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 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

    
 ب.مريكيت الدوليت للتعليم العالي والتدريكادًميت ألا رئيط ألا ،أ.د. حاثم جاسم الحسون  -رئيس التحرير

-كلية التربية للبنات-أستاذ بقسم اللغة العربية وعلومها-أ.د. هند عباس على الحمادي -مدًر التحرير  

 مدقق اللغة العربية  (.(العراق  جامعة بغداد، جمهورية

 سكرثارية التحرير

 . فلضعين –.م.د. دمحم حضً أبى رحمت . وزارة التربيت أ  .1

 مريكيت الدوليت للتعليم العالي والتدريب.كادًميت ألا داريت ـ ألابراهيم الصبري ـ الشؤون لا إأ.صكيىت  .2

 أعضاء هيئة التحرير

دكم املـ  . جمهىريت العراق،الجامعت املضتىصريت ،يت يت التربكل ،براهيم إصماعيل إأ.م.د.حلي  .1

 .عامال

مريكيت الدوليت للتعليم العالي كادًميت ألا ألا ،عالم عميد كليت لا ،أ.م.د. خالد صتار الليس ي  .2

 والتدريب.

مريكيت الدوليت للتعليم كادًميت ألا ألا،وضاهيتكليت اللغاث والعلىم لا،الجاًح مجدي عبد هللاأ.  .3

ت اللغت لا  مدكم ( لتدريب.العالي وا  )هكليًز

 )التىضيد  (. الرباط، اململكت املغربي،خامط جامعت دمحم ال،كليت علىم التربيت ،هصاري أ. خالد ألا  .4

 جصميم (.  (دارة والاكتصاد ـ جامعت الكىفت. عمال ـ كليت لا أدارة إأ.دمحم جاًه دمحم ـ بك  .5

 عضاء الهيئة العلمية أ

 جمهىريت الضىدان. ـمدًر جامعت اللرآن الكريم وجأصيل العلىم  ـآدم بكر عبد البىاث أأ.د.  .1

الجمهىريت  ـ  2جامعت البليدة  ـ كليت الحلىق والعلىم الضياصيت  ـ أ.د. إلهام شهرزاد روابح .2

 .الجسائريت

جامعت بىرصعيد،  -رئيط كضم التربيت امللارهت بكليت التربيت  -مهدي  مال العرباوي آأ.د.  .3

 العربيت. جمهىريت مصر



 

4 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

جامعت ـ بىاث للكليت التربيت ـ  رئيط كضم العلىم التربىيت والىفضيت -أ.د. أمل مهدي جبر .4

 .البصرة، جمهىريت العراق

ـ جامعت املىصل ـ كليت الحلىق  ـاص ن خدكتىراه كاهى  ـوان عبد هللا محمىد الفيض ي آأ.م.د. .5

 العراق. جمهىريت 

،  الجامعت املضتىصريتـ  ليت التربيت ألاصاصيتعميد ك -أ.د. إًمان عباش على حضً الخفاف .6

 . جمهىريت العراق

جمهىريت  ـ جامعت املىصل ـ ـ كليت التربيت للعلىم لاوضاهيت  حمد الحميدأأ.د. برزان ميضر حامد  .7

 العراق

 .  ـ جامعت الضليماهيت ـ  جمهىريت العراق كليت العلىم الضياصيت -حمدأم.د. جارا عمر أ. .8

 العراق.جمهىريت  –جامعت البصرة  –كليت الفىىن الجميلت   –ي حضين علىان أ.م.د.جحرير عل .9

         أ.د. حضين عبد الكريم أبى ليله ـ وزارة التربيت والتعليم ـ فلضعين .  .11

وضاهيت داب والعلىم لادابها ـ كليت لا آأ.د. خليفت صحراوي ـ رئيط كضم اللغت العربيت و   .11

 ار عىابت ـ الجمهىريت الجسائريت.والاجتماعيت ـ جامعت باجي مخت

ضياصيت ـ مدًر وحدة البحىث والدراصاث ـ العلىم الأ.د. داود مراد حضين الداودي ـ دكتىراه   .12

 جامعت اللادصيت ـ كليت اللاهىن ـ جمهىريت العراق.

