقديساملقديس    --  203203//99/ ج/ ج  911911

ضوا لذلك فيهف ومن أم لته قوله تعاىلمجيا معانيه غري املتنافية نظري العامف ومل يتعرضعععوا لذلك فيهف ومن أم لته قوله تعاىل   َوَت َوَت  ﴿﴿ :مجيا معانيه غري املتنافية نظري العامف ومل يتعر

تةي  النَّْفَ  النَّْفَ    َتْقُتُلواَتْقُتُلوا تةيالَّ مَ   الَّ مَ َحرَّ َل   َوَمنْ َوَمنْ   بةاحْلَقِّ بةاحْلَقِّ   إةتَّ إةتَّ   اهللَُّاهللَُّ  َحرَّ
يِّهة   َجَعْلنَاَجَعْلنَا  َفَقدْ َفَقدْ   َمْظُلوًماَمْظُلوًما  ُقتةَل ُقتة

يِّهة لةَولة
ْف   لةَولة ة ْلَطاًنا َفَت ُيرسعععْ ْف اعععُ ة رسْ ْلَطاًنا َفَت ُي اُ

ُصوًرا﴾ ُه َكاَن َمنْ ُصوًرا﴾يفة اْلَقْتلة إةنَّ ُه َكاَن َمنْ سلطان  فإنفإن فف{{3333اإلرساء:اإلرساء:يفة اْلَقْتلة إةنَّ سلطانال ف حيتمل ف حيتمل حيتمل أك ر من معنىحيتمل أك ر من معنى  جمملجممل  ال

شافعي خيري ب  القتل وغريهف ألن الكل احل ة والدية والقودف وحيتمل اْلمياف ت جرم أن الشعافعي خيري ب  القتل وغريهف ألن الكل  احل ة والدية والقودف وحيتمل اْلمياف ت جرم أن ال

  . .0303ع ع   0202//88م/ جم/ ج91139113ف بن ُبادر/ ف بن ُبادر/ الزركيشالزركيشفف  اء.اء.باإلضافة إىل اللفو اوباإلضافة إىل اللفو او

فريجل فريجل   إت إذا ورد من الشارع ما يزيل إمجالهإت إذا ورد من الشارع ما يزيل إمجاله  باللفو املحتملباللفو املحتملينب ي التوقف يف العمل ينب ي التوقف يف العمل إذًا إذًا 

 إحدى معانيه املحتملة.إحدى معانيه املحتملة.

ضحة الدتلة عىل املعنى عىل وجه من النادر جدا أن جتد ألفاظًا يف القرآن الكريم غري واضعععحة الدتلة عىل املعنى عىل وجه  من النادر جدا أن جتد ألفاظًا يف القرآن الكريم غري وا

يه إنَّ   من الوجوه املعقولةف بلمن الوجوه املعقولةف بل يه إنَّ الذت نذهب إل فيهف ألن القرآن الكريم قد نزل فيهف ألن القرآن الكريم قد نزل   ااذلك مفقودذلك مفقودالذت نذهب إل

 .هداية للخلقف ومنه ًا للحياةف ف اء من أجل ذلك مبينا يف معانيه ومراميههداية للخلقف ومنه ًا للحياةف ف اء من أجل ذلك مبينا يف معانيه ومراميه

ستوى وقد أمرنا اهلل تعاىل بتدبر آياته فكان مقتىضععع ذلك األمرف أن تكون معانيه يف مسعععتوى  ىض ذلك األمرف أن تكون معانيه يف م وقد أمرنا اهلل تعاىل بتدبر آياته فكان مقت

شياإدراكنا عىل وجه مقبول  عًا وعقتف حتى األشععيا ء التي اختص اهلل بعلمها مل خيف اهلل جل ء التي اختص اهلل بعلمها مل خيف اهلل جل إدراكنا عىل وجه مقبول  عًا وعقتف حتى األ

 ..عقولناعقولنا  يناابينااب  نحونحو  عىلعىل  تصورهفتصورهف  يمكننايمكننا  الذتالذت  املعنىاملعنى  عىلعىل  دتلتهادتلتها  عناعنا––شأنه شأنه 
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شارة إىل أن اللفو لكن جتدر اإلشعععارة إىل أن اللفو  صول بيانهإذا ورد يف النصعععول بيانه  املحتملاملحتمللكن جتدر اإل اقط عنه حكم اعععقط عنه حكم   ففإذا ورد يف الن

فاصبل من املفرسف ومن ثم يصبل بعد فاصبل من املفرسف ومن ثم يصبل بعد   اإلمجال ووجب العمل بيانه وارتفا عنه حكم اإلُباماإلمجال ووجب العمل بيانه وارتفا عنه حكم اإلُبام

 إنتهاء التنزيل من قبيل املحكمف واهلل تعاىل أحكم وأعلم.إنتهاء التنزيل من قبيل املحكمف واهلل تعاىل أحكم وأعلم.

 أما حكم اتحتامل يف ألفاظ النصول القانونية الوضعية فيمكن إمجانا فيام ييل:أما حكم اتحتامل يف ألفاظ النصول القانونية الوضعية فيمكن إمجانا فيام ييل:

صدرهف كان هذا النص أوتً: إذا كان الشعععارع قد فرسععع ال موض والادد يف املعنى بنص اصعععدرهف كان هذا النص  رس ال موض والادد يف املعنى بنص ا شارع قد ف أوتً: إذا كان ال

بالنص األولف وهذا القدر جمما عليه ب  الرشيعة والقانونف ذلك ألن النص بالنص األولف وهذا القدر جمما عليه ب  الرشيعة والقانونف ذلك ألن النص   ملزمًا وملحقاً ملزمًا وملحقاً 

رسًا ت جمال لتجتهاد يف تبيينه أوتأويلهف لكن يمكن تعليلهف ألن التعليل ت ي ري أضععحى مفرسععًا ت جمال لتجتهاد يف تبيينه أوتأويلهف لكن يمكن تعليلهف ألن التعليل ت ي ري  ضحى مف أ

 معنى اللفو الذت قصده املرشع بل يبحث عن علة ذلك املعنى الذت ااتوجبت احلكم.معنى اللفو الذت قصده املرشع بل يبحث عن علة ذلك املعنى الذت ااتوجبت احلكم.

رشاحف قد َيلوا غموض النصف من اتحتاملف ومافيه أو اجتهاد الرشعععاحف قد َيلوا غموض النصف من اتحتاملف ومافيه   ثانيًا: إن اآلراء الفقهيةفثانيًا: إن اآلراء الفقهيةف أو اجتهاد ال

 من إُبامف وهذه األراء ت تلزم القايضف فله أن خيالفها إذ مل يقتنا ببلوغها حم ة الصواب.من إُبامف وهذه األراء ت تلزم القايضف فله أن خيالفها إذ مل يقتنا ببلوغها حم ة الصواب.

صدر التارخييف وذلك بالرجوع إىل تاريخ النصف واألراء التي متخض عنهاف ها هو ثال ًا: املصعععدر التارخييف وذلك بالرجوع إىل تاريخ النصف واألراء التي متخض عنهاف ها هو  ثال ًا: امل

أو املذكرات اإليضاحيةف واملناقشات التي دارات ب  أعضاء أو املذكرات اإليضاحيةف واملناقشات التي دارات ب  أعضاء   مدرج يف اتعامل التحضرييةفمدرج يف اتعامل التحضرييةف

ضاحية أقل قوة يف احل ية من املذكرة السععلطة الترشععيعية أبان ترشععيا النصف واملذكرة اإليضععاحية أقل قوة يف احل ية من املذكرة  رشيا النصف واملذكرة اإلي رشيعية أبان ت سلطة الت ال

 التفسريية.التفسريية.

ضااي بدوره  اتقر فيه من مبادئ واتجتهاد الق ضاايف وما ا ضااي بدوره رابعًا: الذهاب إىل اتجتهاد الق اتقر فيه من مبادئ واتجتهاد الق ضاايف وما ا رابعًا: الذهاب إىل اتجتهاد الق

ست ء باتجتهاد الفقد يسععت ععء باتجتهاد الف   ––  969969م/ لم/ ل26932693  //فتحيفتحي  ففالدرينيالدرينيقهيف ولكن ت يلزمه. فقهيف ولكن ت يلزمه. فقد ي

  . .996996م/ لم/ ل91099109  //خالدخالد  فففراجفراج
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 املبحث الثاين

 أسباب وانواع االحتامالت.

 املطلب األول: أسباب االحتامل:

هنامل أك ر من ابب لوقوع اتحتامل يف األلفاظ واألفعالف انكتفي بذكر أمهها ملا يمكن هنامل أك ر من ابب لوقوع اتحتامل يف األلفاظ واألفعالف انكتفي بذكر أمهها ملا يمكن 

ل لوجود اتحتامل من غري تفصععيل؛ وذلك ألن األثر الرايلعع لوجود اتحتامل أن يكون جممت وجامعا ل ريها أن يكون جممت وجامعا ل ريها  صيل؛ وذلك ألن األثر الراي من غري تف

 يف األقوال واتفعال هو اإلمجال؛ فاإلمجال نتي ة طبيعية للادد احلاصل يف القول والفعل.يف األقوال واتفعال هو اإلمجال؛ فاإلمجال نتي ة طبيعية للادد احلاصل يف القول والفعل.

ضا؛ يف تقديرنا أن السععبب الراي  لوقوع اتحتامل اععواء يف األقوال أو األفعال هو الوضععا؛  اواء يف األقوال أو األفعال هو الو سبب الراي  لوقوع اتحتامل  يف تقديرنا أن ال

عنى لفظا كان أو غري لفوف وهو صفة الواضا عنى لفظا كان أو غري لفوف وهو صفة الواضا ذلك ألن الوضا هو جعل اليشء دليت عىل املذلك ألن الوضا هو جعل اليشء دليت عىل امل

 اواء أكان من أهل الرشع أم الل ة أم القانون.اواء أكان من أهل الرشع أم الل ة أم القانون.

هذا السبب مهم جدا يف وقوع اتحتامل اواء كان من الوضا ابتداء أو من حيث الدتلة هذا السبب مهم جدا يف وقوع اتحتامل اواء كان من الوضا ابتداء أو من حيث الدتلة 

هو اللفو املوضوع للدتلة عىل معني  أو أك ر بأوضاع هو اللفو املوضوع للدتلة عىل معني  أو أك ر بأوضاع ""عىل اللفو انتهاًءف فاملشامل اللفظيعىل اللفو انتهاًءف فاملشامل اللفظي

صول عند اإلطتقوهو املراد باللفو املشعععامل عند علامء األصعععول عند اإلطتقاتلفةف اتلفةف  شامل عند علامء األ اادوف قطب/ . فاععععادوف قطب/ ""وهو املراد باللفو امل . ف

فة اتحتامل الراجل  . ُيعععدُّ من أهم أاعععبععاب اتحتاملف ويمكن معرفععة اتحتامل الراجل 361361م/ لم/ ل26602660 باب اتحتاملف ويمكن معر ا عدُّ من أهم أ  . ُي

صيقة أو قراان واملرجوح عن طريق القراان املصععععاحبة للمشعععامل اعععواء أكانت قراان لصعععيقة أو قراان  اواء أكانت قراان ل شامل  صاحبة للم واملرجوح عن طريق القراان امل

عبد عبد   ففختفختف. ف. ف""ان متعددة بأوضاع متعددةان متعددة بأوضاع متعددةلفو وضا ملعلفو وضا ملع  ""خارجيةف فاملشامل اللفظي هو: خارجيةف فاملشامل اللفظي هو: 

  . .996996م/ لم/ ل26962696  //الوهابالوهاب

صي ته دتلة ن اللفو املشععامل موضععوع ل ة ألك ر من معنى واحدف لي  يف صععي ته دتلة معنى ذلك أمعنى ذلك أ ضوع ل ة ألك ر من معنى واحدف لي  يف  شامل مو ن اللفو امل

عاىل:  نهف كلفو القرء يف قوله ت نة خارجية تعي لهف فتبد من قري ها وضعععا  عاىل: عىل معنى مع   نهف كلفو القرء يف قوله ت نة خارجية تعي لهف فتبد من قري ضا  ها و عىل معنى مع  

َن بةَأنُفسععة }} بَّصععْ َقاُت َيَاَ سة َوامْلَُطلَّ ْصَن بةَأنُف بَّ َقاُت َيَاَ  َوامْلَُطلَّ
 
نَّ َثَتَثَة ُقُرَوء  هة
 
نَّ َثَتَثَة ُقُرَوء ضوع يف الل ة للطهر [ ف فإنه موضععوع يف الل ة للطهر 225225]البقرة:]البقرة:  {{هة [ ف فإنه مو

ضات أو هو املراد يف اآلية؟ وهل تنق ععع عدة املطلقة ب تي حيضععععات أو   املعني املعني وللحيضف فأت وللحيضف فأت  هو املراد يف اآلية؟ وهل تنق  عدة املطلقة ب تي حي

  . .908908م/ لم/ ل26962696  //عبد الوهابعبد الوهاب  ففختفختف. ف. فب تي أطهارب تي أطهار

شاامل يف الفعل قوله تعاىلوم ال اتشعععاامل يف الفعل قوله تعاىل ْيلة  ﴿﴿ :وم ال ات ْيلة َواللَّ َعَ    إةَذاإةَذا  َواللَّ َعَ  َعسعععْ سْ فإن نا فإن نا [ف [ف 9999التكوير:التكوير:﴾﴾ َع

 احتامتت: احتامتت: 
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عاىل له ت عاىلوم ال اتشعععاامل يف احلرف قو له ت شاامل يف احلرف قو َما ﴿﴿ :وم ال ات َماَو َلهُ   َيْعَلمُ َيْعَلمُ   َو ي َلهُ َتْأوة ي ُخونَ   اهللَُّاهللَُّ  إةتَّ إةتَّ   َتْأوة ااعععة ُخونَ َوالرَّ اة ا   يفة يفة   َوالرَّ

ْلمة  ْلمة اْلعة    [.[.99آل عمران:آل عمران:﴾﴾ اْلعة

ُخونَ  ﴿﴿ :والشاهد من اآلية قولهوالشاهد من اآلية قوله ااة ُخونَ َوالرَّ ااة  :أمرينأمرين  حتتملحتتمل  الواوالواو  فإنفإن  ﴾﴾ َوالرَّ

 .أن تكون للعطفف فيكون الرااخون يف العلم يعلمون املتشابهأن تكون للعطفف فيكون الرااخون يف العلم يعلمون املتشابه: : األولاألول

 .لتاتئنافف فيكون املتشابه ها ااتأثر اهلل به يف علم ال يب عندهلتاتئنافف فيكون املتشابه ها ااتأثر اهلل به يف علم ال يب عنده: : ال اينال اين

 .اتشاامل يف املركب املوصول ما صلتهاتشاامل يف املركب املوصول ما صلتهوم ال وم ال 

ت  َيْعُفوَ َيْعُفوَ   َأوْ َأوْ  ﴿﴿ :م اله: قوله تعاىلم اله: قوله تعاىل ذة تالَّ ذة هة   الَّ هة بةَيدة  [.[.239239البقرة:البقرة:﴾﴾ النَِّكاحة النَِّكاحة   ُعْقَدةُ ُعْقَدةُ   بةَيدة

 :فإن له تأويتتفإن له تأويتت

 .الزوجف وهو قول احلنفيةف وأودف والشافعي يف قوله اْلديدالزوجف وهو قول احلنفيةف وأودف والشافعي يف قوله اْلديد :األولاألول

 .ويل الزوجةف وهو قول الشافعي يف القديمف ومالك يف روايةويل الزوجةف وهو قول الشافعي يف القديمف ومالك يف رواية :ال اينال اين

يدُ  :ال الثال الث لد البكرف واععع ايدُ وا لد البكرف و مالكاألَ األَ   وا مالكمةف وهو قول    //88م/ جم/ ج266266  //حممدحممد  ففالطَبتالطَبت. ف. فمةف وهو قول 

  . .982982ع ع   930930

 ::مشاملمشاملإذا ورد يف النص لفو إذا ورد يف النص لفو مسألة: مسألة: 

كان مشعععاكًا ب  معنى ل وى ومعنى اصعععطتحي  عيف وجب وله عىل املعنى  صطتحي  عيف وجب وله عىل املعنى إن  شاكًا ب  معنى ل وى ومعنى ا كان م إن 

م ل تردد الكلمة ب  املعنى م ل تردد الكلمة ب  املعنى الرشعيف وإن كان مشاكًا ب  معني  أو أك ر من املعاين الل وية الرشعيف وإن كان مشاكًا ب  معني  أو أك ر من املعاين الل وية 

صلل أن يراد وجب وله عىل معنى واحد منها بدليل يعينهف وت يصعععلل أن يراد الل وت واملعنى القانوين الل وت واملعنى القانوين  وجب وله عىل معنى واحد منها بدليل يعينهف وت ي

شامل باملشعععامل  ف فإذا وردت كلمة جناية يف قانون العقوبات يذهب العقل إىل تقدير ف فإذا وردت كلمة جناية يف قانون العقوبات يذهب العقل إىل تقدير معانيه معاً معانيه معاً بببامل

يذهب  ها من مخ  اعععنوات إىل امليبد أو اإلعدامف وت  بأهنا جريمة عقوبت قانوين  يذهب املعنى ال انوات إىل امليبد أو اإلعدامف وت  ها من مخ   بأهنا جريمة عقوبت قانوين  املعنى ال

 الذهن إىل املعنى الل وت لكلمة اْلنايةف وهي كل اعتداء عىل ال ري.الذهن إىل املعنى الل وت لكلمة اْلنايةف وهي كل اعتداء عىل ال ري.

شاامل إما أن يكون ابتداء الك ريون عنها وهي أن اتشعععاامل إما أن يكون ابتداء وهنا علينا أن نب  حقيقة قد غفل وهنا علينا أن نب  حقيقة قد غفل  الك ريون عنها وهي أن ات

ضا الكلمة أو يكون نتي ة انتقات ملعنى من معنى ل وت إىل  عي أو قانوين إنتهاءف من وضعععا الكلمة أو يكون نتي ة انتقات ملعنى من معنى ل وت إىل  عي أو قانوين إنتهاءف  من و

صبل من أحد معاين تلك اللفظة حتول فبم رد ااععتعامل اللفو يف غري معناه املوضععوع له وأصععبل من أحد معاين تلك اللفظة حتول  ضوع له وأ اتعامل اللفو يف غري معناه املو فبم رد ا

 لفظة فاْلناية .لفظة فاْلناية .إىل فرد من أفراد اتشااملف م ال ذلك كام بينا إىل فرد من أفراد اتشااملف م ال ذلك كام بينا 

شامل ن د أن الك ري من األصععولي  قد غفل عن ذكر قسععيم املشععاملف فاكتفى ببيان املشععامل  شاملف فاكتفى ببيان امل سيم امل صولي  قد غفل عن ذكر ق ن د أن الك ري من األ

اللفظيف دون ذكر القسيم اآلخر للمشاملف وهو املشامل املعنوت؛ لعل ذلك أن األصولي  اللفظيف دون ذكر القسيم اآلخر للمشاملف وهو املشامل املعنوت؛ لعل ذلك أن األصولي  
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يث العموم قععد تطرقوا إىل املشعععامل املعنوت بتبويبهم لععدتلععة اتلفععاظ عىل املعععاين من حيععث العموم  عاين من ح فاظ عىل امل لة اتل لدت شامل املعنوت بتبويبهم  قد تطرقوا إىل امل

صولف ومن حيث املطلق واملقيدف ومن حيث امل مل واملفرسف فإن كت القسم  العام صولف ومن حيث املطلق واملقيدف ومن حيث امل مل واملفرسف فإن كت القسم  العام واخلواخل

شامل اللفظي من واملطلق ُيَعدُّ من قبيل املشععامل املعنوتف إذ املشععامل املعنوت خيتلف عن املشععامل اللفظي من  شامل املعنوت خيتلف عن امل شامل املعنوتف إذ امل واملطلق ُيَعدُّ من قبيل امل

شامل املعنوت: حيث الوضععا والدتلةف ألن املشععامل املعنوت:  ضا والدتلةف ألن امل يراد به أن يكون للفو الواحد معنًى واحدف يراد به أن يكون للفو الواحد معنًى واحدف ""حيث الو

ته وينععدرج حتتععه  ندرج حت قهافراد ك ريونف ينطبق عليهم ذلععك املعنى عنععد إطتقععهوي ند إطت لك املعنى ع طب/ . فاععععادوف قطععب/ ""افراد ك ريونف ينطبق عليهم ذ اادوف ق . ف

شامل هو لفو وضععا بوضععا واحد ل ة أو  عا أو قانونا لقدر مشععامل "" ف أو  ف أو 361361م/ لم/ ل26602660 ضا واحد ل ة أو  عا أو قانونا لقدر م ضا بو هو لفو و

صناف أو أفرادب  عدة أنواع أو أصعععناف أو أفراد صطفىمصعععطفى  ففالزمليالزملي. ف. ف""ب  عدة أنواع أو أ  ف م ال ذلك  ف م ال ذلك 393393م/ لم/ ل26962696  //م

لدة ب ض النظر  كل وا يدل عىل  عام  لدات لفو  ظة الوا لدة ب ض النظر لف كل وا يدل عىل  عام  لدات لفو  ظة الوا لة أو لف هنا متزوجة أو أرم لة أو عن كو هنا متزوجة أو أرم عن كو

ها عن  هذه اتحتامتت يمكن معرف املراد من قد صعععحيلف ف لدة ب ري ع قة أو حتى وا ها عن مطل هذه اتحتامتت يمكن معرف املراد من صحيلف ف قد  لدة ب ري ع قة أو حتى وا مطل

طريق الوثااق واملستندات والشهود واْلديد يف األمر الفحص البايلوجيف ومعرفة املراد من طريق الوثااق واملستندات والشهود واْلديد يف األمر الفحص البايلوجيف ومعرفة املراد من 

 تلك اتحتامتت ييدت إىل معرفة اتحكام اخلاصة بكل حالة.تلك اتحتامتت ييدت إىل معرفة اتحكام اخلاصة بكل حالة.

د من قبيل املشعععامل املعنوت لتشعععمل كل أنواع اْلريمةف كذلك فإن لفظة جكذلك فإن لفظة ج شمل كل أنواع اْلريمةف ريمة تعضععع  شامل املعنوت لت د من قبيل امل ض  ريمة تع

 وبالتايل حتديد نوع اْلريمة يقودنا إىل حتديد نوع العقوبة.وبالتايل حتديد نوع اْلريمة يقودنا إىل حتديد نوع العقوبة.

فالعام حالته أرباف منها ما اتفق عليه م ال ذلك العام يف آيات العقااد فدتلته قطعيةف فالعام حالته أرباف منها ما اتفق عليه م ال ذلك العام يف آيات العقااد فدتلته قطعيةف 

ته قطعية كام يف قوله ت ته قطعية كام يف قوله توفيام ينطبق عىل أقل العدد أيضععععا دتل ضا دتل َلُه إةْخَوٌة   }}عاىل: عاىل: وفيام ينطبق عىل أقل العدد أي كاَن  َلُه إةْخَوٌة َفإةْن  كاَن  ف ف {{َفإةْن 

صص فإنه ظني الدتلةف لكنهم اختلفوا يف العام الذت مل واتفقوا أيضعععا يف أن العام الذت خصعععص فإنه ظني الدتلةف لكنهم اختلفوا يف العام الذت مل  ضا يف أن العام الذت خ واتفقوا أي

اتدلوا بأدلة ك ريةف وذهب احلنفية إىل أنه خيصعععصف فذهب اْلمهور إىل أنه ظني الدتلة وااعععتدلوا بأدلة ك ريةف وذهب احلنفية إىل أنه  صصف فذهب اْلمهور إىل أنه ظني الدتلة وا خي

ضاف فقطعي الدتلة ونم أدلتهم أيضعاف ف صطفىمصعطفى  ففالزمليالزمليقطعي الدتلة ونم أدلتهم أي  ف  لي   ف  لي  325325ع ععععع   323323للم/ م/ 26962696  //م

هذا  يل املحتملف لكن  عام فهو من قب هاف ولكن فيام ينطبق عىل أفراد ال جمال البحث في هذا هذا  يل املحتملف لكن  عام فهو من قب هاف ولكن فيام ينطبق عىل أفراد ال جمال البحث في هذا 

 اتحتامل يعرف املراد منه عن طريق التخصيص الذت ُيعدُّ من قبيل القراان.اتحتامل يعرف املراد منه عن طريق التخصيص الذت ُيعدُّ من قبيل القراان.

شاامل يف وهذا أيضععععا ينطبق عىل املطلق من األلفاظ فكل ما مايدخل يف املاهية من اتشعععاامل يف  ضا ينطبق عىل املطلق من األلفاظ فكل ما مايدخل يف املاهية من ات وهذا أي

يل القراان ملعرفة املراد من اللفو املطلق املطلق يُ املطلق يُ  عدُّ من قب يد ُي يل القراان ملعرفة املراد من اللفو املطلق عدُّ من قبيل اتحتاملف والتقي عدُّ من قب يد ُي عدُّ من قبيل اتحتاملف والتقي

 فاملحتمل .فاملحتمل .
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 املطلب الثاين: أنواع االحتامالت:املطلب الثاين: أنواع االحتامالت:

رشيعة يقسعععم اتحتامل إىل أقسعععام باعتبارات اتلفةف اعععنكتفي بام هو مشعععامل ببن الرشعععيعة  شامل ببن ال انكتفي بام هو م سام باعتبارات اتلفةف  سم اتحتامل إىل أق يق

 والقانون لامهية.والقانون لامهية.

 يث القول والفعل: يث القول والفعل: النوع األول: أنواع االحتامل من حالنوع األول: أنواع االحتامل من ح

 من املعلوم بمكان أن اتحتامل كام يقا يف األقوال قد يقا يف األفعال أيضا.من املعلوم بمكان أن اتحتامل كام يقا يف األقوال قد يقا يف األفعال أيضا.

قد مرَّ علينا اتحتامل الذت يقا يف اتقوال؛ لذلك ت نرى أن هنامل داعًيا إلعادة الكتم قد مرَّ علينا اتحتامل الذت يقا يف اتقوال؛ لذلك ت نرى أن هنامل داعًيا إلعادة الكتم 

 هناف بل نكتفي باتحتامل يف األفعال فهو قسيم لتحتامل يف األقوال. هناف بل نكتفي باتحتامل يف األفعال فهو قسيم لتحتامل يف األقوال. 

قد تكون   اتحتامل الواقااتحتامل الواقا يه وارداف ف ما يقا فعت ويكون اتحتامل ف عال: وهو  قد تكون يف األف يه وارداف ف ما يقا فعت ويكون اتحتامل ف عال: وهو  يف األف

 اتحتامتت متساويةف أو متفاوتة؛ لذلك نحتاج إىل دليل أو قرينة صارفة ألحد املرجوحات.اتحتامتت متساويةف أو متفاوتة؛ لذلك نحتاج إىل دليل أو قرينة صارفة ألحد املرجوحات.

ساوية: م لاتحتامتت املتسععاوية: م ل اول فعل الراععول   اتحتامتت املت سفر يف اْلما ب  الصععلوات يف السععفر   ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص فعل الر صلوات يف ال فعن فعن ""يف اْلما ب  ال

ف َقاَل: َخَرْج   ُمَعاذ  ُمَعاذ   ف َقاَل: َخَرْج ْبَن َجَبل  َمُا ْبَن َجَبل   َتُبومَلف َفَكاَن ََيْ
َم َعاَم َغْزَوةة َالَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيهة َو ُاولة اهللة  َمُا نَا َمَا َر  َتُبومَلف َفَكاَن ََيْ
َم َعاَم َغْزَوةة َالَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيهة َو ُاولة اهللة  نَا َمَا َر

َر  اَء مَجةيًعاف َحتَّى إةَذا َكاَن َيْوًما َأخَّ َب َواْلعةشعععَ َ مَجةيًعاف َوامْلَْ رة ْهَر َواْلَعرصعععْ ىلَّ الظُّ َتَةف َفصعععَ َر الصعععَّ اَء مَجةيًعاف َحتَّى إةَذا َكاَن َيْوًما َأخَّ شَ َب َواْلعة َ مَجةيًعاف َوامْلَْ رة رصْ ْهَر َواْلَع ىلَّ الظُّ صَ َتَةف َف صَّ ال

ىلَّ ا َتَةف ُثمَّ َخَرَج َفصععَ َصىلَّ االصععَّ َتَةف ُثمَّ َخَرَج َف صَّ َب ال ىلَّ امْلَْ رة َكف َفصععَ
يًعاف ُثمَّ َدَخَلف ُثمَّ َخَرَج َبْعَد َذلة

َ مَجة ْهَر َواْلَعرصععْ َب لظُّ َصىلَّ امْلَْ رة يًعاف ُثمَّ َدَخَلف ُثمَّ َخَرَج َبْعَد َذلةَكف َف
رْصَ مَجة ْهَر َواْلَع لظُّ

اَء مَجةيًعا َشاَء مَجةيًعاَواْلعةشععَ سلم/ ///// رقم:فالنيسععابورتف مسععلم/ ///// رقم:  ""َواْلعة سابورتف م فيحتمل فيحتمل  ف  ف 99539953//33جج  //960960  ––  9696فالني

سفرف فإنه جممل؛ ألنه َيوز أن يكون يف وجه  احتامت متسعععاويا م ل ما روى من مجعه يف السعععفرف فإنه جممل؛ ألنه َيوز أن يكون يف  ساويا م ل ما روى من مجعه يف ال وجه  احتامت مت

 ..افر طويل أو يف افر قصريف فت َيوز وله عىل أحدمها دون اآلخر إت بدليلافر طويل أو يف افر قصريف فت َيوز وله عىل أحدمها دون اآلخر إت بدليل

ساوية: اتحتامتت غري املتسععععاوية:  شهد يف قيامه من الركعة ال انية دون التشعععهد     ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصكام يف فعله كام يف فعله ""  اتحتامتت غري املت يف قيامه من الركعة ال انية دون الت

نه حيتمل أن يكون عن تعمدف فيدل عىل حمتمت لعدة احتامتتحمتمت لعدة احتامتتقد يكون فعت قد يكون فعت األولف فاألولف ف فإ نه حيتمل أن يكون عن تعمدف فيدل عىل ف  فإ ف 

شهد األولف وجواز ترمل التشعععهد األولف و اهوف فت يدل عليهحيتمل أن يكون عن اعععهوف فت يدل عليهجواز ترمل الت عبد عبد   ففانوتاعععنوتاتات. ف. ف"حيتمل أن يكون عن 

  . .220220م/ لم/ ل91529152  //الرحيمالرحيم

اول اهلل فهنا اتحتامل أن راععول اهلل  اها فعت أراد أن يعلمنا لعصععمته يف التبلي ف أو أنه قد اععها فعت ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص فهنا اتحتامل أن ر صمته يف التبلي ف أو أنه قد  أراد أن يعلمنا لع

سنن التي جتَب بإرادة اهلل اععبحانه وتعاىل لتعليمنا فقطف أو أن التشععهد لي  ركنا بل هو من السععنن التي جتَب  شهد لي  ركنا بل هو من ال ابحانه وتعاىل لتعليمنا فقطف أو أن الت بإرادة اهلل 

 بس ود السهو.بس ود السهو.

 وأثرها يف القضاء.وأثرها يف القضاء.األفعال األفعال تحتامتت الواردة يف تحتامتت الواردة يف اا
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حدى احتامتته دليت يف  عدُّ إ عال ويمكن  فإن اتحتامل يقا يف األف قانون  حدى احتامتته دليت يف أيضععععا يف ال عدُّ إ عال ويمكن  فإن اتحتامل يقا يف األف قانون  ضا يف ال أي

ضاء كام يف القضععاء كام يف  شَبقضععية مقتل السععيد عبد الزهرة شععَب شععقيق الدكتور كاظم شععَبالق شقيق الدكتور كاظم  شَب  سيد عبد الزهرة  ضية مقتل ال يف الن ف يف الن ف   ق

كلية القانون واملعهد القضااي كلية القانون واملعهد القضااي واملتهم فيها عبد الصاحب السيد الامن وحتى اآلن تدرس يف واملتهم فيها عبد الصاحب السيد الامن وحتى اآلن تدرس يف 

ساعتها وبذلك الكشعععف يف موقا اْلريمة ويف اعععاعة هاثلة لسعععاعتها وبذلك إعادة إعادة كيفية اعتامده عىل كيفية اعتامده عىل  ااعة هاثلة ل شف يف موقا اْلريمة ويف  أثبت أثبت الك

شهود اإلالرؤيا ها دحض به شعععهادات شعععهود اإلإمكانية إمكانية عدم عدم  شهادات  حيث إن موقا اْلريمة ووقتها حيث إن موقا اْلريمة ووقتها   فف  ثباتثباتالرؤيا ها دحض به 

ضعيفف ها أثبت عدم إمكانية كانت ليتف ولي  هنامل إت ضعععوء إنارة واحد ضععععيفف ها أثبت عدم إمكانية  ضوء إنارة واحد  الرؤيا فكيف الرؤيا فكيف كانت ليتف ولي  هنامل إت 

الامنبتشععخيص شععخص ُبيئة كذا وكذاف فحكمت املحكمة بَباءة السععيد عبد الصععاحب اععلامن صاحب  سيد عبد ال شخص ُبيئة كذا وكذاف فحكمت املحكمة بَباءة ال شخيص  . . بت

شقاقيالشععقاقيفف شهود  ف هنا وقا اتحتامل يف الفعل ب  شععهادة شععهود 5656ل ل   //26292629  //عبد الكريمعبد الكريم  ففال شهادة   ف هنا وقا اتحتامل يف الفعل ب  

رصية ليتف فاجل عدم اإلثبات بأهنم رأوا املتهم يقوم بالقتلف وب  عدم إمكانية الرؤية البرصعععية ليتف فاجل عدم  اإلثبات بأهنم رأوا املتهم يقوم بالقتلف وب  عدم إمكانية الرؤية الب

 . . ثباتثباتها دحض به شهادات شهود اإلها دحض به شهادات شهود اإللرؤية ليت بوجود مصباح ضعيف اإلنارةف لرؤية ليت بوجود مصباح ضعيف اإلنارةف إمكانية اإمكانية ا

   

 بيان املعنى املقصود من األلفاظ املحتملة ألك ر من معنى يف النصول القانونية:بيان املعنى املقصود من األلفاظ املحتملة ألك ر من معنى يف النصول القانونية:

سودات واملحا  حيتاج إىل بيان من واضعععا القانونف فإن عدمت املعلومة يصعععار إىل املسعععودات واملحا   صار إىل امل ضا القانونف فإن عدمت املعلومة ي حيتاج إىل بيان من وا

عدمت يصار إىل املعنى الل وت العامف ويف ذلك نقص عدمت يصار إىل املعنى الل وت العامف ويف ذلك نقص   التي ابقت ترشيا ذلك القانونف فإنالتي ابقت ترشيا ذلك القانونف فإن

ضعي يف الوقت احلايل ونتي ة يف معنى التفسعععري القانوينف لذلك ن د أن أهل القانون الوضععععي يف الوقت احلايل ونتي ة  سري القانوينف لذلك ن د أن أهل القانون الو يف معنى التف

صول امل ملة عىل ختف املراد من للتطور الترشعععيعي وخوفًا من أن يكون تفسعععري النصعععول امل ملة عىل ختف املراد من  سري الن رشيعي وخوفًا من أن يكون تف للتطور الت

رشيا القانونف ومن ثم يقوم نالترشعععيا؛ ن دهم يبينون اعععبب ترشعععيا القانونف ومن ثم يقوم ن ابب ت رشيا؛ ن دهم يبينون  ضا ف  الفريق الذت وضعععا الت ف  الفريق الذت و

 القانون برشحهف ملنا التفسري اخلاطيء لذلك امل مل.القانون برشحهف ملنا التفسري اخلاطيء لذلك امل مل.

صت عىل انه   من قانون اتحوال الشععخصععية نصععت عىل انه 9999واملادة فواملادة ف  م ال ذلك:م ال ذلك: صية ن شخ صية تصععل الوصععية ""  من قانون اتحوال ال صل الو ت

  ومل تب ومل تب   اختتف الديناختتف الدين  اطلقت اطلقت   إذإذهذه املادة فيها خفاء هذه املادة فيها خفاء   ""باملنقول فقط ما اختتف الدين باملنقول فقط ما اختتف الدين 

ساموت هل هو الدين السععاموت  ستالسععاموت ؟و وهل يشععمل احلريب واملسععتغري غري أو أو هل هو الدين ال شمل احلريب وامل ساموت ؟و وهل ي نعم أن نعم أن   من والذمي ؟من والذمي ؟أأال

صية يرجا إىل الفقه يف حال إنعدام النصف لكن عندنا هنا نصف لكن قانون األحوال الشععخصععية يرجا إىل الفقه يف حال إنعدام النصف لكن عندنا هنا نصف لكن  شخ قانون األحوال ال

 املرشع مل يب  اتحتامتت الواردة عىل اللفو؛ لذا يقا القايض بإحراج يف م ل هذه الدعاوى.املرشع مل يب  اتحتامتت الواردة عىل اللفو؛ لذا يقا القايض بإحراج يف م ل هذه الدعاوى.

 

  



 
 2021 166-194 أ.م.د. عبد الكريم عمر الشقاقي الاحتمال وأثره في ألاحكام العملية 

 

 

180  
 

 :الفعل بني الفتيا والقضاءالفعل بني الفتيا والقضاء  ترددترددالنوع الثاين: االحتامل من حيث النوع الثاين: االحتامل من حيث 

ضا ميتة فهي لهمن أحيا أرضععععا ميتة فهي له»»م اله: متليك املوات باإلحياءف حلديث جابر بن عبد اهلل: م اله: متليك املوات باإلحياءف حلديث جابر بن عبد اهلل:    ""من أحيا أر

  . .8989//33جج  //93919391م/ رقم: م/ رقم: 91159115فالامذتف حممد بن عيسى/ فالامذتف حممد بن عيسى/ 

 :فاحلديث حيتمل أمرينفاحلديث حيتمل أمرين

اول أنه  ع عام لكل أحد؛ ألن الراععول  األول: األول:  اواء قاله باعتباره راععوت ومبل اف واععواء   ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص أنه  ع عام لكل أحد؛ ألن الر اوت ومبل اف و قاله باعتباره ر

 .أذن فيه اإلمام أم مل يأذنأذن فيه اإلمام أم مل يأذن

شافعيف وأودف وهو قول مالكف والشععافعيف وأودف  صاحبي وصععاحبي وهو قول مالكف وال أيب حنيفة فروه اهلل تعاىل ف ولكن مالكا أيب حنيفة فروه اهلل تعاىل ف ولكن مالكا و

 .فرق ب  ما يتشاح فيه الناسف وما ت يتشاح فيهف فاعتَب إذن اإلمام يف األول دون ال اينفرق ب  ما يتشاح فيه الناسف وما ت يتشاح فيهف فاعتَب إذن اإلمام يف األول دون ال اين

ب  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي أن النبي  ال اين: ال اين:  باعت له  بقا باعت له  حاكم قا يه فيحتاج متلك املوات إىل إذن  ماف وعل ما حاكم اره إ يه فيحتاج متلك املوات إىل إذن  ماف وعل ما اره إ

 .وهو قول أيب حنيفة فروه اهلل تعاىل وهو قول أيب حنيفة فروه اهلل تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص. ملسو هيلع هللا ىلص. الوقتف اقتداء بالنبي الوقتف اقتداء بالنبي 

ضمن إحياء أيضععا فهنامل من أدخل إىل مفهوم األرض املعادن املوجودة فيهاف فعدها من ضععمن إحياء  ضا فهنامل من أدخل إىل مفهوم األرض املعادن املوجودة فيهاف فعدها من  أي

لك ن د لك ن د املوات من األرضف فتكون داخلة يف ملك املحيي لتلك األرض بعد إحيااها؛ لذاملوات من األرضف فتكون داخلة يف ملك املحيي لتلك األرض بعد إحيااها؛ لذ

من الفقهاء من قال إحياء املوات ومل يقل إحياء اترايض املوات؛ وذلك لكي يدخلوا فيها من الفقهاء من قال إحياء املوات ومل يقل إحياء اترايض املوات؛ وذلك لكي يدخلوا فيها 

بل املحتمتت بموجودهاف فاملقديسف ابن  عادنف وهذا من قب ملاء وامل ها من ا كان في ما  بل املحتمتت بموجودهاف فاملقديسف ابن كل  عادنف وهذا من قب ملاء وامل ها من ا كان في ما  كل 

ع عععععععععععع   92159215  //99م/ جم/ ج26632663قدامة/ قدامة/  ع  ف أم ما كان من املنشئات واملباين فهذا خيالف  ف أم ما كان من املنشئات واملباين فهذا خيالف 93669366ع

 ؛ ألن املوات املقصود فيها من لي  نا صاحب ابتداء ولي  فيها عامر.؛ ألن املوات املقصود فيها من لي  نا صاحب ابتداء ولي  فيها عامر.قولنا مواتقولنا موات

سمية األرض التي ت أما يف القانون فإن موضعوع إحياء املوات فتعود إىل الدولةف ومنها تسعمية األرض التي ت  ضوع إحياء املوات فتعود إىل الدولةف ومنها ت أما يف القانون فإن مو

صاحب نا باألمرييةف وهي تسمية ليست بذلك القدمف لكنها عاْلت ملكية تلك األرايضف صاحب نا باألمرييةف وهي تسمية ليست بذلك القدمف لكنها عاْلت ملكية تلك األرايضف 

صة يف القانون تألن امللكية اخلاصععععة يف القانون ت سب الفقرة ال ال ةف من املادة كون للدولة حسععععب الفقرة ال ال ةف من املادة ألن امللكية اخلا التي التي   99019901كون للدولة ح

وله بوجه عام ان ينتفا بأرض وان يست لها وان يترصف يف حقه عليها يف حدود وله بوجه عام ان ينتفا بأرض وان يست لها وان يترصف يف حقه عليها يف حدود   ""تنص عىل تنص عىل 

 ف لكن تبقى املنفعة للمست ل.ف لكن تبقى املنفعة للمست ل.""القانون وتبقى يف كل اتحوال رقبة اترض هلوكة للدولة.القانون وتبقى يف كل اتحوال رقبة اترض هلوكة للدولة.

ضا فإن ملكية املعادن تكون للدولة يف كل أيضععا فإن ملكية املعادن تكون للدولة يف كل  األحوالف لذلك فإن القانون املدين العراقي األحوالف لذلك فإن القانون املدين العراقي أي

 حسم األمر بنص قانوين ملزمف وبذلك انتهى اتحتامل الوارد يف لفو املوات.حسم األمر بنص قانوين ملزمف وبذلك انتهى اتحتامل الوارد يف لفو املوات.

اتيتء عىل األرض املوات فإهنا مقرونة بإذن فاحلكومة دون مقابل كذلك يف مسععألة اتاععتيتء عىل األرض املوات فإهنا مقرونة بإذن فاحلكومة دون مقابل  سألة ات كذلك يف م

سب املادة يف املناطق املسعععموحة فيها قانوناف ذلك حسععععب املادة  سموحة فيها قانوناف ذلك ح قانون املدين قانون املدين بفقرتيها من البفقرتيها من ال  99509950يف املناطق امل
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ستويل يسعععتويل أن أن   عراقيعراقي  لكللكل  َيوزَيوز  ––  99""العراقي والتي تنص عىل: العراقي والتي تنص عىل:  احلكومة دون مقابل عىل احلكومة دون مقابل عىل بإذن بإذن ي

رصف املوات يف املناطق املسعععموح فيها بذلك قانونًاف في بت له عليها حق الترصعععف   األرضاألرض سموح فيها بذلك قانونًاف في بت له عليها حق الت قام قام إذا إذا املوات يف املناطق امل

س يل العقارتف   انًداانًدا  ف ويعطي لهف ويعطي لهبإحيااهابإحيااها س يله بداارة الت س يل العقارتف بحقه بعد ت س يله بداارة الت رض رض األاألترمل ترمل إت إذا إت إذا بحقه بعد ت

 زراعة ثتي انوات متوالية ب ري عذر انتزعت منه وفوضت اىل غريه.زراعة ثتي انوات متوالية ب ري عذر انتزعت منه وفوضت اىل غريه.  أوأو  دون حريدون حري

اتوىلااعععتوىل  واذاواذا  ––  22   وقتوقت  م لم ل  بدلبدل  دفادفا  بعدبعد  اتات  لهفلهف  تفوضتفوض  فتفت  احلكومةاحلكومة  اذناذن  ب ريب ري  عليهاعليها  ا

 ..""اتاتيتءاتاتيتء

النوع ال الث: الادد يف معاين دتلة األلفاظ. م ال ذلك الادد يف معاين الدتلة العقلية النوع ال الث: الادد يف معاين دتلة األلفاظ. م ال ذلك الادد يف معاين الدتلة العقلية 

سبب ة: املقصعععود بالدتلة العقلية اللفظية هي أن يدل لفو فكتم  عىل معنى ت بسعععبب اللفظياللفظي صود بالدتلة العقلية اللفظية هي أن يدل لفو فكتم  عىل معنى ت ب ة: املق

شاهد  ضارب ألفاظ ال سان حيكم بأن ت ضا وت بالطبا وإنام عن طريق العقلف فعقل اإلن شاهد الو ضارب ألفاظ ال سان حيكم بأن ت ضا وت بالطبا وإنام عن طريق العقلف فعقل اإلن الو

ضاءف إت أن هذه وتعارض أقواله تدل عىل عدم صععدقه وعدم أمانته يف أداء شععهادته أمام القضععاءف إت أن هذه  شهادته أمام الق صدقه وعدم أمانته يف أداء  وتعارض أقواله تدل عىل عدم 

يشء بحال يفهم إلثبات العك ف وذلك ألن معنى الدتلة هي كون اليشعععء بحال يفهم الدتلة الظنية قابلة الدتلة الظنية قابلة  إلثبات العك ف وذلك ألن معنى الدتلة هي كون ال

 منه يء آخرف لذلك قيل إن الادد يف الشهادة يكون يف جانب املدعى عليه.منه يء آخرف لذلك قيل إن الادد يف الشهادة يكون يف جانب املدعى عليه.

 

 املطلب الثالث: األثار املرتتبة عىل األحكام بسبب االحتامل:املطلب الثالث: األثار املرتتبة عىل األحكام بسبب االحتامل:

انتكلم عن القواعد العامة التي ُأطةرت لتكون جامعة للك رييف هذا املطلب اععنتكلم عن القواعد العامة التي ُأطةرت لتكون جامعة للك ري ساال من مسععاال   يف هذا املطلب  من م

 اتحتامل.اتحتامل.

 قاعدة إذا دخل اتحتامل بطل اتاتدتل.قاعدة إذا دخل اتحتامل بطل اتاتدتل.

شهرما إت أهنا غري مطردةف بل نص بعض  شهورة جداف رغم  شهرما إت أهنا غري مطردةف بل نص بعض هذه القاعدة من القواعد امل شهورة جداف رغم  هذه القاعدة من القواعد امل

اتدتل بالدليل بم رد تطرق ت يسعععقط اتاعععتدتل بالدليل بم رد تطرق   ""أهل العلم عىل ختف هذه القاعدة فقالوا: أهل العلم عىل ختف هذه القاعدة فقالوا:  سقط ات ت ي

  . .3333للم/ م/ 26622662  //زكريازكريا  ففالباكستاينالباكستايناتحتامل إليه. فاتحتامل إليه. ف

لذلك فاملقصود ُبذه القاعدة أنه إذا تعارض دليل قطعي ما دليل ظني يدخله اتحتاملف لذلك فاملقصود ُبذه القاعدة أنه إذا تعارض دليل قطعي ما دليل ظني يدخله اتحتاملف 

فإن الدليل الظني هو من يسقطف ولي  املقصود إن الدليل الذت يطرأ عليه اتحتامل يسقطف فإن الدليل الظني هو من يسقطف ولي  املقصود إن الدليل الذت يطرأ عليه اتحتامل يسقطف 

رشعية والقانونية؛ لذلك وإت لسعععقطت الك ري من األدلة الرشععععية والقانونية؛ لذلك  سقطت الك ري من األدلة ال ن اتحتامل الذت يوجب ن اتحتامل الذت يوجب فإفإ""وإت ل

سقطت دتلة العمومات كلها هو اتحتامل املسععععاوت أما املرجوح فت وإت لسعععقطت دتلة العمومات كلها   اإلمجال إناماإلمجال إنام ساوت أما املرجوح فت وإت ل هو اتحتامل امل
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طللتطرق احتامل التخصعععيص إليهععا وذلععك بععاطععل با لك  ها وذ صيص إلي لدينشعععهععاب الععدين  ففالقرايفالقرايف. ف. ف""لتطرق احتامل التخ هاب ا م/ م/ 91159115  //ش

  . .983983//22جج

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الدليل الذت يدخل اتحتامل فيه عند معارضته لدليل هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الدليل الذت يدخل اتحتامل فيه عند معارضته لدليل 

اقوط اقوطت يدخل عليه اتحتاملف ت يعني  اتدتلف فقد يكون   ت يدخل عليه اتحتاملف ت يعني  اقوطا يف كل ا اتدتلف فقد يكون اتاتدتل به  اقوطا يف كل ا اتاتدتل به 

يدخل عليه اتحتاملف فهنا دليتن طرأ عليهام اتحتامل  لة آخرى  يدخل عليه اتحتاملف فهنا دليتن طرأ عليهام اتحتامل ورود دليل آخر يف مسععععا لة آخرى  سا ورود دليل آخر يف م

ضة فيكون الاجيل بينهام واقا بمعرفة أقوى الدليل  منهامف فلو اعععقط ذلك الدليل باملعارضعععة  اقط ذلك الدليل باملعار فيكون الاجيل بينهام واقا بمعرفة أقوى الدليل  منهامف فلو 

 األوىل ملا كان له حمت يف املعارضة ال انية.األوىل ملا كان له حمت يف املعارضة ال انية.

 ف هذه القاعدة  ف هذه القاعدة 299299م/ لم/ ل26962696  //يعقوبيعقوب  ففالباحس الباحس اليق  ت يزول بالشك. فاليق  ت يزول بالشك. ف  قاعدةقاعدة

 تعالج الادد احلاصل ب  اليق  والشكف فمن املعلوم أن لهدرامل درجات أربا: تعالج الادد احلاصل ب  اليق  والشكف فمن املعلوم أن لهدرامل درجات أربا: 

 يسمى علاًم يقينيًا.يسمى علاًم يقينيًا.  %%966966إدرامل النسبة اخلَبية عىل وجه اليق  واْلزم بنسبة إدرامل النسبة اخلَبية عىل وجه اليق  واْلزم بنسبة 

سبة اخلَبية عىل الوجه األرجل وبنإدرامل النسععبة اخلَبية عىل الوجه األرجل وبن سمى ظنًاف والظن ال الب تسععمى ظنًاف والظن ال الب   %%1111--8989سبة سععبة إدرامل الن ت

 ف وماحتتها يسمى ظنًا.ف وماحتتها يسمى ظنًا.%%1616ماكان نسبته فوق الع ماكان نسبته فوق الع 

 ..9يسمى شكاً يسمى شكاً   %%8686إدرامل النسبة اخلَبية عىل وجه التساوت إدرامل النسبة اخلَبية عىل وجه التساوت 

 يسمى ومهًا.يسمى ومهًا.  %%3131--99إدرامل النسبة اخلَبية عىل وجه املرجوح إدرامل النسبة اخلَبية عىل وجه املرجوح 

رشيعة أو القانونف حياته يقينيةف ووفاتلذلك فإن حكم املفقود اعععواء يف الرشعععيعة أو القانونف حياته يقينيةف ووفات اواء يف ال ه من قبيل ه من قبيل لذلك فإن حكم املفقود 

شكف لذلك حيكم بحياته حل ؛ لذلك تتوزع تركته وتبقى زوجته عىل حانا من اترتباط الشععكف لذلك حيكم بحياته حل ؛ لذلك تتوزع تركته وتبقى زوجته عىل حانا من اترتباط  ال

العقدت ما زوجها وتبقى عقوده مستمرةف وهذا القدر مشامل ب  الرشيعة والقانونف حتى العقدت ما زوجها وتبقى عقوده مستمرةف وهذا القدر مشامل ب  الرشيعة والقانونف حتى 

 حيكم قضاايا بعد مدة معينة يف الرشع والقانون حسب احلاتت املقررة عندهم.حيكم قضاايا بعد مدة معينة يف الرشع والقانون حسب احلاتت املقررة عندهم.

اتقاعدة ترمل اتاعععت صال يف حكاية احلال ما قيام اتحتامل ينزل منزلة العموم يف املقال. فصعععال يف حكاية احلال ما قيام اتحتامل ينزل منزلة العموم يف املقال. قاعدة ترمل ات ف

  . .9696م/ لم/ ل91109110  //عبد امللكعبد امللك  ففالسعدتالسعدتفف

إذا  ع النص عام ملعاْلة حكم ترصف أو واقعةف ومل يتضمن  وطا أو قيودا لتطبيقهف إذا  ع النص عام ملعاْلة حكم ترصف أو واقعةف ومل يتضمن  وطا أو قيودا لتطبيقهف 

سكون تَيوز للفقيه أو القايض أو املفتي أن يسععتحدي باجتهاده  وطا أو قيودا لهف ألن السععكون  ستحدي باجتهاده  وطا أو قيودا لهف ألن ال تَيوز للفقيه أو القايض أو املفتي أن ي

رشيعة يف معرض احلاجة بيانف فلو كان هنامل  ط أو قيد لُذكةر ما النصف م ال ذلك أن الرشعععيعة  يف معرض احلاجة بيانف فلو كان هنامل  ط أو قيد لُذكةر ما النصف م ال ذلك أن ال

اتمية أقرتاإلاععتمية أقرت الم الزوج فقط بصععورة عامة صععحة زواج غري املسععلم  إذا أاععلام أو أاععلم الزوج فقط   اإل الام أو أ سلم  إذا أ صحة زواج غري امل صورة عامة  ب
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وكانت زوجته كتابية فت يطلب منهام جتديد الزواج بعد إاتمهامف وت حيق للقايض أن يسأل وكانت زوجته كتابية فت يطلب منهام جتديد الزواج بعد إاتمهامف وت حيق للقايض أن يسأل 

شاهدين وأذن الويل والكفاءة عن توافر  وط زواج املسعععلم  يف هذا الزواج كحضعععور شعععاهدين وأذن الويل والكفاءة  ضور  سلم  يف هذا الزواج كح عن توافر  وط زواج امل

صحة وبقاء زواجهام قبل اإلاتم خلوه من حمرمات صحة وبقاء زواجهام قبل اإلاتم خلوه من حمرمات واملهر وغري ذلكف بل يكفي لتعااف بواملهر وغري ذلكف بل يكفي لتعااف ب

الزواج كالنسب أو الرضاع أو املصاهرة أو حق ال ري أو اْلما ب  األخت . يعضد ذلك ما الزواج كالنسب أو الرضاع أو املصاهرة أو حق ال ري أو اْلما ب  األخت . يعضد ذلك ما 

ف روت عن روت عن  المُت وحتتي ُأخَتانة اوَل اهللف إين أ ضحامل بنة فريوز عن أبيهف قال: قلُت: يا ر ف ال المُت وحتتي ُأخَتانة اوَل اهللف إين أ ضحامل بنة فريوز عن أبيهف قال: قلُت: يا ر ال

ئَث ""قال: قال:  ئَث طلِّق أيَتهام شة  ف وعن  ف وعن 885885//33جج  //22332233داود/ د.ت/ رقم: داود/ د.ت/ رقم:   ف فالس ستاينف أبوف فالس ستاينف أبو""طلِّق أيَتهام شة

المة ال قفي:  المة ال قفي: غيتن بن  الم: أنه أنه غيتن بن  صىل اهلل عليه و سوةف فقال له النبي  الم وحتته عرش ن الم: أ صىل اهلل عليه و سوةف فقال له النبي  الم وحتته عرش ن   ""أ

عا عااخا منهن أرب ود/ ""اخا منهن أرب بلف أ ود/ ف فابن حن بلف أ  . واتحتامل  . واتحتامل 226226//55جج  //30613061م/ رقم: م/ رقم: 26692669ف فابن حن

نه قد عقد عىل اْلميا مرة واحدة أو عقد عىل كل وا نه قد عقد عىل اْلميا مرة واحدة أو عقد عىل كل واوارد يف احلدي   أ بانفرادف لكن وارد يف احلدي   أ بانفرادف لكن حدة  حدة 

 بيانا...  واهلل تعاىل أعلم.بيانا...  واهلل تعاىل أعلم.ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص مل يطلب بيان ذلكف فكان اكوته راول اهلل مل يطلب بيان ذلكف فكان اكوته راول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص راول اهلل راول اهلل 

ويف القانون: م ال ذلك فإن املنحة التي أقرها الَبملان العراقي للطلبة يف اتلف مراحلهم ويف القانون: م ال ذلك فإن املنحة التي أقرها الَبملان العراقي للطلبة يف اتلف مراحلهم 

ية عام  اية عام الدرااععع مت   مف هذه املنحة عندمامف هذه املنحة عندما26932693م واملقرة يف املوازنة العامة عام م واملقرة يف املوازنة العامة عام 26922692الدرا مت ُقدة ُقدة

شموت ُبا ب ض النظر عن ن احه يف مرحلته أو كانت للطلبة يف بادتء األمر كان اْلميا مشعععموت ُبا ب ض النظر عن ن احه يف مرحلته أو كانت  للطلبة يف بادتء األمر كان اْلميا م

سااية أو أن والده راتبه مليون أو أك رف فكان مجيا من  اته م اته أهلية أم حكومية أو درا سااية أو أن والده راتبه مليون أو أك رف فكان مجيا من درا اته م اته أهلية أم حكومية أو درا درا

الت ينطبق عليه ااعععم طالب مشعععموت ُباف لكن بعض اتقسعععام القانونية يف اْلامعات اراعععلت  سام القانونية يف اْلامعات ار شموت ُباف لكن بعض اتق ام طالب م ينطبق عليه ا

س اتف سا اتف سبة للفئات املذكورة أعتهف فكان اْلواب إخراج هيتء من ا سيم املنحة بالن سبة للفئات املذكورة أعتهف فكان اْلواب إخراج هيتء من ارا يف تق سيم املنحة بالن ارا يف تق

كةت عنهف  كةت عنهف املنحةف لذلك ن د أن فعلهم االف للقاعدةف ألن اتحتامل واقا فعت وقد اعععُ اُ املنحةف لذلك ن د أن فعلهم االف للقاعدةف ألن اتحتامل واقا فعت وقد 

لذلك مل َيُكن من حقهم السعععيالف وهذا هو رأت يف  يانف  سيالف وهذا هو رأت يف والسعععكوت يف معرض احلاجة ب لذلك مل َيُكن من حقهم ال يانف  سكوت يف معرض احلاجة ب وال

 املوضوع.املوضوع.

قل قول القرايف فروه اهلل تعاىل  يف الفرق ب  قاعدت  ختص اتحتامل قل قول القرايف فروه اهلل تعاىل  يف الفرق ب  قاعدت  ختص اتحتامل وللتوضيل أك ر أنوللتوضيل أك ر أن

لت عن اإلمام الشععععافعي فروه اهلل تعاىل :  شافعي فروه اهلل تعاىل : ُنقة لت عن اإلمام ال الفرق ب  قاعدة حكاية احلال إذا تطرق إليها الفرق ب  قاعدة حكاية احلال إذا تطرق إليها ُنقة

اقط ُبا اتاتدتل وب  قاعدة حكاية احلال إذا ترمل فيها اتاتفصال تقوم مقام  اقط ُبا اتاتدتل وب  قاعدة حكاية احلال إذا ترمل فيها اتاتفصال تقوم مقام اتحتامل  اتحتامل 

سن ُبا اتاتدتل  هذا موضا نقل عن الشافعي فيه هذان األمران عىل سن ُبا اتاتدتل  هذا موضا نقل عن الشافعي فيه هذان األمران عىل العموم يف املقال وحيالعموم يف املقال وحي

شكل ومنهم من هذه الصعععورة واختلفت أجوبة الفضعععتء يف ذلك فمنهم من يقول هذا مشعععكل ومنهم من  ضتء يف ذلك فمنهم من يقول هذا م صورة واختلفت أجوبة الف هذه ال

يقول مها قوتن للشافعي والذت ظهر يل أهنام ليستا قاعدة واحدة فيها قوتن بل مها قاعدتان يقول مها قوتن للشافعي والذت ظهر يل أهنام ليستا قاعدة واحدة فيها قوتن بل مها قاعدتان 
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شافعي وت شافعي وتمتباينتان ومل خيتلف قول ال  تناقض وحترير الفرق بينهام ينبني عىل قواعد: القاعدة  تناقض وحترير الفرق بينهام ينبني عىل قواعد: القاعدة متباينتان ومل خيتلف قول ال

سقطت دتلة العمومات كلها األوىل أن اتحتامل املرجوح ت يقدح يف دتلة اللفو وإت لسعععقطت دتلة العمومات كلها  األوىل أن اتحتامل املرجوح ت يقدح يف دتلة اللفو وإت ل

سمعية لتطرق احتامل امل از لتطرق احتامل التخصععيص إليها بل تسععقط دتلة مجيا األدلة السععمعية لتطرق احتامل امل از  سقط دتلة مجيا األدلة ال صيص إليها بل ت لتطرق احتامل التخ

تع  حينئذ أن اتحتامل الذت يوجب اإلمجال تع  حينئذ أن اتحتامل الذت يوجب اإلمجال واتشاامل إىل مجيا األلفاظ لكن ذلك باطل فواتشاامل إىل مجيا األلفاظ لكن ذلك باطل ف

ساوت أو املقارب أما املرجوح فت ساوت أو املقارب أما املرجوح فتإنام هو اتحتامل امل م/ م/ 91159115  //شهاب الدينشهاب الدين  ففالقرايفالقرايف. ف. ف""إنام هو اتحتامل امل

  . .983983//22جج
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 املبحث الثالث

 رفع التعارض والرتجيح بني املحتمالت.

 

 املطلب األول: كون أحد الدليلني قاباًل للتأويل دون اآلخر.املطلب األول: كون أحد الدليلني قاباًل للتأويل دون اآلخر.

ضوح واخلفاءاأللفاظ ودتلتها من حيث الوضعععوح واخلفاءمراتب مراتب  عىل يف عىل يف ىل األىل األإإدنى دنى متدرجة من األمتدرجة من األ  األلفاظ ودتلتها من حيث الو

ضوح ويف القوة الدتليةالوضععوح ويف القوة الدتلية رس واملحكم فالظاهر والنص واملفرسعع واملحكم   الو ف فاملحكم ف فاملحكم فادة املعنىفادة املعنىويف إويف إ  فففالظاهر والنص واملف

ضوحا وحمال أن يطرأ عليه اتحتاملف فإذا وقا تعارض بينه وب  أحد هو اعتها وأك رها وضععوحا وحمال أن يطرأ عليه اتحتاملف فإذا وقا تعارض بينه وب  أحد  هو اعتها وأك رها و

 اجيل للمحكم عليهف م ال ذلك:اجيل للمحكم عليهف م ال ذلك:تلك املراتب فيكون التلك املراتب فيكون ال

 تعارض املفرس ما املحكم:تعارض املفرس ما املحكم:

نُْكْم﴾::م اله قوله تعاىلم اله قوله تعاىل ُدوا َذَوْت َعْدل  مة هة نُْكْم﴾﴿َوَأشععْ ُدوا َذَوْت َعْدل  مة هة شْ ﴿َوَت َتْقَبُلوا ﴿َوَت َتْقَبُلوا ::ما قوله تعاىلما قوله تعاىل[ف [ف 22الطتق:الطتق:﴿َوَأ

 [.[.33النور:النور:َنُْم َشَهاَدًة َأَبًدا﴾َنُْم َشَهاَدًة َأَبًدا﴾

شهادة مفرسععع يف قبول الشعععهادة   ::ولولفأن النص األفأن النص األ رس يف قبول ال شهادة العدلفت شعععهادة العدلفأأمف شهاد ن اتشعععهاد ألأل  ت  يكون يكون نام نام إإن ات

 وت حيتمل معنى اخر.وت حيتمل معنى اخر.  داءفداءفللقبول عند األللقبول عند األ

شهادة املحدود ول بعمومه يقت ععع شعععهادة املحدود فاألفاأل  ففحمكم لوجود التأبيد فيه  حياً حمكم لوجود التأبيد فيه  حياً   ::والنص ال اينوالنص ال اين ول بعمومه يقت  

فريجل ال اين وهو املحكم القايض بعدم فريجل ال اين وهو املحكم القايض بعدم   ن تابفن تابفإإوال اين يقت  الرد ووال اين يقت ععع الرد و  ذا تابفذا تابفإإبالقذف بالقذف 

رس القايض بالقبول فت تقبل ول وهو املفرسععع القايض بالقبول فت تقبل عىل األعىل األ  القبولفالقبولف قيم عليه حد القذف قيم عليه حد القذف أأشهادة من شعععهادة من ول وهو املف

شهادة فولو كان عدت وقت الشعععهادة ف م/ م/ 26932693  //فتحيفتحي  ففالدرينيالدرينيفف  قامة احلد عليه.قامة احلد عليه.إإن تاب بعد ن تاب بعد أأبب  ولو كان عدت وقت ال

  . .0303لل

 عرتاض وجوابه:عرتاض وجوابه:االاال

شيئا لقاال أن يقول: ت نسععلم أن اآلية األوىل من قبيل املفرسععف ألن املفرسعع ما ت حيتمل شععيئا  رس ما ت حيتمل  رسف ألن املف سلم أن اآلية األوىل من قبيل املف لقاال أن يقول: ت ن

ُدوااوى مدلوله إت النسخف وقوله: فاوى مدلوله إت النسخف وقوله: ف ْشهة ُدواَوَأ ْشهة حيتمل اتَياب والندب باتشاامل اللفظى أو حيتمل اتَياب والندب باتشاامل اللفظى أو     َوَأ

سا بمرادين باإلمجاعف املعنوى أو باحلقيقة وامل ازف ويتناول بإطتقه األعمى والعبدف وليسععععا بمرادين باإلمجاعف  املعنوى أو باحلقيقة وامل ازف ويتناول بإطتقه األعمى والعبدف ولي

شهادة فكيف يسععمى مفرسععا ما اتحتاملف ما أنه ت يلزم من حصععة اإلشععهاد القبول ف فإن شععهادة  شهاد القبول ف فإن  صة اإل رسا ما اتحتاملف ما أنه ت يلزم من ح سمى مف فكيف ي

حة حتى انعقد النكاح بشهادمم حة حتى انعقد النكاح بشهادمم العميانف وابنى العاقدينف واملحدودين يف قذف تعتَب صحيالعميانف وابنى العاقدينف واملحدودين يف قذف تعتَب صحي

 وإن مل تقبل شهادمم. وإن مل تقبل شهادمم. 
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رس يف اآلية لي : واجيب عن ذلك: بأن املفرسععع يف اآلية لي :  ُدوا}}واجيب عن ذلك: بأن املف هة ُدواَوَأشعععْ هة شْ و إن و إن   {{َذَوْت َعْدل  َذَوْت َعْدل  }}ولكنه ولكنه   {{َوَأ

ُدوا}}احتامل امل از واتشاامل يف احتامل امل از واتشاامل يف  ْشهة ُدواَوَأ ْشهة واحتامل التخصيص يف ضمري املخاطب  من قوله واحتامل التخصيص يف ضمري املخاطب  من قوله   {{َوَأ

نُْكمْ }}تعاىل: تعاىل:  نُْكمْ مة رساف تختتف املحلف والعدالة ت حتتمل مفرسعععاف تختتف املحلف والعدالة ت حتتمل   {{َعْدل  َعْدل    َذَوْت َذَوْت }}ت ينافيان كون ت ينافيان كون   {{مة مف

  ::حممدحممدغري القبول ف ألهنا مل تقترص إت للقبولف فهى ت حتتمل األداء ف وإن احتمله اإلشهاد. فغري القبول ف ألهنا مل تقترص إت للقبولف فهى ت حتتمل األداء ف وإن احتمله اإلشهاد. ف

  . .283283م/ لم/ ل26692669  //عبد العاطيعبد العاطي

 تعارض املحكم ما النص:تعارض املحكم ما النص:

لَّ َلُكْم َما َوَراَء َذلةُكم﴾: : وم اله قوله تعاىلوم اله قوله تعاىل لَّ َلُكْم َما َوَراَء َذلةُكم﴾﴿ َوُأحة ﴿ َوَما َكاَن َلُكْم ﴿ َوَما َكاَن َلُكْم : : ما قولهما قوله  [ف[ف2323النساء: النساء: ﴿ َوُأحة

هة َأَبًدا﴾ ْن َبْعدة هة َأَبًدا﴾َأْن ُتْيُذوا َرُاوَل اهللَّة َوَت َأْن َتنْكةُحوا َأْزَواَجُه مة ْن َبْعدة  [.[.8383األحزاب:األحزاب:َأْن ُتْيُذوا َرُاوَل اهللَّة َوَت َأْن َتنْكةُحوا َأْزَواَجُه مة

شمل زوجات النبيوبذلك يشعععمل زوجات النبي  باحة ما عدا املحرمات املذكورات قبلهفباحة ما عدا املحرمات املذكورات قبلهفإإول نص يف ول نص يف فاألفاأل   وبذلك ي

 ..بعد وفاتهبعد وفاته  فصىل اهلل عليه والم فصىل اهلل عليه والم 

سخ والتبديلفحيتمل النسعععخ والتبديلف  وال اين حمكم تنه توال اين حمكم تنه ت وهو يفيد حتريم الزواج بأحدى زوجات وهو يفيد حتريم الزواج بأحدى زوجات   حيتمل الن

الم فصعععىل اهلل عليه واعععلم   النبيالنبي صىل اهلل عليه و عبد عبد   ::حممدحممد. ف. فقوى من النصقوى من النصأأنه نه بعد وفاتهف فيقدم املحكم فألبعد وفاتهف فيقدم املحكم فأل  ف

  . .283283م/ لم/ ل26692669  //العاطيالعاطي

 تعارض املحكم ما الظاهر:تعارض املحكم ما الظاهر:

عاىل قولعه تععاىل  له ت هة   ::قو دة ْن َبععْ
ُه مة ُحوا َأْزَواجعَ

وَل اهللَّة َوَت َأْن َتنْكة اَن َلُكْم َأْن ُتْيُذوا َراعععُ ا كعَ هة ﴿َومعَ ْعدة ْن َب َجُه مة وَل اهللَّة َوَت َأْن َتنْكةُحوا َأْزَوا اُ َكاَن َلُكْم َأْن ُتْيُذوا َر َما  ﴿َو

َبًدا﴾ َبًدا﴾َأ عاىل[ف [ف 8383األحزاب:األحزاب:َأ عاىلما قوله ت  َمْ نَى َوُثَتَي : : ما قوله ت
ة
اء َن النِّسععععَ

َطاَب َلُكْم مة َما  َفاْنكةُحوا   َمْ نَى َوُثَتَي ﴿ 
ة
اء سَ َن النِّ

َطاَب َلُكْم مة َما  َفاْنكةُحوا   ﴿

 [.[.33النساء:النساء:َوُرَباَع﴾َوُرَباَع﴾

 ..بعد وفاتهبعد وفاته    صىل اهلل عليه والمصىل اهلل عليه والمففات النبي ات النبي يم الزواج بزوجيم الزواج بزوجررحمكم يفيد حتحمكم يفيد حت  ول:ول:فاألفاأل

ساء فباحة مجيا النسععععاء فإإوال اين ظاهر يف وال اين ظاهر يف    //عبد العاطيعبد العاطي  ::حممدحممد. ف. فنه اقوىنه اقوىفيقدم املحكم ألفيقدم املحكم أل  باحة مجيا الن

  . .993993لل  //91559155العمرتف نادية/ العمرتف نادية/   ––  231231م/ لم/ ل26692669
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 املطلب الثاين: كون الدليلني قابلني للتأويل.املطلب الثاين: كون الدليلني قابلني للتأويل.

 أو التأويلف م ال ذلك:أو التأويلف م ال ذلك:وهو أن يكون كت الدليل  قابت لتحتامل بالنسخ وهو أن يكون كت الدليل  قابت لتحتامل بالنسخ 

 تعارض الظاهر ما النص:تعارض الظاهر ما النص:

َما َوَراَء َذلةُكْم َأْن َتْبَتُ وا امل ال األول: التعارض الظاهرت ب  قوله تعاىل:امل ال األول: التعارض الظاهرت ب  قوله تعاىل: لَّ َلُكْم  حة َما َوَراَء َذلةُكْم َأْن َتْبَتُ وا ﴿َوُأ لَّ َلُكْم  حة ﴿َوُأ

﴾ َ افةحة َ  َغرْيَ ُمسعَ
نة َ ﴾بةَأْمَوالةُكْم حُمْصعة َسافةحة َ  َغرْيَ ُم
نة صة ُكْم حُمْ

ساء:النسعاء:بةَأْمَوالة ُطوا يفة ::ما قوله تعاىلما قوله تعاىل  [ف[ف2323الن ْفُتْم َأتَّ ُتْقسعة ُطوا يفة ﴿َوإةْن خة سة ْفُتْم َأتَّ ُتْق   ﴿َوإةْن خة

 َمْ نَى َوُثَتَي َوُرَباَع﴾
ة
َن النَِّساء  َمْ نَى َوُثَتَي َوُرَباَع﴾اْلَيَتاَمى َفاْنكةُحوا َما َطاَب َلُكْم مة
ة
َن النَِّساء  [.[.22النساء:النساء:اْلَيَتاَمى َفاْنكةُحوا َما َطاَب َلُكْم مة

وظاهرة يف وظاهرة يف   صناف املحرمات املذكورات يف اآليةفصناف املحرمات املذكورات يف اآليةفأأنص يف حل التزوج ب ري نص يف حل التزوج ب ري   وىلوىلفاآلية األفاآلية األ

رص عىل باحة النكاح من غري قرصععع عىل إإ صمته اك ر من ن َيما يف عصعععمته اك ر من أأفي وز للرجل في وز للرجل   ربعةوربعةوأأباحة النكاح من غري ق ف ف ربعةربعةأأن َيما يف ع

 وهو قول حمتمل.وهو قول حمتمل.

  ربعة زوجاتوربعة زوجاتوأأوهذا يقت  حرمة اْلما ب  اك ر من وهذا يقت ععع حرمة اْلما ب  اك ر من   ففنص يف بيان العددنص يف بيان العدد  واآلية ال انية:واآلية ال انية:

ظاهر يف اآلية األ هذه اآلية وب  ال عارض ب   ظاهر يف اآلية األفوقا الت هذه اآلية وب  ال عارض ب   ربا فهو حتل عىل ربا فهو حتل عىل وىل فيام وراء األوىل فيام وراء األفوقا الت

فينتهي القول فينتهي القول ف ف وحيمل الظاهر عليهوحيمل الظاهر عليه  فريجل النص لقوتهففريجل النص لقوتهف  ففاآلية ال انيةاآلية ال انية  يفيفوحرام وحرام   اآلية اتوىلواآلية اتوىلو

 باحتامل احلل ألك ر من أربعة.باحتامل احلل ألك ر من أربعة.

﴾::قوله تعاىلقوله تعاىل  ثاين:ثاين:  م الم ال َلْ ة ْعَن َأْوَتَدُهنَّ َحْوَلْ ة َكامة
ضة ﴾﴿َواْلَوالةَداُت ُيْر َلْ ة ْعَن َأْوَتَدُهنَّ َحْوَلْ ة َكامة
ضة ما ما [ف [ف 233233البقرة:البقرة:﴿َواْلَوالةَداُت ُيْر

ُلُه َوفةَصاُلُه َثَتُثوَن َشْهًرا﴾::قوله تعاىلقوله تعاىل ُلُه َوفةَصاُلُه َثَتُثوَن َشْهًرا﴾﴿َوَوْ  [.[.9898األحقاف:األحقاف:﴿َوَوْ

 هر يف وجوب الرضاعة عىل اتمهات هر يف وجوب الرضاعة عىل اتمهات وظاوظا  ففالرضاع حول الرضاع حول   أنَّ أنَّ نص يف نص يف   وىل:وىل:فاآلية األفاآلية األ

صفمدة الرضعععاعة حوتن ونصعععف  أنَّ أنَّ ظاهرة يف ظاهرة يف   واآلية ال انية:واآلية ال انية: ضاعة حوتن ون وهو قول حيتمل فيه األمران وهو قول حيتمل فيه األمران   مدة الر

ضاع واحلملالرضعععاع واحلمل  __فاْلما ب  املدت فاْلما ب  املدت  صيص كل مدة بوقت مع  ف أو ختصعععيص كل مدة بوقت مع  __الر ايقت هنا اعععيقت ألأل  ففف أو خت هنا 

ا: : ول اآليةول اآليةأأالوالدة عىل الولد بدليل الوالدة عىل الولد بدليل   ةةلبيان منلبيان من ْنسععَ ْينَا اإْلة َسا﴿ َوَوصععَّ ْن ْينَا اإْلة صَّ ُه ﴿ َوَو َلْتُه ُأمُّ اًنا َوَ  إةْحسععَ
ُه َن بةَوالةَدْيهة َلْتُه ُأمُّ َساًنا َوَ  إةْح
َن بةَوالةَدْيهة

ْهًرا﴾ اُلُه َثَتُثوَن شعععَ صعععَ
ُلُه َوفة َعْتُه ُكْرًها َوَوْ ْهًرا﴾ُكْرًها َوَوضعععَ شَ اُلُه َثَتُثوَن  صَ
ُلُه َوفة َعْتُه ُكْرًها َوَوْ ضَ فوقا التعارض ب  فوقا التعارض ب  [ف [ف 9898األحقاف:األحقاف:ُكْرًها َوَو

ص  يف اآلية األالنصععع  يف اآلية األ يةفالن ظاهر يف اآلية ال ان يةفوىل وال ظاهر يف اآلية ال ان ظاهرف  وىل وال قدم النص عىل ال ظاهرففي قدم النص عىل ال مدة   في مدة وتكون  وتكون 

ضاع حول الرضععععاع حول  لالر لة يف ذ لف والع لة يف ذ هاف واآلية األوىل ت ف والع ية ورود اتحتامل علي هاف واآلية األوىل ت ك إن اآلية ال ان ية ورود اتحتامل علي ك إن اآلية ال ان

ضاعة. فاحتامل فيها بسعععبب ختصعععيص املدة بعمل خال وهو الرضععععاعة. ف صيص املدة بعمل خال وهو الر سبب خت   //عبد العاطيعبد العاطي  ::حممدحممداحتامل فيها ب

  .  . 289289عع عع   286286م/ لم/ ل26692669
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 تعارض النص ما املفرس:تعارض النص ما املفرس:

ُأ لةُكلِّ "": : قول الراول حممد صىل اهلل عليه والمقول الراول حممد صىل اهلل عليه والم  م ال ذلكم ال ذلك ْسَتَحاَضُة َتَتَوضَّ ُأ لةُكلِّ امْلُ ْسَتَحاَضُة َتَتَوضَّ . ف . ف ""  َصَتة  َصَتة  امْلُ

ستاينف ابو داود/ د.ت/ رقم: السععع سعععتاينف ابو داود/ د.ت/ رقم:  س  الموقوله صعععىل اهلل عليه واعععلم ف  ف 5656//99جج  //366366ال صىل اهلل عليه و   "": : وقوله 

َتة    ُكلِّ صععَ
ُأ لةَوْقتة ُة َتَتَوضععَّ َتَحاضععَ َصَتة  امْلُسععْ ُأ لةَوْقتة ُكلِّ  ضَّ َضُة َتَتَو ْسَتَحا احلديث فيه مقالف وذكر الزيلعي بأنه حديث غريب احلديث فيه مقالف وذكر الزيلعي بأنه حديث غريب ""امْلُ

امة ْبنة  شععَ َشامة ْبنة جدَاف لكنه جاء يف رواية أخرى فقد َرَوى َأُبو َحنةيَفَة َعْن هة َة جدَاف لكنه جاء يف رواية أخرى فقد َرَوى َأُبو َحنةيَفَة َعْن هة َشَة ُعْرَوَة َعْن َأبةيهة َعْن َعااةشععَ ُعْرَوَة َعْن َأبةيهة َعْن َعااة

ئةي   ""فريض اهلل عنها  فريض اهلل عنها   : َتَوضعععَّ  َأيبة ُحَبْيو 
ئةي َأنَّ النَّبةيَّ ف صعععىل اهلُل عليه واعععلَّم  َقاَل لةَفاطةَمَة بةنْتة ضَّ : َتَو  َأيبة ُحَبْيو 
الَّم  َقاَل لةَفاطةَمَة بةنْتة صىل اهلُل عليه و َأنَّ النَّبةيَّ ف 

َتة    ُكلِّ صعععَ
َصَتة  لةَوْقتة ف""لةَوْقتة ُكلِّ  َةف َأنَّ َفاطةَمَة بةنَْت َأيبة ُحَبيْو  فف لكن له لفو آخر يف البخارتف َعْن َعااةشعععَ َةف َأنَّ َفاطةَمَة بةنَْت َأيبة ُحَبيْو  شَ   ف لكن له لفو آخر يف البخارتف َعْن َعااة

َم َفَقاَل:  َالَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيهة َو  النَّبةيَّ 
َسَأَلتة ْسَتَحاُضف َف َم َفَقاَل: َكاَنْت ُت َالَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيهة َو  النَّبةيَّ 
َسَأَلتة ْسَتَحاُضف َف ف ""َكاَنْت ُت َضةة َسْت بةاحلَْي ْرٌق َوَلْي

ف َذلةكة عة َضةة َسْت بةاحلَْي ْرٌق َوَلْي
َذلةكة عة

يلِّ   َوصعععَ
يلة َتَة َوإةَذا َأْدَبَرْت َفاْغَتسعععة ي الصعععَّ

ُةف َفَدعة  احلَْيضععععَ
يلِّ َفإةَذا َأْقَبَلتة صَ  َو

يلة سة َتَة َوإةَذا َأْدَبَرْت َفاْغَت صَّ ي ال
ُةف َفَدعة ضَ  احلَْي

. فالبخارتف حممد بن . فالبخارتف حممد بن َفإةَذا َأْقَبَلتة

  . .220220//22جج  //363600رقم:رقم:  //26692669إاامعيل/ إاامعيل/ 

ضاءإإول نص يف ول نص يف فاحلديث األفاحلديث األ صتة أداء كان أو ق ضة لكل  ستحا ضاءَياب الوضوء عىل امل صتة أداء كان أو ق ضة لكل  ستحا   ففَياب الوضوء عىل امل

ضًا كان أو نفًتففرضععًا كان أو نفًتف صل نا فت يصععل نا   فر ضوء واحد ن تصععيل بوضععوء واحد أأفت ي صيل بو ضة واحدةك ر من فريضععة واحدةأأن ت ولو يف ولو يف   ففك ر من فري

 ىل هذا الرأت ذهب الشافعي ومجاعة من الفقهاء.ىل هذا الرأت ذهب الشافعي ومجاعة من الفقهاء.إإوو  وقت واحدفوقت واحدف

نص حيتمل التأويل تن نص حيتمل التأويل تن ف ف فلةُكلِّ َصَتة  فلةُكلِّ َصَتة  : : صىل اهلل عليه والم يف احلديث اتولصىل اهلل عليه والم يف احلديث اتول  ههلكن قوللكن قول

 ..ت لوقتهات لوقتهاأأ  هر:هر:ظظيقال اتيتك لصتة اليقال اتيتك لصتة الف ف التم تستعار للوقتالتم تستعار للوقت

رسفمفرسعععف  واحلديث ال اين:واحلديث ال اين: تأويلف  مف مل ال تأويلفتحيت مل ال يه  حيًاو  تحيت يه  حيًاولوجود لفو الوقت ف هذا   لوجود لفو الوقت ف هذا فعىل  فعىل 

صتةفاحلديث تتوضعععأ لوقت كل صعععتةف ضأ لوقت كل  صتة كام نص احلت لكل صعععتة كام نص احل  احلديث تتو س الباحسععع . ف. فديث اتولديث اتولت لكل    ففالباح

  . .220220م/ لم/ ل26932693  //يعقوبيعقوب

ويكفي الوضوء الواحد يف كل وقت صتة تصيل ويكفي الوضوء الواحد يف كل وقت صتة تصيل   نه اتقوىفنه اتقوىفألأل  فيقدم املفرس عىل النصففيقدم املفرس عىل النصف

شابه ما شععا ضوء بأنتهاء الوقتوينتهي حكم الوضععوء بأنتهاء الوقت  ت من فرااض ونوافل ما دام الوقت باقيًافت من فرااض ونوافل ما دام الوقت باقيًافءءبه ما  ف ف وينتهي حكم الو

 واهلل تعاىل أعلم.واهلل تعاىل أعلم.
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 اخلامتة وأهم النتائج

 طريق املنهج اتاتقرااي والتحلييل إىل النتااج التالية:طريق املنهج اتاتقرااي والتحلييل إىل النتااج التالية:توصلت عن توصلت عن 

ما ازدوت حوله املعاين عىل وجه ت يدرمل ما ازدوت حوله املعاين عىل وجه ت يدرمل   ""التعريف املتام لتحتامل اْلاما املانا هوالتعريف املتام لتحتامل اْلاما املانا هو  

اللفوف بل تبد من وجود قراان ملعرفة املراد من اللفو أو هو تردد اللفو أو الادد اللفوف بل تبد من وجود قراان ملعرفة املراد من اللفو أو هو تردد اللفو أو الادد من نف  من نف  

 ..""افاايضف اواء وقا أو مل يقاافاايضف اواء وقا أو مل يقاالذهني ب  أك ر من معنى حقيقي أو الذهني ب  أك ر من معنى حقيقي أو 

 أهم ابب لورود اتحتامل هو الوضا ابتداء.أهم ابب لورود اتحتامل هو الوضا ابتداء.

 عدم ذكر املشامل املعنوت عند األصولي  قد يعود إىل بيانه يف دتلة العام ودتلة املطلق.عدم ذكر املشامل املعنوت عند األصولي  قد يعود إىل بيانه يف دتلة العام ودتلة املطلق.

صولف إذ اتحتامل يكون يف النص هنععامل فرق ب  اتحتامل وب  التعععارض ب  النصعععولف إذ اتحتامل يكون يف النص  عارض ب  الن نامل فرق ب  اتحتامل وب  الت ه

 ب  نصي .ب  نصي .الواحدف أما التعارض فيكون الواحدف أما التعارض فيكون 

بل ب  نصعععي   تدتلف ت تكون يف نص حمتملف  صي  قاعدة إذا دخل اتحتامل بطل اتاععع بل ب  ن اتدتلف ت تكون يف نص حمتملف  قاعدة إذا دخل اتحتامل بطل ات

 أحدمها فيه احتامل ملعنى آخر واآلخر نص ت أحتامل فيه فيكون الراجل ملا لي  فيه إحتامل.أحدمها فيه احتامل ملعنى آخر واآلخر نص ت أحتامل فيه فيكون الراجل ملا لي  فيه إحتامل.

قاعدة إذا دخل اتحتامل بطل اتاتدتلف ت تعني إنتهاء العمل بالنص الذت فيه احتامل قاعدة إذا دخل اتحتامل بطل اتاتدتلف ت تعني إنتهاء العمل بالنص الذت فيه احتامل 

اتدتلف آخرى؛ وإت فالك ري الك ري من النصععول اتحتامل فيها وارد فلو أبطلنا اتاععتدتلف ملعاين ملعاين  صول اتحتامل فيها وارد فلو أبطلنا ات آخرى؛ وإت فالك ري الك ري من الن

 ابطلنا الك ري من النصول وهذا غري صحيل.ابطلنا الك ري من النصول وهذا غري صحيل.

ال  حممد وعىل  ايد املر ستم عىل  صتة وال ال  حممد وعىل وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل  وال ايد املر ستم عىل  صتة وال وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل  وال

 آله وصحبه أمجع ...آله وصحبه أمجع ...
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 املصادر واملراجعاملصادر واملراجع

 ::اتتيةاتتيةاهلل تعاىل عىل املصادر اهلل تعاىل عىل املصادر   كان اعتامدت بعد كتابكان اعتامدت بعد كتاب

 أوتً: التفااري.أوتً: التفااري.

ع ف حاما البيان يف هععععععع ف حاما البيان يف 396396__223223الطَبت حممد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر فالطَبت حممد بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر ف ه

  . .مم  26662666  --هع هع   93269326  تل: أود حممد شاكرف فط دار الراالةفتل: أود حممد شاكرف فط دار الراالةف  ففتأويل القرآنتأويل القرآن

 ثانيًا: كتب السنة الرشيفة.ثانيًا: كتب السنة الرشيفة.

ع هععع 262262زدت فزدت فأبو داود اليامن بن األشعث الس ستاين األأبو داود اليامن بن األشعث الس ستاين األ ع ف انن أيب داود ف هععع ف انن أيب داود ف 298298  __ه ه

 ف د.ت .ف د.ت .دار الفكرف بريوتدار الفكرف بريوتد.طف د.طف تل : حممد حميي الدين عبد احلميد ف فتل : حممد حميي الدين عبد احلميد ف ف

البخارت حممد بن إاامعيل أبو عبداهلل البخارت اْلعفي اْلاما املسند الصحيل املخترص البخارت حممد بن إاامعيل أبو عبداهلل البخارت اْلعفي اْلاما املسند الصحيل املخترص 

صحيل البخارتف تلمن أمور راععول اهلل صععىل اهلل عليه واععلم واععننه وأيامه املعروف بصععحيل البخارتف تل اننه وأيامه املعروف ب الم و صىل اهلل عليه و اول اهلل  : : من أمور ر

 ..هع هع 93229322ف دار طوق الن اة ف ف دار طوق الن اة ف 99حممد زهري بن نا  النا ف فطحممد زهري بن نا  النا ف فط

سلمي فالامذت حممد بن عيسعععى أبو عيسعععى الامذت السعععلمي ف سى الامذت ال سى أبو عي عهععععععع291291  ––  261261الامذت حممد بن عي   اْلامااْلاما  فف  ه

صحيلالصعععحيل مذتالامععذت  انناعععنن  ال شار عواد معروفف فط: بشعععععار عواد معروفف فطتلتل  فف  الا اتميدار ال رب اإلاعععتمي  فف99: ب     ففدار ال رب اإل

  . .مم  91159115بريوتبريوت

شيباين فبن أاععد الشععيباين فأبو عبد اهلل أود بن حممد بن حنبل بن هتل أبو عبد اهلل أود بن حممد بن حنبل بن هتل حنبل حنبل  اد ال ع هعععععع 239239  --تتبن أ ف ف ه

مياسة مياسة ف ف 99ف فطف فطعادل مرشدف وآخرونعادل مرشدف وآخرون  --: شعيب األرنيوط : شعيب األرنيوط ف تلف تلمسند اإلمام أود بن حنبلمسند اإلمام أود بن حنبل

  . .مم  26692669  --هع هع   93299329ف ف ف بريوتف بريوتالراالةالراالة

شريت فمسععلم بن احل اج النيسععابورت القشععريت ف سابورت الق سلم بن احل اج الني صحيل املعروف هععععع ف كتاب الصععحيل املعروف 209209__260260م ع ف كتاب ال ه

 أحياء الاايف بريوتف د.ت .أحياء الاايف بريوتف د.ت .بصحيل مسلمف تل: حممد فياد عبد الباقيف فد.طف جار بصحيل مسلمف تل: حممد فياد عبد الباقيف فد.طف جار 

 ثال ا: كتب الفقه.ثال ا: كتب الفقه.

ع ف امل نيف فطهعععععع ف امل نيف فط026026--839839ابن قدامة عبد اهلل بن اود بن قدامة املقديس أبو حممدفابن قدامة عبد اهلل بن اود بن قدامة املقديس أبو حممدف ف ف 99ه

 ..م م 26632663بيت األفكار الدوليةف بريوتف بيت األفكار الدوليةف بريوتف 

 رابعا: كتب أصول الفقه:رابعا: كتب أصول الفقه:

ملقديس ثم ملقديس ثم موفق الدين عبد اهلل بن أود بن حممد بن قدامة اْلامعييل اموفق الدين عبد اهلل بن أود بن حممد بن قدامة اْلامعييل اابن قدامة املقديس ابن قدامة املقديس 

ع هعععع 026026  --تتالدمشقي احلنبيلف أبو حممد فالدمشقي احلنبيلف أبو حممد ف روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل   ففه
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ان للطباعة والنرش والتوزيا  ف ف 22ف فطف فطمذهب اإلمام أود بن حنبلمذهب اإلمام أود بن حنبل ان للطباعة والنرش والتوزيامياسة الري  عهعععع93239323ف ف مياسة الري  --ه

  . .مم26622662

سمعاين التميمي احلنفأبو املظفرف املروزى منصعععور بن حممد بن عبد اْلبار ابن أود السعععمعاين التميمي احلنف صور بن حممد بن عبد اْلبار ابن أود ال ي ي أبو املظفرف املروزى من

شافعي فتثم الشععافعي فت سن هعععععع ف قواطا األدلة يف األصععولف تل: حممد حسععن حممد حسععن 351351  --ثم ال سن حممد ح صولف تل: حممد ح ع ف قواطا األدلة يف األ ه

 ..م م 91119111__هعهع93959395ف دار الكتب العلميةف بريوتف لبنانف ف دار الكتب العلميةف بريوتف لبنانف 99ااامعيل الشافعي فطااامعيل الشافعي فط

ع ف ال يث اناما  ح هععععععع ف ال يث اناما  ح 520520  --أيب زرعة ويل الدين أود بن عبد الرحيم العراقي فتأيب زرعة ويل الدين أود بن عبد الرحيم العراقي فت ه

 ..م م 26632663  --هع هع 93289328ر الكتب العلميةر الكتب العلميةف داف دا99مجا اْلواماف تل: حممد تامر ح ازتف فطمجا اْلواماف تل: حممد تامر ح ازتف فط

ع ف هناية السول  ح هععع ف هناية السول  ح 992992--اإلانوت عبد الرحيم بن احلسن الشافعي مجال الدين فتاإلانوت عبد الرحيم بن احلسن الشافعي مجال الدين فت ه

 م .م .91529152--هعهع93389338منهاج األصولففد.طف عامل الكتبف بريوتف منهاج األصولففد.طف عامل الكتبف بريوتف 

شم  األصعععفهاين حممود بن عبد الرون فأيب القااعععم  ابن أود بن حممدف أبو ال ناءف شعععم   ام  ابن أود بن حممدف أبو ال ناءف  صفهاين حممود بن عبد الرون فأيب القا األ

ع هععععع 931931--تتالدين فالدين ف   فف99ف فطف فط: حممد مظهر بقا: حممد مظهر بقاتلتل  ن املخترص  ح اترص ابن احلاجبن املخترص  ح اترص ابن احلاجببيابياف ف ه

  . .مم91509150  --هع هع 93609360  دار املدينف السعوديةدار املدينف السعودية

ع هعععع 889889اآلمدت ايف الدين عيل بن أيب عيل بن حممد  أيب احلسن فاآلمدت ايف الدين عيل بن أيب عيل بن حممد  أيب احلسن ف ع ف كتاب هعععع ف كتاب 039039  __ه ه

صول األحكامف فطاإلحكام يف أصعععول األحكامف فط اات يف دار الفكرف بريوتف ف مكتب البحوي والدرااععععات يف دار الفكرف بريوتف 99اإلحكام يف أ ف مكتب البحوي والدرا

 م م 91199119  __هع هع 93959395

صل يف القواعد الفقهيةف فطالباحسععع  يعقوب بن عبد الوهابف املفصعععل يف القواعد الفقهيةف فط س  يعقوب بن عبد الوهابف املف ف دار التدمريةف ف دار التدمريةف 99الباح

 م .م .26962696__هه93399339الرياضف الرياضف 

صولي ف فطالباحسعع  يعقوب بن عبد الوهابف دتتت األلفاظ يف مباحث األصععولي ف فط س  يعقوب بن عبد الوهابف دتتت األلفاظ يف مباحث األ ف دار ف دار 99الباح

 م .م .26932693__هعهع93339333التدمريةف الرياضف التدمريةف الرياضف 

ف دار اخلرازف ف دار اخلرازف 99ف فطف فطأهل احلديثأهل احلديثأصول الفقه عىل منهج أصول الفقه عىل منهج   ففالباكستاين زكريا بن غتم قادرالباكستاين زكريا بن غتم قادر

   مم26622662--هعهع93239323

صول الفقهف فطاْلبورت حسعع  خلفف عوارض األهلية عند علامء أصععول الفقهف فط س  خلفف عوارض األهلية عند علامء أ ف معهد البحوي ف معهد البحوي 22اْلبورت ح

 ..  26692669__هعهع93259325العلمية وإحياء الااي اإلاتميف مكة املكرمةف العلمية وإحياء الااي اإلاتميف مكة املكرمةف 
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صال أبو بكر بن عيل الرازت فاْلصععال أبو بكر بن عيل الرازت ف عهعععععع396396  ––  368368اْل صولالفصععول  فف  ه صولفاألصععولف  يفيف  الف . . دد: : تلتل  األ

امجااعععم  ع يلع يل شالنشععع  جا عة  فف99ططفف  ميفميفالن عةمطب ية  األوقافاألوقاف  وزارةوزارة  مطب يةالكويت شئونوالشعععئون  الكويت ية  وال يةاإلاعععتم اتم   اإل

 ..  هعهع93689368

ع هععععع 93989398  --  تتختف عبد الوهاب فختف عبد الوهاب ف ف دار الاايف القاهرةف ف دار الاايف القاهرةف 22ف فطف فطعلم أصول الفقهعلم أصول الفقهف ف ه

  . .26962696__هعهع93399339

صولية: املناهج األصعععوليةالدريني فتحيالدريني فتحي اتميف فطيف اتجتهاد بالرأت يف الترشعععيا اإلاعععتميف فط  : املناهج األ رشيا اإل ف ف 33يف اتجتهاد بالرأت يف الت

  . .26932693__هعهع93339333مياسة الراالةف بريوتف مياسة الراالةف بريوتف 

ع ف البحر املحيط هععع ف البحر املحيط 913913  --الزركيش أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن ُبادر فتالزركيش أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن ُبادر فت ه

  . .مم91139113  --هع هع 93939393ف دار الكتبيف ف دار الكتبيف 99يف أصول الفقهف فطيف أصول الفقهف فط

ع ف أصول الفقه93399339--الزملي مصطفى إبراهيم فتالزملي مصطفى إبراهيم فت ع ف أصول الفقهه ف مطبعة ف مطبعة 2222يف نسي ه اْلديدف فطيف نسي ه اْلديدف فط  ه

 ..م م 26962696شهاب أربيلف شهاب أربيلف 

ع فهععع ف999999__929929تاج الدين عبد الوهاب بن عيل فتاج الدين عبد الوهاب بن عيل فالسبكي السبكي  األشباه والنظاارف تل: الشيخ األشباه والنظاارف تل: الشيخ   ه

مد عوضف فط بد املوجودف الشعععيخ عيل حم ود ع مد عوضف فطعادل أ شيخ عيل حم بد املوجودف ال ود ع يةف بريوتف 99عادل أ تب العلم يةف بريوتف فدار الك تب العلم فدار الك

 م .م .26692669  __هعهع93229322

ضلالسعععدت عبد امللك عبد الرونف الرشععح الواضععل رشح الوا سعدت عبد امللك عبد الرونف ال لم املرونقف فط  ال ُسلم املرونقف فطاملنسععق لنظم السععُ سق لنظم ال ف ف 99املن

 ..م م 91109110__هعهع93999399داراألنبارف ب دادف داراألنبارف ب دادف 

عهععععع92869286  --تتالعطار الشافعي حسن بن حممد بن حممود فالعطار الشافعي حسن بن حممد بن حممود ف   حاشية العطار عىل  ح حاشية العطار عىل  ح  ف  ف ه

 ف بريوتف د.ت .ف بريوتف د.ت .دار الكتب العلميةدار الكتب العلميةف فد.طف ف فد.طف اْلتل املحيل عىل مجا اْلوامااْلتل املحيل عىل مجا اْلواما

ضاء وأثرها يفالعمرت نادية حممد  يفف دتلة اتقتضعععاء وأثرها يف األحكام الفقهيةف فطف دار ه رف األحكام الفقهيةف فطف دار ه رف   العمرت نادية حممد  يفف دتلة اتقت

 ..م م 91559155__هعهع93619361القاهرةف مرصف القاهرةف مرصف 

ع ف العدة هععععع ف العدة 385385  --القايض أبو يعىل ف حممد بن احلس  بن حممد بن خلف ابن الفراء فتالقايض أبو يعىل ف حممد بن احلس  بن حممد بن خلف ابن الفراء فت ه

اري املباركيف فطيف أصععول الفقهف تل : د أود بن عيل بن اععري املباركيف فط صول الفقهف تل : د أود بن عيل بن  اعود ف جامعة امللك حممد بن اعععود 22يف أ ف جامعة امللك حممد بن 

 ..م م   91169116  --هع هع   93969396اإلاتميةف اإلاتميةف 
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رصت فتاإلمام شععهاب الدين بن أيب العباس أود بن إدري  الصععنهاجي املرصععت فتالقرايف القرايف  صنهاجي امل شهاب الدين بن أيب العباس أود بن إدري  ال --اإلمام 

ع ف الفروقف أنوار الَبوق يف أنواع الفروقف فطهععععععع ف الفروقف أنوار الَبوق يف أنواع الفروقف فط053053 يةف بريوتف 99ه تب العلم يةف بريوتف ف دار الك تب العلم ف دار الك

 م .م .91159115__هعهع93959395

 كتب املنطق:كتب املنطق:

ف دار احلدي ن ف دار احلدي ن 99حممد عبد العاطي حممد عيلف : مباحث أصولية يف تقسيامت األلفاظف فطحممد عبد العاطي حممد عيلف : مباحث أصولية يف تقسيامت األلفاظف فط

 م .م .26692669القاهرةف القاهرةف 

 خامسا: كتب املعاجم واملصطلحات:خامسا: كتب املعاجم واملصطلحات:

فارس بن زكريا فت فارس أود بن  فارس بن زكريا فتابن  فارس أود بن  ع ف مع م مقاي  الل ةف تل: عبد هععععععع ف مع م مقاي  الل ةف تل: عبد 318318--ابن  ه

    . .91919191__هعهع93119311الستم حممد هارونف فد.طف دار الفكرف بريوتف الستم حممد هارونف فد.طف دار الفكرف بريوتف 

هع ف الكليات هع ف الكليات 96139613  --أبو البقاء احلنفي أيوب بن مواى احلسيني القريمي الكفوتف فتأبو البقاء احلنفي أيوب بن مواى احلسيني القريمي الكفوتف فت

صطلحات والفروق الل ويةف  تل:  عدنان درويو مع م يف املصعععطلحات والفروق الل ويةف  تل:  عدنان درويو  رصتف فد.طف حممد املرصعععتف فد.طف   --مع م يف امل حممد امل

  . .تت..دد  بريوتفبريوتف  ––مياسة الراالة مياسة الراالة 

ع  بمساعدة فريق عملهعععع  بمساعدة فريق عمل93239323  --تتأود اتار عبد احلميد عمر فأود اتار عبد احلميد عمر ف مع م الل ة العربية مع م الل ة العربية   ففه

  . .مم  26652665  --هع هع   93219321ف ف ف بريوتف بريوتعامل الكتبعامل الكتبف ف 99ف فطف فطعا ةعا ةاملامل

ع هععععع 936936اْلرجاين عيل بن حممد بن عيل اْلرجاين فاْلرجاين عيل بن حممد بن عيل اْلرجاين ف ع ف كتاب التعريفاتف تل: هععععع ف كتاب التعريفاتف تل: 590590  –ه ه

  . .مم91539153--هع هع 93639363لبنانف لبنانف --ف دار الكتب العلمية بريوت ف دار الكتب العلمية بريوت 99إبراهيم األبيارتف فطإبراهيم األبيارتف فط

صول الفقهف فطاعععانو قطب مصعععطفىف مع م مصعععطلحات أصعععول الفقهف فط صطلحات أ صطفىف مع م م شقف دمشعععقف ف دار الفكرف ف دار الفكرف 33اانو قطب م دم

 ..3333م ف لم ف ل26602660--هعهع93299329

ع ف معيار العلم يف فن املنطقف تل: هععععع ف معيار العلم يف فن املنطقف تل: 868868  --ال زايل أبو حامد حممد بن حممد ال زايل فتال زايل أبو حامد حممد بن حممد ال زايل فت ه

 ..م م   91099109الدكتور اليامن دنيافد.طف دار املعارفف مرصف الدكتور اليامن دنيافد.طف دار املعارفف مرصف 

ع ف املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري هععع ف املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري 996996--الفيومي أود بن حممد عيل املقرت فتالفيومي أود بن حممد عيل املقرت فت ه

    . .تبة العلميةف بريوت لبنانف د.تتبة العلميةف بريوت لبنانف د.تللرافعيف فد.طف املكللرافعيف فد.طف املك

ع ف شم  العلوم ودواء كتم هععععع ف شم  العلوم ودواء كتم 893893اليمني نشوان بن اعيد احلمريى اليمني فاملتوىف: اليمني نشوان بن اعيد احلمريى اليمني فاملتوىف:  ه

س  بن عبد اهلل العمرت العرب من الكلومف تل: د حسعع  بن عبد اهلل العمرت  اف د يواععف   --مطهر بن عيل اإلرياين مطهر بن عيل اإلرياين   --العرب من الكلومف تل: د ح د يو



 
 2021 166-194 أ.م.د. عبد الكريم عمر الشقاقي الاحتمال وأثره في ألاحكام العملية 

 

 

194  
 

اورية ف اعععورية ف   --شق شعععق لبنان ف دار الفكر فدملبنان ف دار الفكر فدم  --ف دار الفكر املعا  فبريوت ف دار الفكر املعا  فبريوت 99حممد عبد اهللف فطحممد عبد اهللف فط

 ..م م   91119111  --هع هع   93269326

 ااداا: كتب القانون:ااداا: كتب القانون:

قانون املرافعاتف فط ية األحكام يف  قانون املرافعاتف فطأود أبو الوفاف نظر ية األحكام يف  قاهرةف 00أود أبو الوفاف نظر قاهرةف ف منشععععأة املعارفف ال شأة املعارفف ال ف من

 م .م .91519151

سنة لسعععنة   5353العتم عبد الرون حممودف  ح قانون املرافعات املدنية رقم العتم عبد الرون حممودف  ح قانون املرافعات املدنية رقم  ف ف 99ف فطف فط91019101ل

 ..م م 91999199مطبعة بابلف ب دادف مطبعة بابلف ب دادف 

رشيعة والقانونفاحلميدف درااععععات مقارنة ب  الرشعععيعة والقانونففراج خالد عبد فراج خالد عبد  اات مقارنة ب  ال ف دار املعارفف ف دار املعارفف 99فطفط  احلميدف درا

 م .م .91099109

 

 اابعا: امل تت:اابعا: امل تت:

ارية رجال تركوا أثرا يف تاريخ العراق الشععقاقي عبد الكريم عمرف بحث شععذرات من اععرية رجال تركوا أثرا يف تاريخ العراق  شذرات من  شقاقي عبد الكريم عمرف بحث  ال

ية يااععع قانون والعلوم السععع ية ال لة كل حث يف جم يثف ب حلد يةا ا يا س قانون والعلوم ال ية ال لة كل حث يف جم يثف ب حلد عدد   //ا ية؛ ال عة العراق ْلام عدد ا ية؛ ال عة العراق ْلام ا

 ..26292629  العا /شهر نيسان/عامالعا /شهر نيسان/عام
 



 

 

 

 
 الانفتاح املفاهيمي في تشكيل ما بعد الحداثة ؟

 
 

 

 م.د. رنا ضاحي عبد الكريم 

 جامعة البرصة/ كلية الفنون اجلميلة 

 

::مقدمةمقدمة

سياقات املفاييميل للمعامعات أفرزت احلرب العاملية الثانية مفارقات عديده اثرت عىل السيييياقات املفاييميل للمعامعات    أفرزت احلرب العاملية الثانية مفارقات عديده اثرت عىل ال

ينلية ونقدر ظفم منهومل اياوازية ظ يفا ا يد  املعارصة ، مما جعل خمرجات الصيييورة اليييينلية ونقدر ظفم منهومل اياوازية ظ يفا ا يد   صورة ال املعارصة ، مما جعل خمرجات ال

اادعاغات البا اروباب ا املبا  م  ظكرسيي ظيميا املعييظب البناملر املركوق ال املا عىل ااييادعاغات البا اروباب ا املبا  م   عظب البناملر املركوق ال املا عىل ا رس ظيميا امل ظك

س  صييييا ات النسييي   اابدابا قواق  احلريف ظاايييابدابا قواق  صيا ات الن ي    ميييي    احلريف ظا س ر يرمية  ا  ما وركيبر منفاح يسييي ر يرمية م  ا  ما وركيبر منفاح ي

ا لية ظ عية امل دس قرؤى جتدديل واب  مفاييا اايياثناملية ليينلا معاني ا أبر العوملة الرأايي لية  لنلا معاني ا أبر العوملة الرأ ااثناملية  ظ عية امل دس قرؤى جتدديل واب  مفاييا ا

ي  كي  أن املابنية ل راغات عديده كيييييييش امل ما ظالواملل ظاملبافا ب، فالبق  احلا  ينيييي  كي  أن  يش امل ما ظالواملل ظاملبافا ب، فالبق  احلا  ين املابنية ل راغات عديده ك

صا ا النص البرصييق املعارص قات نصييا ا  رصق املعارص قات ن سفية  ات من م معريف مباير االفيا ماأثرا قامثالت فلسييفية  ات من م معريف مباير النص الب االفيا ماأثرا قامثالت فل

المل االنفاام ظالامرد ظالافني  دا ل نهامل البناملر ، ول  ي و  عىل احاالت  وصيييعيد ايييلمل االنفاام ظالامرد ظالافني  دا ل نهامل البناملر ، ول   صعيد  ي و  عىل احاالت  و

ل ابات الاالع  اال االفات يدوا عندملف العالقة امل اقمة قني النص ظاملعنى  يا الييي ابات الاالع   اال االفات يدوا عندملف العالقة امل اقمة قني النص ظاملعنى  يا ا

 احلر للمعاين الداللية .احلر للمعاين الداللية .

 ..فنونفنون    ،،وينيل،  حداثةوينيل،  حداثة، ، املفاييااملفاييا، ، اامااماالنفاالنفالكلامت املفتاحية: الكلامت املفتاحية: 
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::البحثالبحث  مشكلةمشكلةاوالً: اوالً: 

ادت مبادئ العوملة وبريات ظيوالت عديد اثارت مبدأ العوا عىل مجي  املعاالت املعرفية ، ادت مبادئ العوملة وبريات ظيوالت عديد اثارت مبدأ العوا عىل مجي  املعاالت املعرفية ، 

ف د ا افا فنرة النها  املياافوي ر الواحد نهرا لالماعاض املعامعر االظريب املعارص لنل ف د ا افا فنرة النها  املياافوي ر الواحد نهرا لالماعاض املعامعر االظريب املعارص لنل 

سريات املنم يةالافسييريات املنم ية سارات الثاقاة الار ودظر حوا قنى املراكو االيديولوجيل اخلان ة  ات املسييارات   الاف الثاقاة الار ودظر حوا قنى املراكو االيديولوجيل اخلان ة  ات امل

لنلية  صعيد ثورة  المة عارمل يف ي يم موق  منايض لا لنلية املقددة ، فنان ملف و  االنفاام  صعيد ثورة  المة عارمل يف ي يم موق  منايض لا املقددة ، فنان ملف و  االنفاام 

عارمة وندد قاالن القات احلرة لنل مفاصل املنهومة البناملية ، ظقد ااعد الامور الاننولوجر عارمة وندد قاالن القات احلرة لنل مفاصل املنهومة البناملية ، ظقد ااعد الامور الاننولوجر 

سفر عىل يوا ممنظالفلسيييفر عىل يوا ممن رسديات  م يسيييعى از ازالل ال ايييبات املياافوي يا ظوسيييوي  الرسيييديات ظالفل سوي  ال ابات املياافوي يا ظو سعى از ازالل ال   م ي

ينل مبا  قالنص ال ديمة املامثلة قييييييييييييش ابوية ، الااري   احل ي ةب الار باملا الاصيي ا قييينل مبا  قالنص  ص ا ق يش ابوية ، الااري   احل ي ةب الار باملا الا ي ال ديمة املامثلة ق

البرصق النالاينر املفعا قالاصورات املثالية املبل ة ، ف د أعمى األنفاام  ال درة عىل رف  البرصق النالاينر املفعا قالاصورات املثالية املبل ة ، ف د أعمى األنفاام  ال درة عىل رف  

 . . لية الفردية عرب موازنات خمالفةلية الفردية عرب موازنات خمالفةمل صفة الامرد ظاالاا المل صفة الامرد ظاالاا المناقر الا ويض لاعي  قوانني يمناقر الا ويض لاعي  قوانني ي

ساق ة از لفا اروئا رؤى ما قعد احلداثة قأن ونون مييياري  انافاهيييل وبري املواق  السيياق ة از                        هيل وبري املواق  ال ياري  انافا لفا اروئا رؤى ما قعد احلداثة قأن ونون م

همن احاالت وؤمن قسيييمل الالنها  لاق م  ايل انفااحيل واعدد في ا املفاييا اال االفية هيييمن  سمل الالنها  لاق م  ايل انفااحيل واعدد في ا املفاييا اال االفية  احاالت وؤمن ق

رس  اياووقعات نيوقر  ويل وفرسيي  ايا صورات احلرة  املعامدة عىل ت الوجود االنسيياين املنادق للاصييورات احلرة  املعامدة عىل ووقعات نيوقر  ويل وف ساين املنادق للا ت الوجود االن

برظحات فنريل أثرت قينل قوى عىل االاالي  الينلية ، حي  نعد الفنان املعارص فعل برظحات فنريل أثرت قينل قوى عىل االاالي  الينلية ، حي  نعد الفنان املعارص فعل 

مبدأ الاعري  ظمتس  قمعان الاباليل الااخراجات صورا يديثيل  وعم ث افل الع النيل مبدأ الاعري  ظمتس  قمعان الاباليل الااخراجات صورا يديثيل  وعم ث افل الع النيل 

ساوى الفنرة الهايرة  ساوى الفنرة الهايرة وعمر ا  اقا فنريا عىل م صوا وعمر ا  اقا فنريا عىل م صوا الار يمل ورددات المألوفل قبيل الو الار يمل ورددات المألوفل قبيل الو

ا داد افا  ا رى از ال اوبات  ري املنم ية الار ليييوية قدظريا مفاييا اجل ا احل ي ة الاييي داد افا  ا رى  لوية قدظريا مفاييا اجل ا احل ي ة ال از ال اوبات  ري املنم ية الار 

عين املفعا واعل از الباغ املثل العليا ظا اقا ا قصيييورة ياملية  اصيييية م  قداية ال رن الععيييين املفعا  صة م  قداية ال رن الع صورة ياملية  ا واعل از الباغ املثل العليا ظا اقا ا ق

ملية من ج ة ظااانفار احلالة اللقضويل ملية من ج ة ظااانفار احلالة اللقضويل ق ظيم ال يا العدمية ظاعالن معظب ال ميعة العيواق ظيم ال يا العدمية ظاعالن معظب ال ميعة العيوا

 من ج ة ا رى .من ج ة ا رى .

 : : البحثالبحث  ففااهدهدأأ: : ثانياً ثانياً 

 يمنن يدف البق  يف الاعرف عن االنفاام املفاييمر يف وينيل ما قعد احلداثة ؟يمنن يدف البق  يف الاعرف عن االنفاام املفاييمر يف وينيل ما قعد احلداثة ؟
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 املبحث االول

 لالنفتاح املفاهيمي يف الفكر املعارص ةقراءة نقدي

         مقدمة:مقدمة:

كانا اظا قداية لاصعيد مف و  االنفاام يف ال رن الساق  عع أق يف عرص الن ضة االظرقية كانا اظا قداية لاصعيد مف و  االنفاام يف ال رن الساق  عع أق يف عرص الن ضة االظرقية 

عظب املثا  ال املا عىل االل ابات النالاينية اجلامدة لاقل حمل ا مفاييا  عظب املثا  ال املا عىل االل ابات النالاينية اجلامدة لاقل حمل ا مفاييا عندما ُيد  امل عندما ُيد  امل

امورق ، مبايره ح  ا املضيييمون االماعال الثورق عىل املنمو  املقاكر للواق  األايييمورق ،  ضمون االماعال الثورق عىل املنمو  املقاكر للواق  األ مبايره ح  ا امل

سفة جديدة وبق  عن الوجود الع   لفنر من الابااييات املال ظومل  از فلسييفة جديدة وبق  عن الوجود الع   عندملف يرر اعندملف يرر ا اات املال ظومل  از فل لفنر من الابا

يش فلسفة الع لكبايل رضظرية ألعالغ فلسفل املف و  االنساين املسمى قيييييش فلسفة الع ل احلركة األنسنل ب احلركة األنسنل ب   __كبايل رضظرية ألعالغ فلسفل املف و  االنساين املسمى ق

ية  من ج ة، ظرفض  عاالت املعرف عاظز ظاال االف دا ل امل ية  من ج ة، ظرفض كوازب ونورق ي و  عىل الا عاالت املعرف عاظز ظاال االف دا ل امل كوازب ونورق ي و  عىل الا

سيال النناالواق  الدينر ظالسييييال الننا يس من ج ة أ رى ، ك  ادى   ور النثري من الاوج ات مليسييي من ج ة أ رى ، ك  ادى   ور النثري من الاوج ات الواق  الدينر ظال مل

أثرت قرما ا عىل صيغ االنفاام الفنرق حاى قاوا ال وة املقركة الفاعلة لاقويل اخلماقات أثرت قرما ا عىل صيغ االنفاام الفنرق حاى قاوا ال وة املقركة الفاعلة لاقويل اخلماقات 

الاينيلية من حالل اخلنوب املياافوي ر اخلرايف اململم از حالل وبايريل وساند عىل قوادر الابيري الاينيلية من حالل اخلنوب املياافوي ر اخلرايف اململم از حالل وبايريل وساند عىل قوادر الابيري 

 ..من ول  االجتايات من ول  االجتايات   الفنرق يف ن د الع ل االنساين ،الفنرق يف ن د الع ل االنساين ،

 ::اوال  االجتاهات العلميةاوال  االجتاهات العلمية

يافات العلمية الار أدت از وواي  الرؤية املفاييمي   يافات العلمية الار أدت از وواي  الرؤية املفاييميأظ االكا للنون ، فضال عن  الاعري  للنون ، فضال عن  الاعري    للأظ االكا

ساملدة ، فالنهرية النوقرنينيل  يف اثبات النها  قمبدأ الاييييني  الدا   قالنها الفنرية السييياملدة ، فالنهرية النوقرنينيل  يف اثبات النها   يني  الدا   قالنها الفنرية ال قمبدأ الا

قدال من  ناز النون  مل ارو يل الييييمن كن  لفق يمن  يف أح  عامل ظا يد لل جلد قدال من الفلنر ا ناز النون  مل ارو يمن كن  يل ال لفق يمن  يف أح  عامل ظا يد لل جلد الفلنر ا

ية ب اعما ملف  ية  ش اجلا ق ية ب اعما ملف األرض، ظنهريل ش نيوون ب  ات ال وانني الفيويامل ية  ش اجلا ق و  اخلياا يشغ و  اخلياا يشغ األرض، ظنهريل ش نيوون ب  ات ال وانني الفيويامل

لل املعام  االظريب يسييياعيييف  جاع اام  عف من االنف سا لل املعام  االظريب ي جاع اام  يا   النونالنونمن االنف يا من منهور علمر أظاييي  ال  ا  ال  من منهور علمر أظ

يفريات البداملية ال ديمة از عالقل برديل ورقر العامل اال االالت ظالايييفريات البداملية ال ديمة از عالقل برديل ورقر العامل  سانقاالنسيياناال االالت ظالا من  الا من  الا   قاالن

سا بل العودة از الفات ظالامل  از املسيييا بل  همن نايعة اد ابا  هيييمن العودة از الفات ظالامل  از امل صناعية ابامللة داملرة الثور الصيييناعية ابامللة نايعة اد ابا   داملرة الثور ال

 55ب.ب.5151  ، ص  ، ص58915891شحابو  ،شحابو  ،

 ثانيا االجتاه األنثربولوجي :ثانيا االجتاه األنثربولوجي :  

لاا االف اراغ عل غ االجا ب ا االف اراغ عل غ االجا ب   ح ي ةح ي ة  انان   لاعم ب  عم يل قل عاا اياواز مجة اف بعىل ور يل قل عاا اياواز مجة اف املوازين املوازين   ااعىل ور

صور املقددات الفنرية للمعامعات االظرقية عن بريم الييابابا قمن مع عم  مد  صييور املقددات  لابابا قمن مع عم  مد   الار الار الفنرية للمعامعات االظرقية عن بريم ا
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ية ملة الرأاييي ل هبا منمل ات العو وا  يةأ ا ل ملة الرأ هبا منمل ات العو وا  ية الفنر ، من ا ح، من ا ح  أ ية الفنر ر لفقر لفقا يد الفرد من ا الا   ا يد الفرد من ا الا ف  ق ف  ق

صورويل الفردية الوجودية،  ف د عالم ش االنعنااييييات الدينية لاوليد مبدأ يررق يؤمن قصيييورويل الفردية الوجودية،  ف د عالم ش  اات الدينية لاوليد مبدأ يررق يؤمن ق االنعنا

سانية ظاعاده فولاري ب الابريات االجا عية قموق  جتريبر ثورق ي و  عىل وفعيل ال يا االنسيييانية ظاعاده  فولاري ب الابريات االجا عية قموق  جتريبر ثورق ي و  عىل وفعيل ال يا االن

هد العامل هيييد   ظأنااجظأنااج  قناغقناغ هل املوق الفق فرهيييل املوق   نها الع املديةنها الع املديةالالالعامل  يس ، حي  قا  شفولاريبالننامليسييي ، حي  قا  شفولاريب  الفق فر   الننامل

لعا عيا ا ظفم ليييعا  قفن قفن  ص  الدينر ب ش اايييقا  اخلرافة ظالاعصيييي  الدينر ب رر عيا ا ظفم  اقا  اخلرافة ظالاع العنان لفنرة العنان لفنرة ظابلم ظابلم ش ا

عقاالصييالم البعييق صالم الب سري علية ا ل  الدظلة ظوعاز احلرية الفردية قوصييف ا معييظب ببيعر وسييري علية ا ل  الدظلة   اال عظب ببيعر و صف ا م ظوعاز احلرية الفردية قو

   11ب.ب.112112--112112  ، ص  ، ص11511151شالفني ،شالفني ،  املسا لةاملسا لة

سانحمور االنسيييان  ك  كانا برظحات ش دينارت ب حواك  كانا برظحات ش دينارت ب حوا                 شالنوجياو اظ االنا الفاعليةب أثر شالنوجياو اظ االنا الفاعليةب أثر   حمور االن

سلر الاليو  هيييد الاسيييلر الاليو    املعام املعام قالغ يف يري  قالغ يف يري   بادئ الع لية ، حاى بادئ الع لية ، حاى ايمرول عىل املاييييمرول عىل امل  قأعالغقأعالغهد الا

سألة صبقا م سألةأ صبقا م يخصية الار   معايريمعايريوعا  وعا  يرير ظانفاام الع وا مملبًا م ً  يف يرير ظانفاام الع وا مملبًا م ً  يف ، ، أ يخصية الار احلريات ال احلريات ال

سية االاييياايييية الار جاغت هبا الثورة الفرنسيييية   املخرجاتاملخرجاتاحدى احدى   وعدوعد اية الار جاغت هبا الثورة الفرن اا ييد نفاك، لنويا ويييييد أأاال نفاك، لنويا و

صقيح قاالنسييان احلر الفق يبنى مصييريه قيده ظفم اال ايار الصييقيح  صريه قيده ظفم اال ايار ال سان احلر الفق يبنى م ش ش   الالماناييلالالماناييلاالرادة االرادة ظظفم ظظفم   قاالن

 22بب  2121  ، ص  ، ص58995899دظرين ،دظرين ،

 ::السيايسالسيايس  --ثالثا االجتاه االيديولوجيثالثا االجتاه االيديولوجي  

سارات املال ظقدأ يبق  عن احا ري مف و  الفنر السييييال مسيييارات املال ظقدأ يبق  عن احا   سيال م الت جديده ختد  الواق  الت جديده ختد  الواق   ري مف و  الفنر ال

ا لية ب ظش رظاييوب هييد امللنية الرأايي لية   ابينوزااييبينوزااملعامعر احلر ، فالبيان الثورق الفق اعلنل ش املعامعر احلر ، فالبيان الثورق الفق اعلنل ش  هد امللنية الرأ اوب  ب ظش رظ

مبدأ قوة الفرد عىل رضظرة الاخلص من ايواغه ظر باول مبدأ قوة الفرد عىل رضظرة الاخلص من ايواغه ظر باول   ونصونص  كان قمثاقل ووج ات ونويريلكان قمثاقل ووج ات ونويريل

سلموق املاعا  املاقنا املامرفة از ابر ع ليل ينون في ا يو اخلماب السيييلموق املاعا  املاقنا  مجي  امليادين مجي  امليادين   يفيفاملامرفة از ابر ع ليل ينون في ا يو اخلماب ال

رس افم الاوقعات اال القر السييال جعل البنى املفاييمية  ونرسي افم الاوقعات   ااظاالصعدة ، حي  موقف ظاالصيعدة ، حي  موقف  سيال جعل البنى املفاييمية  ون اال القر ال

صيا ل قنى املبل ة لااوجل نقو نسييم فلسييفر ايييال  رد من النواة املركوية الثيوقرابيل لصيييا ل قنى  ايال  رد من النواة املركوية الثيوقرابيل ل سفر  سم فل املبل ة لااوجل نقو ن

يام  ،االنفاام الن  يف وفسييريه ليلييياغ املقيمة ش اليييام  ، لياغ املقيمة ش ال سريه لي ضال عن، فضييال عن  22  ، صب  ، صب11521152االنفاام الن  يف وف   وبني اوبني ا  ، ف

ساوق  شفولاريب احلامر حوا وفعيل ال ميعة األقسييياململ المة الرفض جتاه النها  ولوجيل ظايييلمة الرفض جتاه النها  ييممييوق  شفولاريب احلامر حوا وفعيل ال ميعة األق ولوجيل ظ

ص  االقماعر الفرنيسييي احلاكا امل يد للقريات ، فنانا افناره ونع  نقو الباغ الاعصيييي   يس احلاكا امل يد للقريات ، فنانا افناره ونع  نقو الباغ الاع االقماعر الفرن

صالحر ينمى الفنرق قعمي  اليينالل لابري املييي د الث ايف االظريب اظال، ظقناغ معييظب  اصييالحر ينمى  عظب  ا ي د الث ايف االظريب اظال، ظقناغ م لنالل لابري امل الفنرق قعمي  ا
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هيالمرظحات االنافاهيي ساظاة االجا عية ة ألجل البق  عن االايا رار الدا   ظفم مبدأ املسياظاة االجا عية المرظحات االنافا اا رار الدا   ظفم مبدأ امل ة ألجل البق  عن اال

 11بب1111--1515 ، ص  ، ص 11521152ش فولاري ، ش فولاري ، ..

سية  الموقاظية قعديا   رت الثورة الصيييناعية املبنرة ظوعالا الانهريات املاركسيييية  الموقاظية                          صناعية املبنرة ظوعالا الانهريات املارك ––قعديا   رت الثورة ال

ر وعيي ا ر وعيي ا املثالية امليععة عىل فلسفة االحاعاج ظالاناحر هد الهايرة المب ية الرأا لية الااملثالية امليععة عىل فلسفة االحاعاج ظالاناحر هد الهايرة المب ية الرأا لية الا

سويم احلريات الديم رابية الار الربظليااريل ظابال  عنديا ليييعارا ودمريق لصييييالح وسيييويم احلريات الديم رابية الار  صالح و لعارا ودمريق ل الربظليااريل ظابال  عنديا 

يعبر الناقدة لينمو ج االيديولوجر  ورأاييي ا ش ماركن ب املنادق لنهريل االايييا الا الييييعبر الناقدة لينمو ج االيديولوجر   اا الا ال ا ا ش ماركن ب املنادق لنهريل اال ورأ

اابداليل لنافل املعايري االقماعية ، ققي  ينون العلا في ا م ياس  اابداليل لنافل املعايري االقماعية ، ققي  ينون العلا في ا م ياس همن وصورات علميل  ا همن وصورات علميل  ا

األ القر ظالفنرق الداحر للمواق  اخلرافية ، يفا يدا أن ما عملل ش ماركن األ القر ظالفنرق الداحر للمواق  اخلرافية ، يفا يدا أن ما عملل ش ماركن   قوة للوجودقوة للوجود

سيال ال املا عىل الفوقية ظالانهيا ابرمر يف ب قصييورة أ رى يو وفني  مملم للمييي د السيييال ال املا عىل الفوقية ظالانهيا ابرمر يف  ي د ال صورة أ رى يو وفني  مملم للم ب ق

رست حاجو ظا الا قانون الامور أداره املعام  األظريب ، حي  اثارا افنار وسيييويفيل كرسيييت حاجو ظا الا قانون الامور  سويفيل ك أداره املعام  األظريب ، حي  اثارا افنار و

 22ب.ب.555555--2121 ، ص ، ص11111111  املعامعر امل يد. ش يارمان ،املعامعر امل يد. ش يارمان ،

 رابعا :األجتاه النفيس: رابعا :األجتاه النفيس:   

ثة  ية من النهريات الار اعامدت علي ا احلدا يل النفن البعييي عد نهريةش فرظيدب يف يل ثة و عية من النهريات الار اعامدت علي ا احلدا يل النفن الب عد نهريةش فرظيدب يف يل و

ي  البعدية يف صييييا ة منمل ات ال ظاعية وسييياعد الفنان عىل اوباب مف و  الامرد ظالايييي ييي  ساعد الفنان عىل اوباب مف و  الامرد ظالا صيا ة منمل ات ال ظاعية و البعدية يف 

 ظالايوية ، فاالنويام من الواق  ير ووج ات فاعلة اثارت مف و  االقاعاد عن املنمم لينن ظالايوية ، فاالنويام من الواق  ير ووج ات فاعلة اثارت مف و  االقاعاد عن املنمم لينن 

الوقية ياداة ااييلوقية ي   صل الرؤى اجل لية الا ليدية عرق الواق  املعاش ظفم ورددات ال ظاعية وسييائصييل الرؤى اجل لية الا ليدية اداة ا سائ عرق الواق  املعاش ظفم ورددات ال ظاعية و

ينلا عن بريم يرير الع ل من املخلفات ال اوبية الار باملا  وت املعييظب املقاكا  ، فييينلا  عظب املقاكا  ، ف عن بريم يرير الع ل من املخلفات ال اوبية الار باملا  وت امل

ين  ظجعل ا امل اضيييات النفسييية مرجعيات م مة ألايي اد املبادئ النسيي ية دا ل البناغ الييين  ظجعل ا  س ية دا ل البناغ ال ا اد املبادئ الن سية مرجعيات م مة أل ضيات النف امل ا

وديا الاصارب الفا  قني ثناملية الوعر ظالالظعر الار وؤدق از وديا الاصارب الفا  قني ثناملية الوعر ظالالظعر الار وؤدق از نصوصا ا  اقيل ميولل يسنصوصا ا  اقيل ميولل يس

لاباا املنايف م  ال واعد عد  االاييا رار الدا   ظييمنا النوعات الاللييعورية  ات االليياباا املنايف م  ال واعد  لعورية  ات اال اا رار الدا   ظييمنا النوعات الال عد  اال

ظال وانني الثاقاة ، حي  نعد أن االنفاام وعالم م  مف و    ش االناب العليا ليباحل قال يا ظال وانني الثاقاة ، حي  نعد أن االنفاام وعالم م  مف و    ش االناب العليا ليباحل قال يا 

 11ب ب 1212  ، ص   ، ص 11511151فنينر يلبر المة الع ل ش حممد فنينر يلبر المة الع ل ش حممد ظاملعايري ظااابدابا قنها  وظاملعايري ظااابدابا قنها  و

صيبيل االنفاام الفنرق نايعة ال فوة            ع اثباا املف و  ش الوجودق ب  ا  ع صيبيل االنفاام الفنرق نايعة ال فوة يف ال رن الاا ع اثباا املف و  ش الوجودق ب  ا  ع يف ال رن الاا

رس معنى الانوين الع النية املوهيييوعية عن ماييل الوجود االنسيييياين كعويره ح ي ل وفرسييي معنى الانوين  ساين كعويره ح ي ل وف هوعية عن ماييل الوجود االن الع النية املو

ي اد ظاالحالة از الل وانني المبيعة من  الا االايياييي اد ظاالحالة از ال اا س  فات ابادمة للوجود األبر املامسيي  ل وانني المبيعة من  الا اال فات ابادمة للوجود األبر املام
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سبل املياافوي يةقالسيييبل املياافوي ية صور الافنري االف د كانا صيييور الافنري االالباحثة عن املاييات، الباحثة عن املاييات،   قال نفااحر للوجودية نفااحر للوجودية ف د كانا 

ان للع ل نها  شايييارورب فلسيييفل قرمجاوية وؤاييين للع ل نها  ا  ا  معامده عىل ش احل ي ة الفاويةب الار عديمعامده عىل ش احل ي ة الفاويةب الار عدي سفل قرمجاوية وؤ اارورب فل ش

سفل مبايره ودظر حوا لسيييفل مبايره ودظر حوا الاقرر من املقير الدينر از حمير حيفو الامرد ظاال  اب خللم فالاقرر من املقير الدينر از حمير حيفو الامرد ظاال  اب خللم ف ل

 99بب1111 ، ص ، ص11521152ش ارفلني ، ش ارفلني ، ..مف و  احلرية مف و  احلرية 

ل ابات املفاييا اقا  ش نياييييل ب املضيييمون العدمر لينون ابر فاعلل يف وصيييعيد الييي ابات املفاييا                          صعيد ا ضمون العدمر لينون ابر فاعلل يف و يل ب امل اقا  ش نيا

األنفااحيل ، فالنها  الالقيمر لع  دظرا م   دا ل املعاالت املعرفية جعل املعام  ينهر األنفااحيل ، فالنها  الالقيمر لع  دظرا م   دا ل املعاالت املعرفية جعل املعام  ينهر 

هونهره ثاقبل خمالفة  اصييل يف هييو صل يف  همنيا اعلنا غ ما قدمة الامور العلمر از العامل اجلديد ، هييمنيا اعلنا نهره ثاقبل خمالفة  ا غ ما قدمة الامور العلمر از العامل اجلديد ، 

هيل اق نا قم ولة ش الحالل االييار الن  يا مناقر اماعاهيييل اق نا قم ولة ش ال سارات ابد  لل يا ب ، فمسييارات ابد    للقيمقيم  حالل االييار الن  يا مناقر اماعا لل يا ب ، فم

سات العليا لااعل نقو اخلماقات الالع النية الفنرق الار وبناه ش نيايييل ب اايي ما املؤاييسييات العليا لااعل نقو اخلماقات الالع النية  ا ا ما املؤ يل ب ا الفنرق الار وبناه ش نيا

ان ماعيل عىل مساوى الفنرة ان ماعيل عىل مساوى الفنرة   اً اً ابرابر  عظب احلداثر مولدواً عظب احلداثر مولدواً الار اثارت موقفا احاعاجيا هد املالار اثارت موقفا احاعاجيا هد امل

   88ب ب 1111، ص، ص11591159ش زكريا ،  ش زكريا ،  ..ظاألداغ الاعريبر ظاألداغ الاعريبر 

وا وسيييري  ل  ظاق  اياوازق              ية ظقا ية وبريت األن د الفنر ثان ية ال عامل عد احلرب ال سري  ل  ظاق  اياوازق ق وا و ية ظقا ية وبريت األن د الفنر ثان ية ال عامل عد احلرب ال ق

ا ثاق عاير ال عا امل يل زعو مات  ماق يد ايييل عة وصيييع ايالمر ناي ثاق عاير ال عا امل يل زعو مات  ماق ال يد  صع عة و فل   ةةيالمر ناي يا از  ث ا ياز فل النق يا از  ث ا ياز النق

اااايييا العيل  دف الناواب مفاييا الال ر الا ليدية ظالبق  عن حالل االندماج ايييلعيل  دف الناواب مفاييا الال ر الا ليدية ظالبق  عن حالل االندماج   -- الكيل الكيلا

ضيل املبا  ما قني الفن ظاحلياة ، ف  جاغت قل نها العوملة الرأاييي لية ظلد احاالت و ويضييييل  ا لية ظلد احاالت و وي املبا  ما قني الفن ظاحلياة ، ف  جاغت قل نها العوملة الرأ

رصية ونقنر از متسيينا قسيي ت االقافاا اليومر ظلبة الافني  جاعلة معان الدالالت البرصييية ونقنر از  س ت االقافاا اليومر ظلبة الافني  جاعلة معان الدالالت الب سنا ق مت

ويل ظالسمقية ، لفا نعد قعض الن اد املعارصين امثاا ش فوكو ب ينمر ويل ظالسمقية ، لفا نعد قعض الن اد املعارصين امثاا ش فوكو ب ينمر حيثيات الفوىض الايحيثيات الفوىض الاي

سيفنرة ال ميعة املعرفية قافايا مجي  املسيييال  االيديولوجية املاركسيييي سال  االيديولوجية املارك الار اعلنا عىل يده الار اعلنا عىل يده   ةةفنرة ال ميعة املعرفية قافايا مجي  امل

يايا ا حموبا از المل ث افيل واقنا ف ا الاصورات العلمية شش أن الرأا لية يف عرص ما قعد يايا ا حموبا از المل ث افيل واقنا ف ا الاصورات العلمية شش أن الرأا لية يف عرص ما قعد 

يا كأ ناعر وه ر ظ ياالصييي كأ صناعر وه ر ظ ية   ال مد عىل البريقراب قا وعا يديولوجيا ا ، ظأصيييب ية قد أف دت ا مد عىل البريقراب قا وعا صب يديولوجيا ا ، ظأ قد أف دت ا

   5151بب259259 ، ص ، ص11111111الاننولوجيا ، ظلين أنهما ا املعرفيةبب. ش  ليل ،الاننولوجيا ، ظلين أنهما ا املعرفيةبب. ش  ليل ،

رص عىل اما برظحات ش ليووار ب ف د كانا وفسييرياول و ارصيي عىل                      سرياول و ا الاخ  ظالاعاظز عن الاخ  ظالاعاظز عن   مفاييامفاييااما برظحات ش ليووار ب ف د كانا وف

المل االنبال  الع املدق قرفض كل الاصيييورات املعامدة عىل ايييلمل  صورات املعامدة عىل  رسديات النربى ب  ش الرسيييديات النربى ب  االنبال  الع املدق قرفض كل الا ش ال

صا  املبا  م   شمف و  احلد  ظوعميل معايريا يامليا قبيل االلاصييا  املبا  م   شمف و  احلد   ب الفق حللل ب الفق حللل  The eventظوعميل معايريا يامليا قبيل االلا

ش ليووارب قانل مف و  الانبؤ الاارمر املفاجئ الفق من  الا يصاغ الواق  اللقضوق املعاش ش ليووارب قانل مف و  الانبؤ الاارمر املفاجئ الفق من  الا يصاغ الواق  اللقضوق املعاش 
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ابل اظيو احد املقاري  الرمليسيييية الار اعامد ا  احلداثة البعدية لنيل ايييبل ا سية الار اعامد ا  احلداثة البعدية لنيل  النفاام ظ ميا النفاام ظ ميا ظيو احد املقاري  الرملي

صد املرجعية امل اصيييد املرجعية  ه  ظ ياب ال يا املعيارية للمعامعات ما قعد الصيييناعر اخلاهييي    للااري للااري امل ا صناعر اخلا ظ ياب ال يا املعيارية للمعامعات ما قعد ال

صور جديده ونفر الفق عديا السيييلمة الفاعلة يف ا راج صيييور جديده ونفر   امليدياامليديا  لبةلبة––للمعاا املعلوما  للمعاا املعلوما   سلمة الفاعلة يف ا راج  الفق عديا ال

   5555  بب5959--1111 ، ص ، ص11521152االا اويعيات ال ديمة .ش ليووار ،االا اويعيات ال ديمة .ش ليووار ،

سميح ك  ليينلا فنرة الاسييميح                  لنلا فنرة الا صبل يف ونهريات ش دظلوز ب قاعدة  صييبل   املركواملركو  رضبرضب  اموةاييموة––ك   يف ونهريات ش دظلوز ب قاعدة  

صاحلل نايعة و صاحلل نايعة ول ل  النها  املعريف ملا قعد احلداثة ل صناعر عىل يد أأل ل  النها  املعريف ملا قعد احلداثة ل ال املعام  ال صناعر عىل يد كيداول يند ال املعام  ال كيداول يند

صاا الدظلوزق اعمى حرية الاننولوجية، بفا نعد مبدأ اال اواا ظاالنفصييياا الدظلوزق اعمى حرية   الو يفة الث افية الو يفة الث افية  الاننولوجية، بفا نعد مبدأ اال اواا ظاالنف

المة الع ل احلداثر لا جا مفاييا  اويل قعد مرحلل و ويضييييل فناا االروبابات م  ايييلمة الع ل احلداثر لا جا مفاييا  ضيل فناا االروبابات م    اويل قعد مرحلل و وي

   5151ب ب 2828  ، ص  ، ص11591159مبايره كالالع النيل ظاال االف ظالاعدد شع  م دق ، مبايره كالالع النيل ظاال االف ظالاعدد شع  م دق ، 

ه كان ايضيييا للامثل  اللبوق  دظر م ا يف ظهييي                    ضا للامثل  اللبوق  دظر م ا يف ظ اية يف يدي  عملية الركاملو االاييياايييية يف يدي  عملية   كان اي اا الركاملو اال

سا  املركوية الار األنفاام ، ف د عملا اايي اويعية الافني  عىل يد   املعان الداللية لينسييا  املركوية الار  ا اويعية الافني  عىل يد   املعان الداللية لين األنفاام ، ف د عملا ا

عف قنى املبي  جعلا النص البرصيييق يعارض فنرة الثبات ظيسييياعيييف قنى املبي    ش دريدا بش دريدا ب  لنل الييينل ا سا رصق يعارض فنرة الثبات ظي جعلا النص الب

سات الفنر البريب ال املا عىلظالا ميا ، فابنيل مبدأ اليييي  فاا مجي  مؤايييسيييات الفنر البريب ال املا عىل ا ي  فاا مجي  مؤ ش مياافوي يا ش مياافوي يا   ظالا ميا ، فابنيل مبدأ ال

ضور ب ، احلضيييور ب ،  ان وبريت فقوايا قيييينل كامل ظقاوا وؤاييين   قرما اقرما ا  ال راغات الا ليديةال راغات الا ليديةففاحل ينل كامل ظقاوا وؤ وبريت فقوايا ق

منمل ات عديده من همن ا ا فاا املضمون ظفنرة الثبات ، ظف  العالقات الياملنة ما قني منمل ات عديده من همن ا ا فاا املضمون ظفنرة الثبات ، ظف  العالقات الياملنة ما قني 

قاعاباره املنام اجلديد  يل الاالع  األلفاا ظاح ا  اظلويل املؤظا  قاعاباره املنام اجلديد الداا ظاملدلوا ، ظقضييي ضيل الاالع  األلفاا ظاح ا  اظلويل املؤظا  الداا ظاملدلوا ، ظق

م مملنهو يل ، ملنهو عد اعالن ش موت املؤل  ب ظواللييي يل  اصيييية ق يل ، ات الاقل ل عد اعالن ش موت املؤل  ب ظوال صة ق يل  ا عد أن مجي  ات الاقل عد أن مجي  لفا ن لفا ن

ما قعد البنيوية عملا وموير لامل ألاالي  قراغة النص لنويا ينادظن ما قعد البنيوية عملا وموير لامل ألاالي  قراغة النص لنويا ينادظن   الاوج ات اللبويةالاوج ات اللبوية

هد ال ددات املياافوي ية شدريدا ،قرضيييظرة اقامة ثورة عارمل ونع  هييييد ال ددات املياافوي ية شدريدا ، رضظرة اقامة ثورة عارمل ونع       --1111  ص   ص 11511151ق
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 املبحث الثاين

 لألنفتاح املفاهيمي يف التشكيل ما بعد احلداثة

ينيل ما قعد احلداثة   ار اليييين  لايييينيل ما قعد احلداثة أثرت اليات االنفاام املفاييمر دا ل قيا االأثرت اليات االنفاام املفاييمر دا ل قيا اال                     ين  لا   ار ال

ينيالت اخلماقية  للواق  حاى اصييبقا حماظر الايييويل ظالاييي يي قيا ااييامي يا خت   الاييينيالت اخلماقية  للواق   اامي يا خت   الا ي  قيا ا يويل ظالا صبقا حماظر الا حاى ا

ضاغات املبايرة ظالاعدد ظاال االالنممر لاعلن فضييياغات املبايرة ظالاعدد ظاال اال صف ا مرونوات رضظرية ف قوصيييف ا مرونوات رضظرية النممر لاعلن ف ونئا ونئا أأف قو

هد احلداثة علي ا العوملة الرأاييي لية يف ان القا ا املعرفية هييييد احلداثة  ا لية يف ان القا ا املعرفية  علي ا العوملة الرأ

صيا ات ش قولوك ب يف الاعبريية الاعريدية عىل ، فصيييا ات ش قولوك ب يف الاعبريية الاعريدية عىل للاملياافوي ياملياافوي ي ، ف

اااعانال لالنفعاالت الدا لية اال ان ادامليا ا ونهر اااعانال لالنفعاالت الدا لية اال ان ادامليا ا ونهر   منمن  الر االر ا

فات مترديل  ثاا املبا  لفلسييي سفات مترديل از قيا فوهيييوية نايعة االما ثاا املبا  لفل هوية نايعة االما از قيا فو

كرست قيود ال وانني الا ليدية همنيا يا معظعية املوق  كرست قيود ال وانني الا ليدية همنيا يا معظعية املوق  

ب  اللقضييييوق االين الييداعا لفنرة ش كييامو ب حوا العبيي   كامو ب حوا الع لداعا لفنرة ش  ضوق االين ا اللق

لياغ خللم انمو ج ال معيارق هظالال املية يف وو ي  االليييياغ خللم انمو ج ال معيارق ه دد دد ظالال املية يف وو ي  اال

اا را ول  النهرية الاأاييييسيييات الثاقاة رافضيييا الاقليل الع الين للنص ، فنعدش قلوك ب اايييا را ول  النهرية  ضا الاقليل الع الين للنص ، فنعدش قلوك ب ا سات الثاقاة راف اي الاأ

ظظ ف ا عن بريم األداغ الاعريبر العيواملر احلر مؤكدا مفاييا اااعافيل وعوا عىل شش ان ظظ ف ا عن بريم األداغ الاعريبر العيواملر احلر مؤكدا مفاييا اااعافيل وعوا عىل شش ان 

 5252بب1919  ، ص  ، ص58925892الامرد احد اقعاد األنسان األاااية بب . ش كامو ،الامرد احد اقعاد األنسان األاااية بب . ش كامو ،

كية قفوه انا اليل عىل مساوى اخلماب املوجل للمعام  األظريب، كية قفوه انا اليل عىل مساوى اخلماب املوجل للمعام  األظريب، عملا الث افة االاا العملا الث افة االاا ال              

ساق ة، فالاواليييم العالمل ر ما قني الفن ظاحلياة  ريت املوازين اجل لية لصييييغ املقاكاة السيييياق ة،  صيغ املقاكاة ال لم العالمل ر ما قني الفن ظاحلياة  ريت املوازين اجل لية ل فالاوا

س يل  راملبية ونهر  س يل  راملبية ونهر ماعاظزا الفنان املعارص املخرجات االفالبونية حوا اململم املثا  قثوره ن ماعاظزا الفنان املعارص املخرجات االفالبونية حوا اململم املثا  قثوره ن

سارات ان ماعية و جاز مسييييارات ان ماعية و ج سلعية ا يا صيييريظرة ظجوديل الفاعلية السيييلعية از م صريظرة ظجوديل الفاعلية ال   الارالار  الدعامليةالدعاملية  ––ا يا 

ه افرهييي ا صعيد الرفض ظاالماعاض شش قبية وصيييعيد الرفض ظاالماعاض شش   اجلديداجلديد  العاملالعامل  نها نها   فر قبية و

يلع  النها  الرأا   عىل ظوريه احلاجات، جاعال من االاا الك يلع  النها  الرأا   عىل ظوريه احلاجات، جاعال من االاا الك 

س ا عىل اثريا املواق  حمور حياة البا ظنوا ا املركوية الار وؤايييسييي ا عىل اثريا املواق   ا حمور حياة البا ظنوا ا املركوية الار وؤ

 5151بب55، ص، ص11111111ظال ناعاتبب شحممد ،ظال ناعاتبب شحممد ،

يلب الاقررية الباحثة عن ارت فلسييفة شنيايييلب الاقررية الباحثة عن 11اعانم فن البوب اعانم فن البوب              سفة شنيا ارت فل

اا اللية الار  دف از االحاالت الادمريية ظ الاصيييورات االايييا اللية الار  دف از  صورات اال االحاالت الادمريية ظ الا
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سفات املنم ية األ رى وفايا امل دس م را قالبامل ا ك  البيا احلداثة البعدية مجي  الفلسيييفات املنم ية األ رى  وفايا امل دس م را قالبامل ا ك  البيا احلداثة البعدية مجي  الفل

ساعد عىل ا اقل الفوار  جاعال قيا احلياة قوة ايييلموية وسيييياعد عىل ا اقل الفوار   الموية و يعبية ب األجا عيل ش العليا ظالييييعبية ب جاعال قيا احلياة قوة  األجا عيل ش العليا ظال

ااعدت البناغات ظاونواع ا، فضيييال عن وعا  املنهومات الفلسيييفية امل ما ظاملبافا الار اييياعدت البناغات  سفية امل ما ظاملبافا الار  ضال عن وعا  املنهومات الفل ظاونواع ا، ف

صل قعد وبري املنهور الث ايف اليييينلية قأن واو ل دا ل صيييور الاقوالت البراملبية ،  اصييييل قعد وبري املنهور الث ايف  صور الاقوالت البراملبية ،  ا ينلية قأن واو ل دا ل  ال

يب  ر باول املخالفة ، فمنهومة الا عني قأللمعام  نقو احاالت جتاريل وييييب  ر باول املخالفة ، فمنهومة الا عني قأ نواع ا الث افية نواع ا الث افية للمعام  نقو احاالت جتاريل و

صبقا منمل ا م   يف ارواد فنان البوب ظالفنية الار أليييابل علي ا فنان ما قعد احلداثة اصيييبقا منمل ا م   يف ارواد فنان البوب  لابل علي ا فنان ما قعد احلداثة ا --ظالفنية الار أ

المل الامور الاننولوجرارت معييظعل الثورق يا انمو ج معارص قاملا عىل اييلمل الامور الاننولوجر عظعل الثورق يا انمو ج معارص قاملا عىل  يفا يدا يفا يدا   ،،ارت م

لدالالت ظو عان ا يده وفن  م عد قاموا عالقات  لدالالت ظوأيا ا عان ا يده وفن  م عد قاموا عالقات  لي االليييي اأيا ا اظال : و ويض امل والت اظال : و ويض امل والت   ال

اا ل  ا ا انا موجود بب   اروية اروية الدينالدين لعارق ا رشش انا ا اا ل  ا ا انا موجود بب ش االنا املفنرة ب لاقل حمل ا نمو ج  لعارق ا رشش انا ا ش االنا املفنرة ب لاقل حمل ا نمو ج 

سفية اجت ا منهورا ظجوديا ال  ار الواق  االنفااحر ، ثانيا : جسيييدت ظفم مسييياعر فلسيييفية اجت ا منهورا ظجوديا ال  ار الواق  االنفااحر ، ثانيا :  ساعر فل سدت ظفم م ج

الاو ي  الفع  اجلد  ما قني الفنر يف ثورول ظحيويال ظوموره ظقني البنى ظثواقا ا ظمنم  ا الاو ي  الفع  اجلد  ما قني الفنر يف ثورول ظحيويال ظوموره ظقني البنى ظثواقا ا ظمنم  ا 

   5252بب1111 ، ص ، ص11111111.ش م يبل ، .ش م يبل ، ظع النيا ا ظع النيا ا 

يني  ملا قعد احلداثة حفو عىل اجراغات الانوب ان الاوايي  الفنرق املمرظم للواق  الايييني  ملا قعد احلداثة حفو عىل اجراغات الانوب                  ا  الفنرق املمرظم للواق  الا ان الاو

الموية اقاعدت عن موابن الرؤى املياافوي ياألاييلويب للفنان ، ف د نعد ان منهومال الالاييلموية اقاعدت عن موابن الرؤى املياافوي ي الويب للفنان ، ف د نعد ان منهومال الال   ةةاأل

قسب  االحاناك املبا  قسب  االحاناك املبا    حريل الفنر ظاألداغ ظفم قنوات اوصاا جديدهحريل الفنر ظاألداغ ظفم قنوات اوصاا جديده  ةةا اويعيا اويعياال وبر قل وبر ق

صيغ م  قوانني الامور الرسيييي  ظا االفات الرؤى الفلسيييفية الار ليييععا الفنان عىل صييييغ  لععا الفنان عىل  سفية الار  رسي  ظا االفات الرؤى الفل م  قوانني الامور ال

ينلية االنفاام للاعاظز اجلان  الو يفر من  الا افرازات انوياحيل قلبا الاوج ات اليييينلية  االنفاام للاعاظز اجلان  الو يفر من  الا افرازات انوياحيل قلبا الاوج ات ال

ضيالا ليدية ، فالفنان البرصييق اايياماب ان مرج صييورا دينامينية عاملمة مايييضييي ي صورا دينامينية عاملمة ما ااماب ان مرج  رصق ا   وولد ن  جوولد ن  ج  للالا ليدية ، فالفنان الب

رصيةب أظ ش ول امليل وسييياعيييق في ا عالقات فيوياملر يا مسيييمى ش االهيييمراقات البرصييييةب أظ ش  همراقات الب سمى ش اال عق في ا عالقات فيوياملر يا م سا ول امليل و

الاقريضات قرصية جتريديل ب الار وصنع ا العالقات اللونية اظ اخلمية املاباينة الار وؤثر عىل الاقريضات قرصية جتريديل ب الار وصنع ا العالقات اللونية اظ اخلمية املاباينة الار وؤثر عىل 

اام  جديده لالنف عل فيويولوجيل ي م قيا  يل ردة ف لد اام املال ر هيييمن  داب قرصيييق وثري  جديده لالنف عل فيويولوجيل ي م قيا  يل ردة ف لد رصق وثري  همن  داب ق املال ر 

همن ابار اخلاصييية متنن العمل الفنر من ال فو عىل املعنى الواحد هييمن ابار   ظمفاييا الال ر ششيفهظمفاييا الال ر ششيفه صية متنن العمل الفنر من ال فو عىل املعنى الواحد  اخلا

صل الداا الاعدديل الار وؤدق از ا افاغ املركو ظوسيياظق كل االلييياغ ظوبيي  املعيارية ظفصييل الداا  لياغ ظوبيي  املعيارية ظف ساظق كل اال الاعدديل الار وؤدق از ا افاغ املركو ظو

 بب155155، ص، ص11591159عن املدلوا قدظن منمم ظاهح بب . ش جواد عن املدلوا قدظن منمم ظاهح بب . ش جواد 
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رسديات النربى فاقا افم الاوقعات النمر املفاييمر للفنرة أن رفض احلداثة البعدية للرسييديات النربى فاقا افم الاوقعات النمر املفاييمر للفنرة    أن رفض احلداثة البعدية لل

ضمرة يااج از مال ر الفق يمل يف بيا ا  ايات يررية انوياحيل  امضييل ظفم دالالت مضييمرة يااج از مال ر  ضل ظفم دالالت م الفق يمل يف بيا ا  ايات يررية انوياحيل  ام

سب  الاوا  ظقيا  الفن املفاييمر ظابع يف ا اين ي   اييبل االنفاام ظيفرسيي ظحيلل لييفرا ا قسييب  الاوا  ظقيا  الفن املفاييمر  لفرا ا ق رس ظحيلل  ابل االنفاام ظيف ظابع يف ا اين ي   

رس حاجو األيديولوجيات املمن عة للااقد م  العب  ظالفوىض ظالعفوية ظكرسييي حاجو األيديولوجيات املمن عة للااقد م    عىل معايريعىل معايري العب  ظالفوىض ظالعفوية ظك

يدا أن ياب  وراكي  ظاقعيل  جا نان املعارص حياظا  فالف نل ،  يدا أن ياب  وراكي  ظاقعيل موق  معريف حيم ظ امل  معي جا نان املعارص حياظا  فالف نل ،  موق  معريف حيم ظ امل  معي

قاالعا د املبا  قاالعا د املبا        لا ه وؤاس ا دعاملا الوعر احليس قعيدا عن االالوب الاننينر الا نر لا ه وؤاس ا دعاملا الوعر احليس قعيدا عن االالوب الاننينر الا نر 

صف ا املقور اعىل الفنرة قوصييف ا املقور ا رصق الاييال ظاأللل الرمليسييية الفق ياموهيي  في ا النص البرصييق عىل الفنرة قو ه  في ا النص الب سية الفق يامو اال ظاأللل الرملي ال

  ––فضال عىل ايا مفر  م ا لبناغ االااعاقة اجل لية عن بريم االل اك املبا  م  اجلم ور فضال عىل ايا مفر  م ا لبناغ االااعاقة اجل لية عن بريم االل اك املبا  م  اجلم ور 

ا لية النا رة قعني لل ميعة االقسيييايمولوجيل الار اصييياقا  ام  العوملة الرأاييي لية النا رة قعني   نهرانهرا  املال راملال ر صاقا  ام  العوملة الرأ سايمولوجيل الار ا لل ميعة االق

سا لرؤيل جديده للواق  الفق ثاقبل از حماظر اال االف ظالامرد ثاقبل از حماظر اال االف ظالامرد  سا لرؤيل جديده للواق  الفق شش عمد الفن از ختمر ونري شش عمد الفن از ختمر ونري

صبح أ ضيي  يف السيياقم للافسييري ظالاأظيل ظاعادة البناغ ظفم قناعات الفنان ظميولل ، قين  يصييبح  سري ظالاأظيل ظاعادة البناغ ظفم قناعات الفنان ظميولل ، قين  ي ساقم للاف ض  يف ال أ 

ااملل الا ليدية للفن ظالاوجل نقو الواق  ينا  اا اايييال مل اقلة مجالية يرر الفنان من الواييياملل الا ليدية للفن ظالاوجل نقو  اال مل اقلة مجالية يرر الفنان من الو الواق  ينا  اا ا

 بب121121العمل املبا  بب شرقاب ، صالعمل املبا  بب شرقاب ، ص

أن رضظرة اا اد ال يا العليا ظالامس  قرؤى الفوىض جعلا البناغات املعارصة ونوام أن رضظرة اا اد ال يا العليا ظالامس  قرؤى الفوىض جعلا البناغات املعارصة ونوام             

صيا ات لصييالح  ماقات شياريف ب عندما اقر قمعييظعية يوا الييناا ما قعد احلداثة يف صيييا ات  لناا ما قعد احلداثة يف  عظعية يوا ا صالح  ماقات شياريف ب عندما اقر قم ل

ااملعنى ظامل رايييي ابيل املثاا جلاغت الفن النرافيار از مف و  انفااحر ظاخلماب ، فعىل ايييبيل املثاا جلاغت الفن النرافيار از مف و  انفااحر   ةةاملعنى ظامل ر ظاخلماب ، فعىل 

ارول  ماقات ايديولوجية ظاقعية ال عل هد مناقر المة الدظلة احلاكمة يا ارول  ماقات ايديولوجية ظاقعية ال عل هد مناقر المة الدظلة احلاكمة يا مبايرا اثر اااعمبايرا اثر اااع

امح العامة جعلا وأكيد وصيييعيد صييييغ اباما ظاملبافا ظوييييوية املنهور ال يمر عىل االايييمح العامة جعلا  يوية املنهور ال يمر عىل اال صيغ اباما ظاملبافا ظو صعيد  وأكيد و

نل  عاض املعامعر ل عدده من االما ق  عن رؤى ما حا يب ماغ ال كيبر النص مفاو نل الب عاض املعامعر ل عدده من االما ق  عن رؤى ما حا يب ماغ ال كيبر النص مفاو الب

سية عن بريم م ارة ادامليةامل ايين املؤايييسيييية عن بريم م ارة اداملية ا هعل از الرقاقة ثورية ول املية مسيييامياة  ري  اهيييعل از الرقاقة   امل ايين املؤ سامياة  ري  ا ثورية ول املية م
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امل يدة ، ظقد اكدش قوقرب أن املعام  املفاوم كرس حواجو عديده نايعة الابري ظالامور املعريف امل يدة ، ظقد اكدش قوقرب أن املعام  املفاوم كرس حواجو عديده نايعة الابري ظالامور املعريف 

اخلال  الفق عص  دا ل قناغه املفاييمر فقصل يشغ من الانوير الع   ظفم موق  اداملر اخلال  الفق عص  دا ل قناغه املفاييمر فقصل يشغ من الانوير الع   ظفم موق  اداملر 

ل ابات الفنر الثورقيلامن االلييي ابات الفنر الثورق  حرحر ن النرافيار يو شش   رد حالة وعبري حرة، ن النرافيار يو شش   رد حالة وعبري حرة، ، لفا فالف، لفا فالف  يلامن اال

ضيل ما بب .ش قد ونون قبرض الفن أظ ألق  رض اييييال أظ اجا عر أظ ثورق ملسييياندة قضييييل ما بب .ش  ساندة ق ايال أظ اجا عر أظ ثورق مل قد ونون قبرض الفن أظ ألق  رض 

 بب1515  ، ص  ، ص11551155اا  اا  

  

 

 

 

                     

 

 

قا املنهور    الص ال وا أن الص ال وا أن ية ظهييي ثان ية ال عامل با احلرب ال اام الار اع  بل االنف هقا املنهور اييي ية ظ ثان ية ال عامل با احلرب ال اام الار اع  بل االنف ا

ص  م   ر  اصييية يف اوباب الفنان املعارص وفعيل الدظر الاواصييي  م  الاعريبر وبريت  مفاييا الالالاعريبر وبريت  مفاييا الال صة يف اوباب الفنان املعارص وفعيل الدظر الاوا  ر  ا

 املال ر املال ر 
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 التحليل التحليل 

ساين اعمى نوب من انفااحيل للنص املبلم أن الادا ل ما قني اجلسيييد احليواين ظاالنسييياين اعمى نوب من انفااحيل للنص املبلم                        سد احليواين ظاالن أن الادا ل ما قني اجل

صيا ة هييمن معييظب مفاييمر الاصييم قل مف و  الالظعر الفق عد من املن اج الرملييسيي لصيييا ة  يس ل صم قل مف و  الالظعر الفق عد من املن اج الرملي عظب مفاييمر الا همن م

معان الع النية الار وعمل عىل وصعد قنى الالمنمم قوصف ا السلمة املاقنا املعامد علي ا معان الع النية الار وعمل عىل وصعد قنى الالمنمم قوصف ا السلمة املاقنا املعامد علي ا 

صاا قواعديا املركوية داثة البعدية للاخلص من قيود املوهييوعية املثالية ظااييائصيياا قواعديا املركوية يف فنون احليف فنون احل اائ هوعية املثالية ظا داثة البعدية للاخلص من قيود املو

عظب املقاكا  ، فأختا  الفنان املعارص مبدأ احلرية الفاوية يف ال اوبية الثاقاة ال املمة عىل املعيييظب املقاكا  ، فأختا  الفنان املعارص مبدأ احلرية الفاوية يف  ال اوبية الثاقاة ال املمة عىل امل

الاعامل م  النص البرصق  ما يو اال يد  قصدق يعرق صمنية الواق  ظييضيل يا نسيم الاعامل م  النص البرصق  ما يو اال يد  قصدق يعرق صمنية الواق  ظييضيل يا نسيم 

صلة دا ل الع ل ات الفنرة املاعييي مل الار وؤمن قالرصييياعات النفسيييية احلاصيييلة دا ل الع ل وعا  افرازوعا  افراز سية احلا رصاعات النف ع مل الار وؤمن قال ات الفنرة املا

لنلا نهريات ش فرظيد ب اجلان  امل ا يف ووليد األنفاام لنون ما افرزه البعيييق ، حي  لييينلا نهريات ش فرظيد ب اجلان  امل ا يف ووليد األنفاام لنون ما افرزه  عق ، حي   الب

ما قني مف ومر  ناقض ظاال االف  جل نقو الا لل ع   ياو حاالت ي مل اخلويف يو ا ما قني مف ومر الع ناقض ظاال االف  جل نقو الا لل ع   ياو حاالت ي مل اخلويف يو ا الع

صة من ناحية األرواخلياا ظالواق   اصيييية من ناحية األرو باد الرؤى االجا عية  قالبيئة املقيمة ، ف  يريد أن باد الرؤى االجا عية  قالبيئة املقيمة ، ف  يريد أن اخلياا ظالواق   ا

سدين يو  ماب ين لل الفنان ينا يو  لم احسيياس قعد  الواقعية حي  الاوالييم قني اجلسييدين يو  ماب  لم قني اجل ساس قعد  الواقعية حي  الاوا ين لل الفنان ينا يو  لم اح

بات ح ي ة  ية للمال ر حوا اث بات ح ي ة فع  ين ل صيييور قال  ية للمال ر حوا اث صور قال  لةفع  ين ل  اام املخي لةانف اام املخي نان  ظ ف اظ ف ا  انف نانالف ظفم ظفم     الف

ي دية الالمنم يةخمرجات  راملبية مانافرة وفعل املييي دية الالمنم ية سم الرؤية الا ليدية لار جتعل نسييم الرؤية الا ليدية اا    خمرجات  راملبية مانافرة وفعل امل سريوسييريلار جتعل ن   و

سفة الادمري ظعد  اخلنوب از املوق  املقاكر املبا  نقو فلسيييفة الادمري ظعد  اخلنوب از املوق  املقاكر املبا   علي ا ا ل  دالالت ما قعد علي ا ا ل  دالالت ما قعد   نقو فل

احلداثة الفق كان لبل ا اليا ل يو الاواصل م  عوامل فناازية قبية ي يم الافني  النس ر احلداثة الفق كان لبل ا اليا ل يو الاواصل م  عوامل فناازية قبية ي يم الافني  النس ر 

 العيواملية . العيواملية . للبناغات ظجعل ا وينيالت  ري ماونة وساند عىل امل راات للبناغات ظجعل ا وينيالت  ري ماونة وساند عىل امل راات 
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 التحليل      التحليل                    

قاعضيد برظحات احلداثة البعدية من  الا اااعارة قاعضيد برظحات احلداثة البعدية من  الا اااعارة   Melanie Willhide  الفنانالفنان  قا قا                       

ا   قعد احلرب االماعال للمنهومة األيديولوجيا الار صيييا  ا املعيييظب الرأاييي   قعد احلرب   املوق  املوق   عظب الرأ صا  ا امل االماعال للمنهومة األيديولوجيا الار 

رضالعاملية الثانية ، حي  كان االباحة قامل دس من الرضيي ظريات امللقة لافعيل البنى االنفااحية ظريات امللقة لافعيل البنى االنفااحية العاملية الثانية ، حي  كان االباحة قامل دس من ال

يوية للمعام  االايييا الكر ال املا عىل وفظي  كافة الفرظقات االجا عية يا مبدأ الاييييوية  اا الكر ال املا عىل وفظي  كافة الفرظقات االجا عية يا مبدأ الا للمعام  اال

ظالامرد برمية السلمة احلاكمة ، حي  ظ   العمل ول  الفنرة همن الية الدمم االي وين  ظالامرد برمية السلمة احلاكمة ، حي  ظ   العمل ول  الفنرة همن الية الدمم االي وين  

االعالنية لاوصيل صور قال ية االعالنية لاوصيل صور قال ية قني ال يا العليا املامثلة قاليخصيات السيااية ظقني الث افة قني ال يا العليا املامثلة قاليخصيات السيااية ظقني الث افة 

صعيد الواق  مفاديا يد  الواق  النممر ظالاقوا از ويييينيالت مسييياقدثة وعمل عىل وصيييعيد الواق   ساقدثة وعمل عىل و ينيالت م مفاديا يد  الواق  النممر ظالاقوا از و

وار ب  يات النربى الار اعاربيا ش ليو نل الرسيييد يد ل قالا  افقفب  ري املؤمن  وار ب املعامعر امل يات النربى الار اعاربيا ش ليو رسد نل ال يد ل قالا  افقفب  ري املؤمن  املعامعر امل

صابا كليا  ل رب نواقين االنفااح املم زاملفل القد من وفني  منمل ا ا ظاايييائصيييابا كليا  ل رب نواقين االنفاا اائ م الفنرق م الفنرق ح املم زاملفل القد من وفني  منمل ا ا ظا

سيال من أجل اعالن حالل ، ك  البى العمل ايييلمة امل دس السييييال من أجل اعالن حالل هد معاني ا  الدظ  ملية هيييد معاني ا  الدظ  ملية  المة امل دس ال ، ك  البى العمل 

االماثاا الفوهوق الثورق للمعام  عن بريم  انة الفن الفق قات قمثاقة قوة ايديولوجية االماثاا الفوهوق الثورق للمعام  عن بريم  انة الفن الفق قات قمثاقة قوة ايديولوجية 

 كربى يعم ظحيلل الوه  الراين ظوع يداول املساميال .كربى يعم ظحيلل الوه  الراين ظوع يداول املساميال .

اية يف             سيا اية يفبفا نعد أن الاوج ات ال سيا ي  بفا نعد أن الاوج ات ال ل دت نمو ج من الا ي   مرحلة ما قعد احلداثة  ل دت نمو ج من الا  مرحلة ما قعد احلداثة 

رصية  صوص الب صناعية قاالرقاك الفنرق الفق جعل الن يوية نهرا لاأثر املعامعات ال رصية ظالا صوص الب صناعية قاالرقاك الفنرق الفق جعل الن يوية نهرا لاأثر املعامعات ال ظالا

سا  يالمية مبايرة  ات معييظب يو  انفااحر وافيييى فيل ال يا العدمية حموال ايايا از انسييا  يالمية مبايرة  ات  يى فيل ال يا العدمية حموال ايايا از ان عظب يو  انفااحر واف م

ل ارية و جا االرادة املعامعية يف الابري اجل ل ارية و جا االرادة املعامعية يف الابري اجلالمو ا لعار المو ا سلر لرف   لعار فرق لنل عوامل الا سلر لرف   فرق لنل عوامل الا

اا راغ فنرة الو يفة الاقررية ظالاعامل م  الوهيي  اجلديد قبنى مفاييميل ال وامسيي  اال قأاييا راغ فنرة  س  اال قأ ه  اجلديد قبنى مفاييميل ال وام الو يفة الاقررية ظالاعامل م  الو

 الاعنين لنرس اليات الا يو ظاال االف المب ر .الاعنين لنرس اليات الا يو ظاال االف المب ر .
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 التحليل :التحليل :

ح م النص البرصق مف و  ا االيف حوا ح ي ة وو ي  اجلسد الا ليدق ، حي  ف د ح م النص البرصق مف و  ا االيف حوا ح ي ة وو ي  اجلسد الا ليدق ، حي  ف د                 

اجلسد معظعياة ظمركويال املثالية امل داة يا ال ابات وفنينية ال معيارية وعال ا م  اجلسد معظعياة ظمركويال املثالية امل داة يا ال ابات وفنينية ال معيارية وعال ا م  

الموية  قدما ا منمل ات العوملة قمرحلة قعد احلرب العاملية الثانية ، حي  قات اييياايية ال اييلموية  قدما ا منمل ات العوملة قمرحلة قعد احلرب العاملية الثانية ، حي  قات  اة ال  ايا

حياك حياكاجلسييييد  سد  عة اجل ملل االعال  اجلديد من قمي ية الار  ل ا ا ظاييييا نامل عة ر الاقوالت االاييياث ملل االعال  اجلديد من قمي اا ية الار  ل ا ا ظ نامل ااث ر الاقوالت اال

اقسامولوجيا أثرت قينل كبري دا ل البنى املفاييمية للث افة اجل يريية الباحثة عن األنفاام اقسامولوجيا أثرت قينل كبري دا ل البنى املفاييمية للث افة اجل يريية الباحثة عن األنفاام 

صورة النممية ظالاعدد ظاال االف ، فنانا ووج ات ش فوكو ب حوا اجلنسييانية ظ ميا الصييورة النممية  سانية ظ ميا ال ظالاعدد ظاال االف ، فنانا ووج ات ش فوكو ب حوا اجلن

سد دظر فاعل قعملية انفاجلسيييد دظر فاعل قعملية انف صفل ح ي ة وارمية مبل ل وا اام دالالت النص البرصيييق قوصيييفل ح ي ة وارمية مبل ل وا اجل رصق قو اام دالالت النص الب

اا الكية ونامى از وديات ظقيا جديدة ونفى اململم وفايا ا ظيدم ا لصيييبح احاالت اايييا الكية ونامى از وديات ظقيا جديدة ونفى اململم  صبح احاالت ا وفايا ا ظيدم ا ل

 ظواللية ،ظواللية ،

اات المن عية ووق    Marek Zygaأن ما عملة  أن ما عملة               اين  ايات يررية ظممار اات المن عية ووق  يف اماثاا لاأ اين  ايات يررية ظممار يف اماثاا لاأ

نايعة الاصا  اجلسد املبا  م  ث افة اجا عية اماعاهية نايعة الاصا  اجلسد املبا  م  ث افة اجا عية اماعاهية اجلسد يف داملرة املبافا ظ ري ال يمر اجلسد يف داملرة املبافا ظ ري ال يمر 

الموق وبايرق حيمل ثورية ورفض االليياباا عىل اليات الا يد ظاالنبال ، فبات  ماب اييلموق وبايرق حيمل  لاباا عىل اليات الا يد ظاالنبال ، فبات  ماب  ثورية ورفض اال

عالقات ماناقضة ظمادا لة وافم م  المبيعة االياوازية للقداثة البعدية ، فنعد الفنان صاغ عالقات ماناقضة ظمادا لة وافم م  المبيعة االياوازية للقداثة البعدية ، فنعد الفنان صاغ 

اادعر فيل حالة الامرموق  جتاظزق انفااحر ااييادعر فيل حالة الامر ساق ة د ظالادمري لنل ال واعد الانهريية السيياق ة موق  جتاظزق انفااحر ا د ظالادمري لنل ال واعد الانهريية ال

 الار أعما للعسد قيمل امل داة الار أعما للعسد قيمل امل داة 
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 أهم النتائج التي توصل اليها البحث احلايل :أهم النتائج التي توصل اليها البحث احلايل :

أعمى االنفاام املفاييمر صيغ وبايريل يف الاعامل م  الينل املعارص عىل أنل نصع قرصق لل أعمى االنفاام املفاييمر صيغ وبايريل يف الاعامل م  الينل املعارص عىل أنل نصع قرصق لل 

قاقلية الاقوا ظفم انقراف منها ياب   الاوج ات الفاوية اخلاصة قاجلان  الوجودق للفنان قاقلية الاقوا ظفم انقراف منها ياب   الاوج ات الفاوية اخلاصة قاجلان  الوجودق للفنان 

 املعارص.   املعارص.   

سلمة اخلماقية الفاعلة الار عمل االنفاام عىل وصيييعيد وديات جديده أصيييبقا ير السيييلمة اخلماقية الفاعلة الار  صبقا ير ال صعيد وديات جديده أ عمل االنفاام عىل و

يش الالمع وا ، الفوىض ، الاي ب ، ظالار   رت وعاوعا يش الالمع وا ، الفوىض ، الاي ب ، ظالار   رت مد علي ا وينيالت احلداثة البعدية ك مد علي ا وينيالت احلداثة البعدية ك

 نايعة وبري املقافل املعرفية دا ل املعامعات املعارصة .نايعة وبري املقافل املعرفية دا ل املعامعات املعارصة .

رصية عىل  صورة الب عين اثرا ملقو ا  يف انفاام ال سفية يف ال رن الع رصية عىل كانا للم والت الفل صورة الب عين اثرا ملقو ا  يف انفاام ال سفية يف ال رن الع كانا للم والت الفل

يدة امل كانا ظل عد أن  يدة املمسييياوى الفنرة ظاألداغ ق كانا ظل عد أن  ساوى الفنرة ظاألداغ ق مة عىل الا يد م ية ال امل نار مة عىل الا يد  راييييات االحا ية ال امل نار اات االحا  ر

 ظالاسلر ظالثبات  .ظالاسلر ظالثبات  .

اياقات ماعددة ، االمفوميدق جعل الاييينيل املعارص ياعل نقو اييياقات ماعددة ،   __أن املف و  الاننلوجر أن املف و  الاننلوجر  ينيل املعارص ياعل نقو  االمفوميدق جعل الا

لعاا جويرة االقداب الاعريبر ، حي  قؤر  لعاا جويرة االقداب الاعريبر ، حي  قؤر فاالنوياحات ظاالنقرافات قاوا حمفو قوق يف ا فاالنوياحات ظاالنقرافات قاوا حمفو قوق يف ا

 مال  ع  كان يف االليات االلاباليل الساق ة.مال  ع  كان يف االليات االلاباليل الساق ة.الانوب يف االجتايات اعمى ظاقعا مفاييميا الانوب يف االجتايات اعمى ظاقعا مفاييميا 
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 واملراجعواملراجع  املصادر املصادر 

 ،  ضة االظرقية ،، واري  عرصييي الن ضييية االظرقية ،    58915891نور الدين حابو  ،نور الدين حابو رص الن  ع ،  ، دار الفنر للنعييي ،  55دد  ، واري  ع ، دار الفنر للن

 دميم. دميم. 

  اارور ، ورمجة أ ف حممد النيالين ، املركو ال ومر من ايي راد از اييارور ، ورمجة أ ف حممد النيالين ، املركو ال ومر   ،،    11511151،،ز. الفني ز. الفني ا راد از  من 

 ..لل مجة ، مرص لل مجة ، مرص 

  ية ، ورمجل عبده احللو ، د  ،،    58995899، ، جنيفان دظرين جنيفان دظرين ية ، ورمجل عبده احللو ، ددينارت ظالع الن يورات منييييورات   ،،22دينارت ظالع الن من

   ..، قريظت ، قريظت ظالاوزي ظالاوزي   عويدات للنععويدات للنع

 ،  الفلسفة النس ية ظنسم الفلسفة السيااية عند ابينوزا ، ، الفلسفة النس ية ظنسم الفلسفة السيااية عند ابينوزا ،   11521152فابمل حداد اليام  ،فابمل حداد اليام ،

 مؤاسل مؤمنون قال حدظد ليققا  ظالدرااات ، قريظت .مؤاسل مؤمنون قال حدظد ليققا  ظالدرااات ، قريظت .

دار الانوير للمباعة ظالنع ، دار الانوير للمباعة ظالنع ،   ،،55دد  ورمجة عادا زع  ،ورمجة عادا زع  ،رااملل فلسفيل ، رااملل فلسفيل ، ، ،     11521152  ،،فولاري فولاري  -

 قريظت ،قريظت ،

  ، ل اكية   ،كي  وعمل املاركسييية ، مركو الدرااييات االليي اكية 11111111كرين يرمان ، كرين يرمان اات اال سية ، مركو الدرا ظحدة ظحدة   ––  ،كي  وعمل املارك

 ال مجة للنع ، لبنان .ال مجة للنع ، لبنان .

  ، مبادئ الاقليل النفيس ، مؤاسة ابنداظق للنع ظالاوزي  ،  ،  مبادئ الاقليل النفيس ، مؤاسة ابنداظق للنع ظالاوزي  ، 11511151حممد فؤاد جالا ، حممد فؤاد جالا  ، 

 مرص .مرص .

  سال  ، د ، الوجودية ، ورمجل مرظه عبد السيييال  ، د11521152،،ووماس ارفلني ووماس ارفلني ان ابنداظق ، مؤاييين ابنداظق 55 ، الوجودية ، ورمجل مرظه عبد ال ، مؤ

 للنع ظالاوزي  ، مرص .للنع ظالاوزي  ، مرص .

 ، مؤاسل ابنداظق للنع ظالاوزي   ،  مرص.، مؤاسل ابنداظق للنع ظالاوزي   ،  مرص.11   نيايل ، د   نيايل ، د11511151فؤاد زكريا ،فؤاد زكريا ، 

  دار العظ  ، األردن دار العظ  ، األردن   جيا ظاملعرفة ،جيا ظاملعرفة ،لولواأليديواأليديو   ، ،11111111، ، قنرق  ليل قنرق  ليل.. 

  ، ا قعد احلداثة ، ورمجل السعيد لبي ، املركو الث ايف ا قعد احلداثة ، ورمجل السعيد لبي ، املركو الث ايف  ، يف معنى م ، يف معنى م11521152جان فرانسوا ليووار ، جان فرانسوا ليووار

 لعريب ، الدار البيضاغ .لعريب ، الدار البيضاغ .

 ، دار الفارايب ، دار الفارايب 55 ، جاك دريدا ظالافني  ، ورمجل عبد احلليا عميل ، د ، جاك دريدا ظالافني  ، ورمجل عبد احلليا عميل ، د11511151جاك دريدا ،جاك دريدا ،

 للنع ، قريظت للنع ، قريظت 

  سميح الفنرق لدى جيل دظلوز ظمتثالوة يف لناظه اا ظادق ، الا يوان ع  م دق ، ع   سميح الفنرق لدى جيل دظلوز ظمتثالوة يف ن لناظه اا ظادق ، الا يوان ع  م دق ، ع   ن

  . .11591159، ، 11، العدد، العدد1212عد احلداثة ب  لل جامعل قاقل للعلو  االنسانية ، املعلد عد احلداثة ب  لل جامعل قاقل للعلو  االنسانية ، املعلد فنون ما قفنون ما ق
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  اا الكر ايييعد حممد رحيا ، املعام  االايييا الكر اات اييار م والت احلداثة ، مركو الدراايييات   ––اعد حممد رحيا ، املعام  اال اييار م والت احلداثة ، مركو الدرا

 ظاألققا ظاألققا 

 ، 11 ،  ثنامليل احلضور ظالبياب يف  وف ما قعد احلداثة ، املعلد ،  ثنامليل احلضور ظالبياب يف  وف ما قعد احلداثة ، املعلد11521152رقاب ال ن كا ا ،رقاب ال ن كا ا ، ،

 ة قاقل ، كلية الفنون اجلميلة .ة قاقل ، كلية الفنون اجلميلة .،  لة جامع،  لة جامع22العدد العدد 

  مؤاسل حريل الفنر ظالاعبري للنع مؤاسل حريل الفنر ظالاعبري للنع   الواق  ظاخلياا ،الواق  ظاخلياا ،   ، ،11551155، ، اا  احلم ، حسا  فازظال اا  احلم ، حسا  فازظال

 ..، ال ايرة، ال ايرة



 

 

 
 في دعم البحوث الجارية ةدور املكتبات الوقفي

 في كلية التربية للبنات
 
 
 

 م. هدى نعمة محد

 كلية الرتبية للبنات -جامعة تكريت

::مقدمةمقدمة

بات العامة تااك بات ايامعية                      بات العامة تااك بات ايامعية تصلللل  ملك ااك  ص  ملك ااك  ؛ ؛ تغريها من أنواع ااك بات األخرىتغريها من أنواع ااك بات األخرىت

اتا من ، تصل  ك با ت مك بات تعو  ألخلصاا ان ولوا ملك جوار ر ، ف ثر ر وتته، أي ينالتا من ،  ص  ك با ت مك بات تعو  ألخصاا ان ولوا ملك جوار ر ، ف ثر ر وتته، أي ين ت

سا  من بعده، ب وا   الفائدة تاانفعة جزاًء يرجوه هل، من رب العااني ف أت ليسلل  ر ملاسللا  من بعده، ب وا لل   س  ر ملا الفائدة تاانفعة جزاًء يرجوه هل، من رب العااني ف أت لي

ما أابوه من الك ب تمطالع  ا ف ثضلللن من ااظاثعة مى ضن من ااظاثعة مىأرتاا ، مع  ما أابوه من الك ب تمطالع  ا ف ث تلك الك ب من تلك الك ب من   أرتاا ، مع 

س ى ااك بات الوقفية أت مك بات الوقف ف تهو  ضياع , هذا النوع من ااك بات ي س ى ااك بات الوقفية أت مك بات الوقف ف تهو االند ار تال ضياع , هذا النوع من ااك بات ي االند ار تال

خكاأ الوقف  أمر معرتف مى مسللل وى مااحم تعىل مى اد ءلللواء ف اال  كظاأ كيع أخلللكاأ الوقف   ءواء ف اال  كظاأ كيع أ س وى مااحم تعىل مى اد  أمر معرتف مى م

  تأخصاا آخرتي مازالوا مى قيد احلياة ي ربموي ب ك باهت، تيرءلوهنا ملك أماكن خي ارتهناتأخصاا آخرتي مازالوا مى قيد احلياة ي ربموي ب ك باهت، تيرءلوهنا ملك أماكن خي ارتهنا

ء  ب ودي، بأنفسلل ، لضرع مل حم ت واخ خاأ من أم منفعة تعو  ملك الصللص  غري ملاسللاءلل  ب ودي،  سا صص  غري ملا س ، لضرع مل حم ت واخ خاأ من أم منفعة تعو  ملك ال بأنف

 الفائدة ت ااسامدة ان حي اج هلذا ااجاأ ت مام للعل، تالعلامء تااسرية العل ية  الفائدة ت ااسامدة ان حي اج هلذا ااجاأ ت مام للعل، تالعلامء تااسرية العل ية  

    بناتبنات  ––  تربيةتربية --بظوثبظوث––  تقفيةتقفية  --مك باتمك بات: : الكلامت املفتاحيةالكلامت املفتاحية
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::اوالً: مشكلة الدراسةاوالً: مشكلة الدراسة

بات مك بللات  ك  أنوام ا تال ربع الوقف خ العللاا اا طور هحم جزء م ، من ااك بللات بكلل  أنوام للا تال ربع مك  بات ب عاا اا طور هحم جزء م ، من ااك  الوقف خ ال

سعى الي تالوقف ااد أه، مصلللا ر تن ية ااك بات تع وماهتا ف تاي يع خ تلك الدتأ يسلللعى الي  صا ر تن ية ااك بات تع وماهتا ف تاي يع خ تلك الدتأ ي تالوقف ااد أه، م

سات ي نح ولك الصللص  تتلك اي ة تقفا اسءللسلل   أت ي ة م ل  ف تتف صر تلك ااسءللسللات  ء س   أت ي ة م ل  ف تتف صر تلك ااس ء صص  تتلك اي ة تقفا اس ي نح ولك ال

صا ما أت هيأة ما أتقف هلتاي ات أي خلللصصلللا ما أت هيأة ما أتقف هل خص ااء الك ب مأن أت ل ج يز ، مك بة أت ماال لالللاء الك ب مأن أت ل ج يز تاي ات أي  ، مك بة أت ماال ل

تبناء مك بة أت أم يشء حي   ثائدة تقفية ف أما خ بلداننا ثام زالت مك بات الوقف ال تلوى تبناء مك بة أت أم يشء حي   ثائدة تقفية ف أما خ بلداننا ثام زالت مك بات الوقف ال تلوى 

صورا بع لية نو  هذه ااك بة أت هذا اااأ من اا ربع ملك ولك االه امم ف تما زاأ األمر عصلللورا بع لية نو  هذه ااك بة أت هذا اااأ من اا ربع ملك  ولك االه امم ف تما زاأ األمر ع

سالة مند اي ة اا ربع مللي ا تتن  حم ااسلللالة مند  ء ا ت  أ  خ هذا احلد ف ملوي ثااصلللكلة ال حم ءلللندرءللل ا ت  أ  خ اي ة اا ربع مللي ا تتن  حم اا ءندر صكلة ال حم  هذا احلد ف ملوي ثاا

 ااج نا لل عرف مى :ااج نا لل عرف مى :

 

ءاتالدراءلللات  لطنبلطنب  تحتديداتحتديدا  العل،العل،  لطنبلطنب  الوقفيةالوقفية  ااك باتااك بات  حتوو احتوو ا  ال حمال حم  الفائدةالفائدة  اج،اج،  ماما  11   الدرا

 ؟؟  العلياالعليا

ص ل صلللل   الكاثيةالكاثية  تالرمايةتالرماية  االه اممااله امم  ااك باتااك بات  هذههذه  تلوىتلوى  ه ه   22 س فيدين تتس م ك أيدم ااسللل فيدين تتس م ململ  ل  ك أيدم اا

 الضرع من تجو ها ؟الضرع من تجو ها ؟

 ؟؟  للبناتللبنات  الرتبيةالرتبية  كليةكلية  خخ  اياريةايارية  العل يةالعل ية  البظوثالبظوث  مىمى  ااك باتااك بات  هذههذه  تس رتس ر  ه ه   33

ضية تبجانب هذه األمور؛ يرجى من هذه الدراءلللة معاية جوانب أخرى ت علق بوضلللية            ءة معاية جوانب أخرى ت علق بو تبجانب هذه األمور؛ يرجى من هذه الدرا

ماا رسيع ال طور ال ي نح الواقف تال ااوقوف  أة م ضرية ؛ ت ظ  بي ية ؛ خ  بات الوقف ماا رسيع ال طور ال ي نح الواقف تال ااوقوف ااك  أة م ضرية ؛ ت ظ  بي ية ؛ خ  بات الوقف ااك 

سة ما ؛ رغ، ت و  ملي  كام  الوقت ل  يأة تملمدا  م طلبات تقف مك بة ما خ مسءلللسلللة ما ؛ رغ، ت لللو   ء ملي  كام  الوقت ل  يأة تملمدا  م طلبات تقف مك بة ما خ مس

ءن ناتأاهلدف تءللنمة الوصللد   تءللن ناتأ صد   ت ءنمة الو ءة تاقع كت مك بات تقفية تقفت هذه الوضللية بدراءللة تاقع كت مك بات تقفية تقفت   اهلدف ت ضية بدرا هذه الو

     20122012  ––  20022002لصالح مك بة كلية الرتبية للبنات خ جامعة تكريت مابني األموام لصالح مك بة كلية الرتبية للبنات خ جامعة تكريت مابني األموام 

 ::ثانيًا: أمهية الدراسةثانيًا: أمهية الدراسة

 ين  مو وع مك بات الوقف ال مى  عيد البلد تال مى  عيد ايامعات  ين  مو لللوع مك بات الوقف ال مى  لللعيد البلد تال مى  لللعيد ايامعات اا

سا ساالرماية تااله امم الكاثيني خ كون  راثدا رئي صاء ااج ومات ااك بية تملنامئ ا   الرماية تااله امم الكاثيني خ كون  راثدا رئي صاء ااج ومات ااك بية تملنامئ ا من رتاثد ملن من رتاثد ملن

سات ف تظاهرة اضلللارية أ للل  نصلللأهتا من الرتاث العرت ااءلللنمحم ت سلللارع ااسءلللسلللات  ء سارع ااس ءنمحم ت  صأهتا من الرتاث العرت اا ضارية أ   ن ف تظاهرة ا

س ويات ؛  ص ى الطرق تبأمى اا صجيع ا تتطويرها ب س ويات ؛ تاألخصاا خ الدتأ األخرى مى ت ص ى الطرق تبأمى اا صجيع ا تتطويرها ب تاألخصاا خ الدتأ األخرى مى ت
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ءبينام ت دنى الرماية ااودمة لكأري من ااك بات الوقفية خ مسءللسللاتنا ءلل ساتنا  ء واء كانت تعلي ية أت واء كانت تعلي ية أت بينام ت دنى الرماية ااودمة لكأري من ااك بات الوقفية خ مس

 غريها   غريها   

 ت  أ  أهداف الدراءة ب :ت  أ  أهداف الدراءة ب :: : ثالثًا: هدف الدراسةثالثًا: هدف الدراسة

صفالكصلللف    11 ء عامأاءللل عامأ  اج،اج،  منمن  الك سبنياان سلللبني  قب قب   منمن  للبناتللبنات  الرتبيةالرتبية  كليةكلية  خخ  الوقفيةالوقفية  ااك باتااك بات  ا   اان 

 نبا تأءاتذة من خنأ اء بانة خم رصة معدة هلذا الضرع   نبا تأءاتذة من خنأ اء بانة خم رصة معدة هلذا الضرع   طط

نا  بظك،بظك،    22 نام ل جدنا  م ل جدناتتوا بة  خخ  تتوا بةمك  ية  مك  يةكل ية  كل يةالرتب نات  الرتب ناتللب نا  للب نب  منمن  كبرياكبريا  اه اممااه امما  الاعناالاع نبجا   جا

س فيدينتااسلل فيدين  الطنبالطنب   ثاادثااد  تهلذاتهلذا  فف   ا ا  اا اراتاا ارات  قب قب   منمن  خديداخللديدا   عفا للعفا  يوابل يوابل   الوقفالوقف  بك ببك ب  تاا

صافملنصللللاف  هوهو  األهدافاألهداف  أه،أه، صجيع و يو ا تارصلللها تال عريف  ا تتصلللجيع تت  خخ  ااك باتااك بات  هذههذه  ملن رصها تال عريف  ا تت و يو ا تا

 اء عامهلا  اء عامهلا  

ءواء ال صلللجيع مى  م، الواقفني تااظاثعة مى ااوقوف ءلللواء     33 صجيع مى  م، الواقفني تااظاثعة مى ااوقوف  كاي ك ب أت مو نيات  واثية كاي ك ب أت مو نيات  واثية ال 

 اخرى تدم، البظث العل حم خ الكلية تبال ايل خ ايامعة  اخرى تدم، البظث العل حم خ الكلية تبال ايل خ ايامعة  

 الدراسة الدراسة   منهجمنهجرابعًا: رابعًا: 

س، اللضة بإتباع اان ج الو للفحم د  راءللة االة ش ف خلل لت الدراءللة البااأني خ  قسلل، اللضة  ءة البااأني خ  ق خ لت الدرا ءة االة ش ف  بإتباع اان ج الو فحم د  را

سيني البالد مد ه، ثعليا العربية  من الطنب تال دريسللليني البالد مد ه، ثعليا  بااأاف أم ملهنا مينة م دية من ، بااأاف أم ملهنا مينة م دية من ،   7272العربية  من الطنب تال دري

سيا ت  2222 سيا تتدري ء عامال اك بات الوقف لكوي ااج ومة اغلب ا   5454تدري ء عامال اك بات الوقف لكوي ااج ومة اغلب ا طالباف تولك ألهن، أكأر ا طالباف تولك ألهن، أكأر ا

ءات العليا د بظك، م لنا  ب تأكأر ااسلل فيدين من ا ه، طنب الدراءللات العليا د بظك، م لنا هحم ك ب اللضة تاألهحم ك ب اللضة تاأل س فيدين من ا ه، طنب الدرا  ب تأكأر اا

 تتواجدنا بااك بة كإ ارة تموظفني ش تتثوا لسجنت اامارة اليومية     تتواجدنا بااك بة كإ ارة تموظفني ش تتثوا لسجنت اامارة اليومية     

ض ن األتأ تعريفا بالوقف لضة تا طناا ف تتعريفا قسللل، البظث مى مبظأني: تضللل ن األتأ تعريفا بالوقف لضة تا لللطناا ف تتعريفا                س، البظث مى مبظأني: ت ق

قفية تال طور الذم اص  خ هذا ااو وع ف قفية تال طور الذم اص  خ هذا ااو وع ف بأنوام  تأركان  ف  ، نعرة خ تاريخ ااك بات الوبأنوام  تأركان  ف  ، نعرة خ تاريخ ااك بات الو

رصا تتضللل ن الأاع تعريفا أله، مك بات الوقف خ جامعة تكريت تكلية الرتبية للبنات ارصلللا  ض ن الأاع تعريفا أله، مك بات الوقف خ جامعة تكريت تكلية الرتبية للبنات ا تت

سنة ألهنا ع  البظث ف تقد ق نا بإمدا  اءللل بياي خم رصللل تزع مى مينة البظث لسلللنة  رص تزع مى مينة البظث ل ء بياي خم  / /   20122012ألهنا ع  البظث ف تقد ق نا بإمدا  ا

     1212ف ام قب  بداية الو ع اا علق بوباء كوثيد ف ام قب  بداية الو ع اا علق بوباء كوثيد   20122012
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 ث األولاملبح

 الوقف يف معناه ومغزاه

صدرمصللللدر""تعريف الَوْقف لضة تا طناا : الَوْقف  خ اللضة تعريف الَوْقف لضة تا لللطناا : الَوْقف  خ اللضة                الدابةالدابة  ‘‘تَقْفتتَقْفت  قولكقولك  م

فاً   الكل ةالكل ة  تتقفتتقف فاً تْق َفْت عاتعات  تهذاتهذا  تْق ِق ْفت  تقوثا ف تت  ثإوا كاي الزما قلت تَق َفْت ز] أم م عد[  ِق ْفت  تقوثا ف تت  ثإوا كاي الزما قلت تَق ز] أم م عد[ 

  22ف ج ف ج   20022002لساي العربف لساي العربف د د   ""األرع مى ااساكني تخ الصظا  لل ساكني تْقَفا : َاَبَس ااألرع مى ااساكني تخ الصظا  لل ساكني تْقَفا : َاَبَس ا

 شش  322322اا

ابن مرثة   تالوقف مصدرا : ملمطاء منفعة ابن مرثة   تالوقف مصدرا : ملمطاء منفعة   "" ح تقف بف ح الوات تءكوي الواف ح تقف بف ح الوات تءكوي الواف""تيووأ تيووأ 

ية  عار لذات تال ية ا وديرا ث صرج مط لك معطي ا تلو ت ئ  خ م وا ما ب مدة تجو ه الز ية يشء  عار لذات تال ية ا وديرا ث صرج مط لك معطي ا تلو ت ئ  خ م وا ما ب مدة تجو ه الز يشء 

ناء ش تالعبد ااصدم    ناء ش تالعبد ااصدم   تالع رى د أم العوار تالب مدة  ""تالع رى د أم العوار تالب ما أمطحم منفع    مدةتاءللل، :  ما أمطحم منفع    ء، :  الخ    , الخ    ,   تا

س  د منح  ايلي  خ ل  خلي ف ترص  الباجحم ببواء ملك ااظبت مى عبسلللل  د منح  ايلي  خ ل  خلي ف    22ج ج 12221222ترص  الباجحم ببواء ملك ااظبت مى عب

 ش ش 102102اا

الوقف هو مصطلح الوقف هو مصطلح   ""أما تعريف ع د اسن الودت خ ك اب  نعام الوقف خ الدتلة العأامنية أما تعريف ع د اسن الودت خ ك اب  نعام الوقف خ الدتلة العأامنية 

ءنمحم, لضويا يعنحم احلبت أت اانع تا طناا يعنحم ابت العني من  ليك ا ألاد من ملءلللنمحم, لضويا يعنحم احلبت أت اانع تا لللطناا يعنحم ابت العني من  ليك ا ألاد من  مل

   ""تال صدق باانفعة مى مرصف مبا  تال صدق باانفعة مى مرصف مبا    العبا العبا 

ص   األ وأ اانوولة تيصلل   الوقف األ للوأ الأاب ة : كالعوارات تاازارع تغريها ف تيصلل   األ للوأ اانوولة  ص   الوقف األ وأ الأاب ة : كالعوارات تاازارع تغريها ف تي تي

ءلظة   أما أي تذهب مين ا ال حم تبوى مين ا بعد االءلل فا ة من ا كاتالت الصللنامية ف تاألءلللظة   أما أي تذهب مين ا  صنامية ف تاأل ء فا ة من ا كاتالت ال ال حم تبوى مين ا بعد اال

صدقة خ ملي   باالء فا ة من ا ث ع رب  دقة كالنوو  تالطعام تغريها   تخي لفباالء فا ة من ا ث ع رب  دقة كالنوو  تالطعام تغريها   تخي لف صدقة خ ملي الوقف من ال الوقف من ال

س  ر العني ااظبو  خ اانفاق خ أتج  الصللللدقة ين  حم مطابها بإنفاق ا ف أما الوقف ثيسللل  ر العني ااظبو  خ اانفاق خ أتج   صدقة ين  حم مطابها بإنفاق ا ف أما الوقف ثي ال

هش   تالوقف م   خريم بك  أنوام  ث و هش   تالوقف م   خريم بك  أنوام  ث و 15021502اخلري ا ى بعد الوثاة د الوقف تأاكام  اخلري ا ى بعد الوثاة د الوقف تأاكام  

ض  من قول  تعاك: دد لن تنالوا الرب امسلل ظب  ينيا تاج امميا تقانونيا تليت أثضلل  من قول  تعاك: دد لن تنالوا الرب ا س ظب  ينيا تاج امميا تقانونيا تليت أث  ى تنفووا  ى تنفووا م

 ش   ش   2222مما حتبوي شش دآأ م راي : مما حتبوي شش دآأ م راي : 

 ش ش 55: ا: ا12241224للوقف  ن ة انواع  هحم : دموجز أاكام الوقف : للوقف  ن ة انواع  هحم : دموجز أاكام الوقف : : :   أنواع الوقفأنواع الوقف

 الوقف األهىل : تتعو  ثي  اانفعة لألثرا    الوقف األهىل : تتعو  ثي  اانفعة لألثرا      11

 الوقف اخلريم : تتعو  ثي  اانفعة ي ة أت أكأر من ج ات اخلري   الوقف اخلريم : تتعو  ثي  اانفعة ي ة أت أكأر من ج ات اخلري       22

 النومني أمنه  النومني أمنه  الوقف ااصرتك : تهو كع بني الوقف ااصرتك : تهو كع بني   33
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 ش  : ش  :   12721272د  راءة خ الك ب تااك بات : د  راءة خ الك ب تااك بات :   أنواع الوقف يف  البحث العلميأنواع الوقف يف  البحث العلمي

بااأني الوقف االءللل أامرم لللدم، البظللث العل حم مألل  : مراكز البظوث ترتاتللب البللااأني   11 تب ال أ  : مراكز البظوث ترتا ظث العل حم م لدم، الب ء أامرم  الوقف اال

 مكاثرت اللجاي البظأية تمكاثرت ال ظكي، العل حم  مكاثرت اللجاي البظأية تمكاثرت ال ظكي، العل حم  

أ  : تقف الوقف العينحم اابللال مى البظللث العل حم مألل  : تقف   22 ظث العل حم م بال مى الب بات تالربامج الك للب تااك بللات تالربامج الوقف العينحم اا الك ب تااك 

 احلاءوبية تاألج زة  احلاءوبية تاألج زة  

 تقف الكرايس الدراءية الدائ ة تااسق ة  تقف الكرايس الدراءية الدائ ة تااسق ة    33

 ش تهحم : ش تهحم :   77ف ف 44تيصرتط للوقف توثر أربعة أركاي ا ام  د موجز ااكام الوقف : تيصرتط للوقف توثر أربعة أركاي ا ام  د موجز ااكام الوقف : 

 لركن األول :لركن األول :اا

الصيضة ال حم تلفظ  ا الواقف تتدأ مى رغب   بالوقف تتوس، مى قس ني : ترصيح تكناية الصيضة ال حم تلفظ  ا الواقف تتدأ مى رغب   بالوقف تتوس، مى قس ني : ترصيح تكناية 

ءبلت ف أما الكناية ث حم ال حم حت   معنى  ءبلت ف أما الكناية ث حم ال حم حت   معنى تال رصيح أي يووأ الواقف أتقفت أت ابست أت  تال رصيح أي يووأ الواقف أتقفت أت ابست أت 

 الوقف تغريه تمأال  : ال ربمات تالصدقات ف تينعود الوقف باللفظ تبالفع   الوقف تغريه تمأال  : ال ربمات تالصدقات ف تينعود الوقف باللفظ تبالفع   

 ::  الركن الثاينالركن الثاين

صرتط ل  أي يكوي مسهن للوقف كون  الواقف تهو الصلللص  الذم يريد أي يوقف ف تيصلللرتط ل  أي يكوي مسهن للوقف كون   صص  الذم يريد أي يوقف ف تي الواقف تهو ال

 جوزا ملي  ف خم ارا غري مكره ف مالكا للعني الذم يريد تقف   جوزا ملي  ف خم ارا غري مكره ف مالكا للعني الذم يريد تقف   ماقن بالضا ف غري عماقن بالضا ف غري ع

 الركن الثالث :الركن الثالث :

صرتط  ا أي تكوي ج ة معرتثة ااوقوف ملي  تهحم اي ة اان فعة من الوقف أت ريع  ف تيصلللرتط  ا أي تكوي ج ة معرتثة  ااوقوف ملي  تهحم اي ة اان فعة من الوقف أت ريع  ف تي

 بالرب تليت ج ة معصية  بالرب تليت ج ة معصية  

 الركن الرابع :الركن الرابع :

صح تااوقوف تيالللط ثي  أي يكوي ماال  وز االن فاع ب  لما ثن يصلللح ت اط ثي  أي يكوي ماال  وز االن فاع ب  لما ثن ي قف اخل ر مأن ف قف اخل ر مأن ف ااوقوف تي

صرتط ثي   تام االن فاع تليت من تيصلللرتط ثي  أي يكوي ماال ملكا معلوما للواقف ف تيصلللرتط ثي   تام االن فاع تليت من  صرتط ثي  أي يكوي ماال ملكا معلوما للواقف ف تي تي

 ااس  لكات ال حم يزتأ مين ا مأ  األطع ة  ااس  لكات ال حم يزتأ مين ا مأ  األطع ة  

 نظرة تارخيية عن الوقف يف املكتبات نظرة تارخيية عن الوقف يف املكتبات 

رص مك بات الوقف مى مراكز العل، تال عل، كام يع ود ف ب  تعدهتا ملك ج ات كأرية ا تو رصللل مك بات الوقف مى مراكز العل، تال عل، كام يع ود ف ب  تعدهتا ملك ج ات كأرية  ا تو 

رص األماكن ال حم  مراا  زمنية خم لفة كاي الوقف ي طور بأخللكال  تقي    ف تي كن ارصلل األماكن ال حم تمربتمرب خكال  تقي    ف تي كن ا  مراا  زمنية خم لفة كاي الوقف ي طور بأ

 ش :ش :  3131: :   12271227أتقف هلا مك بات أت ك ب بااليت د ك اب الوقف تابنية ااك بة العربية أتقف هلا مك بات أت ك ب بااليت د ك اب الوقف تابنية ااك بة العربية 
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نة   11 واهرة تخزا بال نة  تر العل، : كدار العل، خ بضدا  ت ار العل، خ البرصلللة ت ار احلك ة  واهرة تخزا بال رصة ت ار احلك ة   تر العل، : كدار العل، خ بضدا  ت ار العل، خ الب

 الك ب بظلب  الك ب بظلب  

يامع مم  22 فة النعامي ف تا جامع أت اني بة  أ  مك  ادار  : م بات الوقف خ ايوامع تا يامع ك  فة النعامي ف تا جامع أت اني بة  أ  مك  ادار  : م بات الوقف خ ايوامع تا ك 

ادرءللللة النعامية خ بضدا  د  هلا ا ادار  ث ن أمأا ما ا ءة النعامية خ بضدا  د األزهر ف تجامع الزي ونة ب ونت   أ ادر هلا ا ادار  ث ن أمأا ما ا األزهر ف تجامع الزي ونة ب ونت   أ

ء ة آالف ك اب  ء ة آالف ك اب أاىص ابن ايوزم مد  الك ب ااوقوثة خ مك بة اادرءة النعامية ثبلضت  أاىص ابن ايوزم مد  الك ب ااوقوثة خ مك بة اادرءة النعامية ثبلضت 

اس نرصية ف تاادرءة البي وية بنيسابور ف تاادرءة النورية بظلب ف تاادرءة اس نرصية ف تاادرءة البي وية بنيسابور ف تاادرءة النورية بظلب ف تاادرءة ش ف تاادرءة اش ف تاادرءة ا

ءة ف تماات  خا خ برت ءة امحد با ءة الفا لية بالواهرة ف تمدر صق ف تاادر ءة ف تماات العا لية بدم خا خ برت ءة امحد با ءة الفا لية بالواهرة ف تمدر صق ف تاادر العا لية بدم

ءنمية لقا تغربا د ك اب الوقف اادار  األخرى اان الللة خ أرجاء الدتلة العربية ااءلللنمية لقا تغربا د ك اب الوقف  اة خ أرجاء الدتلة العربية اا اادار  األخرى اان 

 ش  ش    7575: :   12271227تابنية   تابنية   

سجوي ش تالربط تاخلانواهات تالرتب تمن أمأل  ا   33 ء انات د ال سجوي ش تالربط تاخلانواهات تالرتب تمن أمأل  ا مك بات الوقف مى ااار ء انات د ال مك بات الوقف مى ااار

: بيامرء اي نور الدين زنكحم بدمصق ف ااارء اي اانصورم بالواهرة ف البيامرء اي العضدم : بيامرء اي نور الدين زنكحم بدمصق ف ااارء اي اانصورم بالواهرة ف البيامرء اي العضدم 

 خ بضدا  ف أما الربط ث ن أمأل  ا : الرباط العاهرم خ بضدا  ف رباط ااأمونية خ بضدا   خ بضدا  ف أما الربط ث ن أمأل  ا : الرباط العاهرم خ بضدا  ف رباط ااأمونية خ بضدا   

خواهد مى كأرة تتثرة مك بات تك ب الوقف ف تا ي وقف تقف هذه األمألة كانت خلللواهد مى كأرة تتثرة مك بات تك ب الوقف ف تا ي وقف تقف    هذه األمألة كانت 

ااك بات خ كيع العصور ا ى يومنا هذا ب  از ا  مد  ااوقفني ا ى غدت ظاهرة ف تيرجع ااك بات خ كيع العصور ا ى يومنا هذا ب  از ا  مد  ااوقفني ا ى غدت ظاهرة ف تيرجع 

سات  ف السلللبب خ ولك ملك الرماية ال حم تودم ا اي ات ااوقف ملي ا كايامعات تااسءلللسلللات  ف  ء سبب خ ولك ملك الرماية ال حم تودم ا اي ات ااوقف ملي ا كايامعات تااس ال

ن تءعة ااجاالت العل ية تتنوع البظوث جع  من ا مك بات رئيسية ن تءعة ااجاالت العل ية تتنوع البظوث جع  من ا مك بات رئيسية تكام أي تنوع ااس فيديتكام أي تنوع ااس فيدي

 تءاندة مفيدة بنفت الوقت تءاندة مفيدة بنفت الوقت 

صاهد من ااك بات الوقفية هنا تهناك ؛ لكن  يأة جديدة من ال نعي، تمازالت مصللللاهد من ااك بات الوقفية هنا تهناك ؛ لكن  يأة جديدة من ال نعي،                  تمازالت م

وائ ني ملي ا بو لللع ا خ ااكاي  وائ ني ملي ا بو ع ا خ ااكاي تالرتتيب تاا ارة ؛ تن، من اه امم أ لللظا ا تاه امم ال تالرتتيب تاا ارة ؛ تن، من اه امم أ ظا ا تاه امم ال

صظيح لالصلللظيح ل صظيح ف تنك فحم ب ألني األتأ : مك بة د ياثث نع ة ش خ ايامعة ل سللل فيد الصلللظيح ف تنك فحم ب ألني األتأ : مك بة د ياثث نع ة ش خ ايامعة ال س فيد ال ل 

األمريكية ببريتت ف تالأاع مك بة مسءسة كعة اااجد بدت ايث اا وت هذه األخرية مى األمريكية ببريتت ف تالأاع مك بة مسءسة كعة اااجد بدت ايث اا وت هذه األخرية مى 

ض، خ بناي  ا أكأر من مأة مك بة تقفية   تخ العراق ثاي ااك بة العامة خ عاثعة السللليامنية تضلل، خ بناي  ا  سليامنية ت أكأر من مأة مك بة تقفية   تخ العراق ثاي ااك بة العامة خ عاثعة ال

سستأ من ا ف ت د هذه تقفية تقد خصللل  هلا قامة خا للللة تموظف مسلللستأ من ا ف ت د هذه   ش مك بةش مك بة  1212د د  ص  هلا قامة خا ة تموظف م تقفية تقد خ

س فيد،ا ف تاغلب ع وماهتا باللضة الكر ية تقد اطلعنا ملي ا ااك بات رماية طيبة تهلا مسللل فيد،ا ف تاغلب ع وماهتا باللضة الكر ية تقد اطلعنا ملي ا  ااك بات رماية طيبة تهلا م

     20172017  ––  20152015أ ناء زيارتنا هلا أيام ملقام نا خ مدينة السليامنية مدة النزت  خ األموام أ ناء زيارتنا هلا أيام ملقام نا خ مدينة السليامنية مدة النزت  خ األموام 



 
 2021 212-230 م. هدى نعمة حمد  دور املكتبات الوقفي في دعم البحوث الجارية 

 

 

218  
 

 املكتبات :املكتبات :كيفية إثبات الوقف يف كيفية إثبات الوقف يف 

 ك ابة ن  الوقف مى الك اب نفس   ك ابة ن  الوقف مى الك اب نفس    --

 ت ائق الوقف الصاملة  ت ائق الوقف الصاملة   --

 اخل ، مى  فظة العنواي أت غريها بص ، حيد  اء، الواقف    اخل ، مى  فظة العنواي أت غريها بص ، حيد  اء، الواقف     --

 مكتبات الوقف يف جامعة تكريت:مكتبات الوقف يف جامعة تكريت:

ايامعات مسءسات مل ية تتعلي ية ت واثية ف تمك بات ايامعات هحم جزء من ا ايامعات مسءسات مل ية تتعلي ية ت واثية ف تمك بات ايامعات هحم جزء من ا                         

س وااةتأهداث ا مسلل وااة س ا ف تمسلل  دة من أهداف ايامعة ال حم تضللع ا تتعلن من ا منذ تأءلليسلل ا ف   تأهداث ا م ءي ضع ا تتعلن من ا منذ تأ س  دة من أهداف ايامعة ال حم ت تم

صا ر الكاثية ال حم لكن هلا أيضللللا أهداثا أخرى خا للللة بااك بات ؛ خ مودم  ا توثري ااصللللا ر الكاثية ال حم  ضا أهداثا أخرى خا ة بااك بات ؛ خ مودم  ا توثري اا لكن هلا أي

ءواء ف تل وثري هذه ااصا ر ثاي ااك بات تواثق  ءواء ف تل وثري هذه ااصا ر ثاي ااك بات تواثق حي اج ا الطالب تالبااث العل حم مى اد  حي اج ا الطالب تالبااث العل حم مى اد 

وقف تغريها من طرق االق ناء ثضن من الااء ف تأغلب وقف تغريها من طرق االق ناء ثضن من الااء ف تأغلب مى مصاريع ااهداء تال با أ تالمى مصاريع ااهداء تال با أ تال

مك بات ايامعات حت وم مى مصا ر م داة مللي ا ف تمصا ر موقوثة بصيضة الوقف ااعرتثة مك بات ايامعات حت وم مى مصا ر م داة مللي ا ف تمصا ر موقوثة بصيضة الوقف ااعرتثة 

سجد أت مك بة لضرع امامم ثائدهتا مى اكرب مد  من ؛ ثج ة أت خللص  ما أتقف مك ب   اسللجد أت مك بة لضرع امامم ثائدهتا مى اكرب مد  من  خص  ما أتقف مك ب   ا ؛ ثج ة أت 

ء ل تالنا  ف تجامعة تكريت كظاأ كيع ايامعات اءللل ل ت أكأر من مك بة تقفية ف من ا ما أكأر من مك بة تقفية ف من ا ما   النا  ف تجامعة تكريت كظاأ كيع ايامعات ا

 موجو  خ مركز ايامعة تمن ا ما موجو  خ الكليات  موجو  خ مركز ايامعة تمن ا ما موجو  خ الكليات  

 لوقف يف كلية الرتبية للبنات ؟ لوقف يف كلية الرتبية للبنات ؟ كيف تكونت مكتبات اكيف تكونت مكتبات ا

بداية اء ل ت مك بة كلية الرتبية للبنات من ااك بة ااركزية خ جامعة تكريت ؛ اء ل ت بداية اء ل ت مك بة كلية الرتبية للبنات من ااك بة ااركزية خ جامعة تكريت ؛ اء ل ت 

سبحم ايامعة بة موقوثة مى طنب تمن سلللبحم ايامعة مك بة الدك ور ااراوم د امحد خطاب م رش ك ك مك بة الدك ور ااراوم د امحد خطاب م رش ك ك  بة موقوثة مى طنب تمن 

باهت، أت  ية خ ال ربع تتقف مك  تدريسللليحم الكل ع كأري من  عدها تصلللجك ي  ف تب ب  وت باهت، أت من ق ية خ ال ربع تتقف مك  سيحم الكل تدري ع كأري من  صجك عدها ت ي  ف تب ب  وت من ق

سبحم الكلية خ مك بات وت،، م ام كانت  لللضرية خ ع وم  ا ف  تت ابع ااوقفوي من من سلللبحم الكلية خ  مك بات وت،، م ام كانت  ضرية خ ع وم  ا ف  تت ابع ااوقفوي من من 

لصصصية كالدك ور لصصصية كالدك ور ال ربع ف تهسالء ه، أه، مصا ر تلك ااك بات ف ثبعض ، أتقف مك ب   اال ربع ف تهسالء ه، أه، مصا ر تلك ااك بات ف ثبعض ، أتقف مك ب   ا

ض ، أتقف مك بة نورم ملءلللاممي  الدترم تالدك ور مبد اس اسلللن كي   تغريه، ف تبعضللل ، أتقف مك بة  سن كي   تغريه، ف تبع ءاممي  الدترم تالدك ور مبد اس ا نورم مل

م وٍف من مائل   ك ك بة احلاج موع ءلي، تمك بة الدك ور زكحم االلويس  ف تثيام يىل جدتأ م وٍف من مائل   ك ك بة احلاج موع ءلي، تمك بة الدك ور زكحم االلويس  ف تثيام يىل جدتأ 

 ب واريخ تقف هذه ااك بات :ب واريخ تقف هذه ااك بات :
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 للبنات الرتبية كلية –تاريخ اء نم ااك بات الوقفية  1ايدتأ 

     
سية موجو ة خ مك بة كلية تقد الاعنا اي االمارة تقد الاعنا اي االمارة  سية موجو ة خ مك بة كلية انصبت مى  نث مك بات تقفية رئي انصبت مى  نث مك بات تقفية رئي

الرتبية للبنات ا نني من ا كاي ال ربع  ا مبالة ملك ااك بة تا ترثق بو ائق غري قوائ، بعناتين الرتبية للبنات ا نني من ا كاي ال ربع  ا مبالة ملك ااك بة تا ترثق بو ائق غري قوائ، بعناتين 

ءلي، الك ب تأءلللامء مسلفي ا تمد  نسلللص ا مك وبة بصط اليد تهحم مك ب حم احلاج موع ءللللي،  سص ا مك وبة بصط اليد تهحم مك ب حم احلاج موع  ءامء مسلفي ا تمد  ن الك ب تأ

 تدرييس خ قس، اللضة العربية   تدرييس خ قس، اللضة العربية     تمك بة    مبد اس اسن كي  تهوتمك بة    مبد اس اسن كي  تهو

بة    ية ث حم مك  أة ال حم ام ازت بكرب اج  ا من البو أال ية ال ية الرئيسللل بة الوقف ما ااك  بة أ ية ث حم مك  أة ال حم ام ازت بكرب اج  ا من البو أال سية ال ية الرئي بة الوقف ما ااك  أ

الدك ور امحد خطاب , تربع  ا وتته بعد تثات  ملك األمانة العامة لل ك بة ااركزية خ جامعة الدك ور امحد خطاب , تربع  ا وتته بعد تثات  ملك األمانة العامة لل ك بة ااركزية خ جامعة 

سيطة ت، حتويل ا ملك مك بة كلية الرتبيةتكريت تبعد مدة بسللليطة ت، حتويل ا ملك مك بة كلية الرتبية للبنات بإخراج خمزع تبك ب للبنات بإخراج خمزع تبك ب   تكريت تبعد مدة ب

 مواثوة رء ية  مواثوة رء ية  

تبعد ولك تبعد النزت  ما ة احلياة ملك جامعة تكريت تبدأت ااك بات موا لة تودي، تبعد ولك تبعد النزت  ما ة احلياة ملك جامعة تكريت تبدأت ااك بات موا للللة تودي، 

صاط من جديد يدب خ مك بات الوقف  ءواء تبدا الن سبني مى اد  صاط من جديد يدب خ مك بات الوقف خدماهتا للطنب تاان  ءواء تبدا الن سبني مى اد  خدماهتا للطنب تاان 

خذتربع ك  من    للبا  مدامة     ملءللاممي  نورم    خللذ  20122012ثفحم مام ثفحم مام  ءاممي  نورم     ى زاهد ب ك باهت، ى زاهد ب ك باهت، تربع ك  من    با  مدامة     مل

صية اك مك بة كلية الرتبية للبنات , أما مك بة    زكحم االلويس ثود تربع  ا وتته ملك الصلللصصلللية اك مك بة كلية الرتبية للبنات , أما مك بة    زكحم االلويس ثود تربع  ا وتته ملك  صص ال

 قس، اللضة العربية  ، نولت اك ااك بة  قس، اللضة العربية  ، نولت اك ااك بة  

تيذكر اي أخصا ا آخرين تربموا ب ج ومات  ضرية من الك ب كالدك ور امحد خلف تيذكر اي أخصا ا آخرين تربموا ب ج ومات  ضرية من الك ب كالدك ور امحد خلف 

 غنام  تالدك ور ياءني مبد اس  تغريه،  غنام  تالدك ور ياءني مبد اس  تغريه،  

 الة ااك بات الوقفية :الة ااك بات الوقفية :اا
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لت خ جرت مى كيع هللذه ااك بللات م ليللات اير  تال سلللجيلل  تاخل ، تأ خلللت خ          ي  تاخل ، تأ خ سج يات اير  تال  بات م ل هذه ااك  جرت مى كيع 

السجنت الرء ية ف ت درت  ا ث ار  مطبومة ترقية تاخرى بويت كصورة الكرتتنية السجنت الرء ية ف ت درت  ا ث ار  مطبومة ترقية تاخرى بويت كصورة الكرتتنية 

سيني عفوظة خ ااءللوب ااك بة ف تأ للبظت م ااة ي يع من سللبحم الكلية من طلبة تتدريسلليني  سبحم الكلية من طلبة تتدري ءوب ااك بة ف تأ بظت م ااة ي يع من  عفوظة خ اا

صنف ير بالذكر ملي هذه ااك بات بعضلل ا بوحم كام اءلل ل ت ا تف ر  أت تصللنف تموظفني ف تجدتموظفني ف تجد ء ل ت ا تف ر  أت ت ض ا بوحم كام ا ير بالذكر ملي هذه ااك بات بع

ءلي، تبعض ا  خ  خزائن  سل ا ك ك بة امحد خطاب تموع  سل سجيل ا بووائ، ت ءلي، تبعض ا  خ  خزائن تانام ت، ت سل ا ك ك بة امحد خطاب تموع  سل سجيل ا بووائ، ت تانام ت، ت

صنيف هلا اسب مو وماهتا  صنيف هلا اسب مو وماهتا ااك بة مع ك ب الذمة ت عت كك ب م داة ف ثأخذت أرقام ت ااك بة مع ك ب الذمة ت عت كك ب م داة ف ثأخذت أرقام ت

زاهد تميزت كك ب تقف من طريق ت ع زاهد تميزت كك ب تقف من طريق ت ع   ك ك بة الدك ور  با  مدامة تالدك ورة خذىك ك بة الدك ور  با  مدامة تالدك ورة خذى

ءلي، أتقفت كل ة تقف أمى  للفظة العنواي  تنصللري ملك أي مك ب حم امحد خطاب تموع ءلللي، أتقفت  صري ملك أي مك ب حم امحد خطاب تموع  كل ة تقف أمى  فظة العنواي  تن

ء ل ت ك ج ومات من الك ب خ بصزائن خصللللب جاءت مع الك ب ف أما البوية ث حم اءللل ل ت ك ج ومات من الك ب خ  صب جاءت مع الك ب ف أما البوية ث حم ا بصزائن خ

  نا يق كارتونية    نا يق كارتونية   

ءوب   ن الف ر  العام لك  أما رق يا ثلك  مك بة ث رءلللا خا لللا  ا مى احلاءلللوب  للل ن الف ر  العام لك       ءا خا ا  ا مى احلا أما رق يا ثلك  مك بة ث ر

ء، ااسلف أت ااو وع مصلللا ر ااك بة ؛ تت وثر خا لللية البظث من الك اب من طريق اءللل، ااسلف أت ااو لللوع  صا ر ااك بة ؛ تت وثر خا ية البظث من الك اب من طريق ا م

ءاتذة بنومي ا ف لكن ف تقد أتيظت هذه الف ار  للطلبة تاألءلللاتذة بنومي ا ف لكن   wordتكيع ا مطبوع بنعام تكيع ا مطبوع بنعام  ف تقد أتيظت هذه الف ار  للطلبة تاأل

 ::أر من الرق حم ف تالسبب خ ولك هوأر من الرق حم ف تالسبب خ ولك هوالف ر  الورقحم أكالف ر  الورقحم أكلواظ اي الطلبة يفضلوي اء عامأ لواظ اي الطلبة يفضلوي اء عامأ 

 انوطاع ال يار الك ربائحم مرات مديدة ا ناء م لية البظث انوطاع ال يار الك ربائحم مرات مديدة ا ناء م لية البظث  --11

 مكاي احلاءوب تءط قامة ااطالعة  مما يسبب ارباك البااث  مكاي احلاءوب تءط قامة ااطالعة  مما يسبب ارباك البااث     --22

ءوب كجالرت   تالولق من  للعف معرثة ااسلل فيدين باءلل عامأ احلاءللوب كج --33 ء عامأ احلا س فيدين با  از الكرتتع  از الكرتتع الرت   تالولق من  عف معرثة اا

     تالبظث خ ث ارء تالبظث خ ث ارء 

يذكر اي هذه ااك بات اغلب ك ب ا قدي ة النا أت أتخكت أي تصبح قدي ة ف مدا مك بة يذكر اي هذه ااك بات اغلب ك ب ا قدي ة النا أت أتخكت أي تصبح قدي ة ف مدا مك بة 

    مبد اس اسن كي  ثج يع ك ب ا منصور اديأا تهحم خ الضالب ت ناتأ مو ومات أ بية     مبد اس اسن كي  ثج يع ك ب ا منصور اديأا تهحم خ الضالب ت ناتأ مو ومات أ بية 

 تملنسانية  اديأة    تملنسانية  اديأة    

 جمموعات كتب الوقف :جمموعات كتب الوقف :

ض ونا ف ثجاءت ثي ا الك بتنومت ك ب مك بات الوقف خلللكن تمضللل ونا ف ثجاءت ثي ا الك ب خكن تم االم يا ية وات االم يا ية وات   تنومت ك ب مك بات الوقف 

ءومات تبع  ااو لللوع الوااد ف تجاءت مع ا الك ب اارجعية أيضلللا من معاج، تموءلللومات تبع   ضا من معاج، تمو ااو وع الوااد ف تجاءت مع ا الك ب اارجعية أي

ض ا اادث ؛ ااصطوطات تك ب الرتاث العرت ااءللنمحم ف كام ملي بعضلل ا قدي، جدا تبعضلل ا اادث ؛  ض ا قدي، جدا تبع ءنمحم ف كام ملي بع ااصطوطات تك ب الرتاث العرت اا
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 ، اهنا اا وت من غري الك ب ملك  تريات هامة ك جل حم د ااور  ش ت د أقنم ش العراقي نيف  ، اهنا اا وت من غري الك ب ملك  تريات هامة ك جل حم د ااور  ش ت د أقنم ش العراقي نيف 

 أطاريح تغريها   أطاريح تغريها   ترءائ  تترءائ  ت

 ك ب مك بات الوقف مرتبة اسب مد  الك ب  3جدتأ 
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 املبحث الثاين

 حتليل االستبيان

صطلظات من ك  خيار ا أ كن من جع  ااجابات من عاتر االءللل بياي كيع ا بنفت ااصلللطلظات من ك  خيار  ء بياي كيع ا بنفت اا ا أ كن من جع  ااجابات من عاتر اال

 تولك الخ نف طبيعة ك  عور ف تلذلك ءنفرغ بيانات ك  عور مى ادة كام يأيت : تولك الخ نف طبيعة ك  عور ف تلذلك ءنفرغ بيانات ك  عور مى ادة كام يأيت : 

 املحور األول :املحور األول :

ص ولني بالبظث د مد  ااصلل ولني بالبظث د        س، اللضة ش بااأا من أءللاتذة  قسلل، اللضة   5454مد  اا ءاتذة  ق ءات العربية تطلبة الدراءللات ش بااأا من أ العربية تطلبة الدرا

العليا خ الوس، ف تبظك، كوع كنت ان سب لوس، اللضة العربية تأ ير مك بة الكلية خ نفت العليا خ الوس، ف تبظك، كوع كنت ان سب لوس، اللضة العربية تأ ير مك بة الكلية خ نفت 

س، اللضة الوقت ف تلدم اطنع مى اي اغلب من كاي يرت   مى مك بات الوقف ه، من قسللل، اللضة  الوقت ف تلدم اطنع مى اي اغلب من كاي يرت   مى مك بات الوقف ه، من ق

ء العربية بفرمي ا اللضة تاأل ب  تك  هسالء من أءللاتذة تطلبة قد اءلل فا تا تاءلل  ء فا تا تا ءاتذة تطلبة قد ا ع لوا هذه ع لوا هذه العربية بفرمي ا اللضة تاأل ب  تك  هسالء من أ

ااك بات بصك  ات برخر تبع  من ، كاي من  ااوقفني ف تقد الاعت خ ءنوات مديدة أي ااك بات بصك  ات برخر تبع  من ، كاي من  ااوقفني ف تقد الاعت خ ءنوات مديدة أي 

بات تعاأ بيع  با ثودت من مك  با ك  بات هو غال بات تعاأ بيع ما يبظث من  ااسللل فيدتي خ هذه ااك  با ثودت من مك  با ك  بات هو غال س فيدتي خ هذه ااك  ما يبظث من  اا

صية ثود الك ب ف تال ي وثر نسلللصا من ا خ ااك بات الرءللل ية كام ملي كوهنا مك بات خلللصصلللية ثود  خص ء ية كام ملي كوهنا مك بات  سصا من ا خ ااك بات الر الك ب ف تال ي وثر ن

ق ااهداء الصصيص تجو  ك ب نا رة اسلفني مص ورين قدماء أت اديأني ف ق ااهداء الصصيص تجو  ك ب نا رة اسلفني مص ورين قدماء أت اديأني ف حيص  من طريحيص  من طري

ء بياي ف ته، أكأر من تهلذا كاي  مما يسءللف ل  اي ليت كيع أءللاتذة الوسلل، أجابوا مى االءلل بياي ف ته، أكأر من  س، أجابوا مى اال ءاتذة الو ءف ل  اي ليت كيع أ تهلذا كاي  مما يس

صجعوي مى ااقباأ ملي اف يعل، بالوي ة الععي ة هلذا النوع من ااك بات ته، أنفسللل ، يصلللجعوي مى ااقباأ ملي اف  س ، ي يعل، بالوي ة الععي ة هلذا النوع من ااك بات ته، أنف

المطاء  ورة من نومية العينة ث ، مى اد ءواء خ كوهن، المطاء  ورة من نومية العينة ث ، مى اد ءواء خ كوهن، تهذه بع  بياناهت، الصصصية تهذه بع  بياناهت، الصصصية 

 مينة م دية ف ثكانوا كاأليت :   مينة م دية ف ثكانوا كاأليت :   

 ش بيانات اثرا  العينة 4جدتأ د 

 5454ااج وعااج وع 3333 طالب طالب  1212 ال صص / تدرييسال صص / تدرييس

 5454 2222 ملناثملناث 1212 اينت    / وكور اينت    / وكور 

 5454 1111للدك وراه للدك وراه  1212للامجس ري للامجس ري  1212للرتقية للرتقية  نوع البظث ايارم  نوع البظث ايارم  

    55أخرى  أخرى   

 
س عري من ع وم  ا بع  ال دريسللليات كن يرت  ي مى مك بة امحد خطاب بكأرة تيسللل عري من ع وم  ا  سيات كن يرت  ي مى مك بة امحد خطاب بكأرة تي بع  ال دري

ءات العليا ف تكن  ائامت االه امم ب ك بات الوقف اكأر من ال دريسللليني تطنب الدراءللللات العليا ف تكن  ائامت االه امم ب ك بات الوقف  سيني تطنب الدرا اكأر من ال دري

 تيبدين تعاتهنن خ الوقوف مع مل ارة ااك بة لل ظاثعة ملي ا تتطوير تاقع ا  تيبدين تعاتهنن خ الوقوف مع مل ارة ااك بة لل ظاثعة ملي ا تتطوير تاقع ا  
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 املحور الثاين : املحور الثاين : 

كاي دش بللااأللا كللاي د5454من ع وع دمن ع وع د   أا  باا مة تدش من ، يطلبوي معلومللات مللامللة تد44ش  ما مات  هنا ش يطلبوهنللا 5050ش من ، يطلبوي معلو ش يطلبو

ءابوا من ملي البظث خ مك بات الوقف هو لنخ صلللاا ف تهذا األمر يرجع ملك ما وكرناه ءلللابوا من ملي البظث خ مك بات الوقف هو  صاا ف تهذا األمر يرجع ملك ما وكرناه  لنخ 

س فيد من ااصللللا ر اافوو ة تغري اا ااة خ أم مكاي آخر رغ، قي   ا العل ية تأاي  ا اسللل فيد  صا ر اافوو ة تغري اا ااة خ أم مكاي آخر رغ، قي   ا العل ية تأاي  ا ا من اا

ن  ف ثعند مأوره مى اا ن  ف ثعند مأوره مى اابعي بة اووت بعي هذه ااك  ية خ ك ب الوقف ث ذا يعنحم ملي  بة اووت ج   البظأ هذه ااك  ية خ ك ب الوقف ث ذا يعنحم ملي  ج   البظأ

خارة ملك أي كأري من الك ب تالبظوث تااوا  تظيف  ا خ خدمة البظث العل حم ف ت در ااخللارة ملك أي كأري من الك ب تالبظوث تااوا   تظيف  ا خ خدمة البظث العل حم ف ت در اا

ض  الأواثية موجو ة تم ااة مى خللبكة االنرتنت ملال ملي البااث باللضة العربية تملوم ا يفضلل   خبكة االنرتنت ملال ملي البااث باللضة العربية تملوم ا يف الأواثية موجو ة تم ااة مى 

 ة بسبب توثر منرص ااو وقية ف تهحم موزمة كاتيت : ة بسبب توثر منرص ااو وقية ف تهحم موزمة كاتيت : الك اب بصورت  الورقية مى االلكرتتنيالك اب بصورت  الورقية مى االلكرتتني

 ش توزيع العينة مى مفر ات ااظور الأاع 7جدتأ د 

 

ءاتذة تطنب ل و للليح ثورات هذا ااظور نووأ : ملي ااصللل ولني بالعينة ه، من األءللللاتذة تطنب  ص ولني بالعينة ه، من األ ل و يح ثورات هذا ااظور نووأ : ملي اا

ءات العلياف ث ن اا وقع ملي تكوي ااجاهت، البظأية خم لفة ثيام بين ، بدرجة مالية الدراءللللات العلياف ث ن اا وقع ملي تكوي ااجاهت، البظأية خم لفة ثيام بين ، بدرجة مالية  الدرا

خا ة ملي اغلب ، يبظث من معلومات  قيوة تعد ة بظدت  مو وماهت، ف كام ملي قدراهت، خا للة ملي اغلب ، يبظث من معلومات  قيوة تعد ة بظدت  مو للوماهت، ف كام ملي قدراهت، 

ت خرباهت، بكيفية مل ا  تلك ااعلومات أيضا خم لفة تم فاتتة ثيام بين ، ف تلذلك ثود ت عنا ت خرباهت، بكيفية مل ا  تلك ااعلومات أيضا خم لفة تم فاتتة ثيام بين ، ف تلذلك ثود ت عنا 

ما حي اج  ااسللل فيدتي تما يرغبوي أي  دته خ ااصللللا ر ال حم  صا ر ال حم ثورات هذا ااظور اعرثة  س فيدتي تما يرغبوي أي  دته خ اا ما حي اج  اا ثورات هذا ااظور اعرثة 

 ::  يبظأوي من ايبظأوي من ا

 ::الفقرة األوىلالفقرة األوىل

صدر ااطلوب ف أجاب دال حم ءلللألنا  ا من نوع ااصلللدر ااطلوب ف أجاب د   ءألنا  ا من نوع اا ش ش 1111ش أهن، يريدتي ك با بينام بظث دش أهن، يريدتي ك با بينام بظث د3535ال حم 

صا ر ف تهذا يبدت منطويا ث ك بات الوقف حت وم مى ته، الباقوي من أنواع أخرى من ااصلللا ر ف تهذا يبدت منطويا ث ك بات الوقف حت وم مى  ته، الباقوي من أنواع أخرى من اا
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باقني خ مل ا  خمطوطات أت بظوث  نا ر من الك ب تااراجع مع تجو  رغبة لدى ال باقني خ مل ا  خمطوطات أت بظوث ال نا ر من الك ب تااراجع مع تجو  رغبة لدى ال غري غري ال

 منصورة ف تقد تجدنا ملي مك بة امحد خطاب حت وم مى خمطوط ني عوو ني  منصورة ف تقد تجدنا ملي مك بة امحد خطاب حت وم مى خمطوط ني عوو ني  

 ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

اث حي اج ملك    با كاي ال نا ملي  مات ه قة ااعلو بد بة : نوصللللد  مات ااطلو قة ااعلو اث حي اج ملك تهحم   با كاي ال نا ملي  مات ه قة ااعلو بد صد  بة : نو مات ااطلو قة ااعلو تهحم  

معلومات قدي ة من مو وم  أم ان  حي اج ملك معلومات اديأة ثفحم بظوث اللضة العربية معلومات قدي ة من مو لللوم  أم ان  حي اج ملك معلومات اديأة ثفحم بظوث اللضة العربية 

ة تاأل ب تكوي ااعلومات الودي ة هلا أاية بالضة خ  م، مو وع البظث ة تاأل ب تكوي ااعلومات الودي ة هلا أاية بالضة خ  م، مو لللوع البظث تبفرمي ا اللضتبفرمي ا اللض

ضيده   تهلذا ثاي دتتعضللليده   تهلذا ثاي د ش كانوا ش كانوا 1212ش ثر ا قالوا ملهن، حي اجوي ملك معلومات قدي ة تاي دش ثر ا قالوا ملهن، حي اجوي ملك معلومات قدي ة تاي د1515تتع

 ش يبظث من اال نني معا  ش يبظث من اال نني معا  1212يبظأوي من معلومات اديأة بينام كاي ديبظأوي من معلومات اديأة بينام كاي د

ا أثرا  العينة تيبظث من ا تهحم ثورة ت علق ا أثرا  العينة تيبظث من ا تهحم ثورة ت علق أما الفورة الأالأة ث حم نوع الطبعات ال حم حي اج أما الفورة الأالأة ث حم نوع الطبعات ال حم حي اج 

ش حي اج ملك طبعات ش حي اج ملك طبعات   2424ش ثر ا يبظأوي من الطبعات الودي ة بينام دش ثر ا يبظأوي من الطبعات الودي ة بينام د1414بام قبل ا ف ثنجد اي دبام قبل ا ف ثنجد اي د

اديأة  أما اخل سة الباقوي ثيبظأوي من اال نني  تايدير بالذكر ملي البظوث العل ية ايارية اديأة  أما اخل سة الباقوي ثيبظأوي من اال نني  تايدير بالذكر ملي البظوث العل ية ايارية 

سخ ختصل  اللضة العربية من أكأر البظوث ال حم تسل صار  ع    ا طبعات الك ب السلابوة تيصلار خ ختص  اللضة العربية من أكأر البظوث ال حم ت سابوة تي  ع    ا طبعات الك ب ال

صا ر تلك البظوث بطبعاهتا ااص لفة مرة للأوة بنالها تمرة للوي ة ال ارخيية  ائام ملك مصللللا ر تلك البظوث بطبعاهتا ااص لفة مرة للأوة بنالها تمرة للوي ة ال ارخيية   ائام ملك م

 للطبعة الودي ة خا ة خ مصا ر الرتاث العرت  للطبعة الودي ة خا ة خ مصا ر الرتاث العرت  

تكانت الفورة الرابعة من تثرة ااعلومات ثنرى اغلب أثرا  العينة أجابوا بالر ا من تثرة تكانت الفورة الرابعة من تثرة ااعلومات ثنرى اغلب أثرا  العينة أجابوا بالر لللا من تثرة 

ثوط ان  موبوأ ما توثره تلك ااك بات من ااعلومات ثوط ان  موبوأ ما توثره تلك ااك بات من ااعلومات   55مك بات الوقف بينام قاأ مك بات الوقف بينام قاأ   معلوماتمعلومات

 ال حم يطلبوهنا  ال حم يطلبوهنا  

  ، الفورة اخلامسة ال حم تو ح طريوة مرع ااعلومات ال حم يفضل ا أثرا  العينة  ، الفورة اخلامسة ال حم تو ح طريوة مرع ااعلومات ال حم يفضل ا أثرا  العينة 

 : :   املحور الثالثاملحور الثالث

 ::  خ هذا ااظور ت عنا أءألة ت علق باء عامأ مك بات الوقف ثكانت ااجابة كاتيتخ هذا ااظور ت عنا أءألة ت علق باء عامأ مك بات الوقف ثكانت ااجابة كاتيت
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 ش 2جدتأ د 

   

اة اني من خنأ م لنلا الاعنلا ملي طنب اللدراءللللات العليلا ال يبلدتي رأ،، برصلللاالة اني  رصا بدتي رأ،، ب يا ال ي ءات العل لدرا نا ملي طنب ا نا الاع من خنأ م ل

لكن من ايدتأ أمنه نناظ اه امم ، خ لكن من ايدتأ أمنه نناظ اه امم ، خ مراجع  ، اك بات الوقف ملال بظدت   يوة ف مراجع  ، اك بات الوقف ملال بظدت   للليوة ف 

س فيدين تخ مدة اءلل عامهل، اصللا رها رغ، ملي هذا ايدتأ حي وم ملجابة مد  عدت  من ااسلل فيدين تخ مدة  صا رها رغ، ملي هذا ايدتأ حي وم ملجابة مد  عدت  من اا ء عامهل، ا ا

س فيدين ف تمع ولك ثنناظ الفائدة ال حم يرجوها الطالب عد ة هحم مدة  راءللة هسالء ااسلل فيدين ف تمع ولك ثنناظ الفائدة ال حم يرجوها الطالب  ءة هسالء اا عد ة هحم مدة  را

ءسال  الدائ، من ع ويات مك بات الوقف ترغب  كبرية من خنأ ءلللسال  الدائ، من ع ويات مك بات الوقف ترغب   خ ال عام  مع موا ها خ ال عام  مع موا ها   كبرية من خنأ 

ا ى تاي كاي ولك اجر  االطنع ام زازا بأ ظا ا ف أت بظأا مام تض   تلك ااك بات تهو ا ى تاي كاي ولك اجر  االطنع ام زازا بأ ظا ا ف أت بظأا مام تض   تلك ااك بات تهو 

صوي مام ي كن اي يدم، بظو  ، خاف من ، كالك ب النا رة تااجنت اافوو ة تربام يف صلللوي مام ي كن اي يدم، بظو  ،  خاف من ، كالك ب النا رة تااجنت اافوو ة تربام يف 

نات  لدخوأ ملك خزا ية ف ثكاي اغلب ، يطلب من موظف اامارة ا ية تااسللل وبل نات اتن لدخوأ ملك خزا ية ف ثكاي اغلب ، يطلب من موظف اامارة ا س وبل ية تاا ك ب ك ب اتن

 الوقف لربي  ا ت أ  ع وياهتا  الوقف لربي  ا ت أ  ع وياهتا  

 املحور الرابع : املحور الرابع : 

ء بياي هو ما هحم مورتااتك ل طوير مك بات الوقف ؟ تكانت كاي ااظور األخري باالءللل بياي هو ما هحم مورتااتك ل طوير مك بات الوقف ؟ تكانت  كاي ااظور األخري باال

 ش :ش :  22ااجابة تثق مفر ات هذا ااظور كاتيت د جدتأ ااجابة تثق مفر ات هذا ااظور كاتيت د جدتأ 

 ش  ش    22جدتأ د جدتأ د                                                                           

     33تبديل    تبديل     2222تعديل   تعديل      1515ملبوابه    ملبوابه     نوع النعامنوع النعام

 33تبديل    تبديل     2323تعديل   تعديل    1212ملبوابه    ملبوابه     نعام اامارةنعام اامارة

 22تبديل    تبديل     2323تعديل   تعديل    1414ملبوابه    ملبوابه     ترتيب الك بترتيب الك ب
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صنيف مك بات الوقف تنوصلللد بنوع النعام هحم خطة ال صلللنيف اا بعة خ تصلللنيف مك بات الوقف   ::الفقرة األوىلالفقرة األوىل صنيف اا بعة خ ت صد بنوع النعام هحم خطة ال  تنو

يا كفائدة ال صنيف ااو ومحم يا كفائدة ال صنيف ااو ومحم تاحلويوة ملي النعام ال سلسىل غري مفيد لطنب الدراءات العلتاحلويوة ملي النعام ال سلسىل غري مفيد لطنب الدراءات العل

رص الوقت مندما يطلب الطالب ما ة خ مو وع معني بدتي أي يعني منواي أت الذم خي رصللل الوقت مندما يطلب الطالب ما ة خ مو لللوع معني بدتي أي يعني منواي أت  الذم خي 

ضح من ايدتأ أمنه  تأييد د اءللل، مسلف تلك ااا ة ف تهلذا ي ضلللح من ايدتأ أمنه  تأييد د  ء، مسلف تلك ااا ة ف تهلذا ي  ش ثر ا ل عدي  النعام ش ثر ا ل عدي  النعام   2222ا

ضاثا مللي ا د مضللاثا مللي ا د  صبح ااج وع د ش يرغبوي ب بديل  ليصللبح ااج وع د   33م انع لد،، من انع لد،، من ش ال مش ال م  1515ش مواب  د ش مواب  د   3131ش يرغبوي ب بديل  لي

 ملبواءه  ملبواءه  

اا علوة بنعام اامارة ااع وأ ب  تهو ملمارة  نث موا  خ اارة الواادة لطلبة اا علوة بنعام اامارة ااع وأ ب  تهو ملمارة  نث موا  خ اارة الواادة لطلبة   ::الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

ءبوما آخر ف اااجسلل ري تكسللة لطلبة الدك وراه تال دريسلليني ادة أءللبوع قابلة لل جديد أءللبوما آخر ف  ءبوع قابلة لل جديد أ سيني ادة أ سة لطلبة الدك وراه تال دري س ري تك اااج

وائ  د  بإب وائ  د طالب   بإب ل    2323ش ثر ا ف بينام ارتأى د ش ثر ا ف بينام ارتأى د   1212طالب   ل  ش ثر ا تعدي تخ الضالب يريدتي زيا ة خ تخ الضالب يريدتي زيا ة خ ش ثر ا تعدي

يام اامارة ف تكام هو مبني خ ايدتأ د  ب  من مد  ااوا  ااعارة تزيا ة خ أ يام اامارة ف تكام هو مبني خ ايدتأ د ااسللل و   ب  من مد  ااوا  ااعارة تزيا ة خ أ س و   ش ش   22اا

 أمنه  أمنه  

ت علق بطريوة ترتيب مك بات الوقف ف تقب  أي نطالع األرقام خ نفت ايدتأ ت علق بطريوة ترتيب مك بات الوقف ف تقب  أي نطالع األرقام خ نفت ايدتأ   ::الفقرة الثالثةالفقرة الثالثة

سة ع  صلللصلللة اك بات الوقف اخل سلللة ع  ش ثإننا أمام اويوة مساة تهحم مدم تجو  قامة خمش ثإننا أمام اويوة مساة تهحم مدم تجو  قامة خم  22د د  صة اك بات الوقف اخل  ص

البظث ؛ ب  ملهنا موزمة خزائن ا بك  اي ات ايأام تجد مكانا ي سع خلزانة أت خزان ني ف مع البظث ؛ ب  ملهنا موزمة خزائن ا بك  اي ات ايأام تجد مكانا ي سع خلزانة أت خزان ني ف مع 

سااة اربعة ام ار مربعة حلرك   مل نا اي معايري ااك بات بصللورة مامة تضللع لك  موظف مسللااة اربعة ام ار مربعة حلرك    ضع لك  موظف م صورة مامة ت مل نا اي معايري ااك بات ب

س فيد ف تهذا غري م وثر االي تمن اتاربعة ام ار مربعة حلركة ااسلل فيد ف تهذا غري م وثر االي تمن ا ءب اسكد ثو للع غري مناءللب تاربعة ام ار مربعة حلركة اا اسكد ثو ع غري منا

س فيد ف تهلذا أجاب د ك ذا ال ي كن اي يواثق ملي  ال ااك بحم تال ااسللل فيد ف تهلذا أجاب د  رضترة ش ثر ا برضلللترة   2323ك ذا ال ي كن اي يواثق ملي  ال ااك بحم تال اا ش ثر ا ب

 ش أ وات من الذين قالوا ب بديل     ش أ وات من الذين قالوا ب بديل       22تعدي  هذا الو ع أت تبديل  ملوا ما أ فنا د تعدي  هذا الو ع أت تبديل  ملوا ما أ فنا د 

اا ض نة مواثوة أثرا  العينة مى توثري أج زة طبع تاء نساخ تملجراء الصيانة اا ض نة مواثوة أثرا  العينة مى توثري أج زة طبع تاء نساخ تملجراء الصيانة   الفقرة األخريةالفقرة األخرية

ء عامأ هذه ااك بات للك ب الودي ة خ مك بات الوقف ثضللن من مل ا  عنت أثضلل  الءلل عامأ هذه ااك بات  ض  ال ضن من مل ا  عنت أث للك ب الودي ة خ مك بات الوقف ث

صو ي  ا من خنأ اخ يار  يكورات تنئ  ا ف ثود أبدى اي يع مواثو  ، لذلك نعرا خلصللو للي  ا من خنأ اخ يار  يكورات تنئ  ا ف ثود أبدى اي يع مواثو  ، لذلك  نعرا خل

ألاية ب كاي ملهنا تدم، البظوث ايارية خ خم لف ااو ومات ألاية ب كاي ملهنا تدم، البظوث ايارية خ خم لف ااو لللومات تهذا ملنام يدأ مى ملهنا من اتهذا ملنام يدأ مى ملهنا من ا

 الءيام ايارية خ قس، اللضة العربية كام تتساند ااك بة األ   خ كلية الرتبية للبنات  الءيام ايارية خ قس، اللضة العربية كام تتساند ااك بة األ   خ كلية الرتبية للبنات  

 

 نتائج البحث وتوصياته :نتائج البحث وتوصياته :
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تلعب مك بات الوقف  ترا ملظوظا خ  م، البظوث العل ية من خنأ اركة ع وم  ا تلعب مك بات الوقف  ترا ملظوظا خ  م، البظوث العل ية من خنأ اركة ع وم  ا --11

ء عامأ طنبتاءللل عامأ طنب ءواء ف رغ، الو عية غري الدراءلللات العليا تال دريسللليني هلا مى اد ءلللواء ف رغ، الو لللعية غري   تا سيني هلا مى اد  ءات العليا تال دري الدرا

 الصظيظة هلذه ااك بات  الصظيظة هلذه ااك بات  

ية ا --22 بة الكل بات الوقف   كام ملي  ع ا مع مك  ية ا ال يوجد موظفوي م فرغوي للع   ب ك  بة الكل بات الوقف   كام ملي  ع ا مع مك  ال يوجد موظفوي م فرغوي للع   ب ك 

 خيدم ت ع ا ك ك بات تقف  خيدم ت ع ا ك ك بات تقف  

اأ بياناهتا بووامد اأ بياناهتا بووامد حت اج مك بات الوقف اما ة تويي، ع وماهتا ف تملما ة تنعي  ا تمل خحت اج مك بات الوقف اما ة تويي، ع وماهتا ف تملما ة تنعي  ا تمل خ--33

 معلومات اديأة تحتديث ث ارء ا  معلومات اديأة تحتديث ث ارء ا  

حت اج ع وماهتا ملك  يانة ت ليد لعد  كبري من ك ب ا تولك لكوهنا مك بات قدي ة حت اج ع وماهتا ملك  للليانة ت ليد لعد  كبري من ك ب ا تولك لكوهنا مك بات قدي ة --55

ض ا حي اج لرثوف جديدة تخزانات تكونت ع وماهتا مرب ءلللنوات طويلة   كام ملي بعضللل ا حي اج لرثوف جديدة تخزانات  ءنوات طويلة   كام ملي بع تكونت ع وماهتا مرب 

 جديدة  جديدة  

لة ف تملي  نويص ب وثري بناية خا ة اك بات لة ف تملي  نويص ب وثري بناية خا ة اك بات ي وقع أي يز ا  مد  الواقفني خ األموام ااوبي وقع أي يز ا  مد  الواقفني خ األموام ااوب--44

ية تاا ارية  النزمة  ك  ااسللل لزمات الفن ية األم ف تتوثري  بة الكل عة اك  تاب ية تاا ارية  النزمة الوقف تكوي  س لزمات الفن ك  اا ية األم ف تتوثري  بة الكل عة اك  تاب الوقف تكوي 

   لرتا ها تاالء فا ة من مصا رهالرتا ها تاالء فا ة من مصا رها  اتااة تتفعي  اخلدمة ال حم تودم ا هذه ااك باتاتااة تتفعي  اخلدمة ال حم تودم ا هذه ااك بات

س وى الكلية ثوط  ا ليت مى مسل وى الكلية ثوط الرتتيج تاامني من هذه ااك بات تمل ا  أ لة خا ة الرتتيج تاامني من هذه ااك بات تمل ا  أ لة خا لة   77  ا ليت مى م

ضا  كام ملي ملمكانية ملتاا  ا مى موقع الكلية االلكرتتع هو تملنام مى مسللل وى ايامعة أيضللللا  كام ملي ملمكانية ملتاا  ا مى موقع الكلية االلكرتتع هو  س وى ايامعة أي تملنام مى م

 رضترة نويص  ا  رضترة نويص  ا  
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 واملراجعواملراجع  املصادراملصادر

 تطبيوات الوقف العل حم خ ال اريخ ااءنمحم   جامعة  مصق ف د   ت ش  تطبيوات الوقف العل حم خ ال اريخ ااءنمحم   جامعة  مصق ف د   ت ش  

نة خزائن الك لب الولدي لة خ العراق منلذ أقلدم العصلللور ا ى ءلللنلة  ء صور ا ى  قدم الع نذ أ ودي ة خ العراق م لل جرة   لل جرة   10001000خزائن الك ب ال

       12271227بريتت :  ار الرائد ف بريتت :  ار الرائد ف   --كوركيت موا   كوركيت موا   

ءات خ تاريخ الك ب تااك بات   راءللللات خ تاريخ الك ب تااك بات   الواهرة : د   ي ش ف الواهرة : د   ي ش ف   --مبد اللطيف ملبراهي،  مبد اللطيف ملبراهي،    -- را

12721272     

 ش  ش  12271227دد  202202 تر الوقف خ بناء احلضارة ااءنمية   علة العرت ع  تر الوقف خ بناء احلضارة ااءنمية   علة العرت ع 

       20022002الواهرة :  ار احلديث ف الواهرة :  ار احلديث ف   --هش  هش    202202ابن منعور د ابن منعور د   --لساي العرب  لساي العرب  

 20022002بريتت :  ار الفكربريتت :  ار الفكر  --ابو مبد اس ااالكحم  ابو مبد اس ااالكحم    --منح ايلي  خ ل  خلي  منح ايلي  خ ل  خلي  

 12241224ميسى زكحم ف الكويت : االمانة العامة لنتقاف ف ميسى زكحم ف الكويت : االمانة العامة لنتقاف ف   --موجز ااكام الوقف  موجز ااكام الوقف  

 سن الودت سن الودت ع د اع د ا  --نعام الوقف خ الدتلة العأامنية نعام الوقف خ الدتلة العأامنية 

سناسللن  ––تقف ااك بات ت تره خ تعزيز ال ودم الأواخ العل حم    تقف ااك بات ت تره خ تعزيز ال ودم الأواخ العل حم        ––    غدةغدة  أبوأبو  الضنحمالضنحم  مبدمبد  ا

  وى الفو حم   وى الفو حم  االاال

ءعو  بن ثرااي الوقف مى ااك بات خ احلضللارة ااءللنمية د األندلت ن ووجا ش   ءللعو  بن ثرااي  ءنمية د األندلت ن ووجا ش    ضارة اا الوقف مى ااك بات خ احل

     ااءنميةااءنمية  البيايالبياي  علةعلة  ––العنزم   العنزم   

ءنالوقف تأ ره خ تصلللييد بنية احلضلللارة ااءلللن ضارة اا صييد بنية احل اادينة اادينة     --مية  د ندتة ااك بات الوقفيةش  مية  د ندتة ااك بات الوقفيةش  الوقف تأ ره خ ت

 ه ه   15201520اانورة : مك بة االك مبد العزيز اانورة : مك بة االك مبد العزيز 

 كامأ احلوت ف كعية االاق د    تش كامأ احلوت ف كعية االاق د    تش   --الوقف تأاكام  دموالة ش  الوقف تأاكام  دموالة ش  

سامايت  الوقف تبنية ااك بة العربية ف حييى ع و  السللللامايت   ص  الرياع : مركز االك ثيصلللل    --الوقف تبنية ااك بة العربية ف حييى ع و  ال الرياع : مركز االك ثي

   12271227للبظوث تالدراءات ف للبظوث تالدراءات ف 
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 ملحق

 السا ة تالسيدات األثا   أءاتذة تطنب الدراءات خ قس، اللضة العربية ااظرتمويالسا ة تالسيدات األثا   أءاتذة تطنب الدراءات خ قس، اللضة العربية ااظرتموي

 م /  استبيان

ترتم البااأة م  هدى نع ة محد مل ام بظأ ا ااوءوم د  تر ااك بات الوقفية خ  م، البظوث ترتم البااأة م  هدى نع ة محد مل ام بظأ ا ااوءوم د  تر ااك بات الوقفية خ  م، البظوث 

ء بياي العل ية ايارية خ كلية الرتبية للبنات ش ف  لذا يرجى ال فضلل  ب سللامدهتا خ ملس االءلل بياي  سامدهتا خ ملس اال ض  ب  العل ية ايارية خ كلية الرتبية للبنات ش ف  لذا يرجى ال ف

 الذم بني  أيديك، ف مع تاثر الصكر تاالم ناي      الذم بني  أيديك، ف مع تاثر الصكر تاالم ناي      

     امةامةالعالع  ااعلوماتااعلومات:   :     األتأاألتأ  ااظورااظور  ––  11

 ال صص                                الوس، ال صص                                الوس،           

 الدرجة العل ية بالنسبة لل دريسينيالدرجة العل ية بالنسبة لل دريسيني          

 اينت                     وكر                أنأىاينت                     وكر                أنأى          

 نوع البظث ايارم :    خترج             ماجس ري                   ك وراه                   نوع البظث ايارم :    خترج             ماجس ري                   ك وراه                             

 ترقية              أخرى ترقية              أخرى                                                                 

 ::  الأاعالأاع  ااظورااظور  ––  22

 نوع ااعلومات ااطلوبة للبظث  :  مامة                لنخ صاانوع ااعلومات ااطلوبة للبظث  :  مامة                لنخ صاا --11

 نوع ااصدر:   ك اب       معج،       موءومة       علة        رءالة       اخرىنوع ااصدر:   ك اب       معج،       موءومة       علة        رءالة       اخرى --22

 اديأة    اديأة                           قة ااعلومات :       قدي ة    قة ااعلومات :       قدي ة    --33

 الطبعات ااطلوبة :   قدي ة              اديأةالطبعات ااطلوبة :   قدي ة              اديأة --55

 تثرة ااعلومات :    جيدة جدا           جيدة        موبولةتثرة ااعلومات :    جيدة جدا           جيدة        موبولة --44

 مرع ااعلومات    جيدة جدا            جيدة        موبولةمرع ااعلومات    جيدة جدا            جيدة        موبولة --77

 نود ااعلومات  نود ااعلومات   --22

 تلصي  األثكارتلصي  األثكار --22

 ::  الأالثالأالث  ااظورااظور  ––  33

     --33                                  --22                                    --11ك بة الوقفية ال حم اء عرت من ا  ك بة الوقفية ال حم اء عرت من ا  اء، اااء، اا --11

 ملوا كنت زرت مك بات تقفية خ مكاي آخر      نع،               ال  ملوا كنت زرت مك بات تقفية خ مكاي آخر      نع،               ال     --22

 ملوا كاي جوابك نع، من السساأ السابق ؛ ثام اء  ا تمكاي تجو ها ؟ملوا كاي جوابك نع، من السساأ السابق ؛ ثام اء  ا تمكاي تجو ها ؟   --33
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 أءبومحم       م وطع    أخرىأءبومحم       م وطع    أخرى            مد  زياراتك  :    مى مدار السنة       خ رممد  زياراتك  :    مى مدار السنة       خ رم --55

 نوع الف ر  الذم اء ع ل   :      ااطبوع      االلكرتتع       نوع الف ر  الذم اء ع ل   :      ااطبوع      االلكرتتع        --44

 أتقات الدتام              جيد جدا       جيد         موبوأأتقات الدتام              جيد جدا       جيد         موبوأ --77

 نوع ال س ي              جيد جدا        جيد        موبوأنوع ال س ي              جيد جدا        جيد        موبوأ --22

 أءبومني         أكأرأءبومني         أكأر          أيام االء عارة اخلارجية    أءبوع  أيام االء عارة اخلارجية    أءبوع   --22

 مد  الك ب ااعارة خ ك  مرة      جيد       قلي مد  الك ب ااعارة خ ك  مرة      جيد       قلي  --22

 ااظور الرابع :  مورتاات ل طوير مك بات الوقف :ااظور الرابع :  مورتاات ل طوير مك بات الوقف :

 النعام       ملبواءه         تعديل          تبديل النعام       ملبواءه         تعديل          تبديل   نوعنوع  ––  11

 تبديل تبديل                   تعديل تعديل                 ملبواءهملبواءه      االء عارةاالء عارة  نعامنعام  ––  22

 تبديل تبديل                     تعديل تعديل                 ملبواءهملبواءه        الك بالك ب  ترتيبترتيب  ––  33

 ::  أخرىأخرى  ––  55

 توثري ج ازاء نساخ  اخىل       مواثق      ال  امحمتوثري ج ازاء نساخ  اخىل       مواثق      ال  امحم                            

 توثري  ليد تكبت ت يانة       مواثق       ال  امحمتوثري  ليد تكبت ت يانة       مواثق       ال  امحم                          

 حتسني الديكور تااوامد تاانا د تال كييف  مواثق        ال  امحمحتسني الديكور تااوامد تاانا د تال كييف  مواثق        ال  امحم                        
 



 

 

 
الحساسية الانفعالية وعالقتها باليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعات 

 الساكنين في الاقسام الداخلية في العاصمة بغداد
 

 

 أ.م.د. ناهض موسى طلفاح

 العراق -جامعة النهرين

 : : مقدمةمقدمة

شياء  ألمورألمور  االفراداالفراد  بعضبعض  يتحسسيتحسس شياءوأ   اآلخروناآلخرون  هباهبا  يعبأيعبأ  الال  قدقد  مربرةمربرة  غريغري  بطريقةبطريقة  احلياةاحلياة  يفيف  وأ

  االشاراتاالشارات  وتفسريوتفسري  ،،  املقصودةاملقصودة  غريغري  والكلامتوالكلامت  البسيطةالبسيطة  واملواقفواملواقف  االشخاصاالشخاص  منمن  كالتحسسكالتحسس

  مالئمة،مالئمة،  غريغري  االنفعاليةاالنفعالية  استجاباهتماستجاباهتم  فتكونفتكون  ،،  احلديثاحلديث  حمورحمور  اهنماهنم  عىلعىل  اليهماليهم  النظرالنظر  اواو  واحلركاتواحلركات

ضالفضللال  االنفعايلاالنفعايل    الثباتالثبات  إىلإىل  ويفتقرونويفتقرون ضايقةمضللايقة  عنعن  ف   عملعمل  زمالءزمالء  اواو  حواليهمحواليهم  همهم  منمن  واحراجواحراج  م

  االنساناالنسان  عىلعىل  ومستمرةومستمرة  وخيمةوخيمة  ذلكذلك  آثارآثار  فتكونفتكون  واالنجاز،واالنجاز،  الدافعيةالدافعية  مستوىمستوى  يفيف  انخفاضانخفاض  معمع

شاعرمشللاعر  لدهيملدهيم  تتولدتتولد  وبالتايلوبالتايل ستمتعونيسللتمتعون  والوال  بحياهتمبحياهتم  هينئونهينئون  فالفال  واالحباطواالحباط  اليأساليأس  م   وعىلوعىل.. .. هباهبا  ي

لاالنفعاليللل  الطبيعةالطبيعة  أمهيةأمهية  منمن  الرغمالرغم لةوالوجدانيلللة  ةةاالنفعالي   بحساسيةبحساسية  تكونتكون  الال  انان  رشيطةرشيطة  الفردالفرد  لنجاحلنجاح  والوجداني

ية يةانفعال ها  مبالغمبالغ  انفعال هافي لة  يفيف  الفردالفرد  يكونيكون  انان  وينبغيوينبغي  في لةحا ية  يقظةيقظة  حا يةذهن سيعتوسللليع  عىلعىل  تعملتعمل  ذهن   الرؤيةالرؤية  تو

 ..البيئةالبيئة  يفيف  جديدجديد  هوهو  ماما  كلكل  معمع  التعاملالتعامل  عىلعىل  وباملقدرةوباملقدرة  باملرونةباملرونة  تتسمتتسم  الفرص،الفرص،  وزيادةوزيادة

  البعيدةالبعيدة  املحافظاتاملحافظات  وأريافوأرياف  قرىقرى  منمن  الوافدونالوافدون  اجلامعةاجلامعة  طلبةطلبة  منمن  البحثالبحث  عينةعينة  أختريتأختريت

صمةالعاصلللمة  عنعن سكنونيسلللكنون  والذينوالذين  بغدادبغداد  العا سا االقسللللا   ي   يكونيكون  ربامربام  الباحثالباحث  إلدراكإلدراك  فيهافيها  الداخليةالداخلية  االق

ية  أكثرأكثر  اولئكاولئك سيةحسللللاسللل سا ئة  الختالفالختالف.. .. غريهمغريهم  منمن  ح ئةالبي ية  االجتامعيةاالجتامعية  البي قاف يةوالث قاف   بنيبني  ماما  حدحد  اىلاىل  والث

صياالصلللي  سكنهمسلللكنهم سكنوالسلللكن  املحافظاتاملحافظات  يفيف  اال صمةالعاصلللمة  يفيف  اجلديداجلديد  وال   منمن  ككذلذل  يرافقيرافق  وملاوملا  بغدادبغداد  العا

صاتمنغصلللات   النقلالنقل  وتكاليفوتكاليف  أعباءأعباء  وحتملوحتمل  ،،  العمريةالعمرية  املرحلةاملرحلة  هذههذه  يفيف  االهلاالهل  عنعن  االبتعاداالبتعاد  بفعلبفعل  منغ

شةواملعيشلللة صةوبخاصلللة    واملعي صمةالعاصلللمة  يميزيميز  ماما  وبخا   غالءغالء  وو  ازدحاماازدحاما    العراقيةالعراقية  املحافظاتاملحافظات  اكثراكثر  اهنااهنا  بغدادبغداد  العا

ضاتعرضلللا  وأكثرهاوأكثرها ستخد اسلللتخد   ،،والتفجريوالتفجري  االرهاباالرهاب  ألعاملألعامل  تعر صفيالوصلللفي  املنهجاملنهج  ا   وكانتوكانت  ،،  التحلييالتحليي  الو

 ::االيتااليت  النحوالنحو  عىلعىل  النتائجالنتائج

 ..انفعاليةانفعالية  حساسيةحساسية  لدهيملدهيم  ليسليس  الداخليةالداخلية  األقسا األقسا   طلبةطلبة  منمن  البحثالبحث  عينةعينة  إنإن..11
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 ..االنفعاليةاالنفعالية  احلساسيةاحلساسية  يفيف( ( واإلناثواإلناث  الذكورالذكور))  بنيبني  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  توجدتوجد  الال..22

 ..ذهنيةذهنية  يقظةيقظة  لدهيملدهيم  اجلامعةاجلامعة  طلبةطلبة  منمن  البحثالبحث  عينةعينة  انان..33

 ..الذهنيةالذهنية  اليقظةاليقظة  يفيف( ( واالناثواالناث  الذكورالذكور))  بنيبني  إحصائيةإحصائية  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  توجدتوجد  الال..44

ية  بنيبني  دالةدالة  ارتباطيةارتباطية  عالقةعالقة  توجدتوجد  الال  انان  نتائجنتائج  أظهرتأظهرت..55 سيةاحلسللللاسللل سا   واليقظةواليقظة  االنفعاليةاالنفعالية  احل

 ..  الذهنيةالذهنية

 ..واملقرتحاتواملقرتحات  التوصياتالتوصيات  منمن  عددعدد  وتقديموتقديم  الباحثالباحث  رأيرأي  اىلاىل  االشارةاالشارة  تمتم  البحثالبحث  هنايةهناية  ويفويف

 

 ..بغدادبغداد  ،،  الداخليةالداخلية  االقسا االقسا   ،،  الذهنيةالذهنية  ،اليقظة،اليقظة  االنفعاليةاالنفعالية  احلساسيةاحلساسية  ::املفتاحيةاملفتاحية  الكلامتالكلامت

ها افراد املجتمع مع تطور احليللاة وتنوا املواقف وتوايل االحللداث والظروف التي يعيشلللهللا افراد املجتمع  ش حداث والظروف التي يعي ياة وتنوا املواقف وتوايل اال مع تطور احل

، ، السامت الشخصية املميزة لكل منهمالسامت الشخصية املميزة لكل منهمتباينت تبعا لذلك استجاباهتم و ردود أفعاهلم بحسب تباينت تبعا لذلك استجاباهتم و ردود أفعاهلم بحسب 

سس من كلف بسلللوية والبعض  اآلخر يتحسلللس من كلصصلللبعض يتبعض يتفنجد الفنجد ال سوية والبعض  اآلخر يتح يشء ، وال يعني هذا أن يشء ، وال يعني هذا أن   ف ب

سريهتم  شديدة ملا حييط هبم خالل م سية  سا صا مل يمروا بمواقف أظهروا فيه ح شخا سريهتم هناك أ شديدة ملا حييط هبم خالل م سية  سا صا مل يمروا بمواقف أظهروا فيه ح شخا هناك أ

سية وجهانفللحسللاسللية وجهان  اليومية ،اليومية ، سا شاءانشللاء  يفيف  يتمثليتمثل  اجيايباجيايب  أحدمهاأحدمها: :   فللح سمتتسللم  عالقاتعالقات  ان   واملرونهواملرونه  بالودبالود  تت

صيةالشللخصللية  بناءبناء  دعائمدعائم  منمن  وهيوهي  اآلخريناآلخرين  معمع  والتآلفوالتآلف شخ سويةالسللوية  ال سلبيوآخر سلللبي  ،،  ال   ردودردود  يفيف  يتمثليتمثل  وآخر 

  الباعثالباعث  املوقفاملوقف  حمتوىحمتوى  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  للواقعللواقع  السلبيةالسلبية  الفردالفرد  بتقييامتبتقييامت  ترتبطترتبط  فيهافيها  مبالغمبالغ  أفعالأفعال

سية االنفعالية لحسللاسللية االنفعالية لل  عليه...وعىل الرغم من تعرض اجلميععليه...وعىل الرغم من تعرض اجلميع سا سون نجد ان البعض يتحسللسللون لح س نجد ان البعض يتح

يفرسون يفرسون ووقصودة،  قصودة،  ممكلامت غري كلامت غري   وواابسيطة بسيطة او مواقف او مواقف مفرط او غري مربر من اشخاص مفرط او غري مربر من اشخاص   بشكلبشكل

شاراتحتى االشللارات شفاه او النظر اليهم عىل اهنم حمور احلديث او اهنم واحلركات كحركات الشللفاه او النظر اليهم عىل اهنم حمور احلديث او اهنم   حتى اال واحلركات كحركات ال

صدقاء وأقرباء املقصللودون فيه فضللال عن مضللايقة واحراج من هم حواليهم من عائلة و أصللدقاء وأقرباء  ضايقة واحراج من هم حواليهم من عائلة و أ ضال عن م صودون فيه ف املق

سون وزمالء عمل ، مع انخفاض يف مسلللتوى الدافعية واالنجاز طاملا يتأثرون او يتحسلللسلللون  س ستوى الدافعية واالنجاز طاملا يتأثرون او يتح وزمالء عمل ، مع انخفاض يف م

   ..ف عادية قد ال يعبأ هبا اآلخرونف عادية قد ال يعبأ هبا اآلخرونبمواقبمواق

صف يف املواقف احلياتية املختلفة فالطالب احلسللاس انفعاليا  يبدو انه ال يفكر مليا ، قبل التصللف يف املواقف احلياتية املختلفة  ساس انفعاليا  يبدو انه ال يفكر مليا ، قبل الت فالطالب احل

ستويات عاليه من التحفيز واالضطرابات العاطفية  ويفتقر إىل التي يمر هبا ، وتغلب عليه مسلتويات عاليه من التحفيز واالضلطرابات العاطفية  ويفتقر إىل  التي يمر هبا ، وتغلب عليه م
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ضج االنفعايل وعد  مالئمة الثبات االنفعايل ورسعة التغيري من حالة اىل أخرى، وعد  النضلللج االنفعايل وعد  مالئمة  الثبات االنفعايل ورسعة التغيري من حالة اىل أخرى، وعد  الن

تأثرا بالعوامل اجارجية املحيطة به واجارجة  تأثرا بالعوامل اجارجية املحيطة به واجارجة االسلللتجابات االنفعالية ملثرياهتا كونه أكثر  ستجابات االنفعالية ملثرياهتا كونه أكثر  اال

ض وتوضللل   ((.((.Wallbott & Seithe, 1993,p185عنهعنه   ذويذوي  االفراداالفراد  انان  ((Barbieri, 2020))  وتو

سية سيةاحلسا صفون  االنفعاليةاالنفعالية  احلسا صفونيت سلوب  عادةعادة  يت سلوببأ صف  املرونةاملرونة  اىلاىل  يفتقديفتقد  بأ صفوتت ستجاباهتم  وتت ستجاباهتما سوء  ا سوءب   ب

سيةاحلسلللاسلللية  عىلعىل  الباعثالباعث  املوقفاملوقف  حمتوىحمتوى  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  التوافقالتوافق سا شارت وقد أشلللارت . . ..االنفعاليةاالنفعالية  احل وقد أ

 دراسات كل من:دراسات كل من:

  (Matusiewicz etal.,2014,179) ، ،(Werner&  Gross,2010,p1)  ،، Newhill 

etal.,2010,p160))) 

ستطيع التحكم هبا كوهنا مزجيا )ان الشللخا احلسللاس انفعاليا تكون انفعاالته عنيفه وال يسللتطيع التحكم هبا كوهنا مزجيا    ساس انفعاليا تكون انفعاالته عنيفه وال ي شخا احل )ان ال

عاالت طفول عاالت طفولمن انف باملواقف من انف تأثرا  حد ، ويكون اكثر  عاالت راشللللد كبري يف آن وا باملواقف ية وانف تأثرا  حد ، ويكون اكثر  شد كبري يف آن وا عاالت را ية وانف

هذه  قد تالز   ية... و عاالت اآلخرين غري اللفظ قدرة عىل فهم وقراءة انف له ال ية ،و يات هذه احل قد تالز   ية... و عاالت اآلخرين غري اللفظ قدرة عىل فهم وقراءة انف له ال ية ،و يات احل

سبة له، وبالتايل تتولد لدهيم السللللوكيات البعض منهم حتى تصلللب  سللللوكية طبيعية بالنسلللبة له، وبالتايل تتولد لدهيم  سلوكية طبيعية بالن صب   سلوكيات البعض منهم حتى ت ال

شاعر اليأس واالحباطمشللللاعر اليأس واالحباط سان فال هينئون لك وخيمة ومسلللتمرة مع االنسللللان فال هينئون . فتكون آثار ذ. فتكون آثار ذ((م ستمرة مع االن لك وخيمة وم

ناس واسللللوهبم يف احلياة ونظرهتم  هبا ، ومع اختالف أمزجة ال سلوهبم يف احلياة ونظرهتم بحياهتم وال يسلللتمتعون  ناس وا هبا ، ومع اختالف أمزجة ال ستمتعون  بحياهتم وال ي

شئة االجتامعية والفروق الفردية للمسلللتقبل ونواياهم بحكم عوامل الوراثة والبيئة والتنشلللئة االجتامعية والفروق الفردية  ستقبل ونواياهم بحكم عوامل الوراثة والبيئة والتن للم

سلوك الدال عنها بينهم تعددت وتنوعت شللخصللياهتم والسلللوك الدال عنها  صياهتم وال شخ ض ..وأتضلل بينهم تعددت وتنوعت  صالتقصلل  بعدبعد  ..وأت   هذههذه  عنعن  التق

فقد فقد   غريهاغريها  منمن  حساسيةحساسية  أكثرأكثر  تكونتكون  تكادتكاد  معينهمعينه  اجتامعيةاجتامعية  وفئاتوفئات  شخصياتشخصيات  هناكهناك  انان    املشكلةاملشكلة

سس ملا يعانونه من نقا لوحظ  ان االفراد املعاقني وبخاصللة املعاقني سللمعيا شللديدو التحسللس ملا يعانونه من نقا  شديدو التح سمعيا  صة املعاقني  لوحظ  ان االفراد املعاقني وبخا

ضوي ،عضللوي ، سة )عبد القادر وآخرونبينت دراسللة )عبد القادر وآخرون  كامكام  ع أن أن وو( ( 21122112( املذكورة يف )االقبايل( املذكورة يف )االقبايل  21122112بينت درا

مستوى عايل للحساسية االنفعالية لدى الطلبة املعاقني سمعيا بمعهد االمل للتعليم يف مستوى عايل للحساسية االنفعالية لدى الطلبة املعاقني سمعيا بمعهد االمل للتعليم يف   هناكهناك

ية  لدراسللللات الرتبو تت ا بة املوهوبون واملتفوقون ،إذ  أثب حلال للطل لك ا كذ ية اجرطو  ، و سات الرتبو لدرا تت ا بة املوهوبون واملتفوقون ،إذ  أثب حلال للطل لك ا كذ اجرطو  ، و

بة املتفوقاملتتللابعللة عن أرقللا  بيفللة سللللببهللا إمهللال الطلبللة املتفوق مهال الطل ها إ سبب فة  قا  بي عة عن أر تاب رسور ني فقللد أشلللللارت )الرسلللور املت شارت )ال قد أ ني ف

رسور ، لبة لدهيم مشلللكالت نفسلللية وانفعالية )الرسلللور ، من هؤالء الطمن هؤالء الط%%2121(ان(ان12211221 سية وانفعالية )ال شكالت نف ، ، 12211221لبة لدهيم م

( كذلك فان رجال االمن أكثر االفراد متيزا باحلساسية من غريهم يف املهن األخرى ( كذلك فان رجال االمن أكثر االفراد متيزا باحلساسية من غريهم يف املهن األخرى 171171صص

وهذا ربام يعود اىل طبيعة عملهم ، وربام طلبة اجلامعة الوافدون من قرى وأرياف املحافظات وهذا ربام يعود اىل طبيعة عملهم ، وربام طلبة اجلامعة الوافدون من قرى وأرياف املحافظات 
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سا  الداخلية  قد يعانون من املشكلة  ذاهتا البعيدة عن العاصمة بغداد والذين يسكنون االالبعيدة عن العاصمة بغداد والذين يسكنون اال سا  الداخلية  قد يعانون من املشكلة  ذاهتا ق ق

ضاا وهم حمور بحثنا احلايل.، فضللال عن معانات البعض من الضللغط النفولل وسللوء األوضللاا  سوء األو و و ضغط النف ضال عن معانات البعض من ال وهم حمور بحثنا احلايل.، ف

شكل عا  والذي   سة العاطفية للمجتمع ب شكل مبارش عىل املناف شكل عا  والذي  العاطفية اليومية التي تؤثر ب سة العاطفية للمجتمع ب شكل مبارش عىل املناف العاطفية اليومية التي تؤثر ب

شباب املراهقني املعرضني لللللللضغط   لضغط  يالحظ بوضوح أكثر لدى ال شباب املراهقني املعرضني لل ؛فالضغط النفو الذي ؛فالضغط النفو الذي يالحظ بوضوح أكثر لدى ال

يتعرضون له قد يسبب حاالت من اليأس والعزلة وفقلدان األملل الذي قد يدفعهم لتعاطي يتعرضون له قد يسبب حاالت من اليأس والعزلة وفقلدان األملل الذي قد يدفعهم لتعاطي 

املخدرات بشكل كبري وله عظيم األثر السلبي عىل امللستوى الشخلص واملستوى االجتامعي املخدرات بشكل كبري وله عظيم األثر السلبي عىل امللستوى الشخلص واملستوى االجتامعي 

شل العالقات ويمكن أن يرتجم إىل زيادة واضللحة يف درجة العنف واليأس واألنانية وفشللل العالقات  ضحة يف درجة العنف واليأس واألنانية وف مع مع ويمكن أن يرتجم إىل زيادة وا

ية والتهمي  ) ية والوحدة النفسللل يل للفرد سية والتهمي  )اآلخرين وامل ية والوحدة النف يل للفرد فيام فيام   ..( ( Goleman,2007,p14-15اآلخرين وامل

لة هي :القدرة عىل التعبري عن ان احلساسية االنفعاليلللة هي :القدرة عىل التعبري عن     Dabrowski, 1980يرى دابر وسكي يرى دابر وسكي  ان احلساسية االنفعالي

لط عاطفية مع العطف، وكثافة وخصلللوبة الشلللعور، وتتمثل يف امليول إىل عملللللللل روابلللللللط عاطفية مع  لل رواب شعور، وتتمثل يف امليول إىل عم صوبة ال العطف، وكثافة وخ

بأن نتعامل معهم بأهنم حساسني فقط، ولكنهم حيتلاجون منلا بأن نتعامل معهم بأهنم حساسني فقط، ولكنهم حيتلاجون منلا األشخاص وليس من املجدي األشخاص وليس من املجدي 

سية االنفعالية عندهم، من هنا ينص  الدكتور  ستفيدوا من حاالت احلسا سية االنفعالية عندهم، من هنا ينص  الدكتور ان نعلمهم كيف ي ستفيدوا من حاالت احلسا ان نعلمهم كيف ي

جربر بالتوقف عن التعامل مع األفعال، والبدء يف التعامل مع املعتقدات األساسية. ويقول: جربر بالتوقف عن التعامل مع األفعال، والبدء يف التعامل مع املعتقدات األساسية. ويقول: 

سهل للقيا  بذلك هي عىل األالطريقة األسلللهل للقيا  بذلك هي عىل األ"" شخا رج  أن تتوقف، وتبطئ، وتسللللأل الشلللخا الطريقة األ سأل ال رج  أن تتوقف، وتبطئ، وت

تاجات.  بدالً من القفز إىل االسلللتن عانون،  ملا ي يه حقًا، ويفضللللل االسلللتاما  تاجات. اآلخر عام يعن ستن بدالً من القفز إىل اال عانون،  ملا ي ستاما  ضل اال يه حقًا، ويف اآلخر عام يعن

https://www.trtarabi.com/now 
لة اهلامة لنجاح الفرد ان الطبيعة االنفعاليلللة والوجدانيلللة اهلامة لنجاح الفرد   Lawrence,1997ويصف لورانس ويصف لورانس    لة والوجداني ان الطبيعة االنفعالي

لا، التحكم لعقالين، فهم املشللاعر والتعبري عنهلللللا، التحكم يف حياته هي : )التفهم والتعاطف ايف حياته هي : )التفهم والتعاطف ا شاعر والتعبري عنه مزاج مزاج   يفيفلعقالين، فهم امل

ية، املثابرة، الصللللداقة، الطيبة،  صداقة، الطيبة، الفرد، االسلللتقالل، التكيف، حل املشلللكالت الشلللخصللل صية، املثابرة، ال شخ شكالت ال ستقالل، التكيف، حل امل الفرد، اال

(   ( االمر الذي يتطلب ان يكون الفرد يف حالة يقظة (   ( االمر الذي يتطلب ان يكون الفرد يف حالة يقظة Lawrance,1997,p345االحرتا .) االحرتا .) 

ارجية التي يمر هبا يف اللحظة الراهنة ارجية التي يمر هبا يف اللحظة الراهنة بتوجيه انتباهه بشكل متعمد اىل اجربات الداخلية واجبتوجيه انتباهه بشكل متعمد اىل اجربات الداخلية واج

  21122112هبدف تنظيم انفعاالته وادارهتا من خالل متارين التأمل والتفكري )الفرماوي وحسن ،هبدف تنظيم انفعاالته وادارهتا من خالل متارين التأمل والتفكري )الفرماوي وحسن ،

( كون اآلثار العميقة النعدا  اليقظة الذهنية تتغلغل كل جوانب احلياة بام يف ذلك ( كون اآلثار العميقة النعدا  اليقظة الذهنية تتغلغل كل جوانب احلياة بام يف ذلك 122122،ص ،ص 

سابقة حطيم اإليداعات املعرفية السللللابقة األداء املعريف وطول العمر وان هؤالء األفراد يبدأون بتاألداء املعريف وطول العمر وان هؤالء األفراد يبدأون بت حطيم اإليداعات املعرفية ال

هنا التي تكبحهم )ألواهنللا التي تكبحهم ) ستلس (. وترى مللارليللت وريسلللتلس Langer,2002,p211ألوا يت وري مارل   &Marlat(. وترى 

Ristelles,1999   ان االقرار بعاملية اليقظة الذهنية ان االقرار بعاملية اليقظة الذهنيةMindfulness   ، تعد جتربة بالغة االمهية ، ، تعد جتربة بالغة االمهية ،
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بذ مل ، وهي  تأ نة خلف مفهو  ال كام مة ال ية لفهم القي ثال قة امل بذفهي الطري مل ، وهي  تأ نة خلف مفهو  ال كام مة ال ية لفهم القي ثال قة امل لك متكن العقل لك متكن العقل فهي الطري

ضا ،كون اليقظة البرشلللي من جتاوز باوفه وهواجسللله حتى يصلللل اىل مرحلة القبول والرضلللا ،كون اليقظة  صل اىل مرحلة القبول والر سه حتى ي رشي من جتاوز باوفه وهواج الب

سة التأملية ،والتأمل )ية هي شللكل من اشللكال املامرسللة التأملية ،والتأمل )ذهنذهنالال شكال املامر شكل من ا صرية التي (هو البصللرية التي Meditationية هي  (هو الب

تؤدي دورا كبريا يف العالج النفو وتقنيات التأمل تساعد عىل تركيز الفرد من خالل حتقيق تؤدي دورا كبريا يف العالج النفو وتقنيات التأمل تساعد عىل تركيز الفرد من خالل حتقيق 

ستمر ) ي املسللتمر ) الوعالوع سات ان ( وقد اظهرت بعض الدراسللات ان Marlatt & Ristelles, 1999,p 68ي امل ( وقد اظهرت بعض الدرا

سعادة األفراد عندما العالج املسلللتند اىل اليقظة الذهنية مرتبط بتحول االعراض وتزيد من سلللعادة األفراد عندما  ستند اىل اليقظة الذهنية مرتبط بتحول االعراض وتزيد من  العالج امل

صدار االحكا  عىل الباطني املسللتند اىل الوعي وذلك بعد  اصللدار االحكا  عىل   التأملالتأملتكون متكافئة مع اظهار تكون متكافئة مع اظهار  ستند اىل الوعي وذلك بعد  ا الباطني امل

سيس املادية االحداث الشخصية غري االحداث الشخصية غري  سلبية ، االحا سيس املادية املرحية يف حلظتها )االفكار، العواطف ال سلبية ، االحا املرحية يف حلظتها )االفكار، العواطف ال

 ) )Bear  ,  2003  :  311 صية غري (( ،وان زيادة فرتة املالحظة اليقظة لألحداث الشلللخصلللية غري شخ (( ،وان زيادة فرتة املالحظة اليقظة لألحداث ال

 Bargh & Fergusonاملرحية عرب الوقت، يمكن ان تساعد عىل تقليل او جتنب االنفعاالت )املرحية عرب الوقت، يمكن ان تساعد عىل تقليل او جتنب االنفعاالت )

, 2000:965.).) 

صوقد زاد االهتام  يف عصللل ية كونه احد وقد زاد االهتام  يف ع لذهن بالعالج املعريف املبني عىل اليقظة ا ية كونه احد نا احلديث  لذهن بالعالج املعريف املبني عىل اليقظة ا نا احلديث 

صة ما قامت به النجر وزمالؤها )االسلللاليب املتطورة احلديثة  يف التعليم وبخاصلللة ما قامت به النجر وزمالؤها ) ساليب املتطورة احلديثة  يف التعليم وبخا   ,Langerاال

حاجتهم نحو التغيريات التي والتي جتعللل االفراد من خالهلللا يشلللعرون بعمق حللاجتهم نحو التغيريات التي ، ، ( ( 2000 شعرون بعمق  هلا ي عل االفراد من خال والتي جت

ستعراض االفكار وامليرغبون هبا من خالل اسلللتعراض االفكار وامل شاعر يف الوقت الراهن حلظة بلحظة وتطوير شلللاعر يف الوقت الراهن حلظة بلحظة وتطوير يرغبون هبا من خالل ا

ساعدهم عىل التعامل مع االمل واالجهاد ومواقف املهارات وقبول التجارب الداخلية التي تسللاعدهم عىل التعامل مع االمل واالجهاد ومواقف  املهارات وقبول التجارب الداخلية التي ت

سلوك فتجعلهم يدركون احلياة بوعيهم احلياة املختلفة من خالل إهلامهم وحتفيزهم لتغيري السلللوك فتجعلهم يدركون احلياة بوعيهم  احلياة املختلفة من خالل إهلامهم وحتفيزهم لتغيري ال

ساعدهم عىل حتديد االهدافالكامل ويقبلون عليها كام تسللللاعدهم عىل حتديد االهداف والبدأ بتنفيذ االجراءات نحو والبدأ بتنفيذ االجراءات نحو   الكامل ويقبلون عليها كام ت

سلوك تغيري والتعامل مع  أفكارهم ومشلللاعرهم  وااللتزا  بخططهم ويف النهاية حتقيق السللللوك الال شاعرهم  وااللتزا  بخططهم ويف النهاية حتقيق ال تغيري والتعامل مع  أفكارهم وم

مايعني معرفة مايعني معرفة   ((  Dow,  2009 ;  Harris,  2009;  Padilla, 2010اجلديد املرغوب فيه )اجلديد املرغوب فيه )

به من دون الفرد لنفسللللله واالنفتللاح عىل اآلخرين وعىل البيئللة املحيطللة بلله من دون  طة  ئة املحي تاح عىل اآلخرين وعىل البي سه واالنف بة او تردد او ريبللة او تردد او الفرد لنف ري

لذين  عاىل : ا له ت مل يف قو تأ قد ورد يف القرآن الكريم لفظ التفكر بمعنى ال لذين حتسلللس...  و عاىل : ا له ت مل يف قو تأ قد ورد يف القرآن الكريم لفظ التفكر بمعنى ال سس...  و حت

ما  نا  ما وقعودا وعىل جنوهبم ويتفكرون يف خلق السلللاموات واالرض رب يا ما يذكرون اهلل ق نا  ساموات واالرض رب ما وقعودا وعىل جنوهبم ويتفكرون يف خلق ال يا يذكرون اهلل ق

(..والفرد اليقظ عقليا ال يعد (..والفرد اليقظ عقليا ال يعد 191--خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار )آل عمران خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار )آل عمران 

ام عىل التجارب بأهنا جيدة او سيئة ، صحية او مرضية ، تتحقق او ال تتحقق ، ألن العقل ام عىل التجارب بأهنا جيدة او سيئة ، صحية او مرضية ، تتحقق او ال تتحقق ، ألن العقل حكحك
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ما حوله كام هو  رؤية جمرده من األحكا  ، ألهنا  رؤية متثل اللحظة الراهنة ال اكثر )  ما حوله كام هو  رؤية جمرده من األحكا  ، ألهنا  رؤية متثل اللحظة الراهنة ال اكثر ) يرى  يرى 

Marlatt & & Ristelles,1999,p 69  فضال عن ذلك فان اليقظة الذهنية تعمل عىل زيادة  (،فضال عن ذلك فان اليقظة الذهنية تعمل عىل زيادة،)

باألفكار   اإلرادة،اإلرادة، ية  مات احلرف لذات وتقلل من االلتزا باألفكار وتسلللهم بتعزيز الوعي ومالحظة ا ية  مات احلرف لذات وتقلل من االلتزا سهم بتعزيز الوعي ومالحظة ا وت

واملعتقدات وقد استخد  العالج املعريف املعزز باليقظة الذهنية يف عالج العديد من احلاالت واملعتقدات وقد استخد  العالج املعريف املعزز باليقظة الذهنية يف عالج العديد من احلاالت 

صاب هبا كثري من األفراد، واالكتئاب، واآلال  املزمنة مثل االضلللطرابات النفسلللية التي يصلللاب هبا كثري من األفراد، واالكتئاب، واآلال  املزمنة  سية التي ي ضطرابات النف مثل اال

( ( ناهيك عن ان ( ( ناهيك عن ان Perkins & Richhart 2000,p1-15مل وغريها )مل وغريها )والتدخني وضغوط العوالتدخني وضغوط الع

سلبية ليس معناها احلث عىل االسللتثارة الفسلليولوجية واالحداث السلللبية     Mindfulnessاليقظة اليقظة  سيولوجية واالحداث ال ستثارة الف ليس معناها احلث عىل اال

شطة ، التي تسللتدعي االسللرتخاء ، وانام الرتكيز عىل العمليات او اجصللائا الداخلية لألنشللطة ،  صائا الداخلية لألن سرتخاء ، وانام الرتكيز عىل العمليات او اج ستدعي اال التي ت

شاط ثوتسلللم  بزيادة خربات التفاؤل خالل النشللللاط ث سم  بزيادة خربات التفاؤل خالل الن وء م تسللللاهم يف التقليل من املزاج الولللء وت ساهم يف التقليل من املزاج ال م ت

شل )عبد اهلل، املصلللاحب للفشلللل )عبد اهلل،  صاحب للف ، ،   Mindlessness( وهي هبذا تتميز عن الغفلة ( وهي هبذا تتميز عن الغفلة   18،ص،ص2018امل

شاء فئات جديدة فهي تضع يف االعتبار  شاء فئات جديدة فهي تضع يف االعتبار التي تعرب عن تدين مستوى اليقظة العقلية ، وعد  ان التي تعرب عن تدين مستوى اليقظة العقلية ، وعد  ان

 (  (  Spencer,2013,p2االعتامد بشكل كامل عىل الفئات التي انشئت يف املايض   .)االعتامد بشكل كامل عىل الفئات التي انشئت يف املايض   .)

 ( فوائد وأمهية اليقظة الذهنية باآليت:( فوائد وأمهية اليقظة الذهنية باآليت:    Mace, , 2008وقد جا ميس )وقد جا ميس )

سب الفرد مزيدا من القوة متن  اليقظة الذهنية مزيد من الرتكيز فعند تركيز االنتباه يكتسللللب الفرد مزيدا من القوة   --أأ متن  اليقظة الذهنية مزيد من الرتكيز فعند تركيز االنتباه يكت

 والثقة والسيطرة يف مجيع جوانب احلياة ،والثقة والسيطرة يف مجيع جوانب احلياة ،

 وجماالهتا فالرتكيز واليقظة حتسن مستويات األداء يف العمل.وجماالهتا فالرتكيز واليقظة حتسن مستويات األداء يف العمل.

شعور الفرد باملقدرة عىل إدارة البيئة املحيطة من خالل تعزيز تعزز اليقظة الذهنية من شلللعور الفرد باملقدرة عىل إدارة البيئة املحيطة من خالل تعزيز   --بب تعزز اليقظة الذهنية من 

 االستجابات الكيفية ملواجهة الضغوط.االستجابات الكيفية ملواجهة الضغوط.

سهل حتسللن اليقظة الذهنية من شللعور الفرد بالتامسللك، ألن الوعي حلظة بلحظة ربام يسللهل   --جج سك، ألن الوعي حلظة بلحظة ربام ي شعور الفرد بالتام سن اليقظة الذهنية من  حت

 االنفتاح عىل اجربات واإلحساس هبا.االنفتاح عىل اجربات واإلحساس هبا.

 من شعور الفرد بمعنى احلياة واستكشاف معناها.من شعور الفرد بمعنى احلياة واستكشاف معناها.  تعزز اليقظة الذهنيةتعزز اليقظة الذهنية  --دد

لهلللللللللللل ل ل تعمل اليقظة الذهنية عىل انفتاح الذات اجتاه األبعاد الروحية، فشعور الفرد املتزايد تعمل اليقظة الذهنية عىل انفتاح الذات اجتاه األبعاد الروحية، فشعور الفرد املتزايد   --ه

 بحرية داخلية ووعي يربطه هذا الشعور بشكلبحرية داخلية ووعي يربطه هذا الشعور بشكل

  أكثر بالشعور بالغاية التي تتجاوز األشخاص وتفت  الطريق مبارشة الختبار احلياة بأبعد منأكثر بالشعور بالغاية التي تتجاوز األشخاص وتفت  الطريق مبارشة الختبار احلياة بأبعد من

 ((.((.Mace,2008,p99بعدها املادي وفت  الذات نحو البعد الروحي بعدها املادي وفت  الذات نحو البعد الروحي 
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سنوات األخرية بالرتكيز وقد اهتمت املنظومة الرتبوية والتعليمية املسلللتندة اىل اجلودة يف السلللنوات األخرية بالرتكيز  ستندة اىل اجلودة يف ال وقد اهتمت املنظومة الرتبوية والتعليمية امل

يات  قابل ية  مه بتنم قد ية  يف تطوير املجتمع وت جلامع ية وامهية املرحلة ا يات عىل الثروة البرشللل قابل ية  مه بتنم قد ية  يف تطوير املجتمع وت جلامع رشية وامهية املرحلة ا عىل الثروة الب

رشي يمتاز بقوة الذهنية عىل افضللل صللورة  كنة ، فالعقل البرشللي يمتاز بقوة املتعلمني وقدراهتم ويقظتهم املتعلمني وقدراهتم ويقظتهم  صورة  كنة ، فالعقل الب ضل  الذهنية عىل اف

سري الكثري من العلامء تؤكد ما اجلق واالبداا ،وبخاصللة يف حالة اهلدوء واالسللتقرار ، وان سللري الكثري من العلامء تؤكد ما  ستقرار ، وان  صة يف حالة اهلدوء واال اجلق واالبداا ،وبخا

كانوا يتمتعون به من هدوء نفو وثبات انفعايل  ويقظة ووضوح يف رؤية االشياء.. وتقرتح كانوا يتمتعون به من هدوء نفو وثبات انفعايل  ويقظة ووضوح يف رؤية االشياء.. وتقرتح 

سية بحيث ال يتعني عىل املتعلم ان يفعل نشللاطات الدراسللية بحيث ال يتعني عىل املتعلم ان يفعل االبحاث يف اليقظة الذهنية هيكلة الاالبحاث يف اليقظة الذهنية هيكلة ال شاطات الدرا ن

يدي اليشلللء نفسللللله دائام وعليلله ان جيعللل عمليتي التعلم والتعليم اكثر وعيللا )الزبيللدي  يا )الزب عل عمليتي التعلم والتعليم اكثر وع يه ان جي سه دائام وعل يشء نف ال

شكلون فئة كبرية ومهمة يف املجتمع وهم يف (.. وملا كان الطلبة اجلامعيون يشلللكلون فئة كبرية ومهمة يف املجتمع وهم يف 10،ص،ص2012،، (.. وملا كان الطلبة اجلامعيون ي

شها الفرد عزمنا مرحلة نامئية  من اهم املراحل التي يعيشلللها الفرد عزمنا  سية االنفعالية عىل دراسلللة احلسلللاسلللية االنفعالية مرحلة نامئية  من اهم املراحل التي يعي سا سة احل عىل درا

سة )طلبة وعالقتها باليقظة الذهنية للطلبة  الذين ال يسلللكنون مع أرسهم طيلة فرتة الدراسلللة )طلبة  سكنون مع أرسهم طيلة فرتة الدرا وعالقتها باليقظة الذهنية للطلبة  الذين ال ي

صات بفعل االبتعاد عن االهل يف هذه املرحلة االقسلللا  الداخلية ( وما يرافق ذلك من منغصلللات بفعل االبتعاد عن االهل يف هذه املرحلة  سا  الداخلية ( وما يرافق ذلك من منغ االق

صالعمرية ، وحتمل أعباء النقل واملعيشلللة  وبخاصلللة فيام يشلللاا عن العاصللل شاا عن العا صة فيام ي شة  وبخا مة بغداد باهنا اكثر مة بغداد باهنا اكثر العمرية ، وحتمل أعباء النقل واملعي

ضال املحافظات العراقية  ازدحاما و غالءا وأكثرها تعرضلللا ألعامل االرهاب والتفجري ،  فضلللال  ضا ألعامل االرهاب والتفجري ،  ف املحافظات العراقية  ازدحاما و غالءا وأكثرها تعر

عن اختالف البيئة االجتامعية الثقافية اىل حد ما بني سكنهم االصي يف املحافظات والسكن عن اختالف البيئة االجتامعية الثقافية اىل حد ما بني سكنهم االصي يف املحافظات والسكن 

صمة ، ناهيك عن متطلبات املرحلة اجلامعية يف كثرة االمتحاناجلديد يف العاصلللمة ، ناهيك عن متطلبات املرحلة اجلامعية يف كثرة االمتحان صليات الفصللللياجلديد يف العا ة  ة  ات الف

 ..واالبحاث والواجبات الدراسيةواالبحاث والواجبات الدراسية

 فكانت مشكلة الدراسة وتساؤالهتا ، ان حتاول التحقق من  التساؤالت اآلتية :فكانت مشكلة الدراسة وتساؤالهتا ، ان حتاول التحقق من  التساؤالت اآلتية :

سية االنفعالية ،وهل توجد فروق ذات داللة هل يعاين طلبة االقسلللا  الداخلية من احلسلللاسلللية االنفعالية ،وهل توجد فروق ذات داللة    سا سا  الداخلية من احل هل يعاين طلبة االق

  احصائيةاحصائية  داللةداللة  ذاتذات  ققفروفرو  توجدتوجد  احصائية تبعا ملتغري اجلنس ، وهل لدهيم يقظة ذهنية ، وهلاحصائية تبعا ملتغري اجلنس ، وهل لدهيم يقظة ذهنية ، وهل

 اجلنس ، وهل توجد عالقة ارتباطية بني احلساسية االنفعالية واليقظة الذهنية.اجلنس ، وهل توجد عالقة ارتباطية بني احلساسية االنفعالية واليقظة الذهنية.  ملتغريملتغري  تبعاتبعا

رشحية املهمة خالل هذه املرحلة ، حتى تتجاوز أزماهتا آملني ان نوفق يف مسللللاعدة هذه الرشلللحية املهمة خالل هذه املرحلة ، حتى تتجاوز أزماهتا  ساعدة هذه ال آملني ان نوفق يف م

 االنفعالية بكل ثقه ويقظة وهدوء واستقرار .االنفعالية بكل ثقه ويقظة وهدوء واستقرار .

 ::أهداف البحثأهداف البحث

 لدى أفراد عينة البحث. لدى أفراد عينة البحث.     Emotional Sensitivityاحلساسية االنفعالية احلساسية االنفعالية   حتديد مستوىحتديد مستوى

 الكشف عن الفروق يف متغري احلساسية االنفعالية  تبعًا ملتغري اجلنس.الكشف عن الفروق يف متغري احلساسية االنفعالية  تبعًا ملتغري اجلنس. .1
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 لدى أفراد عينة البحث.لدى أفراد عينة البحث.  Mindfulnessاليقظة الذهنية اليقظة الذهنية   ديد مستوىديد مستوىحتحت .2

 الكشف عن الفروق يف اليقظة الذهنية تبعًا ملتغري اجلنس.الكشف عن الفروق يف اليقظة الذهنية تبعًا ملتغري اجلنس. .3

  العالقة بني متغري احلساسية االنفعالية واليقظة الذهنية .العالقة بني متغري احلساسية االنفعالية واليقظة الذهنية .معرفة معرفة  .4

 ::حدود البحثحدود البحث

صباحية الوافدون من بتلف يتحدد البحث بطلبة جامعة النهرين الدراسللللات االولية الصلللباحية الوافدون من بتلف  سات االولية ال يتحدد البحث بطلبة جامعة النهرين الدرا

حمافظات العراق وقراها ، للدراسة يف  بغداد والساكنون يف االقسا  الداخلية للعا  الدرايس حمافظات العراق وقراها ، للدراسة يف  بغداد والساكنون يف االقسا  الداخلية للعا  الدرايس 

2019  //2020.. 

 ::املصطلحاتاملصطلحاتحتديد حتديد 

   Emotional Sensitivityاحلساسية االنفعالية احلساسية االنفعالية   --اوال :اوال :

 ((  Leticia & Feldman,2005تعريف لتيسيا و فيلدمان  : )تعريف لتيسيا و فيلدمان  : )

لو هي التأثر الشديد بمواقف عاديه قد ال يعبأ هبا اآلخرون، والشخا احلساس انفعاليا هلللللو  هي التأثر الشديد بمواقف عاديه قد ال يعبأ هبا اآلخرون، والشخا احلساس انفعاليا ه

واجارجة عنله فقلد يفلرس واجارجة عنله فقلد يفلرس الشخا الذي يتأثر أكثر من الالز  بالعوامل اجارجية املحيطة به الشخا الذي يتأثر أكثر من الالز  بالعوامل اجارجية املحيطة به 

 الكلمة عىل أكثر  ا حتتمل ويفرس النظرة واحلركة بحيث يبالغ مبالغة ال معنى هلا.الكلمة عىل أكثر  ا حتتمل ويفرس النظرة واحلركة بحيث يبالغ مبالغة ال معنى هلا.

  ((Leticia & Feldman,2005,P339  ))،((،،4،ص ،ص   2011، )ابو منصور،، )ابو منصور.. 

 ((Bhatia, 2009) ) عرفها هبايت عرفها هبايت 

شديد باألحداث واملواقف العادية واملبالغة والتهويل بأكثر  التأثر الشللللديد باألحداث واملواقف العادية واملبالغة والتهويل بأكثر   ا يتطلبه املوقف مع ا يتطلبه املوقف مع التأثر ال

 عد  القدرة عىل الثبات االنفعايلعد  القدرة عىل الثبات االنفعايل

((Bhatia, 2009,p45 . ) . ) 

 (( (Van Zutphen etal.,2015عرفها فانزوفني وآخرون عرفها فانزوفني وآخرون 

سب قلة التوافق بينه وبني البيئة عد  قدرة الفرد عىل التحكم يف انفعاالته وردود أفعاله بسللللب قلة التوافق بينه وبني البيئة  عد  قدرة الفرد عىل التحكم يف انفعاالته وردود أفعاله ب

 املحيطة بهاملحيطة به

  ((Van Zutphen etal.,2015,p64 .) .) 

سية االجرائي: الدرجة الكلية التي حيصلللل عليها املسلللتجيب عىل مقياس احلسلللاسلللية   التعريفالتعريف سا ستجيب عىل مقياس احل صل عليها امل االجرائي: الدرجة الكلية التي حي

 االنفعالية الذي أعده الباحث يف البحث احلايل.االنفعالية الذي أعده الباحث يف البحث احلايل.

Mindfulness
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 ((  Langer1992))عرفتها النجر عرفتها النجر 

صورة بتلفة وفعالة ، ترتك الفرد بأهنا :حالة من الوعي االدراكي الذي يتميز بصلللورة بتلفة وفعالة ، ترتك الفرد  منفتحا عىل منفتحا عىل بأهنا :حالة من الوعي االدراكي الذي يتميز ب

اجلديد وحاسا لكل من السياق واملنظور ، وأن الفرد اليقظ يستطيع مالحظة حمتويات العقل اجلديد وحاسا لكل من السياق واملنظور ، وأن الفرد اليقظ يستطيع مالحظة حمتويات العقل 

ض  ، وقدرة عىل التعرف ومن ثم سللوف يشللعر بكل عواطفه وانفعاالته بشللكل كامل وواضلل  ، وقدرة عىل التعرف  شكل كامل ووا شعر بكل عواطفه وانفعاالته ب سوف ي ومن ثم 

سلبية بحياته عىل مشلللاعره والكيفية التي يشلللعر هبا سلللوف تسلللاعده عىل جتاوز االمور السللللبية بحياته  ساعده عىل جتاوز االمور ال سوف ت شعر هبا  شاعره والكيفية التي ي عىل م

((Langer,1992,p33. ). ) 

 ((Davis &  Hayes  (2011عرفها: ديفز وهايس,عرفها: ديفز وهايس,

 بأهنا وعي الفرد باجربات املوجودة يف اللحظة التي حدثت فيها، دون إصدار األحكا .بأهنا وعي الفرد باجربات املوجودة يف اللحظة التي حدثت فيها، دون إصدار األحكا .

Davis &  Hayes,2011,p198).).) 

 2012عرفتها عبد اهلل عرفتها عبد اهلل 

شاط املتميز باالبتكارحالة مرنة يف العقل تتمثل يف االنفتاح للجديد وهي عملية من النشللللاط املتميز باالبتكار   حالة مرنة يف العقل تتمثل يف االنفتاح للجديد وهي عملية من الن

 (.(.3434،ص،ص21122112اجلديد )عبد اهلل ، اجلديد )عبد اهلل ، 

                                                                                                                         Kettler, 2013عرفها كتلر عرفها كتلر 

سلوب أو الطريقة يف التفكري التي تؤكد عىل أمهية االنتباه إىل البيئة التي يعمل بأهنا ذلك األسللللوب أو الطريقة يف التفكري التي تؤكد عىل أمهية االنتباه إىل البيئة التي يعمل    بأهنا ذلك األ

صدار األحكا فيها الفرد وأحاسلليسلله الداخلية من غري إصللدار األحكا  سه الداخلية من غري إ سي سلبية، ليكون أكثر االجيابية أو السلللبية، ليكون أكثر   فيها الفرد وأحا االجيابية أو ال

 ( .( .Kettler, 2013,p77واقعية وحتقيق استجابة التكيف )واقعية وحتقيق استجابة التكيف )

التعريف االجرائي: الدرجة الكلية التي حيصل عليها املستجيب عىل مقياس اليقظة الذهنية التعريف االجرائي: الدرجة الكلية التي حيصل عليها املستجيب عىل مقياس اليقظة الذهنية   

 املستعمل يف البحث احلايل.املستعمل يف البحث احلايل.

سيالتيسلليا  وقد تبنى الباحث تعريفوقد تبنى الباحث تعريف سية للحسللاسللية   ((  Leticia & Feldman,2005: ): )فيلدمانفيلدمان  وو  لتي سا للح

شة نتائج بحثه ،كام تبنى تعريف النجراالنفعالية العتامده عىل تلك النظرية يف تفسللري ومناقشللة نتائج بحثه ،كام تبنى تعريف النجر سري ومناق  االنفعالية العتامده عىل تلك النظرية يف تف

Langer1992 )  ))   العتامدها يف تفسري نتائج البحثالعتامدها يف تفسري نتائج البحثلليقظة الذهنية نظرا لليقظة الذهنية نظرا.. 
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 االطار النظري

 اوال : احلساسية االنفعالية:اوال : احلساسية االنفعالية:

سيا وفيلدمان    سيا وفيلدمان   نظرية لتي سيا و فيلدمان ) ) Feldman & Leticia Theoryنظرية لتي سيا و فيلدمان ) ) يرى العاملان  لتي يرى العاملان  لتي

Feldman & Leticia,2005   : أن الشخصية احللساسة تتكون من بعدين أساسيني مها : أن الشخصية احللساسة تتكون من بعدين أساسيني مها 

سالبة والتي تتمثل   --11 سالبة : وتوصف بأهنا ميل األفراد لردة الفعل ال سية الفردية ال سالبة والتي تتمثل احلسا سالبة : وتوصف بأهنا ميل األفراد لردة الفعل ال سية الفردية ال احلسا

ضب واليأس والعدوانية واالنتقاد احلاد ، وذلك عيف عواطف الغضللب واليأس والعدوانية واالنتقاد احلاد ، وذلك ع ند التعرض ملواقف معينة ند التعرض ملواقف معينة يف عواطف الغ

 فلي البيئلة املحيطلة أو أوضلاا الضغط النفو. فلي البيئلة املحيطلة أو أوضلاا الضغط النفو. 

صف بأهنا عملية امليل العاطفي لتكوين عالقات مع احلسلللاسلللية املوجبة لألقران : وتوصلللف بأهنا عملية امليل العاطفي لتكوين عالقات مع --22 سية املوجبة لألقران : وتو سا احل

اآلخرين مع إبراز املقدرة عىل التعرف عىل عواطف اآلخرين وتفهمها وإبداء التعاطف معها اآلخرين مع إبراز املقدرة عىل التعرف عىل عواطف اآلخرين وتفهمها وإبداء التعاطف معها 

لذيوبخاصة أولئك األشلللخاص اللللذي لخاص ال ن يعانون أوضاعا صعبة، فيمكن القول بأن االستحسان ن يعانون أوضاعا صعبة، فيمكن القول بأن االستحسان وبخاصة أولئك األش

   ……العاطفي هو املكون الرئيس لعملية اللشعور بالسعادة والنجاح الشخص واالجتامعيالعاطفي هو املكون الرئيس لعملية اللشعور بالسعادة والنجاح الشخص واالجتامعي

 كام ويضيف الباحثان بأنه من املمكن إضافة بعد ثالث للحساسية االنفعالية وهو : كام ويضيف الباحثان بأنه من املمكن إضافة بعد ثالث للحساسية االنفعالية وهو :   

لرين من األفراد نحو االبتعاد عن اآلخللرين من االبتعاد العاطفي : والذي يمكن تعريفه بأنه اجتاه االبتعاد العاطفي : والذي يمكن تعريفه بأنه اجتاه --33 األفراد نحو االبتعاد عن اآلخ

سالبة هلم ، ويكون ذلك باالبتعاد عن األشخاص الذين  سية االنفعالية ال سالبة هلم ، ويكون ذلك باالبتعاد عن األشخاص الذين أجل تفادي احلسا سية االنفعالية ال أجل تفادي احلسا

 ((Feldman & Leticia,2005,p639يملرون بأوضاا سيئة أو صعبة )يملرون بأوضاا سيئة أو صعبة )

 --Cognitive Theoryالنظرية املعرفية النظرية املعرفية 

سية االنفعاليرى أصلللحاب النظرية املعرفية أن احلسلللاسلللية االنفعال سا صحاب النظرية املعرفية أن احل ية تتكون من معلومات معقدة كثرية ية تتكون من معلومات معقدة كثرية يرى أ

 تتضمن ما ييتتضمن ما يي

ضاء املعلومات  املتعلقة باألحداث البيئية التي تصللللل إىل النخاا املخي عن طريق أعضللللاء   --11 صل إىل النخاا املخي عن طريق أع املعلومات  املتعلقة باألحداث البيئية التي ت

 احلس. احلس. 

 . . اجلديدةاجلديدة  األحداثاألحداث  وتفسريوتفسري  تقديرتقدير  يفيف  هباهبا  االستعانةاالستعانة  يتميتم  التيالتي  الدماغالدماغ  يفيف  املخزنةاملخزنة  املعلوماتاملعلومات  ––22

االنشطة العصبية سواء كانت يف اجلهاز العصبي الطريف أو اجلهاز العصبي املستقل التي االنشطة العصبية سواء كانت يف اجلهاز العصبي الطريف أو اجلهاز العصبي املستقل التي   --33

 تستقبل وتدرك حدوث التغريات الفسيولوجية والعضلية. تستقبل وتدرك حدوث التغريات الفسيولوجية والعضلية. 

شاط املعريف لدى ووفقا هلذه النظرية فان مسلللتوى احلسلللاسلللية االنفعالية حيدد  بناءا عىل النشلللاط املعريف لدى  سية االنفعالية حيدد  بناءا عىل الن سا ستوى احل ووفقا هلذه النظرية فان م

الفرد الناتج من املوقف البيئي الذي حتدث فيه التغريات الفسيولوجية والعضلية ،وعليه فان الفرد الناتج من املوقف البيئي الذي حتدث فيه التغريات الفسيولوجية والعضلية ،وعليه فان 
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عال  ناتج عن تفسلللريه للموقف املثري لالنف ية  عال ية االنف باحلسللللاسللل عال شلللعور الشلللخا  سريه للموقف املثري لالنف ناتج عن تف ية  عال ية االنف س سا باحل شخا  شعور ال

 ((162،ص،ص1999)راج ،)راج ،

 ثانيا :اليقظة الذهنية :ثانيا :اليقظة الذهنية :

 مكونات اليقظة الذهنية :مكونات اليقظة الذهنية :

تعددت آراء العلامء يف حتديد مكونات اليقظة الذهنية وعددها وفقا لتوجهاهتم النظرية حول تعددت آراء العلامء يف حتديد مكونات اليقظة الذهنية وعددها وفقا لتوجهاهتم النظرية حول 

ستن وفريدمان  املفهو  فمنهم من حددها بأربعة مكونات كام أشللار :شللبريو وكارلسللون واسللتن وفريدمان   سون وا شبريو وكارل شار : املفهو  فمنهم من حددها بأربعة مكونات كام أ

Shapiro , Carlson, Astin, Freedman 2006  :هي:هي 

 نظيم الذات، وإدارة الذات، وتوضي  القيم، واالكتشاف.نظيم الذات، وإدارة الذات، وتوضي  القيم، واالكتشاف.تت  

شار كبات زينومنهم من حددها بثالثة مكونات كام أشلللار كبات زين صد هي: القصلللد     Kabat- Zinn1990ومنهم من حددها بثالثة مكونات كام أ هي: الق

 واالنتباه واالجتاه ، وقد صاغ عىل وفق ذلك نموذجا مهام لليقظة الذهنية كام يف االيت: واالنتباه واالجتاه ، وقد صاغ عىل وفق ذلك نموذجا مهام لليقظة الذهنية كام يف االيت: 

 لليقظة الذ هنيةلليقظة الذ هنية  Kabat Zinn,1990نموذج كبات زين  نموذج كبات زين  

سالفة الذكر والتي  يعدها حقائق ضللع هذا النموذج  اسللتنادا اىل مكونات اليقظة الذهنية سللالفة الذكر والتي  يعدها حقائق وو ستنادا اىل مكونات اليقظة الذهنية  ضع هذا النموذج  ا

ضا يف عملية واحدة حتدث يف وقت واحد، وال يوجد بينها مهمة  ومتداخلة مع بعضلللها بعضلللا يف عملية واحدة حتدث يف وقت واحد، وال يوجد بينها  ضها بع مهمة  ومتداخلة مع بع

 انفصال عن بعض وهي عىل النحوااليت :انفصال عن بعض وهي عىل النحوااليت :

صد: هو العملية االوىل التي متهد الطريق ملا هو  كن ويذكر االقصللد: هو العملية االوىل التي متهد الطريق ملا هو  كن ويذكر ا--11 سها لشللخا ملاذا يامرسللها الق شخا ملاذا يامر ل

لدى الفرد إىل  ية القصللللد  هذه املرحلة يف كوهنا تعمل عىل حتويل عمل لدى الفرد إىل أوال، وتظهر أمهية  صد  ية الق هذه املرحلة يف كوهنا تعمل عىل حتويل عمل أوال، وتظهر أمهية 

 سلسلة متصلة من التنظيم الذايت إىل االستكشاف . سلسلة متصلة من التنظيم الذايت إىل االستكشاف . 

االنتباه : ويشري إىل االحتفاظ باالنتباه الذي يتضمن مالحظة العمليات التي حتصل لدى االنتباه : ويشري إىل االحتفاظ باالنتباه الذي يتضمن مالحظة العمليات التي حتصل لدى --22

شياء ربات اجارجية والداخلية كذلك فان التنظيم الذايت لألشللياء الفرد بني حلظة وأخرى ويف اجالفرد بني حلظة وأخرى ويف اج ربات اجارجية والداخلية كذلك فان التنظيم الذايت لأل

 ، يكون بمثابة املنبئ بالنتائج يف تطوير وتنمية املهارات الثالث معا وتنميتها.، يكون بمثابة املنبئ بالنتائج يف تطوير وتنمية املهارات الثالث معا وتنميتها.

شكل االجتاه :ويشلللري االجتاه إىل نوعية اليقظة الذهنية التي تعكس توجيه اجربة التي تتشلللكل --33   شري االجتاه إىل نوعية اليقظة الذهنية التي تعكس توجيه اجربة التي تت االجتاه :وي

 من التقبل والفضول .من التقبل والفضول .

 ::للللتتمثل بتتمثل ب    Miller,2011حددها بمكونني كام أشار ميلر حددها بمكونني كام أشار ميلر ومن الباحثني  من ومن الباحثني  من   

 املكون األول : حالة الوعي كام هي يف اللحظة احلالية مع الشعور اهلادف أي الرتكيز املوجه.املكون األول : حالة الوعي كام هي يف اللحظة احلالية مع الشعور اهلادف أي الرتكيز املوجه.
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سري هذا املكون املعريف عىل انه املكون الثاين: فيتمثل باملعاجلات املعرفية لليقظة الذهنية، وتفسللري هذا املكون املعريف عىل انه  املكون الثاين: فيتمثل باملعاجلات املعرفية لليقظة الذهنية، وتف

 ار األحكا  التقييمية عىل املنبهات كام هي يف الوقت احلارض.ار األحكا  التقييمية عىل املنبهات كام هي يف الوقت احلارض.املالحظة املحايدة دون إصداملالحظة املحايدة دون إصد

 Langer Theory Of Mindfulnessنظرية النجر .. نظرية النجر .. 

 مكونات اليقظة الذهنية بأربعة مكونات هي : مكونات اليقظة الذهنية بأربعة مكونات هي :   Langerحددت النجر  حددت النجر  

 البحث عن جديد ، واالرتباط ، و تقديم اجلديد ، واملرونة.. البحث عن جديد ، واالرتباط ، و تقديم اجلديد ، واملرونة.. 

ضمن املكونان االوالن ) البحث عن وتضلللمن املكونان االوالن ) البحث عن  شارات عن توجهات الفرد جديد، واالرتباط( إشلللارات عن توجهات الفرد وت جديد، واالرتباط( إ

ستطالا البيئة..  اما املكونان األخريان،)تقديم اجلديد، نحو البيئة وامليل نحو االنفتاح واسلللتطالا البيئة..  اما املكونان األخريان،)تقديم اجلديد،  نحو البيئة وامليل نحو االنفتاح وا

 واملرونة( فيشريان إىل عمليتي التفاعل والتعاون اللتني يقو  هبام الفرد يف احتكاكه بالبيئة..واملرونة( فيشريان إىل عمليتي التفاعل والتعاون اللتني يقو  هبام الفرد يف احتكاكه بالبيئة..

درة عىل خلق فئات جديدة، واستقبال معلومات درة عىل خلق فئات جديدة، واستقبال معلومات : ان اليقظة الذهنية تعني الق: ان اليقظة الذهنية تعني القLangerوترى وترى 

سياق ، والتأكيد عىل عملية جديدة، واالنفتاح عىل وجهات نظر بتلفة، والسللليطرة عىل السلللياق ، والتأكيد عىل عملية  سيطرة عىل ال جديدة، واالنفتاح عىل وجهات نظر بتلفة، وال

سة. النتيجة بمعنى ان اليقظة الذهنية هي القدرة عىل النظر يف األشللياء بطرق جديدة ومدروسللة.  شياء بطرق جديدة ومدرو النتيجة بمعنى ان اليقظة الذهنية هي القدرة عىل النظر يف األ

،  ا يؤدي إىل ردود تلقائية قد تعمل ،  ا يؤدي إىل ردود تلقائية قد تعمل بمشاعر ناجتة من ميلنا لعرض عاملنا بطريقة ال جدال فيهبمشاعر ناجتة من ميلنا لعرض عاملنا بطريقة ال جدال فيه

((..وتفرتض هذه النظرية إن ((..وتفرتض هذه النظرية إن Langer,1989,p88عىل جعلنا قادرين عىل اختاذ خيارات... عىل جعلنا قادرين عىل اختاذ خيارات... 

سابقة ألواهنا ، فقد مجيع القابليات حمدودة تكون نتيجة لتقبل غري واا لإلبداعات املعرفية السللابقة ألواهنا ، فقد  مجيع القابليات حمدودة تكون نتيجة لتقبل غري واا لإلبداعات املعرفية ال

سني الذاكرة بعيدة نا حتسلللني الذاكرة بعيدة انه بإمكانانه بإمكان    Langer, & Beck, 1979أظهرت نتائج لنجر وبيك أظهرت نتائج لنجر وبيك  نا حت

قدارا من املعلومات  ية وذلك يكون م ياق ملدى من خالل املتغريات السللل ملدى وقصلللرية ا قدارا من املعلومات ا ية وذلك يكون م سياق ملدى من خالل املتغريات ال صرية ا ملدى وق ا

شعورية.. وقد تتقد  اليقظة العقلية لدى الفرد املتطرف فكريا ، فهو ال للمعاجلة بصلللورة شلللعورية.. وقد تتقد  اليقظة العقلية لدى الفرد املتطرف فكريا ، فهو ال  صورة  للمعاجلة ب

قلية او انه قلية او انه يمتلك القدرة عىل تقبل اآلخر بمعتقداته وأفكاره ،  ا يؤدي اىل ضعف قدراته العيمتلك القدرة عىل تقبل اآلخر بمعتقداته وأفكاره ،  ا يؤدي اىل ضعف قدراته الع

سمى بالتطرف الفكري او االنغالق  سمى بالتطرف الفكري او االنغالق ال يتمكن من النظر اىل ما حوله بنظرة إبداعية وهذا ما ي ال يتمكن من النظر اىل ما حوله بنظرة إبداعية وهذا ما ي

ية  من املتغريات التي يعول Langer, & Beck, 1979,p64املعريف)املعريف) لذهن ظة ا عد اليق ية  من املتغريات التي يعول (  وت لذهن ظة ا عد اليق (  وت

سة التأمل ، وهي نافعة جدا ، اعليها بنطاق واسللع لغرس املهارات العقلية  من خالل  ارسللة التأمل ، وهي نافعة جدا ، ا سع لغرس املهارات العقلية  من خالل  ار ذ ذ عليها بنطاق وا

استخدمت عالجا لكثري من )االضطرابات السلوكية والنفسية، كاإلجهاد ،اهللع، االكتئاب استخدمت عالجا لكثري من )االضطرابات السلوكية والنفسية، كاإلجهاد ،اهللع، االكتئاب 

صورة بتلفة وفعالة ، والسللللوك االنتحاري ( فهي حالة من الوعي االدراكي الذي يتميز بصلللورة بتلفة وفعالة ،  سلوك االنتحاري ( فهي حالة من الوعي االدراكي الذي يتميز ب وال

سياق واملنظور كون الفرد املتأمل يكون ترتك الفرد منفتحا عىل اجلديد وحاسلللا لكل من السلللياق واملنظور كون الفرد املتأمل يكون  سا لكل من ال ترتك الفرد منفتحا عىل اجلديد وحا

ها لنخرين من حوله ، ومن ثم فهو قادرا عىل توجقادرا عىل توج قا في قة ال يكون منسللللا ته  بطري ها لنخرين من حوله ، ومن ثم فهو يه حيا قا في سا قة ال يكون من ته  بطري يه حيا
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سب، ألن يسللتخد  عقله ويسللاعد اآلخرين عىل االعتامد عىل ذواهتم وتوجيهها التوجيه املناسللب، ألن  ساعد اآلخرين عىل االعتامد عىل ذواهتم وتوجيهها التوجيه املنا ستخد  عقله وي ي

شعر بكل عواطفه وانفعاالته  سوف ي ستطيع مالحظة حمتويات العقل ومن ثم  شعر بكل عواطفه وانفعاالته الفرد اليقظ ي سوف ي ستطيع مالحظة حمتويات العقل ومن ثم  الفرد اليقظ ي

ىل التعرف عىل مشاعره والكيفية التي يشعر هبا سوف ىل التعرف عىل مشاعره والكيفية التي يشعر هبا سوف بشكل كامل وواض  ، وقدرة الفرد عبشكل كامل وواض  ، وقدرة الفرد ع

سلبية بحياته)تسلللاعده عىل جتاوز االمور السللللبية بحياته) ساعده عىل جتاوز االمور ال (  كام حددت النجر أبعاد (  كام حددت النجر أبعاد Langer,1992,p33ت

 --اليقظة الذهنية بأربعة أبعاد هي :اليقظة الذهنية بأربعة أبعاد هي :

: ويعني درجة تطوير الفرد لألفكار اجلديدة، : ويعني درجة تطوير الفرد لألفكار اجلديدة، Alertness to Distinctionالتمييز اليقظ التمييز اليقظ --11

 ظر لألشياء.ظر لألشياء.وطريقته يف النوطريقته يف الن

شاف الفرد للمثريات :  ويعني مدى اسللتكشللاف الفرد للمثريات   Opening to Livingاالنفتاح عىل اجلديد االنفتاح عىل اجلديد --  22 ستك :  ويعني مدى ا

 اجلديدة وانشغاله فيها .اجلديدة وانشغاله فيها .

شغال الفرد أو :  ويعني درجة انشلللغال الفرد أو   Orientation in the presentالتوجه نحو احلارض التوجه نحو احلارض   --33 :  ويعني درجة ان

 استغراقه يف أي موقف معني .استغراقه يف أي موقف معني .

عددة الوعي بوجهللات النظر املتعللددة --44 هات النظر املت :  ويعني :  ويعني   Awareness of Multiple Perspectivesالوعي بوج

نمللدى إملكللانليللة حتلمليللل امللوقلف ملن أكلثلر ملن ملنل م من  ثر  ك من أ قف  ملو يل ا م حت ية  ن كا م كل ظلور واحللد، وحتللديللد قليلمللة كللل مدى إ مة  ي ق يد  حتد حد، و ظور وا

 ( .( .Langer,2002, p84منظور)منظور)

 ::النظرياتالنظريات  مناقشةمناقشة

  وقدوقد  واحباطات،واحباطات،  رصاعاترصاعات  يتخللهايتخللها  قدقد  حرجهحرجه  انتقالانتقال  بفرتاتبفرتات  نموهنموه  مراحلمراحل  خاللخالل  الفردالفرد  يمريمر

سسوالتحسلللس  والتوجسوالتوجس  القلقالقلق  يلوهنايلوهنا صاخصلللوصلللا  املجهولاملجهول  منمن  واجوفواجوف  والتح صو صاً عصلللاً   نعي نعي   ونحنونحن  خ   ع

ستمراملسلللتمر  بالتغريبالتغري    يتميزيتميز رسيعالرسللليع  امل ئل  والتكنولوجيوالتكنولوجي  العلميالعلمي  والتقد والتقد   ال لذي  اهلائلاهلا لذيا   عنهعنه  يتمخضيتمخض  ا

  استمراراستمرار  بغيةبغية  البناءالبناء  والسلوكوالسلوك    احلكمةاحلكمة  منمن  كبرياً كبرياً   قدراً قدراً   يستدعييستدعي  ومشكالتومشكالت  وحاجاتوحاجات  مطالبمطالب

والنفوللل  التوافقالتوافق صحةالصلللحة  ومتا ومتا   النف سيةالنفسلللية  ال سلوكالسللللوك  كونكون......  النف سلبيالسللللبي  ال سيةواحلسلللاسلللية  ال سا   االنفعاليةاالنفعالية  واحل

سلبيةالسللللبية  الفردالفرد  وتقييامتوتقييامت شكليشلللكل  للواقعللواقع  ال صحابفأصلللحاب    املجتمعاملجتمع  وعىلوعىل  الفردالفرد  عىلعىل  عبئاعبئا  منهاممنهام  كلكل  ي   فأ

سية  نظرياتنظريات سيةاحلسا سيا  مقدمتهممقدمتهم  ويفويف    االنفعاليةاالنفعالية  احلسا سيالتي   Feldman & Leticia,2005  وفيلدمانوفيلدمان  لتي

لساسةاحللللللساسة  الشخصيةالشخصية  أنأن::  يرونيرون   األفراداألفراد  بميلبميل  يوصفيوصف: :   أحدمهاأحدمها  بعدينبعدين  ذاتذات  تكونتكون  انان  يمكنيمكن  احل

سالبةالسللللالبة  الفعلالفعل  لردةلردة ضبالغضللللب  عواطفعواطف  يفيف  تتمثلتتمثل  والتيوالتي  ال   احلاداحلاد  واالنتقادواالنتقاد  والعدوانيةوالعدوانية  واليأسواليأس  الغ

ليفلللللي  معينةمعينة  ملواقفملواقف  التعرضالتعرض  ،عند،عند لةالبيئلللللة  ف لةاملحيطلللللة  البيئ سية  وضغوطاهتاوضغوطاهتا  املحيط سيةالنف ضوج  عد عد   معمع  النف ضوجن   ن
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عايل عايلانف ثل  وآخروآخر.. .. انف ثلبتم يل  بتم يلبامل عاطفي  بامل عاطفيال قدرة  إبرازإبراز  معمع  اآلخريناآلخرين  معمع  عالقاتعالقات  لتكوينلتكوين  ال قدرةامل   عىلعىل  امل

لخاص  أولئكأولئك  وبخاصةوبخاصة  معهامعها  التعاطفالتعاطف  وإبداءوإبداء  وتفهمهاوتفهمها  آلخرينآلخريناا  عواطفعواطف  عىلعىل  التعرفالتعرف لخاصاألش   األش

لذينالللللذين   لعمليةلعملية  الرئيسالرئيس  املكوناملكون  هوهو  العاطفيالعاطفي  االستحساناالستحسان  انان  مؤكدينمؤكدين  صعبة،صعبة،  أوضاعاأوضاعا  يعانونيعانون  ال

لشعوراللللللشعور   للحساسيةللحساسية  الثالثالثالث  البعدالبعد  أضيفأضيف  ثمثم……واالجتامعيواالجتامعي  الشخصالشخص  والنجاحوالنجاح  بالسعادةبالسعادة  ال

سميتسلم  اجتاهااجتاها  االفراداالفراد  وتبنيوتبني  العاطفيالعاطفي  باالبتعادباالبتعاد  يتمثليتمثل  الذيالذي لريناآلخلللللرين  عنعن  باالبتعادباالبتعاد  يت   أجلأجل  منمن  اآلخ

سيةاحلسلللاسلللية  تفاديتفادي سا سالبةالسلللالبة  االنفعاليةاالنفعالية  احل شكليشلللكل  عملياعمليا  وهووهو  ،،  هلمهلم  ال   وجهةوجهة  منمن  الواقعالواقع  منمن  هروباهروبا  ي

 ....نظرهمنظرهم

صحابأصللحاب  يرىيرى  فيامفيام   سيةاحلسللاسللية  أنأن: :   Cognitive Theory  املعرفيةاملعرفية  النظريةالنظرية  أ سا   تتكونتتكون  االنفعاليةاالنفعالية  احل

ضمنتتضلللمن  كثريةكثرية  معقدةمعقدة  معلوماتمعلومات  منمن صلتصللللل  التيالتي  البيئيةالبيئية  باألحداثباألحداث  املتعلقةاملتعلقة    املعلوماتاملعلومات  تت   إىلإىل  ت

ضاءأعضللاء  طريقطريق  عنعن  املخياملخي  النخااالنخاا ستعانةاالسللتعانة  يتميتم  التيالتي  الدماغالدماغ  يفيف  املخزنةاملخزنة  واملعلوماتواملعلومات  احلساحلس  أع   هباهبا  اال

سريوتفسلللري  تقديرتقدير  يفيف شطةواالنشلللطة  اجلديدةاجلديدة  األحداثاألحداث  وتف صبيةالعصلللبية  واالن صبيالعصلللبي  اجلهازاجلهاز  يفيف  كانتكانت  سواءسلللواء  الع   الع

صبيالعصلللبي  اجلهازاجلهاز  أوأو  الطريفالطريف ستقلاملسلللتقل  الع ستقبلتسلللتقبل  التيالتي  امل سيولوجيةالفسللليولوجية  التغرياتالتغريات  حدوثحدوث  وتدركوتدرك  ت   الف

ضليةوالعضلللية ستوىمسللتوى  فانفان  النظريةالنظرية  هلذههلذه  ووفقاووفقا.. .. والع سيةاحلسللاسللية  م سا شاطالنشللاط  عىلعىل  حيدد بناءاحيدد بناءا  االنفعاليةاالنفعالية  احل   الن

ناتجالنللاتج  الفردالفرد  لدىلللدى  املعريفاملعريف لذيالللذي  البيئيالبيئي  املوقفاملوقف  منمن  ال يهفيلله  حتدثحتللدث  ا يةالفسللليولوجيللة  التغرياتالتغريات  ف سيولوج   الف

   والعضلية.والعضلية.

ستخلاونسلللتخلا سيالتيسللليا  العاملانالعاملان  انان  ذلكذلك  منمن  ون شكلبشلللكل  يركزانيركزان  Feldman & Leticia  وفيلدمانوفيلدمان  لتي   ب

ساسأسللاس شكلبشللكل  الفردالفرد  فيافيا  حيياحييا  التيالتي  البيئةالبيئة  عىلعىل  أ سيةاحلسللاسللية  وانوان  خاصخاص  ب سا صيلحتصلليل  هيهي  االنفعاليةاالنفعالية  احل   حت

صلحاصللل سبومكتسللب  حا ضافةباإلضللافة  انان  املعرفيوناملعرفيون  جيدجيد  حنيحني  يفيف  ،،البيئةالبيئة  منمن  ومكت   هناكهناك  فانفان  البيئةالبيئة  عواملعوامل  اىلاىل  باإل

سام  دورادورا سامحا ستقل  العصبيالعصبي  اجلهازاجلهاز  أوأو  الطريفالطريف  العصبيالعصبي  اجلهازاجلهاز  وحتديداوحتديدا  العصبيالعصبي  للجهازللجهاز  حا ستقلامل   يفيف  امل

 ....والعضليةوالعضلية  الفسيولوجيةالفسيولوجية  التغرياتالتغريات  حدوثحدوث  وتبنيوتبني  وادراكوادراك  استقبالاستقبال

  الذكرالذكر  آنفةآنفة  للمشكالتللمشكالت  حالحال  وجدتوجدت  اهنااهنا  نجدنجد  ،،الذهنيةالذهنية  باليقظةباليقظة  املتصلةاملتصلة  بالنظرياتبالنظريات  يتعلقيتعلق  وباموبام

  فئاتفئات  خلقخلق  عىلعىل  القدرةالقدرة  تعنيتعني  الذهنيةالذهنية  اليقظةاليقظة  انان  يفيف  Langer  النجرالنجر  وجتاربوجتارب  نظريةنظرية  خاللخالل  منمن

ستقبالواسلللتقبال  جديدة،جديدة، سيطرةوالسللليطرة  بتلفة،بتلفة،  نظرنظر  وجهاتوجهات  عىلعىل  واالنفتاحواالنفتاح  جديدة،جديدة،  معلوماتمعلومات  وا   عىلعىل  وال

  ومدروسةومدروسة  جديدةجديدة  بطرقبطرق  األشياءاألشياء  يفيف  النظرالنظر  عىلعىل  القدرةالقدرة  هيهي  الذهنيةالذهنية  اليقظةاليقظة  انان  بمعنىبمعنى  ،،  السياقالسياق

شاعربمشلللاعر   تلقائيةتلقائية  ردودردود  إىلإىل  يؤدييؤدي   ا ا  فيه،فيه،  جدالجدال  الال  اجيابيةاجيابية  بطريقةبطريقة  عاملناعاملنا  لعرضلعرض  ميلناميلنا  منمن  ناجتةناجتة  بم
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ضلخيارات أفضلللل  اختاذاختاذ  عىلعىل  قادرينقادرين  جعلناجعلنا  عىلعىل  تعملتعمل  قدقد ستطيعيسلللتطيع  اليقظاليقظ  الفردالفرد  ألنألن  ،،خيارات أف   مالحظةمالحظة  ي

  وقدرهوقدره  ،،  وواض وواض   كاملكامل  بشكلبشكل  وانفعاالتهوانفعاالته  عواطفهعواطفه  بكلبكل  يشعريشعر  سوفسوف  ثمثم  ومنومن  العقلالعقل  حمتوياتحمتويات

شاعرهمشللاعره  عىلعىل  التعرفالتعرف  عىلعىل شعريشللعر  التيالتي  والكيفيةوالكيفية  م ساعدهتسللاعده  سوفسللوف    والتيوالتي  هباهبا  ي   االموراالمور  جتاوزجتاوز  عىلعىل  ت

 ..  بحياتهبحياته  السلبيةالسلبية

 ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة  

 احلساسية االنفعالية:احلساسية االنفعالية:دراسات يف دراسات يف   --أأ

   Barbieri, 2020  دراسةدراسة

شعرونيشلللعرون  الذينالذين  االفراداالفراد  تقييامتتقييامت  ودقةودقة  مدىمدى  عىلعىل  التعرفالتعرف  وهدفت اىلوهدفت اىل صحتهملصلللحتهم  بالرفضبالرفض  ي   ل

  أعامرهمأعامرهم  متوسطمتوسط  يرتاوحيرتاوح  اجلامعةاجلامعة    طلبةطلبة  منمن( ( 100))  منمن  مؤلفةمؤلفة  البحثالبحث  عينةعينة  وكانتوكانت. . االنفعاليةاالنفعالية

سةالدراسلة  نتائجنتائج  وأظهرتوأظهرت.. .. سنةسلنة( ( 19-57))  منمن سلبيالسللبي  التقييمالتقييم  منمن  اجوفاجوف  انان  الدرا   عامالعامال  يكونيكون  قدقد  ال

تأثري  منمن  للحاميةللحامية تأثريال سلبيالسللللبي  ال سوءلسلللوء  ال ية  االنفعايلاالنفعايل  التنظيمالتنظيم  ل سيةواحلسللللاسللل سا ية  واحل يةاالنفعال الفرد الفرد   لدىلدى  االنفعال

((Barbieri, 2020,p66 .).) 

  2020 حليم حليم   دراسةدراسة

سةالدراسلللة  وهدفتوهدفت سيةاحلسلللاسلللية  معرفةمعرفة  اىلاىل  الدرا سا   باملهاراتباملهارات  وعالقتهاوعالقتها  اجلامعةاجلامعة  طلبةطلبة  لدىلدى  االنفعاليةاالنفعالية  احل

يةاالجتامعيللة كاديمياالكللاديمي  والتلكؤوالتلكؤ  االجتامع نةعينللة  عىلعىل  اال فةمؤلفللة  عي لبطللالللب( ( 689))  منمن  مؤل بةوطللالبللة  طا طال سطمتوسلللط  و   متو

صائيااحصللائيا  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  عد عد   انان  النتائجالنتائج  أظهرتأظهرت  ،،  سنةسللنة( ( 19أعامرهم)أعامرهم) سطمتوسللط  بنيبني  اح   متو

سيةاحلسلللاسلللية  يفيف  واالناثواالناث  الذكورالذكور  درجاتدرجات سا سيةواحلسلللاسلللية  الفردية،الفردية،  االنفعاليةاالنفعالية  احل سا   املوجبةاملوجبة  االنفعاليةاالنفعالية  واحل

سيةللحسلللاسلللية  الكليةالكلية  الدرجةالدرجة  ويفويف  ،،( (   االخريناالخرين  جتاهجتاه  لألقرانلألقران سا   فروقفروق  توجدتوجد  حنيحني  ،يف،يف  ليةليةاالنفعااالنفعا  للح

  داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  وعد وعد ( ( العاطفيالعاطفي  االبتعاداالبتعاد))  بعدبعد  يفيف  واالناثواالناث  الذكورالذكور  بنيبني  داللةداللة  ذاتذات

صائيااحصللللائيا سيةالدراسلللية  للفرقةللفرقة  وفقاوفقا  اح ،ص ،ص   2020  ،،  )حليم)حليم  ((  الرابعةالرابعة  ،،  الثالثةالثالثة  ،،  ،الثانية،الثانية  االوىلاالوىل))  الدرا

267.).) 

   2018دراسة: عبد اهلل ،دراسة: عبد اهلل ،

سية االنفعالية بالتلكؤ االكاديمي لدى طلبة هدفت الدراسللة اىل الكشللف عن عالقة احلسللاسللية االنفعالية بالتلكؤ االكاديمي لدى طلبة    سا شف عن عالقة احل سة اىل الك هدفت الدرا

لية اجلامعة وتوصل البحث اىل أن طلبة كلية الرتبية فلللي جامعلللة واسلللط يتصلللفون باحلساسلللية  لفون باحلساس لط يتص لة واس لي جامع اجلامعة وتوصل البحث اىل أن طلبة كلية الرتبية ف
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لني االنفعالية. وأن احلسللاسللية االنفعالية ال تتأثر بمتغري النوا . وأنه ليسللت هناك عالقة بللللللني  ست هناك عالقة ب سية االنفعالية ال تتأثر بمتغري النوا . وأنه لي سا االنفعالية. وأن احل

 (.(.744،ص،ص2018االنفعالية والتلكؤ األكاديمي )عبداهلل ،االنفعالية والتلكؤ األكاديمي )عبداهلل ،  احلساسليةاحلساسلية

 ((Coifman& Bonanno,2009دراسة كوفيامن و بونانو )دراسة كوفيامن و بونانو )

وهدفت الدراسة اىل معرفة تأثري حمتوى متغري احلساسية االنفعالية عىل التكيف والتوافق مع وهدفت الدراسة اىل معرفة تأثري حمتوى متغري احلساسية االنفعالية عىل التكيف والتوافق مع 

فة من )اآلخرين عىل عينللة من املراهقني مؤلفللة من ) نة من املراهقني مؤل لذكور و)( من الللذكور و)145اآلخرين عىل عي ناث ( من اإلنللاث 220( من ا ( من اإل

سية االنفعالية تبعا ملتغري وأوضللحت النتائج ان هناك فروق ذات داللة احصللائية يف احلسللاسللية االنفعالية تبعا ملتغري  سا صائية يف احل ضحت النتائج ان هناك فروق ذات داللة اح وأو

 (.(.Coifman& Bonanno,2009,p175اجلنس )ذكور/اناث( ولصال  االناث )اجلنس )ذكور/اناث( ولصال  االناث )

 2005 (Leticia & Feldmanدراسة ليتيسا وفيلدمان) دراسة ليتيسا وفيلدمان) 

لني جممهدفت الدراسة إىل دراسة االختالفات يف احلساسية االنفعاليلللللة بلللللني جمم لة ب لر لللللوعتني غيلللللر هدفت الدراسة إىل دراسة االختالفات يف احلساسية االنفعالي لوعتني غي

لاس متامثلتني ثقافيا أحدامها انجليزية واألخرى فنزويلية، أفراد العينة قلللللاموا بتعبئلللللة مقيلللللاس  لة مقي لاموا بتعبئ متامثلتني ثقافيا أحدامها انجليزية واألخرى فنزويلية، أفراد العينة ق

سلوب حتليل العوامل للوصول إللللللى  ستخد  ا سية االنفعالية ، ومن ثم ا لى خلللللاص باحلسا سلوب حتليل العوامل للوصول إل ستخد  ا سية االنفعالية ، ومن ثم ا لاص باحلسا خ

سواء موجبة أو النتائج .وقد أظهرت نتائج الدراسللة أن االنجليز لدهيم حسللاسللية انفعالية سللواء موجبة أو  سية انفعالية  سا سة أن االنجليز لدهيم ح النتائج .وقد أظهرت نتائج الدرا

لسللل لن نظرائهم الفنزويليني ؛ ويعزي الباحثون هذه االختالفات الختالف البيئة البة أكثلللر ملللن نظرائهم الفنزويليني ؛ ويعزي الباحثون هذه االختالفات الختالف البيئة س لر م البة أكث

 ( ( Leticia& Feldman,2005,pp639-644الثقافية للمجموعتني . )الثقافية للمجموعتني . )

 دراسات يف اليقظة الذهنية:دراسات يف اليقظة الذهنية:  --ب ب 

 ((2017دراسة اهلاشم  )دراسة اهلاشم  )

سة اىل معرفة درجة توافر اليقظة الذهنية و عالقتها بدرجة  هدفت الدراسللللة اىل معرفة درجة توافر اليقظة الذهنية و عالقتها بدرجة   سلوك ارسللللة سللللوك هدفت الدرا سة  ار

نة تكونت من  نة تكونت من املواطنة التنظيمية للمعلمني، عىل عي معلام و معلمة)من حمافظة عامن(. معلام و معلمة)من حمافظة عامن(.   313املواطنة التنظيمية للمعلمني، عىل عي

أشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة اليقظة الذهنية لدى أفراد العينة كانت متوسطة، وعد  و أشارت نتائج الدراسة إىل أن درجة اليقظة الذهنية لدى أفراد العينة كانت متوسطة، وعد  و 

شم جود فروق بني متوسلللطات درجات أفراد العينة يف اليقظة الذ هنية تعزى للجنس) اهلاشلللم  سطات درجات أفراد العينة يف اليقظة الذ هنية تعزى للجنس) اهلا جود فروق بني متو

 (.(.22،ص،ص2017،،

 ((Hon,   2013دراسة هون)دراسة هون)

وهدفت الدراسة اىل تقييم برنامج اليقظة العقلية والتأمل ومتارين التنفس واألكل، باإلضافة وهدفت الدراسة اىل تقييم برنامج اليقظة العقلية والتأمل ومتارين التنفس واألكل، باإلضافة 

( ( 25اىل دراسة أثر كل من: اجلنس والعمر واملستوى األكاديمي عىل عينة من الطلبة قوامها )اىل دراسة أثر كل من: اجلنس والعمر واملستوى األكاديمي عىل عينة من الطلبة قوامها )
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عد  وجود فروق يف مسلللتوى ا تائج  بة ،وأظهرت الن طال لب و ستوى اطا عد  وجود فروق يف م تائج  بة ،وأظهرت الن طال لب و ية ، تعزى طا ظة العقل ية ، تعزى ليق ظة العقل ليق

 (.(.Hon,   2013,p77ملتغريات الدراسة )ملتغريات الدراسة )

   Napora 2013دراسة نابورا دراسة نابورا 

وهدفت الدراسة للكشف عن العالقة االجيابية بني اليقظة العقلية واجلانب املعريف واملستوى وهدفت الدراسة للكشف عن العالقة االجيابية بني اليقظة العقلية واجلانب املعريف واملستوى 

نة مكونة من  لدى عي نة مكونة من االكاديمي  لدى عي تائج إىل عد  73%ذكور و  %ذكور و    27االكاديمي  ناث كام أوضلللحت الن تائج إىل عد  % إ ضحت الن ناث كام أو % إ

 (.(.Napora, 2013,p15داللة تعزى ملتغري اجلنس والعمر )داللة تعزى ملتغري اجلنس والعمر )  وجود فروق ذاتوجود فروق ذات

 2012دراسة الزبيدي دراسة الزبيدي 

و واليقظة الذهنية، لدى عينة بلغت هدفت اىل الكشلللف عن العالقة بني االسلللتقرار النفوللل واليقظة الذهنية، لدى عينة بلغت  ستقرار النف شف عن العالقة بني اال هدفت اىل الك

ياىل 600)) ظة د حماف مد ارس  ية من الفرعني األديب والعلمي يف  بة املرحلة االعداد ياىل ( من طل ظة د حماف مد ارس  ية من الفرعني األديب والعلمي يف  بة املرحلة االعداد ( من طل

راسة إىل وجود مستوى مرتفع من اليقظة الذهنية لدى أفراد عينة راسة إىل وجود مستوى مرتفع من اليقظة الذهنية لدى أفراد عينة بالعراق. أشارت نتائج الد بالعراق. أشارت نتائج الد 

صال  الدراسللة، ووجود فروق دالة إحصللائيا يف مسللتوى اليقظة الذهنية تعزى للجنس ولصللال   ستوى اليقظة الذهنية تعزى للجنس ول صائيا يف م سة، ووجود فروق دالة إح الدرا

صائيا تعزى للتفاعل بني اجلنس والتخصا )الزبيدي اإلناث، وعد  وجود فروق دالة إحصللائيا تعزى للتفاعل بني اجلنس والتخصللا )الزبيدي  اإلناث، وعد  وجود فروق دالة إح

 (.(.13،ص،ص2012،،

   Gallego & Franco 2011دارسة فرانكو و كاليكو:دارسة فرانكو و كاليكو:

Exploring The Effects Of Mindfulness Program For Students Of Secondary                           
أجريت الدراسة يف اسبانيا وهدفت إىل الكشف عن أثر اليقظة العقلية عىل األداء األكاديمي أجريت الدراسة يف اسبانيا وهدفت إىل الكشف عن أثر اليقظة العقلية عىل األداء األكاديمي 

سة الثانوية العليا )و القلق و مفهو  الذات و طبقت الدارسللللة عىل طلبة املدرسللللة الثانوية العليا ) سة عىل طلبة املدر ور ور ( ذك( ذك32و القلق و مفهو  الذات و طبقت الدار

لم برنامج تدريبي بمجموعتني جتريبية و ضابطة و ( اناث ،استخدمت الدارسة تصميللللم برنامج تدريبي بمجموعتني جتريبية و ضابطة و 29و)و) ( اناث ،استخدمت الدارسة تصمي

ستغرق تطبيق برنامج التأمل و تدريب اليقظة بقياس قبي وبعدي واسلللتغرق تطبيق برنامج التأمل و تدريب اليقظة  سابيع و كانت أسللللابيع و كانت 1111بقياس قبي وبعدي وا أ

سنا دال يف األداء األكاديمي كام اجللسللة تسللتغرق سللاعة ونصللف. وقد أظهرت النتائج حتسللنا دال يف األداء األكاديمي كام  صف. وقد أظهرت النتائج حت ساعة ون ستغرق  سة ت اجلل

ية ال عال تائج ف تت الن ية الأثب عال تائج ف تت الن ية أثب ية يف الشلللخصللل نب االجياب ية بعض اجلوا ية يف تنم ظة العقل ية يق ص شخ ية يف ال نب االجياب ية بعض اجلوا ية يف تنم ظة العقل يق

 ( .( .  52،ص،ص2018)الطوطو,)الطوطو,

 ( ( Mendelson  et  al.,  2010دراسة مندلسون وآخرون )دراسة مندلسون وآخرون )

شف عن فاعلية التدخل الذهني  واليقظة الذهنية يف زيادة انتباه وهدفت الدراسلللة اىل الكشلللف عن فاعلية التدخل الذهني  واليقظة الذهنية يف زيادة انتباه  سة اىل الك وهدفت الدرا

سلبية ، وأجريت عىل عينة مالفرد ومعاجلة املشللللاعر السللللبية ، وأجريت عىل عينة م شاعر ال ( ( 59ن طلبة اجلامعات مكونه من )ن طلبة اجلامعات مكونه من )الفرد ومعاجلة امل
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شاكل ( ذكور وكشلللفت عن الدور الفاعل لربنامج  اليقظة العقلية يف حل املشللللاكل 38اناث و)اناث و) شفت عن الدور الفاعل لربنامج  اليقظة العقلية يف حل امل ( ذكور وك

 ((.((.Mendelson  et  al.,  2010,p985السلوكية  والضعف االكاديمي بالنسبة للطلبة...    السلوكية  والضعف االكاديمي بالنسبة للطلبة...    

 ((Weinstein et al., 2009دراسة وينستون  وآخرون ) دراسة وينستون  وآخرون ) 

قدرة اليقظة العقلية يف معاجلة الضغوط ومستويات التوتر عىل عينة قدرة اليقظة العقلية يف معاجلة الضغوط ومستويات التوتر عىل عينة   وهدفت الدراسة ملعرفةوهدفت الدراسة ملعرفة

( اناث ، وأظهرت النتائج ارتفاا مستوى اليقظة الذهنية ،وعد  ( اناث ، وأظهرت النتائج ارتفاا مستوى اليقظة الذهنية ،وعد  76( ذكور و )( ذكور و )65مؤلفة من )مؤلفة من )

 (.(.Weinstein.et al.,2009,p374وجود فروق تعزى ملتغري اجلنس )وجود فروق تعزى ملتغري اجلنس )

   --::Research Methodologyمنهجية البحث منهجية البحث 

 حث: حث: أوالً: جمتمع البأوالً: جمتمع الب

عة النهرين  جام باحية يف  ية الصللل لدراسللللات االول بة ا تألف جمتمع البحث احلايل من طل عة النهرين ي جام صباحية يف  ية ال سات االول لدرا بة ا تألف جمتمع البحث احلايل من طل ي

سا  الداخلية السلللاكنون يف االقسلللا  الداخلية  ساكنون يف االق / /   2019للعا  الدرايسللعا  الدرايس( ( 2019يف الربع األخري من العا  )يف الربع األخري من العا  )ال

 طالب وطالبة. طالب وطالبة.   1530والبالغ عددهم والبالغ عددهم   2020

 ثانيًا: عينة البحث:ثانيًا: عينة البحث:  

سيطة ،وحرص الباحث أن تكون عينة  ثلة اختريت عينة البحث احلايل بطريقة عشللوائية بسلليطة ،وحرص الباحث أن تكون عينة  ثلة    شوائية ب اختريت عينة البحث احلايل بطريقة ع

صي  وقد بلغ حجمها)للمجتمع األصلللي  وقد بلغ حجمها) رشون طالب وطالبة من ثالثة كليات ( مائة وعرشلللون طالب وطالبة من ثالثة كليات 120للمجتمع األ ( مائة وع

 ( أناث. ( أناث. 59( ذكور و)( ذكور و)61هي اهلندسة واحلقوق والتقنيات االحيائية  بواقع)هي اهلندسة واحلقوق والتقنيات االحيائية  بواقع)

 البحث:البحث:  اتااتاددأأثالثا: ثالثا: 

، وتبني ، وتبني من قبل الباحثمن قبل الباحث  لبحث تم بناء مقياس ملتغري )احلساسية االنفعالية (لبحث تم بناء مقياس ملتغري )احلساسية االنفعالية (حتقيقا ألهداف احتقيقا ألهداف ا

مع احلرص عىل ان تتوفر هبام رشوط مع احلرص عىل ان تتوفر هبام رشوط ، ،   2012مقياس )اليقظة الذهنية( املعد من قبل  عبداهلل مقياس )اليقظة الذهنية( املعد من قبل  عبداهلل 

 بناء املقاييس العلمية من صدق وثبات وموضوعية وقدرة عىل التمييز.. وقد اتبعنا االيت :بناء املقاييس العلمية من صدق وثبات وموضوعية وقدرة عىل التمييز.. وقد اتبعنا االيت :

سيا و تعريف ل )احلسللللاسلللية االنفعالية( عىل وفق وجهة نظر لتيسللليا و   قا  الباحث بتحديدقا  الباحث بتحديد--11 سية االنفعالية( عىل وفق وجهة نظر لتي سا تعريف ل )احل

 ( للمتغري االول التي تبناها الباحث .( للمتغري االول التي تبناها الباحث .  Leticia & Feldman,2005فيلدمان )فيلدمان )

للمتغري الثاين للمتغري الثاين Langerحتديد تعريف  ل )اليقظة الذهنية( وعىل وفق وجهة نظر النجر   حتديد تعريف  ل )اليقظة الذهنية( وعىل وفق وجهة نظر النجر     --22

 التي تبناها الباحث .التي تبناها الباحث .

يات واال--33 يات واالاالطالا عىل النظر قة  بمتغريي البحث االطالا عىل النظر قة املتعل لدراسللللات السللللاب يات وا قة  بمتغريي البحث دب قة املتعل ساب سات ال لدرا يات وا دب

 ،والقواعد واالجراءات العلمية املتبعة . ،والقواعد واالجراءات العلمية املتبعة . 
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سية االنفعالية تألف من )صلللياغة وبناء مقياس للحسللللاسلللية االنفعالية تألف من )--44 سا صورته االولية , ( فقرة بصلللورته االولية , 30صياغة وبناء مقياس للح ( فقرة ب

 ( .( .1)ملحق/)ملحق/

بداهللتبني مقيللاس لليقظللة الللذهنيللة املعللد من قبللل عبللداهلل  --55 بل ع عد من ق ية امل لذهن ظة ا ياس لليق ند عىلاملسلللتنللد عىل  2012تبني مق ست ية )نظريللة   امل )نظر

 ..((2( موقفًا, )ملحق/( موقفًا, )ملحق/36( واملؤلف من )( واملؤلف من )Langerالنجرالنجر

 رابعا : صالحية الفقرات للمقياسني :رابعا : صالحية الفقرات للمقياسني :

تأكد من صلللالحية الفقرات لكل مقياس ينبغي التحقق من صللللدق االدوات ،  صدق االدوات ، لغرض ال صالحية الفقرات لكل مقياس ينبغي التحقق من  تأكد من  لغرض ال

بعرضها عىل جمموعة من اجرباء املختصني بتقويم صالحية الفقرات للتأكد من قياس السمة بعرضها عىل جمموعة من اجرباء املختصني بتقويم صالحية الفقرات للتأكد من قياس السمة 

( واستنادًا اىل ذلك عرضت فقرات املقياسان ( واستنادًا اىل ذلك عرضت فقرات املقياسان Ebel ,1972, p222التي وضعت من اجلها )التي وضعت من اجلها )

عة من اجرباء ) ية عىل جممو عة من اجرباء )بصللليغتهام االول ية عىل جممو صيغتهام االول ياس النفوللل 16ب و ( بتا يف علم النفس والق ياس النف ( بتا يف علم النفس والق

إلصدار حكمهم عىل مدى صالحية كل فقرة من فقرات املقياسان ، اذ تم استخراج النسبة إلصدار حكمهم عىل مدى صالحية كل فقرة من فقرات املقياسان ، اذ تم استخراج النسبة 

سبة املئوية لكل فقرة فتم اسللتبقاء الفقرات التي حصلللت عىل نسللبة  صلت عىل ن ستبقاء الفقرات التي ح شار اليها يف % فأكثر، واملشللار اليها يف 80املئوية لكل فقرة فتم ا % فأكثر، وامل

 البند السابق.البند السابق.

 خامسا :تصحيح املقياسان:خامسا :تصحيح املقياسان:  

سية االنفعالية  تألف من )مقياس احلسلاسلية االنفعالية  تألف من ) سا ( موقف وحددت بدائل االجابة بثالثة خيارات ( موقف وحددت بدائل االجابة بثالثة خيارات 30مقياس احل

قابلها سللللم درجات  سلم درجات : )ينطبق عي كثريا ، ينطبق عي بدرجة متوسلللطة، ال ينطبق عي ( ي قابلها  سطة، ال ينطبق عي ( ي : )ينطبق عي كثريا ، ينطبق عي بدرجة متو

 ((3,2,1وللفقرات السلبية )وللفقرات السلبية )( ( 1,2,3للفقرات االجيابية )للفقرات االجيابية )

ية املعد من قبل عبد اهلل لذهن ية املعد من قبل عبد اهللمقياس اليقظة ا لذهن باحث من)     2012مقياس اليقظة ا ناه ال لذي تب باحث من)ا ناه ال لذي تب ( موقف ( موقف 3232ا

سطة، وحددت بدائل االجابة باربعة خيارات: )ينطبق عي كثريا ، ينطبق عي بدرجة متوسلللطة،  وحددت بدائل االجابة باربعة خيارات: )ينطبق عي كثريا ، ينطبق عي بدرجة متو

سلم درجات للفقرات االجيابية )ينطبق عي بدرجة قليلة، الينطبق عي ( يقابلها سللللم درجات للفقرات االجيابية ) ( ( 1,2,3,4ينطبق عي بدرجة قليلة، الينطبق عي ( يقابلها 

سلبية )وللفقرات السلللبية ) ستناد ( ، اذ احتوى مقياس اليقظة الذهنية عىل اربعة أبعاد باالسللتناد 4,3,2,1وللفقرات ال ( ، اذ احتوى مقياس اليقظة الذهنية عىل اربعة أبعاد باال

 هي :هي :    Langerاىل نظرية النجر اىل نظرية النجر 

 : .: .Alertness to Distinctionالتمييز اليقظ التمييز اليقظ --

 : .: .  Opening to Livingاالنفتاح عىل اجلديد االنفتاح عىل اجلديد --  

 : .: .  Orientation in the presentالتوجه نحو احلارض التوجه نحو احلارض --  
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لنظر املتعللددة)-- عددة)الوعي بوجهللات ا لنظر املت هات ا  Langer,2002, p84) Awareness of Multipleالوعي بوج

Perspectives  .). :.). : 

 Indexes Validityسادسا : صالحية الفقرات مؤرشات الصدق سادسا : صالحية الفقرات مؤرشات الصدق 

الصدق هو خاصية سيكومرتية تكشف عن مدى تأدية املقياس للغرض الذي اعد من اجله الصدق هو خاصية سيكومرتية تكشف عن مدى تأدية املقياس للغرض الذي اعد من اجله 

صادق هو املقياس الذي حيقق النفسلللية، واملقياس الصللللادق هو املقياس الذي حيقق والتي جيب مراعاهتا يف بناء املقاييس والتي جيب مراعاهتا يف بناء املقاييس  سية، واملقياس ال النف

كل جيد) ها بشللل فة التي وضلللع من اجل شكل جيد)الوظي ها ب ضع من اجل فة التي و (، وقد (، وقد Stanly & Hopkins,1972,p101الوظي

صدق الظاهري أسلللتخرج للمقياسلللني احلاليان الصلللدق الظاهري  سني احلاليان ال ستخرج للمقيا ,اذ حتقق هذا النوا من ,اذ حتقق هذا النوا من     Face-Validityأ

 الصدق عندما عرضت فقرات كل مقياس عىل جمموعة من اجرباء واملختصني.الصدق عندما عرضت فقرات كل مقياس عىل جمموعة من اجرباء واملختصني.

 ::    Statistical analysisسابعا :التحليل اإلحصائي للفقرات سابعا :التحليل اإلحصائي للفقرات 

صورته االولية عىل )طبق مقياس احلسللاسللية االنفعالية بصللورته االولية عىل )             سية االنفعالية ب سا ( طالب وطالبة  عىل عينة ( طالب وطالبة  عىل عينة 200طبق مقياس احل

ألغراض التحليل االحصائي للفقرات, وان اهلدف من هذا االجراء هو االبقاء عىل الفقرات ألغراض التحليل االحصائي للفقرات, وان اهلدف من هذا االجراء هو االبقاء عىل الفقرات 

 استعامل أسلوب :استعامل أسلوب :اجليدة  والصاحلة يف املقياس, وقد تم اجليدة  والصاحلة يف املقياس, وقد تم 

صفه اجراء لتحليل الفقرات وتم اتباا ( بوصلللفه اجراء لتحليل الفقرات وتم اتباا Contrasted Groupsاملجموعتني املتطرفتني )املجموعتني املتطرفتني ) ( بو

 االيت  :االيت  :

 لللل حتديد الدرجة الكلية لكل استامرة .لللل حتديد الدرجة الكلية لكل استامرة .    

 لللل ترتيب االستامرات من أعىل درجة اىل أقل درجة للمقياس. لللل ترتيب االستامرات من أعىل درجة اىل أقل درجة للمقياس.     

سبة      سبة للللل تعيني ن الدرجات العليا يف املقياس ، و مثلها من الدرجات العليا يف املقياس ، و مثلها من % من االستامرات احلاصلة عىل % من االستامرات احلاصلة عىل 27ل تعيني ن

سبة للمقارنة بني جمموعتني االسللتامرات احلاصلللة عىل الدرجات الدنيا, بوصللفها افضللل نسللبة للمقارنة بني جمموعتني  ضل ن صفها اف صلة عىل الدرجات الدنيا, بو ستامرات احلا اال

سبة يؤيدها معظم متباينتني من املجموعة الكلية لدراسللللة خصللللائا الفقرات، وهذه النسلللبة يؤيدها معظم  صائا الفقرات، وهذه الن سة خ متباينتني من املجموعة الكلية لدرا

ستبعاد املختصلللني باالختبارات، وذلك لإلبقاء عىل الفقرات املميزة واسلللتبعاد  صني باالختبارات، وذلك لإلبقاء عىل الفقرات املميزة وا الفقرات غري املميزة الفقرات غري املميزة املخت

((Ebel, 1972, p. 372( وكان عدد االسلللتامرات يف كل جمموعة )( ستامرات يف كل جمموعة ستامرة, ثم طبق ( اسلللتامرة, ثم طبق 54( وكان عدد اال ( ا

يا  بار الفرق بني متوسلللط درجات املجموعة العل تائي لعينتني مسلللتقلتني الخت بار ال يا االخت سط درجات املجموعة العل بار الفرق بني متو ستقلتني الخت تائي لعينتني م بار ال االخت

كل فقرة  ية مؤرشا لتمييز  تائ مة ال ياس , وعدت القي كل فقرة من املق يا يف  لدن عة ا كل فقرة واملجمو ية مؤرشا لتمييز  تائ مة ال ياس , وعدت القي كل فقرة من املق يا يف  لدن عة ا واملجمو

 , , 3, , 2( وقد كانت الفقرات مجيعها  يزة ماعدا الفقرات )( وقد كانت الفقرات مجيعها  يزة ماعدا الفقرات )1,097بمقارنتها بالقيمة اجلدولية )بمقارنتها بالقيمة اجلدولية )
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ستوى داللة )( عند مسللتوى داللة )28،،22 صورته ( , وبذلك اصللب  املقياس بصللورته 106( ودرجة حرية )( ودرجة حرية )0,05( عند م صب  املقياس ب ( , وبذلك ا

 ( يوض  ذلك.( يوض  ذلك.1( فقرة, واجلدول )( فقرة, واجلدول )26النهائية يتكون من )النهائية يتكون من )

عند بناءها مقياسها والذي عند بناءها مقياسها والذي   2012عبداهلل عبداهلل وهذا االسلوب تم اتباعه بنفس اجطوات من قبل وهذا االسلوب تم اتباعه بنفس اجطوات من قبل 

 تبناه الباحث.تبناه الباحث.

( القوة التمييزية لفقرات مقياس احلساسية االنفعالية باستعامل اسلوب 1جدول)

 املجموعتني املتطرفتني

   
 

    

1 2.70 1.88 1.54 0.63 4.83 
2 2.80 1.36 2.47 0.68 0.95 
3 2.79 0.98 2.700.711.08 

4 2.82 1.40 1.22 0.69 10.0 
5 2.97 1.47 1.960.96 6.06 
6 2.54 1.22 1.36 1.27 6.04 
7 2.05 1.08 1.88 1.26 7.32 
8 2.05 1.31 1.46 0.87 2.52 
9 2.42 1.56 1.38 0.73 5.17

10 2.77 1.11 1.03 1.10 9.73
11 2.77 1.16 1.09 1.019 11.41 
12 2.671.12 1.76 1.28 8.36
13 2.73 1.16 1.62 0.83 8.11 
14 2.231.22 1.18 0.95 9.69 
15 2.85 1.14 1.84 1.24 6.30 
16 2.72 1.541.60 1.15 6.05 
17 2.91 1.43 1.65 0.97 7.58 
18 2.22 1.36 1.05 0.97 9.49 
192.65 1.10 1.41 1.00 8.67 
20 2.13 1.271.02 1.07 6.9 
21 2.05 1.40 1.93 1.08 6.11 
22 2.441.20 2.65 0.96 1.20 
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23 2.60 0.95 1.88 0.99 9.26 
24 2.26 1.23 1.68 0.94 3.88 
25 2.87 1.261.75 1.15 6.91 
26 2.98 1.436 1.69 0.96 7.82 
27 2.50 1.18 1.34 1.14 5.33
28 2.83 1.31 2.77 1.161.32 
29 2.99 0.17 2.02 2.26 4.72 
30 2.04 1.41 2.03 1.34 4.45

 

 ثامنا :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس احلساسية االنفعالية :ثامنا :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس احلساسية االنفعالية :

ستخراج العالقة االرتباطية بني درجة كل اسلللتعمل الباحث معامل ارتباط بريسلللون السلللتخراج العالقة االرتباطية بني درجة كل            سون ال ستعمل الباحث معامل ارتباط بري ا

فقرة من فقرات مقياس احلساسية االنفعالية والدرجة الكلية للمقياس, وقد كانت معامالت فقرة من فقرات مقياس احلساسية االنفعالية والدرجة الكلية للمقياس, وقد كانت معامالت 

ستوى ( عند مسلللتوى 0.138االرتباط دالة معنويا عند مقارنتها بقيمة معامل االرتباط اجلدولية  )االرتباط دالة معنويا عند مقارنتها بقيمة معامل االرتباط اجلدولية  ) ( عند م

 ( واجلدول يوض  ذلك.( واجلدول يوض  ذلك.28,,22, , 3, , 2( ماعدا الفقرات )( ماعدا الفقرات )198وبدرجة حرية )وبدرجة حرية )( ( 0.05داللة )داللة )

 ( 2جدول)

 يوض  معامالت االرتباط لفقرات مقياس احلساسية االنفعالية بالدرجة الكلية للمقياس

10.21016 0.480 
20.10217 0.583 
30.09218 0.461 
40.309 19 0.542 
50.411 20 0.533 
60.24121 0.450 
7 0.217 22 0.109 
8 0.41023 0.412 
9 0.226 24 0.422 

10 0.208 25 0.431 
11 0.373 26 0.242 
12 0.314 27 0.300 
13 0.321 28 0.104 
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14 0.404 29 0.312 
15 0.433 30 0.404 

 

 مرتية  ملقياس احلساسية االنفعالية:مرتية  ملقياس احلساسية االنفعالية:تاسعا :اخلصائص السيكو تاسعا :اخلصائص السيكو 

:يعد صدق املقياس من اجصائا القياسية املهمة له، :يعد صدق املقياس من اجصائا القياسية املهمة له،     Scales Validityصدق املقياس صدق املقياس           

 (. (. A.P.A,1985,P.9ألنه يؤرش قدرة املقياس يف قياس ما أعد لقياسه )ألنه يؤرش قدرة املقياس يف قياس ما أعد لقياسه )

صدق الظاهري )الصللدق الظاهري ) صدق الظاهري هي (: أن أفضللل طريقة السللتخراج الصللدق الظاهري هي Face Validityال ستخراج ال ضل طريقة ال (: أن أف

فقرات املقياس عىل جمموعة من اجرباء واملختصني  للحكم عىل صالحيتها يف قياس فقرات املقياس عىل جمموعة من اجرباء واملختصني  للحكم عىل صالحيتها يف قياس عرض عرض 

ضت فقراته عىل ما يراد قياسلللله وحتقق هذا النوا من الصللللدق للمقياس احلايل عندما عرضللللت فقراته عىل  صدق للمقياس احلايل عندما عر سه وحتقق هذا النوا من ال ما يراد قيا

 فس والقياس النفو , كام أسلفنا.فس والقياس النفو , كام أسلفنا.جمموعة من اجرباء واملختصني يف الرتبية وعلم النجمموعة من اجرباء واملختصني يف الرتبية وعلم الن

 ::(((Discriminatory Validityالصدق التمييزي الصدق التمييزي 

صدق التمييزيالصلللدق التمييزي  ومن اهم مؤرشاتومن اهم مؤرشات ساق هي اسلللتخراج القوة التمييزية للفقرات واالتسلللاق   ال ستخراج القوة التمييزية للفقرات واالت هي ا

ستخرج عن طريق اجياد عالقة الفقرة بالدرجة الكلية وعالقة املجاالت الداخي، والذي يسلللتخرج عن طريق اجياد عالقة الفقرة بالدرجة الكلية وعالقة املجاالت  الداخي، والذي ي

مع بعضها ومع الدرجة الكلية للمقياس, وقد حتقق هذا النوا من الصدق من خالل استعامل مع بعضها ومع الدرجة الكلية للمقياس, وقد حتقق هذا النوا من الصدق من خالل استعامل 

ساق السللتخراج متييز الفقرات ومها: أسلللوب املجموعتني املتطرفتني وطريقة االتسللاق   طريقتنيطريقتني سلوب املجموعتني املتطرفتني وطريقة االت ستخراج متييز الفقرات ومها: أ ال

 الداخي.الداخي.

 ( :( :  2012وصف مقياس اليقظة الذهنية املعد من قبل ) عبد اهلل وصف مقياس اليقظة الذهنية املعد من قبل ) عبد اهلل 

عاد هي: )التمييز اليقظ  عة أب ياس من أرب عاد هي: )التمييز اليقظ تكون املق عة أب ياس من أرب تاح  ––تكون املق تاحاالنف يد  عىلعىل  االنف جلد جلديدا   نحونحو  التوجهالتوجه  ––  ا

صيغتهبصلليغته  املقياساملقياس  وتكونوتكون  ،،( ( املتعددةاملتعددة  النظرالنظر  بوجهاتبوجهات  الوعيالوعي  --  احلارضاحلارض ( فقرة , ( فقرة , 36))  منمن  النهائيةالنهائية  ب

( مقياسها عىل ( مقياسها عىل   2012وقد وضعت له أربعة بدائل  كام ورد قبل قليل.. وقد عرضت ) عبداهللوقد وضعت له أربعة بدائل  كام ورد قبل قليل.. وقد عرضت ) عبداهلل

صني يف الرتبية وعلم النفس ، إذ تبني أن فقراته مالئمة لقياس اليقظة ( خرباء من املختصلللني يف الرتبية وعلم النفس ، إذ تبني أن فقراته مالئمة لقياس اليقظة 10)) ( خرباء من املخت

ن قه عىل عي عدها تم تطبي ية، وب لذهن نا قه عىل عي عدها تم تطبي ية، وب لذهن تألفت من )ا تألفت من )ة  قة 500ة  بالطري بة اختريوا  لب وطال طا قة (  بالطري بة اختريوا  لب وطال طا  )

ساب القوة التمييزية الطبقية العشلللوائية من أربع كليات يف ) جامعة دياىل ( , ولغرض حسللللاب القوة التمييزية  شوائية من أربع كليات يف ) جامعة دياىل ( , ولغرض ح الطبقية الع

ستعملت الباحثة طريقتان مها: املجموعتان املتطرفتان وعالقة والصللدق لفقرات املقياس ، اسللتعملت الباحثة طريقتان مها: املجموعتان املتطرفتان وعالقة  صدق لفقرات املقياس ، ا وال

ستدرجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس، فضلللاًل عن اسلللت ضاًل عن ا خراج عالقة درجة الفقرة بدرجة خراج عالقة درجة الفقرة بدرجة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس، ف
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( ( Test-Retestاملجال للمقياس, ومن ثم تم حساب الثبات باستعامل طريقة إعادة االختبار )املجال للمقياس, ومن ثم تم حساب الثبات باستعامل طريقة إعادة االختبار )

فا0.79حيث بلغ )حيث بلغ ) قة أل فا( وبطري قة أل باخ )--( وبطري باخ )كرون ( . وعىل ( . وعىل 0.82( ، اذ بلغ )( ، اذ بلغ )Cronbach-Alphaكرون

باحث رض عة وجد ال جلام بة ا نة من طل حديث وطبق عىل عي ياس  باحث رضالرغم من كون املق عة وجد ال جلام بة ا نة من طل حديث وطبق عىل عي ياس  ورة ورة الرغم من كون املق

 استخراج اجصائا السيكو مرتية من صدق وثبات وكام يف اآليت:استخراج اجصائا السيكو مرتية من صدق وثبات وكام يف اآليت:

صدق الفقرات وصالحيتها: والصدق يعترب من اجصائا املهمة التي جيب مراعاهتا يف بناء صدق الفقرات وصالحيتها: والصدق يعترب من اجصائا املهمة التي جيب مراعاهتا يف بناء 

ية، ولغرض التعرف عىل مدى صلللالحية الفقرات )الصللللدق الظاهري(  صدق الظاهري( املقاييس النفسللل صالحية الفقرات )ال سية، ولغرض التعرف عىل مدى  املقاييس النف

فس ، لتحديد مدى صالحية الفقرات فس ، لتحديد مدى صالحية الفقرات عرضت عىل جمموعة من السادة املختصني يف علم النعرضت عىل جمموعة من السادة املختصني يف علم الن

سبة اتفاق )وتم اعتامد نسللبة اتفاق ) ضوء  ذلك تم اإلبقاء عىل %( عىل الفقرة مقبولة يف املقياس, ويف ضللوء  ذلك تم اإلبقاء عىل 80وتم اعتامد ن %( عىل الفقرة مقبولة يف املقياس, ويف 

 ( فقرة مع بعض التعديالت املالئمة للصياغة اللغوية .( فقرة مع بعض التعديالت املالئمة للصياغة اللغوية .36مجيع فقرات املقياس )مجيع فقرات املقياس )

 (:(:Reliabilityعارشا :الثبـات )عارشا :الثبـات )

ويعد االختبار ثابتا إذا ما حصلنا منه عىل النتائج نفسها ويعد االختبار ثابتا إذا ما حصلنا منه عىل النتائج نفسها يعرف الثبات بأنه االتساق يف النتائج يعرف الثبات بأنه االتساق يف النتائج 

سها )لدى إعادة تطبيقه عىل األفراد أنفسلللهم ويف الظروف نفسلللها ) سهم ويف الظروف نف ( ، اذ تم ( ، اذ تم Baron,1981,p418لدى إعادة تطبيقه عىل األفراد أنف

ساب الثبات حسلللاب الثبات  سية االنفعالية وملقياس اليقظة ملقياس احلسلللاسلللية االنفعالية وملقياس اليقظة ( فردا ( فردا 30عىل عينة قوامها )عىل عينة قوامها )ح سا ملقياس احل

 بطريقتان وكام يف االيت:بطريقتان وكام يف االيت:  وكانوكاناالنفعالية االنفعالية 

سية االنفعالية :بطريقة اعادة االختبار ياس احلسللللاسلللية االنفعالية :بطريقة اعادة االختبار مقمق سا وبلغ معامل الثبات وبلغ معامل الثبات   Test-Retestياس احل

((0.75 ) ) 

 (.(.0.78(، وبلغ معامل الثبات )(، وبلغ معامل الثبات )Alpha Coefficientوبطريقة ألفا كرونباخ )وبطريقة ألفا كرونباخ )

 ((0.72بلغ معامل الثبات )بلغ معامل الثبات )  Test-Retestمقياس اليقظة الذهنية :بطريقة اعادة االختبار مقياس اليقظة الذهنية :بطريقة اعادة االختبار 

 (.(.0.76(، بلغ معامل الثبات  )(، بلغ معامل الثبات  )Alpha Coefficientوبطريقة ألفا كرونباخ )وبطريقة ألفا كرونباخ )  

 التطبيق النهائي للمقياسني : التطبيق النهائي للمقياسني : 

صدقهام وثباهتام بعد التأكد من إكامل اإلجراءات كافة واملتعلقة ببناء املقياسللني واسللتخراج صللدقهام وثباهتام  ستخراج  سني وا بعد التأكد من إكامل اإلجراءات كافة واملتعلقة ببناء املقيا

سان عىل العينة النهائية والبالغ عددها )طبق الباحث املقياسللللان عىل العينة النهائية والبالغ عددها ) ( مبحوث وذلك لغرض ( مبحوث وذلك لغرض 120طبق الباحث املقيا

 يق أهداف البحث املرسومة.يق أهداف البحث املرسومة.معرفة النتائج وحتقمعرفة النتائج وحتق

 الوسائل اإلحصائية : الوسائل اإلحصائية : 

 ( لعينة واحدة( لعينة واحدةT-testاالختبار التائي )االختبار التائي )--1
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 ( لعينتني مستقلتني( لعينتني مستقلتنيT-teseاالختبار التائي)االختبار التائي)--2

 ( ( Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بريسون )معامل ارتباط بريسون )--3

 الستخراج معامل ثبات املقياسان.الستخراج معامل ثبات املقياسان.  Alfa Formulaمعامل ألفا معامل ألفا --4

 املئوية .املئوية .  معادلة النسبةمعادلة النسبة--5

 Research results and discussionنتائج البحث ومناقشتها نتائج البحث ومناقشتها 

 اهلدف األول  الكشف عن احلساسية االنفعالية:اهلدف األول  الكشف عن احلساسية االنفعالية:

سية االنفعالية ، وتطبيقه عىل عينة البحث ،بعد ان تم بناء مقياس للحسللللاسلللية االنفعالية ، وتطبيقه عىل عينة البحث ، سا نتائج نتائج   فأظهرتفأظهرتبعد ان تم بناء مقياس للح

نة بلغ ) يل االحصللللائي ان متوسلللط درجات العي نة بلغ )التحل سط درجات العي صائي ان متو يل االح قدره قدره ( وبانحراف معياري ( وبانحراف معياري 44.07التحل

(لعينة (لعينة T-test( ، وبعد استعامل االختبار التائي )( ، وبعد استعامل االختبار التائي )52( وان املتوسط الفريض للمقياس )( وان املتوسط الفريض للمقياس )2.80))

سوبة )واحدة ظهر ان القيمة التائية املحسلللوبة ) ( وعند مقارنتها بالقيمة اجلدولية البالغة ( وعند مقارنتها بالقيمة اجلدولية البالغة --13.12واحدة ظهر ان القيمة التائية املح

ستوى داللة )( عند مسلللتوى داللة )1.96)) صائيا ،  ا ( تبني اهنا غري دالة احصلللائيا ،  ا 119( وبدرجة حرية )( وبدرجة حرية )0.05( عند م ( تبني اهنا غري دالة اح

 ( يبني ذلك( يبني ذلك3عني ان افراد عينة البحث ليس لدهيم حساسية انفعالية ، واجلدول )عني ان افراد عينة البحث ليس لدهيم حساسية انفعالية ، واجلدول )يي

 (3اجلدول)

املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واملتوسط الفريض والقيمة التائية املحسوبة 

 واجلدولية للعينة عىل مقياس احلساسية االنفعالية.

 

 
 

  

 

0.05   

120 44.072.8052 -13.12 1.96  

 

ساكنني يف بغداد لدهيم ادراك وفهم  سا  الداخلية ال سري هذه النتيجة ان طلبة االق ساكنني يف بغداد لدهيم ادراك وفهم ويمكن تف سا  الداخلية ال سري هذه النتيجة ان طلبة االق ويمكن تف

سة يف الكليات التي قبلوا فيها يف واسلللع للبيئة اجلديدة ربام بفعل دافعيتهم العالية للدراسللللة يف الكليات التي قبلوا فيها يف  سع للبيئة اجلديدة ربام بفعل دافعيتهم العالية للدرا وا

سا  الداخلية( حمافظة بغداد، اوملا يتلقونه من ارشللاد وتوجيه من قبل القائمني )مرشلليف االقسللا  الداخلية(  رشيف االق شاد وتوجيه من قبل القائمني )م حمافظة بغداد، اوملا يتلقونه من ار

شطة ن معظمهم حيمل شلللهادة جامعية يف علم النفس واالجتاما ،فضلللال عن توفر االنشلللطة كوكو ضال عن توفر االن شهادة جامعية يف علم النفس واالجتاما ،ف ن معظمهم حيمل 

سا   الداخلية داخل احلر  اجلامعي والوسللائل الرتفيهية يف اجلامعة كوهنا حديثة ومباين االقسللا   الداخلية داخل احلر  اجلامعي  سائل الرتفيهية يف اجلامعة كوهنا حديثة ومباين االق والو
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وحتت نظر ورعاية املسؤولني مع توفر وسائل التكنولوجيا احلديثة واالنرتنيت التي سامهت وحتت نظر ورعاية املسؤولني مع توفر وسائل التكنولوجيا احلديثة واالنرتنيت التي سامهت 

تاحهم عىل العامل اجارجي  ا ساعد ذلك عىل فهم البيئة املحيطة هبم وإقامة تاحهم عىل العامل اجارجي  ا ساعد ذلك عىل فهم البيئة املحيطة هبم وإقامة بشكل كبري يف انفبشكل كبري يف انف

عالقات اجتامعية ناجحة تتسم بالتآلف والرضا فيتطور سلوكهم االجتامعي، والسيطرة عىل عالقات اجتامعية ناجحة تتسم بالتآلف والرضا فيتطور سلوكهم االجتامعي، والسيطرة عىل 

شكل مناانفعاالهتم ، ويعربوا عنها بشلللكل منا سيا و فيلدمان ) ، اذ أكدا لتيسللليا و فيلدمان ) سبسللللبانفعاالهتم ، ويعربوا عنها ب  & Feldman، اذ أكدا لتي

Leticia,2005,p639    لثاين من نظريتهام أن الشخصية احلساسية املوجبة لألقران : لثاين من نظريتهام أن الشخصية احلساسية املوجبة لألقران : يف البعد ايف البعد ا

قدرة عىل التعرف عىل  عاطفي لتكوين عالقات مع اآلخرين مع إبراز امل يل ال بامل قدرة عىل التعرف عىل توصلللف  عاطفي لتكوين عالقات مع اآلخرين مع إبراز امل يل ال بامل صف  تو

لذين يعانون  لذين يعانون عواطف اآلخرين وتفهمها وإبداء التعاطف معها وبخاصة لدى األشلخاص ال عواطف اآلخرين وتفهمها وإبداء التعاطف معها وبخاصة لدى األشلخاص ال

صعبة ، وان االستحسان العاطفي هو املكون ا صعبة ، وان االستحسان العاطفي هو املكون اأوضاعا  سعادة أوضاعا  شعور بال سعادة لرئيس لعملية الللللل شعور بال ل لرئيس لعملية ال

سية ، والنجاح الشللخصلل واالجتامعي بعيدا عن احلسللاسللية ،  سا ص واالجتامعي بعيدا عن احل شخ سة كام اتفقت مع دراسللة والنجاح ال  ,Barbieri))كام اتفقت مع درا

2020,p66  ))  سلبيالسللللبي  التقييمالتقييم  منمن  اجوفاجوف  من انمن ان سلبيالسللللبي  التأثريالتأثري  منمن  للحاميةللحامية  عامالعامال  يكونيكون  قدقد  ال   ال

سوء سوءل سية  االنفعايلاالنفعايل  التنظيمالتنظيم  ل سيةواحلسا سة يف حني اختلفت يف حني اختلفت الفرد ،الفرد ،  لدىلدى  االنفعاليةاالنفعالية  واحلسا سة مع نتائج درا مع نتائج درا

 التي بينت ان طلبة اجلامعة يف واسط لدهيم حساسية انفعالية.التي بينت ان طلبة اجلامعة يف واسط لدهيم حساسية انفعالية.  2018عبداهلل عبداهلل 

 اناث(:اناث(:  --اهلدف الثاين الكشف عن احلساسية االنفعالية تبعا ملتغري النوا )ذكوراهلدف الثاين الكشف عن احلساسية االنفعالية تبعا ملتغري النوا )ذكور

( وبانحراف ( وبانحراف 44.12))ولتحقيق هذا اهلدف أظهرت النتائج ان متوسط درجات الذكور بلغ ولتحقيق هذا اهلدف أظهرت النتائج ان متوسط درجات الذكور بلغ         

قداره ) ياري م قداره )مع ياري م سط درجات اإلناث )بينام بلغ متوسلللط درجات اإلناث )  ((3.02مع ياري 44.00بينام بلغ متو بانحراف مع ياري ( و بانحراف مع ( و

ظهر أن القيمة التائية املحسوبة ظهر أن القيمة التائية املحسوبة   الختبار التائي لعينتني مستقلتنيالختبار التائي لعينتني مستقلتني( , وباستعامل ا( , وباستعامل ا2.56مقداره )مقداره )

( تبني انه ال توجد فرق بني الذكور واإلناث ( تبني انه ال توجد فرق بني الذكور واإلناث 1.96( وعند مقارنتها بالقيمة اجلدولية )( وعند مقارنتها بالقيمة اجلدولية )0.256))

سية االنفعالية, يف احلسللاسللية االنفعالية,  سا ستوى )عند مسللتوى )يف احل ض  ( يوضلل  4واجلدول )واجلدول )  ( ( 118( ودرجة حرية )( ودرجة حرية ).0.05عند م ( يو

 ((4جدول )جدول )    .ذلكذلك

 القيمة التائية للحساسية االنفعالية حسب اجلنس )ذكر، أنثى(

0.05

61 44,123,02 
0,2561.96

5944,002,56 
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سا  الداخلية يف بغداد من كال ويمكن ان نفرسللل ذلك ان طلبة اجلامعة السللللاكنون يف األقسللللا  الداخلية يف بغداد من كال  ساكنون يف األق رس ذلك ان طلبة اجلامعة ال ويمكن ان نف

اجلنسني يتعرضون لنفس الظروف ، وال يعانون من احلساسية االنفعالية مجيعا ذكورا او اناثا اجلنسني يتعرضون لنفس الظروف ، وال يعانون من احلساسية االنفعالية مجيعا ذكورا او اناثا 

سةدراسللللةوتتفق هذه النتيجة مع  نتائج وتتفق هذه النتيجة مع  نتائج    داللةداللة  ذاتذات  فروقفروق  وجودوجود  التي بينت عد التي بينت عد     2020حليم حليم   درا

  واحلساسيةواحلساسية  الفردية،الفردية،  االنفعاليةاالنفعالية  احلساسيةاحلساسية  يفيف  واالناثواالناث  الذكورالذكور  درجاتدرجات  متوسطمتوسط  بنيبني  احصائيااحصائيا

سيةللحسلللاسلللية  الكليةالكلية  الدرجةالدرجة  ويفويف  ،،( (   االخريناالخرين  جتاهجتاه  لألقرانلألقران  املوجبةاملوجبة  االنفعاليةاالنفعالية سا ،فيام ،فيام   االنفعاليةاالنفعالية  للح

 (.(.(Coifman& Bonanno,2009,p175 اختلفت  عن دراسة كوفيامن و بونانواختلفت  عن دراسة كوفيامن و بونانو

 اهلدف الثالث الكشف عن اليقظة الذهنية:اهلدف الثالث الكشف عن اليقظة الذهنية:

ية )أظهرت النتللائج إن متوسلللط درجللات أفرد عينللة البحللث لليقظللة الللذهنيللة )             لذهن ظة ا حث لليق نة الب جات أفرد عي سط در تائج إن متو ( ( 93.20أظهرت الن

سط الفريض )وان املتوسلط الفريض )  ( ( 4.58وبانحراف معياري مقداره )وبانحراف معياري مقداره ) ستعامل االختبار التائي وباسلتعامل االختبار التائي   ( ( 90وان املتو وبا

((t-testحدة, ظهر أن ال نة وا حدة, ظهر أن ال( لعي نة وا بة )( لعي ية املحسلللو تائ مة ال بة )قي سو ية املح تائ مة ال مة 7.68قي بالقي ها  قارنت ند م مة ( وع بالقي ها  قارنت ند م ( وع

ستوى داللة )( فتبني أهنا دالة إحصلللائيًا عند مسلللتوى داللة )1.96اجلدولية )اجلدولية ) صائيًا عند م   ( ( 119( وبدرجة حرية )( وبدرجة حرية )0.05( فتبني أهنا دالة إح

 (.                                          (.                                          5 ا يعني أن أفراد العينة لدهيم يقظة ذهنية وكام يف اجلدول) ا يعني أن أفراد العينة لدهيم يقظة ذهنية وكام يف اجلدول)
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 (5جدول )

احلسايب واالنحراف املعياري واملتوسط الفريض والقيمة التائية املحسوبة املتوسط 

 واجلدولية للعينة عىل مقياس اليقظة الذهنية.

    

 

0,05   

120 93,204,5890 7,681,96  
 

ضوء نظرية النجر )وهذه النتيجة يمكن تفسللريها عىل ضللوء نظرية النجر ) سريها عىل  ( التي ترى ان الفرد ( التي ترى ان الفرد Langer,1989وهذه النتيجة يمكن تف

صورة فعالة ، يف البيئة اجلديدة يكون يقظا ذهنيا ويف حالة من الوعي االدراكي الذي يتميز بصللورة فعالة ،  يف البيئة اجلديدة يكون يقظا ذهنيا ويف حالة من الوعي االدراكي الذي يتميز ب

ضال عن القدرة عىل خلق جتعله منفتحا عىل اجلديد وحاسلللا لكل من السلللياق واملنظور، فضلللال عن القدرة عىل خلق  سياق واملنظور، ف سا لكل من ال جتعله منفتحا عىل اجلديد وحا

فة، فئلات جلديلدة، واسلللتقبلال معلوملات جلديلدة، واالنفتلاح عىل وجهلات النظر املختلفلة،  هات النظر املختل تاح عىل وج يدة، واالنف جد مات  بال معلو ستق يدة، وا جد ئات  ف

سة الزبيدي السللليطرة عىل السلللياق ...،كام تتسلللق مع نتائج  دراسلللة الزبيدي وو سق مع نتائج  درا سياق ...،كام تت سيطرة عىل ال التي بينت وجود التي بينت وجود   2012ال

سة مسلللتوى مرتفع من اليقظة الذهنية لدى أفراد عينة  طلبة اجلامعة يف حمافظة دياىل ،ودراسلللة  ستوى مرتفع من اليقظة الذهنية لدى أفراد عينة  طلبة اجلامعة يف حمافظة دياىل ،ودرا م

( من ان هناك عالقة اجيابية بني اليقظة الذهنية واجلانب املعريف ( من ان هناك عالقة اجيابية بني اليقظة الذهنية واجلانب املعريف    (Napora 2013,p11نابورا نابورا 

 (.(.(Weinstein et al., 2009,p374ينستون  وآخرون ) ينستون  وآخرون ) ، ودراسة و، ودراسة و

 اناث(:اناث(:  --اهلدف الرابع الكشف عن اليقظة الذهنية تبعا ملتغري النوع )ذكوراهلدف الرابع الكشف عن اليقظة الذهنية تبعا ملتغري النوع )ذكور

لذكور عىل مقياس )اليقظة  كل من ا هذا اهلدف تم حسللللاب متوسلللط درجات  لذكور عىل مقياس )اليقظة ولتحقيق  كل من ا سط درجات  ساب متو هذا اهلدف تم ح ولتحقيق 

اإلناث اإلناث ومتوسط درجات ومتوسط درجات   ((4.59( وبأنحراف معياري مقداره )( وبأنحراف معياري مقداره )93.23الذهنية( والذي بلغ )الذهنية( والذي بلغ )

ستعامل االوبأسلللتعامل اال  ((4.61( وبأنحراف معياري مقداره )( وبأنحراف معياري مقداره )93.20الذي بلغ )الذي بلغ ) ختبار التائي لعينتني ختبار التائي لعينتني وبأ

ستقلتنيمسلللتقلتني سوبة )ظهر أن القيمة التائية املحسلللوبة )  م ( وعند مقارنتها بالقيمة اجلدولية البالغة ( وعند مقارنتها بالقيمة اجلدولية البالغة 0.031ظهر أن القيمة التائية املح

ستوى )عند مسلللتوى )  لذكور واإلناث يف اليقظة الذهنيةلذكور واإلناث يف اليقظة الذهنية( تبني انه ال يوجود فرق بني ا( تبني انه ال يوجود فرق بني ا1.96)) ( ( 0.05عند م

 ( يوض  ذلك.( يوض  ذلك.6واجلدول )واجلدول )  ((118ودرجة حرية )ودرجة حرية )
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 ( 6جدول )

 القيمة التائية لليقظة الذهنية تبعا ملتغري النوا )ذكور، اناث(

0.05

61 93,234,59
0,0311.96

5993,20 4,61

 

سة وهذا يدل عىل تشللابه مسللتويات اليقظة الذهنية بني الذكور واالناث املتمثلني لعينة الدراسللة  ستويات اليقظة الذهنية بني الذكور واالناث املتمثلني لعينة الدرا شابه م وهذا يدل عىل ت

مات وللتقللارب يف املرحلللة العمريللة ، والتقللارب بني الللذكور واالنللاث يف تلقيهم املعلومللات  ناث يف تلقيهم املعلو لذكور واال قارب بني ا ية ، والت لة العمر قارب يف املرح وللت

سة التعليمية واىل كوهنم ينتمون اىل بيئة جامعية جديدة واحدة واملعارف يف نفس املؤسلللسللللة التعليمية واىل كوهنم ينتمون اىل بيئة جامعية جديدة واحدة  س واملعارف يف نفس املؤ

ستون وآخرون ) لنتيجة  مع دراسللة وينسللتون وآخرون ) ،واتفقت هذه ا،واتفقت هذه ا سة وين ( ( Weinstein et al., 2009,p374لنتيجة  مع درا

سة هوين ودراسللة هوين  شم  ( ( ودراسللة اهلاشللم  Hon,2013,p77ودرا سة اهلا سة واختلفت مع نتائج  دراسللة ( ( 2017))( ( ودرا واختلفت مع نتائج  درا

ستوى اليقظة الذهنية تعزى ملتغري اجلنس ( بوجود فروق دالة إحصللائيا يف مسللتوى اليقظة الذهنية تعزى ملتغري اجلنس 2012الزبيدي )الزبيدي ) صائيا يف م ( بوجود فروق دالة إح

 ولصال  اإلناث.ولصال  اإلناث.

 العالقة بني احلساسية االنفعالية واليقظة الذهنية:العالقة بني احلساسية االنفعالية واليقظة الذهنية:اهلدف اجامس الكشف عن اهلدف اجامس الكشف عن 

ض  انه التوجد عالقة ارتباطية بني بعد حتليل النتائج واسللتعامل معامل ارتباط بريسللون اتضلل  انه التوجد عالقة ارتباطية بني  سون ات ستعامل معامل ارتباط بري بعد حتليل النتائج وا

سية االنفعالية واليقظة الذهنية ،اذ بلغت قيمة معامل االرتباط )احلسللاسللية االنفعالية واليقظة الذهنية ،اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) سا صغر ( وهي اصللغر 0.078احل ( وهي ا

سون اجلدولية البالغة )من قيمة بريسلللون اجلدولية البالغة ) ستعامل االختبار التائي ملعرفة داللة معامل سلللتعامل االختبار التائي ملعرفة داللة معامل ( وبا( وبا0.174من قيمة بري

( عند ( عند 1.96( وهي اصغر من القيمة اجلدولية )( وهي اصغر من القيمة اجلدولية )0.76االرتباط بلغت القيمة التائية املحسوبة )االرتباط بلغت القيمة التائية املحسوبة )

ستوى داللة )مسلللتوى داللة ) ( ،    ولو أمعنا النظر يف هذه النتيجة نجد اهنا ( ،    ولو أمعنا النظر يف هذه النتيجة نجد اهنا 118( ودرجة حرية )( ودرجة حرية )0.05م

صائا املتيقظني ذهنيا ظة ذهنية ومن خصللائا املتيقظني ذهنيا منطقية  كون أفراد عينة البحث  احلالية يتمتعون بيقمنطقية  كون أفراد عينة البحث  احلالية يتمتعون بيق ظة ذهنية ومن خ

شكل كامل تقريبا ببيئتهم ويعلمون ما يدور   Langerبحسب نظرية النجر بحسب نظرية النجر  شكل كامل تقريبا ببيئتهم ويعلمون ما يدور يكونون واعني ب يكونون واعني ب

سمون باهنم حلظة بلحظة دون رشود ذهني ويوجهون انتباههم للمثريات غري العادية كام يتسلللمون باهنم  حلظة بلحظة دون رشود ذهني ويوجهون انتباههم للمثريات غري العادية كام يت

شاط مع التطورات اجلديدة بعكس الذين متمسلللكون بالواقع ومتواصللللون بنشلللاط مع التطورات اجلديدة بعكس الذين  صلون بن سكون بالواقع ومتوا ال يمتازون ال يمتازون متم

ية ،كام أشللللارت النجر  شارت النجر بيقظة ذهن ية ،كام أ ستطيع ( أيضللللا ان الفرد اليقظ يسلللتطيع (Langer,1992,p.33بيقظة ذهن ضا ان الفرد اليقظ ي ( أي
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مالحظة حمتويات العقل ومن ثم سوف يشعر بكل عواطفه وانفعاالته بشكل كامل وواض  مالحظة حمتويات العقل ومن ثم سوف يشعر بكل عواطفه وانفعاالته بشكل كامل وواض  

ساعده عىل جتاوز االمور  سوف ت شعر هبا  شاعره والكيفية التي ي ساعده عىل جتاوز االمور ، وقدرة عىل التعرف عىل م سوف ت شعر هبا  شاعره والكيفية التي ي ، وقدرة عىل التعرف عىل م

 ,.Mendelson  et  al، وهذه النتيجة تتفق  مع دراسة مندلسون وآخرون )، وهذه النتيجة تتفق  مع دراسة مندلسون وآخرون )  السلبية بحياتهالسلبية بحياته

2010,p985 سة فرانكو و سلوكية ،ودار شاكل ال سة فرانكو و ( يف الدور الفاعل لليقظة العقلية يف حل امل سلوكية ،ودار شاكل ال ( يف الدور الفاعل لليقظة العقلية يف حل امل

يف فعالية اليقظة العقلية يف تنمية بعض اجلوانب يف فعالية اليقظة العقلية يف تنمية بعض اجلوانب     Gallego & Franco 2011,p44كاليكو ))كاليكو ))

شخصية ، وك شخصية ، وكاالجيابية يف ال سة )االجيابية يف ال سة )ذلك درا ( التي أكدت ( التي أكدت Bargh & Ferguson , 2000:965ذلك درا

ان زيادة فرتة املالحظة اليقظة لألحداث الشخصية غري املرحية عرب الوقت، يمكن ان تساعد ان زيادة فرتة املالحظة اليقظة لألحداث الشخصية غري املرحية عرب الوقت، يمكن ان تساعد 

 عىل تقليل او جتنب االنفعاالت. عىل تقليل او جتنب االنفعاالت. 

ويرى الباحث : ان احلساسية االنفعالية تشكل جانب مظلم من جوانب الشخصية االنسانية ويرى الباحث : ان احلساسية االنفعالية تشكل جانب مظلم من جوانب الشخصية االنسانية 

  عمرهعمره  سنواتسنوات  منذمنذ  االنفعاليةاالنفعالية  جرباتهجرباته  لواقعه املعاش نتيجةلواقعه املعاش نتيجة  السلبيةالسلبية  الفردالفرد  تقييامتتقييامتكوهنا ترتبط بكوهنا ترتبط ب

سه.. فيعي  ويقظا ملا توسلللوس به نفسللله.. فيعي  بذاته بذاته وحري بالفرد ان يكون منفتحا وواعيا وحري بالفرد ان يكون منفتحا وواعيا ، ،   املبكرةاملبكرة سوس به نف ويقظا ملا تو

فهو سيد نفسه وهو القادر عىل التغيري ، والعقل هو الذي حيكم العامل فهو سيد نفسه وهو القادر عىل التغيري ، والعقل هو الذي حيكم العامل بسلم وكفاءة وسال  ..بسلم وكفاءة وسال  ..

 اليو  .اليو  .

ساطة هي حالة عليا من ليقظة الذهنية ببسللاطة هي حالة عليا من ااوان وان  الوعي باللحظة الراهنة ) اآلن ( وكل الوعي باللحظة الراهنة ) اآلن ( وكل حاالت حاالت ليقظة الذهنية بب

يل اآلن حلظة  فاصللل تك وان تكون متيقظا وواعيا بكل ت صيل اآلن حلظة ما عليك فعله هو الرتكيز عىل ذا فا تك وان تكون متيقظا وواعيا بكل ت ما عليك فعله هو الرتكيز عىل ذا

ستقبل ) انا واعي اذن أنا موجود ( بلحظة دون التفكري او القلق حيال املايض او حيال املسلللتقبل ) انا واعي اذن أنا موجود (  بلحظة دون التفكري او القلق حيال املايض او حيال امل

نا يف كثري من ا نا يف كثري من األن ية يف ألن لداخل نا واحلوارات ا يدة ومشللللاعر نا البع يان أرسى تصلللورات ية يف ألح لداخل نا واحلوارات ا شاعر يدة وم نا البع صورات يان أرسى ت ألح

 أعامقنا...أعامقنا...

شكل من واليقظة الذهنية يف الواقع هي نوا من أنواا التأمل وهي الشلللعور بحد ذاته ..وشلللكل من  شعور بحد ذاته ..و واليقظة الذهنية يف الواقع هي نوا من أنواا التأمل وهي ال

سك أشللكال الرتكيز تتمحور حول تعميق فهمك لذاتك، ومصللاحلة الذات وتعزيز احسللاسللك  سا صاحلة الذات وتعزيز اح شكال الرتكيز تتمحور حول تعميق فهمك لذاتك، وم أ

سال  بالتعاطف واالسللتمتاا بنوا من السللال   ستمتاا بنوا من ال ستويات الداخي واهلدوء ، ويف ضللوؤها تتعزز مسللتويات بالتعاطف واال ضوؤها تتعزز م الداخي واهلدوء ، ويف 

بالنفس وتقدير الذات  قة  بالنفس وتقدير الذات الطاقة والث قة  وهي غذاء جماين للعقل والروح .. وأخريا هي لب وهي غذاء جماين للعقل والروح .. وأخريا هي لب ، ، الطاقة والث

 العالج النفو املعريف .العالج النفو املعريف .

 التوصيات :التوصيات :
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سنى وتقديم مراعات مشللاعر االشللخاص ذوي احلسللاسللية االنفعالية ومعاملتهم باحلسللنى وتقديم --1 سية االنفعالية ومعاملتهم باحل سا شخاص ذوي احل شاعر اال مراعات م

 ا اىل آرائهم .ا اىل آرائهم .العون واالحرتا  هلم واالستامالعون واالحرتا  هلم واالستام

سم تنمية يقظتهم الذهنية عىل افضلللل صلللورة  كنة كوهنا تعمل عىل توسللليع الرؤية وتتسلللم --2 سيع الرؤية وتت صورة  كنة كوهنا تعمل عىل تو ضل  تنمية يقظتهم الذهنية عىل اف

 باملرونة وباملقدرة عىل التعامل مع كل ما هو جديد يف البيئة .باملرونة وباملقدرة عىل التعامل مع كل ما هو جديد يف البيئة .

 تواجد اكرب عدد  كن من األخصائيني النفسيني يف أماكن سكن  االقسا  الداخلية .تواجد اكرب عدد  كن من األخصائيني النفسيني يف أماكن سكن  االقسا  الداخلية .--3

ستمرةرضورة وجود برامج مسلللتمرة--4 سا  ملتابعة وتوعية وارشللللاد مرشللليف ومرشلللفات االقسللللا    رضورة وجود برامج م رشفات االق رشيف وم شاد م ملتابعة وتوعية وار

 الداخلية.الداخلية.

 املقرتحات :املقرتحات :

اجراء دراسة ارتباطية بني مفهو  احلساسية االنفعالية وعالقتها بالضغوط النفسية  لدى اجراء دراسة ارتباطية بني مفهو  احلساسية االنفعالية وعالقتها بالضغوط النفسية  لدى --1

 طلبة اجلامعات ، وبعض الرشائ  االخرى كرجال االمن وذوي االعاقة .طلبة اجلامعات ، وبعض الرشائ  االخرى كرجال االمن وذوي االعاقة .

هنية وعالقتها بالتحصيل الدرايس لدى طلبة هنية وعالقتها بالتحصيل الدرايس لدى طلبة اجراء دراسة ارتباطية بني مفهو  اليقظة الذاجراء دراسة ارتباطية بني مفهو  اليقظة الذ--2

 اجلامعات .اجلامعات .

ها   --3 يدرسللل ية وبعض املتغريات التي مل  لذهن باطية بني مفهو  اليقظة ا سها اجراء دراسللللة ارت يدر ية وبعض املتغريات التي مل  لذهن باطية بني مفهو  اليقظة ا سة ارت اجراء درا

 البحث احلايل مثل : ) أنامط التفكري ، والذكاء االنفعايل ، وفاعلية الذات (.البحث احلايل مثل : ) أنامط التفكري ، والذكاء االنفعايل ، وفاعلية الذات (.

 املصادر املصادر 

صور، حنان خ. .)أبو منصللور، حنان خ.لل .)-- سية اال( . احلسللاسللية اال2011أبو من سا نفعالية وعالقتها باملهارات االجتامعية نفعالية وعالقتها باملهارات االجتامعية ( . احل

للدى املعاقني سمعيا .غزة : رسالة ماجستري غري منشورة كليلة الرتبيلة/اجلامعلة اإلسالمية، للدى املعاقني سمعيا .غزة : رسالة ماجستري غري منشورة كليلة الرتبيلة/اجلامعلة اإلسالمية، 

 فلسطني.فلسطني.

سية املفرطة لدى الطلبة ملتفوقني بمنطقة مكة (. احلسللاسللية املفرطة لدى الطلبة ملتفوقني بمنطقة مكة 2019االقبايل ،اليف امحد ابراهيم .)االقبايل ،اليف امحد ابراهيم .)-- سا (. احل

سيوط، املجلد )،جامعة اسللليوط، املجلد )  املكرمة، املجلة العلمية لكلية الرتبيةاملكرمة، املجلة العلمية لكلية الرتبية ( ( 2))  ( جزء( جزء12))  العددالعدد  ((35،جامعة ا

 ديسمربديسمرب

  والتلكؤوالتلكؤ  االجتامعيةاالجتامعية  باملهاراتباملهارات  وعالقتهاوعالقتها  االنفعاليةاالنفعالية  احلساسيةاحلساسية(. (. 2020.).)  مسعدمسعد  ،شريي،شريي  حليمحليم

  بنيبني  ،جامعة،جامعة  الديموغرافيةالديموغرافية  املتغرياتاملتغريات  بعضبعض  ضوءضلللوء  يفيف  الزقاقيقالزقاقيق  جامعةجامعة  طلبةطلبة  لدىلدى  االكاديمياالكاديمي

     33،اجلزء،اجلزء  يوليويوليو  ،عدد،عدد  الرتبيةالرتبية  كليةكلية  سويف،سويف،

 ( . أصول علم النفس ،دار املعارف ،القاهرة ،مص.( . أصول علم النفس ،دار املعارف ،القاهرة ،مص.1999راج ،أمحد عزت . )راج ،أمحد عزت . )--
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لادق. )الزبيدي، مروة شللللهيد صللللادق. )-- لهيد ص لتقر ار النفو و عالقته باليقظة الذ هنية (.  األسللللتقر ار النفو و عالقته باليقظة الذ هنية 2012الزبيدي، مروة ش (.  األس

 لدى طلبة املرحلة االعدادية ،. أطروحة دكتوراه غري منشورة : جامعة دياىل، العر اق.لدى طلبة املرحلة االعدادية ،. أطروحة دكتوراه غري منشورة : جامعة دياىل، العر اق.

 (  . مدخل اىل تربية املتميزين واملوهوبني ، دار الفكر ،عامن(  . مدخل اىل تربية املتميزين واملوهوبني ، دار الفكر ،عامن1998الرسور , ناديا هايل . )الرسور , ناديا هايل . )--

ية موفق . )-- ية موفق . )الطوطو، ران بة 2018الطوطو، ران لدى طل تأمي  بالتفكري ال ها  ية و عالقت ظة العقل بة ( .اليق لدى طل تأمي  بالتفكري ال ها  ية و عالقت ظة العقل ( .اليق

 ..  (12)( ،( ،4))،العدد،العدد(40)دمشق، كلية الرتبية، جامعة دمشق، جملة جامعة البحث ، املجلد دمشق، كلية الرتبية، جامعة دمشق، جملة جامعة البحث ، املجلد 

ضيل )عبد اهلل ، مالك فضلليل )-- ساحلسلل  ..((2018عبد اهلل ، مالك ف سية االنفعالية وعالقتها بالتلكؤ األكاديمي لدى اسللية االنفعالية وعالقتها بالتلكؤ األكاديمي لدى احل ا

  794--736( ، ( ، 30طلبة اجلامعة، جملة كلية الرتبية يف جامعة واسط ، العدد )طلبة اجلامعة، جملة كلية الرتبية يف جامعة واسط ، العدد )

هدي .)-- بد اهلل, أحال  م هدي .)ع بد اهلل, أحال  م ية 2012ع لذهن ظة ا باليق ها  كة وعالقت ملدر ية ا لذات ية ا فا ية ( . الك لذهن ظة ا باليق ها  كة وعالقت ملدر ية ا لذات ية ا فا ( . الك

شوالوظائف املعرفية لدى طلبة اجلامعة, أطروحة دكتوراه غري منشللل شد, ورة, كلية الرتبية ابن رشلللد, والوظائف املعرفية لدى طلبة اجلامعة, أطروحة دكتوراه غري من ورة, كلية الرتبية ابن ر

 جامعة بغداد.جامعة بغداد.