صتاذ التخعيغ التربىي واكتصادًاث التعليم بكليت التربيت ـ أ -أ.د. راشد صبري محمىد اللصبي  .13

 . عت بىرصعيد ـ جمهىريت مصر العربيتجام

عميد كليت الدراصاث العليا والبحث العلمي في  -خبير جربىي  -أ.د. صىدش عسيس فارش الفارش .14

  . جمهىريت العراق ـالاكادًميت ألامريكيت 

 صتاذ الاكتصاد ـ جامعت البصرة ـ جمهىريت العراق.أأ.د.عدهان فرحان الجىراوي ـ  .15

جمهىريت ـ جامعت دًالى  –وضاهيت أصتاذ في كليت التربيت  للعلىم لا -جيدأ.د. غادة غازي عبد امل .16

 .العراق

 كليت علىم التربيت ـ جامعت دمحم الخامط ـ الرباط، اململكت املغربيت.  -النهيبيدمحم أ.د. ماجدولين  .17

ـ  دًالى جامعت ـ وضاهيت هائب عميد كليت التربيت للعلىم لاـ  أ.د. ماهر مبدر عبد الكريم العباس ي .18

   .جمهىريت العراق

صىل التربيت ـ كليت التربيت ـ جامعت بىر صعيد ـ أرئيط كضم ـ  أ.م.د. دمحم ماهر محمىد الحىفي  .19

  .جمهىريت مصر العربيت

 -جامعت بابل –جدريس ي في كليت التربيت البدهيت وعلىم الرياضت  –أ.م.د.عبد الباقي صالم  .21

 العراقجمهىريت 
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ت  ـوضاهيت كليت التربيت للعلىم لا  -انأ.د. هاهض فالح صليم  .21  ـ  جامعت دًالىـ كضم اللغت لاهجليًز

 .جمهىريت العراق

الجمهىريت ـ الجامعت اليمىيت  ـعميد كليت الدراصاث العليا ـ  أ.د. هبيل دمحم صالح العبيدي .22

 اليمىيت. 

 -تعليم العالي والتدريبمريكيت الدوليت للألاكادًميت ألا   هائب رئيط   الصبري إبراهيم د.هسهت أ.. .23

 .اململكت املغربيت

ت ـ كضم الجغرافيـ وضاهيت لاكليت التربيت للعلىم ـ   أ.د. هصيف جاصم أصىد صالم ألاحبابي  .24

 .جمهىريت العراق ـجامعت جكريت 

أصتاذ التعليم العالي مؤهل، املركس الجهىي ملهً التربيت والتكىيً،   ـ  مضتغفردمحم  أ.د. هىرة   .25

  .املغربيت اململكت

 . جمهىريت العراق –جامعت املىصل  -كليت لاداب ـ رئيط كضم الترجمت  -أ.د. هاله خالد هجم .26

جامعت ـ وضاهيت كليت التربيت للعلىم لا –أصتاذ ألادب العربي  -أ.د. وصً عبد املىعم ًاصين .27

 جمهىريت العراق  ـدًالى 

 

  عضاء الهيئة الاستشاريةأ

 جمهىريت العراق.ـ جامعت الضليماهيت  ـ  كليت العلىم   أ.م.د.آرام هامم جىفيم ـ -1

 .ليبيا ـ باحث في املركس اللىمي للبحىث والدراصاث العلميت  -أ.د. خالد عبد اللادر التىمي -2

 ـ  فرع العلبت  -الجامعت ألاردهيت ـ كضم هظم املعلىماث ـ عميد كليت ألاعمال  -أ.د. رائد بني ًاصين -3

 ميت. اململكت ألاردهيت الهاش

غت العربّيت و آدابها ـ جامعت باجي مختارـ عىابت ـ  الجمهىريت  -4
ّ
أ.د. جمـيلــت غـرّيب ـ كضم الل

  .الجسائريت

صتاذ التعليم العالي ـ املركس الجهىي ملهً التربيت والتكىيً ـ الرباط ـ أ -الساوي علي أ.م.د. رشيدة  -5

 .اململكت املغربيت

  –جامعت دمحم بىضياف  –يت العلىم لاوضاهيت والاجتماعيت كل –علم الاجتماع ـ أ. م.د. رضا كجت -6