سية االنفعالية لدى العاديني 2009الفرماوي ،محدي عي ،وحسن ،وليد رخوان .)الفرماوي ،محدي عي ،وحسن ،وليد رخوان .)-- سا سية االنفعالية لدى العاديني (. ال سا (. ال

 ، دار الصفاء ،عامن.، دار الصفاء ،عامن.1وذوي االعاقة الذهنية ،ط وذوي االعاقة الذهنية ،ط 

ماين. )-- هلاشلللم ، أ ماين. )ا شم ، أ هلا ية 2017ا ثانو ملدارس ال مديري ا لدى  ية  لذهن ظة ا جة توافر اليق ية (. در ثانو ملدارس ال مديري ا لدى  ية  لذهن ظة ا جة توافر اليق (. در

سلوك املواطنة التنظيمية للمعلمني من وجهة نظرهم، تها بدرجة  ارسلللة سللللوك املواطنة التنظيمية للمعلمني من وجهة نظرهم، احلكومية وعالقاحلكومية وعالق سة  تها بدرجة  ار

 رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة الرشق األوسط .رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة الرشق األوسط .
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 التحليل املكاني لواقع الخدمات الصحية وكفاءتها 

 2017في مدينة الكوفة لعام 
 

 م.د. ظالل جواد كاظم.أ

 العراق -جامعة الكوفة 

 : : ملخصملخص

ان اهلدف الرئييس من البحث هو إلظهار النمو السكاين ومشكالت توفري اخلدمات الصحية ان اهلدف الرئييس من البحث هو إلظهار النمو السكاين ومشكالت توفري اخلدمات الصحية 

ولتحقيق هذا اهلدف ولتحقيق هذا اهلدف   خطيطية املحلية املعتمدة خطيطية املحلية املعتمدة يري التيري التو االرتكازية يف مدينة الكوفة وفقًا للمعاو االرتكازية يف مدينة الكوفة وفقًا للمعا

صحية و تم دراسةةةةة النمو السةةةكاين والعمراين ملدينة الكوفة وتوزيم وتقييم اخلدمات الصةةةحية و  سكاين والعمراين ملدينة الكوفة وتوزيم وتقييم اخلدمات ال سة النمو ال تم درا

 . . كازية عىل مستوى احيائها السكنيةكازية عىل مستوى احيائها السكنيةاالرتاالرت

سات املرتبطة راخلدمات ومتت االسةةةتعابة راجرال العممل امليداين الذم  ةةةممل املاسةةةسةةةات املرتبطة راخلدمات          س ستعابة راجرال العممل امليداين الذم  ممل املا ومتت اال

ساليل الواعتمدت األسةةةاليل ال سكاين رياضةةةية وبسةةةل اللسيا السةةةكاين ومرسا ال قمل املكاين والسةةةكاين واعتمدت األ سكاين ومرسا ال قمل املكاين وال سل اللسيا ال ضية وب ريا

ستع ا بلم املعلومات  فضةةةالن عن اسةةةتع ا بلم املعلومات    واخلدميواخلدمي ضالن عن ا ساحة يف رسةةةم اخلرائحت ودديد مسةةةاحة    ((GISف سم اخلرائحت ودديد م يف ر

سكنية سكنيةاالحيال ال ستوى اخلدمات الصحية و االرتكازية يف عموم   االحيال ال سة تدين م ستوى اخلدمات الصحية و االرتكازية يف عموم و اظهرت الدرا سة تدين م و اظهرت الدرا

 توزيعًا . توزيعًا . املدينة من سفايتها عدديان وسفالهتا ادالن واملدينة من سفايتها عدديان وسفالهتا ادالن و

ناوا املبحث االوا دراسةةةةة اخلصةةةةائ  الطبيعية          صائ  الطبيعية تضةةةمن البحث  الب مباحث ت سة اخل ناوا املبحث االوا درا ضمن البحث  الب مباحث ت ت

فة نة الكو ملدي ية  فةوالبرشةةة نة الكو ملدي رشية  ية و   والب مات الصةةةح خلد حث ال اين عىل توزيم وتقييم ا ية و ورسا املب صح مات ال خلد حث ال اين عىل توزيم وتقييم ا ورسا املب

ياً  قًا للمعايري التخطيطية املعتمدة حمل نة الكوفة طب ملدي ياً االرتكازية  قًا للمعايري التخطيطية املعتمدة حمل نة الكوفة طب ملدي ما املبحث ال الث فقد   االرتكازية  ما املبحث ال الث فقد ا ا

صل عىل ابصةةةل عىل  صحية و االتقدير االحتياجات احلالية واملسةةةتقبلية من اخلدمات الصةةةحية و االاب ستقبلية من اخلدمات ال رتكازية يف رتكازية يف تقدير االحتياجات احلالية وامل

 ..02020202املدينة حتى عام املدينة حتى عام 
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 املقدمة:املقدمة:

سية الم  تمم الاا تعك  التطور تعد اخلدمات الصةةحية من املسةةتلامات االسةةاسةةية الم  تمم الاا تعك  التطور              سا ستلامات اال صحية من امل تعد اخلدمات ال

صمل اليمل املعتممالذم وصةةةمل اليمل املعتمم سعا من لدن احلكوماتلذا فقد لقي هذا اجلابل اهت ما واسةةةعا من لدن احلكومات  الذم و اذا ان اذا ان   لذا فقد لقي هذا اجلابل اهت ما وا

سكااا تطور مسةةتلاماتمل يعك  ردرة الدوا واحلكومات عىل ادال وضةةائفها ركفالم خلدمة سةةكااا  ضائفها ركفالم خلدمة  ستلاماتمل يعك  ردرة الدوا واحلكومات عىل ادال و تطور م

سل مم اعداد لذلك الرد ان يكون توزيم اخلدمات الصةةحية رشةةكمل يتناسةةل مم اعداد   وارليمها املعاوروارليمها املعاور شكمل يتنا صحية ر لذلك الرد ان يكون توزيم اخلدمات ال

الن زيادة حعم السكان ورشكمل متواصمل يولد ضغطًا عىل  ممل اخلدمات الصحية الن زيادة حعم السكان ورشكمل متواصمل يولد ضغطًا عىل  ممل اخلدمات الصحية   سكاااسكااا

 ويقلمل من سفالهتا . ويقلمل من سفالهتا . داخمل املدينة داخمل املدينة 

تشكمل البنية احلرضية من عنرصين رئيسيني االوا يتم مل رالعنرص البرشم  السكان( تشكمل البنية احلرضية من عنرصين رئيسيني االوا يتم مل رالعنرص البرشم  السكان(         

ستمروهو رم ارة عمود االرتكاز الذم يمنح املدينة خاصةية احلرا  املسةتمر صية احلرا  امل رص ال اين فهو عنرصة ال اين فهو اما الاما ال  وهو رم ارة عمود االرتكاز الذم يمنح املدينة خا عن

ينسق من ينسق من   ومن رينها اخلدمات الصحية ويرتبحت هذان العنرصان رشكمل دائمومن رينها اخلدمات الصحية ويرتبحت هذان العنرصان رشكمل دائم  العنرص الطبيعيالعنرص الطبيعي

العالرات املتعددة ويسهم حيا االرايض رشكمل  فاعمل يف عملية اللارحت هذم . اعتمد البحث العالرات املتعددة ويسهم حيا االرايض رشكمل  فاعمل يف عملية اللارحت هذم . اعتمد البحث 

سة هذا اجلابل  وتقويممل عىل ما توفر من معلومات وريابات رسمية سة هذا اجلابل  وتقويممل عىل ما توفر من معلومات وريابات رسميةدرا ضاًل عن   درا ضاًل عن ف سة ف سة الدرا الدرا

شوائية رحعم  اذ اختربت عينة عشةةةوائية رحعم    امليدابية امليدابية  شمولة  سندم األوىة املشةةةمولة  سندم األوى( من أحيال املدين( من أحيال املدين%%5252اذ اختربت عينة ع   ة امل

سانميسةةةةان سفريالسةةةفري  متوزمتوز  مي م الت ر مي م الت ر   مي ستبيان ورعد  م الر ةةةةادية( وزعت خالهلا اسةةةت رة اسةةةتبيان ورعد  م   ال ست رة ا الر ادية( وزعت خالهلا ا

سلوي الكمي يف دليمل ومت يمل ذلك عىل املعلومات و ما توفر من دراسةةات تم اسةةتخدام االسةةلوي الكمي يف دليمل ومت يمل ذلك عىل  ستخدام اال سات تم ا املعلومات و ما توفر من درا

  اخلرائحت ملرسا املدينة ومقاربتها راملعايري الوطنية والعاملية للوصوا اى  تقويم سفول للخدماتاخلرائحت ملرسا املدينة ومقاربتها راملعايري الوطنية والعاملية للوصوا اى  تقويم سفول للخدمات

شكمل سفول ولتحقق ذلك توزب البحث يف مبح ني الصةةحية يف املدينة  لكي تادم وظائفها رشةةكمل سفول ولتحقق ذلك توزب البحث يف مبح ني  صحية يف املدينة  لكي تادم وظائفها ر ال

االوا التوزيم اجلغرايف للخدمات الصحية يف املستشفيات واملراسا والعيادات يف حني تناوا االوا التوزيم اجلغرايف للخدمات الصحية يف املستشفيات واملراسا والعيادات يف حني تناوا 

صحية ومقدار النق  وفق املعاال اين تقويم سفالة اخلدمات الصةةةحية ومقدار النق  وفق املعا صحة يري من ربمل وزارة الصةةةحة ال اين تقويم سفالة اخلدمات ال يري من ربمل وزارة ال

نة الكوفة سغريها من مدن البالد االخرى فقد  هدت بموا حضاريا واضحا نة الكوفة سغريها من مدن البالد االخرى فقد  هدت بموا حضاريا واضحا ومديومدي  ..العراريةالعرارية

سكاينعمل  الصةةةعيد السةةةكاين صعيد ال ضوعية ألسةةةباي وعواممل فتلفة داخلية وخارجية ذاتية وموضةةةوعية   عمل  ال سباي وعواممل فتلفة داخلية وخارجية ذاتية ومو أل

صائ  ورخصةةةائ   س ت تفوق يف حعمها وهعتهاوسةةة ت تفوق يف حعمها وهعتهاورخ ضحا يف مما جعمل املدينة تعاين ععاا واضةةةحا يف   و مما جعمل املدينة تعاين ععاا وا

 غياي التخطيحت . غياي التخطيحت .   والتوزيموالتوزيمسفاية وسفالة اخلدمات املقدمة منها من حيث العدد سفاية وسفالة اخلدمات املقدمة منها من حيث العدد 
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 ::البحثالبحثمشكلة مشكلة 

سبق لقيام   شكلة البحث هي رشط م سبق لقيامان دديد م شكلة البحث هي رشط م سية يف   البحث العلميالبحث العلمي  ان دديد م سا سمة أ سية يف وهي  سا سمة أ وهي 

صوا اى حمل تكوين رنية البحث ومنهعها هيدف اى تتبم اللاهرة من سمل جواببها رغية الوصةةةوا اى حمل  تكوين رنية البحث ومنهعها هيدف اى تتبم اللاهرة من سمل جواببها رغية الو

سا ا األ  :مشةةكلة البحث .يمكن صةةياغة املشةةكلة الرئيسةةة رالتسةةا ا األ  : سة رالت شكلة الرئي صياغة امل شكلة البحث .يمكن  همل  هدت مدينة همل  ةةهدت مدينة ""  --م

  ""الكوفة بموًا حرضيًا وما تداعيات هذا النمو يف وارم اخلدمات الصحية والبنى االرتكازية الكوفة بموًا حرضيًا وما تداعيات هذا النمو يف وارم اخلدمات الصحية والبنى االرتكازية 

شاسمل اخرى فرعية يمكن ادراجها عىل النحو األ  :؟ .  ويتفرب من هذم املشةةةكلة مشةةةاسمل اخرى فرعية يمكن ادراجها عىل النحو األ  : شكلة م همل همل   --؟ .  ويتفرب من هذم امل

صحية والبنى االرتكازية يف املدينة ؟ وما العواممل امليوجد بق  يف توافر اخلدمات الصةةةحية والبنى االرتكازية يف املدينة ؟ وما العواممل امل ا رة ا رة يوجد بق  يف توافر اخلدمات ال

فيمل ؟همل يمكن تقييم الوارم وريان سفالة التوزيم املكاين هلذم خلدمات ؟همل راإلمكان دقيق فيمل ؟همل يمكن تقييم الوارم وريان سفالة التوزيم املكاين هلذم خلدمات ؟همل راإلمكان دقيق 

 حاجة املدينة املستقبلية منها وما السبيمل لذلك ؟ حاجة املدينة املستقبلية منها وما السبيمل لذلك ؟ 

 ::البحثالبحثفرضية فرضية 

 الفرضية الرئيسة فتتلخ  راال  :الفرضية الرئيسة فتتلخ  راال  :عبارة عن حمل أويل ملشكلة البحث و اما عبارة عن حمل أويل ملشكلة البحث و اما 

سري سريلقد  هدت املدينة بموًا حرضيًا عرب  ضح يف حصتها من لقد  هدت املدينة بموًا حرضيًا عرب  شكمل وا ضح يف حصتها من ة زمنية حمددة أ رت ر شكمل وا ة زمنية حمددة أ رت ر

وينب ق عن هذم الفرضية فرضيات اخرى وينب ق عن هذم الفرضية فرضيات اخرى   ""اخلدمات الصحية و البنى االرتكازية سً  وبوعًا اخلدمات الصحية و البنى االرتكازية سً  وبوعًا 

ضح يف توفري اخلدمات عمومًا يف املدينة . يمكن تسةةعيلها عىل النحو األ  : يوجد بق  واضةةح يف توفري اخلدمات عمومًا يف املدينة .  سعيلها عىل النحو األ  : يوجد بق  وا يمكن ت

وارم التوزيم املكاين للخدمات رابمل وارم التوزيم املكاين للخدمات رابمل يعد النمو السكاين السبل الرئي  يف هذا النق  .ا بت يعد النمو السكاين السبل الرئي  يف هذا النق  .ا بت 

ضبحت أيقاب حرسة النمو غري متوازن وال خيضةةةم بسةةةبيًا للمعايري التخطيطية املعتمدة . ان ضةةةبحت أيقاب حرسة النمو  سبيًا للمعايري التخطيطية املعتمدة . ان  ضم ب غري متوازن وال خي

شوائية او احلرضةةةم عمومًا من املدينة واعت د االسةةة  واملبادط التخطيطية رعيدًا عن العشةةةوائية او  س  واملبادط التخطيطية رعيدًا عن الع رضم عمومًا من املدينة واعت د اال احل

ضمن املرحلةالتلقائية سةةيمكن من دقيق حاجة املدينة من اخلدمات ضةةمن املرحلة سيمكن من دقيق حاجة املدينة من اخلدمات  ستقبلية . الراهنة واملسةةتقبلية .   التلقائية  الراهنة وامل

نة  مدي نة يتمحور هدف البحث حوا دراسةةةةة وارم اخلدمات البحث والبنى االرتكازية يف  مدي سة وارم اخلدمات البحث والبنى االرتكازية يف  يتمحور هدف البحث حوا درا

رقصد االرتقال رالوارم اخلدمي ضمن حالتمل الراهنة واملستقبلية رقصد االرتقال رالوارم اخلدمي ضمن حالتمل الراهنة واملستقبلية   الكوفة ورياس مدى سفالهتاالكوفة ورياس مدى سفالهتا

 ورالقدر الذم خيدم التخطيحت احلرضم وصابعي القرار يف املدينة .ورالقدر الذم خيدم التخطيحت احلرضم وصابعي القرار يف املدينة .

 ::حثحثالبالبحدود منطقة حدود منطقة 

ساس املحدب ملدينة الكوفة لعام تتحدد منطقة الدراسةةةة راملسةةةاحة املحتواة من املخطحت االسةةةاس املحدب ملدينة الكوفة لعام  ساحة املحتواة من املخطحت اال سة رامل تتحدد منطقة الدرا

سكاين مقدارم  هكتارا( ورحعم سةةةكاين مقدارم    3083080505البالغة  البالغة    02520252 سمة .  تقم مدينة ( بسةةةمة .  تقم مدينة 052052105105هكتارا( ورحعم  ( ب

  --    11041104( وما رني رويس الطوا  ( وما رني رويس الطوا  --    11  8080        8080  55الكوفة فلكيًا ما رني دائر  العرض  الكوفة فلكيًا ما رني دائر  العرض  
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11021102   ًش ا حمافلة رارمل ويبعد مرساها   .  حيدها من الشةةة ا حمافلة رارمل ويبعد مرساها  ( رشراً ( رشرا   سم (سم (  4242احللة(  احللة(  مدينة مدينة  .  حيدها من ال

رشق( ومن الرشةةةق55اخلريطة  اخلريطة   سافة  باحية العباسةةةية ورمسةةةافة    ( ومن ال سية ورم ضال املناذرة ومن اجلنوي رضةةةال املناذرة   سم( سم(   44باحية العبا ومن اجلنوي ر

سافة  رمسةةافة   سافة  سم( ومن الغري مرسا رضةةال النعو ورمسةةافة    5252رم ضال النعو ورم سم( . اما احلدود الامنية سم( . اما احلدود الامنية   5252سم( ومن الغري مرسا ر

م ( سحد زمني م ( سحد زمني   02520252م( تم اللسيا عىل العام   م( تم اللسيا عىل العام     00202202  --52225222فتتحدد راملدة من  فتتحدد راملدة من    للبحثللبحث

 لالطار املوضوعي للدراسة . لالطار املوضوعي للدراسة . 

 ::البحثالبحثهج هج اامنمن

سة االعت د عىل عدد من املنه  و ارتضةةت رورة الدراسةةة االعت د عىل عدد من املنه  و  ضت رورة الدرا ساليل العلميةاألسةةاليل العلميةارت سي  املنه  السةةي  املنه    األ ال

صفي الوصةةفي  شكالت توافر اخلدمات يف منطقة التحلييل يف دراسةةة النمو احلرضةةم ومشةةكالت توافر اخلدمات يف منطقة واملنه  واملنه  الو رضم وم سة النمو احل التحلييل يف درا

 ل دليمل البيابات املتعلقة رموضوب البحث وصوالً اى النتائ  املرجوة . ل دليمل البيابات املتعلقة رموضوب البحث وصوالً اى النتائ  املرجوة . يف ضويف ضو  البحثالبحث

 ::البحثالبحثامهية امهية 

توجد  موعة من األساليل دفعت الباحث الختيار موضوب الدراسة :امهية منطقة الدراسة توجد  موعة من األساليل دفعت الباحث الختيار موضوب الدراسة :امهية منطقة الدراسة 

ضم  سبها املو ضم املورعية والوظيفية  اين اسرب مرسا حرضم يف حمافلة النعو .االمهية التي يكت سبها املو املورعية والوظيفية  اين اسرب مرسا حرضم يف حمافلة النعو .االمهية التي يكت

رضم الت التي طرأت عىل املدينة .عدم وجود رحوب سةةارقة تناولت النمو احلرضةةم طبقًا للتحوطبقًا للتحو سارقة تناولت النمو احل الت التي طرأت عىل املدينة .عدم وجود رحوب 

 ومشكالت توافر اخلدمات الصحية و االرتكازية يف املدينة .ومشكالت توافر اخلدمات الصحية و االرتكازية يف املدينة .
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طة  اخلةريةطةةة   ي خلر عو( املةورةم اجلةغةرايف  ملةةديةنةةة الةكةوفةةة مةن الةعةراق وحمةةافةلةةة الةنةعةو55ا ن ل لة ا ف حما عراق و ل من ا فة  كو ل نة ا ي ملد غرايف   جل رم ا ملو ( ا

 
ساحةز خريطة العراق ساحةز خريطة العراق ة  هورية العراقز وزارة املوارد املائيةز اهلياة العامة للمةةةة  هورية العراقز وزارة املوارد املائيةز اهلياة العامة للم55املصدر:املصدر:

 ..02500250  52222225222222//55االداريةز رمقياس رسم االداريةز رمقياس رسم 

ة  هورية العراقز وزارة املوارد املائيةز اهلياة العامة للمساحةز خريطة العراق االداريةز ة  هورية العراقز وزارة املوارد املائيةز اهلياة العامة للمساحةز خريطة العراق االداريةز 00

 ..  02500250زز  222222222222//55رمقياس رسم رمقياس رسم 

ساس ةةةةةةة مديرية التخطيحت العمراينز حمافلة النعوز رسةةةم التخطيحت ز املخطحت االسةةةاس   88 سم التخطيحت ز املخطحت اال ة مديرية التخطيحت العمراينز حمافلة النعوز ر

 ..02025252ة الكوفةز ة الكوفةز املحدب ملديناملحدب ملدين
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 املبحث االول

 اخلصائص الطبيعية والبرشية يف مدينة الكوفة

   اخلصائص الطبيعية:اخلصائص الطبيعية:

سوال العواممل احلية او غري احلية من العواممل تعد اخلصةةةائ  الطبيعية التي ديحت االبسةةةان سةةةوال العواممل احلية او غري احلية من العواممل  سان  صائ  الطبيعية التي ديحت االب تعد اخل

ضها البع  املا رة يف حياة السةةةكان و بشةةةاطاهتم ويف توزيعهم وس افتهم وهي تا ر مم رعضةةةها البع   شاطاهتم ويف توزيعهم وس افتهم وهي تا ر مم رع سكان و ب املا رة يف حياة ال

سية يف النلام البياي للمنطقةمعة يف النمو العمراين فتغري هذم العواممل اجاال اسةةةاسةةةية يف النلام البياي للمنطقة ت ت سا الن الن   معة يف النمو العمراين فتغري هذم العواممل اجاال ا

 مدى اال ر البياي للنمو العمراين و يقة االرتباط راللروف الطبيعية . مدى اال ر البياي للنمو العمراين و يقة االرتباط راللروف الطبيعية . 

 السطح:السطح:  --اوالً :اوالً :

ممل املهمة للتعرف عىل درجة ابحدار االرض      عد من العوا عة ملهر السةةةطح ي ممل املهمة للتعرف عىل درجة ابحدار االرض ان طبي عد من العوا سطح ي عة ملهر ال ان طبي

رضسها ذلك لتا وترضةةسةةها ذلك لتا  ري هذا امللهر يف دديد اجتاهات بمو املدينة واعطائها ملهرها العام وان ري هذا امللهر يف دديد اجتاهات بمو املدينة واعطائها ملهرها العام وان وت

%( %(   5252--22اس ر التضاري  مالئمة لنمو املدينة هي التضاري  التي يلاوح ابحدار سطحها  اس ر التضاري  مالئمة لنمو املدينة هي التضاري  التي يلاوح ابحدار سطحها  

صمل ارتفاعها اى  تقم مدينة الكوفة عىل ار الفرات ويصةةةةمل ارتفاعها اى  زز  ((8585زصزص02510251 الكاليبز الكاليبز.. ( ( 0404تقم مدينة الكوفة عىل ار الفرات وي

سطح البحرملًا فوق مسةةةتوى سةةةطح البحر ستوى  ترسيل املنطقة التي  يدت عليها مدينة الكوفة هو ترسيل املنطقة التي  ةةةيدت عليها مدينة الكوفة هو   وانوان  ملًا فوق م

سطح مدينة الكوفة رني  تكوين الدردرة ويعود اى العرصةة الرراعي .اذ يلاوح ارتفاب سةةطح مدينة الكوفة رني   رص الرراعي .اذ يلاوح ارتفاب  --0202تكوين الدردرة ويعود اى الع

سطح البحر وهلذم ا ر  مهم يف رياتها وطبيعة االرتباط والتعاور ( ملًا فوق مسةةةتوى سةةةطح البحر وهلذم ا ر  مهم يف رياتها وطبيعة االرتباط والتعاور   4242 ستوى  ( ملًا فوق م

مت مل مت مل زز  ((0202زصزص02520252  هورية العراق ز  هورية العراق ز. .   املكاين هليكلها العمراين وسذلك يف توسيم املدينةاملكاين هليكلها العمراين وسذلك يف توسيم املدينة

ضبة الغرريةمدينة الكوفة جالًا من السةةهمل الرسةةويب واهلضةةبة الغررية سويب واهل سهمل الر رشري ملدينة اذ تقم اى اجلابل الرشةةري ملدينة   مدينة الكوفة جالًا من ال اذ تقم اى اجلابل ال

سطح  س  ان اببسةةةاط السةةةطح    ( مل وتقم عىل ار الفرات( مل وتقم عىل ار الفرات2222--8282الكوفة فيتدرج راالبحدار من  الكوفة فيتدرج راالبحدار من   ساط ال س  ان ابب

سم يف اجتاهات املدينة املختل سهمل للمخطحت امكابية التو سم يف اجتاهات املدينة املختلي سهمل للمخطحت امكابية التو سطة خالية من   فةفةي سطة خالية من اذ هي ارض منب اذ هي ارض منب

وان صفة االببساط وان صفة االببساط   ( ز( ز0505زصزص02580258 هنال مطر السلطاين ز هنال مطر السلطاين زالتضاري  واالبحدار الشديد . التضاري  واالبحدار الشديد . 

شكمل فاعمل يف زيادة هعة الرياح التي التي تغلل عىل سةةةطح  منطقة الدراسةةةة اسةةةهمت رشةةةكمل فاعمل يف زيادة هعة الرياح التي  سهمت ر سة ا سطح  منطقة الدرا التي تغلل عىل 

صادر امليام االمر مصةةةادر امليام االمر س  ان مناخ املنطقة يتميا رقلة س  ان مناخ املنطقة يتميا رقلة   تادم ردورها اى زيادة يف عمليات التعريةتادم ردورها اى زيادة يف عمليات التعرية م

ضاًل عن عواممل املناخ التي الذم ادى اى فقر اللرة للغطال النبا  وجعلها تررة مفككة فضةةةاًل عن عواممل املناخ التي  الذم ادى اى فقر اللرة للغطال النبا  وجعلها تررة مفككة ف

ستخل  مما . وبسةةةتخل  مما ((1212زصزص02520252 فارس الدحيدحاومز فارس الدحيدحاومزادت اى زيادة يف حدوب التلوب ادت اى زيادة يف حدوب التلوب  . وب

شكمل عام ويف مدينة تقدم ان طبيعة اسةةتوال السةةطح يف منطقة السةةهمل الرسةةويب يف العراق رشةةكمل عام ويف مدينة  سويب يف العراق ر سهمل الر سطح يف منطقة ال ستوال ال تقدم ان طبيعة ا
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رضيةة رشةةكمل خاص حيقق مالئمة رياية لالسةةتقرار السةةكان السةةي  يف املناطق احلرضةةيةالكوفالكوف سي  يف املناطق احل سكان ال ستقرار ال شكمل خاص حيقق مالئمة رياية لال اذ اذ   ة ر

سكان وما ينعم عنهم من ا ار  يمكن ان تتوسةةم رشةةكمل افقي ورالتايل يقلمل من ا ر حعم السةةكان وما ينعم عنهم من ا ار   شكمل افقي ورالتايل يقلمل من ا ر حعم ال سم ر يمكن ان تتو

لمل دور فعاا يف  ية تادم اى حدوب ملو ات للهوال وعىل اللرة وامليام . اذ ان السةةةطح  لمل دور فعاا يف ريا سطح  ية تادم اى حدوب ملو ات للهوال وعىل اللرة وامليام . اذ ان ال ريا

 ية يف مدينة الكوفة من حيث ابخفاض االرايض واببساطها .  ية يف مدينة الكوفة من حيث ابخفاض االرايض واببساطها .  وارم اخلدمات الصحوارم اخلدمات الصح

 ثانيًا: املناخ: ثانيًا: املناخ: 

ان خلصائ  املناخية سدرجة احلرارة والرطورة اجلوية وهعة الرياح السطحية والضغحت ان خلصائ  املناخية سدرجة احلرارة والرطورة اجلوية وهعة الرياح السطحية والضغحت 

شار امللو ات اجلوية اجلوم وسميات االمطار السةةةارطة دورًا اسةةةاسةةةيًا يف السةةةيطرة عىل ابتشةةةار امللو ات اجلوية  سيطرة عىل ابت سيًا يف ال سا سارطة دورًا ا اجلوم وسميات االمطار ال

سيد الكربيت والدرائق املادية العالقة سةةةيد الكاررون و اين اوسسةةةيد الكربيت والدرائق املادية العالقة املختلفة ومنها غاز اوال وساملختلفة ومنها غاز اوال وس سيد الكاررون و اين اوس

  T.S.P سطح االرض والغالف اجلوم ( املختلفةةة رني سةةةطح االرض والغالف اجلوم فة رني  سو سريم اللهيبي  عتةةاي يوسةةةو سريم اللهيبي ( املختل تاي يو  ع

سان  اذ يرتبحت من وتعد عنارص املناخ املا ر املبارش رشةةكمل يومي يف االبسةةان  اذ يرتبحت من   ( .( .8888زصزص02510251زز شكمل يومي يف االب وتعد عنارص املناخ املا ر املبارش ر

صلة  جلملة عنارص مناخية اات هو حمصةةةلة  جلملة عنارص مناخية معورات حياتمل ومن املعروف ان مناخ ام رياة من البيمعورات حياتمل ومن املعروف ان مناخ ام رياة من البي اات هو حم

شميس شميسهي اال عاب ال ضغحت اجلوم والرياح والرطورة  هي اال عاب ال ضغحت اجلوم والرياح والرطورةدرجة احلرارة وال وان عنارص املناخ وان عنارص املناخ   درجة احلرارة وال

ضها يف رع  متداخلة يا ر رعضةةها يف رع   سالميز السةةالميزمتداخلة يا ر رع شاطات املختلفة . ورد ادت النشةةاطات املختلفة ((5252زصزص02500250 ال . ورد ادت الن

النشاط الصناعي النشاط الصناعي   فالضغحت السكاين وتاايدفالضغحت السكاين وتاايد  لالبسان اى االهاب يف حدوب التغريات املناخيةلالبسان اى االهاب يف حدوب التغريات املناخية

بستنت  بستنت    وتضخم املدن ادى اى تاايد غازات دفايمل التي اسهمت يف رفم درجة حرارة االرضوتضخم املدن ادى اى تاايد غازات دفايمل التي اسهمت يف رفم درجة حرارة االرض

صائ  رياة املدينة وتتا ر مما تقدم ان املناخ من العواممل الطبيعية الرئيسةةةةة التي تا ر يف خصةةةةائ  رياة املدينة وتتا ر  سة التي تا ر يف خ مما تقدم ان املناخ من العواممل الطبيعية الرئي

سل. اذ ان للمناخ دورًا يف اخلدمات الصةةةحية حيث يا ر سةةةل  ((1313زصزص02220222 اهلا ميز اهلا ةةةميزهباهبا صحية حيث يا ر  بًا بًا . اذ ان للمناخ دورًا يف اخلدمات ال

يس واجيارًا عىل صةةحة االفراد وترسيبهم فان ارتفاب درجات احلرارة وزيادة اال ةةعاب الشةةميسةة  شم صحة االفراد وترسيبهم فان ارتفاب درجات احلرارة وزيادة اال عاب ال واجيارًا عىل 

فان  ية  ناحية االجيار ما من ال فة . ا تمل املختل فان يا ر عىل االبسةةةةان وعىل حرستمل وادال بشةةةةاطا ية  ناحية االجيار ما من ال فة . ا تمل املختل شاطا سان وعىل حرستمل وادال ب يا ر عىل االب

 البخفاض درجات احلرارة واعتداا االجوال يا ر عىل بشاطات االفراد . البخفاض درجات احلرارة واعتداا االجوال يا ر عىل بشاطات االفراد . 

 الرتبة:الرتبة:  ثالثًا:ثالثًا:

طبيعي تكون عىل سطح سنتاج للتا ري املتبادا رني الصخور والعواممل الطبيعية طبيعي تكون عىل سطح سنتاج للتا ري املتبادا رني الصخور والعواممل الطبيعية هي جسم هي جسم   

سويب التي تكوبت من مناخ وبشةةاط عضةةوم وررشةةم . تررة مدينة الكوفة من الصةةنو الرسةةويب التي تكوبت  صنو الر رشم . تررة مدينة الكوفة من ال ضوم ور شاط ع من مناخ وب

شبمل اجلبليةرفعمل اللسةةبات املنقولة من املنطقة اجلبلية والشةةبمل اجلبلية سبات املنقولة من املنطقة اجلبلية وال ضابات رفعمل ميام االمطار والفيضةةابات   رفعمل الل رفعمل ميام االمطار والفي

سبل ذلك يعود اى ان االاار تلقي ب منسةةةوهبا يف املناطق البعيدة وسةةةبل ذلك يعود اى ان االاار تلقي ومتتاز هذم اللرة رارتفاومتتاز هذم اللرة رارتفا سوهبا يف املناطق البعيدة و ب من
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رواسبها ال قيلة اوال مكوبمل تررة ضفاف االاار رين  تلقي رواسبها الدريقة رعيدا مكوبة تررة رواسبها ال قيلة اوال مكوبمل تررة ضفاف االاار رين  تلقي رواسبها الدريقة رعيدا مكوبة تررة 

ضحة رارتفاب من احواض االاار . تررة ضةةةفاف االاار تكون عىل جاببي  ةةةحت الكوفة واضةةةحة رارتفاب من  ضفاف االاار تكون عىل جاببي  حت الكوفة وا احواض االاار . تررة 

ضح من خالا التحلمل م( ويتضةةح من خالا التحلمل 88--00   ( ( 535322الفيايائي هلذم اللرة ان عدا حمتواها من الرممل  الفيايائي هلذم اللرة ان عدا حمتواها من الرممل  م( ويت

سعة تعد هذم اللي غرينية ( وطبقًا مل لث االبسةةةعة تعد هذم اللي غرينية %%222222( ومن الغرين  ( ومن الغرين  %%080844ومن الطني  ومن الطني   ( وطبقًا مل لث االب

سطة النفاذية ماجيية ان ارتفاب  ةةبمل بسةةبة الغرين والرماا يف تررة الكوفة جعمل منها تررة متوسةةطة النفاذية  سبة الغرين والرماا يف تررة الكوفة جعمل منها تررة متو ماجيية ان ارتفاب  بمل ب

صفال صةةفاليوم(يوم(  //222323رارلة النفاذية اللرة  رارلة النفاذية اللرة   شة . تعني اللرة الطبقة اهلشةةة   ((1515زصزص02220222امللفرزامللفرز    . تعني اللرة الطبقة اهل

ضم التي تغطي معلم سةةةطح اليارسةةةةة ورسةةةمك متباين من مكان الخر يلاوح مارني رضةةةم  سمك متباين من مكان الخر يلاوح مارني ر سة ور سطح اليار التي تغطي معلم 

 . .     ((588588زصزص02550255 الدليميز الدليميزسنتملات وعدة امتارسنتملات وعدة امتار

 اخلصائص السكانية :اخلصائص السكانية :

 ::اوالً : النمو السكايناوالً : النمو السكاين

سكان والطلل عىل العمران عالرة و يقة تتان العالرة رني السةةكان والطلل عىل العمران عالرة و يقة تت   عرب مراحمل عرب مراحمل   صاعد تدرجيياً صةةاعد تدرجيياً ان العالرة رني ال

ستمر من وذلك لكون السةةةكان واملدينة يف تفاعمل مسةةةتمر من   التطور العمراين الذم  هدتمل املدينةالتطور العمراين الذم  ةةةهدتمل املدينة سكان واملدينة يف تفاعمل م وذلك لكون ال

اذ تساهم الدراسات السكابية يف تغري العالرة املتبادلة رني الطبيعة اذ تساهم الدراسات السكابية يف تغري العالرة املتبادلة رني الطبيعة   خالا التا ري املتبادا رينه خالا التا ري املتبادا رينه 

سان فيوالبرشةةية املوجودة عىل سةةطح االرض ومدى تفاعمل االبسةةان في سطح االرض ومدى تفاعمل االب رشية املوجودة عىل  ها اذ ااا مت مل البداية للنمو  ها اذ ااا مت مل البداية للنمو  والب

ستوياتمل سافةالعمراين عىل مسةةةتوياتمل سافة ضة لتوفري االرض الالزمة وتوزيعها فهي مت مل اخلطوط العريضةةةة لتوفري االرض الالزمة وتوزيعها   العمراين عىل م فهي مت مل اخلطوط العري

سكاينرني االسةةةتع الت الرضةةةورية املختلفة يف ارتفاب معدالت النمو السةةةكاين رضورية املختلفة يف ارتفاب معدالت النمو ال ستع الت ال تلك الناجتة عن تلك الناجتة عن   رني اال

سم للمدينة لتالايادة الطبيعية والتي ترتل عليها زيادة يف التوسةةةم للمدينة لت سية امني اخلدمات االسةةةاسةةةية الايادة الطبيعية والتي ترتل عليها زيادة يف التو سا امني اخلدمات اال

سة التغريات عىل ااا  واالبشةةطة املختلفة امللتبة عىل ذلك . لذا اصةةبح من الرضةةورم دراسةةة التغريات عىل ااا   رضورم درا صبح من ال شطة املختلفة امللتبة عىل ذلك . لذا ا واالب

سنة الخرىمسةةتمرة لتلو من سةةنة الخرى ستمرة لتلو من  سكان يف املكان من االمور التي س  تعد دراسةةة توزيم السةةكان يف املكان من االمور التي   م سة توزيم ال س  تعد درا

ان عىل وحدات ان عىل وحدات يوليها اجلغرافيون امهية خاصة ملا رد يلهر من تباينات يف توزيم  اميم السكيوليها اجلغرافيون امهية خاصة ملا رد يلهر من تباينات يف توزيم  اميم السك

رضية واملناطق مكابية م مل االراليم الطبيعية والوحدات االدارية ومناطق االرامة الريفية احلرضةةية واملناطق  مكابية م مل االراليم الطبيعية والوحدات االدارية ومناطق االرامة الريفية احل

اذ ياخذ  كمل توزيم اب ط فتلفة وفقًا لوحدات اذ ياخذ  كمل توزيم اب ط فتلفة وفقًا لوحدات   التعدادية يف ضول حرسة  السكان اجلغرافيةالتعدادية يف ضول حرسة  السكان اجلغرافية

نة باي نةاو اسةةة  مت باي س  مت ناوم زاو ا هار احلسةةة ناوم ز از س هار احل كان من رني   ..((8888زصزص02520252 از عد بمو السةةة كان من رني لذا ي س عد بمو ال لذا ي

سكان واطلق عىل التغري يف حعم وضةةوعات املهمة رسةةبل التاايد او التنار   العددم للسةةكان واطلق عىل التغري يف حعم املامل سبل التاايد او التنار   العددم لل ضوعات املهمة ر و

سم النمو   سوال رالايادة او النقصان ا سكان  سم النمو  ال سوال رالايادة او النقصان ا سكان  سالل   ((Growthال سكان املوجل وال سالل وبمو ال سكان املوجل وال وبمو ال
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صدرم  ال ة عواممل هيمصةةدرم  ال ة عواممل هي سكان رعميم العواممل لذا يتغري بمو السةةكان رعميم العواممل   اهلعرة (اهلعرة (  الوفياتالوفيات  املواليداملواليد    (م لذا يتغري بمو ال

سكاين من احد   ((8282زصزص02220222 احلميداومز احلميداومزخرخرمن ورت المن ورت ال سكاين من احد . وخالصة القوا يعد النمو ال . وخالصة القوا يعد النمو ال

سباي التي تادم اى الايادة يف التلوب البياياالسةةباي التي تادم اى الايادة يف التلوب البياي سكان تادم اى فقدان معلم الن زيادة السةةكان تادم اى فقدان معلم   اال الن زيادة ال

سببها النباتات عىل سةةطح االرض وتغري اجلو واملناخ  وزيادة يف اببعاب غازات دفياة التي تسةةببها  سطح االرض وتغري اجلو واملناخ  وزيادة يف اببعاب غازات دفياة التي ت النباتات عىل 

الغاز والبناين ومصادر الطارة املختلفة . ومن اال ار السلبية للنمو الغاز والبناين ومصادر الطارة املختلفة . ومن اال ار السلبية للنمو استهال  سميات اسرب من استهال  سميات اسرب من 

صاحبمل زيادة السةةةكاين هو التلوب الشةةةديد و االرار رالصةةةحة الن الايادة يف السةةةكان يصةةةاحبمل زيادة  سكان ي صحة الن الايادة يف ال شديد و االرار رال سكاين هو التلوب ال ال

سيارات التي راسةةةتع ا الطارة واببعاب  اين اوسسةةةيد الكاررون من الصةةةناعات وعوادم السةةةيارات التي  صناعات وعوادم ال سيد الكاررون من ال ستع ا الطارة واببعاب  اين اوس را

عن ذلك سيادم هذا النمو اى رروز العديد من املشكالت عن ذلك سيادم هذا النمو اى رروز العديد من املشكالت فضالً فضالً   تسبل ازعاجًا وتلو ًا للبياةتسبل ازعاجًا وتلو ًا للبياة

سكااا وهذا النمو ادى اى عدم سفاية املرافق  ستمر يف  سكااا وهذا النمو ادى اى عدم سفاية املرافق التي تعاين منها املدينة جرال التاايد امل ستمر يف  التي تعاين منها املدينة جرال التاايد امل

واخلدمات و بكات االرنية االساسية فيها االمر الذم ادى اى ظهور العديد من املشكالت واخلدمات و بكات االرنية االساسية فيها االمر الذم ادى اى ظهور العديد من املشكالت 

( . ( . 44زصزص02500250ززالعبودم العبودم ضفاف رياض ضةةةفاف رياض   د عبد اهلل حممدد عبد اهلل حممدالعمرابية واخلدمية والبياية  فااالعمرابية واخلدمية والبياية  فاا

سكاين ملدينة الكوفة من خالا التعدادت و ( تم احتسةةةاي النمو السةةةكاين ملدينة الكوفة من خالا التعدادت و 55ومن خالا اجلدوا  ومن خالا اجلدوا   ساي النمو ال ( تم احت

اذ رلغ اذ رلغ   ورد دلت احصائيات السكان ان مدينة الكوفة يف تاايد مستمرورد دلت احصائيات السكان ان مدينة الكوفة يف تاايد مستمر  االسقاطات السكابيةاالسقاطات السكابية

سكان يف تعداد عام عدد السةةكان يف تعداد عام  سمة ورن( بسةةمة ورن821380821380    52225222عدد ال ( ( %%1100( ومعدا بمو  ( ومعدا بمو  %%2200سبة  سةةبة  ( ب

( ورمعدا بمو ( ورمعدا بمو %%585855(بسمة ورنسبة  (بسمة ورنسبة  2202222022اى  اى    52325232 م اخذ رالايادة حتى وصمل عام  م اخذ رالايادة حتى وصمل عام 

سكان ياداد يف تعداد عام س  اخذ  عدد السةةةكان ياداد يف تعداد عام   ((  8822%%   سمة ( بسةةةمة 2240422404حيث رلغ  حيث رلغ    52225222س  اخذ  عدد ال ( ب

عرة عرة ( ويرجم سبل الايادة يف اعداد السكان اى اهل( ويرجم سبل الايادة يف اعداد السكان اى اهل%%8888( ورمعدا بمو رلغ  ( ورمعدا بمو رلغ  %%505044ورنسبة  ورنسبة  

نة ودسةةةني اللروف  ملدي فة اى من الريو اى ا لات اضةةةةا ية املحاف لت من رق سني اللروف التي حصةةة نة ود ملدي فة اى من الريو اى ا ضا لات ا ية املحاف صلت من رق التي ح

سائحت النقمل رني الريو واملدينة اما تقديرات عام االرتصةةةادية واالجت عية وتوافر طرق ووسةةةائحت النقمل رني الريو واملدينة اما تقديرات عام  صادية واالجت عية وتوافر طرق وو االرت

سكان  فقد وصةةمل عدد السةةكان    02580258 صمل عدد ال سبة  ( بسةةمة رنسةةبة  522312522312فقد و سمة رن سكان املحافلة ( من سةةكان املحافلة %%555544( ب ( من 

سبة  ( بسةةمة وبسةةبة    522115522115فقد رلغ  فقد رلغ    02520252ات عام ات عام اما تقديراما تقدير  ((8800ورمعدا بمو  ورمعدا بمو   سمة وب ( ( %%555522( ب

 ( . ( .   8822ورمعدا بمو رلغ حوايل  ورمعدا بمو رلغ حوايل  
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 ( 0252 - 5222( توزيم سكان مدينة الكوفة للمدة  5اجلدوا  

فة  سنة التعدادسنة التعداد نة الكو مدي كان  فة سةةة نة الكو مدي كان  س

 بسمةبسمة

نة يف بسةةةبةةة سةةةكةةان املةةدينةةة يف  ملدي كان ا س بة  س ب

 املحافلة  %(املحافلة  %(

لنمو  لنمو معةةدا ا عدا ا م

)% )%  

52225222 821380821380 2200 1100 

52325232 2202222022 585855 8822 

52225222 2240422404 505044 8888 

02220222 540120540120 555522 8811 

02580258 522312522312 555544 8800 

02520252 522115522115 555522 8822 

 

صدر :املصةةدر : صالز بتائ  التعداد جلمهورية العراريةزوزارة التخطيحتز اجلهاز املرسام لإلحصةةالز بتائ  التعداد اا  --55امل جلمهورية العراريةزوزارة التخطيحتز اجلهاز املرسام لإلح

 ..52325232العام لسكان حمافلة النعو لعام العام لسكان حمافلة النعو لعام 

صال  هورية العراقزاجلهاز املرسام لإلحصةةةال  سكان حمافلة النعو لعام بتائ  التعداد العام لسةةةكان حمافلة النعو لعام  هورية العراقزاجلهاز املرسام لإلح بتائ  التعداد العام ل

52225222.. 

ية  مدير عاون االب ئيز اجلهاز املرسام لإلحصةةةةالز  ية العراقز وزارة التخطيحت والت ية  هور مدير صالز  عاون االب ئيز اجلهاز املرسام لإلح ية العراقز وزارة التخطيحت والت  هور

 ..02220222احصال حمافلة النعوز بتائ  احلرص واللريم ملساسن مدينة الكوفة لعام احصال حمافلة النعوز بتائ  احلرص واللريم ملساسن مدينة الكوفة لعام 

            سكان املدينة تم اسةةتخراج معدا النمو السةةنوم لسةةكان املدينة سنوم ل ستخراج معدا النمو ال ستخدام املعادلةراسةةتخدام املعادلةتم ا      100×1-را

√
𝐩𝐩

𝐩𝐩𝟏𝟏

𝐧𝐧   R=   

سة السكان(ز دار وائمل للنرش          سة السكان(ز دار وائمل للنرش املصدر : يوب  محادم عيلز مبادط علم الديموغرافية  درا املصدر : يوب  محادم عيلز مبادط علم الديموغرافية  درا

 ز ع نز االردنزز ع نز االردنز55والتوزيمز طوالتوزيمز ط

 ..555555ز صز ص02520252                              

رشيةوان معرفة حعم السةةةكان مهم البمل يقرر حعم وجود النشةةةاطات البرشةةةية       شاطات الب سكان مهم البمل يقرر حعم وجود الن ة عدد ة عدد وزيادوزياد  وان معرفة حعم ال

سكان ذات الك افة السةةةكان يعني احلاجة املتاايدة للتوسةةةم راجتام املناطق اخلالية من السةةةكان ذات الك افة  سم راجتام املناطق اخلالية من ال سكان يعني احلاجة املتاايدة للتو ال

سكابية السةةكابية الواطاة س  ان تاايد عدد حعم السةةكان يادم اى ارتفاب معدا الك افة السةةكابية  سكان يادم اى ارتفاب معدا الك افة ال سكابية الواطاة س  ان تاايد عدد حعم ال ال



 
 RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  279 
 

ساي االرايض الاراعية املعاورة والتي تتنار  ورالتايل اى امتداد النسةةةي  العمراين عىل حسةةةاي االرايض الاراعية املعاورة والتي تتنار   سي  العمراين عىل ح ورالتايل اى امتداد الن

رض املحيحت راملدينةم رعد يوم مما ادى اى رلق مسةةةتمر حوا ت سمل احلاام االخرضةةة املحيحت راملدينةيويو ستمر حوا ت سمل احلاام االخ  ارو عيابمل  ارو عيابمل م رعد يوم مما ادى اى رلق م

ساي . وان هذا التوسةم والاحو يادم اى االسةتع ا التعارم عىل حسةاي   ((002002زصزص52325232زز ستع ا التعارم عىل ح سم والاحو يادم اى اال . وان هذا التو

ساي االرايض امللوسة وان النمو العمراين . السةةكني وزحو االسةةتع ا السةةكني عىل حسةةاي االرايض امللوسة وان النمو العمراين .  سكني عىل ح ستع ا ال سكني وزحو اال ال

صيا ر عىل املسةةةاسن اذا سان رصةةة ساسن اذا سان ر صعبة ورة عشةةةوائية   مما جيعلها عرضةةةة لللروف اجلوية الصةةةعبة يا ر عىل امل ضة لللروف اجلوية ال شوائية   مما جيعلها عر ورة ع

ضيهم الاراعية ورياتهم الريفية  ادى اى والتكيو معها وسذلك ادى اى تر  املهاجرين الراضةةيهم الاراعية ورياتهم الريفية  ادى اى  والتكيو معها وسذلك ادى اى تر  املهاجرين الرا

رضر راالبتاج الاراعي ابحسةةار مسةةاحات واسةةعة من االرايض الاراعية  ورالتايل اللحاق الرضةةر راالبتاج الاراعي  سعة من االرايض الاراعية  ورالتايل اللحاق ال ساحات وا سار م ابح

صادية سوبمل احد ال روات االرتصةةادية  سكان تعد . اما رالنسةةبة لعدد السةةكان تعد ((522522زصزص02510251 العبديلز العبديلزسوبمل احد ال روات االرت سبة لعدد ال . اما رالن

رضية يف العراق ومعلم الدوا النامية من املالمح الايادات السةةةكابية العالية واملراسا احلرضةةةية يف العراق ومعلم الدوا النامية من املالمح  سكابية العالية واملراسا احل الايادات ال

سة هلذم املعتمعاتالرئيسةةةة هلذم املعتمعات فان هذم الايادة جالت رتا ري متغريين خيتلفان ردرجة تا ريمها من فان هذم الايادة جالت رتا ري متغريين خيتلفان ردرجة تا ريمها من   الرئي

ية للمدن كاب ناحية السةةة ية للمدنال سكاب ناحية ال تولدة من الفرق رني الوالدات والوفيات تولدة من الفرق رني الوالدات والوفيات مها الايادة الطبيعية املمها الايادة الطبيعية امل  ال

سكانواهلعرة الداخلية  للسةكان سبياً ان معلم املدن العرارية رد ازداد عدد سةكااا رشةكمل سبري بسةبياً   واهلعرة الداخلية  لل شكمل سبري ب سكااا ر   ان معلم املدن العرارية رد ازداد عدد 

شاسمل وتلاوح هذم الايادة رني ررم السةةكان االصةةيل وبصةةفمل االخر الذم ادى اى طرح مشةةاسمل  صفمل االخر الذم ادى اى طرح م صيل وب سكان اال وتلاوح هذم الايادة رني ررم ال

صوفتلفة يف املدينة وهيكلها العام وخدماهتا االسةةةاسةةةية خصةةةو سية خ سا صًا اذا ما روربت هذم الايادة صةةةًا اذا ما روربت هذم الايادة فتلفة يف املدينة وهيكلها العام وخدماهتا اال

ساعد  م ان دسةةةن اوضةةةةاب الدخمل واحلاالت االجت عية سةةةةاعد   الكبرية راملدة الامنية  للايادةالكبرية راملدة الامنية  للايادة ضاب الدخمل واحلاالت االجت عية  سن او  م ان د

فتشهد فتشهد   السكان عىل االبتقاا من املنطقة القديمة ومن  م فان سكابا اخرين سيشغلون املكانالسكان عىل االبتقاا من املنطقة القديمة ومن  م فان سكابا اخرين سيشغلون املكان

سكااا رفعمل هذم احلرسةاملدين تغري يف ترسيل سةةةكااا رفعمل هذم احلرسة   ((8181زصزص02500250واحد زواحد ز بور موحان عبد ال بور موحان عبد الاملدين تغري يف ترسيل 

صو عىل ابمل سائن حي متغري ومتطور ال يبقى عىل حالة واحدة فهو فاملعتمم السةةكاين يوصةةو عىل ابمل سائن حي متغري ومتطور ال يبقى عىل حالة واحدة فهو  .. سكاين يو فاملعتمم ال

ية ناميك لدي را يةيتصةةةو  ناميك لدي را صو  يات ام الفر ق رني   يت يات ام الفر ق رني ويقرر النمو الطبيعي رحرستي الوالدات والوف ويقرر النمو الطبيعي رحرستي الوالدات والوف

هبا خمل يف حسةةةةا يات دون ان يكون للهعرة ام د هباالوالدات والوف سا خمل يف ح يات دون ان يكون للهعرة ام د بارص حسةةةن الوالدات والوف هدم  سن  م بارص ح هدم   م

تعد مسالة النمو السكاين احلرضم وما تفرزم من مشكالت عديدة من تعد مسالة النمو السكاين احلرضم وما تفرزم من مشكالت عديدة من . و. و((8888زصزص02580258زز

اهم املسائمل التي  غلت الباح ني واملخططني منذ ورتت مبكر وحتى االن ورد اصبحت من اهم املسائمل التي  غلت الباح ني واملخططني منذ ورتت مبكر وحتى االن ورد اصبحت من 

سوال املسةةائمل امللحة التي اوالها العلم اهت ممل اخلاص متم الً يف ارامة املامترات واالرحاب سةةوال  سائمل امللحة التي اوالها العلم اهت ممل اخلاص متم الً يف ارامة املامترات واالرحاب  امل

ستوى املحيل او االرسان عىل املسةةتوى املحيل او االر صالح ز ضةةفاف رياض صةةالح زليمي او الدويلليمي او الدويلسان عىل امل ضفاف رياض         . . ((5252زصزص02580258 

رسيم مما  رسيعة يف حعم املدن يف البلدان النامية بتيعة التحرض ال رسيم مما ويمكن مالحلة الايادة ال رسيعة يف حعم املدن يف البلدان النامية بتيعة التحرض ال ويمكن مالحلة الايادة ال
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سبل مشكالت متعددة منها سيفية لطيحت تلك املدن ومن مشاسمل هذا التخطيحت زيادة عدد سبل مشكالت متعددة منها سيفية لطيحت تلك املدن ومن مشاسمل هذا التخطيحت زيادة عدد 

املرتفعة هي حصيلة ارتفاب النشاط البرشم املرتفعة هي حصيلة ارتفاب النشاط البرشم اذ ان الك افة السكابية اذ ان الك افة السكابية   السكان يف وحدة املساحةالسكان يف وحدة املساحة

الذم ردورم سيادم اى زيادة استهال  الطارة  من خالا الذم ردورم سيادم اى زيادة استهال  الطارة  من خالا   يف داخمل املساحة املاهولة رالسكانيف داخمل املساحة املاهولة رالسكان

شاط الايادة يف اعداد السةةيارات واملحالت التعارية وورا اخلدمات وغريها من صةةور النشةةاط  صور الن سيارات واملحالت التعارية وورا اخلدمات وغريها من  الايادة يف اعداد ال

رشم وتتباين درجات احلرارة يف املدينة راختالف توزيمالبرشةةةم وتتباين درجات احلرارة يف املدينة راختالف توزيم سكابية عىل امتدادها الك افة السةةةكابية عىل امتدادها   الب الك افة ال

 ..((522522زصزص02550255 مهند خطاي  ربز مهند خطاي  ربزومن مكان الخرومن مكان الخر

عل  ااا التقترص عىل عل  ااا التقترص عىل   وتعد مدينة الكوفة من املدن اجلاذرة للسكان رسبل العاممل الدينيوتعد مدينة الكوفة من املدن اجلاذرة للسكان رسبل العاممل الديني              

سكان االصليني للمدينة رمل تتعرض اى اهلعرة الورتية من املدن واملحافلات العرارية ويف  سكان االصليني للمدينة رمل تتعرض اى اهلعرة الورتية من املدن واملحافلات العرارية ويف ال ال

سم معمواسةةةم مع سبل هلا ينة من السةةةنة فكل  زاد عدد السةةةكان زاد اال ر البياي عىل املدينة مما يسةةةبل هلا موا سكان زاد اال ر البياي عىل املدينة مما ي سنة فكل  زاد عدد ال ينة من ال

سلطاينزحدوب تلوب وتغري يف مكوبات اهلوال هنال مطر مهدم السةةةلطاينز ( .اما ( .اما 2525زصزص02580258حدوب تلوب وتغري يف مكوبات اهلوال هنال مطر مهدم ال

الك افة السكابية فلها ايضًا دور يف دديد بسبة س افة السكان يف مساحة حمددة فكل  ارتفعت الك افة السكابية فلها ايضًا دور يف دديد بسبة س افة السكان يف مساحة حمددة فكل  ارتفعت 

ازدادت بسبة تلوب البياة من خالا ضغطها الكبري عىل املوارد ومنها ازدادت بسبة تلوب البياة من خالا ضغطها الكبري عىل املوارد ومنها بسبة الك افة السكابية بسبة الك افة السكابية 

ضا التوسم يف  شكمل عشوائي واي سكابية ور ضا التوسم يف اللعول الستع ا االرايض الاراعية ملعمعات  شكمل عشوائي واي سكابية ور اللعول الستع ا االرايض الاراعية ملعمعات 

رشي ومعاجلة والضةةغحت املسةةتمر عىل اخلدمات االسةةاسةةية يف توفري ميام الرشةةي ومعاجلة   االحيال الفقريةاالحيال الفقرية سية يف توفري ميام ال سا ستمر عىل اخلدمات اال ضغحت امل وال

صحيالرصةةةف الصةةةحي رصف ال   زز افراح ارراهيم  مخي احلالوم افراح ارراهيم  ةةةمخي احلالوم  تدمري البياةتدمري البياةوهذا يادم ردورم اى وهذا يادم ردورم اى   ال

لدراسةةةةة اى رطاعات لسةةةهولة التنل02510251زز رد تم تقسةةةيم منطقة ا سهولة التنل(.  سة اى رطاعات ل لدرا سيم منطقة ا رد تم تق وهذم وهذم   يم االدارميم االدارم(. 

 ::ة الكوفة وتشممل القطاعات التاليةة الكوفة وتشممل القطاعات التاليةديندينمم  ::القطاعات هيالقطاعات هي

 الر ادية( .الر ادية( .  الوروالورو  اجلمهوريةاجلمهورية  رطاب املدينة القديمة وتشممل  الرسامرطاب املدينة القديمة وتشممل  الرسام

طاب اجلنويب    طاب اجلنويب الق بل االيمن من طريق  النعو الق جلا يال التي تقم عىل ا لذم يضةةةم االح بل االيمن من طريق  النعو ا جلا يال التي تقم عىل ا ضم االح لذم ي   ––ا

 ( (   الكوفةالكوفة

ش يل راملجال القطاب الشةةة يل رامل   سكانرتبة االوى من حيث عدد السةةةكانجال القطاب ال سم( بسةةةم522225222255اذ رلغوا  اذ رلغوا    رتبة االوى من حيث عدد ال ة ة ( ب

سل تقديرات  رحسةةل تقديرات   سان اعىل وان اعىل مرتبة يف مدينة الكوفة سةةعلت يف حي ميسةةان اعىل   م (م (  02520252رح سعلت يف حي مي وان اعىل مرتبة يف مدينة الكوفة 

  اما ارمل مرتبة يف حي اجلامعة يف مدينة الكوفةاما ارمل مرتبة يف حي اجلامعة يف مدينة الكوفة  الم حي سندةالم حي سندةمرتبة من حيث عدد السكان  م تمرتبة من حيث عدد السكان  م ت

 ( . ( . 00( وخريطة  ( وخريطة  00الحظ جدوا  الحظ جدوا  
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سكان رمل احتمل رطاب املدينة اما رالنسةةةبة للقطاب اجلنويب فال حيتمل ال ال ة من حيث عدد السةةةكان رمل احتمل رطاب املدينة    سبة للقطاب اجلنويب فال حيتمل ال ال ة من حيث عدد ال اما رالن

سكااا  البالغ عدد سةةكااا   سمة املرتبة ال ابية( بسةةمة املرتبة ال ابية8554385543البالغ عدد  سعمل حي الر ادية املرتبة االوى ماذ سةةعمل حي الر ةةادية املرتبة االوى م  ( ب ن ن اذ 

رسام .احتمل حيث عدد السةةةكان  م منطقة اجلمهورية اما ارمل مرتبة فكابت يف مدينة الرسةةةام .احتمل  سكان  م منطقة اجلمهورية اما ارمل مرتبة فكابت يف مدينة ال حيث عدد ال

سعمل حي سعمل حي   ( بسمة يف مدينة الكوفة املرتبة ال ابية( بسمة يف مدينة الكوفة املرتبة ال ابية0222002220القطاب اجلنويب البالغ عدد سكابمل  القطاب اجلنويب البالغ عدد سكابمل  

م مل م مل عل  ان القطاب اجلنويب يف مدينة الكوفة تتعل  ان القطاب اجلنويب يف مدينة الكوفة تت  مي م الت ر املرتبة االوى  م دور الع ا ال ابيةمي م الت ر املرتبة االوى  م دور الع ا ال ابية

سكابية فلتفم يف اما الك ارة السةةةكابية فلتفم يف ..والبومايض( والبومايض(   ودور الع اودور الع ا  التعاوزاتالتعاوزات  يف   حي مي م الت ريف   حي مي م الت ر اما الك ارة ال

سكن رع  االحيال اما رسةبل صةغر املسةاحة السةكنية او رسةبل وجود اس ر من عائلة يف السةكن  سبل وجود اس ر من عائلة يف ال سكنية او ر ساحة ال صغر امل سبل  رع  االحيال اما ر

سكابية يف حملة اجلمهورية( ارتفاب الك افة السةةةكابية يف حملة اجلمهورية00فتالحظ من خالا جدوا  فتالحظ من خالا جدوا    الواحدالواحد   اذ رلغتاذ رلغت  ( ارتفاب الك افة ال

سبل صغر   00(  خ  / سم (  خ  / سم 4242اذ وصلت الك ارة اى  اذ وصلت الك ارة اى     م الورو م الورو    00( خ  /سم( خ  /سم4242   سبل صغر ر ر

 . . 00(  خ  / سم (  خ  / سم 22 افة سكابية رلغت   افة سكابية رلغت  مساحة املسكن وسعمل حي العسكرم ارمل سمساحة املسكن وسعمل حي العسكرم ارمل س

سكان يف (توزيم السةةةكان يف 00اجلدوا  اجلدوا           صافية يف مدينة الكوفة واالحيال السةةةكنية الصةةةافية يف مدينة الكوفة   القطاعاتالقطاعات(توزيم ال سكنية ال واالحيال ال

 02520252رحسل تقديرات عام رحسل تقديرات عام 
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عام  حمافلة النعو االرشف املصدر : راالعت د عىل ريابات اجلهاز املرسام لالحصال

0252 

ضحة عن  ابيًا : اللسيل العمرم :  ان دراسةةةة اللسيل العمرم للسةةةكان يعطي بلرة واضةةةحة عن  سكان يعطي بلرة وا سة اللسيل العمرم لل  ابيًا : اللسيل العمرم :  ان درا

ين  لعةةارةةد ين ا ينةةة  ز مريةةة لسةةةةكةةان املةةد ع ل فاةةات ا ل حيةةة ا من بةةا رم السةةةةكةةاين  لوا ين ا رد عا ل ين ا نة  ز ي ملد كان ا س ية ل مر ع ل اات ا ف ل ية ا ح با من  كاين  س رم ال لوا ا

من اهم اخلصائ  الديموغرافية من اهم اخلصائ  الديموغرافية   يعد اللسيل العمرم للسكانيعد اللسيل العمرم للسكان  . س . س ((8383زصزص02580258الشبيلزالشبيلز

شاريم شتى امل سكان االبتاجية والتخطيطية ل سكان للداللة عىل روة ال شاريملل شتى امل سكان االبتاجية والتخطيطية ل سكان للداللة عىل روة ال سة اللسيل   لل سة اللسيل ولدرا ولدرا

سكابيةالعمرم امهية سبرية يف الدراسةات السةكابية سات ال سكان اذ يتم التعرف عىل املرحلة التي يمر هبا السةكان   العمرم امهية سبرية يف الدرا اذ يتم التعرف عىل املرحلة التي يمر هبا ال

سبة ويسةةةتفاد من اللسيل العمرم ايضةةةةًا يف معرفة بسةةةبة   غرافيةغرافيةمن املراحمل االبتقالية الديمومن املراحمل االبتقالية الديمو ضًا يف معرفة ب ستفاد من اللسيل العمرم اي وي

بارص اللاملي  فال  ها   ةةة لة علي عا بارص اللاملي السةةةكان يف الفاات العمرية املنتعة والفاات التي تقم  ها   فال  لة علي عا سكان يف الفاات العمرية املنتعة والفاات التي تقم  ال

اهلعرة ( اهلعرة (   الوفياتالوفيات  . س  يعد بتاج ملتغريات النمو السكاين ال ال ة  اخلصورة. س  يعد بتاج ملتغريات النمو السكاين ال ال ة  اخلصورة  ((4242زصزص02510251زز

صمل احدهم عن االخرالتي اليمكن فصةةةةمل احدهم عن االخر سكان عىل ذ يقصةةةةد راللسيل العمرم توزيم السةةةكان عىل اا  التي اليمكن ف صد راللسيل العمرم توزيم ال ذ يق

سكان حتى يمكن هتياة اسةةةاس فاات عددها العمر ويعتمد اسةةةاسةةةًا  عىل معرفة ترسيل السةةةكان حتى يمكن هتياة  سًا  عىل معرفة ترسيل ال سا ساس فاات عددها العمر ويعتمد ا ا

سل واع رهم ومن الناحية الديموغرافيةخدمات هذم الفاات التي تتناسةةةل واع رهم ومن الناحية الديموغرافية يعد بمحت اللسيل يعد بمحت اللسيل   خدمات هذم الفاات التي تتنا

ستويات الديموغرافيةالعمرم من العواممل املا رة يف املسةةتويات الديموغرافية صلة هلا يف االسةةاس حمصةةلة هلا   والذم هووالذم هو  العمرم من العواممل املا رة يف امل ساس حم يف اال

سة بمو والداللة االسةةةاسةةةية يف رياسةةةها وحسةةةاي مارشاهتا وال يمكن االسةةةتمرار يف دراسةةةة بمو  ستمرار يف درا ساي مارشاهتا وال يمكن اال سها وح سية يف ريا سا والداللة اال

سني السةةةةكةةان او اهلعرة رةةدون دراسةةةةةة اللسيةةل العمرم   هيلني حممةةد عبةةد احلسةةةةني  بد احل مد ع يل العمرم   هيلني حم سة اللس ردون درا كان او اهلعرة  س ال

 ( . ( . 88زصزص02510251البديرمزالبديرمز

سة اللسيل النوعي والعمرم عىل ردر اللسيل النوعي والعمرم للسةةةكان : تعد دراسةةةة اللسيل النوعي والعمرم عىل ردر  سكان : تعد درا سبري سبري اللسيل النوعي والعمرم لل

من االمهية يف دراسة السكان ذلك الاا توضح املالمح الديموغرافية للمعتمم ذسورًا وابا ًا من االمهية يف دراسة السكان ذلك الاا توضح املالمح الديموغرافية للمعتمم ذسورًا وابا ًا 

  ((088088 اروعيابمل زص اروعيابمل زصوددد الفاات املنتعة فيمل والتي يقم عىل عاتقها علل اعالة راري افرادم وددد الفاات املنتعة فيمل والتي يقم عىل عاتقها علل اعالة راري افرادم 

 . . 
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رنسبة رنسبة   الذسور لكمل مائة من االباب وتعرف هذم النسبةالذسور لكمل مائة من االباب وتعرف هذم النسبة  اللسيل النوعي :   يقصد رمل بسبةاللسيل النوعي :   يقصد رمل بسبة  --أأ

سنة ( ان بسةبة النوب يف مدينن الكوفة لسةنة 88يتبني من اجلدوا  يتبني من اجلدوا    ((SexRationالنوب  النوب   سبة النوب يف مدينن الكوفة ل رد رد   52225222( ان ب

سبة لتبلغ فقد ارتفعت هذم النسةةةبة لتبلغ   52325232اما يف تعداد اما يف تعداد   ( اب ى( اب ى522522( ذسرًا لكمل  ( ذسرًا لكمل  232311رلغت  رلغت   فقد ارتفعت هذم الن

كمل  52052055   كمل  ( ذسرًا ل فدة اى 522522( ذسرًا ل بل اى اهلعرة الوا ها ويعود السةةة فدة اى ( اب ى وهي االعىل في بل اى اهلعرة الوا س ها ويعود ال ( اب ى وهي االعىل في

سبق نة من املحافلات االخرى والقرى القريبة من املدينة خالا تلك املدة السةةةباي سةةةبق املدياملدي سباي  نة من املحافلات االخرى والقرى القريبة من املدينة خالا تلك املدة ال

 ذسرها . ذسرها . 

سبة النوب حتى رلغت  فقد ابخفضةةةت بسةةةبة النوب حتى رلغت    52225222ويف تعداد عام ويف تعداد عام          ضت ب ( ( 522522( ذسرًا لكمل  ( ذسرًا لكمل  232300فقد ابخف

سبقتها   سبيًا ي   سبة منخفضة ب سبقتها  اب ى وهي ب سبيًا ي   سبة منخفضة ب سبل عودة س ري من املهاجرين 52325232اب ى وهي ب سبل عودة س ري من املهاجرين ( وذلك ر ( وذلك ر

شكمل خاص رعد ابتفال اللروف  املوجبة لذلكصةةمل  اجلنورية( رشةةكمل خاص رعد ابتفال اللروف  املوجبة لذلكاى حمافلاهتم االاى حمافلاهتم اال سبل ما تسةةبل   صمل  اجلنورية( ر ما ت

سبة النوب يف املدينة سبة النوب يف املدينةيف تراجم ب ستقطبة  العداد س رية منهم السباي   يف تراجم ب ستقطبة  العداد س رية منهم السباي السي  وااا من املدن امل السي  وااا من املدن امل

سية التي تبعت العام فضةةاًل عن االحداب السةةياسةةية التي تبعت العام   تم ذسرهاتم ذسرها سيا ضاًل عن االحداب ال والتي القت رلالهلا عىل والتي القت رلالهلا عىل   52225222ف

صحية التي جتلت رايادة عدد الوفيات عومًا واالطفاا الذسور حية الصةةةحية التي جتلت رايادة عدد الوفيات عومًا واالطفاا الذسور هذا اجلابل من الناهذا اجلابل من النا حية ال

شكمل خاصرشةةةكمل خاص ستوى وزيادة تيار اهلعرة اخلارجيةالسةةةي  رني فاة الشةةةباي جرال تدين املسةةةتوى   ر شباي جرال تدين امل سي  رني فاة ال وزيادة تيار اهلعرة اخلارجيةال

 االرتصادم ومستوى الدخمل االرتصادم ومستوى الدخمل 
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واالحيال السكنية الصافية يف مدينة الكوفة القطاعات توزيم السكان يف (0اخلريطة  

 0252م رحسل تقديرات عا

 
 (0املصدر: اعت د عىل اجلدوا 

سنة اما يف سةةنة   الفردم جرال بدرة فرص العمملالفردم جرال بدرة فرص العممل صمل اى  ارتفعت النسةةبة رليال لتصةةمل اى    02520252اما يف  سبة رليال لت ( ( 222244ارتفعت الن

صادية يف املدينة522522ذسرًا لكمل  ذسرًا لكمل   سبي يف اللروف االرت سن الن صادية يف املدينة( اب ى بتيعة للتح سبي يف اللروف االرت سن الن ضاًل عن   ( اب ى بتيعة للتح ضاًل عن ف ف

ضاب السةةةي  السةةةاخنة منها رسةةةبل تدهور االوضةةةاب   ا من رع  مدن البالدا من رع  مدن البالداهلعرة الوافدة اليهاهلعرة الوافدة اليه سبل تدهور االو ساخنة منها ر سي  ال ال

ستقرار ما جعلها م ما تالها ال سةي  وان املدينة تتمتم راالمن واالسةتقرار ما جعلها   02240224االمنية فيها يف عام االمنية فيها يف عام  سي  وان املدينة تتمتم راالمن واال م ما تالها ال 

 ضالة الك ري منهم .ضالة الك ري منهم .

 (0252-5222( بسبة النوب لسكان مدينة الكوفة للمدة  8اجلدوا  

 املصدر :املصدر :
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سكان اجلمهورية العراريةزوزارة التخطيحتز اجلهاز املرسام لإلحصةةالز هياة التعداد العام للسةةكان  صالز هياة التعداد العام لل اجلمهورية العراريةزوزارة التخطيحتز اجلهاز املرسام لإلح

 ..52225222عام عام 

سكان اجلهاز املرسام لإلحصةةالز بتائ  التعداد العام لسةةكان اجلمهورية العراريةزوزارة التخطيحتز اجلمهورية العراريةزوزارة التخطيحتز  صالز بتائ  التعداد العام ل اجلهاز املرسام لإلح

 ..52325232حمافلة النعو لعام حمافلة النعو لعام 

سكان حمافلة النعو لعام  هورية العراقزاجلهاز املرسام لإلحصةةةال بتائ  التعداد العام لسةةةكان حمافلة النعو لعام  صال بتائ  التعداد العام ل  هورية العراقزاجلهاز املرسام لإلح

52225222.. 

ية  مدير عاون االب ئيز اجلهاز املرسام لإلحصةةةةالز  ية العراقز وزارة التخطيحت والت ية  هور مدير صالز  عاون االب ئيز اجلهاز املرسام لإلح ية العراقز وزارة التخطيحت والت  هور

 . . 02520252لنعوز تقديرات سكان مدينة الكوفة لعام لنعوز تقديرات سكان مدينة الكوفة لعام احصال حمافلة ااحصال حمافلة ا

ستفاد للسيل العمرم : هو عبارة عن توزيم السةةكان حسةةل فاات العمر املختلفة ويسةةتفاد اا  --يي سل فاات العمر املختلفة وي سكان ح للسيل العمرم : هو عبارة عن توزيم ال

سن دون  منمل يف معرفة بسةةبة صةةغار السةةن دون   صغار ال سبة  ضسةةنة ( الذين يعدون ضةة  5252منمل يف معرفة ب من الفاة غري املنتعة من من الفاة غري املنتعة من سنة ( الذين يعدون 

سكانالسةةكان سكان الفاة املنتعة  القوى العاملة(ومعرفة بسةةبة  سةةكان الفاة املنتعة  القوى العاملة(  ال سبة   سن من واخريًا معرفة سبار السةةن من   ومعرفة ب واخريًا معرفة سبار ال

سكان عبد الفتاح لطفي عبد اهللزا ايل السةةةكان عبد الفتاح لطفي عبد اهللز سة اللسيل العمرم ( . ولدراسةةةة اللسيل العمرم 011011زصزص02240224ا ايل ال ( . ولدرا

( فقد تم تقسيم املعتمم عىل  الب فاات ( فقد تم تقسيم املعتمم عىل  الب فاات 11للسكان يف مدينة الكوفة وراالعت د عىل اجلدوا  للسكان يف مدينة الكوفة وراالعت د عىل اجلدوا  

 عمرية رئيسة هي :عمرية رئيسة هي :

شكمل هذم الفاة راعدة اهلرم تشةةةكمل هذم الفاة راعدة اهلرم     ::سنةسةةةنة  5252فاة ارمل من فاة ارمل من   --55 سكاين وهي الفاة غري املنتعةالسةةةكاين وهي الفاة غري املنتعةت اذ اذ   ال

سبتها  رلغت بسةةبتها   سكان يف مدينة الكوفة توزعت روارم  ( من  موب السةةكان يف مدينة الكوفة توزعت روارم    %%151588رلغت ب ( منهم ( منهم %%101055( من  موب ال

لذسور و  عع لذسور و  ىل ا سمل   زز( عىل االباب( عىل االباب%%121211ىل ا لذم يتطلل توفري  ها  االمر ا سد  قل ما يا سمل وهو  لذم يتطلل توفري  ها  االمر ا سد  قل ما يا وهو 

 صوص .صوص .اخلدمات الرضورية اخلاصة هبم السي  الصحية والتعليمية عىل وجمل اخلاخلدمات الرضورية اخلاصة هبم السي  الصحية والتعليمية عىل وجمل اخل

اة      --00 اة  ف نة  4141  --5252ف سنة( سةةة عد ذات امهية سبرية يف       ::(  لة وت عام رالقوى ال اة  هذم الف عد ذات امهية سبرية يف تتم مل  لة وت عام رالقوى ال اة  هذم الف تتم مل 

ضمل عن ما يفقدم من املعتمم فهي الدعامة االسةةةاسةةةية يف رنال االرتصةةةاد الوطني التي تعوضةةةمل عن ما يفقدم من  صاد الوطني التي تعو سية يف رنال االرت سا املعتمم فهي الدعامة اال

ام تكمن فيها خصورة ام تكمن فيها خصورة   وفيات الاا تضم العنارص الشارة من الذسور واالباب يف سن الاواجوفيات الاا تضم العنارص الشارة من الذسور واالباب يف سن الاواج

شباي  ورد تقسةةم هذم الفاة عىل فاة البالغني الشةةباي    م وهي االس ر ردرة عىل احلرسةم وهي االس ر ردرة عىل احلرسةاملعتماملعتم سم هذم الفاة عىل فاة البالغني ال   --5252ورد تق

( ( %%121244. رلغت بسة هذم الفاة يف مدينة الكوفة  . رلغت بسة هذم الفاة يف مدينة الكوفة  ( سنة( سنة4141  --8282ة والبالغني الكبار  ة والبالغني الكبار  ( سن( سن8181

سبمن  موب سةةكان مدينة الكوفة وسابت بسةةبة االباب اس ر من بسةةب سبة االباب اس ر من ب سكان مدينة الكوفة وسابت ب سبتها رلغت بسةةبتها   ة الذسور اذة الذسور اذمن  موب  رلغت ب

ما   زز((141455%%   ما ا لذسور فبلغت  ا بة  ا لذسور فبلغت  بسةةة سبة  ا مدعاة لتوفري فتلو فرص العممل    %%121200ب مدعاة لتوفري فتلو فرص العممل  ( وهذا  ( وهذا 
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صحية اسةةةت  رها سقوة عممل فاعلة يف احداب التنمية احلرضةةةية يف مقارمل توفري اخلدمات الصةةةحية  رضية يف مقارمل توفري اخلدمات ال ست  رها سقوة عممل فاعلة يف احداب التنمية احل ا

 واالرتكازية ضمن البياة احلرضية سي تصبح مناسبة للمعيشة والعممل يف ان واحد . واالرتكازية ضمن البياة احلرضية سي تصبح مناسبة للمعيشة والعممل يف ان واحد . 

 02520252لكوفة لعام لكوفة لعام (الفاات العمرية لسكان مدينة ا(الفاات العمرية لسكان مدينة ا11اجلدوا  اجلدوا  

 

افلة مديرية احصال حم رسام لالحصالاجلهاز امل  هورية العراق وزارة التخطيحت  املصدر :

 0252 ريابات غري منشورة  النعو 

نة فاس ر(  4242فاة  فاة   شممل اعداد سبرية من االباب واالراممل وهي التعد فاة منتعة وتشةةةممل اعداد سبرية من االباب واالراممل   ::سنة فاس ر(سةةة وهي التعد فاة منتعة وت

صورة والوفيات يف املعتمم والذسور وهي االخرى تعد ابعكاسةةةةًا للروف اخلصةةةورة والوفيات يف املعتمم  سًا للروف اخل ذلك الن ذلك الن والذسور وهي االخرى تعد ابعكا

سكان بسةةةبتها تقمل رتاايد بسةةةبة صةةةغار السةةةن ورالتايل ارتفاب معدالت النمو الطبيعي للسةةةكان  سن ورالتايل ارتفاب معدالت النمو الطبيعي لل صغار ال سبة  سبتها تقمل رتاايد ب ب

صحيحوالعك  صةةةحيح سبة  . وتشةةةكمل هذم الفاة بسةةةبة    ((021021 ارو عيابمل ز ص ارو عيابمل ز صوالعك   شكمل هذم الفاة ب ( من  موب ( من  موب %%585855. وت

سبة االباب اس ر من الذسور سةةةكان املدينة وهي مت مل الفاة اخلارجة عن العممل . اذ سابت بسةةةبة االباب اس ر من الذسور  سكان املدينة وهي مت مل الفاة اخلارجة عن العممل . اذ سابت ب

سبتها  فقد رلغت بسةةةبتها   سبتهم  ( اما الذسور فبلغت بسةةةبتهم  %%585822فقد رلغت ب صغر حعم هذم ( ورغم صةةةغر حعم هذم %%505022( اما الذسور فبلغت ب ( ورغم 

صحية( يعد رورة ملحة لي  عىل النسةةبة االن ان توفري ماسةةسةةات الدعم  اخلدمات الصةةحية( يعد رورة ملحة لي  عىل  سات الدعم  اخلدمات ال س سبة االن ان توفري ما الن

 الصعيد الكم رمل بوب اخلدمة الصحية خاصة وان هذم الفاة االس ر عرضة لالمراض . الصعيد الكم رمل بوب اخلدمة الصحية خاصة وان هذم الفاة االس ر عرضة لالمراض . 
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 املبحث الثالث

 يف مدينة الكوفة م اخلدمات الصحية واالرتكازيةييتوزيع وتق

 ::اخلدمات الصحيةاخلدمات الصحية

سية يف ام  تمم الن املرض ظاهرة  رضورية واالسا صحية من اخلدمات ال سية يف ام  تمم الن املرض ظاهرة تعد اخلدمات ال رضورية واالسا صحية من اخلدمات ال تعد اخلدمات ال

سوال رطرق العدوى او الورا ة رغام خالد عبد الوهاي ارو رارلة لالبتشةةةار والتوسةةةم سةةةوال رطرق العدوى او الورا ة رغام خالد عبد الوهاي ارو  سم  شار والتو رارلة لالبت

تساٍو تساٍو ( . لذلك ينبغي تقديم اخلدمات الصحية جلميم السكان ورشكمل م( . لذلك ينبغي تقديم اخلدمات الصحية جلميم السكان ورشكمل م3232زصزص02500250سلملزسلملز

سات رال متييا من اجمل احلصةةوا عىل الرفاهية البدبية والذهنية واالجت عية .توزعت املاسةةسةةات  س صوا عىل الرفاهية البدبية والذهنية واالجت عية .توزعت املا رال متييا من اجمل احل

صورة متباينة طبقًا جلملة من الصةحية يف مدينة الكوفة رمختلو اصةنافها عىل احيال املدينة رصةورة متباينة طبقًا جلملة من  صنافها عىل احيال املدينة ر صحية يف مدينة الكوفة رمختلو ا ال

صة املراسا ( . احتلت املاسةةةسةةةات احلكومية وخاصةةةة املراسا 22العواممل التارخيية واجلغرافية اجلدوا  العواممل التارخيية واجلغرافية اجلدوا   سات احلكومية وخا س ( . احتلت املا

رين  جالت املستشفيات احلكومية رعدها رين  جالت املستشفيات احلكومية رعدها   ((%%323222( مراسا صحية ورنسبة  ( مراسا صحية ورنسبة  22حية روارم  حية روارم  الصالص

سبة  رر شفى واحد ورن ست سبة  وارم م شفى واحد ورن ست سات االهلية  فقد احتلت العيادات الطبية   ((505022وارم م س سات االهلية  فقد احتلت العيادات الطبية اما املا س اما املا

صاخلاصةة سبة  ( عيادة ورنسةةبة  582582ة رعدد  ة رعدد  اخلا شفيات االهلية فقد رلغ عددها ا نني اما املسةةتشةةفيات االهلية فقد رلغ عددها ا نني   زز((%%2323( عيادة ورن ست اما امل

سبة  ورنسةةةبة   صة في  يتعلق رعدد االطبال فقد جالت املرتبة االوى العيادات الطبية اخلاصةةةة   ((%%5511ورن في  يتعلق رعدد االطبال فقد جالت املرتبة االوى العيادات الطبية اخلا

سبة  ( عيادة طبية ورنسةةةبة  582582رعدد  رعدد   شفيات رعدد  ( اما املرتبة ال ابية املسةةةتشةةةفيات رعدد  %%1212( عيادة طبية ورن ست ( طبيبًا ( طبيبًا 502502( اما املرتبة ال ابية امل

  %%5050( طبيبًا ورنسبة  ( طبيبًا ورنسبة  8282وارم  وارم  ( رين  جالت راملرتبة االخرية املراسا الصحية ر( رين  جالت راملرتبة االخرية املراسا الصحية ر%%1515ورنسية  ورنسية  

. 
ستاملسةةت  --أأ ست: يوجد يف مدينة الكوفة مسةةتشةةفى حكوميًا واحدًا  مسةةتشفيات احلكوميةشةةفيات احلكوميةامل شفى حكوميًا واحدًا  م ست شفى شةةفى : يوجد يف مدينة الكوفة م

سهلة   تقم يفتقم يف  ( ( 22الفرات االوسحت ( اجلدوا  الفرات االوسحت ( اجلدوا   سعد ال سكرم رري م سهلة احلي الع سعد ال سكرم رري م سطة  احلي الع سطة  خر ( ( 88خر

يضم يضم   ( ( 00مم  0222202222( ورمساحة  ( ورمساحة  52325232سنة  سنة    وهو اردم مستشفى حكومي يف املدينة تاس وهو اردم مستشفى حكومي يف املدينة تاس 

اما رالنسبة لالطبال فقد رلغ عددهم العاملني اما رالنسبة لالطبال فقد رلغ عددهم العاملني   والبرشيةوالبرشيةاملستشفى  موعة من املتغريات املادية املستشفى  موعة من املتغريات املادية 

صات طبية فتلفة جدوا   رتخصةةصةةات طبية فتلفة جدوا  ( طبيباً ( طبيباً 552552فيمل  فيمل   ص سنان  عدد االطبال االسةةنان    رين  رلغرين  رلغ  ( ( 22 رتخ ( ( 44عدد االطبال اال

صيادلة فبلغ  اما عدد الصةةةيادلة فبلغ    اطبال اطبال  ضم  ( صةةةيدالبيًا س  ضةةةم  8585اما عدد ال صيدالبيًا س   صًا من ذوم املهن (  ةةةخصةةةًا من ذوم املهن   582582(  (  خ

ادر سابدة رلغ عددهم ادر سابدة رلغ عددهم فضاًل عنن سوفضاًل عنن سو  ة ة (  خصًا من ذوم املهن التمريضي(  خصًا من ذوم املهن التمريضي034034الصحية و  الصحية و  

شفى 525525وسوادر خدمية وادارية روارم  وسوادر خدمية وادارية روارم    (  خصًا (  خصًا 2828   ست شفى (  خصًا اما عدد االهة يف امل ست (  خصًا اما عدد االهة يف امل

 ( هيرًا . ( هيرًا . 025025فبلغ عددها  فبلغ عددها  

 02520252( توزيم املاسسات الصحية يف مدينة الكوفة لعام ( توزيم املاسسات الصحية يف مدينة الكوفة لعام 22اجلدوا  اجلدوا  
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 املصدر : من الباحث راالعت د عىل : املصدر : من الباحث راالعت د عىل : 

 . .   02520252لعام لعام   ريابات غري منشورة ريابات غري منشورة   سم االحصال سم االحصال رر  دائرة صحة النعو دائرة صحة النعو   وزارة الصحة وزارة الصحة   --55

 ..  02520252لعام لعام   ريابات غري منشورة ريابات غري منشورة    عبة االحصال  عبة االحصال   الرعاية االولية الرعاية االولية   رطاب الكوفةرطاب الكوفة  --00

 ..  02520252لعام لعام   شورة شورة ريابات غري منريابات غري من  فرب النعو فرب النعو   االطبالاالطبالبقارة بقارة   --88

شفيات االهلية : يوجد يف املديناملسةةتشةةفيات االهلية : يوجد يف املدين  --يي ست شفتني اهليني يقعان عىل  ارب  بعوة مسةةتشةةفتني اهليني يقعان عىل  ةةارب  بعوامل ست   --ة م

شفيات يف رنائها وادارهتا من ربمل اطبال ( وتعتمد هذم املسةةتشةةفيات يف رنائها وادارهتا من ربمل اطبال 88( واخلريطة  ( واخلريطة  44اجلدوا  اجلدوا    سوفة(سوفة( ست ( وتعتمد هذم امل

صنيمتخصةةصةةني ص ستقدام االطباللذا ال متتلك سوادر طبية دائمة رمل ااا تعتمد عىل اسةةتقدام االطبال  متخ العاملني يف العاملني يف   لذا ال متتلك سوادر طبية دائمة رمل ااا تعتمد عىل ا

سبق رني القطةةاب الصةةةحي احلكومي لغرض اجرال العمليةةات اجلراحيةةة وفقةةًا التفةةاق مسةةةبق رني  فاق م قًا الت ية وف يات اجلراح صحي احلكومي لغرض اجرال العمل طاب ال الق

اما مستشفى النعو االهيل اما مستشفى النعو االهيل   املستشفى واملري  املراجم للعيادات اخلاصة رالطبيل املخت املستشفى واملري  املراجم للعيادات اخلاصة رالطبيل املخت 

علق علق وفي  يتوفي  يت  ( طبيبًا مها مدير املستشفى ومدير االدارة( طبيبًا مها مدير املستشفى ومدير االدارة00 ارن رالا ( فقد رلغ عدد االطبال فيمل   ارن رالا ( فقد رلغ عدد االطبال فيمل  

شفى   راالطبال االختصاص فيكون وجودهم حسل احلالة املوجودة للمرىضراالطبال االختصاص فيكون وجودهم حسل احلالة املوجودة للمرىض ست ضم امل شفى س   ست ضم امل س  

صحية(  ةةخصةةًا من ذوم املهن الصةةحية  5858   صًا من ذوم املهن ال اما اما   ( ا خاص من الكوادر اخلدمية واالدارية( ا ةةخاص من الكوادر اخلدمية واالدارية22و  و    (  خ

اما املستشفى االخرى فهو مستشفى الغدير اما املستشفى االخرى فهو مستشفى الغدير   ( هيراً ( هيراً 0202عدد االهة يف املستشفى فقد رلغ  عدد االهة يف املستشفى فقد رلغ  

( ( 00رلغ عدد االطبال العاملني فيمل  رلغ عدد االطبال العاملني فيمل    ىل  ارب  بعو / سوفة(  حي سندة ال ابية (ىل  ارب  بعو / سوفة(  حي سندة ال ابية (االهيل يقم عاالهيل يقم ع

( ( 22( ا خاص و  ( ا خاص و  11ورلغ عدد ذوم املهنن الصحية  ورلغ عدد ذوم املهنن الصحية    طبيبًا مها مدير املستشفى ومدير االدارةطبيبًا مها مدير املستشفى ومدير االدارة

 ( هيرًا .( هيرًا .0505ورلغ عدد االهة  ورلغ عدد االهة    ا خاص من الكوادر اخلدميةا خاص من الكوادر اخلدمية
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صحية  الرعايةالرعاية  مراسامراسا  ––ت ت  صحيةال صحة جالًا تعد اخلدمات تعد اخلدمات   --::  ال صحية املقدمة من ربمل مراسا ال صحة جالًا ال صحية املقدمة من ربمل مراسا ال ال

سكان سيًا يف العممل الصحي للبلد سواا تقدم اى غالبية ال سا سيًا يف العممل الصحي للبلد سواا تقدم اى غالبية السكانمهً  وا سا سة التوزيم   مهً  وا سة التوزيم لذا فان درا لذا فان درا

املكاين ملراسا الرعاية الصحية ودليلمل تعد من االمور املهمة التي ينبغي اخذها راالعتبار عند املكاين ملراسا الرعاية الصحية ودليلمل تعد من االمور املهمة التي ينبغي اخذها راالعتبار عند 

لذم ين  اهت ممل عىل تط لذم ين  اهت ممل عىل تطالنخطيحت الصةةةحي ا صحي ا صحية وزيادهتا وسفالهتا وير اخلدمات الصةةةحية وزيادهتا وسفالهتا النخطيحت ال وير اخلدمات ال

واعادة توزيعها رعدالة اجت عية السرب عدد ممكن من سكان املدينة مم توفري سهولة الوصوا واعادة توزيعها رعدالة اجت عية السرب عدد ممكن من سكان املدينة مم توفري سهولة الوصوا 

سبة لالطبال اما رالنسةةةبة لالطبال . .   ((3030زصزص02500250رغام خالد عبد الوهاي ارو سلملزرغام خالد عبد الوهاي ارو سلملز  اى تلك املراسااى تلك املراسا اما رالن

صحية والبالغ عددهم  العاملني يف املراسا الصةةةحية والبالغ عددهم   صورة متباينة عىل تلك وا رصةةةورة متباينة عىل تلك ( طبيبًا توزع( طبيبًا توزع8080العاملني يف املراسا ال وا ر

بال روارم    املراسااملراسا عدد االسرب من االط ندة النموذجي عىل ال بال روارم  اذ ضةةةم مرسا س عدد االسرب من االط ندة النموذجي عىل ال ضم مرسا س بال44اذ  بال( اط تالم تالم   ( اط

سان اجلديد روارم   سان اجلديد روارم  راملرتبة ال ابية مرسا مي شهيد حسني   ( اطبال( اطبال11راملرتبة ال ابية مرسا مي شهيد حسني رين  حصمل سمل من مرسا ال رين  حصمل سمل من مرسا ال

شهيد مهدم العطار و الكو ر عىل املرتبة ال ال ة باجي ومرسا الشةةهيد مهدم العطار و الكو ر عىل املرتبة ال ال ة  ( اطبال لكمل مرسا ( اطبال لكمل مرسا 88وروارم  وروارم  باجي ومرسا ال

سلم ارن عقيمل والكوفة العلوية راملرتبة االخرية من حيث عدد يف حني جال مرسا مسةةةلم ارن عقيمل والكوفة العلوية راملرتبة االخرية من حيث عدد   صحيصةةةحي يف حني جال مرسا م

 االطبال وضم طبيبني لكمل مرسا صحي .  االطبال وضم طبيبني لكمل مرسا صحي .  

رشية واملادية ( التوزيم املكاين للمسةةتشةةفيات احلكومية و االهلية و امكابياهتا البرشةةية واملادية 44اجلدوا  اجلدوا   شفيات احلكومية و االهلية و امكابياهتا الب ست ( التوزيم املكاين للم

 02520252يف مدينة الكوفة لعام يف مدينة الكوفة لعام 

 
 املصدر : من الباحث راالعت د عىل : املصدر : من الباحث راالعت د عىل : 

 . .   02520252لعام لعام   ريابات غري منشورةريابات غري منشورة  رسم االحصالرسم االحصال  دائرة صحة النعودائرة صحة النعو  وزارة الصحةوزارة الصحة  --55

لعام لعام   ريابات غري منشورةريابات غري منشورة   عبة االحصال عبة االحصال  مستشفى الفرات االوسحتمستشفى الفرات االوسحت  دائرة صحة النعودائرة صحة النعو  --00

02520252  .. 
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 ..  02520252//5555//22لة مم مدير مستشفى النعو االهيل  ارن رالا( رتاريخ لة مم مدير مستشفى النعو االهيل  ارن رالا( رتاريخ مقارمقار  --88  

 ..  02520252//5555//22لغدير االهيل رتاريخ لغدير االهيل رتاريخ مقارلة مم مدير مستشفى امقارلة مم مدير مستشفى ا  --11

صحية املدبية ورعاية الوليد فاملراسا الصةحية هي ماسةسةات يتم فيها تقديم اخلدمات الصةحية املدبية ورعاية الوليد              سات يتم فيها تقديم اخلدمات ال س صحية هي ما فاملراسا ال

فضالً عن اخلدمات فضالً عن اخلدمات   املدرسيةاملدرسيةوالطفمل واالم والتحصني واالروال الفموم وخدمات الصحية والطفمل واالم والتحصني واالروال الفموم وخدمات الصحية 

سكانالطبية االولية واالسةةةعاف الفورم جلميم الفاات العمرية للسةةةكان سعاف الفورم جلميم الفاات العمرية لل سون عبود درعون  حسةةةون عبود درعون الطبية االولية واال  ح

 . .   ((510510زصزص02220222اجلبورم زاجلبورم ز

( مراساًا صحية ( مراساًا صحية 22    02520252رلغ عدد املراسا الرعاية الصحية االولية يف مدينة الكوفة لعام رلغ عدد املراسا الرعاية الصحية االولية يف مدينة الكوفة لعام               

فقد حصمل مرسا مسلم ارن عقيمل فقد حصمل مرسا مسلم ارن عقيمل   حيال سكنيةحيال سكنيةتوزعت عىل ستة اتوزعت عىل ستة ا  ((11( واخلريطة  ( واخلريطة  22اجلدوا  اجلدوا  

(  خصًا (  خصًا 2232222322اذ  ملت خدماتمل  اذ  ملت خدماتمل    يف حي السفري عىل املرتبة االوى يف التصنيو الصحييف حي السفري عىل املرتبة االوى يف التصنيو الصحي

سبتمل  ام ما بسةةبتمل   سكان( من ا ايل السةةكان%%020288ام ما ب رسام يليمل مرسا الشةةهيد مهدم العطار يف حي الرسةةام   ( من ا ايل ال شهيد مهدم العطار يف حي ال يليمل مرسا ال

( وهكذا رقية املراسا ( وهكذا رقية املراسا %%010122بسبتمل  بسبتمل  ( بسمة ام ما ( بسمة ام ما 2153221532راملرتبة ال ابية اذ يقدم خدماتمل اى  راملرتبة ال ابية اذ يقدم خدماتمل اى  

 الصحية . الصحية . 

ضم سمل من مرسا سندة وفي  يتعلق رتوزيم اطبال االسةةةنان حسةةةل املراسا الصةةةحية فقد ضةةةم سمل من مرسا سندة  صحية فقد  سل املراسا ال سنان ح وفي  يتعلق رتوزيم اطبال اال

( ( 00النموذجي و ميسان اجلديد والشهيد حسني باجي  ومهدم العطار ومرسا الكو ر روارم  النموذجي و ميسان اجلديد والشهيد حسني باجي  ومهدم العطار ومرسا الكو ر روارم  

سنانطبيل اسةةنان سلم رن عقيمل ومرسا الكوفة العلويرين  ضةةم مرسا مسةةلم رن عقيمل ومرسا الكوفة العلوي  طبيل ا ضم مرسا م سنان( طبيل اسةةنان55ة عىل  ة عىل  رين     ( طبيل ا

 من  موب اطبال اسنان العاملني يف املراسا الصحية ضمن منطقة الدراسة .من  موب اطبال اسنان العاملني يف املراسا الصحية ضمن منطقة الدراسة .

فقد ضم فقد ضم   ( صيادلة( صيادلة22اما  عدد الصيادلة املنتسبني يف تلك املراسا الصحية والبالغ عددهم  اما  عدد الصيادلة املنتسبني يف تلك املراسا الصحية والبالغ عددهم              

 سمل مرسا صحي عىل صيديل واحد ضمن املراسا الصحية العاملة يف املدينة . سمل مرسا صحي عىل صيديل واحد ضمن املراسا الصحية العاملة يف املدينة . 

راعداد ذوم املهن الصةةةحية فبلغ عددهم                   صحية فبلغ عددهم  وفي  يتعلق  راعداد ذوم املهن ال راعداد   ( موظفاً ( موظفاً 152152وفي  يتعلق  راعداد توزعوا  توزعوا 

صحية يف املدينةمتفاوتة رني املراسا الصةةحية يف املدينة سني باجي راملرتبة االوى روارم  اذ جال مرسا حسةةني باجي راملرتبة االوى روارم    متفاوتة رني املراسا ال ( ( 3030اذ جال مرسا ح

سان اجلديد  ابيًا روارم  في  جال حي ميسةةةةان اجلديد  ابيًا روارم    موظفاً موظفاً  سا سا اما راملرتبة ال ال ة فكان مراما راملرتبة ال ال ة فكان مر  ( موظفاً ( موظفاً   4343في  جال حي مي

شهيد مهدم العطار روارم  الشةةهيد مهدم العطار روارم   سلم رن عقيمل وسندة النموذجي س  ضةةم مرسا مسةةلم رن عقيمل وسندة النموذجي   ( موظفاً ( موظفاً 4141ال ضم مرسا م س  

رين  جال رين  جال   ( موظفاً ( موظفاً 2121 م يليمل الكو ر روارم   م يليمل الكو ر روارم    ( موظفًا لكمل منه  عىل التوايل( موظفًا لكمل منه  عىل التوايل4040بف  العدد  بف  العدد  

ملختربات ملختربات ( موظفًا  . وفي  يتعلق راعةةةةةةداد ا( موظفًا  . وفي  يتعلق راعةةةةةةداد ا5353راملرتبة االخرية مرسا الكوفة العلوية رعدد  راملرتبة االخرية مرسا الكوفة العلوية رعدد  

 يف الةةمراسا الصحيةةةةة فةةةةقد حةةةةةصمل سةةةةةمل مةةرسا صحي عىل فترب واحد . يف الةةمراسا الصحيةةةةة فةةةةقد حةةةةةصمل سةةةةةمل مةةرسا صحي عىل فترب واحد . 
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(التوزيم املكاين للمستشفيات احلكومية و االهلية و امكابياهتا البرشية واملادية يف 8اخلريطة  

 2017مدينة الكوفة لعام

 

 
 
 (4اجلدوا   املصدر: اعت د عىل

سعمل مرسا        سة فقد  صحية االولية يف منطقة الدرا سعمل مرسا وفي  يتعلق راعداد املراجعني للمراسا ال سة فقد  صحية االولية يف منطقة الدرا وفي  يتعلق راعداد املراجعني للمراسا ال

صحية مسةةلم رن عقيمل والشةةهيد حسةةني باجي بف  العدد من  موب املراجعني للمراسا الصةةحية  سني باجي بف  العدد من  موب املراجعني للمراسا ال شهيد ح سلم رن عقيمل وال م

سبة  ( مراجعًا ورنسةةةبة  558454558454( و  ( و  5820158201حيث رلغ عدد املراجعني  حيث رلغ عدد املراجعني    02520252لعام لعام  ( ( %%040422( مراجعًا ورن

سبق ان هنا  من  موب املراجعني للمراسا الصةةةحية عىل التوايل . يتضةةةح مما سةةةبق ان هنا    ((22جدوا  جدوا   ضح مما  صحية عىل التوايل . يت من  موب املراجعني للمراسا ال

سةخلاًل يف توزيم املراسا الصةةحية يف منطقة الدراسةةة صحية يف منطقة الدرا ضعو سفالهتا ورلة اعدادها مما ادى اى ضةةعو سفالهتا   خلاًل يف توزيم املراسا ال ورلة اعدادها مما ادى اى 
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سكنية اى م لها الوظيفية اذ تفتقر معلم االحيال السةةةكنية اى م لها  ضاًل عن العلل الذم تتحململ جاال فضةةةاًل عن العلل الذم تتحململ جاال   الوظيفية اذ تفتقر معلم االحيال ال ف

 عىل خدماهتا  .عىل خدماهتا  .  الضغحت الكبريالضغحت الكبري

رشية واملادية يف مدينة (التوزيم املكاين ملراسا الرعاية الصةةةحية وامكاباهتا البرشةةةية واملادية يف مدينة 22اجلدوا  اجلدوا   صحية وامكاباهتا الب (التوزيم املكاين ملراسا الرعاية ال

 02520252الكوفة لعام الكوفة لعام 

 
 املصدر : من عممل الباحث راالعت د عىل :املصدر : من عممل الباحث راالعت د عىل :

 ..  02520252  ريابات غري منسورةريابات غري منسورة   عبة االحصال عبة االحصال  ية الصحية االوليةية الصحية االوليةالرعاالرعا  رطاب الكوفةرطاب الكوفة  --55

 الدراسة امليدابية .الدراسة امليدابية .  --00

صة :العيادات الطبية اخلاصةةة :  --بب شكمل تربز امهية العيادات الطبية اخلاصةةة يف املدينة سواا تشةةكمل     --العيادات الطبية اخلا صة يف املدينة سواا ت تربز امهية العيادات الطبية اخلا

ستغنال عنمل يف تقديم اخلدمات العالجية للمرىض فهي مت مل مرجعًا رافدًا مهً  ال يمكن االسةةةتغنال عنمل يف تقديم اخلدمات العالجية للمرىض فهي مت مل مرجعًا  رافدًا مهً  ال يمكن اال

سات بيًا مه  يلعا اليمل املرىض عندما اليسةةتطيعون احلصةةوا عىل العالج الالزم يف املاسةةسةةات طط س صوا عىل العالج الالزم يف املا ستطيعون احل بيًا مه  يلعا اليمل املرىض عندما الي
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(.ران مدينة الكوفة يوجد فيها عددًا  من (.ران مدينة الكوفة يوجد فيها عددًا  من 2323زصزص02500250احلكومية عقيمل عبد االمري عبود زاحلكومية عقيمل عبد االمري عبود ز

فضم حي ميسان املرتبة االوى يف فضم حي ميسان املرتبة االوى يف   العيادات الطبية اخلاصة ترسات يف  الب مناطق يف املدينةالعيادات الطبية اخلاصة ترسات يف  الب مناطق يف املدينة

 ( عيادة ( عيادة 2525ات الطبية اخلاصة والبالغة  ات الطبية اخلاصة والبالغة  عدد العيادعدد العياد

(التوزيم املكاين ملراسا الرعاية الصحية وامكاباهتا البرشية واملادية يف مدينة 1خلريطة  ا

 0252الكوفة لعام 

 
                                                                 

 (2املصدر: اعت د عىل اجلدوا 

سبة  خاصةةة ورنسةةبة         صة ورن ضمن احلي ملا بي الطريق الرئييسةة ضةةمن احلي ملا ( توزعت رنمحت خطي عىل جاب( توزعت رنمحت خطي عىل جاب%%101022خا يس  بي الطريق الرئي

 يشكلمل من حعم سكاين سبري فضاًل عن سهولة الوصوا اليمل .يشكلمل من حعم سكاين سبري فضاًل عن سهولة الوصوا اليمل .
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سهلة راملرتبة ال ابية وروارم         سهلة راملرتبة ال ابية وروارم  يليمل جابل  ارب ال سبتمل  8282يليمل جابل  ارب ال صة ام ما ب سبتمل  ( عيادة خا صة ام ما ب ( ( %%020211( عيادة خا

صة يف املدينة صة يف املدينةمن  موب العيادات اخلا سكة روارم    من  موب العيادات اخلا سكة روارم  وجال راملرتبة ال ال ة جابل  ارب ال ( ( 8282وجال راملرتبة ال ال ة جابل  ارب ال

( من  موب العيادات اخلاصة يف منطقة الدراسة لوروعمل ضمن ( من  موب العيادات اخلاصة يف منطقة الدراسة لوروعمل ضمن %%020200عيادة خاصة ورنسبة  عيادة خاصة ورنسبة  

اما العدد املتبقي رهو عيادتان توزعت يف حي سندة االوى عىل الطريق اما العدد املتبقي رهو عيادتان توزعت يف حي سندة االوى عىل الطريق   منطقة املرسا التعارممنطقة املرسا التعارم

 الفرات ( .وفي  يتعلق رعيادات  الفرات ( .وفي  يتعلق رعيادات   00الرئي   بعو / سوفة( وعيادة واحدة يف حي الر ادية الرئي   بعو / سوفة( وعيادة واحدة يف حي الر ةةادية 

( ( 33حاز حي ميسان عىل النسبة االسرب اذ يوجد فيمل  حاز حي ميسان عىل النسبة االسرب اذ يوجد فيمل    ( عيادة( عيادة5353ان رلغت عددهم  ان رلغت عددهم  طل االسنطل االسن

سبة  عيادات ورنسةةبة   سنان يف املدينة جدوا  ( من  موب عيادات طل االسةةنان يف املدينة جدوا  %%111111عيادات ورن ( واخلريطة ( واخلريطة 33( من  موب عيادات طل اال

وسبل ترسا هذم العيادات يف تلك املنطقة يعود اى ما تشهدم املنطقة من جاذرية لسكان وسبل ترسا هذم العيادات يف تلك املنطقة يعود اى ما تشهدم املنطقة من جاذرية لسكان   ((22  

نة  وتوافر اخل نة  وتوافر اخلاملدي رش عيادات عىل رقية مناطق املدينة وراعداد في  توزعت عرشةةة عيادات عىل رقية مناطق املدينة وراعداد   دمات فيهادمات فيهااملدي في  توزعت ع

سهولة وبسةةةل متباينة حسةةةل توافر عواممل اجلذي املتم لة رالقري من املنطقة املرساية او سةةةهولة  سل توافر عواممل اجلذي املتم لة رالقري من املنطقة املرساية او  سل متباينة ح وب

 الوصوا النسبية فضاًل عن  تورهتا للعيادات اخلاصة االخرى . الوصوا النسبية فضاًل عن  تورهتا للعيادات اخلاصة االخرى . 

 02520252مدينة الكوفة لعام مدينة الكوفة لعام   (التوزيم املكاين للعيادات الطبية اخلاصة يف(التوزيم املكاين للعيادات الطبية اخلاصة يف33اجلدوا  اجلدوا  

 
      

      

      

      

      

      

     

                             
ريابات غري   عبة االحصال فرب النعو املصدر : الباحث راالعت د عىل : بقارة االطبال

 .0252منشورة لعام 

صيدليات االهلية يف املدينة  الصةةةيدليات :  رلغ عدد الصةةةيدليات االهلية يف املدينة    --جج صيدليات :  رلغ عدد ال صيدلية اجلدوا  ( صةةةيدلية اجلدوا  8282ال  )22 ) )

صة( فقد جال توزيعها املكاين  اور العيادات الطبية اخلاصةةة44اخلريطة  اخلريطة   سان قد احتمل حي ميسةةان فف  ( فقد جال توزيعها املكاين  اور العيادات الطبية اخلا قد احتمل حي مي

سبة  ( صةةيدلية من  موب الصةةيدليات يف املدينة ورنسةةبة  5151املرتبة االوى روارم  املرتبة االوى روارم   صيدليات يف املدينة ورن صيدلية من  موب ال اذ يا  اذ يا    ((828222( 

( اما يف ( اما يف %%020222( صيدليات وما بسبتمل  ( صيدليات وما بسبتمل  33رعدها راملرتبة ال ابية يف جابل  ارب السكة روارم  رعدها راملرتبة ال ابية يف جابل  ارب السكة روارم  

موب الصيدليات موب الصيدليات ( من  ( من  525222( صيدليات ام مابسبتمل  ( صيدليات ام مابسبتمل  22املرتبة ال ال ة جابل السكة روارم  املرتبة ال ال ة جابل السكة روارم  

سكنية هي  حي سندة اما العدد املتبقي من الصةةةيدليات  توزعت عىل ا  احيال سةةةكنية هي  حي سندة   يف املدينةيف املدينة صيدليات  توزعت عىل ا  احيال  اما العدد املتبقي من ال
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  الفرات( روارم صيدليتني   الفرات( روارم صيدليتني 00روارم  الب صيدليات يا  رعدها حي السفري والر ادية روارم  الب صيدليات يا  رعدها حي السفري والر ادية   ال ابيةال ابية

سكرم راملرتبة االخرية والذم حاز رين  جال حي العسةةةكرم راملرتبة االخرية والذم حاز   لكمل منه  عىل التوايللكمل منه  عىل التوايل صيدلية عىل صةةةيدلية رين  جال حي الع عىل 

ضمن مناطق رعينهاان االبتشةةار املكاين هلذم املاسةةسةةات ضةةمن مناطق رعينها  واحدةواحدة سات  س شار املكاين هلذم املا سبل عواممل اجلذي سان رسةةبل عواممل اجلذي   ان االبت سان ر

سية ذوات احلرا  املتم لة راملنطقة التعارية الرئيسةةةية فضةةةاًل عن الشةةةوارب الرئيسةةةية ذوات احلرا   شوارب الرئي ضاًل عن ال سية ف الك يو الك يو املتم لة راملنطقة التعارية الرئي

 سسات صحية اخرى ال سي  املستشفيات .سسات صحية اخرى ال سي  املستشفيات .ووجود ماووجود ما

نا  --حح نااملختربات : ترسات املختربات ضةةةمن ر ضمن ر بالغ عددها  املختربات : ترسات املختربات  بالغ عددها  يات عيادات االطبال وال ( ( 0303يات عيادات االطبال وال

صدارة روارم  فقد احتمل حي ميسةةان مرتبة الصةةدارة روارم    ((44( واخلريطة  ( واخلريطة  5252جدوا  جدوا    فترباً فترباً  سان مرتبة ال ( فتربًا ( فتربًا 5252فقد احتمل حي مي

يليمل راملرتبة ال ابية جابل السكة وجابل يليمل راملرتبة ال ابية جابل السكة وجابل   ( من  موب املختربان يف املدينة( من  موب املختربان يف املدينة%%424222ام ما بسبتمل  ام ما بسبتمل  

سهلة رعدد  السةةةهلة رعدد   بة  ( فتربات لكمل منها عىل التو( فتربات لكمل منها عىل التو22ال سبة  ايل ورنسةةة يف حني احتمل املرتبة يف حني احتمل املرتبة   ((%%525222ايل ورن

سبة    00االخريةة حي الر ادية االخريةة حي الر ادية  سبة   الفرات( روارم فترب واحد ورن ( من  موب املختربات ( من  موب املختربات %%8822 الفرات( روارم فترب واحد ورن

 يف املدينة . يف املدينة . 
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 0252التوزيم املكاين للعيادات الطبية اخلاصة يف مدينة الكوفة لعام (2اخلريطة  

 
                                               

 (3د عىل اجلدوا  املصدر: اعت 

 0252(التوزيم املكاين للصيدليات اخلاصة يف مدينة الكوفة لعام 2اجلدوا  
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لةاا       ياد رة الصةةة قا لةملصةةةةدر : االعت د عىل ب ياد ص رة ال قا صدر : االعت د عىل ب بة االحصةةةةال  فرب النعوفرب النعو  مل صال ةةةع بة االح بات غري    ع يا بات غري ر يا ر

 . . 02520252منشورةمنشورة

 (التوزيم املكاين للمختربات يف الكوفة لعام 52اجلدوا  

0252 

                                           

 االعت د عىل الدراسة امليدابية االعت د عىل الدراسة امليدابية ملصدر : ملصدر : اا        

 تقييم املؤسسات الصحية احلكومية :تقييم املؤسسات الصحية احلكومية :

شفى من معايري املهمة التي تكش ست سمة / م سكان : يعد معيار ب شفيات / عدد ال ست شامل شفى من معايري املهمة التي تك ست سمة / م سكان : يعد معيار ب شفيات / عدد ال ست و و امل

شفيات من العالرة رني حعم السةةكان وعدد املسةةتشةةفيات يف املدينة ومقدار حصةةة املسةةتشةةفيات من  ست صة امل شفيات يف املدينة ومقدار ح ست سكان وعدد امل العالرة رني حعم ال

اذ ما علمنا اذ ما علمنا   ( الو بسمة( الو بسمة2222مستشفى واحد لكمل  مستشفى واحد لكمل    فقد حدد املعيار الصحي العراريفقد حدد املعيار الصحي العراري  السكانالسكان

سكااا يبلغ  ان مدينة الكوفة دتوم عىل مسةةةتشةةةفى حكومي واحد و موب سةةةكااا يبلغ   شفى حكومي واحد و موب  ست ( ( 052052105105ان مدينة الكوفة دتوم عىل م

سمة . بدر  متامًا مقبسةةمة . بدر  متامًا مق شفى مما جيعلها عاجا عىل تقديم خدماهتا دار العبا الذم يتحململ املسةةتشةةفى مما جيعلها عاجا عىل تقديم خدماهتا ب ست دار العبا الذم يتحململ امل

 ركفالة لسكان املدينة . ركفالة لسكان املدينة . 

صحية املقدمة طبيل / بسةةةمة :   يف ضةةةول املعيار يمكن معرفة مسةةةتوى اخلدمات الصةةةحية املقدمة   --00 ستوى اخلدمات ال ضول املعيار يمكن معرفة م سمة :   يف  طبيل / ب

نة نةللسةةةكان يف املدي سكان يف املدي صحة لذا بعد ان املعيار الصةةةحي العراري املعتمد من ربمل وزارة الصةةةحة   لل صحي العراري املعتمد من ربمل وزارة ال لذا بعد ان املعيار ال

سمبسةةةم52225222 طبيل/ طبيل/ صة الطبيل الواحد رلغت ويف مدينة الكوفة رد اتضةةةح ابن حصةةةةة الطبيل الواحد رلغت   ة(ة(ب ضح ابن ح ويف مدينة الكوفة رد ات

مة54225422   سمة( بسةةة بال ينعك  ررم عىل املراجم   ( ب اًا  قياًل عىل االط كمل عب لذم يشةةة بال ينعك  ررم عىل املراجم االمر ا اًا  قياًل عىل االط شكمل عب لذم ي االمر ا

 املري ( سوال يف االبتلار لورت طويمل او يف هعة التشخي  وعدم درتمل ورالتايل فالعالج  املري ( سوال يف االبتلار لورت طويمل او يف هعة التشخي  وعدم درتمل ورالتايل فالعالج 

 يكون مارت ال دائم .يكون مارت ال دائم .
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 0252املكاين للمختربات يف الكوفة لعام  (التوزيم4  اخلريطة

 
                                                                       

 (52املصدر: اعت د عىل اجلدوا 
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مة : لقد حددت وزارة الصةةةحة  --88 نان / بسةةة صحةطبيل اسةةة سمة : لقد حددت وزارة ال سنان / ب نان   طبيل ا سنان معيارًا توافر  طبيل اسةةة معيارًا توافر  طبيل ا

صة الطبيل الواحد منهبسةةةمة( وعند مقاربتمل رالوارم املحيل للمدينة بعد ان حصةةةة الطبيل الواحد منه02220222// سمة( وعند مقاربتمل رالوارم املحيل للمدينة بعد ان ح م م ب

( طبيبًا عىل صعيد املدينة ما ( طبيبًا عىل صعيد املدينة ما 2020 خصًا ( ام رععا يف عدد اطبال االسنان وروارم   خصًا ( ام رععا يف عدد اطبال االسنان وروارم    5252252522  

 يارش تدبيًا سبريا جدًا يف بوعية اخلدمة املقدمة لطالبيها .     يارش تدبيًا سبريا جدًا يف بوعية اخلدمة املقدمة لطالبيها .     

صحة والذم ياسد رورة وجود بيل/ ذوم املهن الصةةةحية :  وفقًا ملعيار وزارة الصةةةحة والذم ياسد رورة وجود طط  --11 صحية :  وفقًا ملعيار وزارة ال بيل/ ذوم املهن ال

وعند تطبيق املعيار بعد ان بسبة ذوم املهن الصحية وعند تطبيق املعيار بعد ان بسبة ذوم املهن الصحية   ( من ذوم املهن الصحية لكمل طبيل( من ذوم املهن الصحية لكمل طبيل11  

 وهذا ارمل من املعيار املعتمد من ربمل وزارة الصحة رقليمل .وهذا ارمل من املعيار املعتمد من ربمل وزارة الصحة رقليمل .  ( لكمل طبيل( لكمل طبيل8844رلغت  رلغت  

( بسمة ( بسمة 022022ير / بسمة :  حددت وزارة الصحة العرارية معيارًا هيرًا واحدًا لكمل  ير / بسمة :  حددت وزارة الصحة العرارية معيارًا هيرًا واحدًا لكمل  هه  --22

سكان بعد ااا رلغ. وعند توزيم االهة عىل عدد السةةكان بعد ااا رلغ سمة( بسةةمة52255225ت ههًا واحد لكمل  ت ههًا واحد لكمل  . وعند توزيم االهة عىل عدد ال   ( ب

سوال يف مدة ما ياسد حالة الععا الكبرية جدًا . ورالشةةكمل الذم اليلبي ارسةةحت احلاجة منها سةةوال يف مدة  سحت احلاجة منها  شكمل الذم اليلبي ار ما ياسد حالة الععا الكبرية جدًا . ورال

سوالالررود وبوعية اخلدمات العالجية املقدمة وياداد االمر سةةةوال بار ان   الررود وبوعية اخلدمات العالجية املقدمة وياداد االمر  راالعت ما اخذبا  بار ان اذا  راالعت ما اخذبا  اذا 

اتمل الصحية عىل سكان املدينة اتمل الصحية عىل سكان املدينة املستشفى احلكومي الوحيد يف املدينة ال يقترص يف تقديم خدماملستشفى احلكومي الوحيد يف املدينة ال يقترص يف تقديم خدم

 ادرسنا عمق مشكلة توافر م مل هذم اخلدمات يف املدينة .ادرسنا عمق مشكلة توافر م مل هذم اخلدمات يف املدينة .  رمل سكان مناطق االرليمرمل سكان مناطق االرليم

صحي الواحد يف املدينة تقريبًا دد السةةةكان / مرسا صةةةحي :رلغت حصةةةة املرسا الصةةةحي الواحد يف املدينة تقريبًا عع  --44 صة املرسا ال صحي :رلغت ح سكان / مرسا  دد ال

صحي(بسةةةمة / مرسا صةةةحي(  8581485814   سمة / مرسا  صحيةيف الورت الذم حددت فيمل املعايري الصةةةحية  ب معيارًا معيارًا   يف الورت الذم حددت فيمل املعايري ال

ة رةةة  ما يرش اى فائ  يفوق املعيار ما يرش اى فائ  يفوق املعيار   بسمة / مرسا صحي ( للمراسا الصحية الرئيسيةبسمة / مرسا صحي ( للمراسا الصحية الرئيسية  5222252222ر

املعتمد  رمقدار الضعفني والنصو تقريبًا االمر الذم يولد ضغطًا سبريًا عىل مواردم البرشية املعتمد  رمقدار الضعفني والنصو تقريبًا االمر الذم يولد ضغطًا سبريًا عىل مواردم البرشية 

ضاًل  ان تباينًا يف عدد وس مما ينعك  سةةلبيًا عىل بوعية اخلدمات املقدمة فضةةاًل  ان تباينًا يف عدد وس   وامكابتمل املاديةوامكابتمل املادية سلبيًا عىل بوعية اخلدمات املقدمة ف افة افة مما ينعك  

صحية مما يدا عىل عدم وجود توازن يف التوزيم . مما تقدم السةةكان املخدومني رني املراسا الصةةحية مما يدا عىل عدم وجود توازن يف التوزيم . مما تقدم  سكان املخدومني رني املراسا ال ال

رشية واملاديةيتضةةح ان املدينة تعاين خلاًل سبريًا يف امكابياهتا البرشةةية واملادية ضح ان املدينة تعاين خلاًل سبريًا يف امكابياهتا الب مت لت رالععا الكبري مقاربة مت لت رالععا الكبري مقاربة   يت

الضغحت الكبري التي الضغحت الكبري التي راحلالة املعيارية املعتمدة من وزارة الصحة العرارية   ومرد هذا الععا اى راحلالة املعيارية املعتمدة من وزارة الصحة العرارية   ومرد هذا الععا اى 

سكابية الكبرية رالقياس اى تشةهدم املاسةسةات الصةحية العاملة يف املدينة رسةبل االعداد السةكابية الكبرية رالقياس اى  سبل االعداد ال صحية العاملة يف املدينة ر سات ال س شهدم املا ت

مما ا ر سلبًا يف وارم اخلدمات املقدمة سً  مما ا ر سلبًا يف وارم اخلدمات املقدمة سً    عدد هذم املاسسات وتوزيعها املكاين غري املتوزان  عدد هذم املاسسات وتوزيعها املكاين غري املتوزان  

 وبوعًا مما ا ر سلبًا يف وارم اخلدمات املقدمة سً  وبوعًا .وبوعًا مما ا ر سلبًا يف وارم اخلدمات املقدمة سً  وبوعًا .
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 املبحث الرابع

تقدير االحتياجات احلالية واملستقبلية من اخلدمات الصحية والبنى االرتكازية يف 

 مدينة الكوفة

 ::اخلدمات الصحية اخلدمات الصحية   

 ::املستشفياتاملستشفيات

شفى واحد لكمل  حددت املعايري التخطيطية املحلية رورة وجود مسةةةتشةةةفى واحد لكمل   .1 ست سمة (الو بسةةةمة 2222حددت املعايري التخطيطية املحلية رورة وجود م (الو ب

ساحة تقدر ما رني   ساحة تقدر ما رني  ورم ضم  ’’( ( 00مم  0222202222  --5222252222ورم ضمت شفى  احلاليةاحلالية  دينةدينةاملامل  ت ست شفىم ست   ويفويف  واحدواحد  م

شفيات( ( 88    اىاى  دتاجدتاج  فهيفهي  التخطيطيالتخطيطي  املعياراملعيار  ضولضول ست شفياتم ست   امااما( . ( . 5555    اجلدوااجلدوا  املدينةاملدينة  عمومعموم  يفيف  م

 ( .( .00مم  4222242222  --1222212222املطلورة لتلك املستشفيات فتقدر ما رني  املطلورة لتلك املستشفيات فتقدر ما رني    املساحةاملساحة

( ( 22الكوفة  الكوفة    مراسا الرعاية الصحية :   رلغ عدد املراسا الصحية يف الورت احلايل ضمن مدينةمراسا الرعاية الصحية :   رلغ عدد املراسا الصحية يف الورت احلايل ضمن مدينة   .2

صحيةمراسا صةةحية سكاين يبلغ  ور  ان املعيار التخطيطي رد حدد عدد سةةكاين يبلغ    مراسا  سمة( بسةةمة5222252222ور  ان املعيار التخطيطي رد حدد عدد  لكمل لكمل     ( ب

صحي فان املدينة رحاجة اى  مرسا صةةحي فان املدينة رحاجة اى   صحي اخر اجلدوا  ( مرسا صةةحي اخر اجلدوا  5252مرسا  يتفاوت توزيعها  يتفاوت توزيعها    ((5555( مرسا 

( ( %%8888(مرسا صحية رنسبة  (مرسا صحية رنسبة  22فقد احتمل مرسا الصدارة حي ميسان روارم  فقد احتمل مرسا الصدارة حي ميسان روارم    عىل احيال املدينةعىل احيال املدينة

صحية  م حي الر ادية   ايل احلاجة احلالية من هذم املاسةةسةةات الصةةحية  م حي الر ةةادية  من امن ا سات ال س ( الفرات روارم ( الفرات روارم 00 ايل احلاجة احلالية من هذم املا

سبة  مرساين صةةحيني ورنسةةبة   صحيني ورن صحي واحد في  حصةةلت   بية احيال سةةكنية عىل مرسا صةةحي واحد   ((%%5858مرساين  سكنية عىل مرسا  صلت   بية احيال  في  ح

سبة  لكمل منها ورنسةةبة   سات فمقدارها اما املسةةاحة املطلورة الرامة هذم املاسةةسةةات فمقدارها   ( عىل التوايل( عىل التوايل%%22لكمل منها ورن س ساحة املطلورة الرامة هذم املا اما امل

 ( .( .00مم  2222222222  

( احلاجة احلالية من املاسسات الصحية ومساحتها يف مدينة الكوفة لعام 55 دوا جلا

0252 

     

     -  
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 (.       (.         02520252دائرة صحة النعو زرسم االحصال زريابات غري منشورة لعام  دائرة صحة النعو زرسم االحصال زريابات غري منشورة لعام    --00

 تقدير االحتياجات املستقبلية من اخلدمات الصحية واالرتكازية يف مدينة الكوفة :تقدير االحتياجات املستقبلية من اخلدمات الصحية واالرتكازية يف مدينة الكوفة :

( ( 12124040هرت التعدادت السكابية ملدينة  الكوفة ان عدد السكان اخذ رالتاايد من  هرت التعدادت السكابية ملدينة  الكوفة ان عدد السكان اخذ رالتاايد من  لقد اظلقد اظ        

سمة عام بسةةةمة عام  سمة عام  ( بسةةةمة عام  052105052105اى  اى    52225222ب سكان العام رحسةةةل تقديرات السةةةكان العام   ((02520252( ب سل تقديرات ال رح

ضًا ومم الايادة املطلقة يف اعدادهم فان معدالت التغري السةةةنوم اخذت تتاايد ايضةةةًا   للمدينةللمدينة سنوم اخذت تتاايد اي ومم الايادة املطلقة يف اعدادهم فان معدالت التغري ال

ستقبيل لعام ورذلك فان تنبا رحعم السةةةكان املسةةةتقبيل لعام     02520252( عام ( عام %%1122حتى رلغت  حتى رلغت   سكان امل   02020202ورذلك فان تنبا رحعم ال

لكوبمل املنطلق االساس لتقدير حعم السكان لكوبمل املنطلق االساس لتقدير حعم السكان   سيعتمد عىل معدا التغيري السنوم للعام بفسملسيعتمد عىل معدا التغيري السنوم للعام بفسمل

سنة احلالية عام  سنة احلالية عام خالا ال صبح    02530253خالا ال سي سكان املدينة  صبح  ورذلك فان  سي سكان املدينة  سمة عام 804215804215ورذلك فان  سمة عام ( ب ( ب

ستقبلية من ويف ضةةول ذلك سةةيتم تقدير احلاجة املسةةتقبلية من   02020202 سيتم تقدير احلاجة امل ضول ذلك  سةاخلدمات ريد الدراسةةةويف  اذ ان بمو اذ ان بمو   اخلدمات ريد الدرا

سكان وتورطهم يعد احد العواممل املهمة التي تاخذ راالعتبار الغراض التخطيحت للمدينة  سكان وتورطهم يعد احد العواممل املهمة التي تاخذ راالعتبار الغراض التخطيحت للمدينة ال ال

الن ام تغري يف حعم السكان يرافقمل تطور يف تلبية متطلباهتم من اخلدمات الن ام تغري يف حعم السكان يرافقمل تطور يف تلبية متطلباهتم من اخلدمات   املستقبيل للمدينةاملستقبيل للمدينة

 والوظائو احلرضية . والوظائو احلرضية . 

 ((02020202--02520252ة خالا املدة  ة خالا املدة  (تقديرات سكان مدينة الكوف(تقديرات سكان مدينة الكوف5050اجلدوا  اجلدوا  

 

               

   pn=po(1+n)  4  --املصدر : من عممل الباحث راالعت د عىل املعادلة االتية : املصدر : من عممل الباحث راالعت د عىل املعادلة االتية :             

صدر : صدر :امل سكابيةز ور ة عممل اجلهاز عبدالقادر امحدز عبدالقادر امحدز   فرياافريااامل سكاين واالسقاطات ال سكابيةز ور ة عممل اجلهاز النمو ال سكاين واالسقاطات ال النمو ال

                                             ..  5353ز ص ز ص 02520252املرسام للتعباة العامة واإلحصالز مرصز املرسام للتعباة العامة واإلحصالز مرصز 
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 اخلدمات الصحية :اخلدمات الصحية :

ملعيار التخطيطي توفري مستشفى واحد لكمل جتمم سكاين مقدارم ملعيار التخطيطي توفري مستشفى واحد لكمل جتمم سكاين مقدارم حدد احدد ا      --ملستشفيات :ملستشفيات :اا  --55

( ( 44( مستشفيات  ( مستشفيات  22    02020202لذا تقدر احلاجة من املستشفيات عام لذا تقدر احلاجة من املستشفيات عام   ( بسمة من السكان( بسمة من السكان2222  

صحية التي تقدمها ( لسةةد حاجة السةةكان من اخلدمات الصةةحية التي تقدمها 5588جدوا  جدوا    02020202اخرى يف عام اخرى يف عام  سكان من اخلدمات ال سد حاجة ال ( ل

و و   02020202( عام ( عام 00مم  522222522222اما املساحة املطلورة لتلك املستشفيات فتقدر  اما املساحة املطلورة لتلك املستشفيات فتقدر    هذم املاسساتهذم املاسسات

 ( . ( . 5588اجلدوا  اجلدوا    02020202( يف عام ( يف عام 00مم  502222502222  

صحية :مرامرا  --00 صحية :سا الرعاية ال صحي لكمل جتمم يبني املعيايبني املعيا  --سا الرعاية ال صحي لكمل جتمم ر التخطيطي رورة توفري مرسا  ر التخطيطي رورة توفري مرسا 

ستحتاج مدينة الكوفة يف عام ( بسةةمة من السةةكان لذا سةةتحتاج مدينة الكوفة يف عام 5222252222سكاين مقدارم  سةةكاين مقدارم   سكان لذا  سمة من ال اى اى   02020202( ب

صحي  ( مرسا صةةةحي  8282   صحي يف عام ( مرسا صةةةحي يف عام 8080( مرسا  ساحة املطلورة توفرها لتلك اما املسةةةاحة املطلورة توفرها لتلك   02020202( مرسا  اما امل

سل املعايري املعتمدة املراسا ورحسةةةةل املعايري املعتمدة  ( يف ( يف 00مم  542222542222و  و    02020202( يف ( يف 00مم  582222582222فتقدر  فتقدر  املراسا ورح

 ( .( .5858اجلدوا  اجلدوا    02020202عام عام 

 ((02020202--02520252ة الكوفة خالا املدة  ة الكوفة خالا املدة  (تقديرات سكان مدين(تقديرات سكان مدين5858  اجلدوا اجلدوا 

عم حةةةةةةعةةةةةةم  السنةالسنة ح

كان السةةةةةةكةةةان  س ال

 الكيلالكيل

 املراسا الصحيةاملراسا الصحية املستشقياتاملستشقيات

حة املسةةةةةةةةاحةةةةةة  احلاجةاحلاجة سا امل

 املطلورةاملطلورة

حة املسةةةةةةةةاحةةةةةة  احلاجة احلاجة  سا امل

 املطلورةاملطلورة

 00مم  552222552222 0808 00مم  3222232222 11 5225222020 02520252

 00مم  582222582222 0202 00مم  522222522222 22 2824228242 02020202

 00مم  542222542222 8080 00مم  502222502222 44 2824228242 02020202

 00مم  152222152222 3030 00مم  822222822222 5252 املعموباملعموب

 

 املصدر : من عممل الباحث راالعت د عىل :املصدر : من عممل الباحث راالعت د عىل :

 ..  02020202اجلهاز املرسام لالحصال تقديرات السكان عام اجلهاز املرسام لالحصال تقديرات السكان عام   وزارة التخطيحتوزارة التخطيحت  --55

 ..  02520252لعام لعام   ريابات غري منشورةريابات غري منشورة  رسم االحصالرسم االحصال  نعونعودائرة صحة الدائرة صحة ال
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 االستنتاجات :االستنتاجات :

اظهرت البحث ان مدينة الكوفة رد  هدت بموًا حضاريًا ملحوظًا عرب مدة البحث املعتمدة اظهرت البحث ان مدينة الكوفة رد  هدت بموًا حضاريًا ملحوظًا عرب مدة البحث املعتمدة 

صدد  يف هذا الصةةةةدد   سكان وبموهم ( . ورد جتىل هذا النمو يف تطور اعداد السةةةكان وبموهم 02520252--52225222يف هذا ال ( . ورد جتىل هذا النمو يف تطور اعداد ال

سكانالسةةنوم من باحية اذ زاد حعم السةةكان سنوم من باحية اذ زاد حعم ال سمة عام ( بسةةمة عام 1224012240من  من    ال ( ( 052105052105اى  اى    52225222( ب

سمة عام بسةةةمة عام  سنوم مقدارم  ورمعدا بمو سةةةنوم مقدارم    02520252ب سم املدينة  اليها ام رايادة ( . وتوسةةةم املدينة  اليها ام رايادة %%1122ورمعدا بمو  ( . وتو

سكنيةاملسةةاحة احلرضةةية تاسدها الايادة احلاصةةلة يف عدد من االحيال السةةكنية صلة يف عدد من االحيال ال رضية تاسدها الايادة احلا ساحة احل فقد زاد عددها من فقد زاد عددها من   امل

ساحة ا الية ردرها  عرشةةةة احيال سةةةكنية ورمسةةةاحة ا الية ردرها   سكنية ورم رشة احيال  سكنيًا اى عرشةةةين حيًا سةةةكنيًا   ( هكتاراً ( هكتاراً 2512510404ع رشين حيًا  اى ع

ساحة سلية مقدارها  ورمسةةةاحة سلية مقدارها   شكمل رئي  ورد ارتبحت هذا النمو رشةةةكمل رئي    ( هكتارا لذات املدة( هكتارا لذات املدة3083080505ورم ورد ارتبحت هذا النمو ر

سنيرعاملني رئيسةةني واالخر راهلعرة الوافدة هلا من واالخر راهلعرة الوافدة هلا من   االوا رالايادة الطبيعية التي  هدهتا املدينةاالوا رالايادة الطبيعية التي  ةةهدهتا املدينة  رعاملني رئي

ان املدينة تتمتم رمقومات ان املدينة تتمتم رمقومات سي  وسي  و  مدن عرارية اخرى السباي سياسية وامنية رالدرجة االوىمدن عرارية اخرى السباي سياسية وامنية رالدرجة االوى

 اجلذي املورعي والوظيفي .اجلذي املورعي والوظيفي .

سارب عابت املدينة من ععا واضةةةح يف توافر اخلدمات الصةةةحية و االرتكازية ورد سان لتسةةةارب  صحية و االرتكازية ورد سان لت ضح يف توافر اخلدمات ال عابت املدينة من ععا وا

شكمل وترية النمو احلرضةةم يف املدينة وتفورمل عىل محاية التنمية احلرضةةية عمومًا واخلدمات رشةةكمل  رضية عمومًا واخلدمات ر وترية النمو احلرضم يف املدينة وتفورمل عىل محاية التنمية احل

 خاص اال ر الفاعمل يف عملية الععا هذم . خاص اال ر الفاعمل يف عملية الععا هذم . 

شوائية التلقائية ولي  املستند اى اس  بلامية و منضبطة يف ميدان اخلدمات احلرضية شوائية التلقائية ولي  املستند اى اس  بلامية و منضبطة يف ميدان اخلدمات احلرضية ان العان الع

رد اسهم رشكمل سبري يف عدم دقيق حالة التوازن العددم واملكاين ور  يتفق مم حاجة املدينة رد اسهم رشكمل سبري يف عدم دقيق حالة التوازن العددم واملكاين ور  يتفق مم حاجة املدينة 

 منها . منها . 

شكلة توافر اخلدمات  سيادم اى تفارم م ستمرار عملية احلرضم عىل معدالهتا الراهنة  شكلة توافر اخلدمات ان ا سيادم اى تفارم م ستمرار عملية احلرضم عىل معدالهتا الراهنة  ان ا

ضبحت عملية النمو هذم طبقًا المكابات   صحية واالرتكازيةصحية واالرتكازيةالال ضبحت عملية النمو هذم طبقًا المكابات مامل تتخذ االجرالات الكفيلة ر مامل تتخذ االجرالات الكفيلة ر

صدد من اجمل دقيق عالرة م ىل رني املدينة واسةةةتنادًا للمعايري التخطيطية العاملة هبذا الصةةةةدد من اجمل دقيق عالرة م ىل رني  ستنادًا للمعايري التخطيطية العاملة هبذا ال املدينة وا

 السكان ورياتهم احلرضم  .السكان ورياتهم احلرضم  .

 املصادر :املصادر :

 لبنان.لبنان.  ضة العررية رريوتضة العررية رريوتدار النهدار النه  جغرافية السكانجغرافية السكان  ((52325232فتحي حممد  فتحي حممد    ززارو عيابةارو عيابة
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رضية يف التحليمل املكاين ملشةةةكالت البياة احلرضةةةية يف ((02220222رغام خالد عبد الوهاي  رغام خالد عبد الوهاي  ززارو سلمل ارو سلمل  شكالت البياة احل التحليمل املكاين مل

سم اجلغرافيارسةةةةالة ماجسةةةتري ز رسةةةم اجلغرافيا  ((02240224--02220222مدينة النعو االرشف للمدة  مدينة النعو االرشف للمدة   ستري ز ر سالة ماج سلية سلية   ر

 جامعة الكوفة .جامعة الكوفة .  االداياالداي

ستويات اخلدمات الصةةحية ومسةةتويات وارم وتوزيم وارم وتوزيم   ((02500250رغام خالد عبد الوهاي  رغام خالد عبد الوهاي    ززارو سلملارو سلمل صحية وم اخلدمات ال

 جامعة البرصة  . جامعة البرصة  .   قسم اجلغرافيا ز سلية االدايقسم اجلغرافيا ز سلية االداياطروحة دستوراهاطروحة دستوراه  سفائتها يف مدينة النعوسفائتها يف مدينة النعو

بديرم  بديرم ال بد احلسةةةني  ززال سني  هيلني حممد ع بد احل لة النعو   ((02510251هيلني حممد ع حماف يل التعليمي يف  لة النعو وارم اللس حماف يل التعليمي يف  وارم اللس

ستقبلية  02580258  --52225222االرشف للمدة االرشف للمدة  ستقبليةواجتاهاتمل امل سم اجلرسالة ماجستريرسالة ماجستري  واجتاهاتمل امل سم اجلر غرافياز اللرية غرافياز اللرية ر

 جامعة الكوفة.جامعة الكوفة.  للبناتللبنات

سون عبود درعون  حسةةةون عبود درعون    ززاجلبورماجلبورم صحية سفالة التوزيم اجلغرايف ملراسا الرعاية الصةةةحية   ((02220222ح سفالة التوزيم اجلغرايف ملراسا الرعاية ال

     ..33 لد  لد    لة القادسية للعلوم واالداي اللروية لة القادسية للعلوم واالداي اللروية  االولية يف مدينة الديوابيةاالولية يف مدينة الديوابية

سل ن  ساممل سةةل ن    ززاجلبورماجلبورم سها حنى امدينة الكوفة  منذ تاسةةيسةةها حنى ا  ((02550255ساممل  سي  لة  لة   اية العهد االموماية العهد االموممدينة الكوفة  منذ تا

 العدد االوا .العدد االوا .  حولية الكوفةحولية الكوفة

 اجلهاز املرسام لالحصال ريابات غري منشورة .اجلهاز املرسام لالحصال ريابات غري منشورة .  وزارة التخطيحتوزارة التخطيحت  ((02520252 هورية العراق   هورية العراق  

ية العراق  ية العراق  هور صالاجلهاز املرسام لالحصةةةةال  وزارة التخطيحتوزارة التخطيحت  ((02520252 هور كان  اجلهاز املرسام لالح قديرات السةةة سكانت قديرات ال   ت

 ريابات غري منشورة.ريابات غري منشورة.

 ريابات غري منشورة.ريابات غري منشورة.  اجلهاز املرسام لالحصالاجلهاز املرسام لالحصال  وزارة التخطيحتوزارة التخطيحت  ((52225222 هورية العرارية  هورية العرارية 

سناوماحلسةةةناوم صحة االجيارية يف حمافلات التحليمل املكاين ملارشات الصةةةحة االجيارية يف حمافلات   ((02520252ازهار جارر  ازهار جارر  ززاحل التحليمل املكاين ملارشات ال

سم اجلغرافيا ز سلية  اللرية للبنات  اطروحة دستوراماطروحة دستورام  02580258--52225222الفرات االوسحت ملدة الفرات االوسحت ملدة  سم اجلغرافيا ز سلية  اللرية للبناتر   ر

 جامعة الكوفة .جامعة الكوفة .

سنيحسةةني صادم واجتاهاتمل يف حمافلة التحليمل اجلغرايف لللسيل االرتصةةادم واجتاهاتمل يف حمافلة   ((02580258ارص  ارص  مهدم بمهدم ب  ززح التحليمل اجلغرايف لللسيل االرت

ستخدام بلم املعلومات اجلغرافيةراسةةتخدام بلم املعلومات اجلغرافية  02580258--52225222النعو للمدة النعو للمدة  سم رسةةالة ماجسةةتريزرسةةم   را ستريزر سالة ماج ر

 جامعة الكوفة .جامعة الكوفة .  سلية اللرية للبناتسلية اللرية للبنات  اجلغرافيااجلغرافيا

سكاين وا رم عىل البياالنمو السةةةكاين وا رم عىل البيا  ((02510251افراح ارراهيم  مخي  افراح ارراهيم  ةةةمخي    ززاحلالوماحلالوم شور رحث منشةةةور     ةةالنمو ال رحث من

www.uobablon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid                                          
نة النعو االرشف  ((02510251بور جواد  عبد اهلل  بور جواد  عبد اهلل    ززاحللفياحللفي مدي نة النعو االرشفتقويم اخلدمات اللفيهية يف  مدي   تقويم اخلدمات اللفيهية يف 

 جامعة الكوفة .جامعة الكوفة .  رسم اجلغرافياز سلية االدايرسم اجلغرافياز سلية االداي  رسالة ماجستريرسالة ماجستري

http://www.uobablon.edu.iq/uobcoleges/lecture.aspx?fid
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فة  ((02520252اوراس  يد سريم  اوراس  يد سريم    ززمحاةمحاة نة الكو مدي ية للنمو العمراين يف  فةاال ار البيا نة الكو مدي ية للنمو العمراين يف  لة   اال ار البيا لة رسةةةةا سا ر

 جامعة الكوفة  .جامعة الكوفة  .  رسم اجلغرافياز سلية اللرية للبناترسم اجلغرافياز سلية اللرية للبناتماجستريماجستري

سون  بعالل حسةةةون    ززاحلميداوماحلميداوم كابية للحالة الاوجية يف حمافلة كابية للحالة الاوجية يف حمافلة دليمل العالرات املدليمل العالرات امل  ((02220222بعالل ح

سم اجلغرافيارسةةةةالة ماجسةةةتري زرسةةةم اجلغرافيا  ((02220222  --  52325232النعو للمدة  النعو للمدة   ستري زر سالة ماج   سلية اللرية للبناتسلية اللرية للبنات  ر

 جامعة الكوفة.جامعة الكوفة.

حاومالةةدحيحةةاوم لدحي نة النعوالتحليةةمل املكةةاين لتلوب  اهلوال يف مةةدينةةة النعو    ((02520252فارس جواد  فةةارس جواد    ززا مدي كاين لتلوب  اهلوال يف  يمل امل   التحل

 وفة.   وفة.   جامعة الكجامعة الك  رسم اجلغرافيازسلية االدايرسم اجلغرافيازسلية االداي  اطروحة دستوراماطروحة دستورام

  دراسة جيمورفولوجية علمية تطبيقيةدراسة جيمورفولوجية علمية تطبيقية  التضاري  االرضيةالتضاري  االرضية  ((02550255خلو حسني  خلو حسني    ززالدليميالدليمي

 ..55طط  دار صفال للنرش والتوزيمدار صفال للنرش والتوزيم

شكالت اخلدمات املعتمعية النمو احلرضةةةم ومشةةةكالت اخلدمات املعتمعية   ((02520252 امر عبد الكريم   امر عبد الكريم    ززالذرحاومالذرحاوم رضم وم النمو احل

ستريرسةةةالة ماجسةةةتري  واالرتكازية يف مدينة الكوفةواالرتكازية يف مدينة الكوفة سالة ماج سم جغرافيا زسلية ارسةةةم جغرافيا زسلية ا  ر جامعة جامعة   للرية للبناتللرية للبناتر

 الكوفة  . الكوفة  . 

  تقويم سفاية وجودة ميام الرشي يف مدينة النعو االرشفتقويم سفاية وجودة ميام الرشي يف مدينة النعو االرشف  ((02500250 ي ل عيسى   ي ل عيسى    ززالسالميالسالمي

 جامعة الكوفة .جامعة الكوفة .  رسم اجلغرافيا ز سلية اللرية للبناترسم اجلغرافيا ز سلية اللرية للبناترسالة ماجستريرسالة ماجستري

سلطاين السةةةلطاين  ستخداملاهر التلوب البياي للميام العادمة واسةةةتخدا  ((02580258هنال مطرمهدم  هنال مطرمهدم  ززال مها يف مها يف ملاهر التلوب البياي للميام العادمة وا

 جامعة الكوفة.جامعة الكوفة.  رسم اجلغرافيا زسلية اللرية   للبناترسم اجلغرافيا زسلية اللرية   للبناترسالة ماجستريرسالة ماجستري  مدينة النعو والكوفةمدينة النعو والكوفة

صائ  املناخية وظواهر الطق  القايس يف مدينة النعواخلصةةةائ  املناخية وظواهر الطق  القايس يف مدينة النعو  ((02550255مهند حطاي  مهند حطاي    زز رب ةةةرب   اخل

 جامعة  الكوفة . جامعة  الكوفة .   رسم اجلغرافيا ز سلية اللرية للبناترسم اجلغرافيا ز سلية اللرية للبناترسالة ماجستريرسالة ماجستري

شبيلالشةةةبيل التحليمل املكاين للخدمات التعلمية يف مدينة  النعو التحليمل املكاين للخدمات التعلمية يف مدينة  النعو   ((02580258لعاردين عايا  لعاردين عايا  زين ازين اززال

ستخدام تقنية بلم املعلومات اجلغرافيةاالرشاف راسةةتخدام تقنية بلم املعلومات اجلغرافية سم اجلغرافيارسةةالة ماجسةةتري زرسةةم اجلغرافيا  االرشاف را ستري زر سالة ماج سلية سلية   ر

         جامعة الكوفة  .جامعة الكوفة  .  االداياالداي

شيباينالشةةةيباين سخصةةةائ  الرياح السةةةطحية يف املنطقتني الوسةةة  ((02510251مي م عبد الكاظم  مي م عبد الكاظم    ززال سطحية يف املنطقتني الو صائ  الرياح ال طى طى خ

  سلية اللرية للبناتسلية اللرية للبنات  رسالة ماجستريز رسم اجلغرافيارسالة ماجستريز رسم اجلغرافيا  واجلنورية من العراق وابعكاساهتا البيايةواجلنورية من العراق وابعكاساهتا البياية

 جامعة الكوفة  .جامعة الكوفة  .
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رسالة رسالة   اال ار امللتبة عىل النمو احلرضم يف املدينة النعواال ار امللتبة عىل النمو احلرضم يف املدينة النعو  ((02580258ضفاف رياض  ضفاف رياض    ززصاالحصاالح

 ..فةفةالكوالكو    جامعةجامعة  ’’رسم اجلغرافيا ز سلية اللرية للبنات رسم اجلغرافيا ز سلية اللرية للبنات   ماجستريماجستري

ضال التحليمل املكاين المكابات التنمية الريفية املتاحة يف رضةةةةال   ((02510251 فال بارص   ةةةفال بارص  ززاللاملي اللاملي  التحليمل املكاين المكابات التنمية الريفية املتاحة يف ر

   جامعة الكوفة  .جامعة الكوفة  .  سلية اللرية للبناتسلية اللرية للبنات  رسالة ماجستري زرسم اجلغرافيارسالة ماجستري زرسم اجلغرافيا  املناذرةاملناذرة

سية ملدينة النعواالمهية السةةياسةةية ملدينة النعو  ((02500250بور موحان  بور موحان    ززعبد الواحدعبد الواحد سيا سم رسةةالة ماجسةةتريز رسةةم   االمهية ال ستريز ر سالة ماج ر

 جامعة الكوفة .جامعة الكوفة .  سلية اللرية للبناتسلية اللرية للبنات  يايااجلغرافاجلغراف

رصةالتحليمل اجلغرايف للخدمات الصةةةحية يف مدينة البرصةةةة  ((02500250عادا عبد االمري  عادا عبد االمري  ززعبود عبود  صحية يف مدينة الب   التحليمل اجلغرايف للخدمات ال

 جامعة البرصة. جامعة البرصة.   رسم اجلغرافيا زسلية االدايرسم اجلغرافيا زسلية االداي  اطروحة دستوراماطروحة دستورام

صاحل  غابم صةةاحل    ززالكاليبالكاليب رضية يف مالتحليمل املكاين لالسةةتع الت االرض احلرضةةية يف م  ((02510251غابم  ستع الت االرض احل دينة دينة التحليمل املكاين لال

 جامعة الكوفة  . جامعة الكوفة  .   سلية االدايسلية االداي  رسالة ماجستري زرسم اجلغرافيارسالة ماجستري زرسم اجلغرافيا  الكوفةالكوفة

سو  عتاي يوسةةةو  ززاللهيبي اللهيبي  سية وا ارهادليمل جغرايف مللو ات اهلوال يف حمافلة القادسةةةية وا ارها  ((02510251عتاي يو   دليمل جغرايف مللو ات اهلوال يف حمافلة القاد

 جامعة  الكوفة  .جامعة  الكوفة  .  رسم اجلغرافيا زسلية اللرية للبناترسم اجلغرافيا زسلية اللرية للبنات  اطروحة دستوراماطروحة دستورام

فاف رياض صةةةةالح العبودم  ((02500250فااد عبد اهلل  فااد عبد اهلل  ززحممد حممد  صالح العبودمضةةة سكاين وا رم يف النمو السةةةكاين وا رم يف   ضفاف رياض  النمو ال

ستقبمل مدينة النعو للمدة  اسةةترشةةاق مسةةتقبمل مدينة النعو للمدة   رشاق م ست العدد العدد   البحوب   اجلغرافيةالبحوب   اجلغرافية   لة لة  ((  02000200--02580258ا

 ز جامعة الكوفة زسلية اللرية للبنات زدار الضيالز العراق .ز جامعة الكوفة زسلية اللرية للبنات زدار الضيالز العراق .5252

سالة   النعو االرشفالنعو االرشف  التباين املكاين لتلوب اللي يف حمافلةالتباين املكاين لتلوب اللي يف حمافلة  ((02220222صفال  يد  صفال  يد    ززامللفرامللفر سالة ر ر

جامعة الكوفةجامعة الكوفة  رسم اجلغرافيا زسلية االدايرسم اجلغرافيا زسلية االداي  ماجستريماجستري



 

 

 
 النص املوازي وشعرية العتبات قراءة في ديوان 

 ليلة شهرزاد ألاخيرة
 

 د. مفيدة عمر قليوان

 ليبيا-جامعة مرصاته  

 امللخص:امللخص:

ساي الدرثية لدحثا للبل  ع  ضئ ما ح يب القص ا دف مح اا  لف مه سععععل الدااسععععاي الدرثية لدحثا للبل  ع  ضئ ما ح عععيب القص ا دف مح اا  لف مه  سعل الداا

سسرا ج اا جقيل ر  ا دمتفسععع فك ن ان القص املواأو ام العتباي ضس اسعععسرا ج اا جقيل ر  ا د س فك ن ان القص املواأو ام العتباي ضس ا اة لذاك الف مك اة لذاك الف مك متف

صية ر  مفاتيا الولول للقص ا دفك مدعوة للذاي ال اا ة ل را ة تيمحلية ضون العتباي القصععية ر  مفاتيا الولول للقص ا دفك مدعوة للذاي ال اا ة ل را ة تيمحلية  ضون العتباي الق

 لعالماته.لعالماته.

قا    مقععد تعععددي مسعععميععاتععه م  القص املواأو يط القص املليمل مصعععو  يط املقععا     صو  يط امل ته م  القص املواأو يط القص املليمل م يا سم عددي م قد ت م

سذا  ملاصا القص املواأوا متبياالدااسععاي العرثيةك متسعععه رذف الواقة لةجاثة عا سععذا  ملاصا القص املواأوا متبيا سعه رذف الواقة لةجاثة عا  ساي العرثيةك مت نه م  نه م  الداا

لة شععع رأاد ا خ ة للرععععاعر م داد اليم لدحوان لي ية  راعر م داد اليمخال  قرا ة حتليل ش رأاد ا خ ة لل لة  لدحوان لي ية  1))خال  قرا ة حتليل ك م ن القص ك م ن القص ((

سيميا ية ن ن الواقة فدل لةجاثة ع  دماف   يعادة املواأو م  املفاريم ملا ثعد البقيوحة مالسععيميا ية ن ن الواقة فدل لةجاثة ع  دماف   يعادة  املواأو م  املفاريم ملا ثعد البقيوحة مال

رعرو مدالله املتعددة ينتال املعقه ممدى يضعععانته للقص ثالدو    ت عععااح  القص الرععععرو مدالله املتعددة  ضانته للقص ثالدو    ت ااح  القص ال ينتال املعقه ممدى ي

   عا املق ج السيميا   لتلليئ عالماي القص الداخلية محميطه اخلااج .  عا املق ج السيميا   لتلليئ عالماي القص الداخلية محميطه اخلااج .ثا ت اثا ت ا

 
  ..ددش رأاش رأا  ––  القصالقص  مفاتيامفاتيا--السيميا السيميا   ––  العتبايالعتباي  ––ال لسي املفتالية: القص املواأو ال لسي املفتالية: القص املواأو 

 مقدمة:مقدمة:

                                                 

م لاصئ عا دضتوااف   نلسفة اللدة العرثية مآداهبا م  جامعة ثدداد 1953( ملد الراعر م داد اليم السلطاين   ثدداد 1)

م(ك م)ليلة ش رأاد 1988م(ك م)عفوا اهيا السا ر 1980م(ك م) شه  سوى احلب 1975)احلب مرتني  مك صدا له دحوان1989

م(ك ضس له جمموعة ضتب   جما  الدااساي ا دثية مرو ع و احتاد ال تا  السوحدو م جممع اللدة السوحدوك 2003ا خ ة 

 ك سقاثئ للقرش مالتوأحع. 1ا خ ةك ط م(. دحوان ليلة ش رأاد2003ممقتدى الرعر السوحدو. اليمك م داد)
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صبو م  خال  رذف الواقة البلثية ت دحم قرا ة ن دحة ملا  يمل القص م  متراماايك اصعععبو م  خال  رذف الواقة البلثية ت دحم قرا ة ن دحة ملا  يمل القص م  متراماايك  ا

لهك مھھ لهك مو ثمثاثة عتباي الولول  يان ترععع ئ القص م او ثمثاثة عتباي الولول  ر ئ القص م اتب يان ت شب ة عالقاي داررة   شعععب ة عالقاي داررة   ھھییھھتب   

ك ك مم مرةك مقرا ة دالله املتمثلة   نصو  مواأحة املت ا ال را اي الق دحة املعارصة ارتسما  مم مرةك مقرا ة دالله املتمثلة   نصو  مواأحة املت ا ال را اي الق دحة املعارصة ارتسما  

س ا   س ا  ضوهنا ت ف  تف ضوعا  لواقت    ضوهنا ت ف  تف رعروك مقد اخرتي القص املواأو  لي ون مو ضوعا  لواقت  للمت  ال رعروك مقد اخرتي القص املواأو  لي ون مو للمت  ال

 م  خال  حمواح  مها: م  خال  حمواح  مها:   ض اض امعرمعر  رذفرذف

 ..القص املواأوالقص املواأومف وم مف وم : : ا م ا م 

 ..الراعر العراق  م داد اليمالراعر العراق  م داد اليم--ا خ ة ا خ ة ش راأاد ش راأاد قرا ة للقص املواأو   دحوان ليلة قرا ة للقص املواأو   دحوان ليلة   ::الثاينالثاين

   ::مفهوم النص املوازيمفهوم النص املوازي  --أولا أولا 

يس ج اا جقيل ام العتباي ضس اطلق عليه القاقد الفرنيسععع ج اا جقيل   Para texteالقص املواأو القص املواأو    Gام العتباي ضس اطلق عليه القاقد الفرن

Genette     ) مم19871987  ضتاثه ) عتباي (   ضتاثه ) عتباي((Genette 19971997ك ك))   م  املفاريم الق دحة الت  اشتدلل م  املفاريم الق دحة الت  اشتدلل

رعرحة ك اما    الق د العرف املعارص علي ا نظرحاي ما ثعد البقيوحة السععيميا ياي القصععية مالرعععرحة ك اما    الق د العرف املعارص  صية مال سيميا ياي الق علي ا نظرحاي ما ثعد البقيوحة ال

سية احلرنيةك ام  سبب   صلكك ا عتسد عا الرتمجة ال امو صطللاي الدا مةك مال سية احلرنيةك ام ن و م  امل سبب   صلكك ا عتسد عا الرتمجة ال امو صطللاي الدا مةك مال ن و م  امل

سيا  اعتسد املعقه مامح السعععيا   صليةالذو مدف نيه   اللدة ا صعععليةاعتسد املعقه مامح ال لي  لي    ؛؛((20022002)محداموك )محداموك   ""الذو مدف نيه   اللدة ا 

ا ماملقا  ...ُترجم ثعدة مسعععمياي مق ا القص امللاصو ماملتعال القاععع مالتواأو القاععع ماملقا  ... ا مالتواأو الق سمياي مق ا القص امللاصو ماملتعال الق ك ك ُترجم ثعدة م

سمياي لي  اهنا ن ترل ع  تعرحف مرو ا ختصععععاا ل ئ ما  يمل ثالقص ثاختالل التسعععمياي لي  اهنا ن ترل ع  تعرحف  صاا ل ئ ما  يمل ثالقص ثاختالل الت مرو ا خت

صلب رو جمموع العقارص القصعععية ما  القصعععية الت    تقدال   صعععلب ""القص املواأو ثينه القص املواأو ثينه  صية الت    تقدال    صية ما  الق رو جمموع العقارص الق

لل ة مسطه ثني املذلف مال اائ مثني القص مالعان لل ة مسطه ثني املذلف مال اائ مثني القص مالعان "" و  و ك نك ن  ((20102010)ال ايضك )ال ايضك   ""املوضوع املوضوع 

ثال داة عا الرثمل ثني داخئ القص مخااجه ك ك ...... ثال داة عا الرثمل ثني داخئ القص مخااجه متتميز القصعععو  املواأحة  صو  املواأحة  )ال ايضك )ال ايضك   ""متتميز الق

سسعيئ العتباي محعرن ا  ثيهنا طلق عليه  عزمأ يسعععسعيئ العتباي محعرن ا  ثيهنا حُ حُ ك ك ((20102010 جمموعة القوانذ مالتقبي اي جمموعة القوانذ مالتقبي اي   ""طلق عليه  عزمأ ي

مامل دماي الت  تفيض يط نتا ج لتميةك نتيرة التالقا ثيق ا مثني القصك مر  اح ا الرسا ئ مامل دماي الت  تفيض يط نتا ج لتميةك نتيرة التالقا ثيق ا مثني القصك مر  اح ا الرسا ئ 

رذا التدي  حت مه امل  ثه تدي ا ك  ثاسعععتمراا لو  جسععععد القص حمدغة  رذا التدي  حت مه امل الت  تطول  ثه تدي ا ك  سد القص حمدغة  ستمراا لو  ج ثا ااثاي ااثاي الت  تطول 

 ..((20122012)يسسعيئك )يسسعيئك   ""التفس حة لتلك العتباي مما ح وم ثه املتل   م  نك لرفرافا التفس حة لتلك العتباي مما ح وم ثه املتل   م  نك لرفرافا 

صودة عا دخو  مت  القصك ن   م ون ناععع حدعو ال اائ ث اسعععا  يشعععاااي م صعععودة عا دخو  مت  القصك            شاااي م  سا  ي ا حدعو ال اائ ث ا ن   م ون ن

سميه محتميه متدانع عقه  يزف ع  ا ُتسععيج القص متسععميه محتميه متدانع عقه  يزف ع  ا   ""نالقص املواأو ضونه عتبة نالقص املواأو ضونه عتبة  سيج القص مت ف متعني ف متعني ُت

سه محت  ال اائ عا اقتقا ه موقعه   جقسععععه محت  ال اائ عا اقتقا ه  مت م  امهية قرا ة القص مت م  امهية قرا ة القص ك ك ((19971997)جقيلك )جقيلك   ""موقعه   جق
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النص الموازي الداخلي

التواريخ اإلستهالل
العناوين 
الفرعية

العناوين 
الداخلية

اإلهداء المقدمة  العنوان الرئيس

ساعد املتل     التعرل عا ا جوا  املواأو ضونه مرعععلون ث ثانة د لية مرو اح ععععا حسععععاعد املتل     التعرل عا ا جوا   رلون ث ثانة د لية مرو اح ا ح املواأو ضونه م

صهك ضس تتمثئ امهياملليطة ثالقصك مم اصعععد الرعععاعرك مموج اي تل   نصعععوصعععهك ضس تتمثئ امهي صو راعرك مموج اي تل   ن صد ال ت ا   ضون ت ا   ضون املليطة ثالقصك مم ا

قرا ة املت  تص  مرشمطة ث را ة رذف القصو ك نال حم ققا الدخو  يط عان املت  قبئ املرما قرا ة املت  تص  مرشمطة ث را ة رذف القصو ك نال حم ققا الدخو  يط عان املت  قبئ املرما 

شاحة مالبوح شاحة مالبوحثعتباته  هنا ت وم ثدما الو صفراينك د.ي(  ثعتباته  هنا ت وم ثدما الو صفراينك د.ي()ال يس ك ك )ال سف اإلداح يس مرو ضس حراف حو سف اإلداح مرو ضس حراف حو

صفة  ا تعرل ثم اميق ا تج اخلطاثاي الواصععفة  ا تعرل ثم ععاميق ا ثقياي لدوحة ماح ونية تت دم املتون متع ب ا لتقثقياي لدوحة ماح ونية تت دم املتون متع ب ا لتق"" تج اخلطاثاي الوا

 ..((20082008)اإلداحيسك )اإلداحيسك  ""ماش ا ا ماجقاس ا مت قع ال را ماش ا ا ماجقاس ا مت قع ال را 

سرتاتيرية ال تاثةك مق ا اجلسلية املتمثلة   يعطا   رف ا سرتاتيرية ال تاثةك مق ا اجلسلية املتمثلة   يعطا  مللقص املواأو مدا ف حتام  ض رف ا مللقص املواأو مدا ف حتام  ض

الت  ترسل ا اح ونة العقوان الت  ترسل ا اح ونة العقوان   صواة جاصثة للمتل   ممديفة د لية تتمثئ   جمموع اإلشااايصواة جاصثة للمتل   ممديفة د لية تتمثئ   جمموع اإلشاااي

ست ال ي ...يل    صر  املتل  مما حتبعه م  عقامح  نرعية ماسعععت ال ي ...يل    صر  املتل   محتمئ اح ا   طيافا محتمئ اح ععععا   طيافا   ككمما حتبعه م  عقامح  نرعية ما

   ..)محادك د.ي()محادك د.ي( مديفة تيليفية حتام  ضرف اسرتاتيرية ال تاثةمديفة تيليفية حتام  ضرف اسرتاتيرية ال تاثة

ر  جيولوجيا املعقه ثوع  رو اح ععععا ضس حرى شععععيب لليف  حسععععه لت رععع  جيولوجيا املعقه ثوع  مم سعه لت  شعيب لليف  ح  فز    فز   رو اح ا ضس حرى 

حة مدال   لقصعععو  اخرى عدد ره ت لذو  مئ   نسعععي يئك م  القص ا دف ا فاصععع صو  اخرىالت حة مدال   لق عدد ره ت سي لذو  مئ   ن صيئك م  القص ا دف ا فا   الت

 محم   ت سيم القص املواأو يط:محم   ت سيم القص املواأو يط:ك ك   ((19921992)لليف ك )لليف ك 

صلة ثالقص مبارشة   نص موازي داخيل:نص موازي داخيل: صلة ثالقص مبارشة ح صد ثه العتباي املت   ––  امل دمةامل دمة  ––  الر ي الر ي   العقوانالعقوان  ––ح صد ثه العتباي املت

  ..يل يل ......  التوااح التوااح   ––  ا ست ال ا ست ال   ––  الفرعيةالفرعية  العقامح العقامح   ––  داخليةداخليةالال  العقامح العقامح --ا ردا ا ردا 

 

 
 
 

 

  ––اي اي مذضرمذضر  ––  يصاعيةيصاعية  مل ا ايمل ا اي  ––مرو ضئ ما  يمل ثالقص م  قرا اي مرو ضئ ما  يمل ثالقص م  قرا اي   نص موازي خارجي:نص موازي خارجي:

 ..يل يل .... .... --  يعالناييعالناي  ––  ش ادايش اداي

 

النص الموازي الخارجي

إعالنات شهادات مذكرات إذاعيةلقاءات قراءات



 
 2021 269-283 د. مفيدة عمر قليوان النص املوازي وشعرية العتبات قراءة في ديوان ليلة شهرزاد ألاخيرة 

 

 

272  
 

سذا  مجيئ محدامو ملاصا القص املواأوا  مث  م مئ د لتني ا مط ملامقد ضان سعععذا  مجيئ محدامو ملاصا القص املواأوا  مث  م مئ د لتني ا مط ملا   عليقا عليقا   مقد ضان 

سةدااسعععة سام  حطرله متل   القص املواأو ا مالثانية مما لذو سعععي عععيفه للقصا يغااة لتسعععام  حطرله متل     داا سي يفه للقصا يغااة لت القص املواأو ا مالثانية مما لذو 

به رو  ثين القص املواأو ام العت به رو القص ثعد ان اخربف جقيل  ثين القص املواأو ام العت ثا   ""القص ثعد ان اخربف جقيل  ما جيعئ م  القص ضتا ثا ضئ  ما جيعئ م  القص ضتا ضئ 

س ةك ح رتح نفسععه عا قرا ه ام ثصععفة عامة عا مج وافك ن و اضثرم  جداا صم لدمد متسسعع ةك  صفة عامة عا مج وافك ن و اضثرم  جداا صم لدمد متس سه عا قرا ه ام ث ح رتح نف

صد ثه رقا تلك العتبة ...ن صعععد ثه رقا تلك العتبة ... سما ل ئ مقا دخوله ام الرجوع مقهالب و الذو حسعععما ل ئ مقا دخوله ام الرجوع مقه  ن  )جقيلك )جقيلك   "" الب و الذو ح

19971997)).. 

   ::رزاد األخریةرزاد األخریةشهشهلة لة ييوان لوان لييقراءة للنص املوازي يف دقراءة للنص املوازي يف د  --ثانياا ثانياا 

 ::الغالفالغالف

ضانة حمثئ الدالل   صعععفلته ا مط ماج ة ال تا  مامللانل عليه م  التلفك يضععععانة        صفلته ا مط ماج ة ال تا  مامللانل عليه م  التلفك ي حمثئ الدالل   

ته الترعععوح ية لت لدف م مة التفرحق ثني ضتلت لدف م مة التفرحق ثني ضت ياناي ال تا  ميشععععااا روح ية ا  مآخر ضونه  توو ث ته الت شااا ياناي ال تا  مي ا  مآخر ضونه  توو ث

 للمتل  .للمتل  .

ش رأاد ا خ ة اللون الرمادو ثد لته احليادحة ثني اختاا مصعععمم االل دحوان ليلة شععع رأاد ا خ ة اللون الرمادو ثد لته احليادحة ثني          صمم االل دحوان ليلة  اختاا م

سم البياض مالسععواد ضف ععا  حدط  الصععفلةك  حتوسععطه اسععم  سطه ا صفلةك  حتو سواد ضف ا  حدط  ال  ثطا  الف ليلة مليلةك    ثطا  الف ليلة مليلةك     تييلتييلالبياض مال

سرتخا  تيخذنا عرب الجلسعععة تع   لالة اسعععرتخا  تيخذنا عرب ال سة تع   لالة ا اد احل احة ك نالعالقة ثني زم  لقسعععتمع لاعععد احل احة ك نالعالقة ثني جل ستمع ل   ""زم  لق

العقوان ماللولة املران ة ...تتل ق م  خال  لواا تقايص ام تقاد ثني خطا  لدوو مآخر العقوان ماللولة املران ة ...تتل ق م  خال  لواا تقايص ام تقاد ثني خطا  لدوو مآخر 

سه حددم ترعع ييل ثموجبه حقربو اخلطا  الترعع ييل لتفسعع  العقوان مالقص ك م  الوقل نفسععه حددم  س  العقوان مالقص ك م  الوقل نف ر ييل لتف ر ييل ثموجبه حقربو اخلطا  الت ت

لي  حبلر املتل     ن ا  الليال تران ه غيسي لي  حبلر املتل     ن ا  الليال تران ه غيسي ((20072007ك ك )لسني)لسني  ""العقوان مالقص تفس ا لهالعقوان مالقص تفس ا له

القص املواأو امل ثف الد لة ك نيييت اسم الراعر   اعا الصفلة ثاللون ا سود مالعقوان القص املواأو امل ثف الد لة ك نيييت اسم الراعر   اعا الصفلة ثاللون ا سود مالعقوان 

ساثق للل احاي مليالي ا  يس مضينه اثلاا آخر  ثاملتل   لزم   ساثق للل احاي مليالي ا ثاللون ا ثيض مثاخلمل ا ندل يس مضينه اثلاا آخر  ثاملتل   لزم   ثاللون ا ثيض مثاخلمل ا ندل

ر  يلا لفك ثاإلضععانة يط انه حرعع  يل ضانة يط انه ح صيدة معيقة لوجود   ترععخيص صععيدة معيقة لوجود   "" اثوة القص ن نه حفيد اثوة القص ن نه حفيدا لفك ثاإل رخيص    ت

)...( رذف احل ي ة تثبل ان رذا اخلطا  لي  )...( رذف احل ي ة تثبل ان رذا اخلطا  لي    ثا سمثا سماخلطا  : ل ي ة ان اخلطا  له مذلف اخلطا  : ل ي ة ان اخلطا  له مذلف 

احع ك ينه لي  شععي ا قاثال لالسععت الك الاععحع ك   م  ضالم احلياة اليومية املعتاد الذو حييت محذربكم  ضالم احلياة اليومية املعتاد الذو حييت محذربك ست الك ال شي ا قاثال لال ينه لي  

قة ك م ثد   ثئ عا الع   رو ضالم  ثد ان نتل اف ثطرحثئ عا الع   رو ضالم  ثد ان نتل اف ثطرح قة ك م ثد    ة معي قة    -- ة معي قةغ انة معي ان  تئ ان  تئ   --غ انة معي

 ..((19971997)نوضوك )نوضوك   ""م انة معيقةم انة معيقة
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ن ن الصعععفلة ا خ ة جا ي          ثاللون الرمادو الدامق  صفلة ا خ ة جا ي ميصا ضانل الصعععفلة ا مط  ن ن ال ثاللون الرمادو الدامق  صفلة ا مط  ميصا ضانل ال

م سمة نصفني لي  اقتص القارش جز  م  نص ليلة ش رأاد ا خ ة مرن ة ثصواة الراعر م سمة نصفني لي  اقتص القارش جز  م  نص ليلة ش رأاد ا خ ة مرن ة ثصواة الراعر 

 هبا اجلز  الرمادو الفاتا م  الصفلة ضد لة عا امئ قد حلوح ...!هبا اجلز  الرمادو الفاتا م  الصفلة ضد لة عا امئ قد حلوح ...!ممسم ممسم 

 

 املؤلف والنارش:املؤلف والنارش:

راعر( ملون ضتاثته ثس جري عليه العادةك نالمانق اسععم املذلف )الرععاعر( ملون ضتاثته ثس جري عليه العادةك نال     سم املذلف )ال يش  مث  للمتل   يش  مث  للمتل     مانق ا

سود م    اخلمل الذو تم اختيااف ل تاثة   ال تاثة ثاللون ا سعععود م    اخلمل الذو تم اختيااف ل تاثة  سما سعععم  ال تاثة ثاللون ا  صفلة ضس جا ي الصعععفلة   ا  ضس جا ي ال

 ضذلك لي  طبعل ني ا ثياناي القرش ضاملة:ضذلك لي  طبعل ني ا ثياناي القرش ضاملة:  الل اخلااج الل اخلااج التالية للدالتالية للد

 سقاثئ للقرش مالتوأحع = القارش سقاثئ للقرش مالتوأحع = القارش 

 د. طلعل شارني = ا رشال العام د. طلعل شارني = ا رشال العام 

 عيل لامد = مدحر التلرحر عيل لامد = مدحر التلرحر 

 ال تا : ليلة ش رأاد ا خ ة ال تا : ليلة ش رأاد ا خ ة 

 املذلف: م داد اليم املذلف: م داد اليم 

 م م 20032003الطبعة ا مط: سبتمرب الطبعة ا مط: سبتمرب 

 20032003--1898518985اقم اإلحداع: اقم اإلحداع: 

 977977--52385238--02670267الرتقيم الدمل: الرتقيم الدمل: 

 

 العنوان: العنوان: 

ش رأاد ا خ ة رو العقوان مامط عتباي القصك مالعالمة الت  تتز  عمئ ادف ليلة شععع رأاد ا خ ة رو العقوان مامط عتباي القصك مالعالمة الت  تتز  عمئ ادف        ليلة 

صا . حييت نص م  يلدى مغالغون نصععا . حييت نص  ش رأاد ا خ ة ليلة شعع رأاد ا خ ة   ""م  يلدى مغالغون ن صو  خامسععا   ترتيب القصععو    ""ليلة  سا   ترتيب الق خام

 نصا  مقوعة.نصا  مقوعة.  2525نصو  اح ا منصو  اح ا م  33نصو  ممطقية نصو  ممطقية 33الت  تقوعل عقامحق ا ما ثني تراغية الت  تقوعل عقامحق ا ما ثني تراغية 

سانية )...( جمموعة م  الد  ئ اللسععععانية )...(   ""العقوان ث ونهالعقوان ث ونه Leo H0ek حعرل ليوروحكحعرل ليوروحك             جمموعة م  الد  ئ الل

شااة يط م مونه اإلمجال مم  اجئ حم ق ا ان تثبل   ثداحة القص م  اجئ تعييقه ماإلشعععااة يط م عععمونه اإلمجال مم  اجئ  حم ق ا ان تثبل   ثداحة القص م  اجئ تعييقه ماإل

سطلية مالعمي ة. جذ  اجلم وا امل صععود  ن العقوان حع   لقا القص   ت ععااحسععه السععطلية مالعمي ة.  سه ال صود  ن العقوان حع   لقا القص   ت ااح جذ  اجلم وا امل 

مالعالقة ثيق س عالقة تفاعلية مجدليةك مرو ضذلك ثذاة القص مالعالقة ثيق س عالقة تفاعلية مجدليةك مرو ضذلك ثذاة القص   مم  غم نالعقوان رو القصكمم  غم نالعقوان رو القصك
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متيمته ال ربى الت  حتملوا لو ا. مما القص ي  ت ملة للعقوان م طيمل له عرب التوسع نيه متيمته ال ربى الت  حتملوا لو ا. مما القص ي  ت ملة للعقوان م طيمل له عرب التوسع نيه 

صيخم لتلفةمت ليبه   صععيخم لتلفة   ضرحفئضرحفئ  ح و ح و   ضسضس  ––مرو يعالن ع  طبيعة القص مرو يعالن ع  طبيعة القص   كك((20212021)محداموك )محداموك   مت ليبه   

  امام  خف كخف ك  ليش ليش   لاجبا  لاجبا    امام  حماحدكحماحدك  ثر ئثر ئ  ماصفا  ماصفا    يمايما  عقهكعقهك  انبثقانبثق  الذوالذو  ال صدال صد  ع ع   يعالنيعالن  ن ون و  ––

شفا   شفا  ضا شيا   ممعقهممعقه  القصالقص  معقهمعقه  حظ رحظ ر  العقوانالعقوان   ن ن  سيييتكسيييتك  ثسثس  آثهآثه  ا ا   ضا شيا ا    م م   ن ون و  ثهكثهك  املليطةاملليطة  ا 

اقة حتيئ عا خاال القص اقة حتيئ عا خاال القص ثاثا  ح ونح ون  غانيةغانية  ج ةج ة  مم مم   دنتنيكدنتنيك  ثنيثني  امل تو امل تو   معقهمعقه  حلخصحلخص  ج ةج ة

صفه ثوصعععفه   ""يليه يليه   ((19901990)مااتقيهك )مااتقيهك ر  رععع  حُ حُ   ؛؛مل ثانة املعقه املوجه للمتل  مل ثانة املعقه املوجه للمتل  ك ك ((20052005)لليف ك )لليف ك  ثو

لة  لا ماي ي قاأف ثعال ثيعا اقتصععععاد لدوو ة  ك م ضت قةك ملتميزف  طة تلق ة  لة اعا سعععل لا ماي ي قاأف ثعال صاد لدوو ة  ك م ضت ثيعا اقت قةك ملتميزف  طة تلق ة  سل اعا 

 .."")م صدحه( لرة   العان يط القص ميط املرسئ)م صدحه( لرة   العان يط القص ميط املرسئ

مملسامهة العقوان   تر يئ اللدة الرعرحة منسره ملسالة مجالية منقية ت ف  ثعدا ا  مملسامهة العقوان   تر يئ اللدة الرعرحة منسره ملسالة مجالية منقية ت ف  ثعدا ا          

ر ئ مبارش متلق ثقية د لية مواأحة للقص ن د حرععع ئ  لالة جذ  ميارا  للمتل   للدخو  لالة جذ  ميارا  للمتل   للدخو    ""مبارش متلق ثقية د لية مواأحة للقص ن د ح

ثة قرا ة القص ثة قرا ة القص  جتر لة ا((20012001)قطوسك )قطوسك ""  جتر قا مللور بة العقوان ر بدم عت لة اك ت قا مللور بة العقوان ر بدم عت لة ك ت لة  مط سععع  س   مط 

الولول ضوهنا تر  لرمز حرتثع عرش الرتاث ا دف متت ا مالحمه   الوع  اجلمع  ثعدحد الولول ضوهنا تر  لرمز حرتثع عرش الرتاث ا دف متت ا مالحمه   الوع  اجلمع  ثعدحد 

صو  الدحوان مع د  تهك ةا حتيا اهنيا  ا سعع لة ع  مدى ت اطعك ام تواأوك ام  ار  نصععو  الدحوان مع  س لة ع  مدى ت اطعك ام تواأوك ام  ار  ن د  تهك ةا حتيا اهنيا  ا 

 املصدا الرتاغ  الف ليلة مليلة لي  ملدي تلك املراة ث ئ ماحتمله م  د  يااملصدا الرتاغ  الف ليلة مليلة لي  ملدي تلك املراة ث ئ ماحتمله م  د  يا

ان اختياا العقوان ح ون ثعد ضتاثة القص ما نت ا  مقهك  ن العقوان نرع مالقص ان اختياا العقوان ح ون ثعد ضتاثة القص ما نت ا  مقهك  ن العقوان نرع مالقص ميص ضميص ض      

اصئ ضس حرى نارص حع و  ن ن ال اتب ثعد ضتاثة نصه خيتاا عقوانه ال ادا عا اختزا  نصه اصئ ضس حرى نارص حع و  ن ن ال اتب ثعد ضتاثة نصه خيتاا عقوانه ال ادا عا اختزا  نصه 

  ترضيبه ام لفظهك ليذدو العقوان ال ث  م  املعاين   اليس  م  اللفلك مع صعوثة ا ختياا   ترضيبه ام لفظهك ليذدو العقوان ال ث  م  املعاين   اليس  م  اللفلك مع صعوثة ا ختياا 

 ..((20082008)حع و ك )حع و ك   م  ج ة املبدعم  ج ة املبدعمالتيمحئ مالتيمحئ 

س ولة        سام قطوس يط املعقه ث س ولة مقد   ح ودنا العقوان ضس حرى ث سام قطوس يط املعقه ث سلم   ""مقد   ح ودنا العقوان ضس حرى ث سلم نثمة عقامح    ت نثمة عقامح    ت

نفس ا ثس ولةك مينس تظئ حمتربة مةتقعة ع  الظ واك ي  ثاستخدام نظام تيمحيل ام سيميا   نفس ا ثس ولةك مينس تظئ حمتربة مةتقعة ع  الظ واك ي  ثاستخدام نظام تيمحيل ام سيميا   

   (.(.20012001)قطوسك )قطوسك ""حفك شيفرافاحفك شيفرافا

صفه ثقية لتزلةرو اح عععا ما حدعونا يط قرا ة نالصعععة للعقوان الر ي  ثوصعععفه ثقية لتزلةمم صة للعقوان الر ي  ثو مرجع مرجع ""مم  ككرو اح ا ما حدعونا يط قرا ة نال

حت م  العالقة مالرمز مت ثيف املعقهك ثلي   ام  املذلف ان حثبل نيه م صدف ثرمته ضليا  حت م  العالقة مالرمز مت ثيف املعقهك ثلي   ام  املذلف ان حثبل نيه م صدف ثرمته ضليا  

ستوضونه نظام د ل اامز له ثقيته السعععطلية ممسعععتو  ((19921992)لليف ك )لليف ك   ""ام جز يا  ام جز يا   سطلية مم اف العميق مثله اف العميق مثله ضونه نظام د ل اامز له ثقيته ال

 (.(.20012001)قطوسك )قطوسك مثئ القص  اما ن و نص مواأ ضس اسسف جقيلمثئ القص  اما ن و نص مواأ ضس اسسف جقيل
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صو  الدحوان قرا ة   اصا  اصا           سيميا ية تدنعقا إلعادة قرا ة ن شااة  صو  الدحوان قرا ة نل  يأا  عقوان  مئ ي سيميا ية تدنعقا إلعادة قرا ة ن شااة  نل  يأا  عقوان  مئ ي

ستل اا لزمنه  ستل اا لزمنه عال  ية ترتيو البل  ع  الراثمل ثيق ا مالعقوان الر ي ك متدنع املتل     عال  ية ترتيو البل  ع  الراثمل ثيق ا مالعقوان الر ي ك متدنع املتل    

سئ رعع ئ ام  اتصععا  نوع  ثني املرسععئ  لف مع  آخررا م ن العقوان حُ  لف مع  آخررا م ن العقوان حُ الرتاغ  ع  الليال االرتاغ  ع  الليال ا صا  نوع  ثني املر ر ئ ام  ات

 ماملتل   ن ن عا املتل   ان ح را العقوان عا مستوحني:ماملتل   ن ن عا املتل   ان ح را العقوان عا مستوحني:

سىوا األو املستتىوا األو  شتدا ا الد ل : مسععتوى حقظر نيه يط العقوان ثوصععفه ثقية مسععت لة  ا اشععتدا ا الد ل امل ست لة  ا ا صفه ثقية م ستوى حقظر نيه يط العقوان ثو : م

 اخلا .اخلا .

سىوا ال اياملستتتىوا ال اي ستوى تتخطه نيه اإلنتاجية الد لة هبذف: مسعععتوى تتخطه نيه اإلنتاجية الد لة هبذفامل البقية لدمدرا متر ة يط البقية لدمدرا متر ة يط   : م

 ..((19981998)اجلزااك )اجلزااك العمئ ممرتب ة مع د  ليته دانعة محمفزة انتاجيت ا اخلاصة هبا العمئ ممرتب ة مع د  ليته دانعة محمفزة انتاجيت ا اخلاصة هبا 

سيو           سو سلة ُتتدام    يطاا  صفه مر سني العقوان ثو سيوح دم خالد ل سو سلة ُتتدام    يطاا  صفه مر سني العقوان ثو غ ا  حرت ز عا غ ا  حرت ز عا --ح دم خالد ل

ب ة عالقاي تواصلية منق الرتسيمة ب ة عالقاي تواصلية منق الرتسيمة القص( م رصرا   شالقص( م رصرا   ش--ال اائال اائ--ثقية تواصلية )ال اتبثقية تواصلية )ال اتب

 اآلتية: اآلتية: 

 العقوان = الوديفة ال صدحة.العقوان = الوديفة ال صدحة.  ____________________ال اتب ال اتب 

 ال اائ = الوديفة التيغ حة.ال اائ = الوديفة التيغ حة.  ______________________العقوان العقوان 

 العقوان = الوديفة التف ي ية.العقوان = الوديفة التف ي ية.  ______________________ال اائ ال اائ 

 القص = الوديفة ا نطولوجية + الوديفة اإللالية.القص = الوديفة ا نطولوجية + الوديفة اإللالية.  ______________________العقوان العقوان 

   ..((20072007)لسنيك )لسنيك   العقوان = الوديفة الرعرحةالعقوان = الوديفة الرعرحة  ______________________ن ن العقواالعقوا

 العقوان متقا  الذاضرة: العقوان متقا  الذاضرة: 

صو  دئ   تتوقف الذاضرة ظ ر الرععاعر شعع رأاد ضقص مواأ  له د لته امللملة ثقصععو  دئ   تتوقف الذاضرة حُ حُ          ش رأاد ضقص مواأ  له د لته امللملة ثق راعر  ظ ر ال

رئ نل  يأا  رئ نل  يأا  ع  استل اارا مقذ ملول عتبة القص ا مط مالسذا  ملاصا ش رأاد عقوانا ا مع  استل اارا مقذ ملول عتبة القص ا مط مالسذا  ملاصا ش رأاد عقوانا ا م

ش رأاد   الوع  اجلمع  اح ونة تتعدد نصععو  تسععتقسعع  ل احاي الليال ا لفا   ثئ شعع رأاد   الوع  اجلمع  اح ونة تتعدد  س  ل احاي الليال ا لفا   ثئ  ستق صو  ت ن

س  عمق  صة لتف سرة او نص حعتزم التسر  مع اك م حتتال لدة خا س  عمق د  فاك متتوالد   ان صة لتف سرة او نص حعتزم التسر  مع اك م حتتال لدة خا د  فاك متتوالد   ان

صف ا تونيق احل يم مث  ل لالم لني نردف   نبل  ع  أخرل معاني ا ن   اسععم ضس مصععف ا تونيق احل يم مث  ل لالم لني نردف   نبل  ع  أخرل  سم ضس م معاني ا ن   ا

رش  الذو توطينا عا املراد مقهمليلة الذو انرطقا   العلم ثهك م  ع  ثذخ الرشععع  الذو توطينا عا املراد مقهالف ليلة الف ليلة    مليلة الذو انرطقا   العلم ثهك م  ع  ثذخ ال

 ..)احل يمك د.ي()احل يمك د.ي(
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ستل اارا حعق : يما حماضاة مةاغلة للقص املواأو   مالحمه مد  ته ةا جيقبقا او ماسععتل ععاارا حعق : يما حماضاة مةاغلة للقص املواأو   مالحمه مد  ته ةا جيقبقا او        ما

ضة للقص املوتفسععع  حداحر املعقه   الذاضرةك ميما معااضععععة للقص املو س  حداحر املعقه   الذاضرةك ميما معاا اأو ةا حدنعقا يط ردم املعقه ثني اأو ةا حدنعقا يط ردم املعقه ثني تف

راعر ثاجلقون  صفه ال راعر ضس ح صيل مالقص املواأو ثق ض انق توقع املتل  . نال راعر ثاجلقون القص ا  صفه ال راعر ضس ح صيل مالقص املواأو ثق ض انق توقع املتل  . نال القص ا 

 امط نصو  الدحوان :امط نصو  الدحوان :    ((20032003)م دادك )م دادك    نص )الراعر مال صيدة(  نص )الراعر مال صيدة(

 الراعر جمقونُ الراعر جمقونُ 

ه نوَ  الديِمك ه نوَ  الديِمكحَتمرَّ  حَتمرَّ

 م لُم مثئ ي ف م لُم مثئ ي ف 

 ثوجود  َحعبدفُ ثوجود  َحعبدفُ 

 محُدحُر شذمَنهُ محُدحُر شذمَنهُ 

 ام طفُئ حدرُ  ام طفُئ حدرُ  

 --اام ثرا ته اام ثرا ته --

 ثقواحاُف العاثثة املرقونة ثقواحاُف العاثثة املرقونة 

 ليسل للراعر ارساُا مخباحا ليسل للراعر ارساُا مخباحا 

 ماضلة ضئ مراعرِف ماضلة ضئ مراعرِف 

 مرواجسهِ مرواجسهِ 

 مرسا رِف امل قونةُ مرسا رِف امل قونةُ 

الراعر صاك العان اخلال م  ا رساا م رول املعان البسيملك الرامو رقا ع  نفسه رو الراعر صاك العان اخلال م  ا رساا م رول املعان البسيملك الرامو رقا ع  نفسه رو       

ل احاي الدحوانك لني خيلع عقه ادا  الدموض محصف نصه ثالزا ر دا م ل احاي الدحوانك لني خيلع عقه ادا  الدموض محصف نصه ثالزا ر دا م م  حذس   مط م  حذس   مط 

 ا سفااا سفاا

 مقصيدتُه أا رُة مقصيدتُه أا رُة 

 م  اِ  مواعيد   م  اِ  مواعيد   

 ..((20032003)م دادك )م دادك  ماست ذانماست ذان

راعر   نص )راتف( م  حبل  ع  يعرال حدو  ثه ثعيدا ع  ماقعه   رو صاي الرعععاعر   نص )راتف( م  حبل  ع  يعرال حدو  ثه ثعيدا ع  ماقعه          رو صاي ال

 نب الذاضرة ع  صدى صوي حقادحه لةثلاا ن و:نب الذاضرة ع  صدى صوي حقادحه لةثلاا ن و:لالة ثلثه الدا مة   جوالالة ثلثه الدا مة   جوا

 املفتونُ  ثيلالِم الل يا املفتونُ  ثيلالِم الل يا 
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 اثلُ  َع  يعرال  اثلُ  َع  يعرال  

 لسس  ساثعة  لسس  ساثعة  

 صاي مال  ةصاي مال  ة

 تفتا ل لبا  ا ثوا  تفتا ل لبا  ا ثوا  

 مطرح ا  مقسوجا  ثالر ان مطرح ا  مقسوجا  ثالر ان 

 مثا طبا  مثا طبا  

ملعئ البل  ع  صاك اإلعرال   سسماي الراعر رو ما حرشع ملتل   القص الوصو  ملعئ البل  ع  صاك اإلعرال   سسماي الراعر رو ما حرشع ملتل   القص الوصو        

 قصية ثني العقامح  مالقصو ك محم ققا ت سيم التعال اي يط:قصية ثني العقامح  مالقصو ك محم ققا ت سيم التعال اي يط:للتعال اي الللتعال اي ال

 ::تقا  العقوان مع املت تقا  العقوان مع املت 

صدا )ماأالل( نف  نص ليلة شععع رأاد ا خ ة حتم التقا  مع عقوان الدحوانك متتصعععدا )ماأالل(            ش رأاد ا خ ة حتم التقا  مع عقوان الدحوانك متت نف  نص ليلة 

ست س  رسد احل احة الذو ن الدالة عا ا سعععتمرااحة القص نتليئ املتل   يط الذاضرة  سعععت س  رسد احل احة الذو ن  ستمرااحة القص نتليئ املتل   يط الذاضرة   الدالة عا ا 

ساادة للل احاي لف أمقية العقوان امللددة ثالليلة ا خ ة نرععع رأاد السعععاادة للل احاي حق طعك مرو ما خياحق طعك مرو ما خيا ر رأاد ال لف أمقية العقوان امللددة ثالليلة ا خ ة ن

 تصمل !!تصمل !!

 ماأالُل استلُ  ش رأاد  ماأالُل استلُ  ش رأاد  

  ن َتصوَغ ل ث ِئ ليلة   ن َتصوَغ ل ث ِئ ليلة  

 لواا لواا 

   قصة  طوحلة    قصة  طوحلة  

 ضساعة انتظاا ضساعة انتظاا 

 ع  عان حس قه املثا ُ ع  عان حس قه املثا ُ 

 مالرمح الق ُ  مالرمح الق ُ  

   حقوُ  ثالفسادك  حقوُ  ثالفسادك

 ام حلوح ثالدمااُ ام حلوح ثالدمااُ 

 ع  جقة لاملةكع  جقة لاملةك

 يلك الدِضكيلك الدِضكمفرمشة ثاللمفرمشة ثالل

 مثالقاحِ كمثالقاحِ ك  
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 ما قاِحكما قاِحك

 مالَب ااُ مالَب ااُ 

نل  يأا  ش رأاد حستلث ا ش رحاا الراعر  ن حت  ا الراعر خيالف توقعاي املتل   نل  يأا  ش رأاد حستلث ا ش رحاا الراعر  ن حت  ا الراعر خيالف توقعاي املتل       

 لني حتباد  الدما مرو م   اما ش رأاد طالبا مق ا:لني حتباد  الدما مرو م   اما ش رأاد طالبا مق ا:

 ما ألل استل  ش رأاد  ن تصوغ ل ع :ما ألل استل  ش رأاد  ن تصوغ ل ع :

 ..ع  عانع  عان

   ..ع  جقةع  جقة

 ..تفتا ثا  احلل لآلتنيتفتا ثا  احلل لآلتني

   ..جيو    خواطر القسيمجيو    خواطر القسيمع  ضئ ما ع  ضئ ما 

   ..ع  نخلة تعانق ال يا ع  نخلة تعانق ال يا 

 ما ألل استل  ش رأاد ثين ت ص ل ل احاي:ما ألل استل  ش رأاد ثين ت ص ل ل احاي:

 ..تقفض الدباا ع  لطوطة اقيةتقفض الدباا ع  لطوطة اقية

 ..مخطبة جرح ة صادقة مخطبة جرح ة صادقة 

 ..مع  لا قصيدة اصيلةمع  لا قصيدة اصيلة

   ..ما حدما   مالعب السساما حدما   مالعب السسا

 ..ان تتول اخلراناي هبا ضان تتول اخلراناي هبا ض

 ..((20032003م دادك م دادك )) ع  عان الق و  مالرصحلةع  عان الق و  مالرصحلة

ضوع ثلي   مئ د لة دقي ة عليهك حتدد  ن العقوان حمتاأ ثالوضعععوح ماإلخباا ع  املوضعععوع ثلي   مئ د لة دقي ة عليهك حتدد  ضوح ماإلخباا ع  املو  ن العقوان حمتاأ ثالو

ضوعه متول  لل اائ ثم مونهموضععوعه متول  لل اائ ثم ععمونه ستمع لللواا ثني متسعع ئ عا املسععتمع لللواا ثني   كك((20152015)االيلةك )االيلةك   مو س ئ عا امل مت

صص الرععاعر ماني ته اهنا سععتت لم مت مئ ليالي ا الزاخرة ثال صععص  ستت لم مت مئ ليالي ا الزاخرة ثال  راعر ماني ته اهنا  ماحل مة املمزمجة ثمقطق ماحل مة املمزمجة ثمقطق ال

مه ا ...خ   ا  ! نل )تال م  يش  اسععع ضا مه ا ...خ   ا  !اخلال  مين  س نل )تال م  يش  ا ضا مل ق ا مل ق ا ك ك ((20032003)م دادك )م دادك ((اخلال  مين 

   ::ستت لمك م  ام  ال المستت لمك م  ام  ال الم

   ––مثئ الطفئ مثئ الطفئ --ارقُل ارقُل 

   ثلر املقامُ   ثلر املقامُ 

  ن ضئ ما ت ص ش رأاد ن ضئ ما ت ص ش رأاد
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 م رُا معادُ م رُا معادُ 

 مضئ ما ت و  ش رأاد مضئ ما ت و  ش رأاد 

   --ضئ ليلة ضئ ليلة --

 لسخف مالبالدةلسخف مالبالدةُمدلُف ثاُمدلُف ثا

 حتفظه جداُتقا حتفظه جداُتقا 

 ترمحه مقذ الف عامترمحه مقذ الف عام

 ..((20032003)م دادك )م دادك  هيدرد الوسادةهيدرد الوسادة  

ستمع  ا   امللئك ثعد ان عرزي ع  اإلجاثةك تسععع مل شععع رأاد   الت راا نيسععع مل املسعععتمع  ا   امللئك ثعد ان عرزي ع  اإلجاثةك  س مل امل ش رأاد   الت راا ني س مل  ت

 ::عادة عادة مُ مُ   ماا  الدحك = هناحة احل احةك ح عقا الراعر امام هناحة مفتولة مل احاي م راةماا  الدحك = هناحة احل احةك ح عقا الراعر امام هناحة مفتولة مل احاي م راة

 ..ضئ ما امي م را معادضئ ما امي م را معاد

   ..ن جتد اس لت  مق ا جوا ن جتد اس لت  مق ا جوا 

 نلم تعد مذنست ك مالدحك اا .نلم تعد مذنست ك مالدحك اا .

   ::يصا نل  امام ل احاي اخرى تتزهنا ليلة ش رأاد ا خ ة تستلرضرا اس لة الراعريصا نل  امام ل احاي اخرى تتزهنا ليلة ش رأاد ا خ ة تستلرضرا اس لة الراعر    

 ش رأاد ش رأاد   حاحا

 اصد  يط اس لت  اصد  يط اس لت  

 ناليوم  دحُك ح وُ  ل: ضفه ناليوم  دحُك ح وُ  ل: ضفه 

 صياح صياح   م م 

 مضئ ما ُح ا  اليوَم مضئ ما ُح ا  اليوَم 

 رصو رصو   ق  ق

 ..((20032003)م دادك )م دادك  باحباحمُ مُ 

اس لة ضث ة )حاش رأاد. .رئ م  جدحد ..رئ جت لني ال و  ..  تااخيقا العتيد ( )تااخيقا اس لة ضث ة )حاش رأاد. .رئ م  جدحد ..رئ جت لني ال و  ..  تااخيقا العتيد ( )تااخيقا 

ستعيد     ئ خطاف ..نا م  البعيد ا!..ن يف عاد ضيف املخبو    ..عبا ة الفسععاد ...ليسععتعيد     ئ خطاف ..نا م  البعيد ا!..ن يف عاد ضيف  ساد ...لي املخبو    ..عبا ة الف

رضة اضمة تااخيقا مثصععوي الد اموأف مرو حتسععا     لرضععة عاد ا!( يجاثافا قد نردرا   حمعاد ا!( يجاثافا قد نردرا   حم سا     ل صوي الد اموأف مرو حت اضمة تااخيقا مث

 ال ايض:ال ايض:

 حا مو و ال ايض:حا مو و ال ايض:
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 لو ُحدعه للمل مة العليا لو ُحدعه للمل مة العليا 

 ُضت ا  التااح  ث ئ اآلنا ُضت ا  التااح  ث ئ اآلنا 

 ة  ُلرموا الصد ة  ُلرموا الصد 

 مضلوا   أحف  منفا  مضلوا   أحف  منفا  

 ملييم  ضئ مق م ملييم  ضئ مق م 

 ل ام ا اض ثيمر اهلل ل ام ا اض ثيمر اهلل 

 احا   منساد احا   منساد 

 نلسول ح ولون احلقنلسول ح ولون احلق

 خيطون عباااي التااح  خيطون عباااي التااح  

  مداد  مداد ثد ثد 

 مح ولون ثيين مظلوم..مح ولون ثيين مظلوم..

 مدبون مدبون 

 خذ اايس حامو و ال ايض خذ اايس حامو و ال ايض 

 ل  :ل  :

 قئ ل جيا  قئ ل جيا  

 ثيين مظلوم ثيين مظلوم 

 مدبون مدبون 

 ضيعق  يخاليصك ضيعق  يخاليصك 

 ..((20032003)م دادك )م دادك  مال تا  امليجوامنمال تا  امليجوامن

سا لة حماضمة طاا  ث  أحاد عقوان آخر حعرب ثقا للسيض /التااح  لقرعع د مقفة ال ا د املسععا لة    ر د مقفة ال ا د امل حماضمة طاا  ث  أحاد عقوان آخر حعرب ثقا للسيض /التااح  لق

   ::مدناعه ع  قرااف ثلر  املراضب مدناعه ع  قرااف ثلر  املراضب 

 م  قا  ثيين امحق ام  قا  ثيين امحق ا

 الرقلُ مراضب نتا طرحق اهلل الرقلُ مراضب نتا طرحق اهلل 

 خلف د وا اجُلقد ا ثطا  خلف د وا اجُلقد ا ثطا  

 مقطعل علي م ضئ سبيئ  مقطعل علي م ضئ سبيئ  
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 لةقفا  لةقفا  

 احلر  جماأنة ضربى احلر  جماأنة ضربى 

  مل ا الديب ُك مل ا الديب ُك

 محت م ا ا قداا محت م ا ا قداا 

   ..((20032003)م دادك )م دادك  ماحلر  سرا ماحلر  سرا 

راعر ترععع يك الرعععاعر  ر يك ال شراعة لعقعقاي التااح ك   الواقعة دعوة ل را ة ليادحةك ممراجعة شعععراعة لعقعقاي التااح ك ت   الواقعة دعوة ل را ة ليادحةك ممراجعة 

 ملالفة  نق توقع املتل  .  ملالفة  نق توقع املتل  .  

 

 

 اخلالصة:اخلالصة:

لاملل رذف ال را ة استقطا  نصو  دحوان ليلة ش رأاد ا خ ة للراعر م داد اليمك لاملل رذف ال را ة استقطا  نصو  دحوان ليلة ش رأاد ا خ ة للراعر م داد اليمك 

اة اة ماست قاف القصو  املواأحة مال رف ع  مدى تعال  ا مع املت  الرعروك محم   اإلشاماست قاف القصو  املواأحة مال رف ع  مدى تعال  ا مع املت  الرعروك محم   اإلشا

 يط اآليت:يط اآليت:

له ان قرا ة القص املواأو رو مفتععاح الولول لعوان القص منععك شعععفراتععه ملعرنععة داللععه  نة دال ته ملعر شفرا نك  تاح الولول لعوان القص م ان قرا ة القص املواأو رو مف

   ..مالوصو  لرمحة ال اتبمالوصو  لرمحة ال اتب

   ..خيتز  العقوان مت  القص محذس  لعالقة تواصلية ثني القص ماملتل  خيتز  العقوان مت  القص محذس  لعالقة تواصلية ثني القص ماملتل  

 ان القص املواأو له مديفية ياوا ية تفو  مديفته التعييقية مالوصفية.ان القص املواأو له مديفية ياوا ية تفو  مديفته التعييقية مالوصفية.

تدعوفحعييت حممال ثعا سععع لععة الت  تث  صاضرة املتل  ك متعدعوف  ان القص املواأوان القص املواأو لة الت  تث  صاضرة املتل  ك م س  ثا  حا ل را ة تتزحعا   حييت حممال  ل را ة تتز

 ثاخلصوصية مالتفردك م قا القص مررا  حتزاحد مع ضئ قرا ة جدحدة.ثاخلصوصية مالتفردك م قا القص مررا  حتزاحد مع ضئ قرا ة جدحدة.
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 تأريخ التدين واملعتقدات الدينية عند ألاتراك 

 )دراسة تأريخية(
 

 د. ساهرة حسني حممود

 العراق -جامعة البرصة  

 ::امللخصامللخص

سا ا ن ال ع ن ل كال عُر هلل  عاو    ا ود احلمُد هلل رب العاملني سااااا ا ن ال ع ن ل كال اااعُر هلل  عاو    ا ود    ص ة كالعرم ل كالصااا ة احلمُد هلل رب العاملني  كالعرم ل كال

كالس م عىل أرشف األنبياء كاملرسلني ال بي األكرم اخلا   األمني ل كالرسول األعظ  حممد كالس م عىل أرشف األنبياء كاملرسلني ال بي األكرم اخلا   األمني ل كالرسول األعظ  حممد 

الطيبني الطاهرين كاألئمة األخيار ل كاللعن الدائ  الطيبني الطاهرين كاألئمة األخيار ل كاللعن الدائ    ""صىل اهلل عليِه كآله كسل  صىل اهلل عليِه كآله كسل  "" ن عبد اهلل   ن عبد اهلل  

 عىل أعدائه  أمجعني إو قيام يوم الدين.عىل أعدائه  أمجعني إو قيام يوم الدين.

سامدام ةعرة    اساااامدام ةعرة  للمجامعات للمجامعات     ل نظام االعاقاد ل قواعد العقيدةل نظام االعاقاد ل قواعد العقيدة  طريقة الاعبدطريقة الاعبد؛ ؛ دين دين الال   ا

يف العصور يف العصور    إعجاهب   القوى اخلارقة للطبيعة إعجاهب   القوى اخلارقة للطبيعةك دأ  لك ك دأ  لك   كاألم  العرقية يف العصور القديمة.كاألم  العرقية يف العصور القديمة.

سياتكألجف ةه  أسااااسااايات  ..القديمة ل   عف ممهوم عقائد  ك قومي لدى أم  كعامعاتالقديمة ل   اااعف ممهوم عقائد  ك قومي لدى أم  كعامعات سا   كألجف ةه  أ

سة األعرافل جيب دراسااة األعراف  الرتكية القديمةالرتكية القديمة  اتاتالديانالديان صة  األ راو كقاهكالاقاليد الرتكية اخلاصااة  األ راو كقاه  ل جيب درا . . ااكالاقاليد الرتكية اخلا

 ككام يقال ا ا أردت أن  درس الاأريخ ةانك جيب عليك أن  غوص يف أعامق الاأريخ.ككام يقال ا ا أردت أن  درس الاأريخ ةانك جيب عليك أن  غوص يف أعامق الاأريخ.

ليست  جديدة ل كلع ها عىل مساوى  ركيا احلديثة جديدة ليست  جديدة ل كلع ها عىل مساوى  ركيا احلديثة جديدة  اريخ األديان  اريخ األديان   ةةإن  داية دراسإن  داية دراس

  انا ارانا ار  ل  سببل  سبب  سيا الوسطىسيا الوسطىحول املعاقدات الدي ية الرتكية يف آحول املعاقدات الدي ية الرتكية يف آمتامًا ل ك ماصة الدراسات متامًا ل ك ماصة الدراسات 

سعة جدالقبائف الرتكية عىل مسااااحة جغراةية كاساااعة جد ساحة جغراةية كا ك لك القبائف كانت   ك معاقدات دي ية ك لك القبائف كانت   ك معاقدات دي ية   ًا لًا لالقبائف الرتكية عىل م

سات قليلة حلد يوم ا هنا . إنخمالمة ؛ ةبقيت املصاااادر حول  لك الدراساااات قليلة حلد يوم ا هنا . إن صادر حول  لك الدرا سات معظ  الدراساااات   خمالمة ؛ ةبقيت امل معظ  الدرا

ضو   حول موضااو    س مقبف اإلساا م  املعاقدات الدي ية لأل راو املعاقدات الدي ية لأل راو حول مو سامادة م اإلسااامادة م  ل كانتل كانت  قبف اإل املعلومات املعلومات   ن ن  اإل

صادر الغر يةيف املصاااادر الغر يةاملاوةرة املاوةرة  س مية كالصاااي ية كاإلسااا مية   يف امل صي ية كاإل الرتكية الرتكية ات ات الديانالديانليلة حول ليلة حول ققالالكك  املبعثرةاملبعثرة  كال

 ال اشئة م ها.ال اشئة م ها.  القديمة كاألساطريالقديمة كاألساطري

 العلامت املمااحية :  أريخ األديان ل األ راو ل املعاقدات الدي ية الرتكيةالعلامت املمااحية :  أريخ األديان ل األ راو ل املعاقدات الدي ية الرتكية

 :هيهيكككخامتة كخامتة   انانكقد ن أ عن هنا البحث املاواضع مقدمة كحموركقد ن أ عن هنا البحث املاواضع مقدمة كحمور

 .املعاقدات الدي ية  ع د األ راو  قبف اإلس م املعاقدات الدي ية  ع د األ راو  قبف اإلس م املحور األكل : املحور األكل : 

 .. راو راواإلس م كاألديان السامكية الاي أعا قها األاإلس م كاألديان السامكية الاي أعا قها األاملحور الثاين : املحور الثاين : 
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 مقدمة:مقدمة:

س  ك رب شاااعوب أكركآسااايوية  قي  يف شاااامل ككسااا  ك رب   عرف الباحثني األ راو عىل إهن  عرف الباحثني األ راو عىل إهن   شامل كك سيوية  قي  يف  شعوب أكركآ

سيال كياحدنون عموعةأكراساايال كياحدنون عموعة عائلة اللغات الرتكية. ك  رتو ةيام  ي ها عائلة اللغات الرتكية. ك  اارتو ةيام  ي ها إو إو لغات   امي لغات   امي الال  منمن  أكرا

سب ماماك ة  سااب ماماك ة"" سامت نقاةية ك  سااامت نقاةية ك   ""   صطل  يسااامدم مصااطل  ك ك رخيية حمددة. رخيية حمددة. أأ  سامدم م  "Turkic" " رو رو""ي

سع عن عموعة األن يات اللغوية شنو ال عوبل مثال عىل  لك ا  ر ك للاعبري   اااعف كاساااع عن عموعة األن يات اللغوية شنو ال اااعوبل مثال عىل  لك ا  ر ك  للاعبري   عف كا

ية كالقري يز ك العاااخاو ك الااااار كالقرقيز كأ راو ا مهوريااة الرتكيااة ك ية الرتك اار كالقرقيز كأ راو ا مهور عاخاو ك الا الرتكامن كاألكيغور الرتكامن كاألكيغور القري يز ك ال

لك عكاألكخ ااكل  ام يف  لااك ع مان معااات احلرااااارات القااديمااة مثااف اشون كالبلغااار كالعومااان ااكاألكخ كل  ام يف   غار كالعو ثف اشون كالبل مة م قدي رارات ال عات احل م

  ك. ار لودك. ار لود)) اااااااااوناااااااااونايموريايموريالالكالس جقة كاخلزر كالعثامنيون كاملامليك ككالس جقة كاخلزر كالعثامنيون كاملامليك ك )القبجاق( كا ةار)القبجاق( كا ةار

   .  (W. Bartloud,1996,35)( ( 5353لل  69916991ل ل 

 وكاورو  وكاورو  أس   أس    دكلة دكلة   قد أن أتقد أن أتعموعة  رو عموعة  رو   ( كانت عىل( كانت عىل  Turk   رو رو  أكل ظهور لعلمة )أكل ظهور لعلمة )

سادس املي د يف القرن السااااادس املي د  صني يف  لك الوقت إو ظهرت يف رسااااالة من إمراطور الصاااني يف  لك الوقت إو   لل  يف القرن ال سالة من إمراطور ال ظهرت يف ر

سمه )خان( عظي   وكاورو اسااامه  شياو خان إشااابارا أك شاااياو خان )))خان( عظي   وكاورو ا شبارا أك  صمه ل حيث كصااامه   مم  383383  ( يف عام( يف عامإ ل حيث ك

سامدمت كاا ات أك نقو  أكراإلمراطور الصاااي ي ب )خان الرتو األعظ (ل كقد اساااامدمت كاا ات أك نقو  أكر صي ي ب )خان الرتو األعظ (ل كقد ا   هونهوناإلمراطور ال

سامدم  سااامدم    رو رو  كلمةكلمةك ك   ل ل   مم  553553  عامعام صي ية  البا يف املصااادر الغر ية كالصااي ية   صادر الغر ية كال شارةأشااارة البا يف امل إو ال عوب إو ال ااعوب   أ

يةالاارتكاايااة ك لرت ةةاملااعااركةااة  ا عرك مل س  )  ورو ااأساااا  )  ااورو  ا  Turuk ) )(cemil Öztürk,2008,45)  , (Jamil    أ

Ozturk,2008,45 ).. 

كم ن ن اء األقوام الرتكية ن اة لد   ةعرة الاعبد ك اخلالا كالعبادة ك ريها من كم ن ن ااااء األقوام الرتكية ن اااااة لد   ةعرة الاعبد ك اخلالا كالعبادة ك ريها من       

عًا يف اخلري املماااهي  ل الاي يمعر ةيهااا اإلنسااااان ر ام خوةاًا من الظواهر الطبيعيااة ل أك طمعااًا يف اخلري  ية ل أك طم ةًا من الظواهر الطبيع سان ر ام خو ها اإلن ماهي  ل الاي يمعر ةي امل

صار أك ماخيو إمورو األجاامعية ا خرى . كعليه ةقد كان ممهوم الدين أك املعاقد كاألناصااااار أك ماخيو إمورو األجاامعية ا خرى . كعليه ةقد كان ممهوم الدين أك املعاقد  كاألنا

سلدى اإلنساا سامء ل االرمل كاملاء ل ان الرتكي القدي  يا ااعف يف ) الة السااامء ل االرمل كاملاء ل لدى اإلن ل خلا ل خلا   نقاةة األجدادنقاةة األجدادان الرتكي القدي  يا عف يف ) الة ال

او :) انر ل هاااااااو :) انر ل ل ل ال راوال راوااالعبادات ( .ك كان رمز ا  لة ) أهلل( ع د العبادات ( .ك كان رمز ا  لة ) أهلل( ع د  العون ل هناية العامل لالعون ل هناية العامل ل ه

 Ülkü Çlik Şavk ve) ((شاالب إلخشاااااالب إلخ    جري  ل   جارا ل  انارا ل  ري  ل  ي ري ل كودا ل  جري  ل   جارا ل  انارا ل  ري  ل  ي ري ل كودا ل

Diğerler,2007,10)    (Ulko Gilak Shafak et al,2007,10),   يزال األ راو كاليااازال األ اااراو كال

س  ا  لة )اهلل (ياسااامدمون  عن من هنو األلمال الاي  رتج  إسااا  ا  لة )اهلل ( سمدمون  عن من هنو األلمال الاي  رتج  إ ةمثً  ع د األ راو يف ةمثً  ع د األ راو يف   لل  يا

( ل  ي ام يعثر أسااااعامل كلمة ) ان ساعامل كلمة ) ان ركيا اليوم يساااامدمون كلمة ) انر ، ( ل  ي ام يعثر أ سامدمون كلمة ) انر ، ( ع د القومية گگ ركيا اليوم ي ( ع د القومية ر ، ر ،
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 A. Bijan ) ((A. Bican Ercilasun,1993,113-115يا )يا )الرتكامنية يف العراق كيف رشق آسالرتكامنية يف العراق كيف رشق آس

Arjilasun,1993,113-115),     سامء يف ال قو  . كام من املمعن أن جتااد مثااف  لااك األساااامء يف ال قو لك األ ثف   جتد م . كام من املمعن أن 

شمصية شمصية إن شمصية الرب ع د قدماء األ راو  ا عف  اصور إهنا إن شمصية الرب ع د قدماء األ راو  ا عف  اصور إهنا   احلجرية الرتكية القديمة .احلجرية الرتكية القديمة .

س ادخف يف شاااكن ال اس. هو عساا   ال ال  شاكن ال اس. هو ع عىل ميزة ل ة  يوجد هريك امي عىل ميزة ل ة  يوجد هريك امي نظًرا ألنه ال حياو  نظًرا ألنه ال حياو   ادخف يف 

البلد الن  نعيش البلد الن  نعيش   كنلككنلك  مياو األرمل هي قوى الطبيعة لمياو األرمل هي قوى الطبيعة لةمثً  ةمثً  . .   هللهللاا  حولحول يف المه  الرتكييف المه  الرتكي

ساهاشا قداسااااها  طنطناالها مولها موكك  ةيه ل ا بف ل الغا ة ل املاء ل األرمل لةيه ل ا بف ل الغا ة ل املاء ل األرمل ل  Ülkü Çlik Şavk ve)  (..  شا قدا

Diğerler,2007,12  ( ,( ,Ulko Gilak Shafak et al,2007,12))   .. 

ما  ما أ ةة األجداد ةأ قا ةة األجداد ةن قا بادة ن بادة هنو الع عات ال  موجودةموجودةهنو الع عات اليف املجام ها نو  األ ة يف املجام ها نو  األ ة اي يساااود ةي سود ةي اي ي

راً هي أيرااااً ك ك ل ل األ ويةاأل وية سا ل لدى األ راو. موضاااع  ساااا ل لدى األ راو.   هي أي ضع   يعار يعار ككعاقاد هنا ل عاقاد هنا ل نظام األنظام األ  من خ لمن خ لمو

شماص النين يقودكن املجامع األشاااماص النين يقودكن املجامع  صة ل كش  قدساااية خاصاااة ل كاأل سية خا األعاقاد يف هنو العبادة األعاقاد يف هنو العبادة   ر ب  ر ب  يي  ش  قد

سنييمت كقديسااانيالالقبة كقبة كالالقر كقر كالال   اماكن يا  خيارهتا مثف ) اماكن يا  خيارهتا مثف ) راً ه او أيرااااً ( . ( . يمت كقدي ل كهي ل كهي ة املو ىة املو ىعبادعباد  ه او أي

س ةل كأسااا ة  ه ه نعمة أركاح مو انعمة أركاح مو ا . إن خيارة القبور يف األعياد كأيام الع يهة هي . إن خيارة القبور يف األعياد كأيام الع ااايهة هي ه ه ل كآ ائل كآ ائ  ه ه ل كأ

بادة املو ىمارش عىل عبااادة املو ى  Ulko Gilak, ), )(Ülkü Çlik Şavk ve Diğerler,2007,25)    مارش عىل ع

Shafak et al,2007,25)) .. 
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 املحور األول

 ينية  عند األتراك  قبل اإلسالم املعتقدات الد

 ( أناميزيم 1)   

كيف كيف . . مدة ك سمى إلة السامء مدة ك سمى إلة السامء   الديانة الاي  ب اها األ راو عىل نطاق كاسع كألطولالديانة الاي  ب اها األ راو عىل نطاق كاسع كألطولكهي كهي     

ملاء مء مه   يدة األرمل كا عف عق قد   ااا ملاء مء مه  هنا املعا يدة األرمل كا قد   عف عق قدات األكو هنا املعا حدة من املعا قدات األكو ل كهي كا حدة من املعا ل كهي كا

ية ل  لمت األ رشية ل  لمت األللبرشااا باوللب باونا ملاء ( هي أحدئ املعاقدات   نا ملاء ( هي أحدئ املعاقدات  أن هنو العقيدة ) عقيدة األرمل كا  أن هنو العقيدة ) عقيدة األرمل كا

حيُث حيُث   ..Tuna, Erhan,2000,30)(Tuna, Erhan,2000,30)اة)اااة)يف املعاقدات البرشييف املعاقدات البرشي  املانرةاملانرة

  إلنمسه  من هنو املعاقداتإلنمسه  من هنو املعاقداتاملساعدة املساعدة ي حظ  لك يف معاقدات ال يامنزم يف دعائه   طلب ي حظ  لك يف معاقدات ال يامنزم يف دعائه   طلب 

  شجرةشاااجرة  شجرة الزانشاااجرة الزان  كاكاعارعارةاةا  شا ركح ل كشا ركح ل كش  أيامن  اقديس ال جرة كيام ون  أن ش  أيامن  اقديس ال اااجرة كيام ون  أن   كك  ..

كسبب  قديسه  لل ار ألهنا كسبب  قديسه  لل ار ألهنا آسيا الوسطى ل آسيا الوسطى ل   يفيف  . ك ش  أيرًا أيامن  قدسية ال ار كمثال. ك ش  أيرًا أيامن  قدسية ال ار كمثالمقدسةمقدسة

رص مه  للادةئة ككنلك لطهو الطعام . رص مه  للادةئة ككنلك لطهو الطعام .ع  ال ار ال ار أن ي ظركا إو أن ي ظركا إو   القدماءالقدماء  شا   ني األ راوشا   ني األ راوكقد كقد   ع 

سن كالعهانة احلظ احلساان كالعهانة عطي عطي   الركحانية يف هنو الع ارص الاي  الركحانية يف هنو الع ارص الاي  اأنريات اأنريات الالمن املمعن ر ية من املمعن ر ية كك. .  احلظ احل

اه ركح    أمثلة كثرية ع ها.أمثلة كثرية ع ها. ا ا ا ا ا اف شاي ل اه ركح  إن مصطل  أناميزي  يع ي احليائية كهي  ع ي أن ك ا ا ا ا ا اف شاي ل    إن مصطل  أناميزي  يع ي احليائية كهي  ع ي أن ك

(((Türker Eroğlu, Khadija Chekedem Kılıç,2000,752  (Turker Iraoglu ve 

Khadija Chekedem Kılıch,2000,752),  
 ( توتاميزم( توتاميزم22))

 عامد عىل  عامد عىل   لل  هي ديانة مركبة من األةعار كالرموخ كالطقوسهي ديانة مركبة من األةعار كالرموخ كالطقوس  ((Totemism))      الطوطميةالطوطمية

سمىالع قة  ني مجاعة إنساااانية كموضاااو  طبيعي يسااامى ضو  طبيعي ي سانية كمو ل كالطوط  يمعن أن يعون ل كالطوط  يمعن أن يعون   الطوط الطوط  الع قة  ني مجاعة إن

با ًا أك ظاهرةً  با ًا أك ظاهرةً طائرًا أك حيوانًا أك ن ساعد مع ر باط  ه ركحيًا. كهو رةيا كمساااااعد مع األاألل كل كطبيعية طبيعية   طائرًا أك حيوانًا أك ن ر باط  ه ركحيًا. كهو رةيا كم

سباتل حيث  األركاح اخلارقةل كهو مقدس يف امل اساااباتل حيث   سانيةاإلنساااانية  ا امعاتا امعات  امنوامنواألركاح اخلارقةل كهو مقدس يف امل ا   ككهوية شال هوية شال   اإلن

سه كهطيمهحيرم ملسااااه كهطيمه صول عود أصاااول  كك  لل  حيرم مل ئف من  هه عود أ ئف منإو أحد األجداد األكا إنَّ طبيب القبيلة إنَّ طبيب القبيلة ل كل ك   إو أحد األجداد األكا

ية الع قة  ني األةراد كالطوط  مان  ا م ملا املعل ها  ية الع قة  ني األةراد كالطوط كساااااحر مان  ا م ملا املعل ها  ساحر نة  .  ك يا لد هنو ا نةكأنارشااات  يا لد هنو ا رشت    كأنا

سرتاليني. كقد شعك سرتاليني. كقد شعك ك ني السعان األصليني من األمريعيني كاإلك ني السعان األصليني من األمريعيني كاإل كأةريقياكأةريقيا ك ي ياك ي يا ماليزياماليزيا يفيف

سان  وجود الطوطمية كالبعن ا خر  عن علامء اإلنسااان  وجود الطوطمية كالبعن ا خر  ست عارها  داية ديانة أك نقاةة كليساات أأ عن علامء اإلن عارها  داية ديانة أك نقاةة كلي

عاقد  عن األنثرك ولوجيني عاقد  عن األنثرك ولوجيني أأل كل ك  عاقادات م ها اإليامن  وجود أركاحعاقادات م ها اإليامن  وجود أركاحأأضمت ضمت   إ إ قائمة  ناهتا. قائمة  ناهتا. 

سحبت عىل كف الطبيعة. كلعامل ال مسنساااحبت عىل كف الطبيعة. كلعامل ال مسأأأن ظاهرة عدم  دمري الطوط  قد أن ظاهرة عدم  دمري الطوط  قد  سيجموند سااايجموند  ))ن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
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م( ل م( ل   68386838  --69656965)) إميف دكركاي إميف دكركاي  كانكان  .((الطوط  كالاا والطوط  كالاا و ))سمهساامهإإ  اب معركفاب معركفكاكا ( ( ةركيدةركيد

لدينأأأكل من أكل من  لدينكا ااال ا يه من الا ظي  األ  كا ل ا ما يواخ يه من الا ظي  األالطوطمي ك ما يواخ بب   .جاامعيجاامعيالطوطمي ك ما سااا سبب أ ما  بار أأأ بار عا عا

سهاالطوط  مقدس ةريجع إو أنه يمثف رمز للجامعة نمسااها سد القي  املحورية يف حياة ةهو جيسااد القي  املحورية يف حياة   لل  الطوط  مقدس ةريجع إو أنه يمثف رمز للجامعة نم ةهو جي

ها أةراد ا امعة إخاء   لل  ا امعة أك املجامعا امعة أك املجامع بار الاي حيمل ها أةراد ا امعة إخاء كليساااات م اااااعر اإلج ل كاإلك بار الاي حيمل ست م اعر اإلج ل كاإلك كلي

سائدة  ي ه جاامعية األسااااساااية الساااائدة  ي ه ي  األي  األحرتامه  للقحرتامه  للقأأإال  عبريا عن إال  عبريا عن   لل  الطوط الطوط  سية ال سا  Hikmet ))  جاامعية األ

Tanyu,1984,168)),  ((Hikmat Taniu,1984,168)). 

 ( شيامنزم( شيامنزم33))

ية ل   بف اإلسااا م  ني األقوام الرتك قاد  ن ااااأ ق منهب دي ي إعا ية لكهو  س م  ني األقوام الرتك بف اإل قاد  ن أ ق منهب دي ي إعا كهو ةر  من كهو ةر  من   كهو 

بة املانرة ) ية الاي همف  عن الع ارص الغري يا الرتك بة املانرة )امليثولوج ية الاي همف  عن الع ارص الغري يا الرتك مال جعمرامليثولوج مال جعمرا   ,((1111ل ل 10061006ل ل ا

((Amal Jaafar,2001,62))..  سات ال ااااامانية هي ظاهرة دي ية  ارااامن عاالت ك ارسااااات ك ك رمن عاالت ك ار ال امانية هي ظاهرة دي ية  ا

شعال حول العاملل  الر   من أن ال ااااامانية موجودة  عدة أشاااعال حول العاملل   للال امانال ااااامان قد يعون موطن قد يعون موطن ةة الر   من أن ال امانية موجودة  عدة أ

صليني ال اااامانية   اااعلها ال قي ساااايبرييا كآسااايا الوساااطىل  اإلضااااةة إو الساااعان األصاااليني  سعان األ ضاةة إو ال سطىل  اإل سيا الو سايبرييا كآ ال امانية   علها ال قي 

صومن أصاااو  أهن أهن   لألمريعياني النين يبدكلألمريعياني النين يبدك سيويةل كسااا  آسااايويةمن أ س  آ رًا كجود يف ديانة لل اااامانية أيراااًا كجود يف ديانة   ؛؛  ل ك لل امانية أي

صي يةال اا او يف اليا انل ك ارساااهت  ماعلقة   ااعف رئيقاا  الطقوس القركية. كيف اش د الصااي ية ق  الطقوس القركية. كيف اش د ال ساهت  ماعلقة   عف رئي   ال  او يف اليا انل ك ار

سبة لل امانية يف كوريا  ؛؛  هتا   ارسات ال امان   عف رئيس  معا ة املرىضهتا   ارسات ال امان   عف رئيس  معا ة املرىض سبة لل امانية يف كورياأما  ال  ةهي ةهي     أما  ال 

 .((,(Michel Biran,2000,25 ((1313ل ل 10100000)مي ال  ريانل )مي ال  ريانل   ماعلقة أساسًا  عامل األركاحماعلقة أساسًا  عامل األركاح

ساطيعون ه  سااحرة دي يون يقولون  أن لد   قوة  اغلب عىل ال ريانل كيساااطيعون : : ال امان ال ااامان          سحرة دي يون يقولون  أن لد   قوة  اغلب عىل ال ريانل كي ه  

رري األركاح إنجاخ األمور عن طريا جلسااات هرااري األركاح  سات ه سامه  إو الاي ةيها  غادر أركاحه  أجسااامه  إو ل ل إنجاخ األمور عن طريا جل الاي ةيها  غادر أركاحه  أج

سامر  معا ة املهامت. حاى  سااامر  معا ة املهامت. ل ل عوامل الركح أك هت األرمل عوامل الركح أك هت األرمل  يس لل امان يف يس لل ااامان يف الغرمل الرئالغرمل الرئةةحاى  

عىل األركاح الاي يعمف معهال كيساطيع )كام عىل األركاح الاي يعمف معهال كيساطيع )كام يسيطريسيطرال امان ال اج  ال امان ال اج  ةة    للأ  معان هو املعا ةأ  معان هو املعا ة

صف مع املو ىيدعي( الاواصااف مع املو ى سطة يدرب ال ااامان أحيانًا  واسااطة إ  إ    ؛؛يدعي( الاوا كالن  كالن    ""سيد ال اماناتساايد ال ااامانات""يدرب ال امان أحيانًا  وا

سيطرة كجيب عىل ال ااامان معرةة كيمية الساايطرة ككام كام يعون أكثر خرة م ه يف ال امانية. يعون أكثر خرة م ه يف ال ااامانية.  م م سامداسااامداأأجيب عىل ال امان معرةة كيمية ال

سمرل كام جيب  سمرل كام جيب  عن األمور ال مصية الطقوسيةل مثف قر  الطبال أك العر ة الاي يقودها لل  عن األمور ال مصية الطقوسيةل مثف قر  الطبال أك العر ة الاي يقودها لل

يهعليااه حمظ  لااك األشااااعااال كاأل اااين الطقوساااايااة املهمااة  ااال ساااابااة إليااه بة إل س مة  ال  ية امله س عال كاأل اين الطقو ش لك األ يه حمظ    Fuzuli))  عل

Bayat,,2006,80)) Al Bayat, Fadhil,2006,80) ,)) 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AC%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%85


 
 2021 323-337 د. ساهرة حسين محمود تأريخ التدين واملعتقدات الدينية عند ألاتراك   

 

 

328  
 

 تنقسم عقائد الشيامنيزية إىل :تنقسم عقائد الشيامنيزية إىل :

سامء : األيامن  سامء : األيامن )أ( عامل ال سامء ل كأهنا عامل نوراين ةيه يوجد )أ( عامل ال سبعة عرشة طبقة يف ال سامء ل كأهنا عامل نوراين ةيه يوجد  وجود  سبعة عرشة طبقة يف ال  وجود 

 ا امل كالركح الطيبة ل كهنو السامء هي امللك الرب خالا املوجودات.ا امل كالركح الطيبة ل كهنو السامء هي امللك الرب خالا املوجودات.

)ب( األرمل : كهي معان كجود أ ن أدم كاململوقات األخرى ل كجيب املحاقظة عليها  )ب( األرمل : كهي معان كجود أ ن أدم كاململوقات األخرى ل كجيب املحاقظة عليها  

 ..  ((Amal Jaafar,2001,63))  ,((1515ل ل 10061006ل ل امال جعمرامال جعمرل كي مف ماعىل األرمل من مياو )ل كي مف ماعىل األرمل من مياو )

ا( )جااا(  نسان كللعاملل كهو  صور يمرتمل صلة خاصة نسان كللعاملل كهو  صور يمرتمل صلة خاصة  ارمن ال امانية  صورًا خاصًا لإل ارمن ال امانية  صورًا خاصًا لإل)ج

ك ساجيب لعف مصيبةل  مرسها ك ساجيب لعف مصيبةل  مرسها   لل  خا ل  عنخا ل  عنأأا بأ  عف ا بأ  عف الال  ةة ني ال اس كا شةل ك لزمه كظيم ني ال اس كا شةل ك لزمه كظيم

يمع  ا يمع  ا ةعال . كالةعال . كالأأةعار  رر عموعة ةعار  رر عموعة أأ ن هي مجلة  ن هي مجلة أأال امانية ال ااامانية ةة  ..أك هيد ع ها أك   ايف م هاأك هيد ع ها أك   ااايف م ها

رصحرصااامعن معن ييكراهات ال اجتة ع ها. ككراهات ال اجتة ع ها. كساعامشا كاألسااااعامشا كاألأأدرك ا درك ا أأإ ا إ ا   ةهمها اإلةهمها اإل املبادئ العرى املبادئ العرى   ح

س  أك من معون أك عدة اقساااام: ياعون العائن اإلنسااااين من جسااا  أك من معون أك عدة   ةةيزة لل امانية يف ن نيزة لل اااامانية يف ن نمماملامل ساين من ج سام: ياعون العائن اإلن اق

ا  ااااااا ما  عرف ما  عرف   ل  الباً ل  الباً   معونات  ري مرئيةمعونات  ري مرئية ن  غادر الغ ف ن  غادر الغ ف أأيمع ها يمع ها كك  لل  ركح( أك )ال مس(ركح( أك )ال مس(الال)) 

سا سااا  Michel ((3030ل ل 10001000)مي ال  ريانل )مي اااال  ريانل     امين ك بقى حية  عد املوت كالغياب املماجئامين ك بقى حية  عد املوت كالغياب املماجئا 

Biran,2000,50),)). 

 ( املانيهزم )املانوية(( املانيهزم )املانوية(44))

سية يف ديانة ماين  أك املانوية ل هي ديانة أساساها املاين )املاساس( يف اإلمراطورية المارساية يف        سس( يف اإلمراطورية المار سها املاين )املا س ديانة ماين  أك املانوية ل هي ديانة أ

رسعة يف م طقة أأككاملي د  ل املي د  ل القرن الثالث القرن الثالث  رشت   رسعة يف م طقة نا رشت   سعةنا سعةجغراةية كا كااهب  املقدس كااهب  املقدس   ل ككان ل ككان   جغراةية كا

ل  هنوهنو   لغت لغتكك. . ((Arzhang  )ارخاهناو )ارخاهناو   هوهو لا ثامنا نة  أكجها يف القرن ال ثامنديا نة  أكجها يف القرن ال ع دما ع دما ل ل   املي د املي د   ديا

لة األكيغور لة األكيغورأعل ت دك ية  أعل ت دك يةالرتك ها القومي.   الرتك ها القومي. دي  ماين ككدي  مة  ماين  ع ي كل مة  غة يف يف   ""م غوم غو"" ع ي كل غة الل ية الل ية الرتك الرتك

 Geowaid ) ((5353لل69886988لل  غرينغرينجيوكايد نجيوكايد نا اائية )ا اائية )چچاللهجة الرتكية الاللهجة الرتكية اليف يف   ""اهللاهلل""القديمة ك القديمة ك 

Negrin,1988,35), ..  ية كالمولعلور ةة ية الزرادشاااا ية هي يف الواقع مزيج من الث ائ ملانو ية كالمولعلور ا شا ية الزراد ية هي يف الواقع مزيج من الث ائ ملانو ا

المه  الرائد يف هنا املزيج هو رصا  المه  الرائد يف هنا املزيج هو رصا  ككالبا يل كاملبادئ األخ قية البو ية كالع ارص املسيحية. البا يل كاملبادئ األخ قية البو ية كالع ارص املسيحية. 

  املايناملاينريخ املنهب الدي ي ريخ املنهب الدي ي أأص مت دراسات الاص مت دراسات الا  ل كهبنا الصددل كهبنا الصدداخلري كالرشاخلري كالرشملا ملا   مبدأين أ ديني مبدأين أ ديني 

إو كف من الرشق إو كف من الرشق   إعاياديةإعايادية  نارش هنا الدين  رسعة  رينارش هنا الدين  رسعة  ريل إ  أل إ  أ  عابارو نوًعا من الث ائية الدي يةعابارو نوًعا من الث ائية الدي يةأأ  

شامل إيطاليا كانت موجودة يف شاااامل إةريقيا كإسااابانيا كةرنساااا كشاااامل إيطاليا   كهنو الديانةكهنو الديانة  ..  كالغربكالغرب سا ك سبانيا كةرن شامل إةريقيا كإ كانت موجودة يف 

هقا  طورها احلقيقي يف هقا  طورها احلقيقي يف كمع  لك ل ةقد كمع  لك ل ةقد   لل  ألل عامألل عام  كالبلقان  طريقة مبعثرة كماقطعة م نُ كالبلقان  طريقة مبعثرة كماقطعة م نُ 
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شامل نا ااار إو  ركساااان كشااامل   د ما  ني ال هرين ك ا ف كإيران ل حيث كلدت  كمتع ت من األ  د ما  ني ال هرين ك ا ف كإيران ل حيث كلدت  كمتع ت من األ ساان ك نا ار إو  رك

ا د املياااا د   سامر نمو ها يف الرشق حاى القرن العارشسامر نمو ها يف الرشق حاى القرن العارشأأ  ككاش د ك رب الصني كالابت ل اش د ك رب الصني كالابت ل   .A)) املي

Adam, 1958,20)).. 

سب معاقدات هنو الديانة ةأن العون ياحع   ه معاقدان ل األكل هو اخلري ك ك حسااااب معاقدات هنو الديانة ةأن العون ياحع   ه معاقدان ل األكل هو اخلري ك         ك ح

الثاين هو الرشل الن  يامثف  الظ م كال يطان كالقوة . كه او رصا   ني هنين الع رصيني  الثاين هو الرشل الن  يامثف  الظ م كال يطان كالقوة . كه او رصا   ني هنين الع رصيني  

ل ع دما يزاد أحدملا عىل ا خر يف اإلنسان ل ةأنه أما أن يعون من نو  اخلري أك من نو  الرش ل ع دما يزاد أحدملا عىل ا خر يف اإلنسان ل ةأنه أما أن يعون من نو  اخلري أك من نو  الرش 

سان قلة ال وم أك الطعام أك الراحة ل إ  املمعن أن يعون له  أنري عىل ركح اإلنسااااان قلة ال وم أك الطعام أك الراحة ل إ    . كهنا من. كهنا من املمعن أن يعون له  أنري عىل ركح اإلن

ساء اخلمر )هرم هنو الديانة   اكل اللحوم كال اااحوم كاحلليب كإحاسااااء اخلمر ) ل ل 10061006ل ل امال جعمرامال جعمرهرم هنو الديانة   اكل اللحوم كال حوم كاحلليب كإحا

665665)),  ((Amal Jaafar,2001,117))    .  . 

 ( البودزم ) البوذية ( 5)

سامساااا""البو ية م اقة من كلمة  و ا ل كالاي  ع ي البو ية م ااااقة من كلمة  و ا ل كالاي  ع ي  صوص البو ية يف ال صاااوص البو ية   ""يقًظا كاعياً يقًظا كاعياً م يف ال 

ا  اسااا   س  القديمة  اللغاني السااا ساااعرياية كالبالية. يعار سااايدهار ا ل املعركف أيراااً ا  ا رً سيدهار ا ل املعركف أي سعرياية كالبالية. يعار  س   و ا  و ا ""القديمة  اللغاني ال

ل ماسس البو ية.  وصف إو ةه  ركحي من شأنه أن ي هي املعاناة نايجة لدراسا ه ل ماسس البو ية.  وصف إو ةه  ركحي من شأنه أن ي هي املعاناة نايجة لدراسا ه   ""الاارخييالاارخيي

اال الوصاااول إو ال ياة ك ال ناة يف احل عا لة لرشاااح مصاااادر امل صول إو الالطوي اال الو ياة ك ال ناة يف احل عا صدر امل رشح م لة ل اااااااااااااااابو يبو يالطوي  lhan))ةةا

Güngören,1981,17)),(( Elhan Gongorn ,1981,17 البو ية هي دين يرااا  أكثر من.) ر  أكثر من (.البو ية هي دين ي

نارشت  مركر الوقت إو نارشت  مركر الوقت إو أأ  أت أكالً يف اش د ل ن    أت أكالً يف اش د ل ن  ةةحول العامل اليوم. حول العامل اليوم.   هباهبا  مليون مامنمليون مامن  300300

صني كاليا ان ككوريا كم غوليا كج وب رشق كرشق آسااايا )الصاااني كاليا ان ككوريا كم غوليا ك سيا )ال  يبال ك ي نعا ك اي ند  يبال ك ي نعا ك اي ند الالج وب رشق كرشق آ

رشح مصادر األمل رشح مصادر األمل يي  ل إ ل إ ف عىل أنه دين أك ةلسمة كةًقا لوجهات نظر خمالمة ف عىل أنه دين أك ةلسمة كةًقا لوجهات نظر خمالمة ككاملعراملعركك. . كالابت(كالابت(

سبف القراء عليهال ل كاملعاناة كعدم الرضا يف احلياة كاملعاناة كعدم الرضا يف احلياة  سبف القراء عليهاك يان  هو هو   شنو الديانة شنو الديانة   ةاإلطار الرئيسةاإلطار الرئيس  ..ك يان 

بطان مثف الاأمف ل ك عرار دكرة الوالدة كاملوت الاي  سمى الا اسخ ل كسلسلة بطان مثف الاأمف ل ك عرار دكرة الوالدة كاملوت الاي  سمى الا اسخ ل كسلسلة   ساساطرق األطرق األ

سبب ك سبب كال سمى كارما)ال سمى كارما)ال ايجة   شبه  دأت البو ية  األ دأت البو ية  األ  (.(.Nyanatiloka ,1998,13ال ايجة   شبه نا ار يف  نا ار يف 

سامرت سامرت أأ. .    عد كةاة سيدهار ا جو اما ل ن  يف آسيا ك قية العامل عد كةاة سيدهار ا جو اما ل ن  يف آسيا ك قية العامل  لل  عامعام  300300القارة اش دية ملدة القارة اش دية ملدة 

نمو ها يف ج وب رشق آسيا نمو ها يف ج وب رشق آسيا    ي ام أسامر  ي ام أسامر البو ية  الاي ةقدت  أنريها  مركر الوقت يف اش د ل البو ية  الاي ةقدت  أنريها  مركر الوقت يف اش د ل 

ت حاى اليومكنقاةة الرشاااق األقتااا حاى اليوم رشق األق ؛ ك  المو عقائد البو ية  أهنا ال  أة كال هومل من ؛ ك  المو عقائد البو ية  أهنا ال  اااأة كال هومل من   كنقاةة ال
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 Amal))  ,((651651لل665665ل ل 10061006ل ل امال جعمرامال جعمرالعدم كالرتاجع كالا م كالعودة من جديد)العدم كالرتاجع كالا م كالعودة من جديد)

Jaafar,2001,117,134)).. 

صا اه  أصاااا اه  األ راو دين البو ية ل األ راو دين البو ية ل   أعا اأعا اع دما ع دما كك     عانت ال ائعات عانت ال اااائعات ل ةل ة  ركبركباشزيمة يف احلاشزيمة يف احلأ

سعة ل كهي كاحدة من أكثر القبائف  سعة ل كهي كاحدة من أكثر القبائف عن قبيلة األكيغور الا سبا كانوا سبا كانوا   امامةيةيكك. . الرتكية الرتكية بطولية بطولية الالعن قبيلة األكيغور الا

ك ظهر  أن شنا ك ظهر  أن شنا دائاًم ماموقني عليه  يف احلركب ل دائاًم ماموقني عليه  يف احلركب ل   كلعن كانواكلعن كانواأ راو كارلوو ل أ راو كارلوو ل   أقف عددًا منأقف عددًا من

ك غري طبيعة حياهت  الصعبة ك غري طبيعة حياهت  الصعبة   الدين  أنري يسء عليه  ل  امجيعف ش  من  راك  م اعر رقيقة ل الدين  أنري يسء عليه  ل  امجيعف ش  من  راك  م اعر رقيقة ل 

ادام القائمة عىل الغزك كال جاعة كاألقاااااااادام  ا  Mustafa ))   , ((Mustafa. Eredem,1998, 2))القائمة عىل الغزك كال جاعة كاألق

Erdem,1998,2.).) 

 ( الزرادشتية6)

يف إيران يف إيران   خرادشتخرادشتهي أقدم ديانة م مردة يف العامل ل كالاي أسسها هي أقدم ديانة م مردة يف العامل ل كالاي أسسها   يةيةالزرادشاية  أك املجوسالزرادشاية  أك املجوس

سية الث ل العرىات المارساااية الث ل العرىعام ل كهي ديانة اإلمراطوريعام ل كهي ديانة اإلمراطوري  53005300  م نُ م نُ  من حوال القرن من حوال القرن   لل  ات المار

سادسالسااااادس سا ع املي د  ل كهاو  عىل األمثلة األكو من املعاقدات إو القرن السااااا ع املي د  ل كهاو  عىل األمثلة األكو من املعاقدات   املي د املي د   ال إو القرن ال

ية الاااثااا اااائاااياااة كاإلساااااعاااا اااولاااوجاااياااة  ج لو عا و س ية كاإل ئ ث ا ل  Kisnna)),  ((Xanna Omerxali  1985,9))  ا

Omerxali,1985,9)) . .س إسااا   يام ون هبنا الدينيام ون هبنا الدين  أكلئك النينأكلئك النين  عىلعىل  يطلايطلا  كك شايني الزرادشاااايني   إ ل ل   الزراد

سيبعثون كيظهركن  عد أهن  سااايبعثون كيظهركن  عد   كيعاقدكن كيعاقدكن    ((  Ahura Mazda))  ((أهورا ماخداأهورا ماخدا  أله )أله )  أمامأمام  ةةوةاوةاالالأهن  

ُيعاقد أن مع ى ُيعاقد أن مع ى   ( ل ك( ل ك    Avesta  ))  ال و املقدس شنا الدين هوال و املقدس شنا الدين هوةة  ..من قبله  من قبله  ساجواهب  سااااجواهب  أأكيا  كيا  

سيد احلعي السااايد احلعي ""هو هو ( (   Avesta  ))  يفيف  اهورا ماخدااهورا ماخداكلمة كلمة  سعمن القرن الااساااع  اعاباًراً اعاباًراً   ؛؛""ال ل ل املي د  املي د    من القرن الاا

صوص الدي ية  اللغة البهلوية بدأ العلامء الزرادشااايون يف كاا ة ال صااوص الدي ية  اللغة البهلوية ةة شايون يف كاا ة ال    ((,Skjaervo  (2005,70بدأ العلامء الزراد

سوى حوال .  ي ام ال يوجد ساااوى حوال  شاي يف إيران ل البلد الن  كلد ةيهألل خرادشااااي يف إيران ل البلد الن  كلد ةيه  5050.  ي ام ال يوجد  ل ل   الدينالدين  هناهنا  ألل خراد

شاينيحيث يعيش معظ  الزرادشاااايني  )  عدد اإلديان()  عدد اإلديان(  ةاش د هي  لد ال ااتةاش د هي  لد ال ااااات   كاكا ادر ادر  لنينلنيناا    لل  حيث يعيش معظ  الزراد

س مية كمن قبف ا يو  اإلساا مية ك  هاها زك زك عد  عد إيران إيران  سمى  اريس عىل  ساامى  اريس عىل ككيف اش د ل يف اش د ل   كاكاساقرساااقرأأمن قبف ا يو  اإل س  ساا  إإ 

اااوشا ا غوشا ا غااأصأص ااراةيراةيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  Al-Shafi Al-Mahi ))  , ((6565لل69906990لل  )ال ميع املاحي امحد)ال ميع املاحي امحد  ةةا

Ahmed,1990,13))    . . 
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ية مهمة جيب الاأكيد عليها      رية مهمة جيب الاأكيد عليها اإلضاااااةة إو  لك ل ه او قرااا ضاةة إو  لك ل ه او ق ال ار يف ال ار يف إن عبادة إن عبادة كهي كهي    اإل

شايةالزرادشااااية ةيعاقد ةيعاقد األ راو األ راو    ي ام لدى ي ام لدىالثقاةة اإليرانية. الثقاةة اإليرانية.     كهو ماعلاكهو ماعلا  رمز أهورا ماخدا لرمز أهورا ماخدا ل   ع ي ع ي  الزراد

شنا السبب  ليس من امل اسب قبول شنا السبب  ليس من امل اسب قبول   ككطهر من األركاح الرشيرة ل طهر من األركاح الرشيرة ل   ل كل ك  الدةئ الدةئ   لبلبجتجت    ال ارال ار   أن أن

يةك ااقاادياا  عاابااادة الاا ااار عاا ااد األ ااراو كااعاا رصااا خرادشاااااااايااة ا ش رص خراد ع  ك ع د األ راو  ل ار  بادة ا ع ي   قد  Ülkü Çlik Şavk ve)  ك 

Diğerler,2007,45)   ,((Ulko Gilak Shafak et al,2007,45 ))  .. 
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 املحور الثاين

 اإلسالم واألديان الساموية التي أعتنقها األتراك

 ( املوسوية ) اليهودية (( املوسوية ) اليهودية (11))

يف يف    أن أكائف األ راو كانوا هت حع  اخلاقانلأن أكائف األ راو كانوا هت حع  اخلاقانل  --ك صورة  ري قطعية ك صورة  ري قطعية   -- نكر املصادر  نكر املصادر         

اخلزر اخلزر م طقة قاريا الاي هي من ال احية ا غراةية  حر اخلزار ل إ  إعا قوا املنهب اليهود . ةم طقة قاريا الاي هي من ال احية ا غراةية  حر اخلزار ل إ  إعا قوا املنهب اليهود . ة

شبه جزيرة القرمه  شاااعب  ركي أساااس إمراطورية  ني سااااحف إيديف كشااابه جزيرة القرم ساحف إيديف ك سس إمراطورية  ني  شعب  ركي أ صادر كةًقا ملصاااادر ل ل   ه   كةًقا مل

سعان النين يعي ون يف الدكلة املطلة عىل  حر أن  البية الساااعان النين يعي اااون يف الدكلة املطلة عىل  حر   كك  .. ودية ك يزنطية كعر ية  ودية ك يزنطية كعر ية  أن  البية ال

  الديانةالديانة   ب ى معظ  اخلزر ب ى معظ  اخلزر  إ إ ..  البلغار األكائفالبلغار األكائفه  قبائف  ركية مثف األكيغور كاخلزار كه  قبائف  ركية مثف األكيغور كاخلزار ك  لل  قزكينقزكين

 ..  ((Dunlop, Douglas M, 1954,95-96امليا د  )امليا د  )  اليهودية يف القرن الثامناليهودية يف القرن الثامن

 ( املسيحية ( املسيحية 22))  

سيحية يعود إو القرن الثايني ااااا  أن معرةة األ راو  املسااايحية يعود إو القرن الثاين       أن أن   البعنالبعن  ىىل ةريل ةري  املي د املي د   ي ا  أن معرةة األ راو  امل

من قبف املبرشين املسيحيني من قبف املبرشين املسيحيني   لل  لاب ريية  ركزت عىل قدكم األ راو إو آسيا كالبلقانلاب ريية  ركزت عىل قدكم األ راو إو آسيا كالبلقاناألن طة ااألن طة ا

سطى. ال ساااطوريني يف آسااايا الوساااطى.  سيا الو سطوريني يف آ سطورياملسااايحيني ال ساااطوري  ففدخدخككال  سيحيني ال  يف يف    لك لك  كردكرد  كامكام  مل طقةمل طقةاان ن ووامل

عامدكو من خ ل هاالء األشماص عامدكو من خ ل هاالء األشماص أأالعديد من األ راو  عرةوا عىل هنا الدين كالعديد من األ راو  عرةوا عىل هنا الدين كل ةل ةاملصادر املصادر 

 )). .       ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ألن طة جتارية كحاكلوا نرش دي هة ألن طة جتارية كحاكلوا نرش دي هالنين أ وا إو امل طقالنين أ وا إو امل طق

Mustafa Baş,2016,23)) , ((Mustafa Bash,2016,23)) 

گازوخ الگااازوخ            گازموخ ل أك الگااازموخ   Gagauzال ية ل ه   ااالبيااة ا اااليااة األرنو كساااياة   Gagavuzل أك ال س ية األرنو ك ية ا ال ل ه   الب

مجهورية مولدكةا احلالية ل   عف رئيس يف مجهورية مولدكةا احلالية ل   عف رئيس يف يف يف     يف كقا ا احلارضيف كقا ا احلارض  الاي  عيشالاي  عيش  لل  املسيحية الرتكيةاملسيحية الرتكية

 ان  ان  اايا كاليونيا كاليوناااايا ل ركمانيا ل ركماناادكلة  ا وخييل املاماعة  احلع  النايت ل شامل رشق  لغاريا ل أككراندكلة  ا وخييل املاماعة  احلع  النايت ل شامل رشق  لغاريا ل أككران

Menz, Astrid,2013,250)  (  ,   (Menz, Astrid,2013,250) . .ا أن مساالمنيكك سلمنييعاقد أيرااً ًرا أن م   يعاقد أي

قةم طقاة حدكااجاال  كه  الساااعاان األصاااليون يف  راقياا ل ي حاد  م ط يا ل ي  صليون يف  راق عان األ س جال  كه  ال عبركن من شاااعابكا ش گازوخ الگاازوخ   ركن من  ال

((Anzerlioğlu, Yonca,2004,162 ) )(Inzalioglu, Yeunga,2004,162),.. 

 ( اإلسالم  ( اإلسالم  33))

سامكية املعركةة يف العامل كآخرها. اإلساا م من الديانات السااامكية املعركةة يف العامل كآخرها.   س م من الديانات ال   لل  مم  160160ظهر يف معة عام ظهر يف معة عام إ  إ  اإل

اإلشية اإلشية   جمعت األحعامجمعت األحعامةة. . )صىل اهلل عليه كآله كسل  ( )صىل اهلل عليه كآله كسل  (    وحي إشي أرسله اهلل إو ال بي حممد وحي إشي أرسله اهلل إو ال بي حممد
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يف يف  عاليمه  عاليمه ظهرت ظهرت   . ك. ك  س ةسااا ة  1515كامف نزكله يف حوال كامف نزكله يف حوال أأالن  الن    العري  لالعري  ل  شنا الدين يف القرآنشنا الدين يف القرآن

سا ع املي د  السااا ع املي د    م طقة احلجاخ   به ا زيرة العر ية يف  داية القرنم طقة احلجاخ   اابه ا زيرة العر ية يف  داية القرن رسعة   ارشاا  رسااعة  كأخن يكأخن ي  . . ال رش    ا

اخللماء اخللماء   )صىل اهلل عليه كآله كسل  ( ك)صىل اهلل عليه كآله كسل  ( ك  يف خمن ال بي حممديف خمن ال بي حممد  للخارج حدكد شبه ا زيرة العر ية خارج حدكد شبه ا زيرة العر ية 

  كخ ل هنو املدةكخ ل هنو املدة  Erdem,1998,2 )   Mustafa)) ((Mustafa Eredem,1998,2.).) .عةعةاااألر األر 

  ..املي د  املي د      عف مجاعي يف القرن العارش  عف مجاعي يف القرن العارش    ه ه  رسعة  ي  رسعة  ي    ارش ارشيي  ل ةأخنل ةأخن   راو اإلس م راو اإلس ماألاألعا ا عا ا أأ

هنو القركن الث نة ل   كامكام هنو القركن الث نة ل مل يقارصااا قبول األ راو لإلسااا م عىل  س م عىل  رص قبول األ راو لإل . . لقركن أخرى لقركن أخرى   كأنام أمادكأنام أمادمل يقا

س ة ةان إساا م األ راو جتاكخ االف ساا ة ليه ليه كعكع س م األ راو جتاكخ االف   Mustafa. Erdem,1998,9 ) )),   ((Mustafaةان إ

Eredem,1998,9))     س مه س مه   ل ةإ سواء يف الال ةإ سواء يف الاحدل مه  للغاية للعامل كله ل  ريخ اإلس مي ريخ اإلس مي أأحدل مه  للغاية للعامل كله ل 

اأك يف الااا قائه  ةه   اانلااك حمظوا كحاادهت  ك قااائه    ريخ الرتكيريخ الرتكيأأأك يف ال حدهت  ك  لك حمظوا ك  Ülkü Çlik Şavk ve)ةه   ن

Diğerler,2007,80)   ((Ulko Gilak Shafak et al,2007,80 )).. 
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 اخلامتةاخلامتة

ةأن ا ن حظ      بب  لك  ها هب الاجر ة كالاطور ل ك سااا ية  طبيعا ةأن ا ن حظ إن ال اااعوب الرتك سبب  لك  ها هب الاجر ة كالاطور ل ك  ية  طبيعا إن ال عوب الرتك

عامل أمجع ل  لن  مر عليه  كعىل ال اأرخيي ا اد أك دين ل نظرًا للاغري ال ختا ه  أكثر من معاق عامل أمجع ل أ لن  مر عليه  كعىل ال اأرخيي ا اد أك دين ل نظرًا للاغري ال ختا ه  أكثر من معاق أ

سبب  الاغري ا غرايف نظرًا لرتحاش  ك زكاهت  ك هجراهت  . ةقد أم وا  معاقدات كأيراااًا  سااابب  الاغري ا غرايف نظرًا لرتحاش  ك زكاهت  ك هجراهت  . ةقد أم وا  معاقدات  رًا   كأي

    ناقاشناقاشألأل  اعد  لكاعد  لكسس  . أضاةة إو  لك أعا اقه  الديانة اليهودية كاملسيحية .  ا. أضاةة إو  لك أعا اقه  الديانة اليهودية كاملسيحية .  اكن ية عديدة كن ية عديدة 

ساقرة  ل إو احلياة املساااقرة  ل  رف القي  الاي أخنكها  مرااف القي  الاي أخنكها   ل ك لكل ك لك  معظمه  من البدك الرحفمعظمه  من البدك الرحفةقد كان ةقد كان إو احلياة امل  م

س مي ل من الدين اإلساا مي ل  صة محاية هوياه  الوط ية ك طويرهاةرصااة محاية هوياه  الوط ية ك طويرها    شش  احاحأ أ  ا  ا من الدين اإل ه  ه  هررهرر  ككجزئًيا جزئًيا ل ل ةر

لقد لقد    .  من احلركات امل دعة للصي ينيمن احلركات امل دعة للصي يني  ككماصة املسيحية األرنو كسية ماصة املسيحية األرنو كسية   كك  ؛؛ملسيحي ملسيحي العامل االعامل ا  منمن

 ..   عما لدرجة أهن  كادكا يمحون آنار نقاةاهت  القديمة عما لدرجة أهن  كادكا يمحون آنار نقاةاهت  القديمةأنمسه  أنمسه    قاموا  دمجقاموا  دمج

سلموا اإل أهن  ع دما أسااالموا          ساطريه  ك قاليده  ل  رخيه  كأسااااطريه  ك قاليده  ل  أأل أعادكا  ر يب  ل أعادكا  ر يب  اإل أهن  ع دما أ صار  خاصاااار  أأرخيه  كأ خا

س م مركان دخول األ راو إو اإلسااا م مر ًةا لألكان دخول األ راو إو اإل ًةا لألاد ية اد عان ةة إو أخرى كال  وجد إم قا قال من ن ية نا عان ةة إو أخرى كال  وجد إم قا قال من ن نا

س مية من حيث جتلياهتا احلالية . ر ام ال  عاد  وجد أ  أمة أخرى  ني الدكل اإلسااا مية   لللرتاجعلرتاجعاا من حيث جتلياهتا احلالية . ر ام ال  عاد  وجد أ  أمة أخرى  ني الدكل اإل

س م كثرًيا  دمج مع اإلسااا م كثرًيا س م كعبادة هلل كهملوا كف أنوا  اإلسااا م كعبادة هلل كهملوا كف أنوا    ل إ  خدموال إ  خدموااأل راو األ راو   مثفمثف    دمج مع اإل اإل

  لل  درسون العلوم اإلس مية كي رشكن اإلس مدرسون العلوم اإلس مية كي رشكن اإلس مالارحيات من أجف هنو القرية. إن النين يالارحيات من أجف هنو القرية. إن النين ي

سا هدكا  دمائه  يف أرمل املعركة ل سا هدكا  دمائه  يف أرمل املعركة لي رتكون مع من ا     هنهنااكطكطأأ  كك    كأهلهكأهله  وه وه  يا يا  واوا رك ركك ك   ي رتكون مع من ا

سبيف اهلليف سااابيف اهلل سهنمساااهأأ  واواك نلك نل   عاو عاو  يف  رية.هنو القراااية.  من أجفمن أجف    نم رارة  دين الثقاةة كاحلرااااارة   شناشنا  هنو الق  دين الثقاةة كاحل

 اإلس مي.اإلس مي.عا اقه  الدين عا اقه  الدين اإلس مية  العثري لأل راو من ناحية أاإلس مية  العثري لأل راو من ناحية أ
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 ( .( .  69906990الريامل لالريامل ل  ل)ل)امعة امللك سعود امعة امللك سعود اإلجاامعية ل جاإلجاامعية ل ج
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 .. ((69886988ل ل دم ا دم ا ))الاعوين الاعوين 
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 ..( ( 69916991العامة ل )مرص لالعامة ل )مرص ل

سمة للحياةل هيئة أ وظبي لثقاةة ل  رمجةل إدريس كثريل ال ااااامانية ةلسااامة للحياةل هيئة أ وظبي لثقاةة مي ال  ريانمي ااااال  ريان .5 ل  رمجةل إدريس كثريل ال امانية ةل
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 اسواق مدينة بخارى التأريخية

 م( 847ه/ 232من الفتح  ألاسالمي حتى نهاية العصر العباس ي ألاول )
 

 م.م ماجد حياب سمري

 العراق - مديرية تربية البرصة 

 املقدمة:

اقتصاديا مهام يف حياة الشعوب، فهي تعترب مصدرا  عبت االسواق عىل مر العصور دورال

اقتصاديا لكثري من العاملني فيها فضال عن اهنا كانت ملتقى ألهل البالد والبلدان االخرى 

، الثقافات وكسب العديد من املعارف و الرشاء مما يؤدي اىل اختالط ليامرسوا عملية البيع

حمطة من اهم املحطات واقها املتنوعة وكانت مشهورة بأسولعل مدينة بخارى التارخيية 

تنوع التجارية يف التاريخ لوقعها عىل طريق احلرير القديم مما اكسبها موقعا جتاريا ادى اىل نمو و

 .أسواقها وبضائعها ومنتجاهتا

مواقع لك االسواق وانواعها و تارخيها وومن خالل هذا البحث سوف نتعرف عىل ابرز ت

مرافقها ، فضال لعملية التبادل وابرز السلع وا اثر عىل خطط املدينة تلك االسواق يف املدينة مم

 املتداولة يف تلك االسواق و طريقة التعامل داخل تلك االسواق  .

 سواق:تعريف األ

السوق من سوق وهو حدو اليشء،  (3/117هـ، صفحة  1404)ابن فارس، وقد عرف 

ه لب الي، وهو املوضع الذي جتوكلمة سوق مفردة مجعها اسواق، يسوقه سوقا يقال ساقه

  .(247 /3)الفريوز ابادي، د.ت، صفحة االمتعة و السلع للبيع واالبتياع 

السوق مشتقة من سوق الناس  (255/  3ق  3ج)ابن سيدة، د.ت، صفحة ويقول 

بضائعهم وهي تذكر وتؤنث و اجلمع اسواق، وكلمة سوق كلمة عربية وهي مرادفة للكلمة 

 . (421م ، صفحة  1229هـ/  1426)ثويني،  الكلمة الرتكية جاريش الفارسية بازار او

 : القران الكريم يف قوله تعاىل عىل لسان املرشكنيوقد جاء ذكر االسواق يف 

﴾ اق  و  يش  يف  األ  س  ي م  ام  و  ل  الط ع   ي أ ك 
ول  س  ا الر  ذ  ق ال وا م ال  ه   [7]الفرقان:  ﴿و 
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و السوق هو املكان الذي يبتاعون فيه الناس حاجياهتم ، ولكل مدينة او قرية سوق خاص 

املدينة او القرية او صغرها وكذلك وفقا اىل عدد  يتسع وينكمش وفقا اىل كرب مساحة تلك

، فكانت بخارى تعد سوقا  رئيسيا  تلتقي فيها جتارة الصني وأسيا السكان و مستواهم املعايش 

الغربية مما ساعدها عىل ان تكون مركزا  مهام  للصريفة وتبادل العمالت بني الدول ، حتى قيل 

 ( .  من سمسار بخـارى قديم ) أشد يقظةيف اهل بخارى املثل ال

وهنالك العديد من االنواع منها ما كان يقام بصورة يومية لتلبي احتياجات السكان اليومية 

، ومنها ما يقام يوما يف كل اسبوع ل ذلكماشاكوالرضورية مثل الطعام و اخلرضوات ... 

  . (32)النرشخي، د.ق ، صفحة  احدى اعامل بخارى ( 1) مثل سوق مدينة افشة

والذي اليزال يقام يف الوقت احلارض  -وهنالك اسواق يف ايام معينة مثل سوق يوم اجلمعة 

)النرشخي،  (2) زندنه مدينة يف السوق هذا مثل يقام وكان –يف بعض البلدان االسالمية 

 .(31د.ق ، صفحة 

يف تارخيه عن بخارى  (29 – 28)النرشخي، د.ق ، الصفحات ة االيام فقد ذكر فضال عن بقي

ومل تكن الزراعة  والتي كان اهلها جتار ، التي انفرد بذكرها (3ان يف اسكجكت )

امحد  ابو وكان ،المالك السلطانية اخلاصةا ان تلك القرية من مجلة ، ويذكرمصدرثرائهم

 .املوفق باهلل قد اقطع تلك القرية حممدا بن طاهر سوق يقام يف كل يوم مخيس

                                                 
افشة بفتح اهلمزة ، وسكون الفاء ، والشني معجمة مفتوحة ، ونون ، وهاء : من قرى بخارى ، بنا فيها  -1

الفاتح االسالمي قتيبه بن مسلم مسجدا  ويرجح بارتولد ان افشنه هي قريه مسجد التي ورد ذكرها لدى 

، الطربي  وي وت احلم 1)ياق 979  ، حة م   . (231 \ 1صف

زندنة : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة مفتوحة ، ونون : قرية كبرية من قرى بخارى بام وراء  - 2

، النهر ، بينها وبني بخارى أربعة فراسخ يف شاميل املدينة .  وي وت احلم 1)ياق حة  979 ، صف 1 \ 3م  54 ). 

اسكجكت : التي انفرد النرشخي بذكرها ، والتي كان اهلها جتارومل تكن الزراعة مصدرثرائهم ،  - 3

ويذكران تلك القرية من مجلةا المالك السلطانية اخلاصة، وكان ابو امحد املوفق باهلل قد اقطع تلك القرية 

حات حممدا بن طاهر  .  ، الصف خي، د.ق  2)النرش 8 – 2 9 ) . 
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، (1وكذلك كانت هنالك اسواق كانت تقام يف كل مخسة عرش يوما كسوق قريا ورخشة )

)النوروز( بـ ن حيتفلون ي، ويف اليوم احلادي والعرش أيام ةفاذا كان يف اخر السنة امتد اىل عرش

(2). 

البعض االخر من االسواق او الصنف االخر هي االسواق احلولية والتي تقام يف اوقات و

. ( 3(معينة من السنة وتستمر لعدة ايام ثم تنتهي مثل السوق الذي يقام يف مدينة الطواويس

  . (36)النرشخي، د.ق ، صفحة 

االسواق التي كانت تقام يف موعد معني من االسبوع او واود االشارة هنا اىل ان هذه 

الشهر او السنة ال تغني عن وجود االسواق اليومية يف تلك املدن التي تلبي احتياجات 

معني او قد  معينة ، قد تكون لبيع منتج   يةوانام كانت هلذه االسواق خصوص السكان اليومية ،

اهلية مثل سوق عكاظ وغريها، وهي عبارة عن تكون ملتقى ثقافيا كام كان حيدث يف ايام اجل

حمافل دولية لتبادل التجاري و الثقايف وهي اشبه ما يكون هذا كاملعارض التي تقيمها دولة 

 . (128 -122)االفغاين، الصفحات معينة بمشاركة عدة دول ورشكات 

 :هم االسواق يف مدينة بخارىأ

بخارى ذات صفة  ، وكانت أسواقالرئيسية للمدنالعمرانية االسواق من املالمح  دتع

كثر من ذلك ان بخارى األ، ال ومدهنا يغلب عليها النشاط التجاريكون اكثر  بارزة يف تارخيها

                                                 
ورخشه: من مجلة القرى الكبرية ، وكانت مثل بخارى واقدم منها وقد كتب يف بعض النسخ ) وجفندون  - 1

( بدل ) ورخشة ( وكانت مقر امللوك وذات سور حمكم ، وقد حارصها امللوك مرات ، وكان هلا ربض مثل 

رص عامر يرضب به ربض مدينة بخارى ، وهلا ايضا اثنا عرش جدوال هي يف داخل سور بخارى وكان هبا ق

حة املثل يف حسنة وقد بناه بخارى خداه ينظر :  ، صف خي، د.ق  3)النرش 5) . 

النوروزاو النريوز ) بالفارسية ( اليوم اجلديد وهو اول يوم من ايام السنة الشمسية االيرانية ويوافق اليوم  - 2

م لسنة امليالدية وعيد النريوز اكرب االعياد القومية للفرس . احلادي والعرشين من شهر مارس من ا ى , ابراهي )مصطف

 ، 1واخرون حة  989 ، صف حات  ؛( 2/962م  ، الصف ، د.ت ويري 1 /1)الن 85- 1 86 ). 

الطواويس: تسمى طواسية او ارقود ، وهي احدى مدن بخارى كان هبا قوم منعمون مرتفون يف بيت كل  - 3

منهم طاووس او طاووسان من باب الرتف لذلك سميت بذات الطواويس ثم تركوا بعد ذلك كلمة ) ذات 

حات لة . ( وحرفت اىل طواسية ، وهي مدينة كثرية البستاتني خصبة ، و تبعد عن مدينة بخارى مرح ، الصف خي، د.ق  )النرش

2 7- 2 ، ؛  (8 خري حة  2004)االصط ، صف  . (313م 
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أنشأت ألغراض جتارية كام ارشنا ذلك يف مطلع البحث، ألهنا كانت تتمتع بوقع اسرتاتيجي 

طريق احلرير القديم فقد حوت مدينة بخارى اسواقا عديدة منها ما هو يومي كوهنا تقع عىل 

ومنها ما هو موسمي او غريها ، حتى وصفت هذه االسواق من قبل البلدانيني بان اسواقها 

 .  (280م، صفحة  1991هـ /  1411)املقديس البشاري،  نفيسة

عن غريه من اسواق املدن االخرى من حيث وقت قيامه  مميز   ق  وكان لكل مدينة سو 

 منها:وسلعة و زبائنه 

 سوق ماخ :

يرجع تاريخ هذا السوق اىل أزمان قديمة ، حيث امر بإقامة هذا السوق احد ملوك بخارى 

) بازار ماخ روز( وهو لفظ  قبل اإلسالم وكان اسمه ماخ لذلك اطلق عليه سوق ماخ او

وق ماخ اليومي، حيث كان يقام هذا السوق مرتني يف العام الواحد وملدة يوم فاريس معناه س

 . (40)النرشخي، د.ق ، صفحة واحد يف كل مره  

السوق وامر وتذكر اروايات التارخيية ان ملك بخارى ) ماخ ( هو الذي امر بإقامة هذه 

حتون األصنام من العام إىل العام وحيرضوهنا اىل هذه السوق ، فكانوا ينالنجارين و النقاشني

يقام يف الصحراء  ان هذا السوق كان  ايضا يذكر، كام   يف اليوم املعني ويبيعوهنا ويشرتهيا الناس

، وأشجار كثرية كانت تقام يف ظالهلا سوق حيرضها ذلك امللك وجيلس عىل عىل حافة النهر

اليوم مسجد ماخ  وحتول هذا املوضع من معبد اىل بيت نار التخت يف هذا املوضع الذي هو 

يدخلون ذلك البيت ويعبدون  فعندما كان الناس جيتمعون للبيع و الرشاء يف ذلك اليوم كانوا

سالم ، فلام تقوى املسلمني  اال ظهور حتى موجود – النار بيت اي –وبقي هذا البيت ، النار

 .(40)النرشخي، د.ق ، صفحة  ساجد بخارى اليومبنوا ذلك املوضع مسجدا وهو من اكرب م

هـ، صفحة  1312)القطيعي، و  (33 /5م ، صفحة  1979)ياقوت احلموي، بينام يذكر 

ان ماخ هو اسم حملة ببخارى ، تنسب اىل ماخ وهو رجل كان جموسيا فاسلم وبنى  (3/1217

 دارة مسجدا فسمي مسجد ماخ. 

ـ /  1408)السمعاين، وكذلك يذكر  اىل رجل  ةان ماخ نسب ( 5/159م، صفحة  1988ه

ارى يقال له مسجد ماخ واستطرد من املجوس اسمه ماخ اسلم وعمل داره مسجدا يف بخ

ان يف هذه البقعة كان يقام هذا  الباحث، حيث يؤكد ) وعنده حملة كبرية وسوق قائمة (قائال 
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، السوق ويذكر ان جمموع املبيعات يف سوق ماخ ما قيمته مخسون الف درهم يف اليوم الواحد

اقتصادي ومعايش مورد را اقتصاديا مهام يف تاريخ بخارى، ولذلك لعب هذا السوق دو

 . مما جعل اغلب ابناء بخارى اغنياءللعديد من ابناء تلك املدينة 

 

 سوق الطواويس :

بل االسالم وسمي هبذا االسم وهو ايضا من االسواق التارخيية القديمة والتى تعود ما ق

، ويف بيت كل منهم طاووس او اقود وكان هبا قوم منعمون مرتفوناىل مدينة طواسية او  ةنسب

 . (27)النرشخي، د.ق ، صفحة طاووسان من باب الرتف 

هـ ( حني شاهد العرب الطواويس فسموها مدينة  91وقد اخذت اسم الطواويس سنة ) 

، وهي مدينة عامرة هلا  (162 /3هـ، صفحة  1423)شهاب الدين العمري،  الطواويس

سوق يف وقت معلوم من السنة كان يقصده التجار من مجيع االقطار املجاورة للتجارة والسيام 

 495 /1م، صفحة  1989هـ /  1409)االدرييس،  مجيع جتار ارض خراسان للبيع والرشاء

بانه سوق عظيم ينتابه الناس من  ( 313م ، صفحة  2004)االصطخري، ، وقد وصفه  (

 مجيع اقطار ما وراء النهر  .

 (1فقد كان حيرضه اكثر من عرشة االف من التجار واصحاب احلوائج من فرغانة )

بسبب واماكن اخرى ويعودون بأرباح طائلة وهلذا كان اهل هذه القرية اثرياء ، (2والشاش )

                                                 
فرغانة : بالفتح ثم السكون ، وغني معجمة ، وبعد االلف نون : مدينة ، وكورة واسعةبام وراء النهر ، متامخة  1

لبالد تركستان ، يف زاويةمن ناحيةهيطل ، من جهةمطلع الشمس ، عىل يمني القاصد لبالد الرتك ، كثرية 

بني سمرقند مخسون فرسخا ، وكانت ذات اخلري ، واسعة الرستاق ، ويقال كان هبا اربعون منربا ، وبينها و

، واخلطاء ألهنا كانت عىل وخربت يف حماربة خوارزم شاه حممدخريات وغالت وثمرات ، 

، ممرالعساكرفخربت تلك البالد احلسنة وفارقها اهلها قبل خروج الترتاىل ما وراء النهر وخراسان .  ي، د.ت )القزوين

حات  24الصف 5-2 3 ي، ؛  ( 6 حة  1312)القطيع ، صف 3/102ـه 9 ). 

الشاش: يقع اقليم الشاش غرب اقليم فرغانةعىل الضفة اليمنى من هنرسيحون فهو اقليم واسع  - 2

ومقدارعرضه مسرية يومني يف ثالثة ايام ، وليس بخرسان وبالد ما وراء النهراقليم عىل مقدارالشاش من 

، حيث املساحة.  وي وت احلم 1)ياق ح 979 ، صف 3\ 3ة م  0 8 ). 
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 االرباح الطائلة التي كانوا حيققوهنا من عملية البيع والرشاء ومل تكن الزراعة سبب ثراهم

 . (28)النرشخي، د.ق ، صفحة 

  سوق رشغ :

اىل مدينة رشغ وهي تقع عىل اربعة فراسخ من مدينة بخارى ومن  ةسمي هبذا االسم نسب

 . ( 203م، صفحة  1889)ابن خرذابة، رشغ اىل الطواويس ثالثة فراسخ 

، وكان ة وملدة عرشة ايام يف فصل الشتاءوكان يقام سوق رشغ يف وقت معلوم من السن

ان فيام بعد اصبح هذا السوق  ال  إ، ن الواليات البعيدة للمتاجرة فيهمجييئون اىل هذا السوق 

 . (30)النرشخي، د.ق ، صفحة  يقام يف كل يوم مجعة ويقدمه التجار من املدينة ونواحيها

 سوق ورخشة : 

)النرشخي، د.ق ، ، حيث يذكر نة ورخشة احدى مدن بخارى القديمةيعترب سوق مدي

باهنا اقدم من بخارى ، وقد وردت يف بعض النسخ ) رجفندون ( بدل ورخشة   (35صفحة 

وكان سوقها من االسواق الشهرية يف بخارى فقد كان يقام يف السنة مرة واحدة ويستمر ملدة 

 مخسة عرش يوما . 

ايام السنة يمتد ملدة عرشين ة قيام هذا السوق يف اخر وذكرنا يف مطلع البحث ان يف حال

، ولذلك اصبح هذا السوق من  ، ويف اليوم احلادي والعرشين حيتفلون بعيد النوروزيوما

 . (36)النرشخي، د.ق ، صفحة االسواق املميزة يف مدينة بخارى 

 

 موقع االسواق يف املدينة 

ام يف موضع االسواق يف املدينة ان تكون يف مركز املدينة ليسهل الوصول اليها يرعى دائ

د ودور االمارة من قبل السكان ، وكانت دائام ما تكون بالقرب من املراكز احليوية مثل املساج

ما حتتل مراكز املدن ، اال اهنا يف نفس الوقت كانت ترعى يف توزيع االسواق   ةوغريها التي عاد

ق رضرا لدى البعض عىل الرغم من احلرص عىل وقوعها يف مراكز املدن ، فمثال من اال تلح

ان يبعد  (1كانت صناعته او حرفته حتتاج اىل وقود نار كاخلباز واحلداد كان عىل املحتسب )

                                                 
املحتسب :هو الرجل الذي انيطت به مهمة مراقبة االسواق ، وكان املقصود من هذة الرقابة التي فرضها  - 1

االسالم عىل البائعني والتجار واحلوانيت يف االسواق هي لتحقيق النفع العام الذي يعود عىل االنسان ومحاية 
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، لعدم املجانسة بينهم وقد يؤدي اىل حدوث رضر من البزازينحوانيتهم عن العطارين و

 . (233)عثامن، صفحة  والنارخالل انتشار الدخان 

وكذلك وضعت بعض املهن خارج املدن ومنعوا دخوهلا والعمل بجوار غريهم من 

اصحاب املهن االخرى ، فمثال ال يوضع احلطاب وبائعة التبن ونحوهم داخل سوق املدينة 

عي الفخار وامثاهلم ، فيجب ان جنبا اىل جنب مع بائعي الفواكه واخلرضوات وكذلك صان

وكذلك حددت عمليات الذبح يف اماكن خاصة و منع الذبح ، يكونوا خارج سواق املدينة 

 .(259)عثامن، صفحة عىل ابواب احلوانيت 

خ هذه تقريبا اخلطوط االساسية خلطط املدينة االسالمية اال اننا نشعر عندما نقرا تاري

فعندما يصف احلمريي ، ما تقام يف مركز املدينة  ة  بخارى مثال نلمس ان االسواق كانت عاد

، لبخارى ربض طويل فسيح املحالت، واكثر اسواقها يف الربض مدينة بخارى يذكر ان

 . ( 82م، صفحة  1984)احلمريي، واملسجد اجلامع هبا 

ان اسواق بخارى يف  (176 - 171م ، الصفحات  2004)االصطخري، كام يؤكد 

 – السور اي –ربضها ، وكذلك يذكر يف موضع اخر ان لبخارى اسواق منها داخل احلائط 

 .  احلائط خارج ومنها

أ ن  مدينة بخارى كانت حماطة باألسوار ، وكانت مجيع النواحي والقرى  اشري ن  أ  واود 

( وغريها داخل االسوار وكانت لكل هذه 1) التابعة هلا مثل الطواويس و زندنة و نوجمكث

املدن او القرى اسواق خاصة وقد ارشنا اليها يف ما تقدم ، لذلك حتتل االسواق املكانة املركزية 

 . (24)النرشخي، د.ق ، صفحة  ال شك تكون داخل اسوار بخارىمن هذه املدن والتي ب

                                                 

ان غالبا ما يستعني املحتسب يف عمله هذا بالصبيان والفتيات حقوقة وتوفري مجيع السبل لراحتة وسعادته وك

عىل معرفة التاجر الغاش من خالل ارسال احد هوالء الفتيان او الفتيات لتبتاع منه يش ثم خيترب الوزن 

، .  والسعر 1)املقري حة  968 ، صف 1/21م 9 ) 

نوجمكث او بوجمكث : وردت هذه التسمية لدى اغلب البلدانيني واجلغرافيني باهنا مدينة بخارى حيث  - 1

كان يطلق عليها بوجمكث وكذلك ذكرها االصطخري يف موضع اخر باهنا مدينة تقع عىل يسار الذاهب اىل 

ذكر يف موضع اخر اهنا  الطواويس اي تابعة اىل بخارى واكد ابن حوقل ان بوجمكث هي اسم لبخارى اال انه

، اكرب مدن اقليم ارشوسنة. للمزيد ينظر  خري حات  2004)االصط ، الصف 30م  5-3 1 ل، ؛   ( 5 وق ن ح 1)اب حات  983 ، الصف 2/4م  82- 50 ، ؛  (3 وي وت احلم 1)ياق حة  979 ، صف 1/4م  94 

). 
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اما مدينة بيكند والتي كانت من اعامل بخارى اال اهنا كانت تقع خارج اسوارها عىل مسافة 

، وكان حييط هبذه املدينة  ( 132م، صفحة  1984)احلمريي، فرسخني من السور الكبري 

فكانت القصبة  -وهي مركز املدينة االداري  –سور حصني وكانت القصبة داخل احلصن 

 –تضم بيت املال والسجن و الدواوين وغريها ، وكان للمدينة سوقان سوق داخل القصبة 

واالخر يف الربض، مما يدل عىل عظيم النشاط التجاري يف هذه املدينة  – املدينة مركز يف اي

فهي تقع عىل الطريق من وادي جيحون بفربر  ،عدة التي كانت بمثابة حلقة وصل بني مدن

)االصطخري،  اىل فرغانة ومن فربر اىل بيكند مرحلة كبرية ومن بيكند اىل بخارى مرحلة 

 . (334م ، صفحة  2004

( احدى مدن بخارى ، وهي كذلك من املدن الواقعة خلف 1اما عن اسواق مدينة نسف )

 ( 5/285م ، صفحة  1979)ياقوت احلموي، سور بخارى اال اهنا تعترب من اعامل بخارى 

 (579م، صفحة  1984)احلمريي،  فقد ذكر، حيث تظهر امهية االسواق من خالل مواقعها 

ما بني دار االمارة و اجلامع  ةان اسواق مدينة نسف يف مركز املدينة بقوله ) واالسواق جمتمع

( مما يدل عىل مكانة االسواق يف املدينة االسالمية  وما هلا من ارتباط وثيق بسكان املدن ألهنا 

 هم التجاري يف هذه االسواق.جل نشاط

 

 العمليات التجارية يف االسواق

 السلع ) عروض التجارة (

، كثري من االحيان مع املدن االخرىلكل مدينة او بلد عروض جتارية خاصة قد ختتلف يف 

وذلك وفقا اىل اختالف املناخ وتنوع املوارد الطبيعية يف منطقة عن االخرى فضال عن تنوع 

لسكان، مما جعل هنالك اختالف وتنوع يف عروض التجارة من مدينة عن املهارات لدى ا

االخرى ، كذلك ساهم موقع مدينة بخارى التجاري لوقعها عىل الطريق التجارية القديمة 

                                                 
نسف او نخشب : بالفتح ثم السكون ، وشني معجمة مفتوحة ، وباء موحدة ،  من مدن ما وراء النهر  - 1

بني جيحون وسمرقند وليست عىل طريق بخارى فإن القاصد من بخارى إىل سمرقند جيعل نخشب عن 

ر النسفي يساره وهي نسف نفسها ، بينها وبني سمرقند ثالث مراحل ، ينسب إليها  أيب جعفر بن أيب بك

، . ينظر : 456النخشبي العاصمي أحد األئمة ، مات سنة  وي وت احلم 1)ياق حة  979 ، صف 2 \ 5م  76) . 
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، اضف اىل ذلك متيز بعض لوسيط يف عمليات التبادل التجاريجعلها تلعب احيانا دور ا

)النرشخي، ل الروايات التارخيية فعندما حتدث االسواق ببيع سلعة معينة كام سنرى من خال

عن سوق ماخ ذكر ان هذا السوق متخصص يف بيع االصنام فكان يباع  (40د.ق ، صفحة 

، ويقال ان سبب قيام هذا  هبذه السوق من االصنام ما تربو قيمته عىل مخسني الف درهم

، فصارت هذه السوق تقليدا ومنذ ذلك اوثانا قديام عبدة السوق ، ان اهل بخارى كانو

 . التاريخ تباع فيها االصنام

ن يقومون بضاعة هذه االصنام خالل السنة كي يقوموا بعرضها والنجارن ووفكان النقاش

، وكان كلام يتقادم هذا الصنم او يتحطم او يضيع يأيت ها يف سوق ماخ يف اليوم املعلوم وبيع

 . (40)النرشخي، د.ق ، صفحة  الناس هلذا السوق يف موسمه لرشاء تلك االصنام 

، وخصوصا املنتجات الزراعية فكانت بخارى تصدر اما عن حاصالت بخارى االخرى

م ،  1968هـ/  1388)ابن بطوطة،  يف بالد الدنيا رشقا وغرباالبطيخ الذي يعترب ال نظري له 

، فضال عام كان هبا من مصانع كبرية للحرير و الديباج و املنسوجات  ( 1/125صفحة 

 . (25)فامربي، د.ت، صفحة  القطنية واجود انواع االبسطة و املصنوعات الفضية و الذهبية

( ، والذي ينسج يف كثري من 1فقد امتاز سوق زندنة بإنتاج ) الزندنيجي ( او الكربايس )

قرى بخارى ، وحيمل من ذلك اىل املنسوج اىل مجيع الواليات مثل العراق وفارس وكرمان 

من افخر انواع املنسوجات ( واهلند وغريها حيث يتخذ منه مجيع امللوك و العظامء ثيابا ألنه 2)

                                                 
الكرباس : بكرس الكاف ، فاريس معرب ينسب الية بياعه فيقال كرابييس ، و الكرباسة اخص منه و   - 1

ث عمر ، ريض اهلل عنه : وعليه قميص من كرابيس ، وهي مجع كرباس ، وهو اجلمع الكرابيس ، ويف حدي

حة القطن .  ، صف ، د.ت ور ن منظ 1 /6)اب ، ؛  (291م، صفحة  1983هـ /  1402)الرازي، ؛  ( 95 وهري 140)اجل 1هـ /  7 حة  987 ، صف  .(970م 

كرمان : ناحية مشهورة، رشقها مكران وغرهبا فارس وشامهلا خراسان وجنوهبا بحر فارس. تنسب إىل   - 2

كرمان بن فارس بن طهمورث. وهي بالد واسعة اخلريات وافرة الغالت من النخل والزرع واملوايش وهي 

ه قد تاخم البحر إقليم يشاكل فارس يف أوصاف ويشابه البرصة يف أسباب ويقارب خراسان يف أنواع ألن

واجتمع فيه الربد واحلر واجلو والنخل وكثرت فيه التمور واألرطاب واألشجار والثامر ، ومن مدنه املشهورة 

جريفت وموقان وخبيص وكرمان يف االقليم الرابع ، طوهلا تسعون درجة ، وعرضها ثالثون درجة . ينظر : 

 ، بشاري يس ال 1هـ /  1411)املقد حة  991 ، صف 4م ، ؛  (59 وي وت احلم 1)ياق حة  979 ، صف 4 \4م  حة ؛  ( 54 ، صف ي، د.ت 24)القزوين 7) . 
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 1979)ياقوت احلموي، ، ويصف (31)النرشخي، د.ق ، صفحة ، ويشرتونه بثمن الديباج 

 . هذه الثياب الزندنجية باهنا ثياب مشهورة (3/154م ، صفحة 

، صناعيا خصوصا يف صناعة املنسوجاتجتعل من بخارى بلدا  عدة وهنالك عوامل

وذلك بسبب وفرة االنتاج الزراعي واحليواين فكان لكل بلدة من بلدان بخارى خاصه وبالد 

، وهذا  (314م ، صفحة  2004)االصطخري، ما وراء النهر عامه ،  تتكون من قرى ومزارع 

يعة احلال اىل تنوع مناخها وخصوبة االرض ووفرة املياه ، لذلك نرى ان اغلب مراكز يعود بطب

الصناعات النسيجية القطنية و الصوفية يف بخارى كانت يف مركز االقليم بني السور واملدينة 

( و الوسائد و 1قرب املسجد اجلامع ، وكانت تنسج هبا البسط و الرسادقات و اليزديات )

ذكر ان يف كل عام يأيت من بغداد ، وي   و الربود الفندقية من اجل اخلليفةسجاجيد الصالة 

،  (39)النرشخي، د.ق ، صفحة  عامل خاص يأخذ من هذه الثياب ما يقابل خراج بخارى

، رى شهدت نوع اخر من عروض التجارةاضافة اىل املنسوجات وغريها ، فان اسواق بخا

املوايش وغريها ذلك مما يتسع به اهلها ويشرتى من اسواق بخارى الرقيق و كان يباع فقد

 . (314م ، صفحة  2004)االصطخري، 

)ابن حوقل، وكذلك كان للمعادن حصة كبرية يف مبيعات بخارى يف اسواقها فقد ذكر 

االواين واسباب القنية مما يتسع به اهلها ان الصفر و النحاس و (2/490، صفحة  م 1983

، اىل جانب الثياب التي كانت  بقاعـويرتفع من بخارى ونواحيها مما حيمل اىل العراق وسائر ال

 . تعرف بالبخارية

)النرشخي، اضف اىل ذلك فان هنالك اسواقا امتازت بعروض جتارية مميزة ، فقد ذكر 

عندما كان يتحدث عن مدينة رشغ ، ان اهل هذه املدينة هلم سوق سنوي  (30د.ق ، صفحة 

وكان حيرضون اىل هذه السوق من البلدان البعيدة ويتاجرون ويبيعون عرشة ايام وسط 

( 2) الشتاء، وكان اكثر ما ينتج هنالك احللوى املحشوة املصنوعة من الدوشاب

                                                 
اليزديات : نوم من انواع االقمشة الفاخرة الغالية الثمن والتي كانت غالبا ما يلبسها اخلالف واالمراء  - 1

حة وامليسورين .  ، صف خي، د.ق  3)النرش 9). 

و الدوشاب : وهو نبيذ التمر معرب ، قال ابن معتز : ال ختلط الدوشاب يف قدح بصفاء ماء طيب الربد .  - 2 )اب

حات / ، الصف ين، د.ت 50الفرج االصفها 3-51 0 ). 



 
 2021 338-353 م.م ماجد حياب سمير سواق مدينة بخارى التأريخية 

 

 

348  
 

واستطرد  ،( واالخشاب و السمك اململح الطازج وفراء اخلراف و احلمالن1والقنطاري)

قائال ) اما يف زماننا فتقام السوق كل يوم مجعة و يقصدها التجار من املدينة ونواحيها ، ومن 

 ( والكرباس ( .2حاصالت تلك القرية التي حيملها التجار اليوم اىل الواليات الروى )

واق امتازت بعروض جتارية غريبة ، فكان من تقاليد سوق الطواويس ان تباع وهناك اس

هبا سنويا وملدة عرشة ايام بقايا السلع املعيبة من الرقيق و الدواب وغريها من خملفات معيبة 

شخي، د.ق ، )النر اخرى ومل يكن يف االمكان ردها ثانية او قبول اي رشط للبائع واملشرتي

 . (28صفحة 

حيث  ،ارة نالحظ تنوع يف عروض التجارةومن خالل العرض املبسط لعروض التج

 .ان تلك البالد واالقطار املجاورةجاءت لتلبية رضورات حملية اقتضتها معيشة سك

 

 وسيلة التبادل ) الدرهم الغطريفي (

 ( 5/1918م ، صفحة  1987هـ /  1407)اجلوهري،  الدرهم كلمة فارسية معربة

)املنادي، ويقال اهنا يونانية قد استخدمت قبل ظهور االسالم ال سيام يف شبة اجلزيرة العربية 

 . (46 -45الصفحات 

وقد ذكر  (113م، صفحة  1983هـ /  1402)الرازي،  والدرهم مفرد و اجلمع دراهم

 اهلل يف القران الكريم الدراهم يف قولة تعاىل:

﴾ ين  د  اه  ن  الز 
ان وا ف يه  م  ك  ود ة  و  م  م ع د 

اه  س  د ر  ن  ب خ  ه  ب ث م  و  رش    [20]يوسف:  ﴿و 

والذهبية وغريها اىل جانب الدنانري ، هي وسيلة لتعامل  ةيضوهذه الدراهم التي منها الف

 التجاري وهي املستخدمة عادتا يف عمليات البيع و الرشاء .

لويعود تاريخ دراهم بخارى اخلاصة اىل ما قبل االسالم حيث يروى ان  من رضب  أو 

عاما وكانوا عىل بخارى ثالثني  لكا  ببخارى ملك كان اسمه ) كانا بخار خداة ( وكان م فضةال

ببخارى بالكرباس والقمح فاخربوه باهنم رضبوا الفضة بالواليات واالخرى فامر  يتاجر

                                                 
حة  القنطاري :او القنطاريون حشيشة مرة الطعم مقويه للمعدة وهي من الدخيل . - 1 ، صف خي، د.ق   .(30)النرش

الروى نوع من الفلزات الصلبة ابيض يميل اىل الزرقة ويصهر مع غرية من املعادن يف الصناعة ينظر :  - 2

حة  ، صف خي، د.ق   . (30)النرش
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ايضا بان ترضب النقود الفضية ببخارى من خالص الفضة وان تنقش عليها صورته بالتاج ، 

 . (61حة )النرشخي، د.ق ، صف وكان هذا يف زمان اخلليفة ايب بكر الصديق

 786هـ /  193 -170اما يف العرص العبايس  وحتديدا  يف عرص اخلليفة هارون الرشيد ) 

، وكانت تعرف هذه الدراهم بالدراهم م( فقد سكت دراهم خاصة لبخارى 808 –

 خرسان يف تلك احلقبة اىل وايل ة  نسب ( 2/385)ابن االثري، د.ت، صفحة الغطريفية 

( وهي دراهم من حديد وصفر وانك وغري ذلك من جواهر خمتلفة قد 1الغطريف بن عطاء )

م ، صفحة  2004)االصطخري، ركبت فال جيوز هذا الدرهم اال يف عمل بخارى وحدة 

مدينة بخارى وال يتعدى التعامل هبا ، وتعترب هذه العملة عملة حملية فهي خمترصة عىل  (314

 خارج هذه املدينة واعامهلا.

ويبدو ان الغرض من ذلك كان اهلدف منه احلفاظ عىل اقتصاد مدينة بخارى وعدم  

خروج ثرواهتا خارج املدينة فقد جاء ارشاف واعيان بخارى اىل الوايل وقالوا له ) مل تبق لنا 

رضب لنا نفس السكة عىل نحو ما كانت فضة بخارى فضة باملدينة فليأمر امري خرسان بان ت

بلدنا حتى قديام ، وينبغي ان تكون الفضة بحيث ال خيرجها احد من ايدينا وال خترج من 

 .(62)النرشخي، د.ق ، صفحة ( نتعامل هبا فيام بيننا

ان الدرهم الغطريفي  ( 10/58م، صفحة  1988هـ /  1408ين، )السمعاويذكر  

ببخارى وما وراء النهر نسب اىل غطريف ابن عطاء ألنه عندما قدم امري عىل خراسان يف سنة 

مخس وسبعني ومائة سأله اهل بخارى ان يرضب هلم درهم ال حيمل اىل موضع وال يروج يف 

 .نفيسة واذا سبك ال حيصل منه يشءبلد سواه ، فرضب درمها فيه عدة جواهر 

من ستة اشياء هي الذهب والفضة و املسك و القصدير  لك الدرهمذ فقد كان يتكون

ويذكر ان هذه ، واحلديد والنحاس ، وكان عامة الناس يسمون هذا الدرهم ) غدريفي ( 

ق وكانت ختتلف عن الدرهم الساب عدة النقود جاءت سوداء اللون ألهنا خليط من معادن

الذي كان مصنوعا من خالص الفضة ، فكانوا يأخذوهنا مكرهني وكانت قيمة الدرهم الفيض 

                                                 
الغطريف بن عطاء : هو اخو اخليزران خال اهلادي والرشيد ويل اليمن ويقال انه من بني احلارث بن  - 1

، كعب ، وان اخليزران كانت لسلمة بن سعيد اشرتاها من قوم قدموا من جرش .  بغدادي 141)اخلطيب ال 1هـ /  7 حة  997 ، صف  . (61م 
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 اخلالص تساوي ستة دراهم غدريفية واخذ السلطان هبذه القيمة حتى راجت هذه الدراهم

 . (62)النرشخي، د.ق ، صفحة 

ناس دفع اخلراج الغدريفي وذلك بقيامه  بالزام الاال ان السلطان عمل عىل دعم الدرهم 

، فلام عز هذا الدرهم وندر يف االسواق اصبح يعادل الدرهم الفيض ، بالدرهم الغدريفي

واخذت القوة  الرشائية هلذا الدرهم ترتفع شيئا فشيئا بمرور الوقت حتى اصبح فيام بعد 

، وكان املثقال د عىل الدراهم الفضيةلفضة  اي زاسبعني درمها غدريفي يعادل مائة درهم من ا

وكان يرضب الدرهم الغدريفي ، نصف درهم غدريفيهمن الذهب االمحر بسبعة دراهم و

يف مدينة بخارى وكانت نسبة الفضة يف   –اي يف قرص ماخ يف بعض النسخ  –بقرص ماخك 

الذهب  الدرهم الغدريفي واكثر من االخالط االخرى وقيل انه كان يف كل درهم قدرا من

)النرشخي، ( ونصف الدانق 1فيوجد يف كل عرش دراهم من نصف درهم اىل اربعة دوانق )

 . (63د.ق ، صفحة 

 

 

  

                                                 
الدانق: اصل الدانق )دانة ( اي حبه ، وهو جزء الدرهم واصلها فاريس وعريب وقيل ان الدانق يعادل  - 1

، سدس الدرهم .  142)العاميل حة  7 ، صف 41ـه ، ؛  (8 وهري 140)اجل 1هـ /  7 حة  987 ، صف 4/14م  77). 
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 امتة اخل

، فقد كانت هذه املدينة خارى من امهية تارخيية واقتصاديةما تقدم يتبني لنا ما ألسواق ب

مميزة بأسواقها املتنوعة منها اليومية ومنها االسبوعية ومنها السنوية فضال عن تنوع كبري يف 

حماصيل زراعية  ، فتباينت تلك السلع بني ما ينتج منعروض التجارة يف تلك االسواق

نتجات ، وكانت لتلك املحاصيل شهرة خاصة ومذاق مميز فضال عن املومنتجات حيوانية

 احليوانية املتمثلة بالفراء والدهون وغريها .

كام امتازت هذه العروض باملنتجات الصناعية ولعل اول تلك املنتجات هي املنسوجات 

نة القطنية والصوفية فكانت الثياب الزندجية ذات شهرة واسعة وذات قيمة مرتفعة جدا مقار

ن اجلودة بحيث اقترص عىل لبسها امللوك ، وكانت هذه الثياب مبام كان ينتج يف بقية االقطار

واالرشاف وغريهم ، ويعود الفضل كذلك اىل املهارة العالية لسكان بخارى يف صناعة هذه 

 املنسوجات .

وكذلك اتضح لنا ان مدينة بخارى ذات الطابع التجاري كانت متارس نشاطها التجاري 

بمدينة بخارى فمنذ اقدم االزمان وحتى املتمثل بعمليات البيع و الرشاء بعملة حملية اقترصت 

يف العرص االسالمي كان الدرهم التجاري خيتلف عن الدراهم االخرى حتى اصبح يضاهي 

 الدرهم الفيض بل فاق علية وذلك يرجع اىل القوى االقتصادية لتلك املدينة .



 
 2021 338-353 م.م ماجد حياب سمير سواق مدينة بخارى التأريخية 

 

 

352  
 

 واملراجع املصادر

 م (. املسالك و املاملك . بريوت : دار صاد. 2004) ابو اسحاق ابراهيم حممد الفاريس االصطخري.

م(. املسالك واملاملك . بريوت: دار صادر اقست  1889ابو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل ابن خرذابة. )

 ليدن.

 م (. تاج العروس. بريوت: دار الفكر للطباعة. 1994هـ / 1414ابو بكر حممد بن احلسن الزبيدي. )

م(. احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم.  1991هـ /  1411محد املقديس البشاري. )ابو عبد اهلل بن ا

 القاهرة : مكتبة مدبويل.

 م (. صورة االرض . بريوت : دار الصادر . 1983ايب القاسم ابن حوقل ابن حوقل. )

 ايب بكر بن جعفر النرشخي. )د.ق (. تاريخ بخارى. دار املعارف.

م (. الصحاح . بريوت : دار العلم للماليني  1987هـ /  1407اجلوهري. )ايب نرص اسامعيل بن محاد 

. 

امحد بن عبد الوهاب النويري. )د.ت(. هناية االرب يف فنون االدب . القاهرة: املؤسسة املرصية العامة 

 للتاليف والرتمجة والطباعة .

بغداد . بريوت : دار الكتب م (. تاريخ  1997هـ /  1417امحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي. )

 العلمية.

 هـ(. معجم مقايس اللغة. مكتبة االعالم االسالمية. 1404امحد بن فارس ابن فارس. )
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 والنرش والتوزيع .
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 املحكمة الجنائية الدولية ودورها 

 في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل
 

 صفاء خليل كاظمد. 

 العراق -كلية االرساء اجلامعة  

 

 أمهية الدراسة:أمهية الدراسة:

شك فيه  شامل خطرا عظيام ينذر بخراب العامل وهالكه، ومما ال  سلحة الدمار ال شك فيه متثل أ شامل خطرا عظيام ينذر بخراب العامل وهالكه، ومما ال  سلحة الدمار ال ن ن أأمتثل أ

رشية وبنيبها كل ما هيد هددها، مني احلياة البرشيييية وبنيبها كل ما هيد هددها، أأهناك جهودا دولية تبذل لتهناك جهودا دولية تبذل لت شعار للشيييعار   تنفيذا  تنفيذا  مني احلياة الب لل

شعوب األمم  ادتحدة ن شيييعوب األمم  ادتحدة أأسال الذا هيامت مت مظلته األمم ادتحدة، والذا مهدا  سيييال الذا هيامت مت مظلته األمم ادتحدة، والذا مهدا  األاأل ن 

حزانا حزانا أأنسانية نسانية جيال ادقبلة من ويالت احلروب التي جلبت عىل اإلجيال ادقبلة من ويالت احلروب التي جلبت عىل اإلن تنقذ األن تنقذ األأأ  نفسهانفسها  آلت عىلآلت عىل

ص ، وكان من رامر كلك العديد من القرارات واالتفاهييات التي عتلت عىل يعجز عنها الوصيي ، وكان من رامر كلك العديد من القرارات واالتفاهييات التي عتلت عىل  يعجز عنها الو

  فعال ادنطوية عىلفعال ادنطوية عىلمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بام يكون هياعدة عرفيه تكفي لتجريم األمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بام يكون هياعدة عرفيه تكفي لتجريم األ

   نتاج وختزين أسلحة الدمار الشامل.نتاج وختزين أسلحة الدمار الشامل.خرق االلتزام بحظر اخرق االلتزام بحظر ا

  ،،إن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم واألمن الدولينيإن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم واألمن الدوليني

صول اإلرهابيني عىل هذ  أن يظل غري مكرتث بإمكانية حصييول اإلرهابيني عىل هذ    اليوماليومال يتكن ألا بلد يف العامل ال يتكن ألا بلد يف العامل وو أن يظل غري مكرتث بإمكانية ح

ضد اددنيني األبرياء ستخدامها  ضد اددنيني األبرياءاألسلحة الفتاكة وا ستخدامها  تنا اجلامعية هي توفري تنا اجلامعية هي توفري تسهوليتسهوليفف  ولذلكولذلك  ،،األسلحة الفتاكة وا

ستخدام ادزدوج، ومنع مثل اإلطار الدويل الالزم لضيييامن التعامل ا من مع ادواد كات االسيييتخدام ادزدوج، ومنع مثل  ضامن التعامل ا من مع ادواد كات اال اإلطار الدويل الالزم ل

هيد بالكامل هيد بالكامل ادحكتة اجلنائية الدولية  تادحكتة اجلنائية الدولية  تهذ  ادواد من الوهيوع يف األيدا اخلطأ. ومن رم، فإن هذ  ادواد من الوهيوع يف األيدا اخلطأ. ومن رم، فإن 

شاا يف اجلهود الرامية إم دعم شييارك بنشيياا يف اجلهود الرامية إم دعم تتوو األطراف وادلزمة هيانونا األطراف وادلزمة هيانونا ادتعددة ادتعددة   هودهودتعزيز اجلتعزيز اجلووشارك بن

صول اإلرهابيني عىل كات الصييلة بعدم االنتشييار ادف التصييدا للتهديد الذا يشييكله حصييول اإلرهابيني عىل  شكله ح صدا للتهديد الذا ي شار ادف الت صلة بعدم االنت كات ال

صا اأسييلحة الدمار الشييامل ووسييائل إيصييا ا سائل إي شامل وو سلحة الدمار ال سلم ام اجلهات ادختلفة التي تق  بالضييد من السييلم   أ ضد من ال ام اجلهات ادختلفة التي تق  بال

 (Klei, , 2005)  واالمن الدولينيواالمن الدوليني
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 ::الدراسةالدراسة  إشكاليةإشكالية

سامي وادتتثل يف   ادحكتة اجلنائية الدولية ادحكتة اجلنائية الدولية يأيت دور يأيت دور      ساعدة يف مقيق هذا ا دف ال سامي وادتتثل يف يف اد ساعدة يف مقيق هذا ا دف ال يف اد

شكل  ستخدامها. والتي ت شامل وحظر ا سلحة الدمار ال شار أ شكل احلد من انت ستخدامها. والتي ت شامل وحظر ا سلحة الدمار ال شار أ ضائية مهتة   آليةآليةاحلد من انت ضائية مهتة هي هي

شامل، لتفعيل اجلهود الدولية نحو منع انتشيار أسيلحة الدمار الشيامل،  سلحة الدمار ال شار أ حكتة اجلنائية حكتة اجلنائية ن دور ادن دور ادأأال ال إإلتفعيل اجلهود الدولية نحو منع انت

سلحة الدولية وعىل يظل هيارصا عىل اسييتخدامات هذ  األسييلحة وهيت النزاعات ادسييلحة الدولية وعىل   دوليةدوليةالال سلحة وهيت النزاعات اد ستخدامات هذ  األ يظل هيارصا عىل ا

ادخلص والكامل من جانب ادخلص والكامل من جانب   التعاونالتعاون  ومتوهيفا عىلومتوهيفا عىل  ، ، شخال الطبيعيني وحدهمشيييخال الطبيعيني وحدهمحماكتة األحماكتة األ

ضع  من الدول، وهو ما يضيييع  من  جيابية النتائج ادرجوة، وادتتثل يف ادنع الكامل إلنتاج وختزين جيابية النتائج ادرجوة، وادتتثل يف ادنع الكامل إلنتاج وختزين إإالدول، وهو ما ي

 الدولية.الدولية.  ادساءلةادساءلةل، طادا ظلت الدول بتنأى عن ل، طادا ظلت الدول بتنأى عن أسلحة الدمار الشامأسلحة الدمار الشام

سن هذ  الدول تسييييأأبب  االحتجاج االحتجاج وال يتكن وال يتكن          ضع للعقوبات واختاك هنا ختضيييع للعقوبات واختاك أأ  أوأول مدنيا، ل مدنيا، أأن هذ  الدول ت هنا خت

لدول من هيبل ال  األ  ةةاجراءات رادعاجراءات رادع لدول من هيبل ال  األضييييد ا كافية، إإمن، حيث من، حيث ضد ا كافية، ن هذ  االجراءات غري  ن هذ  االجراءات غري 

سية للد  ةةوغري موضوعيوغري موضوعي سيا سية للديف كات الوهيت  لتأررها باالباهات ال سيا   ول الكربى، وهيدرهتا عىلول الكربى، وهيدرهتا عىليف كات الوهيت  لتأررها باالباهات ال

تأرري والتوجيه لقرارات األ تأرري والتوجيه لقرارات األال لدويلال باألمن اجلامعي ا ية  لدويلجهزة ادعن باألمن اجلامعي ا ية  حدث للعراق جهزة ادعن نا فيام  حدث للعراق ، ول نا فيام  ، ول

العربة وادثل؛ فقد تم تدمري العراق واحتالله بحجة امتالكه ألسلحة الدمار الشامل، بالرغم العربة وادثل؛ فقد تم تدمري العراق واحتالله بحجة امتالكه ألسلحة الدمار الشامل، بالرغم 

صحة هذ  االدعاءات فيام بعد، ويف الوهيت كاته فإن القمن ربوت عدم صيييحة هذ  االدعاءات فيام بعد، ويف الوهيت كاته فإن الق ايص والداين وكل ايص والداين وكل من ربوت عدم 

شامل وبالرغم من كلك ال تتعر  ولو الشيييواهد تأكد امتالك ارسائيل ألسيييلحة الدمار الشيييامل وبالرغم من كلك ال تتعر  ولو  سلحة الدمار ال شواهد تأكد امتالك ارسائيل أل ال

ضوع من جوانبه القانونية كات ينا بحث هذا ادوضيييوع من جوانبه القانونية كات أألذلك رلذلك رلالنتقاد من هيبل ادجتتع الدويل. لالنتقاد من هيبل ادجتتع الدويل.  ينا بحث هذا ادو

 ::ا يتا يتوكلك وفقا للتقسيم وكلك وفقا للتقسيم   ،،الصلة بالقانون الدويل العامالصلة بالقانون الدويل العام

 نشأة واختصاصات ادحكتة اجلنائية الدولية نشأة واختصاصات ادحكتة اجلنائية الدولية ل: ل: ووادبحث األادبحث األ

 ادبحث الثاين: ادحكتة اجلنائية الدولية واحلد من انتشار أسلحة الدمار الشاملادبحث الثاين: ادحكتة اجلنائية الدولية واحلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل
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 لواملبحث األ

 نشأة واختصاصات املحكمة اجلنائية الدولية 

أربتت احلروب الدولية التي عصفت بالعامل مدى حاجة ادجتتع الدويل ام إنشاء حمكتة أربتت احلروب الدولية التي عصفت بالعامل مدى حاجة ادجتتع الدويل ام إنشاء حمكتة   

سانية من  ضد االن شية واجلرائم  سانية من جنائية دولية دائتة دنع افالت العديد من االعتداءات الوح ضد االن شية واجلرائم  جنائية دولية دائتة دنع افالت العديد من االعتداءات الوح

م ادطالبة  م ادطالبة العقاب. فبعد كل حرب كربى او اعتداء كان حيدث سيييخع شيييعبي عارم وتعتا شعبي عارم وتعتا سخع  العقاب. فبعد كل حرب كربى او اعتداء كان حيدث 

 بتحاكتة ادجرمني ومعاهيبتهم.بتحاكتة ادجرمني ومعاهيبتهم.

ان ا دف ان ا دف وهيد انشئت  ذا الغر  جلان مقيق وحماكم دولية خاصة لتحقيق العدالة. إال وهيد انشئت  ذا الغر  جلان مقيق وحماكم دولية خاصة لتحقيق العدالة. إال 

عة ل هداف  كانت خاضييي ها وإدارهتا  بإنشييييائ لك اللجان وادحاكم  ما مقق ألن ت ضعة ل هداف نادرا   كانت خا ها وإدارهتا  شائ بإن لك اللجان وادحاكم  ما مقق ألن ت نادرا  

سية بدرجات متفاوتة. فخالل الفرتة الواهيعة ما بني العامني والظروف السيييياسيييية بدرجات متفاوتة. فخالل الفرتة الواهيعة ما بني العامني  سيا     --91919191))والظروف ال

شاء مخ  جلان مقيق دولية خاصة واربع حماكم جنائية دولية خاصة   ((91119111 شاء مخ  جلان مقيق دولية خاصة واربع حماكم جنائية دولية خاصة ، تما إن مت مت   --، تما إن

ستيات هيانونيةتسييتيات هيانونية شأن اجلرائم التي وهيعت عقب احلربني العاديتني األوم والثانية. بشييأن اجلرائم التي وهيعت عقب احلربني العاديتني األوم والثانية.   --خمتلفة خمتلفة   ت ب

 وجاءت نتائج العديد منها مغايرة  دفها ادنشود يف معاهيبة ادجرمني ومقيق العدالة.وجاءت نتائج العديد منها مغايرة  دفها ادنشود يف معاهيبة ادجرمني ومقيق العدالة.

 

   ((80028002)سعيد س.، )سعيد س.،  املطلب االول: نشأة املحكمة اجلنائية الدوليةاملطلب االول: نشأة املحكمة اجلنائية الدولية

نة من ممثلني عن   91999199العام العام يف يف شكلت اجلتعية العامة ل مم ادتحدة شكلت اجلتعية العامة ل مم ادتحدة        نة من ممثلني عن جلنة خاصة مكوا جلنة خاصة مكوا

شاء ادحكتة اجلنائية الدولية. وبنهاية كاك العام اهنت اللجنة دولة لصيييياغة معاهدة إلنشييياء ادحكتة اجلنائية الدولية. وبنهاية كاك العام اهنت اللجنة   9191 صياغة معاهدة إلن دولة ل

مل يف  عدم وجود اا أ ية. ونظرا  إم  لدول لذا اتبعته حمكتة العدل ا عة النهج ا مل يف مهامها متب عدم وجود اا أ ية. ونظرا  إم  لدول لذا اتبعته حمكتة العدل ا عة النهج ا مهامها متب

رشوهيبول ادرشييو ضائها، رم أرج  ع سييياسيييا  آنذاك، أعادت اللجنة مراجعته بعد تغيري بعض اعضييائها، رم أرج  هيبول اد سيا  آنذاك، أعادت اللجنة مراجعته بعد تغيري بعض اع سيا ع 

رشوع هيانون االنتهاكات الدولية. وبقرار من اجلتعية العامة البت به ام حني االنتهاء من مرشيييوع هيانون االنتهاكات الدولية. وبقرار من اجلتعية العامة  البت به ام حني االنتهاء من م

شاء ادحكتة اجلنائية الدولية ل مم ادتحدة اجتتعت اللجنة التحضييريية إلنجاز مرشييوع إنشيياء ادحكتة اجلنائية الدولية  رشوع إن ضريية إلنجاز م ل مم ادتحدة اجتتعت اللجنة التح

هنت مهتت91119111عام عام  هنت مهتت، وا عام ، وا عام ها  ته يف ادهمتر 91119111ها  ناهيشييي يدا  د ته يف ادهمتر . وتما إهيرار ادرشيييوع مته ش ناهي يدا  د رشوع مته . وتما إهيرار اد

 متوز من العام نفسه.متوز من العام نفسه.  9191وو  9999الدبلومال الذا انعقد يف روما ما بني الدبلومال الذا انعقد يف روما ما بني 

صعوبات التي ظهرت خالل مهمتر روما، تما إنجاز عىل الرغم من ادفاوضييييات والصيييعوبات التي ظهرت خالل مهمتر روما، تما إنجاز وو   ضات وال عىل الرغم من ادفاو

ساعة الثانيةالنص النهائي ادقرتح باللغات الرسييتية السييت عند السيياعة الثانية ست عند ال ستية ال صباح اليوم األخري من صييباح اليوم األخري   النص النهائي ادقرتح باللغات الر من 
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تاريخ 91119111متوز متوز   9191للتهمتر )للتهمتر ) تاريخ (. وب سارية ادفعول اصيييبحت ادعاهدة سييييارية ادفعول   91119111متوز متوز   9191(. وب صبحت ادعاهدة  ا

 ..20022002بتاريخ األول من متوز بتاريخ األول من متوز 

 ::مقّر املحكمة اجلنائية الدولية وخصائصهامقّر املحكمة اجلنائية الدولية وخصائصها

لك ر ر يكون مقيكون مق         ما ترى ك ند كان آخر ع ندا، او يف اا م تة يف الهاا اول لك هذ  ادحك ما ترى ك ند كان آخر ع ندا، او يف اا م تة يف الهاا اول هذ  ادحك

رستية رستية ا الا الشخصية هيانونية دولية دامرسة وظائفها ومقيق اهدافها، ولغاهتشخصية هيانونية دولية دامرسة وظائفها ومقيق اهدافها، ولغاهت  مناسبا . وتكون  امناسبا . وتكون  ا

سية، الروسية، واإلسبانية. االال صينية، االنكليزية، الفرن سية، الروسية، واإلسبانية. است هي: العربية، ال صينية، االنكليزية، الفرن لغات العتل لغات العتل   ماماست هي: العربية، ال

ستخدام لغة أخرى عند فهي االنكليزية والفرنسيييية، ويسيييت  بناء عىل طلب اا طرف باسيييتخدام لغة أخرى عند  ست  بناء عىل طلب اا طرف با سية، وي فهي االنكليزية والفرن

 لذلك.لذلك.  رروجود مربوجود مرب

 ((20922092)اللطي ، )اللطي ،  واختصاصات ادحكتة اجلنائية الدوليةواختصاصات ادحكتة اجلنائية الدولية  خصائصخصائص :  : ادطلب الثاينادطلب الثاين

 ص خصائص ادحكتة اجلنائية الدولية بام ييل:ص خصائص ادحكتة اجلنائية الدولية بام ييل:خختتلتتلالفرع االول : الفرع االول : 

شئت بتوجب معاهدة روما العام هي مهسيييسيييية دولية دائتة انشيييئت بتوجب معاهدة روما العام   --  99 سة دولية دائتة ان س ، هدفها ، هدفها 91119111هي مه

شخال الذين يرتكبون التحقيق وحماكتة األشييخال الذين يرتكبون  ضع االهتامم أشييدا اجلرائم خطورة وتكون موضييع االهتامم التحقيق وحماكتة األ شدا اجلرائم خطورة وتكون مو أ

ية، جرائم احلرب وجرائم  ية، اجلرائم ضييييدا االنسييييان بادة اجلامع لدويل، وهي جرائم اال ية، جرائم احلرب وجرائم ا سان ضدا االن ية، اجلرائم  بادة اجلامع لدويل، وهي جرائم اال ا

 العدوان.العدوان.

 وحسب.وحسب.  91119111هي ملزمة للدول األعضاء يف معاهدة روما للعام هي ملزمة للدول األعضاء يف معاهدة روما للعام   --  22

ضاء اجلنائي الوطني للدهي ليسيييت كيانا  فوق الدول، وليسيييت بديال  عن القضييياء اجلنائي الوطني للد  --  33 ست بديال  عن الق ست كيانا  فوق الدول، ولي ول ول هي لي

األعضاء، بل هي هيضاء مكتل له، وامتداد لالختصال اجلنائي الوطني للدول األعضاء يف األعضاء، بل هي هيضاء مكتل له، وامتداد لالختصال اجلنائي الوطني للدول األعضاء يف 

صديق برداهنا عىل تلك ادعاهدة. إك تصيييب  جزءا  من القانون الوطني للدولة العضيييو بعد تصيييديق برداهنا عىل تلك  ضو بعد ت صب  جزءا  من القانون الوطني للدولة الع ادعاهدة. إك ت

 ادعاهدة.ادعاهدة.

ية   --  11 ية يكون لالختصييييال اجلنائي الوطني األولوية عىل اختصييييال ادحكتة اجلنائ صال ادحكتة اجلنائ صال اجلنائي الوطني األولوية عىل اخت يكون لالخت

صها إال يف حالتني فقع، اا: اما اهنيار تسييتطيع هذ  ادحكتة ممارسيية اختصيياصييها إال يف حالتني فقع، اا: اما اهنيار الدولية، وال الدولية، وال  صا سة اخت ستطيع هذ  ادحكتة ممار ت

ية إزاء التحقيق وحماكتة  قانون ته ال ما بالتزا يام  ما رفضييييه الق ية إزاء التحقيق وحماكتة النظام القضييييائي الوطني، وإ قانون ته ال ما بالتزا يام  ضه الق ما رف ضائي الوطني، وإ النظام الق

صال هذ  ادحكتة، او األشييخال ادشييتبه ام يف ارتكاب اجلرائم التي تدخل ضييتن اختصييال هذ  ادحكتة، او  ضتن اخت شتبه ام يف ارتكاب اجلرائم التي تدخل  شخال اد األ

 فشله يف كلك.فشله يف كلك.
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سال  ذ  لواجب التطبيق يف ادحكتة اجلنائية الدولية هو: النظام األسييييال  ذ  إن القانون اإن القانون ا  --  99 لواجب التطبيق يف ادحكتة اجلنائية الدولية هو: النظام األ

مة  عا ية ال قانون عد ال عد ، القوا لدويل وهيوا قانون ا بادئ ال ية، م لدول عاهدات ا مة ادحكتة، اد عا ية ال قانون عد ال عد ، القوا لدويل وهيوا قانون ا بادئ ال ية، م لدول عاهدات ا ادحكتة، اد

ستتدة من القوانني الوطنية ل نظتة القانونية يف العامل، بام يف كلك القوانني الوطنية للدول  ستتدة من القوانني الوطنية ل نظتة القانونية يف العامل، بام يف كلك القوانني الوطنية للدول اد اد

صالتي متارس اختصييي صها عىل اجلريتة أا أال تتعار  مع هيانون هذ  ادحكتة والقانون اصيييها عىل اجلريتة أا أال تتعار  مع هيانون هذ  ادحكتة والقانون التي متارس اخت ا

سبب اجلن  او الدويل، وان تتالءم مع حقوق االنسييييان ادعرتف اا دوليا  من دون متييز بسيييبب اجلن  او  سان ادعرتف اا دوليا  من دون متييز ب الدويل، وان تتالءم مع حقوق االن

 السن او العرق او اللون او اللغة او الديانة او ادعتقدات السياسية...السن او العرق او اللون او اللغة او الديانة او ادعتقدات السياسية...

  
 ((80028002)بسيوين،، )بسيوين،،  ::تكوين املحكمة اجلنائية الدوليةتكوين املحكمة اجلنائية الدولية

ضيا  ختتارهم الدول األطراف من بني االشخال  ضيا  ختتارهم الدول األطراف من بني االشخال تتكون هذ  ادحكتة من رامنية عرش هيا تتكون هذ  ادحكتة من رامنية عرش هيا

الذين يتحلاون باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة، وبالكفاءة وادههالت ادطلوبة يف دولة الذين يتحلاون باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة، وبالكفاءة وادههالت ادطلوبة يف دولة 

كلا منهم للتعيني يف اعىل ادناصب القضائية. ويراعى يف اختيارهم التوزيع اجلغرايف العادل، كلا منهم للتعيني يف اعىل ادناصب القضائية. ويراعى يف اختيارهم التوزيع اجلغرايف العادل، 

يل  يل ومتث عادل ومتث يل ال عامل، والتتث ية يف ال ية الرئيسييي قانون عادل النظم ال يل ال عامل، والتتث سية يف ال ية الرئي قانون لذكور، واخلربات   لإلناثلإلناثالنظم ال لذكور، واخلربات وا وا

ضاة وموظفو هذ  ادحكتة هيعهمالقانونية ادتنوعة. ويتتتع هيضييياة وموظفو هذ  ادحكتة هيعهم صاناتواحلصيييانات  باالمتيازاتباالمتيازات   القانونية ادتنوعة. ويتتتع هي   واحل

 ..واالستقاللواالستقالل  للحيادللحياد  الضامناتالضامنات  القانونالقانون   م م  ويوفرويوفر  للدبلوماسيني،للدبلوماسيني،  ادتنوحةادتنوحة

سة، الدوائر لية من أربعة اجهزة رئيسيييية، هي: هيئة الرئاسييية، الدوائر تتأل  ادحكتة اجلنائية الدوتتأل  ادحكتة اجلنائية الدو     سية، هي: هيئة الرئا لية من أربعة اجهزة رئي

  التتهيدية واالبتدائية واالستئنافية، مكتب اددعي العام، وهيلم ادحكتة.التتهيدية واالبتدائية واالستئنافية، مكتب اددعي العام، وهيلم ادحكتة.

سة:هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييئييييييييييييييييييية اليييييييييييييييييييرئييييييييييييييييييياسيييييييييييييييييييييية: ئا لر ئة ا ي  ه

ضاة الذين تتأل  منهم يتم اختيار الرئي  ونائبيه األول والثاين باألغلبية ادطلقة من القضيييياة الذين تتأل  منهم        يتم اختيار الرئي  ونائبيه األول والثاين باألغلبية ادطلقة من الق

ددة رالث سييينوا سنواادحكتة، ويعتلون  ددة رالث  لة عن إدارة ادحكتة ادحكتة، ويعتلون  ئة مسيييهو هذ  ا ي لة عن إدارة ادحكتة ت. وتكون  سهو ئة م هذ  ا ي ت. وتكون 

صول عليها يف النظام األسال  ذ   ستثناء مكتب اددعي العام، وعن الوظائ  كافة ادن صول عليها يف النظام األسال  ذ  با ستثناء مكتب اددعي العام، وعن الوظائ  كافة ادن با

 ادحكتة.ادحكتة.

 ((80028002)سعيد د.، ، )سعيد د.، ،  اختصاص املحكمة اجلنائية الدوليةاختصاص املحكمة اجلنائية الدوليةالفرع الثاين : الفرع الثاين : 

 الدولية خمتصة عند مقق الرشوا ا تية:الدولية خمتصة عند مقق الرشوا ا تية:تعترب ادحكتة اجلنائية تعترب ادحكتة اجلنائية 

حد   --  99 فة أ لة طرف، أو بتعر هيد ارتكبت يف إهيليم دو حمل االهتام  تة  حد ان تكون اجلري فة أ لة طرف، أو بتعر هيد ارتكبت يف إهيليم دو حمل االهتام  تة  ان تكون اجلري

صال هذ  ادحكتة وتكون اجلريتة هيد  ست طرفا  عىل اخت صال هذ  ادحكتة وتكون اجلريتة هيد رعاياها، أو عندما توافق دولة لي ست طرفا  عىل اخت رعاياها، أو عندما توافق دولة لي

ارتكبت عىل إهيليتها، أو يكون ادتهم أحد رعاياها. فلكل دولة احلق يف أن تنقل اختصاصها ارتكبت عىل إهيليتها، أو يكون ادتهم أحد رعاياها. فلكل دولة احلق يف أن تنقل اختصاصها 
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ضائي ام دولة أخرالقضييائي ام دولة أخر سيادهتا ى أو ام هيئة دولية للتحاكتة، بدون أن يعترب كلك انتهاكا  لسيييادهتا الق ى أو ام هيئة دولية للتحاكتة، بدون أن يعترب كلك انتهاكا  ل

سان الواجبة ادراعاة من ادحكتة اجلنائية الوطنية وال تقليال  منها، وال انتهاكا  حلقوق االنسييييان الواجبة ادراعاة من ادحكتة اجلنائية  الوطنية وال تقليال  منها، وال انتهاكا  حلقوق االن

 الدولية.الدولية.

صال هذ  ادحكتة اجلرائم التي ارتكبت هيبل رسيان مفعول معاهدة   --  22 شتل اخت صال هذ  ادحكتة اجلرائم التي ارتكبت هيبل رسيان مفعول معاهدة ال ي شتل اخت ال ي

وال يشتل اختصاصها أيضا  الدول التي تنضم ام هذ  ادعاهدة إالا يف ما وال يشتل اختصاصها أيضا  الدول التي تنضم ام هذ  ادعاهدة إالا يف ما . . 91119111روما للعام روما للعام 

 صا اجلرائم التي ترتكب بعد نفاكها عىل الدولة ادعنية.صا اجلرائم التي ترتكب بعد نفاكها عىل الدولة ادعنية.خيخي

أن ختتار تأجيل تطبيق أن ختتار تأجيل تطبيق   91119111جيوز للدولة عندما تصب  طرفا  يف معاهدة روما للعام جيوز للدولة عندما تصب  طرفا  يف معاهدة روما للعام   --  33

 رب ددة سبع سنوات.رب ددة سبع سنوات.اختصال ادحكتة اجلنائية الدولية يف ما يتعلق بجرائم احلاختصال ادحكتة اجلنائية الدولية يف ما يتعلق بجرائم احل

سب عىل األفراد الذين يرتكبون جريتة بعد يطبق اختصييييال هذ  ادحكتة وحسييييب عىل األفراد الذين يرتكبون جريتة بعد   --  11 صال هذ  ادحكتة وح يطبق اخت

ية  ئات ادعنو لدول أو ا ي نة عرشييية. ولي   ذ  ادحكتة اختصييييال عىل ا ثام ية بلوغهم ال ئات ادعنو لدول أو ا ي صال عىل ا رشة. ولي   ذ  ادحكتة اخت نة ع ثام بلوغهم ال

ستثنى شخص من ادسهولية اجلنائية بسبب صفته الرستية، سواء أكان  ستثنى شخص من ادسهولية اجلنائية بسبب صفته الرستية، سواء أكان )االعتبارية(. وال ي )االعتبارية(. وال ي

ل لدو لرئيسييييا   لدو سا   يا . وال مول رئي فا  حكوم با  أم موظ با  أم ممثال  منتخ نائ مة أم وزيرا  أم  يا . وال مول ة أم حلكو فا  حكوم با  أم موظ با  أم ممثال  منتخ نائ مة أم وزيرا  أم  ة أم حلكو

صال هذ  ادحكتة احلصيييانات الوطنية أو الدولية أو القواعد االجرائية دون ممارسييية اختصيييال هذ  ادحكتة  سة اخت صانات الوطنية أو الدولية أو القواعد االجرائية دون ممار احل

 عىل الشخص.عىل الشخص.

ضوع أربع جرائم دولية يشيييتل اختصيييال ادحكتة اجلنائية الدولية من حيث ادوضيييوع أربع جرائم دولية   --  99 صال ادحكتة اجلنائية الدولية من حيث ادو شتل اخت ي

سانية، وجرائم احلرب، وجريتة تة اإلبادة اجلامعية، واجلرائم ضيييد االنسيييانية، وجرائم احلرب، وجريتة حمددة، وهي: جريحمددة، وهي: جري ضد االن تة اإلبادة اجلامعية، واجلرائم 

 العدوان.العدوان.

صدر هيرارات ادحكتة التي جيب أن تكون كتابية، ومتوا عىل وبعد اهناء ادحاكتة، تصييييدر هيرارات ادحكتة التي جيب أن تكون كتابية، ومتوا عىل  وبعد اهناء ادحاكتة، ت

شأن األدلة والنتائج، وتفصل هذ  القرارات يف  شأن األدلة والنتائج، وتفصل هذ  القرارات يف بيان كامل ومعلال بام ظهر يف أرناء ادحاكتة ب بيان كامل ومعلال بام ظهر يف أرناء ادحاكتة ب

دعروضة، وتقيض بالعقوبة، وهي الغرامة أو احلب  ددة ال تتعدى رالرني دعروضة، وتقيض بالعقوبة، وهي الغرامة أو احلب  ددة ال تتعدى رالرني ادسائل اجلوهرية اادسائل اجلوهرية ا

 عاما  كحدا أهيىص، لكنعاما  كحدا أهيىص، لكن

شدة اجلرم والظروف الفردية للتجرم. ويتم تنفيذ جيوز فر  عقوبة ددى احلياة تبعا  لشييييدة اجلرم والظروف الفردية للتجرم. ويتم تنفيذ  جيوز فر  عقوبة ددى احلياة تبعا  ل

لدول ادوافقة عىل كلك،  تة ا هيائ لدول التي ختتارها ادحكتة من  لدول ادوافقة عىل كلك، عقوبة احلب  يف إحدى ا تة ا هيائ لدول التي ختتارها ادحكتة من  عقوبة احلب  يف إحدى ا

حكتة عىل أوضاع التنفيذ، وحيق  ا وحدها احلكم بتخفي  العقوبة. ويتم التنفيذ حكتة عىل أوضاع التنفيذ، وحيق  ا وحدها احلكم بتخفي  العقوبة. ويتم التنفيذ وترشف ادوترشف اد

 من خالل األجهزة القضائية الوطنية التي تنفذ أوامر ادحكتة اجلنائية الدولية وأحكامها.من خالل األجهزة القضائية الوطنية التي تنفذ أوامر ادحكتة اجلنائية الدولية وأحكامها.
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شخص ادذنب بالتعويض للتجنى كام جيوز للتحكتة اجلنائية الدولية أن مكم عىل الشيييخص ادذنب بالتعويض للتجنى  كام جيوز للتحكتة اجلنائية الدولية أن مكم عىل ال

ت أو ادهسسات ادترضرة. إال أنه ال جيوز  ا فر  أمر التعويضات ت أو ادهسسات ادترضرة. إال أنه ال جيوز  ا فر  أمر التعويضات عليه أو وررته أو للتنظامعليه أو وررته أو للتنظام

ا هيانوهنا. و ذ  عىل الدولة حتى ولو كان من ادتكن ترتيب ادسيييهولية عىل الدولة بتقتاييي هيانوهنا. و ذ   سهولية عىل الدولة بتقت عىل الدولة حتى ولو كان من ادتكن ترتيب اد

صال  ادجني عليهم وأرسهم، يتم متويله من الغرامات ادحكتة إنشييياء صيييندوق تأمني لصيييال  ادجني عليهم وأرسهم، يتم متويله من الغرامات  صندوق تأمني ل شاء  ادحكتة إن

 وادصادرات.وادصادرات.

غات الرستية الست، وجيوز استئناف هيرارات ادحكتة أمام دائرة غات الرستية الست، وجيوز استئناف هيرارات ادحكتة أمام دائرة يتم نرش األحكام بالليتم نرش األحكام بالل      

االستئناف التابعة  ا، ل سباب التي ينص عليها نظامها األسال، مثل اخلطأ يف االجراءات االستئناف التابعة  ا، ل سباب التي ينص عليها نظامها األسال، مثل اخلطأ يف االجراءات 

 أو يف الواهيع أو يف القانون أو أا سبب آخر من شأنه أن يهرر عىل احلكم والنتيجة.أو يف الواهيع أو يف القانون أو أا سبب آخر من شأنه أن يهرر عىل احلكم والنتيجة.

شاء ادحكتة اجلنائية الدولية كان عدم مقيق العدالة شاء ادحكتة اجلنائية الدولية كان عدم مقيق العدالة ويف اخلتام ال بد من القول أن مربر انويف اخلتام ال بد من القول أن مربر ان

ضيا  بالقدر الكايف،  صة أو أنه مل يكن مر ستناد ام حماكم جنائية دولية خا ضيا  بالقدر الكايف، اجلنائية الدولية باال صة أو أنه مل يكن مر ستناد ام حماكم جنائية دولية خا اجلنائية الدولية باال

سابقة ورواندا الدوليتني، عجزت اإلرادة فعىل الرغم من إنشييياء حمكتتي يوغوسيييالفيا السيييابقة ورواندا الدوليتني، عجزت اإلرادة  سالفيا ال شاء حمكتتي يوغو فعىل الرغم من إن

عديد من النزاعات التي وهيعت يف العديد من الدول. عديد من النزاعات التي وهيعت يف العديد من الدول. الدولية عن انشاء حماكم دولية أخرى للالدولية عن انشاء حماكم دولية أخرى لل

ستية والزمنية، ال يبقى أمام وتفاديا  دثل تلك الثغرات والعقبات اإلدارية وادالية واللوجسيييتية والزمنية، ال يبقى أمام  وتفاديا  دثل تلك الثغرات والعقبات اإلدارية وادالية واللوج

شية ادجتتع الدويل سيييوى خيار اللجوء ام ادحكتة اجلنائية الدولية للنظر يف اجلرائم الوحشيييية  سوى خيار اللجوء ام ادحكتة اجلنائية الدولية للنظر يف اجلرائم الوح ادجتتع الدويل 

مسار هذ  ادحكتة وفعاليتها وعىل مدى هيدرهتا يف مسار هذ  ادحكتة وفعاليتها وعىل مدى هيدرهتا يف ومعاهيبة مرتكبيها. وسيحكم التاريخ عىل ومعاهيبة مرتكبيها. وسيحكم التاريخ عىل 

 ((--..11))  منع التدخالت السياسية لتحقيق مصال  الدول والنافذين.منع التدخالت السياسية لتحقيق مصال  الدول والنافذين.

 ((20012001)سعيد س.، )سعيد س.، 
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 يناملبحث الثا

 املحكمة اجلنائية الدولية واحلد

 الدمار الشامل أسلحة انتشارمن 

سالاألسييال  روماروما  نظامنظام  يفيف  األطرافاألطراف  الدولالدول  اجتامعاجتامع  يفيف   روماروما  نظامنظام))  الدوليةالدولية  اجلنائيةاجلنائية  للتحكتةللتحكتة  األ

سالاألسييال سيكادكسيييك  حكومةحكومة  هيدمتهيدمت  ،،  20012001  نوفتربنوفترب  يفيف( ( األ ستخداماسييتخدام  حلظرحلظر  اهيرتاحااهيرتاحا  ادك   التهديدالتهديد  أوأو  ا

ستخدام ستخدامبا   وعىلوعىل. . األسالاألسال  روماروما  نظامنظام  منمن  11  ادادةادادة  بتوجببتوجب  حربحرب  كجرائمكجرائم  النوويةالنووية  األسلحةاألسلحة  با

  األسلحةاألسلحة  وضعوضع  حولحول  متكررمتكرر  نقاشنقاش  عىلعىل  الضوءالضوء  سلعسلع  أنهأنه  إالإال  ينج ،ينج ،  ململ  االهيرتاحاالهيرتاح  أنأن  منمن  الرغمالرغم

ساين،اإلنسييياين،  الدويلالدويل  القانونالقانون  بتوجببتوجب  النوويةالنووية   الرأاالرأا  هيبلهيبل  منمن  كبريكبري  حدحد  إمإم  حلهحله  يتميتم  ململ  نقاشنقاش  وهووهو  اإلن

شارااالسييتشييارا ست صادرالصييادر  الدوليةالدولية  العدلالعدل  دحكتةدحكتة  اال شأنبشييأن  91119111  عامعام  يفيف  ال رشوعيةمرشييوعية  ب ستخدام أو اسييتخدام أو   م ا

 ..النوويةالنووية  األسلحةاألسلحة  التهديد باستخدامالتهديد باستخدام

صني   كانكان  إكاإكا  ماما  حولحول  اجلدالاجلدال  أربتأربت  األسال،األسال،  روماروما  نظامنظام  إطارإطار  يفيف صني ت ستخدام  ت ستخداما   األسلحةاألسلحة  ا

ضاياالقضيييايا  أكثرأكثر  منمن  أنهأنه  حربحرب  كجريتةكجريتة  رصاحةرصاحة  النوويةالنووية ضاتادفاوضيييات  يفيف  للجدلللجدل  إرارةإرارة  الق   أجلأجل  منمن. . ادفاو

شارة  أاأا  إمإم  ادودعونادودعون  يلجأيلجأ  ململ  ،،  وسعوسع  حلحل  إمإم  التوصلالتوصل شارةإ   ،،  فحسبفحسب  النوويةالنووية  ل سلحةل سلحة  رصحيةرصحية  إ

ا  وحدواوحدوا  بلبل اأيضيي  ض  صالاختصييال  منمن  أي سلحةاألسييلحة  عىلعىل  ادحكتةادحكتة  اخت سببتسييبب  التيالتي  الطبيعةالطبيعة  كاتكات  األ صاباتإصييابات  ت   إ

شوائيةعشيييوائية  تكونتكون  أوأو  رضوريةرضورية  غريغري  معاناةمعاناة  أوأو  زائدةزائدة سلحةأسيييلحة  إمإم  بطبيعتهابطبيعتها  ع ضعختضيييع  أ شامل. شيييامل.   حلظرحلظر  خت

صا ُيصييا   ململ  مرفقمرفق  يفيف  وأدرجتوأدرجت سالاألسييال  للنظامللنظام  بعدبعد  ُي صار،باختصييار،. . األ سالاألسييال  روماروما  نظامنظام  حيدحيد  باخت   منمن  األ

صالاختصيييال سلحةاألسيييلحة  عىلعىل  ادحكتةادحكتة  اخت سايناإلنسييياين  القانونالقانون  بتوجببتوجب  ادحظورةادحظورة  األ   التقليداالتقليدا  الدويلالدويل  اإلن

لدويل ومن خالل هييذا ادبحييث سييينتعر  يف ادطلييب األول لطبيعيية التجريم الييدويل   ..والعريفوالعريف عة التجريم ا لب األول لطبي سنتعر  يف ادط حث  هذا ادب ومن خالل 

شامل، رم نبني يف ادطلب الثاين دور ادحكتة اجلنائية الدولية يف تفعيل ألسيييلحة الدمار الشيييامل، رم نبني يف ادطلب الثاين دور ادحكتة اجلنائية الدولية يف تفعيل  سلحة الدمار ال أل

سال خالل مهمتاحلد من انتشيييار أسيييلحة الدمار الشيييامل من خالل تعديل نظامها األسيييال خالل مهمت شامل من خالل تعديل نظامها األ سلحة الدمار ال شار أ ر ر احلد من انت

صيل  شامل، وكلك عيل التف سلحة الدمار ال ستخدام أ ضافة نص رصي  جيرم ا صيل ادراجعة، وإ شامل، وكلك عيل التف سلحة الدمار ال ستخدام أ ضافة نص رصي  جيرم ا ادراجعة، وإ

 (Robinson, 1971)  ا يت:ا يت:
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 املطلب األول

 طبيعة التجريم الدويل ألسلحة الدمار الشامل

 
سببت تسيييببت          ستخدمت خالل احلرب العادية الكيتيائية التي اسيييتخدمت خالل احلرب العادية   ادوادادوادأل  طن من أل  طن من   993993ت الكيتيائية التي ا

صابة مقتل واصيييابة األوم يف األوم يف  ضحيةمليون ضيييحية  33،،99مقتل وا  ,Criminal)  وتعترب ادحكتة اجلنائية الدوليةوتعترب ادحكتة اجلنائية الدولية  ..مليون 

بة ههالء ادجرمني عام (2002 عاهي قة وم ية التي يتكن من خال ا مالح لدول ية ا بة ههالء ادجرمني عام ، هي ا ل عاهي قة وم ية التي يتكن من خال ا مالح لدول ية ا ، هي ا ل

صال ادحكتة اجلنائية نطاق اجلرائم الدولية الداخلة يف اختصيييال ادحكتة اجلنائية   يرتكبونه من أفعال تدخل يفيرتكبونه من أفعال تدخل يف نطاق اجلرائم الدولية الداخلة يف اخت

ستخدام .ومن خالل هذا ادطلب سييينبني أوال اجلريتة الدولية السيييتخدام ((20912091)معزة، )معزة،   الدوليةالدولية سنبني أوال اجلريتة الدولية ال .ومن خالل هذا ادطلب 

شامل كجريتة دولية. وكلك  سلحة الدمار ال ستخدام أ شامل، رم تكيي  ا سلحة الدمار ال شامل كجريتة دولية. وكلك أ سلحة الدمار ال ستخدام أ شامل، رم تكيي  ا سلحة الدمار ال أ

 ::عيل التفصيل ا يتعيل التفصيل ا يت

 اجلريتة الدولية الستخدام أسلحة الدمار الشامل وأركاهنااجلريتة الدولية الستخدام أسلحة الدمار الشامل وأركاهنا: : الفرع األولالفرع األول

شك يف أن ال شيييك يف أن            ضت بأن تكون، فرضيييت بأن تكونالعواهيب اددمرة للحرب الكيتيائية والبيولوجيةالعواهيب اددمرة للحرب الكيتيائية والبيولوجيةال    ، فر

شامل"" سلحة الدمار ال شاملأ سلحة الدمار ال ا للتعاهدات والقرارات الدولية منذ أكثر من WMD))  ""أ ا للتعاهدات والقرارات الدولية منذ أكثر من ( موضوع  ( موضوع 

صال  الدولية ادحتية هيانونا وختل اا تعترب جريتة لذا فإن األفعال التي تنتهك ادصييييال  الدولية ادحتية هيانونا وختل اا تعترب جريتة   هيرن.هيرن. لذا فإن األفعال التي تنتهك اد

سعدى، )السيييعدى،   دولية يعاهيب عليها القانون الدويل اجلنائي،دولية يعاهيب عليها القانون الدويل اجلنائي، سلحة ويعترب اسيييتخدام أسيييلحة   ((20022002)ال ستخدام أ ويعترب ا

شامل )النووية أو الكيتيائية أو البيولوجية( خمالفة لقواعد القاالدمار الشييامل )النووية أو الكيتيائية أو البيولوجية( خمالفة لقواعد القا نون الدويل االتفاهيية نون الدويل االتفاهيية الدمار ال

شأهنا أن توتر العالهيات الدولية، والعرفية، كام أهنا متثل هتديدا لإلنسييييانية بأكتلها، ومن شييييأهنا أن توتر العالهيات الدولية،  سانية بأكتلها، ومن  والعرفية، كام أهنا متثل هتديدا لإلن

سانية والتي تتتثل يف ومتثل انتهاكا ألحد االلتزامات كات األاية البالغة حلامية البيئة اإلنسييييانية والتي تتتثل يف  ومتثل انتهاكا ألحد االلتزامات كات األاية البالغة حلامية البيئة اإلن

النووية ختال  القانون الدويل النووية ختال  القانون الدويل التلوث البيئي، بل إن هيع األفعال الضارة التي تتعلق بالطاهية التلوث البيئي، بل إن هيع األفعال الضارة التي تتعلق بالطاهية 

 وتستوجب العقاب وادساءلة.وتستوجب العقاب وادساءلة.

 تعريف اجلريمة النوويةتعريف اجلريمة النووية

ستخدام الطاهية النووية النتهاك يقصيييد اا التايييف السيييلبي أو االجيا  وادتعلق باسيييتخدام الطاهية النووية النتهاك        سلبي أو االجيا  وادتعلق با اف ال صد اا الت يق

لدويل النووا قانون ا لدويل النوواأحكام ال قانون ا نات،   أحكام ال نات، )عوي بادصييييال  ((20922092)عوي حلاق الرضييير  صالويهدا إم إ باد رضر  حلاق ال     ويهدا إم إ

ضار للطاهية واحلقوق التي حيتيها كلك القانون. فاجلريتة النووية تشيييتل كل اسيييتخدام ضيييار للطاهية  ستخدام  شتل كل ا واحلقوق التي حيتيها كلك القانون. فاجلريتة النووية ت

ضد دولة أخرىالنووية، سيييواء بإلقاء القنابل النووية، أو اسيييتخدام األسيييلحة النووية ضييييد دولة أخرى سلحة النووية  ستخدام األ سواء بإلقاء القنابل النووية، أو ا   النووية، 
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سابق()زرهيني، مرجع سيييابق( سب ، كذلك فإن كل تلوث نووا يعد حربا صيييغري  أو كبري  بحسيييب )زرهيني، مرجع  صغري  أو كبري  بح ، كذلك فإن كل تلوث نووا يعد حربا 

سكان عن رضار الناهة عنه والتي تتعدى الدولة إم الدول ادتجاورة ، متسييببا يف إبعاد السييكان عن األاأل سببا يف إبعاد ال رضار الناهة عنه والتي تتعدى الدولة إم الدول ادتجاورة ، مت

شارة إم ما حدث يف انفجار ديارهم وأراضييييهم، وإحلاق أرضار جسييييته ام، وتكفي اإلشيييارة إم ما حدث يف انفجار  سيته ام، وتكفي اإل ضيهم، وإحلاق أرضار ج ديارهم وأرا

ساحة باوزت ادفاعل النووا  ترشييينوبيل، حيث غطي اإلشيييعاع النووا مسييياحة باوزت  شعاع النووا م رشنوبيل، حيث غطي اإل   22كلمكلم  30003000ادفاعل النووا  ت

 تي حلقت باألشخال، وظل تأرريها لعقود من الزمن. تي حلقت باألشخال، وظل تأرريها لعقود من الزمن. زيادة عن حجم األرضار الزيادة عن حجم األرضار ال

 النووي:النووي:  القانونالقانون  تعريفتعريف

قانون  تعري تعري   يتكنيتكن       قانونال نه  عىلعىل  النوواالنووا  ال نهأ عد  اتوعةاتوعة: : أ عدالقوا ية  القوا قانون يةال قانون خلاصيييية  ال صةا خلا   تمتم  التيالتي  ا

شا هاإنشيييا ها شخالاألشيييخال  سلوكسيييلوك  لتنظيملتنظيم  إن شطةاألنشيييطة  يفيف  العاملنيالعاملني  الطبيعينيالطبيعيني  أوأو  القانونينيالقانونيني  األ   ادتعلقةادتعلقة  األن

شطار،لالنشييطار،  القابلةالقابلة  بادوادبادواد شعاعاتواإلشييعاعات  لالن صادرللتصييادر  والتعر والتعر   ادهينةادهينة  واإل شعاع)لإلشييعاع)  الطبيعيةالطبيعية  للت   ..((9لإل

صفة تدرجيية انطالهيا من اتوعة هيواعد هيانونية كات وبذلك فالقانون الدويل النووا نشييأ بصييفة تدرجيية انطالهيا من اتوعة هيواعد هيانونية كات  شأ ب وبذلك فالقانون الدويل النووا ن

صادر خمتلفة، وهو يعترب أحد فروع القانون الدويل طبيعة متداخلة ومتشييابكة، أخذت من مصييادر خمتلفة، وهو يعترب أحد فروع القانون الدويل  شابكة، أخذت من م طبيعة متداخلة ومت

ستقاللية، العام، غري أنه ال يتتتع باالسيييتقاللية،  فالقانون الدويل النووا يعد جزءا من القانون الدويل فالقانون الدويل النووا يعد جزءا من القانون الدويل العام، غري أنه ال يتتتع باال

حلربالييييييعييييييام، كييييييقييييييانييييييون ادييييييعيييييياهييييييدات أو هيييييييانييييييون احلييييييرب نون ا هيا هدات أو  عا د نون ا قا ك عام،  ل   ا

(http://www.pub.iaea.org/books/IAEABooks/6807).. 

 

 املطلب الثاين: أركان اجلريمة الدولية ) الستخدام أسلحة الدمار الشامل(املطلب الثاين: أركان اجلريمة الدولية ) الستخدام أسلحة الدمار الشامل(

قانون الوطني    تة يف ال لدويل اجلنائي، عىل نف  أركان اجلري قانون ا تة يف ال قانون الوطني تقوم اجلري تة يف ال لدويل اجلنائي، عىل نف  أركان اجلري قانون ا تة يف ال تقوم اجلري

لدويل  ية هو وجود ركن رابع، يتتثل يف العناييي ا لدول تة ا ما يتيز اجلري لدويل اجلنائي ، غري أن  ا ا ية هو وجود ركن رابع، يتتثل يف العن لدول تة ا ما يتيز اجلري اجلنائي ، غري أن 

رشعي، والركن للجريتة، وعىل كلك تقوم اجلريتة الدولية عىل أربعة أركان هي: الركن الرشيييعي، والركن  للجريتة، وعىل كلك تقوم اجلريتة الدولية عىل أربعة أركان هي: الركن ال

 ن ادعنوا، باإلضافة للركن الدويل.ن ادعنوا، باإلضافة للركن الدويل.ادادا، والركادادا، والرك

 --الركن الرشعي:الركن الرشعي:

رشعية يف القانون الدويل ويفرت  وجود نص هيانوين جيرم هذا الفعل، إال أن مبدأ الرشيييعية يف القانون الدويل        ويفرت  وجود نص هيانوين جيرم هذا الفعل، إال أن مبدأ ال

ستند التجريم فيه اجلنائي خيتل  عن مبدأ  الرشييعية يف القانون اجلنائي الوطني، فيتكن أن يسييتند التجريم فيه  رشعية يف القانون اجلنائي الوطني، فيتكن أن ي اجلنائي خيتل  عن مبدأ  ال

صادر القانون إم العرف الدويل أو االتفاهييات الدولية، إك إم العرف الدويل أو االتفاهييات الدولية، إك  صادر القانون إن العرف يتثل مصدر آخر من م إن العرف يتثل مصدر آخر من م
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سا عىل ما تضتنته بعض االتفاهييات التي   ((  20012001)عصام، )عصام، الدويل العام بصفة عامة  الدويل العام بصفة عامة   سا عىل ما تضتنته بعض االتفاهييات التي وتأسي وتأسي

شامل، مثل ما جاء يف بروتوكول جني  لعام  سلحة الدمار ال ستخدام بعض أ شامل، مثل ما جاء يف بروتوكول جني  لعام مظر ا سلحة الدمار ال ستخدام بعض أ   91299129مظر ا

ستخدام األسلحة الكيتيائي ستخدام األسلحة الكيتيائيمن حظر ا سامة وما يامرلها، يعد مربر كافيا من حظر ا سامة وما يامرلها، يعد مربر كافيا ة وادواد والغازات ال ة وادواد والغازات ال

ضا فإن من حيث األرضار التي تنتج عنها، لتصيييري يف حكم ادتنوعة وادعاهيب عليها. وأيضييييا فإن  صري يف حكم ادتنوعة وادعاهيب عليها. وأي من حيث األرضار التي تنتج عنها، لت

إجراء التجارب النووية يشكل جريتة، وحيتل حمتل الرشوع يف استخدام األسلحة النووية. إجراء التجارب النووية يشكل جريتة، وحيتل حمتل الرشوع يف استخدام األسلحة النووية. 

عية طبقا ألحكام القانون الدويل النووا  عية طبقا ألحكام القانون الدويل النووا  وعليه يتكن القول أن أا فعل يتص  بعدم ادرشووعليه يتكن القول أن أا فعل يتص  بعدم ادرشو

 ..((20012001)االخرضا د.، )االخرضا د.،   يعترب يف هذ  احلالة جريتة دولية نوويةيعترب يف هذ  احلالة جريتة دولية نووية

 الركن املادي: الركن املادي: 

والذا يتثل يف اجلريتة الدولية كل ما يدخل يف تكوينها، وتكون له طبيعة مادية، أا والذا يتثل يف اجلريتة الدولية كل ما يدخل يف تكوينها، وتكون له طبيعة مادية، أا     

اف مادا ملتوس، والذا جيعل اجلريكل تاييف مادا ملتوس، والذا جيعل اجلري سلم يف ادجتتع. ويتكون تة ختل باألمن والسييلم يف ادجتتع. ويتكون كل ت تة ختل باألمن وال

افا إجيابيا، من رالرة عنارص، وهي: الفعل والنتيجة، وعالهية السيييببية؛ فالفعل هيد يكون تايييفا إجيابيا،  سببية؛ فالفعل هيد يكون ت من رالرة عنارص، وهي: الفعل والنتيجة، وعالهية ال

ية األمان النووا لعام  فاهي يه ات ما نصييييت عل لذلك  ية األمان النووا لعام مثال  فاهي يه ات صت عل ما ن لذلك  لدول 91119111مثال  لدول ، وادتتثل يف الزام ا ، وادتتثل يف الزام ا

صد تنظيم أمن ااألطراف بوضييع نظام ترشيييعي ورهيا  داخيل بقصييد تنظيم أمن ا رشيعي ورهيا  داخيل بق ضع نظام ت شئات النووية. وبالتايل دنشييئات النووية. وبالتايل األطراف بو دن

يكون الزاما عىل الدول باستخدام الطاهية النووية بصورة مأمونه واختاك االحتياطات الالزمة يكون الزاما عىل الدول باستخدام الطاهية النووية بصورة مأمونه واختاك االحتياطات الالزمة 

شعاعية والتي تتجاوز احلدود اإلهيليتية للدولة، للحفاظ عىل البيئة من خماطر احلوادث االشيييعاعية والتي تتجاوز احلدود اإلهيليتية للدولة،  للحفاظ عىل البيئة من خماطر احلوادث اال

سلبيا عندما ال تتخذ الدولة التدابري ووهيد يكون السييلوك اإلجرامي سييلبيا عندما ال تتخذ الدولة التدابري و سلوك اإلجرامي  رضورية اإلجراءات الرضييورية وهيد يكون ال اإلجراءات ال

رساا. وأما النتيجة اإلجرامية فتتتثل يف  سبب يف ت سبة عند نقل ادواد النووية، مما هيد يت رساا. وأما النتيجة اإلجرامية فتتتثل يف وادنا سبب يف ت سبة عند نقل ادواد النووية، مما هيد يت وادنا

 ..((20992099)حمتد، )حمتد،   االعتداء عىل ادصال  األساسية التي حيتيها القانون الدويل اجلنائياالعتداء عىل ادصال  األساسية التي حيتيها القانون الدويل اجلنائي

 الركن املعنوي: الركن املعنوي: 

ثل يف توافر الق       ثل يف توافر القويتت لدويل، وهي ويتت بالغري أو ادجتتع ا ية اإلرضار  نائي، أا ن لدويل، وهي صييييد اجل بالغري أو ادجتتع ا ية اإلرضار  نائي، أا ن صد اجل

رشوعه، والتي تقوم عليها اجلريتة اإلرادة اإلجرامية من حيث اباهها إم ماديات غري مرشيييوعه، والتي تقوم عليها اجلريتة  اإلرادة اإلجرامية من حيث اباهها إم ماديات غري م

اا العلم واإلرادة احلرة، بحيث تتجه الدولية العتدية؛ فالقصييييد اجلنائي يقوم عىل عنايييا العلم واإلرادة احلرة، بحيث تتجه  صد اجلنائي يقوم عىل عن الدولية العتدية؛ فالق

سلوك ادكون للجريتة، مع ااإلرادة إم السيييلوك ادكون للجريتة، مع ا شكل جريتة)لعلم بأن مثل هذا السيييلوك يشيييكل جريتة)اإلرادة إم ال سلوك ي   (.(.9لعلم بأن مثل هذا ال
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صال  مما يعني توافر القصييد ونية مرتكب الفعل غري ادرشييوع، اإلرضار بادصييال    ((91119111)عبيد، )عبيد،  رشوع، اإلرضار باد صد ونية مرتكب الفعل غري اد مما يعني توافر الق

 التي حيتيها القانون الدويل النووا.التي حيتيها القانون الدويل النووا.

 الركن الدويل: الركن الدويل: 

ية،  لداخل تة ا ية عن اجلري لدول تة ا ما يتيز اجلري ية، وهو أهم  لداخل تة ا ية عن اجلري لدول تة ا ما يتيز اجلري لذا يضيييفي عىل اجلريتة وهو أهم  ضفي عىل اجلريتة وا والذا ي

سال للتتييز بني اجلريتة الداخلية واجلريتة الدولية، الصيييفة الدولية، ويتثل ادعيار األسييييال للتتييز بني اجلريتة الداخلية واجلريتة الدولية،  صفة الدولية، ويتثل ادعيار األ ال

صلحة أو حق حيتيه القانون الدويل النووا، وتقع ويتتثل الركن الدويل يف االعتداء عىل مصيييلحة أو حق حيتيه القانون الدويل النووا، وتقع  ويتتثل الركن الدويل يف االعتداء عىل م

اف اإلجرامي أواجلريتة الدولية بناء عىل أمر من الدولة أو رضييياها بالتايييف اإلجرامي أو ضاها بالت نتيجة إلاا ا نتيجة إلاا ا   اجلريتة الدولية بناء عىل أمر من الدولة أو ر

سلم لتعهداهتا الدولية، والتي مت  ادصييال  األسيياسييية للتجتتع الدويل، أو متثل هتديدا لسييلم  سية للتجتتع الدويل، أو متثل هتديدا ل سا صال  األ لتعهداهتا الدولية، والتي مت  اد

 وأمن البرشية نظرا خلطورهتا.وأمن البرشية نظرا خلطورهتا.

 أساس التجريم الدويل الستخدام أسلحة الدمار الشامل:أساس التجريم الدويل الستخدام أسلحة الدمار الشامل:

ستتد من مبدأ حظر التهديد نرى أن فكرة التجريم الدويل ألسيييلحة الدمار الشيييامل تسيييتتد من مبدأ حظر التهديد  شامل ت سلحة الدمار ال نرى أن فكرة التجريم الدويل أل

ستخدباسيييتخد ستخدامها يف العالهيات الدولية. والذا ورد النص عليه يف الفقرة ام القوة أو اسيييتخدامها يف العالهيات الدولية. والذا ورد النص عليه يف الفقرة با ام القوة أو ا

ية كات العالهية  لدول ثاق األمم ادتحدة، وبتراجعة الورائق ا ية من مي ثان دادة ال عة من ا ية كات العالهية الراب لدول ثاق األمم ادتحدة، وبتراجعة الورائق ا ية من مي ثان دادة ال عة من ا الراب

شامل األخرى، نجد أهنا بتنفيذ، أو بتجريم، اسييتخدام األسييلحة النووية وأسييلحة الدمار الشييامل األخرى، نجد أهنا  سلحة الدمار ال سلحة النووية وأ ستخدام األ بتنفيذ، أو بتجريم، ا

ستخدام وفر  هييود عىل اإلنتاج والتخزين. ومن أبرز تقرير مبدأ حظر االسيييتخدام وفر  هييود عىل اإلنتاج والتخزين. ومن أبرز هيعا تتجه إم هيعا تتجه إم  تقرير مبدأ حظر اال

 هذ  الورائق:هذ  الورائق:

سلحة النووية لعام معاهدة عدم انتشيييار األسيييلحة النووية لعام  شار األ ضت عىل الدول النووية ، والتي فرضيييت عىل الدول النووية 91119111معاهدة عدم انت ، والتي فر

شكال تعهدا بعدم نقل األسيييلحة النووية إم دولة أخرى، وعدم تقديم أا شيييكل من أشيييكال  شكل من أ سلحة النووية إم دولة أخرى، وعدم تقديم أا  تعهدا بعدم نقل األ

ساعدة إم الدول غري احلائزةادسيييياعدة إم الدول غري احلائزة سلحة إلنتاجها، والتفاو  من تدابري نزع عىل هذ  األسيييلحة إلنتاجها، والتفاو  من تدابري نزع   اد عىل هذ  األ

سالح النووا التزاما بعدم طلب أو تلقي أية السييالح. وفرضييت عىل الدول غري احلائزة للسييالح النووا التزاما بعدم طلب أو تلقي أية  ضت عىل الدول غري احلائزة لل سالح. وفر ال

ضامنات الوكالة الدولية للطاهية الذرية دنع مويل مسيياعدة لصيينع هذا السييالح، وأن تقبل ضييامنات الوكالة الدولية للطاهية الذرية دنع مويل  سالح، وأن تقبل  صنع هذا ال ساعدة ل م

 الطاهية النووية من األغرا  السلتية للتسل . الطاهية النووية من األغرا  السلتية للتسل . 

فاتف تاج األسيييلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( وتدمري هذ  ات سلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( وتدمري هذ  اهيية حظر اسيييتحداث وإن تاج األ ستحداث وإن اهيية حظر ا

سلحة لعام األسيييلحة لعام  باجتها عىل العتل عىل مقيق تقدم فعىل نحو نزع 91199119األ باجتها عىل العتل عىل مقيق تقدم فعىل نحو نزع ، والتي أكدت دي ، والتي أكدت دي

 السالح العام الكامل، بام يف كلك حظر، وإزالة هيع أنواع أسلحة الدمار الشامل.السالح العام الكامل، بام يف كلك حظر، وإزالة هيع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
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ستحداث وإنتاج وختزيناتفاهيية حظر اسيييتحداث وإنتاج وختزين سلحة الكيتيائية وتدمري تلك واسيييتعامل األسيييلحة الكيتيائية وتدمري تلك   اتفاهيية حظر ا ستعامل األ وا

سلحة لعام األسييلحة لعام  سالح العام والكامل يف ظل رهيابة ، وكلك من أجل العتل عىل نزع السييالح العام والكامل يف ظل رهيابة 91139113األ ، وكلك من أجل العتل عىل نزع ال

 دولية صارمة وفعالة، بام يف كلك حظر وإزالة هيع أنواع أسلحة الدمار الشامل.دولية صارمة وفعالة، بام يف كلك حظر وإزالة هيع أنواع أسلحة الدمار الشامل.

ستخدام أ           ساس لتجريم ا ضنا بعض االتفاهييات الدولية كأ ستخدام أوبعد أن عر ساس لتجريم ا ضنا بعض االتفاهييات الدولية كأ سلحة الدمار سلحة الدمار وبعد أن عر

سلحة الدمار الشيييامل، نهكد أنه إكا كان  العرف الدويل هيد اسيييتقر عىل بريم اسيييتخدام أسيييلحة الدمار  ستخدام أ ستقر عىل بريم ا شامل، نهكد أنه إكا كان  العرف الدويل هيد ا ال

شامل يف العتليات احلربية وعدها جريتة حرب، فإننا نرى أن علة هذا التجريم تتوافر الشييييامل يف العتليات احلربية وعدها جريتة حرب، فإننا نرى أن علة هذا التجريم تتوافر  ال

حتي يف وهيت السلم، بتعني أنه ينبغي مد نطاق التجريم ليشتل وهيت السلم ووهيت احلرب حتي يف وهيت السلم، بتعني أنه ينبغي مد نطاق التجريم ليشتل وهيت السلم ووهيت احلرب 

صفة عامة؛ فإكا كان ال يوجد نص رصي  تعامل معها كجريتة ضيييد اإلنسيييانية بصيييفة عامة؛ فإكا كان ال يوجد نص رصي  معا، والمعا، وال سانية ب ضد اإلن تعامل معها كجريتة 

شامل، إال أن االبا  الدويل نحو بالتجريم العام إلنتاج وتصييينيع وختزين أسيييلحة الدمار الشيييامل، إال أن االبا  الدويل نحو  سلحة الدمار ال صنيع وختزين أ بالتجريم العام إلنتاج وت

رشيعية منع وحظر االسييتخدام لتامني البرشييية، وإلزام الدول بأن تتخذ ما يلزم من تدابري ترشيييعية  رشية، وإلزام الدول بأن تتخذ ما يلزم من تدابري ت ستخدام لتامني الب منع وحظر اال

مبدأ احلظر وادنع،  بام يف كلك من التجريم الداخيل ل فعال ادنطوية مبدأ احلظر وادنع،  بام يف كلك من التجريم الداخيل ل فعال ادنطوية وتنفيذية وغريها لتفعيل وتنفيذية وغريها لتفعيل 

ما ال  لدويل، وهو  بل ادجتتع ا عال من هي هذ  األف جيب ردع  بدأ، والتي  ما ال عىل خرق  ذا اد لدويل، وهو  بل ادجتتع ا عال من هي هذ  األف جيب ردع  بدأ، والتي  عىل خرق  ذا اد

يتحقق إال بالتجريم الدويل  ا، والتعاون الدويل من أجل ادنع وادكافحة وادواجهة، وهو ما يتحقق إال بالتجريم الدويل  ا، والتعاون الدويل من أجل ادنع وادكافحة وادواجهة، وهو ما 

 ..((91119111)العناين، )العناين،   عام واألمن يف ادجتتع البرشاعام واألمن يف ادجتتع البرشايتفق مع حفظ النظام اليتفق مع حفظ النظام ال
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 املطلب الثاين

 تكييف  استخدام أسلحة الدمار الشامل كجريمة دولية

مدث اجلرائم الدولية التي تتم باستخدام أسلحة الدمار الشامل آرارا ضارة وشديدة مدث اجلرائم الدولية التي تتم باستخدام أسلحة الدمار الشامل آرارا ضارة وشديدة             

اخلطورة عىل اإلنسان والبيئة، فقد تستخدم الدولة أسلحة الدمار الشامل بغر  شن حرب اخلطورة عىل اإلنسان والبيئة، فقد تستخدم الدولة أسلحة الدمار الشامل بغر  شن حرب 

سليم هذ  عدوانية عىل دولة أخرى، كام أنه ويف ظل انتشيييار اجلامعات ادسيييلحة، فقد يتم تسيييليم هذ   سلحة، فقد يتم ت شار اجلامعات اد عدوانية عىل دولة أخرى، كام أنه ويف ظل انت

شخال أو منظامت مسلحة، ومساعدهتم باستخدامها يف شن هجوم مسل  شخال أو منظامت مسلحة، ومساعدهتم باستخدامها يف شن هجوم مسل  األسلحة إم ااألسلحة إم ا

سبب انتامئها عىل دولة أخرى، وهيد تسييتخدم أسييلحة الدمار الشييامل يف إبادة هاعة عرهيية بسييبب انتامئها  شامل يف إبادة هاعة عرهيية ب سلحة الدمار ال ستخدم أ عىل دولة أخرى، وهيد ت

ستخدامها آرارا  ستخدام األسلحة النووية والبيولوجية، مما يرتتب عىل ا ستخدامها آرارا الديني، كام هيد يتم ا ستخدام األسلحة النووية والبيولوجية، مما يرتتب عىل ا الديني، كام هيد يتم ا

شوائي. وعدم هيدرهتا عىل التتييز، ضارة ال تفرق بني اددنيني والعضارة ال تفرق بني اددنيني والع شوائي. وعدم هيدرهتا عىل التتييز، سكريني نظرا لطابعها الع سكريني نظرا لطابعها الع

سكرين آالما  ال مربر  ا وهو ما خيال  أعراف احلربإضييافة إم  كوهنا تسييبب للعسييكرين آالما  ال مربر  ا وهو ما خيال  أعراف احلرب سبب للع ضافة إم  كوهنا ت )امحد، )امحد،   إ

20912091)).. 

ها عىل اجلرائم التي          ية عىل واليت لدول ية ا نائ تة اجل ظام األسييييال للتحك ها عىل اجلرائم التي وينص الن ية عىل واليت لدول ية ا نائ تة اجل سال للتحك ظام األ وينص الن

شد خطورة، وهى ا األفراد وادنصيييول عليها يف ادادة اخلامسييية، وهي اجلرائم األشيييد خطورة، وهى يرتكبهيرتكبه سة، وهي اجلرائم األ صول عليها يف ادادة اخلام ا األفراد وادن

موضع االهتامم الدويل، والتي تنتهك القيم اإلنسانية ادشرتكة يف ادجتتع الدويل، وتتتثل يف موضع االهتامم الدويل، والتي تنتهك القيم اإلنسانية ادشرتكة يف ادجتتع الدويل، وتتتثل يف 

سانية وجرائم احلرب وجريتة العدوان. غري أن جرائم اإلبادة اجلامعية واجلرائم ضيييد اإلنسيييانية وجرائم احلرب وجريتة العدوان. غري أن  ضد اإلن جرائم اإلبادة اجلامعية واجلرائم 

صال ادحكتةاختصييييال ادحكتة ية الدولية ال يشيييتل اختصييييال ادحكتة بتحاكتة الدولة،   اخت صال ادحكتة بتحاكتة الدولة، اجلنائ شتل اخت ية الدولية ال ي اجلنائ

كشخص هيانوين معنوا، ألن الدول تتحتل ادسئولية الدولية طبقا للقانون الدويل،  يف حني كشخص هيانوين معنوا، ألن الدول تتحتل ادسئولية الدولية طبقا للقانون الدويل،  يف حني 

)رشيد، )رشيد،   أن ادسهولية اجلنائية الفردية هي األساس الذا هيامت عليه ادحكتة اجلنائية الدوليةأن ادسهولية اجلنائية الفردية هي األساس الذا هيامت عليه ادحكتة اجلنائية الدولية

شامل عىل أهنا جريتة . وعىل هذا األسياس يتكن تصيني  جرائم أسيلحة الدمار الشيامل عىل أهنا جريتة ((20012001 سلحة الدمار ال صني  جرائم أ ساس يتكن ت . وعىل هذا األ

إبادة هاعية، أو أهنا تشكل جريتة حرب أو جريتة ضد اإلنسانية أو جريتة عدوان، وكلك إبادة هاعية، أو أهنا تشكل جريتة حرب أو جريتة ضد اإلنسانية أو جريتة عدوان، وكلك 

 عيل النحو التايل:عيل النحو التايل:

 أوال: تكيف استخدام أسلحة الدمار الشامل كجريمة ابادةأوال: تكيف استخدام أسلحة الدمار الشامل كجريمة ابادة

رائم التي هتدد اجلن  البرشا، وتعرف جريتة اإلبادة رائم التي هتدد اجلن  البرشا، وتعرف جريتة اإلبادة تعد جريتة اإلبادة من أخطر اجلتعد جريتة اإلبادة من أخطر اجل        

رشية يف الوجود وهي تقابل القتل الذا هو إنكار إنكار حق ادجتوعات البرشيييية يف الوجود وهي تقابل القتل الذا هو إنكار ""اجلامعية بأهنا اجلامعية بأهنا  إنكار حق ادجتوعات الب

سنة البقاء، وهيد ورد تعريفها يف ادادة الثانية من اتفاهيية منع جريتة إبادة اجلن  البرشيييا لسييينة  رشا ل البقاء، وهيد ورد تعريفها يف ادادة الثانية من اتفاهيية منع جريتة إبادة اجلن  الب
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سة من النظ. وهيد أخذت ادادة السيييادسييية من النظ91119111 ساد سال للتحكتة اجلنائية الدولية بذات ام األسيييال للتحكتة اجلنائية الدولية بذات . وهيد أخذت ادادة ال ام األ

... تعني اإلبادة اجلامعية أا فعل ... تعني اإلبادة اجلامعية أا فعل "". والتي نصت عىل: . والتي نصت عىل: 91119111التعري  الوارد يف اتفاهيية سنة التعري  الوارد يف اتفاهيية سنة 

صد إهالك هاعة هيومية أو ارنية أو عرهيية أو دينية من األفعال ادذكورة سيييلفا يرتكب بقصييييد إهالك هاعة هيومية أو ارنية أو عرهيية أو دينية  سلفا يرتكب بق من األفعال ادذكورة 

 ..""بصفتها هذ  إهالكا كليا أو جزئيابصفتها هذ  إهالكا كليا أو جزئيا

ستعراومن خالل اسيتعرا سال   األفعال ادنصيول عليها يف ادادة السيادسية من النظام األسيال ومن خالل ا سة من النظام األ ساد صول عليها يف ادادة ال   األفعال ادن

للتحكتة اجلنائية الدولية، يتض  أهنا تتحقق بسبب جلوء الدولة إم استخدام أسلحة الدمار للتحكتة اجلنائية الدولية، يتض  أهنا تتحقق بسبب جلوء الدولة إم استخدام أسلحة الدمار 

 الشامل مما يستوجب معاهيبة مرتكبيها بغض النظر عن زمن ارتكااا.الشامل مما يستوجب معاهيبة مرتكبيها بغض النظر عن زمن ارتكااا.

 عدوان:عدوان:ثانيا : تكييف استخدام أسلحة الدمار الشامل كجريمة ثانيا : تكييف استخدام أسلحة الدمار الشامل كجريمة 

صفت أرناء من اجلرائم األكثر هتديدا للتجتتع الدويل، حيث وصيييفت أرناء العدوان العدوان تعد جريتة تعد جريتة          من اجلرائم األكثر هتديدا للتجتتع الدويل، حيث و

بأهنا أشد اجلرائم الدولية عىل اإلطالق و ختتل  عن باهيي جرائم احلرب بأهنا أشد اجلرائم الدولية عىل اإلطالق و ختتل  عن باهيي جرائم احلرب   ""  نورمرب نورمرب   حماكامتحماكامت

شتليف أهنا تشيييتل سنة وعند وضيييع ميثاق األمم ادتحدة سييينة . . ""وحدها عىل مبادئ الكلوحدها عىل مبادئ الكل  يف أهنا ت ضع ميثاق األمم ادتحدة    مم91199119وعند و

صلت قانون الدويل بدراسييية ادشييياكل التي تعيق وضيييع تعري  له، حيث توصيييلت كلفت جلنة الكلفت جلنة ال ضع تعري  له، حيث تو شاكل التي تعيق و سة اد قانون الدويل بدرا

عدوان لتعري  لتعري   عدوان ال مة يفأأففال عا ية ال هتا اجلتع مة يفهير عا ية ال هتا اجلتع ستربديسيييترب  9191هير ها رهيم   91119111  دي ها رهيم من خالل هيرار من خالل هيرار

33913391  .  . 

شأن جريتة العدوان الذا بشيييأن جريتة العدوان الذا   عىل نظام روما للتحكتة اجلنائيةعىل نظام روما للتحكتة اجلنائية  جاءت التعديالتجاءت التعديالتوهيد وهيد          ب

ستعرا  باعتتد يف إطار ادهمتر االسيييتعرا  ب مكرر مكرر   11حيث أدرجت مادةحيث أدرجت مادة، ، 20902090يونيهيونيه9999كتباال يفكتباال يفاعتتد يف إطار ادهمتر اال

سالللنظام األسييييال من ادادة الثامنة من ادادة الثامنة   99يف البنديف البندالعدوان العدوان النص عىل تعري  جريتة النص عىل تعري  جريتة   وردورد. حيث . حيث للنظام األ

تايلعىل النحو عىل النحو   مكررا  مكررا   تايلال ظام هذاهذا ألغرا ألغرا   ""ال ظامالن سال،األسييييال،  الن تة  األ تة وتعنى جري عدوان وتعنى جري عدوان ال يام ال يام هي هي

سيال سيالشخص دا له من وضع  يتكنه فعال من التحكم يف العتل ال العسكرا للدولة أو العسكرا للدولة أو    أو أوشخص دا له من وضع  يتكنه فعال من التحكم يف العتل ال

شكل حيكم طابعهبشيييكل حيكم طابعه  عدواينعدواينمن توجيه هذا العتل بتخطيع أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل من توجيه هذا العتل بتخطيع أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل    ب

ضحا ديثاق األمم  ادتحدةواضيييحا ديثاق األمم  ادتحدة  انتهاكاانتهاكاوخطورته ونطاهيه وخطورته ونطاهيه  ادادة الثامنة ادادة الثامنة من من   22نص البند نص البند وو  ..""  وا

سلحة من : هو اسييتعامل القوة ادسييلحة من العدوانالعدوان فعلفعل"  يعنييعني ،،99 مكررا الفقرةمكررا الفقرة ستعامل القوة اد ضد دولة ما ضييد   جانبجانب: هو ا دولة ما 

ستقال اأو سيييالمتها أو اسيييتقال ا  ىىسيادة دولة أخرسييييادة دولة أخر سالمتها أو ا سيال، أو بأا طريقه أخرالسييييال، أو بأا طريقه أخر  أو  تتعار  مع تتعار  مع   ىىال

شأن جريتة اجلنائية اجلنائية   متارس ادحكتةمتارس ادحكتةو و   ........ميثاق األمم  ادتحدةميثاق األمم  ادتحدة شأن جريتة اختصاصها ب االعدوان العدوان اختصاصها ب اوفق   وفق 

 ..و)ج(و)ج( )أ()أ( 99  للامدةللامدة
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ستقراء نص البند ومن خالل اسيييتقراء نص البند  سيام عبارة من ادادة الثامنة مكرر السييييام عبارة   22ومن خالل ا أو بأا طريقه أو بأا طريقه ))من ادادة الثامنة مكرر ال

سلحة الدمار ( يتبني أهنا جاءت عامة، ودا كانت أسيييلحة الدمار تتعار  مع ميثاق األمم  ادتحدةتتعار  مع ميثاق األمم  ادتحدة  ىىأخرأخر ( يتبني أهنا جاءت عامة، ودا كانت أ

سلم واألمن الدويل، مما يتعار  مع أحكام ومبادئ األمم ادتحدة، الشيييامل متثل هتديد للسيييلم واألمن الدويل، مما يتعار  مع أحكام ومبادئ األمم ادتحدة،  شامل متثل هتديد لل ال

شكل عدوانا وبالتايل فإن امتالك أو صييناعة أو ختزين أو تصييدير أسييلحة الدمار الشييامل يشييكل عدوانا  شامل ي سلحة الدمار ال صدير أ صناعة أو ختزين أو ت وبالتايل فإن امتالك أو 

بتفهوم التعري  الوارد بادادة الثامنة مكرر من نظام ادحكتة اجلنائية الدولية، غري أن هذا بتفهوم التعري  الوارد بادادة الثامنة مكرر من نظام ادحكتة اجلنائية الدولية، غري أن هذا 

األمر يصطدم بفكرة اإلهيرار بوجود حالة العدوان من هيبل ال  األمن وما يتثله من عائق، األمر يصطدم بفكرة اإلهيرار بوجود حالة العدوان من هيبل ال  األمن وما يتثله من عائق، 

سلحة النووية  ا حق الفيتو، وبالتايل ويكاد يكون منعدما، السييييام وأن الدول ادالكة ل سيييلحة النووية  ا حق الفيتو، وبالتايل  سيام وأن الدول ادالكة ل  ويكاد يكون منعدما، ال

ساسييي تحالة خروج هيرار بحالة العدوان دون رغبتها، وهو ما يكرس االنتقائية يف العالهيات تحالة خروج هيرار بحالة العدوان دون رغبتها، وهو ما يكرس االنتقائية يف العالهيات ا

 ..)االخرضا ن.، مرجع سابق ()االخرضا ن.، مرجع سابق (  الدوليةالدولية

 ثالثا: تكييف استخدام أسلحة الدمار الشامل كجريمة حرب:ثالثا: تكييف استخدام أسلحة الدمار الشامل كجريمة حرب:

صت التي نصييت وو  ،،رةرةووشد اجلرائم خطشييد اجلرائم خطأأجرائم احلرب من بني جرائم احلرب من بني   تعدتعد سة من ادادة اخلامسيية من   عليهاعليهاالتي ن ادادة اخلام

سال، كام األسييييال، كام روما روما نظام نظام  ية ظهورا، أأجرائم احلرب جرائم احلرب   تعدتعداأل لدول ية ظهورا، سيييبق اجلرائم ا لدول ستعان، )سيييتعان، سبق اجلرائم ا (

كل فعل عتدا يرتكبه أحد أطراف القوات كل فعل عتدا يرتكبه أحد أطراف القوات   ""ويتكن تعري  جريتة احلرب بأهناويتكن تعري  جريتة احلرب بأهنا  م (م (20002000

سلحة لطرف حمارب ادسيييلحة لطرف حمارب أو أحد أطراف القوات ادسيييلحة لطرف حمارب  سلحة لطرف حمارب أو أحد أطراف القوات اد أو أحد اددنيني أو أحد اددنيني اد

ساين الواجبة االحرتامانتهاكا لقاعدة من هيواعد القانون الدويل اإلنسيييياين الواجبة االحرتام . وهيد . وهيد ((20032003)عامر، )عامر،   انتهاكا لقاعدة من هيواعد القانون الدويل اإلن

سلوك وضيييع القانون الدويل اإلنسييياين هلة من القواعد التي تنظم سيييري األعامل احلربية وسيييلوك  سري األعامل احلربية و ساين هلة من القواعد التي تنظم  ضع القانون الدويل اإلن و

سلحة خالل ييد وحظر اسيييتخدام األسيييلحة خالل ادتحاربني، حيث تلتزم الدول بتراعاهتا، ويعترب تقادتحاربني، حيث تلتزم الدول بتراعاهتا، ويعترب تق ستخدام األ ييد وحظر ا

رضورية وادفرطة، لذا تعهدت النزاعات ادسيييلحة إجراء مهم من أجل بنب ادعاناة غري الرضيييورية وادفرطة، لذا تعهدت  سلحة إجراء مهم من أجل بنب ادعاناة غري ال النزاعات اد

ساليب القتال التي الدول يف الكثري من االتفاهييات الدولية عىل حظر اسيييتخدام وسيييائل وأسييياليب القتال التي  سائل وأ ستخدام و الدول يف الكثري من االتفاهييات الدولية عىل حظر ا

سبور  وإ سان بطر صابات وآالما ال مربر  ا، من إعالن  سبب بطبيعتها أ سبور  وإت سان بطر صابات وآالما ال مربر  ا، من إعالن  سبب بطبيعتها أ عالنات ولوائ  عالنات ولوائ  ت

سلحة التقليدية الهاا، وأكدت عىل كلك أيضييييا معاهدات حديثة كاالتفاهيية بشييييأن األسيييلحة التقليدية  شأن األ ضا معاهدات حديثة كاالتفاهيية ب الهاا، وأكدت عىل كلك أي

سال وبروتوكو ا الثاين واتفاهيية حظر األلغام األرضييية ادضييادة ل فراد، وكذا النظام األسييال  ضادة ل فراد، وكذا النظام األ ضية اد وبروتوكو ا الثاين واتفاهيية حظر األلغام األر

 ..((91199119)بنونة، )بنونة،   للتحكتة اجلنائية الدوليةللتحكتة اجلنائية الدولية

ستخدام األسلحة التقليدية، وتلزم وإكا كانت القووإكا كانت القو ستخدام األسلحة التقليدية، وتلزم اعد االتفاهيية والعرفية مظر رصاحة ا اعد االتفاهيية والعرفية مظر رصاحة ا

سبب يف معاناة ال مربر  ا، والتي تقل هيدرهتا الدول بعدم اللجوء إليها عىل اعتبار أهنا تتسيييبب يف معاناة ال مربر  ا، والتي تقل هيدرهتا  الدول بعدم اللجوء إليها عىل اعتبار أهنا تت
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شامل،التدمريية بكثري عن أسيييلحة الدمار الشيييامل، سلحة الدمار ال لذا فتن باب أوم حظر لذا فتن باب أوم حظر   (Schabas, 2013)  التدمريية بكثري عن أ

شد فتكا  وتدمريا . وما يرتتب عىل اسييتخدام أسييلحة الدمار الشييامل باعتبارها أكثر إيالما  وأشييد فتكا  وتدمريا . وما يرتتب عىل  شامل باعتبارها أكثر إيالما  وأ سلحة الدمار ال ستخدام أ ا

ستخدامها يتعار  مع اسييتخدامها من دمار وخراب يتتد دسيياحات شيياسييعة، لذا فإن اسييتخدامها يتعار  مع  سعة، لذا فإن ا شا ساحات  ستخدامها من دمار وخراب يتتد د ا

وجية جريتة وجية جريتة القانون الدويل اإلنساين، مما جيعل استخدام األسلحة النووية والكياموية والبيولالقانون الدويل اإلنساين، مما جيعل استخدام األسلحة النووية والكياموية والبيول

 حرب تستلزم حماكتة مرتكبيها ومعاهيبتهم عىل هذ  األفعال ادحظورة دوليا . حرب تستلزم حماكتة مرتكبيها ومعاهيبتهم عىل هذ  األفعال ادحظورة دوليا . 

سالح النووا أو غري  من وحتى يف ظل عدم وجود نص هيانوين رصي  يتعلق بحظر السييالح النووا أو غري  من        وحتى يف ظل عدم وجود نص هيانوين رصي  يتعلق بحظر ال

ستخدامه مع القواعد أسيييلحة الدمار الشيييامل وبريم اسيييتخدامه، إال أنه يكفي تعار  اسيييتخدامه مع القواعد  ستخدامه، إال أنه يكفي تعار  ا شامل وبريم ا سلحة الدمار ال أ

سهولية اجلنائية االتفاهيية والعرفية للقاناالتفاهيية والعرفية للقان ساين، طبقا دبدأ )مارتينيز( كي تقوم اد سهولية اجلنائية ون الدويل اإلن ساين، طبقا دبدأ )مارتينيز( كي تقوم اد ون الدويل اإلن

 درتكب هذا االستخدام غري ادرشوع، باعتبار  مرتكبا جلريتة حرب. درتكب هذا االستخدام غري ادرشوع، باعتبار  مرتكبا جلريتة حرب. 

شامل وبناء عىل ما سييبق يتكن القول أن جلوء الدول إم اسييتخدام أسييلحة الدمار الشييامل        سلحة الدمار ال ستخدام أ سبق يتكن القول أن جلوء الدول إم ا وبناء عىل ما 

ساين مما جيعيتعار  مع أحكام القانون الدويل اإلنسيييياين مما جيع ستلزم حماكتة ل منها جريتة حرب تسيييتلزم حماكتة يتعار  مع أحكام القانون الدويل اإلن ل منها جريتة حرب ت

ا نص مرتكبيها ومعاهيبتهم عىل أفعا م هذ  أمام ادحكتة اجلنائية الدولية، وكلك بتقتاييي نص  مرتكبيها ومعاهيبتهم عىل أفعا م هذ  أمام ادحكتة اجلنائية الدولية، وكلك بتقت

صة بتعاهيبة ارمي احلرب الذين ادادة الثامنة من النظام األسييال للتحكتة، باعتبارها خمتصيية بتعاهيبة ارمي احلرب الذين  سال للتحكتة، باعتبارها خمت ادادة الثامنة من النظام األ

ستخدام أسلحة الدمار ستخدام أسلحة الدمار ينتهكون حدود استخدام األسلحة زمن النزاع ادسل . ومن رم فإن اينتهكون حدود استخدام األسلحة زمن النزاع ادسل . ومن رم فإن ا

سانية  ضتن هذ  الطائفة من اجلرائم الدولية اخلطرة التي تهرر عيل احلياة اإلن شامل يدخل  سانية ال ضتن هذ  الطائفة من اجلرائم الدولية اخلطرة التي تهرر عيل احلياة اإلن شامل يدخل  ال

 ..)بومعزة، مرجع سابق()بومعزة، مرجع سابق(  والبيئة كلهاوالبيئة كلها

 رابعا: تكييف استخدام أسلحة الدمار الشامل كجرائم ضد اإلنسانيةرابعا: تكييف استخدام أسلحة الدمار الشامل كجرائم ضد اإلنسانية

صطل  اجلراترجع بداية اسيييتخدام مصيييطل  اجلرا ستخدام م ضد ئم ضيييد ترجع بداية ا سانيةاإلنسيييانيةئم  إم فرتة ما بعد احلرب العادية إم فرتة ما بعد احلرب العادية   اإلن

وهيد عد هذا التطور يف نظام وهيد عد هذا التطور يف نظام   ،،اإلنسانيةاإلنسانيةعىل اجلرائم التي ترتكب ضد القوانني عىل اجلرائم التي ترتكب ضد القوانني   األوم للداللةاألوم للداللة

ضد روما األسييال بإدخال صييور جديدة يف اجلرائم ضييد  صور جديدة يف اجلرائم  سال بإدخال  سانيةاإلنسييانيةروما األ لتطور القانون الدويل لتطور القانون الدويل   مثاالمثاال  اإلن

شكل تام من إطار عندما أخرجت هذ  اجلرائم بشيكل تام من إطار  شرتاجرائم احلرب، حيث كان يشيرتاعندما أخرجت هذ  اجلرائم ب لتحققها لتحققها   جرائم احلرب، حيث كان ي

سالمارتكااا أرناء احلرب أو تكون مرتبطة بجريتة من اجلرائم ضيييد السيييالم ضد ال   إم إطارها اجلديدإم إطارها اجلديد  ،،ارتكااا أرناء احلرب أو تكون مرتبطة بجريتة من اجلرائم 

وعامة وعامة . . )باسيل، يوس  مرجع()باسيل، يوس  مرجع(والذا ال يشرتا أن تكون مرتكبة أرناء احلربوالذا ال يشرتا أن تكون مرتكبة أرناء احلرب  ،،ادستقل ااادستقل اا

تتطلب وجود مشاركة والعلم اجوم واسع النطاق ومنهجي ضد تتطلب وجود مشاركة والعلم اجوم واسع النطاق ومنهجي ضد   اإلنسانيةاإلنسانيةفإن اجلرائم ضد فإن اجلرائم ضد 

 ..((20012001)حجازا، )حجازا،   اددنينياددنيني  السكانالسكان



 
 RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  371 
 

سابعة جاء يف ادادة السييابعة وو ضد أا فعل من األفعال ا تية يشييكل جريتة ضييد أن أن جاء يف ادادة ال شكل جريتة  سانيةاإلنسييانيةأا فعل من األفعال ا تية ي متي متي   اإلن

ضد أا اتوعه من  سع النطاق أو منهجي  ضد أا اتوعه من ارتكبت يف إطار هجوم وا سع النطاق أو منهجي  سكانارتكبت يف إطار هجوم وا سكانال اددنيني وعن اددنيني وعن   ال

سرتهياقاالسيييرتهياق  ––اإلبادةاإلبادة  ––القتل العتدالقتل العتد  --علم با جوم وهذ  اجلرائم هي:علم با جوم وهذ  اجلرائم هي: سكانالسيييكان  إبعادإبعاد  --اال أو أو   ال

  ––اجلنيساجلنيس  االستعباداالستعباد  --االغتصاباالغتصاب  ––التعذيبالتعذيب  ––احلرماناحلرمانالسجن أو السجن أو   --للسكانللسكانالنقل القرسا النقل القرسا 

رساالقرسيييا  احلتلاحلتل  --البغاءالبغاء  عىلعىل  اإلكرا اإلكرا  رساالقرسيييا  التعقيمالتعقيم  --الق ضطهاداضيييطهاد  --الق   أوأو  حمدودةحمدودة  اتوعهاتوعه  أاأا  ا

   ..م(م(20012001)البقريات، )البقريات،   ألسباب سياسية أو عرهيية أو دينيةألسباب سياسية أو عرهيية أو دينية  السكانالسكان  منمن  حمددحمدد  اتوعاتوع

فالقتل كصورة من صور اجلريتة ضد اإلنسانية يتكن أن يامرس عند امتالك واستعامل فالقتل كصورة من صور اجلريتة ضد اإلنسانية يتكن أن يامرس عند امتالك واستعامل         

أسلحة الدمار الشامل، عىل أساس أن اإلبادة مظهر يتكن أن يتضتنه مدلول هذ  اجلريتة، أسلحة الدمار الشامل، عىل أساس أن اإلبادة مظهر يتكن أن يتضتنه مدلول هذ  اجلريتة، 

ن أعامل الرتحيل واإلبعاد القرسا، هيد تكون بتناسبة تستيم ا بار أو اطالق ستوم أو ن أعامل الرتحيل واإلبعاد القرسا، هيد تكون بتناسبة تستيم ا بار أو اطالق ستوم أو كام أكام أ

سلحة الكيتيائية أو اجلررومية عىل مناطق زراعية أو تلويثها غازات عن طريق اسيييتعامل األسيييلحة الكيتيائية أو اجلررومية عىل مناطق زراعية أو تلويثها  ستعامل األ غازات عن طريق ا

بفعل الطاهية النووية غري السلتية، فيضطر السكان إم مغادرة مساكنهم ومزارعهم يف شكل بفعل الطاهية النووية غري السلتية، فيضطر السكان إم مغادرة مساكنهم ومزارعهم يف شكل 

 ..((  20992099)عفاف هال حمتد عيل:، )عفاف هال حمتد عيل:،   رحيل هيرسا وإجبارارحيل هيرسا وإجباراأعامل إبعاد وتأعامل إبعاد وت
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 املطلب الثاين

 دور املحكمة اجلنائية يف تفعيل احلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل

هيد  نة  ثام دادة ال ية من ا ثان ند )ب( من الفقرة ال با  فقهي يرى أن الب ناك ا هيد نظرا ألن ه نة  ثام دادة ال ية من ا ثان ند )ب( من الفقرة ال با  فقهي يرى أن الب ناك ا نظرا ألن ه

اختصال ادحكتة باستخدام أسلحة معينة أو هيذائ  أو مواد يشرتا أن اختصال ادحكتة باستخدام أسلحة معينة أو هيذائ  أو مواد يشرتا أن اشرتطت النعقاد اشرتطت النعقاد 

سال.تكون موضيييع حظر شيييامل وأن تدرج يف مرفق لنظام ادحكتة األسيييال. شامل وأن تدرج يف مرفق لنظام ادحكتة األ ضع حظر    (Leal, 2011)  تكون مو

شامل مثل ما ونظرا ألن السيييالح النووا هيد حظر انتشيييار  ومل حيظر اسيييتخدامه باحلظر الشيييامل مثل ما  ستخدامه باحلظر ال شار  ومل حيظر ا سالح النووا هيد حظر انت ونظرا ألن ال

لبيولوجية التي حظر استخدامها استخدام شامل وتدمري تلك األسلحة لبيولوجية التي حظر استخدامها استخدام شامل وتدمري تلك األسلحة حظت به األسلحة احظت به األسلحة ا

ية من حظر 91129112التي دخلت حيز النفاك يف عام التي دخلت حيز النفاك يف عام  به األسيييلحة الكيتيائ ما حظت  ية من حظر ، وكذا  سلحة الكيتيائ به األ ما حظت  ، وكذا 

ستخدامها وانتاجها وختزينها التي دخلت حيز النفاك عام بتوجب اتفاهيية حظر اسيييتخدامها وانتاجها وختزينها التي دخلت حيز النفاك عام  ، ، 91139113بتوجب اتفاهيية حظر ا

ستند بعض الدول عىل هذا الرأا باعتباومن رم تسييتند بعض الدول عىل هذا الرأا باعتبا ست طرفا يف هذ  االتفاهيية أو عدم رها ليسييت طرفا يف هذ  االتفاهيية أو عدم ومن رم ت رها لي

دخول هذ  ا لية أو تلك حيز النفاك، وبالتايل فادحكتة اجلنائية الدولية ال ختتص بالنظر يف دخول هذ  ا لية أو تلك حيز النفاك، وبالتايل فادحكتة اجلنائية الدولية ال ختتص بالنظر يف 

سلحة النوويةاجلرائم ادسيييتخدم فيها األسيييلحة النووية ستخدم فيها األ بارات (Kittichaisaree, 2001)  اجلرائم اد بارات . وكلك العت . وكلك العت

ضة سيييياسيييية متثلت يف ادعارضييية  سية متثلت يف ادعار سيام الواليات ادتحدة االمريكية التي الغربية الشيييديدة ال سييييام الواليات ادتحدة االمريكية التي سيا شديدة ال  الغربية ال

ضوعي للتحكتة اجلنائية الدولية، إك اسيييتهدفت من وراء كلك تضيييييق االختصيييال ادوضيييوعي للتحكتة اجلنائية الدولية، إك  صال ادو ضييق االخت ستهدفت من وراء كلك ت ا

سلحة عىل توفر علقت اختصييال ادحكتة بشييأن جرائم احلرب ادرتكبة باسييتعامل هذ  األسييلحة عىل توفر  ستعامل هذ  األ شأن جرائم احلرب ادرتكبة با صال ادحكتة ب علقت اخت

 . . ((20922092)فريزة، )فريزة،   أا التوصل إم احلظر الشامل  ا. أا التوصل إم احلظر الشامل  ا. 

وبتحليلنا لنص ادادة الثامنة يف فقرهتا الثانية )ب( نجد أنه وبالرغم من أن االنتهاكات وبتحليلنا لنص ادادة الثامنة يف فقرهتا الثانية )ب( نجد أنه وبالرغم من أن االنتهاكات             

سلحة النووية دادنصييول عليها يتكن إسييقاطها عىل األسييلحة النووية د سقاطها عىل األ صول عليها يتكن إ سبب فيه من آالم ال مربر  اا تتسييبب فيه من آالم ال مربر  اادن ، ، ا تت

سوآرارها العشييوائية والتي ختال  هيع األعراف والقوانني السيي شوائية والتي ختال  هيع األعراف والقوانني ال سلحة. ائدة زمن النزاعات ادسييلحة. وآرارها الع ائدة زمن النزاعات اد

سلحة الدمار إال أننا نرى أن الدول النووية سيييعت إم عدم النص رصاحة، عىل اعتبار أسيييلحة الدمار  سعت إم عدم النص رصاحة، عىل اعتبار أ إال أننا نرى أن الدول النووية 

سال للتحكتة الشييامل بصييفه عامة واألسييلحة النووية بصييفة خاصيية ضييتن النظام األسييال للتحكتة  ضتن النظام األ صة  صفة خا سلحة النووية ب صفه عامة واأل شامل ب ال

رشابرشيييا  ""اجلنائية الدولية ، فعبارة اجلنائية الدولية ، فعبارة  سلحةاألسيييلحة هذ هذ  تكونتكون أنأن ب ساليب واألسييياليب   وادوادوادواد  والقذائ والقذائ   األ واأل

  يتفقيتفق  تعديلتعديل  طريقطريق  عنعن، ، األسالاألسال  النظامالنظام   ذا ذا  مرفقمرفق  يفيف  تدرجتدرج  وأنوأن، ، شاملشامل  حظرحظر  موضعموضع  احلربيةاحلربية

لة  كاتكات  واألحكامواألحكام صلةالصييي دادتني  يفيف  ؛؛  الواردةالواردة  ال دادتنيا بارة923923وو  929929  ا بأن ادقصيييود بع بارة.. توحي  صود بع بأن ادق   "".. توحي 

األسلحة النووية، والتي ال يوجد نص اتفاهيي ينص عىل احلظر الشامل األسلحة النووية، والتي ال يوجد نص اتفاهيي ينص عىل احلظر الشامل   ""موضع حظر شاملموضع حظر شامل
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سلحة الكيتيائية رج يف مرفق  ذا النظام األسيييال؛ فادقصيييود اا األسيييلحة الكيتيائية أن تدأن تد  "" ا، أما عبارة  ا، أما عبارة  صود اا األ سال؛ فادق رج يف مرفق  ذا النظام األ

صلة، والبيولوجية والتي بالرغم من احلظر الشيييامل  ا بتوجب االتفاهييات الدولية كات الصيييلة،  شامل  ا بتوجب االتفاهييات الدولية كات ال والبيولوجية والتي بالرغم من احلظر ال

 إال أنه مل يرد النص عليها رصاحة يف النظام األسال للتحكتة اجلنائية الدولية.إال أنه مل يرد النص عليها رصاحة يف النظام األسال للتحكتة اجلنائية الدولية.

لسابق إم تكيي  استخدام أسلحة الدمار الشامل لسابق إم تكيي  استخدام أسلحة الدمار الشامل وبعد أن خلصنا من خالل ادطلب اوبعد أن خلصنا من خالل ادطلب ا          

شار كجريتة دولية وأنه بالرغم من أن األفعال ادنطوية عىل خرق لاللتزام الدويل بتنع انتشييييار  كجريتة دولية وأنه بالرغم من أن األفعال ادنطوية عىل خرق لاللتزام الدويل بتنع انت

سال للتحكتة أسيييلحة الدمار الشيييامل تتوافق مع األفعال ادجرمة بتقتاييي النظام األسيييال للتحكتة  ا النظام األ شامل تتوافق مع األفعال ادجرمة بتقت سلحة الدمار ال أ

سواء كجرائم حرب أو جرائم إبادة هاعية أو جراجلنائية سييواء كجرائم حرب أو جرائم إبادة هاعية أو جر سانية، إال أن النظام ائم ضييد اإلنسييانية، إال أن النظام اجلنائية  ضد اإلن ائم 

األسال للتحكتة اجلنائية مل يتضتن نص رصي  بتجريم استخدام أسلحة الدمار الشامل األسال للتحكتة اجلنائية مل يتضتن نص رصي  بتجريم استخدام أسلحة الدمار الشامل 

شامل، يتثل إنكارا مما يتثل هيصييورا شييديدا، فلجوء الدول إم اسييتخدام أسييلحة الدمار الشييامل، يتثل إنكارا  سلحة الدمار ال ستخدام أ شديدا، فلجوء الدول إم ا صورا  مما يتثل هي

رارها التدمري ية والقيم االخالهيية، فقد أصيييبحت آ رارها التدمريجلتيع االعتبارات اإلنسييييان صبحت آ ية والقيم االخالهيية، فقد أ سان ية ادروعة ية ادروعة جلتيع االعتبارات اإلن

ستخدام معلومة وواضيحة، ولذا فإن امتداد اختصيال ادحكتة اجلنائية الدولية إم اعتبار اسيتخدام  صال ادحكتة اجلنائية الدولية إم اعتبار ا ضحة، ولذا فإن امتداد اخت معلومة ووا

صها بإجراء حماكامت ومقيقات أسيييلحة الدمار الشيييامل كجريتة هيائتة بذاهتا، واختصييياصيييها بإجراء حماكامت ومقيقات  صا شامل كجريتة هيائتة بذاهتا، واخت سلحة الدمار ال أ

شامل، واحليلولة  سلحة الدمار ال ستخدام أ شامل، واحليلولة موضوعية حمايدة يف مواجهة إنتاج أو ختزين أو ا سلحة الدمار ال ستخدام أ موضوعية حمايدة يف مواجهة إنتاج أو ختزين أو ا

كرار األفعال اخلطرية ادجرمة دوليا الناهة عنها، ومعاهيبة األشخال الطبيعيني الذين كرار األفعال اخلطرية ادجرمة دوليا الناهة عنها، ومعاهيبة األشخال الطبيعيني الذين دون تدون ت

متت هذ  األفعال عىل أيدهم، يتثل كلك خطوة مهتة لتفعيل مبادئ القانون الدويل اإلنساين متت هذ  األفعال عىل أيدهم، يتثل كلك خطوة مهتة لتفعيل مبادئ القانون الدويل اإلنساين 

سلم واألمن الدوليني، وهناك مقرتحات هيدمت من بعض ، وإهيرار للعدالة وحفاظا عيل السيييلم واألمن الدوليني، وهناك مقرتحات هيدمت من بعض  ، وإهيرار للعدالة وحفاظا عيل ال

سلحة الدمار لنظام األسييال للتحكتة اجلنائية وإضييافة بريم اسييتخدام أسييلحة الدمار الدول لتعديل االدول لتعديل ا ستخدام أ ضافة بريم ا سال للتحكتة اجلنائية وإ لنظام األ

ستتر الشييامل خالل مهمتر ادراجعة السييابق لالتفاهيية إال أهنا مل تكلل بالنجاح، ونرجو أن يسييتتر  سابق لالتفاهيية إال أهنا مل تكلل بالنجاح، ونرجو أن ي شامل خالل مهمتر ادراجعة ال ال

ظام ادحكتة األسييييال خالل مهمتر ادراجعة  عديالت إم ن هذ  الت لدويل لتترير  سال خالل مهمتر ادراجعة الزخم ا ظام ادحكتة األ عديالت إم ن هذ  الت لدويل لتترير  الزخم ا

 يىل.يىل.القادم. وهو ما سنوضحه فيام القادم. وهو ما سنوضحه فيام 

سال للتحكتة اجلنائية اسيييتخدام األسيييلحة النووية كجريتة دولية ونظام روما األسييييال للتحكتة اجلنائية  سلحة النووية كجريتة دولية ونظام روما األ ستخدام األ ا

 الدولية الدولية 

سب للنظام ينبغي اإلشيييادة بادكسييييك جلهودها الوحيدة الرامية إم إجراء تعديل مناسيييب للنظام  سيك جلهودها الوحيدة الرامية إم إجراء تعديل منا شادة بادك ينبغي اإل

األسال الذا جيرم بشكل ال لب  فيه استخدام األسلحة النووية. وعالوة عىل كلك ، فإن األسال الذا جيرم بشكل ال لب  فيه استخدام األسلحة النووية. وعالوة عىل كلك ، فإن 

سانية، وهي اجلرائم اجلرائم ضيييد اإلنسيييانية، وهي اجلرائم ووعية وجرائم احلرب و جريتة العدوان عية وجرائم احلرب و جريتة العدوان اإلبادة اجلاماإلبادة اجلام ضد اإلن اجلرائم 
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سيطة مثل البنادق األسيييياسيييية يف النظام األسييييال. يتكن تنفيذ هذ  اجلرائم بأدوات بسييييطة مثل البنادق  سال. يتكن تنفيذ هذ  اجلرائم بأدوات ب سية يف النظام األ سا األ

والسواطري، أو بأجهزة متطورة مثل القنابل الذرية أو غاز السارين. وباختصار، فإن القانون والسواطري، أو بأجهزة متطورة مثل القنابل الذرية أو غاز السارين. وباختصار، فإن القانون 

صاجلنائي احلايل ال يلتزم الصييي سلحة النووية. تت الكامل بشيييأن األسيييلحة النووية. اجلنائي احلايل ال يلتزم ال شأن األ هناك العديد من الطرق هناك العديد من الطرق ففتت الكامل ب

ستخدامها. ما نحتاجه هو التي يتكن من خال ا للتدعي العام صيييياغة هيضيييية يف حال اسيييتخدامها. ما نحتاجه هو  ضية يف حال ا صياغة هي التي يتكن من خال ا للتدعي العام 

لة  ية للجرائم كات الصييي نارص اجلوهر صلة فحص دهييق للع ية للجرائم كات ال نارص اجلوهر صال يف التي تهدا إم االختصييييال يف   ووفحص دهييق للع التي تهدا إم االخت

ضحية بالنتائج اإلجرامية ية والضيييحية بالنتائج اإلجرامية ادحكتة اجلنائية الدولية. جيب أن يدرك هيادة الدول ادعتدادحكتة اجلنائية الدولية. جيب أن يدرك هيادة الدول ادعتد ية وال

 ادحتتلة.ادحتتلة.

سلحة  بنيبني  وكتيوكتي  نوعينوعي  فرقفرق  وهناكوهناك سلحةاأل سلحة  وهيعوهيع  النوويةالنووية  األ سلحةاأل   الال  كلك،كلك،  ومعومع. . التقليديةالتقليدية  األ

  األسلحةاألسلحة  عىلعىل  تنطبقتنطبق  الال  ادسل ادسل   للنزاعللنزاع  الراسخةالراسخة  والقواعدوالقواعد  ادبادئادبادئ  أنأن  هذاهذا  منمن  االستنتاجاالستنتاج  يتكنيتكن

ستنتاجاالسييتنتاج  هذاهذا  مثلمثل  إنإن. . النوويةالنووية شىيتامشييى  الال  اال سايناإلنسيياين  الطابعالطابع  معمع  يتام   القانونيةالقانونية  للتبادئللتبادئ  اجلوهرااجلوهرا  اإلن

سل ادسيييل   النزاعالنزاع  هيانونهيانون  تتخللتتخلل  التيالتي  ادعنيةادعنية شكالأشيييكال  هيعهيع  عىلعىل  وينطبقوينطبق  برمتهبرمته  اد   هيعهيع  وعىلوعىل  احلرباحلرب  أ

  للتصديقللتصديق  مصاحبمصاحب  تفسرياتفسريا  إعالنإعالن  ويفويف  ..ادستقبلادستقبل  منمن  واحلارضواحلارض  ادا ادا   مثلمثل  األسلحة،األسلحة،  أنواعأنواع

  حكومةحكومة  تالحظتالحظ"": : وأضافتوأضافت  البيان،البيان،  هذاهذا  إمإم  االنتبا االنتبا   نيوزيلندانيوزيلندا  لفتتلفتت  األسال،األسال،  روماروما  نظامنظام  عىلعىل

ندا ندانيوزيل قانون  أنأن  كذلككذلك  نيوزيل قانونال سايناإلنسيييياين  ال لدويل  اإلن لدويلا ثل  ينطبقينطبق  ا ثلباد لدول  عىلعىل  باد لدولا عة  ادعتديةادعتدية  ا دداف ددافعةوا   وا

ا  تعتلتعتل  الدولةالدولة  كانتكانت  إكاإكا  ماما  عىلعىل  يعتتديعتتد  الال. . معنيمعني  سياقسياق  يفيف  وتطبيقهوتطبيقه ادفاع   ..الال  أمأم  النف النف   عنعن  دفاع 

للتحكتة اجلنائية للتحكتة اجلنائية   ويتكن تلخيص االنتقادات ادوجهة للوضع الراهن لنظام روما ادنشأويتكن تلخيص االنتقادات ادوجهة للوضع الراهن لنظام روما ادنشأ

 --الدولية عيل النحو التايل:الدولية عيل النحو التايل:

ستخداماسيييتخدام  إنإن سلحةاألسيييلحة  ا صالاختصيييال  ضتنضيييتن  يقعيقع  والبيولوجيةوالبيولوجية  الكيامويةالكياموية  األ   اجلنائيةاجلنائية  ادحكتةادحكتة  اخت

  الال   ا ا  رصي رصي   حلظرحلظر  ادستترادستتر  اإلغفالاإلغفال  فإنفإن  وبالتايلوبالتايل  األسال،األسال،  روماروما  نظامنظام  يفيف  حمددحمدد  هوهو  كامكام  الدوليةالدولية

ا  يعديعد اصحيح  ضحة  أحكامأحكام  وجودوجود  فعدمفعدم. . صحيح  ضحةوا ستخدام  مظرمظر  وا ستخداما   والبيولوجيةوالبيولوجية  الكيامويةالكياموية  األسلحةاألسلحة  ا

حاليا ال حاليا ال   األسالاألسال  روماروما  فنظامفنظام. . حاستةحاستة  أايةأاية  لهله  اجلرائماجلرائم  تعري تعري   أنأن  حيثحيث. . كبريةكبرية  مشكلةمشكلة  يعتربيعترب

  تعري تعري   أايةأاية  عىلعىل  الدوليةالدولية  اجلنائيةاجلنائية  ادحكتةادحكتة  شددتشددت  وهيدوهيد  ..البيولوجيةالبيولوجية  األسلحةاألسلحة  استخداماستخدام  جيرمجيرم

ضوحبوضيييوح  اجلرائماجلرائم غامضيييية  األحكاماألحكام  ألنألن  بو ضةال غام  International)  صعوبات. صيييعوبات.   ختلقختلق  أنأن  يتكنيتكن  ال

Commission of Jurists, 1998) . . 
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صل  يتميتم  لكيلكي  بوضوحبوضوح  اجلرائماجلرائم  مديدمديد  جيبجيب صلالف شكل  فيهافيها  الف شكلب ضاء حيتاج ايل نص   فعال؛فعال؛  ب ضاء حيتاج ايل نص فالق فالق

صول يف  ض  للن سة ادهام ادوكلة اليه بنجاح . فالغتو  الوا ض  ورصي  دامر صول يف هيانوين وا ض  للن سة ادهام ادوكلة اليه بنجاح . فالغتو  الوا ض  ورصي  دامر هيانوين وا

سلحة نظام روما وادتعلقة باألسيييلحة  ية هيد يهدا إم االفالت من العقابنظام روما وادتعلقة باأل ية هيد يهدا إم االفالت من العقابالكيتيائ  ,Glasius) الكيتيائ

صولاخلصيييول  وجهوجه  عىلعىل  ادهمادهم  ومنومن                                  ..(2009   يفيف  احلرباحلرب  بجرائمبجرائم  اجلزء اخلالاجلزء اخلال  يكونيكون  أنأن  اخل

سالاألسييييال  روماروما  نظامنظام   تقديمتقديم  يتكنيتكن  متي ترتكب اجلرائم، ومتىمتي ترتكب اجلرائم، ومتى  حيددحيدد  كلككلك  ألنألن  فيه،فيه،  لب لب   الال  األ

ضاياالقضيايا شكلبشيكل  اجلريتةاجلريتة  معاملمعامل  مديدمديد  يتميتم  ململ  فإكافإكا. . الق ض واضي   ب   إمإم  الغتو الغتو   يهدا كلكيهدا كلك  أنأن  يتكنيتكن  ،،  وا

 ..هيضائيةهيضائية  تناهيضاتتناهيضات

دادة  غتو غتو   إنإن دادةا هيد    11  ا ما  ظام رو هيدمن ن ما  ظام رو عل  خلقخلق  من ن علبالف ا  بالف اغتوضيييي  ض  ا  غتو اكبري  حة  عىلعىل  كبري  حةاألسيييل سل   األ

سامةالسييامة  أوأو  اخلانقةاخلانقة  الغازاتالغازات""  إنإن. . البيولوجيةالبيولوجية سوائلالسييوائل  وهيعوهيع  الغازاتالغازات  منمن  غريهاغريها  أوأو  ال   أوأو  ادامرلةادامرلة  ال

ية  الفقرةالفقرة  يفيف  الواردةالواردة  ""األجهزةاألجهزة  أوأو  ادوادادواد يةالفرع   جني جني   بروتوكولبروتوكول  منمن  مأخوكةمأخوكة( ( 9191( )( )بب))  22  الفرع

سلحةاألسيييلحة  أنأن  يعنييعني  اإلغفالاإلغفال  هذاهذا  أنأن  ويرى البعضويرى البعض  ،،91299129  لعاملعام ستليسيييت  البيولوجيةالبيولوجية  األ مدرجه مدرجه   لي

ضتن  البيولوجيةالبيولوجية  األسلحةاألسلحة  أنأن  آخرونآخرون  ويفرت ويفرت . . 9  بنظام رومابنظام روما ضتنمدرجة وكلك ألهنا    مصطل مصطل   مدرجة وكلك ألهنا 

سلحةاألسييلحة ستتةادسييتتة  األ سلحة سييلحةلل  ""األولاألول  احلظراحلظر""  وهووهو  اد  سواءسييواء  حدحد  عىلعىل  والبيولوجيةوالبيولوجية  الكيتيائيةالكيتيائية   

(Parties, 2002).. 