 .الجمهىريت الجسائريت  –املضيلت 

  .ليبيا –رئيط جامعت بىغازي الحدًثت  -أ.د. كامل علي الىيبت- -7

 .جمهىريت العراق ـ الجامعت املضتيتصريت ـ  كليت التربيت ألاصاصيتـ أ.د. علي صمىم الفرظىس ي   -8



 

6 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .الجمهىريت الجسائريتـ املضيلت ـ  جامعت دمحم بىضياف ـ ت الحلىق كليحدة كركىر ـ  د. أ. -9

 عراق. الجمهىريت  املضتىصريت ـ جامعت الـ  أ.د. مازن خلف هاصرـ كليت اللاهىن  -11

 –كليت الضياحت والفىادق   -رئيط كضم الدراصاث الفىدكيت -أ.م.د. دمحم عبدالفتاح زهري  -11

  .جمهىريت مصر العربيت -جامعت املىصىرة

 براهيم زيد التميمي ـ كليت الكىىز ـ الجامعت ألاهليت ـ جمهىريت العراق.  إم.د.مروة أ.  -12

 ـجامعت العلىم الحدًثت  ـ الشؤون الاكادًميتعميد ـ حمد املريس ي أأ.م.د. هالل  كاصم   -13

 الجمهىريت اليمىيت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

 

 

 

 

 العدد مقال

 
 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ّذ هلل عهً فعهه وَعًزه ، وانصالح وانسالو عهً سسىنه انكشَى وآنه ، أّيب بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، انحً

  ثعذ

يٍ انًجهخ األيشَكُخ انذونُخ نهعهىو اإلَسبَُخ واالجزًبعُخ انضبٍَ عشش ثجضئُه االول وانضبٍَ فٍ انعذد   

ًُخ أسفشد ّظى عذدا يٍ انجحىس انمًُخ راد انًعُبس انعهًٍ انعبنٍ ثًب رحًهه يٍ لذساد يعشفُخ وعه

عٍ ألالو ثبحضٍُ نهى يُضنزهى انعهًُخ وانعًهُخ فٍ حمىل رخصصهى ؛ نزا سعذ انًجهخ عهً أٌ رّعى فٍ 

عذد هزا انعذد انُىعٍ يٍ انجحىس ، ونُس انكًٍ ، فبنغبَخ هى غشح األفكبس انعهًُخ انًزًُضح نهعبنى 

 . انمبسب

ُخ شأَهب ثزنك شأٌ انًجالد انشصُُخ انًضُهخ فٍ نز دأثذ هُئخ انزحشَش عهً رطجُك يعبَُش انزمُُى انعهً 

حمم انزخصص وانُشش انعبنًٍ ، فعشظذ انجحىس عهً يحكًٍُ نهى يكبَزهى انعهًُخ فٍ فعبئهى انعهًٍ 

، وَعىدوٌ نجُسُبد يخزهفخ ، ويٍ جبيعبد يزجبَُخ ، يُهب انجبيعبد انحكىيُخ انزٍ رشجع ثًشجعُزهب 

 عٍ االسزعبَخ ثخجشا  يٍ جبيعبد ابصخ اصجزىا ثشكم عهًٍ أَهى أهم ئنً ثهذاٌ انعبنى انًخزهفخ ، فعال

 . نهزحكُى واغالق انحكى عهً عهًُخ انجحش انًمذو نهًجهخ ، وصالحُزه نهُشش

حشصذ هُئخ انزحشَش عهً عشض انجحش انًمذو يٍ نذٌ كبرت انجحش عهً يحكًٍُ اصٍُُ ، ورمذًَه  

انًحكًبٌ عهً صالحُخ انجحش ، رى رحىَهه ئنً يشحهخ  نهًب ، ثزىلُزبد صيُُخ يحذدح ، فأٌ ارفك

انزُعُذ وانُشش ، ثعذ انزأكذ يٍ دلخ رطجُك رعهًُبد انُشش انخبصخ ثبنًجهخ . وئٌ اازهف انًحكًبٌ فٍ 

انزمُُى انًطهك عهً انجحش انًمذو ، حىل انجحش نًحكى صبنش ، فأٌ لجهه ، رى رحىَهه نهًشحهخ انضبَُخ 