سالاألسيييال  روماروما  نظامنظام  صياغةصيييياغة  كانتكانت   ومعومع. . كاملكامل  نحونحو  عىلعىل  تنفيذهاتنفيذها  يتميتم  وملومل  صعبةصيييعبة  مهتةمهتة  األ

شلالفشييل  فإنفإن  كلك،كلك، ستخداماسييتخدام  حظرحظر  يفيف  الف سلحةاألسييلحة  ا ضوحبوضييوح  الكيتيائيةالكيتيائية  األ   معاجلتهمعاجلته  جيبجيب  عيبعيب  هوهو  بو

ضتني نص رصي   ُيعرتف   وكلكوكلك  ..ا نا ن ضتني نص رصي   ُيعرتف بت ستخدام  بأنبأن  بت ستخداما   البيولوجيةالبيولوجية  أوأو  الكيتيائيةالكيتيائية  األسلحةاألسلحة  ا

 ..األسالاألسال  روماروما  نظامنظام  حيظرهاحيظرها  أنأن  ينبغيينبغي  الدويلالدويل  للقلقللقلق  مثريةمثرية  خطريةخطرية  جريتةجريتة  ادسل ادسل   الااعالااع  يفيف

  وضوحا  وضوحا    أكثرأكثر  بطريقةبطريقة  الكيتيائيةالكيتيائية  األسلحةاألسلحة  استخداماستخدام  إدراجإدراج  استيعاباستيعاب  روماروما  مهمترمهمتر  يستطعيستطع  ململ

سبببسيييبب سمحيسيييم  ململ  الذاالذا  اجلدلاجلدل  ب سلحةاألسيييلحة  حولحول  حي ستخداماسيييتخدام  حظرحظر  إلغاءإلغاء  حيث أدىحيث أدى  . . النوويةالنووية  األ   ا

  وحيثوحيث. . والكيتيائيةوالكيتيائية  البيولوجيةالبيولوجية  األسلحةاألسلحة  استخداماستخدام  عىلعىل  احلظراحلظر  معارضةمعارضة  إمإم  النوويةالنووية  األسلحةاألسلحة

  ادسودةادسودة  عىلعىل  القائتونالقائتون  اختاراختار  للتهمتر،للتهمتر،  ادخصصادخصص  الوهيتالوهيت  يفيف  ادشكلةادشكلة  حلحل  ادتكنادتكن  منمن  يكنيكن  ململ  أنهأنه

سلحةلكل االسيييلحة  ككرككر  أاأا  حذفحذف  كلككلك  منمن  بدال  بدال   . . الثالرة)النووية، والبيولوجية، والكيتيائية(الثالرة)النووية، والبيولوجية، والكيتيائية(  لكل اال

ستخداماسيييتخدام  أنأن  يفيف  شكشيييك  يوجديوجد  الال  كلك،كلك،  ومعومع سلحةاألسيييلحة  ا   بطريقةبطريقة  يعامليعامل  والبيولوجيةوالبيولوجية  الكيتيائيةالكيتيائية  األ
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  الال  النوواالنووا  االنتشاراالنتشار  حظرحظر  فتعاهدةفتعاهدة  النووية؛النووية؛  األسلحةاألسلحة  عن استخدامعن استخدام  الدويلالدويل  القانونالقانون  يفيف  خمتلفةخمتلفة

  التيالتي  الكيتيائية،الكيتيائية،  األسلحةاألسلحة  واتفاهييةواتفاهيية  البيولوجيةالبيولوجية  األسلحةاألسلحة  اتفاهييةاتفاهيية  عك عك   عىلعىل  االستخدام،االستخدام،  مظرمظر

 ..كلككلك  تفعلتفعل

صعوبةالصيييعوبة  متثلمتثل سيةالرئيسيييية  ال   روماروما  نظامنظام  منمن  929929  ادادةادادة  بتوجببتوجب  أنهأنه  يفيف  يف تعديل نظام روما،يف تعديل نظام روما،  الرئي

شتل  الدوليةالدولية  اجلنائيةاجلنائية  ادحكتةادحكتة  اختصالاختصال  نطاقنطاق  لتوسيعلتوسيع  مقرتحمقرتح  تعديلتعديل  أاأا  فإنفإن    األسال،األسال، شتللي   لي

  ومنومن. . األطرافاألطراف  الدولالدول  رلثيرلثي  عنعن  يقليقل  الال  توافقا  توافقا    يتطلبيتطلب  سوفسوف  99  ادادةادادة  بتوجببتوجب  إضافيةإضافية  جرائمجرائم

صلتصييل  الال  وهيدوهيد  ،،  بعيدبعيد  حدحد  إمإم  ومعقدةومعقدة  طويلةطويلة  األطرافاألطراف  ادتعددةادتعددة  الطبيعةالطبيعة  هذ هذ   تكونتكون  أنأن  ادحتتلادحتتل   ت

شارالنتشييار  حقيقي احقيقي ا  بريام  بريام    ختلقختلق  أنأن  شأهناشييأهنا  منمن  نتيجةنتيجة  إمإم  أبدا  أبدا   سلحةاألسييلحة  النت   كلك،كلك،  عىلعىل  عالوةعالوة. . النوويةالنووية  األ

  تواجهتواجه  لنلن  وبالتايلوبالتايل  بالتعديل،بالتعديل،  ملزمةملزمة  تكونتكون  لنلن  التعديلالتعديل  هيبولهيبول  عدمعدم  ختتارختتار  طرفطرف  دولةدولة  أاأا  فإنفإن

سهوليةادسييهولية شارانتشييار  عنعن  اجلنائيةاجلنائية  اد سلحةاألسييلحة  انت   هذاهذا  مثلمثل. . الدوليةالدولية  اجلنائيةاجلنائية  ادحكتةادحكتة  إطارإطار  يفيف  النوويةالنووية  األ

شلالفشييييل صولاحلصيييول  يفيف  الف ضعافإضيييعاف  الواهيعالواهيع  يفيف  يتكنيتكن  األطرافاألطراف  الدولالدول  هيعهيع  منمن  كاملكامل  إهاعإهاع  عىلعىل  احل   إ

سيالالسييييال  ادوهي ادوهي  سهوليةمسيييهولية  تتحتلتتحتل  األطرافاألطراف  الدولالدول  بعضبعض  ألنألن  الدوليةالدولية  اجلنائيةاجلنائية  للتحكتةللتحكتة  ال   م

سالاألسيييال  روماروما  نظامنظام  بتوجببتوجب  أكربأكرب   غريغري  األطرافاألطراف  متعددةمتعددة  ادعاهدةادعاهدة  جيعلجيعل  ممامما  غريها،غريها،  منمن  أكثرأكثر  األ

سا  أسيييياسييييا    متوازنةمتوازنة سا لدول  تكونتكون  أنأن  ادرج ادرج   منمن  كلك،كلك،  عىلعىل  عالوةعالوة. . أ لدولا صعبيصيييعب  التيالتي  األطرافاألطراف  ا   ي

  أنأن  ادرج ادرج   منمن  التيالتي  األطرافاألطراف  الدولالدول  هيهي  النوويةالنووية  األسلحةاألسلحة  انتشارانتشار  بريمبريم  تعديلتعديل  عىلعىل  تصديقهاتصديقها

  التعديلالتعديل  هذاهذا  مثلمثل  ضدضد  للتصويت للتصويت   األسالاألسال  احلافزاحلافز  إنإن  حيثحيث  األسال،األسال،  النظامالنظام  هذاهذا  مثلمثل  تنتهكتنتهك

لةالييدوليية  أنأن  هوهو لدو غبيرغييب  الطرفالطرف  ا فاظاحلفيياظ  يفيف  ير تههيييدرتييه  عىلعىل  احل حةأسييييلحيية  تطويرتطوير  عىلعىل  هيدر سل ية. نووييية.   أ  نوو

(A.MCDADE, 2012).. 
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 اخلامتةاخلامتة

سلحة النووية أو الكيتيائية أو تعد أسيييلحة الدمار الشييييامل، سيييواء تعلقت باألسيييلحة النووية أو الكيتيائية أو            سواء تعلقت باأل شامل،  سلحة الدمار ال تعد أ

يا التي تشيييغل كل ا يئات الدولية، ويعد  شغل كل ا يئات الدولية، ويعد البيولوجية من الناحية العادية من أهم القضييييا يا التي ت ضا البيولوجية من الناحية العادية من أهم الق

شامل االعرتاف بقيام ادسييهولية الدولية اددنية واجلنائية يف حال اسييتخدام أسييلحة الدمار الشييامل  سلحة الدمار ال ستخدام أ سهولية الدولية اددنية واجلنائية يف حال ا االعرتاف بقيام اد

 طريق ادواجهة الدولية دخاطر أسلحة الدمار الشامل.طريق ادواجهة الدولية دخاطر أسلحة الدمار الشامل.خطوة فعالة يف خطوة فعالة يف 

ضايا ادتعلقة وكان دحكتة العدل الدولية كجهاز هيضييائي دويل دورا سييلبيا يف معظم القضييايا ادتعلقة  سلبيا يف معظم الق ضائي دويل دورا  وكان دحكتة العدل الدولية كجهاز هي

ضايا التي رفعت باألسييلحة النووية، من حيث األحكام الصييادرة عنها ، مثل فصييلها يف القضييايا التي رفعت  صلها يف الق صادرة عنها ، مثل ف سلحة النووية، من حيث األحكام ال باأل

أو من خالل رأها االستشارا يف مسألة أو من خالل رأها االستشارا يف مسألة ضد فرنسا عن تفجرياهتا النووية يف ادحيع ا ادا، ضد فرنسا عن تفجرياهتا النووية يف ادحيع ا ادا، 

ستخدام األسلحة النووية، حيث واتتها الفرصة إلصدار  ستخدام أو التهديد با ستخدام األسلحة النووية، حيث واتتها الفرصة إلصدار مرشوعية ا ستخدام أو التهديد با مرشوعية ا

هيرار فاصل بشأن مرشوعية األسلحة النووية، استنادا إم كثري من األسانيد القانونية ، لكنه هيرار فاصل بشأن مرشوعية األسلحة النووية، استنادا إم كثري من األسانيد القانونية ، لكنه 

صادر عنها إال أنه مل حيقق األمل بالرغم من أاية احلكم الصييييادر عنها إال أنه مل حيقق األمل  شود من ادحكتة. وهو ما ادنشيييود من ادحكتة. وهو ما بالرغم من أاية احلكم ال ادن

 أفردنا له ادبحث األول من هذ  الدراسة.أفردنا له ادبحث األول من هذ  الدراسة.

ضائية ادنوطة بتعاهيبة مرتكبي اجلرائم  ضائية ادنوطة بتعاهيبة مرتكبي اجلرائم يف حني تعد ادحكتة اجلنائية الدولية هي اجلهة الق يف حني تعد ادحكتة اجلنائية الدولية هي اجلهة الق

شامل، وبالرغم من خلو النظام األسال للتحكتة من  سلحة الدمار ال ستخدام أ شامل، وبالرغم من خلو النظام األسال للتحكتة من الدولية با سلحة الدمار ال ستخدام أ الدولية با

ستخدام  ستخدام عبارات رصحية برم ا شامل ، بالرغم من انطباق الغالبية العظتي عبارات رصحية برم ا سلحة الدمار ال شامل ، بالرغم من انطباق الغالبية العظتي أ سلحة الدمار ال أ

سلحة الدمار من اجلرائم ادنصييول عليها بداخل ادحكتة مع ا رار الناهة عن اسييتخدام أسييلحة الدمار  ستخدام أ صول عليها بداخل ادحكتة مع ا رار الناهة عن ا من اجلرائم ادن

صة الزالت مواتية أمام ادجتتع الدويل إلجراء تعديل عىل نظام روما الشيييامل، إال أن الفرصييية الزالت مواتية أمام ادجتتع الدويل إلجراء تعديل عىل نظام روما  شامل، إال أن الفر ال

سلحة الاألسييال ليتضييتن بريم اسييتخدام أسييلحة ال ستخدام أ ضتن بريم ا سال ليت شامل، طبقا للتواد دمار الشييامل، طبقا للتواد األ من من   923923، ، 929929دمار ال

النظام األسال والذا كان هيريبا خالل مهمتر ادراجعة األخري، من خالل ادقرتحات ادقدمة النظام األسال والذا كان هيريبا خالل مهمتر ادراجعة األخري، من خالل ادقرتحات ادقدمة 

سائل أخرى تم اهيرارها، إال أن هذ  من بعض الدول، والتي مل تكلل بالنجاح دصيييلحة مسييييائل أخرى تم اهيرارها، إال أن هذ   صلحة م من بعض الدول، والتي مل تكلل بالنجاح د

 ادقرتحات الزالت هيائتة وهيابلة لإلهيرار.ادقرتحات الزالت هيائتة وهيابلة لإلهيرار.
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 والتوصياتوالتوصياتاالستنتاجات االستنتاجات 

 أوال : االستنتاجات:أوال : االستنتاجات:

صول ن االنتهاكات ادنصيول إإ سقاطها عىل سيقاطها عىل إإسال يتكن سيال يتكن من نظام روما األمن نظام روما األ  11ادادة ادادة   عليها يفعليها يفن االنتهاكات ادن

سلحة النوويةاألسيييلحة النووية سبب فيه من دا تتسيييبب فيه من   ،،األ شوائية التي ختال  هيع العشيييوائية التي ختال  هيع   وآرارهاوآرارهاالم ال مربر  ا، الم ال مربر  ا، آآدا تت الع

 عراف والقوانني السائدة زمن النزاعات ادسلحة.عراف والقوانني السائدة زمن النزاعات ادسلحة.األاأل

الدويل هيد استقر عىل بريم استخدام أسلحة الدمار الشامل يف العتليات الدويل هيد استقر عىل بريم استخدام أسلحة الدمار الشامل يف العتليات   كا كان  العرفكا كان  العرفإإ

سلم، ن علة هذا التجريم تتوافر حتي يف وهيت السيييلم، أأ  ىىاحلربية واعتربها جريتة حرب، فإننا نراحلربية واعتربها جريتة حرب، فإننا نر ن علة هذا التجريم تتوافر حتي يف وهيت ال

سلم ووهيت احلرب معا، والتعامل معها نه ينبغي مد نطاق التجريم ليشييتل وهيت السييلم ووهيت احلرب معا، والتعامل معها أأبتعني بتعني  شتل وهيت ال نه ينبغي مد نطاق التجريم لي

 . . ةةنسانية بصفة عامنسانية بصفة عامكجريتة ضد اإلكجريتة ضد اإل

سلحة الدمار كا كان ال يوجد نص رصي  بالتجريم العام إلنتاج وتصييينيع وختزين أسيييلحة الدمار إإ صنيع وختزين أ كا كان ال يوجد نص رصي  بالتجريم العام إلنتاج وت

ن ن أألزام الدول بلزام الدول بإإمني البرشية، ومني البرشية، وااالدويل نحو منع وحظر االستخدام لتالدويل نحو منع وحظر االستخدام لت  االبا االبا ن ن أأال ال إإالشامل، الشامل، 

رشيعية وتنفيذية وغريها لتفعيل مبدتتخذ ما يلزم من تدابري ترشيييعية وتنفيذية وغريها لتفعيل مبد احلظر وادنع،  بام يف كلك من احلظر وادنع،  بام يف كلك من   أأتتخذ ما يلزم من تدابري ت

هذ  األالتجريالتجري بدأ، والتي جيب ردع  لداخيل ل فعال ادنطوية عىل خرق  ذا اد بدأ، والتي جيب ردع هذ  األم ا لداخيل ل فعال ادنطوية عىل خرق  ذا اد فعال من فعال من م ا

ما ال يتحقق     ..هيبل ادجتتع الدويلهيبل ادجتتع الدويل ما ال يتحقق وهو  بالتجريم الدويل  ا إإوهو  بالتجريم الدويل  ا ال  جل جل أأالدويل من الدويل من   والتعاونوالتعاونال 

 ..من يف ادجتتع البرشامن يف ادجتتع البرشاوهو ما يتفق مع حفظ النظام العام واألوهو ما يتفق مع حفظ النظام العام واأل  ،،ادنع وادكافحة وادواجهةادنع وادكافحة وادواجهة

صعوالصيييعو  متثلمتثل سةالرئيسيييية  بةبةال   أاأا  فإنفإن  منه،منه،  929929  ادادةادادة  بتوجببتوجب  أنهأنه  يف تعديل نظام روما، يفيف تعديل نظام روما، يف  الرئي

سيعلتوسييييع  مقرتحمقرتح  تعديلتعديل صالاختصيييال  نطاقنطاق  لتو شتلليشيييتل  الدوليةالدولية  اجلنائيةاجلنائية  ادحكتةادحكتة  اخت ضافيةإضيييافية  جرائمجرائم  لي   إ

  أاأا  باإلضافة إم إنباإلضافة إم إن. . األطرافاألطراف  الدولالدول  رلثيرلثي  عنعن  يقليقل  الال  توافقا  توافقا    يتطلبيتطلب  سوفسوف  99  ادادةادادة  بتوجببتوجب

سهولية  تواجهتواجه  لنلن  وبالتايلوبالتايل  ،،  بالتعديلبالتعديل  ملزمةملزمة  تكونتكون  لنلن  التعديلالتعديل  هيبولهيبول  عدمعدم  ختتارختتار  طرفطرف  دولةدولة سهوليةاد   اد

  تكونتكون  أنأن  ادرج ادرج   ومنومن. . الدوليةالدولية  اجلنائيةاجلنائية  ادحكتةادحكتة  إطارإطار  يفيف  النوويةالنووية  األسلحةاألسلحة  انتشارانتشار  عنعن  اجلنائيةاجلنائية

  الدولالدول  هيهي  النوويةالنووية  األسلحةاألسلحة  انتشارانتشار  بريمبريم  تعديلتعديل  عىلعىل  تصديقهاتصديقها  يصعبيصعب  التيالتي  األطرافاألطراف  الدولالدول

سال،األسيييال،  النظامالنظام  هذاهذا  مثلمثل  تنتهكتنتهك  أنأن  ادرج ادرج   منمن  التيالتي  األطرافاألطراف سالاألسيييال  احلافزاحلافز  إنإن  حيثحيث  األ   األ

صويتللتصيييويت   يفيف  هيدرهتاهيدرهتا  عىلعىل  احلفاظاحلفاظ  يفيف  ترغبترغب  الطرفالطرف  الدولةالدولة  أنأن  هوهو  التعديلالتعديل  هذاهذا  مثلمثل  ضدضييييد  للت

 النووية.النووية.  أسلحتهاأسلحتها  تطويرتطوير
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 ثانيا :التوصياتثانيا :التوصيات

ضائي دويل خيتص بتجريم امتالك وإنتاج أتضييي  لنا احلاجة ادلحة إم وجود جهاز هيضيييائي دويل خيتص بتجريم امتالك وإنتاج            ض  لنا احلاجة ادلحة إم وجود جهاز هي أت

 وختزين واستخدام أسلحة الدمار الشامل ولذلك نويص:وختزين واستخدام أسلحة الدمار الشامل ولذلك نويص:

ضةادفروضيية  العقوباتالعقوبات  تهررتهرر  جيب أنجيب أن  --99 صولاحلصييول  حياولونحياولون  الذينالذين  األفراداألفراد  عىلعىل  مباأا  مباأا    تأرريا  تأرريا    ادفرو   احل

  احلصولاحلصول  إمإم  السعيالسعي  منمن  القرارالقرار  انعيانعيصص  إعاهيةإعاهية  أجلأجل  تطويرها، وكلك منتطويرها، وكلك من  أوأو  نوويةنووية  أسلحةأسلحة  عىلعىل

سلحةاألسييلحة  عىلعىل شامليةالشيياملية  كورياكوريا  مدامدا  حيث يظهرحيث يظهر  النووية،النووية،  األ سل التسييل   معمع  جنبجنب  إمإم  جنباجنبا  وإيرانوإيران  ال   الت

ستانلباكسيييتان  النوواالنووا شاراالنتشيييار  عدمعدم  نظامنظام  وأنوأن  وإرسائيل،وإرسائيل،  وا ندوا ند  لباك ، واللجوء إم ، واللجوء إم   احلايلاحلايل  النوواالنووا  االنت

  األسلحةاألسلحة  عىلعىل  احلصولاحلصول  أوأو  تطويرتطوير  الدولالدول  ماولماول  عندماعندما  األمناألمن  ال ال   خاللخالل  عقوبات منعقوبات من  فر فر 

ستتراراالسيييتترار  منمن  البلدانالبلدان  هذ هذ   لردعلردع  يكفييكفي  الال  النووية،النووية، شاروانتشييييار  تطويرتطوير  يفيف  اال سلحةاألسيييلحة  وانت   النوويةالنووية  األ

 ..الصلةالصلة  كاتكات  والتكنولوجياتوالتكنولوجيات

شارانتشيييار  بريمبريم  يوفريوفر  أنأن  جيبجيب  --22 سلحةاألسيييلحة  انت رضورا،الرضيييورا،  الردعالردع  النوويةالنووية  األ   للقادةللقادة  فقعفقع  لي لي   ال

ا  ولكنولكن  وأفراد النظام احلاكم،وأفراد النظام احلاكم،  الوطنينيالوطنيني اأيضييي  ض  سنيوادهندسيييني  للعلامءللعلامء  أي سيونأسييياسييييون  همهم  الذينالذين  وادهند سا   يفيف  أ

 ..النوويةالنووية  األسلحةاألسلحة  تكنولوجياتكنولوجيا  تطويرتطوير
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بد اللطي . ) محد حمتد ع بد اللطي . )أ  محد حمتد ع ها 20922092أ  ظام هتا ون ية ، نشييييأ لدول ية ا نائ تة اجل ها (. ، ادحك ظام هتا ون شأ ية ، ن لدول ية ا نائ تة اجل (. ، ادحك

 االسال. القاهرة: ، ا يئة اداية العامة للكتاب.االسال. القاهرة: ، ا يئة اداية العامة للكتاب.

ستعان. )بطرس فرج اهلل سيييتعان. ) ضد م (. اجلرائم ضيييد 20002000بطرس فرج اهلل  سانية، إبادة األجناس وجرائم اإلنسيييانية، إبادة األجناس وجرائم م (. اجلرائم  اإلن
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 ادحكتة اجلنائية الدولية رسالة ماجستري. اجلزائر: كلية احلقوق جامعة تيزا وزو.ادحكتة اجلنائية الدولية رسالة ماجستري. اجلزائر: كلية احلقوق جامعة تيزا وزو.

سامي د . سيييامي  سعيد. )، عبد احلليم سيييعيد. )، د .  صات (. ادحكتة اجلنائية الدولية، االختصييياصيييات 20012001عبد احلليم  صا (. ادحكتة اجلنائية الدولية، االخت

 وادبادئ العامة. القاهرة: دار النهضة العربية.وادبادئ العامة. القاهرة: دار النهضة العربية.

. )بال تاريخ(. ادحكتة اجلنائية الدولية، االختصاصات . )بال تاريخ(. ادحكتة اجلنائية الدولية، االختصاصات --..11د . سامي عبد احلليم سعيد، د . سامي عبد احلليم سعيد، 

 وادبادئ العامة، مرجع سابق.وادبادئ العامة، مرجع سابق.

سيوين،. )د . حمتود أي  بسييييوين،. ) ها (. ادحك(. ادحك20092009د . حمتود أي  ب ظام هتا ون ية ،نشييييأ لدول ية ا نائ ها تة اجل ظام هتا ون شأ ية ،ن لدول ية ا نائ تة اجل

 .ل . القاهرة ،: مطابع روز اليوس  اجلديدة..ل . القاهرة ،: مطابع روز اليوس  اجلديدة.99االسال، ، االسال، ، 

(. ادحكتة اجلنائية الدولية ومنع انتشار أسلحة الدمار (. ادحكتة اجلنائية الدولية ومنع انتشار أسلحة الدمار 91119111د/ ابراهيم حمتد العناين. )د/ ابراهيم حمتد العناين. )

.(. ما .: مركز دراسات .(. ما .: مركز دراسات 993993ندوة اخليار النووا يف الرشق األوسع ي. )صفحة ندوة اخليار النووا يف الرشق األوسع ي. )صفحة   --الشاملالشامل

 ة العربية ومركز دراسات ادستقبل جامعة اسيوا.ة العربية ومركز دراسات ادستقبل جامعة اسيوا.الوحدالوحد

عامر. ) لدين  عامر. )د/ صيييالح ا لدين  صالح ا ية 20032003د/  نائ تة اجل ية (. تطور مفهوم جرائم احلرب يف ادحك نائ تة اجل (. تطور مفهوم جرائم احلرب يف ادحك

 الدولية. القاهرة: اللجنة الدولية للصليب األمحر.الدولية. القاهرة: اللجنة الدولية للصليب األمحر.

سئولية الدول غري األطراف يف ادعاهدات ادنظتة (. مسيييئولية الدول غري األطراف يف ادعاهدات ادنظتة 20992099د/ عفاف هال حمتد. )د/ عفاف هال حمتد. ) (. م

 . القاهرة: كلية احلقوق جامعة عني شت .. القاهرة: كلية احلقوق جامعة عني شت .911911نووية رسالة دكتورا . نووية رسالة دكتورا . الستخدام الطاهية الالستخدام الطاهية ال

ستخدام الطاهية النووية )ادجلد (. القانون الدويل واسيييتخدام الطاهية النووية )ادجلد 91199119د/ حمتود خريا بنونة. )د/ حمتود خريا بنونة. ) (. القانون الدويل وا

 (. القاهرة: ا يئة العامة للكتاب.(. القاهرة: ا يئة العامة للكتاب.99طبعة طبعة 

نات. ): دار  نات. ): دار د/ نجيب بن عتر عوي ية   20922092د/ نجيب بن عتر عوي لذر هية ا طا لدويل النووا وال قانون ا ية (. ال لذر هية ا طا لدويل النووا وال قانون ا (. ال

 (. اليازورا العلتية.(. اليازورا العلتية.99جلدات ا جلدات ا )اد)اد
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 عقود الايجار التمويلي وأثرها على قرارات التمويل املصرفي
 في املصارف إلاسالمية السعودية

 

 د. عائدة عثامن عبد اهلل باللأ.م.

 السعودية- جامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن

 امللخصامللخص

لدراسةةةةة ات ال عر  عو عاود ا اار ال  ويث هأ رها عو ارارات ال  وي  هدفت هدفت  سة ات ال عر  عو عاود ا اار ال  ويث هأ رها عو ارارات ال  وي  ا لدرا ا

رص  الراجلا بامل   ة العرب ة املرصةةةا باملفةةةار  السةةةعودية من هجظة نمر مولرا مرصةةة  الراجلا بامل   ة العرب ة  سعودية من هجظة نمر مولرا م فار  ال رصا بامل امل

السعودية هاس خدم املنظج الوصرا ال ل  ث هبناًء ع  ه تم تف  م اس بانة ال رتهن ة هزعت السعودية هاس خدم املنظج الوصرا ال ل  ث هبناًء ع  ه تم تف  م اس بانة ال رتهن ة هزعت 

هل لا ق اهدا  البلث هل لا ق اهدا  البلث ، ، فار  ا سالم ة )مرص  الراجلا(فار  ا سالم ة )مرص  الراجلا(عو املدراء هاملولرني ا املعو املدراء هاملولرني ا امل

 تم اخ بار الررهض ال ال ة:تم اخ بار الررهض ال ال ة:

فائ ة ل ل    حعم عاود ا اار ال  ويث عو ارارات ال  وي  يوجد تأ ري َذا داللة احفةةةائ ة ل ل    حعم عاود ا اار ال  ويث عو ارارات ال  وي    -- يوجد تأ ري َذا داللة اح

 ا املفار  السعودية. ا املفار  السعودية. 

فائ ة ل عدد اف را  املرتبعة بعاود ا اار ال  ويثيوجد أ ر َذا داللة احفةةةةائ ة ل عدد اف را  املرتبعة بعاود ا اار ال  ويث  --  ا ارارات  ا ارارات يوجد أ ر َذا داللة اح

 ال  وي  ا املفار  السعودية.ال  وي  ا املفار  السعودية.

بً نت ن ائج الدراسة أن اه امم املفار  بوضع آل ة ل لديد حعم عاود االاار ال  وي  ة بً نت ن ائج الدراسة أن اه امم املفار  بوضع آل ة ل لديد حعم عاود االاار ال  وي  ة 

يع س م ابعة ا دارة ل   وي  امل نوح ل ع الء، هأن هجود ساف متويث حمدد لعاود االاار يع س م ابعة ا دارة ل   وي  امل نوح ل ع الء، هأن هجود ساف متويث حمدد لعاود االاار 

هحتديد فرتة عاود االاار ال  وي  ة يساعد هحتديد فرتة عاود االاار ال  وي  ة يساعد ال  وي  ة يوفر مؤرشات الختاذ ارارات ال  وي ، ال  وي  ة يوفر مؤرشات الختاذ ارارات ال  وي ، 

املنشأة عو اختاذ الارارات ال  وي  ة بفورة س   ة. كام تادم الدراسة جم وعة من ال وص ات املنشأة عو اختاذ الارارات ال  وي  ة بفورة س   ة. كام تادم الدراسة جم وعة من ال وص ات 

 من اج  تعزيز ع   ات ال أجري ال  ويث كوجه من أهجه االس ثامر ا املفار  السعودية.من اج  تعزيز ع   ات ال أجري ال  ويث كوجه من أهجه االس ثامر ا املفار  السعودية.

سة الا عالاة ب لاهر املؤمتر من ح ث حمورهان الدراسةةةةة الا عالاة ب لاهر املؤمتر من ح ث حمور سبةامللاسةةةبة  ––الع وم االج امع ة الع وم االج امع ة   هان الدرا   امللا

 ..املرصف ةاملرصف ة  املال ةاملال ة  هالع ومهالع وم

رصااملرصةةةا  ال  وي ال  وي   اراراتارارات  ––ال اجري ال  ويث ال اجري ال  ويث   الكلامت املفتاحية:الكلامت املفتاحية: فار املفةةةةار   امل سالم ة،ا سةةةالم ة،  امل   ا 

 ..السعوديةالسعودية
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 :متهيدمتهيد

شخال الاانون ل لو أهل ه يع رب عاد االاار من العاود املظ ة هافكثر تداهالً بني أشةةةخال الاانون ل لو أهل ه  يع رب عاد االاار من العاود املظ ة هافكثر تداهالً بني أ

صة فال رشةةةيعات أ  ة خاصةةةةة ف رشيعات أ  ة خا س أجر بالنمر إت تعور هازدهار نه ي ع ق إما ب ل  ع   املسةةة أجر بالنمر إت تعور هازدهار ال  نه ي ع ق إما ب ل  ع   امل

س ناال هكال ا من افمور ال ا ال افنشةةعة ال عارية هافرف ة  ا زاد االابال ع  ه أه ب ل  سةة ناال هكال ا من افمور ال ا ال  شعة ال عارية هافرف ة  ا زاد االابال ع  ه أه ب ل   افن

س ءناء عنظا هه ا ما اع  الاانون امل ع ق با اار من الاوانني ال ا ي ثر رجو  ي  ن االسةةة ءناء عنظا هه ا ما اع  الاانون امل ع ق با اار من الاوانني ال ا ي ثر رجو   ي  ن اال

ناس إل ه ا معامالهتم هاع  ناس إل ه ا معامالهتم هاع ال عددًا   ال يا  مام امللاكم من أكثر الاضةةةةا نازعات االاار أ عددًا م يا  ضا مام امللاكم من أكثر الا نازعات االاار أ م

فادية هاالج امع ة هح ى  س ة هاالا  س ا سة ل  ءريات ال شارًا فا اار يع رب املرآة العاك فادية هاالج امع ة هح ى هان  س ة هاالا  س ا سة ل  ءريات ال شارًا فا اار يع رب املرآة العاك هان 

س أجرين فنه افخالا ة ال ا حتدث ا املع  ع هال ا جتسةةدال الرصةةاعات بني املؤجرين هاملسةة أجرين فنه  رصاعات بني املؤجرين هامل سدال ال افخالا ة ال ا حتدث ا املع  ع هال ا جت

رص افارمن املاومات العام ة ا العرصةة افار هها العباة ال ا ياوم ع  ظا رصخ البناء االج امعا هها العباة ال ا ياوم ع  ظا رصخ البناء االج امعا   من املاومات العام ة ا الع

 هاالا فادي.هاالا فادي.

ح ث هاكب ال عور اه امم م زايد ا جمال الدراسات امللاسب ة ا حماهلة  رساء جم وعة ح ث هاكب ال عور اه امم م زايد ا جمال الدراسات امللاسب ة ا حماهلة  رساء جم وعة 

عا ة  بة عن عاود ا اار، بل ث ت لاق االتسةةةةاا ا امل لاسةةة عايري ال ا حت م امل عا ة من امل ساا ا امل سبة عن عاود ا اار، بل ث ت لاق االت لا عايري ال ا حت م امل من امل

سعالت هدفاتر املؤجرين امللاسةةةب ة ا سةةةعالت هدفاتر املؤجرين  سب ة ا  ض ن ا اس ن  عة افعامل، هاملسةةة أجرين، هتضةةة ن ا اس ن  عة افعامل، امللا س أجرين، هت هامل

 هاالففاح عن املركز املايل بام ي رق هاملبادئ امللاسب ة امل عار  ع  ظا.هاالففاح عن املركز املايل بام ي رق هاملبادئ امللاسب ة امل عار  ع  ظا.

 مشكلة البحث:مشكلة البحث:

س  رة ا تشةةةظد اف اة االا فةةةادية ا امل   ة العرب ة السةةةعودية تن  ة معردة هزيادة مسةةة  رة ا  سعودية تن  ة معردة هزيادة م فادية ا امل   ة العرب ة ال شظد اف اة االا  ت

االا فاد الاوما، هرغم ذلو تواجه ه ال االا فاد الاوما، هرغم ذلو تواجه ه ال املرشهعات ا ن اج ة افمر ال ي يعود بالنرع عو املرشهعات ا ن اج ة افمر ال ي يعود بالنرع عو 

شا ظا، هربام تؤدي إت تعثر املرشةةهعات بعا املشةةاك  هالفةةعوبات ال ا حتد من فاع  ة نشةةا ظا، هربام تؤدي إت تعثر  فعوبات ال ا حتد من فاع  ة ن شاك  هال رشهعات بعا امل امل

بعضظا هتوارظا هتأيت ع   ة ال  وي  ا صدارة ه ال الفعوبات ال ا تواجه ه ال املرشهعات بعضظا هتوارظا هتأيت ع   ة ال  وي  ا صدارة ه ال الفعوبات ال ا تواجه ه ال املرشهعات 

ة ا الوفاء ب  ع بات ة ا الوفاء ب  ع بات خاصة إذا كانت صءرية أه م وسعة افعم ن  عة لضعف ادرهتا ال ات خاصة إذا كانت صءرية أه م وسعة افعم ن  عة لضعف ادرهتا ال ات 

 ال  وي .ال  وي .

 هتش    مش  ة البلث ا ك ر ة ا جابة عو ال ساؤالت ال ال ة:هتش    مش  ة البلث ا ك ر ة ا جابة عو ال ساؤالت ال ال ة:

 ه  تؤ ر حعم عاود االاار ال  ويث عو ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية؟ه  تؤ ر حعم عاود االاار ال  ويث عو ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية؟

ه  هناك أ ر ل عدد اف را  املرتبعة بعاود االاار ال  ويث ا ارارات ال  وي  ا املفار  ه  هناك أ ر ل عدد اف را  املرتبعة بعاود االاار ال  ويث ا ارارات ال  وي  ا املفار  

 السعودية؟ السعودية؟ 
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 أمهية البحث:أمهية البحث:

شاريع ت  ن أ  ة البلث ا ما حتااه من مزايا لعرا العاد فظو هسةةة  ة ت عأ إل ظا املشةةةاريع  س  ة ت عأ إل ظا امل ت  ن أ  ة البلث ا ما حتااه من مزايا لعرا العاد فظو ه

ظ ز مفنعه ظ ز مفنعه ل عوير معداهتا هإحالل معدات جديدة من أج ظا، فالشخص عندما يرغب ب عل عوير معداهتا هإحالل معدات جديدة من أج ظا، فالشخص عندما يرغب ب ع

سب   ل  وي  اففول عو ه ال املعدات،  سب   ل  وي  اففول عو ه ال املعدات، اه رشك ه ب عدات أه ت نولوج ا م ادمة ير ر ا  اه رشك ه ب عدات أه ت نولوج ا م ادمة ير ر ا 

رشه  بام يرتتب عو ذلو من جت  د  زء كبري من فإما أن ي عأ إت االا عا  من رأسةةةامل املرشةةةه  بام يرتتب عو ذلو من جت  د  زء كبري من  سامل امل فإما أن ي عأ إت االا عا  من رأ

رشه  هاد ي عأ إت االارتاض من جظات أخر  رأسةةةامله هحت  ه لن ائج نعاح هفشةةة  املرشةةةه  هاد ي عأ إت االارتاض من جظات أخر   ش  امل سامله هحت  ه لن ائج نعاح هف رأ

ضه هال ا اد ت ع ب ضةةةامنات كثرية اد تع ق ع   املرشةةةه  با ضةةةافة إت تعريضةةةه خارج ة خارج ة  ضافة إت تعري رشه  با  ضامنات كثرية اد تع ق ع   امل هال ا اد ت ع ب 

 ملخا ر السداد ها فالس ا حال فش  املرشه .ملخا ر السداد ها فالس ا حال فش  املرشه .

 أهداف البحث:أهداف البحث:

 هيد  ه ا البلث ات تس  ط الضوء عو النااط ال ال ة: هيد  ه ا البلث ات تس  ط الضوء عو النااط ال ال ة: 

 ب ان مرظوم هأ  ة هخفائص هأنوا  عاود ا اار.ب ان مرظوم هأ  ة هخفائص هأنوا  عاود ا اار. .1

 أ  ة عاد االاار ال  ويث.أ  ة عاد االاار ال  ويث. .2

 إ ر عاود االاار ال  وي  ة عو ارارات ال  وي  باملفار  السعودية.إ ر عاود االاار ال  وي  ة عو ارارات ال  وي  باملفار  السعودية.حت    حت     .3

 فرضيات البحث:فرضيات البحث:

 متث ت فرض ات البلث ا اآليت:متث ت فرض ات البلث ا اآليت:

تأ ري َذا داللة احفةةةةائ ة ل ل    حعم عاود ا اار ال  ويث عو ارارات  .1 فائ ة ل ل    حعم عاود ا اار ال  ويث عو ارارات يوجد  تأ ري َذا داللة اح يوجد 

 ال  وي  ا املفار . ال  وي  ا املفار . 

عة بعاو .2 عدد اف را  املرتب عة بعاويوجد أ ر َذا داللة احفةةةةائ ة ل  عدد اف را  املرتب فائ ة ل  د ا اار ال  ويث ا د ا اار ال  ويث ا يوجد أ ر َذا داللة اح

 ارارات ال  وي  ا املفار .ارارات ال  وي  ا املفار .

 منهجية البحث:منهجية البحث:

 يع  د الباحث عو املناهج الع   ة ال ال ة: يع  د الباحث عو املناهج الع   ة ال ال ة: 

باسةةة عراض الدراسةةةةات السةةةةاباة حول ه ا املنهج التارخيياملنهج التارخيي ساباة حول ه ا : همن خالله ياوم الباحث  سات ال س عراض الدرا : همن خالله ياوم الباحث با

 املوضو .املوضو .

 : هذلو ل لديد أبعاد املش  ة.: هذلو ل لديد أبعاد املش  ة.املنهج االستنباطياملنهج االستنباطي
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 و الخ بار فرض ات الدراسة.و الخ بار فرض ات الدراسة.: هذل: هذلاملنهج االستقرائياملنهج االستقرائي

 : همن خالله تاوم الباحثات بعرض إجراءات الدراسة امل دان ة.: همن خالله تاوم الباحثات بعرض إجراءات الدراسة امل دان ة.املنهج الوصفي التحلييلاملنهج الوصفي التحلييل

 تنظيم الدراسة :تنظيم الدراسة :

س م البلث ات أربعة حماهل امللور افهل ا  ار العام ل بلث هامللور الثاإل ا  ار تم تاسةةة م البلث ات أربعة حماهل امللور افهل ا  ار العام ل بلث هامللور الثاإل ا  ار  تم تا

امل دان ة، هامللور الرابع منااشة الن ائج امل دان ة، هامللور الرابع منااشة الن ائج النمري هالدراسات الساباة، امللور الثالث الدراسة النمري هالدراسات الساباة، امللور الثالث الدراسة 

 هال وص ات.هال وص ات.

 الدراسات السابقة:الدراسات السابقة:

م( ، هيد  البلث ل س  ط الضوء عو افح ام م( ، هيد  البلث ل س  ط الضوء عو افح ام 51025102دراسة محادي، م ثاا  الب عبد )دراسة محادي، م ثاا  الب عبد )

الاانون ة اخلاصة بالرتايض هها ل عابق االااب مع الابول هالثاإل الشرتاط ال  ابة هالنرش، الاانون ة اخلاصة بالرتايض هها ل عابق االااب مع الابول هالثاإل الشرتاط ال  ابة هالنرش، 

ون ة اخلاصة باملل  من ناح ة افصول املال ة املؤجرة هافجرة ون ة اخلاصة باملل  من ناح ة افصول املال ة املؤجرة هافجرة هيوضح البلث االح ام الاانهيوضح البلث االح ام الاان

رشكة ال أجري ال  ويث هاملدة، هيوضةةح االح ام الاانون ة اخلاصةةة باآل ار مث  االل زامات برشةةكة ال أجري ال  ويث  صة باآل ار مث  االل زامات ب ضح االح ام الاانون ة اخلا هاملدة، هيو

فت ن ائج البلث إت ان ي   ع عاد ال أجري ال  ويث ب ات ة هاالل زامات املسةةة ر د. هخلفةةةةت ن ائج البلث إت ان ي   ع عاد ال أجري ال  ويث ب ات ة  س ر د. هخل هاالل زامات امل

 االً عن افنم ة الاانون ة امل ونة له، بل ث يعد عادًا  االً عن افنم ة الاانون ة امل ونة له، بل ث يعد عادًا هخفوص ة مع نة جتع  منه عادًا مسهخفوص ة مع نة جتع  منه عادًا مس

مس ى اائاًم ب اته له أح امه هاواعدال اخلاصة به هال ا ينررد هبا عن غريال من العاود ل ش   مس ى اائاًم ب اته له أح امه هاواعدال اخلاصة به هال ا ينررد هبا عن غريال من العاود ل ش   

صة هيعد عاد ال أجري ال  ويث همن الناح ة الاانون ة من العاود نمامًا م   زًا ذا  ب عة خاصةةةة هيعد عاد ال أجري ال  ويث همن الناح ة الاانون ة من العاود  نمامًا م   زًا ذا  ب عة خا

ناح ة الوااع ة يعد من العاود  ال  ة اف را ، هذلو ل دخ  ناح ة الوااع ة يعد من العاود  ال  ة اف را ، هذلو ل دخ   نائ ة اف را  إال انه همن ال نائ ة اف را  إال انه همن ال

رشيعات املاارنة اد شةةةخفةةةةًا  الثًا ا تنر  ال ههو البائع املااهل، ال سةةة ام هأن اغ ب ال رشةةةيعات املاارنة اد  س ام هأن اغ ب ال  فًا  الثًا ا تنر  ال ههو البائع املااهل، ال  شخ

صول املال ة املؤجرة حم  العاد من اب  رشكة ال أجري ال  ويث اشةةةرت ت سةةةبق رشاء لملصةةةول املال ة املؤجرة حم  العاد من اب  رشكة ال أجري ال  ويث  سبق رشاء لمل شرت ت  ا

 ..""هالبائع أه املااهلهالبائع أه املااهلاملؤجر هاملس أجر املؤجر هاملس أجر ""هب لو فأ را  العاد هم هب لو فأ را  العاد هم 

م( ، هتد  ه ال الدراسة، ل واو  عو املعا ة امللاسب ة م( ، هتد  ه ال الدراسة، ل واو  عو املعا ة امللاسب ة 51025102دراسة سب ا، إسامع   )دراسة سب ا، إسامع   )

لإلاار ال  ويث من هجظة نمر املس أجر، هه ا هفاًا ل نمام امللاسبا املايل همع ار امللاسبة لإلاار ال  ويث من هجظة نمر املس أجر، هه ا هفاًا ل نمام امللاسبا املايل همع ار امللاسبة 

ع  د عو تء  ب ع  د عو تء  ب (. هخلفت ن ائج البلث إت ان النمام امللاسبا املايل ي(. هخلفت ن ائج البلث إت ان النمام امللاسبا املايل ي1212ا سالما رام )ا سالما رام )

فن ف تع  د عو جوهر الع   ة ا وهر االا فةةةادي عو ا انب الاانوإل اذ ان ع   ة ال فةةةن ف تع  د عو جوهر الع   ة  فادي عو ا انب الاانوإل اذ ان ع   ة ال  ا وهر االا 

هل س عو ش  ظا الاانوإل هه ا عو أساس مد  نا  هحتوي  مج ع املخا ر هاملنافع امل ع اة هل س عو ش  ظا الاانوإل هه ا عو أساس مد  نا  هحتوي  مج ع املخا ر هاملنافع امل ع اة 

سبا املايل اع  دبامل   ة إت املسةةة أجر هعاود االاار ل عاارات حسةةةةب النمام امللاسةةةبا املايل اع  د سب النمام امللا س أجر هعاود االاار ل عاارات ح ا ا   بامل   ة إت امل
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تفن ف عاد االاار ال  ويث لملرض بناء عو نا  م   ة افص  املؤجر إت املس أجر، ح ث تفن ف عاد االاار ال  ويث لملرض بناء عو نا  م   ة افص  املؤجر إت املس أجر، ح ث 

فن ف عاد االاار كعاد ااار متوي ، ها حالة ا حالة ما إذا توفر ه ا املع ار فاط ي م تفةةةن ف عاد االاار كعاد ااار متوي ، ها حالة  ا حالة ما إذا توفر ه ا املع ار فاط ي م ت

سبة ا سالم ة مل ي عرا لعاود ااا س ط أما مع ار امللا سبة ا سالم ة مل ي عرا لعاود اااالع س فاد االاار هو عاد ااار ب س ط أما مع ار امللا ر ر الع س فاد االاار هو عاد ااار ب

 افرايض. افرايض. 

ض ، فده  حم د )دراسةةة  الراضةة ، فده  حم د ) سة  الرا سة إت معرفة الدهر ال ي تاوم م( ، هدفت الدراسةةة إت معرفة الدهر ال ي تاوم 51025102درا م( ، هدفت الدرا

سة اخلفائص  سب ة ا الاعا  املرصا ا اختاذ الارارات ال  وي  ة، هدرا سة اخلفائص به املع ومات امللا سب ة ا الاعا  املرصا ا اختاذ الارارات ال  وي  ة، هدرا به املع ومات امللا

  هامل ع بات ال ا اب مراعاهتا ا املع ومات امللاسب ة هالمره  هامل ءريات املل عة بع   ةهامل ع بات ال ا اب مراعاهتا ا املع ومات امللاسب ة هالمره  هامل ءريات املل عة بع   ة

ختاذ الارارات ال  وي  ة، هتوضةةة ح العالاة بني جودة املع ومات امللاسةةةب ة هالمره   سب ة هالمره  ا ض ح العالاة بني جودة املع ومات امللا ختاذ الارارات ال  وي  ة، هتو ا

راءة  لث إت ك ختاذ الارارات ال  وي  ة. هخلفةةةةت ن ائج الب عة بع   ة ا راءة هامل ءريات املل  لث إت ك فت ن ائج الب ختاذ الارارات ال  وي  ة. هخل عة بع   ة ا هامل ءريات املل 

فاحبة الختاذ ارارات ال  وي ، توفر املع ومات املع ومات امللاسةةةب ة تا   من العنارص املفةةةاحبة الختاذ ارارات ال  وي ، توفر املع ومات  سب ة تا   من العنارص امل املع ومات امللا

ساعداملالئ ة تسةةةةاعد سب ة تؤ ر عو ارارات م خ ي ا اختاذ الارارات جودة املع ومات امللاسةةةب ة تؤ ر عو ارارات م خ ي   املالئ ة ت ا اختاذ الارارات جودة املع ومات امللا

سب ة تن ج الارارات هال زام املنشةة ت ال ام  ب  ع بات ا ففةةاح عن مج ع املع ومات امللاسةةب ة تن ج  فاح عن مج ع املع ومات امللا ش ت ال ام  ب  ع بات ا ف الارارات هال زام املن

صنع الارار، تعب ق عنه مفةةةداا ة همو وا ة هيزيد من ادرة املسةةة ث ر أه م خ  الارار عو صةةةنع الارار، تعب ق  س ث ر أه م خ  الارار عو  فداا ة همو وا ة هيزيد من ادرة امل عنه م

سب ة يؤدي إتاملعايري امللاسةةب ة يؤدي إت سب ة،  ا ر ع   ة حتا ق اخلفةةائص النوع ة ل  ع ومات امللاسةةب ة،  ا ر ع   ة   املعايري امللا فائص النوع ة ل  ع ومات امللا حتا ق اخل

 اختاذ ارارات ال  وي  تزداد بعدم توفر اخلفائص النوع ة باملع ومات امللاسب ة.اختاذ ارارات ال  وي  تزداد بعدم توفر اخلفائص النوع ة باملع ومات امللاسب ة.

سة موسى، الع ب حامد ادريس ) سة موسى، الع ب حامد ادريس )درا سة ات النااط ال ا ت ع ق 51025102درا سة ات النااط ال ا ت ع ق م( ، هدفت الدرا م( ، هدفت الدرا

بة ا الا اس هاالففةةةةاح امللاسةةةبا  سبا ب عب ق معايري امللاسةةة فاح امللا سبة ا الا اس هاالف عن عاود االاار ال  ويث  . عن عاود االاار ال  ويث  . ب عب ق معايري امللا

هدا   لدهل ة ا حتا ق اف بة ا لاسةةة عايري امل تأ ري تعب ق م لث إت  هدا  هخلفةةةةت ن ائج الب لدهل ة ا حتا ق اف بة ا س لا عايري امل تأ ري تعب ق م لث إت  فت ن ائج الب هخل

سات ال ا ت ع ق بعاود االاار ال  ويث هيرتتب عو عدم االل زام ب عب ق معايري هالسةةة اسةةةةات ال ا ت ع ق بعاود االاار ال  ويث هيرتتب عو عدم االل زام ب عب ق معايري  س ا هال

هاب اتبا  هاب اتبا  امللاسبة الدهل ة عدم ال لسني هال عوير املس  ر ل لا ق اففاح حماسبا س  م امللاسبة الدهل ة عدم ال لسني هال عوير املس  ر ل لا ق اففاح حماسبا س  م 

فاح عن عاود ا جراءات السةةة   ة ا تعب ق معايري امللاسةةةبة الدهل ة يؤ ر ا زيادة ا ففةةةاح عن عاود  سبة الدهل ة يؤ ر ا زيادة ا ف س   ة ا تعب ق معايري امللا ا جراءات ال

 االاار ال  ويث.االاار ال  ويث.
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 املحور االول

 نشأة وتطور االجيار التموييل

س وب اد بدأ مع الر ن ا ني من  تشةةري الدراسةةات املعن ة با اار ال  ويث إت أن ه ا افسةة وب اد بدأ مع الر ن ا ني من   سات املعن ة با اار ال  ويث إت أن ه ا اف شري الدرا ت

رش الارن الرابع عرشةةة  تأجري افرايض الارن الرابع ع تأجري افرايض اب  امل الد ا صةةةورة اسةةة لعار ل سةةةرن هتء ء  إت  سرن هتء ء  إت  س لعار ل  صورة ا اب  امل الد ا 

ن اك هلظر ا  نه مل ي ن ذا هزن نسةةةبا مظم همرجه آ فارة الب زنع ة إال أ اارات ا ا ن اك هلظر ا هالع سبا مظم همرجه آ نه مل ي ن ذا هزن ن فارة الب زنع ة إال أ اارات ا ا هالع

شبه ذلو هعر  بنمام ا اار هفق رشهط رشع ة مابولة االا فةةاد ا سةةالما أيضةةًا ما يشةةبه ذلو هعر  بنمام ا اار هفق رشهط رشع ة مابولة  ضًا ما ي سالما أي فاد ا  االا 

سًا ير  ي ون موضةةوعه ماديًا ع ن ًا م  وسةةًا ير ةة  ضوعه ماديًا ع ن ًا م  و فدر ال  ويث إت ال    و إال أن تعور ه ا املفةةدر ال  ويث ي ون مو إت ال    و إال أن تعور ه ا امل

فاحبًا بشةة   املعارص هان شةةارال الرعال هفق صةة ءة مال ة اسةة ثامرية م خفةةفةةة اد جاء مفةةاحبًا  فة اد جاء م ف س ثامرية م خ ص ءة مال ة ا شارال الرعال هفق  ش   املعارص هان  ب

س ام بعد ل  عورات االا فةةةادية هال  نولوج ة افاصةةة ة ا الدهل الفةةةناع ة ال رب  هال سةةة ام بعد  فناع ة ال رب  هال  ص ة ا الدهل ال فادية هال  نولوج ة افا ل  عورات االا 

ح ث بدت الفورة هاضلة ا ح ث بدت الفورة هاضلة ا   افرب العامل ة الثان ة هال وسع ال بري ا النشاط االا فاديافرب العامل ة الثان ة هال وسع ال بري ا النشاط االا فادي

س أجرة تأجري العاارات هالرنادا ب وجب عاود ال شةةء   ها دارة بني املالو هالرشةةكة املسةة أجرة  رشكة امل شء   ها دارة بني املالو هال تأجري العاارات هالرنادا ب وجب عاود ال 

 (.(.512512م ، ل م ، ل 51005100مدة حمدهدة مااب  ااار معني أه نسبة من الدخ  الفاا )عثامن مدة حمدهدة مااب  ااار معني أه نسبة من الدخ  الفاا )عثامن 

فف الثاإل من ها ل  ال عور ال انا غري املسةةةبوا ا صةةةناعة النا  خالل الارن النفةةةف الثاإل من  صناعة النا  خالل الارن الن سبوا ا  ها ل  ال عور ال انا غري امل

العرشين هعدم ادرة سوا االاراض النادية عو اس  عاب اح  اجاهتا االس ثامرية ك ظا فاد العرشين هعدم ادرة سوا االاراض النادية عو اس  عاب اح  اجاهتا االس ثامرية ك ظا فاد 

فناعة نمرًا إت تعدد م زاته اسةة لوذ ال أجري ال  ويث عو أ  ة خاصةةة بالنسةةبة إت ه ال الفةةناعة نمرًا إت تعدد م زاته  سبة إت ه ال ال صة بالن س لوذ ال أجري ال  ويث عو أ  ة خا ا

سال ب هاااب اته هاتفةةةافه بالبسةةةا ة هالسةةةظولة هأصةةةبح ا مدة هج زة من أحدث افسةةةال ب  صبح ا مدة هج زة من أحدث اف سظولة هأ سا ة هال فافه بالب هاااب اته هات

ضخ ة هجتو ذلو من ة ملرشةةهعاته الع الاة همتوي  جتظ زاهتا الرأسةةامل ة الضةةخ ة هجتو ذلو من ال  وي  ة الداع ال  وي  ة الداع  سامل ة ال رشهعاته الع الاة همتوي  جتظ زاهتا الرأ ة مل

س ارات هك لو اخلعوط افديدية ههحداهتا امل لركة خالل تأجري السةةرن هالعائرات هالسةة ارات هك لو اخلعوط افديدية ههحداهتا امل لركة  سرن هالعائرات هال خالل تأجري ال

ته هتنو  أهجه  يد حعم مرشةةةهعا نة ا ضةةةوء تزا باي ته هتنو  أهجه هغريها من ال عظ زات االن اج ة امل  رشهعا يد حعم م ضوء تزا نة ا  باي هغريها من ال عظ زات االن اج ة امل 

 (.(.512512، ل ، ل   مم51005100نشا ظا هتعدد جوانبظا )عثامن نشا ظا هتعدد جوانبظا )عثامن 

ئدة ا جمال ع   ات ال أجري ا العرصةةة  لدهلة الرا رص هتعد الواليات امل لدة افمري  ة ا ئدة ا جمال ع   ات ال أجري ا الع لدهلة الرا هتعد الواليات امل لدة افمري  ة ا

تأجري متويث عام  تأسةةةسةةةةت ف ظا أهل رشكة  تأجري متويث عام افديث فاد  ست ف ظا أهل رشكة  س سم هرغم ااعدهتا باسةةةم هرغم ااعدهتا   05210521افديث فاد تأ با

وعة كبرية هام دت أعامالا لع الء الرأسةةةامل ة امللدهدة ا البداية إال أن نشةةةا ظا ان رشةةة بوةةةعة كبرية هام دت أعامالا لع الء  رش ب شا ظا ان  سامل ة امللدهدة ا البداية إال أن ن الرأ

وهنا من ح ث افعم هالادرة املال ة هترجه ه ال امل انة ال برية ال ا تبوأهتا إت ما وهنا من ح ث افعم هالادرة املال ة هترجه ه ال امل انة ال برية ال ا تبوأهتا إت ما كانوا يرواكانوا يروا
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شاط أت ح الا من تسةةظ الت  ائ امن ة خاصةةة بعد ما أيانت البنوك ال عارية ف ظا بأن ال أجري نشةةاط  صة بعد ما أيانت البنوك ال عارية ف ظا بأن ال أجري ن سظ الت  ائ امن ة خا أت ح الا من ت

 (.(.512512م ، م ، 51005100مربح همض ون )عثامن مربح همض ون )عثامن 

أمري ا ها أهرهبا ح ث مل أمري ا ها أهرهبا ح ث مل بعد افرب العامل ة الثان ة لظرت رشكات ال أجري حتديدًا ا بعد افرب العامل ة الثان ة لظرت رشكات ال أجري حتديدًا ا 

رشكات تع    س وحًا ل بنوك بأن تاوم هب ال املظ ة هعندما الحمت البنوك أن ه ال ال رشكات تع   ي ن م س وحًا ل بنوك بأن تاوم هب ال املظ ة هعندما الحمت البنوك أن ه ال ال ي ن م

س ثامراهتا  البت بشةةة   ج د هتسةةةاهم ا ن و اا فةةةاديات دهالا هحتاق عائد جمدي عو اسةةة ثامراهتا  البت  فاديات دهالا هحتاق عائد جمدي عو ا ساهم ا ن و اا  ش   ج د هت ب

 (.(.0505م ، ل م ، ل 51005100البنوك أن يس ح الا ب امرسة ال أجري هبال ايل س ح الا ب لو )بارهد البنوك أن يس ح الا ب امرسة ال أجري هبال ايل س ح الا ب لو )بارهد 

 أوالً : مفهوم وأمهية االجيار التموييل:أوالً : مفهوم وأمهية االجيار التموييل:

تعددت هاخ  رت تعريرات الع امء لعاد ال أجري ال  ويث )ال  وي  عن  ريق االاار( تعددت هاخ  رت تعريرات الع امء لعاد ال أجري ال  ويث )ال  وي  عن  ريق االاار( 

رغم احتادها ا املعنى هاخلفائص املشرتكة امل ع اة به هت  ث  صورة عاد ال أجري ال  ويث: رغم احتادها ا املعنى هاخلفائص املشرتكة امل ع اة به هت  ث  صورة عاد ال أجري ال  ويث: 

س ا أن املسةة أجر )صةةاحب مرشةةه ( ي ون ا حاجة إت اسةة  رشه ( ي ون ا حاجة إت ا صاحب م س أجر ) ءالل آالت أه معدات مع نة ا ءالل آالت أه معدات مع نة ا ا أن امل

ه ال  بًا متوي ظا ل لفةةةول عو  ه ال مرشةةةهعة ف  وجه املؤجر إت )ةرشكة ال أجري ال  ويث(  ال فول عو  بًا متوي ظا ل ل رشهعة ف  وجه املؤجر إت )ةرشكة ال أجري ال  ويث(  ال م

س أجر املعدات ف اوم املؤجر ب  وي  رشائه أه بنائه هحي رظ ب     ه  م ياوم ب أجريال إت املسةةة أجر  املعدات ف اوم املؤجر ب  وي  رشائه أه بنائه هحي رظ ب     ه  م ياوم ب أجريال إت امل

 (.(.3333م، ل م، ل 51510202هي  زم املس أجر بالوفاء بأجرة دهرية  وال مدة ال أجري )ضبان هي  زم املس أجر بالوفاء بأجرة دهرية  وال مدة ال أجري )ضبان 

س  ات منظا: االئ امن هجتدر االشةةةةارة إت أن عاد ال أجري ال  ويث يع ق ع  ه عدة مسةةة  ات منظا: االئ امن  شارة إت أن عاد ال أجري ال  ويث يع ق ع  ه عدة م هجتدر اال

س لعار أه ال  وي  ال أجريي أه االاار ال  ويث هغري ذلو من االااري اه ال  وي  باالسةةة لعار أه ال  وي  ال أجريي أه االاار ال  ويث هغري ذلو من  االااري اه ال  وي  باال

هنا هنا املس  ات ال ا اخ  رت ك  منظا بلسب الزاهية ال ا ينمر منظا إت ال أجري ال  ويث غال أاملس  ات ال ا اخ  رت ك  منظا بلسب الزاهية ال ا ينمر منظا إت ال أجري ال  ويث غال أ

فدرًا متوي  ًا مب  رًا ت رق ا العنارص افسةةةاسةةة ة امل ونة له هتفةةةب ا جوهرها ا كونه مفةةةدرًا متوي  ًا مب  رًا  فب ا جوهرها ا كونه م س ة امل ونة له هت سا ت رق ا العنارص اف

سامل ة إن اج ة آلجال  وي ة عن هحديثًا نسةةب ًا ، يوفر ل  رشةةهعات االسةة ثامرية أصةةوالً رأسةةامل ة إن اج ة آلجال  وي ة عن  صوالً رأ س ثامرية أ رشهعات اال سب ًا ، يوفر ل   هحديثًا ن

ضبان  ريق ال أجري هدهن افاجة إت رشائظا أه مت  ظا هحت   تبعات متوي ظا )ضةةةبان  م ، م ، 51025102 ريق ال أجري هدهن افاجة إت رشائظا أه مت  ظا هحت   تبعات متوي ظا )

 (.(.3333ل ل 

فب ا هال ثري من ال عريرات لعاد ال أجري ال  ويث رغم اخ ال  صةةة ءظا ل نظا تفةةةةب ا  ص ءظا ل نظا ت هال ثري من ال عريرات لعاد ال أجري ال  ويث رغم اخ ال  

ض ون هاحد نمرًا الن مج عظا حياكا الوااع املعارص ال ال املعام ة ف نعث من خالل ه ال مضةةة ون هاحد نمرًا الن مج عظا حياكا الوااع املعارص ال ال املعام ة ف نعث من خالل ه ال  م

رشاء ال عريرات أن عاد ال أجري ال  ويث هو عاد جديد ي   ع بعابع متويث ياوم املؤجر برشةةةاء  ال عريرات أن عاد ال أجري ال  ويث هو عاد جديد ي   ع بعابع متويث ياوم املؤجر ب

ا إت املس أجر ملدة مع ومة مااب  ا  ة ااارية ي رق ع  ظا العرفان هي   ز ا إت املس أجر ملدة مع ومة مااب  ا  ة ااارية ي رق ع  ظا العرفان هي   ز العني بافد تأجريهالعني بافد تأجريه

ه ا العاد بوجود  ر   الث ههو املورد أه البائع هعدم ااب  ة ه ا العاد لإللءاء هال ي زم ه ا العاد بوجود  ر   الث ههو املورد أه البائع هعدم ااب  ة ه ا العاد لإللءاء هال ي زم 
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رشاء ه ال العني ا هناية مدة االاار اه خالل ه ال املدة هحي رظ املؤجر ب    ة املسةةة أجر برشةةةاء ه ال العني ا هناية مدة االاار اه خالل ه ال املدة هحي رظ املؤجر ب    ة  س أجر ب امل

 (.(.3333م ، ل م ، ل 51025102ة االاار )ضبان ة االاار )ضبان العني خالل فرتالعني خالل فرت

 ثانيا ً : أنواع ومزايا وخصائص عقود اإلجيار التموييلثانيا ً : أنواع ومزايا وخصائص عقود اإلجيار التموييل

 (.: (.: 0101م ، ل م ، ل 51125112ياسم ال أجري ال  ويث إت  ال ة صور )ب عاهي ياسم ال أجري ال  ويث إت  ال ة صور )ب عاهي 

 ال أجري ال  ويث ل  ناوالت ال أجري ال  ويث ل  ناوالت  .1

 ال أجري ال  ويث ل عاار ال أجري ال  ويث ل عاار  .2

 ال أجري ال  ويث الالحق ال أجري ال  ويث الالحق  .3

اد ال أجري ال  ويث ببعا هي   ز عاةةد ال ةةأجري ال  ويث ببعا  فائص ال ا مت زال عن غريال من افنم ة اخلفةةةةةائص ال ا مت زال عن غريال من افنم ةةة هي   ز ع اخل

 (:(:3333م ، ل م ، ل 51025102هالعالاات العادية افخر  همن أهم ه ال اخلفائص كام يث )ضبان هالعالاات العادية افخر  همن أهم ه ال اخلفائص كام يث )ضبان 

قد رضااااائي: ضائي:ع قد ر باط   ع باط يع رب عاد ال أجري ال  ويث من العاود الرضةةةةائ ة ال ا ت م ب عرد ارت ضائ ة ال ا ت م ب عرد ارت يع رب عاد ال أجري ال  ويث من العاود الر

 االااب بالابول هتوافاظام هال يشرتط النعاادال ش   ة مع نة.االااب بالابول هتوافاظام هال يشرتط النعاادال ش   ة مع نة.

 ي   ز عاد ال أجري ال  ويث بالعابع ال  ويث ي   ز عاد ال أجري ال  ويث بالعابع ال  ويث   ييل:ييل:عقد متوعقد متو

 ي سم عاد ال أجري ال  ويث بالعابع الربح ي سم عاد ال أجري ال  ويث بالعابع الربح   عقد ربحي:عقد ربحي:

شأ من  فمة : يع رب عاد االاار ال  ويث من العاود امل زمة ل عانبني هال ا تنشةةةةأ من  فمة عقد الزاميعقد الزامي : يع رب عاد االاار ال  ويث من العاود امل زمة ل عانبني هال ا تن

 املس أجر( املس أجر( ابرامظا ال زامات م ااب ة ا ذمة كال العرفني امل عاادين ه ا )املؤجر هابرامظا ال زامات م ااب ة ا ذمة كال العرفني امل عاادين ه ا )املؤجر ه

 : يء ب عو عاد ال أجري ال  ويث العابع الدهيل: يء ب عو عاد ال أجري ال  ويث العابع الدهيلعقد دويلعقد دويل

شخيص )الثاة بني  را العاد(: يع رب عاد االاار ال  ويث من العاود الاائ ة عو  شخيص )الثاة بني  را العاد(: يع رب عاد االاار ال  ويث من العاود الاائ ة عو عاد  عاد 

 االع بار الشخيص .االع بار الشخيص .

قد احتاميل قد احتاميلع نافع معرهفة هها ع ا  منافع ه ا ر م   ة العني املؤجرة إت املسةةة أجر هامل نافع معرهفة هها : ن س أجر هامل ا  منافع ه ا ر م   ة العني املؤجرة إت امل : ن

شء    شء   ال  ش   إم ان ات ال  ش   إم ان ات اه االس خدام املربح  وال مدة االاار بدهن تواف أما املخا ر ف  اه االس خدام املربح  وال مدة االاار بدهن تواف أما املخا ر ف 

شء ة أه من ال اادم ال  نولوجا أه من تءريات ا املردهد ناجتة عن اخلسةةائر من  ااة غري مشةةء ة أه من ال اادم ال  نولوجا أه من تءريات ا املردهد ناجتة عن  سائر من  ااة غري م اخل

 أهضا  اا فادية م ءرية .أهضا  اا فادية م ءرية .

ضة:عقد معاوضااة: ساس املبادلة فاملؤجر ياوم ب  وفعاد ال أجري ال  ويث ياوم عو أسةةاس املبادلة فاملؤجر ياوم ب  و  عقد معاو ي  اآلالت ي  اآلالت فعاد ال أجري ال  ويث ياوم عو أ

ضافة إت هامق ربح حيااه جراء ه ال أه العاارات مااب  اففةةةول عو بدل االجارة إضةةةةافة إت هامق ربح حيااه جراء ه ال  فول عو بدل االجارة إ أه العاارات مااب  اف
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باسةةة خدام العني املؤجرة ل لا ق  بالعاد ياوم  فإن املسةةة أجر املن رع  ب   اا س خدام العني املؤجرة ل لا ق الع   ة ها امل با بالعاد ياوم  س أجر املن رع  فإن امل ب   اا الع   ة ها امل

 اغراضه هالسعا إت الربح .اغراضه هالسعا إت الربح .

 
   --ثالثا ً: اجلوانب القانونية لعقود اإلجيار التموييل :ثالثا ً: اجلوانب القانونية لعقود اإلجيار التموييل :

 القانوين لعقد االجيار التموييل:القانوين لعقد االجيار التموييل:اجلانب اجلانب 

ان اععاء العاد الوصف الاانوإل الفل ح ي ع ب حتديد  ب عة ه ا العاد هال عر  عو ان اععاء العاد الوصف الاانوإل الفل ح ي ع ب حتديد  ب عة ه ا العاد هال عر  عو 

ماه  ه هحتديد أركانه الرئ س ة هخفائفه فالاايض ا حماهل ه  ععاء هصف اانوإل التراا ماه  ه هحتديد أركانه الرئ س ة هخفائفه فالاايض ا حماهل ه  ععاء هصف اانوإل التراا 

فائص الما يبلث عن الن ة املشةةرتكة ل   عاادين ا ضةةوء دراسةةة أركان هخفةةائص ال سة أركان هخ ضوء درا شرتكة ل   عاادين ا  عاد ل لديد عاد ل لديد ما يبلث عن الن ة امل

سامة ف عبق ا  ب ع ه الاانون ة فإذا ما انعبات افركان الرئ سةةة ة ل عاد عو أحد العاود املسةةةامة ف عبق ا  س ة ل عاد عو أحد العاود امل  ب ع ه الاانون ة فإذا ما انعبات افركان الرئ 

سامة ه ال افالة أح ام ه ا العاد أما إذا مل ت وافر ا العاد افركان الرئ سةة ة ف من العاود املسةةامة  س ة ف من العاود امل ه ال افالة أح ام ه ا العاد أما إذا مل ت وافر ا العاد افركان الرئ 

فائص الرريدة فائص الرريدة كان عادًا غري مس ى هت ون له  ب عة اانون ة خاصة عو ضوء افركان هاخلكان عادًا غري مس ى هت ون له  ب عة اانون ة خاصة عو ضوء افركان هاخل

هامل  زة له هعاد االاار ال  ويث له  ب ع ه الاانون ة اخلاصة فال ي  ن ادراجه حتت أي عاد هامل  زة له هعاد االاار ال  ويث له  ب ع ه الاانون ة اخلاصة فال ي  ن ادراجه حتت أي عاد 

 (.(.0101م ، ل م ، ل 51125112من العاود املسامة سواء ا مرح ة انعااد أه من ح ث آ ارال )ب عاهي من العاود املسامة سواء ا مرح ة انعااد أه من ح ث آ ارال )ب عاهي 

 (:(:0101م ،ل م ،ل 51125112خفوص ة عاد االاار ال  ويث ا مرح ة انعاادال )ب عاهي خفوص ة عاد االاار ال  ويث ا مرح ة انعاادال )ب عاهي 

 رتايض:رتايض:من ح ث المن ح ث ال

 من ح ث املل :من ح ث املل :

 من ح ث أ را  العاد:من ح ث أ را  العاد:

 من ح ث مدة العاد:من ح ث مدة العاد:

 اخل ارات الثال  ة املاررة ل  س أجر:اخل ارات الثال  ة املاررة ل  س أجر:

 دهر امل   ة ا عاد االاار ال  ويث:دهر امل   ة ا عاد االاار ال  ويث:
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 املحور الثاين

 مفهوم وأنواع قرارات التمويل ومعوقاته 

 اوال  : مفهوم قرارات التمويل:

معني من املال هفاًا لرشهط ي رق ع  ظا بني معني من املال هفاًا لرشهط ي رق ع  ظا بني يعر  مرظوم ال  وي  بأنه اففول عو ادر يعر  مرظوم ال  وي  بأنه اففول عو ادر 

 (.(.3232م ، ل م ، ل 51025102املارض هاملارتض  عادة املال ا فرتة الحاة )آدم املارض هاملارتض  عادة املال ا فرتة الحاة )آدم 

فادية همتوي  ة ت بعظا هتع   عو حتا اظا من أج  ل   مؤسةةسةةة ا العامل سةة اسةةة اا فةةادية همتوي  ة ت بعظا هتع   عو حتا اظا من أج   سة اا  س ا سة ا العامل  س ل   مؤ

ضة الا هامل  ث ةحتا ق الرفاه ة ههدال السةةة اسةةةة ال  وي  ة ت ع ب هضةةةع اخلعوط العريضةةةة الا هامل  ث ة ضع اخلعوط العري سة ال  وي  ة ت ع ب ه س ا ا ا   حتا ق الرفاه ة ههدال ال

شا اهتا  شا اهتا ختع ط املشاريع ال ن وية هذلو حسب اح  اجات هادرات املؤسسة مظام تنوعت ن ختع ط املشاريع ال ن وية هذلو حسب اح  اجات هادرات املؤسسة مظام تنوعت ن

ص  ح اهتا همن هنا ي  ن الاول إن ال  وي  له دهر فإهنا حت اج إت ال  وي  ل ا تن و هتواصةةة  ح اهتا همن هنا ي  ن الاول إن ال  وي  له دهر  فإهنا حت اج إت ال  وي  ل ا تن و هتوا

 فعال ا حتا ق س اسة املؤسسة هذلو عن  ريق:فعال ا حتا ق س اسة املؤسسة هذلو عن  ريق:

 توفري رأس املال.توفري رأس املال.

 ضاء عو البعالة.ضاء عو البعالة.توفري فرل ع   جديدة تؤدي إت الاتوفري فرل ع   جديدة تؤدي إت الا

 حتا ق افهدا  املخععة من اب  املؤسسة هبال ايل الدهلة.حتا ق افهدا  املخععة من اب  املؤسسة هبال ايل الدهلة.

 حتا ق الرفاه ة ففراد املع  ع عن  ريق حتسني الوضع ة املع ش ة الم هتوفري الس ن.حتا ق الرفاه ة ففراد املع  ع عن  ريق حتسني الوضع ة املع ش ة الم هتوفري الس ن.

 الوات ال ي حيف  ف ه املس ث ر عو عائد اس ثامرال.الوات ال ي حيف  ف ه املس ث ر عو عائد اس ثامرال.

 فإنه يرفع من ا  ة املؤسسة.فإنه يرفع من ا  ة املؤسسة.  العائد امل واع ل سظم ف  ام كان العائد امل واع ل سظم عال اً العائد امل واع ل سظم ف  ام كان العائد امل واع ل سظم عال اً 

س اب  ة من ح ث افرباح، هل لو ينمر تواعات املسةةة ث رين لوضةةةع املؤسةةةسةةةةة املسةةة اب  ة من ح ث افرباح، هل لو ينمر  سة امل س ضع املؤ س ث رين لو تواعات امل

االا فاديون ل لا ق ه ا االد  بأنه ي م الرتك ز عو زيادة ا ن اج هاس ثامر افموال فاىص االا فاديون ل لا ق ه ا االد  بأنه ي م الرتك ز عو زيادة ا ن اج هاس ثامر افموال فاىص 

 (.(.3232م ، ل م ، ل 51025102حد   ن بافد تعم م الربح )آدم حد   ن بافد تعم م الربح )آدم 

 

 رات التمويل:رات التمويل:ثانيًا : أنواع ومعوقات قراثانيًا : أنواع ومعوقات قرا

ههناك عدة معايري ل فن ف االس ثامر فنوا  ارارات ال  وي  ي  ن أن نعرضظا ف ام يث ههناك عدة معايري ل فن ف االس ثامر فنوا  ارارات ال  وي  ي  ن أن نعرضظا ف ام يث 

 (:(:500500م، ل م، ل 51025102)زهواإل )زهواإل 

 حسب الءرض: هتاسم إت ارارات اسرتات ع ة هارارات ت     ة هارارات تشء   ة.حسب الءرض: هتاسم إت ارارات اسرتات ع ة هارارات ت     ة هارارات تشء   ة.

 حسب  ب عة املش  ة: هيناسم ه ا النو  من الارارات إت:حسب  ب عة املش  ة: هيناسم ه ا النو  من الارارات إت:
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 ارارات غري مربجمة.ارارات غري مربجمة.ارارات مربجمة، ارارات مربجمة، 

سم إت أربع ارارات ها )زهواإل حسةةةةب لره  اختةةاذ الارار: هتناسةةةم إت أربع ارارات ها )زهواإل  ختاذ الارار: هتنا سب لره  ا م ، ل م ، ل 51025102ح

 (.: حالة ال أكد ، حالة عدم ال أكد ،حالة املخا رة هحالة املنافسة .(.: حالة ال أكد ، حالة عدم ال أكد ،حالة املخا رة هحالة املنافسة .500500

 ثالثا : مفهوم التمويل والقرارات املرتبطة يف املصارف:ثالثا : مفهوم التمويل والقرارات املرتبطة يف املصارف:

فار  تع رب بالءة اف  ة ا  ان ارارات متوي  املفةةار  تع رب بالءة اف  ة ا   صة ال برية منظا،   ف املنشةة ت هخاصةةة ال برية منظا، ان ارارات متوي  امل ش ت هخا   ف املن

سظم ا اختاذ ارار م ع ق باخ  ار  رياة  ساعد عو منح ال  وي  ت سبب أن الع   ات ال ا ت سظم ا اختاذ ارار م ع ق باخ  ار  رياة ل ساعد عو منح ال  وي  ت سبب أن الع   ات ال ا ت ل

 همفدر ال  وي  امل ع ق باالئ امن هالارار ال ي يش  ه.همفدر ال  وي  امل ع ق باالئ امن هالارار ال ي يش  ه.

بال  وي  تع رب معادة ينبءا اب  اختاذ  بال  وي  تع رب معادة ينبءا اب  اختاذ ان اخ  ار مفةةةةادر ال  وي  هالارارات امل ع اة  فادر ال  وي  هالارارات امل ع اة  ان اخ  ار م

ش ت االعامل توفري افموال ال ا الارار الارار  س ع ع من سة هبعد ذلو ي م اختاذ الارار، ت ش ت االعامل توفري افموال ال ا ع   درا س ع ع من سة هبعد ذلو ي م اختاذ الارار، ت ع   درا

س خدام أدهات مال ة م نوعة، منظا ما هو مارتض اه حت اجظا عن  ريق مفةةةادر    رة باسةةة خدام أدهات مال ة م نوعة، منظا ما هو مارتض اه  فادر    رة با حت اجظا عن  ريق م

ش     سة املال ة املع  دة ا ت س ا فري افج  أه  وي  افج ، همتث  ال ش       و همنظا ما هو ا سة املال ة املع  دة ا ت س ا فري افج  أه  وي  افج ، همتث  ال    و همنظا ما هو ا

هنه  ةة  ال  ويةة  بةةأهنةة بأ ي   شأة ا تعرب عن مزيج من افدهات املةةال ةةة املسةةة خةةدمةةة ل  ويةة  املنشةةةةأة ه    ال  و ي  املن مة ل  و خد س  ملال ة امل ا تعرب عن مزيج من افدهات ا

 باالح  اجات املال ة.باالح  اجات املال ة.

رصا بأنه الارض ال ي ي نح مرظوم ال  وي : ي  ن الوصةةةول إت تعريف ال  وي  املرصةةةا بأنه الارض ال ي ي نح  صول إت تعريف ال  وي  امل مرظوم ال  وي : ي  ن الو

عن  ريق ا ظاز املرصا ا    ف أش اله هلاد ارتبعت مراه م ال  وي  املرصا املعارصة عن  ريق ا ظاز املرصا ا    ف أش اله هلاد ارتبعت مراه م ال  وي  املرصا املعارصة 

فار  املع شأة امل فار  املعبنة شأة امل ارصة هتعورها عرب الزمن هيرجع الرض  ا تعور افعامل املرصف ة إت ارصة هتعورها عرب الزمن هيرجع الرض  ا تعور افعامل املرصف ة إت بنة

الف ارفة ا شامل إيعال ا هال ي اك سبوا  اة امل عام ني معظم ح نام بدها ا ابول الودائع من الف ارفة ا شامل إيعال ا هال ي اك سبوا  اة امل عام ني معظم ح نام بدها ا ابول الودائع من 

ف ارفة  صدر أهللو ال واة هباملااب  ا ض ا  هال ف ارفة الررد هال اجر بءرض امللافظ ع  ظا من ال صدر أهللو ال واة هباملااب  ا ض ا  هال الررد هال اجر بءرض امللافظ ع  ظا من ال

صبح ي صةةو إيدا  رسةة ا هاصةةبح ي  س ا ها ااىض ع ولة عو ذلو نمريًا لالح راظ باملال هالوديعة همن ااىض ع ولة عو ذلو نمريًا لالح راظ باملال هالوديعة همن صو إيدا  ر

 (.(.5555م ، ل م ، ل 51155115 م اعادهتا حني يع بظا أصلاهبا )امل  عا  م اعادهتا حني يع بظا أصلاهبا )امل  عا 

رصا أسةةس منح ال  وي  : هناك اواعد هأسةةس مسةة ارة هم عار  ع  ظا لالئ امن املرصةةا   س ارة هم عار  ع  ظا لالئ امن امل سس م سس منح ال  وي  : هناك اواعد هأ أ

 (:(:5555م ، ل م ، ل 51155115هها )امل  عا هها )امل  عا 

رص  أن توفر افمان فموال املرصةة : ا  لنان املرصةة  أن  رص : ا  لنان امل ف  عو ال  وي  املؤسةةسةةة ال ا حتفةة  عو ال  وي  توفر افمان فموال امل سة ال ا حت س املؤ

 سو  تسدد الارض ال ي ع  ظا مع الرائدة ا موعدها.سو  تسدد الارض ال ي ع  ظا مع الرائدة ا موعدها.

 حتا ق الربح: املافود بالربح الرائدة ال ا حيف ظا املرص  عن  ريق الارهض.حتا ق الربح: املافود بالربح الرائدة ال ا حيف ظا املرص  عن  ريق الارهض.
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س ولة، أي توفر ادر كا  من افموال  فف بال س ولة: اح راظ املرص  ب ركز مايل ي  س ولة، أي توفر ادر كا  من افموال ال فف بال س ولة: اح راظ املرص  ب ركز مايل ي  ال

سائ ة لد  املرص  النادية هاف سائ ة لد  املرص  النادية هافال صول ال ا ي  ن حتوي ظا إت نادية إما عن  ريق الب ع اه صول ال ا ي  ن حتوي ظا إت نادية إما عن  ريق الب ع اه ال

 باالارتاض بضامهنا من املرص  املركزي، ملااب ة   بات السلب دهن تأخري.باالارتاض بضامهنا من املرص  املركزي، ملااب ة   بات السلب دهن تأخري.

 معايري منح ال  وي معايري منح ال  وي 

 الشخف ة:. الشخف ة:. 

 الادرة: الادرة: 

 رأس املال: رأس املال: 

 الضامن: الضامن: 

 المره  املل عة:المره  املل عة:

 (.(.5555م ، ل م ، ل 51155115دهر املفار  ا منح ارارات ال  وي  )امل  عا دهر املفار  ا منح ارارات ال  وي  )امل  عا  

 توفري افهع ة االدخارية هأدهات االس ثامر املايل املالئ ة.توفري افهع ة االدخارية هأدهات االس ثامر املايل املالئ ة.

 ختف ص املوارد بني فره  النشاط املخ  رة.ختف ص املوارد بني فره  النشاط املخ  رة.

 توفري املدخرات بافعم هال   رة هاآلل ات املناسبة حتت ترص  اعا  افعامل.توفري املدخرات بافعم هال   رة هاآلل ات املناسبة حتت ترص  اعا  افعامل.

 املسا ة بام متنله البنوك من متوي  بع  ع اش اله.املسا ة بام متنله البنوك من متوي  بع  ع اش اله.

 ن  ة.ن  ة.توفري أسال ب هآل ات تءع ة املخا ر البتوفري أسال ب هآل ات تءع ة املخا ر الب

 توفري  را الدفع هأدهات تسوية املعامالت بالعرياة ال ا حتاق سظولة إمتام الفراة.توفري  را الدفع هأدهات تسوية املعامالت بالعرياة ال ا حتاق سظولة إمتام الفراة.

 رابعًا: املخا ر املرصف ة املرتبعة بالارارات ال  وي  ةرابعًا: املخا ر املرصف ة املرتبعة بالارارات ال  وي  ة

 (:(:031031م ، ل م ، ل 51055105من أهم املخا ر ال ا ت عرض الا البنوك ال عارية ما يث )حمبوب من أهم املخا ر ال ا ت عرض الا البنوك ال عارية ما يث )حمبوب 

  ا ر االئ امن ا ر االئ امن

  ا ر الس ولة. ا ر الس ولة.

  ا ر السوا. ا ر السوا.

  ا ر الع   ات. ا ر الع   ات.

 املخا ر الاانون ة.املخا ر الاانون ة.

  ا ر الس عة . ا ر الس عة .

 امللور الثالث : نب ة عن املفار امللور الثالث : نب ة عن املفار 
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 نبذة عن املصارف اإلسالمية:نبذة عن املصارف اإلسالمية:

شأهتا عث ال عام  بالروائد أخ ا هععاء، ل ا ف ر عدد من ع امء اع  دت البنوك من  نشةةةةأهتا عث ال عام  بالروائد أخ ا هععاء، ل ا ف ر عدد من ع امء  اع  دت البنوك من  ن

االا فاد هالرشيعة املس  ون أن ال ي ون هناك حرمان من ال ن  ة هاالس ثامر بسبب حرمة االا فاد هالرشيعة املس  ون أن ال ي ون هناك حرمان من ال ن  ة هاالس ثامر بسبب حرمة 

فار  الروائد )الربا( ه باج ظادات ال ثري من الع امء ه املر رين املسةة  ني لظرت ف رة املفةةار   س  ني لظرت ف رة امل الروائد )الربا( ه باج ظادات ال ثري من الع امء ه املر رين امل

سالم ة الا سةةالم ة ال س ط املايل دهن ال عوء إت الروائد أخ ًا هععاًء، هبن ت ف رة  ا تاوم بدهر الوسةة ط املايل دهن ال عوء إت الروائد أخ ًا هععاًء، هبن ت ف رة ا   ا تاوم بدهر الو

ضامن هعو مبدأ أن الناود البنوك ا سةةالم ة عو مبدأ الءنم بالءرم هافخ  ب بدأ اخلراج بالضةةامن هعو مبدأ أن الناود  سالم ة عو مبدأ الءنم بالءرم هافخ  ب بدأ اخلراج بال البنوك ا 

سارة هأخريًا ال ت د ناودًا هإنام تن و برع  اسةةة ثامرها هاملشةةةاركة ا حت   املخا ر ربلًا هخسةةةارة هأخريًا  شاركة ا حت   املخا ر ربلًا هخ س ثامرها هامل ال ت د ناودًا هإنام تن و برع  ا

  أن الربح هااية لرأس املال.  أن الربح هااية لرأس املال. تاوم عثتاوم عث

هتعر  البنوك ا سالم ة: إن املرص  هو مؤسسة مال ة تاوم بع ع الودائع هابوالا  م هتعر  البنوك ا سالم ة: إن املرص  هو مؤسسة مال ة تاوم بع ع الودائع هابوالا  م 

سالما إاراضةةظا افةةد تول ف املال هإمداد املشةةاريع ب فةةادر افموال، أما من املنمور ا سةةالما  فادر افموال، أما من املنمور ا  شاريع ب  فد تول ف املال هإمداد امل ضظا ا إارا

س  د منع اظا العا فاملرصةةة  هو مؤسةةةسةةةة مال ة همرصةةةف ة هتن وية هاج امع ة تسةةة  د منع اظا العا  رصف ة هتن وية هاج امع ة ت سة مال ة هم س رص  هو مؤ دي من دي من فامل

 الرشيعة ا سالم ة ههو ما ي  زها عن غريها من املفار .الرشيعة ا سالم ة ههو ما ي  زها عن غريها من املفار .

مرص  الراجلا: ي   ع مرص  الراجلا، همارال الرياض بامل   ة العرب ة السعودية، مرص  الراجلا: ي   ع مرص  الراجلا، همارال الرياض بامل   ة العرب ة السعودية، 

ب ركز مايل اوي، هبام أن املرص  يرت ز إت مبادئ املرصف ة ا سالم ة بش   أسايس، فظو ب ركز مايل اوي، هبام أن املرص  يرت ز إت مبادئ املرصف ة ا سالم ة بش   أسايس، فظو 

سد الرعوة  س ًا ا  سا س ًا هأ سد الرعوة ي عب دهرًا رئ  س ًا ا  سا س ًا هأ بني م ع بات املرصف ة افديثة هالا م ا وهرية بني م ع بات املرصف ة افديثة هالا م ا وهرية ي عب دهرًا رئ 

رص  الراجلا ل رشةةيعة ا سةةالم ة مشةة اًل معايري صةةناع ة هتن وية حي    هبا. هيع رب مرصةة  الراجلا  صناع ة هتن وية حي    هبا. هيع رب م ش اًل معايري  سالم ة م رشيعة ا  ل 

 ..%%011011إحد  الرشكات املرصف ة هاالس ثامرية ال رب  املسا ة برأس مال سعودي إحد  الرشكات املرصف ة هاالس ثامرية ال رب  املسا ة برأس مال سعودي 
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 لثالثاملحور ا

 حتليل النتائج واختبار الفروض

 الدراسة وإجراءاهتا:الدراسة وإجراءاهتا:أوالً: منهجية أوالً: منهجية 

ا لن ائج الدراسةةة امل دان ة    سة امل دان ة ي ناهل ه ا الاسةةم هصةةًرا خلفةةائص أفراد ع نة الدراسةةة، هعرضةةً ًضا لن ائج الدرا سة، هعر فائص أفراد ع نة الدرا صًرا خل سم ه ي ناهل ه ا الا

س بانة هذلو من خالل ال لاق  سة عرب اال ش ظا من خالل عرض إجابات أفراد الدرا س بانة هذلو من خالل ال لاق همناا سة عرب اال ش ظا من خالل عرض إجابات أفراد الدرا همناا

 من فرض ات الدراسة عو النلو ال ايل:من فرض ات الدراسة عو النلو ال ايل:

 منهج الدراسة: منهج الدراسة: 

سة هأهدا ضةةوء  ب عة الدراسةةة هأهد ضوء  ب عة الدرا فول ع  ظا، هبعد افظا هتسةةاؤالهتا هاملع ومات املراد اففةةول ع  ظا، هبعد ا  ساؤالهتا هاملع ومات املراد اف افظا هت

ساباة ا جمال مراجعة أدب ات البلث الع  ا همناهعه، هك لو مراجعة الدراسةةةةات السةةةةاباة ا جمال  سات ال مراجعة أدب ات البلث الع  ا همناهعه، هك لو مراجعة الدرا

سةه فنه هي م البلث فإن الباحثات تر  مالئ ة املنظج الوصةةرا ال ل  ث ل عب ق ه ال الدراسةةةه فنه هي م  صرا ال ل  ث ل عب ق ه ال الدرا البلث فإن الباحثات تر  مالئ ة املنظج الو

سة الماهرة كام توجد ا الوااع، عن  ريق مجعبدراسةةةة الماهرة كام توجد ا الوااع، عن  ريق مجع فن رظا املع ومات هالب انات عنظا هتفةةةن رظا   بدرا املع ومات هالب انات عنظا هت

ساعد ا تعوير الوااع  س ن اجات أه تع  امت ت ساعد ا تعوير الوااع هتنم  ظا هال عبري عنظا هبد  الوصول إت ا س ن اجات أه تع  امت ت هتنم  ظا هال عبري عنظا هبد  الوصول إت ا

 (. (. 502502، ل: ، ل: 51035103ال ي ت م دراس ه )عب دات هآخرهن،ال ي ت م دراس ه )عب دات هآخرهن،

 جمتمع وعينة الدراسة: جمتمع وعينة الدراسة: 

س ظم، أهيافةةد ب ع  ع الدراسةةة مج ع أفراد املع  ع ال ي يرغب الباحث ا دراسةة ظم، أه سة مج ع أفراد املع  ع ال ي يرغب الباحث ا درا فد ب ع  ع الدرا أخ  أخ    يا

 (.(.035035، ل:، ل:51055105الع نة منظم. )اخلع ب، الع نة منظم. )اخلع ب، 

ها ضوء ذلو ت ون جم  ع الدراسة من مولرا البنوك ا املفار  السعودية، أما ع نة ها ضوء ذلو ت ون جم  ع الدراسة من مولرا البنوك ا املفار  السعودية، أما ع نة 

 ( مولف.( مولف.5555الدراسة فاد متث ت ا ع نة عشوائ ة ب غ حع ظا )الدراسة فاد متث ت ا ع نة عشوائ ة ب غ حع ظا )

 أداة الدراسة:أداة الدراسة:

سة ه ب عة الب انات ال ا يراد مجعظا، هعو املنمتشةةةً ا مع لره  ه ال الدراسةةةة ه ب عة الب انات ال ا يراد مجعظا، هعو املن شً ا مع لره  ه ال الدرا ظج امل بع ا ظج امل بع ا مت

 الدراسة، هأهدافظا هتساؤالهتا، اس خدمت الباحثات االس بانة كأداة لدراس ظا.الدراسة، هأهدافظا هتساؤالهتا، اس خدمت الباحثات االس بانة كأداة لدراس ظا.

سائ  ال ا يع  د ع  ظا الباحث ا جت  ع الب انات هُتعر  االسةةة بانة بأهنا: أحد الوسةةةةائ  ال ا يع  د ع  ظا الباحث ا جت  ع الب انات  س بانة بأهنا: أحد الو هُتعر  اال

س ظدفني بالبلث من  س نعاا الناس امل فادرها. هيع  د االس ب ان عو ا س ظدفني بالبلث من هاملع ومات من م س نعاا الناس امل فادرها. هيع  د االس ب ان عو ا هاملع ومات من م

فول عوأج  اففةةول عو ساعدال  إجاباهتم عن املوضةةو  هال ا ي واع الباحث أهنا مر دة لبلثه هتسةةاعدال أج  اف ضو  هال ا ي واع الباحث أهنا مر دة لبلثه هت  إجاباهتم عن املو

 (.(.2020، ل، ل51055105بال ايل عو اخ بار فرض اته. )عامد،بال ايل عو اخ بار فرض اته. )عامد،
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اع  دت الباحث عند تف  م االس بانة عو )املراجع ذات الف ة ب وضو  الدراسة أه اع  دت الباحث عند تف  م االس بانة عو )املراجع ذات الف ة ب وضو  الدراسة أه 

ساباة ال ا تناهلت أجزاء أه حمجزء من مشةة  ة الدراسةةة، البلوث هالدراسةةات السةةاباة ال ا تناهلت أجزاء أه حم سات ال سة، البلوث هالدرا ش  ة الدرا اهر من اهر من جزء من م

 موضو  الدراسة(. هاد ت ونت االس بانة ا صورهتا النظائ ة من جزأين  ا:موضو  الدراسة(. هاد ت ونت االس بانة ا صورهتا النظائ ة من جزأين  ا:

سة هها ذات ا زء افهل الب انات افهل ة: ي ع ق ه ا ا زء بامل ءريات املسةة ا ة ل دراسةةة هها ذات    س ا ة ل درا ا زء افهل الب انات افهل ة: ي ع ق ه ا ا زء بامل ءريات امل

سة، أ  ة ل  عر  عو خفةةائص ع نة الدراسةةة هالواو  عو مد  تأ رها عو ن ائج الدراسةةة،  سة هالواو  عو مد  تأ رها عو ن ائج الدرا فائص ع نة الدرا أ  ة ل  عر  عو خ

ءريات الدراسة هها كام يث )الع ر، املؤه  الع  ا، ال خفص الع  ا، ءريات الدراسة هها كام يث )الع ر، املؤه  الع  ا، ال خفص الع  ا، همنظا ي م حتديد م همنظا ي م حتديد م 

 املركز الول را، سنوات اخلربة(.املركز الول را، سنوات اخلربة(.

 ا زء الثاإل من االس بانة: أسل ة مء اة، هها متث  حماهر الدراسة:ا زء الثاإل من االس بانة: أسل ة مء اة، هها متث  حماهر الدراسة:

 ت ون ا زء الثاإل من االس بانة من حمورين ه ا: ت ون ا زء الثاإل من االس بانة من حمورين ه ا: 

ال  ويث عو ارارات ال  وي  ا املفار  ال  ويث عو ارارات ال  وي  ا املفار  العالاة بني حعم عاود ا اار العالاة بني حعم عاود ا اار  امللور افهل:امللور افهل:

 ( عبارات.( عبارات.55السعودية، هيش    ه ا امللور عو )السعودية، هيش    ه ا امللور عو )

ثاإل: ثاإل:امللور ال ي  ا  امللور ال ختاذ ارارات ال  و اة بني أ را  عاود ا اار ال  وي  ة ها ي  ا العال ختاذ ارارات ال  و اة بني أ را  عاود ا اار ال  وي  ة ها العال

 ( عبارات.( عبارات.55املفار  السعودية، هيش    ه ا امللور عو )املفار  السعودية، هيش    ه ا امللور عو )

 

 ثبات وصدق أداة الدراسة:ثبات وصدق أداة الدراسة:

 لظاهري:لظاهري:الثبات والصدق االثبات والصدق ا

ف اغة ل  أكد من الفةةدا الماهري االسةة بانة هصةةالح ة أسةةل ة االسةة بانة من ح ث الفةة اغة  س بانة من ح ث ال سل ة اال صالح ة أ س بانة ه فدا الماهري اال ل  أكد من ال

هالوضوح، اام الباحث بعرض االس بانة عو عدد من املل  ني افكادي  ني هامل خففني هالوضوح، اام الباحث بعرض االس بانة عو عدد من املل  ني افكادي  ني هامل خففني 

س عادة االس بانة من املل  ني تم إجراء ال عديالت ال ا اارتحت  سة، هبعد ا س عادة االس بانة من املل  ني تم إجراء ال عديالت ال ا اارتحت ا جمال الدرا سة، هبعد ا ا جمال الدرا

 ع  ظا.ع  ظا.

 والصدق اإلحصائي:والصدق اإلحصائي:الثبات الثبات 

س خدم مرة هاحدة حتت يافةةةد بثبات االخ بار ان يععا املا اس نرس الن ائج إذا ما اسةةة خدم مرة هاحدة حتت  فد بثبات االخ بار ان يععا املا اس نرس الن ائج إذا ما ا يا

لره   ا  ة، هيعنا الثبات انه أيضا إذا ما  بق اخ باٍر ما عو جم وعة من اففراد هرصدت لره   ا  ة، هيعنا الثبات انه أيضا إذا ما  بق اخ باٍر ما عو جم وعة من اففراد هرصدت 

فول عو درجات ك  منظم،  م أع د تعب ق االخ بار نرسةةةه عو املع وعة نرسةةةظا هتم اففةةةول عو  سظا هتم اف سه عو املع وعة نر درجات ك  منظم،  م أع د تعب ق االخ بار نر
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ساا لدرجات نرسةةةظا، ي ون االخ بار  اب ًا متامًا، كام يعر  أيضةةةا بأنه مد  الداة هاالتسةةةاا اا ضا بأنه مد  الداة هاالت سظا، ي ون االخ بار  اب ًا متامًا، كام يعر  أي لدرجات نر

 ل ا اسات ال ا ي م اففول ع  ظا  ا يا سه االخ بار.ل ا اسات ال ا ي م اففول ع  ظا  ا يا سه االخ بار.

 من أكثر العرا اس خدامًا ا تادير  بات املا اس ها:من أكثر العرا اس خدامًا ا تادير  بات املا اس ها:

 ..براهنبراهن  –– رياة ال عزئة النفر ة باس خدام معادلة س ربمان  رياة ال عزئة النفر ة باس خدام معادلة س ربمان 

 نباخ.نباخ.كره كره   -- رياة ألرا  رياة ألرا 

  رياة إعادة تعب ق االخ بار. رياة إعادة تعب ق االخ بار.

  لد  املبلو ني من خالل إجاباهتملد  املبلو ني من خالل إجاباهتم  أما الفدا فظو ما اس يس خدم ملعرفة درجات الفداأما الفدا فظو ما اس يس خدم ملعرفة درجات الفدا

 عو ما اس معني.عو ما اس معني.

ساا الداخث ل  لور افهل: العالاة بني عاود ا اار ال  ويث عو ارارات صةةةةدا االتسةةةةاا الداخث ل  لور افهل: العالاة بني عاود ا اار ال  ويث عو ارارات  صدا االت

 ال  وي  ا املفار  السعودية.ال  وي  ا املفار  السعودية.

 (0جدهل رام )

 االرتباط بني درجة ك  فارة من فارات امللور افهل بالدرجة ال   ة ل  لوراالرتباط بني درجة ك  فارة من فارات امللور افهل بالدرجة ال   ة ل  لورمعامالت معامالت 

    

1 0.602** 4 0.557** 

2 0.646** 5 0.739** 

3 0.546** 6 0.569** 

 فأا فأا   10101010** دالة عند مس و  الداللة ** دالة عند مس و  الداللة 

 ((SPSS V::5050م باس خدام )م باس خدام )51055105ب انات الدراسة امل دان ة، ب انات الدراسة امل دان ة، املفدر: هااع االس بانة من املفدر: هااع االس بانة من 

ضلة با دهل )تشةةةري الن ائج املوضةةةلة با دهل ) شري الن ائج املو ( إت أن ا م معامالت االرتباط بني درجة ك  فارة ( إت أن ا م معامالت االرتباط بني درجة ك  فارة 00ت

س و  داللة من فارات امللور افهل بالدرجة ال   ة ل  لور دالة إحفةةائً ا عند مسةة و  داللة  فائً ا عند م ، ، 10101010من فارات امللور افهل بالدرجة ال   ة ل  لور دالة إح

ن االتساا الداخث هارتباط امللور افهل ن االتساا الداخث هارتباط امللور افهل همج عظا ا م موجبة،  ا يعنا هجود درجة عال ة مهمج عظا ا م موجبة،  ا يعنا هجود درجة عال ة م

 بعباراته بام يع س درجة عال ة من الفدا لرارات امللور افهل.بعباراته بام يع س درجة عال ة من الفدا لرارات امللور افهل.

ثاإل: العالاة بني أ را  عاود ا اار ال  وي  ة  ثاإل: العالاة بني أ را  عاود ا اار ال  وي  ة صةةةةدا االتسةةةةاا الداخث ل  لور ال ساا الداخث ل  لور ال صدا االت

 هاختاذ ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية.هاختاذ ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية.
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 (5جدهل رام )

 درجة ك  فارة من فارات امللور الثاإل بالدرجة ال   ة ل  لوردرجة ك  فارة من فارات امللور الثاإل بالدرجة ال   ة ل  لورمعامالت االرتباط بني معامالت االرتباط بني 

 معام  االرتباط معام  االرتباط  رام العبارةرام العبارة معام  االرتباطمعام  االرتباط رام العبارةرام العبارة

1 0.716** 4 0.639** 

2 0.570** 5 0.729** 

3 0.752** 6 0.644** 

 فأا فأا   10101010** دالة عند مس و  الداللة ** دالة عند مس و  الداللة 

سة املفةةةدر: هااع االسةةة بانة من ب انات الدراسةةةة  س بانة من ب انات الدرا فدر: هااع اال س خدام )م باسةةة خدام )51055105امل دان ة، امل دان ة، امل  SPSSم با

V::5050.).) 

ضلة با دهل )تشةةةري الن ائج املوضةةةلة با دهل ) شري الن ائج املو ( إت أن ا م معامالت االرتباط بني درجة ك  فارة ( إت أن ا م معامالت االرتباط بني درجة ك  فارة 55ت

س و  داللة من فارات امللور الثاإل بالدرجة ال   ة ل  لور دالة إحفةةائً ا عند مسةة و  داللة  فائً ا عند م ، ، 10101010من فارات امللور الثاإل بالدرجة ال   ة ل  لور دالة إح

ساا الدهمج عظا ا م موجبة،  ا يعنا هجود درجة عال ة من االتسةةاا الد اخث هارتباط امللور الثاإل اخث هارتباط امللور الثاإل همج عظا ا م موجبة،  ا يعنا هجود درجة عال ة من االت

 بعباراته بام يع س درجة عال ة من الفدا لرارات امللور الثاإل.بعباراته بام يع س درجة عال ة من الفدا لرارات امللور الثاإل.

  بات أداة الدراسة: بات أداة الدراسة:

س خدمت الباحث )معادلة ألرا كره نباخ    س خدمت الباحث )معادلة ألرا كره نباخ ا ( ل  لاق من  بات أداة ( ل  لاق من  بات أداة Cronbach'aAlphaا

   الدراسة. ها دهل ال ايل يوضح ا م ألرا كره نباخ مللاهر الدراسة هافداة ك  . الدراسة. ها دهل ال ايل يوضح ا م ألرا كره نباخ مللاهر الدراسة هافداة ك  . 

 (3جدهل رام )

 ..""فداة الدراسةفداة الدراسة  ""ا م معام  ألرا كره نباخا م معام  ألرا كره نباخ""يوضح يوضح 

عدد عدد  حماهر االس بانةحماهر االس بانة حماهر الدارسةحماهر الدارسة

 الراراتالرارات

 الثباتالثبات

 امللور افهلامللور افهل
ارارات  ل  ويث عو  ارارات العالاةةة بني عاود ا اةةار ا ل  ويث عو  اار ا اة بني عاود ا  العال

 ال  وي  ا املفار  السعوديةال  وي  ا املفار  السعودية

6 0.668 

 امللور الثاإلامللور الثاإل
اار العالاةةة بني أ را  عاود ا اةةار  اة بني أ را  عاود ا  ختاذ ال  وي  ةةة هاختةةاذ العال ال  وي  ة ها

 ارارات ال  وي  ا املفار  السعوديةارارات ال  وي  ا املفار  السعودية

6 0.712 

 0.708 12 الثبات العام فداة الدراسة )حماهر الدراسة(.الثبات العام فداة الدراسة )حماهر الدراسة(.

 

 ((SPSS V::5050م باس خدام )م باس خدام )51055105املفدر: هااع االس بانة من ب انات الدراسة امل دان ة، املفدر: هااع االس بانة من ب انات الدراسة امل دان ة، 
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سابق أن معامالت الثبات ألرا كره نباخ مللاهر ي بني من الن ائج املوضةةةلة با دهل السةةةابق أن معامالت الثبات ألرا كره نباخ مللاهر    ضلة با دهل ال ي بني من الن ائج املو

( ب نام ب غ معام  الثبات ( ب نام ب غ معام  الثبات 1055210552الدراسة مرترعة، ح ث ب غ معام  الثبات ل  لور افهل )الدراسة مرترعة، ح ث ب غ معام  الثبات ل  لور افهل )

سة فاد ب غ )(، أما الثبات العام فداة الدراسةةةةة فاد ب غ )1020510205ل  لور الثاإل )ل  لور الثاإل ) (، همج عظا (، همج عظا 1021210212(، أما الثبات العام فداة الدرا

س بانة ت   ع بدرجه عال ة من الثبات هبال ايل رعة  ا يدل عو أن االسةةة بانة ت   ع بدرجه عال ة من الثبات هبال ايل معامالت  بات مرتمعامالت  بات مرت رعة  ا يدل عو أن اال

 ي  ن االع امد ع  ظا ا ال عب ق امل داإل ل دراسة.ي  ن االع امد ع  ظا ا ال عب ق امل داإل ل دراسة.

 اساليب املعاجلة اإلحصائية:اساليب املعاجلة اإلحصائية:--  77

س خدام العديد من ل لا ق أهدا  الدراسةةةة هحت    الب انات ال ا تم مجعظا، فاد تم اسةةة خدام العديد من    سة هحت    الب انات ال ا تم مجعظا، فاد تم ا ل لا ق أهدا  الدرا

فائ ة ل ع وم افسةةةةةال ةةب ا حفةةةةةائ ةةة املنةةاسةةةبةةة بةةاسةةة خةةدام برنةةامج افزم ا حفةةةةةائ ةةة ل ع وم  نامج افزم ا ح خدام بر س  با بة  س نا فائ ة امل سال ب ا ح اف

فاًرا بالرمز هال ا يرمز الا اخ فةةاًرا بالرمز     Statistical Package For Social Sciencesاالج امع ةاالج امع ة هال ا يرمز الا اخ 

((SPSSهذلو بعد أن تم ترم ز ه )هذلو بعد أن تم ترم ز ه ) سب اآليل، ح ث أعع ت ا جابة سب اآليل، ح ث أعع ت ا جابة إدخال الب انات إت افا إدخال الب انات إت افا

بة عو )غري   33عو)موافق( عو)موافق(  يد( درج ان، ب نام تم منح ا جا حما بة عو ) جات، ها جا بة عو )غري در يد( درج ان، ب نام تم منح ا جا حما بة عو ) جات، ها جا در

سط افسايب  جابات أفراد ع نة  سط افسايب  جابات أفراد ع نة موافق( درجة هاحدة، همن  م اامت الباحثة بلساب الو موافق( درجة هاحدة، همن  م اامت الباحثة بلساب الو

سة، ح ث تم حتديد  ول خاليا املا اس اخلاميس)الدراسةةة، ح ث تم حتديد  ول خاليا املا اس اخلاميس) س خدم ا افدهد الدن ا هالع  ا( املسةة خدم ا الدرا افدهد الدن ا هالع  ا( امل

ساب املد  )حماهر الدراسةةةة، ح ث تم حسةةةاب املد  ) سة، ح ث تم ح س  ه عو عدد خاليا املا اس (،  م تاسةةة  ه عو عدد خاليا املا اس 55==00--33حماهر الدرا (،  م تا

(، بعد ذلو تم إضافة ه ال الا  ة إت (، بعد ذلو تم إضافة ه ال الا  ة إت 10551055==33//55ل لفول عو  ول اخل  ة الفل ح أي )ل لفول عو  ول اخل  ة الفل ح أي )

فل ح(ه هذلو ل لديد اأا  ا  ة ا املا اس )أه بداية املا اس هها الواحد الفةةةل ح(ه هذلو ل لديد ا فد افعو فد افعو أا  ا  ة ا املا اس )أه بداية املا اس هها الواحد ال

 ال ال اخل  ة هه  ا أصبح  ول اخلاليا كام يوضلظا ا دهل ال ايل:ال ال اخل  ة هه  ا أصبح  ول اخلاليا كام يوضلظا ا دهل ال ايل:

 (0جدهل )

 درجة املوافاة همد  املوافاة

 مدى املوافقة الرتميز درجة املوافقة

 0055إت  0من  1 غري موافقغري موافق

 5033إت  0052 2 حمايدحمايد

 3011إت  5030 3 موافقموافق

 املفدر: ما اس ل  رت الثال ا.املفدر: ما اس ل  رت الثال ا.     
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سة ا أغراض الدراسةةةةة هحت    الب انات ال ا تم مجعظا من خالل أداة الدراسةةةةة ا   هخلدمةهخلدمة سة هحت    الب انات ال ا تم مجعظا من خالل أداة الدرا أغراض الدرا

فائ ة ملعرفة اجتاهات أفراد جم  ع ا انب امل داإل تم اسةةة خدام عدد من افسةةةال ب ا حفةةةائ ة ملعرفة اجتاهات أفراد جم  ع  سال ب ا ح س خدام عدد من اف ا انب امل داإل تم ا

س خدام برنامج ال ل    ا حفائا ل ع وم  ساؤالت املعرهحة هذلو با سة، حول ال  س خدام برنامج ال ل    ا حفائا ل ع وم الدرا ساؤالت املعرهحة هذلو با سة، حول ال  الدرا

 spssاالج امع ة )االج امع ة )

 بيانات االستبانة:بيانات االستبانة:  ثانيًا: حتليلثانيًا: حتليل

فائ ة ل ل    حعم عاود ا اار ال لاق من الررض افهل: يوجد تأ ري َذا داللة احفةةةةائ ة ل ل    حعم عاود ا اار  ال لاق من الررض افهل: يوجد تأ ري َذا داللة اح

 ال  ويث عو ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية. ال  ويث عو ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية. 

فائ ة ل ل    ل  لاق من ه ال الررضةة ة هال عر  عو ما إذا كان هناك تأ ري َذا داللة احفةةائ ة ل ل     ض ة هال عر  عو ما إذا كان هناك تأ ري َذا داللة اح ل  لاق من ه ال الرر

سعودية، اامت الباحث  ارارات ال  وي  ا املفةةةار  السةةةعودية، اامت الباحث  حعم عاود ا اار ال  ويث عو حعم عاود ا اار ال  ويث عو  فار  ال ارارات ال  وي  ا امل

سعات هاالنلرافات املع ارية ل عبارات امل ع اة بلسةةةاب ال  رارات هالنسةةةب امللوية امل وسةةةعات هاالنلرافات املع ارية ل عبارات امل ع اة  سب امللوية امل و ساب ال  رارات هالن بل

 هب ا امللور، هجاءت الن ائج كام يوضلظا ا داهل ال ال ة:هب ا امللور، هجاءت الن ائج كام يوضلظا ا داهل ال ال ة:

 (2جدهل رام )

ال  وي  عو ارارات اس عابات أفراد الدراسة عو العالاة بني حعم عاود ا اار 

 ال  وي  ا املفار  السعودية

 

 

  
 

 

       

1  
 18 3 1 

2.77 0.528 2  
 81.8 13.6 4.5 

2  
 19 2 1 

2.82 0.501 1  
 86.4 9.1 4.5 

3  
 16 6 0 

2.73 0.456 3  
 72.7 27.3 0 

4  
 14 8 0 

2.64 0.492 4  
 63.6 36.4 0 

5  
 8 9 5 

2.14 0.774 6  
 36.4 40.9 22.7 

6  
 11 9 2 

2.45 0.686 5  
 50 40.9 9.1 

 2.59 0.349  
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 ((SPSS V::5050م باس خدام )م باس خدام )51055105املفدر: هااع االس بانة من ب انات الدراسة امل دان ة، املفدر: هااع االس بانة من ب انات الدراسة امل دان ة، 

 
با دهل ) لة  با دهل )ي بني من الن ائج املوضةةة ضلة  لدراسةةةةة موافاون عو 0101--33ي بني من الن ائج املو نة ا سة موافاون عو ( أن أفراد ع  لدرا نة ا ( أن أفراد ع 

وي  ا املفار  السعودية، هذلو وي  ا املفار  السعودية، هذلو العالاة بني حعم عاود ا اار ال  وي  عو ارارات ال  العالاة بني حعم عاود ا اار ال  وي  عو ارارات ال  

سايب )ب  وسةةةط حسةةةايب ) سط ح سط ياع ا الرلة الثالثة من املا اس امل درج (، هه ا امل وسةةةط ياع ا الرلة الثالثة من املا اس امل درج 33من من   50255025ب  و (، هه ا امل و

 (، هها الرلة ال ا تشري إت درجة موافق. (، هها الرلة ال ا تشري إت درجة موافق. 30113011إت إت   50305030الثال ا، هال ا ترتاهح ما بني )الثال ا، هال ا ترتاهح ما بني )

صلة الررض افهل هال ي نص عو اآليت: هجود تأ ريهه ال الن  عة ُتثبت صةةةلة الررض افهل هال ي نص عو اآليت: هجود تأ ري  َذا داللة  َذا داللة هه ال الن  عة ُتثبت 

 احفائ ة ل ل    حعم عاود ا اار ال  ويث عو ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية.احفائ ة ل ل    حعم عاود ا اار ال  ويث عو ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية.

 
فائ ة ل عدد اف را  املرتبعة بعاود ال لاق من الررض الثاإل: يوجد أ ر َذا داللة احفةةةةائ ة ل عدد اف را  املرتبعة بعاود  ال لاق من الررض الثاإل: يوجد أ ر َذا داللة اح

 ا اار ال  ويث ا ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية.ا اار ال  ويث ا ارارات ال  وي  ا املفار  السعودية.

ضة هال عل  لاق من ه ال الررضةةةة هال ع فائ ة ل عدد ر  عو ما إذا كان هناك تأ ري َذا داللة احفةةةائ ة ل عدد ل  لاق من ه ال الرر ر  عو ما إذا كان هناك تأ ري َذا داللة اح

سعودية، اامت اف را  املرتبعة بعاود ا اار ال  ويث ا ارارات ال  وي  ا املفةةار  السةةعودية، اامت  فار  ال اف را  املرتبعة بعاود ا اار ال  ويث ا ارارات ال  وي  ا امل

سعات هاالنلرافات املع ارية ل عبارات الباحث  بلسةةاب ال  رارات هالنسةةب امللوية امل وسةةعات هاالنلرافات املع ارية ل عبارات  سب امللوية امل و ساب ال  رارات هالن الباحث  بل

 امل ع اة هب ا امللور.امل ع اة هب ا امللور.

 (5جدهل رام )

ابات أفراد الدراسة عو العالاة بني أ را  عاود ا اار ال  وي  ة هاختاذ ارارات اس ع

 ال  وي  ا املفار  السعودية
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سة امل دان ة، املفةةةدر: هااع االسةةة بانة من ب انات الدراسةةةة امل دان ة،  س بانة من ب انات الدرا فدر: هااع اال س خدام )م باسةةة خدام )51055105امل  SPSSم با

V::5050)) 

ضلة با دهل )ُتشةةري الن ائج املوضةةلة با دهل ) شري الن ائج املو سة موافاون عو العالاة ( أن أفراد ع نة الدراسةةة موافاون عو العالاة 0000--33ُت ( أن أفراد ع نة الدرا

سعودية، هذلو بني أ را  عاود ا اار ال  وي  ة هاختاذ ارارات ال  وي  ا املفةةةار  السةةةعودية، هذلو  فار  ال بني أ را  عاود ا اار ال  وي  ة هاختاذ ارارات ال  وي  ا امل

سايب )ب  وسةةةط حسةةةايب ) سط ح سط ياع ا الرلة الثالثة من املا اس امل درج (، هه ا امل وسةةةط ياع ا الرلة الثالثة من املا اس امل درج 33من من   50025002ب  و (، هه ا امل و

 (، هها الرلة ال ا تشري إت درجة موافق. (، هها الرلة ال ا تشري إت درجة موافق. 30113011إت إت   50305030اهح ما بني )اهح ما بني )الثال ا، هال ا ترتالثال ا، هال ا ترت

ل ي نص عو اآليت: هجود أ ر َذا داللة  ثاإل ها لة الررض ال بت صةةة عة ُتث ل ي نص عو اآليت: هجود أ ر َذا داللة هه ال الن   ثاإل ها صلة الررض ال بت  عة ُتث هه ال الن  

فار  احفةةةائ ة ل عدد اف را  املرتبعة بعاود ا اار ال  ويث ا ارارات ال  وي  ا املفةةةار   فائ ة ل عدد اف را  املرتبعة بعاود ا اار ال  ويث ا ارارات ال  وي  ا امل اح

 .السعوديةالسعودية
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 ::اخلامتة اخلامتة   

 النتائجالنتائجأوالً: أوالً: 

 من خالل حت    ب انات الدراسة تم ال وص  إت الن ائج ال ال ة:من خالل حت    ب انات الدراسة تم ال وص  إت الن ائج ال ال ة:

ضع آل ة ل لديد حعم عاود االاار ال  وي  ة يع س م ابعة ا دارة اه امم املفةةار  بوضةةع آل ة ل لديد حعم عاود االاار ال  وي  ة يع س م ابعة ا دارة  فار  بو اه امم امل

 ل   وي  امل نوح ل ع الءل   وي  امل نوح ل ع الء

 هجود ساف متويث حمدد لعاود االاار ال  وي  ة يوفر مؤرشات الختاذ ارارات ال  وي هجود ساف متويث حمدد لعاود االاار ال  وي  ة يوفر مؤرشات الختاذ ارارات ال  وي 

ارارات ال  وي  بلعم عاود االاار ال  وي  ة يع رب مؤرش ل  نبؤ باملخا ر املرتبعة ارارات ال  وي  بلعم عاود االاار ال  وي  ة يع رب مؤرش ل  نبؤ باملخا ر املرتبعة   ارتباطارتباط

 بارارات ال  وي بارارات ال  وي 

سة املخا ر املل عة حتديد حعم ل   وي  عرب عاود االاار ال  وي  ة ي ث  أسةةةاسةةةًا لدراسةةةة املخا ر املل عة  سًا لدرا سا حتديد حعم ل   وي  عرب عاود االاار ال  وي  ة ي ث  أ

 بال  وي بال  وي 

 وي  ة بفورة س   ةوي  ة بفورة س   ةحتديد فرتة عاود االاار ال  وي  ة يساعد املنشأة عو اختاذ الارارات ال  حتديد فرتة عاود االاار ال  وي  ة يساعد املنشأة عو اختاذ الارارات ال  

ساعدها ا  ول أج  عاود االاار ال  وي  ة يوفر موارد مال ة ل  نشةةةةأة  البة ال  وي  تسةةةةاعدها ا  شأة  البة ال  وي  ت  ول أج  عاود االاار ال  وي  ة يوفر موارد مال ة ل  ن

 االس  راريةاالس  رارية

ص غ االاار عدم حت   املؤجر ل نراات املرتبعة برشةةاء افصةة  يسةةاهم ا تشةةع ع انشةةاء صةة غ االاار  شاء  شع ع ان ساهم ا ت ص  ي رشاء اف عدم حت   املؤجر ل نراات املرتبعة ب

 ال  ويثال  ويث

  اختاذ ارارات ال  وي  اختاذ ارارات ال  وي يوفر عاد االاار ال  ويث فرل اس ثامر أخر  ل  ؤجر تساعد عويوفر عاد االاار ال  ويث فرل اس ثامر أخر  ل  ؤجر تساعد عو

 

 ثانيًا: التوصياتثانيًا: التوصيات

 ا ضوء الن ائج ال ا توص ت إل ظا الدراسة تويص الباحث باآليت:ا ضوء الن ائج ال ا توص ت إل ظا الدراسة تويص الباحث باآليت:

الرتك ز عو ترع   ال أجري ال  ويث كوجه من أهجه االس ثامر ا املفار  السعودية أكثر من الرتك ز عو ترع   ال أجري ال  ويث كوجه من أهجه االس ثامر ا املفار  السعودية أكثر من 

 غريها بل م تول دها لإليرادات أكثر من غريها.غريها بل م تول دها لإليرادات أكثر من غريها.

 ويث ا املفار  السعودية ل ش   افصول ب خ  ف أنواعظا.ويث ا املفار  السعودية ل ش   افصول ب خ  ف أنواعظا.زيادة جماالت ال أجري ال  زيادة جماالت ال أجري ال  

س وب ال أجري ال  ويث بني عو املسةةؤهلني ا املفةةار  السةةعودية نرشةة الثاافة ال  وي  ة بأسةة وب ال أجري ال  ويث بني  رش الثاافة ال  وي  ة بأ سعودية ن فار  ال سؤهلني ا امل عو امل

س وب من تأ ري كوادرها، هتوفري ال دريب الالزم ل  عام  بأسةةةةال ب ال  وي  ملا ال ا افسةةة وب من تأ ري  سال ب ال  وي  ملا ال ا اف كوادرها، هتوفري ال دريب الالزم ل  عام  بأ

 ل  شاريع االا فادية.ل  شاريع االا فادية.  إاايب ا تعوير هتوفري ال  وي  الالزمإاايب ا تعوير هتوفري ال  وي  الالزم



 
 2021 386-410 أ.م.د. عبد الكريم عمر الشقاقي الاحتمال وأثره في ألاحكام العملية 

 

 

408  
 

ضامن عو اال لات ال رشةةةيع ة إعداد هإارار اانون ال أجري ال  ويث هجع ه ا ح ز ال نر   لضةةةامن  رشيع ة إعداد هإارار اانون ال أجري ال  ويث هجع ه ا ح ز ال نر   ل عو اال لات ال 

 حاوا ههاجبات أ ار  العاد هتسظ   ال داهل به.حاوا ههاجبات أ ار  العاد هتسظ   ال داهل به.

سعودية  شع ع االس ثامر ا امل   ة العرب ة ال ض ن اانون ت شع ع االس ثامر أن ت سعودية عو ه لة ت شع ع االس ثامر ا امل   ة العرب ة ال ض ن اانون ت شع ع االس ثامر أن ت عو ه لة ت

 ال أجري ال  وي  كأداة متوي  ة مس لد ة م راة مع الرشيعة االسالم ة.ال أجري ال  وي  كأداة متوي  ة مس لد ة م راة مع الرشيعة االسالم ة.بنود خاصة ل شع ع بنود خاصة ل شع ع 
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 قائمة املراجعقائمة املراجع

       القرآن الكريمالقرآن الكريم

 الكتب العلميةالكتب العلمية أوال :أوال :

س و  عبد اف  د )اخلع ب، سةةة و  عبد اف  د ) (. مناهج البلث االج امعا هدل   العالب ا ك ابة (. مناهج البلث االج امعا هدل   العالب ا ك ابة 51055105اخلع ب، 

شاريالرسةةائ  الع   ة. الرياض. امل   ة العرب ة السةةعودية: الشةةاري سعودية: ال سائ  الع   ة. الرياض. امل   ة العرب ة ال رش هتان ة املع ومات. ل نرشةة هتان ة املع ومات.   الر ل ن

 العبعة افهت.العبعة افهت.

 م(: البلث الع  ا، مرظومه، أدهاته.           م(: البلث الع  ا، مرظومه، أدهاته.           51105110ذهاان، عب داته هآخرهن )ذهاان، عب داته هآخرهن )

سال به( دار هةةةةةة(، )البلث الع  ا: مرظومه هأدهاته، هأسةةال به( دار 00500050عب دات، ذهاان هآخرهن )عب دات، ذهاان هآخرهن ) ة(، )البلث الع  ا: مرظومه هأدهاته، هأ ه

 الر ر ل عباعة هالنرش هال وزيع.الر ر ل عباعة هالنرش هال وزيع.

صالح. )العسةةةةا ، صةةةةالح. ) سا ،  س وك ة. الرياض: م  بة لث ا الع وم السةةة وك ة. الرياض: م  بة م(. املدخ  إت البم(. املدخ  إت الب05520552الع لث ا الع وم ال

 العب  ان. العب  ان. 

. . ""ا ش ال ة، املنظج، املاارباتا ش ال ة، املنظج، املااربات  ""(. ع م االج ام  هالبلث الع  ا(. ع م االج ام  هالبلث الع  ا51055105عامد، عبد الءنا )عامد، عبد الءنا )

 بريهت: دار الع  عة ل عباعة هالنرش.بريهت: دار الع  عة ل عباعة هالنرش.

رش م(. البنوك املركزية هالسةةة اسةةةةات النادية، دار ال ازهري ل نرشةةة 51155115الدهري، زكريا )الدهري، زكريا ) سات النادية، دار ال ازهري ل ن س ا م(. البنوك املركزية هال

 ..2222م، الفرلة م، الفرلة 51155115هال وزيع هال وزيع 

عاإل، هاخرهن، )الالعةةاإل، هاخرهن، ) عابع م(، منظج البلةةث ا الع وم السةةة وك ةةة، الريةاض، املعةةابع 51115111الال ياض، امل س وك ة، الر لث ا الع وم ال م(، منظج الب

 الو ن ة افديثة.الو ن ة افديثة.

 الرسائل اجلامعيةالرسائل اجلامعية ثانيًا:ثانيًا:

سالم )آدم، أمري عبد السةةةالم ) سة م(. دهر إدارة املخا ر ا افد من تعثر ال  وي : دراسةةةةة 51025102آدم، أمري عبد ال م(. دهر إدارة املخا ر ا افد من تعثر ال  وي : درا

 ..3232م، الفرلة م، الفرلة 51025102ة همال ة ة همال ة م دان ة ا املفار  السودان ة، جم ة دراسات مرصف م دان ة ا املفار  السودان ة، جم ة دراسات مرصف 

ض ، فده  حم د )الراضةة ، فده  حم د ) سب ة ا اختاذ الارارات ال  وي  ة ا م(. دهر املع ومات امللاسةةب ة ا اختاذ الارارات ال  وي  ة ا 51025102الرا م(. دهر املع ومات امللا

 الاعا  املرصا. رسالة ماجس ري جامعة أم درمان ا سالم ة. الاعا  املرصا. رسالة ماجس ري جامعة أم درمان ا سالم ة. 

سنا عبد العال )امل  عا، امحد حسةةةنا عبد العال ) رصا، م(. تا  م أسةةةال ب إدارة  ا ر االئ امن املرصةةةا، 51155115امل  عا، امحد ح سال ب إدارة  ا ر االئ امن امل م(. تا  م أ

 ..5555س ري جامعة ح وان، الفرلة س ري جامعة ح وان، الفرلة رسالة ماجرسالة ماج
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محد توف ق )بةةارهد، امحةةد توف ق ) ي  م(. معواةةات تعب ق نمةةام ال ةةأجري ال  ويث كةةأداة ل  ويةة  51005100بارهد، ا كأداة ل  و مام ال أجري ال  ويث  اات تعب ق ن م(. معو

فادية املرشةةهعات االا فةةادية  رشهعات االا  سةدراسةةة  ––امل رصف ة العام ة ا ة عو املؤسةةسةةات املال ة غر املرصةةف ة العام ة ا تعب ا تعب ا   درا سات املال ة غر امل س ة عو املؤ

 ..0505  الفرلةالفرلة  --غزةغزة  ––ف سعني، رسالة ماجس ري ا امعة االسالم ة ف سعني، رسالة ماجس ري ا امعة االسالم ة 

صراء ب عاهي، صةةةراء  م(. النواحا الاانون ة ا عاد ال أجري ال  ويث هتنم  ه م(. النواحا الاانون ة ا عاد ال أجري ال  ويث هتنم  ه 51125112ع ر خالد )ع ر خالد )ب عاهي، 

 ..0101الرضيبا، رسالة ماجس ري جامعة النعاح الو ن ة، الفرلة الرضيبا، رسالة ماجس ري جامعة النعاح الو ن ة، الفرلة 

بد ) لب ع ثاا  ا بد )محادي، م  لب ع ثاا  ا اد ال أجري ال  ويث: 51025102محادي، م  اانون ة بع اد ال أجري ال  ويث: م(. بعنوان افح ام ال اانون ة بع م(. بعنوان افح ام ال

 دراسة ماارنة، جامعة ال وفة.دراسة ماارنة، جامعة ال وفة.

ضا )زهواإل، رضةةةا ) صنع الارارات املال ة: ارار ال  وي ، ارار ا دارة املال ة ا صةةةنع الارارات املال ة: ارار ال  وي ، ارار م(. دهر م(. دهر 51025102زهواإل، ر ا دارة املال ة ا 

 ..500500االس ثامر هتوزيع افرباح، جامعة الشظ د محه خلرض الوادي، الفرلة االس ثامر هتوزيع افرباح، جامعة الشظ د محه خلرض الوادي، الفرلة 

سامع   )سةةب ا، إسةةامع   ) سبة م(. االاار ال  ويث بني النمام امللاسةةبا املايل همع ار امللاسةةبة 51025102سب ا، إ سبا املايل همع ار امللا م(. االاار ال  ويث بني النمام امللا

 جامعة حم د بو ض ا .جامعة حم د بو ض ا .ا سالما: دراسة ماارنة من هجظة نمر املس أجر. ا سالما: دراسة ماارنة من هجظة نمر املس أجر. 

م(. عاد ال أجري ال  ويث هتعب ااته املعارصة، حنان كامل الدين م(. عاد ال أجري ال  ويث هتعب ااته املعارصة، حنان كامل الدين 51025102ضبان، حنان كام  )ضةةبان، حنان كام  )

 ..3333  الفرلةالفرلة  --غزةغزة  ––مجال ضبان، رسالة ماجس ري ا امعة االسالم ة مجال ضبان، رسالة ماجس ري ا امعة االسالم ة 

سام أمحد )عثامن، بسةةام أمحد ) س و م(. النا  ال أجري ال  ويث هدهرال ا ترع   مرشةةهعات بالسةة و 51005100عثامن، ب رشهعات بال م(. النا  ال أجري ال  ويث هدهرال ا ترع   م

 ..512512جامعة دمشق ل ع وم االا فادية هالاانون ة، الفرلة جامعة دمشق ل ع وم االا فادية هالاانون ة، الفرلة   افديدية، جم ةافديدية، جم ة

عاة ) عاة )حمبوب، ن ية 51055105حمبوب، ن عار الا ا البنوك ال  ية م(.  ا ر ال  وي  البن ا هك ر ة االح  اط  عار الا ا البنوك ال  م(.  ا ر ال  وي  البن ا هك ر ة االح  اط 

 ..5252هالبنوك ا سالم ة، رسالة ماجس ري جامعة العريب بن مظ دي، الفرلة هالبنوك ا سالم ة، رسالة ماجس ري جامعة العريب بن مظ دي، الفرلة 

اه  لث ا الر باهإل، الع   املرصةةةا هح  ه الرشةةةعا، ب اه حم د  لث ا الر رشعا، ب رصا هح  ه ال باهإل، الع   امل اانون، جم ة الع وم حم د  اانون، جم ة الع وم هال هال
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 االدارة الريادية  ودورها يف اسرتاتيجية االستدامة االستباقية

 بحث تطبيقي يف عينة من املصارف االهلية

 
 

1ا.د. فضيلة سلامن داود 2م.م شيامء مهدي كاظم   

 العراق - جامعة بغداد العراق -جامعة بغداد

 

 املستخلص:املستخلص:

ية   ح ياد ية الر حث اىل تسلللليل الضلللدو  ا دوو ا داو ية   حهيدف الب ياد ية الر ضدو  ا دوو ا داو سليل ال حث اىل ت ية قيق اسلللياتي ية هيدف الب سياتي  قيق ا

سدء اداوا مداود ا ك ل  ا سللادامة ا سللابا ية. اا تعاك المن  مص اف للاوف العرا ية مص سللدء اداوا مداود ا ك ل   سابا ية. اا تعاك المن  مص اف اوف العرا ية مص  سادامة ا  ا 

ل ا ل د ا ل   لديادمة  ا  مة وا ادا ها لغرق حقيق ا سللل ل ا ل د ا ل   دم الاخطيل افسلللبق لعال لديادمة  ا  مة وا سادا ها لغرق حقيق ا  سبق لعال  دم الاخطيل اف

ضدابل والقدالني  سباب  ديدا منها ال سيام احلمدمية   شات    الها    ضدابل والقدالني اف اوف اات ت سباب  ديدا منها ال سيام احلمدمية   شات    الها    اف اوف اات ت

ل  افاف ل  افنظامت،  زوف ا  ية   ت ياد بات   ل   دم وجدد ماطل ك  لد  ل  دجددا   الب ل  افنظامت،  زوف ا  ية   ت ياد بات   ل   دم وجدد ماطل ك  لد  دجددا   الب

افدد ني  ص اإليداع، لقد اتبع  البحث افنهج الدصفي   حليل البيالات واخت  دواسة احلالة افدد ني  ص اإليداع، لقد اتبع  البحث افنهج الدصفي   حليل البيالات واخت  دواسة احلالة 

كاداا جلاع افعلدمات والبيالات مص مرصف الرشق األوسل ومرصف اخلليج الا اوي مص كاداا جلاع افعلدمات والبيالات مص مرصف الرشق األوسل ومرصف اخلليج الا اوي مص 

سياتيحية صلللل البحث اىل ان  ناج ف دا  الية جدا   ابعاد اسلللياتيحية خالل  ائاة الفحص. وتدخالل  ائاة الفحص. وتد صل البحث اىل ان  ناج ف دا  الية جدا   ابعاد ا

سل ك ل  وجدد ف دا  الية   بعد    ا سللادامة ا سللابا ية   سلليام فرصللف الرشللق األوسللل ك ل  وجدد ف دا  الية   بعد     رشق األو رصف ال سيام ف سابا ية    سادامة ا  ا 

سل وبعد الادجه ا سللياتي يم مص افاغ  افسللاقل اإلداوا الريادية فرصللف الرشللق األوسللل وبعد  رشق األو رصف ال ساقل اإلداوا الريادية ف سياتي يم مص افاغ  اف الادجه ا 

  الادجه لحد الناد م فرصف اخلليج الا اوي الادجه لحد الناد م فرصف اخلليج الا اوي

 الملامت ا فاااحية: اإلداوا الريادية، ا سادامة، اسياتي ية ا سابا ية، مرصف.الملامت ا فاااحية: اإلداوا الريادية، ا سادامة، اسياتي ية ا سابا ية، مرصف.

  

                                                 
 ا سااا الدكادوه فضيلة سلامن داود / جامعة بغداد / كلية ا داوا وا  ا اد /  سم اداوا ا  امل 1

 م. شيامء مهدي كاظم / جامعة بغداد/ كلية ا داوا وا  ا اد/  سم الااديل واف اوف. 2
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 مقدمة:مقدمة:

سا د  ا بقاء افنظاة. كام  ا افاموسللات ا داوية الاي ختلق القياة وتسللا د  ا بقاء افنظاة. كام   يركز البحثيركز البحث سات ا داوية الاي ختلق القياة وت ان ان  ا افامو

سانامو ا بدون ا افاء اثرالفرص واسللانامو ا بدون   يامص افنظامت مصيامص افنظامت مص ا الريادية كادخل لالداوا  ا الريادية كادخل لالداوا   اليكيزاليكيز ا افاء اثرالفرص وا

سلدكيات األداوا الريادية  ا ثقافة الال سيطرا. ل ا تش ع  سلدكيات األداوا الريادية  ا ثقافة اطلع اىل افداود الاي تمدن حت ال سيطرا. ل ا تش ع  اطلع اىل افداود الاي تمدن حت ال

ضاًل  سياتي ياها ف ساية، وصيا ة  سطة    و ضاًل ا باماو وحال افخاطرا، وخلق  ياكل منب سياتي ياها ف ساية، وصيا ة  سطة    و ا باماو وحال افخاطرا، وخلق  ياكل منب

حددا، كام  ص تمديص ميزا الفرص افحللددا، كام  نا  سلللدف لنللا   ص تمديص ميزا الفرص اف ية كا اد ة مص األداوا الريللاديللة كا اد للة مص   سدف ل ياد األداوا الر

عع مصالسللدكيات الاي تعلع مص سلدكيات الاي ت سلدج األداوا ان يمدن ا لشلطة الريادية   افنظاة، ووكز  ا سللدج األداوا ان يمدن   ال شطة الريادية   افنظاة، ووكز  ا  ا ل

اي  الفرص وا افاء اثر ا، مه بًا مص خالل مراحل وئيسللللة   العالية الريادية و ي تدالللي  الفرص وا افاء اثر ا،  سة   العالية الريادية و ي تد مه بًا مص خالل مراحل وئي

ساناموالفرصوتطدير واسلللاناموالفرص سابا ية لغرق حقيق ا داء ، ك ل  اليكيز  ا ا سلللادامة ا سلللابا ية لغرق حقيق ا داء وتطدير وا سادامة ا  ، ك ل  اليكيز  ا ا 

 افايز للانظامت.افايز للانظامت.

   

 املبحث األول

 العلمية للبحث املنهجية

 

 مشكلة البحث:مشكلة البحث:أوال: أوال: 

شملة البحث الاي ير   الباحث باعاجلاها اا ياناول هبا مشلللملة البحث الاي ير   الباحث باعاجلاها اا  تعاك المن  مص اف اوف تعاك المن  مص اف لللاوف ياناول هبا م

ها لغرق حقيق العرا يللة مص سلللدء اداوا مداود للا كلل للل   للدم الاخطيل افسلللبق لعالهللا لغرق حقيق  سبق لعال ل   دم الاخطيل اف ك  سدء اداوا مداود ا  ية مص  العرا 

سيام اا سللادامة والديادمة  ا ل ا ل د ا ل  اف للاوف اات تشللات    الها   سلليام ا شات    الها    سادامة والديادمة  ا ل ا ل د ا ل  اف اوف اات ت حلمدمية حلمدمية ا 

ضدابل والقدالني افدجددا   البلد ك ل   دم وجدد ماطلبات  سلللباب  ديدا منها الضلللدابل والقدالني افدجددا   البلد ك ل   دم وجدد ماطلبات  سباب  ديدا منها ال  

شملة بعدا  يادية   تل  افنظامت،  زوف ا ل  افدد ني  ص ا يداع. يامص صللليا ة افشلللملة بعدا  صيا ة اف  يادية   تل  افنظامت،  زوف ا ل  افدد ني  ص ا يداع. يامص 

 اسئلة و ي: اسئلة و ي: 

 ما د ح م الف دا  بعاد اإلداوا الريادية واسياتي ية ا سادامة ا سابا ية؟ما د ح م الف دا  بعاد اإلداوا الريادية واسياتي ية ا سادامة ا سابا ية؟

 بعاد ا داوية الريادية مممص ان تسهم   تقدم اف اوف  ينة البحث.بعاد ا داوية الريادية مممص ان تسهم   تقدم اف اوف  ينة البحث. ل ان ا ل ان ا

سابا ية  ا  ا ادية وا جاام ية ما د دوو ا داوا الريادية   حقيق ا سلللادامه ا سلللابا ية  ا  ا للللادية وا جاام ية  سادامه ا  ما د دوو ا داوا الريادية   حقيق ا 

 والبيئة م للا اوف افبحدثة؟والبيئة م للا اوف افبحدثة؟
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 أهداف البحث:أهداف البحث:ثانيا: ثانيا: 

شملت  اد ة مص بناء  ا ما تقدم   مشلللملة البحث ولسلللئلاه السلللابقة تشلللملت  اد ة مص  سابقة ت سئلاه ال شملة البحث ول األ داف األ داف بناء  ا ما تقدم   م

   --والغايات الاي يامص لن تسهم   تداي    ه األ داف:والغايات الاي يامص لن تسهم   تداي    ه األ داف:

 تسليل الضدو  ا دوو مماوسات ا داوية الريادية   ا سادامة ا سابا ية لالداء البيئي.تسليل الضدو  ا دوو مماوسات ا داوية الريادية   ا سادامة ا سابا ية لالداء البيئي.

سابا ية معرفة كيف يامص ان تؤثر مماوسلللات ا داوا الريادية   حقيق ا سلللادامة ا سلللابا ية  سادامة ا  سات ا داوا الريادية   حقيق ا  معرفة كيف يامص ان تؤثر مماو

   ا ادية.  ا ادية.

 وا الريادية   حقيق ا سادامة ا سابا ية لالداء ا جاام يوا الريادية   حقيق ا سادامة ا سابا ية لالداء ا جاام يمعرفة دوو مماوسات ا دامعرفة دوو مماوسات ا دا

 معرفة ح م الف دا  بعاد اإلداوا الريادية واسياتي ية اإلداوا الريادية.معرفة ح م الف دا  بعاد اإلداوا الريادية واسياتي ية اإلداوا الريادية.

 أمهية البحث:أمهية البحث:ثالثا: ثالثا: 

 ايص تماص امهية البحث ... : ايص تماص امهية البحث ... : 

عاد الاي يفيق ان تمدن مدجددا   اداوا  عاد الاي يفيق ان تمدن مدجددا   اداوا تدجيه ا اامم مدواء اف للللاوف اىل ا م ا ب تدجيه ا اامم مدواء اف اوف اىل ا م ا ب

 افرصف لمي حقق الن اح ا سياتي ي.افرصف لمي حقق الن اح ا سياتي ي.

ج ب الاباه مسؤويل اف اوف  ا ا دبيات العلاية    ال ويادية ا  امل الاي تسا د ج ب الاباه مسؤويل اف اوف  ا ا دبيات العلاية    ال ويادية ا  امل الاي تسا د 

 افرصف  ا النهدق   ا داء.افرصف  ا النهدق   ا داء.

سبق تدجية ا اامم ا داوا العليا  و لس ا داوا   اف للاوف افبحدثة  اىل الاخطيل افسللبق    تدجية ا اامم ا داوا العليا  و لس ا داوا   اف اوف افبحدثة  اىل الاخطيل اف

سانامو ا   السدق العرا ية مص خالل ا سابا ية لالحداث سانامو ا   السدق العرا ية مص خالل ا سابا ية لالحداث لغرق اكاشاف الفرص وكيفية الغرق اكاشاف الفرص وكيفية ا

 السد ية .السد ية .

 منهج البحث:منهج البحث:رابعا: رابعا: 

  تم اساخدام منهج دواسة احلالة مص خالل  ائاة الفحص الاي تضاص  اد ة مص ا بعدتم اساخدام منهج دواسة احلالة مص خالل  ائاة الفحص الاي تضاص  اد ة مص ا بعد

م ال ي م ال ي Stevenson :1983مقياس  مقياس  بناء  ا بناء  ا م م Terrence  et al. ، ،2001: 963     ا اطدوطدو  الايالاي

شاو اىل ثاملاشللاو اىل ثامل سياتي ي، لسللياتي ي، ااعاد لالداوا الريادية  الادجه عاد لالداوا الريادية  الادجه اباب  يةيةا سيطرا السلليطرا ووالادجه لحد الناد، الادجه لحد الناد، وول ال

سفة افماف ت، فلسلللفة افماف ت، ووا يمل األداوا، ا يمل األداوا، ووالادجه لحد افداود، الادجه لحد افداود، وو ا افداود،  ا افداود،  ا لازام بالفرص، ا لازام بالفرص، ووفل

ساخدام ثالث والاي ا اادت   افنهج افعااد   البحث..ك ل  تم اسلللاخدام ثالث والنقافة الرياديةم والنقافة الرياديةم  والاي ا اادت   افنهج افعااد   البحث..ك ل  تم ا

مة ا سلللا ادا عاد  سللل سااب مة ا  سادا عاد   ية لالداء البيئي وا جاام ي اب با  مة ا سلللا ادا ية و ي   ا سللل ية لالداء البيئي وا جاام ي با  با  سا مة ا  سادا ية و ي   ا  با 

 وا  ا اديم.وا  ا اديم.
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 خامسا: املخطط الفريض للبحث:خامسا: املخطط الفريض للبحث:

 تم بناء افخطل الفريض وفق مشملة وا داف البحث .

 م افخطل الفريض للبحثم افخطل الفريض للبحث11شمل   شمل   

 سادسا: افرتاض البحث: سادسا: افرتاض البحث: 

 تم بناء افياق وفق مشملة البحث وا دافها :تم بناء افياق وفق مشملة البحث وا دافها :

للا اوف  ينة للا اوف  ينة   اسياتي ية ا سادامة ا سابا يةاسياتي ية ا سادامة ا سابا ية  حسني   حسني وا الريادية وا الريادية ا داا دا  تسهمتسهم          

 مم.مم.البحثالبحث

 سابعا: أداة بناء املقياس: سابعا: أداة بناء املقياس: 

سلدج تم بناء مقياس البحث  ا ا دبيات العلاية    ال اإلداوا ا سلللياتي ية والسللللدج  سياتي ية وال تم بناء مقياس البحث  ا ا دبيات العلاية    ال اإلداوا ا 

 الانظياي كام   اجلدول ادلاه: الانظياي كام   اجلدول ادلاه: 

  

االدارة 

 الريادية

الثقافة 

 الريادية
التوجة 

 ااالستراتيجي

فلسفة 

التوجة 

 للموارد

ة 
ام

تد
س

ال
 ا
ية

ج
تي
را

ست
االستدامة ا

 االقتصادية

االستدامة 

 االجتماعية

االستدامة 
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 ث ث م  مقياس البحم  مقياس البح  11جدول  جدول  

    

 

    

    

    

  

    

 

Wijethilake:2017    

Wijethilake:2017    

Wijethilake:2017    

 سابعا:   ااع و ينة البحث: سابعا:   ااع و ينة البحث:           

شع  تم اخاياو  ينة   للدية ممدلة مص  لس ا داوا وافدير اففدق ومدواء ا سللام وشللع   سام و تم اخاياو  ينة   دية ممدلة مص  لس ا داوا وافدير اففدق ومدواء ا 

ا  يل، مرصف اخلليج ا  يل، مرصف اخلليج   الرشق ا وسلالرشق ا وسلبحث و ي   مرصف بحث و ي   مرصف ووحدات مص م اوف  ينة الووحدات مص م اوف  ينة ال

 الا اويم، تم مقابلة مدواء ا  سام والشع  والدحدات للا اوف  ينة البحث.الا اويم، تم مقابلة مدواء ا  سام والشع  والدحدات للا اوف  ينة البحث.

 املبحث الثاين

 اجلانب النظري

 أوال: مفهوم  اإلدارة الريادية

م ال ي اشاو اىل Stevenson :1983م مقياس  Terrence  et al. ،2001: 963لقد طدو  

السيطرا  ا افداود، والادجه لحد الناد، ولسياتي ي، اابعاد لالداوا الريادية  الادجه  يةلثام

ا لازام بالفرص، والنقافة وفلسفة افماف ت، وا يمل األداوا، والادجه لحد افداود، و

منظاة ااص  طاع  م2455 ا  ينه مؤلفة مص   هااىل ساة ابعاد طبق هالرياديةم وال ي خل 

 م34منظاة  فقل والشمل   م1233م لل %52,1 ة واخلدمات وكالت معدل ا جابه  ال نا

 يدا  تل  ا بعاد. 

كا اد ة مص افاموسات ا داوية  ا "األداوا الريادية  مStevenson :1983 رف  لقد 

، "اساس الفرص الاي تسا د   بقاء افنظامت وتسهم   خلق القياة ا جاام ية والانظياية
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 ا الاعريف يبني تركيزه  ا افاموسات ا داوية الاي ختلق القياة وتسا د  ا بقاء ومص  

افنظاة. كام وكز  ا الريادية كادخل لالداوا افركزه  ا ا افاء اثرالفرص واسانامو ا بدون 

الاطلع اىل افداود الاي تمدن حت السيطرا. ل ا تش ع سلدكيات األداوا الريادية  ا ثقافة 

باماو وحال افخاطرا، وخلق  ياكل منبسطة    وساية، وصيا ة سياتي ياها فضال  ا 

 ص تمديص ميزا الفرص افحددا، كام لا   األداوا الريادية كا اد ة مص السلدكيات الاي 

تعع مص ا لشطة الريادية   افنظاة، ووكز  ا سلدج األداوا ان يمدن مه با  مص خالل 

عالية الريادية و ي تداي  الفرص وا افاء اثر ا، وتطدير مراحل وئيسة   ال

 . Fox: 2005:53)واساناموالفرص 

 م:Kuhn  et al. ،2005:4م،   Fox ، 2005:53ويامص رشح   ه ا بعاد  ا النحد ا يت: 

م الادجه السياتي ي بالعدامل الاي تدجه Stevenson:ي ف سرتاتيجيالتوجة اإل -أ

 راو بشأن السياتي ية الاي    كلمص ان يدصف كفلسفة تؤثر ال يا ة السياتي ية ويا

 Kuhnمص  بل الفرص و  تاقيد بافداود الاي  د تمدن مطلدبة  ساغال ا  ةتمدن مدجه

et al. ،2005:4 م. لن سياتي ية افنظاة الاي حيدد ا السياتي ي تمدن حمددا مص  بل

ي  د تمدن مطلدبه او رضووية  ساغال ا، بينام الفرص افدجددا   البيئة وليس افداود والا

 . كفءتعااد السياتي ية الانظياية افادجه لحد الفرص  ا اساعامل مداود افنظاة بشمل 

كزالفمر السياتي ي والريادي  ا كيفية تمييف افنظامت ازاء الاغ  البيئي واساغالل و

، Hamel & Prahaladبقا   الفرص مص  بل حا ت الالتأكد و دم ا ساقراو. وط

م ياألف الادجه السياتي ي للانظاة مص الرسالة وا  داف والغايات وك ل  1994:133

، Porter:33العاليات الانظياية اجلد رية والنقافة الاي تسهل حقيق ا  داف. و د اوحى  

ات فريدا، للص منا ات وخدمللرق للزبائللي تعللم باسياتي يات الااميز للانظامت الا1980

م الاي Miles & Snow,1978 للع للللدع افاد للدن افنظامت مص لللز يامثلللدن بالااميللوالقائا

متيزت باقبل افخاطرا والادجه اخلاوجي افبادو. ل ا تاقرب افنظامت الريادية مص السياتي ية 

 مص  بدل  ص طريق خلق وتسهيل ما  د اكنر مص الا دوات ا ساسة الديناميمية، بد 

لاعلم افساار وتنظيم ا  داف لالا دوات الساكنه واآللية، وياضاص   ا الا دو ا ساس

 م. Fox ،2005:56داود  لات وافلة والعاليلوا يمل وا جراءات وا لظا
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لحد الفرص اىل ا ساقراو والمفاءا  هتسعى افنظامت الريادية افادجه االلتزام باملوارد:-ب

الج افداود والاي تربطها بالسيطرا والقدا وافنزلة، وحقق افنظاة افيزا الانافسية مص خالل اما

مص خالل  دوهتا  ا اساعام ا للاداود للدصدل اىل الاخ ص وختفيض افخاطر وافحافظة 

 ا افروله، ل ا ختلق افنظامت الريادية مداود جديدا او احل دل  ا افداود السائدا 

شمل جديد، و  ه افداود تمدن معاادا  ا افعرفة  منلل ا جراءات والسلدق واساعام ا ب

والامنلدلدجيلام لو افللميلة  ولس افال الفمري وافايل وافهاوات والمفاءاتم، وتساعال 

افنظامت الريادية الاحالفات والشبمات للدصدل اىل ا سداق وافعلدمات والامندلدجيا 

ن مهاة لعالية ا بداع وا باماو وتنفي  اسياتي يات الريادا ومداود اخرى الاي تمد

م   تقسيم مزايا مدود معني  ص طريق حديد Barney: 1991الانظياية، و  ا ما اشاو له  

ولادوا وصعبة الاقليد وصعبة ا حالل او  افهاةالدوجة الاي  ند ا تمدن افداود 

 م. Fox ،2005: 57 ا سابدال

االبعاد 

المفاهيمية لـ 
االبعاد 

التطبيقية لـ 

 التوجه الستراتيجي

 االلتزام بالفرصة

 االلتزام بالموارد

 السيطرة على الموارد

 أألدارةهيكل 

 فلسفة المكافآت

 التوجه نحو النمو

 الثقافة الريادية الثقافة الريادية

 التوجه نحو النمو

 فليسفة المكافآت

 أألدارةهيكل 

 التوجه نحو الموارد

 التوجه الستراتيجي
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   Brown Terrenceم وا بعاد الاطبيقية لل  Stevensonبعاد اففا ياية لل  م ا 2شمل  

et  alم 

Source: Kuhnetal: 2005 "Entreprenurial Management as a Strategic Choice 

in Firm Behavior "Schumpeter School of Business and Economics ،

Uinversity of Wuppertal ،pp. 9.  

سياتي ي سياتي ية، فبينام يمدن الادجه اإليرتبل   ا البعد بالقضايا اإلبالفرص:االلتزام 

لحد حديد واخاياو الفرص، فأن ا لازام بالفرص  د بشأن حقيقها، ل ا فا لازام مادجه 

ن تمدن لدهيا للحد ا جراءات او ا لشطة الرضووية لمس  الفرص وال   بد للانظاة 

 زمنية    ا، وب ل  فهد ياعق  الفرص.  مداالارصف   كل القدوا وا ساعداد  ا 

ن ما يرتبل بالازام افداود  د طريقة الاحمم والسيطرا بال  افداود إالسيطرا  ا افداود: 

وختفيض مقداو افداود افساخدمة وافاالمة با ىص  دو مممص، ل ا تمدن افنظاة اكنر ا اامما  

 افقدواتم. وافهاوات، والفمري، وس افال افايل، بشأن الدصدل اىل افداود  وا

خيالف  يمل األداوا للانظاة  طبقا   ساعام ا للاداود والسيطرا  ليها، ل ا  دارة:هيكل اإل

فان ا يمل ا داوي افداو وياديا  مهام  ويرتبل بأطر    وساية، وافداو تقليديا  يمدن ا رب 

يالئم ا يمل افداو وياديا  حلا ت المفاءا الداخلية  ااقد، اىل ا يمل ا رمي السلطدي افع

م. ويامص ان يعزز  يمل افنظاة Kuhn et al. ،2005:6  باخ يص افداود افاالمة اخلاصة

 النشاط الريادي ااص افنظامت. 

سياتي ية وا يمل يامص ان ي نف اىل اوبعة الداع م لن ا وتباط بني اإلMiller ،1996اكد  

   ال  ا يمل البسيل ال ي  د    وساي ويعال بشمل جيد   افشاويع ال غ ا بام

ت  ابله  رسيعة الناد والب و راطي  يعال  ا لحد جيد    ال المفاءا ا لااجية   بيئ

للانبؤم. و ضدي يمدن مرن وتعاوك ويعال  ا تسهيل ا باماو واات فرق وساية مساقله 

ا افعلدمات. واكدت لظرية افنظاة  ا ان الاغ  اخلاوجي يؤدي اىل والظاة معقدا  داو

ق الاشغيلية، و د لرشت بحدث ماعددا ائسياتي ية والطرتعديالت داخلية   ا يمل واإل

، Ginsberg & Guth ،1990);(Jenningsحدل  يمل افنظاة وويادا افنظاة مص  بل  

1994);(Zahra,1993م; Fox ،2005:58 .م 
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وان افنظامت افداوا وياديا  تا ه    ال ، الريادا بافخاطرا وافمافأا ترتبل فة املكافآت:فلس

 ااالاعديض  ا كيفية اسهام ا فراد بخلق القياة بد   مص  رد تقديم افماف ت لال دمية. 

فئات منل ا جر    افبارش بشمل منافع وخدمات، واألجر   ايامص تقسيم افماف ت 

بارش افاضاص ا جر ا ساس واحلدافز واشمال اخرى مص خالل ا  ياف باجلهد اف

وحديات العال وفرص الاعلم. ويامص ان يمدن للاعديض اثر كب   ا الناائج افاد عة مص 

م، و البا  ما يمدن Fox ،2005:58 ا اداء افنظاة  وبالاحديدجهدد الفرد وفرق العال 

هتم طبقا  خللق القياة،  مع الاعامل مع الفرص افحاالة، ويام مماف للعاملني احلرية للا ري 

ت تعااد  ا افسؤوليات  الاي  وبافقابل ففي منظاة مداوا  ا لحد اداوي اكنر، فأن افماف

ى ا  دمية لدي و للوا رم السلط مالعاملني ي حمددا  ادا باقداو افداود الاي ياحمم هبا 

، .Kuhn  et  alت  فع مص افسؤولية، ومص ثم مدى اوسع مص افمافدم مسادى مرتلي تقلالا

 م. 8 :2006

 ا ختالف الادجهات واجلهدد افب ولة مص  بل افنظامت   رس ة الناد التوجه نحو النمو:

  ، ل ا تاقبل افنظامت الريادية (Kuhn et al. ،2005:8)داوية  ا اوريادية  الافنظامت  وفق

تسعى اىل بناء ا امل جديدا ومغامرات جديدا وتطدير ا  امل احلالية افخاطرا  هنا 

   راق الادسع والناد. 

تلع  ثقافة افنظاة دووا  اساس   ويادا افنظاة، ويدجد مدخالن حيددان  الثقافة الريادية:

النقافة مص خالل افدخل الدظيفي ال ي ينشأ مص السلدج اجلام ي، او مص خالل مدخل 

ع وجدد النقافة   الافس ات الفردية وا دواج الفردي. وتعد ثقافة افنظاة  باوا لقايش م

ها، وكيفية حديد ئافنظاة واسلدب ترصف ا ضا ه ص معاقدات وا راف بشأن ما تمدن  لي

لفسها فداجهة بيئاها اخلاوجية، اا ترتبل ثقافة ومناخ افنظاة بساعاها والاي تركز  ا الساعة 

 كنر مما  ا ابعاد النقافة اات اليكيز الداخيل. اخلاوجية ا

تاضاص ويادا منظامت ا  امل اداوا فا لة لنقافاها والاي تعزز ا باماو وا بداع وا ت ال 

بني ا فراد. لن افنظاة افدجهة لحد الريادا اات ثقافة تنظياية تش ع  ا ا باماو وا بداع، 

 ضية تأكيد  ا  يم معينه، والام ايضا  ياضاص ا خاياو  ن خلق ثقافة ويادية ليست ببساطةلو

م. ل ا ت ف النقافة Fox ،2005:63بني القيم افاعاواة الاي تاعاي   ي ظل منظاة معينة 
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الريادية بادليد ا فماو اجلديدا وتش يع افنظاة افداوا وياديا  ل ام ا  ا تدليد ا فماو 

م 2م. واجلدول  Kuhn et al.,2006:9لاجتا  مبد ا    واخلربا وهتام باهام اخرى  د تدلد

 م لالبعاد األداوا الريادية. Stevensonيدا  مفا يم  

 م  بعاد األداوا الرياديةStevenson sم مفا يم  2اجلدول  

 
Source:Kuhn et al. ،:2009"Entrepreneurial Management" As a Strategic 

Choice in Firm Behavior:Linking it with performance",p. 16 
 

 يجية االستدامة االستباقيةثانيا: اسرتات

ا  لاي تعد      تعال اا  لادجيه  راوات اإلداوا بشمل لفضل اا سياتي ية ا سابا ية لساس 

للحفاظ  ا  م2001(ظهرت   ه ا سياتي ية،    ام  ل ا ا تقليل تأث ات النظام البيئي 

ااافة اىل  ،يناميمات الا ديداا تعال  ا مرا بة البيئة ودم، ووكي اجلندبية البيئة   جبال 

ال  تدفر ا سياتي ية ا سابا ية معلدمات  لاية جديدا فسا دا افديريص  ا تقييم بعض 

 .(Schoettle,& et al,2011:325)بدائل اإلداوا ا سابا ية 

ا سياتي ية الاي  باهنام ا سياتي ية ا سابا ية  (Drive & Park,2011:2  رف

لاد ع الاحديات والاهديدات افحاالة لي تعني ا سادامة الاطدير بطريقة  اةافنظتساخدمها 

تلبي احاياجات احلارض دون األرضاو بقدوا األجيال القادمة  ا تلبية احاياجاهتم الغ  

 اخلاصة، اا ينبغي حقيق الادازن بني:  حاياجاهتمالعامة لي تلبية 

 ا زد او ا  ا ادي

 اإلرشاف البيئي
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 ية اجاام ية مسؤول

 االستدامة االستباقية البيئية -1

بإجراء حليل  ا سلسلة مص العنارص افاعلقة )    Henry and Sadorsky,1999  كل مص  ام

وكان  ناج  وجدد جلنة بيئية  وجدد خطة بيئية  وجدد  للانظامتبافاموسات البيئية افاقدمة  

خطة بيئية ووجدد وحدا بيئية وصحية وسالمة. خطة بيئية ممادبة، إبالغ افسامهني ومدظفي 

اظهرت لاائج   ا الاحليل با نيف ا سياتي يات البيئية للرشكات إىل لوبع  اد ات  

و ي ا سياتي ية الافا لية، وا سياتي ية الدفا ية، وا سياتي ية الايس ية، 

ثالث  (Buysse and Verbeke,2003 ) وا سياتي ية ا سابا ية. مص لاحية لخرى، ا يح

فئات مص ا سياتي ية البيئية: ا سياتي ية الافا لية، و ا سياتي ية منع الالدث و 

ا سياتي ية القيادا البيئية،   ا الا نيف  ظهر مص خالل حليل المالة ال ي يام إجراؤه  ا 

: المفاءات اخلرضاء سلسلة مص العنارص الاي تدل  ا افاموسات البيئية الاي طدوهتا افرصف

الاقليدية، ومهاوات افدظفني، والمفاءات الانظياية، وللظاة اإلداوا وإجراءاهتا و الية 

 (Murillo-Luna,&et al ,2011:1418)الاخطيل ا سياتي ية

 االستدامة االستباقية االقتصادية -2

ف ااع دون ت كل تعريف ا سادامة ا  ا ادية  ا لهنا م دو دخل واساقراو ألفراد ا    

ا  ندما   يز ج اسادامة اف ااعات  ولس افال ومداوده باعنى آخر، يمدن ا  ا اد مساقر 

ا لن ا سادامة ا  ا ادية  ي لساس  ،الطبيعية وا جاام ية والبرشية يامص القدل ليض 

مساقبل لخال ي هيدف إىل حقيق العدالة    ال العال ات بني اإللسان والطبيعة و  وؤية 

م العدالة بني البرش 1طديل األمد و   مؤكد بطبيعاه. ياضاص ال  ثالث  ال ات حمددا:  

م العدالة بني خمالف البرش مص لفس اجليل، و  سيام اجليل احلايل، و 2مص خمالف األجيال،  

 .(Chelan & ،et al,2018:113 ) م العدالة بني البرش والطبيعة3 

 الجتامعية:االستدامة االستباقية ا

مص منظدو لخال يات العال ومساءلة  للانظامت الب ا ما ي نظر إىل افسؤولية ا جاام ية و

 ا الر م مص لن مجيع الاعريفات ختالف  ص بعضها البعض، إ  لهنا  افنظاةوإداوا  افنظامت

 (Holme للانظامت،  رب كل مصتاشمل حدل لفس اففهدم األسايس للاسؤولية ا جاام ية 
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& (Watts  ا لازام "مص خالل تعريفها  ا لهنا  للانظامت ص جد ر افسؤولية ا جاام ية

افساار لأل امل بالارصف بشمل لخال ي وافسامهة   الاناية ا  ا ادية مع حسني لد ية 

ف كام حياا القدى العاملة واف ااع افحيل واف ااع. افسؤولية  (Wood and Jones)  ر 

 (Carroll) بينام ا لهنا الانظيم ال ايت للانظامت فيام ياعلق بألشطاها.  للانظامتية ا جاام 

افسؤولة اجاام ي ا يام حديد ا دائام  ألسباب  افنظامتلن اإلجراءات والقراوات الاي تاخ  ا 

امة افسؤولة اجاام يا  للشطاها باسم الرفا ية الع افنظامتا ا ادية لو لدائ   الدلية. تنظم 

 ا لهنا لال ثابت مص األلشطة  للانظامت ا افدى الطديل. ي نظر إىل افسؤولية ا جاام ية 

الا اوية، والاي هتدف إىل تنفي  الاد عات القالدلية واحلمدمية، واامن سالمة وصحة 

ال  ادى مجيع   ه   (Stoyanov,2017:5) .افدظفني وحسني وفا ية اف ااعات افحلية

افساواا داخل الاي متنل  دال  اسياتي ية ا سادامة ا جاام يةباجل اىل ا  ااممالاحديات 

، والعدالة الدولية، والاحسينات ا جاام ية الداخلية، والاحسينات ا جاام ية افنظاة

 م.Wijethilake,2017:571اخلاوجية  

 املبحث الثالث

 اجلانب التطبيقي

 فحص     ائاة ال حليل لاائج  : او   

لل   ا اامم افبحث    لرق لاائج اإلجابات  ا لسئلة  ائاة الفحص، و حليل البيالات 

للدصدل إىل لاائج البحث با  اامد  ا لسلدب إح ائي  دواسة حالةم باساخراج 

الامراوات و األوساط احلسابية و النس  افئدية فدى مطابقة افاغ ات الفر ية وحديد ح م 

ع وا ع مرصف الرشق ا وسل ومرصف اخلليج الا اوي  ينة البحث، مص خالل الف دا م

جزئيا  مطبقاإلجابات  ا  ائاة الفحص اات افقياس السبا ي     مطبق و   مدثق، 

، مطبق جزئيا مدثق جزئيا، مطبق جزئيا مدثق كليا ,مطبق كليا    مدثق، مطبق كليا    مدثق

م  ا الادايل 0,1,2,3,4,5,6ليام و األوزان افقابلة  ا  مدثق جزئيا، مطبق كليا مدثق ك

. 

م لي ماحقق جلزئيا ، و كام مدا  3اا يمدن مادسل افقياس افعااد للاقاولة يساوي  

وافقابالت الشخ ية فعظم افسؤولني   ا سام  افيدالية  حقا ، ومص خالل افعايشة
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أل امل اخلاصة بمل منها، ولغرق احل دل اف اوف  ينة البحث و ا طالع  ا طبيعة ا

حت مضامني األسئلة اخلاصة بقائاة   ا إجابات وا عية فلئ  ائاة الفحص، حيث رش 

الفحص لاداي  فقراهتا، كام   دت تل  افضامني بادجيه لسئلة    مبارشا واسافساوات 

اى خرجت  ائاة تاعلق ب ات القائاة دون اإلشاوا إليها للاأكد مص وا عية اإلجابات، ح

 الفحص باإلجابات النهائية الاي تادافق مع الدا ع، وفيام ييل حليل لناائج  ائاة الفحص: 

 ــ املتغري املستقل: اإلدارة الريادية 1

الادجه ا سياتي ي: و د الميفية الاي حقق هبا افرصف ل دافها ا سياتي ية وتسعى  -ل

شغيلية وتقليل العنارص السلبية وافحيطة لعالها فهد اىل تعظيم العنارص اإلجيابية للمفاءا الا

مدخل لانفي  اخلطل  لاحقيق مسادى لداء ماايز مقاوله بالرشكات ا خرى. وياضاص   ا 

  م اسئلة مدز ة  ا سبعة اوزان كام مدا    اجلدول ادلاه :4افعياو  

 م حليل لاائج بعد الادجه ا سياتي ي3دول  ج

 
 

   ر  ال لي  التجار    ر  ال ر  األ س    

 ت 

 التوجه االستراتيجي

  المطابقة     أ  ا   المطابقة     أ  ا 

 
طب
 

 
ا  
لي
 

 
و 
 

 
يا 
 ل

 

 
طب
 

 
يا
 ل

 

 
و 
 

 
يا
ز 
ج

 

ا 
لي
  
 
طب
  
  

  
و 
  
ير
 

 

 
طب
 

 
يا
ز 
ج

 

 
و 
 

 
يا
 ل

يا 
ز 
ج
  
طب
 

يا 
ز 
ج
  
و 
 

يا 
ز 
ج
  
طب
 

   
و 
  
ير
 

 

ير
 

 
  
طب
 

ير
 

 
 
و 
 

 

 
طب
 

 
ا  
لي
 

 
و 
 

 
يا 
 ل

 

 
طب
 

 
يا
 ل

 

 
و 
 

 
يا
ز 
ج

 

ا 
لي
  
 
طب
  
  

  
و 
  
ير
 

 

 
طب
 

 
يا
ز 
ج

 

 
و 
 

 
يا
 ل

يا 
ز 
ج
  
طب
 

يا 
ز 
ج
  
و 
 

يا 
ز 
ج
  
طب
 

   
و 
  
ير
 

 

ير
 

 
  
طب
 

ير
 

 
 
و 
 

 

6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

 

 

   *      *     

 

 

   *      *     

    *     *      

 *       *       

           1 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

         6   9    6 5 8     

 4.75 3.75 المرج  الحسابي الوس  

 0.79. 63 المطابقة لم   الم وية النسبة 

            37 .21 



 
 2021 439-410 ا.د. فضيلة سلمان داود أ الريادية  ودورها في استراتيجية الاستدامة الاستباقية الادارة 

 

 

424  
 

 

  -لجريت احلسابات بالطلريقة اآلتية: 

الدسل احلسايب افرج  = 
  ادع (الدزن ×الامراو ) 

 ادع الامراوات
  =

…….+(3∗3)+.(0×4)+(0×5)+(1×6)

3+1
  =

15

4
  =

3.75       

النسبة افئدية فدى افطابقة = 
الدسل احلسايب افرج 

ل ا دوجة   افقياس
  =

3.75

6
 =0.63=63% 

 النسبة افئدية فدى افطابقة م – (1ح م الف دا = 

  % 37م = 63 – 1=              

الاابع للااغ  افساقل   اإلداوا   "الادجه ا سياتي ي"م بأن بعد 3تبني لاائج جدول      

م دوجة و ي ا ل مص الدسل احلسايب افرج  فرصف 3.75الرياديةم ح ل  ا معدل  

م  0.79  %  (%63)و ان النسبة افئدية فدى افطابقة  ي  )4.75اخلليج الا اوي اا بلغت  

ألوسل  ومرصف اخلليج الا اوي  ا الادايل مما يش  اىل وجدد ف دا لعدم فرصف الرشق ا

م  فرصف الرشق ا وسل ومرصف اخلليج الا اوي  ا %21  (%37)افطابقة بنسبة  

الادايل اا يالحظ ان مرصف الرشق ا وسل ا ا ف دا   العال لبعد الادجه ا سياتي ي 

ا وسل لالحظ ان ح م الف دا ا ا لسبيا  فاص خالل احاساب الف دا فرصف الرشق

بالنسبة لبعد الادجه ا سياتي ي فرصف الرشق ا وسل وال   ن افرصف يعال  ا 

 مداجهه كافة الاغ ات البيئية   السدق .

لالحظ إن النسبة افئدية فدى افطابقة و الاي تعااد  ا مقداو الدسل احلسايب افرج  ال ي     

 ماانال  بالبسلم، للل لمدن  افقامم ل ا دوجة بافقياس  ي مقداو ثابت للل تمدن لح ل  ليه 

فرصف الرشق ا وسل، حيث (%63)مقبدلة و   لدلى مسادى  ا  ندما يمدن مقداو ا  

دوجة ا باعاد  ص احلالة افنالية و افاانلة بنسبة "و  ي  (%37)يمدن ح م الف دا باقداو 

، و كلام تنا ص "(3.75)و الاي تقابل وسل حسايب مرج  مقداوه  (%100)مدى مطابقة 

مقداو الف دا بفعل ال يا ة والانفي  اجليد للخطل ا سياتي ية  كان ال  لفضل و لكنر 

ا يابا  مص احلالة مطبق كليا     مدثق. و بالطريقة ااهتا ل ري احلسابات للااغ ات 

 األخرى.
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 اىل اسباب، مدا   ا النحد اآليت: ومتنل   ه الناي ة ف دا تش  

  لة تنفي  افرصف  سياتي ياته وفق ما خمطل له .

  يقدم افرصف ا ل  األحيان   باقييم اجلهات الفا لة افخالفة  بدءا مص بافدد ني اىل 

 افسافيديص النهائينيم وال  بغية تشخيص الفرص ..

 جماالت التحسني املطلوبة

 جل اختاا معلدمات ماطدوا تسا ي   ي تغ ات طاوئة  جي  اساعامل الظاة  .1

  القراو الريادي  .

افرصف الادجة اىل اسانامو الفرص افدجددا   السدق العرا ية وإلااج خدمات  ا   .2

 .  مرصفية بديلة با ل كلفة لغرق منافسة لسعاو منا ات افنافسني

ء  اليات جتديد مساارا   البحث  ص افعلدمات اجلديد وحماولة تطدير ا واجرا. 3 

افرصف مص خالل البحث  ص افماو جديدا لزيادا وحسني لدائها و السعي لزيادا اوباح 

 افرصف  ص طريق حسني طبيعة خدماته.

تعني  دوا افرصف  ا الاحسني افساار لضامن البقاء وا سااراو  ب. التوجه نحو النمو :

 ة  ا سبعة اوزان كام مدا    اجلدول ادلاه :م اسئلة مدز 4. ياضاص   ا افعياو  

 م حليل لاائج بعد الادجه لحد الناد4جدول  
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رصف رصلللف ففم م 44ح ل  ا معدل  ح للللل  ا معدل    ""الادجه لحد النادالادجه لحد الناد""م بأن بعد م بأن بعد 44تبني لاائج جدول  تبني لاائج جدول  

سلالرشللق ا وسللل رشق ا و سبة افئدية فدى افطابقة  ي و ان النسللبة افئدية فدى افطابقة  ي   رصف اخلليج الا اويرصللف اخلليج الا اويم فم ف3.253.25و و   ال و ان الن

مما يش  اىل وجدد ف دا مما يش  اىل وجدد ف دا فرصف اخلليج الا اوي فرصف اخلليج الا اوي %م %م 54و  و    ا وسلا وسل  رصف الرشقرصف الرشقفف   (67%)

سبة  لعدم افطابقة بنسللبة   سلرصللف الرشللق ا وسلللفف  (%33)لعدم افطابقة بن رشق ا و سبة و ي لسللبة     رصف ال رصف فرصللف %م %م 46و  و     الية اليةو ي ل ف

ساب الف دا لالحظ ان ح م الف دا ومص خالل احاسللاب الف دا لالحظ ان ح م الف دا اخلليج الا اوي اخلليج الا اوي  سبة لسللبيا بالنسللبة    ال الومص خالل احا سبيا بالن ل

سلمرصلللف الرشلللق ا وسللللوال   ن وال   ن   للادجه لحد النادللادجه لحد الناد رشق ا و رصف ال لديه افرولة للاعامل مع لديه افرولة للاعامل مع و م و م     م

ية   السلللدق سدقالاغ ات البيئ ية   ال ل  تقدم   الاغ ات البيئ ك  عاملني  بل ال ماوات مص   ماو وا با بل األف ل  تقدم وتق ك  عاملني  بل ال ماوات مص   ماو وا با بل األف وتق

سااربالاحسللني افسللاار سني اف رصف اخلليج الا اويمرصللف اخلليج الا اوياما اما ، ، ا  ان الاغ اتا  ان الاغ ات  بالاح تقييم واخاياو الفرص تقييم واخاياو الفرص ان ان   م

ناسبة واسانامو ا يعال ناسبة واسانامو ا يعال افناسبة الاي تعارب مشملة لدى ا داوا العليا اا ان اخاياو الفرص افافناسبة الاي تعارب مشملة لدى ا داوا العليا اا ان اخاياو الفرص اف
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سااراو ل اح  ا اسلللااراو ل اح  رصفافرصلللف ا ا رصفافرصلللفوالاايز   ادائها. ا  ان والاايز   ادائها. ا  ان   اف شاكل  ند بعض افشلللاكل  ند   يداجهيداجه  اف بعض اف

 يأيت :يأيت :ما ما لاجتة  ص لاجتة  ص   ،،احلاليةاحلاليةمع افاطلبات مع افاطلبات   لمي تاالءملمي تاالءمصيا ة خططها صيا ة خططها 

  ندما ياطل  األمر . ندما ياطل  األمر .  اعف الاداب  ا سياتي ية الداج  اختاا ااعف الاداب  ا سياتي ية الداج  اختاا ا .1

سعاو منا اهتا   افرصفافرصفصعدبات    ايلة الادزيع فداود ا لااج   صعدبات    ايلة الادزيع فداود ا لااج    .2 سب  تبايص ل سعاو منا اهتا ب سب  تبايص ل ب

 ..مع افنا ات افنافسة واعف اليويج للانا اتمع افنا ات افنافسة واعف اليويج للانا ات

سني املطلوبةجماالت التحســـني املطلوبة سياتي ية الاي تابنا ا الاداب  ا سلللياتي ية الاي تابنا ا تناية تناية : :   جماالت التح رصفافرصلللفالاداب  ا  ك ل  ك ل    وو  اف

 ..افرصفافرصفود م ال  داخل ود م ال  داخل   ليالياالعالع  لقيادالقيادالدى الدى ا  افطلدبةافطلدبة  وافعرفيةوافعرفية  النقافةالنقافةتطدير القدوات تطدير القدوات 

 
سداء كالت سداء كالت   افرصفافرصفا سافاده الق دى مص افداود افدجددا   ا سافاده الق دى مص افداود افدجددا     التوجه نحو املوارد :التوجه نحو املوارد :--جج

  ياضاصياضاص  ..مداود برشية تمندلدجية او مالية مص خالل ال يا ة اجليدا للخطل ا سياتي ية مداود برشية تمندلدجية او مالية مص خالل ال يا ة اجليدا للخطل ا سياتي ية 

 ::  ادلاهادلاه  اجلدولاجلدول      مدا مدا   كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة   ا ا  مدز ةمدز ة  اسئلةاسئلةم م 44    افعياوافعياو    ا  ا

 الادجه لحد افداودالادجه لحد افداود  م حليل لاائج بعدم حليل لاائج بعد55جدول  جدول  
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سلرصللف الرشللق ا وسلللفف  ""الادجه لحد افداودالادجه لحد افداود  ""م بأن بعد م بأن بعد 55تبني لاائج جدول  تبني لاائج جدول   رشق ا و ح ل ح للل   رصف ال

سبة افئدية فدى افطابقة  ي م وان النسلللبة افئدية فدى افطابقة  ي 4.754.75 ا معدل   ا معدل   ش  اىل وجدد ف دا مما يشللل  اىل وجدد ف دا   (%79)م وان الن مما ي

سبة  لعدم افطابقة بنسلللبة   ساب الف دا لالحظ ان ح م الف دا ومص خالل احاسللللاب الف دا لالحظ ان ح م الف دا   (%21)لعدم افطابقة بن   كب كب ومص خالل احا

سبة لبعد الادجه لحد افداود  سبيا بالن سبة لبعد الادجه لحد افداود ل سبيا بالن   تابنى   تابنى   افرصفافرصف.لاجتة  ص وجدد اعف لدى اداوا .لاجتة  ص وجدد اعف لدى اداوا ل

. ك ل  تدا  الناائج . ك ل  تدا  الناائج اخلدميةاخلدميةتمندلدجيا  الية الد ة   خطدطها تمندلدجيا  الية الد ة   خطدطها   مرصف الرشق ا وسلمرصف الرشق ا وسل

رصف اخلليج الا اويمرصللف اخلليج الا اويتفدق تفدق  رصف مرصللف     ا البعد  ا     ا البعد  ا   م سلالرشللق ا وسلللم رشق ا و سل اا بلغ الدسللل   ال اا بلغ الد

سايب افرج    احلسللللايب افرج     سبة  ريبة اىل ا ا دوجة   افقياس  م و ي لسلللبة  ريبة اىل ا ا دوجة   افقياس  5.5احل سبة مطابقة م، بنسلللبة مطابقة 66م و ي ل م، بن

سبيا و م الظروف الاي متر هبا م و ي لسلللبة  ليلة لسلللبيا و م الظروف الاي متر هبا %%88م وبح م ف دا  م وبح م ف دا  2222%%   سبة  ليلة ل رصفافرصلللفم و ي ل   اف

 ..والبلد والبلد 
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 جماالت التحسني املطلوبةجماالت التحسني املطلوبة

  حسني لدائه   سيام افداود   حسني لدائه   سيام افداود   ا وسلا وسلمرصف الرشق مرصف الرشق اخلربات والمفاءات لدى اخلربات والمفاءات لدى   اسانامواسانامو..11

   افدجددا لدهيا.افدجددا لدهيا.

رشكةللرشللكةا  اامد  ا  ا دا بيالات ا  اامد  ا  ا دا بيالات مممص مممص ..22 ضاًل فضللاًل   لل لعال لعال والاطديرية لوالاطديرية ل    الادويبيةالادويبيةالربامج الربامج  ص  ص ف

سادى األداء وافهاوات القيادية إا يسلللهل الدصلللدل إىل افعلدمات مص خال ا و مراجعة مسلللادى األداء وافهاوات القيادية  صدل إىل افعلدمات مص خال ا و مراجعة م سهل الد إا ي

 وتطدير ا.وتطدير ا.

ساية  اد ة مص العاليات واإلجراءات واألسللالي  الرسللاية و   الرسللاية   ::  االدارةاالدارةهيكل هيكل ج.ج. ساية و   الر سالي  الر  اد ة مص العاليات واإلجراءات واأل

رصفافرصلللف ل از ا  امل    ل از ا  امل    ضاصياضلللاص، ، اف سئلةاسلللئلةم م 44    افعياوافعياو    ا  ا  يا   كامكام  اوزاناوزان  سبعةسلللبعة   ا ا  مدز ةمدز ة  ا

 ::ادلاهادلاه  اجلدولاجلدول      مدا مدا 

  يمل اإلداوا م حليل لاائج بعد6جدول  
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سلرصللف الرشللق ا وسلللفف    "" يمل ا داوا  يمل ا داوا   ""م بأن بعد م بأن بعد 66لاائج جدول  لاائج جدول    تبنيتبني رشق ا و ح ل  ا ح للل  ا   رصف ال

مما يش  اىل وجدد ف دا  دم افطابقة مما يش  اىل وجدد ف دا  دم افطابقة   (%67)م وان النسبة افئدية فدى افطابقة  ي م وان النسبة افئدية فدى افطابقة  ي 44معدل  معدل  

سبة بنسلللبة  ساب الف دا لالحظ وجدد لف داومص خالل احاسلللاب الف دا لالحظ وجدد لف دا  (%33)بن . مما يعني ان لداء . مما يعني ان لداء    الية الية  ومص خالل احا

رصفافرصللف ع ة   شلل ع افدظفني  ا تقديم ا فماو الاي تزيد مص العلل ة   تت  اعيف وليس  ناجاللعيف وليس  ناج  اف ش ع افدظفني  ا تقديم ا فماو الاي تزيد مص ال

ضعف اداء ااداء افهام بعيدا  ص الروتني ال ي يضلللعف اداء ا ولاحقيق ا  داف افخطل  ا ب دوا ولاحقيق ا  داف افخطل  ا ب لللدوا ، ، اداء افهام بعيدا  ص الروتني ال ي ي

سدق العرا ية تضلللاص تفد ها و دوهتا  ا الن اح والاايز   السلللدق العرا ية  ضاص تفد ها و دوهتا  ا الن اح والاايز   ال سني  الها  بد مص حسلللني  الها ت  بد مص ح

 

   ر  ال لي  التجار    ر  ال ر  األ س    

 ت 

 التوجه نحو الموارد

  المطابقة     أ  ا   المطابقة     أ  ا 

 
طب
 

 
ا  
لي
 

 
و 
 

 
يا 
 ل

 

 
طب
 

 
يا
 ل

 

 
و 
 

 
يا
ز 
ج

 

ا 
لي
  
 
طب
  
  

  
و 
  
ير
 

 

 
طب
 

 
يا
ز 
ج

 

 
و 
 

 
يا
 ل

يا 
ز 
ج
  
طب
 

يا 
ز 
ج
  
و 
 

يا 
ز 
ج
  
طب
 

   
و 
  
ير
 

 

ير
 

 
  
طب
 

ير
 

 
 
و 
 

 

 
طب
 

 
ا  
لي
 

 
و 
 

 
يا 
 ل

 

 
طب
 

 
يا
 ل

 

 
و 
 

 
يا
ز 
ج

 

ا 
لي
  
 
طب
  
  

  
و 
  
ير
 

 

 
طب
 

 
يا
ز 
ج

 

 
و 
 

 
يا
 ل

يا 
ز 
ج
  
طب
 

يا 
ز 
ج
  
و 
 

يا 
ز 
ج
  
طب
 

   
و 
  
ير
 

 

ير
 

 
  
طب
 

ير
 

 
 
و 
 

 

6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

 

 

   *       *    

 

 

   *    *       

 

 

*       *       

 

 

  *      *      

           1 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

         6  4 6    12 5 4     

 5.25 4 المرج  الحسابي الوس  

 .88. 67 المطابقة لم   الم وية النسبة 

            33 .12. 



 
 RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  431 
 

شاوكة العاملني وتقليل اإلجراءات الروتينيةومشلللاوكة العاملني وتقليل اإلجراءات الروتينية سايب افرج  . اما الدسلللل احلسلللايب افرج    العال   العال   وم سل احل . اما الد

رصف اخلليج الا اويفرصلللف اخلليج الا اوي ش  اىل ميل جيد م و  ا يشللل  اىل ميل جيد 5.255.25فهد  فهد    ف رصفللارصلللفم و  ا ي سبة مطابقة بنسلللبة مطابقة   للا بن

  افرصفافرصفم و ي لسبة  ليلة لمنها مؤثرا   األداء اا يالحظ ان م و ي لسبة  ليلة لمنها مؤثرا   األداء اا يالحظ ان %%1212م وبح م ف دا  م وبح م ف دا  8888%  

 يسدد ا الاعامل الرساي والناطية   العال.يسدد ا الاعامل الرساي والناطية   العال.

سفة املكافآتج. فلســفة املكافآت ش  اىل الاحفيز افعندي او افادي لقاء ال از ا  امل افملفني هبا تشلل  اىل الاحفيز افعندي او افادي لقاء ال از ا  امل افملفني هبا   ::ج. فل ت

ياهتم    ياهتم   وك ل  تشللل عهم  ا ال از ا  امل وك ل  تقدم باقييم ا فراد وفق مسلللؤول سؤول ش عهم  ا ال از ا  امل وك ل  تقدم باقييم ا فراد وفق م وك ل  ت

 ::ادلاهادلاه  اجلدولاجلدول      مدا مدا   كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة   ا ا  مدز ةمدز ة  اسئلةاسئلةم م 44    افعياوافعياو    ا  ا  ياضاصياضاص، ، افرصفافرصف

 م فلسفة افماف تم فلسفة افماف ت  77جدول  جدول  
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سفة افمافأا فلسلللفة افمافأا   ""م بأن بعد م بأن بعد 77تبني لاائج جدول  تبني لاائج جدول   رشق مرصلللف الرشلللق لاائج لاائج   ماامثل   ماامثل     """"فل رصف ال م

سلا وسلللل عدل   واخلليج الا اوي واخلليج الا اوي   ا و لت  ا م بات  اا ح للل فاوت   اإلجا ناج ت عدل ا  ان   بات  اا ح لت  ا م فاوت   اإلجا ناج ت ا  ان  

رصفنيللارصلللفنيم  ا الادايل م  ا الادايل 4.254.25   سبة افئدية فدى افطابقة  ي و ان النسلللبة افئدية فدى افطابقة  ي   للا ش  اىل مما يشللل  اىل   (%71)و ان الن مما ي

سبة  وجدد ف دا لعدم افطابقة بنسلللبة   ساب الف دا لالحظ ان ح م ومص خالل احاسللللاب الف دا لالحظ ان ح م   (%29)وجدد ف دا لعدم افطابقة بن ومص خالل احا

سبة لبعد   كب كب الف دا الف دا  سبيا بالن سبة لبعد ل سبيا بالن سفة افمافأال سفة افمافأافل اعف لدى اداوا   فل اعف لدى اداوا .لاجتة  ص وجدد    افرصفافرصف.لاجتة  ص وجدد 

 . .   الرائدا   السدق العرا يةالرائدا   السدق العرا ية  اف اوفاف اوف  تابنى فلسفة افماف ت و م اهنا مص   تابنى فلسفة افماف ت و م اهنا مص 

 

 

   ر  ال لي  التجار    ر  ال ر  األ س    

  المطابقة     أ  ا   المطابقة     أ  ا  فلسفة المكافآتت 
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 الاابع: اسياتي ية ا سادامة ا سابا يةالاابع: اسياتي ية ا سادامة ا سابا يةافاغ  افاغ  

ساقراو ألفراد اف ااع دون ت كل : : ا سادامة ا  ا ادية ا سابا يةا سادامة ا  ا ادية ا سابا ية ساقراو ألفراد اف ااع دون ت كل لهنا م دو دخل وا لهنا م دو دخل وا

فال ومداوده. باعنى آخر فال ومداوده. باعنى آخرولس ا مة ، ، ولس ا ادا ما   يز ج اسللل ند مة يمدن ا  ا للللاد مسلللاقًرا   ادا س ما   يز ج ا ند ساقًرا   يمدن ا  ا اد م

  سبعةسبعة   ا ا  مدز ةمدز ة  اسئلةاسئلةم م 44    افعياوافعياو    ا  ا  ياضاصياضاص  ..اف ااعات الطبيعية وا جاام ية والبرشيةاف ااعات الطبيعية وا جاام ية والبرشية

 ::  ادلاهادلاه  اجلدولاجلدول      مدا مدا   كامكام  اوزاناوزان

 
 ا سابا يةا سابا يةا  ا ادية ا  ا ادية  م لاائج اسياتي ية ا سادامة م لاائج اسياتي ية ا سادامة   88جدول  جدول  

 
ش  لاائج جدول  تشلل  لاائج جدول   سابا يةا سللادامة ا  ا للادية ا سللابا ية  ""م بأن بعد م بأن بعد 88ت سادامة ا  ا ادية ا  رصف اخلليج رصللف اخلليج فف""""ا 

  مرصف الرشق ا وسلمرصف الرشق ا وسل  وانوانم م 55.5.5  الدسل احلسايب افرج  اا بلغ     الدسل احلسايب افرج  اا بلغ     ا اا اكالت كالت   الا اويالا اوي

سل  و د ح لو د ح ل  كان  ري  مص مطبق كليا    مدثقكان  ري  مص مطبق كليا    مدثق رشق ا و سلمرصف ال رشق ا و م  م  3.5 ا معدل   ا معدل    مرصف ال

سبة افئدية فدى افطابقة  ي وان النسلللبة افئدية فدى افطابقة  ي  سبة  مما يشللل  اىل وجدد ف دا لعدم افطابقة بنسلللبة    (%58)وان الن ش  اىل وجدد ف دا لعدم افطابقة بن مما ي

 

   ر  ال لي  التجار    ر  ال ر  األ س    

  المطابقة     أ  ا   المطابقة     أ  ا  االست ا ة اال ت ادية االستبا يةت 
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ساب الف دا لالحظ ان ح م الف دا ومص خالل احاسللللاب الف دا لالحظ ان ح م الف دا   (42%) سبة لبعد لسلللبيا بالنسلللبة لبعد    ال الومص خالل احا سبيا بالن ل

م وبح م م وبح م %%2222  رصف اخلليج الا اويرصف اخلليج الا اوي. اما لسبة افطابقة ف. اما لسبة افطابقة ف  ا سادامة ا  ا ادية ا سابا يةا سادامة ا  ا ادية ا سابا ية

 .م و ي لسبة  ليلة ..م و ي لسبة  ليلة .88ف دا  ف دا  

سابا يةا سلللادامة ا جاام ية ا سلللابا يةب. ب.  سادامة ا جاام ية ا  سياتي ية دوا اسلللياتي ية ي  ي : : ا  سؤولية   افسلللؤولية  افنظاةافنظاة   دوا ا   اف

سافادا منها مص  ا لن تمدن  ادوا  ا الانبؤ بالفرص وا سلللافادا منها مص   افنظاةافنظاة دوا  دوا   اياي، ، ا جاام يةا جاام ية  ا لن تمدن  ادوا  ا الانبؤ بالفرص وا 

سؤولية ا جاام ية خالل تنفي  افسللؤولية ا جاام ية  سية للا ااع فداءمة  ياة   اف ا ت األسللاسللية للا ااع فداءمة  ياة   للانظامتللانظامتخالل تنفي  اف سا   اف ا ت األ

نى الفدائد لمل مص األ امل الا اوية و اف ااع نى الفدائد لمل مص األ امل الا اوية و اف ااعاأل امل مع  يم اف ااع بطريقة جتج ضاصياضلللاص. . األ امل مع  يم اف ااع بطريقة جتج   يا

 ::  ادلاهادلاه  اجلدولاجلدول      مدا مدا   كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة   ا ا  مدز ةمدز ة  اسئلةاسئلةم م 44    افعياوافعياو    ا  ا

 ا سابا يةا سابا يةم لاائج اسياتي ية ا سادامة  ا جاام ية م لاائج اسياتي ية ا سادامة  ا جاام ية 22جدول   جدول   

 
 

 

   ر  ال لي  التجار    ر  ال ر  األ س    

  المطابقة     أ  ا   المطابقة     أ  ا  االست ا ة االجتماعية االستبا يةت 
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رصف الرشق رصف الرشق فف""""ا سادامة ا جاام ية ا سابا ية ا سادامة ا جاام ية ا سابا ية   ""بأن بعد بأن بعد م م 22تدا  لاائج جدول  تدا  لاائج جدول  

سلا وسللل   حازحاز ا الر م مص تفاوت الادثيق والاطبيق اا  ا الر م مص تفاوت الادثيق والاطبيق اا   ماباينةماباينة ا لاائج  ا لاائج   واخلليج الا اويواخلليج الا اوي  ا و

سلالرشلللق ا وسلللل رشق ا و سبة م و ي  ريبة مص مطبق كليا مدثق جزئيا وان النسلللبة 4.4.7575 ا معدل   ا معدل    ال م و ي  ريبة مص مطبق كليا مدثق جزئيا وان الن

سبة  مما يشلل  اىل وجدد ف دا لعدم افطابقة بنسللبة    (%71)افئدية فدى افطابقة  ي افئدية فدى افطابقة  ي  ش  اىل وجدد ف دا لعدم افطابقة بن ومص ومص   (%21)مما ي

ساب الف دا لالحظ ان ح م الف دا خالل احاسللللاب الف دا لالحظ ان ح م الف دا  سبة لبعد لسلللبيا بالنسلللبة لبعد   كب كب خالل احا سبيا بالن سادامة ا سلللادامة ل ا 

ش   ا  دم ا  اامم لل ال  ا جاام ي  ا الر م مص ان اكنر ا جاام ية.. و  ا امر يشللل   ا  دم ا  اامم لل ال  ا جاام ي  ا الر م مص ان اكنر  ا جاام ية.. و  ا امر ي

سؤولافنظامت وافؤسللسللات ا جاام ية تطال    افسللؤول سات ا جاام ية تطال    اف س سيام   ظل ية ا جاام ية وال للحية   سلليام   ظل افنظامت وافؤ ية ا جاام ية وال حية   

سات اخلدمة واإللااجية رضووا جائحة كدوولا اا لزمص منظامت ال للحة العافية كل افؤسللسللات اخلدمة واإللااجية رضووا  س جائحة كدوولا اا لزمص منظامت ال حة العافية كل افؤ

مرا اا السالمة وال حة للعاملني و  بد  ص تعد مص لولديات افؤسسات وان تمدن  نرص مرا اا السالمة وال حة للعاملني و  بد  ص تعد مص لولديات افؤسسات وان تمدن  نرص 

 ..  افرصفنيافرصفنيمهم   اسياتي ية مهم   اسياتي ية 

ستباقيةاالســـتدامة البيئية االســـتباقيةج. ج.  ستدامة البيئية اال بأهنا إجراءات للدفاء با مانال الانظياي لو تاخ  طدا ية بأهنا إجراءات للدفاء با مانال الانظياي لو تاخ  طدا ية   ::اال

شطة لاقليل األثر البيئي أللشلللطة  سادامة وتقليل تأث  ا إن افهام اخلاصلللة بالاناية افسلللادامة وتقليل تأث  ا   افنظامت.افنظامت.لاقليل األثر البيئي ألل صة بالاناية اف إن افهام اخلا

تدفع  تدفع البيئي  فا ل بشلللمل خمالف  افنظامتافنظامتالبيئي  شمل خمالفإىل الا فا ل ب ية  إىل الا با  ية خيااو البعض اسلللياتي يات اسلللا با  سا سياتي يات ا خيااو البعض ا

  اسئلةاسئلةم م 44    افعياوافعياو    ا  ا  ياضاصياضاص. . بينام يابنى البعض اآلخر اسياتي يات بيئية تفا ليةبينام يابنى البعض اآلخر اسياتي يات بيئية تفا لية، ، ومبامراومبامرا

 ::  ادلاهادلاه  اجلدولاجلدول      مدا مدا   كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة   ا ا  مدز ةمدز ة

 م لاائج اسياتي ية ا سادامة  ا جاام ية ا سابا يةم لاائج اسياتي ية ا سادامة  ا جاام ية ا سابا ية1010جدول   جدول   
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سابا ية ا سلللادامة البيئية ا سلللابا ية   ""م بأن بعد م بأن بعد 1010تبني لاائج جدول  تبني لاائج جدول   سادامة البيئية ا  رشق رصلللف الرشلللق فف""""ا  رصف ال

سلا وسلللل رصف اخلليج الا اويمرصلللف اخلليج الا اويمص  لاائج مص  لاائج   ا اا ا  ا و و م تقاوب   الادثيق اجلزئي والاطبيق و م تقاوب   الادثيق اجلزئي والاطبيق   م

  جزئياجزئيام و ي  ريبة مص مطبق م و ي  ريبة مص مطبق 2255..33 ا معدل   ا معدل    مرصف الرشق ا وسلمرصف الرشق ا وسلالمامل اا حازت المامل اا حازت 

مما يش  اىل وجدد ف دا لعدم افطابقة مما يش  اىل وجدد ف دا لعدم افطابقة   (%54)وان النسبة افئدية فدى افطابقة  ي وان النسبة افئدية فدى افطابقة  ي   كلياكليامدثق مدثق 

لسبيا بالنسبة لبعد لسبيا بالنسبة لبعد   ب ب ككومص خالل احاساب الف دا لالحظ ان ح م الف دا ومص خالل احاساب الف دا لالحظ ان ح م الف دا   (%46)بنسبة  بنسبة  

ش   ا  دم ا  اامم لل ال  البيئي  ا الر م مص ان اكنر ا سلللادامة البيئية.. و  ا امر يشللل   ا  دم ا  اامم لل ال  البيئي  ا الر م مص ان اكنر  سادامة البيئية.. و  ا امر ي ا 

سيام   ظل جائحة كدوولا افنظامت وافؤسلللسلللات البيئية تطال    افحافظة  ا البيئة   سللليام   ظل جائحة كدوولا  سات البيئية تطال    افحافظة  ا البيئة    س افنظامت وافؤ

ت افدن ال نا ية ت افدن ال نا ية تد فت ا ل  افؤسسات ال نا ية مما زاد مص لاد والاعاش افناخ ولصبحتد فت ا ل  افؤسسات ال نا ية مما زاد مص لاد والاعاش افناخ ولصبح

سبة اكنر بيئيا و الت الااث ات البيئية  ا افحيطات والبحاو والغابات واحلدائق مما زادت لسللبة  اكنر بيئيا و الت الااث ات البيئية  ا افحيطات والبحاو والغابات واحلدائق مما زادت ل

سات باية البيئة   ان تمدن ا داء النظيف ك ل   ناج مطالبات كن ا مص  بل افؤسلللسللللات باية البيئة   ان تمدن  س ا داء النظيف ك ل   ناج مطالبات كن ا مص  بل افؤ

 

   ر  ال لي  التجار    ر  ال ر  األ س    

  المطابقة     أ  ا   المطابقة     أ  ا  االست ا ة البي ية االستبا يةت 
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للمحا  ة على لبي ة ال ا لية  ال ارجية  

 *       *     

 

 

   *        *   

 

 

     *       *  

           0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
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 2.75 3.25 المرج  الحسابي الوس  
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ساهل  والبيئة بنفس افنا ات صللديقة للبيئة وا ل تاث ا  ليها لغرق باية افسللاهل  والبيئة بنفس  صديقة للبيئة وا ل تاث ا  ليها لغرق باية اف الد ت، ل ا الد ت، ل ا افنا ات 

ساخدام تقنيات حدينة وا ل تلدث وك ل  ا اامد  سسات ال نا ية مص ا سعى ا ل  افؤ ساخدام تقنيات حدينة وا ل تلدث وك ل  ا اامد ت سسات ال نا ية مص ا سعى ا ل  افؤ ت

 ا ل  افنظامت  ا الطا ات افا ددا وافداد ال ديقة للبيئة   الااج وت نيع افنا ات. ا ل  افنظامت  ا الطا ات افا ددا وافداد ال ديقة للبيئة   الااج وت نيع افنا ات. 
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 االستنتاجات والتوصيات

 ::  االستنتاجاتاالستنتاجات

سدق بامهية ا داوا الريادية الاي تداجهها   السللدق ان اف اوف  ينة البحث لدهيا و ي ثقا  ان اف للاوف  ينة البحث لدهيا و ي ثقا  -1 بامهية ا داوا الريادية الاي تداجهها   ال

 العرا ي افرص  .العرا ي افرص  .

سلدكي  لامط ا داوا   اف اوف افبحدان الاعقيد السللللدكي  لامط ا داوا   اف للللاوف افبحد-2 ا    لاائج ثة   تفاوت وااللل    لاائج ان الاعقيد ال ثة   تفاوت وا

 ..البحثالبحث

وجدد دوو جدا كب  لالداوا الريادية   تعزيز ا داء افسادام الاي تداجهها اف اوف  ينة وجدد دوو جدا كب  لالداوا الريادية   تعزيز ا داء افسادام الاي تداجهها اف اوف  ينة -3

 البحث.البحث.

 داوا الريادية   تدظيف ابعاد  اسياتي ية ا سادامة ا سابا ية.داوا الريادية   تدظيف ابعاد  اسياتي ية ا سادامة ا سابا ية.تسهم ابعاد ا تسهم ابعاد ا -4

سلدج يدجد تدظيف فا ل    السلللدق افرصللل  و  ا يمدن مص خالل تدظيف جيد لسللللدج -5 رص  و  ا يمدن مص خالل تدظيف جيد ل سدق اف يدجد تدظيف فا ل    ال

 القيادا   اداوا اف اوف لغرق حقيق ا سادامة   ا داء.القيادا   اداوا اف اوف لغرق حقيق ا سادامة   ا داء.

 : :   التوصياتالتوصيات

تعزيز دوو ا داوا   اف اوف  ينة البحث وادخا ا دووات تنقيفية وتطديرية للادواء  تعزيز دوو ا داوا   اف للللاوف  ينة البحث وادخا ا دووات تنقيفية وتطديرية للادواء   -1

 لميفية اكاشاف الفرص واسانامو ا   البيئة افرصفية.لميفية اكاشاف الفرص واسانامو ا   البيئة افرصفية.

اع آلية للعال تدظيف ابعاد ا داوا الريادية   اف لللاوف  ينة البحث ومعرفة كيفية والللع آلية للعال  -2 تدظيف ابعاد ا داوا الريادية   اف اوف  ينة البحث ومعرفة كيفية و

 وفق تل  ا بعاد .وفق تل  ا بعاد .

سابا ية والاي تداجهها دير وتناية اسلللياتي ية ا سلللادامة ا سلللابا ية والاي تداجهها ا  اامم افازايد بميفية تطا  اامم افازايد بميفية تط -3 سادامة ا  سياتي ية ا  دير وتناية ا

 اف اوف.اف اوف.

تدظيف بعد الادجة ا سياتي ي والنقافة الريادية لاعزيز البحث  ص الفرص افدجددا   تدظيف بعد الادجة ا سياتي ي والنقافة الريادية لاعزيز البحث  ص الفرص افدجددا    -4

 البيئة الانافيس.البيئة الانافيس.

يادا مراكز الادزيع  -5 يادا مراكز الادزيع حقيق ايرادات ا ا مص خالل ز ماتحقيق ايرادات ا ا مص خالل ز خلد ماتا خلد ية   ا ية ا لميول فة ا لميول كا فة وتدف   كا وتدف  

 كام يعزز ممالاها .كام يعزز ممالاها .  للارصفللارصفاوباح وويادا اوباح وويادا   حققحقق  والايوالايسدق العرا ية سدق العرا ية ا حاياجات للا حاياجات لل

 الاي تدو لوباح اكنر وتسديقها  رب مناف  ولسداق جديدا   البلد.الاي تدو لوباح اكنر وتسديقها  رب مناف  ولسداق جديدا   البلد.  اخلدماتاخلدماتاليكيز  ا اليكيز  ا  -6

زيادا احل ة السد ية زيادا احل ة السد ية   اجنبية  جلاجنبية  جل  م اوفم اوفتدسيع الاعاون وبناء حالفات اسياتي بية مع تدسيع الاعاون وبناء حالفات اسياتي بية مع  -7

   واوباح افرصف لغرق الديادمة والبقاء   السدق.واوباح افرصف لغرق الديادمة والبقاء   السدق.
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      اف اوفاف لللاوفالدظيفي للعاملني هب ه الدظيفي للعاملني هب ه   ا داءا داءفا له مص فدائد  ا فا له مص فدائد  ا ، ، تفعيل لظم احلدافز افاديةتفعيل لظم احلدافز افادية -8

ساس سللليام   افشلللاويع الاي تدو لوباح خالل فيات   للل ا اا يام الاقييم لالداء  ا لسلللاس  شاويع الاي تدو لوباح خالل فيات    ا اا يام الاقييم لالداء  ا ل سيام   اف

 جددا العال .جددا العال .
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 االداء البارع عىل وفق اسرتاتيجيات تصميم وجودة املنتوج

 دراسة تطبيقية يف رشكة الصناعات اخلفيفة

 
 

1م.م شهباء حازم  2.د. فضيلة سلامن داودأ   

 العراق - جامعة بغداد العراق -جامعة بغداد

 

 املستخلص:املستخلص:

افسية للرشكات الصناعية افسية للرشكات الصناعية ان التغيريات املستمرة  يف عامل االعامل السيام يف البيئة التنان التغيريات املستمرة  يف عامل االعامل السيام يف البيئة التن      

سية م    ل املتامثلة جتعلها راغبة باكتشاااااس واساااترامر الجرد امل ج دة يف بيئتها التنافساااية م    ل  سترامر الجرد امل ج دة يف بيئتها التناف شاس وا املتامثلة جتعلها راغبة باكت

صميت وتر مر منتاالا لغرل تلبية مترلبات ورغبات الئباو  وفذ  اا املنرلذ تت  يد تصاااميت وتر مر منتاالا لغرل تلبية مترلبات ورغبات الئباو  وفذ  اا املنرلذ تت  يد  ت

صميت املنمشااةلة الب    م  ةلة وعا املساا ولا يف الرشااكة باتية التر مر وتصااميت املن رشكة باتية التر مر وت س ولا يف ال شةلة الب    م  ةلة وعا امل ت ج، اذ ان ت ج، اذ ان م

صادمة م  اغلب املنتاات البدملة يف الساا ق العراةية ذات تصااميت وج دة عالية كالت اةتصااادمة م   صميت وج دة عالية كالت اةت س ق العراةية ذات ت اغلب املنتاات البدملة يف ال

سلاتياية التر مر حي  االساااته . ...لاا تت تركيئ الضااا ء عة معرفة حات الجا ة االسااالاتياية التر مر  ض ء عة معرفة حات الجا ة اال سته . ...لاا تت تركيئ ال حي  اال

ض ء والتصااميت للمنت ج ومدت تريثري ا يف االداء البار.... لاا فدس الب   ات تسااليض الضاا ء  سليض ال صميت للمنت ج ومدت تريثري ا يف االداء البار.... لاا فدس الب   ات ت والت

سلعة اساال سة تربيقية يف  كة اتيايات تصااميت وج دة املنت ج يف  قيذ االداء البار.، دراسااة تربيقية يف  كة عة ا صميت وج دة املنت ج يف  قيذ االداء البار.، درا اتيايات ت

صناعات افجيجة كماتمل للب  ، وتت ال البيا ات واملعل مات ع  قرمذ املقاب ت الصاااناعات افجيجة كماتمل للب  ، وتت ال البيا ات واملعل مات ع  قرمذ املقاب ت  ال

سة حالة كاداة  مل الشاااةصاااية وامل حلة يف الرشاااكة عينة الب  ، وتت ا تيار أداة دراساااة حالة كاداة  مل  رشكة عينة الب  ، وتت ا تيار أداة درا صية وامل حلة يف ال شة ال

صجا الت ليل للب   وتت  ليل البيا ات وفذ املنهج ال صاااجا الت ليل للب     البيا ات واملعل مات للب  ،البيا ات واملعل مات للب  ، وتت  ليل البيا ات وفذ املنهج ال 

احلالة، وةد  رج الب   بمام عة م  النتاوج كان أتها وج د فا ة عالية لبعد الجاعلية احلالة، وةد  رج الب   بمام عة م  النتاوج كان أتها وج د فا ة عالية لبعد الجاعلية 

صميت ا ارمة ملتغري األداء البار. كالت وج د حات فا ة عالية لبعد) اسااالاتياية التصاااميت ا ارمة  سلاتياية الت ملتغري األداء البار. كالت وج د حات فا ة عالية لبعد) ا

 ..واسلاتياية التصميت اال لاةا ( واسلاتياية التصميت اال لاةا ( 

  

                                                 
 بغداد/ كلية االدارة واالقتصاد/ قسم االدارة الصناعية مدرس مساعد شهباء حازم / جامعة  1
 االستاذ الدكت ره فضيلة سلامن داود / جامعة بغداد / كلية االدارة واالةتصاد / ةست ادارة االعامل 2
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 االولاملبحث 

 املنهجية العلمية للبحث

 مشكلة البحث:مشكلة البحث:  --11

صميت ا رلقت مشاااةلة الب   م  ةلة وعا املسااا ولا يف الرشاااكة باتية التر مر وتصاااميت  رشكة باتية التر مر وت س ولا يف ال شةلة الب   م  ةلة وعا امل ا رلقت م

صميت وج دة عالية كالت املنت ج، اذ ان اغلب املنتاات البدملة يف الساا ق العراةية ذات تصااميت وج دة عالية كالت  س ق العراةية ذات ت املنت ج، اذ ان اغلب املنتاات البدملة يف ال

حات الجا ة السلاتياية حات الجا ة السلاتياية   اةتصادمة م  حي  االسته . ...لاا تت تركيئ الض ء عة معرفةاةتصادمة م  حي  االسته . ...لاا تت تركيئ الض ء عة معرفة

شةلة الب   التر مر والتصااميت للمنت ج ومدت تريثري ا يف االداء البار.، ممة  صااياغة مشااةلة الب    صياغة م صميت للمنت ج ومدت تريثري ا يف االداء البار.، ممة   التر مر والت

 باالسئلة التالية:باالسئلة التالية:

 ما مست ت حات الجا ة السلاتياية التصميت والتر مراملنت ج يف الرشكة.ما مست ت حات الجا ة السلاتياية التصميت والتر مراملنت ج يف الرشكة.  --11

 معرفة حات الجا ة البعاد االداء البار. يف الرشكة املب  ثة.معرفة حات الجا ة البعاد االداء البار. يف الرشكة املب  ثة.  --22

 ..ا  ا درجة التريثري والع ةة با اسلاتياية التصميت والتر مر مل االداء البار.ا  ا درجة التريثري والع ةة با اسلاتياية التصميت والتر مر مل االداء البار.مم  --33

 

 أهداف البحث:أهداف البحث:  --22

شةلت دم عة م  األ داس بناء عة ما تقدم يف مشاااةلة الب   وأسااائلتب الساااابقة تشاااةلت دم عة م  األ داس  سابقة ت سئلتب ال شةلة الب   وأ بناء عة ما تقدم يف م

   --والغامات التا ممة  أن تسهت يف ت ضيح  اه األ داس:والغامات التا ممة  أن تسهت يف ت ضيح  اه األ داس:

سلفدس الب   ات تسااليض الضاا ء دور اساال    --11 ض ء دور ا سليض ال صميت املنت ج يف االداء اتياية تر مر وتصااميت املنت ج يف االداء فدس الب   ات ت اتياية تر مر وت

 البار. لرشكة الصناعات افجيجة يف بغداد، البار. لرشكة الصناعات افجيجة يف بغداد، 

 معرفة مست ت ع ةة االرتباط با االداء البار. وتر مر وتصميت املنت ج، معرفة مست ت ع ةة االرتباط با االداء البار. وتر مر وتصميت املنت ج،   --22

 معرفة حات الجا ة البعاد اسلاتياية تصميت وتر مر املنت ج؟معرفة حات الجا ة البعاد اسلاتياية تصميت وتر مر املنت ج؟  --33

 ..معرفة حات الجا ة البعاد االداء البار.معرفة حات الجا ة البعاد االداء البار.  --44

 

 أمهية البحث:أمهية البحث:  --33

م  ةدرة الرشكة عة التةيف مل البيئة املتغرية وبالتايل فها ذات أتية م  ةدرة الرشكة عة التةيف مل البيئة املتغرية وبالتايل فها ذات أتية   االداء البار.االداء البار.ئمد ئمد مم

رشكةالرشاااكةعئز ةدرة عئز ةدرة ، الن الرباعة يف العمل م، الن الرباعة يف العمل مللنااح عة املدت الر ملللنااح عة املدت الر مل ستجادة بةجاءة االساااتجادة بةجاءة   م م   ال اال

س قلجرد السااا ق صميت متميئوتقدمت منتاات ذات تصاااميت متميئ  واالبتةارواالبتةار  م    لم    ل  العراةيةالعراةية  لجرد ال جهة جهة مل امل ا  وتقدمت منتاات ذات ت
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ستقبلية دمات األسااا اق املساااتقبلية س اق امل  تعئمئ االبتةار ثتتعئمئ االبتةار ثتعة عة  الرباعة يف التر مر وا  دةالرباعة يف التر مر وا  دة  عملعملتت اذ اذ    دمات األ

شاساالسااتةشاااس ستة ستقبل إلبراز املنتاات التا م  شااري ا أن تعئز اإلةبال املسااتقبل  اال شري ا أن تعئز اإلةبال امل رشكة وم  ثت للرشااكة وم  ثت إلبراز املنتاات التا م   لل

سلاتياية م   قيذ االداء البار. م    ل اساالاتيايات تر مر وج دة املنت ج والتيها)اساالاتياية م   سلاتيايات تر مر وج دة املنت ج والتيها)ا  قيذ االداء البار. م    ل ا

رشو.، لرشاااو.،  قرة ا قرة ا سلاتياية اللكاسااالاتياية اللكل سلاتاسااالات، ، ئ اال لاةيةئ اال لاةيةييا سلاتياية اللكيئ ا اري، اسااالاتياية   ةةياييايا اللكيئ ا اري، ا

سلاتياية العرول االبداعية، تن مل املنت ج، اسااالاتياة التنافو ب سااااقة التصاااميت، اسااالاتياية العرول االبداعية،  صميت، ا ساقة الت سلاتياة التنافو ب  تن مل املنت ج، ا

 اسلاتياية افدمة املضافة(. اسلاتياية افدمة املضافة(. 