 . ٌ سفعه ، عُذئز َشفع انجحش يٍ لبئًخ انجحىس انًعذح نهُششانزُعُذ وانُشش ، وئ

نى َخزهف يُهج هُئخ انزحشَش فٍ آنُخ لجىل انجحىس ، وعّذهب نهُشش عٍ غُشهب يٍ انًجالد انعهًُخ ؛   

ألٌ انشصبَخ انعهًُخ هى هذفهب انزٌ رسعً نهىصىل ئنُه ، واعزًذد َظبيب دلُمب فٍ اسزمجبل انجحىس ، 

مىيٍُ ، واشعبس انجبحضٍُ ثمجىل انُشش ، وفمب أليش ئداسٌ َصذس عٍ انًجهخ ، َعذ يسزُذا ورمذًَهب نهً

 . فٍ صحخ َشش انجحش فٍ انًجهخ ، يع رضجُذ انعذد انزٌ َشش فُه يزَال ثايعب  سئُس انزحشَش

رحًم يىظىعبد انًشبسكٍُ فٍ انًشرًش وانزٍ ثحىس هزا انعذد فٍ غُبره يجًىعخ يٍ  احزىي 

انًجهخ ، وكم األفكبس يحبوس انًإرًش وراد انطبثع اإلَسبٍَ واالجزًبعٍ ، ظًٍ رخصص  يزُىعخ ،

انزٍ غشحذ رحًم انشؤي انعهًُخ وأثعبدهب ، وانُظشَخ انزٍ َإيٍ ثهب أصحبة رهك األفكبس ، نزنك كبَذ 

اهك  انًجهخ دلُمخ ؛ ألجم عشض رهك األفكبس يٍ دوٌ انزذام فُهب ، يع يزبثعخ كىَهب ال رإدٌ ئنً

 . انفىظً انعهًُخ ، أو رحشَط نهعُف ، أو نهزطشف انعهًٍ وانًجزًعٍ

وأاُشا .. َزمذو ثكم انعشفبٌ انًضداٌ ثأسَج انىسد نهكم انجهىد انعهًُخ وانفُُخ واإلداسَخ انزٍ سبعذد ، 

   . ورعبفشد ألجم أٌ َصذس هزا انعذد ... االحزشاو انًًزذ ثبنشكش

 

 

  هُئخ رحشَش انًجهخ                                                      انًغشة        01/09/2022 

 

   انًالحظخ انمبَىَُخ

 . انجحىس انًُشىسح فٍ انًجهخ ال رعجش عٍ وجهخ َظش انًجهخ ، ثم عٍ سأٌ كبرجهب
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 فهرس اٞنوضوعات
 11.........................................منهاج اٞنؤٕنر ........................................................

 18...............................................البياف اٝنتامي كالتوصيات اٝناصة ابٞنؤٕنر..........................
 الغزكات كالسرااي كالبيعوث اليت دلٍ ييشارؾ فيها النيٌب)ص( 

   25............................................أ.د. برزاف ميٌيسر حػػػامد اٜنميػػػد / أ.د.عبد الر٘نن ابراىيم ٘ند الغنطوسي
 الطب الركحاشل عند قدماء اٞنصريٌن ..دراسة مقارنة مع ببلد الرافدين

 43.................................................................................أ.د.عبدالر٘نن يونس عبدالر٘نن
 مبلمح االنزايح الرتكييب يف اعماؿ الفناف اٜنركيف جاسم دمحم

 57……….…..…….……...................…………أ.د. تسواىن تكليف ٠نيد/ أ.د. دالؿ ٘نزة دمحم
  2020-2015استخدامات اٞنياه يف األستدامة البيئية كالتنمية يف العراؽ للمدة 

 78.......................................................................................أ.د.بشرل رمضاف ايسٌن
 ٓنديث قانوف العقوابت العراقي يف ضوء توجهات السياسة اٛننائية اٞنعاصرة

 99.....................................................................................أ.د.حسٌن عبدعلي عيسى
 االبعاد الداللية للجسد كٕنثبلهتا يف فن االعبلف اٞنعاصر

 118...............................................................ا.د. دالؿ ٘نزة دمحم/ ا.د. تسواىن تكليف ٠نيد  
 اب اٛنامعيدراسة ميدانية على عينة من الشب تداعياهتا. –دكافعها  –أسباهبا  –اٟنجرة غًن الشرعية للشباب 

 ) جامعة سرت. ليبيا ( 
 144..………………………………………………………أ.د. لطيفة عمر عبدالسبلـ الربؽ

 –دراسة ميدانية على ديواف بلدية زلينت  -ابلقطاع العاـ اللييب  دكر اإلصبلح اإلدارم يف ٓنقيق التنمية اإلدارية
 162.................................................................................د.أسامة حسٌن فرج شكشك

 اثر اٞنوثوقية كالتعاطف كعبلقتها برضا اٞنريض ُنث تطبيقي يف مستشفى الضلوعية العاـ
 177.....................................................ـ. د. سعد مهدم حسٌن / ـ.د عمر ابابف  عبدهللا اٛنبورم

 ية يف اثبات جر٬نة اٞنخدراتدكر الكبلب البوليس
 193دكتورة ليندا دمحم نيص........................................................................................

 اٜنرب الركسية االككرانية ا٧نوذجا. \توازف القول التقليدم كدينامية البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة 
 204.......................................................................................د. عماد فاضل فيصل

 كاقع حاؿ التنمية اٞنستدامة كٓنقيق أىدافها لرتب انحية التوف كوبرم
 227...........................................................................أ.ـ.د تغريد خليل دمحم جرب اٞنعمورم

 / دراسة كصفية ٓنليلية  19-يف ظل جائحة كوفيد عبلقة الرضا الوظيفي ابلوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد
 ()كلية الرتبية للبنات( ) جامعة بغداد ا٧نوذجان 
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 249...........................................................................أ.ـ. د.مىن حيدر عبد اٛنبار الطائي
 دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية 

 (Abedini et.al. modelيف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
 289......................................عيتركي بن خالد بن سعيد الناف الباحث / د/ حساـ الدين السيد دمحم ابراىيم
  النقد السياسي يف شعر ا٘ند مطر

 299.......................................................................................د. كسن مرشد ١نمود.
 ارنةدراسة مق- دكر اٛننسية يف ٓنديد مسؤكلية الدكؿ عن اعماؿ رعاايىا االرىابية 

 309..…………………………………………………………نور حسٌن جواد كاظم .ـ. د
 دكر نظم اٞنعلومات اإلدارية يف ٓنسٌن األداء الوظيفي ٞنوظفي اٞنصارؼ العراقية األىلية 

 323..................................................................... ـ. فرح علي جساـ / ـ.د اٟناـ دمحم عليوم
 )الطبلؽ كألفاظو اٞنعاصرة يف ضوء الفقو اإلسبلمي( يارات أ. د. عبد اٞنلك السعدم الفقهية يف كتابو اخت

 349.....................................................................................ـ.د. جهاف ٚنًن شهاب
 اٞننظوراإلقتصاد األخضر اٞنستداـ يف العراؽ: الواقع كاٞنستقبل 

      363........................................ـ. ـ. أسعد رحيم شاكر الكبليب  /ـ. د. رسبلف عبد الزىرة صايف اٛننايب 
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 انجهسبد :كشىفبد  ــ  نضبصب

 2022/  / َىنُى/  22/   / انجًعخ انُىو االول 

)57 00

3

 مكان العمل عنوان المداخلة  الاسم الكامل ت

 أ.د. برزان ُمٌسر حــــــامد الحمٌـد 1
 عبد الرحمن ابراهٌم حمد الغنطوسًأ.د. 