 

 منهج البحث:منهج البحث:  --33

سة احلالة )تت اعتامد أسااال ر دراساااة احلالة ) سل ر درا س( ب صاااجب منهااس مساااCase Studyتت اعتامد أ صجب منهااس م اعد يف الت ليل اعد يف الت ليل ( ب 

شةلة املب  ثة التجصااايل والدةيذ للمشاااةلة املب  ثة  صيل والدةيذ للم صناعات الصاااناعات التعرس عة واةل حال  كة التعرس عة واةل حال  كة ع  قرمذ ع  قرمذ التج ال

شة ت التا ت اجب عينة الب  و دمد ومعا ة املشااة ت التا ت اجب عينة الب    افجيجةافجيجة سة احلالةأساال ر دراسااة احلالة  ممتازممتازوو  ..و دمد ومعا ة امل سل ر درا   أ

، وسيتت ، وسيتت تب يف ا مل با أكرر م  أسل ر ب را يف آن واحدتب يف ا مل با أكرر م  أسل ر ب را يف آن واحدييتعدد  صاوصب م  حي  إمةا تعدد  صاوصب م  حي  إمةا بب

سلاتياية  د  اه األساليب لتقييت مترلباتد  اه األساليب لتقييت مترلباتاعتاماعتام سلاتيايةا صميت وتر مر  ا صميت وتر مرت والتا والتا يف الرشكة يف الرشكة     املنت جاملنت ج  ت

  التصنيعيةالتصنيعيةتتمرل باملقاب ت الشةصية للمس ولا يف اإلدارة واملس ولا يف خمتلف األةسام تتمرل باملقاب ت الشةصية للمس ولا يف اإلدارة واملس ولا يف خمتلف األةسام 

ستةدام ةاومة الج   يف وتدوم  امل حلات واالسااائلة واالساااتجساااارات واساااتةدام ةاومة الج   يف  سارات وا ستج سئلة واال شةي تشاااةي وتدوم  امل حلات واال   ت

ت دي ةاومة ت دي ةاومة   إذإذات املب  ثا وال ثاوذ الرسمية واملشا دات امليدا ية، ات املب  ثا وال ثاوذ الرسمية واملشا دات امليدا ية، الجا ة استناداس إت إجابالجا ة استناداس إت إجاب

الج   إت ال ص ل للمعل مات بشةل مبا  وبريةل مست ت ممة  م  الت يئ وص الس إت الج   إت ال ص ل للمعل مات بشةل مبا  وبريةل مست ت ممة  م  الت يئ وص الس إت 

  قيذ األ داس التا مرما اليها الب  . قيذ األ داس التا مرما اليها الب  .
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 املخطط الفريض للبحثاملخطط الفريض للبحث  --44

شةلة وا داس الب   ممة  ان   دد املة شةلة وا داس الب   ممة  ان   دد املةبعد االق . عة م رض الجريض للب   وكام رض الجريض للب   وكام بعد االق . عة م

 مل:مل:

 

 
 

 

 
 (  املةرض الجريض للب  1شةل )

 بناء مقياس قائمة الفحصبناء مقياس قائمة الفحص  --55

ضية وا داس واملةرض الجريض ممةننا االق . عة مقيا  م  منرلذ املشااةلة االفلاضااية وا داس واملةرض الجريض ممةننا االق . عة مقيا   شةلة االفلا م  منرلذ امل

 الب   الاي تت بناءه للمتغريات الرويسة والجرعية وكام م ضح يف ا دول اد اه:الب   الاي تت بناءه للمتغريات الرويسة والجرعية وكام م ضح يف ا دول اد اه:

 يا  الب  يا  الب  ( بناء مق( بناء مق11جدول)جدول)

  

استراتيجية التركيز من نقطة شروع محددة

استراتيجية التركيز الجذریة

استراتيجية  التركيز االختراقي

ستراتيجية ابداع العمليةا

تصميم منتجات صدیقة للبيئة 

استراتيجية  تنویع المنتوج

االداء البارع

الفاعلية المركزیة
استثمار  
الفرص

اكتشاف 
الفرص

 استراتيجيات تطوير وتصميم المنتوج
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 يناملبحث الثا

 التاطري الفلسفي 

 متهيد:متهيد:

فدس الب   ات عرل م ض . اسلاتيايات وتصميت املنتج وكيف ممة  ان  قذ لنا فدس الب   ات عرل م ض . اسلاتيايات وتصميت املنتج وكيف ممة  ان  قذ لنا 

سترامر ا وع  مركئمة االداء البار. م    ل ابعاده املتمرلة باكتشاااااس الجرد وكيجية اساااترامر ا وع  مركئمة  شاس الجرد وكيجية ا االداء البار. م    ل ابعاده املتمرلة باكت

 القرار والجاعلية يف اداء الرشكة.القرار والجاعلية يف اداء الرشكة.

 املنتجاملنتج  اوال: مفهوم وامهية اسرتاتيجيات تطوير وتصميماوال: مفهوم وامهية اسرتاتيجيات تطوير وتصميم

ضامر تساااتةدم الرشاااكات الصاااناعية الةرري م  االسااالاتيايات الجل اف ل يف مضاااامر  سلاتيايات الجل اف ل يف م صناعية الةرري م  اال رشكات ال ستةدم ال ت

س ق العراةية واحلص ل عة اكرب حصة م  املبيعات لاا البد م  التررق اوال  س ق العراةية واحلص ل عة اكرب حصة م  املبيعات لاا البد م  التررق اوال التنافو يف ال التنافو يف ال

ستةدم للتعبري ع  ايل    عبارة ع  مصااارلح مساااتةدم للتعبري ع  ايل  :Product ملنتجملنتجالتعرس عة تعرمف االتعرس عة تعرمف ا صرلح م    عبارة ع  م

سلل أو افالبضاااااول أو السااالل أو اف ضاول أو ال عملية عملية  كالت تعرسكالت تعرس  دمات أو األم ر املعرفية التا ممة  بيعهادمات أو األم ر املعرفية التا ممة  بيعهاالب

شاقات املرل بة م  دم عة النشااااقات املرل بة م    با ا با ا  :Product     Development Process   تر مر املنتجتر مر املنتج دم عة الن

س قأجل  قل املنتج م  حالة الجةرة إت حالة ممة  التعامل معها يف السااا ق ست وما عة ةسااات   أجل  قل املنتج م  حالة الجةرة إت حالة ممة  التعامل معها يف ال وما عة ة
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صميتالب   والتر مر والتصاااميت مات ع  تنليت أو إدارة ع  تنليت أو إدارة   الب   والتر مر والت ةاد املعنيا واملعل  ةل األشااا مات ل شةاد املعنيا واملعل  ةل األ ل

قار تر مر املنتج قار تر مر املنتجاملت افرة ضااام  إ ضم  إ كالت تعرس املت افرة  كالت تعرس ،  ية التصاااميت،  صميتعمل ية الت  :Design Process عمل

شاقات التقنية التا تتت م    ل عمليات تر مر املنتج م  أجل تلبية مترلبات دم عة النشااااقات التقنية التا تتت م    ل عمليات تر مر املنتج م  أجل تلبية مترلبات  دم عة الن

 ة.ة.الس ق أو رؤمة الرشكالس ق أو رؤمة الرشك

رشكة بمام عة م  االجراءاتلاا تق م الرشااكة بمام عة م  االجراءات شرة التا لدس ات إعداد واال شاارة التا لدس ات إعداد   الجعالياتالجعالياتوو  لاا تق م ال واال 

رشيوتنليت عنارص اال تاج والتا تشاامل )العنااا البرشااي ا الب شمل )العن رأ  املال( وذلت لغرل رأ  املال( وذلت لغرل ، ، املةاو املةاو ، ، وتنليت عنارص اال تاج والتا ت

ةل ما متعلذ بةيجية ا تيار املنت ج ةل ما متعلذ بةيجية ا تيار املنت ج كالت تق م بكالت تق م بإ تاج منت ج معا   ل فلة زمنية معينة إ تاج منت ج معا   ل فلة زمنية معينة 

س قا دمد وتقدممب ات السااا ق ستند عة الب   والتر مر والقدرات ا يومساااتند عة الب   والتر مر والقدرات ا ي  ا دمد وتقدممب ات ال دة والتةن ل جيا دة والتةن ل جيا وم

 ..حاجات الس ق وقلب املستهلةاحاجات الس ق وقلب املستهلةا  اهلدس االسايس هلاه العملية    ملقابلةاهلدس االسايس هلاه العملية    ملقابلةلاا ان لاا ان  احلدمرةاحلدمرة

صميت املنت جبتر مر وتصااميت املنت ج  إزدادت االتيةإزدادت االتية ستمر يف أذواق بال ةت احلارض  تياة للتغري املسااتمر يف أذواق   بتر مر وت بال ةت احلارض  تياة للتغري امل

ستهلةا وزمادة مترلبالت املساااتهلةا وزمادة مترلبالت  رشكة واةرار ا مةم  يف ةدرلا عة تلبية ااح الرشاااكة واةرار ا مةم  يف ةدرلا عة تلبية  ك نك نامل تلت تلت    ااح ال

صجات التا تتجذ مل احلاجات املتغرية باسااتمرار م    ل تقدمت املنتاات ا دمدة وبامل اصااجات التا تتجذ مل  ستمرار م    ل تقدمت املنتاات ا دمدة وبامل ا احلاجات املتغرية با

  احتياجالت.احتياجالت.

صناعية يف االو ة اال ري ات ت جهت الرشااكات الصااناعية يف االو ة اال ري ات  رشكات ال صدمقة للبيئةالتصاااميت الصاادمقة للبيئةت جهت ال صاميت ال إن أحد إن أحد اذ اذ   الت

شاقات االكررالنشاااااقات االكرر دود دود فة كب االرل حمفة كب االرل حم، ، عمقاس بيئياس ملدمر العمليات  ا تعئمئ اال تاجيةعمقاس بيئياس ملدمر العمليات  ا تعئمئ اال تاجية  الن

لب، ، امل اردامل ارد را لام  مساااتةرج ن املئمد م  م ارده  ت اب ملدراء ا لبومة ن ا را ستةرج ن املئمد م  م ارده  ت اب لام  م ملدراء ا وممة  أن مقلل وممة  أن مقلل ، ، ومة ن ا

رشكات بدأت )أي أن الرشاااكات بدأت ، ، مدراء العمليات ا يدم  الةلف مل امل افلة عة تلت امل اردمدراء العمليات ا يدم  الةلف مل امل افلة عة تلت امل ارد )أي أن ال

ممة  ان مة ن مجه م التصنيل األ رض أي صنل ممة  ان مة ن مجه م التصنيل األ رض أي صنل لاا لاا   تستةدم م اد تت لل وصدمقة للبيئة(تستةدم م اد تت لل وصدمقة للبيئة(

رشكات )أعامل جدمدة( وممة  ان تلهر الرشاااكات   كج ءةكج ءةياس م    ل عمليات ياس م    ل عمليات منتاات كاملة بيئمنتاات كاملة بيئ )أعامل جدمدة( وممة  ان تلهر ال

 --حساسيتها للتصنيل اال رض يف تصميت املنت ج والعملية بعدة قرق :حساسيتها للتصنيل اال رض يف تصميت املنت ج والعملية بعدة قرق :

رضاء ةا   اس للتعليب لقد  عت أملا يا و ا راودة يف احلركة افرضااااء ةا   اس للتعليب   جعل املنتجات معادة:جعل املنتجات معادة: .1 لقد  عت أملا يا و ا راودة يف احلركة اف

 مترلب استةدام ةناين ممة  إعادة م  ا.مترلب استةدام ةناين ممة  إعادة م  ا.

ستةدام م اد ماساااتةدام م اد م .2 ستيت املعاد يف مقاعد عادة: كام    احلال يف ورق الصاااااب ن والب ساااتيت املعاد يف مقاعد ا صاب ن والب  عادة: كام    احلال يف ورق ال

 الساحات.الساحات.
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صناعة الرباعةإساااتةدام م اد أةل رضراس: كام    احلال يف اغلب صاااناعة الرباعة .3 ستةدام م اد أةل رضراس: كام    احلال يف اغلب  ستبدال االحبار اساااتبدال االحبار   إ ا

 افررة بيئياس باالحبار املعتمدة عة ف ل الص ما التا تقلل م  تل ث اهل اء واملاء. افررة بيئياس باالحبار املعتمدة عة ف ل الص ما التا تقلل م  تل ث اهل اء واملاء. 

ة السيارات بلسيخ إستةدام مة  ات االملني م ة السيارات بلسيخ إستةدام مة  ات االملني م إستةدام مة  ات أ ف: تستمر صناعإستةدام مة  ات أ ف: تستمر صناع .4

ستيت للتقليل م  ال زنوالب ساااتيت للتقليل م  ال زن ضاس يف الرم  ولةنب إن  اا التغري يف امل اد ةد مة ن با ضاااااس يف الرم  ولةنب ، ، والب  إن  اا التغري يف امل اد ةد مة ن با 

 جيعل السيارة صدمقة للبيئة.جيعل السيارة صدمقة للبيئة.

ست أمليلاسااتةدام قاةة أةل: بينام تعيد صااناعة الساايارات الساايارات لت سااا الرساات أمليل .5 سا الر سيارات لت  سيارات ال صناعة ال ستةدام قاةة أةل: بينام تعيد  فان فان ، ، ا

General Electric  يت جيل جدمد م  الر جات التا تترلب كهرباء أةل.يت جيل جدمد م  الر جات التا تترلب كهرباء أةل.تعيد تصمتعيد تصم 

صنل  ويف التعليب وةد حققت اساااتةدام م اد أةل: تبدد أغلب الرشاااكات امل اد يف املصااانل  ويف التعليب وةد حققت  .6 رشكات امل اد يف امل ستةدام م اد أةل: تبدد أغلب ال ا

يف مقدار يف مقدار   %%0505ختجيضاس بنسبة ختجيضاس بنسبة    Sonyإحدت فرق امل ظجا يف مصنل أشباه امل ص ت لرشكة إحدت فرق امل ظجا يف مصنل أشباه امل ص ت لرشكة 

سلي ست( ورق ال ستةدمة يف عملية حجر)ر سليامل اد الةيامومة امل ست( ورق ال ستةدمة يف عملية حجر)ر صاب ن يف امل اد الةيامومة امل صاب ن يف ة ن والغاء ال اح ال ة ن والغاء ال اح ال

ضخ يف احلامماتوةناين الشاااامب  ع  قرمذ وضااال أوعية ضاااخ يف احلاممات  ((Park Plaza  ))فندقفندق ضل أوعية  شامب  ع  قرمذ و و اا وفر و اا وفر ، ، وةناين ال

  احلاجة ات ملي ن حاومة ب ستيةية يف السنة.احلاجة ات ملي ن حاومة ب ستيةية يف السنة.

 ثانيا: ابعاد اسرتاتيجيات تطوير وتصميم املنتوجثانيا: ابعاد اسرتاتيجيات تطوير وتصميم املنتوج

سلاتياية اسااالاتياية  .1  التاالتا ملنتااتملنتااتاا ع ةاتع ةات م م  دم عةدم عة و او ا: :  حمددةحمددة  و. و.  قرة قرة م م  ئئيياللكاللكا

سا تتساااا ت سضمت ساااض ابدا.ابدا. ذاذا ة نة نمموو ةةييالجرعالجرع اال لمةاال لمة اواو العامةالعامة  باملة  اتباملة  ات ت شاربمشاااار د لد لمم مت   للممبم

 .ددمما دا د املنت جاملنت ج كةضكةض  مبتةرةمبتةرة ملنتااتملنتاات مت سرةمت سرة اواو معتدلةمعتدلة ررممتر تر 

 م م  واهلدسواهلدس ااالسابقتالسابقت االسلاتيايتااالسلاتيايتا م م  ابداعاابداعا اةلاةل وتة نوتة ن :ةةمما ارا ار ئئيياللكاللك اسلاتيايةاسلاتياية .2

 بإضافةبإضافة افاصةافاصة الئب نالئب ن اجاتاجاتييالحتالحت   االستاابة  االستاابة االسلاتيايةاالسلاتياية  اه اه عةعة  املعتمدةاملعتمدة للمماملشاراملشار

 ففييالتةالالتةال  ضضييوختجوختج للمنت جللمنت ج أكررأكرر  صاو  صاو 

سلاتياية اساالاتياية  .3 ستةدمهاتسااتةدمها :اال لاةااال لاةا ئئيياللكاللك ا رشكةالرشااكة ت ص لاحلصاا ل يفيف ترغبترغب التاالتا ال  ئةئةييمم عةعة احل

 .هاهاييمنافسمنافس حسارحسار عةعة ةةييالس ةالس ة حصتهاحصتها للييبت سبت س وذلتوذلت.، ، عملبعملب دالدال يفيف  ةةييتنافرستنافرس

سلاتياية اساالاتياية  .4 ستاالساات  اه اه تترلبتترلب :نت جنت جاملامل للممتن تن  ا  متةنهامتةنها مر ةمر ة ا تاجا تاج اتاتييعملعمل بناءبناء ةةييااييرترت اا اال

 الةلجةالةلجة عةعة واملساومةواملساومة ةةييالتض التض  دوندون م م  للمنتااتللمنتاات العرولالعرول م م   واسعةواسعة لةلةييتشةتشة تتممتقدتقد م م 

 .للةررللةرر اوتعرضهااوتعرضها اوالرسعةاوالرسعة وا  دةوا  دة
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سلاتياية ابدا. العمليةاسااالاتياية ابدا. العملية .5 املبدعة التا ت دي ات اعتامد عمليات املبدعة التا ت دي ات اعتامد عمليات   األفةاراألفةارتربيذ تربيذ وتعنا وتعنا   ::  ا

سات و/أو ممارساااات   إل تاجإل تاجاا سلبية عة البيئة، التا ختلذ اةل تريثريات أو بدون تريثريات سااالبية عة البيئة،   اإلدارةاإلدارةو/أو ممار التا ختلذ اةل تريثريات أو بدون تريثريات 

 ، املاتمل، الرقافة و االةتصاد، املاتمل، الرقافة و االةتصاداإل ساناإل سانص ة ص ة 

سلاتيايةاساالاتياية .6 سرةب اساارة التنافوالتنافو ا صمالتصاام ب ا ستةداماسااتةدام اتات لدسلدس:" ":تتييالت صمالتصاام ا  احلافةاحلافة لبل غلبل غ تتييالت

ص لحصااا ل   ل  ل م م  ةةممادادييالقالق سه لةوساااه لة مانمانواالواال ةةييا املا امل ةةييا اذبا اذب عةعة املنت جاملنت ج  ح ستعاملاالساااتعامل و  اال

 .اااملنافساملنافس  منتااتمنتاات ع ع  ئةئةييمتمت ا رتا رت و صاو و صاو  ا ةا ةييالصالص وسه لةوسه لة

 تصميت منتاات صدمقة للبيئة : تصميت منتاات صدمقة للبيئة :  .7

 اسرتاتيجيات االداء البارع  اسرتاتيجيات االداء البارع  ثالثا: ثالثا: 

ية عد اسااالاتيا يةت سلاتيا عد ا قدرة   االداءاالداء  ت بة ال را بار. بم قدرة ال بة ال را بار. بم عة الالال تاب ية عة امل عة عال تاب ية عة امل يات يف يف عال يات اسااالاتيا سلاتيا ا

سترامر  شاس واال سترامر االستة شاس واال س ق للللاالستة س ق منتاات وال ستايب منتاات وال ستايب وامل ارد، لاا جيب عة املنلامت ان ت وامل ارد، لاا جيب عة املنلامت ان ت

شةل فعال بشاااةل فعال  س اقلألسااا اقب س ق جدمد اذا ارادت ان تة ن احلالية ويف  جو ال ةت تساااتعد لسااا ق جدمد اذا ارادت ان تة ن   لأل ستعد ل احلالية ويف  جو ال ةت ت

سلل و  دمات جدمدة  اج ة لتر مر سااالل و  دمات جدمدة  س اقلألسااا اق اج ة لتر مر  سلاتياية ، وختلذ االسااالاتياية لأل البار. بيئة البار. بيئة االداء االداء ، وختلذ اال

س ةممة  للمنلمة م  االساااتاابة الج رمة لجرد السااا ة ستاابة الج رمة لجرد ال شةيل اعادة تشاااةيل   ع  قرمذ ت ليد اوع  قرمذ ت ليد او  يةيةممة  للمنلمة م  اال اعادة ت

سبة ، و، ومر ةمر ة ياكل  ياكل  سلاتيايات منا سبة صياغة ا سلاتيايات منا شاس  نا  نا ا دمدة، وا دمدة، و  لألس اقلألس اقصياغة ا ستة شاس تركئ عة ا ستة تركئ عة ا

س مقا تساا مقا  ستاابة الحتياجات الئب ن التا تتالاي متت ا تاجب وتساا مقب اسااتاابة الحتياجات الئب ن التا تتجدمد جدمد منتج منتج لررح لررح ت س مقب ا   الاي متت ا تاجب وت

ت سا ج دة املنتاات احلالية او ت سا ج دة املنتاات احلالية او تستةدم لتستةدم لاسلاتيايات االسترامر اسلاتيايات االسترامر ، اما ، اما  دمد ا او تغيري ا دمد ا او تغيري ا

 (.(.Musigire et al. ، ،2017:77))  تدرجياتدرجياليات التسليت التا تعد اسلاتياية ليات التسليت التا تعد اسلاتياية عمعم

يةاسااالاتيايااة  et al. ، ،2015:146  ( Mashahadi))  ومعرسومعرس سلاتيا با ا البااار. بااا ااا   االداءاالداء  ا بار.  يام القيااام ال الق

سة بإجراءات العمل غري املتاا ساااة  سلاتيايةمة  ات اسااالاتيايةاحد احد   بتةاربتةاراالاال  معدمعدوو، ، يف وةت واحديف وةت واحدبإجراءات العمل غري املتاا    مة  ات ا

بار.، و  االداءاالداء بار.، وال ست قسااات ممال ةار ق ةار االبت ةارالالات اات ااالبت ةاربت ةاراالباالباذ ان اذ ان تةن ل جا وغري تةن ل جا، تةن ل جا وغري تةن ل جا،   بت ةارت   ت

اات، تةن ل جا مرتبض بعمليااة تر مر املنتاااات،  ية تر مر املنت ما امااا تةن ل جا مرتبض بعمل ةارتةاااراالباالبا شريمشاااري  غري التةن ل جاغري التةن ل جا  ت  ج  ج إت إت   م

س مذالتسااا مذ باالداري، االداري،   الت بواال بار.      دا.دا.واال بار.    ال لاملاملال لسااات ت ا ةارمنعةو عة الب   واالبمنعةو عة الب   واالب  ايايست ت ا ةارت   ت

صاميت جالتدرجيا وا اري لتلبية احتياجات الئب ن، وتقدمت تصاااااميت ج س اق ا شاااااء االسااا اق وويدة، يدة، التدرجيا وا اري لتلبية احتياجات الئب ن، وتقدمت ت شاء اال ا 

، ، .Chiu et al))يف بيئات متغرية تتست بعدم التريكد يف بيئات متغرية تتست بعدم التريكد جدمدة، جدمدة،   ت زمعيةت زمعية  دمدة، او تر مر ةن اتدمدة، او تر مر ةن اتا ا 

2011:476 .) .) 
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 (Popadic et( ( Comez et al. ، ،2011:78))  ((Brion et al. ، ،2010:3واوضح كل م  )واوضح كل م  )

al. ، ،2015:296-297سلاتياية االب( ان االسااالاتياية االب سلاتياا ال   افيار االسااالاتياا ال  دا.دا.( ان اال سهتمساااهتاي اي    افيار اال يف يف   م

 : : ما ملما ملات ات   داعاتداعاتتقست اسلاتيايات االبتقست اسلاتيايات االباذ اذ ، ، نلمةنلمةداء املداء املأأبعض ج ا ب بعض ج ا ب 

سلاتياية االباسااالاتياية االب  --1 شايف: وتعنا االساااتةشاااايف: وتعنا   تةارتةارا ستة   القدرة عة التعامل مل البيئات املتغريةالقدرة عة التعامل مل البيئات املتغريةاال

ست مات العالية م  عدم التريكدذات املسااات مات العالية م  عدم التريكد دمدة، وبالتايل ا تاج دمدة، وبالتايل ا تاج ا ا جرد التاارمة جرد التاارمة اغتنام الاغتنام ال، ، ذات امل

مدة لت جد اات  مدة لتمنت جد اات  مدةمنت جد جات الئب ن، وا شاااااء االسااا اق  يا يب احت مدةلب جد س اق  شاء اال جات الئب ن، وا  يا يب احت ةاروخيلذ االبوخيلذ االب. . لب ةارت   ت

االستةشايف ةيمة م    ل تر مر داالت جدمدة او الت  ل ات داالت خمتلجة هبدس تبنيها االستةشايف ةيمة م    ل تر مر داالت جدمدة او الت  ل ات داالت خمتلجة هبدس تبنيها 

شاء منتاات او  دمات او ا شااااء منتاات او  دمات  ستباةية تتعامل مل الساااياساااات التةن ل جية االساااتباةية وو  جدمدة،جدمدة،او ا  سات التةن ل جية اال سيا تتعامل مل ال

سات التةن ل جية واملامرسااات التةن ل جية  شايفاالساالاتياية االسااتةشااايفوتنجيا وتنجيا   القاومة،القاومة،واملامر ستة سلاتياية اال م  م    ذات خماقر عاليةذات خماقر عالية  اال

 ةبل ةست الب   والتر مر.ةبل ةست الب   والتر مر.

قاعدة املعرفة قاعدة املعرفة الالختلذ ةيمة م    ل تعئمئ املنلامت ختلذ ةيمة م    ل تعئمئ املنلامت االسترامري: االسترامري:   تةارتةاراسلاتياية االباسلاتياية االب  --2

وترتبض وترتبض ، ، و ا اسلاتياية منةجضة املةاقرو ا اسلاتياية منةجضة املةاقر، ، و سا املنتاات او العمليات القاومةو سا املنتاات او العمليات القاومة، ، احلاليةاحلالية

سينات يف ا  دة،ت ساااينات يف ا  دة،بالبال سب يف اال تاجية و   ومةاساااب يف اال تاجية و   ، ، التةلجة وال ةتالتةلجة وال ةتببف رات ف رات تعرا وتعرا ووو  ت  ومةا

صري ط رضوري لت قيذ  ساااينات اداء عة املدت القصاااري سينات اداء عة املدت الق سية تتعامل مل املعرفة االسااااساااية ، ،  ط رضوري لت قيذ   سا تتعامل مل املعرفة اال

سات التةن ل جية يف املنلامتوعمليات التعلت والتعدم ت يف املامرسااات التةن ل جية يف املنلامت سلاتياية وتنجيا االساالاتياية ، ، وعمليات التعلت والتعدم ت يف املامر وتنجيا اال

ولدس ات  سا وضل س ق املنتاات ولدس ات  سا وضل س ق املنتاات ، ، دماتدماتاالسترامري يف اةسام اال تاج واملبيعات وافاالسترامري يف اةسام اال تاج واملبيعات واف

 احلاليةاحلالية

ةد ختلذ ةد ختلذ   التاالتا  املتميئةاملتميئة  تةاراتتةاراتاالستةشايف واالسترامري م  االباالستةشايف واالسترامري م  االب  تةارتةارتعد اسلاتياية االبتعد اسلاتياية االب

ستةدم مد  ت حمددة متت   ملها ات  تاوج ابكبرية عة االداء، وتساااتةدم مد  ت حمددة متت   ملها ات  تاوج اب  تريثرياتتريثريات ، عة ، عة تةاراتتةاراتكبرية عة االداء، وت

استةشاس استةشاس وواالسترامري بنااح مستمر االسترامري بنااح مستمر   تةاراتتةاراتت م تا ممةنها ان تنائ االبت م تا ممةنها ان تنائ االب كة  كة سبيل املرال سبيل املرال 

ساملنافساا  عةعةافةار جدمدة للتقدم افةار جدمدة للتقدم  شايف بالب   والتارمباالسااتةشااايف بالب   والتارمب  تةاراتتةاراتترتبض االبترتبض االباذ اذ ، ، اااملناف ستة   اال

التاممئ التنليما التاممئ التنليما ، لاا ، لاا ((Mueller et al. ، ،2013:1609احلالية )احلالية )  املريل فةاملريل فةاملعرفة املعرفة   وال تعتمد عةوال تعتمد عة

سلاتياية االحيافظ عة كل م  اسااالاتياية اال شايف االساااتةشاااايف   بتةاربتةارحيافظ عة كل م  ا ستة سترامري م  حي  القدرات، واالساااترامري م  حي  القدرات، اال واال

سية )بمرابة املصاادر للميئة التنافسااية )  التا تعدالتا تعد  والروتا، والةجاءات، واملهاراتوالروتا، والةجاءات، واملهارات صدر للميئة التناف  Marabell etبمرابة امل

al. ، ،2012:110 .) .) 
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ستقبلية مرت الباح  ان اساالاتياية االداء البار.  ا حماولة املنلمة ل ضاال  ررها املسااتقبلية  ضل  ررها امل سلاتياية االداء البار.  ا حماولة املنلمة ل  مرت الباح  ان ا

     امل تملة.امل تملة.ستباةا م اجهة املةاقر ستباةا م اجهة املةاقر االاالبشةل بشةل لت سا ج دة منتاالا م  السلل وافدمات لت سا ج دة منتاالا م  السلل وافدمات 

 

 

 

 

 

 ( اسلاتيايات االداء البار.2شةل )

 ةةاملصدر: م  اعداد الباحراملصدر: م  اعداد الباحر

ضهام تبدو الع ةة با الةجاءة والجاعلية كبرية جدا، م ثران عة بعضاااهام  فعة الرغت فعة الرغت البعض، البعض، تبدو الع ةة با الةجاءة والجاعلية كبرية جدا، م ثران عة بع

سم  امةا ية أن تة ن املنلمة فاعلة وكج ة او العةو، أن مجه م الجاعلية أكرر أتساااا ا. م  ا. م  م  امةا ية أن تة ن املنلمة فاعلة وكج ة او العةو، أن مجه م الجاعلية أكرر أت

جاءة  جاءة مجه م الة جاءةمجه م الة جاءةوأن الة رابل تتترتر  وأن الة ملدت القصاااري واملتغريات ذات ال با رابل بض  صري واملتغريات ذات ال ملدت الق با بينام بينام الةما، الةما، بض 

سايس الجاعلية ترتبض باملدت الر مل واملتغريات الن عية اللا رة التنليمية كمتغري أساااايس  مناةش مناةش الجاعلية ترتبض باملدت الر مل واملتغريات الن عية اللا رة التنليمية كمتغري أ

 (. (. 1515::  25102510زاومة الجاعلية والةجاءة وخمرجات تتمرل يف  قيذ األ داس )حنان، زاومة الجاعلية والةجاءة وخمرجات تتمرل يف  قيذ األ داس )حنان،   م م 

 قيذ امل اءمة با الةجاءة والجاعلية، فان ذلت مترلب التنسيذ يف ث ثة ةضاما  قيذ امل اءمة با الةجاءة والجاعلية، فان ذلت مترلب التنسيذ يف ث ثة ةضاما   وم  اجلوم  اجل

سرويساا ستعملةال ساااول املسااتعملة  ةة، و ا اال داس ومدت م وم، و ا اال داس ومدت م ومةةروي ساول امل اال ااز اال داس م  جا ب، اال ااز اال داس م  جا ب،   يفيف  ال 

ستعملة، و نا تبدو ومدت ةرهبا وبعد ا ع  اال داس امل ددة، وتناسااابها مل ال سااااول املساااتعملة، و نا تبدو  ساول امل سبها مل ال  ومدت ةرهبا وبعد ا ع  اال داس امل ددة، وتنا

ض س ع  ما مرتبض   عا وكما متساال ليشاامل ج ا ب اإل تاجية، فضاا س ع  ما مرتبض الةجاءة باعتبار ا معيار الةجاءة باعتبار ا معيار  شمل ج ا ب اإل تاجية، ف سل لي   عا وكما مت

بالعمل م  ام ر ا رت كال ساول املستعملة، وقبيعتها ومدت دةة اال داس امل ددة وةرر بالعمل م  ام ر ا رت كال ساول املستعملة، وقبيعتها ومدت دةة اال داس امل ددة وةرر 

شةل الشاااةل (. (. 7272: : 25122512النتاوج املت ققة م  تلت اال داس )فيئي، النتاوج املت ققة م  تلت اال داس )فيئي،  ضح الع ةة با ( م ضاااح الع ةة با 33))ال ( م 

 االداء الجاعلية والةجاءةاالداء الجاعلية والةجاءة

  

ات االداء استراتيجي

 البارع

استراتيجية االبتكار 

 االستكشافي

استراتيجية االبتكار 

 االستثماري
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 والةجاءة بالجاعلية( ع ةة األداء 3)شةل 

دراسة دراسة   --دور ل حة القيادة لقيا  الجاعلية التنليميةدور ل حة القيادة لقيا  الجاعلية التنليمية""(، (، 25102510عئمئي )عئمئي )حنان، حنان، املصدر: املصدر: 

سمنت عا الت تة ال حدة التاارمةحالة م سااسااة االساامنت عا الت تة ال حدة التاارمة سة اال س صادمة كلية العل م االةتصااادمة ، ، ""تقررتتقررت  --حالة م  كلية العل م االةت

 ..1515د د مرباح، مرباح، جامعة ةاصدي جامعة ةاصدي والتاارمة، والتاارمة، 

 املركئمةاملركئمة

صنل القرار يف ركئمة بدور السااالرة الرسااامية واالليات اهلرمية يف عمليات صااانل القرار يف وتتعلذ املوتتعلذ امل سمية واالليات اهلرمية يف عمليات  سلرة الر ركئمة بدور ال

ستقلل مركئمب ساااتقلل سلرة اختاذ القرار سااالرة اختاذ القرار تة ن تة ن   دمادمااملنلمة، عناملنلمة، عن فرد فرد يف يف فاعليب ال حدات البارعة فاعليب ال حدات البارعة مركئمب 

است لل حدات است لل حدات احلاحلعامل عامل الال  النالن  اال شرة االستةشافية واالسترامرمةاال شرة االستةشافية واالسترامرمةيف يف الس ق و سا الج اود الس ق و سا الج اود 

  االستةشافية واالسترامرمةاالستةشافية واالسترامرمة  لأل شرةلأل شرةرسعة االستاابة رسعة االستاابة ع  قرمذ ع  قرمذ ل ل  قيذ اداء افض قيذ اداء افض        البارعةالبارعة

س ةيةللجرد السااا ةية شاط م  اجل الساااعا ات  ساااا النشااااط ، ، ((jansen et al. ، ،2012:1290))  للجرد ال سا الن سعا ات   م  اجل ال

سترامرمة، كل م  اال شاارة االسااتةشااافية واالسااترامرمة،   املركئمةاملركئمةالتنليما ممة  ان تدعت التنليما ممة  ان تدعت  شافية واال ستة شرة اال تترلب تترلب اذ اذ كل م  اال 

شافية االساااتةشااااافية  ستة ية وغري املاملحل حل مي ن     مي ن     اال ية وغري شاااااكل احلال ية )شاكل احلال ية )الروتين  & Pertusa-Ortegaالروتين

Molinnna-Azorin ، ،2018:87)) ، ،قة حق ق امللةية وةد معتمد قة حق ق امللةية وةد معتمد اامتت فرل االستق لية ب سمتت فرل االستق لية ب س

ست ت املركئمة عة درجة التج مضعة مسااات ت املركئمة عة درجة التج مض ص حياتالصااا حيات  عة م التا ممة  ربرها ب ات املنلمة التا ممة  ربرها ب ات املنلمة   ال

((Al Mamun et al. ، ،2017:56.).) 

 
            

 االداء

 فاعلية

 كفاءة

 نتائج

 اهداف

 الموارد

 وسائل
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 املبحث الثالث

 اجلانب العميل

 متهيد:متهيد:

صب ا تامم الب   يف ت ضاايح مجصاال للمتغريات الرويسااة والجرعية للب  ، أ صااب ا تامم الب   يف سيتت ساايتت  سة والجرعية للب  ، أ  صل للمتغريات الروي ضيح مج ت 

ص ل إت  تاوج عاااااارل  تاوج اإلجابات عة أسااائلة ةاومة الج  ، و  ليل البيا ات لل صااا ل إت  تاوج  سئلة ةاومة الج  ، و  ليل البيا ات لل  ارل  تاوج اإلجابات عة أ ع

باساااتةراج التةرارات  يل ال صاااجا(  باالعتامد عة أسااال ر إحصاااااوا )الت ل ستةراج التةرارات الب    با صجا(  يل ال  صاوا )الت ل سل ر إح باالعتامد عة أ الب   

سب املئ مة ملدت مرابقواألوساااااط احلسااااابية و النسااااب املئ مة ملدت مرابق سابية و الن ساط احل ة املتغريات الجرعية مل واةل  كات ة املتغريات الجرعية مل واةل  كات واألو

مة  ةاو بات عة  حمل الب  ، وحات الجا ة، م    ل اإلجا ية  باو عات االةهر نا مة الصااا ةاو بات عة  حمل الب  ، وحات الجا ة، م    ل اإلجا ية  باو عات االةهر صنا ال

، ، 11الج   ذات املقيا  الر ثا )مت قذ كليا، مت قذ، غري مت قذ( و األوزان املقابلة هلا )الج   ذات املقيا  الر ثا )مت قذ كليا، مت قذ، غري مت قذ( و األوزان املقابلة هلا )

ساوي( عة الت ايل و بالت مة ن مت سااض املقيا  املعتمد للمقار ة مساااوي33، ، 22 سض املقيا  املعتمد للمقار ة م ( أي مت قذ ( أي مت قذ 22))  ( عة الت ايل و بالت مة ن مت 

شةجاااااائوياس، وكام م ضااح الحقاس، وم    ل املعامشااة ضح الحقاس، وم    ل املعام ائوياس، وكام م  صية ملعلت واملقاب ت الشااةصااية ملعلت   امليدا يةامليدا ية  ج شة واملقاب ت ال

األةسام والشعب وال حدات يف الرشكة حمل الب   و االق . عة قبيعة األعامل افاصة األةسام والشعب وال حدات يف الرشكة حمل الب   و االق . عة قبيعة األعامل افاصة 

سا ذوي بةل منها، أ ات عينة ةصادمة مترلت بمدراء اهليئات واألةساام والشاعب ومهندساا ذوي  شعب ومهند سام وال صدمة مترلت بمدراء اهليئات واألة بةل منها، أ ات عينة ة

ص ل عة إجابات افر ط اال تاجية والتصااميت، ومنها ةساات ا  دة ، لغرل احلصاا ل عة إجابات    ربة يف ربة يف ست ا  دة ، لغرل احل صميت، ومنها ة افر ط اال تاجية والت

حت مضاااااما األسااائلة افاصااااة بقاومة الج    صة بقاومة الج   واةعية مللئ ةاومة الج  ، حي   ر سئلة افا ضاما األ حت م واةعية مللئ ةاومة الج  ، حي   ر

سئلة غري لت ضاايح فقرالا، كام ةصاادت تلت املضاااما مرة ا رت بعد شااهر تقرمباس بت جيب أساائلة غري  شهر تقرمباس بت جيب أ ضاما مرة ا رت بعد  صدت تلت امل ضيح فقرالا، كام ة لت 

سارات تتعلذ باات القاوم ستج سارات تتعلذ باات القاوممبا ة و ا ستج ة دون اإلشارة إليها للتريكد م  واةعية اإلجابات، ة دون اإلشارة إليها للتريكد م  واةعية اإلجابات، مبا ة و ا

يل  ية التا تت افذ مل ال اةل، و فيام مل  ل هاو بات الن باإلجا مة الج    ةاو يل حتى  رجت  ية التا تت افذ مل ال اةل، و فيام مل  ل هاو بات الن باإلجا مة الج    ةاو حتى  رجت 

 لنتاوج ةاومة الج   : لنتاوج ةاومة الج   : 

ارمقة التالية: )افريب، أجرمت احلساااابات بالرااااااارمقة التالية: )افريب،  سابات بالر شمري، (، )ألشااامري، 343343::  25572557أجرمت احل     25132513(، )أل

::123123 ) ) 

ال سض احلسايب املرجح = ال سض احلسايب املرجح = 
  دم .دم .(ال زنال زن  ××التةالتةراررار  )

دم .دم .  التةراراتالتةرارات
   = =

  ((22∗∗11))++(44∗∗22)++((00∗∗33))

22++44++00
   = =

1010

66
  ==1.21.2   

النسبة املئ مة ملدت املرابقة = النسبة املئ مة ملدت املرابقة = 
ال سضال سض  احلسايباحلسايب  املرجحاملرجح

أعةأعة  درجةدرجة  يفيف  املقيا املقيا 
   = =

11..77

33
   = =0505 =. =.0505%% 

 النسبة املئ مة ملدت املرابقة (النسبة املئ مة ملدت املرابقة (  ––(1حات الجا ة = حات الجا ة = 
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                        (=(=1––0505%% = ) = )4444%% 

تشري   تاوج الت ليل لقاومة الج   ان تشري   تاوج الت ليل لقاومة الج   ان    :حمددةحمددة  و. و.  قرة قرة م م  لاتياية اللكيئلاتياية اللكيئاساس    --11

سبة مرابقة )1.21.2ال سض احلسايب ةد بلغ )ال سض احلسايب ةد بلغ ) سبة مرابقة )( وبن شري ان %%4444.( وحات فا ة ).( وحات فا ة )0505( وبن شري ان ( و اا م ( و اا م

تاج الرشااايذ  واعتامد  با. اال  عا ة القصااا ر م    ل ات تاج ات م شيذ  واعتامد حات الجا ة كبري حي تاج الر با. اال  ص ر م    ل ات عا ة الق تاج ات م حات الجا ة كبري حي

 ة العالية .ة العالية .اسلاتياية تصميت تتست با  داسلاتياية تصميت تتست با  د

 

 ( م ضح ةاومة الج   السلاتياية اللكيئ م   قرة  و. حمدده( م ضح ةاومة الج   السلاتياية اللكيئ م   قرة  و. حمدده  2جدول)جدول)

  ت

 :سلاتياية اللكيئ م   قرة  و. حمدد 
ذ مت ق

 كليا  

 مت قذ

 جئويا  

غري 

 مت قذ

1 
 اول الرشكة تقليل  عدد االجئاء الدا لة يف تصميت 

 .املنت ج
 *  

2 
ت املنت ج ضم  تسعى الرشكة ات ت فري مد  ت تصمي

 .امل اصجات الجنية املرل بة
 *  

3 
 اول الرشكة التنافو بمنتاالا م    ل ج دة 

 . التصميت
 *  

4 
لتت  ندسة ا  دة يف الرشكة  عة االجراءات افاصة 

 .بتصميت وتقييت ا  دة
 *  

 *   تستةدم الرشكة يف عمليالا مست ت عايل م   األمتتة 0

 *   ال تاج يف الرشكة باملرو ة العاليةتتصف عملية ا 5

 1 2 3 األوزان

 2 4 0 التةرارات

 2 7 0 النتياة

 ال سض احلسايب املرجح
1.

2 
  

 النسبة املئ مة ملدت املرابقة
05

. 
  

 حات الجا ة
44

. 
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سلاتياية اساالاتياية   --22 سلاتياية اال لاةا  : تشااري  تاوج القاومة ات حصاا ل بعد اساالاتياية  اللكيئاللكيئ ا ص ل بعد ا شري  تاوج القاومة ات ح اال لاةا  : ت

سايب )اال لاةا عة وسااض حسااايب )اللكيئ اللكيئ  سض ح سبة مرابقة )( و ساابة مرابقة )1.01.0اال لاةا عة و ( ( %%0505.( وحات فا ة ).( وحات فا ة )0505( و 

و اا مشري اذا مل  س  الرشكة م  اسلاتياية اللكيئ اال ت اةا فا ا س س خترس حصتها و اا مشري اذا مل  س  الرشكة م  اسلاتياية اللكيئ اال ت اةا فا ا س س خترس حصتها 

س ق لاا البد م  ان يف الساا ق لاا البد م  ان  ستةدمهاتسااتةدمها يف ال رشكةالرشااكة ت ص لاحلصاا ل يفيف   ال سيةتنافرسااية ميئةميئة عةعة احل  دالدال يفيف  تنافر

 .منافسيهامنافسيها حسارحسار عةعة ةةالس ةيالس ةي حصتهاحصتها بت سيلبت سيل وذلتوذلت.عملهاعملها

 
 ( ةاومة ف   اسلاتياية اللكيئ اال لاةا( ةاومة ف   اسلاتياية اللكيئ اال لاةا3جدول ) جدول )           

 

  تت

مت قذ مت قذ  :اال لاةااال لاةاسلاتياية اللكيئ سلاتياية اللكيئ  

 كلياس كلياس 

قذ مااتاا ااقااذ  ت  م

 جئوياس جئوياس 

غري غاااااري 

 مت قذمت قذ

رشكةالرشاااكة تعملتعمل 11 سلاتيايةباسااالاتياية ال  وتقدمتوتقدمت منتاالامنتاالا    تر مرتر مر با

 اضافيةاضافية  دمات دمات

 

 **  

ستةدمتساااتةدم 22 رشكةالرشاااكة ت شةبشاااة واللومجواللومج االع ناالع ن ال  مةرفمةرف  للب

 . الجاعلةالجاعلة االتصالاالتصال  لت لت    ل  ل م م  منتاالامنتاالا مئامامئاما الظهارالظهار

  ** 

سعىتسااعى 33 رشكةالرشااكة ت  مقدمهامقدمها الال  جدمدةجدمدة منتااتمنتاات تقدمتتقدمت اتات ال

 املنافس ناملنافس ن

  ** 

ستةدمتساااتةدم 44 رشكةالرشاااكة ت سعرالساااعر س حسااا ح ال شايللتشاااايل ال  الئباو الئباو   لت

 .املنلمةاملنلمة ملنتااتملنتاات اوهت   اوهت   معدالتمعدالت زمادةزمادة عةعة احلاليااحلاليا

 **  

 1 2 3 األوزاناألوزان

 22 22 0 التةراراتالتةرارات

 22 44 0 النتياةالنتياة

   1.01.0 ال سض احلسايب املرجحال سض احلسايب املرجح

   ..0505 النسبة املئ مة ملدت املرابقةالنسبة املئ مة ملدت املرابقة

   ..0505 حات الجا ةحات الجا ة
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تبا ان اسلاتياية اللكيئ ا ارمة شملت عة وسض تبا ان اسلاتياية اللكيئ ا ارمة شملت عة وسض    :ا ارمةا ارمة اللكيئاللكيئ اسلاتيايةاسلاتياية  --33

 الئب نالئب ن الحتياجاتالحتياجات االستاابةاالستاابة ( لاا البد م ( لاا البد م %%0505.( و).( و)0505( وبنسبة مرابقة )( وبنسبة مرابقة )1.01.0حسايب )حسايب )

 ..التةاليفالتةاليف  وختجيضوختجيض للمنت جللمنت ج أكررأكرر  صاو  صاو  بإضافةبإضافة افاصةافاصة

 ( اسلاتياية اللكيئ ا ارمة( اسلاتياية اللكيئ ا ارمة44جدول )جدول )

  تت

مت ذمت ذ :سلاتياية اللكيئ ا ارمةسلاتياية اللكيئ ا ارمة 

 ق كلياس ق كلياس 

مت ذمت ذ

 ق جئوياس ق جئوياس 

غري غري 

 مت قذمت قذ

 االستاابة حلاجاتاالستاابة حلاجات يفيف الرسعةالرسعة عةعة الرشكةالرشكة تسعىتسعى 11

 .الئب نالئب ن

 **  

رشكةالرشاااكة تركئتركئ 22 ضافةافاصااااة بإضااااافة العملياتالعمليات عةعة ال صة بإ  افا

 للمنت جللمنت ج أكررأكرر و و  صا صا

  ** 

رشكةالرشااكة متتلتمتتلت 33  لتةجيض تةاليفلتةجيض تةاليف ال زمةال زمة افرباتافربات ال

 .املنت جاملنت ج تر مرتر مر

 **  

 الس ق لتشةي الس ق لتشةي  اجراء ب  ثاجراء ب  ث عةعة الرشكةالرشكة تعملتعمل 44

 .بدةةبدةة زباونهازباونها حاجاتحاجات

  ** 

 1 2 3 األوزاناألوزان

 22 22 0 التةراراتالتةرارات

 22 44 0 النتياةالنتياة

   1.01.0 ال سض احلسايب املرجحال سض احلسايب املرجح

   ..0505 النسبة املئ مة ملدت املرابقةالنسبة املئ مة ملدت املرابقة

   ..0505 حات الجا ةحات الجا ة

 

سلاتياية اساالاتياية   --44 سض ت ضااح النتاوج حصاا ل  اه االساالاتياية عة وسااض    :املنت جاملنت ج تن ملتن مل ا سلاتياية عة و ص ل  اه اال ضح النتاوج ح ت 

سايب ) سايب )ح سبة مرابقة )22ح سبة مرابقة )( بن  بناءبناء االسلاتياية االسلاتياية   اه اه تترلبتترلب( لاا ( لاا %%3333.( وحات فا  ).( وحات فا  )5252( بن

شةيلةتشااةيلة تقدمتتقدمت م م  متةنهامتةنها مر ةمر ة ا تاجا تاج عملياتعمليات سعةواسااعة ت  دوندون م م  للمنتااتللمنتاات العرولالعرول م م   وا

 .للةررللةرر اوتعرمضهااوتعرمضها اوالرسعةاوالرسعة وا  دةوا  دة الةلجةالةلجة عةعة واملساومةواملساومة يةيةالتض التض 

 ( اسلاتياية تن مل املنت ج( اسلاتياية تن مل املنت ج00جدول )جدول )
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متحمتح :تن مل املنتج تن مل املنتج سلاتياية سلاتياية  

 ةذ كلياس ةذ كلياس 

متحمتح

ةذ ةاااااااااذ 

 جئوياس جئوياس 

غغ

مر مااااااار 

مت ذمت ذ

 قق

  **  تقدم الرشكة منتاات باحاام متن عةتقدم الرشكة منتاات باحاام متن عة 11

  عرولعرول م م  واسعةواسعة تشةيلةتشةيلة الرشكةالرشكة تقدمتقدم 22

 .للمنتااتللمنتاات

 **  

  با دةبا دة اال  لاال  ل عدمعدم عةعة الرشكةالرشكة  رد رد 33

 أكررأكرر منتااتمنتاات ةدمتةدمت وانوان حتىحتى منتاالامنتاالا

 **  

سعىتساااعى 44 رشكةالرشاااكة ت   يفيف منتاالامنتاالا تن ملتن مل اتات ال

جة حدودحدود جةالتةل فة التةل هد فةاملسااات هد ست ضامنلضاااامن امل    قيذ قيذ ل

 .املستهدفةاملستهدفة الرب يةالرب ية

 **  

 1 2 3 األوزاناألوزان

 0 44 0 التةراراتالتةرارات

 0 77 0 النتياةالنتياة

   2 ال سض احلسايب املرجحال سض احلسايب املرجح

5252 املرابقةاملرابقةالنسبة املئ مة ملدت النسبة املئ مة ملدت 

.. 

  

   33. حات الجا ةحات الجا ة

 

اسلاتياية ابدا. اسلاتياية ابدا. ""( برين معيار ( برين معيار   55اسلاتياية ابدا. العملية : اتضح ان  تاوج جدول )اسلاتياية ابدا. العملية : اتضح ان  تاوج جدول )  --00

صل عة معدل )حصاال عة معدل )  ""العملية العملية  سبة املئ مة ملدت ( أي ةرمب م  مت قذ جئوياس وان النساابة املئ مة ملدت 1.5551.555ح ( أي ةرمب م  مت قذ جئوياس وان الن

سبة و ا فا ة عالية بالنسااابة (% 44)و حات الجا ة و حات الجا ة   (%56)املرابقة  ا املرابقة  ا  رشكة  تاج ات للرشاااكة  تاج ات و ا فا ة عالية بالن لل

رشكة اعادة النلر يف عملها ومنتاالا لغرل م اكبة التر رات امل يرة هبا لاا عة الرشااكة  تربيذ تربيذ اعادة النلر يف عملها ومنتاالا لغرل م اكبة التر رات امل يرة هبا لاا عة ال
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سات و/أو ممارسااات   اإل تاجاإل تاجاملبدعة التا ت دي ات اعتامد عمليات املبدعة التا ت دي ات اعتامد عمليات   األفةاراألفةار التا ختلذ اةل التا ختلذ اةل   اإلدارةاإلدارةو/أو ممار

 .  .    قافة و االةتصادقافة و االةتصاد، املاتمل، الر، املاتمل، الراإل ساناإل سانتريثريات أو بدون تريثريات سلبية عة البيئة، ص ة تريثريات أو بدون تريثريات سلبية عة البيئة، ص ة 

 ( م ضح ةاومة الج   السلاتياية ابدا. العملية اال تاجية( م ضح ةاومة الج   السلاتياية ابدا. العملية اال تاجية55جدول) جدول) 

  تت

مت ذمت ذ اسلاتياية ابدا. العملية اال تاجية اسلاتياية ابدا. العملية اال تاجية  

 ق كلياس ق كلياس 

مت ذمت ذ

 ق جئوياس ق جئوياس 

غري غري 

 مت قذمت قذ

تاج  رد الرشاااكااة عة اعتامد عمليااات اإل تاااج  11 يات اإل  كة عة اعتامد عمل رش  رد ال

 منةجضة الةلجة.منةجضة الةلجة.

 **  

رشكة عة اعتامد عمليات اإل ت رد الرشاااكة عة اعتامد عمليات اإل ت 22 اج ذات اج ذات  رد ال

 ا  دة العالية.ا  دة العالية.

 **  

يات  33 عادة تصاااميت عمل عامل ن يف إ يات مسااااا ت ال صميت عمل عادة ت عامل ن يف إ سا ت ال م

 اإل تاج بشةل أفضل لتقليل اال بعاثات و الجاةد. اإل تاج بشةل أفضل لتقليل اال بعاثات و الجاةد. 

 **  

رشكة  ات زمادة كجاءة عملية اإل تاج م   44 سعى ال رشكة  ات زمادة كجاءة عملية اإل تاج م  ت سعى ال ت

ية التا   ل التئامهااا باااملعااامري البيئيااة واالجتامعيااة التا  ية واالجتامع عامري البيئ بامل ها    ل التئام

 ناعا .ناعا .حددلا املعا دات الدولية بشرين القرا. الصحددلا املعا دات الدولية بشرين القرا. الص

 **  

رشكة عة اعتامد عمليات إ تاج عالية  رد الرشاااكة عة اعتامد عمليات إ تاج عالية  00  رد ال

 املرو ة يف التعامل مل املتغريات.املرو ة يف التعامل مل املتغريات.

  ** 

تاج  رد الرشاااكااة عة اعتامد عمليااات اإل تاااج  55 يات اإل  كة عة اعتامد عمل رش  رد ال

 الرشيقة.الرشيقة.

  ** 

 1 2 3 األوزاناألوزان

 22 4 0 التةراراتالتةرارات

 22 8 0 النتياةالنتياة

1.51.5 ال سض احلسايب املرجحال سض احلسايب املرجح

5555 

  

   ..0505 النسبة املئ مة ملدت املرابقةالنسبة املئ مة ملدت املرابقة

   ..4444 حات الجا ةحات الجا ة

 

صميت املنتج : تبا  تاوج جدول ) تصاااميت املنتج : تبا  تاوج جدول )     --55 صميت املنت جتصاااميت املنت ج""( برين معيار ( برين معيار 22ت صل عة حصااال عة   ""ت ح

  (%61.9)( أي ةرمب م  مت قذ جئوياس وان النسبة املئ مة ملدت املرابقة  ا ( أي ةرمب م  مت قذ جئوياس وان النسبة املئ مة ملدت املرابقة  ا 1.7021.702معدل )معدل )

 . .   (% 38.1)و حات الجا ة و حات الجا ة 

 ( م ضح ةاومة الج   لتصميت املنتج( م ضح ةاومة الج   لتصميت املنتج22جدول) جدول) 
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تصميت منتاات تصميت منتاات ""( برين معيار ( برين معيار   77نتاات صدمقة للبيئة: تبا  تاوج جدول )نتاات صدمقة للبيئة: تبا  تاوج جدول )تصميت متصميت م    --22

سبة املئ مة ملدت 2.22.2حصل عة معدل )حصل عة معدل )  ""صدمقة للبيئةصدمقة للبيئة سبة املئ مة ملدت ( أي اعة م  مت قذ جئوياس وان الن ( أي اعة م  مت قذ جئوياس وان الن

 ..  (% 26.67)و حات الجا ة و حات الجا ة   (%73.3)املرابقة  ا املرابقة  ا 

 ( م ضح ةاومة الج   لتصميت منتاات صدمقة للبيئة( م ضح ةاومة الج   لتصميت منتاات صدمقة للبيئة77جدول) جدول) 

  

مت ذمت ذ تت

 ق كلياس ق كلياس 

مت ذمت ذ

 ق جئوياس ق جئوياس 

غري غري 

 مت قذمت قذ

11  **  

22  **  

33  **  

سيةتركز الشررركة علا التصرراميم اليياسررية  44 صاميم الييا شركة علا الت  ISO تركز ال
 عند تصميم المنتوجعند تصميم المنتوج

 **  

ساعدة تعتمد الشررركة علا تصررميم المنتوج بمسرراعدة   00 صميم المنتوج بم شركة علا ت تعتمد ال
 CADمبيوتر بإستخدام نظام مبيوتر بإستخدام نظام الكالك

  ** 

55  **  

22  **  

 1 2 3 األوزاناألوزان

 11 55 0 التةراراتالتةرارات

 11 1212 0 النتياةالنتياة

1.71.7 ال سض احلسايب املرجحال سض احلسايب املرجح

0202 

  

.51.51 ملدت املرابقةملدت املرابقةالنسبة املئ مة النسبة املئ مة 

33 

  

.37.37 حات الجا ةحات الجا ة

11 

  

 

سترامر ا ةدرة املنلمة ات الساااعا عة اساااتةشاااافها واساااترامر ا ثا يا: االداء البار.: ثا يا: االداء البار.:  شافها وا ستة سعا عة ا وةدرلا عة وةدرلا عة ةدرة املنلمة ات ال

 استرامر الةجاءات القاومة واستةشاس الجرد ا دمدة و سا املعرفة امل ج دة. استرامر الةجاءات القاومة واستةشاس الجرد ا دمدة و سا املعرفة امل ج دة. 
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شاس الجرد:اسااتةتشاااس الجرد:  --1 ستةت سايب ) تشااري  تاوج ةاومة الج   ان ال سااض احلسااايب )         --ا سض احل شري  تاوج ةاومة الج   ان ال  (  (  1.01.0ت

سبة مرابقة )بنسااابة مرابقة ) ( البد م  املنلمة ان تة ن لدفا ةدرة ورغبة ( البد م  املنلمة ان تة ن لدفا ةدرة ورغبة %%0505( وحات فا ة ) ( وحات فا ة ) %%0505بن

ستةدام مامتلةب معة اساااتةدام مامتلةب م س مقية املتاحة يف   م ارد ومهارات وةدرات لت دمد الجرد التسااا مقية املتاحة يف عة ا   م ارد ومهارات وةدرات لت دمد الجرد الت

ستجلو الرشكة  شجها املنافسا اال رم ، اذا بقت عة  جو ال ترية  ستجلو الرشكة بيئة االعامل ةبل ان مةت شجها املنافسا اال رم ، اذا بقت عة  جو ال ترية  بيئة االعامل ةبل ان مةت

 والبد هلا ان تستةدم احدت اسلاتيايات اال ةامش .والبد هلا ان تستةدم احدت اسلاتيايات اال ةامش .

 ( استةشاس الجرد( استةشاس الجرد33جدول )جدول )

متحقق متحقق  الفقرةالفقرة  مضمونمضمون تت

 كليا  كليا  

متحقق متحقق 

 جزئيا  جزئيا  

غري غريريريريريريريريري 

 متحققمتحقق

سعىتساااعى 11 رشكةالرشاااكة  ادارةادارة  ت   اعاملاعامل  فردفرد  عةعة  العر رالعر ر  اتات  ال

 ..الس قالس ق  يفيف  جدمدةجدمدة

 **  

  تقنياتتقنيات  اكتشاساكتشاس  يفيف  ةدرلاةدرلا  عةعة  الرشكةالرشكة   ااح ااح  معتمدمعتمد 22

 ..العملالعمل  يفيف  جدمدةجدمدة

  ** 

لت 33 لتمتت كة  متت رشكةالرشااا سا ساااا  عةعة  كبريةكبرية  ةدرةةدرة  ال   الجردالجرد   

 ..احلاليةاحلالية  الس ةيةالس ةية

 **  

كةالرشاااكااة  تلتئمتلتئم 44 رش ااالتاملااااالت  باد الباااد ااال  ال يةالتةن ل جيااة  امل   التةن ل ج

 ..ا دمدةا دمدة

  ** 

 11 22 33 األوزاناألوزان 

 22 22 55 التةراراتالتةرارات 

 22 44 55 النتياةالنتياة 

   1.01.0 ال سض احلسايب املرجحال سض احلسايب املرجح 

   ..0505 النسبة املئ مة ملدت املرابقةالنسبة املئ مة ملدت املرابقة 

   ..0505 حات الجا ةحات الجا ة 

 

رشكة تبلغ )اسااترامر الجرد: تبا النتاوج ان ال سااض احلسااايب للرشااكة تبلغ )  --2 سايب لل سض احل سترامر الجرد: تبا النتاوج ان ال  سبة مرابقة ( و ساابة مرابقة 22ا ( و 

ا )( اما حات الجا ة فتقدر بااااا )5252%%)) سترامر الجرد والبد م  سااعا الرشااكة     اسااترامر الجرد   ( ( %%3333( اما حات الجا ة فتقدر ب رشكة     ا سعا ال والبد م  

سهت يف  سا املبيعات وزمادة  س مقية يف بيئة االعامل وتلبيب احتياجات الئب ن كجرد ت سهت يف  سا املبيعات وزمادة الت س مقية يف بيئة االعامل وتلبيب احتياجات الئب ن كجرد ت الت

 احلصة الس ةية وم  ثت  قيذ ا داس الرشكة. احلصة الس ةية وم  ثت  قيذ ا داس الرشكة. 

 ( ةاومة ف   لبعد استرامر الجرد( ةاومة ف   لبعد استرامر الجرد1515جدول ) جدول ) 
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متحقق متحقق  الفقرةالفقرة  مضمونمضمون تت

 كليا  كليا  

متحقق متحقق 

 جزئيا  جزئيا  

غري غريريريريري 

 متحققمتحقق

رشكةالرشااكة  تق متق م 11 س اقاالساا اق  يفيف  احلاتاحلات  وف راتوف رات  بئمادةبئمادة  ال   م م   القاومةالقاومة  اال

 ..الس قالس ق  قلبقلب  يفيف  الئمادةالئمادة  استبعاراستبعار  عةعة  ةدرلاةدرلا    ل  ل

 **  

  **  ..لدفالدفا  احلاليةاحلالية  واملعارسواملعارس  املهاراتاملهارات  يفيف  لت سللت سل  الرشكةالرشكة  تسعىتسعى 22

كةالرشاااكااة  لتتلتت 33 رش يةبتلبيااة  ال جاتحاااجااات  بتلب باو الئباااو   حا حلاليااحلاااليا  الئ   م م   اكرراكرر  ا

 ..امل تملاامل تملا

   

رشكةالرشااكة  متتلتمتتلت 44 سا سااا  ةةعع  ةدرةةدرة  ال شرتهاا شاارتها      باالمدباالمد  ةيمةةيمة  لت ليدلت ليد  ا 

 ..القرمبالقرمب

 **  

 11 22 33 األوزاناألوزان 

 55 33 55 التةراراتالتةرارات 

 55 55 55 النتياةالنتياة 

   22 ال سض احلسايب املرجحال سض احلسايب املرجح 

   ..5252 النسبة املئ مة ملدت املرابقةالنسبة املئ مة ملدت املرابقة 

   ..3333 حات الجا ةحات الجا ة 

 

ب ب ( و   م   عال ةرم( و   م   عال ةرم2.202.20املركئمة: ت ضح النتاوج ان ال سض احلسايب ةد بلغ )املركئمة: ت ضح النتاوج ان ال سض احلسايب ةد بلغ )  --3

قة ) بة مراب يا و سااا قة )للمت قذ كل سبة مراب يا و  شري ات ( و اا مشاااري ات %%77( وحات فا ة )( وحات فا ة )%%3232للمت قذ كل لدرجة التا ( و اا م لدرجة التا ا ا

 ..  للرشكةللرشكةتتمركئ هبا وحدة اختاذ القرار يف املست مات العليا تتمركئ هبا وحدة اختاذ القرار يف املست مات العليا 

 ( ةاومة الج   لبعد املركئمة( ةاومة الج   لبعد املركئمة1111جدول ) جدول ) 

متحقق متحقق  الفقرةالفقرة  مضمونمضمون تت

 كليا  كليا  

متحقق متحقق 

 جزئيا  جزئيا  

غري غريريريريري 

 متحققمتحقق

رشكةالرشاااكة  ادارةادارة  تعتمدتعتمد 11   مركئمةمركئمة    ل  ل  م م    ردم  ردم املامل  ا تيارا تيار  عةعة  ال

 ..املشلماتاملشلمات

 **  

مدتعتمااد 22 رشكةالرشاااكااة  تعت جاولالتجاااول  عةعة  ال ةدوالتعاااةااد  الت عا   اعتامداعتامد    ل  ل  م م   والت

 ..العملالعمل  يفيف  مركئمةمركئمة  اسل راسل ر

**   

ةا ا  التاالتا  القراراتالقرارات  ايلايل  تة نتة ن  انان 33 ةا امت ةاد  مت شةاداالشااا   مقل بمقل ب  اال

 ..عليهتعليهت  املرشفااملرشفا  بم افقببم افقب

**   

   ** ..القرارالقرار  متةايمتةاي  م افقبم افقب  حص لحص ل  متتمتت  ململ  ماما  اجراءاجراء  اختاذاختاذ  الممة الممة  44

 11 22 33 األوزاناألوزان 

 55 11 33 التةراراتالتةرارات 
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 55 22 33 النتياةالنتياة 

   2.202.20 ال سض احلسايب املرجحال سض احلسايب املرجح 

   ..3232 النسبة املئ مة ملدت املرابقةالنسبة املئ مة ملدت املرابقة 

   ..77 حات الجا ةحات الجا ة 

( و سبة مرابقة ( و سبة مرابقة 1.201.20ت ضح النتاوج ان ال سض احلسايب هلاا البعد بلغ )ت ضح النتاوج ان ال سض احلسايب هلاا البعد بلغ )  --الجاعلية:الجاعلية:  --4

تاج ات معا ة، والبد للرشكة ان تعرس تاج ات معا ة، والبد للرشكة ان تعرس ( و ا  سبة عالية و ( و ا  سبة عالية و %%4242( وب ات فا ة )( وب ات فا ة )0707%%))

ست ت النااح الاي  ققب االدارة      قيذ اهلدس فةلام كا ت االدارة اةرر ات  قيذ مسااات ت النااح الاي  ققب االدارة      قيذ اهلدس فةلام كا ت االدارة اةرر ات  قيذ  م

 ا دافها كلام كان املدمرون ذات فاعلية اكرر.ا دافها كلام كان املدمرون ذات فاعلية اكرر.

 ( ةاومة ف   بعد الجاعلية( ةاومة ف   بعد الجاعلية1212جدول ) جدول ) 

متحقق متحقق  الفقرةالفقرة  مضمونمضمون تت

 كليا  كليا  

متحقق متحقق 

 جزئيا  جزئيا  

غري غريريريريريريريريري 

 متحققمتحقق

كة  دارةدارةاا  لتتلتت 11 رشكةالرشااا يات  بت فريبت فري  ال ياتتقن ية  يفيف  تريثريتريثري  ذاتذات  تقن يةفاعل   فاعل

 ..الرشكةالرشكة  دا لدا ل  العملياتالعمليات

 **  

كة  ادارةادارة   رد رد 22 رشكةالرشااا ض عةامل ضااا عة  اال داساال داس   قيذ قيذ  عةعة  ال   امل 

 ..بدةةبدةة

 **  

ستعملتساااتعمل 33 رشكةالرشاااكة  ت   يفيف  التميئالتميئ   قيذ قيذ  يفيف  احلدمرةاحلدمرة  التقنياتالتقنيات  ال

 ..االداءاالداء

  ** 

ستريلالتساااتريل 44 رشكةالرشاااكة  ادارةادارة  الت   ال ةتال ةت  ضم ضااام   ا دافهاا دافها   قيذ قيذ  ال

 ..هلاهلا  املقرراملقرر

 **  

 11 22 33 األوزاناألوزان 

 11 33 55 التةراراتالتةرارات 

 11 55 55 النتياةالنتياة 

   1.201.20 ال سض احلسايب املرجحال سض احلسايب املرجح 

   ..0707 النسبة املئ مة ملدت املرابقةالنسبة املئ مة ملدت املرابقة 

   ..4242 حات الجا ةحات الجا ة 
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 املبحث الرابع 

 االستنتاجات والتوصيات 

 اوال: االستنتاجاتاوال: االستنتاجات

 سبة تبام  عايل للةرض  سبة تبام  عايل للةرض ملهر ان الرشكة  تسال السلاتياية  قرة الرشو. امل دد ملهر ان الرشكة  تسال السلاتياية  قرة الرشو. امل دد   --11

 كالت تلهر النتاوج ان حات الجا ة عايل مما مترلب االرسا. يف املعا ة هلاه النسب .كالت تلهر النتاوج ان حات الجا ة عايل مما مترلب االرسا. يف املعا ة هلاه النسب .

سلاتياية اال لاق ا اري واللكيئ اال لاةا ممر ن متاثل يف النتاوج و اا ان اسااالاتياية اال لاق ا اري واللكيئ اال لاةا ممر ن متاثل يف النتاوج و اا   --22 ان ا

 مشري ان الرشكة ليو لدفا اسلاتياية حمددة لتر مر املنتاات، مشري ان الرشكة ليو لدفا اسلاتياية حمددة لتر مر املنتاات، 

سابقا  نا. تن مل متعدد . يف املنتاات  سااابة ال با  هبا اال ا ا كا ت سااااابقا  نا. تن مل متعدد ممرل التن ممرل التن   --33 سبة ال با  هبا اال ا ا كا ت  . يف املنتاات  

رشكة بالن . واحلات للمنتاات اما يف الجلات اال رية اصااب ت متناةصااة بساابب تلةئ الرشااكة  سبب تلةئ ال صة ب صب ت متناة بالن . واحلات للمنتاات اما يف الجلات اال رية ا

 واللروس االةتصادمة التا متر هبا مماجعلها ختجض عدد افر ط اال تاجية يف الرشكة.واللروس االةتصادمة التا متر هبا مماجعلها ختجض عدد افر ط اال تاجية يف الرشكة.

صنل . مر   نا.   اتف  قالة وحاسااا ر مصااانل م جد لبعض افر ط اال تاجية ابدام جد لبعض افر ط اال تاجية ابدا  --44 س ر م . مر   نا.   اتف  قالة وحا

وجيمل حمليا مرلذ عليب است ))ةيرارة(( كالت  نا. بعض املنتاات التا تعدل وتتةيف مل وجيمل حمليا مرلذ عليب است ))ةيرارة(( كالت  نا. بعض املنتاات التا تعدل وتتةيف مل 

 الس ق العراةية.الس ق العراةية.

 نا. سعا للرشكة يف ا تاج العدمد م  املنتاات تة ن صدمقة للبيئة مرل ) املصابيح  نا. سعا للرشكة يف ا تاج العدمد م  املنتاات تة ن صدمقة للبيئة مرل ) املصابيح   --00

ضعف يف اظهرتب النتاوج اال ان  نا. ضاااعف يف واجهئة التربمد والتةيف والربا ات ...( و اا مواجهئة التربمد والتةيف والربا ات ...( و اا م اظهرتب النتاوج اال ان  نا. 

صميت اغلب املنتاات  ا مقب لة تصااميت املنتاات بساابب ةلة افر ط اال تاجية علام ان تصااميت اغلب املنتاات  ا مقب لة  سبب ةلة افر ط اال تاجية علام ان ت صميت املنتاات ب ت

 م  ةبل املاتمل اال ا ا مل تربذ بشةل كل .م  ةبل املاتمل اال ا ا مل تربذ بشةل كل .

عة الرغت م  سعا الرشكة      سا عملها  واكتشاس الجرد امل ج دة يف بيئتها عة الرغت م  سعا الرشكة      سا عملها  واكتشاس الجرد امل ج دة يف بيئتها   --55

ضعيف وحياال ا ا يف وضااال ضاااعيف وحي ضل  س س جيعلها تاج ات معا ة رسمعة الن اال يار يف السااا ق سااا س جيعلها اال ا ا يف و س ق  تاج ات معا ة رسمعة الن اال يار يف ال

 تنس ب م  الس ق.تنس ب م  الس ق.

صميت لدت الرشاااكة فرصاااة ضاااعيجة يف اساااترامر بعض االفةار لغرل تر مر وتصاااميت   --22 سترامر بعض االفةار لغرل تر مر وت ضعيجة يف ا صة  رشكة فر لدت ال

 منتاات عالية ا  دة اال ا ا  تاج امضا ات اعادة  يةلة عملها اال تاجا والتصميما.منتاات عالية ا  دة اال ا ا  تاج امضا ات اعادة  يةلة عملها اال تاجا والتصميما.

سلرة املةتب عاليةان البريوةراقية وساالرة املةتب عالية  --77 ضعف  تاوج جدا يف الرشااكة و اا ما مساابب ضااعف  تاوج   ان البريوةراقية و سبب  رشكة و اا ما م جدا يف ال

ضح  تياة االداء كان مقب ل  شدة و اا ما و سترامر فقد تة ن اةل  شاس، اما يف اال ضح  تياة االداء كان مقب ل االستة شدة و اا ما و سترامر فقد تة ن اةل  شاس، اما يف اال االستة

   عا ما اذا كا ت النتاة ةرمبة للنصف.  عا ما اذا كا ت النتاة ةرمبة للنصف.
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 ثانيا: التوصيات:ثانيا: التوصيات:

ستمر يف ا تاج منتاات   --11 سلاتياية  قرة الرشو. يف الرشكة وعة املنلمة ان ت ستمر يف ا تاج منتاات تعئمئ ا سلاتياية  قرة الرشو. يف الرشكة وعة املنلمة ان ت تعئمئ ا

مقة للبيئة الاي مسهت يف مساعدة تربيذ االسلاتياية ال ا لدس ات اللشيذ واال تاج مقة للبيئة الاي مسهت يف مساعدة تربيذ االسلاتياية ال ا لدس ات اللشيذ واال تاج صدصد

 افجيف.افجيف.

بدعت اسااالاتياية اال لاق ا اري واللكيئ اال لاةا م    ل تر مر   --22 يام  سلاتياية اال لاق ا اري واللكيئ اال لاةا م    ل تر مر الق بدعت ا يام  الق

 املنتاات واجراء  سينات مستمرة كالت الب   ع  أس اق جدمدة ملنتاالا.املنتاات واجراء  سينات مستمرة كالت الب   ع  أس اق جدمدة ملنتاالا.

شاركة العاملا يف قمشااااركة العاملا يف ق  --33 سلاتيايات رح األفةار اإلبداعية التا تساااهت يف  قيذ اسااالاتيايات م سهت يف  قيذ ا رح األفةار اإلبداعية التا ت

 تصميت املنتاات.تصميت املنتاات.

 استرامر امل ارد البرشمة ذات املهارات الجةرمة لت قيذ األداء البار..استرامر امل ارد البرشمة ذات املهارات الجةرمة لت قيذ األداء البار..  --44

اد ال تقينيات حدمرة لغرل استرامر األفةار التا تت احلص ل عليها والتا تقلل ال ةت اد ال تقينيات حدمرة لغرل استرامر األفةار التا تت احلص ل عليها والتا تقلل ال ةت 

 والتةاليف يف تصميت وإ تاج املنتاات. والتةاليف يف تصميت وإ تاج املنتاات. 

ستةدام مامتلةب م  م ارد ومهارات بد م  املنلمة ان تة ن لدفا ةدرة ورغبة عة اساااتةدام مامتلةب م  م ارد ومهارات الال بد م  املنلمة ان تة ن لدفا ةدرة ورغبة عة ا

 وةدرات لت دمد الجرد التس مقية املتاحة يف بيئة االعامل العراةية.وةدرات لت دمد الجرد التس مقية املتاحة يف بيئة االعامل العراةية.
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 املب   الرال املب   الرال 

 ا ا ب العملا ا ب العمل

 متهيد:متهيد:

صب ا تامم الب   يف ساايتت ت ضاايح مجصاال للمتغريات الرويسااة والجرعية للب  ، أ صااب ا تامم الب   يف  سة والجرعية للب  ، أ  صل للمتغريات الروي ضيح مج سيتت ت 

سئلة ةاومة الج  ، و  ليل البيا اعاااااارل  تاوج اإلجابات عة أسااائلة ةاومة الج  ، و  ليل البيا ا ارل  تاوج اإلجابات عة أ ص ل إت  تاوج ت لل صااا ل إت  تاوج ع ت لل 

باساااتةراج التةرارات  يل ال صاااجا(  باالعتامد عة أسااال ر إحصاااااوا )الت ل ستةراج التةرارات الب    با صجا(  يل ال  صاوا )الت ل سل ر إح باالعتامد عة أ الب   

سب املئ مة ملدت مرابقة املتغريات الجرعية مل واةل  كات واألوساااااط احلسااااابية و النسااااب املئ مة ملدت مرابقة املتغريات الجرعية مل واةل  كات  سابية و الن ساط احل واألو

مة  ةاو بات عة  حمل الب  ، وحات الجا ة، م    ل اإلجا ية  باو عات االةهر نا مة الصااا ةاو بات عة  حمل الب  ، وحات الجا ة، م    ل اإلجا ية  باو عات االةهر صنا ال

، ، 11الر ثا )مت قذ كليا، مت قذ، غري مت قذ( و األوزان املقابلة هلا )الر ثا )مت قذ كليا، مت قذ، غري مت قذ( و األوزان املقابلة هلا )الج   ذات املقيا  الج   ذات املقيا  

ساوي )( عة الت ايل و بالت مة ن مت سااض املقيا  املعتمد للمقار ة مساااوي )33، ، 22 سض املقيا  املعتمد للمقار ة م ( أي مت قذ ( أي مت قذ 22( عة الت ايل و بالت مة ن مت 

شةجاااااائوياس، وكام م ضااح الحقاس، وم    ل املعامشااة ضح الحقاس، وم    ل املعام ائوياس، وكام م  صية ملعلت واملقاب ت الشااةصااية ملعلت   امليدا يةامليدا ية  ج شة واملقاب ت ال

كة حمل الب   و االق . عة قبيعة األعامل افاصة كة حمل الب   و االق . عة قبيعة األعامل افاصة األةسام والشعب وال حدات يف الرشاألةسام والشعب وال حدات يف الرش

سا ذوي بةل منها، أ ات عينة ةصادمة مترلت بمدراء اهليئات واألةساام والشاعب ومهندساا ذوي  شعب ومهند سام وال صدمة مترلت بمدراء اهليئات واألة بةل منها، أ ات عينة ة

ص ل عة إجابات  ربة يف افر ط اال تاجية والتصااميت، ومنها ةساات ا  دة ، لغرل احلصاا ل عة إجابات  ست ا  دة ، لغرل احل صميت، ومنها ة  ربة يف افر ط اال تاجية والت

حت مضاااااما األسااائلة افا سئلة افاواةعية مللئ ةاومة الج  ، حي   ر ضاما األ حت م صة بقاومة الج   صااااة بقاومة الج   واةعية مللئ ةاومة الج  ، حي   ر

سئلة غري لت ضاايح فقرالا، كام ةصاادت تلت املضاااما مرة ا رت بعد شااهر تقرمباس بت جيب أساائلة غري  شهر تقرمباس بت جيب أ ضاما مرة ا رت بعد  صدت تلت امل ضيح فقرالا، كام ة لت 

سارات تتعلذ باات القاومة دون اإلشارة إليها للتريكد م  واةعية اإلجابات،  ستج سارات تتعلذ باات القاومة دون اإلشارة إليها للتريكد م  واةعية اإلجابات، مبا ة و ا ستج مبا ة و ا

ية التا تت افذ مل ال اةل، و فيام مل  ل هاو بات الن باإلجا مة الج    ةاو ية التا تت افذ مل ال اةل، و فيام مل  لحتى  رجت  هاو بات الن باإلجا مة الج    ةاو يل يل حتى  رجت 

 لنتاوج ةاومة الج   : لنتاوج ةاومة الج   : 

 

ارمقة التالية: )افريب، أجرمت احلساااابات بالرااااااارمقة التالية: )افريب،  سابات بالر شمري، (، )ألشااامري، 343343::  25572557أجرمت احل     25132513(، )أل

::123123 ) ) 

ال سض احلسايب املرجح = ال سض احلسايب املرجح = 
  دم .دم .(ال زنال زن  ××التةرارالتةرار  )

دم .دم .  التةراراتالتةرارات
   = =

  ((22∗∗11))++(44∗∗22)++((00∗∗33))

22++44++00
   = =

1010

66
  ==1.21.2   

النسبة املئ مة ملدت املرابقة = النسبة املئ مة ملدت املرابقة = 
ال سضال سض  احلسااحلسايبيب  املرجحاملرجح

أعةأعة  درجةدرجة  يفيف  املقيا املقيا 
   = =

11..77

33
   = =0505 =. =.0505%% 
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 النسبة املئ مة ملدت املرابقة (النسبة املئ مة ملدت املرابقة (  ––(1حات الجا ة = حات الجا ة = 

                        (=(=1––0505%% = ) = )4444%% 

 

تشري   تاوج الت ليل لقاومة الج   ان تشري   تاوج الت ليل لقاومة الج   ان    :حمددةحمددة  و. و.  قرة قرة م م  اسلاتياية اللكيئاسلاتياية اللكيئ    --11

سبة مرابقة )1.21.2ال سض احلسايب ةد بلغ )ال سض احلسايب ةد بلغ ) سبة مرابقة )( وبن شري ان %%4444حات فا ة )حات فا ة ).( و.( و0505( وبن شري ان ( و اا م ( و اا م

تاج الرشااايذ  واعتامد  با. اال  عا ة القصااا ر م    ل ات تاج ات م شيذ  واعتامد حات الجا ة كبري حي تاج الر با. اال  ص ر م    ل ات عا ة الق تاج ات م حات الجا ة كبري حي

 اسلاتياية تصميت تتست با  دة العالية .اسلاتياية تصميت تتست با  دة العالية .

 

 ( م ضح ةاومة الج   السلاتياية اللكيئ م   قرة  و. حمدده( م ضح ةاومة الج   السلاتياية اللكيئ م   قرة  و. حمدده  2جدول)جدول)

 

 .اسلاتيايات تصميت وج دة املنت جاسلاتيايات تصميت وج دة املنت ج  

صميت للمنت ج، االداء الةلامت الةلامت   سلاتياية التر مر والت صميت املنت ج، ال صميت للمنت ج، االداء االفتتاحية:  ت سلاتياية التر مر والت صميت املنت ج، ال االفتتاحية:  ت

البار.... الرشكة الصناعات افجيجة  ) اسلاتياية التصميت  ا ارمة واسلاتياية التصميت البار.... الرشكة الصناعات افجيجة  ) اسلاتياية التصميت  ا ارمة واسلاتياية التصميت 

 .( اال لاةااال لاةا
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 مقدمة:مقدمة:

ساعد عة بقاء املنلمة.عة املامرسااات االدارمة التا ختلذ القيمة وتساااعد عة بقاء املنلمة.  مركئ الب  مركئ الب   سات االدارمة التا ختلذ القيمة وت ان ان كام كام   عة املامر

سترامر ا بدون اةتجاء اثرالجرد واسااترامر ا بدون   ممة  املنلامت م ممة  املنلامت م عة الرمادمة كمد ل ل دارة عة الرمادمة كمد ل ل دارة   اللكيئاللكيئ اةتجاء اثرالجرد وا

سي سيالترلل ات امل ارد التا تة ن  ت ال سل كيات األدارة الرمادمة عة ثقافة الترلل ات امل ارد التا تة ن  ت ال سل كيات األدارة الرمادمة عة ثقافة ررة. لاا تشال  ررة. لاا تشال 

ض س  سلاتيايتها ف سمية، وصياغة  سرة غري ر ض س االبتةار و مل املةاقرة، و لذ  ياكل منب سلاتيايتها ف سمية، وصياغة  سرة غري ر االبتةار و مل املةاقرة، و لذ  ياكل منب

ناةشسااا س  ناااةشع  تة م  ميئة الجرد امل ددة، كام ع  تة م  ميئة الجرد امل ااددة، كام  عة م  األدارة الرمااادمااة كمام عااة م    س س   مة كمام  ماد األدارة الر

شرة الرمادمة يف املنلمة، وركئ السال كيات التا ترسا. م  اال شارة الرمادمة يف املنلمة، وركئ  رس. م  اال  سل كيات التا ت سل . األدارة ان مة ن عة سال . األدارة ان مة ن ال عة 

ضيح الجرد واةتجاء اثر ا، مهاباس م    ل مراحل رويسااااة يف العملية الرمادمة و ا ت ضااايح الجرد واةتجاء اثر ا،  سة يف العملية الرمادمة و ا ت  مهاباس م    ل مراحل روي

سترامرالجردوتر مر واساااترامرالجرد ستباةية لغرل  قيذ االداء ، كالت اللكيئ عة االساااتدامة االساااتباةية لغرل  قيذ االداء وتر مر وا ستدامة اال ، كالت اللكيئ عة اال

 املميئ للمنلامت.املميئ للمنلامت.

   

 املبحث األول

 املنهجية العلمية للبحث

 

 مشكلة البحث:مشكلة البحث:أوال: أوال: 

شةلة الب   التا مرغب الباح  بمعا تها اذ متناول هبا مشاااةلة الب   التا مرغب الباح  بمعا تها اذ  صارس تعاين الةرري م  املصاااارس متناول هبا م تعاين الةرري م  امل

ها لغرل  قيذ العراةيااة م  سااا ء ادارة م ارد ااا كااالاات عاادم التةريض املسااابذ لعملهااا لغرل  قيذ  سبذ لعمل عدم التةريض امل لت  كا س ء ادارة م ارد ا  ية م   العراة

سيام احلة مية االسااتدامة والدمم مة هلا لاا  اد اغلب املصااارس ذات تشااتت يف عملها ال ساايام احلة مية  شتت يف عملها ال  صارس ذات ت ستدامة والدمم مة هلا لاا  اد اغلب امل اال

ض ابض والسااابار عدمدة منها الضااا ابض و سبار عدمدة منها ال الق ا ا امل ج دة يف البلد كالت عدم وج د مترلبات الق ا ا امل ج دة يف البلد كالت عدم وج د مترلبات ال

شةلة بعدة ةيادمة يف تلت املنلامت، عئوس اغلب امل دعا ع  االمدا.. ممة  صاااياغة املشاااةلة بعدة  صياغة امل ةيادمة يف تلت املنلامت، عئوس اغلب امل دعا ع  االمدا.. ممة  

 اسئلة و ا: اسئلة و ا: 

 ما   حات الجا ة البعاد اإلدارة الرمادمة واسلاتياية االستدامة االستباةية؟ما   حات الجا ة البعاد اإلدارة الرمادمة واسلاتياية االستدامة االستباةية؟

 يف تقدم املصارس عينة الب  .يف تقدم املصارس عينة الب  .   ل ان ابعاد االدارمة الرمادمة ممة  ان تسهت ل ان ابعاد االدارمة الرمادمة ممة  ان تسهت

صادمة واالجتامعية ما   دور االدارة الرمادمة يف  قيذ االساااتدامب االساااتباةية )االةتصااااادمة واالجتامعية  ستباةية )االةت ستدامب اال ما   دور االدارة الرمادمة يف  قيذ اال

 والبيئة ( للمصارس املب  ثة؟والبيئة ( للمصارس املب  ثة؟
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 أهداف البحث:أهداف البحث:ثانيا: ثانيا: 

شةلت دم عة م  األ داس بناء عة ما تقدم يف مشاااةلة الب   وأسااائلتب الساااابقة تشاااةلت دم عة م  األ داس  سابقة ت سئلتب ال شةلة الب   وأ بناء عة ما تقدم يف م

   --يف ت ضيح  اه األ داس:يف ت ضيح  اه األ داس:والغامات التا ممة  أن تسهت والغامات التا ممة  أن تسهت 

 تسليض الض ر عة دور ممارسات االدارمة الرمادمة يف االستدامة االستباةية ل داء البيئا.تسليض الض ر عة دور ممارسات االدارمة الرمادمة يف االستدامة االستباةية ل داء البيئا.

ستباةية معرفة كيف ممة  ان ت ثر ممارساااات االدارة الرمادمة يف  قيذ االساااتدامة االساااتباةية  ستدامة اال سات االدارة الرمادمة يف  قيذ اال معرفة كيف ممة  ان ت ثر ممار

 الةتصادمة.الةتصادمة.

 تباةية ل داء االجتامعاتباةية ل داء االجتامعامعرفة دور ممارسات االدارة الرمادمة يف  قيذ االستدامة االسمعرفة دور ممارسات االدارة الرمادمة يف  قيذ االستدامة االس

 معرفة حات الجا ة البعاد اإلدارة الرمادمة واسلاتياية اإلدارة الرمادمة.معرفة حات الجا ة البعاد اإلدارة الرمادمة واسلاتياية اإلدارة الرمادمة.

 أمهية البحث:أمهية البحث:ثالثا: ثالثا: 

 ام  تةم  اتية الب   ... : ام  تةم  اتية الب   ... : 

عاد التا مجلل ان تة ن م ج دة يف ادارة  عاد التا مجلل ان تة ن م ج دة يف ادارة ت جيب ا تامم مدراء املصااااارس ات ا ت االب صارس ات ا ت االب ت جيب ا تامم مدراء امل

 املاس لةا  قذ النااح االسلاتياا.املاس لةا  قذ النااح االسلاتياا.

جار ا تباه مس ويل املصارس عة االدبيات العلمية يف دال رمادمة االعامل التا تساعد جار ا تباه مس ويل املصارس عة االدبيات العلمية يف دال رمادمة االعامل التا تساعد 

 املاس عة النه ل يف االداء.املاس عة النه ل يف االداء.

سبذ ت جية ا تامم االدارة العليا  ودلو االدارة يف املصااارس املب  ثة عات التةريض املساابذ    صارس املب  ثة عات التةريض امل ت جية ا تامم االدارة العليا  ودلو االدارة يف امل

االستباةية ل حداث االستباةية ل حداث لغرل اكتشاس الجرد وكيجية استرامر ا يف الس ق العراةية م    ل لغرل اكتشاس الجرد وكيجية استرامر ا يف الس ق العراةية م    ل 

 الس ةية .الس ةية .

 منهج البحث:منهج البحث:رابعا: رابعا: 

  تت استةدام منهج دراسة احلالة م    ل ةاومة الج   التا تضم  دم عة م  االبعدتت استةدام منهج دراسة احلالة م    ل ةاومة الج   التا تضم  دم عة م  االبعد

( الاي ( الاي Stevenson :1983مقيا  )مقيا  )بناء عة بناء عة ( ( Terrence  et al. ، ،2001: 963))   ا اق رق ر  التاالتا

شار ات ثام اشااار ات ثام  سلالساالاااابعاد ل دارة الرمادمة )الت جب ابعاد ل دارة الرمادمة )الت جب   يةيةا سيررة الساايررة ووالت جب     النم ، الت جب     النم ، ووتياا، تياا، ل ال

سجة املةاف ت، فلساااجة املةاف ت، وواهليةل األدارة، اهليةل األدارة، ووالت جب     امل ارد، الت جب     امل ارد، ووعة امل ارد، عة امل ارد،  االلتئام بالجرد، االلتئام بالجرد، ووفل

ستةدام ث ث والتا اعتمدت يف املنهج املعتمد يف الب  ..كالت تت اساااتةدام ث ث والرقافة الرمادمة( والرقافة الرمادمة(  والتا اعتمدت يف املنهج املعتمد يف الب  ..كالت تت ا

ية ل  باة مة االسااات تدا ية و ا ) االسااا باة مة االسااات تدا عاد السااا ية ل اب باة ست مة اال ستدا ية و ا ) اال باة ست مة اال ستدا عاد ال داء البيئا واالجتامعا داء البيئا واالجتامعا اب

 واالةتصادي(.واالةتصادي(.
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 خامسا: املخطط الفريض للبحث:خامسا: املخطط الفريض للبحث:

 تت بناء املةرض الجريض وفذ مشةلة وا داس الب   .

 ( املةرض الجريض للب  ( املةرض الجريض للب  11شةل ) شةل ) 

 سادسا: افرتاض البحث: سادسا: افرتاض البحث: 

 تت بناء افلال وفذ مشةلة الب   وا دافها :تت بناء افلال وفذ مشةلة الب   وا دافها :

للمصارس عينة للمصارس عينة   ستدامة االستباةيةستدامة االستباةيةاسلاتياية االاسلاتياية االيف  سا يف  سا االدارة الرمادمة االدارة الرمادمة   تسهتتسهت)) ال )) ال 

 ((.((.الب  الب  

 سابعا: أداة بناء املقياس: سابعا: أداة بناء املقياس: 

سل . تت بناء مقيا  الب   عة االدبيات العلمية يف دال اإلدارة االسااالاتياية والسااال .  سلاتياية وال تت بناء مقيا  الب   عة االدبيات العلمية يف دال اإلدارة اال

 التنليما كام يف ا دول اد اه: التنليما كام يف ا دول اد اه: 

  

االدارة 

 الريادية

الثقافة 

 الريادية
التوجة 

 ااالستراتيجي

فلسفة 

التوجة 

 للموارد

ة 
ام

تد
س

ال
 ا
ية

ج
تي
را

ست
االستدامة ا

 االقتصادية

االستدامة 

 االجتماعية

االستدامة 
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     (  مقيا  الب (  مقيا  الب   11جدول )جدول )

    

 

    

    

    

  

    

 

Wijethilake:2017    

Wijethilake:2017    

Wijethilake:2017    

 سابعا:  دتمل وعينة الب  : سابعا:  دتمل وعينة الب  :           

شعب تت ا تيار عينة ةصاادمة مة  ة م  دلو االدارة واملدمر املج ل ومدراء اةسااام وشااعب  سام و صدمة مة  ة م  دلو االدارة واملدمر املج ل ومدراء اة تت ا تيار عينة ة

ماس افليج ماس افليج   اال ل،اال ل،  الرشق االوسضالرشق االوسضووحدات م  مصارس عينة الب   و ا ) ماس ووحدات م  مصارس عينة الب   و ا ) ماس 

 التااري(، تت مقابلة مدراء االةسام والشعب وال حدات للمصارس عينة الب  .التااري(، تت مقابلة مدراء االةسام والشعب وال حدات للمصارس عينة الب  .

 املبحث الثاين

 اجلانب النظري

 أوال: مفهوم  اإلدارة الريادية

( الاي اشار ات Stevenson :1983( مقيا  )Terrence  et al. ،2001: 963لقد ق ر )

السيررة عة امل ارد، والت جب     النم ، ولسلاتياا، اابعاد ل دارة الرمادمة )الت جب  يةثام 

االلتئام بالجرد، والرقافة وفلسجة املةاف ت، واهليةل األدارة، والت جب     امل ارد، و

منلمة ضم  ةرا.  (2400عة عينب م لجة م  ) هاات ستة ابعاد قبق بالرمادمة( والاي فص

 (34منلمة  فقض والشةل ) (1233( لا)%52,1الصناعة وافدمات وكا ت معدل االجابب )

 م ضح تلت االبعاد. 

كمام عة م  املامرسات االدارمة عة "األدارة الرمادمة  (Stevenson :1983عرس )لقد 

، "اسا  الجرد التا تساعد يف بقاء املنلامت وتسهت يف  لذ القيمة االجتامعية والتنليمية
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ت االدارمة التا ختلذ القيمة وتساعد عة بقاء وم   اا التعرمف مبا تركيئه عة املامرسا

املنلمة. كام ركئ عة الرمادمة كمد ل ل دارة املركئه عة اةتجاء اثرالجرد واسترامر ا بدون 

الترلل ات امل ارد التا تة ن  ت السيررة. لاا تشال سل كيات األدارة الرمادمة عة ثقافة 

بسرة غري رسمية، وصياغة سلاتيايتها فض   االبتةار و مل املةاقرة، و لذ  ياكل من

ع  تة م  ميئة الجرد امل ددة، كام  اةش األدارة الرمادمة كمام عة م  السل كيات التا 

ترس. م  اال شرة الرمادمة يف املنلمة، وركئ عة سل . األدارة ان مة ن مهابا  م    ل 

جاء اثر ا، وتر مر مراحل رويسة يف العملية الرمادمة و ا ت ضيح الجرد واةت

 . Fox: 2005:53)واسترامرالجرد)

 (:Fox ، 2005:53 ( ،)Kuhn  et al. ،2005:4وممة   ح  اه االبعاد عة الن   االيت:)

( الت جب السلاتياا بالع امل التا ت جب Stevenson:مصف)سرتاتيجيالتوجة اإل -أ

ار بشرين السلاتياية التا ةر يف كلالصياغة السلاتياية وممة  ان م صف كجلسجة ت ثر 

 Kuhnم  ةبل الجرد وال تتقيد بامل ارد التا ةد تة ن مرل بة الستغ هلا) ةتة ن م جه

et al. ،2005:4 أن سلاتياية املنلمة التا حيدد ا السلاتياا تة ن حمددة م  ةبل .)

غ هلا، بينام الجرد امل ج دة يف البيئة وليو امل ارد والتا ةد تة ن مرل بب او رضورمة الست

 . كفءتعتمد السلاتياية التنليمية املت جب     الجرد عة استعامل م ارد املنلمة بشةل 

ركئالجةر السلاتياا والرمادي عة كيجية تةييف املنلامت ازاء التغري البيئا واستغ ل 

، Hamel & Prahaladالجرد م  ةبل حاالت ال تريكد وعدم االستقرار. وقبقا  )

( متريلف الت جب السلاتياا للمنلمة م  الرسالة واال داس والغامات وكالت 1994:133

، Porter:33العمليات التنليمية ا   رمة والرقافة التا تسهل  قيذ اال داس. وةد اوحى )

ات فرمدة، اا  منتاات و دماارل للئباوااا تعاا( باسلاتيايات التاممئ للمنلامت الت1980

( التا Miles & Snow,1978)اال لااا . املت ةاا ن املنلامت م   اائ مامثلاا ن بالتاممااوالقاوم

متيئت بتقبل املةاقرة والت جب افارجا املبادر. لاا تتقرر املنلامت الرمادمة م  السلاتياية 

ع  قرمذ  لذ وتسهيل ما    اكرر م  التص رات االساسة الدمناميةية، بدال م  ةب ل 

لتعلت املستمر وتنليت اال داس للية، ومتضم   اا التص ر االساسالتص رات الساكنب واآل

 (. Fox ،2005:56 ارد )اات واملاة والعملياواهليةل واالجراءات واال لم
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    الجرد ات االستقرار والةجاءة  بتسعى املنلامت الرمادمة املت جه االلتزام باملوارد:-ب

رة والق ة واملنئلة، و قذ املنلمة امليئة التنافسية م    ل امت . امل ارد والتا تربرها بالسير

م    ل ةدرلا عة استعامهلا للم ارد لل ص ل ات التةص  وختجيض املةاقر وامل افلة 

عة املرو ب، لاا ختلذ املنلامت الرمادمة م ارد جدمدة او احلص ل عة امل ارد الساودة 

مدة عة املعرفة )مرال االجراءات والسا ق واستعامهلا بشةل جدمد، و اه امل ارد تة ن معت

والتةنا ل جياا( أو املالةياة )رأ  املال الجةري واملايل واملهارات والةجاءات(، وتستعمل 

املنلامت الرمادمة الت الجات والشبةات لل ص ل ات االس اق واملعل مات والتةن ل جيا 

وتنجيا اسلاتيايات الرمادة  وم ارد ا رت التا تة ن مهمة لعملية االبدا. واالبتةار

( يف تقسيت مئاما م رد معا ع  قرمذ  دمد Barney: 1991التنليمية، و اا ما اشار لب )

و ادرة وصعبة التقليد وصعبة االح ل او  املهمةالدرجة التا عند ا تة ن امل ارد 

 (. Fox ،2005: 57)االستبدال

االبعاد 

المفاهيمية لـ 
االبعاد 

التطبيقية لـ 

 التوجه الستراتيجي

 االلتزام بالفرصة

 االلتزام بالموارد

 المواردالسيطرة على 

 أألدارةهيكل 

 فلسفة المكافآت

 التوجه نحو النمو

 الثقافة الريادية الثقافة الريادية

 التوجه نحو النمو

 فليسفة المكافآت

 أألدارةهيكل 

 التوجه نحو الموارد

 التوجه الستراتيجي
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   Brown Terrenceالبعاد التربيقية لا )( واStevenson( االبعاد املجا يمية لا )2شةل )

et  al) 

Source: Kuhnetal: 2005 "Entreprenurial Management as a Strategic Choice 

in Firm Behavior "Schumpeter School of Business and Economics ،

Uinversity of Wuppertal ،pp. 9.  

سلاتياا سلاتياية، فبينام مة ن الت جب اإلإلمرتبض  اا البعد بالقضاما اااللتزام بالفرص:

     دمد وا تيار الجرد، فرين االلتئام بالجرد    بشرين  قيقها، لاا فااللتئام مت جب 

ن تة ن لدفا أ    االجراءات او اال شرة الرضورمة لةسب الجرد وذلت البد للمنلمة 

 بالت فه  متعقب الجرد. زمنية ةصرية، و مدةالقدرة واالستعداد عة التاس يف كل 

ن ما مرتبض بالتئام امل ارد    قرمقة الت ةت والسيررة بتلت امل ارد إالسيررة عة امل ارد: 

وختجيض مقدار امل ارد املستةدمة واملمتلةة باةىص ةدر ممة ، لاا تة ن املنلمة اكرر ا تامما  

 املقدرات(. ورات، املهاوالجةري، وبشرين ال ص ل ات امل ارد )را  املال املايل، 

خيتلف  يةل األدارة للمنلمة  قبقا  الستعامهلا للم ارد والسيررة عليها، لاا  دارة:هيكل اإل

فان اهليةل االداري املدار رمادما  مهام  ومرتبض بريقر غري رسمية، واملدار تقليدما  مة ن اةرر 

ما  حلاالت الةجاءة الدا لية م وت اهليةل املدار رماد اذات اهليةل اهلرما السلر ي املعقد، 

(. وممة  ان معئز  يةل املنلمة Kuhn et al. ،2005:6) بتةصي  امل ارد املمتلةة افاصة

 النشاط الرمادي ضم  املنلامت. 

سلاتياية واهليةل ممة  ان مصنف ات اربعة ا  ا. ( أن االرتباط با اإلMiller ،1996اكد )

غري رسما ومعمل بشةل جيد يف املشارمل الصغرية  بام يف ذلت اهليةل البسيض الاي   

ت ةابلب  رسمعة النم  والبريوةراقا )معمل عة     جيد يف دال الةجاءة اال تاجية يف بيئ

للتنب (. وعض ي مة ن مرن وتعاوين ومعمل عة تسهيل االبتةار وذات فرق رسمية مستقلب 

مة عة ان التغري افارجا م دي ات وا لمة معقدة الدارة املعل مات. واكدت  لرمة املنل

ذ التشغيلية، وةد  رشت ب  ث متعددة اوسلاتياية والررتعدم ت دا لية يف اهليةل واإل

، Jennings);(Ginsberg & Guth ،1990ح ل  يةل املنلمة ورمادة املنلمة م  ةبل )

1994);(Zahra,1993);(Fox ،2005:58 .) 
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وان املنلامت املدارة رمادما  تتاب يف دال ، ملةاقرة واملةافريةالرمادة با ترتبض فلسفة املكافآت:

 اذالتع مض عة كيجية اسهام االفراد بةلذ القيمة بدال  م  درد تقدمت املةاف ت ل ةدمية. 

فئات مرل االجر غري املبا  بشةل منافل و دمات، واألجر  عةممة  تقسيت املةاف ت 

 افئ واشةال ا رت م    ل االعلاس با هد املبا  املتضم  االجر االسا  واحل

و دمات العمل وفرد التعلت. وممة  ان مة ن للتع مض اثر كبري عة النتاوج املت ةعة م  

(، وغالبا  ما مة ن Fox ،2005:58عة اداء املنلمة) وبالت دمدجه د الجرد وفرق العمل 

لت قبقا  فلذ القيمة،  ، ومتت مةافللعاملا احلرمة للتارمب مل التعامل مل الجرد امل تملة

ت تعتمد عة املس وليات )التا  وباملقابل فجا منلمة مدارة عة     اداري اكرر، فرين املةاف

ى االةدمية ا ي وعلاواهلرم السلر (العاملا ا حمددة عادة بمقدار امل ارد التا مت ةت هبا 

، .Kuhn  et  alت) وسل م  املةافدم مست ت مرتجل م  املس ولية، وم  ثت مدت ااا تقاالت

2006: 8 .) 

عة ختتلف الت جهات وا ه د املباولة م  ةبل املنلامت يف رسعة النم  التوجه نحو النمو:

  ، لاا تتقبل املنلامت الرمادمة (Kuhn et al. ،2005:8)دارمة الا اورمادمة  الاملنلامت  وفذ

امرات جدمدة وتر مر االعامل احلالية املةاقرة ال ا تسعى ات بناء اعامل جدمدة ومغ

 الغرال الت سل والنم . 

تلعب ثقافة املنلمة دورا  اسا  يف رمادة املنلمة، وم جد مد  ن حيددان  الثقافة الريادية:

الرقافة م    ل املد ل ال ظيجا الاي منشري م  السل . ا امعا، او م    ل مد ل 

لجردمة واالدرا. الجردي. وتعد ثقافة املنلمة عبارة  قايش مل وج د الرقافة يف التجسريات ا

ها، وكيجية  دمد واملنلمة واسل ر تاس اعضا بع  معتقدات واعراس بشرين ما تة ن علي

 جسها مل اجهة بيئتها افارجية، اذ ترتبض ثقافة ومناخ املنلمة بسمعتها والتا تركئ عة السمعة 

 اللكيئ الدا ل.  افارجية اكرر مما عة ابعاد الرقافة ذات

تتضم  رمادة منلامت االعامل ادارة فاعلة لرقافتها والتا تعئز االبتةار واالبدا. واالتصال 

با االفراد. أن املنلمة امل جهة     الرمادة ذات ثقافة تنليمية تشال عة االبتةار واالبدا.، 

 ام امضا  متضم  اال تيار ن  لذ ثقافة رمادمة ليست ببساقة ةضية تريكيد عة ةيت معينب، واأو

(. لاا تصف الرقافة Fox ،2005:63با القيت املتعارضة التا تتعامش ةا ظل منلمة معينة)
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الرمادمة بت ليد االفةار ا دمدة وتشايل املنلمة املدارة رمادما  أعامهلا عة ت ليد االفةار 

( 2(. وا دول )Kuhn et al.,2006:9وافربة ولتت بمهام ا رت ةد ت لد  اجتا  مبدعا  )

 ( ل بعاد األدارة الرمادمة. Stevensonم ضح مجا يت )

 ( البعاد األدارة الرمادمةStevenson s( مجا يت )2ا دول )

 
Source:Kuhn et al. ،:2009"Entrepreneurial Management" As a Strategic 

Choice in Firm Behavior:Linking it with performance",p. 16 
 

 ثانيا: اسرتاتيجية االستدامة االستباقية

ا علمي تعد      تعمل اذ  لت جيب ةرارات اإلدارة بشةل أفضل ااالسلاتياية االستباةية أساس 

لل جاظ عة  (2551(ظهرت  اه االسلاتياية، يف عام  لااعة تقليل تريثريات النلام البيئا 

اضافة ات  ،اذ تعمل عة مراةبة البيئة ودمناميةات التادمد(، روكا ا ن بية)البيئة يف جبال 

ت فر االسلاتياية االستباةية معل مات علمية جدمدة ملساعدة املدمرم  عة تقييت بعض  ذلت

 .(Schoettle,& et al,2011:325)بداول اإلدارة االستباةية 

االسلاتياية التا  با ا( االسلاتياية االستباةية  (Drive & Park,2011:2 عرس

 تملة أي تعنا االستدامة التر مر بررمقة لت ةل الت دمات والتهدمدات امل املنلمةتستةدمها 

تلبا احتياجات احلارض دون األرضار بقدرة األجيال القادمة عة تلبية احتياجالت الغري 

 افاصة، اذ منبغا  قيذ الت ازن با: الحتياجالتالعامة أي تلبية 

 االزد ار االةتصادي

 اإل اس البيئا
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 مس ولية اجتامعية 

 باقية البيئيةاالستدامة االست -1

بإجراء  ليل عة سلسلة م  العنارص املتعلقة )    Henry and Sadorsky,1999) كل م  ةام

وكان  نا.  وج د  نة بيئية  وج د  رة بيئية  وج د  للمنلامتباملامرسات البيئية املتقدمة  

وس مة.   رة بيئية مةت بة، إب غ املساتا وم ظجا  رة بيئية ووج د وحدة بيئية وص ية

اظهرت  تاوج  اا الت ليل بتصنيف االسلاتيايات البيئية للرشكات إت أربل دم عات  

و ا االسلاتياية التجاعلية، واالسلاتياية الدفاعية، واالسلاتياية التيسريمة، 

ث ث  (Buysse and Verbeke,2003 ) واالسلاتياية االستباةية. م   احية أ رت، اةلح

لاتياية البيئية: االسلاتياية التجاعلية، و االسلاتياية منل التل ث و فئات م  االس

االسلاتياية القيادة البيئية،  اا التصنيف  ظهر م    ل  ليل الةتلة الاي متت إجراؤه عة 

سلسلة م  العنارص التا تدل عة املامرسات البيئية التا ق رلا املاس: الةجاءات افرضاء 

هارات امل ظجا، والةجاءات التنليمية، وأ لمة اإلدارة وإجراءالا وعملية التقليدمة، وم

 (Murillo-Luna,&et al ,2011:1418)التةريض االسلاتياية

 االستدامة االستباقية االقتصادية -2

تعرمف االستدامة االةتصادمة عة أ ا مصدر د ل واستقرار ألفراد املاتمل دون ت كل     

ا عندما ال مئعج استدامة املاتمعات رأ  املال وم ارد ه بمعنى آ ر، مة ن االةتصاد مستقر 

ا أن االستدامة االةتصادمة  ا أسا   ،الربيعية واالجتامعية والبرشمة ممة  الق ل أمض 

أ  ةا فدس إت  قيذ العدالة يف دال الع ةات با اإل سان والربيعة ويف رؤمة مستقبل 

( العدالة با البرش 1عتب. متضم  ذلت ث ث ع ةات حمددة: )ق مل األمد وغري م كد بربي

( العدالة با خمتلف البرش م   جو ا يل، وال سيام ا يل احلايل، و 2م  خمتلف األجيال، )

 .(Chelan & ،et al,2018:113 ) ( العدالة با البرش والربيعة3)

 االستدامة االستباقية االجتامعية:

م  منل ر أ  ةيات العمل ومساءلة  للمنلامتملس ولية االجتامعية غالب ا ما م نلر إت او

عة الرغت م  أن ايل التعرمجات ختتلف ع  بعضها البعض، إال أ ا  املنلمةوإدارة  املنلامت

 (Holme للمنلامت، عرب كل م تتشةل ح ل  جو املجه م األسايس للمس ولية االجتامعية 
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& (Watts االلتئام "م    ل تعرمجها عة أ ا  للمنلامتتامعية ع  ج  ر املس ولية االج

املستمر لألعامل بالتاس بشةل أ  ةا واملساتة يف التنمية االةتصادمة مل  سا   عية 

س كام حياة الق ت العاملة واملاتمل امل ل واملاتمل. املس ولية  (Wood and Jones) عر 

 (Carroll) بيناميت للمنلامت فيام متعلذ بري شرتها. عة أ ا التنليت الاا للمنلامتاالجتامعية 

املس ولة اجتامعي ا متت  دمد ا داوام  ألسبار  املنلامتأن اإلجراءات والقرارات التا تتةا ا 

املس ولة اجتامعيا  أ شرتها باست الرفا ية العامة  املنلامتاةتصادمة أو ل اوح ةا   ية. تنلت 

عة أ ا  مض ثابت م  األ شرة  للمنلامتملس ولية االجتامعية عة املدت الر مل. م نلر إت ا

التاارمة، والتا لدس إت تنجيا الت ةعات القا   ية واحلة مية، وضامن س مة وص ة 

ذلت ادت ايل  اه   (Stoyanov,2017:5) .امل ظجا و سا رفا ية املاتمعات امل لية

املساواة دا ل التا مترل  االستدامة االجتامعية ا ب اسلاتياية با  الت دمات ات اال تامم

، والعدالة الدولية، والت سينات االجتامعية الدا لية، والت سينات االجتامعية املنلمة

 (.Wijethilake,2017:571افارجية )

 املبحث الثالث

 اجلانب التطبيقي

  ليل  تاوج ةاومة الج        : اوال  

وج اإلجابات عة أسئلة ةاومة الج  ، و  ليل البيا ات أ صب ا تامم املب   يف عارل  تا

لل ص ل إت  تاوج الب   باالعتامد عة أسل ر إحصاوا )دراسة حالة( باستةراج 

التةرارات و األوساط احلسابية و النسب املئ مة ملدت مرابقة املتغريات الجرعية و دمد حات 

التااري عينة الب  ، م    ل الجا ة مل واةل ماس الرشق االوسض وماس افليج 

جئويا  مربذاإلجابات عة ةاومة الج   ذات املقيا  السباعا )غري مربذ وغري م ثذ، 

، مربذ جئويا م ثذ جئويا، مربذ جئويا م ثذ كليا ,مربذ كليا غري م ثذ، مربذ كليا غري م ثذ

( عة الت ايل 5,1,2,3,4,0,5م ثذ جئويا، مربذ كليا م ثذ كليا( و األوزان املقابلة هلا )

. 

( أي مت قذ جائويا ، و كام م ضح 3اذ مة ن مت سض املقيا  املعتمد للمقار ة مساوي )

واملقاب ت الشةصية ملعلت املس ولا يف اةسام  امليدا ية الحقا ، وم    ل املعامشة
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املصارس عينة الب   و االق . عة قبيعة األعامل افاصة بةل منها، ولغرل احلص ل 

حت مضاما األسئلة افاصة بقاومة ع ة إجابات واةعية مللئ ةاومة الج  ، حي    

الج   لت ضيح فقرالا، كام ةصدت تلت املضاما بت جيب أسئلة غري مبا ة واستجسارات 

تتعلذ باات القاومة دون اإلشارة إليها للتريكد م  واةعية اإلجابات، حتى  رجت ةاومة 

 التا تت افذ مل ال اةل، وفيام مل  ليل لنتاوج ةاومة الج  :  الج   باإلجابات النهاوية

 ريري املتغري املستقل: اإلدارة الريادية 1

الت جب االسلاتياا: و   الةيجية التا  قذ هبا املاس أ دافها االسلاتياية وتسعى  -أ

 يرة لعملها فه  ات تعليت العنارص اإلجيابية للةجاءة التشغيلية وتقليل العنارص السلبية وامل

مد ل لتنجيا افرض  لت قيذ مست ت أداء متميئ مقار ب بالرشكات اال رت. ومتضم   اا 

  ( اسئلة م زعة عة سبعة اوزان كام م ضح يف ا دول اد اه :4املعيار )

 (  ليل  تاوج بعد الت جب االسلاتياا3جدول )
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   *      *     

    *     *      

 *       *       

 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 1 ا    ا ا  

     8 5 6    9   6 ا       

 4.75 3.75 المرج  الحسابي الوس  

 0.79. 63 المطابقة لم   الم وية النسبة 

 21. 37     ا      
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  -أجرمت احلسابات بالرارمقة اآلتية: 

 املرجح = ال سض احلسايب
 دم . (ال زن ×التةرار ) 

دم . التةرارات
  =

…….+(3∗3)+.(0×4)+(0×5)+(1×6)

3+1
  =

15

4
  =

3.20       

النسبة املئ مة ملدت املرابقة = 
ال سض احلسايب املرجح

أعة درجة يف املقيا 
  =

3.75

6
 =0.63=63% 

 ( النسبة املئ مة ملدت املرابقة – (1حات الجا ة = 

            ( =1 – 63 = )37 %  

التابل للمتغري املستقل ) اإلدارة   "الت جب االسلاتياا"( برين بعد 3تبا  تاوج جدول )    

( درجة و ا اةل م  ال سض احلسايب املرجح ملاس 3.20الرمادمة( حصل عة معدل )

(  0.79) %  (%63)ة  ا و ان النسبة املئ مة ملدت املرابق )4.20افليج التااري اذ بلغت )

ملاس الرشق األوسض  وماس افليج التااري عة الت ايل مما مشري ات وج د فا ة لعدم 

(  ملاس الرشق االوسض وماس افليج التااري عة %21) (%37)املرابقة بنسبة  

 الت ايل اذ م حظ ان ماس الرشق االوسض اعة فا ة يف العمل لبعد الت جب االسلاتياا

فم    ل احتسار الجا ة ملاس الرشق االوسض   حظ ان حات الجا ة اعة  سبيا 

بالنسبة لبعد الت جب االسلاتياا ملاس الرشق االوسض وذلت الن املاس معمل عة 

 م اجهب كافة التغريات البيئية يف الس ق .

ل سض احلسايب املرجح الاي   حظ إن النسبة املئ مة ملدت املرابقة و التا تعتمد عة مقدار ا    

  صل عليب )متمر   بالبسض(، ااا لة ن )املقام( أعة درجة باملقيا   ا مقدار ثابت ااا تة ن 

ملاس الرشق االوسض، حي  (%63)مقب لة و يف أد ى مست ت هلا عندما مة ن مقدار ا  

و املتمرلة بنسبة  درجة االبتعاد ع  احلالة املرالية"و  ا  (%37)مة ن حات الجا ة بمقدار 

، و كلام تناة  "(3.75)و التا تقابل وسض حسايب مرجح مقداره  (%100)مدت مرابقة 

مقدار الجا ة بجعل الصياغة والتنجيا ا يد للةرض االسلاتياية  كان ذلت أفضل و أكرر 

اةلابا  م  احلالة مربذ كليا  غري م ثذ. و بالررمقة ذالا  اري احلسابات للمتغريات 

 أل رت.ا
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 ومترل  اه النتياة فا ة تشري ات اسبار، م ضح عة الن   اآليت: 

 ةلة تنجيا املاس السلاتياياتب وفذ ما خمرض لب .

ال مق م املاس اغلب األحيان يف بتقييت ا هات الجاعلة املةتلجة )بدءا م  بامل دعا ات 

 املستجيدم  النهاويا( وذلت بغية تشةي  الجرد ..

 التحسني املطلوبةجماالت 

الجل اختاذ جيب استعامل ا لمة معل مات متر رة تستايب الي تغريات قاروة   .1

  القرار الرمادي  .

املاس الت جة ات استرامر الجرد امل ج دة يف الس ق العراةية وإ تاج  دمات عة   .2

 .  مافية بدملة باةل كلجة لغرل منافسة أسعار منتاات املنافسا

املعل مات ا دمد وحماولة تر مر ا واجراء عمليات جتدمد مستمرة يف الب   ع  . 3 

املاس م    ل الب   ع  افةار جدمدة لئمادة و سا أداوها و السعا لئمادة ارباح 

 املاس ع  قرمذ  سا قبيعة  دماتب.

ار تعنا ةدرة املاس عة الت سا املستمر لضامن البقاء واالستمر ب. التوجه نحو النمو :

 ( اسئلة م زعة عة سبعة اوزان كام م ضح يف ا دول اد اه :4. متضم   اا املعيار )

 (  ليل  تاوج بعد الت جب     النم 4جدول )
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صل عة معدل )حصاااال عة معدل )  ""الت جب     النم الت جب     النم ""( برين بعد ( برين بعد 44تبا  تاوج جدول )تبا  تاوج جدول ) اس ملااااس ( ( 44ح مل

سض و)الرشااق االوسااض و) رشق االو اس افليج التااري ( ملاااس افليج التااري 3.203.20ال سبة املئ مو ان النساابة املئ م( مل ة ملدت املرابقة  ا ة ملدت املرابقة  ا و ان الن

مما مشري ات وج د فا ة مما مشري ات وج د فا ة %( ملاس افليج التااري %( ملاس افليج التااري 54ملاس الرشق االوسض و )ملاس الرشق االوسض و )   (67%)

سبة  لعدم املرابقة بنساابة   سبة عالية و) ملاااس الرشااق االوسااض  و ا  ساابة عالية و)   (%33)لعدم املرابقة بن سض  و ا   رشق االو اس ال اس %( ملاااس 46مل %( مل

سار الجا ة   حظ ان حات الجا ة وم    ل احتسااار الجا ة   حظ ان حات الجا ة افليج التااري افليج التااري  سبة  ساابيا بالنساابة   عالعالوم    ل احت سبيا بالن  

سض وذلت الن مااااس الرشاااق االوساااض       النم     النم للت جب للت جب  رشق االو اس ال لدمب املرو ة للتعامل مل لدمب املرو ة للتعامل مل رغت رغت   وذلت الن م

ية يف السااا ق س قالتغريات البيئ ية يف ال لت تق م   التغريات البيئ كا عاملا  بل ال ةارات م  ة ةار واالبت بل األف لت تق م وتق كا عاملا  بل ال ةارات م  ة ةار واالبت بل األف وتق

اس افليج التااري ان تقييت وا تيار الجرد بالت سااا املسااتمر اال ان التغريات، اما ماااس افليج التااري ان تقييت وا تيار الجرد  ستمر اال ان التغريات، اما م سا امل بالت 

الدارة العليا اذ ان ا تيار الجرد املناسبة واسترامر ا معمل الدارة العليا اذ ان ا تيار الجرد املناسبة واسترامر ا معمل املناسبة التا تعترب مشةلة لدت ااملناسبة التا تعترب مشةلة لدت ا
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1    *       *    

2  *        *     

3    *      *     

4  *          *   

 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 ا    ا ا  

   2 3 8      6  10  ا       

 3.25 4 المرج  الحسابي الوس  

 .54 .67 المطابقة لم   الم وية النسبة 

 .46 .33     ا      
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شاكل عند عة اساااتمرار  ااح املااااس والتميئ يف اداوها. اال ان املااااس م اجب بعض املشااااكل عند  اس م اجب بعض امل اس والتميئ يف اداوها. اال ان امل ستمرار  ااح امل عة ا

 مرييت :مرييت :ما ما  اجتة ع   اجتة ع    احلالية،احلالية،مل املترلبات مل املترلبات   لةا تت ءملةا تت ءمصياغة  ررها صياغة  ررها 

 مر .مر .عندما مترلب األعندما مترلب األ  ضعف التدابري االسلاتياية ال اجب اختاذ اضعف التدابري االسلاتياية ال اجب اختاذ ا .1

سعار منتاالا  .2 سبب تبام  أ اس ب سعار منتاالا صع بات يف عميلة الت زمل مل ارد اال تاج يف امل سبب تبام  أ اس ب صع بات يف عميلة الت زمل مل ارد اال تاج يف امل

 ..مل املنتاات املنافسة وضعف اللومج للمنتااتمل املنتاات املنافسة وضعف اللومج للمنتاات

سني املطلوبةجماالت التحسريريريني املطلوبة اس التدابري االسااالاتياية التا تتبنا ا املااااس تنمية تنمية : :   جماالت التح سلاتياية التا تتبنا ا امل كالت كالت   ووالتدابري اال

 ..املاساملاسودعت ذلت دا ل ودعت ذلت دا ل   العلياالعليا  دةدةلقيالقيالدت الدت ا  املرل بةاملرل بة  واملعرفيةواملعرفية  الرقافةالرقافةتر مر القدرات تر مر القدرات 

 
االستجاده القص ت م  امل ارد امل ج دة يف املاس س اء كا ت االستجاده القص ت م  امل ارد امل ج دة يف املاس س اء كا ت   التوجه نحو املوارد :التوجه نحو املوارد :--جج

  م ارد برشمة تةن ل جية او مالية م    ل الصياغة ا يدة للةرض االسلاتياية . متضم م ارد برشمة تةن ل جية او مالية م    ل الصياغة ا يدة للةرض االسلاتياية . متضم 

 ::  اد اهاد اه  ا دولا دول  يفيف  م ضحم ضح  كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة  عةعة  م زعةم زعة  اسئلةاسئلة( ( 44))  املعياراملعيار   اا اا

 (  ليل  تاوج بعد الت جب     امل ارد(  ليل  تاوج بعد الت جب     امل ارد00جدول )جدول )
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صل ملاااس الرشااق االوسااض حصاال   ""الت جب     امل اردالت جب     امل ارد  ""( برين بعد ( برين بعد 00تبا  تاوج جدول )تبا  تاوج جدول ) سض ح رشق االو اس ال مل

سبة املئ مة ملدت املرابقة  ا ( وان النسااابة املئ مة ملدت املرابقة  ا 4.204.20عة معدل )عة معدل ) شري ات وج د فا ة مما مشاااري ات وج د فا ة   (%79)( وان الن مما م

سبة  لعدم املرابقة بنسااابة   سار الجا وم    ل احتسااااار الجا   (%21)لعدم املرابقة بن ة   حظ ان حات الجا ة كبري ة   حظ ان حات الجا ة كبري وم    ل احت

سبة لبعد الت جب     امل ارد . اجتة ع  وج د ضعف لدت ادارة املاس يف تتبنى  سبيا بالن سبة لبعد الت جب     امل ارد . اجتة ع  وج د ضعف لدت ادارة املاس يف تتبنى   سبيا بالن  

ماس الرشق االوسض تةن ل جيا عالية الدةة يف  ر قها افدمية. كالت ت ضح النتاوج ماس الرشق االوسض تةن ل جيا عالية الدةة يف  ر قها افدمية. كالت ت ضح النتاوج 

سض اذ بلغ التج ق ماااس افليج التااري يف  اا البعد عة ماااس الرشااق االوسااض اذ بلغ ال رشق االو اس ال اس افليج التااري يف  اا البعد عة م سض  سااض تج ق م  

سايب املرجح ) احلسااااايب املرجح )  سبة ةرمبة ات اعة درجة يف املقيا  )( و ا  سااابة ةرمبة ات اعة درجة يف املقيا  )5.5احل سبة مرابقة (، بنسااابة مرابقة 55( و ا   (، بن

اس ( و ا  سااابة ةليلة  سااابيا رغت اللروس التا متر هبا املااااس %%77( وب ات فا ة )( وب ات فا ة )3232%%)) سبيا رغت اللروس التا متر هبا امل سبة ةليلة   ( و ا  

 والبلد .والبلد .
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6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 0 

   *     *       

  *        *     

  *      *       

  *      *       

 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 3 0 ا    ا ا  

     4 0 18     4 15  ا       

 5.5 4.75 المرج  الحسابي الوس  

. 92. 79 المطابقة لم   الم وية النسبة 

. 8. 21     ا      
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 جماالت التحسني املطلوبةجماالت التحسني املطلوبة

ال سيام امل ارد ال سيام امل ارد افربات والةجاءات لدت ماس الرشق االوسض يف  سا أداوب افربات والةجاءات لدت ماس الرشق االوسض يف  سا أداوب   استرامراسترامر..11

   امل ج دة لدفا.امل ج دة لدفا.

رشكةللرشااكةاالعتامد عة ةاعدة بيا ات االعتامد عة ةاعدة بيا ات ممة  ممة  ..22 ض س فضاا س   لل لعمل لعمل والتر مرمة لوالتر مرمة ل    التدرمبيةالتدرمبيةالربامج الربامج ع  ع  ف

ست ت األداء واملهارات القيادمة إذ مساااهل ال صااا ل إت املعل مات م    هلا و مراجعة مسااات ت األداء واملهارات القيادمة  ص ل إت املعل مات م    هلا و مراجعة م سهل ال  إذ م

 وتر مر ا.وتر مر ا.

سمية األساااليب الرساامية وغري الرساامية : دم عة م  العمليات واإلجراءات و: دم عة م  العمليات واإلجراءات و  ج.هيكل االدارةج.هيكل االدارة سمية وغري الر ساليب الر األ

ضم ال ااز االعامل يف املااااس، متضااام  اس، مت سئلةاسااائلة( ( 44))  املعياراملعيار   اا اا  ال ااز االعامل يف امل   كامكام  اوزاناوزان  سبعةسااابعة  عةعة  م زعةم زعة  ا

 ::اد اهاد اه  ا دولا دول  يفيف  م ضحم ضح

 (  ليل  تاوج بعد  يةل اإلدارة5جدول )
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صل عة ملاااس الرشااق االوسااض حصاال عة     "" يةل االدارة  يةل االدارة   ""( برين بعد ( برين بعد 55تبا  تاوج جدول )تبا  تاوج جدول ) سض ح رشق االو اس ال مل

مما مشري ات وج د فا ة عدم املرابقة مما مشري ات وج د فا ة عدم املرابقة   (%67)النسبة املئ مة ملدت املرابقة  ا النسبة املئ مة ملدت املرابقة  ا   ( وان( وان44معدل )معدل )

سبة بنسااابة  سار الجا ة   حظ وج د لجا ة عالية . مما معنا ان أداء وم    ل احتساااار الجا ة   حظ وج د لجا ة عالية . مما معنا ان أداء   (%33)بن وم    ل احت

ضعيف وليو  نا. املاااس ضااعيف وليو  نا.  اس  رسعة يف شااال امل ظجا عة تقدمت االفةار التا تئمد م  الرسااعة يف تتامل شال امل ظجا عة تقدمت االفةار التا تئمد م  ال

ص رة  الاي مضاااعف اداء ا، ولت قيذ اال داس املةرض هلا بصااا رة اداء املهام بعيدا ع  الروتااداء املهام بعيدا ع  الروتا ضعف اداء ا، ولت قيذ اال داس املةرض هلا ب  الاي م

سا عملها تضااام  تج ةها وةدرلا عة النااح والتميئ يف السااا ق العراةية البد م   ساااا عملها  س ق العراةية البد م    ضم  تج ةها وةدرلا عة النااح والتميئ يف ال ت
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*       *       

 

 

  *      *      

 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 ا    ا ا  

     4 5 12    6 4  6 ا       

 5.25 4 المرج  الحسابي الوس  

 .88. 67 المطابقة لم   الم وية النسبة 

 .12. 33     ا      
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سايب املرجح ومشااااركة العاملا وتقليل اإلجراءات الروتينية يف العمل . اما ال ساااض احلساااايب املرجح  سض احل شاركة العاملا وتقليل اإلجراءات الروتينية يف العمل . اما ال  وم

اس افليج التااري فه  )ملااااس افليج التااري فه  ) شري ات ( و اا مشاااري ات 0.200.20مل سبة مرابقة ميل جيد للمااااس بنسااابة مرابقة ( و اا م اس بن ميل جيد للم

( و ا  سبة ةليلة لةنها م ثرة يف األداء اذ م حظ ان املاس ( و ا  سبة ةليلة لةنها م ثرة يف األداء اذ م حظ ان املاس %%1212( وب ات فا ة )( وب ات فا ة )7777%))

 مس د ا التعامل الرسما والنمرية يف العمل.مس د ا التعامل الرسما والنمرية يف العمل.

سفة املكافآت:ج. فلسريريفة املكافآت: شري ات الت جيئ املعن ي او املادي لقاء ا ااز االعامل املةلجا هبا تشااري ات الت جيئ املعن ي او املادي لقاء ا ااز االعامل املةلجا هبا   ج. فل ت

شاعهت عة ا اازوكالت تشااااعهت عة ا ااز يالت يف   وكالت ت يالت يف االعامل وكالت تق م بتقييت االفراد وفذ مسااا ول س ول االعامل وكالت تق م بتقييت االفراد وفذ م

 ::اد اهاد اه  ا دولا دول  يفيف  م ضحم ضح  كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة  عةعة  م زعةم زعة  اسئلةاسئلة( ( 44))  املعياراملعيار   اا اا  املاس، متضم املاس، متضم 

 ( فلسجة املةاف ت( فلسجة املةاف ت  22جدول )جدول )
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سجة املةافرية فلساااجة املةافرية   ""( برين بعد ( برين بعد 22تبا  تاوج جدول )تبا  تاوج جدول ) رشق متامثل يف   تاوج مااااس الرشاااق   """"فل اس ال متامثل يف   تاوج م

سض وافليج الاالوساااض وافليج ال عدل االو لت عة م بات  اذ حصااا جاوت يف اإلجا نا. ت ااري  اال ان   عدل ت صلت عة م بات  اذ ح جاوت يف اإلجا نا. ت ااري  اال ان   ت

سبة املئ مة ملدت املرابقة  ا ( عة الت ايل للماااافا و ان النسااابة املئ مة ملدت املرابقة  ا 4.204.20)) افا و ان الن شري ات مما مشاااري ات   (%71)( عة الت ايل للم مما م

سبة  وج د فا ة لعدم املرابقة بنسااابة   سار الجا ة   حظ ان حات وم    ل احتسااااار الجا ة   حظ ان حات   (%29)وج د فا ة لعدم املرابقة بن وم    ل احت

سجة املةافري سبة لبعد فل سبيا بالن سجة املةافريالجا ة كبري   سبة لبعد فل سبيا بالن ضعف لدت ادارة املاس الجا ة كبري   ضعف لدت ادارة املاس ة . اجتة ع  وج د  ة . اجتة ع  وج د 

 يف تتبنى فلسجة املةاف ت رغت ا ا م  املصارس الراودة يف الس ق العراةية . يف تتبنى فلسجة املةاف ت رغت ا ا م  املصارس الراودة يف الس ق العراةية . 
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 *       *      

 

 

  *       *     

 

ا                   .  

 *        *    

 

 

  *      *      

 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0 ا    ا ا  

    3 4 10      12 5 0 ا       

 4.25 4.25 المرج  الحسابي الوس  

. 71. 71 المطابقة لم   الم وية النسبة 

. 29. 29    ا       



 
 RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  487 
 

 املتغري التابل: اسلاتياية االستدامة االستباةيةاملتغري التابل: اسلاتياية االستدامة االستباةية

ستقرار ألفراد املاتمل دون ت كل االستدامة االةتصادمة االستباةية: االستدامة االةتصادمة االستباةية:  ستقرار ألفراد املاتمل دون ت كل أ ا مصدر د ل وا أ ا مصدر د ل وا

ملال وم ارد ملال وم اردرأ  ا مة رأ  ا تدا ما ال مئعج اسااا ند ا ع مة ه. بمعنى آ ر، مة ن االةتصاااااد مساااتقرس تدا س ما ال مئعج ا ند ا ع ستقرس صاد م ه. بمعنى آ ر، مة ن االةت

  سبعةسبعة  عةعة  م زعةم زعة  اسئلةاسئلة( ( 44))  املعياراملعيار   اا اا  . متضم . متضم املاتمعات الربيعية واالجتامعية والبرشمةاملاتمعات الربيعية واالجتامعية والبرشمة

 ::  اد اهاد اه  ا دولا دول  يفيف  م ضحم ضح  كامكام  اوزاناوزان

 
 االةتصادمة االستباةيةاالةتصادمة االستباةية (  تاوج اسلاتياية االستدامة (  تاوج اسلاتياية االستدامة   77جدول )جدول )

 
شري  تاوج جدول )تشااري  تاوج جدول ) ستباةيةاالسااتدامة االةتصااادمة االسااتباةية  ""( برين بعد ( برين بعد 77ت صادمة اال ستدامة االةت اس افليج ملاااس افليج """"اال مل

( وان ماس الرشق االوسض ( وان ماس الرشق االوسض 0.00.0التااري كا ت اعة يف ال سض احلسايب املرجح اذ بلغ ) التااري كا ت اعة يف ال سض احلسايب املرجح اذ بلغ ) 

سض عة معدل ) رشق االو سض عة معدل )كان ةرمب م  مربذ كليا غري م ثذ وةد حصل ماس ال رشق االو (  (  3.5كان ةرمب م  مربذ كليا غري م ثذ وةد حصل ماس ال

سبة املئ مة ملدت املرابقة  ا وان النسااابة املئ مة ملدت املرابقة  ا  سبة  شاااري ات وج د فا ة لعدم املرابقة بنسااابة  مما ممما م  (%58)وان الن شري ات وج د فا ة لعدم املرابقة بن

 

  صر  ال لي  التجار   صر  ال ر  األوس    

  المطابقة     أو ا   المطابقة     أو ا  االست ا ة اال تصادية االستبا يةت 
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   *      *      
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     *    *       

 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 ا    ا ا  

1 12    6 8   ا       

0 

     

 5.5 3.5 المرج  الحسابي الوس  

. 92 .58 المطابقة لم   الم وية النسبة 

. 8 .42     ا      
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سبة لبعد وم    ل احتسااااار الجا ة   حظ ان حات الجا ة عال  سااابيا بالنسااابة لبعد   (42%) سبيا بالن سار الجا ة   حظ ان حات الجا ة عال   وم    ل احت

( وب ات ( وب ات %%3232االستدامة االةتصادمة االستباةية . اما  سبة املرابقة ملاس افليج التااري)االستدامة االةتصادمة االستباةية . اما  سبة املرابقة ملاس افليج التااري)

 .( و ا  سبة ةليلة ..( و ا  سبة ةليلة .77فا ة )فا ة )

ستباةيةر. االساااتدامة االجتامعية االساااتباةية ستدامة االجتامعية اال سلاتيايةةدرة اسااالاتياية:  ا :  ا ر. اال س ولية يف املسااا ولية  املنلمةاملنلمة  ةدرة ا يف امل

ستجادة منها م  عة أن تة ن ةادرة عة التنب  بالجرد واالساااتجادة منها م    املنلمةاملنلمةةدرة ةدرة   اياياالجتامعية، االجتامعية،  عة أن تة ن ةادرة عة التنب  بالجرد واال

س ولية االجتامعية   ل تنجيا املساا ولية االجتامعية  سية للماتمل مل اءمة ةيمة يف املااالت األساااسااية للماتمل مل اءمة ةيمة   للمنلامتللمنلامت  ل تنجيا امل سا يف املااالت األ

نى الج اود لةل  نى الج اود لةل األعامل مل ةيت املاتمل بررمقة جتر ضم . متضااام م  األعامل التاارمة و املاتملم  األعامل التاارمة و املاتملاألعامل مل ةيت املاتمل بررمقة جتر   . مت

 ::  اد اهاد اه  ا دولا دول  يفيف  م ضحم ضح  كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة  عةعة  م زعةم زعة  اسئلةاسئلة( ( 44))  املعياراملعيار   اا اا

 (  تاوج اسلاتياية االستدامة  االجتامعية االستباةية(  تاوج اسلاتياية االستدامة  االجتامعية االستباةية33جدول ) جدول ) 
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  *       *      

 

 

  *      *      

 *         *     

 

 

  *       *     

 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 ا    ا ا  

     8 10      8 5 6 ا       

 4.5 4.75 المرج  الحسابي الوس  

. 75 .79 المطابقة لم   الم وية النسبة 

. 25 .21     ا      
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ملاس الرشق ملاس الرشق """"االستدامة االجتامعية االستباةية االستدامة االجتامعية االستباةية   ""( برين بعد ( برين بعد 33ت ضح  تاوج جدول )ت ضح  تاوج جدول )

سض وافاالوسااض واف ليج التااري عة  تاوج متبامنة عة الرغت م  تجاوت الت ثيذ والتربيذ اذ حاز ليج التااري عة  تاوج متبامنة عة الرغت م  تجاوت الت ثيذ والتربيذ اذ حاز االو

سض عة معدل )الرشاااق االوساااض عة معدل ) رشق االو سبة ( و ا ةرمبة م  مربذ كليا م ثذ جئويا وان النسااابة 4.204.20ال ( و ا ةرمبة م  مربذ كليا م ثذ جئويا وان الن

سبة  مما مشااري ات وج د فا ة لعدم املرابقة بنساابة    (%71)املئ مة ملدت املرابقة  ا املئ مة ملدت املرابقة  ا  شري ات وج د فا ة لعدم املرابقة بن وم  وم    (%21)مما م

سار الجا ة   ح  ل احتسااااار الجا ة   ح ستدامة ظ ان حات الجا ة كبري  سااابيا بالنسااابة لبعد االساااتدامة   ل احت سبة لبعد اال سبيا بالن ظ ان حات الجا ة كبري  

شري عة عدم اال تامم للاا ب االجتامعا عة الرغت م  ان اكرر االجتامعية.. و اا امر مشاااري عة عدم اال تامم للاا ب االجتامعا عة الرغت م  ان اكرر  االجتامعية.. و اا امر م

سيام يف ظل املنلامت وامل سااسااات االجتامعية ترالب يف املساا ولية االجتامعية والصاا ية ال ساايام يف ظل  ص ية ال  س ولية االجتامعية وال سات االجتامعية ترالب يف امل س املنلامت وامل 

ص ة العامليةجاو ة ك رو ا اذ لئم  منلامت الصاا ة العاملية سات افدمة واإل تاجية رضورة كل امل سااسااات افدمة واإل تاجية رضورة   جاو ة ك رو ا اذ لئم  منلامت ال س كل امل 

مراعاة الس مة والص ة للعاملا وال بد ع  تعد م  أول مات امل سسات وان تة ن عنا مراعاة الس مة والص ة للعاملا وال بد ع  تعد م  أول مات امل سسات وان تة ن عنا 

 مهت يف اسلاتياية املافا .مهت يف اسلاتياية املافا .

ستباقية:ج. االسريريريتدامة البيئية االسريريريتباقية: ستدامة البيئية اال بري ا إجراءات لل فاء باالمترال التنليما أو تتةا ق اعية بري ا إجراءات لل فاء باالمترال التنليما أو تتةا ق اعية   ج. اال

ستدامة وتقليل تريثري ا إن املهام افاصاااة بالتنمية املساااتدامة وتقليل تريثري ا   املنلامت.املنلامت.شرة شااارة لتقليل األثر البيئا أل لتقليل األثر البيئا أل  صة بالتنمية امل إن املهام افا

تدفل  تدفل البيئا  جاعل بشاااةل خمتلف  املنلامتاملنلامتالبيئا  شةل خمتلفإت الت جاعل ب ية  إت الت باة ية خيتار البعض اسااالاتيايات اسااات باة ست سلاتيايات ا خيتار البعض ا

  اسئلةاسئلة( ( 44))  املعياراملعيار   اا اا  . متضم . متضم ومبتةرة، بينام متبنى البعض اآل ر اسلاتيايات بيئية تجاعليةومبتةرة، بينام متبنى البعض اآل ر اسلاتيايات بيئية تجاعلية

 ::  اد اهاد اه  ا دولا دول  يفيف   ضح ضحمم  كامكام  اوزاناوزان  سبعةسبعة  عةعة  م زعةم زعة

 (  تاوج اسلاتياية االستدامة  االجتامعية االستباةية(  تاوج اسلاتياية االستدامة  االجتامعية االستباةية1515جدول ) جدول ) 
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ستباةية االساااتدامة البيئية االساااتباةية   ""( برين بعد ( برين بعد 1515تبا  تاوج جدول )تبا  تاوج جدول ) ستدامة البيئية اال رشق ملااااس الرشاااق """"اال اس ال مل

اس افليج التااري رغت تقارر يف الت ثيذ ا ئوا والتربيذ االوساااض اعة م    تاوج مااااس افليج التااري رغت تقارر يف الت ثيذ ا ئوا والتربيذ  سض اعة م    تاوج م االو

( و ا ةرمبة م  مربذ جئويا ( و ا ةرمبة م  مربذ جئويا 3.203.20س الرشق االوسض عة معدل )س الرشق االوسض عة معدل )الةامل اذ حازت ماالةامل اذ حازت ما

مما مشري ات وج د فا ة لعدم املرابقة مما مشري ات وج د فا ة لعدم املرابقة   (%54)م ثذ كليا وان النسبة املئ مة ملدت املرابقة  ا م ثذ كليا وان النسبة املئ مة ملدت املرابقة  ا 

وم    ل احتسار الجا ة   حظ ان حات الجا ة كبري  سبيا بالنسبة لبعد وم    ل احتسار الجا ة   حظ ان حات الجا ة كبري  سبيا بالنسبة لبعد   (%46)بنسبة  بنسبة  

شرياالساااتدامة البيئية.. و اا امر مشاااري ستدامة البيئية.. و اا امر م  عة عدم اال تامم للاا ب البيئا عة الرغت م  ان اكرر  عة عدم اال تامم للاا ب البيئا عة الرغت م  ان اكرر اال

سيام يف ظل جاو ة ك رو ا املنلامت وامل ساااساااات البيئية ترالب يف امل افلة عة البيئة ال سااايام يف ظل جاو ة ك رو ا  سات البيئية ترالب يف امل افلة عة البيئة ال  س املنلامت وامل 

ت ةجت اغلب امل سسات الصناعية مما زاد م   م  وا تعاش املناخ وأصب ت املدن الصناعية ت ةجت اغلب امل سسات الصناعية مما زاد م   م  وا تعاش املناخ وأصب ت املدن الصناعية 

سبة امل يرات والب ار والغابات واحلداوذ مما زادت  ساابة   اكرر بيئيا وةالت التاثريات البيئية عةاكرر بيئيا وةالت التاثريات البيئية عة امل يرات والب ار والغابات واحلداوذ مما زادت  

سات بامة البيئة يف ان تة ن اهل اء النليف كالت  نا. مرالبات كررية م  ةبل امل ساااسااااات بامة البيئة يف ان تة ن  س اهل اء النليف كالت  نا. مرالبات كررية م  ةبل امل 

 

  صر  ال لي  التجار   صر  ال ر  األوس    

  المطابقة     أو ا   المطابقة     أو ا  االست ا ة البي ية االستبا يةت 
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 *        *     

 

للمحا  ة على لبي ة ال ا لية وال ارجية  

 *       *     

 

 

   *        *   

 

 

     *       *  

 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 ا    ا ا  

  1 2  8    1  3 4 5  ا       

 2.75 3.25 المرج  الحسابي الوس  

 .46 .54 المطابقة لم   الم وية النسبة 

 .54 .46     ا      
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ستهلت والبيئة بنجو ال ةت، لاا املنتاات صاادمقة للبيئة واةل تاثريا عليها لغرل بامة املسااتهلت والبيئة بنجو ال ةت، لاا  صدمقة للبيئة واةل تاثريا عليها لغرل بامة امل املنتاات 

ستةدام تقنيا صناعية م  ا سسات ال سعى اغلب امل  ستةدام تقنيات صناعية م  ا سسات ال سعى اغلب امل  ت حدمرة واةل تل ث وكالت اعتامد ت حدمرة واةل تل ث وكالت اعتامد ت

 اغلب املنلامت عة الراةات املتاددة وامل اد الصدمقة للبيئة يف ا تاج وتصنيل املنتاات. اغلب املنلامت عة الراةات املتاددة وامل اد الصدمقة للبيئة يف ا تاج وتصنيل املنتاات. 
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات :االستنتاجات :

س ق ان املصااارس عينة الب   لدفا وعا ثقايف باتية االدارة الرمادمة التا ت اجهها يف الساا ق -1 صارس عينة الب   لدفا وعا ثقايف باتية االدارة الرمادمة التا ت اجهها يف ال ان امل

 ..  العراةا املايفالعراةا املايف

صارس املب  ان التعقيد السااال كا ال امط االدارة يف املصااااارس املب  -2 سل كا ال امط االدارة يف امل ضح يف  تاوج ثة يف تجاوت واضاااح يف  تاوج ان التعقيد ال ثة يف تجاوت وا

 ..الب  الب  

وج د دور جدا كبري ل دارة الرمادمة يف تعئمئ االداء املستدام التا ت اجهها املصارس عينة وج د دور جدا كبري ل دارة الرمادمة يف تعئمئ االداء املستدام التا ت اجهها املصارس عينة -3

 الب  .الب  .

 تسهت ابعاد االدارة الرمادمة يف ت ظيف ابعاد  اسلاتياية االستدامة االستباةية.تسهت ابعاد االدارة الرمادمة يف ت ظيف ابعاد  اسلاتياية االستدامة االستباةية.-4

سل . م جد ت ظيف فاعل  يف السااا ق املاااايف و اا مة ن م    ل ت ظيف جيد لسااال . -5 ايف و اا مة ن م    ل ت ظيف جيد ل س ق امل م جد ت ظيف فاعل  يف ال

 القيادة يف ادارة املصارس لغرل  قيذ االستدامة يف االداء.القيادة يف ادارة املصارس لغرل  قيذ االستدامة يف االداء.

 التوصيات : التوصيات : 

صارس عينة الب   واد اهلا دورات ترقيجية وتر مرمة للمدراء  تعئمئ دور االدارة يف املصااااارس عينة الب   واد اهلا دورات ترقيجية وتر مرمة للمدراء   -1 تعئمئ دور االدارة يف امل

 يئة املافية.يئة املافية.لةيجية اكتشاس الجرد واسترامر ا يف البلةيجية اكتشاس الجرد واسترامر ا يف الب

ضل آلية للعمل ت ظيف ابعاد االدارة الرمادمة يف املصاااارس عينة الب   ومعرفة كيجية وضااال آلية للعمل  -2 صارس عينة الب   ومعرفة كيجية و ت ظيف ابعاد االدارة الرمادمة يف امل

 وفذ تلت االبعاد .وفذ تلت االبعاد .

ستباةية والتا ت اجهها اال تامم املتئامد بةيجية تر مر وتنمية اسااالاتياية االساااتدامة االساااتباةية والتا ت اجهها  -3 ستدامة اال سلاتياية اال اال تامم املتئامد بةيجية تر مر وتنمية ا

 املصارس.املصارس.

ئ الب   ع  الجرد امل ج دة يف ئ الب   ع  الجرد امل ج دة يف ت ظيف بعد الت جة االسلاتياا والرقافة الرمادمة لتعئمت ظيف بعد الت جة االسلاتياا والرقافة الرمادمة لتعئم -4

 البيئة التنافيس.البيئة التنافيس.

مادة مراكئ الت زمل  -5 مادة مراكئ الت زمل  قيذ امرادات اعة م    ل ز مات قيذ امرادات اعة م    ل ز فد ماتا فد ية   ا ية االلةلو  فة االلةلو  كا فة وت فري  كا وت فري 

 كام معئز مةا تها .كام معئز مةا تها .  للماسللماسارباح ورمادة ارباح ورمادة    قذ قذ  والتاوالتااالحتياجات للس ق العراةية االحتياجات للس ق العراةية 

 افا وأس اق جدمدة يف البلد.افا وأس اق جدمدة يف البلد.اللكيئ عة افدمات التا تدر أرباح اكرر وتس مقها عرب مناللكيئ عة افدمات التا تدر أرباح اكرر وتس مقها عرب من -6

ت سيل التعاون وبناء  الجات اسلاتيابية مل مصارس اجنبية الجل زمادة احلصة الس ةية ت سيل التعاون وبناء  الجات اسلاتيابية مل مصارس اجنبية الجل زمادة احلصة الس ةية  -7

 وارباح املاس لغرل الدمم مة والبقاء يف الس ق. وارباح املاس لغرل الدمم مة والبقاء يف الس ق. 



 
 RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  493 
 

صارس ال املصاااارس ال ال ظيجا للعاملا هباه ال ظيجا للعاملا هباه   االداءاالداءتجعيل  لت احل افئ املادمة، ملا لب م  ف اود عة تجعيل  لت احل افئ املادمة، ملا لب م  ف اود عة  -8 امل

شارسااايام يف املشاااار سا  مل التا تدر أرباح   ل فلات ةصااارية اذ متت التقييت ل داء عة أساااا  سيام يف امل صرية اذ متت التقييت ل داء عة أ مل التا تدر أرباح   ل فلات ة

 ج دة العمل .ج دة العمل .
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منهج االمام الشعراوي يف الرد عىل شبهات املسترشقني يف العقيدة ـــ نامذج خمتارة من خالل 

 "الشعراوي لتفسري القرآن العظيم خواطر"كتابه: 
 

 م.د. عثامن عطية اسامعيل أ.م.د. عوض جدوع أمحد

 جامعة دياىل-كلية العلوم اإلسالمية امعة دياىلج-كلية العلوم اإلسالمية

 

 املستخلص:املستخلص:

  عندعند  ––تضمنت الدراسة بيان نامذج من شبهات املسترشقني يف العقيدة وسبل الرد عليها تضمنت الدراسة بيان نامذج من شبهات املسترشقني يف العقيدة وسبل الرد عليها 

شعراوي  اإلماماإلمام شعراويال س  خاللخالل  منمن  ال ستف ستبني منه عمدها ، التأكيد عىل منهجه تف ستبني منه عمدها ، التأكيد عىل منهجه ريه، ولعل رأس ما ن ريه، ولعل رأس ما ن

رشقني مو قا يف يف التعامل مع هؤالء املستتترشتتقني،  مان منهجه يف الرد عىل شتتبهات املستتترشتتقني مو قا يف  ست شبهات امل رشقني،  مان منهجه يف الرد عىل  ست يف التعامل مع هؤالء امل

ضال عن مراعاة املتداول يف ميدان العقل واملعر ة و ر  لغته وصتتيا الدلة ومضتتامينها،  ضتتال عن مراعاة املتداول يف ميدان العقل واملعر ة و ر   ضامينها،   صيا الدلة وم لغته و

صالبحث العلمي احلديثة يف جماالت الدين واصتت شبه ول العقيدة ، كام يالحظ استتتحضتتاره للشتتبه البحث العلمي احلديثة يف جماالت الدين وا ضاره لل ستح ول العقيدة ، كام يالحظ ا

ساقا من قلو  املثارة التي أثارها املستتترشتتقون يف مباحث العقيدة ونقده قا بقستتد استتت ستتاقا من قلو   ست  سد ا رشقون يف مباحث العقيدة ونقده قا بق ست املثارة التي أثارها امل

صد  اوالت وعقول املتلقي،  مان منهج الشتتعراوي يف الرد عىل املستتترشتتقني هو حاحما صتتد  اوالت  رشقني هو حاحما  ست شعراوي يف الرد عىل امل وعقول املتلقي،  مان منهج ال

سالمية، وتطعيام للمتلق ضت قا العقيدة اال سخ التي تعر سالمية، وتطعيام للمتلقالطمس وامل ضت قا العقيدة اال سخ التي تعر شبه املتوقعة، الطمس وامل ضد ال شبه املتوقعة، ي  ضد ال ي 

ستلها  يآ القررن المريا، ق ا كان منهجه يف  مانت استتتتجابته للتحديات قوية مؤثرة تستتتتلها  يآ القررن المريا، ق ا كان منهجه يف  ستجابته للتحديات قوية مؤثرة ت  مانت ا

 الرد عىل املسترشقني متميزا باجلدية والوضح والواقعية.الرد عىل املسترشقني متميزا باجلدية والوضح والواقعية.

  الملامت املفتاحية : نامذج،  الشعراوي ،شبهات ، املسترشقني ، خوا ر.الملامت املفتاحية : نامذج،  الشعراوي ،شبهات ، املسترشقني ، خوا ر.
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 مقدمة مقدمة 

ضله ونعمه أكرمناأكرمنا ال يال ي هللهلل احلمداحلمد ضله ونعمهبف ضل بف ضلوأ  سالة وأ  سالةال س وأتاوأتا ال سالت   مد مد سيدناسيدنا ىلىلعع ياياللالت

 ..الدينالدين يوميوم إىلإىل بإحسانبإحسان رثارهارثارها تتبعتتبع ومنومن ،،الِعظامالِعظام ههوصحبوصحب رر ها هاالال ههرلرل  ىلىلوعوع

عاىل تا الرشتتت نا عىل اهلل ت عد توكل رش ب عاىل تا ال نا عىل اهلل ت عد توكل حث املوستتتوم:  ب ه ا الب بة  تا سوم: وع يف ك حث املو ه ا الب بة  تا مام وع يف ك مام منهج اال منهج اال

سترشقني يف العقيدة نامذج خمتارة من خالل كتابه:  شبهات امل شعراوي ورده عىل  سترشقني يف العقيدة نامذج خمتارة من خالل كتابه: ال شبهات امل شعراوي ورده عىل  خوا ر خوا ر ""ال

بيان منهج الشيخ  مد متويل الشعراوي يف بيان منهج الشيخ  مد متويل الشعراوي يف ال ي يتناول ال ي يتناول   ..""القررن العظياالقررن العظياالشعراوي لتفسري الشعراوي لتفسري 

شبهات حول كالم اهلل تعاىل ونبوة الرد عىل شتتتبهات أعداء اإلستتتالم ال ين راحوا يبثون الشتتتبهات حول كالم اهلل تعاىل ونبوة  سالم ال ين راحوا يبثون ال شبهات أعداء اإل الرد عىل 

  إِنَّاإِنَّا﴿﴿النبي صىل اهلل عليه وسلا ، ولن اهلل تعاىل تعهد بحفظ كتابه ورشيعته السمحة بقوله : النبي صىل اهلل عليه وسلا ، ولن اهلل تعاىل تعهد بحفظ كتابه ورشيعته السمحة بقوله : 

ْلنَا  َنْحن  َنْحن   ْلنَاَنزَّ ْكرَ   َنزَّ ْكرَ ال ِّ  قد جعل من عباده من يدا ع عن ه ا الدين  قد جعل من عباده من يدا ع عن ه ا الدين   [[99: : احلجراحلجر﴾]﴾]حَلَا ِظ ونَ حَلَا ِظ ونَ   َله  َله    َوإِنَّاَوإِنَّا  ال ِّ

 القويا وعقاحمده وترشيعاته يف كل زمان وممان .القويا وعقاحمده وترشيعاته يف كل زمان وممان .

ضوء عىل ل ا  إن من اها أستتبا  اختيارنا ق ا املوضتتوع هو تستتليا الضتتوء عىل  سليا ال ضوع هو ت سبا  اختيارنا ق ا املو رشقني املستتترشتتقني أثر أثر ل ا  إن من اها أ ست امل

ون ه ا التيار ال ي هياجا اإلسالم يف ون ه ا التيار ال ي هياجا اإلسالم يف يمثل املسترشقيمثل املسترشقحيث حيث وبيان خطرها يف احلياة املعارصة وبيان خطرها يف احلياة املعارصة 

سيا  يتموقع بحثنا ال ي أخ ناه، عقاحمده وأصتتتوله بأستتتلحة خمتلفة ومتنوعة ، ويف ه ا الستتتيا  يتموقع بحثنا ال ي أخ ناه،  سلحة خمتلفة ومتنوعة ، ويف ه ا ال صوله بأ عقاحمده وأ

 كمدا ع عن أصول اإلسالم .كمدا ع عن أصول اإلسالم .  ––رمحه اهلل رمحه اهلل   ––ويظهر اإلمام  مد متويل الشعراوي ويظهر اإلمام  مد متويل الشعراوي 

لمهيته المبرية ؛ إذ لمهيته المبرية ؛ إذ ه ا املوضوع نظرًا ه ا املوضوع نظرًا  له ا اخ نا أن تمون دراستنا مسلطة الضوء عىل  له ا اخ نا أن تمون دراستنا مسلطة الضوء عىل 

سات العقدية ومقارنة الديانلدراستتات العقدية ومقارنة الديانيدخل يف جمال ايدخل يف جمال ا سة ع احلياة الواقعية تشتتهد محلة رشستتة ع  ،،لدرا شهد محلة رش ىل ىل  احلياة الواقعية ت

،  تحاول أن تشمك يف القررن وتشمك يف السنة . وليس ،  تحاول أن تشمك يف القررن وتشمك يف السنة . وليس أصول االسالم ومسادره وعقاحمدهأصول االسالم ومسادره وعقاحمده

ضتهمع جتدد اخلوف من اإلستتتالم وهضتتتتهبل قدياًم يتجدد بل قدياًم يتجدد   ه ا العمل جديداً ه ا العمل جديداً  سالم وه ية ية ، وتممن أمه، وتممن أمهمع جتدد اخلوف من اإل

شعراوي ق ا التحدي وه ا اخلطر و ريقته يف مواجهته املوضتتتوع يف بيان وعي اإلمام الشتتتعراوي ق ا التحدي وه ا اخلطر و ريقته يف مواجهته  ضوع يف بيان وعي اإلمام ال املو

سالمياً  استتتالمياً ومعاجلته باعتباره مفمراً ومعاجلته باعتباره مفمراً  رشاقية عىل ، وك لك يف إبراز خطر الدراستتتات االستتتترشتتتاقية عىل  ا ست سات اال ، وك لك يف إبراز خطر الدرا

 غراءات .غراءات .بب ما تنرشه من شبهات وحتريفات وإبب ما تنرشه من شبهات وحتريفات وإالعقيدة والفمر  والفرد واملجتمع املسلا بسالعقيدة والفمر  والفرد واملجتمع املسلا بس

 
 جاء ه ا البحث لإلجابة عن الس لة اآلتية :جاء ه ا البحث لإلجابة عن الس لة اآلتية :  ::  مشكلة البحثمشكلة البحث

  رمحه اهلل تعاىلرمحه اهلل تعاىلاإلمام الشعراوي  اإلمام الشعراوي    من ها املسترشقون ؟ وما أهدا ها ؟ وكيف رد عليها من ها املسترشقون ؟ وما أهدا ها ؟ وكيف رد عليها 

 من خالل تفسريه ؟من خالل تفسريه ؟  منهجه وجتاهه يف التعامل مع هؤالء املسترشقنيمنهجه وجتاهه يف التعامل مع هؤالء املسترشقني؟ وما ؟ وما   يف ضوء تفسريهيف ضوء تفسريه
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سترشقني من خالل سيتناول البحث سيتناول البحث   حدود البحث :حدود البحث : شعراوي يف التعامل مع امل سترشقني من خالل منهج ال شعراوي يف التعامل مع امل منهج ال

ضعرضتت شبهات املثارة حول مباحث العقيدة للشتتبهات املثارة حول مباحث العقيدة   ههونقدونقد  ههعر سمعيات  ) اإلقيات ،والنبوات ،والستتمعيات  لل   ) اإلقيات ،والنبوات ،وال

   ..يف ضوء تفسريهيف ضوء تفسريه

 هيدف ه ا البحث إىل:هيدف ه ا البحث إىل:    أهداف البحث :أهداف البحث :

قدر  قدر معر ة  كان قا من أثرمعر ة  كان قا من أثرالعلامء وما  ثارهاالعلامء وما  ثارها، من ذلك رراؤها ور العقدية يف الرد عىل العقدية يف الرد عىل   ، من ذلك رراؤها ور

 . . املسترشقنياملسترشقني

 ..مباحث العقيدة يف القررن المريامباحث العقيدة يف القررن المريا  زيادة تأكيد صحةزيادة تأكيد صحة

 ..اابال   عنهبال   عنه  لعقيدة املسلمنيلعقيدة املسلمنيالقيام بواجب االنتسار القيام بواجب االنتسار 

 املناقشة العلمية املوضوعية للشبهات املثارة حول مباحث العقيدة  يف القررن المريااملناقشة العلمية املوضوعية للشبهات املثارة حول مباحث العقيدة  يف القررن المريا

س  ::منهج البحثمنهج البحث سا ستقراحميا ستقراحميتخدم الباحثان املنهج اال شعراوي يف التعامل مع ؛ لتتبع ؛ لتتبع تخدم الباحثان املنهج اال شعراوي يف التعامل مع منهج ال منهج ال

شبهات املثارة حول مباحث العقيدة املستتتترشتتتقني من خالل عرضتتته ونقده للشتتتبهات املثارة حول مباحث العقيدة  ضه ونقده لل رشقني من خالل عر ست ) اإلقيات ) اإلقيات امل

 ؛ للخروج بنتاحمج موضوعية .؛ للخروج بنتاحمج موضوعية .،والنبوات ،والسمعيات   يف ضوء تفسريه،والنبوات ،والسمعيات   يف ضوء تفسريه

سا البحثاقتضتتتت هيملية الدراستتتة تقستتتا البحث    خطة البحث :خطة البحث : سة تق ضت هيملية الدرا إىل مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث إىل مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث   اقت

 وخامتة .وخامتة .

 متهيد : عن حياة اإلمام الشعراوي .متهيد : عن حياة اإلمام الشعراوي .

املبحث الول :  تعريف املفاهيا واملسطلحات املتعلقة بعنوان البحث لغة واصطالحا ) املبحث الول :  تعريف املفاهيا واملسطلحات املتعلقة بعنوان البحث لغة واصطالحا ) 

 املنهج ، شبهات ،االسترشا  ، كام تا التطر  إىل بيان خطر االسترشا  عىل االسالم .املنهج ، شبهات ،االسترشا  ، كام تا التطر  إىل بيان خطر االسترشا  عىل االسالم .

 شبهات املسترشقني يف با  اإلقيات ومنهج الشيخ يف الرد عليها .شبهات املسترشقني يف با  اإلقيات ومنهج الشيخ يف الرد عليها .  املبحث الثاين :املبحث الثاين :

 املبحث الثالث: شبهات املسترشقني يف با  النبوات ومنهج الشيخ يف الرد عليها .املبحث الثالث: شبهات املسترشقني يف با  النبوات ومنهج الشيخ يف الرد عليها .

 املبحث الرابع : شبهات املسترشقني يف با  السمعيات ومنهج الشيخ يف الرد عليها .املبحث الرابع : شبهات املسترشقني يف با  السمعيات ومنهج الشيخ يف الرد عليها .

 وصل قا الباحثان.وصل قا الباحثان.خامتة : تضمنت أها النتاحمج والتوصيات التي تخامتة : تضمنت أها النتاحمج والتوصيات التي ت

 وقاحممة باملراجع واملسادر .وقاحممة باملراجع واملسادر .
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 التمهيد

 مولد االمام الشعراوي وحياته العلمية

شعراوي يف ولد الشتتيخ  مد متويل الشتتعراوي يف  شيخ  مد متويل ال مركز ميت مركز ميت   م بقرية دقادوسم بقرية دقادوس59555955أبريل عام أبريل عام   5151ولد ال

غمر بمحا ظة الدقهلية بمرص، ونشأ يف أرسة متوسطة احلال يغلب عليها  ابع التدين وسا غمر بمحا ظة الدقهلية بمرص، ونشأ يف أرسة متوسطة احلال يغلب عليها  ابع التدين وسا 

بي ة  ا ظة وبأجواء ريفية بسيطة تتسا بالسالح والتقوى وعادة ما تمون حياة القرية خالية بي ة  ا ظة وبأجواء ريفية بسيطة تتسا بالسالح والتقوى وعادة ما تمون حياة القرية خالية 

ب ل االنحراف،  ه ه البي ة العاحملية والريفية  ب ل االنحراف،  ه ه البي ة العاحملية والريفية من مظاهر االستتتفاف الباذل واملغريات وستتت  س  سفاف الباذل واملغريات و كان كان من مظاهر اال

سن  شعراوي،  حفظ القررن المريا يف  شيخ ال سية ال شخ صناعة وبناء  سن قا الدور المبري يف  شعراوي،  حفظ القررن المريا يف  شيخ ال سية ال شخ صناعة وبناء  قا الدور المبري يف 

رشة من عمره. يف عام العرشتتة من عمره. يف عام  ضا أربعة كتاتيب: م، حيث كانت القرية يف ذلك الوقت تضتتا أربعة كتاتيب: 59115911الع م، حيث كانت القرية يف ذلك الوقت ت

كّتا  الشيخ أمحد وكّتا  الشيخ مسطفى العلا وكّتا  الشيخ عبد اللطيف وكّتا  الشيخ كّتا  الشيخ أمحد وكّتا  الشيخ مسطفى العلا وكّتا  الشيخ عبد اللطيف وكّتا  الشيخ 

ل ي حفظ الشيخ الشعراوي عىل يديه القررن المريا، التحق بعدها بمعهد ل ي حفظ الشيخ الشعراوي عىل يديه القررن المريا، التحق بعدها بمعهد عبد املجيد باشا اعبد املجيد باشا ا

شيوخه يف ، ثا دخل املعهد الثانوي، ثا اإلعدادي، وكان من شتتتيوخه يف الزقازيق االبتداحمي الزهريالزقازيق االبتداحمي الزهري ، ثا دخل املعهد الثانوي، ثا اإلعدادي، وكان من 

شيخ املعهد الشتتتيخ مستتتطفى الستتتاوي والشتتتيخ أمحد ممي شتتتيخ معهد الزقازيق، كان للشتتتيخ  شيخ معهد الزقازيق، كان لل شيخ أمحد ممي  ساوي وال سطفى ال شيخ م املعهد ال

كان حيفظ المثري من الشعار، وصدر له ديوان كان حيفظ المثري من الشعار، وصدر له ديوان الشعراوي اهتامم كبري بالشعر والد  حيث الشعراوي اهتامم كبري بالشعر والد  حيث 

عام  عام من الشتتتعر  شعر  حتت عنوان 59915991من ال حتت عنوان م  مار""م  نات ال  مارب نات ال  هد   ""ب لك الف ة يف مع عه يف ت هد ونبا م لك الف ة يف مع عه يف ت ونبا م

شا، والدكتور أمحد هيمل  شاعر  اهر أبو  ا شعراء املبدعني منها ال شا، والدكتور أمحد هيمل الزقازيق عدد كبري من ال شاعر  اهر أبو  ا شعراء املبدعني منها ال الزقازيق عدد كبري من ال

قا ة الستتتبق، والدكتور أمحد عبد املجيد الغزايل،  سبق، والدكتور أمحد عبد املجيد الغزايل، وزير الث قا ة ال و مد رجب البيومي وغريها و مد رجب البيومي وغريها وزير الث

سته بمعهد الزقازيق انتقل اىل القاهرة ليلتحق بملية وبعد أن اهى الشتتتيخ الشتتتعراوي دراستتتته بمعهد الزقازيق انتقل اىل القاهرة ليلتحق بملية  شعراوي درا شيخ ال وبعد أن اهى ال

شهادة العاملية عام اللغة جامعة الزهر وحستتتل منها عىل الشتتتهادة العاملية عام  سل منها عىل ال م، ثا بعدها عىل إجازة م، ثا بعدها عىل إجازة 59915991اللغة جامعة الزهر وح

عام  تدريس  عام ال تدريس  مد  وزي، د.ت، صم.م.59995999ال مد  وزي، د.ت، ص)  تتتتتتتتتتتتتتت99)  مد ، 5555ت قدم   مد ،  ،) م قدم   م، م، 11591159 ،) م

  . .5588تتتت5151صص

سبب تزعمه مع جمموعة من زمالحمه  سجن ب شعراوي لل شيخ ال سبب تزعمه مع جمموعة من زمالحمه ويف ه ه الثناء تعرض ال سجن ب شعراوي لل شيخ ال ويف ه ه الثناء تعرض ال

شيخ املراغي، يف الزهر الرشتتيف إلحدى احلركات التي عر ت تارايًا وستتياستتيًا بحركة الشتتيخ املراغي،  سيًا بحركة ال سيا رشيف إلحدى احلركات التي عر ت تارايًا و يف الزهر ال

شيخة الزهر وذلك ملؤازرته حيث كانت هتدف وقتها إلخراج الشتتتيخ الظواهري من مشتتتيخة الزهر وذلك ملؤازرته  شيخ الظواهري من م حيث كانت هتدف وقتها إلخراج ال

لتي كانت توصف بالظلا واالستبداد وحتما باحلديد والنار، لتي كانت توصف بالظلا واالستبداد وحتما باحلديد والنار، حلمومة اسامعيل صدقي باشا احلمومة اسامعيل صدقي باشا ا

سجن ملدة وقد أودع الستتتجن ملدة  سحف يومًا بتهمة العيب بال ات امللمية حيث نرشتتت بيانًا يف الستتتحف   9191وقد أودع ال رش بيانًا يف ال يومًا بتهمة العيب بال ات امللمية حيث ن
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ستطاعت ه ه احلركة من إخراج واعت ِِب هجومًا عىل امللك من االزهر الرشتتتيف، وبالفعل استتتتطاعت ه ه احلركة من إخراج  رشيف، وبالفعل ا واعت ِِب هجومًا عىل امللك من االزهر ال

شيخ املراالظواهري من مشتتتيختتة الزهر وتويل الشتتتيخ املرا خة الزهر وتويل ال شي خة.غي للمشتتتيختتة.الظواهري من م شي مد  وزي، د.ت، ) متتد  وزي، د.ت، غي للم  (

  . .5151تتتت5151صص

سوله عىل إجازة التدريس عني يف املعهد  شعراوي من كلية اللغة وح شيخ ال سوله عىل إجازة التدريس عني يف املعهد بعد خترج ال شعراوي من كلية اللغة وح شيخ ال بعد خترج ال

سمندرية الديني بطنطا، ثا انتقل بعد ذلك إىل املعهد الديني بالزقازيق ثا املعهد الديني باإلستتتمندرية  الديني بطنطا، ثا انتقل بعد ذلك إىل املعهد الديني بالزقازيق ثا املعهد الديني باإل

ليعمل أستاذًا للرشيعة ليعمل أستاذًا للرشيعة   59115911عام عام وبعد   ة انتقل الشيخ الشعراوي إىل العمل يف السعودية وبعد   ة انتقل الشيخ الشعراوي إىل العمل يف السعودية 

س مادة العقاحمد رغا ، ، يف جامعة أم القرى يف ممة املمرمةيف جامعة أم القرى يف ممة املمرمة س مادة العقاحمد رغا اضتتطر الشتتيخ الشتتعراوي أن يدرِّ شعراوي أن يدرِّ شيخ ال ضطر ال ا

شعراوي ختستتستته أصتتاًل يف اللغة وه ا يف حد ذاته يشتتمل صتتعوبة كبرية إال أن الشتتيخ الشتتعراوي  شيخ ال صعوبة كبرية إال أن ال شمل  صاًل يف اللغة وه ا يف حد ذاته ي سه أ س خت

سان وت ستح ستطاع أن يثبت تفوقه يف تدريس ه ه املادة لدرجة كبرية القت ا سان وتا ستح ستطاع أن يثبت تفوقه يف تدريس ه ه املادة لدرجة كبرية القت ا قدير اجلميع. قدير اجلميع. ا

سعود، وعىل أثر حدث اخلالف بني الرحميس مجال عبد النارص وبني امللك ستتتعود، وعىل أثر   59195919ويف عام ويف عام  حدث اخلالف بني الرحميس مجال عبد النارص وبني امللك 

ذلك منع الرحميس مجال عبد النارص الشيخ الشعراوي من العودة ثانية إىل السعودية، وعني يف ذلك منع الرحميس مجال عبد النارص الشيخ الشعراوي من العودة ثانية إىل السعودية، وعني يف 

شيخ  سا ر بعد ذلك ال شيخ حسن مأمون، ثا  شيخ الزهر الرشيف ال شيخ القاهرة مديرًا ملمتب  سا ر بعد ذلك ال شيخ حسن مأمون، ثا  شيخ الزهر الرشيف ال القاهرة مديرًا ملمتب 

سنوات قضاها الشعالشع سبع  سًا لبعثة الزهر هناك وممث باجلزاحمر حوايل  سنوات قضاها راوي إىل اجلزاحمر رحمي سبع  سًا لبعثة الزهر هناك وممث باجلزاحمر حوايل  راوي إىل اجلزاحمر رحمي

سة يونيو يف التدريس وأثناء وجوده يف اجلزاحمر حدثت نمستتتتة يونيو  سى ، وقد تأمل كثريًا لقستتتى 59115911يف التدريس وأثناء وجوده يف اجلزاحمر حدثت نم ، وقد تأمل كثريًا لق

شعراوي إىل اقزاحما العستتتمرية التي منيت ما مرصتتت والمة العربية، وحني عاد الشتتتيخ الشتتتعراوي إىل  شيخ ال رص والمة العربية، وحني عاد ال سمرية التي منيت ما م اقزاحما الع

وقاف  ا ظة الغربية   ة، ثا وكياًل للدعوة والفمر، ثا وكياًل لألزهر وقاف  ا ظة الغربية   ة، ثا وكياًل للدعوة والفمر، ثا وكياًل لألزهر القاهرة عني مديرًا لالقاهرة عني مديرًا ل

عة ثتتتا عتتتاد ثتتتانتتتيتتتة إىل الستتتتتتعتتتوديتتتة، حتتتيتتتث قتتتام بتتتالتتتتتتتدريتتتس يف جتتتامتتتعتتتة  م جا يس يف  تدر ل با قام  يث  ح ية،  عود س ية إىل ال ن ثا عاد   ثا 

رص وعني وكيل وزارة امللك عبد العزيز بملية الرشتتتيعة بممة املمرمة، ثا عاد بعدها اىل مرصتتت وعني وكيل وزارة  رشيعة بممة املمرمة، ثا عاد بعدها اىل م امللك عبد العزيز بملية ال

شؤون الزهر الثقا ية يف يوليو لشتتؤون الزهر الثقا ية يف يوليو  سامل م اختاره الستتيد ودوح ستتامل 55911911م،  ويف نو مِب م،  ويف نو مِب 59115911ل سيد ودوح  م اختاره ال

شعراوي وزارة الوقاف رحميس الوزراء رن اك ضتتمن أعضتتاء وزارته، وأستتند إىل الشتتيخ الشتتعراوي وزارة الوقاف  شيخ ال سند إىل ال ضاء وزارته، وأ ضمن أع رحميس الوزراء رن اك 

شعراوي يف الوزارة حتى أكتوبر عام وشتت ون الزهر، و ل الشتتعراوي يف الوزارة حتى أكتوبر عام  ش ون الزهر، و ل ال ستقال ، ثا اعت ر واستتتقال مم59185918و ، ثا اعت ر وا

صحية، عن الوزارة التي شتتملها د.مستتطفى خليل لستتبا  صتتحية،  سبا   سطفى خليل ل شملها د.م شعراوي وقد اختري الشتتيخ الشتتعراوي عن الوزارة التي  شيخ ال وقد اختري ال

شورى عام عضتتوًا يف جممع البحوث اإلستتالمية، وعضتتوًا يف جملس الشتتورى عام  ضوًا يف جملس ال سالمية، وع ضوًا يف جممع البحوث اإل م، ثا انتخب م، ثا انتخب 59815981ع

ضوًا بمجمع اللغة العربية )جممع اخلالدين  يف عضتتوًا بمجمع اللغة العربية )جممع اخلالدين  يف  سمِب عام ديستتمِب عام   9191ع م، واختارته رابطة م، واختارته رابطة 59815981دي

ضا ة اىل  يس لإلعجاز العلمي يف القررن المريا، باإل سي ضوًا باملؤمتر التأ سالمي ع ضا ة اىل العامل اإل يس لإلعجاز العلمي يف القررن المريا، باإل سي ضوًا باملؤمتر التأ سالمي ع العامل اإل
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) مد  وزي، د.ت، ) مد  وزي، د.ت، صب واللقا  واملهام التي تسنمها ال جمال ل كرها هنا.صب واللقا  واملهام التي تسنمها ال جمال ل كرها هنا.العديد من املناالعديد من املنا

 ..  5959تتتت5555صص

سغري وقد كان للشتتيخ الشتتعراوي أثر كبري يف نفوس الناس بمختلف  بقات املجتمع الستتغري  شعراوي أثر كبري يف نفوس الناس بمختلف  بقات املجتمع ال شيخ ال وقد كان لل

والمبري الرجال والنساء املسلمون وغري املسلمني، ووا ال شك  يه  هو يعتِب أحد املجددين والمبري الرجال والنساء املسلمون وغري املسلمني، ووا ال شك  يه  هو يعتِب أحد املجددين 

ني ال ين ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني، ني ال ين ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني، وعدول اإلسالم املتقوعدول اإلسالم املتق

سام وكان ومن أن يتوقف يف أي لقد عارص اإلمام اجلليل حقبة تاراية متوج بالحداث اجلستتام وكان ومن أن يتوقف يف أي  لقد عارص اإلمام اجلليل حقبة تاراية متوج بالحداث اجل

ضواء مرحلة من مراحل الطريق ولمن العناية اإلقية التي أحا ته وحفظته من االنبهار بالضتتواء  مرحلة من مراحل الطريق ولمن العناية اإلقية التي أحا ته وحفظته من االنبهار بال

ضارة التي جر ت المثريواحلضتتتتارة التي جر ت المثري ين من معارصيه وادخرته لن يمون نارشًا للثقا ة القررنية ين من معارصيه وادخرته لن يمون نارشًا للثقا ة القررنية واحل

شد املجيدة وباعثًا للستتحوة اإلستتالمية الراشتتدة التي جتمع وال تفر  وتبني وال هتدم وترشتتد  شدة التي جتمع وال تفر  وتبني وال هتدم وتر سالمية الرا سحوة اإل املجيدة وباعثًا لل

 ..  5959م، صم، ص59985998) مد زايد، ) مد زايد، ..احلاحمر وهتدي الضالاحلاحمر وهتدي الضال

يديه المثري من الفنانني والفنانات ومنها الفنانة    يديه المثري من الفنانني والفنانات ومنها الفنانة ومن هنا  قد اهتدى عىل    ""يةيةشادشتتتتاد""ومن هنا  قد اهتدى عىل 

شدها ويوجهها ويأخ  بيدها إىل  ريق املطربة المبرية جلستتت أمام الشتتيخ الشتتعراوي لريشتتدها ويوجهها ويأخ  بيدها إىل  ريق  شعراوي لري شيخ ال ست أمام ال املطربة المبرية جل

 قد وقفت أمام الشيخ لتعلن توبتها واعتزاقا الرقص  قد وقفت أمام الشيخ لتعلن توبتها واعتزاقا الرقص   ""هالة السايفهالة السايف""اإليامن، وك لك الفنانة اإليامن، وك لك الفنانة 

وتتفرغ للعبادة وتنشئ مدرسة خاصة لتعليا وتتفرغ للعبادة وتنشئ مدرسة خاصة لتعليا   ""سهري عابدينسهري عابدين""هاحميًا وليسبح اسمها احلاجة هاحميًا وليسبح اسمها احلاجة 

  "" مد العريب مد العريب""وزوجها الفنان وزوجها الفنان   ""هناء ثروتهناء ثروت""عاليا اإلسالم احلنيف، وك لك الفنانة عاليا اإلسالم احلنيف، وك لك الفنانة اجليل تاجليل ت

وغريها، وأسلا عىل يديه بعآ من مسيحيي مرص يقول الشيخ دخل عيل شابني مسيحيني وغريها، وأسلا عىل يديه بعآ من مسيحيي مرص يقول الشيخ دخل عيل شابني مسيحيني 

نا كتابك  قد قرأ لث من عمرمها وقاال ل ثا نا كتابك شتتتقيقني يف العقد ال قد قرأ لث من عمرمها وقاال ل ثا بالقررن""شقيقني يف العقد ال بالقررنالعالج  نا   ""العالج  نا واقتنع واقتنع

شدة إىل بمالمك ونريد الدخول يف اإلستتالم لمن هناك عاحمق وهو أن عاحملتها تعارضتتها بشتتدة إىل  ضها ب سالم لمن هناك عاحمق وهو أن عاحملتها تعار بمالمك ونريد الدخول يف اإل

هويتها و ردها من املنزل واغال  ابوا  الرز  أمامها وحتريآ هويتها و ردها من املنزل واغال  ابوا  الرز  أمامها وحتريآ درجة أها قاموا بإتالف درجة أها قاموا بإتالف 

ستخراج هويات بدل تالف االقرباء واالصتتدقاء عليها،  طلبوا من الشتتيخ مستتاعدهتا يف استتتخراج هويات بدل تالف  ساعدهتا يف ا شيخ م صدقاء عليها،  طلبوا من ال االقرباء واال

إسالمهام أمام إسالمهام أمام   اااعلناعلن  ماما  وبالفعل قام الشيخ بمساعدهتا من خالل أحد ضباط الرش ة وبعدوبالفعل قام الشيخ بمساعدهتا من خالل أحد ضباط الرش ة وبعد

سميهام من أزوريس ضتتابا الرشتت ة قاما بتغيري استتميهام من أزوريس  رش ة قاما بتغيري ا شعبان وعيل ورو احميل إىل مستتطفى أمحد شتتعبان وعيل ضابا ال سطفى أمحد  ورو احميل إىل م

سمه أمحد أمحد شتتعبان، حيث أخ  كل منهام استتا ضتتابا الرشتت ة ال ي ستتاعدها وكان استتمه أمحد  ساعدها وكان ا رش ة ال ي  ضابا ال سا  شعبان، حيث أخ  كل منهام ا أمحد 

شعبان، وه ا ما حدث لالعبة كرة السلة املسيحية املرصية الشهرية أشهر العبة كرة سلة يف شعبان، وه ا ما حدث لالعبة كرة السلة املسيحية املرصية الشهرية أشهر العبة كرة سلة يف 
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للشيخ الشعراوي للشيخ الشعراوي التي أعلنت إسالمها متأثرة بإحدى الِبامج التلفزيونية التي أعلنت إسالمها متأثرة بإحدى الِبامج التلفزيونية   ""كارولنيكارولني""مرص مرص 

 ..  9191تتتت1111) مد  وزي، د.ت، ص) مد  وزي، د.ت، ص  ..""معجزة القررنمعجزة القررن""وك لك بعد قراءهتا لمتابه وك لك بعد قراءهتا لمتابه 

شعراوي نتاج علمي غزير  قد ترك لألمة تراثًا علميًا كبريًا يف خمتلف العلوم للشتتتيخ الشتتتعراوي نتاج علمي غزير  قد ترك لألمة تراثًا علميًا كبريًا يف خمتلف العلوم  شيخ ال لل

سرية والتاريخ اإلستتالمية كالتفستتري وعلوم القررن يف احلديث الرشتتيف والفقه والعقيدة والستترية والتاريخ  رشيف والفقه والعقيدة وال سري وعلوم القررن يف احلديث ال سالمية كالتف اإل

سري القررن المريا املعروف تعالج قضتتتايا اجتامعية خمتلفة ومن كتبه وأمهها: تفستتتري القررن المريا املعروف ومنها كتب ومنها كتب  ضايا اجتامعية خمتلفة ومن كتبه وأمهها: تف تعالج ق

شهر كتبه بل ويماد يمون الوحيد ال ي راجعه وأذن بطباعته، أما  شعراوي وهو أ شهر كتبه بل ويماد يمون الوحيد ال ي راجعه وأذن بطباعته، أما بخوا ر ال شعراوي وهو أ بخوا ر ال

شيخ يف دروس وبرامج قامت دور باقي المتب  هي عبارة عن ارش ة و ارضات ألقاها الشتتتيخ يف دروس وبرامج قامت دور  باقي المتب  هي عبارة عن ارش ة و ارضات ألقاها ال

ها ومنها: معجزة القررن، العالج بالقررن، أسامء اهلل احلسنى، ها ومنها: معجزة القررن، العالج بالقررن، أسامء اهلل احلسنى، النرش بتفريغها و باعتها ونرشالنرش بتفريغها و باعتها ونرش

ت وأدلته قستتتص النبياء، كتا  اجلهاد يف القررن، وك لك كتابه الفقه اإلستتتالمي امليتتتت وأدلته  سالمي املي سص النبياء، كتا  اجلهاد يف القررن، وك لك كتابه الفقه اإل ق

سية، الرشتتتعية،  قه املرأة املستتتلمة، جامع البيان يف العبادات واالحمام، والحاديث القدستتتية،  سلمة، جامع البيان يف العبادات واالحمام، والحاديث القد رشعية،  قه املرأة امل ال

ساحلني، اقجرة النبويقستتص الستتحابة والستتاحلني، اقجرة النبوي سحابة وال سص ال سالم عقيدة ومنهج، ة، االرساء واملعراج، االستتالم عقيدة ومنهج، ق ة، االرساء واملعراج، اال

سغرى، الدلة املادية عىل وجود اهلل، كتا  الغيب، كتا  اخلري والرشتتت، عالمات القيامة الستتتغرى،  رش، عالمات القيامة ال الدلة املادية عىل وجود اهلل، كتا  الغيب، كتا  اخلري وال

سانالبعتث وامليزان واجلزاء، وأيضتتتتًا كتتا  الشتتتيطتان واإلنستتتتان طان واإلن شي تا  ال ضًا ك عث وامليزان واجلزاء، وأي مد، )مقتدم  متد، ،،الب قدم   م، م، 11591159)م

ت1818صص تت ال جمال حلرصها هنا يف ال جمال حلرصها هنا يف إىل غري ذلك من كتبه التي  بعتها خمتلف دور النرش وإىل غري ذلك من كتبه التي  بعتها خمتلف دور النرش و  ..  9595ت

ه ا البحث املوضوعي ال ي نسلا الضوء  يه عىل جانب من كتابه يف تفسري القررن خوا ر ه ا البحث املوضوعي ال ي نسلا الضوء  يه عىل جانب من كتابه يف تفسري القررن خوا ر 

 الشعراوي.الشعراوي.

صفر عام تويف الشتتيخ الشتتعراوي رمحه اهلل تعاىل  جر يوم الربعاء الثاين والعرشتتين من صتتفر عام  رشين من  شعراوي رمحه اهلل تعاىل  جر يوم الربعاء الثاين والع شيخ ال تويف ال

شهر ه املوا ق الستتابع عرشتت من شتتهر 59595959 رش من  سابع ع   ،،  عامعام  8181))م، عن عمر ناهز م، عن عمر ناهز 59985998  حزيران/ يونيوحزيران/ يونيوه املوا ق ال

 رمحه اهلل رمحة واسعة وأحسن مثواه.رمحه اهلل رمحة واسعة وأحسن مثواه.. .   9191م، صم، ص11591159)مقدم  مد، )مقدم  مد، 
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 املبحث األول

 تعريفات ومفاهيم وبيان خماطر االسترشاق

 أوالً: تعريفات ومفاهيمأوالً: تعريفات ومفاهيم

بل بلق فاهيا بعآ املفردات التي   ق فات وم يا البحث نود أن نقف عند تعري نا فاهيا بعآ املفردات التي الولوج إىل ث فات وم يا البحث نود أن نقف عند تعري نا الولوج إىل ث

ها  عاني حات وم ه ه املستتتطل قارف مفهوم  حث لمي يتضتتتح لل ها يف عنوان الب ها ورد ذكر عاني حات وم سطل ه ه امل قارف مفهوم  ضح لل حث لمي يت ها يف عنوان الب ورد ذكر

 ودالالهتا من الناحية اللغوية واالصطالحية.ودالالهتا من الناحية اللغوية واالصطالحية.

ضح يقال َ ِريق هج َوأالنهج هو اليشتتتء البني الواضتتتح يقال َ ِريق هج َوأ  املِنَْهاج يف اللغة:املِنَْهاج يف اللغة:-11 يشء البني الوا مر هج، واملنهاج مر هج، واملنهاج النهج هو ال

َقال َهَ ا هجي اَل أحيد َعنه  أي ه ا  ريقي الواضتتح  َتقيا ي  ح البني أَو امْل ستتْ ِريق اْلَواضتتِ ضح هو الطَّ َقال َهَ ا هجي اَل أحيد َعنه  أي ه ا  ريقي الوا ْسَتقيا ي  ِضح البني أَو امْل  ِريق اْلَوا هو الطَّ

عاىل: التت ي ال أحيتتد عنتته، ولتت لتتك جتتاء يف التَّنِْزيتتل قولتته تعتتاىل:  له ت يل قو جاء يف التَّنِْز لك  ل  نه، و يد ع ل ي ال أح ًة }}ا عتتَ ْا رِشْ ا ِمنْم  لج َجَعْلنتتَ َعًة لِمتت  ْا رِشْ َنا ِمنْم  لج َجَعْل م  لِ

ستقيامً [ أي  ريقًا واضتتحًا مستتتقيامً 9898املاحمدة:املاحمدة:{{َوِمنَْهاًجاَوِمنَْهاًجا ضحًا م ضًا يأا املنهاج بمعنى اخلطة  للنجاة، وأيضتتًا يأا املنهاج بمعنى اخلطة [ أي  ريقًا وا  للنجاة، وأي

سة ومنهاج التَّْعلِيا َوَنْحومَها. )املرستتتومة، َوِمْنه منهاج الدراستتتة ومنهاج التَّْعلِيا َوَنْحومَها. ) سومة، َوِمْنه منهاج الدرا ، ،   جممع اللغة العربية بالقاهرةجممع اللغة العربية بالقاهرةاملر

  . .911911//11د.ت، جد.ت، ج

سطة يف االصتتتطالح: هو الطريق املؤدي إىل المشتتتف عن احلقيقة يف العلوم بواستتتطة   واملنهجواملنهج شف عن احلقيقة يف العلوم بوا صطالح: هو الطريق املؤدي إىل الم يف اال

 احمفة من القواعد العامة هتيمن عىل سري العقل وحتدد عملياته حتى يسل إىل نتيجة معلومة.  احمفة من القواعد العامة هتيمن عىل سري العقل وحتدد عملياته حتى يسل إىل نتيجة معلومة. 

   11م، صم، ص59115911البدوي، البدوي، عبدالرمحن عبدالرمحن ))

ـــبهات يف اللغة:  -22 شبهات يف اللغة:الش َتبِهات  ِمَن ال مور  ال َتبِهات  ِمَن ال مورجاء يف لستتتان العر : امل شتتتْ شْ سان العر : امل  ، امل  امل    هيهي  جاء يف ل ماِلت  ، شتتتْ ماِلت  شْ

 ، َبه  ْبهِة شتت  َتَبه الَْمر  إَِذا اْخَتَلَا، ومجع  الشتت  َا َعَلْيَك، واشتتْ بَّْهَت عيلَّ َيا  الن  إَِذا َخلَّ : شتتَ ول  ، َوَتق  َبه  ش  ْبهِة  ش  ْشَتَبه الَْمر  إَِذا اْخَتَلَا، ومجع  ال َا َعَلْيَك، وا َشبَّْهَت عيلَّ َيا  الن  إَِذا َخلَّ  : ول  َوَتق 

َو اْسا  ِمَن االْشتِباِه. )ابن منظور،  َو اْسا  ِمَن االْشتِباِه. )ابن منظور، َوه    . .111111//5959ه، جه، ج59595959َوه 

 ْ ْبَهة بمعنى االلتباس وهو يف الرشتتتَّ ْ وجاء يف املعجا الوستتتيا: الشتتت  رشَّ ْبَهة بمعنى االلتباس وهو يف ال ش  سيا: ال ع َما اْلتبس أمره َ اَل ع َما اْلتبس أمره َ اَل وجاء يف املعجا الو

ل.  ) ا تتِ َو أم بتتَ َو أم حَرام َوحّق ه  ِ ل.  )يتتدرى أحالل ه  ا بَ َو أم  َو أم حَرام َوحّق ه  قاهرةجممع اللغتتة العربيتتة بتتالقتتاهرةيدرى أحالل ه  بال ية  غة العرب ، د.ت، ، د.ت،   جممع الل

  .  . 915915//55جج
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: الخ  يف ناحية املرش . يقال: شتان بني مرش  ومغر ، ورشقوا: ذهبوا إىل  رْشيق  : الخ  يف ناحية املرش . يقال: شتان بني مرش  ومغر ، ورشقوا: ذهبوا إىل والتَّ رْشيق  والتَّ

َ ، وي   َ ، وي  الرشتتت  أو أتوا ناحية الرشتتت  وكل ما  لع من املرشتتت   قد رَشَ رش   قد رَشَ رش  وكل ما  لع من امل رش  أو أتوا ناحية ال شمس ستتتتعمل يف الشتتتمس ال ستعمل يف ال

  . .519519//5151ه، جه، ج59595959والقمر والنجوم. )ابن منظور، والقمر والنجوم. )ابن منظور، 

، وإرْشا   ا   : يتتأا أيضتتتتتًا بمعنى اجلاَمل  يق  ، وإرْشا   اوالتَّرشتتتْ ضًا بمعنى اجلاَمل  يأا أي  : يق  رشْ ِه. )الفريوز ربتتادي، والتَّ بادي، لَوجتتْ ْجِه. )الفريوز ر م، م، 11111111لَو

   891891//55جج

وا َأْو ""ويف احلديث: ويف احلديث:  ق  ، رَشِّ ا َ ْهَره  َ قِّ َو َلَة َوالَ ي  ِبِل الِقْب َتْق َغاحِمَا، َ اَل َيستتتْ ا  ال ك  َحد  وا َأْو إَِذا َأَتى َأ ق  ، رَشِّ ا َ ْهَره  َ قِّ َو َلَة َوالَ ي  ِبِل الِقْب َتْق سْ َغاحِمَا، َ اَل َي ا  ال ك  َحد  إَِذا َأَتى َأ

وا ب  ب واَغرِّ   ، أي اجتهوا ناحية املرش  أو املغر .  ، أي اجتهوا ناحية املرش  أو املغر . 9595//55، ج، ج599599ه، رقا: ه، رقا: 59115911)البخاري، )البخاري،   ""َغرِّ

صطالح: هو علا الرش  أو العامل الرشقي، واملسترش : هو كل عامل صطالح: هو علا الرش  أو العامل الرشقي، واملسترش : هو كل عامل واالسترشا  يف االواالسترشا  يف اال

سطه وأدناه من ناحية اللغة واآلدا   ساه واو رش  كله اق سة ال شتغل بدرا سطه وأدناه من ناحية اللغة واآلدا  أو باحث غريب ي ساه واو رش  كله اق سة ال شتغل بدرا أو باحث غريب ي

شمل عام. )والتاريخ واجلغرا ية والعقاحمد والترشتتتيعات وأيضتتتًا احلضتتتارة بشتتتمل عام. ) ضارة ب ضًا احل رشيعات وأي  مود محدي  مود محدي والتاريخ واجلغرا ية والعقاحمد والت

      . .5858زقزو ، د.ت، صزقزو ، د.ت، ص

 االسترشاقاالسترشاقثانيًا: خماطر ثانيًا: خماطر 

سالمية  ضارة اإل ضت قا احل رشاقية من أخطر اقجامت التي تعر ست سات اال سالمية تعتِب الدرا ضارة اإل ضت قا احل رشاقية من أخطر اقجامت التي تعر ست سات اال تعتِب الدرا

قا ة واملجتمعات االستتتالمية بستتتورة عامة وه ا أمر  بيعي لن  تاريخ والث سورة عامة وه ا أمر  بيعي لن وال اث وال سالمية ب قا ة واملجتمعات اال تاريخ والث وال اث وال

الرصاع الفمري هو جزء مها بل وأسايس من الرصاع احلضاري بني العامل اإلسالمي والعامل الرصاع الفمري هو جزء مها بل وأسايس من الرصاع احلضاري بني العامل اإلسالمي والعامل 

 الغريب.الغريب.

رش  يف ردابه لك  قد ترك املستتترشتتقون تراثًا كبريًا من الدراستتات والبحوث حول الرشتت  يف ردابه ل ل    سات والبحوث حول ال رشقون تراثًا كبريًا من الدرا ست لك  قد ترك امل

ضارته إىل غري ذلك، وقد كان قا الثر المبري يف الثقا ة وعقاحمده ولغاته وثقا ته وتاراه وحضتتتارته إىل غري ذلك، وقد كان قا الثر المبري يف الثقا ة  وعقاحمده ولغاته وثقا ته وتاراه وح

سلمنيواالنطباعات والقناعات لدى املثقفني والمتا  والباحثني املستتتلمني  هناك المثري منها  هناك المثري منها   ،،واالنطباعات والقناعات لدى املثقفني والمتا  والباحثني امل

ها مسدر اقام له والبعآ اآلخر ر ضها مجلة وتفسياًل، يقول الدكتور  مود ها مسدر اقام له والبعآ اآلخر ر ضها مجلة وتفسياًل، يقول الدكتور  مود تلقفها واعتِبتلقفها واعتِب

ضارياالستتترشتتا  واخللفية الفمرية للرصتتاع احلضتتاري""زقزو  يف كتابه زقزو  يف كتابه  رصاع احل رشا  واخللفية الفمرية لل ست ضية االستتترشتتا  قضتتية   ""اال رشا  ق ست اال

له إىل أقدتتت حد،  د حد، تتناقآ حوقا اآلراء يف عاملنا اإلستتتالمي،  هناك من يؤيده ويتحمس  له إىل أق سالمي،  هناك من يؤيده ويتحمس  تتناقآ حوقا اآلراء يف عاملنا اإل

سياًل ويلعوهناك من ير ضتته مجلة وتفستتياًل ويلع ضه مجلة وتف سالم ن كل من يشتتتغل به باعتباره عدوًا لدودًا لإلستتالم وهناك من ير  شتغل به باعتباره عدوًا لدودًا لإل ن كل من ي

رشا  له تأثرياته القوية يف الفمر واملستتتلمني، والواقع ال ي ال يممن انماره هو أن االستتتترشتتتا  له تأثرياته القوية يف الفمر  ست سلمني، والواقع ال ي ال يممن انماره هو أن اال وامل

سلبًا أردنا أو مل نرداإلستتالمي احلديث إبابًا أو ستتلبًا أردنا أو مل نرد سالمي احلديث إبابًا أو  سا ، وبطبيعة احلال هناك من حياول التوستتا ""اإل ، وبطبيعة احلال هناك من حياول التو
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تور زقزو  نفسه كام أشار إىل ذلك رنفًا، وذكر تور زقزو  نفسه كام أشار إىل ذلك رنفًا، وذكر ومنها الدكومنها الدك  ،،بني ه ا وذاك  يقبل منه وير آبني ه ا وذاك  يقبل منه وير آ

ضع رخريف موضتتتع رخر سلبية وأخرى االستتتترشتتتا  يف حقيقة المر يشتتتتمل عىل عنارص ستتتلبية وأخرى   ""قوله: قوله:   يف مو شتمل عىل عنارص  رشا  يف حقيقة المر ي ست اال

رشقني بام لدهيا من إبابيات، ومن ناحية أخرى علينا بل إبابية، وعلينا أن نع ف للمستتتترشتتتقني بام لدهيا من إبابيات، ومن ناحية أخرى علينا بل  ست إبابية، وعلينا أن نع ف للم

  . .5151زقزو ، د.ت، صزقزو ، د.ت، صي ي  مود محد مود محد))  ""ومن واجبنا أن ننبه إىل ما وقعوا  يه من أخطاءومن واجبنا أن ننبه إىل ما وقعوا  يه من أخطاء

رشا  أثر كبري يف تغيري قناعات المثري من  في جانب العلوم اإلستتتالمية كان لالستتتترشتتتا  أثر كبري يف تغيري قناعات المثري من  ست سالمية كان لال  في جانب العلوم اإل

باحثني  باحثني املفمرين وال يه والمتا  والمتا  املفمرين وال ما ذهب إل جل  مل أو  نا إىل درجة تبنيها ل يه من بني جلدت ما ذهب إل جل  مل أو  نا إىل درجة تبنيها ل من بني جلدت

سلمون  ىض عليها امل صًا يف اجلانب الثوابت التي م سو رشقون من أ مار ومطاعن وخ ست سلمون امل ىض عليها امل صًا يف اجلانب الثوابت التي م سو رشقون من أ مار ومطاعن وخ ست امل

مسألة مسألة يف يف     ""المتا  والقررنالمتا  والقررن""وخلفًا، ومن ذلك ما تبناه الدكتور  مد شحرور يف كتابه وخلفًا، ومن ذلك ما تبناه الدكتور  مد شحرور يف كتابه   سلفاً سلفاً 

ه ""  ذهب إىل القول بأنهذهب إىل القول بأنهتأويل القررن حيث تأويل القررن حيث  ه ال بدَّ من أن يمون القررن قاباًل للتأويل، وتأويل  ال بدَّ من أن يمون القررن قاباًل للتأويل، وتأويل 

ية العلمية لمة ما يف عرصتتت ما، عىل الرغا من ثبات  رص ما، عىل الرغا من ثبات بب أن يمون متحرًكا و ق الرضتتت ضية العلمية لمة ما يف ع بب أن يمون متحرًكا و ق الر

وه ه الدعوة يف احلقيقة تفتح البا  وه ه الدعوة يف احلقيقة تفتح البا    ""ه ا يممن إعجاز القررن للناس مجيًعاه ا يممن إعجاز القررن للناس مجيًعا  صيغته، ويفصتتتيغته، ويف

واسعًا أمام كل من هب ود  ليقول يف القررن ما يشاء ويفته كيف ما يشاء حسب الهواء واسعًا أمام كل من هب ود  ليقول يف القررن ما يشاء ويفته كيف ما يشاء حسب الهواء 

والمزجة واملسالح وه ا أمر خطري للغاية كونه هيدم ثوابت الرشيعة، ومن ذلك أيضًا تبنيه والمزجة واملسالح وه ا أمر خطري للغاية كونه هيدم ثوابت الرشيعة، ومن ذلك أيضًا تبنيه 

سيا الوحي إىل كتب، تقستتتيا الوحي إىل كتب،   القررن هو غري المتا  واحلق هو غري المتا  وال كر والفرقان  القررن هو غري المتا  واحلق هو غري المتا  وال كر والفرقان تق

ثاين والقررن العظيا والقررن  ها اتلف يف مدلوله عن اآلخر، وهناك الستتتبع امل ثاين والقررن العظيا والقررن ه ه كل من سبع امل ها اتلف يف مدلوله عن اآلخر، وهناك ال ه ه كل من

ْررٍن   }}احلميا والقررن املجيد إىل غري ذلك،  عندما يقول حتت قوله:احلميا والقررن املجيد إىل غري ذلك،  عندما يقول حتت قوله: ْررٍن الر تِْلَك رَيات  اْلمَِتاِ  َوق  الر تِْلَك رَيات  اْلمَِتاِ  َوق 

بنِيٍ  بنِيٍ م  غاير، أو أن يمون القررن   [، أن[، أن55احلجر:احلجر:{{م  غاير، أو أن يمون القررن القررن يشء والمتا  يشء رخر وعطفهام للت القررن يشء والمتا  يشء رخر وعطفهام للت

سامع إىل أمهية جزء من المتا  وعطفهام من با  عطف اخلاص عىل العام ولفت انتباه الستتتتامع إىل أمهية  جزء من المتا  وعطفهام من با  عطف اخلاص عىل العام ولفت انتباه ال

ضع رخر من كتابه ثا يضتتيف يف موضتتع رخر من كتابه   ""اخلاصاخلاص ضيف يف مو سه عندما يأا القررن معر ًا  يعني القررن نفستته   ""ثا ي عندما يأا القررن معر ًا  يعني القررن نف

ضان وهو القررن وهو ال ي أنزل يف رمضتتتان وهو القررن  سه، وعندما يأا منمرًا احلميا والقررن العظيا نفستتته، وعندما يأا منمرًا وهو ال ي أنزل يف رم احلميا والقررن العظيا نف

ةورة هي )القررن العظيا  جمرد من أل  يعني جزءًا منه  ليستتتت عبارة )وقررن جميد  بالةتتتورة هي )القررن العظيا   ست عبارة )وقررن جميد  بال جمرد من أل  يعني جزءًا منه  لي

سه وتعني جزء منه ال كلهولمنها من جنستته وتعني جزء منه ال كله ةورة عىل و ق ما تقدم أن ونقول ه ا يعني بالةتتورة عىل و ق ما تقدم أن   ""ولمنها من جن ونقول ه ا يعني بال

ضه ليس عظيا وال حميا وه بعآ المتا  عظيا وحميا وبعضتتته ليس عظيا وال حميا وه  شكال شتتتك  اابعآ المتا  عظيا وحميا وبع قول با ل، ثا قول با ل، ثا   ال 

شري إىل يشء من ه ا عند تفريقه بني المتا  واحلق حتت قوله تعاىل:نجده يشتتري إىل يشء من ه ا عند تفريقه بني المتا  واحلق حتت قوله تعاىل: املر تِْلَك رَيات  املر تِْلَك رَيات    }}نجده ي

ْؤِمن ونَ  اِس اَل ي  َك احْلَق  َوَلمِنَّ َأْكَثَر النَّ بِّ ْيَك ِمْن َر ِ ي أ ْنِزَل إَِل لَّ َتاِ  َوا ْؤِمن ونَ اْلمِ اِس اَل ي  َك احْلَق  َوَلمِنَّ َأْكَثَر النَّ بِّ ْيَك ِمْن َر ِ ي أ ْنِزَل إَِل لَّ َتاِ  َوا   ""[، قال: [، قال: 55الرعد:الرعد:{{اْلمِ
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لمتا  وه ا يعني أن احلق يشء والمتا  يشء رخر وأن احلق لمتا  وه ا يعني أن احلق يشء والمتا  يشء رخر وأن احلق نالحظ أنه عطف احلق عىل انالحظ أنه عطف احلق عىل ا

تتتتتتتتت1111شحرور، د.ت، صشحرور، د.ت، ص مد  مد ))  ""هو جزء من المتا  وليس كل المتا هو جزء من المتا  وليس كل المتا  وه ا  ها وه ا  ها   ،،  1919ت

ساذج بل هو قّمة يف البا ل واال  اء والتجني عىل كتا  اهلل عندما يدعي أن بعآ  ساذج بل هو قّمة يف البا ل واال  اء والتجني عىل كتا  اهلل عندما يدعي أن بعآ سقيا و سقيا و

 المتا  حق وبعآ ليس بحق. المتا  حق وبعآ ليس بحق. 