الغزوات والسراٌا والبعوث التً لم ٌُشارن فٌها 
ًّ ) ص (  النب

 
 العراق –جامعة الموصل 

أ.د.  كاظم عبد الوهاب حسن االسدي  .أ. 2
 علً ناصر عبدهللا الصراٌفً

اثر التغٌرات المناخٌة والتداخالت الحٌوٌة فً تغٌر 
العرالً )غرب  التنوع الحٌوي الحٌوانً البري

 محافظة البصرة انموذجاً(

 جامعة البصرة   /  كلٌة التربٌة للبنات 
    الجمهورٌة العرالٌة

3  
 أ.د. بشرى رمضان ٌاسٌن

استخدامات المٌاه فً االستدامة البٌئٌة والتنمٌة فً 
 2020-2012العراق للمدة 

  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة
 اق/ جمهورٌة العر جامعة البصرة

4  
              أ.د. عماد ٌونس الفً                                                                                                          

 ولفة صرفٌّة داللٌّة عنَد لَوِلِه تعالى
ٌَْها َما اْكتََسبَْت(   )لََها َما َكَسبَْت َوعَلَ

 / لسم اللغة العربٌة / كلٌة التربٌة للبنات
 / جمهورٌة العراق جامعة بغداد

 أ.د. نادٌة حسٌن ٌونس العفون 5
 م.م. هٌفاء غازي دمحم  

ممارسة مدرسً علم االحٌاء فً المرحلة االعدادٌة 
 التعلٌم المدمج فً ظل جائحة كورونا

 –كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة الصرفة ابن الهٌثم -
 .جامعة بغداد

 زهار هادي فاضل العكٌديأ.م.د. ا 6
 أ.د. برزان مٌسر حامد الحمٌد

عوامل النهضة واالنحطاط فً المجتمع العربً فً 
 ضوء نظرٌة التحدي واالستجابة لتوٌنبً

العراق/جامعة الموصل/ كلٌة التربٌة للعلوم 
 لسم التارٌخ-اإلنسانٌة

مة وتحمٌك أهدافها لترب والع حال التنمٌة المستدا أ.م.د تغرٌد خلٌل دمحم جبر المعموري 7
 ناحٌة التون كوبري

جامعة تكرٌت / كلٌة اآلداب / لسم الجغرافٌة 
 التطبٌمٌة

 أ.م.د. شٌماء ٌاسٌن الرفاعً  8
 م.د. منى ٌاسٌن الرفاعً

مدى المسؤولٌة اإلٌمانٌة للشباب فً التعاٌش 
 السلمً والتغٌٌر المجتمعً

 الجامعة العرالٌة / كلٌة التربٌة للبنات / 
 العراق  / بغداد

 أ.م. فوزٌة خداكرم عزٌز 9
 م.م. دٌانا حسٌن علً 

 جامعة بغداد / كلٌة العلوم السٌاسٌة. - حموق المرأة العرالٌة بٌن المانون والعرف
 جامعة كركون / كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة -

 
 

11 

 
 

 م.م. لاسم حاجم صاحب المعموري

لة البٌئة وفما تأثٌر ممارسات إدارة الجودة الشام
 للمواصفة الدولٌة االٌزو 

 (ISO14001:2015)  فً األداء البٌئً المستدام
للشركات الصناعٌة/ دراسة تطبٌمٌة فً عٌنة من 
الشركات الصناعٌة العاملة  فً محافظة كربالء 

 الممدسة

 
كلٌة اإلمام الكاظم )ع( للعلوم اإلسالمٌة الجامعة/ 

 / جمهورٌة العراق ألسام بابل

11  
 م.م. رؤى زهٌر زٌدان الكروي          

جمهورٌة  جامعة بغداد/  كلٌة اآلداب / لسم اآلثار الكشف عن البماٌا االثرٌة بتحلٌل الصور الجوٌة
 العراق

 

12 

 
 الباحث  فارس مهدي كمال الدٌن

الضغوطات االجتماعٌة والنفسٌة ألولٌاء أمور أطفال 
 التوحد

اإلنسان / رئٌس  عضو المجلس االستشاري لحموق
 الجمعٌة العرالٌة للتوحد

 جمهورٌة العراق

 
13 

 م.م. دمحم حازم عبد الستار  
 م.م. سحر ماهود دمحم 

حموق المرأة بٌن التشرٌعات الوطنٌة والدستور 
 العرالً

 لسم المانون كلٌة الهادي الجامعة.-
 رئاسة جامعة بغداد / لسم النشاطات الطالبٌة 

 
14 

Asst.Prof.Dr. Izaddin 

Ahmad Aziz 
  Asst.Prof.Dr. Murat 

Yıldırım 

Psychological and social 
factors affecting Well-Being of 

Syrian Refugees 
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 2202/ َىنُى  22/   االول  / انجًعخانُىو 

58800000000

 

 مكان العمل اسم البحث اسم الباحث ت

 

1 
 د. تسواهن تكلٌف مجٌد           أ.

 أ.د. دالل حمزة دمحم
 االبعاد الداللٌة للجسد وتمثالتها فً فن االعالن المعاصر

لسم التصمٌم /كلٌة الفنون الجمٌلة / جامعة 
 بابل / العراق

 
 أ.د. عبدالرحمن ٌونس عبدالرحمن 2

الطب الروحانً عند لدماء المصرٌٌن ..دراسة ممارنة مع 
 بالد الرافدٌن

 جامعة الموصل / كلٌة اآلثار

 
 

3 
 أ.د. لطٌفة عمر عبدالسالم البرق

 –دوافعها  –أسبابها  –الهجرة غٌر الشرعٌة للشباب 
 تداعٌاتها.

 عًدراسة مٌدانٌة على عٌنة من الشباب الجام
 ) جامعة سرت. لٌبٌا (

 كلٌة اآلداب جامعة سرت / لٌبٌا

 
 أ.د تحرٌر علً حسٌن 4

اإلثارة الجمالٌة لمعطٌات البٌئة فً الحمل الجمالً/ دراسة 
 فً فنون التشكٌل المعاصر

كلٌة الفنون الجمٌلة /جامعة البصرة/ لسم 
 الفنون التشكٌلٌة / العراق

 

5 
 

 د.فٌاللً أسماء
 

 ٌة بٌن الفرص والتحدٌاتالرلمنة المال
 الجزائر-جامعة أبو بكر بلماٌد تلمسان 

 

6 

 ط.د. معروف حبٌب
 د. لندز بن توتة 

  -جامعة أحمد بن ٌحٌى الونشرٌسً/ تسمسٌلت  دراسة تحلٌلٌة –صنادٌك الثّروة الّسٌادٌّة العربٌّة 
 الجزائر

 

7 

 
 د. مصطفى أحمد الغمٌمً

إستراتٌجٌة إدارة  دور الخطة اإلستراتٌجٌة  فً تنفٌذ
دراسة مٌدانٌة على شركة  - الموارد البشرٌة بالمنظمة 

خالل  - لٌبٌا للتأمٌن /طرابلس / لٌبٌا  المركز الرئٌسً
 م 2022الفترة ربٌع / خرٌف 

 
كلٌة العلوم اإلدارٌة والمالٌة التطبٌمٌة 

 /طرابلس /لٌبٌا

 
8 

 
 أ.م.د. منى حٌدر عبد الجبار الطائً

لوظٌفً بالوالء التنظٌمً لدى العاملٌن فً عاللة الرضا ا
دراسة وصفٌة تحلٌلٌة ) جامعة بغداد  -ظل جائحة كورونا

 انموذجاً(
 كلٌة التربٌة للبنات / العراق

 
9 

 د. سمٌحة مناصرٌة 
 د.عبد الرازق وهبة  سٌد احمد  

 استخدام الطالة النووٌة لتولٌد الكهرباء
 وآثارها على االمن البٌئً

 الجزائر-
كلٌات –كلٌة الدراسات اإلنسانٌة واإلدارٌة -

 السعودي -المصٌم-عنٌزة

 
10 

د. احمد عبدالستار عبدالمحسن 
 الطالبً  

 الباحث: مرٌم عدنان حنا الكهربجً

المٌادة االصٌلة ولدرتها فً الحد من االحتراق الوظٌفً: 
دراسة تحلٌلٌة ألراء عٌنة من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة 

 الموصل-نًفً المعهد التم

 الموصل-المعهد التمنً
 الجامعة التمنٌة الشمالٌة

 م.د. بٌداء هادي عباس 11

 
 –دائرة التعلٌم الدٌنً  –دٌوان الولف السنً  النٌّة وعاللتها بارتبان الدور لدى طلبة المدارس اإلسالمٌة

 ثانوٌة أم حبٌبة اإلسالمٌة

 

12 

 
 د. عبدالهادي الخٌاطً

تعجلة للحرٌات األساسٌة دراسة الحماٌة المضائٌة المس
ممارنة فً ضوء المضاء اإلداري االستعجالً المغربً 

 والفرنسً

المملكة  –جامعة الحسن األول بسطات 
 المغربٌة.