ل ادف يف اللغة العربية، ل ادف يف اللغة العربية، لل  ههكتا  اهلل تعاىل يأا اعتامًدا عىل نفيكتا  اهلل تعاىل يأا اعتامًدا عىل نفيوه ا التخبا والتجني عىل وه ا التخبا والتجني عىل 

صواًل إىل إخراج وتفستتري النستتوص الرشتتعية واحلوادث التاراية عىل غري ما هي عليه، وصتتواًل إىل إخراج  رشعية واحلوادث التاراية عىل غري ما هي عليه، و سوص ال سري الن وتف

المثري من الحمام من داحمرة الترشيع لها مل ترد يف القررن، ال ي هو جزء من المتا  وم ا المثري من الحمام من داحمرة الترشيع لها مل ترد يف القررن، ال ي هو جزء من المتا  وم ا 

شحرور إىل إثباته معاينذهب شتتتحرور إىل إثباته معاين جديدة يف القررن المريا واخراج أحمام ثابتة منه و ق ه ه جديدة يف القررن المريا واخراج أحمام ثابتة منه و ق ه ه   ذهب 

 نظرية املشبوهة واملشوهة التي تبناها. نظرية املشبوهة واملشوهة التي تبناها. 

صحة وي هب الماتب املرصتتتي خليل عبد المريا إىل أبعَد من ذلك حني يشتتتّمك يف صتتتحة  شّمك يف  رصي خليل عبد المريا إىل أبعَد من ذلك حني ي وي هب الماتب امل

)ريض اهلل )ريض اهلل   القررن من خالل متييزه بني القررن املتلو والقررن املمتو  يف عهد عثامن بن عفانالقررن من خالل متييزه بني القررن املتلو والقررن املمتو  يف عهد عثامن بن عفان

ضطرنا للتمييز بني القررن املقروء أو املتلّو ه ه املفارقة الستتارخة تدعونا أو تضتتطرنا للتمييز بني القررن املقروء أو املتلّو ""يقول: يقول:     عنه عنه  سارخة تدعونا أو ت ه ه املفارقة ال

تة ومنا  ه حفظته صتتدور الرجال يتفجر نضتتارة وبمارة أبوابه مفتوحة ومداخله ميتتتة ومنا  ه   ييال ال  ضارة وبمارة أبوابه مفتوحة ومداخله مي صدور الرجال يتفجر ن حفظته 

ّون إّبان عهد اخلليفة الثالث عثامن بن  ّون إّبان عهد اخلليفة الثالث عثامن بن موستتتعة ومهتيه ستتتهلة، وبني القررن املمتو  ال ي د  سهلة، وبني القررن املمتو  ال ي د  سعة ومهتيه  مو

ن أو املمتو   تغّلفه القداستتة، حتو ه أستتيجة منيعة وأستتوار عفان المويعفان الموي سوار ، أما القررن املدوَّ سيجة منيعة وأ سة، حتو ه أ ن أو املمتو   تغّلفه القدا ، أما القررن املدوَّ

سان واالق ا  منه، وكنتيجة عالية يقف عليها حّجا  وستتتتدنة مرازبة حيولون بني أي إنستتتتان واالق ا  منه، وكنتيجة  سدنة مرازبة حيولون بني أي إن عالية يقف عليها حّجا  و

حتمية له  إن التفاسري احلديثة ليست للقررن املجيد إنام هي للتفاسري ال اثية السلفية القديمة حتمية له  إن التفاسري احلديثة ليست للقررن املجيد إنام هي للتفاسري ال اثية السلفية القديمة 

ت تتتتتتتت 591591م، صم، ص11111111عبدالمريا، عبدالمريا، خليل خليل . ). )""ها قرونها قرونالتي مرت عليالتي مرت علي إىل إىل بل وي هب بل وي هب       599599ت

القول بأن اإلسالم والنبي  مد صىل اهلل عليه وسلا قد القول بأن اإلسالم والنبي  مد صىل اهلل عليه وسلا قد وو  الطعن بمسادر الترشيع وأصالتهاالطعن بمسادر الترشيع وأصالتها

يممننا يممننا يقول يقول أخ  عن العر  )اجلاهلية  المثري من الحمام والقواعد والنظمة ورشعها وأخ  عن العر  )اجلاهلية  المثري من الحمام والقواعد والنظمة ورشعها و

شديدة بأن اإلأن نؤكد ونحن عىل ثقة شتتتتديدة بأن اإل يشء الو ري بل والبالا ستتتالم ورث عن العر  اليشتتتء الو ري بل والبالا أن نؤكد ونحن عىل ثقة  سالم ورث عن العر  ال

سية... إلخ. الو رة يف خمتلف اجلوانب الدينية والتعبدية واالجتامعية واالقتستتتادية والستتتياستتتية... إلخ.  سيا سادية وال الو رة يف خمتلف اجلوانب الدينية والتعبدية واالجتامعية واالقت

تتتتتتتتتتت5555م، صم، ص59915991عبدالمريا، عبدالمريا، خليل خليل ))   وهو هنا يريد القول بأن النبي صىل اهلل عليه   وهو هنا يريد القول بأن النبي صىل اهلل عليه 5151ت

سلا قد أخ  ه ه التعاليا، عن العر  وأعمل  يها عقله و وستتتلا قد أخ  ه ه التعاليا، عن العر  وأعمل  يها عقله و  مره حتى بدت وكأها يشء مره حتى بدت وكأها يشء و

 جديد.جديد.
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وعىل نفس نسج من سبقه نجد أن  مد أركون حياول التشميك بنص القررن وخسوصًا وعىل نفس نسج من سبقه نجد أن  مد أركون حياول التشميك بنص القررن وخسوصًا 

سوص القررنية أن عملية تموين الوثيقة الرستتتمية للنستتتوص القررنية ""عملية مجع القررن المريا بقوله: عملية مجع القررن المريا بقوله:  سمية للن أن عملية تموين الوثيقة الر

سيخ النتاحمج الكثر دوامًا والك)املستتتحف  من التحوالت الستتتاستتتية التي أدت إىل ترستتتيخ النتاحمج الكثر دوامًا والك سية التي أدت إىل تر سا سحف  من التحوالت ال ثر ثر )امل

أمهية، وهنا نجد أنفسنا أمام املشملة الضخا للمالم الشفهي ال ي أصبح نسًا، وذلك أن أمهية، وهنا نجد أنفسنا أمام املشملة الضخا للمالم الشفهي ال ي أصبح نسًا، وذلك أن 

رشيعيًا أو َمَثليًا...إلخ هو يف هاية املطاف قول  سواء كان نبويًا أو رسديًا أو ت رشيعيًا أو َمَثليًا...إلخ هو يف هاية املطاف قول اخلطا  القررين  سواء كان نبويًا أو رسديًا أو ت اخلطا  القررين 

ضيف بأن ه ا العمل أي مجع القررن المريا قد اختزل اجلمثا يضتتتيف بأن ه ا العمل أي مجع القررن المريا قد اختزل اجلم  ––يعِب عن ويثري  عاًل يعِب عن ويثري  عاًل  ل ل ثا ي

ية ثا  با ن ية أو إىل استتتتطرادات  قاموستتت عابري احلية وأرجعها إىل جمرد معاين  ية والت ية ثا القررن با ن ستطرادات  سية أو إىل ا قامو عابري احلية وأرجعها إىل جمرد معاين  ية والت القررن

هنا يشمك بعملية مجع هنا يشمك بعملية مجع    ،  هو ،  هو591591م، صم، ص59915991أركون، أركون،  مد  مد تشميالت نسيجية شملية. )تشميالت نسيجية شملية. )

سحابة،القررن المريا ومستتداقية الستتحابة، سداقية ال باخلطا  القررين ثا حياول خلطه باخلطا  القررين ثا حياول خلطه تعاىل تعاىل ينعت كالم اهلل ينعت كالم اهلل   القررن المريا وم

النص القررين مقدس وال النص القررين مقدس وال   أبدًا أنأبدًا أن  ال يعتِبال يعتِبوو  بقوله )نبويًا أو رسديًا... إلخ بقوله )نبويًا أو رسديًا... إلخ باحلديث النبوي باحلديث النبوي 

 فوظ من التحريف بل هو جمرد معاين قاموسية وتشميالت نسيجية وقابل للخطأ واالهتام  فوظ من التحريف بل هو جمرد معاين قاموسية وتشميالت نسيجية وقابل للخطأ واالهتام 

رشقون والرهبان يف مطاعنها حول القررن ، وه ا يف احلقيقة عني ما ي هب إليه املستتترشتتقون والرهبان يف مطاعنها حول القررن والنقدوالنقد ست ، وه ا يف احلقيقة عني ما ي هب إليه امل

 المريا.المريا.

نا كيف كان للمسترشقني الثر الواضح يف ثقا ة وانطباعات وتسورات نا كيف كان للمسترشقني الثر الواضح يف ثقا ة وانطباعات وتسورات من هنا يتضح لمن هنا يتضح ل

ضارة والثوابت  سلمني حول ال اث واحل ضارة والثوابت وقناعات لمثري من المتا  والباحثني واملثقفني امل سلمني حول ال اث واحل وقناعات لمثري من المتا  والباحثني واملثقفني امل

 اإلسالمية. اإلسالمية. 
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 املبحث الثاين

 شبهات املسترشقني يف باب اإلهليات ومنهج الشيخ يف الرد عليها

سيا  مباحث العقيدة إىل جرت عادة العلامء من متملمي أهل الستتنة عىل تقستتيا  مباحث العقيدة إىل  سنة عىل تق سام أقستتام   ثةثةالالثثجرت عادة العلامء من متملمي أهل ال أق

سوا املبحث الول منها للحديث عن أدلة هي اإلقيات والنبوات والستتتمعيات، وخستتتستتتوا املبحث الول منها للحديث عن أدلة  س سمعيات، وخ هي اإلقيات والنبوات وال

فات المامل ونعوت ا له من صتتت به من التنزهيات وما بب  ما يليق  صفات المامل ونعوت اوجود اهلل تعاىل   له من  به من التنزهيات وما بب  ما يليق  جلامل جلامل وجود اهلل تعاىل  

 ..وما بعدها وما بعدها   11//11جج  م،م،59985998  ،،تازاينتازاينففسعد الدين التسعد الدين الت))  خخوتعدد السامء احلسنى ..الوتعدد السامء احلسنى ..ال

رد شبهات املسترشقني يف مبحث االقيات كسمة رد شبهات املسترشقني يف مبحث االقيات كسمة منهج الشيخ الشعراوي  يف منهج الشيخ الشعراوي  يف حديثنا عن حديثنا عن 

شعراويبارزة يف منهج الشتتيخ الشتتعراوي شيخ ال صفرية وال  يعني بحال أن البداية يف ه ا العرض كانت صتتفرية   ،،بارزة يف منهج ال وال  يعني بحال أن البداية يف ه ا العرض كانت 

ستناد معريف وبدون استتتتناد معريف  سد منه بيان متيز الرجل يف ه ا البا   ، انطالقا وا قرره وإنام القستتتتد منه بيان متيز الرجل يف ه ا البا   ، انطالقا وا قرره ،،وبدون ا وإنام الق

سابقون مع وجود  وار  يف  ريقة العرض واملسطلحات املو فة، وهو ما منح  موضوع  سابقون مع وجود  وار  يف  ريقة العرض واملسطلحات املو فة، وهو ما منح  موضوع ال ال

ستلة من اإلقيات نمهة خاصتتتة، جتعل املتعود عىل القراءة له إذا قرأ له  قرة يف املوضتتتوع مستتتتلة من  ضوع م صة، جتعل املتعود عىل القراءة له إذا قرأ له  قرة يف املو اإلقيات نمهة خا

سريه حما أها له وإن مل يرش ن سريه حما أها له وإن مل يرش نتف اقلها إىل ذلك، ومل يتوقف جهده عند  تقرير العقاحمد بل مجع اقلها إىل ذلك، ومل يتوقف جهده عند  تقرير العقاحمد بل مجع تف

سات القررن المريااملستتتترشتتتقني يف دراستتتات القررن المرياإليها الفحص والتمحيص جلهود إليها الفحص والتمحيص جلهود  رشقني يف درا ست ،  قد كان ناقدا ،  قد كان ناقدا امل

ساحمل اإلقيات املستتترشتتقني ال ين أوغلوا يف الطعن والتشتتميك يف  مستتاحمل اإلقيات   مناهجمناهج  بارعا لبعآ بارعا لبعآ  شميك يف  م رشقني ال ين أوغلوا يف الطعن والت ست امل

رشقني ، وقد اعتنى  يه يف الرد عىل املستتتترشتتتقني ، وقد اعتنى  يه   ي املميزي املميزيأا بعآ معامل ه ا اجلهد العلميأا بعآ معامل ه ا اجلهد العلم  و يامو يام ست يف الرد عىل امل

 خسوصية مهمة يف عرض موضوع العقاحمد: خسوصية مهمة يف عرض موضوع العقاحمد: بجملة من املناحي ، كونت يف مجلتها بجملة من املناحي ، كونت يف مجلتها 

 ..تفنيد شبهة تعدد اخلالقنيتفنيد شبهة تعدد اخلالقنيأوال : أوال : 

ونِِه رِقًَة  وا ِمْن د    َ ونِِه رِقًَة يعرض الشتتعراوي نص ه ه الشتتبهة ، عند تفستتريه لقوله تعاىل : ﴿َواختَّ وا ِمْن د    َ سريه لقوله تعاىل : ﴿َواختَّ شبهة ، عند تف شعراوي نص ه ه ال يعرض ال

وَن َمْوًتا وَ  ا َواَل َنْفًعا َواَل َيْملِم  ِسِهْا رَضًّ وَن ِلَْنف  وَن َواَل َيْملِم  َلق  ْ ْا ا  وَن َشْيً ا َوه  ل ق  وَن َمْوًتا وَ اَل َاْ ا َواَل َنْفًعا َواَل َيْملِم  ِسِهْا رَضًّ وَن ِلَْنف  وَن َواَل َيْملِم  َلق  ْ ْا ا  وَن َشْيً ا َوه  ل ق  اَل َحَياًة اَل َحَياًة اَل َاْ

وًرا ﴾ ]الفرقان:  ش  وًرا ﴾ ]الفرقان: َواَل ن  ش  وه ه من اآليات التي وقف عندها املسترشقون وقالوا: وه ه من اآليات التي وقف عندها املسترشقون وقالوا:  يقول :  يقول :   [[99َواَل ن 

]املؤمنون: ]املؤمنون:   ﴾﴾َ َتَباَرَك اهلل َأْحَسن  اخلالقنيَ َتَباَرَك اهلل َأْحَسن  اخلالقني﴿﴿إن  يها شهبة تناقآ؛ لن اهلل سبحانه وتعاىل قال:إن  يها شهبة تناقآ؛ لن اهلل سبحانه وتعاىل قال:

سنها. [  أثبت أن معه رخرين قا صتتفة اخلَْلق، بدليل أنه مجعها معه، وهو ستتبحانه أحستتنها. 5959 سبحانه أح صفة اخلَْلق، بدليل أنه مجعها معه، وهو  [  أثبت أن معه رخرين قا 

سبحانه:  ضع رخر يقول  سبحانه: ويف مو ضع رخر يقول  ْا أين ﴿﴿ويف مو بِّم  ن رَّ ْا بِهَيٍة مِّ احِميَل َأينِّ َقْد ِجْ ت م  والً إىل بني إرِْسَ س  ْا أين َوَر بِّم  ن رَّ ْا بِهَيٍة مِّ احِميَل َأينِّ َقْد ِجْ ت م  والً إىل بني إرِْسَ س  َوَر

خ   َن الطني َكَهْيَ ِة الطري َ َأنف  ْا مِّ خ  َأْخل ق  َلم  َن الطني َكَهْيَ ِة الطري َ َأنف  ْا مِّ ون  َ رْيًا بِإِْذِن اهلل  َأْخل ق  َلم  ون  َ رْيًا بِإِْذِن اهلل ِيِه َ َيم   [ .[ .9999]رل عمران: ]رل عمران:   ﴾﴾ ِيِه َ َيم 
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وللردِّ عىل هؤالء نقول: تعالْوا وللردِّ عىل هؤالء نقول: تعالْوا وهنا رد عىل املسترشقني ال ين ادعوا ه ه الشبهة بقوله :  وهنا رد عىل املسترشقني ال ين ادعوا ه ه الشبهة بقوله :  

أوالً نفها معنى اخلَْلق، اخلَْلق: إباد ملعدوم، كام مّثْلنا سابقًا بسناعة كو  الزجاج من َصْهر أوالً نفها معنى اخلَْلق، اخلَْلق: إباد ملعدوم، كام مّثْلنا سابقًا بسناعة كو  الزجاج من َصْهر 

كان معدومًا وهو أوجده، لمن من يشء موجود، كام أن المو  بمد كان معدومًا وهو أوجده، لمن من يشء موجود، كام أن المو  بمد   بعآ املواد،  المو بعآ املواد،  المو 

سبحانه وتعاىل ي وِجد من معدوم: معدومًا عىل حالته، لمن احلق ستتتبحانه وتعاىل ي وِجد من معدوم: معدومًا  ، وي وجده عىل ، وي وجده عىل من معدوممن معدومعىل حالته، لمن احلق 

ْا ﴿﴿هي ة  يها حياة ونمو وتماثر من ذاته، كام قال سبحانه: هي ة  يها حياة ونمو وتماثر من ذاته، كام قال سبحانه:   َخَلْقنَا َزْوَجنْيِ َلَعلَّم 
ٍ
ء لِّ يَشْ ْا َوِمن ك   َخَلْقنَا َزْوَجنْيِ َلَعلَّم 
ٍ
ء لِّ يَشْ َوِمن ك 

و ر  وَتَ كَّ ر  سناعي، وحياولون جاهدين [ . وال ين يستتتنعون اآلن الورد الستتتناعي، وحياولون جاهدين 9999]ال اريات: ]ال اريات:   ﴾﴾نَ نَ َتَ كَّ سنعون اآلن الورد ال [ . وال ين ي

َضاهاة الورد الطبيعي ال ي خلقه،  يضعون عليه راحمحة الورد ليتو ر قا الشمل والراحمحة،  َضاهاة الورد الطبيعي ال ي خلقه،  يضعون عليه راحمحة الورد ليتو ر قا الشمل والراحمحة، م  م 

ت بل؛ لن  ل، لمن العظمة يف الوردة الطبيعية أها  ت ب  ناعية زاهية ال  ت بل؛ لن ثا ترى الوردة الستتت ل، لمن العظمة يف الوردة الطبيعية أها  ت ب  سناعية زاهية ال  ثا ترى الوردة ال

بوقا يدل  عىل بوقا يدل  عىلذ    أن ما حياة. أن ما حياة.ذ 

سن   سبحانه أح سفه واح م إباده للمعدوم، لمنه  ساَن خالقًا،  أن ى اهلل  اإلن سمَّ سن  ل لك  سبحانه أح سفه واح م إباده للمعدوم، لمنه  ساَن خالقًا،  أن ى اهلل  اإلن سمَّ ل لك 

ن أن اهلل تعاىل خلق من ال يشء، وأنت خلقَت من موجود، اهلل خلق  ن أن اهلل تعاىل خلق من ال يشء، وأنت خلقَت من موجود، اهلل خلق اخلالقني، وَوْجه احل ستتتْ سْ اخلالقني، وَوْجه احل 

ذلك أنسفك ذلك أنسفك   َخْلقًا  يه حياة ونمو وتماثر، وأنت خلقَت شي ًا جامدًا عىل حالته الوىل، ومعَخْلقًا  يه حياة ونمو وتماثر، وأنت خلقَت شي ًا جامدًا عىل حالته الوىل، ومع

 ربك.ربك.

عاىل: في قولته تعتتاىل: له ت ِة الطري﴿﴿ في قو َن الطني َكَهْي تتَ ْا مِّ َ ِة الطريَأْخل ق  َلم  َن الطني َكَهْي ْا مِّ نه يف [ معلوم أنته يف 9999]رل عمران: ]رل عمران: ﴾﴾َأْخل ق  َلم  [ معلوم أ

قال له: إنه خلق  مه عىل شتتمله، لمن َأي  ر من الطني َ رْيًا؟ وي ستتمِّ قال له: إنه خلق مقدور كل إنستتان أْن ي ستتوِّ شمله، لمن َأي  مه عىل  سمِّ ر من الطني َ رْيًا؟ وي  سوِّ سان أْن ي  مقدور كل إن

ظمة يف أْن تبعَث  يه احلياة، ظمة يف أْن تبعَث  يه احلياة، م ا التسوير َ رْيًا؟ وهل العظمة يف تسويره عىل هي ة الطري؟ العم ا التسوير َ رْيًا؟ وهل العظمة يف تسويره عىل هي ة الطري؟ الع

ون  َ رْيًا بِإِْذِن ﴿﴿وه ه ال تمون إال من عند اهلل؛ ل لك قال عيسى عليه السالم: وه ه ال تمون إال من عند اهلل؛ ل لك قال عيسى عليه السالم:  خ   ِيِه َ َيم  ون  َ رْيًا بِإِْذِن َ َأنف  خ   ِيِه َ َيم  َ َأنف 

 [ .[ .9999]رل عمران: ]رل عمران:   ﴾﴾اهللاهلل

ْمنا أها القون شتتتي ًا  ها يف ذات الوقت خملوقون شي ًا  ها يف ذات الوقت خملوقون إْن ستتتلَّ ْمنا أها القون  سلَّ ، والْدَهى من ه ا أن ال ي ، والْدَهى من ه ا أن ال ي  إْن 

ِت ذراع  ِت ذراع يتخ ونه إقًا ال يستطيع حتى أن حيمي نفسه أو يقيمها، إْن أ احْت به الريح، وإْن ك  يتخ ونه إقًا ال يستطيع حتى أن حيمي نفسه أو يقيمها، إْن أ احْت به الريح، وإْن ك 

ووه، اإلله يف يد العامل ليستتتلحهيشيش يشء عجيب وعقليات محقاء.  سلحهيشيش يشء عجيب وعقليات محقاء. اإلله أخ وه لرِي  ووه، اإلله يف يد العامل لي ) مد ) مد اإلله أخ وه لرِي 

  . .5191951919--5191151911  //5151، ، مم59915991، ، الشعراويالشعراويمتويل متويل 

 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   املناقشة :املناقشة :

شعراوي أن الشتتعراوي   ..55 رشقني بوجود قد استتتخدم ه ه الدلة الدامغة يف تفنيد دعوى املستتترشتتقني بوجود أن ال ست ستخدم ه ه الدلة الدامغة يف تفنيد دعوى امل قد ا

 ، وقوة حجته .، وقوة حجته .  ، وإن ذلك لدليل عىل سعة علمه ، وعمق معر ته، وإن ذلك لدليل عىل سعة علمه ، وعمق معر تهخالقني سوى اهلل تعاىلخالقني سوى اهلل تعاىل
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شعراويالشتتعراوي  منهجمنهج  أمتازأمتاز..11 رشقنييف رده عىل املستتترشتتقني  ال ست ستدلبةتت  المثلة ،  استتتدل  يف رده عىل امل ة  المثلة ،  ا عىل معنى عىل معنى   ب

ة  المثلة ليقر  املعلومة إىل القارف ، واملتعلا وغري املتعلا. كام واعتمد يف ه ا اخللق بةتت  المثلة ليقر  املعلومة إىل القارف ، واملتعلا وغري املتعلا. كام واعتمد يف ه ا  اخللق ب

 ..للتعرف عىل خالق مجيع املوجوداتللتعرف عىل خالق مجيع املوجودات  الرد عىل إثارة  مر اإلنسانالرد عىل إثارة  مر اإلنسان

الشبهة التي أثارها املسترشقون حول ه ه اآلية بالدلة النقلية الشبهة التي أثارها املسترشقون حول ه ه اآلية بالدلة النقلية   . ناقش اإلمام الشعراوي. ناقش اإلمام الشعراوي99

 . .   كام سيأاكام سيأا  --وه ا دأبه يف كل مناقشاتهوه ا دأبه يف كل مناقشاته––ق ق والعقلية واملنطوالعقلية واملنط

ستخد99 ستخد. يالحظ  ا رشقون اا. يالحظ  ا ست رشقون م امل ست سيام يف ململم امل شميك يف الثوابت القطعية  سيام يف نهج الطعن والت شميك يف الثوابت القطعية  نهج الطعن والت

ثارة الشتتتموك حوقا، بالغة يف إ بأمور العقيدة ،وامل شموك حوقا،اآليات التي تتعلق  ثارة ال بالغة يف إ بأمور العقيدة ،وامل بغية زلزلة العقيدة بغية زلزلة العقيدة   اآليات التي تتعلق 

و تح با  الشك والريبة ،حيث أن لدهيا يقني يف أن الشك يف نص يوجب الشك و تح با  الشك والريبة ،حيث أن لدهيا يقني يف أن الشك يف نص يوجب الشك   اإلسالميةاإلسالمية

 يف نرص رخر.يف نرص رخر.

 ..    الظلمالظلمتفنيد وصف اهلل تعاىل بتفنيد وصف اهلل تعاىل بثانيا : ثانيا : 

سريه لقوله تعاىل : ﴿َوَأنَّ اهلل َلْيَس كشتتف المام الشتتعراوي مو ن ه ه الشتتبهة عند تفستتريه لقوله تعاىل : ﴿َوَأنَّ اهلل َلْيَس    شبهة عند تف شعراوي مو ن ه ه ال شف المام ال ك

ْلَعبِيِد﴾  ْلَعبِيِد﴾ بَِظالٍَّم لِّ رشقني، ها وقفة خلستتوم اإلستتالم من املستتترشتتقني، ها [ قال وهنا [ قال وهنا 581581]رل عمران: ]رل عمران: بَِظالٍَّم لِّ ست سالم من امل سوم اإل وقفة خل

يِد﴾، وكلمة  ْلَعبِ مة يقولون: اهلل يقول يف قررها ﴿َوَأنَّ اهلل َلْيَس بَِظالٍَّم لِّ يِد﴾، وكل ْلَعبِ غة يف « «  الم الم»»يقولون: اهلل يقول يف قررها ﴿َوَأنَّ اهلل َلْيَس بَِظالٍَّم لِّ بال غة يف هي م بال هي م

هو ال ي يظلا  لاًم قويًا ومتمررًا؛ ف هو ال ي يظلا  لاًم قويًا ومتمررًا؛ ف « « الظَّاّلمالظَّاّلم»»، و ، و « «  اّلم اّلم»»و يه و يه « «  امل امل»»،  فيه ،  فيه « «  امل امل»»كلمة كلمة 

  . .59595959  //99، ، مم59915991، ، الشعراويالشعراوي) مد متويل ) مد متويل   «« امل امل»»هي صيغة مبالغة يف هي صيغة مبالغة يف « «  اّلم اّلم»»

شبهة  : وحني نرد عليها ال بد لنا أن نعرف وقال الشتتعراوي يف معرض الرد عىل ه ه الشتتبهة  : وحني نرد عليها ال بد لنا أن نعرف  شعراوي يف معرض الرد عىل ه ه ال وقال ال

صيا املبالغة كثرية،  اللغويون يعر ون أها:  ّعال،  عيل، مفعال،  عول، َ ِعل،  ظالَّم أن صتتتيا املبالغة كثرية،  اللغويون يعر ون أها:  ّعال،  عيل، مفعال،  عول، َ ِعل،  ظالَّم  أن 

ال»»مثلها مثل قولنا: مثلها مثل قولنا:  الأكَّ  القاتل يمون قد  القاتل يمون قد « « قاتلقاتل»»بدالً من أن نقول: بدالً من أن نقول: « « الالقتَّ قتَّ »»، ومثل قولنا: ، ومثل قولنا: « « أكَّ

صار هو من  عل اجلريمة مرات كثرية وصتتتتار « « قتَّالقتَّال»»ارتمب جريمة القتل مرة واحدة، لمن ال ارتمب جريمة القتل مرة واحدة، لمن ال  هو من  عل اجلريمة مرات كثرية و

صار النهب حر ته: ، ويقال ملن صتتتار النهب حر ته: « « ناهبناهب»»القتل حر ته. ومثل ذلك القتل حر ته. ومثل ذلك  أي أنه إن هب أي أنه إن هب « « َهَّا َهَّا »»، ويقال ملن 

صيغة  سمى  صيغة ينهب كثريًا، ويعدد النهب يف الناس. وه ه ت سمى  صيغة املبالغة إن وردت ينهب كثريًا، ويعدد النهب يف الناس. وه ه ت صيغة املبالغة إن وردت املبالغة. و املبالغة. و

 الثابت أنه  الثابت أنه « «  الن  اّلم الن  اّلم»»يف اإلثبات أي يف المر املوجب  هي تثبت القل،  عندما يقال: يف اإلثبات أي يف المر املوجب  هي تثبت القل،  عندما يقال: 

ضًا، لننا ما دمنا قد أثبتنا املبالغة  إننا نثبت القل. ومثل ذلك نقول:  امل أيضتًا، لننا ما دمنا قد أثبتنا املبالغة  إننا نثبت القل. ومثل ذلك نقول:  أو أو « «  الن عاّلم الن عاّلم»» امل أي

 ال يثبت ذلك أنه  ال يثبت ذلك أنه « «  الن عامل الن عامل»»لمن إذا قلنا: لمن إذا قلنا:  معنى ذلك أن  النًا ه ا عامل. و معنى ذلك أن  النًا ه ا عامل. و« «  الن عاّلمة الن عاّلمة»»

 حسب، إها أيضًا اسا  اعل مبالا  يه،  حسب، إها أيضًا اسا  اعل مبالا  يه، « « اسا  اعلاسا  اعل»» سيغة املبالغة ليس معناها  سيغة املبالغة ليس معناها «. «. عاّلمةعاّلمة»»
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صفة املبالغة  من لن احلدث يأا منه قويًا، أو لن احلدث متمرر منه ومتعدد.  إذا ما أثبتنا صتتفة املبالغة  من  لن احلدث يأا منه قويًا، أو لن احلدث متمرر منه ومتعدد.  إذا ما أثبتنا 

صفة غري املبالغة  إذا ما قبا  أوىل تثبت صتتتفة غري املبالغة  إذا ما ق  إنه يثبت لنا أنه ركل، ه ا  إنه يثبت لنا أنه ركل، ه ا « «  الن أّكال الن أّكال»»ال واحد: ال واحد: با  أوىل تثبت 

 يف اإلثبات.يف اإلثبات.

يستلزم نفي السفة الصلية ،  إن يستلزم نفي السفة الصلية ،  إن   ،  ال،  الإننا إذا نفينا صفة املبالغةإننا إذا نفينا صفة املبالغةوالمر اتلف يف النفي. والمر اتلف يف النفي. 

ملا ، وهم ا نفها لن اإلثبات اتلف عن النفي،  "" الن ليس عالمة الن ليس عالمة  ""قلت :قلت : ملا ، وهم ا نفها لن اإلثبات اتلف عن النفي، قد يمون عا    قد يمون عا

تثبت السفة التي ليس  يها مبالغة من با  أوىل. أما إذا نفيت صفة تثبت السفة التي ليس  يها مبالغة من با  أوىل. أما إذا نفيت صفة    إذا أثبت صيغة املبالغة  إذا أثبت صيغة املبالغة 

سفة القل.املبالغة  ال يستتتتلزم ذلك نفي الستتتفة القل. ستلزم ذلك نفي ال سددها اآلن هو والت ليل لآلية التي نحن بستتتددها اآلن هو   املبالغة  ال ي والت ليل لآلية التي نحن ب

ْلَعبِيِد﴾ . يفها املستتترشتتقون من ه ا القول أنه جمرد نفي للمبالغة يف  رشقون من ه ا القول أنه جمرد نفي للمبالغة يف ﴿َوَأنَّ اهلل َلْيَس بَِظالٍَّم لِّ ست ْلَعبِيِد﴾ . يفها امل ﴿َوَأنَّ اهلل َلْيَس بَِظالٍَّم لِّ

رشقون ملاذا تمون املبالغة هنا: إن احلق قد مل تنف عنه أنه  امل ومل يفها املستتتترشتتتقون ملاذا تمون املبالغة هنا: إن احلق قد   الظلا لمنهاالظلا لمنها ست مل تنف عنه أنه  امل ومل يفها امل

نه ليس بظالم  لك أ بد. ومعنى ذ نه ليس بظالم للع قل إ يد، ومل ي نه ليس بظالَّم للعب نه ليس بظالم قال: إ لك أ بد. ومعنى ذ نه ليس بظالم للع قل إ يد، ومل ي نه ليس بظالَّم للعب قال: إ

ساعة،  لو  لا كل هؤالء للعبيد من أول ردم إىل أن تقوم الستتاعة،  لو  لا كل هؤالء  لقال إنه  الم، لقال إنه  الم،   --والعياذ باهلل والعياذ باهلل   --للعبيد من أول ردم إىل أن تقوم ال

لا كل واحد أيت  لا. لن الظلا تمرر وذلك بتمرر من   لِا وها العبيد،  إن لا كل واحد أيت  لا. لن الظلا تمرر وذلك بتمرر من   لِا وها العبيد،  إن حتى ولو  حتى ولو  

يِد﴾ ومل  ْلَعبِ قال: ﴿َوَأنَّ اهلل َلْيَس بَِظالٍَّم لِّ يِد﴾ ومل أريد تمثري احلديث  ليفطن الغبي منها إىل أن اهلل  ْلَعبِ قال: ﴿َوَأنَّ اهلل َلْيَس بَِظالٍَّم لِّ أريد تمثري احلديث  ليفطن الغبي منها إىل أن اهلل 

لا لا يقل إنه ليس بظالم للعبد. وإذا كان الظامل ال بد أن يمون أقوى من املظلوم، أذن  مل  يقل إنه ليس بظالم للعبد. وإذا كان الظامل ال بد أن يمون أقوى من املظلوم، أذن  مل  

سه أن يظلا  لن يمون  املًا؛ لن عظا قوته يتا تمييفه بقوة الظامل.  لو كان اهلل قد أباح لنفستتته أن يظلا  لن يمون  املًا؛ لن عظا قوته  يتا تمييفه بقوة الظامل.  لو كان اهلل قد أباح لنف

 لن بعله  املًا بل َ الَّما.لن بعله  املًا بل َ الَّما.

 إن أراد احلدث  يمون  المًا، وإن أردنا تمرارًا للحدث  يمون  المًا. وحني حياول  إن أراد احلدث  يمون  المًا، وإن أردنا تمرارًا للحدث  يمون  المًا. وحني حياول 

تدركوا عىل قول احلق: ﴿َوَأنَّ اهلل لَ  تدركوا عىل قول احلق: ﴿َوَأنَّ اهلل لَ بعآ املستتتترشتتتقني أن يستتت س رشقني أن ي ست ه ا بعآ امل يِد﴾   ْلَعبِ ه ا ْيَس بَِظالٍَّم لِّ يِد﴾   ْلَعبِ ْيَس بَِظالٍَّم لِّ

غة أو أّن هؤالء يعلمون مرامي  فاظ يف الل يدل عىل عجز يف  ها مرامي الل تدراك  غة أو أّن هؤالء يعلمون مرامي االستتت فاظ يف الل يدل عىل عجز يف  ها مرامي الل تدراك  س اال

صيدًا لغويًا يفهمون به مرامي اللفاظ. اللفاظ وحياولون غش الناس ال ين ال يملمون رصتتتيدًا لغويًا يفهمون به مرامي اللفاظ.  اللفاظ وحياولون غش الناس ال ين ال يملمون ر

سخر لمتابه من ينبه إىل إ هار إعجازه ولمن اهلل ستتتبحانه وتعاىل ي ستتتخر لمتابه من ينبه إىل إ هار إعجازه  سبحانه وتعاىل ي  ) مد متويل ) مد متويل   يف رياته.يف رياته.ولمن اهلل 
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 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   املناقشة :املناقشة :

شماالو ف اإلمام الشتتعراوي املعاين اللغوية يف د ع الشتتبهة واالشتتماال شبهة واال شعراوي املعاين اللغوية يف د ع ال  ها  ها   ت يفت يفداردار  التيالتي  تتو ف اإلمام ال

 . .   وغريه من النسوص القررنية الخرىوغريه من النسوص القررنية الخرى  ه ا النص القررينه ا النص القررين

كد كدأ مام  أ ماماإل شعراويالشتتتعراوي  اإل نه  ال نهعىل أ يل  الظلاالظلا  انتفىانتفى  المثريالمثري  الظلاالظلا  نفينفي  إذاإذا  عىل أ يلالقل   لنلن  رضورة،رضورة،  القل

  بوزبوز  منمن  حقحق  يفيف  نفعهنفعه  زيادةزيادة  معمع  المثريالمثري  الظلاالظلا  تركترك   إذا إذا  بالظلا،بالظلا،  النتفاعهالنتفاعه  يظلايظلا  إنامإنام  يظلايظلا  ال يال ي

ةروالةتتتر  النفعالنفع  عليهعليه ضيمة مد عبد اخلالق عضتتتيمة))  ..أتركأترك  املنفعةاملنفعة  القليلالقليل  للظلاللظلا  وكانوكان  وال ، د.ت، ، د.ت،  مد عبد اخلالق ع

  . .11//11جج

عىل أن خطأ بعآ املسترشقني يف االستدراك عىل بعآ النسوص عىل أن خطأ بعآ املسترشقني يف االستدراك عىل بعآ النسوص أكد اإلمام الشعراوي أكد اإلمام الشعراوي 

ية، وتعجلها يف إصتتتتدار احلما  بأرسار اللغة العرب ية ، يرجع لعدم درايتها الماملة  صدار احلما القررن ية، وتعجلها يف إ بأرسار اللغة العرب ية ، يرجع لعدم درايتها الماملة  القررن

يتالعبون وحياولون أن يدخلوا عىل يتالعبون وحياولون أن يدخلوا عىل   يممن القول أيضا أن هؤالء  امهون ولمنها باللفاظيممن القول أيضا أن هؤالء  امهون ولمنها باللفاظأوأو

 والناش ة ليس عندها برص بأسلو  اللغة .والناش ة ليس عندها برص بأسلو  اللغة .الناس م ه الفرية لمي يسدقها الناش ة، الناس م ه الفرية لمي يسدقها الناش ة، 

رشقني يف ه ه اآلية كان جري ا يف رده عىل شتتبهة املستتترشتتقني يف ه ه اآلية  ست شبهة امل  ليتفطن الغبي  ليتفطن الغبي   ""ومن ذلك قوله ومن ذلك قوله كان جري ا يف رده عىل 

 وجرأته ه ه جعلته يرد عىل شبهتها السخيفة ردا حاسام، وبالدلة العلمية.وجرأته ه ه جعلته يرد عىل شبهتها السخيفة ردا حاسام، وبالدلة العلمية.  ""منهامنها

 ..  عن أفعال اهلل تعاىلعن أفعال اهلل تعاىلتفنيد ما قالوه تفنيد ما قالوه ثالثا : ثالثا : 

شعراوي مو ن هعرض الشتتعراوي مو ن ه شبهة بقوله :   ه الشتتبهة بقوله :  عرض ال رشقني من أعداء وقد حاول بعآ املستتترشتتقني من أعداء  ه ال ست وقد حاول بعآ امل

ساؤل عن عدم ترتيب ال عال عىل اإلستتالم أن ينف وا بستتمومها إىل عقول املستتلمني بالتستتاؤل عن عدم ترتيب ال عال عىل  سلمني بالت سمومها إىل عقول امل سالم أن ينف وا ب اإل

سق حدوثها يف بعآ من ريات القررن،  قال قاحمل منها: كيف يقول احلق نستتتق حدوثها يف بعآ من ريات القررن،  قال قاحمل منها: كيف يقول احلق  --سبحانه ستتتبحانه   --ن

ْبَحاَنه  ﴿﴿:: ْسَتْعِجل وه  س  ْبَحاَنه  أتى َأْمر  اهلل َ اَل َت ْسَتْعِجل وه  س  ونَ أتى َأْمر  اهلل َ اَل َت ك  رْشِ ونَ وتعاىل َعامَّ ي  ك  رْشِ وه ا خِب عن يوم وه ا خِب عن يوم   ..[[55]النحل: ]النحل: ﴾﴾وتعاىل َعامَّ ي 

لك:  عد ذ ملايض، ثا يقول ب غة ا به اهلل عىل صتتتي يأا  مة  ميف  يا لك: الق عد ذ ملايض، ثا يقول ب غة ا صي به اهلل عىل  يأا  مة  ميف  يا َتْعِجل وه  ﴿﴿الق َتْعِجل وه  َ اَل َتستتتْ سْ   ﴾﴾َ اَل َت

ضًا، ذلك لنه واستتتتعجال اليشتتتء ال يمون إالّ إذا مل يمن قد حدث،  مأن يف المالم تناقضتتتًا، ذلك لنه  يشء ال يمون إالّ إذا مل يمن قد حدث،  مأن يف المالم تناق ستعجال ال وا

 ..؟؟يقول: أتى، ويقول بعد ذلك:  ال تستعجلوهيقول: أتى، ويقول بعد ذلك:  ال تستعجلوه

شبهة بقوله : ثا  ند اإلمام الشتتعراوي ه ه الشتتبهة بقوله :  شعراوي ه ه ال سبحانه ونقول: إن ال ي يتملا هو احلق ستتبحانه ثا  ند اإلمام ال ونقول: إن ال ي يتملا هو احلق 

صاحب كل الزمان وخالقها. وتعاىل وليس إنستتتانًا مثلك  مومًا بأزمانه. بل املتملا هو صتتتاحب كل الزمان وخالقها.  سانًا مثلك  مومًا بأزمانه. بل املتملا هو  وتعاىل وليس إن

سبحانه: وعندما يقول ستتتبحانه:   معنى ذلك أن أمر اهلل رٍت ال  الة، لنه ال قدرة  معنى ذلك أن أمر اهلل رٍت ال  الة، لنه ال قدرة   ﴾﴾أتى َأْمر  اهللأتى َأْمر  اهلل﴿﴿وعندما يقول 

سات اده عىل أالّ يمون. وأي  عل من احلق ستتتبحانه وتعاىل إنام يتجرد عن مالبستتتتات خترج مرخترج مر سبحانه وتعاىل إنام يتجرد عن مالب اده عىل أالّ يمون. وأي  عل من احلق 
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سبيل املثال قوله تعاىل: الزمان وعن مالبستتتات املمان،  إن كنا نقرأ عىل ستتتبيل املثال قوله تعاىل:  سات املمان،  إن كنا نقرأ عىل  ورًا ﴿﴿الزمان وعن مالب ورًا َوَكاَن اهلل َغف  َوَكاَن اهلل َغف 

ِحيامً  ِحيامً رَّ ساء: ]النستتتاء:   ﴾﴾رَّ ىض  ليس معنى ذلك أن مغفرة اهلل ورمحته قد مىضتتت زماها وانقىضتتت   [ .[ .511511]الن ىض زماها وانق  ليس معنى ذلك أن مغفرة اهلل ورمحته قد م

ها. ولمن ها. ولمنوقت عاىل غفور   وقت نه وت حا كان اهلل غفورًا رحياًم وال يزال غفورًا رحياًم،  ستتتب قل:  عاىل غفور لن نه وت حا سب كان اهلل غفورًا رحياًم وال يزال غفورًا رحياًم،   قل:  لن

ورحيا قبل أن يوجد من يغفر له ويرمحه، ومن با  أوىل يمون غفورا رحيام بعد أن يوجد ورحيا قبل أن يوجد من يغفر له ويرمحه، ومن با  أوىل يمون غفورا رحيام بعد أن يوجد 

نه منزه عن أن تع يه الحداث  يتغري؛ لن الزمن  نه منزه عن أن تع يه الحداث  يتغري؛ لن الزمن من يستتتتحق املغفرة والرمحة. وستتتبحا سبحا ستحق املغفرة والرمحة. و من ي

ى أو أين؛ لهام به وجدا. واحلق يأا باملايض لنه متحقق الوقوع، ى أو أين؛ لهام به وجدا. واحلق يأا باملايض لنه متحقق الوقوع، خملو  من اهلل،  ال تقل متخملو  من اهلل،  ال تقل مت

بد أن  نه ستتتيحدث  ال  قال عن يشء إ عد، ذلك لن اهلل إذا  بت حدوث أمر مل حيدث ب بد أن ليث سيحدث  ال  نه  قال عن يشء إ عد، ذلك لن اهلل إذا  بت حدوث أمر مل حيدث ب ليث

  . .99119911--99199919  //11، ، مم59915991، ، الشعراويالشعراوي) مد متويل ) مد متويل   حيدث.حيدث.

 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   ::  املناقشةاملناقشة

رشقون بام رثاره حول املستتتترشتتتقون بام رثاره حول   مل يمتفمل يمتف ست سابقةالقررن المريا من ا  اءات ستتتتابقةامل ، بل توغلوا ، بل توغلوا القررن المريا من ا  اءات 

، ثا رضبوا ، ثا رضبوا  عال اهلل تعاىل وعن اليوم اآلخر عال اهلل تعاىل وعن اليوم اآلخرأأوالتي حتمي عن والتي حتمي عن ، ، حول اآلية الواحدةحول اآلية الواحدةبأ مارها بأ مارها 

ضها ببعآ بغرض ا هار التناقآ يف اآلية الوحدة يف القران المريا ،والغرض من ذلك بعضتها ببعآ بغرض ا هار التناقآ يف اآلية الوحدة يف القران المريا ،والغرض من ذلك  بع

ه ا القررن المريا ه ا القررن المريا   ذلك يؤدي اىل التقليل من قيمة االعتقاد يف إعجازذلك يؤدي اىل التقليل من قيمة االعتقاد يف إعجاز  من وجهة نظرها أنمن وجهة نظرها أن

سلمنيعند املستتلمني سة أن القران ال يممن أن يقع  يه التناقآ واالختالف ونيستت هؤالء البالستتة أن القران ال يممن أن يقع  يه التناقآ واالختالف   ،،عند امل يس هؤالء البال ون

  َوَلوْ َوَلوْ ﴿﴿  لنه من عند اهلل تعاىل، واهلل منزه عن كل ما يف البرش من تناقآ ل لك جاء قوله تعاىللنه من عند اهلل تعاىل، واهلل منزه عن كل ما يف البرش من تناقآ ل لك جاء قوله تعاىل

وا  اهللَِّاهللَِّ  رْيِ رْيِ غَ غَ   ِعنْدِ ِعنْدِ   ِمنْ ِمنْ   َكانَ َكانَ  واَلَوَجد   ..[[8181: : النساءالنساء]]  ﴾﴾َكثرًِياَكثرًِيا  اْختاَِلً ااْختاَِلً ا   ِيهِ  ِيهِ   َلَوَجد 

سبحانه ال زمن أكد اإلمام الشتتتعراوي يف معرض رده أن اإلنستتتان يعيش يف زمن واهلل ستتتبحانه ال زمن  سان يعيش يف زمن واهلل  شعراوي يف معرض رده أن اإلن أكد اإلمام ال

قه  إذا قال )أتى   هو يف علا اهلل حدث وأنتهى وحتقق،  قه  إذا قال )أتى   هو يف علا اهلل حدث وأنتهى وحتقق، عنده إنه منزه عن الزمن لنه خال عنده إنه منزه عن الزمن لنه خال

 واملؤمن يعتقد ذلك متاما.واملؤمن يعتقد ذلك متاما.

، استدل قا بمثال من القررن يبني  يه مجيع جوانب املوضوع، ، استدل قا بمثال من القررن يبني  يه مجيع جوانب املوضوع، رده عىل الشبهة مبارشةرده عىل الشبهة مبارشة  بعدبعد

 . . ن ذلك أدعى إىل  ها ضحالة الشبهةن ذلك أدعى إىل  ها ضحالة الشبهةحتى يفها القارف أساس املوضوع،  يموحتى يفها القارف أساس املوضوع،  يمو
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 املبحث الثالث

 بوات ومنهج الشيخ يف الرد عليهاشبهات املسترشقني يف باب الن

ضل لنبوةلنبوةاا ضل  شاء هيبها اهلل ملن هيبها اهلل ملن  ربانية،ربانية، وهبةوهبةإقي إقي    شاءي من  من   يريدهيريده منمن واتص قا واتص قا    عباده،عباده، منمن ي

سلا عقيدةعقيدة منمن جزءجزء ب لكب لك وهيوهي خلقه،خلقه، سلاامل  وهيوهي   الال كيفكيف اجلزم واليقني ،اجلزم واليقني ،    يها يها بب بب  التيالتي امل

 .الستةالستة اإليامناإليامن أحد أركانأحد أركان

ساحمل النبوات ووا يبني عنايته الفاحمقة ما هو اهتا الشتتتعراوي اهتامما بليغا بمستتتاحمل النبوات ووا يبني عنايته الفاحمقة ما هو ومن هنا ومن هنا    شعراوي اهتامما بليغا بم اهتا ال

إدراكه إدراكه   عرضه ملساحمل هامة متعلقة بالنبوات يف تفسريه ، ووا يميز مقاالته يف ه ا املبحث هو عرضه ملساحمل هامة متعلقة بالنبوات يف تفسريه ، ووا يميز مقاالته يف ه ا املبحث هو 

شبهاهتا التي مبمرًا خلطر  املستتتترشتتتقني وخطر شتتتبهاهتا التي  رشقني وخطر  ست ضد نبي ا ًا ضتتتد اإلستتتالم وضتتتد نبي جزجز  قوهاقوهاللي  ي  مبمرًا خلطر  امل سالم و ضد اإل ا ًا 

سالماإلستتالم شف زيفهاأدرك أهدا ها ودوا عها  ،  عمل عىل دحضتتها وكشتتف زيفها، كام ، كام اإل ضها وك صور وإبراز صتتور   أدرك أهدا ها ودوا عها  ،  عمل عىل دح وإبراز 

، وبيان ممانة النبي صىل اهلل عليه وسلا ال ي أرسل رمحة للعاملني . ، وبيان ممانة النبي صىل اهلل عليه وسلا ال ي أرسل رمحة للعاملني . اإلسالم واضحة ناصعةاإلسالم واضحة ناصعة

سه عىل ثغر من ثغ قام بالرد عىل شتتتبهات املستتتترشتتتقني ونا ح عن اإلستتتالم معتِبًا نفستتته عىل ثغر من ثغ سالم معتِبًا نف رشقني ونا ح عن اإل ست شبهات امل وره وره  قام بالرد عىل 

 ..حيرص عىل أن ال يؤتى من قبلهحيرص عىل أن ال يؤتى من قبله

نامذج من شبهات املسترشقني  حول النبوة والوحي مع نامذج من شبهات املسترشقني  حول النبوة والوحي مع عرض عرض يف ه ا املبحث يف ه ا املبحث وسنحاول وسنحاول 

 : : لشعراوي  يف رده عىل تلك الشبهاتلشعراوي  يف رده عىل تلك الشبهاتبيان مالمح منهج ابيان مالمح منهج ا

 ..  بالوحيبالوحي  ككالتشكيالتشكي: : أوالأوال

سريه  تمن خترصتتات املستتترشتتقني التي رد عليها الشتتيخ الشتتعراوي  يف تفستتريه  ت   شعراوي  يف تف شيخ ال رشقني التي رد عليها ال ست صات امل سفستتمن ختر  بعآ  بعآ ريريف

وٍل َوالَ َنبِيج إاِلَّ إَِذا متنى﴾ قول اهلل تبارك وتعاىل: قول اهلل تبارك وتعاىل: للاملسترشقني املسترشقني  س  وٍل َوالَ َنبِيج إاِلَّ إَِذا متنى﴾ ﴿َوَمه َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ س  ﴿َوَمه َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ

ْمنِيَّتِِه﴾)أي قرأ  : ﴿َألْ )أي قرأ  : ﴿َألْ  ْمنِيَّتِِه﴾َقى الشيطان يف أ  و بعا الشيطان لن يلقي و بعا الشيطان لن يلقي   ..[ )أي يف قراءته [ )أي يف قراءته 1111احلج: احلج:   َقى الشيطان يف أ 

قوله سبحانه: ﴿َأَ َرَأْيت ا  الالت والعزى َوَمنَاَة قوله سبحانه: ﴿َأَ َرَأْيت ا  الالت والعزى َوَمنَاَة   اقرأاقرأوكفرا. . وكفرا. .   وا  اءوا  اءيف قراءة الرسول إال ك با يف قراءة الرسول إال ك با 

ا  ال كر َوَله  الن ا  ال كر َوَله  النالثالثة الخرى َأَلم  [ قال أعداء [ قال أعداء 1111  --  5959النجا: النجا:   ثى تِْلَك إِذًا ِقْسَمة  ضيزى﴾ثى تِْلَك إِذًا ِقْسَمة  ضيزى﴾الثالثة الخرى َأَلم 

سامء الغرانيق سامء الغرانيقاإلسالم مادام قد ذكر يف القررن أ   وقدوقد  وهي الصنام التي كان يعبدها المفاروهي الصنام التي كان يعبدها المفار  ::اإلسالم مادام قد ذكر يف القررن أ

غرانيق زعام منها أن الصنام ترتفع إىل اهلل كالطري البيآ،  تشفع عنده غرانيق زعام منها أن الصنام ترتفع إىل اهلل كالطري البيآ،  تشفع عنده اسا الاسا ال  وا عليهاوا عليهاأ لقأ لق

هيا بد هيالعتا بد عا شنقيطي، ) متد الشتتتنقيطي،   ..ل مد ال ناة اومنهتا الالت والعزى ومنتاة ا   . .188188م، ج/م، ج/59915991)  ها الالت والعزى وم ثة ومن ثة لثتال ثال ل

صنام ترجتى يف اآلخرة. . إذن  شتتفاعة ه ه الصتتنام ترجتى يف اآلخرة. الخرىالخرى شفاعة ه ه ال شعراويالشتتعراوي) مد متويل ) مد متويل . إذن   ، ، مم59915991، ، ال

55//  951951. .  
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دين دين وه ا كالم ال ينسجا مع منطق الوه ا كالم ال ينسجا مع منطق ال  "": : لشعراوي يف ادعاحمها  ه ا  بقوله لشعراوي يف ادعاحمها  ه ا  بقوله وقد ناقشها اوقد ناقشها ا

رشقون من ذلك بأن الدين  عال يدعو لعبادة اهلل وخرج املستتتترشتتتقون من ذلك بأن الدين  عال يدعو لعبادة اهلل   ،،كله يدعو لعبادة اهلل وحدهكله يدعو لعبادة اهلل وحده ست وخرج امل

شيطان قد ألقى وحده. . إذن  يمون الشتيطان قد ألقى  سول اهلليف أمنيته  يام يقوله رستول اهللوحده. . إذن  يمون ال سبحانه . ثا أحما اهلل ستبحانه يف أمنيته  يام يقوله ر . ثا أحما اهلل 

ْلَطانٍ إِ إِ ﴿﴿رياته  قال تعاىل: رياته  قال تعاىل:  ه َأنَزَل اهلل ِمَا ِمن ستت  ا مَّ ك  وَهه َأنت ْا َورَبهؤ  ْيت م  مَّ َمهء  ستتَ ْلَطانٍ ْن ِهَي إاِلَّ َأستتْ س  ه َأنَزَل اهلل ِمَا ِمن  ا مَّ ك  وَهه َأنت ْا َورَبهؤ  ْيت م  َسمَّ ْسَمهء     ﴾﴾ْن ِهَي إاِلَّ َأ

شيطان بعآ [ ها يريدون ب لك أن يشتتتمموا. . يف أنه من املممن أن يلقي الشتتتيطان بعآ 1919]النجا: ]النجا:  شمموا. . يف أنه من املممن أن يلقي ال [ ها يريدون ب لك أن ي

َسلَّا. . ولمن اهلل سبحانه ي َسلَّا. . ولمن اهلل سبحانه يأ ماره يف قول رسول اهلل َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو نسخ ما يلقي الشيطان نسخ ما يلقي الشيطان أ ماره يف قول رسول اهلل َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو

شيطانمل ي ك وحيه لعبث الشتتتيطان  إن اهلل جل جاللهإن اهلل جل جالله  وحيما رياته.وحيما رياته. شعراويالشتتتعراوي) مد متويل ) مد متويل   ""مل ي ك وحيه لعبث ال ، ، ال

  . .951951  //55، ، مم59915991

َنا ِمن ﴿﴿وقال يف معرض رده عليها : نقول لو أنك تنبهت إىل قول اهلل تعاىل:وقال يف معرض رده عليها : نقول لو أنك تنبهت إىل قول اهلل تعاىل: ْل َنا ِمن َوَمه َأْرستتتَ ْل سَ َوَمه َأْر

وٍل َوالَ َنبِيج إاِلَّ إَِذا متنى س  وٍل َوالَ َنبِيج إاِلَّ إَِذا متنىَقْبلَِك ِمن رَّ س  لو قلنا متنى بمعنى قرأ، ثا أن اهلل ينسخ لو قلنا متنى بمعنى قرأ، ثا أن اهلل ينسخ [ [ 1111]احلج: ]احلج:   ﴾﴾َقْبلَِك ِمن رَّ

سوله اطئ. . وب لك ما يلقي الشتتتيطان ثا حيما اهلل رياته. . إذن هو ستتتبحانه لن ي ك رستتتوله اطئ. . وب لك  سبحانه لن ي ك ر شيطان ثا حيما اهلل رياته. . إذن هو  ما يلقي ال

سول  ما. . ضتتتمنا أن كل ما ينتهي إليه الرستتتول صتتتوا . . وأن كل ما وصتتتلنا عن الرستتتول  ما. .  صلنا عن الر صوا . . وأن كل ما و سول  ضمنا أن كل ما ينتهي إليه الر

شيطان يف نطم ن إىل أنه ليس هناك يشء يممن أن يلقيه الشتتتيطان يف سلنا دون أن  متني الرستتتول ويستتتلنا دون أن  نطم ن إىل أنه ليس هناك يشء يممن أن يلقيه ال سول وي  متني الر

شيطان ينستتخ.  إذا قلنا: إن اهلل ينستتخ ما يلقي الشتتيطان  ام ال ي جعلما تعر ون ما ألقاه الشتتيطان  شيطان  ام ال ي جعلما تعر ون ما ألقاه ال سخ ما يلقي ال سخ.  إذا قلنا: إن اهلل ين ين

لَّا مل يقل لما إال املحما. . ثا من هو الرستتول؟ َبرشتتَ   ىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوستتَ رَش  مادام رستتول اهلل صتتَ سول؟ َب َسلَّا مل يقل لما إال املحما. . ثا من هو الر َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو سول اهلل  مادام ر

سامء وأمر بتبليغه. . أ وِحَي إليه بمنهج من الستتامء وأمر بتبليغه. .  رش أوحي إليه بمنهج. ومل ومن هو النبي؟ . . برشتت أوحي إليه بمنهج. ومل أ وِحَي إليه بمنهج من ال ومن هو النبي؟ . . ب

سلوكية.  سلوكية. يؤمر بتبليغه. . ومادام مل يؤمر بتبليغه يمون خاصا م ا النبي. . ويمون النبي قدوة  يؤمر بتبليغه. . ومادام مل يؤمر بتبليغه يمون خاصا م ا النبي. . ويمون النبي قدوة 

يأت بجديد. اآلية المريمة جاءت بملمتي  له  هو مل  ل ي قب يأت بجديد. اآلية المريمة جاءت بملمتي . لنه يطبق منهج الرستتتول ا له  هو مل  ل ي قب سول ا . لنه يطبق منهج الر

ستقيرستتول أو نبي. . إذا كان معنى أمنية الشتتيطان مستتتقي شيطان م سول أو نبي. . إذا كان معنى أمنية ال ستقيا ام بالنستتبة للرستتول  هو غري مستتتقيا ر سول  هو غري م سبة للر ام بالن

شي ًا، ومادام النبي ذكر يف اآلية المريمة  البد أن يمون بالنستتتبة للنبي. . لن النبي ال يقرأ شتتتي ًا، ومادام النبي ذكر يف اآلية المريمة  البد أن يمون  سبة للنبي. . لن النبي ال يقرأ  بالن

سيقرأ للتمني معنى رخر غري القراءة. . لن النبي مل يأت بمالم يقرؤه عىل الناس. .  مأنه ستتتيقرأ  للتمني معنى رخر غري القراءة. . لن النبي مل يأت بمالم يقرؤه عىل الناس. .  مأنه 

شيطان أي قراءته. إن كالما  مام ليس  يه أمنية الشتتتيطان أي قراءته. إن  شيطان. . التمني ال يأا بمعنى قراءة الشتتتيطان. . كالما  مام ليس  يه أمنية ال التمني ال يأا بمعنى قراءة ال

سوة وأمنية الرستتتول والنبي أن ينجحا يف مهمتهام. .  الرستتتول كمبلا ملنهج اهلل، النبي كأستتتوة  سول كمبلا ملنهج اهلل، النبي كأ سول والنبي أن ينجحا يف مهمتهام. .  الر وأمنية الر

سلوكية. . املعنى هنا اتلف. . الرسول أمنيته أن يبلا منهج اهلل. . والشيطان حياول أن ينزع سلوكية. . املعنى هنا اتلف. . الرسول أمنيته أن يبلا منهج اهلل. . والشيطان حياول أن ينزع 

ساملنهج من قلو  الناس. . ه ا هو املعنى. . واهلل ستتت ياته ينرصتتت املنهج من قلو  الناس. . ه ا هو املعنى. . واهلل  رص بحانه وتعاىل حني حيما ر ياته ين بحانه وتعاىل حني حيما ر
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سود منهج اهلل يف الرض وتنتظا حركة الناس. اإليامن ليستتتود منهج اهلل يف الرض وتنتظا حركة الناس.  يف يف   ىىمتنمتنوكلمة وكلمة   ،،. ه ا هو املعنى. ه ا هو املعنى..اإليامن لي

شيطان ه ه اآلية المريمة بمعنى أن الرستتول أو النبي حيب أن يستتود منهجه الرض. . والشتتيطان  سود منهجه الرض. . وال سول أو النبي حيب أن ي ه ه اآلية المريمة بمعنى أن الر

رص احلق. وببيلقي العراقيل واهلل حيما رياته وينرصتتت احلق. وبب . وم ا . وم ا   ..أن نفها اآلية عىل ه ا املعنى.أن نفها اآلية عىل ه ا املعنى.  يلقي العراقيل واهلل حيما رياته وين

لَّا حينام كان يقرأ ما  ىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوستتَ َسلَّا حينام كان يقرأ ما ينتفي متاما ما يدعيه املستتترشتتقون من أن رستتول اهلل صتتَ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو سول اهلل  رشقون من أن ر ست ينتفي متاما ما يدعيه امل

. ) مد متويل . ) مد متويل ستحيلستحيلوه ا يوه ا ين يتدخل ويضع كالما يف الوحي ن يتدخل ويضع كالما يف الوحي يوحى إليه يستطيع الشيطان أيوحى إليه يستطيع الشيطان أ
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 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   ::  املناقشةاملناقشة

سة الغرانيق،قد أثبت الكثرية من علامء احلديث والتفستتري يف القديا واحلديث  ستتاد قستتة الغرانيق، ساد ق سري يف القديا واحلديث     قد أثبت الكثرية من علامء احلديث والتف

: قد ذكر كثري من املفتين هاهنا قسة الغرانيق ، وما كان : قد ذكر كثري من املفتين هاهنا قسة الغرانيق ، وما كان   --رمحه اهلل رمحه اهلل   --يقول االمام ابن كثري يقول االمام ابن كثري 

رشكي قمن رجوع كثري من املهاجرة إىل أرض احلبشتتتتة  نا منها أن مرشتتتكي ق شة  نا منها أن م سلموا، ريش قد أستتتلموا، من رجوع كثري من املهاجرة إىل أرض احلب ريش قد أ

لة سلةولمنها من  ر  كلها مرستتت ندة من وجه صتتتحيح.ولمنها من  ر  كلها مر صحيح.، ومل أرها مستتت سندة من وجه  ، ، 59595959ابن كثري، ابن كثري، ))  ، ومل أرها م

: ومل يسح يشء من ه ا، وال ثبت بوجه : ومل يسح يشء من ه ا، وال ثبت بوجه ل الشوكاين بعد سياقه ق ه القسةل الشوكاين بعد سياقه ق ه القسةوقاوقا   . .981981//11جج

سبحانه، قال اهلل: من الوجوه، ومع عدم صتتتحته بل بطالنه  قد د عه املحققون بمتا  اهلل ستتتبحانه، قال اهلل:  صحته بل بطالنه  قد د عه املحققون بمتا  اهلل  من الوجوه، ومع عدم 

يِل ﴿﴿ َقاِو َنا َبْعَآ اْلَ َل َعَلْي يِل َوَلْو َتَقوَّ َقاِو َنا َبْعَآ اْلَ َل َعَلْي ِباْلَيِمنيِ َلَ َلَ   تتتتتتتتَوَلْو َتَقوَّ ْنه   َنا ِم ِباْلَيِمنيِ َخْ  ْنه   َنا ِم اَّ   تتتتتتتت  َخْ  اَّ ث  ْنه  اْلَوتنِيَ ث  َنا ِم ْنه  اْلَوتنِيَ  َلَقَطْع َنا ِم   ﴾﴾ َلَقَطْع

َوَلْواَل َأْن َثبَّْتنَاَك َلَقْد َوَلْواَل َأْن َثبَّْتنَاَك َلَقْد   ﴿﴿وقوله: وقوله:   [،[،99النجا:النجا:  ﴾﴾َوَما َينْطِق  َعِن اْقََوىَوَما َينْطِق  َعِن اْقََوى﴿﴿وقوله: وقوله:   [،[،9191تت9999احلاقة:احلاقة:

شَ ِكْدَت َتْرَكن  إَِلْيِهْا شتتتَ  ً ا َقلِياًل ِكْدَت َتْرَكن  إَِلْيِهْا  ً ا َقلِياًل ْي ضال عن الركون. نفى املقاربة للركون  ضتتتال عن الركون.  [،[،1919االرساء:االرساء:  ﴾﴾ْي    نفى املقاربة للركون  

شوكاين،  شوكاين، ) مد بن عيل ال صىل    . .191191//99جج، ، 59595959) مد بن عيل ال سول اهلل  سبت زورًا إىل قراءة ر صىل وأها ن سول اهلل  سبت زورًا إىل قراءة ر وأها ن

اهلل عليه وسلا وأن الشيطان هو ال ي أوحى إىل أولياحمه من املرشكني بأن النبي عليه السالة اهلل عليه وسلا وأن الشيطان هو ال ي أوحى إىل أولياحمه من املرشكني بأن النبي عليه السالة 

 خري يف قراءته.  خري يف قراءته.  والسالم قد ذكر أصنامها بوالسالم قد ذكر أصنامها ب

رشقني وأمثاقا  انه ال يملك دلياًل يقوي احتجاجه عىل ذلك من احتج بثبوهتا من املستتترشتتقني وأمثاقا  انه ال يملك دلياًل يقوي احتجاجه عىل ذلك  ست من احتج بثبوهتا من امل

سص يف ه ا جة لها أهل التخستتتص يف ه ا ؛لن العلامء ال ين تتبعوا الرواية مل ي كوا له جماال وها ح؛لن العلامء ال ين تتبعوا الرواية مل ي كوا له جماال وها ح جة لها أهل التخ

 ..الفنالفن

أكد اإلمام الشعراوي يف معرض رده عىل املسترشقني إن الشيطان كان يلقي بالوساوس أكد اإلمام الشعراوي يف معرض رده عىل املسترشقني إن الشيطان كان يلقي بالوساوس 

سلا ،ومن ه ه يف أستتامع الناس لمي يستتدها عن حتقيق أمنية رستتول اهلل صتتىل اهلل عليه وستتلا ،ومن ه ه  صىل اهلل عليه و سول اهلل  سدها عن حتقيق أمنية ر سامع الناس لمي ي يف أ
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سول اهلل بأنه ذكر رقتها بخري. وهو الوستتاوس تلك القستتة التي أشتتاعها املرشتتكون عىل رستتول اهلل بأنه ذكر رقتها بخري. وهو  رشكون عىل ر شاعها امل سة التي أ ساوس تلك الق الو

 والسالم . والسالم . عليه السالة عليه السالة --براءبراء  --منهامنها

سا ية من  سول اهلل لعقيدته ال رشقني يف اقتباس ر ست سا ية من إن دليل امل سول اهلل لعقيدته ال رشقني يف اقتباس ر ست رشكني  عقاحمدعقاحمدإن دليل امل رشكنيامل والزعا والزعا   امل

سرية بأنه متأثر ببي ته استتتنادا إىل قستتة الغرانيق يم به واقع الدليل وريات المتا  احلميا وستترية  سة الغرانيق يم به واقع الدليل وريات المتا  احلميا و ستنادا إىل ق بأنه متأثر ببي ته ا

 سيد املرسلني عليه السالة والسالم يف نب  الرشك و اربته بمل صوره.سيد املرسلني عليه السالة والسالم يف نب  الرشك و اربته بمل صوره.

 ..املسترشقني حول زواج النبي صىل اهلل عليه وسلم املسترشقني حول زواج النبي صىل اهلل عليه وسلم   مطاعنمطاعنثانيا : ثانيا : 

سي وا      رشقون ال ين يريدون أن ي ست شماالت التي أثارها امل شعراوي:  ومن اإل سي وا يقول ال رشقون ال ين يريدون أن ي ست شماالت التي أثارها امل شعراوي:  ومن اإل يقول ال

لَّا  قالوا: إن الزواج كان مطلقًا عند العر ، ثا حدد اهلل  ىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوستتَ لَّا  قالوا: إن الزواج كان مطلقًا عند العر ، ثا حدد اهلل إىل رستتول اهلل صتتَ سَ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو سول اهلل  إىل ر

اَلم ال ين كانوا قد سبحانه وتعاىل عدد الزوجات بأربعستتتبحانه وتعاىل عدد الزوجات بأربع اَلة َوالستتتَّ اَلم ال ين كانوا قد ، وأمر النبي َعَلْيِه الستتتَّ سَّ اَلة َوال سَّ ، وأمر النبي َعَلْيِه ال

ضاف تزوجوا بأكثر من أربع زوجات أن يمستتتك الواحد منها أربعًا ويفار  الباقيات، وأضتتتاف  سك الواحد منها أربعًا ويفار  الباقيات، وأ تزوجوا بأكثر من أربع زوجات أن يم

سه، املستترشتقون تستاؤالً: إذا كان الرستول قد رشع للناس،  لامذا مل يطبق ه ا المر عىل نفسته،  سول قد رشع للناس،  لامذا مل يطبق ه ا المر عىل نف ساؤالً: إذا كان الر رشقون ت ست امل

  . .11811181  //88،،مم59915991، ، الشعراويالشعراوي) مد متويل ) مد متويل   وملاذا اخت  تسع زوجات؟وملاذا اخت  تسع زوجات؟

شعراوي : وللرد عىل ه ا الزعا قال الشتتتعراوي :  سفة، ونقول: إننا إذا قمنا بعملية حستتتابية منستتتفة، وللرد عىل ه ا الزعا قال ال سابية من ونقول: إننا إذا قمنا بعملية ح

لوجدنا أنه ليست توسعة لرسول اهلل َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّا وإنام هي تضييق عليه،  أنت حني لوجدنا أنه ليست توسعة لرسول اهلل َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّا وإنام هي تضييق عليه،  أنت حني 

ىلَّ اهللَّ  َصىلَّ اهللَّ تأخ ها من ناحية العدد  قا تقول: إن رستتول اهلل صتتَ سول اهلل  لَّا أخ  تستتع زوجات تأخ ها من ناحية العدد  قا تقول: إن ر سع زوجات  َعَلْيِه َوستتَ َسلَّا أخ  ت  َعَلْيِه َو

    وأمته أخ ت أربعًا، ولمنك مل تالحظ مع العدد املعدود، أي أنه إذا ماتت زوجاتك الربعوأمته أخ ت أربعًا، ولمنك مل تالحظ مع العدد املعدود، أي أنه إذا ماتت زوجاتك الربع

سلا كمستتتلا   --أحلت لك أربع أخريات، وإن ماتت واحدة أحلت لك أخرى، إذن  أنت أحلت لك أربع أخريات، وإن ماتت واحدة أحلت لك أخرى، إذن  أنت    --كم

جة أو لك زو ت  لَّ حدة أو اثنتني ح ْقَت وا يث إذا  لَّ عدود، بح عدد ال م ندك  جة أوع لك زو ت  لَّ حدة أو اثنتني ح ْقَت وا يث إذا  لَّ عدود، بح عدد ال م ندك  تان   ع تان زوج زوج

َسلَّا  َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو سول اهلل  رٌّ  يه. أما ر قيَّد بالعدد، ولمن املعدود أنت ح  َسلَّا أخريان،  أنت م  َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو سول اهلل  رٌّ  يه. أما ر قيَّد بالعدد، ولمن املعدود أنت ح  أخريان،  أنت م 

َل ِمِنَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو ﴿﴿ قد نزلت ه ه اآلية المريمة:  قد نزلت ه ه اآلية المريمة:  َل ِمِنَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو الَّ حَيِل  َلَك النستتتهء ِمن َبْعد  َوالَ َأن َتَبدَّ سهء ِمن َبْعد  َوالَ َأن َتَبدَّ الَّ حَيِل  َلَك الن

نَّ ...  ن ه  ستتْ نَّ ... َأْعَجَبَك ح  ْسن ه  يَّق عىل رستتول اهلل     [ .[ .1111]الحزا : ]الحزا :   ﴾﴾َأْعَجَبَك ح  سول اهلل وهم ا نجد أن الترشتتيع ضتتَ َضيَّق عىل ر رشيع  وهم ا نجد أن الت

اَلم يف العدد للترشيع،  قد  اَلة َوالسَّ اَلم يف العدد للترشيع،  قد َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّا يف املعدود. وكان استثناؤه َعَلْيِه السَّ اَلة َوالسَّ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّا يف املعدود. وكان استثناؤه َعَلْيِه السَّ

لَّا  ىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوستتَ لَّا كان الرستتول صتتَ سَ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو سول  شاؤها اهلل. يتزوج بإرادة الترشتتيع التي يشتتاؤها اهلل.   كان الر رشيع التي ي  مد متويل  مد متويل ))يتزوج بإرادة الت
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املسترشقون املتعسبون بام سبق ذكره من ا  اءات يف مباحث النبوة ، بل  فقوا املسترشقون املتعسبون بام سبق ذكره من ا  اءات يف مباحث النبوة ، بل  فقوا   مل يمتفمل يمتف

شبهة  سالة عىل اعتبار أن كل  صاحب الر شخص  شبهات عىل  شبهة بالتحامل والتطاول وايراد ال سالة عىل اعتبار أن كل  صاحب الر شخص  شبهات عىل  بالتحامل والتطاول وايراد ال

عليه السالة والسالم هي شبهة عىل رسالته ونبوته، كام إن اثارهتا عليه السالة والسالم هي شبهة عىل رسالته ونبوته، كام إن اثارهتا   ترد عىل شخص الرسولترد عىل شخص الرسول

صة والناس جزء من خمطا كبري هيدف إىل عزل اإلستتالم ورستتوله عن حياة املستتلمني بخاصتتة والناس  سلمني بخا سوله عن حياة امل سالم ور جزء من خمطا كبري هيدف إىل عزل اإل

 ..  ؛ ليحل بدالً عن ذلك دين الغر  وإباحيته؛ ليحل بدالً عن ذلك دين الغر  وإباحيتهبعامةبعامة

رشيع التي رشيع التي أكد الشعراوي يف معرض رده عىل املسترشقني أن  عله يف التعدد كان بإرادة التأكد الشعراوي يف معرض رده عىل املسترشقني أن  عله يف التعدد كان بإرادة الت

رشعه هو رشع النبياء من قبله، أرادها اهلل تعاىل،  لا يمن بدعًا ال يف رشعه وال بني قومه  رشتتتعه هو رشع النبياء من قبله،  أرادها اهلل تعاىل،  لا يمن بدعًا ال يف رشعه وال بني قومه  

سالم  قد جاءها وها والنبياء قبله كانوا يتزوجون ويعددون أما قومه عليه الستتتالة والستتتالم  قد جاءها وها  سالة وال والنبياء قبله كانوا يتزوجون ويعددون أما قومه عليه ال

 يعددون، وعىل ذلك  ال غرابة يف تعدده لزواجه عليه السالة والسالم .يعددون، وعىل ذلك  ال غرابة يف تعدده لزواجه عليه السالة والسالم .

شعراوي شعراويأكد ال سالم لومل يمن أمينا وكان   أكد ال سالة وال ضا أن النبي عليه ال سالم لومل يمن أمينا وكان يف معرض رده أي سالة وال ضا أن النبي عليه ال يف معرض رده أي

سوة صتاحب شتهوة ما ضتيق عىل نفسته وال وقف عند من معه من النستوة  سه وال وقف عند من معه من الن ضيق عىل نف شهوة ما  ، وال بلا أمته ب لك، ، وال بلا أمته ب لك، صاحب 

سًا ويبقي أربعًا ،أما هو عليه لمنه بلا واستتتتجا  أتباعه،  مان ال ي عنده تستتتع يطلق يستتتًا ويبقي أربعًا ،أما هو عليه  سع يطلق ي ستجا  أتباعه،  مان ال ي عنده ت لمنه بلا وا

ستطيع أن يطل سالم  ال ي سالة وال ستطيع أن يطلال سالم  ال ي سالة وال سا ما ال سع  لو لق ي سا ما ق واحدة ، لنه كان عنده رن اك ت سع  لو لق ي ق واحدة ، لنه كان عنده رن اك ت

سلا أمه  سالم أن يتزوج امل سح يف رشيعة اال سلا أمه تزوجن أحدًا بعده لهن أمهات املؤمنني وال ي سالم أن يتزوج امل سح يف رشيعة اال تزوجن أحدًا بعده لهن أمهات املؤمنني وال ي

  . .5599955999  //5959،،مم59915991، ، الشعراويالشعراوي) مد متويل ) مد متويل   ..ق ا أبقى عليهن الرسول ومل يطلقهنق ا أبقى عليهن الرسول ومل يطلقهن

 ..مطاعن املسترشقني يف شخص النبي صىل اهلل عليه وسلم مطاعن املسترشقني يف شخص النبي صىل اهلل عليه وسلم ثالثا : ثالثا : 

ىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه    َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه قال الشتتتعراوي : وقد وقف املستتتترشتتتقون عند قوله تعاىل يف َحقِّ النبي صتتتَ رشقون عند قوله تعاىل يف َحقِّ النبي  ست شعراوي : وقد وقف امل قال ال

لَّا: ﴿َوَما َينطِق  َعِن اقوى﴾ ]النجا:  لَّا: ﴿َوَما َينطِق  َعِن اقوى﴾ ]النجا: َوستتتَ سَ سوله مل ينطق يقولون: كيف حيما اهلل بأن رستتتوله مل ينطق   [ [ 99َو يقولون: كيف حيما اهلل بأن ر

ل له بعآ  ل له بعآ عن اقوى، وقد عدَّ م  َمه َأَحلَّ اهلل عن اقوى، وقد عدَّ رِّ َ م  َمه َأَحلَّ اهلل ما نطق به، مثل قوله تعاىل: ﴿ياأهيا النبي مِلَ حت  رِّ َ ما نطق به، مثل قوله تعاىل: ﴿ياأهيا النبي مِلَ حت 

َلَك﴾ ]التوبة: 55َلَك﴾ ]التحريا: َلَك﴾ ]التحريا:   َ نَت َق ْا حتى َيَتَبنيَّ نَك مِلَ َأِذ َفا اهلل َع عاىل: ﴿َع َلَك﴾ ]التوبة: [ . وقال ت  َ نَت َق ْا حتى َيَتَبنيَّ نَك مِلَ َأِذ َفا اهلل َع عاىل: ﴿َع [ . وقال ت

 ..  5191551915  //5151،،مم59915991، ، الشعراويالشعراوي) مد متويل ) مد متويل   [[9999

د مفهوم اقوى أوالً: أنت مدرك أن قال الشعراوي يف معرض الرد عليها : قال الشعراوي يف معرض الرد عليها :  د مفهوم اقوى أوالً: أنت مدرك أن ال ب دَّ أن ن حدِّ ال ب دَّ أن ن حدِّ

ىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه  َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه لديه قضتتتيتني: احلق واضتتتح يف إحدامها، إال أن هواه يميل إىل غري احلق. إنه صتتتَ ضح يف إحدامها، إال أن هواه يميل إىل غري احلق. إنه  ضيتني: احلق وا لديه ق

ْ عىل 
لَّا نطق لنه مل تمن هناك قضتتية واقعة، وهو يعرف وجه احلق  يها،  هو إذن مل َيتتتِ ِتْ عىل َوستتَ ضية واقعة، وهو يعرف وجه احلق  يها،  هو إذن مل َي َسلَّا نطق لنه مل تمن هناك ق َو
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لَّا يف   ى إليه اجتهاده.ى إليه اجتهاده.اقوى، إنام عىل ما انتهاقوى، إنام عىل ما انته ىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوستتتَ لَّا يف أالَ ترى قوله تعاىل لرستتتوله صتتتَ سَ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو سوله  أالَ ترى قوله تعاىل لر

سألة تبنِّيه لزيد بن حارثة  سألة تبنِّيه لزيد بن حارثة م َسا  ِعنَد اهلل﴿﴿م َو َأْق َسا  ِعنَد اهللادعوها آلَبهحِمِهْا ه  َو َأْق [  معنى أن [  معنى أن 11]الحزا : ]الحزا : ﴾﴾ادعوها آلَبهحِمِهْا ه 

ْن جاحمرًا،  ام  عله ِقْسا، لمن  ِْعل اهلل أقسا ْن جاحمرًا،  ام  عله ِقْسا، لمن  ِْعل اهلل أقسانسبته لبيه أقسا أن رسول اهلل مل يم   منه.منه.  نسبته لبيه أقسا أن رسول اهلل مل يم 

ّطىء رسوله َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّا، وسّمى  ِْعله عدالً، وهو َعْدل  ّطىء رسوله َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّا، وسّمى  ِْعله عدالً، وهو َعْدل  احلق تبارك وتعاىل مل ا   احلق تبارك وتعاىل مل ا 

ك زيد برسول اهلل، وتفضيله له عىل أهله،  لا بد رسول اهلل  ك زيد برسول اهلل، وتفضيله له عىل أهله،  لا بد رسول اهلل برشى يناسب ما كان من متس  برشى يناسب ما كان من متس 

ضَل من أْن يتبنَّاه مما أًة له.أ ضتتتتَل من أْن يتبنَّاه مما أًة له. سبحانه: ثا يقول ستتتبحانه:   أ  ون  ﴿﴿ثا يقول  ون  َأَ َأنَت َتم  ]الفرقان: ]الفرقان:   ﴾﴾ َعَلْيِه َوكِيالً  َعَلْيِه َوكِيالً َأَ َأنَت َتم 

ضع رخر: 9999 سبحانه يف مو ضع رخر: [ وكياًل يتوىلَّ توجيهه، لي ك هواه ويتبع احلق، كام قال  سبحانه يف مو ْسَت ﴿﴿[ وكياًل يتوىلَّ توجيهه، لي ك هواه ويتبع احلق، كام قال  ْسَت لَّ لَّ

ْيطِرٍ  ستتتَ ْيطِرٍ َعَلْيِها بِم  سَ ية:   ﴾﴾َعَلْيِها بِم  غاشتتت ية: ]ال ش غا ْؤِمننِيَ ﴿﴿[ وقال: [ وقال: 1111]ال ون وْا م  ناس حتى َيم  ْمِره  ال نَت ت  َ َأ ْؤِمننِيَ َأ ون وْا م  ناس حتى َيم  ْمِره  ال نَت ت  َ َأ   ﴾﴾َأ

شورى: ]الشتتتورى:   ﴾﴾بالغبالغإِْن َعَلْيَك إاِلَّ الإِْن َعَلْيَك إاِلَّ ال﴿﴿[ وقال:[ وقال:9999]يونس: ]يونس:  جعله جعله   ىى[ . ال ي اتبع هواه حت[ . ال ي اتبع هواه حت9898]ال

يعدل عن هواه؛ لن الهواء خمتلفة،  البعآ يريد أْن يتمتع يعدل عن هواه؛ لن الهواء خمتلفة،  البعآ يريد أْن يتمتع   إقًا له ال يممن أْن حتمله عىل أنْ إقًا له ال يممن أْن حتمله عىل أنْ 

ه أن يفعل الناس  معه مثَل  ه أن يفعل الناس  معه مثَل بجهد غريه،  يضتتع يده يف جيو  اآلخرين ليتتتقها، لمن أيتتت  ت  تقها، لمن أي ضع يده يف جيو  اآلخرين لي بجهد غريه،  ي

صادَم هوى،  َأهي   ِْعله معها؟ إذن: هوى صتتتتادَم هوى،  َأهي   ام يغلب؟ يغلب َمْن حيما بال هوى، ال لك وال ام يغلب؟ يغلب َمْن حيما بال هوى، ال لك وال  ِْعله معها؟ إذن: هوى 

عاىل. عليتتك، وقضتتتيتتة احلق يف ذاهتتتا ال توجتتد إال من اهلل تعتتاىل.  جد إال من اهلل ت هتا ال تو ية احلق يف ذا ض يك، وق مد متويل ) متتد متويل عل شعراويالشتتتعراوي)  ، ، ال

 ..  5191951919  --5191151911//5151م،م،59915991

 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   ::  املناقشةاملناقشة

سألة التبني    ستدالل بم شعراوي مفهوم اقوى مبارشة ،  أعقبه باال سألة التبني بعد أن حدد اإلمام ال ستدالل بم شعراوي مفهوم اقوى مبارشة ،  أعقبه باال بعد أن حدد اإلمام ال

ضوع ، حتى يفها ليبني  يه مجيع جوانب املوضتتتوع ، حتى يفها  بعآ ما نطق به بعآ ما نطق به   معاتبة اهلل له يف معاتبة اهلل له يف أن  أن    القارفالقارفليبني  يه مجيع جوانب املو

،  يمون ذلك أدعى إىل ،  يمون ذلك أدعى إىل   وال يؤثر عىل شخسيتهوال يؤثر عىل شخسيتهال ادش يف عسمته , ال ادش يف عسمته , عليه السالة والسالم عليه السالة والسالم 

 .. ها مدى ضحالة ه ه الشبهة  ها مدى ضحالة ه ه الشبهة 

أن ما جاء به النبي صىل اهلل عليه أن ما جاء به النبي صىل اهلل عليه   يف معرض رده عىل ه ه  الشبهة ،يف معرض رده عىل ه ه  الشبهة ،أكد اإلمام الشعراوي أكد اإلمام الشعراوي 

سلا سلاو سه وهواه ، لنه حني  لب من   و صادرا عن نف سه وهواه ، لنه حني  لب من كان وحيا وتلقيا من اهلل تعاىل ،ومل يمن  صادرا عن نف كان وحيا وتلقيا من اهلل تعاىل ،ومل يمن 

شي ا منه ومل االفه. قال ى اهلل اليه ، ومل اف شتتتي ا منه ومل االفه. قال النبي أن يبدل يشء من القران ، أجا  بام أوحالنبي أن يبدل يشء من القران ، أجا  بام أوح ى اهلل اليه ، ومل اف 

ِ ينَ   َقاَل َقاَل ﴿﴿  تعاىل :تعاىل : ِ ينَ الَّ ونَ   اَل اَل   الَّ ونَ َيْرج  ْررنٍ   احْمِت احْمِت   لَِقاَءَنالَِقاَءَنا  َيْرج  ْررنٍ بِق  ْله    َأوْ َأوْ   َهَ اَهَ ا  َغرْيِ َغرْيِ   بِق  ْله  َبدِّ ْل   َبدِّ ْل ق  ون    َماَما  ق  ون  َيم  َله    َأنْ َأنْ   يِل يِل   َيم  َبدِّ َله  أ  َبدِّ   ِمنْ ِمنْ   أ 

 
ِ
 تِْلَقاء
ِ
بِع    إِنْ إِنْ   َنْفيِس َنْفيِس   تِْلَقاء بِع  َأتَّ    [[5151: : يونسيونس]]  ﴾﴾  إيَِلَّ إيَِلَّ   ي وَحىي وَحى  َماَما  إاِلَّ إاِلَّ   َأتَّ
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سول كام يرد عىل هؤالء املستتترشتتقني أن العتا  أو اللني ال ي جاء يف القران المريا للرستتول  رشقني أن العتا  أو اللني ال ي جاء يف القران المريا للر ست كام يرد عىل هؤالء امل

سلا كقوله تعاىل صتتتىل اهلل عليه وستتتلا كقوله تعاىل  م  َمه َأَحلَّ اهلل َلَك﴾ ]التحريا: صىل اهلل عليه و رِّ َ م  َمه َأَحلَّ اهلل َلَك﴾ ]التحريا: ﴿ياأهيا النبي مِلَ حت  رِّ َ [ . [ . 55﴿ياأهيا النبي مِلَ حت 

َلَك﴾ ]الت  َ نَت َق ْا حتى َيَتَبنيَّ َفا اهلل َعنَك مِلَ َأِذ َلَك﴾ ]التوقال تعاىل: ﴿َع  َ نَت َق ْا حتى َيَتَبنيَّ َفا اهلل َعنَك مِلَ َأِذ [  يدل عىل أن النبي [  يدل عىل أن النبي 9999وبة: وبة: وقال تعاىل: ﴿َع

سيا أو من صتىل اهلل عليه وستلا مبلا ، وأن ما أوحى به إليه ، كان أمرًا خارجيا ، ولو كان نفستيا أو من  سلا مبلا ، وأن ما أوحى به إليه ، كان أمرًا خارجيا ، ولو كان نف صىل اهلل عليه و

سنة الناسعنده صتتتىل اهلل عليه وستتتلا لمتمه . وما ذكر منه شتتتي ا يتىل عىل ألستتتنة الناس شي ا يتىل عىل أل سلا لمتمه . وما ذكر منه  صىل اهلل عليه و شدي رشتتتدي   د.د.. ). )عنده  ر

   181181صصت، ت،   ،،قحطان الدوريقحطان الدوري  ، د.، د.عليانعليان

قول مسحو  بالغباء واال  اء إذ ال توجد رية تؤيد وجود قول مسحو  بالغباء واال  اء إذ ال توجد رية تؤيد وجود وما ذكره املسترشقون هنا هو وما ذكره املسترشقون هنا هو 

 تناقآ بني النسوص المريمة.تناقآ بني النسوص المريمة.

 ..طاعن املسترشقني يف القرآن الكريم طاعن املسترشقني يف القرآن الكريم : م: مرابعارابعا

[ [ 5151﴿َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت ولمن اهلل رمى﴾ ]النفال: ﴿َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت ولمن اهلل رمى﴾ ]النفال: : : عند قوله تعاىل عند قوله تعاىل مو ن الشبهة : مو ن الشبهة :   

رشقونيقول املستتتترشتتتقون ست سو  إىل  اعل واحد ال ينفي مرة ويثبت مرة : إن احلدث الواحد املنستتتو  إىل  اعل واحد ال ينفي مرة ويثبت مرة يقول امل : إن احلدث الواحد املن

أخرى،  إن نفيته ال ثتبته، وإن أثبته ال تنفه، لمن القررن  يه ه ا، وهييء قا ذلك يف قول أخرى،  إن نفيته ال ثتبته، وإن أثبته ال تنفه، لمن القررن  يه ه ا، وهييء قا ذلك يف قول 

« «  الرميالرمي»»هو َنَفي هو َنَفي « « ما رميتما رميت»»[ .و [ .و 5151احلق:﴿َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت ولمن اهلل رمى﴾ ]النفال: احلق:﴿َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت ولمن اهلل رمى﴾ ]النفال: 

سول اهلل رستتول اهلل »»، والفاعل هو ، والفاعل هو « « رميترميت»»وجاء القررن بالفعل وهو وجاء القررن بالفعل وهو « « الرميالرمي»»َأْثبت َأْثبت « « إذ رميتإذ رميت»»، و ، و  ر

لَّا َ  ْيِه َوستتتَ ىلَّ اهللَّ  َعَل لَّا َ صتتتَ سَ ْيِه َو ىلَّ اهللَّ  َعَل ية واحدة؟« « صَ ية واحدة؟ ميف يثبت الفعل مرة وينفيه مرة يف ر ) مد متويل ) مد متويل   .. ميف يثبت الفعل مرة وينفيه مرة يف ر

 ..  19191919--19191919  //99م،م،59915991، ، الشعراويالشعراوي

شعراوي عليهرد اإلمام الشتتتعراوي عليه ية قلتا ه ا ونقول قا: لنما ليس عندكا ملمة ونقول قا: لنما ليس عندكا ملمة   : :   اارد اإلمام ال ية قلتا ه ا العرب العرب

المالم، أما من عنده ملمة العربية وهي أصيلة وسليقة و بيعة وسجية  يه،  قد سمع اآلية المالم، أما من عنده ملمة العربية وهي أصيلة وسليقة و بيعة وسجية  يه،  قد سمع اآلية 

 ومل يقل مثل ه ا المالم، وا يدل عىل أنه  ها مؤداها.ومل يقل مثل ه ا المالم، وا يدل عىل أنه  ها مؤداها.

ثا ملاذا نبتعد ونقول من أيام اجلاهلية، لنأخ  من حياتنا اليومية مثاًل، أنت إذا ما ج ت ثا ملاذا نبتعد ونقول من أيام اجلاهلية، لنأخ  من حياتنا اليومية مثاًل، أنت إذا ما ج ت 

ست اكر أو ذاكر لن االمتحان قد قر ، وأنا جالس معك لرى هل ستتت اكر أو   مثاًل لولدك وقلت له:مثاًل لولدك وقلت له: ذاكر لن االمتحان قد قر ، وأنا جالس معك لرى هل 

لب الورا  وهيز  تا  ويق لك يفتح الم عد ذ به وب به وبلس إىل ممت تا لد ك خ  الو يأ لب الورا  وهيز ال.   تا  ويق لك يفتح الم عد ذ به وب به وبلس إىل ممت تا لد ك خ  الو يأ ال.  

سؤالني  يام رأستتته. وبعد مدة تقول له: تعال انظر ماذا ذاكرت.  تمستتتك المتا  وتستتتأله ستتتؤالني  يام  سأله  سك المتا  وت سه. وبعد مدة تقول له: تعال انظر ماذا ذاكرت.  تم رأ

ما ذاك له: ذاكرت و يب،  تقول  ما ذاكذاكر. .  ال ب له: ذاكرت و يب،  تقول  مل اكرة، وال ذاكر. .  ال ب ية ا نك  علت شتتتمل مل اكرة، وال رت. أي أ ية ا شمل نك  علت  رت. أي أ

 حسيلة لك يف موضوع امل اكرة.حسيلة لك يف موضوع امل اكرة.
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بات للفعل، وقولك: « « ذاكرتذاكرت»»قولك: قولك:  بات للفعل، وقولك: هو إث هو نفي للفعل.  إذا جاء هو نفي للفعل.  إذا جاء « « وما ذاكرتوما ذاكرت»»هو إث

 عل من  اعل واحد مثبت مرة ومنفي مرة من كالم البليا.  اعلا أن جهة اإلثبات غري جهة  عل من  اعل واحد مثبت مرة ومنفي مرة من كالم البليا.  اعلا أن جهة اإلثبات غري جهة 

 النفي.النفي.

لَّا َ عندما جاء   وقوله احلق: ﴿َوَما َرَمْيَت إِذْ وقوله احلق: ﴿َوَما َرَمْيَت إِذْ  ىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوستتَ َسلَّا َ عندما جاء َرَمْيَت﴾  مأن رستتول اهلل صتتَ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو سول اهلل  َرَمْيَت﴾  مأن ر

 إىل املعركة أخ  حفنة من احلد، وجاء ورمي ما جيش العدو.إىل املعركة أخ  حفنة من احلد، وجاء ورمي ما جيش العدو.

لَّا ، لمن  ىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوستتتَ لَّا ، لمن إذن  العملية الشتتتملية قام ما النبي صتتتَ سَ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َو شملية قام ما النبي  سول لَِرستتتول أَ أَ إذن  العملية ال قدرة أن قدرة أن   اهللاهلللَِر

د إىل كل جيش العدو؟ي رستتل احلدتت إىل كل جيش العدو؟ سل احل ست يف  اقته،  قول احلق:﴿َوَما َرَمْيَت إِْذ إن ه ه ليستتت يف  اقته،  قول احلق:﴿َوَما َرَمْيَت إِْذ   يشيشي ر إن ه ه لي

سبحانه َرَمْيَت ولمن اهلل رمى﴾ . أنت أخ ت شتتملية الرمي، أما موضتتوعية الرمي  هي هلل ستتبحانه  ضوعية الرمي  هي هلل  شملية الرمي، أما مو َرَمْيَت ولمن اهلل رمى﴾ . أنت أخ ت 
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 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   ::املناقشةاملناقشة

ناقآ وال  نه ليس هناك ت هة ، أ ه ه الشتتتب كد اإلمام الشتتتعراوي يف معرض رده عىل  ناقآ وال أ نه ليس هناك ت هة ، أ شب ه ه ال شعراوي يف معرض رده عىل  كد اإلمام ال أ

رشاقي  ست سان العريب ل ا جاء العرض اال ضار  بل هناك عدم  ها أو عدم مترس عىل الل رشاقي ت ست سان العريب ل ا جاء العرض اال ضار  بل هناك عدم  ها أو عدم مترس عىل الل ت

 بغري سليقة العريب ذي امللمة ال ي يفها  السلو  ويفها مراميه.بغري سليقة العريب ذي امللمة ال ي يفها  السلو  ويفها مراميه.

شبهة عبارة عن ان ما ذكره املستتتترشتتتقون يف ه ه الشتتتبهة عبارة عن    رشقون يف ه ه ال ست صحاما أبا يل وا  اءات ، وأن أصتتتحاما ان ما ذكره امل أبا يل وا  اءات ، وأن أ

سجمني متامًا ال بعيدون عن  ها بالغة ودقة التعبري القررين والتي جتعل اللفظ واملعنى منستتتجمني متامًا ال  بعيدون عن  ها بالغة ودقة التعبري القررين والتي جتعل اللفظ واملعنى من

 يبتعدان بعضهام عن بعآ وال يؤديان إال نفس املعنى املقسود بالنسبة ملقتضيات احلال.يبتعدان بعضهام عن بعآ وال يؤديان إال نفس املعنى املقسود بالنسبة ملقتضيات احلال.

مناهج املسترشقني مناهج املسترشقني    هر جليا من مناقشات اإلمام الشعراوي وردوده السالفة ال كر ، أن هر جليا من مناقشات اإلمام الشعراوي وردوده السالفة ال كر ، أن

م    مد ال حة ،وتعت لة الستتتحي ها من الِباهني والد ناء خللو قد الب مام الن بت أ م   مل ولن تث مد ال حة ،وتعت سحي لة ال ها من الِباهني والد ناء خللو قد الب مام الن بت أ مل ولن تث

 واال  اء عىل القررن وعلومه .واال  اء عىل القررن وعلومه .

شعراوي يف رده   شعراوي يف ردهامتاز منهج االمام ال سهولة  امتاز منهج االمام ال شبهة باليت وال سهولةعىل ه ه ال شبهة باليت وال ، وحاول تقريب ، وحاول تقريب عىل ه ه ال

 تبسيا اللغة  .تبسيا اللغة  .املعلومة للمستمع عن  ريق رض  المثلة من الواقع  ،واملعلومة للمستمع عن  ريق رض  المثلة من الواقع  ،و
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 املبحث الرابع

 شبهات املسترشقني يف باب السمعيات ومنهج الشيخ يف الرد عليها .

سا مباحث الستتتمعيات والتي ستتتميت م ا االستتتا   إنإن سميت م ا اال سمعيات والتي  لنه ال  ريق ملعر تها إال المتا  لنه ال  ريق ملعر تها إال المتا  ""مباحث ال

صول  سامع  قا أو مع القراءة.  ال دخل للعقل يف الو صوقام إلينا ال صل يف و سنة: وال صول وال سامع  قا أو مع القراءة.  ال دخل للعقل يف الو صوقام إلينا ال صل يف و سنة: وال وال

سا وبب اإليامن به كاملالحممة واجلن والرواح واليوم اآلخر واجلنة إىل ما ي كر يف ه ا القستتتا وبب اإليامن به كاملالحممة واجلن والرواح واليوم اآلخر واجلنة  إىل ما ي كر يف ه ا الق

 ،  ، 518518م، صم، ص59895989، )حسن  مد أيو ، ، )حسن  مد أيو ، ""ا عن المتا  والسنة السحيحةا عن المتا  والسنة السحيحةوالنار إال بالفهوالنار إال بالفه

ضيع العقيدة  املتعلقة باإليامن باليوم اآلخر التي بب علينا اإليامن ما ومعر تها ؛ من مواضتتتيع العقيدة  املتعلقة باإليامن باليوم اآلخر التي بب علينا اإليامن ما ومعر تها ؛  من موا

ال ين اعتنوا م ه املباحث ال ين اعتنوا م ه املباحث   بنيبنيوق ا جاء اعتناء أهل العلا واهتاممها  م ه املباحث، ومن وق ا جاء اعتناء أهل العلا واهتاممها  م ه املباحث، ومن 

  يف تفسريه. يف تفسريه.اإلمام الشعراوي رمحه اهللاإلمام الشعراوي رمحه اهلل

ضوا ذلك رغا صتتحة الخبار  يف مباحث  الستتمعيات إال إن بعآ املستتترشتتقني مل يرتضتتوا ذلك  رشقني مل يرت ست سمعيات إال إن بعآ امل صحة الخبار  يف مباحث  ال رغا 

سريه،  عمل عىل بدعاوى شتتتى، وقد انِبى اإلمام الشتتعراوي للرد عىل ه ه الدعاوى يف تفستتريه،  عمل عىل  شعراوي للرد عىل ه ه الدعاوى يف تف شتى، وقد انِبى اإلمام ال بدعاوى 

سالم دحآ الشتتبهات املثارة حول مباحث الستتمعيات، وكشتتف زيفها ، وأبرز صتتورة اإلستتالم  صورة اإل شف زيفها ، وأبرز  سمعيات، وك شبهات املثارة حول مباحث ال دحآ ال

صعةواضتتحة ناصتتعة ضحة نا سنحا.  وستتنحاوا رشقني  حول ول يف ه ا املبحث عرض نامذج من شتتبهات املستتترشتتقني  حول .  و ست شبهات امل ول يف ه ا املبحث عرض نامذج من 

 مباحث السمعيات مع بيان مالمح منهج الشعراوي  يف رده عىل تلك الدعاوى: مباحث السمعيات مع بيان مالمح منهج الشعراوي  يف رده عىل تلك الدعاوى: 

 ..مطاعن املسترشقني بالسؤال يوم احلساب مطاعن املسترشقني بالسؤال يوم احلساب أوال : أوال : 

شعراويقال الشتتتعراوي َل إَِلْيِهْا   قال ال ِ يَن أ ْرستتتِ َأَلنَّ الَّ َل إَِلْيِهْا عند قوله تعاىل :﴿َ َلنَستتتْ سِ ِ يَن أ ْر َأَلنَّ الَّ سْ لِنَي﴾ عند قوله تعاىل :﴿َ َلنَ َأَلنَّ امْل ْرستتتَ لِنَي﴾ َوَلنَستتتْ سَ َأَلنَّ امْل ْر سْ َوَلنَ

ضة، [ ، ومستتتألة الستتتؤال وردت يف القررن بأستتتاليب  اهر أمرها أها متعارضتتتة، 11]العراف: ]العراف:  ساليب  اهر أمرها أها متعار سؤال وردت يف القررن بأ سألة ال [ ، وم

 ..  91919191  //11م،م،59915991، ، الشعراويالشعراوي) مد متويل ) مد متويل   ..واحلقيقة أن جهاهتا منفمةواحلقيقة أن جهاهتا منفمة

َ إَِذا َ إَِذا ﴿﴿وه ا ما جعل خسوم القررن يدعون أن القررن  يه تضار .  احلق سبحانه يقول: وه ا ما جعل خسوم القررن يدعون أن القررن  يه تضار .  احلق سبحانه يقول: 

هَءل ونَ  ْا َيْوَمِ ٍ  َوالَ َيَتستتَ اَ  َبْينَه  ِفَخ يِف الستتور َ اَل َأنستتَ َسهَءل ونَ ن  ْا َيْوَمِ ٍ  َوالَ َيَت َساَ  َبْينَه  سور َ اَل َأن ِفَخ يِف ال سبحانه [ ويقول ستتبحانه 515515]املؤمنون: ]املؤمنون:   ﴾﴾ن  [ ويقول 

ضًا أيضتتتًا  َأل  مَحِيا  مَحِيامً ﴿﴿أي َأل  مَحِيا  مَحِيامً َوالَ َيستتتْ سْ ن وِمِا  ﴿﴿[ ويقول جل وعال: [ ويقول جل وعال: 5151]املعارج: ]املعارج:   ﴾﴾َوالَ َي َأل  َعن ذ  ستتتْ ن وِمِا  َوالَ ي  َأل  َعن ذ  سْ َوالَ ي 

سص: ]القستتص:   ﴾﴾املجرموناملجرمون سبحانه وتعاىل:[ ويقول ستتبحانه وتعاىل:1818]الق َأل  َعن َذنبِِه إِنس  َوالَ ﴿﴿  [ ويقول  ستتْ ْسَأل  َعن َذنبِِه إِنس  َوالَ َ َيْوَمِ ٍ  الَّ ي  َ َيْوَمِ ٍ  الَّ ي 

َأَلنَّ املرستتتلني﴿﴿[ ثا يقول هنا: [ ثا يقول هنا: 9999]الرمحن: ]الرمحن:   ﴾﴾َجهنٌّ َجهنٌّ  َل إَِلْيِهْا َوَلنَستتتْ َأَلنَّ ال ين أ ْرستتتِ سلنيَ َلنَستتتْ َأَلنَّ املر سْ َل إَِلْيِهْا َوَلنَ سِ َأَلنَّ ال ين أ ْر سْ   ﴾﴾َ َلنَ

رشقني يند عون إىل  اولة إ هار أن بالقررن [وه ا ما بعل بعآ املستتتترشتتتقني يند عون إىل  اولة إ هار أن بالقررن 11]العراف: ]العراف:  ست   --[وه ا ما بعل بعآ امل
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 الشعراوي عليهم : الشعراوي عليهم : اإلمام اإلمام   رد رد 

تأخ  القررن بغري ملمة البيان يف اللغة، ولو أنك نظرت إىل أن  تأخ  القررن بغري ملمة البيان يف اللغة، ولو أنك نظرت إىل أن ونقول لمل منها: أنت  ونقول لمل منها: أنت 

ساها عريب، وها باقون عىل كفرها  ال يممن أن يقال إها كانوا القررن قد استتتتقبله قوم لستتتاها عريب، وها باقون عىل كفرها  ال يممن أن يقال إها كانوا  ستقبله قوم ل القررن قد ا

باملون، ولو أها وجدوا ه ا التناقآ، أما كانوا يستطيعون أن يردوا دعوى  مد  يقولوا: باملون، ولو أها وجدوا ه ا التناقآ، أما كانوا يستطيعون أن يردوا دعوى  مد  يقولوا: 

ماهتا أيمون القرأيمون القر يدل عىل أن مل وا  ها،  فار مل يقولو عارض؟يش لمن الم ماهتا رن معجزا وهو مت يدل عىل أن مل وا  ها،  فار مل يقولو عارض؟يش لمن الم رن معجزا وهو مت

سأل التلمي   سؤال مرتني؛  مرة ي ستقبلت القررن بام يريده قاحمل القررن. ويف أعرا نا نورد ال سأل التلمي  ا سؤال مرتني؛  مرة ي ستقبلت القررن بام يريده قاحمل القررن. ويف أعرا نا نورد ال ا

 أستاذه ليعلا، ومرة يسأل الستاذ تلمي ه ليقرر أستاذه ليعلا، ومرة يسأل الستاذ تلمي ه ليقرر 

هو االستفهام، وإما أن تسأل هو االستفهام، وإما أن تسأل   إذن  السؤال يأا لشي ني اثنني: إما أن تسأل لتتعلا، وه اإذن  السؤال يأا لشي ني اثنني: إما أن تسأل لتتعلا، وه ا

لتقرر حتى تسبح احلجة ألزم للمس ول،  إذا كان اهلل سيسأله، أي يسأله سؤال إقرار ليمون لتقرر حتى تسبح احلجة ألزم للمس ول،  إذا كان اهلل سيسأله، أي يسأله سؤال إقرار ليمون 

لك يقولون:  عد ذ يه، وب جاج عل لك يقولون: أبلا يف االحت عد ذ يه، وب جاج عل ا يف ﴿﴿أبلا يف االحت نَّ َما ك  ِقل   َمع  َأْو َنْع ا َنستتتْ نَّ وْا َلْو ك  َقال  ا يف َو نَّ َما ك  ِقل   َمع  َأْو َنْع سْ ا َن نَّ وْا َلْو ك  َقال  َو

حْ  َحاِ  الستتعري  اع  وا بَِ نبِِهْا َ ستت  حْ َأصتتْ س  سعري  اع  وا بَِ نبِِهْا َ  ْصَحاِ  ال َحاِ  الستتعريَأ سعريقًا لَصتتْ ْصَحاِ  ال [ وه ا [ وه ا 5555  --  5151]امللك: ]امللك:   ﴾﴾قًا لَ

شهادة، ولمن كالم املقر اع اف وإقرار منها ومها ستتيدا الدلة؛ لن كالم املقابل إنام يمون شتتهادة، ولمن كالم املقر  سيدا الدلة؛ لن كالم املقابل إنام يمون  اع اف وإقرار منها ومها 

 هو إقرار اع اف.هو إقرار اع اف.

سها، إذن إذا ورد إثبات الستتؤال  إنه ستتؤال التقرير من اهلل لتمون شتتهادة منها عىل أنفستتها،  شهادة منها عىل أنف سؤال التقرير من اهلل لتمون  سؤال  إنه  إذن إذا ورد إثبات ال

ستقول وه ا دليل أبلا للحجة وقطع لوه ا دليل أبلا للحجة وقطع ل سان، وإن مل يقر   سبل عىل اإِلنمار.  إما أن يقر اإِلن ستقول ل سان، وإن مل يقر   سبل عىل اإِلنمار.  إما أن يقر اإِلن ل

وْا ﴿﴿أبعاضه؛ لن اإِلرادة انفمت عنها، ومل يعد لإِلنسان قهر عليها، مسداقًا لقوله احلق: أبعاضه؛ لن اإِلرادة انفمت عنها، ومل يعد لإِلنسان قهر عليها، مسداقًا لقوله احلق:  وْا َوَقال  َوَقال 

 
ٍ
ء لَّ يَشْ ْا َعَلْينَا قالوا َأنَطَقنَا اهلل ال ي َأنَطَق ك  ِهدت   جِل ل وِدِهْا مِلَ شتتتَ
ٍ
ء لَّ يَشْ ْا َعَلْينَا قالوا َأنَطَقنَا اهلل ال ي َأنَطَق ك  ِهدت  شَ سلت: ] ستتتلت:   ﴾﴾جِل ل وِدِهْا مِلَ  ق هنا ق هنا [ واحل[ واحل1515] 

ْسَأَلنَّ املرسلني﴿﴿يقول: يقول:  ْسَأَلنَّ ال ين أ ْرِسَل إَِلْيِهْا َوَلنَ ْسَأَلنَّ املرسلنيَ َلنَ ْسَأَلنَّ ال ين أ ْرِسَل إَِلْيِهْا َوَلنَ . وهو سؤال لإِلقرار. قال اهلل عنه: . وهو سؤال لإِلقرار. قال اهلل عنه: ﴾﴾َ َلنَ

ول  َماَذر أ ِجْبت ْا ﴿﴿ ول  َماَذر أ ِجْبت ْا َيْوَم َبَْمع  اهلل الرسل َ َيق  [ وحني يسأل احلق املرسلني، وها [ وحني يسأل احلق املرسلني، وها 519519]املاحمدة: ]املاحمدة: ﴾﴾َيْوَم َبَْمع  اهلل الرسل َ َيق 

  //11م،م،59915991، ، الشعراويالشعراوي) مد متويل ) مد متويل   ل إليها.ل إليها.قد أدوا رسالتها  يمون ذلك تقريعًا للمرَس قد أدوا رسالتها  يمون ذلك تقريعًا للمرَس 

91919191--91989198  .. 

 

 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   ::املناقشةاملناقشة

ضار  أكد اإلمام الشتتعراوي يف معرض رده عىل ه ه الشتتبهة أنه ال بد أي تناقآ أو تضتتار   شبهة أنه ال بد أي تناقآ أو ت شعراوي يف معرض رده عىل ه ه ال أكد اإلمام ال

  ها لدقة اللفظ يف القررن المريا. ها لدقة اللفظ يف القررن المريا.، بل بد جهال بمعاين اللغة وعدم ، بل بد جهال بمعاين اللغة وعدم   بني اآليات القررنيةبني اآليات القررنية
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شبهة قؤالء املسترشقني ومنهجيتها يف إن إن  شبهة قؤالء املسترشقني ومنهجيتها يف ما سطره اإلمام الشعراوي يف رده عىل ه ه ال ما سطره اإلمام الشعراوي يف رده عىل ه ه ال

ضاياه ، من ا  اءات وأكاذيب ، د عه للرد عليها وتبيان زيفها ، البحث،  حيال القررن وقضتتتتاياه ، من ا  اءات وأكاذيب ، د عه للرد عليها وتبيان زيفها ،  البحث،  حيال القررن وق

 لمي يتبني يف وضوح أن نتاجها يف حاجة إىل متحيص وتسفية .لمي يتبني يف وضوح أن نتاجها يف حاجة إىل متحيص وتسفية .

ضواء البيان صتتتتاحب اضتتتواء البيان ومن الردود التي ذكرها ومن الردود التي ذكرها    ضا أنأيضتتتتا أنصاحب ا سؤالالستتتؤال  أي   اآلياتاآليات  يفيف  املنفياملنفي  ال

سؤالالستتتؤال  منمن  أخصأخص  امل كورة،امل كورة، سؤالالستتتؤال  لنلن  ;;   يها يها  املثبتاملثبت  ال   عنعن  سؤاالستتتؤاال  بمونهبمونه  مقيدمقيد   يها يها  املنفياملنفي  ال

ن وِمِا  املجرمون﴾ ]القسص: : : قالقال   إنه إنه  خاصة،خاصة،  ذنو ذنو  ْسَأل  َعن ذ  ن وِمِا  املجرمون﴾ ]القسص: ﴿َوالَ ي  ْسَأل  َعن ذ    بمونهبمونه   خسه خسه[ [ 1818﴿َوالَ ي 

﴾ ]الرمحن: : : وقالوقال  ال نو ،ال نو ،  عنعن ِبِه إِنس  َوالَ َجهنٌّ َأل  َعن َذن ستتتتْ ِ ٍ  الَّ ي  ﴾ ]الرمحن: ﴿َ َيْوَم ِبِه إِنس  َوالَ َجهنٌّ َأل  َعن َذن سْ ِ ٍ  الَّ ي  سه خستتتته[ [ 9999﴿َ َيْوَم    خ

  مانعمانع   ال ال   علوه علوه  ذنبذنب  عنعن  ليسليس  مثالمثال  واملوءودةواملوءودة  الرسلالرسل  سؤالسؤال  أنأن  ذلكذلك  منمن   يتضح يتضح  أيضا،أيضا،  ب لكب لك

سوصخستتتوص  املنفياملنفي  لنلن  ;;  وقوعهوقوعه  منمن سؤالالستتتؤال  خ ضاحاإيضتتتاحا  ذلكذلك  ويزيدويزيد  ذنب،ذنب،  عنعن  ال   ﴿﴿: : تعاىلتعاىل  قولهقوله  إي

َأَل  ْسَأَل لَِيستتْ اِدِقنيَ   لَِي اِدِقنيَ الستتَّ سَّ ْدِقِهاْ   َعنْ َعنْ   ال سؤالوالستتؤال  ،،[[88: : الحزا الحزا ]]  ﴾﴾  ِصْدِقِهاْ صتتِ : : اآلياتاآليات  يفيف  املنفياملنفي  ال نو ال نو   عنعن  وال

  نفينفي  ينايفينايف  والوال  يشء،يشء،  بملبمل  علمهعلمه   يا يا  وعالوعال  جلجل  لنهلنه  ;;  واالستعالمواالستعالم  االستخباراالستخبار  سؤالسؤال  بهبه  املراداملراد

سؤالالستتتؤال  منمن  النوعالنوع  ه اه ا   أنواعأنواع  منمن  نوعنوع  لنهلنه  ;;  والتقريعوالتقريع  التوبيخالتوبيخ  سؤالستتتؤال  هوهو  منهمنه  رخررخر  نوعنوع  ثبوتثبوت  ال

  إهاإها  وقفوهاوقفوها: : كقولهكقوله  وتقريعوتقريع  توبيختوبيخ  كلهكله  القررنالقررن  يفيف  للمفارللمفار  اهللاهلل  سؤالستتتؤال  أنأن  ق اق ا  ويدلويدل  الع ا ،الع ا ،

  . .11//11م، جم، ج59915991) مد الشنقيطي، ) مد الشنقيطي،   ..تنارصونتنارصون  الال  لمالما  ماما  مس ولونمس ولون

 ..طاعن املسترشقني باجلنة والنار طاعن املسترشقني باجلنة والنار ثانيا : مثانيا : م

وْا َ ِفي النار َق ْا ﴿﴿عند قوله تعاىل : عند قوله تعاىل : مو ن الشبهة مو ن الشبهة عرض االمام الشعراوي عرض االمام الشعراوي  ا ال ين َشق  وْا َ ِفي النار َق ْا َ َأمَّ ا ال ين َشق  َ َأمَّ

ال   َك َ عَّ َك إِنَّ َربَّ هَء َرب  ِهيق  َخالِِديَن  ِيَها َما َداَمِت الستتموات والرض إاِلَّ َما شتتَ ال   ِيَها َز رِي  َوشتتَ َك َ عَّ َك إِنَّ َربَّ َشهَء َرب  سموات والرض إاِلَّ َما  َشِهيق  َخالِِديَن  ِيَها َما َداَمِت ال  ِيَها َز رِي  َو

وْا َ ِفي اجلنة َخالِِديَن  ِيَها َما َداَمِت الستتموات والرض ِعد  ا ال ين ستت  ِريد  َوَأمَّ سموات والرضملَِّا ي  وْا َ ِفي اجلنة َخالِِديَن  ِيَها َما َداَمِت ال ِعد  س  ا ال ين  ِريد  َوَأمَّ هَء   ملَِّا ي  َشهَء إاِلَّ َما شتتَ إاِلَّ َما 

وذٍ  َك َعَطهًء َغرْيَ جَمْ   وذٍ َرب  َك َعَطهًء َغرْيَ جَمْ   رشقني: كيف ار احلديث بني املستتتترشتتتقني: كيف  قال :  ث قال :  ث    [[518518  --  511511]هود: ]هود:   ﴾﴾َرب  ست ار احلديث بني امل

يات  ه ه اآل يأا يف  بدًا؟ ثا  ها أ لدين  ي خا نة  نار واجل عاىل عن ال نه وت حا يات يقول احلق ستتتب ه ه اآل يأا يف  بدًا؟ ثا  ها أ لدين  ي خا نة  نار واجل عاىل عن ال نه وت حا سب يقول احلق 

هَء َرب َك﴾ واالستتتثناء وارد عىل املؤ ستثناء وارد عىل املؤويستتتثنى ويقول: ﴿إاِلَّ َما شتتَ َشهَء َرب َك﴾ واال ستثنى ويقول: ﴿إاِلَّ َما  ) مد متويل ) مد متويل . . من والما ر؟من والما ر؟وي

 ..  11151115  //99م،م،59915991، ، الشعراويالشعراوي

 ::رد اإلمام الشعراوي عليهمرد اإلمام الشعراوي عليهم

سيدخلون النار إن ال ين يثريون ه ا االع اض مل يفهموا القررن وال املنهج،  ال ين ستتتيدخلون النار  إن ال ين يثريون ه ا االع اض مل يفهموا القررن وال املنهج،  ال ين 

رجه  رجه قسامن: قسا رمن ولمنه عد وارتمب سي ات؛   يع َّ  يف النار عىل َقْدر سي اته، ثا ا  قسامن: قسا رمن ولمنه عد وارتمب سي ات؛   يع َّ  يف النار عىل َقْدر سي اته، ثا ا 
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سا رخر كا ر أو منا ق، االثنان يدخالن النار، ولمن النار إىل اجلنة لنه مؤمن، وقستتتا رخر كا ر أو منا ق، االثنان يدخالن النار، ولمن اهلل من اهلل من  النار إىل اجلنة لنه مؤمن، وق

 ي ع ِّ  عىل َقْدر سي اته. والثاين يبقى خالدًا  يها لنه كفر أو نا ق.ي ع ِّ  عىل َقْدر سي اته. والثاين يبقى خالدًا  يها لنه كفر أو نا ق.  --وهو املؤمن وهو املؤمن   --أوقام أوقام 

شاء إذن:  املؤمن العايص ال الد يف النار؛ ول لك قال احلق ستتتبحانه وتعاىل: ﴿إال ما شتتتاء  سبحانه وتعاىل: ﴿إال ما  إذن:  املؤمن العايص ال الد يف النار؛ ول لك قال احلق 

سي اته،  مأن خلوده يف النار من البداية مؤقت وهو ال ربك﴾ ربك﴾  سي اته،  مأن خلوده يف النار من البداية مؤقت وهو ال لنه لن يبقى يف النار إال بقدر  لنه لن يبقى يف النار إال بقدر 

 يبقى خالدًا  يها؛ لن مشي ة اهلل سبحانه وتعاىل تدركه،  تخرجه من النار إىل اجلنة.يبقى خالدًا  يها؛ لن مشي ة اهلل سبحانه وتعاىل تدركه،  تخرجه من النار إىل اجلنة.

الما ر واملنا ق  هام خالدان يف النار ال ارجان منها،  مأن هناك من يدخل النار وال الما ر واملنا ق  هام خالدان يف النار ال ارجان منها،  مأن هناك من يدخل النار وال   أماأما

يمون خلوده  يها أبدّيًا، وه ا هو املؤمن العايص. وهناك من يدخل النار والد  يها أبدًا، يمون خلوده  يها أبدّيًا، وه ا هو املؤمن العايص. وهناك من يدخل النار والد  يها أبدًا، 

سيدخل  يها خالدًا أبدًا؛ أي من وإذا ج نا إىل اجلنة،  هناك من ستتتيدخل  يها خالدًا أبدًا؛ أي من   وه ا هو الما ر أو املنا ق.وه ا هو الما ر أو املنا ق.   وإذا ج نا إىل اجلنة،  هناك من 

سي اته وأدخله احلق انتهاء احلستتتا  إىل ما ال هاية. وه ا هو املؤمن ال ي غلبت حستتتناته ستتتي اته وأدخله احلق  سناته  سا  إىل ما ال هاية. وه ا هو املؤمن ال ي غلبت ح انتهاء احل

سًا وهو املؤمن العايص؛ اجلنة. ولمن هناك من ستتيدخل اجلنة، ولمن خلوده  يها يمون ناقستتًا وهو املؤمن العايص؛  سيدخل اجلنة، ولمن خلوده  يها يمون ناق اجلنة. ولمن هناك من 

   لنه يدخل النار أوالً ليجازي بمعاصيه.لنه يدخل النار أوالً ليجازي بمعاصيه.

نه لن يبقى  ناقص؛ ل نار  عايص خلوده يف ال نه لن يبقى إذن:  املؤمن ال ناقص؛ ل نار  عايص خلوده يف ال قد إذن:  املؤمن ال لك يفت ك  بدًا. و ها أ قد  ي لك يفت ك  بدًا. و ها أ  ي

سا  مبارشة، بل اخللود يف اجلنة  ور انتهاء حلظة احلستتتتا ؛ لنه لن يدخل  يها بعد احلستتتتا  مبارشة، بل  سا ؛ لنه لن يدخل  يها بعد احل اخللود يف اجلنة  ور انتهاء حلظة احل

هَء َرب َك﴾ ينطبق  َشهَء َرب َك﴾ ينطبق ستتيدخل النار أوالً بقدر معاصتتيه.  قول احلق ستتبحانه وتعاىل: ﴿إاِلَّ َما شتتَ سبحانه وتعاىل: ﴿إاِلَّ َما  صيه.  قول احلق  سيدخل النار أوالً بقدر معا

 اهتا، ثا بعد ذلك  اهتا، ثا بعد ذلك عىل عساة املؤمنني ال ين سيأخ ون حظها من الع ا  أوالً عىل قدر سيعىل عساة املؤمنني ال ين سيأخ ون حظها من الع ا  أوالً عىل قدر سي

 ..  11111111--11151115  //99م،م،59915991، ، الشعراويالشعراوي) مد متويل ) مد متويل   يدخلون اجلنة.يدخلون اجلنة.

 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   ::املناقشةاملناقشة

اعتنى اإلمام الشعراوي يف معرض رده عىل ه ه الشبهة عناية  احمقة بتبيان معنى االستثناء اعتنى اإلمام الشعراوي يف معرض رده عىل ه ه الشبهة عناية  احمقة بتبيان معنى االستثناء 

 يف ريتي هود ، من خالل رسد رأيه يف ه ه املسألة العقدية.يف ريتي هود ، من خالل رسد رأيه يف ه ه املسألة العقدية.

ستقر عند أهل المام الشتتتعراوي أن املستتتتثنى يف اآليتني ها أهل التوحيد ،  إن املستتتتقر عند أهل ذكر ذكر  ستثنى يف اآليتني ها أهل التوحيد ،  إن امل شعراوي أن امل المام ال

سنة واجلامعة أن أهل المباحمر سنة واجلامعة أن أهل المباحمرال ، بل ارجون بتوحيدها ولو ، بل ارجون بتوحيدها ولو من املوحدين ال الدون يف النارمن املوحدين ال الدون يف النار  ال

ت ابن تتتتتتتت ابن   9999//99م، م، 91199119)القر بي، )القر بي،   بعد حني ولقد قال م ا القول عدد غفري من املفتين.بعد حني ولقد قال م ا القول عدد غفري من املفتين. ت

  . .991111//99ه، ه، 59595959كثري، كثري، 

ستثناء  شبهة ب كر معنى واحد يف اال شعراوي يف معرض رده عىل ه ه ال رص اإلمام ال ستثناء أقت شبهة ب كر معنى واحد يف اال شعراوي يف معرض رده عىل ه ه ال رص اإلمام ال أقت

سابقة يف اآلية الستتابقة  هَء َرب َك﴾يف اآلية ال َشهَء َرب َك﴾﴿إاِلَّ َما شتتَ سلف وقد أختلف الستتلف   ﴿إاِلَّ َما  ستثناء : يف ه ا االستتتثناء :     --رمحه اهللرمحه اهلل––وقد أختلف ال يف ه ا اال
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نار،  يفيف  ممثهاممثها  مدةمدة  إالإال  معناهمعناه: :  قيل قيل   قيل:  قيل:  نار،ال نار  إىلإىل  منهامنها  دخلدخل  ملنملن  يمونيمون  وه اوه ا  ال نارال   أخرجأخرج  ثاثا  ال

ها،منهتتا، يلوقيتتل. . لملهالملها  الال  من قامهامقتتامها  مدةمتتدة  إالإال: : وق يلوقيتتل. . املوقفاملوقف  يفيف  م قامهامقتتامها  مدةمتتدة  إالإال: : وق   القبورالقبور  يفيف  م

ستثناءاستتتثناء  هوهو: : وقيلوقيل  ..واملوقفواملوقف ستثناهاستتتثناه  ا   أرىأرى  أنأن  إالإال  لرضبنكلرضبنك  واهللواهلل: : تقولتقول  كامكام  يفعله،يفعله،  والوال  الر الر   ا

ةبهبةتتبه  جتزمجتزم  بلبل  تراه،تراه،  الال  وأنتوأنت  ذلك،ذلك،  غريغري ستثناءاالستتتثناء: : .. وقيل.. وقيل..ب   خلودهاخلودها  معمع  بأهابأها  إلعالمها،إلعالمها،  اال

شي ةمشتتتي ة  يفيف شي ته تعاىل ..وقيل غري ذلك.مشتتتي ته تعاىل ..وقيل غري ذلك.  عنعن  ارجونارجون  أهاأها  الال  اهلل،اهلل،  م )ابن أيب العز الذرعي، )ابن أيب العز الذرعي،   م

   119119//11، ، مم59915991

   ..مطاعن املسترشقني يف محل األوزار يوم القيامة مطاعن املسترشقني يف محل األوزار يوم القيامة : : ثالثاثالثا

بهتتة  هة عرض اإلمتتام الشتتتتعراوي مو ن الشتتتت شب شعراوي مو ن ال مام ال َتِزر  َواِزَرة  ِوْزَر عرض اإل تعتتاىل ﴿َالَ  قولتته  َتِزر  َواِزَرة  ِوْزَر عنتتد  عاىل ﴿َالَ  ت له  قو ند  ع

 [ [ 5151أخرى﴾]اإلرساء: أخرى﴾]اإلرساء: 

ث كثري من املستتتترشتتتقني ال ين يبحثون يف القررن عن  قال :  قال :  رشقني ال ين يبحثون يف القررن عن وحول ه ه القضتتتية حتدَّ ست ث كثري من امل ضية حتدَّ وحول ه ه الق

[ وقالوا: كيف [ وقالوا: كيف 5151]اإلرساء: ]اإلرساء: ﴾﴾َوالَ َتِزر  َواِزَرة  ِوْزَر أخرىَوالَ َتِزر  َواِزَرة  ِوْزَر أخرى﴿﴿،  وقفوا عند ه ه اآلية: ،  وقفوا عند ه ه اآلية: مأخ مأخ 

له:  ها وبني قو له: ن و ِّق بين ها وبني قو اْ ﴿﴿ن و ِّق بين َقاِقِ َع َأْث َقاالً مَّ َقاَق ْا َوَأْث اْ َوَلَيْحِمل نَّ َأْث َقاِقِ َع َأْث َقاالً مَّ َقاَق ْا َوَأْث له 5959: : ]العنمبوت]العنمبوت﴾﴾َوَلَيْحِمل نَّ َأْث له [ وقو [ وقو

هَء ﴿﴿تعاىل: تعاىل:  ل وَه ْا بَِغرْيِ ِعْلٍا َأالَ ستتَ ْا َكاِمَلًة َيْوَم القيامة َوِمْن َأْوَزاِر ال ين ي ضتتِ هَء لَِيْحِمل وْا َأْوَزاَره  سَ ِضل وَه ْا بَِغرْيِ ِعْلٍا َأالَ  ْا َكاِمَلًة َيْوَم القيامة َوِمْن َأْوَزاِر ال ين ي  لَِيْحِمل وْا َأْوَزاَره 

ونَ  ونَ َما َيِزر   ..  89518951  //5959م،م،59915991، ، الشعراويالشعراوي) مد متويل ) مد متويل . . [[1111]النحل: ]النحل:   ﴾﴾َما َيِزر 

 رد اإلمام الشعراوي عليهم : رد اإلمام الشعراوي عليهم : 

ية الوىل واآليتني الخريتني هنيِّ لو  هموا الفر  بني الِوْزر يف اآليتة الوىل واآليتني الخريتني هنيِّ لو  هموا الفر  بني الِوْزر يف ونقول: التو يق بني ونقول: التو يق بني  اآل

 اآلية الوىل، والِوْزر يف اآليتني الخريتني.اآلية الوىل، والِوْزر يف اآليتني الخريتني.

سه،  يجب أْن يتحّمل  َضلَّ هو يف نف سه، حيث  سان نف سه،  يجب أْن يتحّمل  في الوىل وزر ذااٌّ خاص باإلن َضلَّ هو يف نف سه، حيث  سان نف  في الوىل وزر ذااٌّ خاص باإلن

ل ِوْزره  ل ِوْزره وْزر ضتتتالله. أما يف اآلية الثانية  قد أضتتتلَّ غريه،  تحمَّ ضلَّ غريه،  تحمَّ ضالله. أما يف اآلية الثانية  قد أ ل ِوْزر َمْن وْزر  ل ِوْزر َمْن اخلاص به، ِوحتمَّ اخلاص به، ِوحتمَّ

 أضلَّها.أضلَّها.

ح لنا ه ه القضية احلديث النبوي الرشيف:  ح لنا ه ه القضية احلديث النبوي الرشيف: وي وضِّ سنة حسنة  له »»وي وضِّ سنة حسنة  له من سن يف اإلسالم  من سن يف اإلسالم 

سالم أجرها وأجر من عمل ما بعده من غري أن ينقص من أجورها يشء، ومن ستتن يف اإلستتالم  سن يف اإل أجرها وأجر من عمل ما بعده من غري أن ينقص من أجورها يشء، ومن 

نة ستتتي ة كان عليه وزرها ووزر من عمل ما من بعده من غري أن ينقص من سي ة كان عليه وزرها ووزر من عمل ما من بعده من غري أن ينقص منستتت أوزارها أوزارها   سنة 

سلا بن احلجاج، د.ت، )مستتتلا بن احلجاج، د.ت،   «.«.يشءيشء شعراويالشتتتعراوي) مد متويل ) مد متويل ، ،   111111  //11  )  )51515151برقا)برقا))م ، ، ال
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 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   املناقشة :املناقشة :

رشقني أكد اإلمام الشتتعراوي يف معرض رده عىل املستتترشتتقني  ست شعراوي يف معرض رده عىل امل سلا املتدبر لمالم اهلل يعلا إن املستتلا املتدبر لمالم اهلل يعلا أكد اإلمام ال إن امل

باللغة أنه ال يوجد ثمة تضتتتتار  يف  ضار  يف من خالل معر ته  باللغة أنه ال يوجد ثمة ت المريمة ذلك لن اآلية يف المريمة ذلك لن اآلية يف   اآلياتاآلياتمن خالل معر ته 

أن النفوس بأعامقا جتازى أن النفوس بأعامقا جتازى   سورة االرساء تبني حما اهلل وعدله بني الناس يوم القيامة، وتقررسورة االرساء تبني حما اهلل وعدله بني الناس يوم القيامة، وتقرر

رشًا وال يممن لحد أن حيمل خطي ة أ رشًا وال يممن لحد أن حيمل خطي ة أإن خريا  خري وأن رشا   ل  ﴿﴿حد قال تعاىل  حد قال تعاىل  إن خريا  خري وأن رشا   ل  ك    باَِم باَِم   َنْفسٍ َنْفسٍ   ك 

َبْت  َبْت َكستتتَ سَ َنة    َك َنة  َرِهي ملدثر﴾ ]﴾ ]َرِهي ملدثرا ها  [[9898: : ا لة بعمل هاأي معتق لة بعمل مة. )ابن كثري،   أي معتق يا مة. )ابن كثري، يوم الق يا   //88ه، ه، 59595959يوم الق

سورامن ستتورا  اآليتنياآليتنيثا تأا ثا تأا  .  . 185185 سع مدارك ال هام أكثر ،وتنبه اىل العنمبوت والنحل لتوستتع مدارك ال هام أكثر ،وتنبه اىل   من  العنمبوت والنحل لتو

مل وزر ضالله هو ، ثا ضالل مل وزر ضالله هو ، ثا ضالل أن الضال لو نقل ضالله اىل رخر واتبعه ه ا االخر  انه سيحأن الضال لو نقل ضالله اىل رخر واتبعه ه ا االخر  انه سيح

سورة العنمبوت قاحملة من أضتتله وعىل ه ا المر أكدت ستتورة العنمبوت قاحملة  ضله وعىل ه ا المر أكدت  ﴿َوَلَيْحِمل نَّ َأْثَقاَق ْا ﴾]العنمبوت: ﴿َوَلَيْحِمل نَّ َأْثَقاَق ْا ﴾]العنمبوت: من أ

شوكاينكام قال الشتتتوكاين––  بالثقالبالثقالأي أوزارها التي عملوها، والتعبري عنها أي أوزارها التي عملوها، والتعبري عنها   [[5959   بأهابأها  لإلي انلإلي ان--كام قال ال

مةعظيمتتة  ذنو ذنو  قاالوأثقتتاال  عظي قاقاأثقتتاقا  معمع  وأث ضلوها،أضتتتلوها،  منمن  أوزارأوزار  وهيوهي. . أوزارهاأوزارها  معمع  أوزاراأوزارا: : أيأي  أث   أ

  . .111111//99، ج، ج59595959) مد بن عيل الشوكاين، ) مد بن عيل الشوكاين،   ..الضاللةالضاللة  إىلإىل  اقدىاقدى  عنعن  وأخرجوهاوأخرجوها

تا كتتتا   إنإن جل  أجتتل    اهللاهلل  ك ضمنيتضتتتمن  أنأن  منمن  وأعظاوأعظا  أ ضاً تعتتارضتتتتاً   يت عار ته؛ريتتاتتته؛  بنيبني  ت يا ندعنتتد  منمن  هوهو  إذإذ  ر   اهللاهلل  ع

يهِ   اَل اَل ﴿﴿سبحانه،ستتتبحانه، يهِ َيْأتِ َباِ ل    َيْأتِ َباِ ل  اْل ْيهِ   َبنْيِ َبنْيِ   ِمنْ ِمنْ   اْل ْيهِ َيَد ِفهِ   ِمنْ ِمنْ   َواَل َواَل   َيَد ِفهِ َخْل سلت ستتتلت]]  ﴾﴾  َخْل   منمن  يبدويبدو  وماوما[. [. 9191: :  

رشقونكام يزعا املستتترشتتقون  رياتهرياته  بنيبني  تعارضتعارض ست ساناإلنستتان  عقلعقل  ملحدوديةملحدودية  مردهمرده  إنامإنام  كام يزعا امل سب، حستتب،  اإلن   وواقعوواقع   ح

 ..تعارضتعارض  أالأال  المرالمر

شعراوي بني المام الشتتعراوي  صلالصتتل  أنأنبني المام ال سوصبخستتوص  ال سا احلستتا   بخ   وإناموإنام  إ القه،إ القه،  عىلعىل  ليسليس  والعقا والعقا   احل

ساناإلنستتان  لفعللفعل  يمونيمون  الال  بحيثبحيث  مقيدمقيد  هوهو ش كاً مشتت كاً   كانكان  ك لكك لك  ذلكذلك  كانكان   إن إن  غريه،غريه،  عىلعىل  أثرأثر  اإلن   يفيف  م

سا  سا احل ضح. . سبباً سبباً   كانكان  أنهأنه  جهةجهة  منمن  والعقا ،والعقا ،  احل ضح و   تلكتلك  بنيبني  حقيقيحقيقي  تعارضتعارض  أالأال  التقريرالتقرير  م ام ا   و

 ..اآلياتاآليات

 ..مطاعن املسترشقني يف احلرش مطاعن املسترشقني يف احلرش رابعا : رابعا : 

شبهة عرض االمام الشتتعراوي مو ن الشتتبهة    شعراوي مو ن ال ْا َيْوَم القيامة عىل   عند قوله تعاىل :عند قوله تعاىل :عرض االمام ال ه  ْا َيْوَم القيامة عىل ﴿َوَنْحرشتت   ه  رش   ﴿َوَنْح

ْمياً  وِهِهْا ع  ج  ْمياً و  وِهِهْا ع  ج  امًّ   و  ْماًم َوصتت  امًّ َوب  ص  ْماًم َو ِعرًيا﴾ ]اإلرساء: َوب  ْا ستتَ لَّاَم َخَبْت ِزْدَناه  ْا َجَهنَّا  ك  َسِعرًيا﴾ ]اإلرساء: َمْأَواه  ْا  لَّاَم َخَبْت ِزْدَناه  ْا َجَهنَّا  ك   قال  قال   [[9191َمْأَواه 

اروها ِوَّْن أستتلموا بألستتنتها، ومل تطم ن :: سنتها، ومل تطم ن وهنا أيضتتًا اع اض لبعآ املستتترشتتقني وَمْن ب  سلموا بأل اروها ِوَّْن أ رشقني وَمْن ب  ست ضًا اع اض لبعآ امل وهنا أي

ي ْم وِهِهْا ع  ج  مة عىل و  يا ْا َيْوَم الق ه  يقلوما لنور اهلل، يقولون: القررن يقول: ﴿َوَنْحرشتتت   ْم وِهِهْا ع  ج  مة عىل و  يا ْا َيْوَم الق ه  رش   ًا﴾ ًا﴾ قلوما لنور اهلل، يقولون: القررن يقول: ﴿َوَنْح
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ا 9191]اإلرساء: ]اإلرساء:  َما [  تيتنتفتي عتنتهتا الترؤيتتة، ويف ريتتات أخترى يتقتول: ﴿حتتتى إَِذا َرَأْوْا متتَ تى إَِذا َرَأْوْا  ح قول: ﴿ ي خرى  يات أ ية، ويف ر لرؤ ها ا ن ع في  ن ي   ]

وَن﴾]مريا:  د  وعتتَ وَن﴾]مريا: ي  َعد  و ا﴾]المهف: 1111ي  وهتتَ َواِقع  َها﴾]المهف: [ ﴿َوَرَأى املجرمون النتتار  ظنوا َأهَّ ْا م  و َواِقع  نار  ظنوا َأهَّ ْا م  [ [ 1919[ ﴿َوَرَأى املجرمون ال

شعراويالشتتعراوي) مد متويل ) مد متويل . .  أثبت قا الرؤية،  ميف نجمع بني ه ه اآليات؟ أثبت قا الرؤية،  ميف نجمع بني ه ه اآليات؟   //5959م،م،59915991، ، ال

81158115  .. 

 اإلمام الشعراوي عليهم: اإلمام الشعراوي عليهم:   ردرد

بني يف موقف البعث بد أن العمى كان ستاعة البعث، حيث  ساعة البعث، حيث واملتأمل يف حال هؤالء املع َّ بني يف موقف البعث بد أن العمى كان  واملتأمل يف حال هؤالء املع َّ

لك يعودون إىل  عد ذ باك، ثا ب يًا لِيتحقَق قا اإلذالل واحلرية واالرت ْم لك يعودون إىل قاموا من قبورها ع  عد ذ باك، ثا ب يًا لِيتحقَق قا اإلذالل واحلرية واالرت ْم قاموا من قبورها ع 

م ا مجع اهلل عليها م ا مجع اهلل عليها توازها ويعود إليها برصها ليشاهدوا به ألوان الع ا  اخلاصة ما، وهتوازها ويعود إليها برصها ليشاهدوا به ألوان الع ا  اخلاصة ما، وه

رص.ال ل يف احلالنْي: حال العمى وحال البرصتتت. ْن ه ا ﴿﴿ل لك يقول تعاىل: ل لك يقول تعاىل:   ال ل يف احلالنْي: حال العمى وحال الب نَت يِف َغْفَلٍة مِّ َقْد ك  ْن ه ا لَّ نَت يِف َغْفَلٍة مِّ َقْد ك  لَّ

ِديتتد   َك اليوم حتتَ هَءَك َ َبرصتتتَ  ا َعنتتَك ِغطتتَ ْفنتتَ يد  َ َمشتتتَ َحِد َك اليوم  رصَ  َطهَءَك َ َب نَك ِغ َنا َع ْف شَ مد متويل ) متتد متويل . . [[1111] : ] :   ﴾﴾َ َم شعراويالشتتتعراوي)  ، ، ال

 ..  81158115  //5959م،م،59915991

 اآلا : اآلا : وا سبق يتبني لنا وا سبق يتبني لنا   ::  املناقشةاملناقشة

شبهة أنه ليسأكد اإلمام الشتتتعراوي يف معرض رده عىل ه ه الشتتتبهة أنه ليس شعراوي يف معرض رده عىل ه ه ال سوصنستتتوص  يفيف  أكد اإلمام ال   ماما  الوحيالوحي  ن

 ..  عليهاعليها   همه همه  أغلقأغلق  ماما  للمسترشقنيللمسترشقني  وبنيَّ وبنيَّ   نسامانساما  يفيف  المورالمور   وضع وضع  ،،  بعضاً بعضاً   بعضهبعضه  يناقآيناقآ

  واوا  املراداملراد  كونكون  منمن  حيانحيان  أبوأبو  استظهرهاستظهره  ماماوقد ذكر اإلمام الشعراوي هنا وجه واحدا ،وهو وقد ذكر اإلمام الشعراوي هنا وجه واحدا ،وهو 

  وسمعهاوسمعها  ونطقهاونطقها  أبسارهاأبسارها  إليهاإليها  تعاىلتعاىل  اهللاهلل  يرديرد  ثاثا  ،،  المرالمر  مبدأمبدأ  يفيف  ذلكذلك  ويمونويمون  ،،  حقيقتهحقيقته  ذكرذكر

     ..  موضعموضع  غريغري  يفيف  عنهاعنها  تعاىلتعاىل  اهللاهلل  حمىحمى  بامبام  وينطقونوينطقون  ،،  ز ريهاز ريها  ويسمعونويسمعون  النارالنار   ريون ريون  ،،

ضواء البيان أوجه أخرى منها :وقد ذكر صتتتاحب أضتتتواء البيان أوجه أخرى منها : صاحب أ تها،يتتتتها،  شي اشتتتي ا  يرونيرون  الال  أهاأها  وقد ذكر    والوال  ي

سمعونيستتتمعون رصون،يستتتتبرصتتتون،  الال  الدنياالدنيا  يفيف  كانواكانوا  أهاأها  كامكام  بحجة،بحجة،  ينطقونينطقون  والوال  ك لك،ك لك،  ي ستب   ينطقونينطقون  والوال  ي

سمعونهيستتتمعونه  والوال  باحلق،باحلق، سَ  وااْخستتتَ  وا  ﴿﴿: : قاقا  قالقال  إذاإذا  اهللاهلل  أنأن    ومنهاومنها  ..ي ونِ   َواَل َواَل    ِيَها ِيَها  اْخ َملِّم  ونِ ت  َملِّم  : : املؤمنوناملؤمنون]]  ﴾﴾ت 

سما،والستتتما،  العمى،العمى،  ذلكذلك  ماما  وقعوقع[[518518   قالقال  الفرج،الفرج،  منمن  واليأسواليأس  المر ،المر ،  شدةشتتتدة  منمن  والبماوالبما  وال

وا  باَِم باَِم   َعَلْيِهاْ َعَلْيِهاْ   اْلَقْول  اْلَقْول    َوَوَقعَ َوَوَقعَ ﴿﴿: : تعاىلتعاىل واَ َلم  اْ   َ َلم  اْ َ ه  ونَ   اَل اَل   َ ه  ونَ َينْطِق  شنقيطي، . ) مد الشتتتنقيطي، [[8181: : النملالنمل]]  ﴾﴾  َينْطِق  . ) مد ال

 ..  519519--518518  //99م، م، 59915991
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 وأهم النتائج خامتة

 يام ييل نضع بني يدي القارف اخلطوط العامة ملنهج اإلمام الشعراوي يف رده عىل شبهات  يام ييل نضع بني يدي القارف اخلطوط العامة ملنهج اإلمام الشعراوي يف رده عىل شبهات 

 ::املسترشقني يف ضوء تفسريه ، املستخلسة من البحثاملسترشقني يف ضوء تفسريه ، املستخلسة من البحث

سريه مباحث العقيدة عرض اإلمام الشتعراوي يف تفستتريه مباحث العقيدة  شعراوي يف تف سمعيات   ) اإلقيات ، النبوات، الستتمعيات   عرض اإلمام ال ) اإلقيات ، النبوات، ال

رشنقية ناصتتعة ، وعرضتته ه ا كان أقوى رد عىل شتتبهات املستتترشتت ست شبهات امل ضه ه ا كان أقوى رد عىل  صعة ، وعر قني املتناثرة حول مباحث قني املتناثرة حول مباحث نقية نا

املسلمني ، متهيدًا لة  املسلمني ، متهيدًا لة  وعىل ما أثاروه من زوابع يريدون من خالقا تشويه عقيدة وعىل ما أثاروه من زوابع يريدون من خالقا تشويه عقيدة   ،،العقيدةالعقيدة

 ..اإلسالماإلسالم

 ..سلسلة حتيا باإلسالم وتميد بأهلهسلسلة حتيا باإلسالم وتميد بأهلهاالسترشا  حلقة يف االسترشا  حلقة يف 

س شعراوي جري ا يف تف سكان اإلمام ال شعراوي جري ا يف تف رشقنيكان اإلمام ال ست شبهات امل رشقنيريه يف رده عىل  ست شبهات امل ومل اف يف اهلل ومل اف يف اهلل   ،،ريه يف رده عىل 

عاىللل مة الحما، مل اف إال اهلل ت عاىلو مة الحما، مل اف إال اهلل ت حا قؤالو ن اك متتتت عامل اإلستتتالمي ر كان ال حا قؤال، وكام نعلا  ت ن اك م سالمي ر عامل اإل كان ال ء ء ، وكام نعلا 

تحون  يه ويمرحون، ويقولون ما رشقني ي ست تحون  يه ويمرحون، ويقولون ماامل رشقني ي ست شاؤون  امل شاؤوني سلمون ي سلمون ، وكان امل سمني، وكان امل سمنيمنق عىل عىل   منق

سها  رقًا ومجاعاتأنفستتها  رقًا ومجاعات سها، وجرأته ه ه جعلته يدخل يف، ومشتتغولون بأنفستتها، وجرأته ه ه جعلته يدخل يفأنف شغولون بأنف  كل املجاالت  كل املجاالت ، وم

سريهويقتحا كل البوا ، ويناقش كل القضتتتايا يف تفستتتريه ضايا يف تف أو وجل من أحد  احتًا أو وجل من أحد  احتًا ، دون خوف ، دون خوف ويقتحا كل البوا ، ويناقش كل الق

ستخدبا  االجتهاد ومستتتتخد صول دين واصتتتول ة يف جماالت الة يف جماالت اللعقل و ر  البحث العلمي احلديثلعقل و ر  البحث العلمي احلديثًا لًا لممبا  االجتهاد وم دين وا

 ..العقيدةالعقيدة

شعراوي يف رده شعراوي يف ردهيمتاز منهج االمام ال سهولة  يمتاز منهج االمام ال سترشقني باليت وال سهولةعىل امل سترشقني باليت وال ، وحياول تقريب ، وحياول تقريب عىل امل

 وتبسيا اللغة .وتبسيا اللغة .  ،،ومة للمستمع عن  ريق رض  المثلةومة للمستمع عن  ريق رض  المثلةاملعلاملعل

ما أثاره املرشكون من قبل وما أثاره أعداء ما أثاره املرشكون من قبل وما أثاره أعداء قيدة مل تتعد قيدة مل تتعد شبهات املسترشقني يف مباحث العشبهات املسترشقني يف مباحث الع

 ..أها حياولون إلباسها ثو  العلاأها حياولون إلباسها ثو  العلا  زادزادالقررن والسنة، وكل ما القررن والسنة، وكل ما 

شعراوي مؤدبا جدًا يف ردهكان اإلمام الشتتتعراوي مؤدبا جدًا يف رده رشقني املستتتترشتتتقني   عىلعىل  كان اإلمام ال ست ،  مان ينقل أقواقا بدقة ،  مان ينقل أقواقا بدقة امل

 ..أن حي ف منها شي اأن حي ف منها شي ا  ، دون أن يضيف إليها شي ا من عنده أو، دون أن يضيف إليها شي ا من عنده أووأمانةوأمانة

رشقني يف مباحث العقيدة قويةكانت ردوده عىل شتتبهات املستتترشتتقني يف مباحث العقيدة قوية ست شبهات امل ضحةوواضتتحة  كانت ردوده عىل  نية نية ، وكانت مب، وكانت مبووا

، ، دلة النقلية والعقلية. وكان يفرد قا صفحات كثرية، ويناقشها مناقشة علمية مفسلةدلة النقلية والعقلية. وكان يفرد قا صفحات كثرية، ويناقشها مناقشة علمية مفسلةعىل العىل ال

 ،.،.ث  حتى تعا الفاحمدةث  حتى تعا الفاحمدةل ا أرتينا مجع ه ه الردود واآلراء القيمة من تفسريه يف ه ا البحل ا أرتينا مجع ه ه الردود واآلراء القيمة من تفسريه يف ه ا البح
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شبهاتكثريا ما يلجأ اإلمام الشتعراوي إىل التفستيل يف رده عىل ه ه الشتبهات سيل يف رده عىل ه ه ال شعراوي إىل التف املثارة يف مباحث املثارة يف مباحث   كثريا ما يلجأ اإلمام ال

صفحات كثريةويفرد قا صتتتفحات كثرية  العقيدة،العقيدة، شوش عىل لن بعآ الشتتتبهات العقدية مازالت تشتتتوش عىل ، ، ويفرد قا  شبهات العقدية مازالت ت لن بعآ ال

سلمني وتغرر ما، كاناملستتلمني وتغرر ما، كان شبهة، غطي كل جوانب الشتتبهة، يي  امل ضح زيفها وك ماوضتتح زيفها وك ماويويغطي كل جوانب ال قوي قوي ، حتى وي، حتى ويو

 ق.ق.احلاحلوبعله يقتنع أنه عىل وبعله يقتنع أنه عىل   ،،ودينهودينه  إيامن القارف بعقيدتهإيامن القارف بعقيدته
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 املصادر واملراجعاملصادر واملراجع

 تت القررن المريا.تت القررن المريا.

شقيالفداء إستتامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصتتي ثا الدمشتتقي  أبوأبوت تتتتتت 55 رصي ثا الدم سامعيل بن عمر بن كثري القريش الب سري القررن تفستتري القررن   ،،الفداء إ تف

شمس الدينق:  مد حستتتني شتتتمس الدينييققحتحت، ، العظياالعظيا سني  رش: دار المتب العلمية نرشتتت: دار المتب العلمية ، ، ق:  مد ح   --  ،،55طط، ، بريوتبريوت  ––ن

 ..هه59595959

شمس الدين أبو عبد اهلل  مد بن أمحد بن أيب بمر بن  رح النستتتاري اخلزرجي شتتتمس الدين ت تتتتتتت 11 ساري اخلزرجي  أبو عبد اهلل  مد بن أمحد بن أيب بمر بن  رح الن

سمري البخاريق: هشتتتام ستتتمري البخاريييققحتحت، ، اجلامع لحمام القررناجلامع لحمام القررن  ،،القر بيالقر بي شام  رش: دار عامل المتب، نرشتتت: دار عامل المتب، ، ، ق: ه ن

 ..مم11191119  --  هتهت  59195919، ، الرياض، اململمة العربية السعوديةالرياض، اململمة العربية السعودية

ؤ  الَقْيس بن حجر بن احلارث المندي، ديوان امِرف القيست ت 99 ؤ  الَقْيس بن حجر بن احلارث المندي، ديوان امِرف القيساْمر  اعتنى به: عبد الرمحن اعتنى به: عبد الرمحن ، ، اْمر 

 ..مم11191119  --هت هت 59115911، ، 11، ط، طبريوتبريوت  ––دار املعر ة دار املعر ة ، ، املسطاوياملسطاوي

، ، لبنانلبنان  ––دار الندوة اجلديدة، بريوت دار الندوة اجلديدة، بريوت   ،،  تبسيا العقاحمد اإلسالميةتبسيا العقاحمد اإلسالمية  ،،حسن  مد أيو حسن  مد أيو ت  تتتت  99

 ..مم59895989، ، هتهت59195919، ، 11طط

شار العريب، ط11 شار العريب، طتتتتت خليل عبد المريا، إال أمري املؤمنني عيل بن أيب  الب، نرش: االنت ، ، 55ت خليل عبد المريا، إال أمري املؤمنني عيل بن أيب  الب، نرش: االنت

 م.م.11111111

، لقاهرة، ، لقاهرة، 55ت خليل عبد المريا، اجل ور التاراية للرشيعة اإلسالمية، سينا للنرش، طتتتتت خليل عبد المريا، اجل ور التاراية للرشيعة اإلسالمية، سينا للنرش، ط11

 م.م.59915991

جامعة جامعة   ،،اصول الدين االسالمياصول الدين االسالمي  ،،قحطان عبد الرمحن الدوريقحطان عبد الرمحن الدوريرشدي  مد عليان، رشدي  مد عليان، ت تتتتت 11

 ..مم59915991  __  هه59555955  ،،99طط، كلية العلوم االسالمية ، كلية العلوم االسالمية بغدادبغداد

سعود بن عمر بن عبداهللمستتتعود بن عمر بن عبداهلل  سعد الدينستتتعد الدين  تتتتتتت88 صدرشح املقاصتتتد  ،،تازاينتازاينففالتالت  م حتقيق: د.عبد حتقيق: د.عبد ، ، رشح املقا

سى رشفالرمحن عمرية  تستتتتدير : الشتتتيخ صتتتتالح موستتتى رشف صالح مو شيخ  سدير : ال تب  ،،الرمحن عمرية  ت عامل الم تبدار  عامل الم نان   ، ، 55طط  ،،دار  نان لب لب

 59985998هجري هجري 59595959

ح ح صدر الدين  مد بن عالء الدين عيّل بن  مد ابن أيب العز احلنفي، الذرعي رشصتتدر الدين  مد بن عالء الدين عيّل بن  مد ابن أيب العز احلنفي، الذرعي رش  تتتتتتت99

شعيب الرنؤوط حتقيق: شتعيب الرنؤوط ، ، العقيدة الطحاويةالعقيدة الطحاوية سن ال كيعبد اهلل بن املحستن ال كي  --حتقيق:  سة ، ، عبد اهلل بن املح سة نرشت: مؤست س رش: مؤ ن

 بريوتبريوت  --الرسالة الرسالة 

 ..مم59915991  --هت هت 59515951، ، 5151طط
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ناهج البحث الت تتتتتتت 5151 بدوي، م ناهج البحث العبد الرمحن ال بدوي، م لة املطبوعات، طعبد الرمحن ال لة املطبوعات، طعلمي، نرشتتت: وكا رش: وكا ، ، 11علمي، ن

 م.م.59115911

بادى  تتتتتتتت5555 لدين أبو  اهر  مد بن يعقو  الفريوزر بادىجمد ا لدين أبو  اهر  مد بن يعقو  الفريوزر قاموس املحيا  ،،جمد ا قاموس املحيال حتقيق: حتقيق: ، ، ل

ويس، ، ممتب حتقيق ال اث يف مؤسسة الرسالةممتب حتقيق ال اث يف مؤسسة الرسالة س  ويسبإرشاف:  مد نعيا العرق س  نرش: مؤسسة نرش: مؤسسة ، ، بإرشاف:  مد نعيا العرق

 ..مم11111111  --هت هت 59115911، ، 11طط، ، لبنانلبنان  ––الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 

سيااملعجا الوستتيا  ،،جممع اللغة العربية بالقاهرةجممع اللغة العربية بالقاهرة  تتتتتتت5151 سطفى)إبراهيا مستتطفى، ، املعجا الو   ،،أمحد الزياتأمحد الزيات  ،،)إبراهيا م

 ..رش: دار الدعوةرش: دار الدعوةنن، ،  مد النجار  مد النجار   ،،حامد عبد القادرحامد عبد القادر

 مد أركون، الفمر االسالمي قراءة علمية، ترمجة هاشا صالح، نرش مركز االنامء  مد أركون، الفمر االسالمي قراءة علمية، ترمجة هاشا صالح، نرش مركز االنامء ت تتتت 5959

 م.م.59915991، ، 11القومي، بريوت، طالقومي، بريوت، ط

ضواء مد المني بن  مد املختار بن عبد القادر اجلمني الشتتتنقيطي ضتتتواءت تتتتتتت 5959 شنقيطي  البيان يف البيان يف    مد المني بن  مد املختار بن عبد القادر اجلمني ال

ضاح القررن بالقررنإيضتتاح القررن بالقررن رشنرشتت : دار الفمر للطباعة و النرشتت، ، إي رش : دار الفمر للطباعة و الن ت هتتتتتت   59515951، ، لبنانلبنان  ––بريوت بريوت   ،،ن   --ه

 م.م.59915991

سامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي مد بن إستتامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي  تتتتتتت5151 ق:  مد ق:  مد ييقق، حت، حتصحيح البخاريصتتحيح البخاري  ،، مد بن إ

ضا ة ترقيا ترقيا مستتورة عن الستتلطانية بإضتتا ة ترقيا ترقيا ""رش: دار  و  النجاة رشتت: دار  و  النجاة نن، ، زهري بن نارص النارصزهري بن نارص النارص سلطانية بإ سورة عن ال م

 ..هه59115911،،55، ط، ط""باقيباقي مد  ؤاد عبد ال مد  ؤاد عبد ال

شوكاين مد بن عيل بن  مد بن عبد اهلل الشتتوكاين  تتتتتتت5151 رش: دار ابن كثري، دار نرشتت: دار ابن كثري، دار ، ،  تح القدير تح القدير  ،، مد بن عيل بن  مد بن عبد اهلل ال ن

 ..هه59595959  --  ،،55طط، ، دمشق، بريوتدمشق، بريوت  --الملا الطيب الملا الطيب 

نرش: دار نرش: دار ، ، لسان العر لسان العر   ،،مجال الدين ابن منظورمجال الدين ابن منظور   مد بن ممرم بن عىل أبو الفضل مد بن ممرم بن عىل أبو الفضل  تتتتتت5151

 ..هه59595959  --  ،،99طط، ، بريوتبريوت، ، صادرصادر

 م.م.59985998  القاهرة،القاهرة،  ،،99م كرات إمام الدعاة، نرش دار الرشو ، طم كرات إمام الدعاة، نرش دار الرشو ، ط  زايد،زايد، مد  مد ت ت 5858

 مد شحرور، المتا  والقررن، نرش: الهيل للطباعة والنرش والتوزيع، سوريا،  مد شحرور، المتا  والقررن، نرش: الهيل للطباعة والنرش والتوزيع، سوريا، ت تتتتت 5959

 دمشق. دمشق. 

ضيمةت تتتتت 1111 ضيمة مد عبد اخلالق ع سات لسلو  القررن المريا، ،  مد عبد اخلالق ع سات لسلو  القررن المريادرا ت هتتتتت   59195919)ت )ت   ،،درا ، ، ه

 ..نرش: دار احلديث، القاهرةنرش: دار احلديث، القاهرة، ، تسدير:  مود  مد شاكرتسدير:  مود  مد شاكر
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، الشيخ الشعراوي احلممة االقية للمرض والشفاء، نرش دار هاتييه، ، الشيخ الشعراوي احلممة االقية للمرض والشفاء، نرش دار هاتييه،  وزي وزي مد  مد ت تتتتت 1515

 القاهرة.القاهرة.

الشيخ الشعراوي وقضايا اسالمية حاحمرة تبحث عن حلول، نرش دار الشيخ الشعراوي وقضايا اسالمية حاحمرة تبحث عن حلول، نرش دار    وزي، وزي، مد  مد   تتتتت1111

   القاهرة.القاهرة.  ،،هاتييههاتييه

شعراوي مد متويل الشتعراوي  تتتتتت1919 شعراوي فستري الشتعراوي تت  ،، مد متويل ال سري ال رش: مطابع أخبار اليومنرشت: مطابع أخبار اليوم، ، اخلوا راخلوا ر  ––ف ، ، ن

 ..مم  59915991

منهج الشعراوي يف تفسري القررن المريا، ا روحة دكتوراه، ارشاف د. منهج الشعراوي يف تفسري القررن المريا، ا روحة دكتوراه، ارشاف د.    مد، مد،مقدم مقدم ت ت 1919

  جامعةجامعة  زعراط ا مد، قسا احلضارة اإلسالمية، كلية العلوم االنسانية واحلضارة اإلسالمية،زعراط ا مد، قسا احلضارة اإلسالمية، كلية العلوم االنسانية واحلضارة اإلسالمية،
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 يف احلضارة العربية اإلسالمية وأثرها حركة الرتمجة
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 العراق -اجلامعة املستنرصية

 

 ::امللخصامللخص

يإماة     تعد حركة الرتمجة والنقل من احلركات املهمة يف بواكري احلضااااال العرباة امياااإماة      ضاال العرباة ام تعد حركة الرتمجة والنقل من احلركات املهمة يف بواكري احل

يىلة امو  اهنا عامل من عوامل حواا الثقافات ووياااالة للتعااني بأل ام،مم  فهل الواياااىلة امو   يالة للتعااني بأل ام،مم  فهل الوا اهنا عامل من عوامل حواا الثقافات وو

 للتفاعل احلضااي والتعرني عىل لغات وعلوم ام،مم ام،خرى.للتفاعل احلضااي والتعرني عىل لغات وعلوم ام،مم ام،خرى.

رشو  راحلها بمعزل عن الظروني  بل متت برشاااو   نَّ حركة الرتمجة والنقل مل تتىلوا خإل م نَّ حركة الرتمجة والنقل مل تتىلوا خإل م راحلها بمعزل عن الظروني  بل متت ب

رسياناة  ضوعاة آلت    توايل مراحلها  فمن اهلريوغلافاة    الاوناناة ومن الاوناناة    ال رسياناة مو ضوعاة آلت    توايل مراحلها  فمن اهلريوغلافاة    الاوناناة ومن الاوناناة    ال مو

 ومن كلتاهام    العرباة ومن العرباة    الإتاناة واللغات ام،خرى.ومن كلتاهام    العرباة ومن العرباة    الإتاناة واللغات ام،خرى.

ينعمد خإل ه ا الث إ    يلال حركة الرتمجة والنقلل لغرا التعوياانعمد خإل ه ا الث إ    يلال حركة الرتمجة والنقلل لغرا التع رني عىل تتابعها رني عىل تتابعها و

التااخيل وبداياهتا يف الدولة اميإماة  والتعرني عىل أثرها. فقد يعى املسلمون اموائل    التااخيل وبداياهتا يف الدولة اميإماة  والتعرني عىل أثرها. فقد يعى املسلمون اموائل    

س م مم مثادا الدين اجلديد  وك ل  يصاال ما عند ام،مم ام،خرى من معااني وعلوم تنسا م مم مثادا الدين اجلديد  وك ل   صال ما عند ام،مم ام،خرى من معااني وعلوم تن ي

ضاايي وف ربغاة بناء حضاااال  يااإماة عىل أ،يااة علماة   ا أدى    حدول تفاعلي حضاااايي وف ر ية علماة   ا أدى    حدول تفاعلي ح يإماة عىل أ، ضاال   يي يي بغاة بناء ح

سفة والىلب  سلمأل وأهل الثإد املفتوحة  ف انت ب ل  الثدايات امو  لتعريب الفل سفة والىلب بأل امل سلمأل وأهل الثإد املفتوحة  ف انت ب ل  الثدايات امو  لتعريب الفل بأل امل

يعت تل  احلركة خإل القرن امول  من خإل ن وء مراكز وال امااء والفل . وقد توياااعت تل  احلركة خإل القرن امول  من خإل ن اااوء مراكز  وال امااء والفل . وقد تو

سلمأل يف ثقافاة عديدل يااااا ت يف اعاية العلوم وتىلواها   ا خلب اغثة ةديدل لدى املسااالمأل يف  يا ت يف اعاية العلوم وتىلواها   ا خلب اغثة ةديدل لدى امل ثقافاة عديدل 

تاح للمسااالمأل فرمااااة مث رل م نتهم من أن  التىللُّم ن و علالتىللُّم ن و عل مة مث رل م نتهم من أن  وم ام،مم ام،خرى  وب ل  أ سلمأل فر تاح للم وم ام،مم ام،خرى  وب ل  أ

ساناة. وعىل الرغم  ا تركته حركة الرتمجة التل ازدهرت  ساناة. وعىل الرغم  ا تركته حركة الرتمجة التل ازدهرت يؤدوا ايالتهم يف تىلوا الثقافة امن يؤدوا ايالتهم يف تىلوا الثقافة امن

رص العثاث من آثاا   اباة بأل املسااالمأل من  عهد مث ر وبلغت أوظ عظمتها خإل العرصااا العثاث من آثاا   اباة  سلمأل من  عهد مث ر وبلغت أوظ عظمتها خإل الع بأل امل

 ا آثاٌا يلثاة ال ياام يف ماادين علم ال إم والفلسفة.ا آثاٌا يلثاة ال ياام يف ماادين علم ال إم والفلسفة.وايعة ومعروفة  كان هلا أيض  وايعة ومعروفة  كان هلا أيض  

يإماة  آثرنا أن  ولتساالاا الضااوء عىل داايااة وتلب ةوانب الرتمجة يف احلضاااال اميااإماة  آثرنا أن   ضاال ام ية وتلب ةوانب الرتمجة يف احل ضوء عىل داا سلاا ال ولت

يتضمن الث إ عىل مقدمة وثإثة مثاحإ  تناول املث إ امول: حركة الرتمجة وتىلواها يف يتضمن الث إ عىل مقدمة وثإثة مثاحإ  تناول املث إ امول: حركة الرتمجة وتىلواها يف 
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يإماة  وتناول املث إ الثا :الدولة العرباة امياااإماة  وتناول املث إ الثا : سلمأل من اللغات  شااا االت ترمجة املسااالمأل من اللغات   الدولة العرباة ام ش االت ترمجة امل  

يإمل  أما املث إ الثالإ وامخري فتناول: أهم املراكز التل ام،خرى وأثرها عىل الف ر امياااإمل  أما املث إ الثالإ وامخري فتناول: أهم املراكز التل  ام،خرى وأثرها عىل الف ر ام

سلمأل. وقد ختمت الث إ بلامتة تناولت ياااا ت يف ن اااوء وتىلوا حركة الرتمجة عند املسااالمأل. وقد ختمت الث إ بلامتة تناولت  يا ت يف ن وء وتىلوا حركة الرتمجة عند امل

 أهم االيتنتاةات التل توملت  لاها خإل الث إ.أهم االيتنتاةات التل توملت  لاها خإل الث إ.

  ترمجة  حضاال  حواا الثقافات.ترمجة  حضاال  حواا الثقافات.كلامت مفتاحاة: كلامت مفتاحاة: 
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 األولاملبحث 

 حركة الرتمجة وتطورها يف الدولة العربية اإلسالمية

الرتمجة من امموا املهمة التل شغلت ف ر الداايأل والثاحثأل وأخ ت م انة كثريل الرتمجة من امموا املهمة التل شغلت ف ر الداايأل والثاحثأل وأخ ت م انة كثريل   تعدتعد

يتهمل مهنا يت  بالثقافات امللتلفة  وه ا املفهوممن دااياااتهمل مهنا يت  بالثقافات امللتلفة  وه ا املفهوم للرتمجة أداكه املرتمجون العرب للرتمجة أداكه املرتمجون العرب   من داا

صواهم امللتلفة  فعملوااملسااالمون يف عصاااواهم امللتلفة  فعملوا سلمون يف ع صال ما عند ام،مم ام،خرى من معااني يصاااال ما عند ام،مم ام،خرى من معااني   عىلعىل  امل ي

وعلوم تستقام ومثادا الدين اجلديدل و ل  لغرا بناء حضاال  يإماة عىل أ،ية عملاة وعلوم تستقام ومثادا الدين اجلديدل و ل  لغرا بناء حضاال  يإماة عىل أ،ية عملاة 

 ..((8787//33)زيدان  مف ة )زيدان  مف ة   وف ريةوف رية

مىل بدأت حركة الرتمجة من  العهد النثوي  حاإ تثثت الروايات أنَّ النثل حممد )ماااىل  اهلل اهلل بدأت حركة الرتمجة من  العهد النثوي  حاإ تثثت الروايات أنَّ النثل حممد )

سائدل حان ام يف امل تمم علاه وآله وياالم( أمر بعا الصاا ابة أن  يتعلموا لغة املساان السااائدل حان ام يف امل تمم  سن ال ص ابة أن  يتعلموا لغة امل يلم( أمر بعا ال علاه وآله و

سلمون من التعامل مم امل موعات املعاي ة هلم يف  ل  اميااإمل اجلديدل ل ل يتم ن املساالمون من التعامل مم امل موعات املعاي ااة هلم يف  ل   يإمل اجلديدل ل ل يتم ن امل ام

 ..((1919//33م  مف ة م  مف ة 91919191)الىلربي  )الىلربي    امل تمم ويف خااةهامل تمم ويف خااةه

ا  الا أنَّ  الا أنَّ  ا  حركة الرتمجة التل شهدها امل تمم املسلم آن ام كانت حمدودل للغاية ومل ترتم أثر   حركة الرتمجة التل شهدها امل تمم املسلم آن ام كانت حمدودل للغاية ومل ترتم أثر 

ا عىل حركة الف ر اميإملل مل دوديتها ا عىل حركة الف ر اميإملل مل دوديتهاواض    ..((7878//22م  مف ة م  مف ة 91999199)املسعودي  )املسعودي    واض  

يإماة ببهل الثإد املفتوحة عىلل ن احت ام املسااالمون بعد الفتوحات امياااإماة ببهل الثإد املفتوحة عىل سلمون بعد الفتوحات ام صعاد  الصاااعاد ل ن احت ام امل  ال

ضل العقادل التل من ها الفايون مللتلب الىلوائب وامل اهب االةتامعل والف ري  وبفضاااال العقادل التل من ها الفايون مللتلب الىلوائب وامل اهب  االةتامعل والف ري  وبف

قايف والف ري من داايااااة وتعلام يف املراكز  تاةهم الث ية وتعلام يف املراكز ام،خرى واماااال أهل تل  الثإد ن قايف والف ري من داا تاةهم الث مل أهل تل  الثإد ن ام،خرى وا

 ..((9999  مف ة   مف ة 20032003)دولال  )دولال    اخلامة هبماخلامة هبم

ا من ويف حقاقة اممر انَّ ويف حقاقة اممر انَّ  ا كثري  ا من عرصااا الرتمجة يف الدولة العرباة امياااإماة قد بلً تىلوا  ا كثري  يإماة قد بلً تىلوا  رص الرتمجة يف الدولة العرباة ام ع

ضافة    ما حظل به من ت  ام العلم خإل امقثال عىل الدااياااة والت صاااال والنقل   ضاااافة    ما حظل به من ت ااا ام العلم  صال والنقل    ية والت  خإل امقثال عىل الداا

صواواعاية العلامء منزلة قلاام ن د مثلها يف أي عرصاا من العصااوا رص من الع مف ة م  مااف ة 91879187)معروني  )معروني    واعاية العلامء منزلة قلاام ن د مثلها يف أي ع م  

7373)).. 

فاء وام،مراء وكثاا اةاالت  قد يدل املؤاخون العرب عن امموال التل أنفقها اخلل فاء وام،مراء وكثاا اةاالت ل قد يدل املؤاخون العرب عن امموال التل أنفقها اخلل ل

نال املرتمجون والعلامء حظول كثريل يف  ال النهوا بواقم الرتمجة  و ن ام يف ياااث لة آ لدو نال املرتمجون والعلامء حظول كثريل يف ا ال النهوا بواقم الرتمجة  و يث ن ام يف  لة آ لدو ا

ها من حظولبإطااات اخللفاااء ويف قصاااوا ام،مراء وامعاااان مااا بعاادهااا من حظول عد ما ب اان  صوا ام،مراء وامع فاء ويف ق طات اخلل عثم ال ويف  عثم ال ويف  )ابن أ)ابن أ  بإ

 ..((329329//33م  مف ة م  مف ة 91819181)ابن امثري  )ابن امثري    ((7878//99م  مف ة م  مف ة 91879187
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يإماة عىل يد خالد بن يزيد  كام كان خالد أول من ترةم كان أول نقل يف احلضاااال اميااإماة عىل يد خالد بن يزيد  كام كان خالد أول من ترةم  ضاال ام كان أول نقل يف احل

صنعة   الا له كتب الىلب والن وم وكتب ال امااء وك ل  بعا كتب املنىلب والصااانعة   الا  أنَّ حركة أنَّ حركة له كتب الىلب والن وم وكتب ال امااء وك ل  بعا كتب املنىلب وال

ا العتامدها عىل اجلهود اخلامااة والرغثة  مة والرغثة النقل يف العرصاا امموي كانت ك ل  حمدودلل نظر  ا العتامدها عىل اجلهود اخلا رص امموي كانت ك ل  حمدودلل نظر  النقل يف الع

 ..((979979//22م  مف ة م  مف ة 91199119)حاةل خلافة  )حاةل خلافة    ((223223م  مف ة م  مف ة 91989198)ابن قتاثة  )ابن قتاثة    الفرديةالفردية

سلم ا ه  هنه    العلوم القديمة و   معاجلتها والتبلاب  مساالم ا ه  هنه    العلوم القديمة و   معاجلتها والتبلاب كان خالد بن يزيد أول عريبكان خالد بن يزيد أول عريب  م

رصا وال ين  كروا ببهنم فاها  ك ل  يظهر لنا من كتابات املؤاخأل العرب املتبخرين يف عرصاااا وال ين  كروا ببهنم  فاها  ك ل  يظهر لنا من كتابات املؤاخأل العرب املتبخرين يف ع

م  م  91789178)ابن خلدون  )ابن خلدون    اأوا كتثه العلماة ونتاةاته امدباة التل كانت متداولة لعدل قروناأوا كتثه العلماة ونتاةاته امدباة التل كانت متداولة لعدل قرون

 ..((293293//11مف ة مف ة 

ع ب العرب املسلمون من خإل حركة الرتمجة عىل دااية ما أخرةه الاونان والرسيان ع ب العرب املسلمون من خإل حركة الرتمجة عىل دااية ما أخرةه الاونان والرسيان 

مة  عىل الىلب الاونا   وكانت تل  الزيادل يف الىلب وأكملوا وزادوا علاه زيادل هامة خامااااة  عىل الىلب الاونا   وكانت تل  الزيادل  يف الىلب وأكملوا وزادوا علاه زيادل هامة خا

ا كانت زيادل علماة عملاة ا كانت زيادل علماة عملاةمثناة عىل الت ربة  أي أهنَّ  ..((732732م  مف ة م  مف ة 91819181)غويتاني  )غويتاني    مثناة عىل الت ربة  أي أهنَّ

ك ل  كان للناطقأل بالرسياناة دوا مهم يف بناء رصح احلضاال اميإماةل ملا قدموا من ك ل  كان للناطقأل بالرسياناة دوا مهم يف بناء رصح احلضاال اميإماةل ملا قدموا من 

رسياناة    العرباة أو من الاوناناة    العرباة مثا،ل   خدمات كثريل يف مادان الرتمجة يف الرساااياناة    العرباة أو من الاوناناة    العرباة مثا،ل    خدمات كثريل يف مادان الرتمجة يف ال

يإماة فبغدقوا امل تثات امياااإماة  رشي  والعلوم ب اااتى علوم الفلسااافة والىلب واللغة والترشاااي  والعلوم فبغدقوا امل تثات ام سفة والىلب واللغة والت ب تى علوم الفل

ا     قثال املسلمأل عىل دااية ما  ا     قثال املسلمأل عىل دااية ما الإهوتاة والرياضاات والفل  وغريها  وكان  ل  ااةع  الإهوتاة والرياضاات والفل  وغريها  وكان  ل  ااةع 

 ..((8181م  مف ة م  مف ة 20092009)عثاية  )عثاية    عند ام،مم ام،خرى من حضاال وثرواتعند ام،مم ام،خرى من حضاال وثروات

مجة قد زاد بمروا الزمن  ففل العرص العثاث نإحظ أنَّ مجة قد زاد بمروا الزمن  ففل العرص العثاث نإحظ أنَّ ونإحظ أنَّ االهتامم ب ركة الرتونإحظ أنَّ االهتامم ب ركة الرت

سفاح )اخللافة امول الساافاح ) سعى يف بدايات ح مه    توطاد أاكان دولته ا( كان يسااعى يف بدايات ح مه    توطاد أاكان دولته 939939--932932اخللافة امول ال ا( كان ي

ياة فاها   الا أنَّ  ل  كله مل دول دون أن  يعري ه ا اخللافة للعلم واياتقراا اموضااا السااايااة فاها   الا أنَّ  ل  كله مل دول دون أن  يعري ه ا اخللافة للعلم  ساا ضاا ال يتقراا امو وا

ا من االهتامم  فلالا العلامء و ث  ا من االهتامم  فلالا العلامء وةان ث  مل ام،دباء  وامتد  ل  االهتامم بعد وفاته عندما واماااال ةان ام،دباء  وامتد  ل  االهتامم بعد وفاته عندما وا

صوا ) ل  اخللافة العثاث الثا  أبو ةعفر املنصااوا ) ا(  من خإل ترمجة جمموعة من ا(  من خإل ترمجة جمموعة من 977977--939939 ل  اخللافة العثاث الثا  أبو ةعفر املن

 ..((3939م  مف ة م  مف ة 91819181)أمأل  )أمأل    ترال ال عوب واحلضااات يف عاممة اخلإفة بغدادترال ال عوب واحلضااات يف عاممة اخلإفة بغداد

يثاب التل ةعلت الرتمجة تنال أ اتها وم انتها يف ه ا امياااثاب التل ةعلت الرتمجة تنال أ اتها وم انتها يف ه ا ولعلا أحد أهم العوامل وولعلا أحد أهم العوامل و ام

مة وعامة يف  تاحتها امنتاظ احلقثة من تاايخ ام،مة امياااإماة هو  داام العثايااااأل خاماااة وعامة يف  تاحتها امنتاظ  ياأل خا يإماة هو  داام العثا احلقثة من تاايخ ام،مة ام

ا  ا امديب يف نصوص علماة أدباة ملن ال يستىلام القراءل لتل  النصوص يف لغتها امملاة  فبيًّ امديب يف نصوص علماة أدباة ملن ال يستىلام القراءل لتل  النصوص يف لغتها امملاة  فبيًّ
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ياظل كانت اللغة امل توب هبا النص يااااظل  اء كانت اللغة امل توب هبا النص  ائه يف لغته اممااالاة أقل من عدد القرا اء دائام  عدد قرا ملاة أقل من عدد القرا ائه يف لغته ام دائام  عدد قرا

ياون يف الرتمجة  عفاء  هلم املتاحأل لو ترةم  ل  النص    لغتهم  وب ل  فقد وةد العثايااااون يف الرتمجة  عفاء  هلم  املتاحأل لو ترةم  ل  النص    لغتهم  وب ل  فقد وةد العثا

غات  ا تداوي ةهلهم للا غات من قراءل النصاااوص واملعلومات بلغتها اممااالاة  ضااااافة    أهنَّ ا تداوي ةهلهم للا ضافة    أهنَّ ملاة   صوص واملعلومات بلغتها ام من قراءل الن

 ..((239239//11)اخلىلاب الثغدادي  مف ة )اخلىلاب الثغدادي  مف ة   ام،خرىام،خرى

ياة وملا كانت العامال والفن املعاماي ياامة  ازل لل ضاااال العرباة اميااإماة  فسنَّ تبياااة  يإماة  فسنَّ تب ضاال العرباة ام يمة  ازل لل  وملا كانت العامال والفن املعاماي 

فة من خإهلا واياااتقىلاب واحتضااااان خريل العلامء  قا ضان خريل العلامء داا للرتمجة وتثنى نرشااا العلم والث يتقىلاب واحت فة من خإهلا وا قا رش العلم والث داا للرتمجة وتثنى ن

كالواملف رين واملرتمجأل من وتلب اجلنسااااااات والقوماااات ام،خرى كااال اات ام،خرى  اات والقوم س ية اوناااناااة والاهوديااة واملف رين واملرتمجأل من وتلب اجلن اة والاهود نان او

شد انتثاا واملسااا اة والفااياااة تعرب عن اغثة حقاقاة للللفاء من بنل العثاو اموائل يف شااد انتثاا  ياة تعرب عن اغثة حقاقاة للللفاء من بنل العثاو اموائل يف  سا اة والفاا وامل

 ..((978978م  مف ة م  مف ة 91329132)الساوطل  )الساوطل    العامل لإلن ازات العمراناة والعلماة للمسلمألالعامل لإلن ازات العمراناة والعلماة للمسلمأل

صوا )ةعفر املنصااوا )ي كر الثعا أنَّ اخللافة العثاث الثا  أبا ي كر الثعا أنَّ اخللافة العثاث الثا  أبا  يثب غريا ا( قد يااثب غريا 977977--939939ةعفر املن ا( قد 

ية ال تب امةنثاة من خلفاء بنل العثاو يف تثنال ف رل تبيااااة و ن ااااء داا خاماااة بدااياااة ال تب امةنثاة  مة بداا ياة و ن اء داا خا من خلفاء بنل العثاو يف تثنال ف رل تب

 ..((999999//22م  مف ة م  مف ة 91379137)املسعودي  التنثاه وام،اني  )املسعودي  التنثاه وام،اني    وترمجتهاوترمجتها

ا بإد الروم بقصد خدمة وي كر أنَّ أبا ةعفر املنصوا قد خرظ من عاممته بوي كر أنَّ أبا ةعفر املنصوا قد خرظ من عاممته ب ا بإد الروم بقصد خدمة غداد قامد  غداد قامد 

ه مل يساااتىلم أن  يقنعهم  ستىلم أن  يقنعهم العلم واالطإا عىل ما يويه بإدهم من نفائة وكنوز علماة   الا أنَّ ه مل ي العلم واالطإا عىل ما يويه بإدهم من نفائة وكنوز علماة   الا أنَّ

سفة بفائدل نقلها    بغداد  واكتفى بانتقاء جمموعة من ال تب املتعلقة بعلوم الىلب والفلسااافة  بفائدل نقلها    بغداد  واكتفى بانتقاء جمموعة من ال تب املتعلقة بعلوم الىلب والفل

اة  ولعلا ه ا الع اة  ولعلا ه ا العوعلم الن وم مةل ترمجتها    العرب ما دفم الثعا    االعتقاد وعلم الن وم مةل ترمجتها    العرب ما دفم الثعا    االعتقاد مل هو  مل هو 

 ..((329329)أمأل أ.  مف ة )أمأل أ.  مف ة   ببنَّ املنصوا هو أول من يعى     حااء ترال ام،مم الغابرلببنَّ املنصوا هو أول من يعى     حااء ترال ام،مم الغابرل

ا( عندما اخت  قرااا ا( عندما اخت  قرااا 913913--980980ثم وامل هااون الرشاد مسريل والدا بعد تولاه احل م )ثم وامل هااون الرشاد مسريل والدا بعد تولاه احل م )

العلامء واملرتمجأل من وتلب اجلنساات  ف اا ماتها  العلامء واملرتمجأل من وتلب اجلنساات  ف اا ماتها  بتبياة بات احل مة  وعألَّ فاه خريل بتبياة بات احل مة  وعألَّ فاه خريل 

وغدا قثلة لىلالثل العلوم واملعرفة   الا أنَّ حركة الرتمجة بلغت أوةها يف عهد اخللافة املبمون وغدا قثلة لىلالثل العلوم واملعرفة   الا أنَّ حركة الرتمجة بلغت أوةها يف عهد اخللافة املبمون 

ا برمد ال واكب والن وم  297297--917917)) ا برمد ال واكب والن وم  ا(  فقد أضاني املبمون    بات احل مة قسام  خام  ا(  فقد أضاني املبمون    بات احل مة قسام  خام 

ياون يف ه ا العلم عىل وقد اعتمد العثاياااون يف ه ا العلم عىل  ساىلل )ال تاب امعظم( ال ي ةاء فاه كتاب امل ساااىلل )ال تاب امعظم( ال ي ةاء فاه وقد اعتمد العثا كتاب امل 

 ..((978978)بااتولد  مف ة )بااتولد  مف ة   بومب لإليىلرالب وعملهبومب لإليىلرالب وعمله
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ضوح يف وب ل  نإحظ أنَّ ن ااا  حركة الرتمجة وما ماااحثها من تىلوا علمل يظهر بوضااوح يف  ماحثها من تىلوا علمل يظهر بو وب ل  نإحظ أنَّ ن ا  حركة الرتمجة وما 

 لاه احلضااات  لاه احلضااات شغب اخللفاء واغثتهم يف مواكثة الن ا  الف ري والوقوني عىل ما وملت شغب اخللفاء واغثتهم يف مواكثة الن ا  الف ري والوقوني عىل ما وملت 

 ...(.(972972م  مف ة م  مف ة 91899189)الاوزب ل  )الاوزب ل    ام،خرى يف ه ا امل الام،خرى يف ه ا امل ال
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 املبحث الثاين

 إشكاالت ترمجة املسلمني من اللغات األ خرى 

 وأثرها عىل الفكر اإلسالمي

 

ا عىل امديان ام،خرى وعىل الثقافات ام،خرى  ا عىل امديان ام،خرى وعىل الثقافات ام،خرى كان اميإم بىلثاعته منفت   واحلضاااتل واحلضاااتل كان اميإم بىلثاعته منفت  

منَّه كان ت ملة ملا يثقه من أديان  ك ل  كان املسلمون ينظرون    كل الثقافات التل كانت منَّه كان ت ملة ملا يثقه من أديان  ك ل  كان املسلمون ينظرون    كل الثقافات التل كانت 

ش ا أنَّ ه ا النظرل موةودل بأل ام،مم ام،خرى والثلدان املفتوحة نظرل   اباة منفت ة  وال شاا ا أنَّ ه ا النظرل  موةودل بأل ام،مم ام،خرى والثلدان املفتوحة نظرل   اباة منفت ة  وال 

ل  ا عىل العإقات بأل أفراد امل تمم ا ا  ا   اب تبثري  قد أثارت  ل املنفت ة  ا عىل العإقات بأل أفراد امل تمم ا ا  ا   اب تبثري  قد أثارت  ىلان املنفت ة  ىلان ي خضااام لسااال سل ضم ل ي خ

 ..((129129م  مف ة م  مف ة 91779177)أولريي  )أولريي    املسلمأل ولدينهم وحضااهتماملسلمأل ولدينهم وحضااهتم

مل تستمر أوضاا امل تمم املسلم عىل  ات الوتريل التل كانت علاها أيام احلقثة النثوية وال مل تستمر أوضاا امل تمم املسلم عىل  ات الوتريل التل كانت علاها أيام احلقثة النثوية وال 

شدلعىل  ات الىلريقة التل كانت تتم هبا أيام اخلإفة الراشاادل مف ة )أمأل أ.  مااف ة   عىل  ات الىلريقة التل كانت تتم هبا أيام اخلإفة الرا . فثعد أن  . فثعد أن  ((322322)أمأل أ.  

يإماة وتداخلت ال عوب امللتلفة بثقافاهتا املتثاينة  كل  ل  أدى امتدت اقعة الدولة اميااإماة وتداخلت ال ااعوب امللتلفة بثقافاهتا املتثاينة  كل  ل  أدى  امتدت اقعة الدولة ام

يإمل يف القرن الثالإ لله رل    زعزعة ايااتقراا احلضاااال اميااإماة  وشااهد العامل اميااإمل يف القرن الثالإ لله رل  شهد العامل ام يإماة  و ضاال ام يتقراا احل    زعزعة ا

يإماة بإد فااو واهلند  فتنامت املعرفة امياااإماة ياإ  عظاام  من أف اا العامل االغريقل ومن يااااإ  عظاام  من أف اا العامل االغريقل ومن  بإد فااو واهلند  فتنامت املعرفة ام

يإماة وابتعد ب اا ل كثري ون اابت مدااو ف رية وتلفة بقل بعضااها قريث ا من العقادل اميااإماة وابتعد  ضها قريث ا من العقادل ام ب  ل كثري ون بت مدااو ف رية وتلفة بقل بع

 ..((227227م  مف ة م  مف ة 91829182)أولريي  )أولريي    الثعا اآلخر عنهاالثعا اآلخر عنها

ل  الفرتل   ل  الفرتل  وكانت حلركة الرتمجة امثر ال ثري يف ت تبثري ام ايب وكانت حلركة الرتمجة امثر ال ثري يف ت ثاين أثرها بأل ال قد ت تبثري ام ايب ف ثاين أثرها بأل ال قد ت ف

ا يف الداايااات اللغوية العرباة  فإ شاا  أنَّ الرتمجة  ا للرتمجة واضاا   ش  أنَّ الرتمجة والساالثل     نرى تبثري  يات اللغوية العرباة  فإ  ا يف الداا ض   ا للرتمجة وا سلثل     نرى تبثري  وال

يىلو  والتل امو  املث رل عن الاوناناة قد شااملت مثاحإ املقوالت العرشاا املنسااوبة    اايااىلو  والتل  سوبة    اا رش املن شملت مثاحإ املقوالت الع امو  املث رل عن الاوناناة قد 

اة نان غة الاو اة ختص الل نان ية يو اةهل ضاااوابا ن و نان غة الاو اة ختص الل نان ية يو ضوابا ن و فة ا.    هل  فة ا.  )حاةل خلا مف ة م  ماااف ة 91199119)حاةل خلا م  

ا  ومن هنا يم ن االيتفادل من ضوابا ((977977//22 ا  ومن هنا يم ن االيتفادل من ضوابا   وال ش  أنَّ اللغات ن ائة بعضها بعض    وال ش  أنَّ اللغات ن ائة بعضها بعض 

يىلو عىل: اجلوهر وال ماة الن و يف لغة ما م،خرى. لقد اشاااتملت املقوالت العرشااا ماياااىلو عىل: اجلوهر وال ماة  رش ما شتملت املقوالت الع الن و يف لغة ما م،خرى. لقد ا

 والتملا  والعدل.والتملا  والعدل.والفقه والنسثة  وامل ان والزمان واهلائة والفقه والنسثة  وامل ان والزمان واهلائة 
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ا هل مثاحإ ن وية ن د ال ثري منها يف مثاحإ الن و  ا هل مثاحإ ن وية ن د ال ثري منها يف مثاحإ الن و وال شااا  أنَّ ه ا املقوالت مجاع  ش  أنَّ ه ا املقوالت مجاع  وال 

صفة واحلال و رني الزمان و رني امل ان  وب ل  نإحظ أنَّ تبثري حركة العريب أمثال الصااافة واحلال و رني الزمان و رني امل ان  وب ل  نإحظ أنَّ تبثري حركة  العريب أمثال ال

ا   ابا ا ا   ابا االرتمجة يف ه ا امل ال قد كان تبثري   ..((988988م  مف ة م  مف ة 91809180)فروخ  )فروخ    الرتمجة يف ه ا امل ال قد كان تبثري 

ها    اللغة  فة وترمجت قل كتب العلم والفلسااا ها    اللغة ك ل  نإحظ امثر ام ايب من خإل ن سفة وترمجت قل كتب العلم والفل ك ل  نإحظ امثر ام ايب من خإل ن

ا واهتم به ام،مراء وش عته الدولة  فثدأوا  ا  بل قصد  لاه املسلمون قصد  ا واهتم به ام،مراء وش عته الدولة  فثدأوا العرباة مل ي ن اتفاق  ا  بل قصد  لاه املسلمون قصد  العرباة مل ي ن اتفاق 

فة النظرية لاتم نوا  سفة النظرية لاتم نوا أوال  ب تب العلم العلماة ال ب تب الفلسااا يالتهم الثقافاةمن أداء ايااااالتهم الثقافاةأوال  ب تب العلم العلماة ال ب تب الفل   من أداء ا

اا   اا  )الن ا  ..((8383م  مف ة م  مف ة 91789178)الن ا

سلمون ب  م اجلدل الف ري بانهم وبأل أهل الثقافات والعقائد ام،خرى    فاندفم املسااالمون ب  م اجلدل الف ري بانهم وبأل أهل الثقافات والعقائد ام،خرى     فاندفم امل

يتلدمها أعداأهمل من أةل ت وين داايااة ام،مااول الفلساافاة وامدوات املنىلقاة التل ايااتلدمها أعداأهمل من أةل ت وين  سفاة وامدوات املنىلقاة التل ا مول الفل ية ام، داا

سهم دوا يف االطإا عىل كتب ادود منىلقاة مقادود منىلقاة مق سلمأل أنف سهم دوا يف االطإا عىل كتب نعة  كام كان لل دل الدينل بأل امل سلمأل أنف نعة  كام كان لل دل الدينل بأل امل

ا لإهتامم بالعلوم ا لإهتامم بالعلومالفلسفة واملنىلب  ف ان  ل  دافع   ..((1919)مظهر  مف ة )مظهر  مف ة   الفلسفة واملنىلب  ف ان  ل  دافع 

ا من  مىللم العرصااا امموي     كان ملعاوية بن  رص امموي     كان ملعاوية بن ونرى  ل  التبثري يف جمال الىلب واضااا   ا من  مىللم الع ض   ونرى  ل  التبثري يف جمال الىلب وا

يفاان )أيب ياافاان ) ا من كتب 9090--1919أيب  ا من كتب ا( طثاثان مسااا اان من أهل دم ااب  كام ت،رةم ملعاوية كثري  سا اان من أهل دم ب  كام ت،رةم ملعاوية كثري  ا( طثاثان م

ش م اخللافة عمر بن عثد العزيز عىل تعريب كتب الىلب  الىلب    اللغة العرباة  ك ل  شااا م اخللافة عمر بن عثد العزيز عىل تعريب كتب الىلب   الىلب    اللغة العرباة  ك ل  

رصل ثم ن هلم أثر كثري  الىلثاب الاهودي مارسةويه ال ي عاش يف الثرصاال ثم ومن امطثاء ال ين كاومن امطثاء ال ين كا ن هلم أثر كثري  الىلثاب الاهودي مارسةويه ال ي عاش يف الث

صل باممويأل يف ال ام  وكان  اد الرسياناة فقام برتمجة العديد من كتب الىلب صل باممويأل يف ال ام  وكان  اد الرسياناة فقام برتمجة العديد من كتب الىلبات سنر    ات سنر  )بل )بل

 ..((277277م  مف ة م  مف ة 91879187

سلمأل يف تل  الفرتل بال امااء اكام نإحظ اهتامم العرب املسااالمأل يف تل  الفرتل بال امااء ا ا ما كانت تغري كام نإحظ اهتامم العرب امل ث  ا ما كانت تغري لتل غال ث  لتل غال

ن امنسااان من احلصااول عىل  ا مت   صول عىل امنسااان للث إ عنها وعن ماهااتها وكتثها وعلامئهال مهنَّ سان من احل ن امن ا مت   سان للث إ عنها وعن ماهااتها وكتثها وعلامئهال مهنَّ امن

 ..((7373م  مف ة م  مف ة 91819181)أمأل ح.  )أمأل ح.    ال هب و طالة احلاالال هب و طالة احلاال

صادا أنَّ  ا يف عرص خالد بن يزيد     ت كر امل ض   صادا أنَّ كان  ل  االهتامم وا ا يف عرص خالد بن يزيد     ت كر امل ض   أحد الرةال قدم أحد الرةال قدم   كان  ل  االهتامم وا

رش بن مروان )ت: عىل برشااا بن مروان )ت:  رصل يف عهد عثد املل  بن مروان وعرا م( وايل الثرصااال يف عهد عثد املل  بن مروان وعرا 917917ا/ا/8787عىل ب م( وايل الث

ا بااااا)دواء ال رب( أو )االدايىلوو(  ويثدو أنَّ  ا وياما ا)دواء ال رب( أو )االدايىلوو(  ويثدو أنَّ علاه أن  يعاىله ،اب ا ال ي اب بعدا أبد  ا ب ا وياما علاه أن  يعاىله ،اب ا ال ي اب بعدا أبد 

ه كان طثاث ا ومهتام  برتكاب امدوية وعا ه كان طثاث ا ومهتام  برتكاب امدوية وعا ل  الرةل هو الىلثاب مارسةويه     أنَّ ا بثعا  ل  الرةل هو الىلثاب مارسةويه     أنَّ ا بثعا اف  اف 

 ..((901901م  مف ة م  مف ة 91719171) براهام  ) براهام    السوائل ال اماائاةالسوائل ال اماائاة
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يإم معرفة وطادل بالن وم وال واكب وحركاهتا ويف علم الفل   كان للعرب قثل امياااإم معرفة وطادل بالن وم وال واكب وحركاهتا  ويف علم الفل   كان للعرب قثل ام

اة ملعرفة  ها يف حااهتم العمل اة ملعرفة بالقمر ومنازله ومىلالم ال ااامة  و ل  ب  م حاةتهم  لا ها يف حااهتم العمل بالقمر ومنازله ومىلالم ال مة  و ل  ب  م حاةتهم  لا

 ..((278278م  مف ة م  مف ة 91999199)نالو  )نالو    وموايمهم واالهتداء هبا يف حل هم وترحاهلموموايمهم واالهتداء هبا يف حل هم وترحاهلمأوقاهتم أوقاهتم 

بال ااامة  اة  ثا  بعا الفرائا امياااإم ه ا االهتاممل الات بال مة وبم لء امياااإم  نام  اة  يإم ثا  بعا الفرائا ام ه ا االهتاممل الات يإم  نام  وبم لء ام

والقمر  فزاد االهتامم عىل طلب كتب الن وم والفل   وأول ترمجة متت هل ا ال تب كانت والقمر  فزاد االهتامم عىل طلب كتب الن وم والفل   وأول ترمجة متت هل ا ال تب كانت 

رص امموي  هر علامء فل  كانوا عىل  ،اني خالد بن يزيد  ويف الربم امخري من العرصاا امموي  هر علامء فل  كانوا عىل   يتيت  ،اني خالد بن يزيد  ويف الربم امخري من الع

م( م( 871871ا/ا/919919قدا كثري من املعرفة والعلم أمثال توفال )تاوفال( بن توما الزهاوي )ت: قدا كثري من املعرفة والعلم أمثال توفال )تاوفال( بن توما الزهاوي )ت: 

يم عىل ال ي أماااث  فاام بعد ائاة مرتمجل اخللافة العثاث املهدي  وقد كان له اطإا وايااام عىل  مث  فاام بعد ائاة مرتمجل اخللافة العثاث املهدي  وقد كان له اطإا وا ال ي أ

رسياناةل  أو عن طريب ترمجتها    الفاايااااة أو الرساااياناةال تب اهلندية مثا،ال تب اهلندية مثا، ياة أو ال ماثعة  )ابن أيب أمااااثعة    ل  أو عن طريب ترمجتها    الفاا )ابن أيب أ

 ..((993993//99م  مف ة م  مف ة 91799179

رني باااااا)مفتاح الن وم( املنساااوب    هرمز  سوب    هرمز ك ل   هر يف تل  الفرتل تعريب ل تاب ع، ا)مفتاح الن وم( املن رني ب ك ل   هر يف تل  الفرتل تعريب ل تاب ع،

 ..((990990//22م  مف ة م  مف ة 91199119)حاةل خلافة ا.  )حاةل خلافة ا.    م(م(811811ا/ا/927927احل ام ينة )احل ام ينة )

سلثل أو ما أدخلته حركة الرتمجة من تبثريات  ونرى  ل  من وال يم ن  خفاء امثر السااالثل أو ما أدخلته حركة الرتمجة من تبثريات  ونرى  ل  من  وال يم ن  خفاء امثر ال

ضهم    القول بعدم العامل  وهل املقولة خإل أف اا الفإيااافة املسااالمأل ال ين ي هب بعضاااهم    القول بعدم العامل  وهل املقولة  سلمأل ال ين ي هب بع يفة امل خإل أف اا الفإ

 العقادل اميإماة تؤكد عىل  العقادل اميإماة تؤكد عىل التل تنفل احلدول عن العامل وتضفل القدم عىل ال ون  مم أنَّ التل تنفل احلدول عن العامل وتضفل القدم عىل ال ون  مم أنَّ 

يامت ال ون احلدولأنَّ مااافة القدم من مااافات اهلل ياااث انه وتعا  وأنَّ من ياااامت ال ون احلدول يث انه وتعا  وأنَّ من  مفات اهلل  مفة القدم من  )زيدان  )زيدان    أنَّ 

 ..((919919مف ة مف ة 

اة هو أبو يعقوب  فة االغريق قائام  عىل الفلسااا ا  ي  ا ف ر م  ظا اة هو أبو يعقوب ونإحظ أنَّ أول من طوا ن فة االغريق س قائام  عىل الفل ا  ي  ا ف ر م  ظا ونإحظ أنَّ أول من طوا ن

أول من أدام الف ول ال ثريل القائمة بأل الف ر اميإمل أول من أدام الف ول ال ثريل القائمة بأل الف ر اميإمل   ا(  ك ل  كانا(  ك ل  كان279279ال ندي )ت: ال ندي )ت: 

نا نت  عن  ما عرضااااه من أف اا االغريب من ةهة أ،خرى  ومن ه نا نت  عن والعرب من ةهة وبأل  ضه من أف اا االغريب من ةهة أ،خرى  ومن ه ما عر والعرب من ةهة وبأل 

)أولريي  )أولريي    العثاياأل  ل  املزي  اجلامم بأل امش ال الاوناناة والرسياناة والفااياة ... لخالعثاياأل  ل  املزي  اجلامم بأل امش ال الاوناناة والرسياناة والفااياة ... لخ

 ..((12301230مف ة مف ة   م م 91779177

ياأل  وقد  ل وك ل  من هنا وةدنا تعدد املدااو القائمة عىل أمر الرتمجة عند العثايااااأل  وقد  ل  وك ل  من هنا وةدنا تعدد املدااو القائمة عىل أمر الرتمجة عند العثا

ن الف ر  ل ي مل يم   نة  اممر ا ثاي اة املت قاف ية والث مدااياااهم الف ر ن الف ر املرتمجون يعريون عن  ل ي مل يم   نة  اممر ا ثاي اة املت قاف ية والث يهم الف ر مداا املرتمجون يعريون عن 
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ا من ال ااتات الف ري والثق ا من ال تات الف ري والثقاملرتةم آن ام أن  يصااىلثً بصااثغة واحدل  بل  ل يمثل نوع  صثغة واحدل  بل  ل يمثل نوع  صىلثً ب ايف ايف املرتةم آن ام أن  ي

 ..((973973م  مف ة م  مف ة 91899189)الاوزب ل  )الاوزب ل    املتنا راملتنا ر

 نَّ حركة الرتمجة قد افدت الساحة الف رية اميإماة بموةات التبثري امفإطو  ال ي  نَّ حركة الرتمجة قد افدت الساحة الف رية اميإماة بموةات التبثري امفإطو  ال ي 

مأل ياحة الفلسفة اميإماة وال ي ترم تبثريا املثا، وغري املثا، عىل مدااو االيترشاق مأل ياحة الفلسفة اميإماة وال ي ترم تبثريا املثا، وغري املثا، عىل مدااو االيترشاق 

ني  ني والتصاااوا صوا يإماةامللتلفة التل مألت السااااحة الف رية امياااإماةوالت ساحة الف رية ام سنر  )بلسااانر    امللتلفة التل مألت ال مف ة م  ماااف ة 91879187)بل م  

277277)).. 

يإماون مل ي ن مرحث ا به من وغاية اممر أنَّ الف ر الفلسااافل ال ي اتثعه الفإيااافة امياااإماون مل ي ن مرحث ا به من  يفة ام سفل ال ي اتثعه الفإ وغاية اممر أنَّ الف ر الفل

سريون مم التااا العام املتعا م يف الف ر امةانب مجهرل املسااالمأل ال ي يساااريون مم التااا العام املتعا م يف الف ر ام سلمأل ال ي ي يإمل  ولقد ياااإمل  ولقد ةانب مجهرل امل

سفة يوناناة م توبة  هب الثعا    أنَّ الفلساافة التل يسااموهنا  يااإماة لاساات أكثر من فلساافة يوناناة م توبة  ست أكثر من فل يإماة لا سموهنا   سفة التل ي  هب الثعا    أنَّ الفل

يإماأل قد ترمجوا تل  املقوالت باحلروني العرباة  وكبهنم يرون أنَّ بعا الفإيااافة امياااإماأل قد ترمجوا تل  املقوالت  يفة ام باحلروني العرباة  وكبهنم يرون أنَّ بعا الفإ

  واددوا تل    واددوا تل  ((329329م  مف ة م  مف ة 20082008    )حسأل)حسأل  )الفلسفة الاوناناة( القديمة    اللغة العرباة)الفلسفة الاوناناة( القديمة    اللغة العرباة

اة  حماوالت اجلمم بأل عقإن ل  نإحظ اغم  ب  ا  و ئ  هلا شاااا اة املقوالت دون أن  يضاااافوا  حماوالت اجلمم بأل عقإن ل  نإحظ اغم  ب  ا  و ئ  شا هلا  ضافوا  املقوالت دون أن  ي

صوفة وبرغم حماوالت اجلمم بأل أف اا وكلامت ال ندي الفإياافة امل ضااة وبأل اأية املتصااوفة وبرغم حماوالت اجلمم بأل أف اا وكلامت ال ندي  ضة وبأل اأية املت يفة امل  الفإ

سفة   الا و خوان الصاافا والفااايب لغرا املوائمة بأل الرشاايعة والفلساافة   الا  رشيعة والفل صفا والفااايب لغرا املوائمة بأل ال أنَّ تل  امل اوالت مل أنَّ تل  امل اوالت مل و خوان ال

يإمل وبأل الف ر الدخالتلَب الن اح املىللوب ومل تفل  يف التوفاب بأل الف ر اميااإمل وبأل الف ر الدخال )دولال  )دولال    تلَب الن اح املىللوب ومل تفل  يف التوفاب بأل الف ر ام

 ..((9393  مف ة   مف ة 20032003

ل ي ن   يف  جمال املنىلب  فنرى أنَّ الغزايل ا كة الرتمجة و شااا االهتا يف  تبثري حر ما  ل ي ن   يف أ جمال املنىلب  فنرى أنَّ الغزايل ا ش االهتا يف  كة الرتمجة و  تبثري حر ما  أ

سفة  مل مواةهة الفلساافة  مل  ا يف مواةهة تااا املنىلب امايااىلل ال ي ياااد يف  ل  الوقت مواةهة الفل ياد يف  ل  الوقت ي ن موفق  يىلل ال ي  ا يف مواةهة تااا املنىلب اما ي ن موفق 

مل    يف الساااحة اميااإماة وال ي كان ال مردا له وال ضااادا  ونرى أنَّ  ل  التبثري قد وماال     ضادا  ونرى أنَّ  ل  التبثري قد و يإماة وال ي كان ال مردا له وال  ساحة ام يف ال

ا  ا الدوائر اللغوية والن وية والدوائر ام،مولاة وهل دوائر كان الناو دث وهنال  ن ا منهم ببهنَّ الدوائر اللغوية والن وية والدوائر ام،مولاة وهل دوائر كان الناو دث وهنال  ن ا منهم ببهنَّ

 ..((977977م  مف ة م  مف ة 20092009)طوقان  )طوقان    اخلااةاةاخلااةاة  من ال من املؤثراتمن ال من املؤثرات

ولعلا من أخىلر التبثريات السلثاة حلركة الرتمجة التل شهدها التاايخ اميإمل من  فرتل ولعلا من أخىلر التبثريات السلثاة حلركة الرتمجة التل شهدها التاايخ اميإمل من  فرتل 

مث رل  هل أنَّ حركة الرتمجة قد وضعت الرشيعة يف مواةهة العقل وةعلت النص دائام  كبنه مث رل  هل أنَّ حركة الرتمجة قد وضعت الرشيعة يف مواةهة العقل وةعلت النص دائام  كبنه 

فسنَّ العقل مناقا للعقل  مناقا للعقل   قة أنَّ النص معقول  ه ا من ةانب  ومن ةانب آخر   فسنَّ العقل واحلقا قة أنَّ النص معقول  ه ا من ةانب  ومن ةانب آخر   واحلقا

ر }}منصوص علاه بقوله تعا : منصوص علاه بقوله تعا :  رَصَ َب  ا  َيَب،و  ر ام  و، َتربر ر َفاع  رَصَ َب  ا  َيَب،و  ر ام  و، َتربر   وغريها من   وغريها من ((22)يوال احلرش  اآلية: )يوال احلرش  اآلية:   {{َفاع 
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عقل املقصود هو عقل املقصود هو النصوص الواض ة يف النص عىل العقل ال ي يفهم الرشا  وال ايب أنَّ الالنصوص الواض ة يف النص عىل العقل ال ي يفهم الرشا  وال ايب أنَّ ال

ا ةعلت من العقل  ا ةعلت من العقل العقل امنسااا  العام  ول ن خىلوال الرتمجة يف  ل  الوقت ت من يف أهنَّ سا  العام  ول ن خىلوال الرتمجة يف  ل  الوقت ت من يف أهنَّ العقل امن

ا لفهم ام،موا بصوال عامة ولفهم علوم الرشا اميإمل ا لفهم ام،موا بصوال عامة ولفهم علوم الرشا اميإملوامف اا الدخالة معااا  )ن اب  )ن اب    وامف اا الدخالة معااا 

 ..((8383م  مف ة م  مف ة 91889188

ا حلركة الرتمجة  حاإ أما يف جمال علم ال إم أما يف جمال علم ال إم  ا حلركة الرتمجة  حاإ والإهوت  فقد كان التبثري السلثل واض   والإهوت  فقد كان التبثري السلثل واض  

سثب  هرت املصاىلل ات ال إماة والفلسافاة أمثال العرا واجلوهر والعلاة واملعلول والساثب  سفاة أمثال العرا واجلوهر والعلاة واملعلول وال صىلل ات ال إماة والفل  هرت امل

ة والرباهأل التل أحدثها املت لمة من مقوالت اجلدلاأل القدماء  ة والرباهأل التل أحدثها املت لمة من مقوالت اجلدلاأل القدماء واملساااثب  و هرت امدلا سثب  و هرت امدلا وامل

يتعملوها يف امل االت وامل اة ات ال إواياااتعملوها يف امل االت وامل اة ات ال إ صااى ال ي ماة خاماااة مم الإهوتاأل النصاااااى ال ي وا مة مم الإهوتاأل الن ماة خا

 ..((311311)بااتولد  مف ة )بااتولد  مف ة   عاي وا املسلمأل خامة يف مرص وال ام والعراقعاي وا املسلمأل خامة يف مرص وال ام والعراق

ستثعد لقد برزت  اهرل اخلوا يف مساااابلة خلب القرآن التل بدأت مم املعتزلة  وال نساااتثعد  سبلة خلب القرآن التل بدأت مم املعتزلة  وال ن لقد برزت  اهرل اخلوا يف م

سثب اجلدل الإهويت النرصا  حول طثاعة ا سثب اجلدل الإهويت النرصا  حول طثاعة ابروزها ب سإم(بروزها ب سا  )علاه ال ساد امل سإم(ل سا  )علاه ال ساد امل )زيدان  )زيدان    ل

 ..((918918مف ة مف ة 

يإماأل وقد برز التبثري اميااإمل بصااوال واضاا ة من خإل مقوالت الفإياافة اميااإماأل  يفة ام ض ة من خإل مقوالت الفإ صوال وا يإمل ب وقد برز التبثري ام

مداياااتل  خامااااة من  غات ام،خرى  فة التل ت،رمجت من الل ل ين تثناوا مقوالت الفلسااا يتل ا مدا مة من  خا غات ام،خرى  سفة التل ت،رمجت من الل ل ين تثناوا مقوالت الفل ا

سابوا     مل ت نااليااا نداية ةند ناسااااابوا     مل ت ن ي نداية ةند نا تل  املدااو قارصل عىل ةلب املؤثرات الاوناناة تل  املدااو قارصل عىل ةلب املؤثرات الاوناناة   اال

ش  عىل امف اا والرساااياناة القديمة    السااااحة امياااإماة  و نام كانت منفت ة دون شااا  عىل امف اا  يإماة  و نام كانت منفت ة دون  ساحة ام رسياناة القديمة    ال وال

يوت  وكانت النظرل القرآناة الفااياااة القديمة التل ترى ماااغة متتزظ من الإهوت والنايااوت  وكانت النظرل القرآناة  ماغة متتزظ من الإهوت والنا ياة القديمة التل ترى  الفاا

ض ة من خإل العرا القرآ   ومنلىلثاعة السااااد املساااا  واضااا ة من خإل العرا القرآ   ومن سا  وا ساد امل هنا يرى الثعا أنَّ اجلدل هنا يرى الثعا أنَّ اجلدل   لىلثاعة ال

ساد املسا  )علاه السإم( ا عن اجلدل حول طثاعة ال ساد املسا  )علاه السإم(حول مسبلة خلب القرآن ال يثتعد كثري  ا عن اجلدل حول طثاعة ال   حول مسبلة خلب القرآن ال يثتعد كثري 

 ..((8787م  مف ة م  مف ة 91909190)العدوي  )العدوي  
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 املبحث الثالث

 املراكز التي سامهت يف نشوء وتطور

 حركة الرتمجة عند املسلمني 

 نصيبني والرها:نصيبني والرها:

سفة  وكانت الغاية  صاثأل كمداية ياكل مداية االي نداية يف الفل يسها مىلران ن سفة  وكانت الغاية أ صاثأل كمداية ياكل مداية االي نداية يف الفل يسها مىلران ن أ

رصاناة منها نرشااا الإهوت االغريقل بأل املساااا األ ال ين يت لمون الرساااياناة  ومزظ النرصااااناة  رسياناة  ومزظ الن سا األ ال ين يت لمون ال رش الإهوت االغريقل بأل امل منها ن

فانتقلت    الرها  وه  ا انتقلت ف رل مزظ  مدايااااة نصااااثأل  اة  وأ،غلقت  فانتقلت    الرها  وه  ا انتقلت ف رل مزظ بامفإطون صاثأل  ية ن مدا اة  وأ،غلقت  بامفإطون

سفة يف أن النرصاااناة بالفلساافة يف أن  رصاناة بالفل سفة الاوناناة التل اء الرشااق  وياااعد  ل  عىل نرشاا كتب الفلساافة الاوناناة التل الن رش كتب الفل ياعد  ل  عىل ن رشق  و اء ال

 ..((187187م  مف ة م  مف ة 91819181)غويتاني  )غويتاني    ترمجها النصااى النساطرلترمجها النصااى النساطرل

ياقى     كانت تقوم يف الرها اشااتهرت الرها بالعلوم الإهوتاة الديناة والفلساافة واملوياااقى     كانت تقوم يف الرها  سفة واملو شتهرت الرها بالعلوم الإهوتاة الديناة والفل ا

يات م هثاة  كام حظات  يات م هثاة  كام حظات جماالت وداا ا  جماالت وداا ض  ضاات والعلوم الىلثاعاة بثعا االهتامم أي ا  الريا ض  ضاات والعلوم الىلثاعاة بثعا االهتامم أي الريا

سفة واملنىلب ويظهر أنَّ أهم ن اااا  قام به النسااااطرل يف هاتأل املداياااتأل: ترمجة كتب الفلسااافة واملنىلب  يتأل: ترمجة كتب الفل ساطرل يف هاتأل املدا ويظهر أنَّ أهم ن ا  قام به الن

الاوناناة    لغتهم الرسياناة. ويثدو أنَّ الن ا  الثقايف يف الرها ونصاثأل قد ايتمر  بان الفت  الاوناناة    لغتهم الرسياناة. ويثدو أنَّ الن ا  الثقايف يف الرها ونصاثأل قد ايتمر  بان الفت  

رص امموي اميااإمل وبعدا حتى العرصاا امموي  يإمل وبعدا حتى الع سفاة واملنىلقاة    حاإ ياااهم يف نقل امف اا الفلساافاة واملنىلقاة      ام ياهم يف نقل امف اا الفل حاإ 

ضااي ال ي أدى     ثاال اجلدل الف ري بأل الف ر العريب امياااإمل ب  م االمتزاظ احلضاااااي ال ي أدى     ثاال اجلدل الف ري بأل  يإمل ب  م االمتزاظ احل الف ر العريب ام

 ..((8383م  مف ة م  مف ة 20092009)عثاية  )عثاية    العرب املسلمأل وأهل الثإد املفتوحةالعرب املسلمأل وأهل الثإد املفتوحة

 حران:حران:

ي اهنا من العرب اونان والنرصااااناة وامياااإم  يااا اهنا من العرب وهل مدينة عارصت الرومان والوهل مدينة عارصت الرومان وال يإم   رصاناة وام اونان والن

والرسيان وامامن واملقدوناأل  أ،ن بت يف حران مداية وثناة ال يعرني يشء عن تبياسها  والرسيان وامامن واملقدوناأل  أ،ن بت يف حران مداية وثناة ال يعرني يشء عن تبياسها  

اة  فة امفإطون لدين الاونا  الوثنل والفلسااا با لت  اة التل متث نان فة الاو قا ا للث نت مركز  اة كا سفة امفإطون لدين الاونا  الوثنل والفل با لت  اة التل متث نان فة الاو قا ا للث نت مركز  كا

اة وال ضاة والامل دثة  فضاااإ  عن شاااهرهتا يف العلوم الرياضااا شهرهتا يف العلوم الريا ضإ  عن  بالفل  امل دثة  ف بالفل  فل اة. واشاااتهرت حران  شتهرت حران  فل اة. وا

ضاات والرياضااااات والفلسااافة  وكان اهتامم أهلها من الصاااابئأل والوثناأل بالفل  والرياضااااات  صابئأل والوثناأل بالفل  والريا سفة  وكان اهتامم أهلها من ال ضاات والفل والريا

 يعود    عثادل الن وم وال واكب الساااال واالهتامم بمواقعها وحركاهتا وضثا أزماهنا.يعود    عثادل الن وم وال واكب الساااال واالهتامم بمواقعها وحركاهتا وضثا أزماهنا.

يإم وجماياااتمر احلراناون يف  ااياااة ن ااااطهم الف ري والعلمل حتى  هوا امياااإم وجم ية ن اطهم الف ري والعلمل حتى  هوا ام يتمر احلراناون يف  اا لء لء ا

شاا ابن النديماممويأل  فقد أشااااا ابن النديم مف ة م  ماااف ة 91899189)الاوزب ل  )الاوزب ل    اممويأل  فقد أ صابئة    أياااامء الصاااابئة   ((979979م   يامء ال    أ
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يإم من  عهد عثد املل  بن مروان  احلراناأل  ن تعاقب عىل كرث ائايااة الصااابئة يف اميااإم من  عهد عثد املل  بن مروان   صابئة يف ام ية ال احلراناأل  ن تعاقب عىل كرث ائا

 كام  هر أثرهم يف الف ر العريب اميإمل.كام  هر أثرهم يف الف ر العريب اميإمل.

ا يف تعريب علوم الاونان يف الفل  وقد برز نلثة من أياتوقد برز نلثة من أيات ا كثري  ا يف تعريب علوم الاونان يف الفل   هتا وخر اها  لعثوا دوا  ا كثري   هتا وخر اها  لعثوا دوا 

مد ال واكب والرياضااااات والىلب  منهم أبو عثداهلل الثتا   وهو أحد امل اااهواين برمااااد ال واكب  ضاات والىلب  منهم أبو عثداهلل الثتا   وهو أحد امل هواين بر والريا

ساب الن وم  وله كتب يف الزي  والربوظ واملتقدمأل يف علم اهلنديااااة وهابل امفإم وحساااااب الن وم  وله كتب يف الزي  والربوظ  ية وهابل امفإم وح واملتقدمأل يف علم اهلند

ية حران     كان م( أهم من عرني يف مدايااااة حران     كان 713713ا/ا/279279وغريها. ويعد ثابت بن قرل )ت: وغريها. ويعد ثابت بن قرل )ت:  م( أهم من عرني يف مدا

ضاات والتن ام والىلب ونقا   اد الاوناناة والرساااياناة والعربية  وترةم يف املنىلب والرياضااااات والتن ام والىلب ونقا   رسياناة والعربية  وترةم يف املنىلب والريا  اد الاوناناة وال

به حنأل بن  ي ب به حنأل بن  ي بكتاب اقلادو ال ي عرا  ..((989989م  مف ة م  مف ة 91809180)فروخ  )فروخ    كتاب اقلادو ال ي عرا

 نطاكية:نطاكية:أأ

اة مداية انىلاكاا يف حوايل القرن الرابم املاإدي اة مداية انىلاكاا يف حوايل القرن الرابم املاإدي قام يويىلاثاوو أيقب انىلاكاة بتبيقام يويىلاثاوو أيقب انىلاكاة بتبي

عىل نما مداية االي نداية  أما تااخيها فلم يرس عىل وتريل واحدل  ففل أوائل عهدها نفل عىل نما مداية االي نداية  أما تااخيها فلم يرس عىل وتريل واحدل  ففل أوائل عهدها نفل 

ينة ) ينة )مؤيسها  ينة )339339مؤيسها  يتمرت     ا ا ينة )م(   الا أهنَّ يتمرت     ا ا م(  حاإ ت تتت بعد  ل     أن  م(  حاإ ت تتت بعد  ل     أن  381381م(   الا أهنَّ

ية فاها مم بعا قام امياااقب ثاودوا بسحااء الداايااااة فاها مم بعا  يقب ثاودوا بسحااء الداا نة قام ام وا حوله    يااا ينة الىللثة ال ي التفا وا حوله     الىللثة ال ي التفا

ا للثقافة العلماة الاوناناة312312)) ا للثقافة العلماة الاوناناةم(  وكانت انىلاكاة ومداياااتها مركز  يتها مركز  مف ة )هاملتون  ماااف ة   م(  وكانت انىلاكاة ومدا )هاملتون  

ضإ  عن الىلب ال ي كان باد اةال   اشاااتهرت بدااياااة الإهوت والفلسااافة  فضاااإ  عن الىلب ال ي كان باد اةال ((9292//33 سفة  ف ية الإهوت والفل شتهرت بداا   ا

ية قد تبثرت الدين  ويثدو أنَّ ه ا املدايااة قد تبثرت  ثال الفت  اميااإملل الدين  ويثدو أنَّ ه ا املدا يإملل باخلراب ال ي أملَّ ببنىلاكاة ق، ثال الفت  ام باخلراب ال ي أملَّ ببنىلاكاة ق،

ية بفعاال ه امت الفرو وال واال الىلثاعاااة  وقااد أحااااهااا اممويون بنقلهم مااداياااااة  مدا ها اممويون بنقلهم  اا قد أح اة  و عل ه امت الفرو وال واال الىلثاع بف

 االي نداية.االي نداية.

صغريل لقد ياااا ت امديرل وامل اتب الصاااغريل  يا ت امديرل وامل اتب ال يةفضاااإ  عن املداياااة––لقد  ضإ  عن املدا ية يف انىلاكاة بدااياااة   --ف يف انىلاكاة بداا

ها  ومن أبرز من د اة وتراث نان غة الاو ااء الل ها  ومن أبرز من دالإهوت و ح اة وتراث نان غة الاو ااء الل ه ا امديرل يف العرصااا الإهوت و ح رص او يف  ه ا امديرل يف الع او يف 

ا يف دير يوماااثاونا يف  ا ملدل أحد عرشااا عام  تا   مثاونا يف امموي  يعقوب الرهاوي  ال ي كان أ،يااا ا يف دير يو رش عام  ا ملدل أحد ع يتا   امموي  يعقوب الرهاوي  ال ي كان أ،

سفات انىلاكاة  ويثدو أنَّ دوا ه ا امديرل يف احلقثة امموية ي من يف نقلها لألف اا والفلسااافات  انىلاكاة  ويثدو أنَّ دوا ه ا امديرل يف احلقثة امموية ي من يف نقلها لألف اا والفل

 ..((932932مف ة مف ة م  م  20082008)حسأل  )حسأل    الاوناناة    العربالاوناناة    العرب
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 قنرسين:قنرسين:

ايم قنرسين هو رسيا  اممل ويلفظ قنرشين أي بات النسوا أو عش النسوا  تقم    ايم قنرسين هو رسيا  اممل ويلفظ قنرشين أي بات النسوا أو عش النسوا  تقم    

يإم اجلنوب من مدينة حلب  وكانت مبهولة يف العرصاا الاونا   وكانت تساا نها قثل اميااإم  س نها قثل ام رص الاونا   وكانت ت اجلنوب من مدينة حلب  وكانت مبهولة يف الع

ا/هااااا/91299129)عثد الرمحن  )عثد الرمحن    قثائل عرباة من بنل تنوخ وطلءقثائل عرباة من بنل تنوخ وطلء . كانت . كانت ((231231م  مف ة م  مف ة 20072007ه

اللغة اآلااماة قثل اميإم ويف عرص الساد املسا  تعد لغة الت اال والعلم  وكان اآلااماون اللغة اآلااماة قثل اميإم ويف عرص الساد املسا  تعد لغة الت اال والعلم  وكان اآلااماون 

رشون عىلينترشاااون عىل  --وهم من العرب القدماءوهم من العرب القدماء-- مجام بإد ال ام  مجام بإد ال اااام  اماايض املمتدل من حران    اماايض املمتدل من حران      ينت

سا ساد امل يالة ال سم كثري منهم بر ساوقد آمن ق ساد امل يالة ال سم كثري منهم بر ا هلم وقد آمن ق رسيان متااز  يم ال ها الاوناناون با ساما ا هلم    ف رسيان متااز  يم ال ها الاوناناون با ساما    ف

ضفة الارسى للفرات  اا مدينة   عمن بقل عىل الوثناة.عمن بقل عىل الوثناة. ضفة الارسى للفرات  اا مدينة وكان لقنرسين وديرها الواقم عىل ال وكان لقنرسين وديرها الواقم عىل ال

اات  اة يف جماالت الىلب والفل  والرياضااا قل بعا العلوم الاونان ضاات ةرابلة أثر كثري يف ن اة يف جماالت الىلب والفل  والريا قل بعا العلوم الاونان ةرابلة أثر كثري يف ن

رسياناة  ثم  سفة...  لخ وترمجتها    اللغة ال رسياناة  ثم والفل سفة...  لخ وترمجتها    اللغة ال ترةم ما نقل فاام بعد    اللغة العرباة وال ترةم ما نقل فاام بعد    اللغة العرباة وال والفل

رسين أو ياااام يف العرصاا العثاث  وقد اشااتهر عدد من العلامء واملرتمجأل املنسااوبأل    قنرسااين أو  سوبأل    قن شتهر عدد من العلامء واملرتمجأل املن رص العثاث  وقد ا ياام يف الع

فة والعلوم  قا ناء الث نه يف  غ هلا اثر ال يم ن ن را كان  اة  موا من ةهود علم قدا ملا  هال  فة والعلوم دير قا ناء الث نه يف  غ هلا اثر ال يم ن ن را كان  اة  موا من ةهود علم قدا ملا  هال  دير

 العرباة.العرباة.

  



 
 2021 532-551 أ.م.د. كريم ماهود مناتي حركة الترجمة وأثرها في الحضارة العربية إلاسالمية 

 

 

546  
 

 اخلامتة:اخلامتة:

يإماة الفتاة آن ام أن  تبخ  ال علة دوا الرابا ال ي يام  لل ضااال امياإماة الفتاة آن ام أن  تبخ  ال اعلة   الرتمجةالرتمجة  أدتأدت ضاال ام يم  لل  دوا الرابا ال ي 

ا ةعل امنساناة ترتقل    اممام بسضافة ةديدل. ا ةديد  ا ونفس  ا ةعل امنساناة ترتقل    اممام بسضافة ةديدل.وتستمر وأن  تعىلل واقع  ا ةديد  ا ونفس   وتستمر وأن  تعىلل واقع 

ملة دائمة بالثقافات ام،خرى عن طريب    أنَّ العرب مل ي ونوا معزولأل  بل كانوا عىل مااالة دائمة بالثقافات ام،خرى عن طريب     أنَّ العرب مل ي ونوا معزولأل  بل كانوا عىل 

اا العرب قثل امياااإم كانوا عىل احت ام مثا، بالرحإت أو الت اال  فالالرحإت أو الت اال  فال يإم كانوا عىل احت ام مثا، بت ا اا العرب قثل ام  يروظ يف  يروظ يف امامت ا

   ا يؤكد لنا أنَّ حركة الرتمجة كانت موةودل من  القدم )قثل    ا يؤكد لنا أنَّ حركة الرتمجة كانت موةودل من  القدم )قثل شامهلا من معااني وي ا شاااامهلا من معااني وي اااا 

يإم(امياااإم(      ما أخ نا بنظر االعتثاا أنَّ الرتمجة حماولة نقل ترال ام،مم ام،خرى حنى و ن       ما أخ نا بنظر االعتثاا أنَّ الرتمجة حماولة نقل ترال ام،مم ام،خرى حنى و ن  ام

ا. ا.كان  ل  النقل شفوي   كان  ل  النقل شفوي 

يإم و ن  بدأت ب  ل حمدود ويغلب علاها طابم حركة الرتمجة بعد انت اااااا امياااإم و ن  بدأت ب ااا ل حمدود ويغلب علاها طابم    نَّ  نَّ  حركة الرتمجة بعد انت اا ام

ا كانت يثث ا يف التإق  احلضااي والثقايف     انَّ   الفضول كام كان عند خالد بن يزيد الفضول كام كان عند خالد بن يزيد  ا كانت يثث ا يف التإق  احلضااي والثقايف     انَّ  الا أهنَّ  الا أهنَّ

ساا العلم بب،فب وتلفة     انَّ  ا مل يتئناف  يت إب علم اموائل    احلضاال اميإماة كان ا ساا العلم بب،فب وتلفة     انَّ ا ا مل يتئناف  يت إب علم اموائل    احلضاال اميإماة كان ا ا

ضثا قاموا بتصااا ا  وتدقاب من زات القدماء  كام تم ترتاب امف اا و عادل ضاااثا   سلمألسااالمألاملامل ص ا  وتدقاب من زات القدماء  كام تم ترتاب امف اا و عادل  قاموا بت

م قاموا بالت  ا  يف بعا املعىلاات.  امش الاات  وملامش الاات  ومل م قاموا بالت  ا  يف بعا املعىلاات.ي تفوا ب ل   بل أهنَّ  ي تفوا ب ل   بل أهنَّ

ساا الثقافة اميإماة بام دخل علاها من ثقافات ام،مم وتف ريهم  أو بام  ساا الثقافة اميإماة بام دخل علاها من ثقافات ام،مم وتف ريهم  أو بام وال خيفى أثر ات وال خيفى أثر ات

سلمون من اطالم علاه املساالمون من  ضاات والىلب. كل علومهم يف النواحل كافة خامااة يف جمال الرياضاااات والىلب. كل اطالم علاه امل مة يف جمال الريا علومهم يف النواحل كافة خا

 ل  كان يثث ا مهام  يف  تاحة فرمة مث رل للمسلمأل من أن  يؤدوا ايالتهم يف تىلوير الثقافة  ل  كان يثث ا مهام  يف  تاحة فرمة مث رل للمسلمأل من أن  يؤدوا ايالتهم يف تىلوير الثقافة 

 امنساناة وااتقاء احلضاال اميإماة.امنساناة وااتقاء احلضاال اميإماة.

فة   ويم ن القولويم ن القول ثااها امللتل هلا آ كان  ثاث  فة أنَّ ن ااااا  حركة الرتمجة يف العرصااا الع ثااها امللتل هلا آ كان  ثاث  رص الع   أنَّ ن ا  حركة الرتمجة يف الع

فثامضافة    خلب نوا من احلواا والتفاعل احلضااي  فقد خلقت ه ا احلركة هنضة علماة فثامضافة    خلب نوا من احلواا والتفاعل احلضااي  فقد خلقت ه ا احلركة هنضة علماة 

مث  العلامء يرتمجون املؤلفات كثريل كان هلا دواها العظام يف ازدهاا العلوم واآلداب  فبماااث  العلامء يرتمجون املؤلفات  كثريل كان هلا دواها العظام يف ازدهاا العلوم واآلداب  فب

 وتغ ية العقل والتبلاب وال تابة.وتغ ية العقل والتبلاب وال تابة.  اممإحاممإحيف يف   اغثةاغثةوالعلوم والعلوم 

يا ت حركة الرتمجة ك ل  ياااا ت حركة الرتمجة  يتقىلاب بغداد للعديد من انت ااااا ال تب العلماة واياااتقىلاب بغداد للعديد من   يفيفك ل   انت اا ال تب العلماة وا

 العلامء من وتلب بقاا اماا.العلامء من وتلب بقاا اماا.



 
 RSH2021 ISBN: 978-9952-37-368-4 املؤتمر الدولي الثاني للعلوم الاجتماعية والانسانيةكتاب وقائع املؤتمر  

 

 

  547 
 

سلثاة التل تم  كرها   الا أنناوعىل الرغم من بعا اآلثاا السااالثاة التل تم  كرها   الا أننا ال يم ن أن  نلفل ام اة ال يم ن أن  نلفل ام اة   وعىل الرغم من بعا اآلثاا ال

يإماة  ال ثريل حلركة الرتمجة والنقل التل أدت    كثري من التىلوا العلمل يف احلضاااال اميااإماة   ضاال ام ال ثريل حلركة الرتمجة والنقل التل أدت    كثري من التىلوا العلمل يف احل

 عل الف ر القديم.عل الف ر القديم.عن طريب تفاعن طريب تفا

ضاال العرب( تسااااا تل  احلضااااال )حضااااال العرب( وب ل  نإحظ أ اة واوب ل  نإحظ أ اة وا ضاال )ح ساا تل  احل صفاهتا عن املمازل بصااافاهتا عن ت املمازل ب

 ..احلضااات ام،خرى يف العمب واممالة التل عرفها التاايخاحلضااات ام،خرى يف العمب واممالة التل عرفها التاايخ
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 قائمة املصادر واملراجع

 * القرآن ال ريم.* القرآن ال ريم.

: املصادا امولاة: : املصادا امولاة:أوال   أوال 

سن عب بن أيب ال رم حممد بن حممد بن عثد ال ريم بن عثد ابن امثري  عز الدين أيب احلساان عب بن أيب ال رم حممد بن حممد بن عثد ال ريم بن عثد    ابن امثري  عز الدين أيب احل

 (:(:ااهه930930الواحد ال اثا  )ت: الواحد ال اثا  )ت: 

 م.م.91819181ال امل يف التاايخ  داا مادا  بريوت  ال امل يف التاايخ  داا مادا  بريوت  

 م(:م(:92809280ا/ا/997997ابن أيب أماثعة  موفب الدين أيب العثاو أمحد بن القايم )ت: ابن أيب أماثعة  موفب الدين أيب العثاو أمحد بن القايم )ت:   

 م.م.91799179داا الف ر  بريوت  داا الف ر  بريوت  عاون امنثاء يف طثقات امطثاء  عاون امنثاء يف طثقات امطثاء  

 م(:م(:129129ا/ا/391391ابن أعثم ال ويف  أيب حممد أمحد )ت: ابن أعثم ال ويف  أيب حممد أمحد )ت:   

 م.م.91879187  حادا أباد  اهلند    حادا أباد  اهلند  99كتاب الفتوح   كتاب الفتوح   

 م(:م(:90129012ا/ا/193193اخلىلاب الثغدادي  أيب ب ر أمحد بن عب )ت: اخلىلاب الثغدادي  أيب ب ر أمحد بن عب )ت:   

 ..11تاايخ بغداد  امل تثة السلفاة  املدينة املنوال  ظتاايخ بغداد  امل تثة السلفاة  املدينة املنوال  ظ

 م(:م(:97079707ا/ا/199199أيب ب ر بن حممد )ت: أيب ب ر بن حممد )ت: الساوطل  ةإل الدين عثد الرمحن بن الساوطل  ةإل الدين عثد الرمحن بن   

 م.م.91329132تاايخ اخللفاء  املىلثعة اممريية  مرص  تاايخ اخللفاء  املىلثعة اممريية  مرص  

 م(:م(:117117ا/ا/390390الىلربي  أبو ةعفر حممد بن ةرير )ت: الىلربي  أبو ةعفر حممد بن ةرير )ت:   

ضل  براهام   تاايخ الرياااال وامللوم  يقاب: حممد أبو الفضاااال  براهام    يل وامللوم  يقاب: حممد أبو الف رص    داا املعااني  مرصااا  22تاايخ الر   داا املعااني  م

 ..33م  ظم  ظ91919191

 م(:م(:710710ا/ا/289289ت: ت: ابن قتاثة أبو حممد عثداهلل بن مسلم الداشواي )ابن قتاثة أبو حممد عثداهلل بن مسلم الداشواي )  

ية املعروني بتاايخ اخللفاء  يقاب: طه حممد الزينل  مىلابم كل العرب  اممامة والساااايااة املعروني بتاايخ اخللفاء  يقاب: طه حممد الزينل  مىلابم كل العرب   ساا اممامة وال

 م.م.91989198القاهرل  القاهرل  

 
 م(:م(:178178ا/ا/319319املسعودي  أبو احلسن عب بن احلسن )ت: املسعودي  أبو احلسن عب بن احلسن )ت:   

 ..22م  ظم  ظ91999199مروظ ال هب ومعادن اجلوهر  مىلابم داا امندلة  بريوت  مروظ ال هب ومعادن اجلوهر  مىلابم داا امندلة  بريوت  

صايف  القاهرل  عثداهلل  ياااامعال الصاااااوي  مىلثعة داا الصااااايف  القاهرل  التنثاه وام،اني  يقاب: التنثاه وام،اني  يقاب:  صاوي  مىلثعة داا ال يامعال ال عثداهلل  

 م.م.91379137

 ثانا ا: املراةم الثانوية:ثانا ا: املراةم الثانوية:
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  براهام  فاضل خلال: براهام  فاضل خلال:  

ية يف العلوم عند العرب(  داا احلرية خالد بن يزيد ياااريته واهتامماته العلماة )داايااااة يف العلوم عند العرب(  داا احلرية  يريته واهتامماته العلماة )داا خالد بن يزيد 

 م.م.91719171للىلثاعة  بغداد  للىلثاعة  بغداد  

 أمأل  أمحد:أمأل  أمحد:

 وت  )د.ت(.وت  )د.ت(.  داا ال تاب العريب  بري  داا ال تاب العريب  بري33ض ى اميإم   ض ى اميإم   

 أمأل  حسأل:أمأل  حسأل:

صداها وزاال الرتمجة يف بغداد أيام العرصااا العثاث امول  املواد  جملة تراثاة فصااالاة تصاااداها وزاال  صلاة ت رص العثاث امول  املواد  جملة تراثاة ف الرتمجة يف بغداد أيام الع

 م.م.91819181    33  عدد  عدد33اجلمهواية العراقاة  م اجلمهواية العراقاة  م --امعإمامعإم

 أولريي  دي الو:أولريي  دي الو:

 م.م.91779177انتقال علوم االغريب    العرب  مىلثعة الرابىلة  بغداد  انتقال علوم االغريب    العرب  مىلثعة الرابىلة  بغداد  

يإمل يف التالف ر العريب اميااإمل يف الت يامعال الثاىلاا   اايخ  ترمجة:  يااامعال الثاىلاا   الف ر العريب ام   داا ال تاب اللثنا     داا ال تاب اللثنا   99اايخ  ترمجة:  

 م.م.91829182بريوت  بريوت  

 بااتولد  ني.:بااتولد  ني.:

   داا املعااني  مرص  )د.ت(.  داا املعااني  مرص  )د.ت(.33تاايخ احلضاال اميإماة  ترمجة: محزل طاهر   تاايخ احلضاال اميإماة  ترمجة: محزل طاهر   

 بلنرس  مااتن:بلنرس  مااتن:

 م.م.91879187العلوم الىلثاعاة والىلب  يلسلة عامل املعرفة  ال ويت  العلوم الىلثاعاة والىلب  يلسلة عامل املعرفة  ال ويت  

 بدا الدين عثد الرمحن:بدا الدين عثد الرمحن:

م  م  20072007ا/ا/91299129  مجادي امول   مجادي امول 1717أو عش النسوا  جملة الرتال العريب  العددأو عش النسوا  جملة الرتال العريب  العددقنرسين قنرسين 

 اياد ال تااب العرب  دم ب.اياد ال تااب العرب  دم ب.

 حسأل  نثال فت ل:حسأل  نثال فت ل:

ا م ونات امل تمم اميااإمل وأثرا يف تدوين املعااني العرباة اميااإماة يف القرون  يإماة يف القرون تنوا يإمل وأثرا يف تدوين املعااني العرباة ام ا م ونات امل تمم ام تنوا

يااهل رية امابعة امو  )دااياااة يف كتاب الفهريااات البن النديم(  اياااا يت البن النديم(  ا ية يف كتاب الفهر ستري غري لة ماةساااتري غري اهل رية امابعة امو  )داا لة ماة

 م.م.20082008ةامعة املومل  ةامعة املومل  --من وال  كلاة الرتباةمن وال  كلاة الرتباة

 م(:م(:99999999ا/ا/90989098حاةل خلافة: عثداهلل )ت: حاةل خلافة: عثداهلل )ت: 
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يامل ال تب والفنون  تعلاب: حممد ،ني الدين وافعت يثل ة ك اااب الظنون عن أيااااامل ال تب والفنون  تعلاب: حممد ،ني الدين وافعت يثل ة  ك ب الظنون عن أ

 م.م.91199119ال لايس  وكالة املعااني اجلديدل  ال لايس  وكالة املعااني اجلديدل  

 ةب هاملتون:ةب هاملتون:

 نقلها    العرباة أمحد ال ن اوي وزمإءا.نقلها    العرباة أمحد ال ن اوي وزمإءا.مادل انىلاكاة  دائرل املعااني اميإماة  مادل انىلاكاة  دائرل املعااني اميإماة  

 دولال  ةان:دولال  ةان:

تاايخ الرتمجة  ترمجة: كامالاا مث ل  جملة امندلة للرتمجة  عدد )كلاة املسن  ةامعة تاايخ الرتمجة  ترمجة: كامالاا مث ل  جملة امندلة للرتمجة  عدد )كلاة املسن  ةامعة 

 (.(.20032003عأل شمة  يوناو  عأل شمة  يوناو  

 زيدان  ةرةل:زيدان  ةرةل:

   )داا اهلإل  د.ت(.  )داا اهلإل  د.ت(.33تاايخ التمدن اميإمل  ظتاايخ التمدن اميإمل  ظ

 طوقان  قداي حافظ:طوقان  قداي حافظ:

 م.م.20092009ثة مرص  ثة مرص  العلوم عند العرب  م تالعلوم عند العرب  م ت

 عثاية  حممد:عثاية  حممد:

ستغانم  العدد اخلامة  الرتمجة يف العصااوا الويااىلى  جملة حولاات الرتال  ةامعة مسااتغانم  العدد اخلامة   يىلى  جملة حولاات الرتال  ةامعة م صوا الو الرتمجة يف الع

 م.م.20092009

 عثد الرمحن ح مت ن اب:عثد الرمحن ح مت ن اب:

 م.م.91889188داايات يف تاايخ العلوم عن العرب  ةامعة املومل  داايات يف تاايخ العلوم عن العرب  ةامعة املومل  

 العدوي   براهام أمحد:العدوي   براهام أمحد:

 م.م.91909190  القاهرل    القاهرل  99املسلمون واجلرمان   املسلمون واجلرمان   

   لوبون:  لوبون:غويتانيغويتاني

 م.م.91819181  بريوت    بريوت  33حضاال العرب  ترمجة: عادل زعارت  داا  حااء الرتال العريب   حضاال العرب  ترمجة: عادل زعارت  داا  حااء الرتال العريب   

 فروخ  عمر:فروخ  عمر:

 م.م.91809180تاايخ العلوم عن العرب  داا العلم للمإيأل  بريوت  تاايخ العلوم عن العرب  داا العلم للمإيأل  بريوت  

 معروني  ناةل:معروني  ناةل:

 م.م.91879187  داا الثقافة  بريوت    داا الثقافة  بريوت  33أمالة احلضاال العرباة   أمالة احلضاال العرباة   

اا  عب يامل: اا  عب يامل:الن ا  الن ا
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 م.م.91789178  داا املعااني  مرص    داا املعااني  مرص  11مف ري اميإم   مف ري اميإم   مناه  الث إ عند مناه  الث إ عند 

 نالو  كرلو:نالو  كرلو:

 م.م.91999199علم الفل  )تااخيه عند العرب يف القرون الويىلى(  اوما  علم الفل  )تااخيه عند العرب يف القرون الويىلى(  اوما  

 الاوزب ل  توفاب يلىلان:الاوزب ل  توفاب يلىلان:

ترشين ترشين   9797التعريب يف العرصين امموي والعثاث  جملة آداب الرافدين  العدد السابم  التعريب يف العرصين امموي والعثاث  جملة آداب الرافدين  العدد السابم  

 ةامعة املومل.ةامعة املومل.--م  كلاة اآلدابم  كلاة اآلداب91899189امول امول 



 

 

 

 ةيف اإلنجليزي   قابله  وما ي   مري العرب  الض  

 رصةالب   جامعة   -مجة قسم الت   ة عىل طلبة  ة تطبيقي  لي  تقاب   دراسة  

 

 بد اهلليد الع  راد ح  م.د. م  أ.

1 العراق -البرصة  جامعة    

 

 :حثالب   ص  لخ  م  

 ، ومل يكنة ودالالتغوي  ل   ها ألغراض  يف تركيب   مري  ة الض  العربي   غة  فت الل  ظ  و  

الوصول هبدف  م  ل  ورة يلجأ إليها الكاتب واملتكا، بل أصبح رضي  عتباط  ا ه  وجود  

ة وأشكال مري بأنواع عد  الض   ل  شك  ت  . جيازإللميال و ،طالةبعيدا عن اال إىل مبتغاه  

ستغنت عن ذكر الكلامت عينها، ا ةنوع منها حالة إعرابي   خمتلفة، شغل كل  

ظاهرة صلة، ، منفصلة و مت  ب وجر  ونص فعضامئر ر امئر بنيعت الض  فتوز  

ؤنث، وهذا ما ر وامل  ملذك  اى واجلمع، ومنها داللة عىل املفرد واملثن   كل  لوة، ستتوم  

غتني يف توظيف شابه بني الل  غم من الت  ة عىل الر  ة عن اإلنجليزي  غة العربي  ز الل  مي  ي

 إلنجليزية.  إىل اة لعربي  فاهتا من اختلفت يف توظياها ملعارف، لكن  وع من اهذا الن  

 مجة.يل، الت  ي، تقاب  ب، االنجليزمري، العرالض   ة:تاحي  فت امللامالك

                                                 
 .برصةيج العرب/ جامعة الخللباحث وتدرييس يف مركز دراسات البرصة وا 1
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 ة للبحثة العلمي  املنهجي  

 البحث:البحث:  شكلة  شكلة  م  م  ال: ال: أو  أو  

 سواء، ترمجة   حد  عىل ني غات واملتمج  الل   داريسالتي تواجه  التك  املش أهم  

مجة يف جامعة ه طلبة قسم الت  اذ يواج .نجليزية وبالعكساللة من العربي   مري  الض  

 وأة صوص العربي  يف الن   مري  عامل مع ترمجة الض  ة يف الت  البرصة صعوبات عد  

 ه  تسبة خالل مراحل دراست  كمتاما عىل معرفته امل   عتمد  م   ة، فالطالب  نجليزي  اال

 غتني. مع الل   ل  عام  يف الت   واضحا   ضعفا   ب  ، مما يسب  قةابالس  

 البحث:لة أسئثانيا: 

 ها البحث:يطرح   سئلة التياأل أهم   

 ة؟نجليزي  اال أل خرىة واغة العربي  يف الل   مريلفرق بني الض  اهو  ما -1

 اإلنجليزية؟األخرى ة وغة العربي  مري يف الل  به بني الض  ه الش  أوج   هي ما -2

 واألخرى ةغة العربي  مري يف الل  ختالف بني الض  االجه أو هي ما -3

 ة؟اإلنجليزي  

 أهداف البحث:ثالثا: 

ة غة العربي  مري يف الل  لض  ملوضوع ا صييل  عرض تف ث من خاللهيدف البح

عىل  مجةة والت  قابلي  راسات الت  ني بالد  هتم  تعريف امل  اىل نجليزية، اال واألخرى

ب  مقارنة مبارشة  اجراءو ،واحد حي ز ع املوضوع يفيمجتعرب  وظائفه ،
 امسحتعق 

مري يف ات الض  حليثي   ا  دقيق تتب عا جري. وفق هذه االستاتيجي ة سيها لتفصيلي

ف عىلمن ن يتمك  كي  عربي ة واالنجليزي ةال غتني،الل   مري وظيفات الض  ت التعر 

امحني تداخل   تنيغوالفرق بني الل    . ه  فيه 
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 ة البحث:أمهي  رابعا: 

غات والباحثني الل   لدى داريس بالغةة أمهي   عىل قابيلالبحث الت   نضويي

نهمن ه ي  واملتمجني أل غة مري يف الل  الض  موضوع  عىلف عن كثب من التعر   مك 

يع بني مييز الس  ة، وجيعلهم قادرين عىل الت  نجليزي  غة االمري يف الل  ة والض  العربي  

فونزويمي   لغة منفصلة عن األخرى، ل  ك   خصائص   عىل مواطن التشابه  ن ويتعر 

 .  هافيختالف واال

 البحث: منهج  خامسا: 

ام متالزمني ه  ني عن بعضهام، لكن  مستقل   جنيباع منهت  اعتمد الباحث يف بحثه عىل ا

 يف عتمد الباحث عىل املنهج الوصفي  ا اذ .خرحد اىل جانب االايسريان الو

وطرح كل ما  ريق مجعرب عن طعال حاةالن   يف كتب   يظهروصف الضمري كام 

ني يف مسألة معينة، ثم ختالف النحوي  ادهم، مبتعدين عن مواضع فق عليه عنت  ا

عرب إجراء  قابيل  عىل املنهج الت   عتمد فيه  اذي اين ال  الث   تقل الباحث إىل املنهجان

دتوفق ذلك ح  . نيغتمري يف الل  ات الض  يثي  دقيقة وشاملة حل مقارنة   ع مواض د 

 ختالف أيضا.  ومواضع اال ،شابه بينهامالت  
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 املبحث األول

 يف اللغة العربية ...أقسامه  مري ...أنواعه  الض  

 ة الضمري:ماهي  

 ة واحدة كونه  إعرابي   حالة   املعارف، ويلزم   ضمن قسم   أيتي وهو لفظ اسمي  

 تأيتة، دسم حالة واحلكلمة يف االوالبناء هو لزوم آخر ا .اتينتمي إىل قسم املبني  

هي: أنواع،  سبعة  ة األسامء املبني  أو الكس أو السكون، و ،تحأو الف ،م  الض  بإما 

رف، ط، الظ  سم الش  اسم االستفهام، اوصول، سم املسم اإلشارة، االامري، الض  

1أسامء األفعال واألصوات  و   جامد سما مري هو، فالض  
 أو م  املتكل   عن كناية   عض 

 الكالم سياق يف إليها ي شار   األسامء ل  حم حتل   ثابتة غ  صي   وله   ،ب  املخاط   وأ الغائب  

(Context،) ض  سماال حذف بعد  الضامئر هذه أمثلة ومن .مريبالض   عنه، في عو 

 .(هو  ) غائب عىل دل   وما( أنت) باط  خم   عىل دل وما( أنا) ممتكل   عىل دل   ما

 ,الكالم يف ازجياال وأ ختصاراال لغرض اهرالظ   سماال عن مريالض   ينوب

عود اىل مري ت  بالض   ه  سبب تسميت   أن   حاة اىلذهب الن   . وقدكرارت  لا عدم ولغرض

فيو ،حيحاالسم الص   بالضمري تست   فأنت   ،كثرة استتاره   فاذا  .يحاالسم الرص   ُت 

2هبذا اللفظ ه  ت  بل ست    ،سمك  امل تذكر  أنت  )أنا( ف قلت   ري مالض   رف  ي ع  ، وعليه 

ة عن األسامء الظاهرة ب نيابن متكلم أو خماطب أو غائع لفظ الكناية :))ه  ن  أب

3ختصار((الدف اهب . 

4امئرأقسام الض   : 

 مري باعتبار معناه إىل:الض  ينقسم 

                                                 
 .14صإلاعراب امليسر، دار الطالئع للنشر والتوزيع، القاهرة،  ي،د علظر: أبو العباس، محمين1
 .39، ص1، ج1لبنان العربي، ط-اني النحو، دار إحياء التراث(، مع2007فاضل صالح) ينظر: السامرائي،2
 .43باعة، السعودية، صوزيع والطر الشروق للنشر والتدا (، مختصر النحو،1980يلي، عبد الهادي، )ينظر: الفض 3
 .44-43ظر: املصدر السابق:صين 4
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م، يانا، ياء املتكل  اامئر اآلتية: أنا، نحن، إياي، الض   ضم  يم: وضمري املتكل   .1

 م.تكل  امل   اءم، تاملتكل   ونن

، أنتم، أنتن   ام،نت  ، أ، أنت  امئر اآلتية: أنت  الض   ضم  يوب: خاطامل   ضمري   .2

 لف  أخاطب، تاء امل  خاطب، ، كاف امل  م، اياكن  اك  ام، اي  اكي  ا، اك  ، اي  إياك  

 سوة.  نني، واو اجلامعة، نون الن  االث

، ، إياه  ن  امئر اآلتية: هي، هو، هي، مها، هم، ه  الض   م  ض  يالغائب: و ضمري   .3

واو اجلامعة، ونون االثنني،  ف  ، هاء الغيبة، ال  ن  اه  اهم، إي  ي  امها، إإي  

 سوة.الن  

 امئر:أنواع الض  

امئر لض  يف تقسيم ا هاداعتام تم  رات عتباا ، وفق  ةد  إىل أقسام ع   مري  الض   م  قس  وي  

 :ذكرها اآليت شكال  عىل األ تأيتعينها، و

1امئر البارزةال: الض  أو    . 

ياق يف ظاهرا   ونكي ذيال   مريوهو الض    ،ة  لفظي   صورة   وله   ،ه  ب   ومنطوقا   الكالم، س 

 الطاووس، هو ملك الديوك(، رأيت  واضحة، نحو قولنا: ) داللة له وتكون

  قسمني رئيسني مها:م هذا النوع من الضمري إىلقس  وي  

 ،بذاته   ومستقال   منفصال   يكون   ذيال   مريالض   وهو مري البارز املنفصل:الض   .1

 االبتداء به كقولنا ويصح   ،سملال اإلشارة وىس   بغريه   دالل   صال  ت  ا هل وليس

2انت( ال اله اال   انت اهلل )  م،لتكل  هبدف ا إما ،ر املنفصلاهالظ  مري الض   ظهر  وي ،

ب، خاط  امل   أو (،13يوحى( )طهستمع ملا اا اختتك فتعاىل: )وأن له  نحو قو

ب   نحو قوله   ب ك  و   أ ن ت   تعاىل: )اذ ه  ات ال   ر  ن ا اإ ن   ف ق  اه  ( )املائدة ه  ون  د 
 ( أو24ق اع 

 (.271)البقرة  (.دقات فنعام هي..ن تبدو الص  أتعاىل: ) ه  كقول   الغائب

                                                 
 .37ص ،2توزيع، لبنان، طب للطباعة والنشر والين في النحو، عالم الكت(، املع2008ينظر: حمد، حسين)1
 .45ينظر: الفضيلي، عبد الهادي، مختصر النحو،  2
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 :مها رئيسني قسمني إىل نفصلامل   البارز مريض  لا مس  قي  

1املنفصلة فعالر   ضامئر ل:و  القسم األ  يا  لفظ ةمستقل   تكون التي امئرالض   وهي :

 .مرفوعا ويكون   الفصل، ضمري  ب   حاةالن   بعض   يهاويسم   باجلملة، دالليا   صلةمت  

 واردلا سماال  يكون أن عىل ،قبله   الذي سماال معنى امتامو وكيدالت   منه   الغرض

 أنت   .صادق رجل أنا ،قولنا وحن رفع، يف وضعي ة اجلملةيرد  يف و خربا، بعده

 – نحن – أنا: )وهي ضمريا   عش ثناا عددها نفصلةامل   فع  الر   وضامئر   .جمد طالب  

 ضامئر وتكون   (هن   – هم – مها – هي – هو – أنتن  – أنتم – أنتام –    أنت – أنت  

ها به ينتهي ما عىل مبني ة   املنفصلة فعالر   ، حمل   يف آخر   عىل: وتدل   رفع 

، -وهي أنا :ماملتكل   .أ  :مثال  ذلك نحن 

ون:جم    نحن  ، د  جم    أنا   د 

كو عىل مبني   منفصل   ضمري   :أنا  .مبتدأ رفع حمل   يف ن  الس 

م   عىل مبني   منفصل   ضمري   :نحن  .مبتدأ رفع   حمل   يف الض 

 .أنتن   -أنتم -أنتام -أنت   -أنت   :املخاطب   .ب

ة   أنت   -د  جم   أنت   د  انجم   أنتام-جم  تان أو د  ونجم    أنتم. جمد  ات  جم   أنتن   -د   .د 

 .مبتدأ رفع ل  حم يف الفتح   عىل مبني   منفصل   ضمري  : أنت  

 وتكون   أيضا ، ضمريا   عش اثنا وعددها :املنفصلة النصب ضامئر: الثاينالقسم 

ها به ينتهي ما عىل ة  ي  مبن امجيعه الضامئر هذه ، حمل   يف آخر  : كاآليت وهي نصب 

 -امهاإي   – اهاإي  – اهإي   -اكن  إي  – اكمي  إ - اكامإي   –  اكإي   -  اكإي   – اناإي   -يا)إي  

 كافأ   إي اي  : مثال إي انا، -إي اي   :املتكل م   عىل الضامئر هذه وتدل  (، اهن  اي   -اهمإي  

س   س   كافأ   إي انا -املدر   .املدر 

                                                 
 .14امليسر، صاب ينظر: أبو العباس، محمد علي، إلاعر  1
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كون   عىل مبني   منفصل   ضمري   :اي  إي   م، به عولفم نصب حمل   يف الس   والياء   مقد 

 مبني   منفصل   ضمري  : وإي انا باإلضافة ، جر   حمل   يف الفتح   عىل مبني   ل  مت ص ضمري  

كون   عىل م، به مفعول نصب   حمل   يف الس  كون   عىل مبني   مت صل   ضمري   ونا مقد   الس 

ام -إي اك  -إي اك  : خاطب  ملا عىل تدل   باإلضافة ، أو ر  ج ل  حم يف م   -إي اك  ،  -إي اك  ن  إي اك 

سة   كافأ ت   إي اك   -أخاطب   ل ذلك: إي اك  مثا ام -املدر  م   -ت  ب  طل إي اك   كافأ   إي اك 

سون   ن   -املدر  ، إي اك   كافأ ت   إي اك  سات  كون   عىل مبني   منفصل   ضمري  : املدر   يف الس 

م، به مفعول نصب حمل   ، أو اف  لكوا مقد   – إياه  :الغائب عىل تدل   للخطاب 

 .اهن  اي   -اهمإي   -امهاإي   – اهاإي  

1صلاهر املت  مري الظ  الض   .2  الكالم ، وال يصح  هو ضمري  ال يأيت يف أو   :
الت لف ظ  به  ل 

، وهو يق ، أو احلروف   أو األفعال 
 
حمل  رفع   ع  يفمنفردا ، ويت صل  بآخر  األسامء

 ،  اآليت:ك د  تر  صل إىل أقسام ثالثة اهر املت  ويقسم الضمري الظ  أو نصب  أو جر 

2صلةت  امل   فعالر   ضامئر األول:  :وهي رئيسة أنواع سةمخ عىل وهي :

الثة)املايض خول عىل االفعال الث  لف االثنني بالد  أ وُتتص   :االثنني   لف  أ. أ

(رس، فـ)كتتبا( الد  أك -ايكتب -)كت با ناواملضارع واالمر(، كقول    ض  ما فعل   :ب 

كون   عىل مبني   مت صل   ضمري   لف  واأل الفتح   عىل مبني    .فاعل رفع حمل   يف الس 

ايض واملضارع االفعال الثالثة)املوُتتص بالدخول عىل  :اجلامعة   ب.واو  

، عىل مبني   ماض   فعل  : كتب .واالمر(كتب وا م   عىل ني  بم مت صل   ضمري   والواو   الض 

كون    .علاف رفع حمل   يف الس 

                                                 
، 56، ص1لبنان، ج –العلمية، بيروت ابن عقيل على الفية ابن مالك، دار الكتب ح ، شر (1971ك، جمال الدين): ابن مالينظر 1

 .46دي، مختصر النحو، صر: الفضيلي، عبد الهاوينظ
 .14ص ينظر: أبو العباس، محمد علي، إلاعراب امليسر، 2
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خول عىل الفعلني االمر واملضارع، نحو بالد   وُتتص   :خاطبة  ملا املؤن ثة   ياء   ت.

، األفعال   من ألن ه   الن ون   ت  بثبو مرفوع   مضارع   فعل  : بنيكت  ت   قولنا:  والياء   اخلمسة 

كون   عىل مبني   مت صل   ضمري    .فاعل رفع حمل   يف الس 

كة   ء  ت االث. اب خلطحة تكون مفتو م، بينامللمتكل  وتكون مضمومة  :املتحر 

د  رواملذك  ، الواحد  -ث املفرد، مثل ذلك: أحسنت  مكسورة خلطاب املؤن   . تر 

مري ؤنث جاء الض  امل   ور أذك  مري للمثنى امل  عمل الض  است  أحسنت، وإذا  -أحسنت

 ر  ذك  امل   مع  ا اجلام، وأم  ت  فنقول: سمع   للتثنية لف  )ت( مضموما وبعدها ميم واأل

 ث  ا املؤن  أم   .كورعة الذ  عىل اجلاماللة للد  م ساكنة بعدها ميفتأيت التاء مضمومة 

: ث، مثلاملؤن   جلمع   دة عالمة  شد  مضمومة بعدها نون م   فيه   اءالت   فتكون   اجلمع  

 بالفعل املايض فقط. ؟ فتاء الفاعل ُتتص  هل أحسنتن  

رع ملايض واملضاثة)االفعال الث  عىل األ خولبالد   ونالن   وُتتص   :الن سوة   . نون  ج

، مبني   ماض   فعل  : ( كتب ن  اكتبن   -يكتبن   -تب ن  ا: )ك  نمر(، كقول  واأل كون   عىل الس 

1فاعل عفر حمل   يف الفتح   عىل مبني   مت صل   ضمري   والن ون   . 

2صلةت  امل   واجلر   صبالن   ضامئر اين:الث    أنواع:وهي عىل ثالثة  :

امئر   هذه وتكون   ، ت  ل  صت  ا اذإ نصب   حمل   يف الض   صل ت  ات   إذا جر   حمل   ويف باألفعال 

،باألسام
 
 :وهي   ء

 مرفوع   مضارع   فعل   :صاله باألفعال: يسمع ني، يسمع  ت  اومثال  :املتكل م   ياء   -1

ة   رفع ه   وعالمة   م  ، نون ا والن ون   الظ اهرة ، الض   مبني   مت صل   ضمري   والياء  لوقاية 

كون   عىل  .به مفعول   ب  صن حمل   يف الس 

                                                 
 .100ص، 1، ج7عة القاهرة، مصر، طعلوم، جامالنحو، كلية دار ال علم( في 1994ينظر: السيد، أمين، ) 1
لسيد، أمين، في علم . وينظر: ا31، ص3ة، ط(، أسس وتطبيقات نحوي1994إسبر، محمد سعيد، )ينظر:الكراعين، احمد نعيم،  2

 .99، ص1النحو، ج
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رت   لنا: كت بيمثل قو سم،باال صاله  ت  اأما   رفع ه   وعالمة   مرفوع   مبتدأ   :كت بي :بة  م 

ة   م  رة   الض    قبل   ما عىل املقد 
 
 املناسبة   باحلركة   املحل   شتغال  ا هاظهور   نع  م   املتكل م   ياء

،
 
كون   عىل مبني   مت صل   ضمري   والياء   للياء  باإلضافة . جر   ل  حم يف الس 

 وعالمة   مرفوع   مضارع   فعل  : ع  ، أسمأسمع ك   ذلك: ومثال :اخلطاب   كاف  -2

ة   رفع ه   م  كون   عىل مبني   مت صل   ضمري   والكاف   الظ اهرة ، الض   نصب   حمل   يف الس 

 .ب ه   مفعول  

، كتب ك   كتب ك سم مثل:بال تصالها أما ة   ع ه  فر وعالمة   مرفوع   مبتدأ  : مرتبة  م   الض 

 .باإلضافة   جر   حمل   يف الفتح   عىل مبني   مت صل   ضمري   اف  والك الظ اهرة ،

كون   عىل مبني   ض  ام فعل   :أعطيت ه   كتاب ه، كقولنا أعطي ت ه   :الغائب   هاء   -3  الس 

، صال ه  ت  ال
 
م   عىل مبني   مت صل   ضمري   والت اء   بالت اء ،فاع ع  رف حمل   يف الض   واهلاء   ل 

م   عىل ي  مبن مت صل   ضمري    .ب ه   مفعول   نصب   حمل   يف الض 

 ة  الفتح نصب ه   وعالمة   منصوب   ب ه   مفعول  : ه  كقولنا: كتاب   سمباال تصالهاأما 

م   عىل مبني   مت صل   ضمري   واهلاء   الظ اهرة ،  .باإلضافة   جر   حمل   يف الض 

ف الثالث: ن صب  واجلر  وال ع  ضامئر  الر 
1 : 

المري )نالض  . 1 الفعل  فان  بالفعل املايض  صاله  ت  اعند لك وذ :فعالر  عىل  ا( الد 

بني  عىل  مماض  : فعل  الدرس   كتب نا كون مثال ذلك: عىل الس  يكون مبنيا  

، و كون  كون  يف حمل  رفع  فاعل   (نا)الس   لصات   إذا، أما ضمري  مت صل  مبني  عىل الس 

ّن   : ﴿ تعاىل قوله   نحو ع؛ضارامل   لعبالف
ان وا م  إ  ون   ك  ع  ار  ات   يف   ي س  ون ن ا اخل  ري   ع  ي د   و 

ب ا غ  ب ا ر  ه  ر   [90: األنبياء﴾ ] و 

ال عىل الض   .2  يف وذلك نصب، حمل   مري)نا( يفويكون الض   :بصن  المري )نا( الد 

 :حاالت أربع

                                                 
 .100، ص1و، جينظر: السيد، أمين، في علم النح 1
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رفع الفعل ي   ع فان  ملضاراصل )نا( بالفعل عندما يت  ف املضارع؛ بالفعل صلت  ا إذا .أ

نا  ذلك: مثال   ،مفعول بهمري )نا( يف حمل نصب الض   ة ويكونبالضم   م  يفه 

نا: فعل مضارع مرفوع  م  ، يفه  عىل  صل مبني  )نا( ضمري مت  ،بالضمةعيل 

ّن  م  : ﴿تعاىل قوله نحو م،قد  به م  كون يف حمل نصب مفعول الس  
ان وا إ   ك 

ع   ار  ات   يف   ون  ي س  ي د   اخل  ري   ون  و  ب ا ن اع  غ  ب ا ر  ه  ر   [.90: ياءاألنب] ﴾و 

قوله  الفعل يكون مبنيا  عىل الفتح مثال ذلك فان  املايض،  لبالفع صلت  ا إذا .ب

ل ن اك   إ ن ا﴿  :تعاىل س  ا ب احل  ق   أ ر  ري 
ير   ب ش 

ن ذ  (، وكذلك قولنا: 119: البقرة﴾ ]و 

، قد  ملعىل الفتح  ا ل  ماض  مبني  نا، أعطانا: فعبأعطانا كت ر   للت عذ 
ر  عىل األلف 

كون  يف حمل   ضمري  مت صل  مبني   (نا)و ل  عىل الس   قوله   نحو ؛ نصب  مفعول  به أو 

ن ا ق د   ب ىل   ق ال وا: ﴿تعاىل اء   ن   ج 
ب ن ا ير  ذ  ذ  ق ل ن ا ف ك  ا و  ل   م  ن   اهلل   ن ز 

  م 
 
ء : امللك﴾ ]َش  

9]. 

ب ن ا: ﴿تعاىل قوله نحو األمر؛ بفعل صلات   اذإ .ت ن ا ر  ج  ر  ن ه   أ خ 
ن ا ف إ ن   ام  د   اف إ ن   ع 

 [.107: املؤمنون﴾ ]ظ امل  ون  

ين  ل  ا: ﴿ تعاىل قوله   نحو أخواهتا؛ حدىا أو( إن  ) ناسخ بحرف صلات   إذا .ث
 ذ 

ول ون   ب ن ا ي ق  ن ا إ ن ن ا ر  ر   آم 
ف  ق ن ا اذ ن وب ن   ل ن ا ف اغ  اب   و  ذ  ، [16: عمران آل﴾ ] الن ار   ع 

نا يا خالدمثال ذلك: ف ه  ، كون الس  مر ي بنى عىلفعل األ ن  إف نا: فعل امر ، م  م  ف ه 

ضمري )نا( ، نت(أمبني عىل السكون والفاعل ضمري مستت وجوبا تقديره )

 ل نصب مفعول به.حممتصل مبني عىل السكون يف 

 صلت  ا اذإ جر حمل يف( نا) الضمري ويكون اجلر:الضمري )نا( الدال عىل  .3

ا: ﴿تعاىل له  قو نحو إليه؛ مضاف ا جر لحم يف حينئذ   ويكون سم،باال ذ  ت اب ن ا ه 
 ك 

م   ي ن ط ق   ل ي ك  ا إذا كان جمرور ، ويكون يف حمل جر أيض[29: اجلاثية﴾ ]ب احل  ق   ع 
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ا؛ سام  ا جر حمل يف حينئذ   ويكون جر، بحرف ل  : ﴿تعاىل قوله نحو جمرور   ه 

ون   ب ص  ىا إ ال   ب ن ا ت ر  د  ن ي ني    ح   [.52: توبةلا﴾ ]احل  س 

1ئر املستتةامثانيا: الض    : 

 بل   الكالم درج يف يظهر   ال أي ،يف اجلملة لفظي   ذكر له يكون ال ذيال   وهو

ر  ي   ، كام يف قولنا: يف قد  هن   .اته(جبوا يكتب زيد ,ه  روس  د   يف د  جي   )خالد الذ 

 :امه   فقط نينوع عىل ستتامل   مري  الض   ويأيت

 :هاأمه   ةد  حمد   حاالت يف أيت: ويتتارساال واجب مستت ضمري   .1

 عىل إذ يدل   جوبا  و   امري مستتالض   أيتي م:املتكل   إىل املسند الفعل يف -أ

 .وعسبأ كل   ةي  ياضالر   تاملجال   أقرأ: ناقول   نحو (،)أنا، نحن   ماملتكل   ضمريي

 .ة  قصيدلا أحفظ   املكتبة، يف ناواجبات   نكتب  

مري   أيتوي :ب  خاطامل   إىل سندامل   الفعل يف-ب  ذ يدل  ا ضا  أي جوبا  و   مستتا   الض 

 :اآلتية ةمثلاأل يف كام (،ام، أنتم، أنتن  ، أنت  ، أنت  )أنت   خاطبامل   ضامئر عىل

ة   رفع ه   وعالمة   ع  فومر مضارع   فعل   :فظ  القصيدة : حت   فظ  حت   م   عىل الظ اهرة   الض 

ه ، ستت امل   الضمري   ن  أ ظ  أنت، ويالح   ه  تقدير   وجوبا   مستت   ضمري   ل  لفاعاو آخر 

ل  ن ي  أ صح  ال ي  و ،رستتاواجب اال إظهار  جيوز ال ذإ اهر،سم الظ  االب ست بد 

جوبي تمري يف اجلملة ال  الض      ا.يستت  فيها و 

 تتارساال جائز  ا  ستتم   ، هنا،مريالض   يأيتو: ستتاراال جائز تتسامل ضمري -2

  :هيحالة واحدة  يف

؛ أالغائ إىل مسندا   الفعل يكون حني مري   يكون   يب  . جوازا   تتاسم الض 

مري املستت الدال عىل الغائب)هو، هي، مها، الفعل اىل الض   سند  أ  ذا إ وحتديدا

، كام ويالحظ  قرأ ت   -الدرس   قرأ   :تيةاآل ثلةماأل يف كام (هم، هن    ن  أالدرس 

                                                 
 .44، مختصر النحو، صاديينظر: الفضيلي، عبد اله 1
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: ن تقول  أفيجوز اهر، ظ  سم الاال كان ه  م ل  أن ي    ستتار يصح  اال ئز  جامري الض  

1رسأنا الد  قر ،رس  الد   قرأت   . 

 :الفصل ضمري  

 ه  ون، بينام سام  ستعمله البرصي  ااهر، وهو مصطلح نفصل الظ  مري امل  وهو الض  

خرب وليس صفة،  ه  ما بعد   ن  أعىل  يستعمل ليدل  ري العامد(، وـ)ضمون بالكوفي  

ال  ه خرب  د بعدراللة عىل أن الواالفصل الد  فائدة ضمري ))  خمشي  الز  وهو ما ذكره 

2صفة...(( تدأ وخرب واشتط مب ه  بني ما أصل  دأ واخلرب، أو بني املبت ويقع دائام 

أو يف منزلة اين معرفة أيضا ل معرفة والث  و  ن يكون األأبتدأ واخلرب يف امل   حاة  الن  

 املعرفة.

                                                 
 . 59ص، 1ابن عقيل على الفية ابن مالك، ج رحن، شابن مالك، جمال الديينظر:  1
هـ(، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع،  538 -هـ  467لزمخشري )لبالغية عند إلامام ا(، النظرية ا2014الغول، عطية نايف،) 2

 .66، ص1عمان، ط
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1 الفصل   ضمري   مواضع   : 

 اآلتية: يف املواضعأن الش  يأيت ضمري 

 (.5)البقرة هم املفلحون( أولئكو: )قوله  بني املبتدأ واخلرب ك   .1

نحو  ،هتا وخربهاأخوا ،حدى أخواهتااسم اكان وخربها، أو بني سم ابني  .2

 (.117)املائدة قيب عليهم(الر   ت  أن قوله تعاىل: )كنت  

قوله أخواهتا وخربها نحو  ،سم إحدى أخواهتاا بني   أو ،وخربها سم أن  ابني  .3

م عال   ت  أن ك  ن  إ( وقوله )166افات)الص   افون(ا لنحن الص  تعاىل: )وإن

 (.109الغيوب( )املائدة 

 أقل   ىل: )أن تراين أناحدى أخواهتا كقوله تعاا أو مفعول ،بني مفعول ظن   .4

وه  ، ( وقوله  39)الكهف منك ماال( ن د   )جت  د 
و   اهلل   ع  ا ه  ري   ظ م   خ  أ ع  ا( و  ر   أ ج 

 (.20)املزمل

2الفصل ضمري   ع  أنوا : 

 فردا، كام يف قوله  ام يأيت م  ائب كغم واملخاطب والأيت ضمري الفصل للمتكل  يو

 )ص(: كل  النبي  ال  قومثنى كام ،(117هم()املائدةقيب عليالر   نت  أ اىل: )كنت  تع

(، ومجعا أو ينرصانه   دانه  ذان هيو  ا الل  مه   يولد عىل الفطرة حتى يكون أبواه   مولود

 (.166افاتافون( )الص  ا لنحن الص  ن  ا)وكام يف قوله تعاىل: 

 ها:وائد وأغراض أمه  فصل فلضمري اول  الفصل:  ضمري   فائدة  

حو يف علامء الن   ه  ما أقر   وهذا ال صفة، مري خرببعد الض   اطب بان ماعالم املخا .1

اآلخرون  ه  نام سام  ، بيابع له  والت   بني اخلرب   فصل   ه  ضمريا فصال، ألن   سبب تسميته  

3ئر ال توصفامالض   الكالم، فضال عن أن   عتمد عليه معنىه ي  امدا ألن  ع   . 

                                                 
 .52صر النحو، صمختينظر: الفضيلي، عبد الهادي،  1
 .53حو، صلنصر الي، عبد الهادي، مختظر: الفضيين 2
 .139، ص2العربي، بيروت، جب، دار إحياء التراث ( مغني اللبيب عن كتب الاعاري2001د عبدهللا)ينظر: ابن هشام، أبي محم 3
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 ء عىلداء الش  أيكون لقرص  الفصلضمري  ن  أي أختصاص والقرص، اال .2

سند اليه سند وامل  ط ضمري الفصل بني امل  وس  أي ت  د، د  و َشء حم  أ شخص معني  

عىل زيد وليس عىل  نطلق، فقرص االنطالقهو امل   نا: زيد  ، كام يف قول  صه  لتخص  

1غريه      . 

 أن: ضمري الش  

 ض منه تفسريما عىل اجلملة ككل، الغرتقد  ستعمل العرب ضمريا جعلوه ما

ء الغرض من أن(، وجاسم )ضمري الش  ااة حه الن  علي ، وأطلقلة التي بعدهاجلم

فعندما  .تي بعده  فخيم السابق للجملة ال  عظيم والت  للت  وع لن  ستعامل هذا اا

م، كام م لدى املتكل  ن عظيأمنزلة كبرية وشيد املنطلق( كان لزيد )هو ز :يقولون

 أيتأن ال يضمري الش    أن  ة إىلي  بعلامء العرأحد( فذهب  تعاىل )هو اهلل   يف قوله  

ا فس   عىل الغيبة م  ضمريا داال أيتام ين  ام، كل  ي املتأعىل احلارض  داال   ضمريا

مون قد  م ي  ّن  اة فلفعلي  سمية أو ادى اجلمل االبجملة بعده خربية،  فعند ذكر إح

خربا عن ذلك الضمري،  اجلملة، وتكون اجلملة عندهامريا للكناية عن تلك ض

2عظيمفخيم والت  الت   ضعوايف م كون ذلك اال  وال ي . 

    

                                                 
ب، لبنان، ية للكتاخفاجي، الشركة العاملال في علوم البالغة، تحق: محمد عبد املنعم(، إلايضاح 1989ينظر: القزويني، الخطيب، ) 1

  .135، ص1ج
 .114ص /3إدارة الطباعة املنيرية، مصر، جظر: بن يعيش، ابن علي، شرح املفصل، ين 2
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 املبحث الثاين 

 النجليزية اللغة االضامئر يف

 مقدمة:

شكل ة بساسي  األ غة  الل   نية  ساس يف ب  ة حجر األاالنجليزي   غة  امئر يف الل  شكلت الض  

 Parts ofة )زي  غة االنجليأقسام الكالم يف الل  قسام قائام بذاته  ضمن  ل  عام، اذ شك  

Speech  عادة عىل  ل  يدو ،امنيةقسام الث  الث ضمن األالث  لقسم امري لض  ا ذ(، فاُت

ته وارتباطه بعد االسم ألمهي   مري  ، فجاء الض  شياءيوانات واألشخاص واحلاأل

 ةاسمي   ةمورفولوجي   خصائصة له جليزي  مري يف االن، والض  باالسم ارتباطا وثيقا

 مري  الفعل، والض   ه  بعد  يت يأ ،  ثم  ده  ، وعد، وشخصه  مري، وجنسه  مثل حالة الض  

 ة،سمي  ا ارةبع من بدال   أو ت ستخدم لةاجلم يف االسم من بدال   تستخدم كلمة هو

 يه بشكل  سم  ن ت  أل يتاج ال اسم إىل أو بالفعل ذكره   تم   اسم إىل امئرالض   وتشري

ع مة اىل سبعة أقسام تتفر  قس  امئر م  الض  مري جمموعة من الض   قسم يضم  د، ود  حم  

 يت:كاآلهي و

 esInterrogativ . ضامئر االستفهامnsuPersonal prono 5 ةخصي  امئر الش  .الض  1

 Indefinites كرةامئر الن  . الض  ssessivePo  6 . ضامئر امللكية2

  Demonstrativeرة. ضامئر االشاReflexive  7 ةاالنعكاسي   وكيد. ضامئر الت  3

 Destributives يةئر املتعد  لضام. اRelatives  8صلةامئر املت  .  الض  4

يف العربية وتوازهيا،  امئرتي تقابل الض  وىل وال  األ ثةالالث   االنواع اختيار وسيتم  

 قسم منها بشكل منفصل. وصف كل   يتم  وس
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 :1ةامئر يف االنجليزي  أنواع الض  

األنواع  أكثر  وع من هذا الن   عد  : وي   Personal pronounsةخصي  الش   امئر  الض   .1

او اىل  جمموعة أشخاص أو خصش  لا إىل تشري تيامئر، وال  ض  يوعا يف الش

م املتكل   بضمري يكتبون أو ثونيتحد   عاقلةالشياء غري األو أ، تاحليوانا

 ثحد  الت   يتم   ذينال   األشخاص أو خصالش   أو ئب،خاطب والغاوامل

 خصضمري الش  ى بأخر أشياء أو أشخاص أو املخاطب، بضمري إليهم

 األشياء، أو األشخاص لتمثيل ستخدمت   قصرية كلامت فهي الثالث،

 نوعني مها: تضم   خصيةالش   امئروالض  

2ة رئيسة وهيأقسام ثالث وتضم   الفاعل: ر  ضامئ ال:أو   : 

 
ر فرد املذك  م امل  للمتكل   (Iمري): الض  يضم   Person st1 لو  خص األضمري الش  

 ث بمعنى )نحن(.ر واملؤن   املذك  نيمملتكل  ا( ملجموع Weث بمعنى)أنا(، و)واملؤن  

للمخاطب املفرد بمعنى  (youمري )ض  : اليضم   personnd2خصنيضمري الش  

ر املذك   (أنتن   -( ملجموع املخاطبني )أنتم you)ث، وواملؤن  ر ذك  امل (أنت  )

 ث.واملؤن  

 املفرد للغائب( He, She, Itمري): الض  يضم  و Person rd3ضمري الشخص الثالث 

( للغائبني اجلمع Theyري العاقل(، )هو لغ -هي-ث بمعنى )هور واملؤن  املذك  

 ث.ر واملؤن  ملفرد املذك  بمعنى )هم( ا

 الثة رئيسة وهي:أقسام ث وتضم   ول به:فعثانيا: ضامئر امل

                                                 
1 Quirk, R., & Greenbaum, S. (1985). A university grammar of English. Essex: Longman Group Limited 
2 https://www.merriam-webster.com/dictionary/pronoun#note-1 
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ر م املفرد املذك  للمتكل   (emمري): الض  يضم   Person st1 لو  خص األضمري الش  

 ؤنث بمعنى )لنا(.ر وامل  ك  مني املذجموع املتكل  ( ملusبمعنى)ل(، و)ث واملؤن  

خاطب املفرد بمعنى للم (youمري ): الض  يضم  و personnd2نيخص  الش   ضمري  

 ث.بني )لكم( املذكر واملؤن  ( ملجموع املخاطyou)، وثر واملؤن  املذك   (لك)

( للغائب Him, Her, Itمري): الض  يضم  و Person rd3الث خص الث  لش  ضمري ا

  له   -هلا- بمعنى )له  ث ر واملؤن  املذك   ،دراملف
 ،( للغائبنيThemري العاقل(، )غل 

 .ثر واملؤن  اجلمع بمعنى )هلم( املفرد املذك  

. كرارالت   بن  هو جت   لاألو   املقام يفامئر هذه الض   ماستخدمن اوالغرض األساس 

 :املثال هذا إىل انظر

.evilinks she is hMyra (David's kitten) looks cute, but he t 
 إىل احلاجة بجتعلنا نتجن   (Sheو  He ) املستعملة يف اجلملةة خصي  الش   امئرفالض  

 (Myra( و)David) كلمة تكرار

ول غري العاقل مفعحيان للستعمل يف بعض األ( ي  Sheمري )الض  لكن 

طائرة...الخ(  Aircraftارة،  لسي  ا ك  ر  حم   Motor carsراف، اخل   Ships)خصوصا

( والبلدان tyfection or FamiliariAf        )  لفةة واأل  عبري عن املود  ستعمل للت  كذلك ت  و

 (. al SpeechRhetoricة)ة جدا او البالغي  واملدن وكذلك اخلطابات الرسمي  

 ةفرق بني حالة االسمي   نفسه، فال ة هو  نجليزي  االسامء يف شكل وصيغة األ

(eNominativ) ةلي  حالة املفعو او (jectivebO  فاالسمي ،)  ما فيها عىل فنا ر  عة ال ت

هي الكلامت  امئرالض   ن  أ الحظ  ي  و .الكلامت يف اجلملةترتيب عىل فنا عر  بل ت  
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 كامة ة وحالة املفعولي  كال بني حالة االسمي  ش تي ُتتلف  ال  ، ةالوحيدة يف االنجليزي  

1يف اجلدول ادناه : 

 (Nominativeة)االسمي   (Objectiveة)املفعولي   (Nominativeة)االسمي   (Objectiveة)املفعولي  

Us We نحن 
 رمجع مذك  

 ومؤنث
Me I أنا 

 رمفرد مذك  

 مؤنثو

You You أنتم 
 رمجع مذك  

 ومؤنث
You You أنت 

 رمفرد مذك  

 ومؤنث

Them They 
هم 

 هن

ر مذك   مجع

 ومؤنث
Him He هو 

 د مفر

 رمذك  

It It 

قل للعا

وغري 

 العاقل

Her She هي 
 د رمف

 ثمؤن  

 
وتستعمل هذه الضامئر يف اللغة االنجليزية  :2Possessive ضامئر امللكية .2

 عىل ياء مادية او معنوية فهي تساعدناري عن متلك الشخص الشللتعب

ىل ، ويقسم هذا النوع من الضامئر إملةاجل يف امللكية أو احليازة إظهار

  رئيسني مها:وعنين

امئر وع الض  هذا الن   يضم  (: وsnPossessive Pronouك )التمل   ضامئر -أ

  Mine, Yours, His, Hers, Its, Ours, Theirsاآلتية:

 مسبوقه أيتوت ةلكي  امل   صفات نوب  عنت   نفردهم كلامت ةامللكي   امئرض عد  وت  

 املوصوف، مثال ذلك: باالسم

 The old house is لبيت القديم هلاا
hers 

 The old house is mine بيت القديم لال

 The old house is yours البيت القديم لك   The old house is its ه هلاالبيت القديم ل

 The old house is م لناالبيت القدي
ours 

 The old house is his البيت القديم له  

 The old house is yours مالبيت القديم لك    

                                                 
1 C. E. Eckersley & J. M. Eckersley (1960). Comprehensive English Grammar,(1st ed.) London: Longman, P98-101. 
2 C. E. Eckersley & J. M. Eckersley. Comprehensive English Grammar, P108 
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وع ا الن  ذه (:ويضم   vesadjectipossessive)ك ل  ضامئر صفات التم -ب

 ية:امئر اآلتالض  

,My, Your, His, Her, Its, Our, Your .Their 
هذه  ن  أ عن ذلك شياء، فضالة األعائدي   د يف وصفامئر تتحد  ووظيفة هذه الض  

 مثال ذلك:املوصوف، و سمباال دائام متبوعة امئر جيب أن تكونالض  

 Our house is بيتنا قديم
old تي قديمبي old house isMy  

 Their house is م قديمه  بيت  
old   قديم ه  بيت His house is old 

 Your house is م قديمك  بيت  
old   ها قديمبيت use is oldHer ho 

 Its house is old ها قديميت  ب/ه  بيت    

 
 امئرالض  جمموعة من  وهي :Reflexive pronouns ةامئر العكسي  الض   .3

ه  ) ب الكلامت ما تنتهي هذهادة عكلمتني، ون م مؤل فة .ةاالنعكاسي   ن فس 

 حني   امئرهذا النوع من الض   ستعملوي   (،self or -selves) (مه  أو أنفس  

اوم اجلملة موضوع يكون عل الفا ي عندما يكون  أ .متامثلني ضموّن 

 I believeبنفيس أؤمن أنا واملفعول به يف اجلملة متشاهبان، كام يف قولنا:

in myself ل  ستعم  ت  وفة كث  ضامئر م   ر،ئاملض  اكون هذه ت، وغالبا ما 

قسم وابق يف اجلملة، وت  كيد عىل الس  أو الت  أكيد عىل الفاعل الغرض الت  

 امئر اىل ثالثة أقسام رئيسة هي:هذه الض  

Plural Singular   

ourselves myself person st1 

yourselves yourself person nd2 

themselves 

Himself 

Herself 

Itself 
person rd3 
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 إىل جوعالر   نريد عندماReflexive pronounsايساالنعك ستعمل الضمريوي

 رامئالض    ن  أعاله بمن اجلدول أ بارة السابقة، ونالحظ  الع أو اجلملة موضوع

( selfامئر التي تنتهي بـ)الض   ينام، ب( تكون مفردةselfبـ) تهيتن تينعكاسية ال  اال

ه  و ،اجلمعتكون دالة عىل  ذ   هي:ان، وظيفتامئر الض   هل 

 عرب  ذي ي  احلدث ال   ن  أتي تدل عىل وال    ، Reflexiveةاسي  وىل: الوظيفة االنعكاأل

 ي  يس ألخرى، ولأ ةاىل الفاعل ثم يعود اىل الفاعل نفسه مر   الفعل يمر   عنه  

 ر، مثال ذلك: شخص أو َشء آخ

Make yourselves at home I am teaching myself Latin. 
She saw herselfe in the mirror  He shaves himself every morning. 

االعتيادي  خص  الش   مري  الض   مكان  حيان ض األامئر يف بعستعمل هذه الض  وت  

 لك:للمعنى، مثال ذ إضايف   الضفاء توضيح

she suspected that they recognized her sister but not herself                             
  أيضا، وهي:ىل قسمنيإقسم امئر ي  ض  ال وع منهذا الن   اضافة اىل ذلك فان  

وذلك عندما تكون املقارنة  (:Strong Stress)ةالقوي   ةربامئر ذات الن  الض  . 1

 مذكورة أو ضمنية، مثال ذلك

She thinks only about herself, never of other people. 
Little Albert said, I don’t need nurse to wash me, I can wash myself, now. 

 ( to beلفعل)ىل اإ مسند   ه  عندما يكون جزء من ةقوي   ةوكذلك يكون ذي نرب

Ah, that’s better. You are yourself again. 
بعد الفاعل املبارش  قد تأيتو :(Weak Stress)ةالضعيف ةربامئر ذات الن  الض  . 2

 ، مثال ذلكرشوغري املبا

He cooked himself a good meal. 
She bought herself a new hat. 

د تاذا  ةا ضعيفهت  نرب كام تأيت  ، مثال ذلك: روف اجلر  بعد ح ور 

She looked at herself in the looking-glass. 
 بعديف اجلملة وكيد ضمري الت  يأيت : Emphasizingة أكيدي  يفة الت  انية: الوظالث  

 ل، مثال ذلك: م  ّناية اجل   يف العادةالكلمة، و
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I saw him do it mysef 
خص  شار  ي  خرى املشاهبة، واجلمل األ ،ملةيف هذه اجل عرب الفاعل، بينام   للش 

ة عدا وكيدي  امئر الت  فالض  بقا له، باملفعول به ال يكون مطا ذي يشار اليه  خص ال  الش  

ة وكيدي  امئر الت  عض الض  يف اجلملة، فب ل  ُت   دون أنيمكن حذفها  ةامئر العكسي  الض  

(، مثال by)ستعمل معها حرف اجلر  ي  ها، ويف هذه احلالة وحدهلا معنى منفصل ل

1لكذ : 

This is a machine that works by itself 

                                                 
1C. E. Eckersley & J. M. Eckersley. Comprehensive English Grammar, P113-116. 
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 الث  الث   املبحث  

 الفختواال به  الش   أوجه  

ة بشكل ة واالنجليزي  العربي   غتنيالل  بمري ز به الض  ما يتمي   م  هعرضنا ألبعد أن 

 نقوم   أنعلينا  ب  وج  نواع، تفضال عن األ ،يث البناء والوظيفةل، من حمفص  

هبام، ومواطن أخرى  ه  مواطن تشاهب يف مريز به الض  ح ما يتمي  ة دقيقة توض  ي  بعمل

البحث من وصف دقيق يف  تم  ايضاحها تياملعطيات ال   ختلفا، بناء عىل أهم  ا

 غتني، وسيشع البحث بداية لتحديد االيت:ل  لمري يف اض  لل

 :ةزي  ة واإلنجليغتني العربي  ( يف الل  Pronoun)مريتشابه الض   أوجه   .1

ة،  لذلك عندما اإلنساني  غة ساسية يف بناء الل  األركان األ من أهم   مري  الض   عد  ي  

ضوعني من ن املوسبب قرب هذيبة جاء ة واالنجليزي  غة العربي  اختنا الل  

 ابرازها أتي سنبدتقائهام يف العديد من املواضع الرئيسة وال  ام، والهبعض

غتني يمتاز  الل   يفمريبه بينهام، كون الض  مواطن الش   فمن أهم  فصيل، بالت  

 بشكل نحتاج  تسميته   ال اسم إىل أو بالفعل ذكره تم   اسم إىلل أساس بشك

 يف ازاإلجي أو تصارخاال رضلغ اهرالظ   سماال عن ينوب أن ه  فضال عن  د،حمد  

 غتنيامئر يف الل  م الض  قس  يضاف اىل ذلك ت   .التكرار عدم ولغرض الكالم

امئر املخاطب، م، ضي: ضامئر املتكل  وه إىل ثالثة أقسام رئيسة اباعتبار معناه

صت اىل ص  امئر قد خ  هذه الض   ن  أشابه نالحظ مواطن الت  الغائب، ومن  ضامئر  

ام(، I -مثل )انا ملفردث اؤن  ر وامل  املذك   ص   ك  ص  ر املذك   ري إىل اجلمع  مالض   خ 

ى(، وهذا we-ث، مثل )نحنواملؤن   خاطب والغائب عىل ضامئر امل   األمر َس 

، ث)هو  ر واملؤن  د املذك  (، والغائب املفرyou-ت  أن، أنت  يضا نحو)أللمفرد 

فق  تني غامئر يف الل  الض  من حيث الت شابه بني  أيضا. اجلمعو(، He, She -هي   و 

ورة الت الية، ظ   ها تأيت الص  ستعامل ااألكثر شيوعا يف  بدوة ييف العربي  هور 
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ة أيضا، اذ أن زي  ما نالحظه يف االنجلي صلة وهوت  املنفصلة واملامئر ض  الالضامئر 

 ل.م  يف اجل   وجود خطي   ة ضامئر ظاهرة وهلاي  ليزمجيع الضامئر يف اإلنج

 :جليزيةة واإلن  غتني العربي  يف الل   (Pronounمري)ض  ال خالف   أوجه   .2

نا ن  اتالف فحية حتديد مواطن االخمري من ناظر اىل موضوع الض  عند الن  

ة يف النجليزي  ة عن امري يف العربي  نظام الض   سنجد العديد منها، فلقد اختلف  

وىل االختالفات أف .بياّنا بشكل مفصليف ة، سنشع مواضع ومواطن عد  

اين من الث  ة اىل القسم العربي  غة مري يف الل  ة الض  يف مرجعي   نظامني يكمبني الن  

 ملعارف، يف حني يالحظ أن  الذي يندرج حتت باب االكالم )االسم( و أقسام

ليكون القسم  ام بذاته  ( قسام قائPronounة جتعل من الضمري)االنجليزي  

نالحظ نام بي. ةتامم أكرب مما يف العربي  يظى باهوالثامنية، ام الث ضمن االقسالث  

ة، اإلنجليزي  ا هو موجود يف مم ة أكرب وأدق  مري يف العربي  ان تفصيالت الض  

موضوعا  ي عترب   يف العربية ضمن املعارف مريالض   عن كون موضوع ناهيك

رى كام هو احلال يف الضمري شتك معه موضوعات أختبذاته ال  مستقال  

 تص  ة؛ اربعة منها ُترعي  فموضوعات  حتته ثامنية تندرج  لذياإلنجليزي ا

مري املقابل رى ال تنتمي اىل الض  ة، بينام األربعة األخمري املقابل يف العربي  بالض  

ضامئر و Interrogatives ضامئر االستفهامال يف ة، كام هو احل العربي  يف

امئر الض  و  Demonstrativeشارةاإل ئرضامو Indefinites كرةالن  

 ني يستمر  يف ح  , Relativeصلةاملت  امئر الض  و  Destributives يةد  تعامل

ى، يف ثن   عن امل  عرب  ت  كي امئر ة جمموعة من الض  ُتصيص العربي  االختالف يف 

ة ضامئر مثل ت العربي  صص  خ. لقد خاطبمل  الغائب وا من ضامئر   ل  ك

ما الغائب فنجد أثنني(، لف االأكام واث، وإي  ر واملؤن  نتام=للمخاطب املذك  أ)

دال عىل مري ضلف االثنني(، فالأوامها اي   -امئر االتية)مهاالض   صيصُت
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له ى( باشكاة خالية من )املثن  االثنني بكل  سهولة ويس، بينام تبقى االنجليزي  

 املثن ى أو عىل يف عدم ُتصيص ضامئر تدل  جلي ا . ينسحب  هذا األمر كافة

ى ملخاطب واملثن  فرد ا عن امل  عرب  ذي ( ال  youمري)بالض   مكتفية االثنني،

ويمكن  .(رذك   للمفرد املؤنث واملانت   –نت  امري )يف ترمجة الض   كامواجلمع 

ة دالة عىل وجود شخصني فقط، أو قرينة لفظي   يف حال  ورود خماطبة االثنني

من سياق اجلملة، الذي يكون هو الفيصل يف فهم ة ت  د قرينة معنوي  وجو

تكون ، فللغائب، (Theyل باملثل )عام  ي   . كامعى واجلمحتديد املفرد من املثن  

داث( بينام يؤن  امل و رملذك  اللجمع  هن   -)هم ته  ترمج  ةوالقرين سياقال ند 

 ملثنى.ا استعامل

غة يف الل  مري ع الض  من خالل تتب  ف ،مري واستتاره  أما من حيث ظهور الض  

ر بارزة، ئل: ضامو  مري يقسم اىل قسمني رئيسني، األالض   ن  أ ة يتبني  العربي  

ة، جليزي  االنغة لل  مري يف ا تقسيم الض  ه يفوضامئر مستتة، وهذا مامل نجد

 ة فقط.رزامئر الباعىل الض   فيها مريالض اقترص وجودال ذي 

 املستعمل مريتفصيل الض  زت يف ة متي  العربي   ن  أ أيضا وبشكل واضح بتبني   كام

هو، كل مثل)والش   املعنى حيثفيها، فهناك ضمري منفصل له استقالل من 

...الخه ، انت   نأن  يمكذي الصل ال  مري املت  لض  و ااين هوع الث  (، والن  ي، انت 

انفصل عن  إذافقط، وال يمكن ان يمل معنى  صلمنف يكون سوى ضمري

 ا.هب  تي يلحق الكلمة ال  

 ىلإامئر الض   مت  قس  ا أّن  ، تلف عنهاواخ ةة عن العربي  ليزي  ز االنكما مي   غري  أن  

 قسام ثالثة رئيسة: أ

لال ,it, we, you, he, she,  I)الفاعل وهي  مث لتة ضامئر شخصي   :قسم األو 

heyt) . 
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 ,me, us, you, him, herالة عىل املفعول به وهي: )امئر الد  : الض  اينالقسم الث  

it, them ،)ويضاف اليها  ة،االنجليزي    العربي ة الل غة ُتالف فيها ي ظاهرةوه

ا،  ا  . إذالتمل ك خاصي ةتتابع اختالفها عن العربي ة يف  أي  االنجليزي ةأّن  اّن 

ضامئر "أ طل ق  عليها  وقد ء،لش  ا ك  عىل متل   دال ة معي نة ااظالف صُتص  

( Mine,yours, his, hers, ours, itsوهي) (،ive PronounssessPos)"كالتمل  

وا هلا غة فوضع  الل   هبا علامء اهتم   قد، فاة جد  امئر هام  ا كانت هذه الض  ومل  

 تضم  تي ( وال  Adjectives Possessive)  أطل ق  عليها تسميةة خاص   ت  صفا

(ourMy, his, her, its, our, their, y  لكن ،)ة يف العربي   ضامئر حظنا غيابنا ال

وع من عىل هذا الن   ال يقترص   األمرو وحتمل اسمها. كالتمل   خاصي ة عىل دل  ت

ة ليس هلا يف االنجليزي   (lexiveRefة )امئر االنعكاسي  الض   ن  أ جد  بل ن   ،امئرالض  

 ، كون أحد أهم  وكيدالت   أقرب خلاصي ةة، بل نجدها مقابل يف العربي  

 يد.وكلت  هو ا امئرمل فيها هذه الض  ستعاالغراض التي ت

 

 ةالضامئر املنفصل

 ضمري الغائب ضمري املخاطب ممري املتكل  ض

= أ-أنت   Iأنا =   ر مفردمذك   Heو= ه ثر واملؤن  للمذك    youنت 

 ث مفردمؤن   sheهي= ثر واملؤن  لالثنني املذك  you أنتام= We= نحن

 اليوجد مكافئ  مها= للجمع املذكر youأنتم=  

 ثر ومؤن  مجع مذك   They=هن   –م ه ثللجمع املؤن    you= ن  أنت 

 
 ة فع الشخصي  ة وتقابلها ضامئر الر  امئر املنفصلة يف العربي  الضامئر متثل الض   وهذه

ة لكي  قابل ضامئر امل  ت  وهي ، جر   لة باالسم يف حمل  صة املت  لضامئر العربي  تكون ا

(Possessive Prononيف)  ة االنجليزي 
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 صلةت  امئر امل  الض  

  الغائبضمري ضمري املخاطب مل  تكامل ضمري  

 My house مملتكل  اء ابيتي = ي your house  بيتـ ك = 

 ركاف اخلطاب للمذك  

His house بيته = 

 رهاء الغيبة للمذك

 your houseـ ك  =  بيت 

 ث كاف اخلطاب للمؤن  

Her houseبيتها = 

 ثها الغيبة للمؤن  

 

Your houseبيتكام = 

ث مؤنى( للاخلطاب+)ما للمثن كاف 

 واملذكر

Their houseبيتهام = 

 ثر واملؤن  لمذك  هاء+)ما للمثنى( ل

Our house   منيبيتنا= نا املتكل 
Your houseبيتكم = 

 ركم= املذك  

Their houseبيتهم = 

 ذكرللجمع امل

 Your house  بيتكن = 

 ثون= جلمع ملؤن  ك اخلطاب والن 

Their houseتهن  = بي 

 ثاملؤن  للجمع 

 

 :مجةالت   قسم   طلبة  

ربط اجلمل يف  تسهمتي املعارف ال   ن أهم  غات مالل   (  يفPronounمري)الض   ع د  ي  

 ستعمل  ودالالت ت   امئر معان  من هذه الض   ، ولكل  ببعض بعضهاوالكلامت 

كرار، فضال عن ذلك لغرض االجياز واالبتعاد عن الت  لإلحاالت بعد احلذف 

ها أحد   نضع  ن أاملعروفة، وال يمكن  امسك النص  الت   وسائل   مري أحد  الض   عد  ي  

  ط.ص غري متابل الن   جعيح يسهم يفف غري الصحوظين الت  بدل اآلخر، ال

ة  االنجليزي  ة اىلغة العربي  مجة من الل  بالت   خيتص   تجم  م   ل  ك   قع عىل عاتق  لذلك ي

ن يصاحبها أامئر جيب للض   م كاف ئةاجياد ترمجة  ن  أسبان يف احل   أخذ  ن يأ وبالعكس

ن ة ال يولوليزي  غة االنجة والل  مجت  فأغلب طلبة قسمي ال .غتنيفة تامة بالل  رمع

غة م الل  هتاممهم بتعل  اذكر بقدر ة ت  أمهي   عاهتا أي  موضوة وال غة العربي  ل  ال

م ل  تع ه  صاحبن ي  أ، لكن جيب مثلبة د  ع  ة ال ي  نجليزي  اإل م  فتعل  ة وإتقاّنا، االنجليزي  

ن  
يف ة خصي  لش  امئر استعامل الض  هذا يعني أن  ا .ةالعربي   غةيف الل   ه  ما يقابل   هم  أ ي زام 

ف يقابله   نأب جياالنجليزي ة  عىل ة، ويف العربي   ه  ل  ما يقاب   عىل مجةطالب الت   تعر 
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ة امئر يف العربي  الض   وأن   امة، السي  فضال عن االنجليزي   هاهيا فيظائف التي تؤد  الو

ة وي  انية: نح  الث  و(، Morphologicalة )ة بنائي  رصفي  وىل: ؛ األيف خاصي تني سدر  ت  

 اصي ةخل اعىل كيز ينصب  الت   ن  أة نجد نجليزي  االيف  بينام(، Sentaxة ) كيبي  تر

غة ة علم الل  ا ملاد  ة تشهد افتقارا تام  ليميعى املناهج الت  لك حت  ة، لذكيبي  ة الت  النحوي  

عليه  كافة، و ةسي  الدرا لب يف مراحله  طا  صاحب الستتي ال   (Contrastiveقابيل)الت  

ل  ا اهتامم ثري  تال  األّن   واحد أو اثنني، فصل درايس   خالل بدراستها االكتفاءيفض 

ا يف ذهن الط الب، ملتابعة واملقارنة جل امن أ بذل قصارى جهده  ن يوعليه  أ خاص 

ل يف مفص   وصفه بشكل انية، فأغلب ما تم  غة الث  بام يقابله يف الل  و ،موضوع كل  يف 

غة يف الل   مه  تعل  باهتاممه  بقدر   به   هيتم  م وال ة قد جيهله املتعل  ي  غة العربالل  

 ة.زي  ياالنجل
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 وصيات:تائج والت  الن  

ة، يزي  نجلة واالغتني العربي  الل  مري يف لض  يع ملوضوع اجز والس  ملوبعد العرض ا

 وصيات االتية:تائج والت  الن   ىلإلنا توص  

املتجم  ح  يمنيتشاهبان يف املضمون ة بني موضوعني قابلي  راسة الت  الد   ن  أ.1

 موضوع عن اآلخر. ز كل  ما يمي   ف عىل أهم  للتعر    قدرةال

مواطن ة يف ظ املعلومات املتشاهبحف قابلية متنح املتجم سهولةراسة الت  الد   ن  أ. 2

 .شابهت  ال

خة التكيز عىل مواطن االختالف جتعل املعلومات  ن  أ. 3  ن  ، ألعند املتجمراس 

 كر.دائم الذ   الفكر وجيعلهك ر  االختالف ي  

بلة مقا خاصي ةعىل  نجليزية كافةالغة امجة وأقسام الل  قسم الت  اعتامد طلبة أن   .4

بةغة امل  والل   م  غة األلل  املوضوعات بني ا فهم  للط الب امكاني ة ءي  هيهام ة كي ، كتس 

  بسهولة. وحفظ املعلومة

فضال عن تركيز ا باعهمجة ات  تي عىل طلبة قسم الت  وصيات ال  الت   ا أهم  أم  و

 ذة عليها:االسات

ا متنح ّن  ة( ألة االنجليزي  غ  انية)اللالث  غة م الل  عل  مقابل ت  ة غة العربي  .االهتامم بالل  1

 .قيقةمجة الد  عىل الت  رة لبة القدالط  

 ملقارنة قودك  تلقائي ا ستامّن  ، أللدى الطل بة عملية التقابلعىل ان املرالتدريب و.2

 ها فيام بعد.تسمع معلومة كل  

مجة البحث يف علم الل ساني ات . 3 ص يف الت  الت قابلي ة هو من جيعل من املتخص 

  .والفتا ناجحا
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Abstract 
An informal or casual speech has a significant deviation from the citation 
form of words. In such a way, it may not be possible for one to realize all 
the boundaries of words during a speech fully. Because of the effect of 
natural speech on the boundaries of words, the sounds at the beginning 
and the end of terms are most affected. This impact can be explained by 
the fact that when an individual approaches the final sound of a word, his 
articulators already anticipate the initial sound in the next word. Thus, 
connected speech is characterized by an overlap of adjacent segments of 
the speech. One can refer to connected speech as a continuous stream of 
approximations and transitions. Native speakers experience little 
challenges in understanding what their fellows speak. This ease in 
understanding arises from the fact that the listeners have developed 
strategies to cope with the indistinct utterances arising from connected 
speech. 
 Speech is one of the essential aspects of leadership when dealing with 
people. Variations in the choice of words help structure the exact meaning 
and present well-informed content to the public. The aspects of connected 
speech plays a very crucial role in passing the ideas to the others and excite 
the listener to complete their missions. Speech is one of the essential 
aspects of leadership when dealing with people. Variations in the choice of 
words help structure the exact meaning and present well-informed content 
to the public. The aspects of connected speech plays a very crucial role in 
passing the ideas to the others and excite the listener to complete their 
missions   
Queen Elizabeth's addresses are engaging, informative, and precise. 
Exploring her remarks is integral among linguistics, as they  help  
understand elements of connected speech and their relevance in 
communication. In her speeches, elements of elision, assimilation, rhythm, 
intrusion, and intonation are applied, ensuring her message is correctly 
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portrayed to arouse enthusiasm in the English people and army of United 
Kingdom. 
 

 Introduction 
  When people speak, a significant portion of the information they 
pass is usually distorted. Here, it means that speakers tend to alter the 
original citation form of words as they communicate. It is also worth noting 
that natural speech is devoid of mutually exclusive, which creates a 
scenario where a listener hears some unfamiliar phrases from a given 
speech. It is usual for native speakers to simplify and link some words to 
make their speeches flow rhythmically and smoothly (Owen, 2020). An 
informal or casual speech has a significant deviation from the citation form 
of words. In such a way, it may not be possible for one to realize all the 
boundaries of words during a speech fully. 
 Because of the effect of natural speech on the boundaries of words, the 
sounds at the beginning and the end of terms are most affected. This 
impact can be explained by the fact that when an individual approaches the 
final sound of a word, his articulators already anticipate the initial sound in 
the next word. Thus, connected speech is characterized by an overlap of 
adjacent segments of the speech. One can refer to connected speech as a 
continuous stream of approximations and transitions.  
 Native speakers experience little challenges in understanding what 
their fellows speak. This ease in understanding arises from the fact that the 
listeners have developed strategies to cope with the indistinct utterances 
arising from connected speech. Using the context in which the speech 
occurs, people can assume meanings of the words they hear, depending on 
what they see and the situation in which such utterances are made (Owen, 
2020). Therefore, these people rely on a significant amount of prior 
knowledge to decode the speech's message. 
 Non-native listeners struggle in predicting lexical items that may be 
used within a given context. In such a way, they rely on the sounds they 
hear to understand whatever is said. Worth noting is that their prior 
understanding of the citation forms of words plays a significant role in 
hindering their understanding of some of the messages passed during a 
speech. 
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Theoretical Background  
Elision 
 Written English differs significantly from its spoken form. Worth 
noting is that people tend to omit sounds in consonants and vowels when 
making speeches to simplify their work in addressing their audiences. In so 
doing, speakers make it difficult for their audiences to get the meanings of 
the terms they pronounce. Elision can occur in individual words or phrases. 
It can be in the form of the actual deletion of some letters from a word or 
subconscious omission when speaking.  
 Various environments exist for deletion or elision to occur in a 
speech. Koctehko (2006:67) argues that elision mostly arises when the 
sound /t/ disappears when the letter ‘t’ appears in between two vowels or 
before a syllabic. Some of the examples they provide include man(t)le, 
en(t)er, Toron(t)o, and win(t)er. In these words, the letter ‘t’ becomes silent 
in a speech. Furthermore, the author posits that elision occurs when letters 
‘t’ and ‘d’ come in between a sequence of three consonants. In these 
instances, these two letters become silent, and it may be hard for a listener 
to notice their sound in a speech. 
Roach(2009:113) states that there are some possibilities of English elision: 
1.Loss of weak vowel after /p,t,k/. For example in the words 'potato, 

tomato, canary' /ph'teɪtəu/, /th'ma:təu/ and /kh'neəri/, the initial vowel 
of the syllable may disappear. 
2. Weak vowel followed by /n, l, r/ results syllabic consonant. For example 

in the words 'tonight, police, correct' /tṇaɪt/, /pḷi:s/ and /kṛekt/ 

3. The complex consonant clusters are avoided such as 'George the Sixth᾽s 

throne' /dӡɔ:dӡ ðə sɪksθs θəun/. 
4. Loss /v/ in the word ' of ' before consonant sounds such as 'lots of them' 
/lᴅts ə ðəm/   
 

Assimilation 
 Assimilation refers to a situation where a given sound in a word or 
phrase affects a neighboring sound to the extent that the two now look 
similar. Even though this phenomenon occurs in ordinary speech, it is more 
apparent when an individual speaks fast. However, the new sound from the 
spoken word is significantly different from the altered word's standard 

pronunciation. For example, the prefix in 'input' /ɪnput/ is pronounced 
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/ɪmput/ with /m/ instead of /n/. Also worth noting is that some of the 
alterations made to words are canonical, meaning they were accepted in 
the past. An example is the use of ‘m’ in implant today, whereas people in 
ancient times referred to it as ‘inplant'. 
 Assimilation is a seamless process and occurs subconsciously 
without the speaker's knowledge, implying that he/she may be surprised 
to learn that the sound coming out of their speech is significantly different 
from the original sound of the word. The movement of articulators in 
human beings (teeth, lips, soft palate and tongue) form one part of the 
mouth to another to pronounce sounds such as /b/ and /n/ causes the 
assimilation of sounds. However, given that some of the pronunciation 
words' alterations are difficult to make, speakers typically take shortcuts to 
make their speeches smooth and rhythmical. An example of assimilation in 

speech is shown in 'on beach' /ɔm bi:tʃ/.Here, the speaker is required to 
change from the /n/ sound to the /b/ sound within a short time, which feels 
uncomfortable when pronouncing. In such a way, their speech is slowed 
down by the difficulty in transitioning between the sounds. Thus, he/she is 
compelled to change  /n/ to /m/ at the end of the word 'on' to make it easy 
to transition from the first word to the second one so the speech's speed 
can increase. Other examples are as shown below; 

'That money' /ðat mʌni/ changes to /ðap mʌni/  

'It boils' /ɪt boɪlz/ changes to /ɪbboɪlz/ 

'That person' / ðat pə:s ṇ/ changes to /ðap pə:sṇz/ 
When sounds /t/ and /k/ follow each other in a sentence, the speaker tends 
to change the /t/ to /k/ to ease the transition. For example, ‘that gun’/ðat 

gʌn/ changes to /ðak gʌn/ when an individual speaks at high speed. 'Is that 

clear' /ɪz ðat klɪə/ also changes to /ɪz ðak klɪə/. The introduction of the /k/ 
sound at the end of the preceding words makes it easy for one to speak 
smoothly and introduce musicality and rhythmicality in the speech.   
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Rhythm 
 Rhythm in speech refers to the number of syllables, the timing of 
the words pronounced, and the level of stress employed. It plays a 
fundamental role in speech as it changes the fascinating aspect of an 
address and influences listeners' readiness to cooperate with the speaker. 
Also worth noting is that rhythm acts as a mediator in social interaction and 
communication among people. In many languages, the standard rate of 
producing syllables in a second range between three to eight syllables. The 
rhythm with which one speaks depends on articulators' natural movement, 
such as the lips, jaws, cheeks, palate, and tongue. The standard frequency 
of a speech is 8Hz. Anything above significantly reduces the intelligibility of 
speech, proving that the human brain is usually tuned to the natural rhythm 
of producing vocals. 
 An individual's rhythm in a speech has a similar tune to the gestures 
employed when giving an address. One such motion is lip-smacking, which 
a speaker directs towards the audience to help convince them about the 
truth in what they try to say. Lip-smacking is characterized by moving one’s 
lip vertically and parting one’s lips. Worth noting is that the movement of 
a speaker's lips significantly impacts the perception that their audience may 
have on the message being delivered. English speech is rhythmical and that 
rhythm is detectable in the regular occurrence of stressed syllables. Of 
course, it means that the regularity of occurrence is only relative. English 
stress-timed rhythm theory implies that stressed syllables tend to occur at 
relatively regular intervals whether they are separated by unstressed 
syllables or not; “mechanical speech” will not have the same case 
(Roach,2009:107).  
 

The Role that Rhythm Plays in Speech 
 Listeners to a speech are tasked with perceiving how a speaker 
organizes phrases, words, syllables, and phonemes to produce an 
organized stream of speech. The sound envelopes, which is an acoustic 
power summing all the frequencies of speech, significantly influence one's 
speech. Vertical dashed lines are used to show syllables and the sound 
envelope pattern (Fujii & Wan, 2014:2). In such a way, the sound envelop 
plays a significant role in temporarily organizing an individual’s vocalization 
during a speech.  
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 Various research has been done to evaluate the importance of sound 
envelopes or rhythm in comprehending an individual's speech. Some have 
shown that individuals have a near-perfect recognition of speech when 
they perceive the sound envelope and reduce any associated spectral 
information. Besides, the intelligibility of speech declines with the smearing 
of sound envelopes or rhythm smearing.  
 Rhythm refers to the pattern of movement occurring temporarily 
when an individual speaks. Worth noting is that the shape of a sentence, 
its melody, and its length all arise from its rhythm. Rhythm also helps an 
individual to identify the beginning and the end of a given phrase. Notably, 
the presence of rhythm in a sentence makes it easy for an individual to 
memorize and pronounce. Thus, it informs one’s breathing pattern 
between words in a speech to manipulate the intensity, the pitch, the rate, 
the stress, and the pause in a sentence.  
It is also defined by (Crystal,2008:417) as an application of the general 
sense of rhythm in phonology, to refer to the perceived regularity of 
prominent units in speech. These regularities (of rhythmicality) may be 
identified in terms of patterns of stressed or unstressed syllables, syllable 
length (long or short) or pitch (high or low) –or some combinations of these 
variables. Maximally regular patterns, such as are faced in many kinds of 
poetry, have been referred to as ‘metrical’.  
 Rhythm in poetry and that in speech differ significantly. The lack of a 
regular beat characterizes that in speech. It implies that the rhythm and 
tempo in a speech change regularly depending on clause and word 
boundaries. The lack of a rhythm in speech makes the speech breakdown 
and cause a situation known as dysprosodia.  
 

Measuring Rhythm in Speech 
 Two approaches, syllable timing, and stress timing, can help 
determine the rhythm in a given speech. The latter refers to the 
identification of stresses or beats repeatedly occurring in an address. 
Timing, in this case, refers to the internal duration of the rhythmic 
properties of a sentence(Gibbon & Gut, 2001:1). Some languages such as 
Russian and Arabic have stress-timed rhythm similar to that of English, 
others like French, Telugu and Yoruba have a different approach that is 
syllable-timed rhythm. It implies that in these languages, all the syllables, 
whether stressed or unstressed, may tend to occur at regular intervals of 
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time and the time between stressed syllables will be shorter or longer in 
range to the number of unstressed syllables (Roach,2009:107).  

 
Intonation 
 Intonation describes the rise and fall of a speaker's voice. There are 
four forms of intonation, namely, falling intonation, rising intonation, fall-
rising and rise-falling intonation. Worth noting is that intonation in a 
sentence or phrase is determined based on the pitch on the last stressed 
syllable in a sentence or a word. Falling intonations refers to situations 
where the voice in the last part of a phrase falls. This can be found in 
sentences such as “Where is the nearest police station? The rising 
intonation refers to situations where the speaker’s voice rises at the end of 
a sentence or a phrase. An example is, "Where are you going?" This part of 
the paper illustrates examples of sentences from Queen Elizabeth's Tilbury 
speech and analyzes the intonation. The fall-rise intonation describes 
situations where speakers’ voices fall and then rise. The fall-rise is used very 
often in English and has some rather special functions. That could perhaps 
be described as "limited agreement” or “response with reservations” 
(Roach,2009:124). 
 Speech and music are two unavoidable types of hear-able 
correspondence comprised of discrete components with minimal 
inalienable importance; however, when joined, structure structures with 
an incredible variety of educated meaning. Both speech and music contain 
complex sound waves with unearthly and transient envelopes that 
fluctuate as expected (Driscoll, Gfeller, Kliethermes, &Oleson,2013:490). 
Not with standing, from a perceptual stance, unearthly and fleeting unique 
nature highlights contrasts for speech and music. For instance, the 
transient envelope gives data adequate to passing on segmental highlights 
of speech (e.g., consonants and vowels and the music's cadenced parts 
(beat, beat, mood patterns). Thus, moderately significant word 
acknowledgment and cadenced perception are conceivable with just 
coarse otherworldly data. 
The more crucial ghostly goal is required, nonetheless, for those acoustic 
credits of speech or music for which pitch signs are significant. For address, 
this incorporates lexical tones (i.e., apparent dialects, for example, 
Mandarin Chinese or Cantonese), enthusiastic or full of feeling prosody 
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(which passes on the passionate condition of the speaker), just as the sound 
that gives on etymological qualifications, for example, interested versus 
explanatory types of a sentence (Driscoll, Gfeller, Kliethermes, & Oleson, 
2013:490). While length and stress (or power) likewise add to the 
perception of lexical tones or prosody, voice pitch is a significant perceptual 
prompt. 
One can contend that for music, in examination with speech, the pitch is an 
especially remarkable segment in perceptual precision, given that pitch has 
been portrayed as the most essential getting sorted out the structure in 
most harmonious societies. Same recurrence goal adds to the perception 
of demanding intervallic relations among melodic pitches inside melodic 
scales, which structure the reason for musical grammar and formal 
association (Ibid).The specific extent of pitch changes inside acknowledged 
melodic scales, just as the heading of pitch change add to the development 
of musical examples; precise perception of those highlights is significant in 
music listening assignments, for example, acknowledgment of melodic 
contours, natural songs, or identification of blunders in tune designs. 
Contrasts in the transient and phantom boundaries of speech and music, 
alongside the distinctive perceptual aptitudes, t tuning in to these sounds 
involve having specific ramifications for people who utilize cochlear 
implants (CIs), given the gadget's preparing attributes. Current CI handling 
techniques, which have been planned fundamentally to help speech 
acknowledgment (e.g., word acknowledgment, vowel or consonant 
acknowledgment), naturally eliminate the fleeting fine-structure data in 
the improvement waveforms and protect the transient envelopes 
separated from 6 to 22 recurrence groups (Driscoll, Gfeller, Kliethermes, & 
Oleson, 2013:491). This kind of sign handling gives just coarse unearthly 
data of the sign, yet is satisfactory to help the perception of segmental 
highlights (e.g., consonants and vowels) of speech in tranquil just as 
cadenced components (e.g., length of notes as spoken to in melodic beats 
and by and large rhythm) in music. In any case, the low phantom selectivity 
communicated by the CI signal is lacking to help the perception of sounds 
for which pitch prompts are particularly remarkable. 
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Model of Analysis 
The data collected in this research is analyzed using the connectionist 
model. The model helps researchers to create a competition and an 
activation between phonetic candidates and speech input. Besides, the 
model enables researchers to understand the connection between the 
nodes in networks of sound outputs (Gaskell, Hare, & Marslen-Wilson, 
1995:414). In such a way, it facilitates the comprehension of the transition 
between phrases in a sentence to show the aspect of connectedness in a 
speech.  
 

Methodology 
This research is done through systematic literature review. This method 
enables the researcher to effectively appraise sources to determine those 
with information appropriate for use in answering the research question. 
Ideas derived from these sources are applied in identifying aspects of 
elision, assimilation, rhythm, and intonation.  
 

Criteria for Data Selection 
The data tackled in this research came exclusively from Queen Elizabeth 1’s 
Tilbury speech. Parts of the speech showing elision, assimilation, rhythm, 
and intonation were chosen for analysis.  
 

Data Analysis, Results, and Discussion 
Queen Elizabeth 1's Tilbury speech has various examples of the use of 
elision. Her pronunciation of words was in such a way that some of the 
letters remained silent in her address to the country's army working at 
Themes, which is found in the eastern part of London ("Queen Elizabeth 1’s 
Speech to the Troops at Tilbury," 2020). She used this speech to rally the 
nation's defense forces in anticipation of the Spanish invasion, given that 
the Spanish Armada had occurred close to her nation's border. From her 
address, various cases of deletion can be seen, and they are listed below. 

tyra(nt)s           /taɪrəns/                   

dis(t)rust          /dɪsrʌst/ 

streng(t)h         /strəƞθ/ 
hear(t)s            /ha:s/ 

multi(t)ude      /mʌltɪju:d/ 
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fai(t)hful         /feɪθful/ 
wo(rth)y         /wə:ði/ 

dou(bti)ng      /dauɪƞ/ 

sho(rt)ly         /ʃɔ:li/ 

vi(cto)ry        /vɪkri/  
All the 't's between parentheses are silent and may have been difficult for 
a non-native to understand what the queen was addressing at the moment. 
Until these words are written down, identifying the silent letters can be 
challenging. 
 The sound /d/at the end of words in the speech is omitted because it feels 
tedious to produce three voiceless plosives. Besides, a /d/ or /t/ appearing 
in the middle of any English word is, in many cases, silent, which makes one 
wonder why they are included in the first place. Another notable aspect of 
the speech by the first Queen Elizabeth is the disappearance of the 'schwa' 
vowels. This type of vowel is weak to the extent that a speaker overlooks 
typically it. It is pronounced in the form of a short /u/ and allows people to 
easily pronounce unstressed verbs. Such syllables help speakers to stress 
the prominent syllables in a word. 
 Elision is a coarticulation example in which an individual pronounces two 
syllables closely so that any other sound in between them gets omitted. 
Worth noting is that even though the sound of the letter 'd' at the end of 
the word 'looked' may become obscured; the tongue still makes a faint 
attempt to generate the sound. This assertion can be verified using a 
microscope to observe tongue movement as one speaks. 
 Evaluating Queen Elizabeth I’s speech, it can be noted that the 
constant use of elision helped to make her delivery of message smooth and 
rally the troops behind her. Her compassion for the country helped 
convince the soldiers to give their best efforts in protecting the nation’s 
borders. The smooth transition between parts of her speech increased its 
emotional appeal and the soldiers' readiness to increase their efforts 
towards ensuring that the country's border is safe from aggression by the 
Spanish army. Her army’s success in overpowering the Spanish aggressors 
can be said to be due to their level of motivation arising from her speech.  
Deletion can be referred to as deleting some sounds from words when 
speaking. Speakers usually feel tedious pronouncing some of the letters or 
sounds, especially at the end of terms, because they think such letters and 
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words slow them down. Therefore, they omit such sounds to smooth 
transitions between words to create rhythm in their speeches. Queen 
Elizabeth employed elision in her address to the English army. She did that 
specifically to rally them against Spanish aggressors who she felt wanted to 
take control of her territory unfairly. In such a way, elision enabled her to 
achieve an emotional impact on the soldiers to how they managed to 
defeat a bigger army. 
In her speech to the English army, Queen Elizabeth 1 employed assimilation 
to improve the level of connectedness of the words she pronounced. For 
example, she asserts that "therefore I am come amongst you, as you see, 
at this time, not for my recreation and disport, but being resolved, in the 
midst and heat of the battle, to live and die amongst you all” ("Queen 
Elizabeth I’s Speech to the Troops at Tilbury," 2020). In the underlined 
phrase, the transition between 'but' and 'being' is difficult because of the 
/t/ sound at the end of 'but' and the /b/ sound at the beginning of 'being.' 
For her to improve the quality of her speech, she has to replace the /t/ 
sound with a bilabial /p/ to create a seamless transition. This aspect also 
improves the speed at which she speaks.  
The queen also posits, “We have been persuaded by some that are careful 
of our safety to take heed how we commit ourselves to armed multitudes, 
for fear of treachery” ("Queen Elizabeth I’s Speech to the Troops at 
Tilbury," 2020). The underlined section of her speech shows an /n/ sound 
at the end of the word 'been' and a bilabial /p/ at the beginning of the term 
'persuaded.' For her to ease the transition between the words, she had to 
seek similarity between the end sound in the first word and the beginning 
sound in the second word. Therefore, she needed to replace the /n/ sound 
with a bilabial /m/ to create rhythm and musicality in her speech. Such a 
skill was fundamental in creating the emotional attachment she needed to 
rally them against the Spanish army that was a threat to her country's 
sovereignty. 
 Assimilation achieves almost a similar effect as elision because it 
increases the speed of communication and the ease of transition from one 
word or phrase to another. As shown above, assimilation entails changing 
the sound at the end of a preceding term to make it have a similar sound 
like the next word. In such a way, the transition between the two words 
becomes easy as it improves the rhythmicality and the smoothness of a 
speech. From Queen Elizabeth's address to the English soldiers, it can be 
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seen that her success in rallying the troops against Spanish aggressors was 
down to her expertise in speaking the English language. 
For this research, various sentences in Queen Elizabeth I's speech to the 
English were selected and analyzed to determine the number of syllables 
each contains. After that, the average number of syllables and the 
frequency of speech were determined. 
 
/We/ /have/ /been/ /per/su/a/ded/ /by/ /some/ /that/ /are/ /ca/re/ful/ 
/of/ /our/ /safe/ty/ /to/ /take/ /heed/ /ho/w/ /we/ /co/mmit/ /our/selves/ 
/to/ /armed/ /mul/ti/tudes/, /for/ /fe/ar/ /of/ /trea/che/ry/- The number 
of syllables in this sentence is 40. 
 
/But/ /I/ /a/ssu/re/ /you/, /I/ /do/ /not/ /de/si/re/ /to/ /live/ /to/ 
/dist/rust/ /my/ /fa/ith/ful/ /and/ /lo/ving/ /peo/ple/ - The number of 
syllables in this sentence is 26 
 
/I/ /have/ /placed/ /my/ /chie/fest/ /strength/ /and/ /safe/guard/ /in/ 
/the/ /lo/yal/ /hearts/ /and/ /good/-/will/ /of/ /my/ /sub/jects/-The 
number of syllables in this sentence is 22 
 
/In/ /the/ /mean/ /time/, /my/ / lie/u/te/nant/ /gene/ral/ /shall/ /be/ /in/ 
/my/ /stead/, /than/ /whom/ /ne/ver/ /prince/ /co/mma/nded/ /a/ 
/more/ /noble/ /or/ /wor/thy/ /sub/ject/- The number of words in this 
sentence is 32. 
From the four sentences shown above from Queen Elizabeth’s speech, the 
average number of syllables is 40 syllables. This speech's frequency is 10Hz, 
which is slightly higher than the intermediate frequency permissible for an 
address to be easily understandable. 
 Rhythm plays a significant role in increasing how a given speech is 
understandable. As seen from the discussion of Queen Elizabeth’s speech, 
she uses syllables to make her words more articulate. However, it has been 
seen that her sentences are longer than the standard acceptable length of 
understandable sentences. Thus, it may have been difficult for soldiers to 
remember her words, were it not for elision and assimilation. 
Some of the examples of intonation in the chosen speech include; 
I know I have the body of a weak and feeble woman- rise-fall intonation. 
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I know already, for your forwardness you have deserved rewards and 
crowns- falling intonation. 
We shall shortly have a famous victory over these enemies of my God, of 
my kingdom, and of my people- rise-fall intonation. 
 

Conclusions 
  To conclude, the speech's effectiveness depends on the speaker's 
application of elements of connected speech such as elision, assimilation, 
rhythm, and intonation. These elements not only create musicality in 
lessons, but they also reduce the strain in pronouncing words in a speech. 
They ease the transition from one word or phrase to another. Intonation 
helps speakers to emphasize important points to their audiences. As 
illustrated in the paper, Queen Elizabeth I employed these tools to convince 
her army to increase their efforts in protecting their country's borders. 
Eventually, they defeated their Spanish aggressors. Her speech affected the 
army's enthusiasm, the soldiers were motivated and win.    
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A Study of Speech Act In  
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1.1 Preface and The Problem of The Study  
      This study seeks at applying the speech act theory in medical text by 
undergraduate EFL learners in Nasiriya province.  It delves into discourse 
analysis of some selected medical reports . It aims at analyzing the speech 
acts to get conceptualization of the medical texts understudy. The study 
also wants to explain how the speech acts can be manipulating  to the 
medical texts understudy. In addition to that, Showing how effectively the 
text is achieved by those speech acts and how clearly that four major 
categories of illocutionary communicative acts : constative, directives, 
commissives, acknowledgment applied in the text .Finally, The findings 
arrived at in this study involve the use of indirect spoken acts which are 
more favoured in the production of speech than direct spoken acts. 
 

Key words : speech act theory , medical reports , directives, EFL 
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1.2 objects of the Study 
This study aims at: 
1.   Analyzing the Speech Act Theory to achieve better understanding of the 
the medical text. 
2. The study wants to explain how the Speech Act Theory can be 
manipulating  to the text  "Medical text".   
1.3 Showing how effectively the text is achieved by those speech acts and 
how clearly that four major categories of illocutionary communicative acts 
: constative, directives, commissives, acknowledgment applied in the text . 
 

1.3 The Hypotheses 
 It is hypothesized that the effective text requires the manipulation  of 
distinct kinds of speech acts with different degrees of of force, whether 
illocutionary act applied in the text or not. 
 

1.4 The Procedures of the Research  
1. Doing full knowledge about the definition of speech act and its types.  
2.Classifying the types of speech act into constatives, directives, 
commissives and acknowledgment . 
3. Making a clear analysis of the speech acts that are found in the selected 
medical texts . 
4. Categorizing  the speech acts analyzed. 
 

1.5 Significance of the Study  
This study is hoped to have some theoretical and practical values . 
Theoretically, it will be of value for researchers, linguists, and postgraduate 
students . Practically, this study is useful for those who interested in the 
use of formal medical reports especially in Nasiriya.  

Section Two 
2.1 Speech Act Theory  
 First of all , Speech act theory came as an opponent to a lot of 
linguistic theories which stated that language can be performed  without  
an action. This theory  stated that to say a word is to perform an action. As 
in,                 
1. It's  hot outside.,  
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  we can not  claim that the above sentence is true of false without going 
outside and see if it is true or false. ( Austin, 1962 : 12 ) .  
      In a related direction, Yule (1996a:47) observes that the powerful 
speaker who says:  
2. You're fired,  
 is performing the act of getting somebody out of his job, as his 
communicative intention is recognized by the hearer. Here, both the 
addresser and addressee are included in this actionand we can not 
interpret anything without relating the words to the context in which they 
are used. He calls (ibid: 49) such circumstances the speech event, 
illustrating that the speech event can not be interpreted without relating it 
to the context in which it is used . For instance, the addresser , on a cold 
day, who says:  
3. This weather is really cold.,   
is showing a "complaint" ,whereas the same utterance is taken to be proud, 
if it is uttered in a hot summer day. In short, the same example is construed 
as two different kinds of speech act (complaint and praise) since it occurs 
in two different circumstances (ie, different speech events).  
 The production of a particular speech act is limited by two 
circumstances: interaction and situation as proposed by Saeed (1997:204). 
The former indicates that  interaction jobs involve the addresser in an 
organized  interaction with other language performers. For example, the 
speech act of "betting" only comes into existence when the participants 
interact with each other. One can not be sure that:  
4. I bet you five pounds he doesn't get elected.  
is taken to be a bet unless the other party (hearer) responds with.  
5. You're on.  
Yet, not all speech acts require such explicit responses, for example 
greeting, requesting and promising do not need the hearer to reply in this 
way.  
 By situation, we mean the social situation that supports  the 
guarantee of speech acts. I sentence you to hang by the neck until dead 
must be said by a judge in the court as he directs his utterance towards the 
criminal in the cage. This speech act of sentencing can only be performed 
by the relevant person (judge) in the right situation (court). This act is also 
governed by social laws and conventions. (ibid.: 205).   
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 In addition to that, Searle emphasizes the importance of the 
interpretation of speech acts, since all speech acts impliesactions. To use 
Searle's words, "speaking a language is performing speech acts", such as 
promising, swearing etc. In this respect, Searle's theory of speech acts 
seems to be based on the principle that:  
The unit of linguistic communication is not as has generally been supposed, 
the symbol, word or sentence, or even the token of the symbol, word or 
sentence, but rather the production or issuance of the symbol or word or 
sentence in the performance of the speech act… particularly, the production 
or issuance of a sentence token under certain conditions is a speech act, and 
speech acts, are the basic or minimal units of linguistic communication.     
(Searle, 1969:16 & 1971: 39)  

 
2.2  Austin  
  J.L. Austin confirms that utterances are not only words but actions 
. He (1962:6) adds that theses utterances are called performatives. He 
proceeds to refute the old-fashioned view that focuses merely on the class 
of statements used to describe some situations that can be regarded as 
true or false. He (ibid.:3) named such a kind of utterances as constatives. 
Constatives (in Wardhaugh's 1976:96 words) are statements which can be 
declared positively or negatively, ie, are sentences of truth which could be 
either right or wrong, as shown in the examples:  
6. He's Fred's Cousin.  
7. The sun will rise at seven tomorrow. 
One can assess the truth or falsity of these sentences in reference to the 
information in the world.  
 In addition to that, Austin (ibid.:5) views that performtives are 
structured , under suitable circumstances, not to describe something but 
to get e something, as in :  
8.  I bequeath my car to my brother.  
         In the above example, the speaker wants to perform an action rather 
than only saying words . That is to say , he gives his car to his brother . 

   
2.3 Locution, Illocution and Perlocution  
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 In addition to all what we have mentioned ,the speaker can perform 
three acts at the same time  namely: locutionary, illocutionary and 
perlocutionary acts: (p.101).  
  The locutionary act can be defined as an act of  producing words 
that correspond to the rules of language. In other words, a locutionary act 
involves three sub-acts : 
(i) the act of vocal noises (the phonetic act),  
(ii) the act of lexical items conforming to the lexicogrammtical rules (the 
phatic act) and  
(iii) the act of manipulating these lexical items with certain meaning and 
reference (the rhetic act). Since an act is meaningful, it can be called a 
locutionary act.   

  
2.4 Classification of Illouctionary Acts  
 First of all, there are many attempts to categorize illocutionary acts 
into fixed kinds. However, such categorization seem to be hard to say 
because there are a lot of communicative acts, verb-senses are often not 
easy to anticipate, and speakers' intentions are also not always obvious. 
However, Austin (1962: 151 ) states that there are five kinds of 
performatives depending on the criterion of a verb which are :  
1.Verdictives  
 Austin (1962: 151 ) views that Verdictives are  used to show results 
or judgements, such as estimate as in :   
9. I estimate forty dollars.   
2. Excercitives  
 The forms of verbs which show powers, rights or effect such as 
order, dedicate, dismiss, appoint, name, sentence, claim, etc.  
3. Commissives  
This class indicates obligation or promises of distinct types. Verbs, such as 
promise (as typical), guarantee etc, oblige the speaker  is committed to do 
something. For example:  
10. I promise to lend you money.  
11. I plan to leave by train.  
4. Behabitives  
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 This class  involves  attitudes and social behaviour, verbs like 
congratulate, compliment,etc.; statements like I apologize  and expressions 
of approval like Thanks . Examples are:  
12. I apologize for being late.  
13. Thank you for offering me a cup of tea.  
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5. Expositives  
 Austin (1962: 152 ) states that this category of verbs is hard to 
define and involves verbs like: ask, assume, etc. This can be explained in 
the following example:  
14. I anticipate it will rain soon.  
  Wardhaugh (1976:97) argues that the verbs of this class are not clear cut; 
they often overlap but the general performative nature of individual 
utterances is often quite clear. 
 

2.5 Searle (1969) 
 Being interested in the philosophy of language, John Searle, states 
his theory of Speech Acts as a shift and arrangement of the analytical theory 
of Austin in accordance with a speech act of promising. He wanted to state 
the crucial and enough circumstances for the production of the speech act 
of "promise" . He also views that any utterance can not be construed 
without relating it to the context in which it is used , that is to say , we need 
contextual information  (Searle, 1971: 40). Broadly speaking, he intended 
to generalize the idea of speech acts to cover all the utterances of the 
English language.  
 Searle's model rests upon the idea that speaking a language is 
engaging in a rule-governed form of behaviour.  
 Semantically, the illocutionary force of an utterance can be 
construed through the "illocutionary force indicating devices"(or IFIDs). In 
this connection, Leech (1983: 177) criticizes Searle affirming that "in 
practice, the use of devices other than performatives is not developed or 
illustrated in his [Searle's] work". To make his point clearer, consider 
Searle's (p.30) example:  
15. I promise that I will come.  
The illocutionary force of this utterance is syntactically marked by the 
indicator of illocutionary force (which reveals what illocutionary force the 
utterance is to have) "I promise" and the indicator of propositional content 
"that I will come". But this is not always the case, for there are a lot of 
English sentences in which the illocutionary force is marked by a variety of 
devices, particularly those of rather syntactically complicated structures.  
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2.6 Classification of   Searle (1969) 
2.6.1 Felicity Conditions  
 Establishing a satisfactory analysis of an illocuationary act requires 
that crucial and enough circumstances must be accomplished  if the 
performance of an act is to be gained accurately.  
 Not fully convinced with Austin's happy circumstances (as 
accounting for only traditional  speech acts, such as; naming a ship, 
bequeathing a watch, etc), Searle (1969: 57) sets up four kinds of conditions 
which govern the happy execution of an illocuationary act, so that the 
violation of any of them would render the act infelicitous.  

2.6.2. Propositional content conditions 
 These circumstances specify constraints on the content of the 
speaker's act expounded in a statement (declarative, imperative, 
interrogative, etc 

 
2.6.3  Preparatory Conditions  
 These cconstraints designate the real globe conditions to each 
illocutionary act. That is, they have to do with the status of the speaker 
performing the act who has the right or authority to do so. They also match 
the appropriate utterance to the related illocutionary act. For example, the 
preparatory conditions for the speech act of request state that (i) the 
speaker believes that the hearer can do the act, and (ii) it is not obvious 
that the hearer would do the act without being asked.  

2.6.4 Sincerity Conditions 
 Austin ( 1962 : 16 ) claims that sincerity circumstances expound the 
essential beliefs, and intentions of the addresser , being suitable to the type 
of illocutionary act in question. If the addresser is without the suitable 
beliefs or desires, the act will be regarded as abus. For example, for a 
request, the sincerity condition involves that the speaker wants the hearer 
to do the act of request.  
 
2.6.5 Essential conditions  
 They are the crucial rules which control the existence of a certain 
illocutionary act.. For example, in case of request, the utterance must count 
as an attempt to get the hearer to do the act.  
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 Levinson (1983:245) illustrates that saying that taking these 
conditions altogether, one can specify the context in which a specific 
speech act is performed, and moreover can provide a more abstract and 
principled classification of illocutionary acts in terms of these conditions, 
because they can jointly identify and constitute the nature of a particular 
speech act.  

 

Section Three 
3.1 Analysis of The Data 
Table (1): Freguency of Austin's Classification  of Speech Act  in " 
Medical Report" 

Types of speech act Frequency of Occurrence % 

Verdictives 5 16.66% 

Exercitives 4 13.33% 

Commissives 13 43.33% 

Behabitives 0 0% 

Expositives 8 26.66% 

Total 30 100% 

 
3.2 Findings and Discussion  
It is noticed in table (1) that used Austin’s Classification of Speech Acts in " 
Medical Report"  under have frequency of (30) and its percentage is (100%) 
which are distinguished as follows:  
1. Verdictives 5 (16.66 %). 
2. Exercitives  4 (13.33%). 
3. Commissives 13  (43.33%). 
4. Expositives  8 (26.66%). 
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Table (2): Frequency of Searle's Classification of Illocutionary Acts in 
"Medical Report" 

Type of speech act 
Frequency of 

Occurence 
% 

Felicity Conditions 12 26.66% 

Propositional content 7 15.55% 

Preparatory Conditions 9 20% 

Preparatory Conditions 6 13.33% 

Sincerity Conditions 2 3.50% 

Essential conditions 9 20% 

Total 45 100% 

 
Concerning table (2), Searle's Classification of Illocutionary Acts in "Medical 
Report" have frequency of (45) (100%) Which are distinguished as follows: 
Felicity  12 (26.66%) 
Propositional content  7 (15.55%). 
Preparatory and Essential 9  (20%) 
Sincerity  2 (3.50%) 
        There is too much diversity in the frequency of speech act ties in almost 
every category . some categories are highly recurrent like "Commissives" 
and " Verdictives. This may be due to the fact that some doctors wants to 
avoid the ideas relate to each other while the high use of " Felicity 
Conditions " shows that he wants to clarify the meaning and to avoid 
ambiguity and  misunderstanding in report.  
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Conclusion  
The most sophisticated and convincing classification (as a synthesized 
model of Austin's and Searle's) is that of Bach and Harnish (1979) since it 
describes illocutionary acts according to their communicative purposes in 
society. Nevertheless, the three classifications run into some difficulties 
and are in fact unable to cover the whole range of speech acts in language. 
The use of indirect spoken actions  is more favoured in the production of 
spoken language than direct speech acts. 
Proverbs should be seen as speech acts since they are used in the context 
of every day communication with the same functions as those of 
utterances. Thus, they often posit an order, prohibition, recommendation, 
warning, etc. 
  Furthermore, Although the three speech acts of command, advice and 
warning are described as directives, they differ from each other in that 
command is an act of wanting (the speaker wants someone to do the act) 
whereas advice and warning are acts of desiring (the speaker desires that 
someone does the act). That is, command is more compelling to the hearer 
than advice and warning. Warnings are often expressed in negatively 
valued constructions (explicit or implicit) to expound the unhappy 
consequences of the act warned against. At last, It is noticed in table (1) 
Austin’s Classification of Speech Acts in " Medical Report"  have frequency 
of (30) and its percentage is (100%). Concerning table (2), Searle's 
Classification of Illocutionary Acts in "Medical Report" have frequency of 
(45) (100%).  
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Abstract 
Language can be used as a vital means of delivering ideas, 

information, emotions and the like. Yet, it can also cut off communication 
by concealing information, intentions and purposes. The current paper 
tackles jargonisation, as a strategy of concealment. It aims at shedding light 
on how concealment is created by jargonisation and what is the purpose of 
concealing information in a communicative event. The paper employs 
medical-exchange examples collected through both interviews and 
questionnaires filled in by doctors as a data reference to reveal how 
concealment is utilized via medical jargons. Based on the theoretical 
references, the findings and their interpretations, it is concluded that 
concealment is defined pragmatically with the criteria of incompleteness 
and using ambiguous language. As such, jargonisation is used widely by 
doctors to conceal information from patients for different purposes. 
 
Keywords: Concealment, jargonisation, secrets, medical jargons, intentions 
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Introduction 
Concealment: A Pragmatic View 

Concealment is the capacity of making something disappear or 
appear as different from what it actually is. From a linguistic perspective, it 
can be an intentional mode of withholding information which has been 
named differently by different scholars, such as "secrets" (Bradac, 1983), 
"omissions" (Ekman, 1985) and "concealment" (Metts & Hippensteele, 
1987). Concealment, as stated by Clark (1992: 275, cited in Aziz and Al-
Duleimi, 2018:216), is a strategy adapted to solve the problem of 
eavesdroppers by means of making the speech, or part of it, unintelligible. 
Different studies identified concealment as an act of deception.  

 Galasiński (2000: 22) claims that concealment is a deceptive act 
because it is based on withholding some information and either falsifying it 
or remaining silent (cf., e.g., Bok, 1982; Bradac, 1983; Metts, 1989). 
Compared with silence, Schröter (2013: 16-17) defines concealment as a 
form of silence though it is rather wordy, i.e., a verbal communication that 
relies on using "more words to keep a secret".  

The current paper views concealment as a pragmatic phenomenon, 
and since pragmatics is concerned with interpretations related to context, 
then concealment can be examined depending on its context. For instance, 
in legal discourse, withholding a piece of information in investigations or 
contracts can be considered as a form of fraud and defined as unlawful 
suppression or circumstance (Bouvier, 1874: 259). However, in military 
context, it is a kind of retreat into codes and defined as "the protection from 
observation or surveillance" (Morrish and Sauntson, 2007: 99). In medical 
filed, concealment is triggered for palliative or preventative reasons, such 
withholding of information is not a complete, but rather "staged" 
(Odebunmi,2011; Ibileye and Umezinwa, 2018). 

 

Criteria of Concealment 
Bradac (1983) proposes the main defining-characteristics of 

concealment: (1) speaker being not uttering a complete truth, (2) it is 
intentional (3) the utterance is relevant to both the speaker and the 
context. With reference to Bradac's characteristics, researchers present the 
following as defining criteria of concealment: 
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(1) Evasion: Evasion criterion can be introduced in the form of 
"evasive verbosity", i.e., the truth is covered up with more words than is 
required. The speaker claims of being emphasizing a point rather than 
admitting to be talkative (Schröter, 2013: 67). As a form of metadiscursive 
strategy, Galasiński (2000) defines evasion as a strategy of masking actions 
by commission (verbally missing the truth) or omission (withholding 
information). Evasive or ambiguous language is used basically to conceal 
the truth. Following Bradac's (1983) work, such usage is usually related to 
deception. It can take the forms of providing vague contributions, claims of 
ignorance, and bald-on-record avoidance (Orr and Burkins, 1976; Wilson, 
1990 & Galasiński, 2000).  

(2) Codified language: in specialized kind of communication, a 
formal and standardized communication is usually constructed, where the 
language is selected and developed for standard usage by adding technical 
terms, specialized jargons and the like.  Such process is of on-going nature 
depending on its purpose and context. Medical language is closely related 
to the immense development of science and technology. Such language, 
according to Parkinson (2000: 371), is characterized by technical phrases 
(medical jargon) which can be only understood by those within this field 
and remain, unintelligible to others. 

 

Concealment and Jargonization in Medical Sector 
Working in medical practice is described with two pillars: first, 

scientific which deals with diseases' diagnoses and treatment. Second, the 
social pillar which builds a kind of special relationship between doctors and 
patients. Within such practice, there is always a matter of news delivery.  

A common news-delivery technique in medical care sector is 
concealment. Such delivery technique is a doctor-based act employed 
particularly when some bad news might be included. Odebuumi (2001: 620) 
states that although medical ethic rules instruct doctors to inform patients 
about their condition using plain language, in real life, doctors may choose 
to provide unclear information by means of " non-delivery, stalling or 
veiling".  

In defense of concealment, the World Medical Association claims 
that such withholding is applied, temporarily, to avoid deterioration of 
patient's conditions or any tendency of committing suicide (Vanderkieft, 
2001; Mueller, 2002; Odebuumi, 2001; &Wright, Sparks and O'hair, 2012). 
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Maynard (1996: 125) asserts that concealment is not a complete 
withholding of the truth, it is only a matter of being a "stage" to "prevent 
depression and preserve hope". Such act of concealment is not only used 
by doctors but can also be seen among patients as an effort of coping with 
the negative social implicatures of being stigmatized (Smith & Hipper, 
2010).  

Given the review above, the paper tries to answer the following 
questions: (1) How jargonization is used as a pragmatic strategy of 
concealment? (2) What are the main aims of concealment in medical 
context? 

 

Methodology 
The methodology used in the current paper is two-fold. First, the 

data is collected from both structured and unstructured interviews with 
doctors. These interviews are in Arabic and translated into English by the 
researchers. The data include written samples of actual conversations held 
between doctors and patients in addition to collecting words or expressions 
used in such contexts. Second, in order to cover the reasons (why) and 
methods (how) of concealing information, a questionnaire is employed. The 
questionnaire was distributed to 116 doctors and it included two main 
questions concerning the reasons of concealing information and the ways 
of doing so.  

 

Results and Discussions 
The analysis of data shows two levels of performing concealment (1) 

doctor-doctor level (2) doctor-patient level.  
(1) At the first level, the words and expressions used have a known 

value among doctors and other medical-staff members. These items are 
mostly medical terms and their referential meaning is well known among 
participants. Therefore, concealment is not triggered at this level. 
Concealment is activated at the second level where doctors may consider 
certain information, or a detail, to be necessarily kept apart.  

Ex 1: oncologist asks his assistant to write a report message to the 
laboratory in presence of patient  

Doctor: to do carcinoma meta. test 
Assistant: ok doctor  
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At the above example, the doctor is communicating with one of his 
medical team therefore no need to explain what " carcinoma " or " meta" 
are. i.e (carcinoma metastases is the possibility of disease spreading to 
other parts of the body). Such information is concealed temporarily from 
the patient until final results are obtained.  

 (2) Doctor-patient level: at this level, interviewing doctors reveal 
that they conceal information or diseases or sometimes procedures from 
patients (or their families) because of the following reasons: (a) previous 
similar experiences (b) diagnosis factors; the disease's stage and 
procedures to follow (c) influences of culture or religion (d) the patient's 
emotional condition and (d) fixing a mistake done by doctor (nurse).   

As in example 1, the doctor chooses to hide the prognosis that the 
disease might be spread to avoid negative reactions. 

 
Concerning the reasons of concealing information, results in Table 

(1) have shown the highest percentage, of about (26%), suggests that it is 
related to "diagnosis factors" where the doctors chose to hide details until 
more information are obtained, Whereas the second top percentage is 
about (25%) for items 1 " previous similar experiences ", (19%) for item 4 " 
the patient's emotional condition", (17%) to item 5 " fixing a mistake " and 
(13%) for item 3 "the influences of culture or religion" in such cases the 
disease might be stigmatizes culturally such as sex-related diseases, HIV or 
AIDS.  

Table (1) Reasons of Concealment 

 

  

 Why concealing information?   Freq. % 

1 diagnosis factors; the disease's stage and procedures 

to follow 

30 26 % 

2 previous similar experiences 29 25 % 

3 the patient's emotional condition 22 19 % 

4 fixing a mistake done by doctor (nurse) 20 17 % 

5 influences of culture or religion 15 13 % 

Total no. 116 100% 
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Table (2) shows answers written by doctors and medical staff when 
asked about their ways of hiding details of some information from patients 
or their clients. These answers were gathered and redistributed on doctors 
as part of the questionnaire answers to choose from and the following 
percentages appeared.  

  
Table (2) Ways of Concealing 

 How to conceal information?   Freq. % 

1 Using medical lexemes  70 60 % 

2 Using English language  15 13 % 

3 Stalling with prognosis until test results are 

available  

10 9 % 

4 Using soothing words (euphemisms)  8 7 % 

5 Normalizing the disease 8 7 % 

6 No simplified informing  5 4 % 

Total no. 116 100% 

 

Given the above reasons and techniques, jargonization emerges as 
an effective technique of concealment. As a strategy of concealment, 
doctors use jargons to mask and obfuscate information. It can only be 
working with the assumption that patients (the targets) lack knowledge of 
the technical lexeme.  It is achieved by means of breaching conversational 
maxims as in the following example: 
Ex. 2: 
Doctor: I suspect you have TB and we'll do the following analysis to be 
sure. 
Patient: Ok. Doctor. It's not something serious? 
Doctor: No. things will be alright 
 

The doctor violates manner maxim and the quantity maxim by 
providing vague statements and stating less than is required. This is seen in 
using "TB" as specialized expressions that cannot be understood by all 
patients. Stalling and normalizing the diagnosis is pragmatically achieved by 
using hedges like " I suspect" and "things will be alright". These hedges, 
according to Lackoff (1984: 471), flout manner and quantity maxims to 
imply "lack of precision in the speaker’s knowledge".  
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Among the forms of jargons, acronyms (abbreviations) are common. 

These are widely used to massify procedures or diseases. On interviewing 
doctors, several acronyms were revealed as: "TB" (tuberculosis), "CA" 
(cancer). 
Ex 3: oncologist- oncologist – in presence of patient  
Doctor: (in Arabic): pet scan reveals (in English): suspicious tissue mass, 
(in Arabic): we need a biopsy, (in English): you agree? 
Doctor: let me see (reading the report) ... yes, sure.  
 

In the above situation, doctors consult each other concerning the 
condition of the patient. They use a mix of Arabic and English.  The doctors 
veil diagnosis (i.e., suspicious tissue mass) and procedure (i.e., biopsy) via 
the use of medical jargons. Pragmatically, impoliteness strategies are 
followed using obscured, coded language and excluding the patient. 

On interviewing doctors, data have also shown that doctors may 
also conceal the psychological fact that patients only need the feel of taking 
medication to consider themselves treated. (i.e., don’t suffer from a sever 
disease that needs medication). Therefore, doctors prescribe "placebo 
drugs", pharmacological term referring to an inactive drug or fake 
treatment.  
Table (4) contains the main cases of concealed diseases and procedures 
along with the most common jargonizations. 

Table (3) Common Concealed Diseases and Procedures with Common 
Jargonizations 

 Concealed Diseases / Procedures JARGONIZATION 

1 Cancer 
Bad ulcer, C.A, Chemo-3, 

malignant lesion 

2 heart disease/ hypertension HTP, 

3 Tuberculosis Kochs; CQ (chloroquine) 

4 Eye conditions 

Anterior chamber (AC), 

Astigmatism, Choroid, 

Hypermetropia 

5 kidney disease, Diabetes Urea, DM, EUA, 

6 Dental conditions 
placebo drugs, decay, 

periodontists 
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Conclusion  
After analyzing the data, the study has come up with the following 
conclusions:  
From a pragmatic level, concealment can be defined with the criteria of 
incompleteness and using ambiguous language.  
Concealment is the act of intentional disappearing, where a certain piece 
of information, or detail, is covered up with words to make it unintelligible 
to the target being addressed. Concealment in the current paper is a 
doctor-controlled contribution where doctors provide their patients with 
unclear and incomplete information by means of jargonisation.   
Pragmatically to achieve concealment, the speaker may violate Grice's 
maxims; such as violating manner and quantity maxims by employing 
unclear, and less informative responses than is required. Hedges are also 
used to express ambiguity or indecisive sentences and thus to deliver the 
speaker's weak commitment to what is conveyed.  
Context plays crucial role in identifying the reasons of concealing. 
Depending on context, concealment can be an act of deception, protection 
or even palliative. Thus, it can be activated at different extremes.  
Jargonization is used widely as a concealing strategy in medical context. 
However, such strategy can work out only when the target lacks access to 
the meaning of the medical lexeme. Therefore, the patients' professional 
or socio background plays a major role in the success of withholding 
information.    
Doctors do not intend to ignore patients and the medical ethics. One of the 
main reasons of concealment in medical exchanges is palliative. The doctors 
experienced a former experience and choosing to hide details from patients 
is to avoid consequences like despair or retreat.   
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Advantages and disadvantages of  
E- learning 

 
Hayfa Hussein Ali 

 

Abstract 
         Technology is an instrument to enhance learning and education. It is a 
scientific knowledge used in different fields of life such as industry, 
education and learning, business, medicine and others. It makes life easier 
and also all our life depend on it. 
         Technology based e-learning means the use of internet and other 
important technologies to create materials for learning and learners and 
also arrange courses according to certain management. Before 1990 
education was in classroom with physical presence of the teacher and 
associated with chalk and black or white board. Then the computer changes 
the situation. E-learning is a computer based educational tool or way that 
allow you to learn anywhere in any time. E-learning has many advantages 
but in the same time has disadvantages. 
 
Key words : e learning, synchronous & asynchronous, adjacent learning, 
distance learning  
 

Introduction:  
    Traditional method of learning depends on teaching that needs to teach 
face to face, where teacher controls the flow of information. The rapid 
advances in technology and the search for new methods has revealed new 
methods such as e learning. E- learning has many benefits and also has 
drawbacks. 

Problem 
        Online learning appears to have many advantages. Even though there 
is positive spin being endowed on cyber learning. In spite of this, there are 
certain drawbacks in using e- learning. These drawbacks can be formidable 
obstacles. 
Questions 
1-Which is best to follow in teaching traditional or E- learning? 
2- Is it better to combine between them or depend on new model? 

Objective 
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There are many goals regarding e-learning which are as follow 
-Enhance the quality of learning and teaching. 
-Meet the learning style or needs of students. 
-Improve user –accessibility and time flexibility to engage learners in the 
learning process. 
- By displaying the cons and pros of e- learning, teachers can adopt 
appropriate model to    follow. 

Importance 
This research is important in field of teaching and learning. One of the 
importances of e learning is that teachers and students both can develop 
advanced learning skills. Also there is a good practice of knowledge sharing 
followed through different online platforms. 
 

What is E- learning? 
      The internet has become one of the important ways to provide free 
resources for research and learning for both teachers and students to 
exchange information. E- Learning has a crucial change on learning and 
teaching process and gives appropriate way to delete deficiencies that are 
inherent in traditional classrooms learning. (Richard and Haya 2009).Abbad 
et al (2009) defines e-learning as any learning that is facilitated 
electronically.  
       Woollard (2011:7) refers that e- learning varies from any kind of 
learning preceding the use of technology. He (ibid) adds that e learning is 
any form of teaching, training or tutoring to meet the requirements of 
students at any age by the internet or mobile phone, using electronic 
devices such as computers. According to Woollard , there are three 
important elements can be showed in the below table 
                                                       Table (1) 
                                      Elements of e learning 
The action of For example, teaching and training 

By means of A technology or technology based resources 

With intention of Enable learners to learn 

(skills, knowledge or understanding) 

Urdan and Weggen (2000) explain this term as conveying of learning 
components and chances through different kinds of electronic means, such 
as the internet, intranets, satellite, audio/ video , TV, and CD-Rom. They 
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regard e- learning as a replacement of distance-learning and the last 
embrace all components. They refer that online learning (or web based 
learning WBT) as only an element within e- learning, which in sequence is 
an element within distance learning.  
 

  
Figure 1 learning components 

Comparison between traditional learning and e- learning 
Table (2) 

Comparison between traditional learning and e- learning 
Table 2 summarizes many points regarding TL and e- learning      
 Traditional Learning E- Learning 

Classroom 

Discussions 

The teacher talks more than 

student 

The student talks more 

than the teacher 

Learning process There is no group or 

individual study. 

Most of learning take 

place in groups or by 

individual student 

Subject Matter The teacher explain the 

lesson according to plan and 

existing curriculum 

 

 

 

 

  

The student shares in 

determining subject and 

can get information from 

different resources. 



 
 Advantages and disadvantages of E- learning Hayfa Hussein Ali 54-41 2021 

 

 

 44 

 
 

Emphases in the 

Learning Process 

The students learn "what" 

and not "how"; the students 

and teachers are engaged to 

finish required materials   

The students learn "how" 

and less"what";the 

learning includes research 

study with searching for 

and information.The 

learning is connected to 

the real life. 

Motivation The students' motivation is 

low, and the subject matter is 

distant from them. 

The students' motivation 

is high because their 

engagement with matter 

and to the use of 

technology 

Teacher's Role The teacher is the controller The teacher directs the 

student to the information 

Location of 

Learning 

The learning takes place in 

classroom and the school 

The learning takes place 

with no fixed location 

Lesson Structure The teacher dictates the 

structure of the lesson and 

the division of time 

The structure of the 

lesson is affected by the 

group dynamics. 

Proctor, C. (2002)  

Types of e- learning 
     There are different types of e- learning. I write down 9 types of e- 
learning which are as following: 

1-Computer Managed Learning (CML) 
          Alghanti (2011) refers that in this type computers are used to arrange 
and check learning process without doing any of teaching. For instance a 
teacher writes down the results of his/her students in excel program, after 
a few months the teacher brings about the current results for encouraging 
or anxious about students performance. If the teacher finds that his/her 
student performance is worse than before, she/he may think to slow down 
teaching way. Through this kind teacher gets lot information about the 
students. So during this type teacher can: 
A-focus on improving students' levels 
B-check long term trends 
c- Save time  
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2- Computer Assisted learning (CAL) 
     In this type material is presented by means of computer or computer 
systems. Computers are used widely from primary to university and even 
preschool. Al-Mosa (2002) clarifies the in this type content can be free on 
the internet. It provides a lot of information and knowledge in short time. 
Bhatt and Sharma (1992) define it as computer programs which are used to 
help any learner through hardware such as laptop or software such as drill 
and practice: 
A-It works according to the pace and abilities of learner. 
B-It has interactive feature such as quizzes and games. 
C-complex subject can be easy through games and break down material 
into bite-sized. 
 

3-Synchronous e- learning 
      Naidu (2006:2) refers that synchronous is a way that enables students 
to discuss with each other or with their teacher in real time through 
internet from any place in the world through tools such as 
videoconferencing and chat rooms. The roots of synchronous are derived 
from three main components: the classroom, the media, and the 
conference (Clark et al ., 2007). 
A- Participating in real time 
B- Learning from any place 
C-using devices such as videos 
 

4-Asynchronous e- learning 
      "It is an interactive learning that is not limited by time, place or 
classrooms" (Maydas,1997).In this type there is no communication at the 
same time but later by means of emails and thread discussion. This type 
enables learners to learn at any time they want without fixed schedules. It 
is like synchronous but it is not live. 
A- It can be in any time in any place 
B-It emphasizes on peer to peer interaction 
C –Use auxiliary devices like videos. 
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5-Fixed e- learning 
      In this type teacher explains a lesson to all students in the same way and 
at the same pace. The material is fixed. Lectures or lessons are found on 
site like YouTube. Students or learner can watch this lesson any time but 
she/he is still restricted whatever teacher explains. This means that 
learning process does not change from its original method and all students 
get the same information.                                                    Internet   (1) 
a- Save time for teacher 
B-suitable for large number of learners. 
 

6- Adaptive e –learning 
      Brusiovsky (2001) states that this kind offers to all learners or students 
convenient learning material, according to their needs. Our surrounding is 
very complicated and each person has features that form his/her 
personality, (Nguyen&Do, 2008). Adaptive e-learning (AL) is as capacity to 
change when important in order to handle different situations. (Oxford 
Advanced Learner's Dictionary, 2009). Al is regarded as replacement to the 
traditional method. It is signaled by multiplicity because of individual 
difference. (Wang et.al,2008). 
A-teachers save time 
B-students can learn at any time 
c- take into account individual differences. 
 

7- Interactive e- learning 
    Gilbert & Moore,( 1998) define it as two way interaction between 
learner- learner or between learner- teacher with aim of finishing task. It 
means the ability to communicate via conversation or dialogue with 
anyone. There are four types of interaction: learner-content, learner-
learner, learner- teacher and learner – interface, (Chou, 2003). Learner –
content means learner goes over important materials to save time and skip 
the content that does not he/she need, Nilson,(2018:136).Learner – 
interface implies how learners use computers to communicate with his or 
her colleagues , (Lohor, 2000). 
A- Save time 
B-More effective learning 
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8- Individual e- learning 

      Learners have certain desires and aims through this type can fulfill such 
aims. Learner can study by his or her own when decide what to learn and 
when. This type allows great flexibility with time and gives freedom to the 
learners to choose their learning path. 
A- Simple form of teaching 
B-not restricted by curriculum.                                                                       
Internet (2) 
                                                                                                                                                      

9- Collaborative e- learning 
    Macdonald (2003:40) states that collaborative e-learning is an online 
class that students or learners discuss among them or with their teacher. 
In this type students learn through contributing information with others , 
(Burgos,2006). Brindly, Walti, Bleschke, 2009) refer that learning within 
group helps students to enhance their thinking and skill. It is like traditional 
learning systems. 
A- Students learn to work within group 
B- Students learn how to arrange time 

 
The use of e- learning in education 
         The use of internet in education as a new way of teaching has made 
important changes in the process of learning, (Wang et al, 2007). Colleges, 
universities and schools compete to develop online courses capabilities, 
(Love and Fry, 2006). An increase in the range of EL has lunched many 
changes within education institutions, (Dublin, 2003). 
         Just as there are many kinds of EL, there are also many ways of using 
internet in education. According to Algahtani (2011), there are three 
different paradigms as shown in diagram 1.They are adjunct, blended and 
online. 
Adjunct learning (AL): This model depends on traditional learning together 
with online courses, between learners and teacher. It enhances TL and it is 
introduction to use technological devices foe teaching process, Algahtani 
(2011). 
Blended learning (BL): In this type, there ia a mix between face – to face 
with EL. It depends on using different internet tools such as chat rooms to 
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assist traditional courses. It concentrates on using computer devices, 
Harriman(2010). 
Online learning (OL): It is defined as a model in which instruction and 
material are delivered through internet, Watson (2005). 
 

Benefits of e- learning 

There are many benefits from e- learning, which are as the following: 
1-Convenience and flexible: Pollard and Hillage (2001:3) refer that one of 
the main benefits of e- learning is to provide information or knowledge 
according to appropriate time that suit learner's need. The convenience of 
e learning grants students and teacher fast access in the electronic class 
because resources are available anywhere and anytime. Learner can 
depend on himself/herself for anything. Flexibility of e- learning provides 
learners with opportunity to learn while still working. 
2-Cost effective: Within e- learning students can reduce the cost, get rid of 
fees and inappropriate of getting the teacher and students in the same 
place. Other cost savings contain cheaper textbook, if online learners can 
buy digital versions. (Urdan and Weggen,2000). EL is also scalable because 
the number of students in EL can be one or one hundred without imposing 
anything on the total cost. 
3- Up-to-date: E- learning enables the learners to access updated content 
whenever they want with lots of interaction. 
4-Accesible: E-learning provides information from the sources that is 
accessible. Through El it is easy to study from home or in the work, (Polland 
and Hillage2001:21). 
5- Consistency: In traditional learning , each teacher has his/her own 
method in teaching and it may contain mistakes. Within EL learner can omit 
this matter. Online lesson provides consistent learning every time. Through 
EL every one gets the same information., (Snook, 2000). 
6-Quick: Adopting EL makes learning faster because of constriction. 
Learners decide the required time for certain topic, Epic (1999) note 

"where you are using interactive, self-paced materials then the time for 
learners to     complete the programme will be at least 50 percent less 

than traditional learning". 
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7-Retainable: EL provides great range of feedback. The content through EL 
is more interactive so the more engaging the subject matter, the better 
the learners remember the information. 
8-Less absenteeism: There are few chances of students to miss the class, 
as the learners can access easily anytime from any place. 
9- Mobility: EL is more mobility and portable. Learner can learn in any 
place including bus, train or plane. It allows learner to take full advantage 
of time. 
10-Intracive and collaborative: EL is an intractve.It encourages to share 
and participate with each other or with their teacher. Urdan and Weggen, 
2000 clarify that with EL learner finds more collogues contact, enjoys 
learning, understands the syllabus and perform better than learner's in 
conventional classroom. 
11- Risk- free: EL is secure for this reason it encourages self-confidence, 
reduces partiality and empowering learning. It provides learners with risk- 
free environment in which they can try new things and make mistakes 
without feeling shyness. 
Disadvantages of e-learning 
       As any other system, EL has some cons. Not all learners take 
advantages from EL. There are several drawbacks which are following: 
1-Computer Literacy: EL needs certain knowledge or proficiency in using 
computer or other devices. Some students do not have this knowledge or 
students must have certain level to participate in online courses, (Ratliff, 
2009). 
2-Network instability: Teacher and learners cannot take E classes when 
internet or Wi-Fi is not connected. Teacher voice is interrupted because of 
bad connection and for this reason students cannot understand the 
material very well. Lack of access does not make learners engaging in 
online classes.  
3-Cheating is unavoidable: EL contains exams and tests just as traditional 
learning. In EL it is easy to cheat or share answering with other students 
because they know there is no teacher monitors them. 
4-Lack face- to – face time: There are certain students who depend on 
special kind of learning via tactile model. This kind needs face to face 
learning because their learning depends on moving, doing and touching. 
EL is not suitable for such students, (Monk, 2010) 
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5-Technology dependent: It is required from learners to access to right 
hardware and software in order to make use from EL, (Rutlenbur et 
al,2000).Bandwidth can restrict the size of file and influence the speed 
with which files are transmitted, (Block and Dobell, 1999).  
6- Less interactive: Some people think that EL is less interactive than 
traditional learning. In EL it is difficult to study in a group or peers and it 
leads to isolation because students sit in front of computer for hours 
without participating with teacher or classmates, (Hara and kiling,1999). 
7-Low motivation: In Tl there are a lot of elements which push students 
forward to fulfill their aims. Face-to –face communication with teacher or 
peers, fixed schedules and deadlines impose students to work hard. All 
these things are not found in EL and learner is left to cover materials 
without restrictions.  ( Internet  w.w.w e.student.org.com    6/1/2021) 
8-Expenses Management: Buying a computer, laptop or smart phone may 
be expensive for certain people. ( Morrison, et.al., 2007, p 219) points out 
that hardware devices may be very costly for students. 
9-Health risks: Sitting in front of computer for hours may cause eye 
damage or muscle and joint injuries. EL leads to lack of physical activity 
and in return this causes obesity, (Birch et.al, 2011). 
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Conclusion 
 
         EL implies the use of technological devices. It encourages students or 
learners to interact with each other. It is an easy way to participate and 
share knowledge and information among learners and teacher. It enables 
learner to study anywhere at any time. Despite some draws back it still the 
best way to learn especially in certain circumstances such as pandemic.  
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Abstract:  
Human history is the outcome of several interacting factors that demand a 
multidimensional and multifaceted vision. But when this history is written 
and reflected from one perspective, facts can be altered and reality can be 
distorted. Nowadays, media is enormously important as a molder of public 
opinion and reflecting reality, the reality that is being depicted is not 
entirely true, for media themselves constitute a socially constructed reality.  
Propaganda in particular is extremely important in constructing specific 
attitudes and perceptions toward certain matters; mostly it carries many 
unpleasant connotations, yet this depends entirely upon the merits of the 
cause and the correctness of the information transmitted.  
Hence, propaganda is a double-edged weapon which entir 
ely depends on other variables, mainly the ideological spectrum as well as 
political and cultural considerations.  This can be noted in the Western 
ideological, political, and even social battles that are often waged against 
racial and ethnic groups and against women in particular, and using 
women’s images as their emblems and stereotypes of women in the media 
are no exception.  
The image of the Arabs and Muslims in the western media has been 
distorted, and this was mainly due to the long history of colonial and 
imperial policies of the western regimes in the Arab world. These 
propagated biased images of Arab women in Western cinema and TV 
programs and news are constructed to spread more control and hegemony 
of the Western ideology, and also to diminish and oppress Arab women 
which would result in destructive effects. 
Key Terms: Western Propaganda; Arab Women; Ideology; Hegemony; 
Stereotypes; Biased images  
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Introduction: 
Ideological, political, and even social battles are often waged against racial 
and ethnic groups and against women in particular, and using women’s 
images as their emblems and stereotypes of women in the media are no 
exception. When the American public was being prepared for the invasion 
of Afghanistan, images of veiled, depressed Afghani women under Taliban 
control were widely circulated in the mass media. When Muslims contest 
Western democracy and values, they also condemn some ‘Western’ 
governments, which have banned headscarves in schools. 
 
Arab women, like most women all over the world, have always been 
discriminated on multiple levels, whether on a sexist, racist and even 
religious levels. Therefore, it was up to female scholars to stand and fight 
against this discrimination and prejudice, but with all their attempts to do 
so, they were still being discriminated and this time it was diverted into a 
much more effective and severe method, which is the use of mass media 
to reflect a terrifying image of the Arab female as a terrorist or much worse 
as a corrupted element within the society; this depiction is probably 
initiated regardless of both religious and ideological considerations. 
However, it is clear that both religion and ideology contribute to a great 
extent in the misrepresenting of these women, as it is the case with Muslim 
women, who are being much more victimized, discriminated and 
oppressed mainly because of their religious beliefs.  
 
In this paper, we will try to uncover some of the facts about the way in 
which the western media misrepresent the Arab female within the Middle 
East Region, especially after the attacks of September, 11th and the events 
of the Arab spring after which the attention towards the Arab world has 
been raised, and the western media took the lead in trying to damage and 
destroy the Arab image including the Arab female’s image. Our focus, 
therefore, will be based on the content analysis of two of the most 
significant broadcasters in the world; the CNN and the BBC; for the two are 
seen to be two of the most influential decision makers all over the world.  
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Literature Review:  
 The image of the Arabs and Muslims in the western media has been 
distorted, and this was mainly due to the long history of colonial and 
imperial policies of the western powers in the Arab world. Images of Arabs 
in the western media were not objective in the last three decades of the 
twentieth century. Arabs were seen as primitive barbarians who loved 
nothing but money and power. After the events of September the 11th, this 
image has been even promoted to a much more hideous one; that is of 
terrorists who craved for war and blood shedding. This image is seen to be 
the dominant one in western cinema and TV programs and news as well. 
Arab women have also fallen victims to this negative portrayal of Arab 
characters by Western media. They were simply portrayed as silly veiled 
women who were controlled by their husbands, or family members, or 
westernized liberals who neglect their own morals and values in search for 
a better life. These stereotypes creates by western media can be both 
physical as well as mental, the latter is the most dangerous type for it is 
based on narrow-minded ideas and false data, and contributes to a great 
extent in ruining the reputation of Arab women and promoting hatred and 
conflicts. For the severity of this topic, many social researchers have been 
trying to uncover some of the truths behind these stereotypical images 
given to Arab women.  
 
When it comes to previous literature that has been dealt with before, it 
becomes clear that it has been deliberately on the political intentions 
behind the stereotypical images of Middle Eastern cultures in Hollywood 
and the American mainstream media; for mainly, Hollywood tends to 
present middle eastern men as terrorist which is pretty much the same 
vision towards women with the exception that women can also be 
perceived as outlaw, loose and unchaste when it comes to perusing their 
dreams and trying to be integrated within the larger community; some of 
the studies that dealt with this issue have somehow neglected the fact that 
the Western media in general adopt some hidden techniques in damaging 
the image of the Arab female which will definitely affects her own sense of 
being as a female and an Arab one as well, this will be clearly developed in 
our research. 
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Research Methodology:    
In our study, we will be focusing more on the way these outlets contribute 
in the shaping of the public opinion towards these women and the way in 
which they also contribute in the shaping of these women’s perceptions 
towards themselves. In doing so, we have sought to conduct our study 
following the media content analysis; that is to study a broad range of texts 
from the two broadcasters; the CNN and the BBC and figure out the way 
the two tend to perceive and hence reflect the image of the Arab female.  
Since our research is based on analyzing excerpts from the two 
broadcasters; the CNN and the BBC, we will be adopting the content 
analysis approach; which is mainly a research technique that is based on 
measuring the amount of something (violence, negative portrayals of 
women, or whatever) in a representative sampling of some mass-mediated 
popular form of art. Hence, and according to  Shoemaker and Reese (1996)  
“media content is characterized by a wide range of phenomena including 
the medium, production techniques, messages, sources quoted or referred 
to, and context”, and They say that the task of content analysis is “to 
impose some sort of order on these phenomena in order to grasp their 
meaning.” So, content analysis mainly tends to investigate the variables 
included within the process of communication;  who says what, to whom,  
through which channel, and with what effect . So, in this research, we tend 
to understand more about the ideology as well as the internal policy of each 
channel; and since the ‘content’ refers to words, meanings, pictures, 
symbols, ideas, themes, or any message that can be communicated. The 
‘text’ is anything written, visual, or spoken that serves as a medium for 
communication. Our analysis will be based on the qualitative method which 
relies heavily on researcher ‘readings’ and interpretation of media texts. 
Qualitative analysis of texts is necessary to understand their deeper 
meanings and likely interpretations by audiences – surely the ultimate goal 
of analyzing media content.  Qualitative content analysis can, to some 
extent, be incorporated within or conducted simultaneously with 
quantitative content analysis. For instance, positive and negative words 
and phrases can be analyzed to identify the tone of text. Also, analysts can 
record notations during coding in relation to contextual factors. However, 
in many cases, in-depth analysis of selected content using qualitative 
research methods is required to fully understand the potential meanings 
(manifest and latent) for audiences and likely effects of texts. Therefore, 
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we will start with preliminary reading of existing research literature in the 
field and reading of a sub-sample of the media content to be studied.  In 
media content analysis, a prior design is operationalised in a Coding 
System. The coding system should contain the list of variables (units of 
analysis) to be researched and provides researchers involved in the project 
with a consistent framework for conducting the research.  The primary 
units of content analysis (variables) are messages expressed as words or 
phrases – e.g. ‘violent’, ‘leader’, ‘funding should be increased’, etc.  The 
Coding List should establish all the messages (both positive and negative) 
that are relevant. In addition, the Coding List may establish certain 
categories of issues or topics, and may further identify names of certain 
sources (individuals or organizations) to be analyzed in association with 
issues or messages. 
 
Following the content analysis method, the qualitative message analysis 
methods applicable to analysis of media content include text analysis, 
narrative analysis, rhetorical analysis, discourse analysis, interpretative 
analysis and semiotic analysis, as well as some of the techniques used in 
literary studies such as critical analysis. Within the broad hermeneutic 
“interpretative” tradition concerned with text analysis, there are two main 
strands particularly relevant to qualitative content analysis. The first, 
narratology, focuses on the narrative or story-telling within a text with 
emphasis on meaning that may be produced by its structure and choice of 
words. The second draws on semiotics and focuses attention on signs and 
sign systems in texts and how readers might interpret (decode) those signs. 
Our research strives to answer questions related to the position of women, 
in particular Arab women and how they are being perceived by the media. 
Hence, we will be investigating media’s role in general and journalism in 
particular, and how they are no longer restricted to informing and 
spreading knowledge. To a certain extent, media starts to skip its primary 
function; that is introducing and transmitting facts and information as well 
as entertaining; media have taken another task that is representing a 
primary source to the concepts and ideas on social reality; Media have 
become an instrument to express the values and the social norms and 
standards of a given society. Media also play a major role in building up 
mental images, and form public opinions on certain matters. As a result, 
media and in particular journalism do not work solely; it affects and gets 
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affected by the culture of the society as well as the political and economic 
systems.  
 
Therefore, the focus here will be on the impact of media, and the effect 
that would result on both readers and targets; media influence can be seen 
on how people on a global level would perceive Arabs, and Arab women in 
particular, and also on the psyche of these women, and how they would 
perceive themselves and act on this assumption. The major theories that 
dealt with media’s influence were mainly based on the assumption that 
media themselves constitute a socially constructed reality. The 
configuration of media employed by a cultural unit affects the selective 
perception; mental patterns, worldviews, and ultimately the valuation 
system itself defining the essence of a cultural unit. According to this, 
media’s influence can be closely linked to the following points; framing, 
priming, agenda setting and cultural as well as social Determinism. The 
latter will be our focal point in this study; for we will be trying to figure out 
how social and cultural considerations can affect the credibility as well as 
validity of media; in other words, how do the BBC and the CNN report and 
convey the Arab woman figure. Media shape public opinion in different way 
depending on the content, this can be well explained through the 9/11 
terrorist attacks, when media coverage followed accusations by 
government authorities that pointed toward al Qaeda as the group that 
carried out the attack on the United States and Osama bin Laden as leader 
of that group. Those news reports on the attack and the aftermath shaped 
public opinion to support the war on terrorism. So the idea here is that 
most media outlets are over-generalized and hence biased in nature. In this 
study, we will attempt to investigate and describe substance characteristics 
of message content, form characteristics of message content, and also 
make inferences to producers of content as well as inferences to audiences 
of content, and more importantly predict the effects of content on 
audiences.  
 
Following the Qualitative content analysis approach, we will attempt to 
analyze the following key points;  
Adjectives used in descriptions (positive and negative) which give strong 
indications of a speaker’s and writer’s attitude (e.g. it was ‘disgusting’); 
Metaphors and similes used , whether verbs are active or passive voice; 
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Viewpoint of the narrator (i.e. first person, second person, third person); 
 Tonal qualities such as aggressiveness, sarcasm, flippancy, emotional 
language; 
 Binaries established in texts and how these are positioned and used; 
Visual imagery in text 
 Context factors such as the position and credibility of spokespersons or 
sources quoted which affects meaning taken from the text (e.g. if one 
message is presented by a high profile expert it will generally outweigh a 
non-expert opinion).  
 
Moving the sampling method, we have sought to use the stratified 
composite samples “representative ones” which are constructed by 
randomly selecting units for analysis (articles or ads) from certain days or 
weeks over a period. We have chosen five samples from each broadcaster 
that deal with different topics concerning the Arab woman. Therefore, the 
problematic imposed in this research will be the way in which the two 
broadcasters; the CNN and the BBC tend to depict the Arab Female’ image 
within the Middle East Region and in a way or another completely damage 
the reputation of this female. In here, our main concern will be on analyzing 
some of the discourses uttered by the two broadcasters when it comes to 
talking about the Arab women; these discourses are seen to be as a direct 
attack to these women’s identities. Therefore, this paper will focus mainly 
on the terminology used when describing and talking about Arab women, 
the way in which the news are uttered, and the intentions behind the 
choice of these ways and terms. Each of the CNN and the BBC has its own 
way in reporting news and telling stories about the Arab world, and in 
particular the Arab woman; the BBC (the international channel) is probably 
seen to be less severe and less judgmental when it comes to reporting news 
about the Arabs, however; its objectivity and neutrality maybe affected by 
many internal as well as external factors. As for the CNN, it is seen to be a 
biased channel; mainly for its twisted manners in reporting news, and 
reality falsification as well. 
 
 In this study, we will be trying to answer some of the most 
important questions that are related to Arab women, mainly the way they 
are being depicted by western media, and hence the way they are being 
perceived by others and by themselves. The main questions that we will be 
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seeking to answer through this study can be summarized into three main 
points: 
* What are the linguistic, semiotic, and semantic means and techniques 
employed by the two broadcasters; CNN and BBC in depicting and 
reflecting the image of the Arab female? 
    * How and to what extent do religious, social and political factors 
contribute in shaping the image of the Arab woman; discovering the 
religious, political, and conventional dimensions of the racist vision towards 
the Arab woman?  
    * To what extent does this discriminatory vision affect the psyche of 
these women? 
Our aims from this study are multidimensional; starting with investigating 
the way in which the western media tend to depict and hence damage the 
image of the Middle Eastern female and therefore all the Arab females, 
then the effects that would be left on the psyche of these women. In our 
study, the investigated damage will be tackled from a 
semiotic/psychoanalytic perspective, for we will try to carefully analyze 
some of the chosen discourses of the two broadcasters; the CNN and the 
BBC to uncover their hidden techniques in ruining the Middle Eastern 
Female’s image.  

 
Arab Women in Western Media:  
In Western media, a misleading representation of women exists, especially 
in the field of popular entertainment which is a major source of revenue 
and a powerful instrument of influence over audiences. Stereotyped 
images of women and images of female bodies are found everywhere as 
they are used to sell everything from food to cars. Actresses for instance 
keep on getting younger, taller, and thinner. Women are sexualized and 
presented as an objects of sexual desire treated as potential consumers 
through the project of images of beautiful and young women; or presented 
as objects of conflict where middle-aged women are lacking interest in 
politics and refrain from engaging in cultural or social life.  
These images are a misleading representation of women. In turn, audiences 
are now accustomed to not expect more; which ultimately has a negative 
impact on young girls whose only role models are actresses and showgirls. 
The most disturbing thing is that the projected images of beauty are 
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unattainable for most women. Even in countries with traditions of women 
in public positions of authority, media continue to portray a stereotyped 
image of women by, for example, emphasizing their family situation or 
appearance, as is the case for female politicians. In the portrayal of women 
and the discourses about women, media’s emphasis is either on the 
traditional women or on the stereotype. In other words, media tends to 
focus on women’s bodies in terms of their reproductive capabilities to bear 
children (e.g., mothers) and their physical attributes in terms of sexual 
attractiveness and vulnerability (e.g., beautiful, attractive).  
This image is fostered by most Western media which mainly relegates 
women to either a sexual object or a mother and housekeeper. Most media 
tend to advocate the idea of responsibility for the reproduction and 
confirmation of gender stereotypes in media were related to a complicated 
process consisting of media language and images, news values and 
priorities, and journalistic approaches that all help in producing a gendered 
representation of women.  
 
The traditional image of Arab women and the Middle Eastern woman in 
particular that has long dominated Western media is one of an oppressed 
and exotic creature, controlled by men and religion. Veiling intensifies the 
image of supposed powerlessness, creating the stereotype of a helpless, 
imprisoned woman in desperate need of Western liberation (It is fair to 
claim that the Arab uprisings that commenced in 2011 introduced the West 
to a new image of women in the Middle East: women who are courageous, 
independent, and technologically savvy. These uprisings popularly referred 
to as the “Arab Spring,” introduced women who defied traditional 
Orientalist stereotypes, such as Yemeni Nobel Peace Prize winner Tawakkol 
Karman and Egyptian activist Asmaa Mahfouz, who are both veiled and far 
from helpless. At the same time, the “Arab Spring” exposed the diversity 
and complexity of women in the Middle East and showed how women from 
the Middle East cannot be lumped into one monolithic group, as they are 
sometimes categorized in certain Western feminist discourses.  
 
The image of Arabs and Muslims in the Western media has been distorted, 
as has the image of Westerners in the Arab media because of the long 
history of colonial and imperial policies of the Western powers in the Arab 
world. Arab Women are hence discriminated and oppressed on both levels, 
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sexual and racial; this oppression would eventually lead to either total 
submission to these allegations and stereotypical images or total invisibility 
to the male white gaze. In this regard, E. Maestri and A. Profanter in Arab 
Women and the Media in Changing Landscapes argues that; “Female new 
visibility through the media in times of upheaval and instability gains special 
significance after 2011 in the Arab world. Such visibility acquires pivotal 
traits within the bloody Syrian conflict and dramatic humanitarian crisis”. 
(p 10)  
 
An examination of Western media reveals fundamental principles of 
patriarchal thinking, including relegating the feminine to the private 
sphere, restricting the presentation of women to the physical functions of 
sex and reproduction, and locating women within the world of emotions 
where rational thought is lacking and behavior uncultivated. Advancing the 
perception of the marginality of women in society finds expression in all 
media. To the extent that women are shown at all, they are limited 
primarily to traditional roles related to the private sphere, or, if they do 
appear in the public sphere, it is in such traditional caring roles as voluntary 
activities or work in education, health, welfare, and the like. Women’s 
personality traits are depicted as being fundamentally different in nature 
from those of men: they are less logical, ambitious, active, independent, 
heroic, and dominating. By contrast, they are portrayed as being more 
romantic, sensitive, dependent, and vulnerable. This can be seen in all kinds 
of media, in particular advertising; Dafna Lemish suggests; “Advertising is 
of primary interest in the discussion of gender representations because it 
is an essential mechanism for advancing capitalism and western patriarchal 
interests and therefore serves as a mobilizing force for inhibiting the 
possibility of change” (Women and Media International Perspectives, p 50).  
Arab women have also fallen victims to this negative portrayal of Arab 
characters by the Western media. The popular media in particular are 
responsible for presenting Arab women as silly veiled females. The lack of 
knowledge of the history of women in the Arab and Muslim world has 
resulted in formulating shallow ideas about them by the Western media. A 
woman wearing a veil has now become the symbol of women in the Arab 
world, it is true that an increasing number of Muslim women now wear a 
hijab (veil), but it is wrong to over-generalize this fact. It is not only a 
Western trend to portray Arab women as females wearing a hijab, but is 
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also a conservative Muslim trend to try to establish the hijab as part of the 
identity of Muslim women. TV advertisers in Saudi Arabia and most of the 
Arab Gulf countries have to present Arab women in their commercials as 
females wearing a hijab. Most recently, it has become fashionable on some 
screens to introduce women wearing a hijab as TV presenters, as can be 
seen on the Al Jazeera TV channel and the Saudi Ekhbariya channel. It may 
be said that wearing a hijab is a personal choice, but behind the scenes we 
hear about a policy of pressure and reward to promote wearing the hijab 
among Arab female TV presenters and film actresses. In some cases, the 
creation of a stereotype may respond to the need to simplify or to present 
an easy picture but, in most cases, it results in distorting the truth and 
manipulating the minds of ordinary people. The most dangerous elements 
of stereotyping are generalization, denial of diversity and selectivity. 
Therefore, stereotyping can lead to judging without looking at details and 
making poor judgments and allegations. In the case of Arab women, 
elements of the language barrier, lack of knowledge of Arab history and the 
role of women in Islam and poor selection criteria for who appears on TV 
screens are producing damaging results in domestic race relations and in 
the dialogue between cultures. 
  
The misrepresentation of Arab Muslim women by the West has been 
endless and very persistent. Muslim women are typically portrayed and 
shown in the American media as backward, uneducated, oppressed, 
voiceless, not modern, submissive, and victimized. Stereotyping can be 
physical as well as mental. As Arab women are seen generally in the West 
as veiled, they are also seen as extremists and anti-West. In some cases 
Arab women are portrayed as the oppressed who love their oppressors. 
Mental stereotyping is very dangerous, especially when it is based on 
narrow-minded ideas and false data. Mental stereotyping of Arabs in the 
Western media includes features of anti-Western attitudes, extremism and 
terrorism. Such stereotyping can only promote hate talk and conflicts 
rather than tolerance and respect for others.  
 
The Way in Which the CNN and the BBC Perceive and reflect Arab Women: 
The events of September 11 and the subsequent invasions of Afghanistan 
and Iraq, only served to escalate the tensions between the West and the 
Arab Muslims. While the U.S. and Europe see extremist groups in the Arab 
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Muslim world as a threat to the international security and to the future of 
Western civilization, many in the Muslim world see the "war on terror" as 
a war on Islam and Muslims, that the US media played a major role in 
shaping public perception about Muslims. During the six months after 9/11, 
Muslims were given numerous opportunities and interviews to explain and 
defend their faith, whereas the one year anniversary following 9/11, the 
American opinion shifted from positive – supportive to negative-critical, as 
it shows in the major newspapers and magazines with reduced 
opportunities to discuss their faith. The way f perception has changed; the 
way the western media depicted the terrorist act was extremely biased. 
Both the CNN and the BBC shared the same perspective towards Arabs and 
Muslims in particular.   
 
Arab women were harshly represented; which can be well noticed in their 
way of approaching these women; when it comes to reporting about the 
Middle East for instance, both the BBC and the CNN are known to show 
extreme bias in particular in the labels they use. The BBC and the CNN 
would add their own interpretations to nomenclatures of Palestinian 
political and military groups as well as some other military groups within 
the Middle Eastern region. Barkho in his book, News from the BBC, CNN 
and Aljazeera noted that; “For example, whenever the word Hamas is 
mentioned, the networks describe it as “a Palestinian Islamic 
fundamentalist, militant, radical or terrorist organization”. It may sound 
acceptable in English, but when rendered into Arabic by the Arabic services 
[…] Hamas embodies the true tenets of Islam and struggle against 
oppression” (p 72). Another example also given by Barkho is the label 
“suicide bombers” that works for both men and women. These people are 
seen to be nothing but terrorists and murders, but for Arabs and Muslims, 
they are the martyrs who struggle to end oppression and to defend their 
dignity and honor. Western Media including the BBC and the CCN have a 
long track record of bias toward Israel. ‘Balanced’ reporting means they 
might devote a 1 minute slot to an opposition viewpoint, but devote the 
rest of the hour to pro-Israeli coverage. This gives an impression that they 
are covering both sides of the story. In print, even the supposedly liberal 
Guardian regularly disseminates the same misinformation about the 
conflict. The context has to be understood. The media serve the interests 
of the political and commercial elite, and their reporting reflects this. The 
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official view frames Israel as the victim of terrorism perpetrated by 
extremists bent on its destruction. Hamas, which was democratically 
elected along with the rest of the Palestinians, are vilified. The terms that 
are regularly used to describe them include ‘militant’, ‘extremist’, ‘Islamist’, 
and the list goes on. What is rarely mentioned is that Israel is an occupying 
force holding a defenseless population under siege in Gaza, and it continues 
to annex large parts of the West Bank illegally.  
 
In this context, the CNN, in one of its outlets, had criticized and even 
disparaged Arab women in Palestine and other Middle Eastern countries 
for committing such actions, and hence they were labeled terrorists and 
extremists. In an article entitled “Alabama woman who joined ISIS is 
begging to come home” ,  about a young female who traveled from Hoover 
to Syria at the age of nineteen years old to join ISIS -- the so-called "Islamic 
State." Five years and three husbands later, she says she regrets what she 
did and is begging to return to the US.  
 
In a recent handwritten note obtained by CNN from a family 
representative, Hoda Muthana writes, "When I left to Syria I was a naive, 
angry, and arrogant young woman. I thought that I understood my religious 
beliefs." the story of this young girl who was sure of her own decision to 
leave her country and join the Islamic group to defend her cause was given 
another dimension; in here, there is a hint that this young girl was 
brainwashed, and eventually she regretted her own choice and decision. 
Hoda proceed by saying that; “But after witnessing the devastation of war, 
including the death of two husbands, Muthana said she became 
disillusioned”. Her perception to the world was altered, for she no longer 
knew what was true; "Seeing how different a society could be compared to 
the beloved America I was born and raised into changed me. Being where I 
was and seeing the (people) around me scared me because I realized I 
didn't want to be a part of this. My beliefs weren't the same as theirs." The 
idea stressed here was that this girl was allured to think that ISIS group 
would offer her the chance to reflect her patriotism and belonging, yet 
eventually she did not find what she was expecting. Also, the label beloved 
when addressing America, is a way of saying that this young girl had no 
intentions whatsoever to be a participant in these terrorist actions against 
America but she was pushed to do so. The issuer of the article carries on; 
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“And under the name Umm Jihad, she encouraged attacks in the US, 
tweeting this exhortation in M According to Mia Bloom, who tracks female 
jihadist at Georgia State University, "She was one advocating for extreme 
violence, especially against American military and servicemen”. "Go on 
drive-bys and spill all of their blood, or rent a big truck and drive all over 
them." So, the issuer here is suggesting that this woman along with others 
are driven with the instinct to kill and destroy, they are people with 
“aggressive and combative characters” , the issuer carries on that she 
regrets her choice, “Only now does she "really understand how important 
the freedoms that we have in America are." This ISIS wife, who chose to 
leave America and leave her comfortable life in favor of her cause, was met 
with frustration and regret. This discourse is hinting that these women are 
mindless and silly and hence they get easily drawn to this kind of 
commitments and deeds, but eventually they all regret their choices. The 
point of view of the issuer is explicitly given, the idea that David Shortell 
gives that he is perceiving and hence picturing Hoda as anti-Americanism; 
the tone that he uses is very aggressive and filled with flippancy and 
sarcasm through which he expresses this idea of binarism between the two 
worlds, the one of the Westerns and the second f the Easterns. Most of the 
quotes were either from Hoda through which she sounded most guilty and 
full of regret.  
 
In another context, the CNN kept the same attitude towards the Arab 
women, this time in dealing with Saudi women who are being arrested and 
tortured; “Saudi women's rights activist is being tortured in 'palace of 
terror,” the issuer states that, “The brother of jailed Saudi activist Loujain 
Alhathloul has detailed in a CNN opinion piece the abuse his sister has 
allegedly endured in prison”. The story of this imprisoned activist along 
with others is reflecting the idea of the biased unjust Saudi system; these 
women were taken by force, arrested and even tortured because they were 
suspected to have had contact with foreign entities. “Alhathloul was 
arrested in May 2018, along with 10 other women's rights activists in Saudi 
Arabia. Her family, Saudi activists and Human Rights Watch have alleged in 
recent months that she and other female detainees have been tortured and 
sexually harassed in prison. Loujain’s brother adds; "My own baby sister 
said she is being whipped, beaten, electrocuted and harassed on a frequent 
basis," he wrote. "She said that sometimes there are masked men who 
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wake her up in the middle of the night to shout unimaginable”. These 
alleged means of torture- as indicated by the issuer himself indicates that 
his certainty of what has really happened was nowhere to be found; 
“Alhathloul then made a plea to Mariah Carey, who takes to the stage in 
King Abdullah Economic City […] "Now that I told you the story of my sister, 
will Mariah Carey call for her release on stage? Will my voice be heard?". 
What is really striking here is the brother’s willingness to use the voice of 
Mariah Carey to save his sister. The idea signifies the lack of chances and 
abilities to save Loujain and her colleagues without the intervention of the 
Westerns, even if not with the use of military forces.  
 
The issuer is also accusing the Saudi’ efforts of not being able to help its 
own citizens in particular women; “Saudi Arabia's 'reforms' aren't really 
about empowering women” with a hint also to its own involvement in the 
process of kidnapping and torturing these women. “The official Saudi Press 
Agency said the women's rights defenders were accused of "suspicious 
contact with foreign entities”. What is being illustrated through this 
discourse is that Saudi Arabia is a place in which women are being 
discriminated and not given their basic rights. “Riyadh previously denied 
allegations of torture in a statement to CNN following an initial Human 
Rights Watch report alleging the abuse in November”. At the end, the issuer 
is reflecting a failed attempt of the Saudi’s authorities to justify the 
situation and clarify its name, “The Kingdom of Saudi Arabia's judiciary 
system does not condone, promote, or allow the use of torture. Anyone, 
whether male or female, being investigated is going through the standard 
judiciary process led by the public prosecution while being held for 
questioning, which does not in any way rely on torture either physical, 
sexual, or psychological," a Saudi official told CNN in November. On the 
other hand, the BBC had its own way of reporting the event, in a less 
accusative and condemnatory way; “Saudi Arabia puts women's rights 
activists on trial”, the issuer further adds that; “Ten women's rights activists 
have gone on trial in Saudi Arabia in a case that has raised questions about 
the kingdom's human rights record”. Yet, the tone seems accusative as well 
towards the Saudi’s authorities. In another context, the issuer argues; 
“Demands for the women's release have come from around the world”. He 
further adds that; “Last week more than 30 countries at the UN Human 
Rights Council criticized Saudi Arabia for detaining the women”. What is 
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obvious here is that no credit was given to anyone for attempting to save 
these women like what the CNN was trying to suggest. Another point, there 
was no mentioning of the alleged torture that these women had to 
experience during their imprisonment. As a result, it is obvious that both 
the CNN and the BBC contribute in giving this image of being weak, 
defenseless and vulnerable woman whose rights are being overlooked and 
neglected.  
 
The traditional image of the Middle Eastern woman, as portrayed by the 
Western media, has tended to be one of a woman oppressed by men and 
religion. Veiling intensifies this image of supposed powerlessness and 
imprisonment. However, the Arab Spring uprisings have introduced the 
West to women in the Middle East who do not conform to this stereotype, 
and have shown the Western media that Middle Eastern women cannot be 
categorized altogether as one oppressed, powerless group. The veil has 
become an “all-encompassing symbol of oppression and discrimination”, 
and in its dominant association with Islam, it has reinforced the monocular 
representation of that religion. The veil also has the capacity to evoke a 
plethora of emotions and sentiments including fear, hostility and mockery 
for Middle Eastern women. Images of Afghani women wearing the Burqa 
or any other types of Hijab that were given by the CNN were mainly 
associated with oppression and primitiveness. Women were mainly 
defined in accordance with the veil, contact, portrayal, point of view, social 
distance, presence, victimization, and behavior; the creation of these 
stereotypical images resulted in the creation of two contradicting images; 
religious female extremists who are being described as mute marionettes 
with no right to talk or to behave according to her own will, who is being 
controlled by an aggressive, over-controlling husband or a forbidding 
father, and lives in a cruel country and is being governed by a rotten religion 
and suffers from a stifled sexuality. The second type of women are those 
rebellious, liberated who refuse to remain silent, and reject religion with all 
its aspects and who are sexually liberated and mostly liberated by the West.   
The CNN in reflecting the status of Afghani women have stated that most 
of the Afghani girls are obliged to leave school by the time they are 14. But 
the sad reality is that female education is simply not a priority in poor, rural 
areas. And that goes for government-controlled areas as well, which means 
there need to be separate schools for the girls. So far, those don’t exist and 
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that was the same excuse used by the Taliban decades ago to deprive 
millions of girls of education. The CNN further adds that; “Under the Taliban 
in the late 1990s, women were not able to get medical care from a male 
doctor, work most jobs or even leave the house without a male guardian. 
So we are surprised to see several female employees at the clinic”. Again 
the idea of the oppressed, denied Arab woman is stressed throughout this 
discourse; these Afghani girls are depicted as mere victims; with no rights 
of proper education or health care, which highlights more the savagery and 
aggressiveness of Arab men. 
 
 In the same regard, the CNN depicts the reaction of Saudi women when 
granted the right to drive; yet for these women “It’s more than just being 
able to drive; driving is not the biggest issue. Far more important are basic 
rights to equal a man's, like the right not to need a male guardian's 
permission to set foot out of the house”. What is clear in this passage is 
that driving is the least thing Saudi women worry about; sexual 
discrimination between men and women is far more than the matter of 
driving. “The subtext is that women out alone might not be safe, subject 
not to the laws of the land but to the capricious mores of a conservative, 
tribal society”. Clearly, what the CNN is stressing is the conservative, 
discriminative and oppressive society in which these women are living; this 
idea of primitiveness that still regard women as unequal subjects to men 
who are too weak and vulnerable to protect themselves. “Right now, 
women can't even work in the same room as men, they need a male 
relative's permission to leave the house and they need that relative at their 
side if they meet an unrelated male”.  The BBC on the other hand seemed 
much more objective in reporting the news; “A dream come true”. 
"Expectations are that next week an additional 2,000 women will join the 
ranks of licensed drivers in the kingdom," a statement from the Saudi 
information ministry said. The BBC reports were mainly neutral; there were 
some reactions of Saudi women to indicate their excitement and extreme 
joy over the decision made; "It's a dream come true that I am about to drive 
in the kingdom," Rema Jawdat said, she further adds that; "Driving to me 
represents having a choice - the choice of independent movement. Now we 
have that option." As noted on how the two broadcasters dealt with the 
same issue, each had its own way; the CNN seemed more interested in 
reflecting the way Saudi society is still too conservative and backward that 
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women do not share the same rights with men. On the other hand, the BBC 
had mainly reported upon the event, and reflected how women felt 
towards this decision.  
 
Western media including the BCC and the CNN did not settle with reflecting 
this image of primitiveness and backwardness of the Arab societies, in 
which women were not given their rights and are still being oppressed and 
discriminated. Arab women were also depicted as rebellious, outlawed and 
even corrupted.  The BBC in reporting a group of young Saudi female 
singers, have focused mainly on the fact that these women are 
overstepping the society’s boundaries in proclaiming their freedom and 
rights; the article entitled, “The Arab Woman Who Refused to be Silent” 
“On International Women’s Day, Arwa Haider celebrates new musicians 
who are continuing a tradition of outspoken female singers in Arabic 
music”. This new band of female musicians is seeking to make a change; 
“Yet the spotlight barely shifted: the notion of the voiceless Arab female 
lingers in the mainstream, despite the fact that Saudi does not reflect the 
Arab world at large. In fact, strong-voiced women have been a lynchpin of 
Arabic music in its far-ranging forms – from folk songs to commercial pop – 
across many generations and nations”. Music is a major aspect through 
which Arab women can transmit their voices and proclaim their rights. In 
an interview with the leading singer, Hamdan; she suggests that; “They 
[Arabian singers] have a lot of contradictions; I like to show my taste for 
imperfection,” she laughs. “These characters are both dominant and 
fragile, which is beautiful to me”. It was these women, who contributed in 
the process of liberating Arab women, and empowering them to have a 
better future. So it was “By stepping out of the mainstream, many artists 
can gain more autonomy – and tap into the legacy of strong female Arab 
artists at the same time. Around the Middle East, diverse underground and 
DIY music scenes offer a counterpoint to glossy commercial Arab pop”. The 
notion of independency and liberation of women is highly stressed within 
this discourse; yet in an objective manner through which the issuer of the 
discourse was neutral and did not provide his own perspective towards the 
matter. However, in a similar report entitled “Lebanon's screaming sirens 
defy gender norms with all-girl metal group” made by the CNN on a group 
of Lebanese female singers named “ Slave to Sirens”, this group is one of 
the few all-girl metal bands in the Middle East, was formed in 2016 in 
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Lebanon. The first thing to be noted is the title which provides a direct hint 
to the prejudice and unjust Lebanese society that distinguished between 
the two sexes and does not grant Lebanese women their rights, hence 
these girls are “defying gender norms” in particular with this kind of music 
that may not be accepted within the Arab community. The issuer carries on 
explaining that; “In Greek mythology, sirens use their enchanting voices to 
lure sailors to their death. In Lebanon, a group of modern-day sirens have 
decided not to sing sweetly like their namesakes. Instead they scream, 
growl and head bang -- but they, too, turn heads”. The issuer goes on by 
explaining that these girls; “Slave to Sirens are defying gender norms as the 
first all-female metal band in the country, asserting their place not just in 
conservative Lebanese society but also in the male-dominated, global 
heavy metal scene”. The idea expressed is the challenge, these girls offer in 
terms of defying the Lebanese’ social norms and beliefs, and also in defying 
the global trends and norms, when it come to the world of gothic metal 
that was mainly restricted to male performers only. The leading vocalist 
Maya Khairallah sings: "They fill your head with lies. Ignorance, your 
ultimate demise." The lyrics of the closing track, "Congenital Evil," reinforce 
the message: "Why do you always have to obey? Zero degrees of empathy, 
forever coming your way." "It lets your anger out -- it lets you express your 
mind." "It's our right to be on stage and perform as all girls, why would we 
be less or different from guys?” 
 
This discourse is a way of challenging all Arabs, by highlighting this new 
phenomenon and explaining that this is due to the oppressive way in 
treating women and not giving them their basic rights. The issuer seems to 
be subjective in reporting the event; the point of view is almost declared 
and the tone used is a tone filled with blame and flippancy as well. In 
another context, THE CNN in dealing with another Iranian issue in an article 
entitled “Tehran Taboo”: Vice and virtue on the streets of Iran's capital, 
suggests that this country as depicted in films and documentaries is 
overloaded with all kinds of corruption for both sexes; "Young people 
always find a (space) free of control," he adds. "You can always find 
underground parties; you can buy drugs and alcohol everywhere." The true 
Iran is after all the Iran depicted by Arabs as a place of virtue and morals, 
another example given on the life of women; “two characters who have sex 
before marriage and seek out "virginity restoration" surgery”. This is 
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intended to reflect the hypocrisy of the Iranian society in a way women are 
indulged in all kinds of corrupted deeds and eventually seek to appear good 
and religious. This image of rebellious women was also reflected by the BBC 
in a discourse on the Yemeni women who participated in a protest against 
the male-dominant society and conservative religion that deprives them 
from their rights as free independent beings.  
 
What is noted is that both the BBC and the CNN share the same way in 
reporting about Arab women as being either oppressed, discriminated, 
mute, ridiculed and pushed to act as extremists and terrorists, on the other 
hand, they are being depicted as being rebellious, corrupted, outlawed and 
outcasts who do not fit within the social norms and conventions. These 
pejorative images and labels eventually affect these women’s sense of 
being and self-esteem; their integration within other communities would 
be faced with so many obstacles which would hinder and reduce their 
chances of success. Other than this, some of these women, in particular 
young females would experience identity crisis, shattering and even loss; 
their way of perceiving themselves would be linked to the way the world 
perceive them and hence their sense of being would be destroyed.  
 

Arab Women and their Conception of Identity: 
Media has a powerful effect on people, who subconsciously adopt and 
internalize attitudes, beliefs, and values presented graphically or textually. 
People are unaware of how much they are manipulated by the glamorous 
or subtle messages conveyed through a variety of media. Beliefs and 
attitudes that govern their lives, as well as their way of thinking; Media 
carry a variety of messages and views on issues that affect women and their 
portrayal. It is worth noting that so many Arab countries that depends 
entirely on some of the Western techniques and approaches in the process 
of teaching and learning, this somehow creates some kind of confusion 
about our own history and values as Arabs and Muslims. Most teenagers 
are already having a hard time in deciding whom they’re truly are, what 
they want to be and what is it they want to accomplish, their sense of being 
is somehow shattered and even destroyed. Being stuck in the dilemma of 
modernization and not being able to figure out what is beneficial and what 
is not is an already imposed burden that stands as an obstacle in their way 
of success and realizing their dreams. 
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These women’s identities are hence linked to many variables, internal ones 
as well s external ones; yet the most prominent ones are the external ones. 
In this regard, western media play a major role in giving shape to this 
identity through the images depicted and reported. Therefore; the power 
of the media to make and destroy the image of women, and to hasten or 
retard the progress of women in society, cannot be denied or 
underestimated.  Stereotypical images of women as weak, docile, and 
subservient persist throughout the Arab world are dominant in both Arab 
and western media. Yet, western media have tended to validate these 
misrepresentations in various ways, and therefore have helped to 
perpetuate them. These false images are all the more disturbing given the 
statistical evidence about the roles and status of women in the region 
today. Western media have cast women in a negative light mainly by 
focusing on the traditional role of women as being mothers and wives, the 
Western media have, presumably inadvertently, portrayed them as 
sexualized being with no power to decide for themselves; they were also 
perceived as inferior, oppressed, and crippled because of the society’s 
norms which resulted in a total destruction of these women’s self-esteem 
and sense of being.  And hence the Arab woman’s conception of identity is 
hence constructed in accordance with these images given by the media.   
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Conclusion:  
This paper had mainly focused on the way western media; in specific the 
BBC and the CNN have portrayed Arab women; and what are the criteria 
that these portrayals were based on, and what are the effects left on these 
women’s self-esteem. What we have arrived to is that it has been forever 
since media has shown that the Westerns have a skewed public opinion of 
Arab women. The countless stereotypes and misrepresentations about 
them that are around today are still the same ones that were around years 
ago. Rather than displaying an accurate representation of Arab women, 
media tends to portray an artistic expression for the sole purpose of 
entertainment, which creates an unrealistic view of the Arab culture and 
teaches us anything but the truth. The most common stereotypes of Arab 
women in the media include the portrayal of physical appearance and 
cultural habits and attitudes reflect the idea that Arabs need to be saved 
by the West since they are all violent and harmful. 
Our study was based on the assumption that most Western media have 
handled the Arab woman with the same attitude; that is to provide a 
negative portrayal and to make assumptions and hints and also allegations 
to eventually create a hideous, false image. What we were able to figure 
out through this piece of study was the fact that the stereotypical images 
created by the Western media were a weapon and a technique used by the 
Western to hinder and cripple Arab Women and the Arab nation as a whole; 
these image were constructed within the era of colonialism; as a means of 
justifying all kinds of oppression and discrimination practiced against Arabs. 
So, most of these images stem from religious and social backgrounds and 
they were constructed mainly to mock and ridicule all kinds of beliefs and 
conventions that constitute the Arab civilization. What should be noted is 
that even though the two broadcasters; the CNN and the BBC may share 
the same ideology, the Western Imperialism, yet they differ in the intensity 
and bias in reporting Arabs and Arab women; the CNN seems to be 
extremely biased and unfair in reporting about Arabs, yet the BBC in some 
contexts tends to reflect a certain amount of credibility and impartiality.  
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