 - الكفالة الولتٌة فً ضوء حماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة م.م. دمحم عبداالله عبدهللا الظاهر 13
 دراسة ممارنة

 نونكلية القا  -جامعة ذي قار
 جمهورية العراق

بية الوطنية والتعليم العالي وتكوين  التشكٌل فً الشعر المغربً المعاصر دمحم بنٌس نموذجا األستاذة مرٌم نغم 14 وزارة التر
 األطر بالمغرب

 

15 
 الباحث/ عبد السالم حبو دمحم الحبو

 الباحث/ رأفت باسم ذنون
ء كمدخل ادارة التكالٌف البٌنٌة لسلسلة التورٌد الخضرا
 لتخفٌض تكالٌف الشركات التجارٌة

 مديرية بلديات محافظة نينوى -
 العراق- رئاسة جامعة الموصل -
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  2202/ َىنُى 23 / انسجذ انضبٍَ /  انُىو

50008000

 مكان العمل اسم البحث اسم الباحث ت

1 
 دعلً عٌسىأ.د. حسٌن عب

 تحدٌث لانون العموبات العرالً
 فً ضوء توجهات السٌاسة الجنائٌة المعاصرة

 كلٌة المانون / جامعة السلٌمانٌة

 
 أ.د. حٌدر حمٌد رشٌد 2

العراق واالجتماع الوزاري الثانً لمجلس مٌثاق 
 1121نٌسان  11-11بغداد 

 فً وثائك الدبلوماسٌة المصرٌة

ة للبنات / لسم جامعة بغداد / كلٌة التربٌ
 التأرٌخ

 
3 

أ.د. دالل حمزة دمحم                    
  أ.د. تسواهن تكلٌف مجٌد

مالمح االنزٌاح التركٌبً فً اعمال الفنان الحروفً 
 جاسم دمحم

كلٌة الفنون  –جامعة بابل  -العراق 
 لسم التصمٌم –الجمٌلة 

 
 أ.د. دمحم عبد الرحمن ٌونس 4

لتً احتفى بها الخطاب بعض األطروحات المهمة ا
 الروائً العربً المعاصر ـــ لراءات نظرٌة

جامعة ابن رشد فً هولندا للشؤون 
 العلمٌة/ التعلٌم عن بعد

 

 أ.م.د. دنـــــٌا جواد مطلن الجبوري 5
... لراءة  2003األمن  المجتمعً العرالً بعد عام 

 فً التحدٌات  واستراتٌجٌات المواجهة
ة / جامعة بغداد / كلٌة العلوم السٌاسٌ

 فرع الدراسات الدولٌة

 

6 
 أ.م.د. عماد عبدالعزٌز ٌوسف 

 م.م. نور عبد المطلب 
 1311-1331الحٌاة الثمافٌة فً الدولة العثمانٌة 

جامعة الموصل / كلٌة التربٌة األساسٌة 
 / لسم التارٌخ

 

7 

 
 م.د. الهام دمحم علٌوي 

 م. فرح علً جسام

رٌة فً تحسٌن األداء دور نظم المعلومات اإلدا
الوظٌفً لموظفً المصارف العرالٌة األهلٌة 

)التنمٌة الدولً، الخلٌج التجاري، األهلً العرالً، 
 أشور(

 
 كلٌة دجلة الجامعة  -

 دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي -

 

8 

 
 د. سلمى الطٌب خلٌفة سالم

أثر تملبات معدالت الصرف على المٌزات الجاري 
 على لٌبٌا  دراسة تحلٌلٌة

(1130-2012) 

 
 جامعة المرلب –جامعة طرابلس  –لٌبٌا 

 

9 
 

 د. عماد فاضل فٌصل
 

توازن الموى التملٌدي ودٌنامٌة البٌئة اإلستراتٌجٌة 
 الحرب الروسٌة األوكرانٌة نموذجا \المعاصرة 

المدٌرٌة العامة  \جمهورٌة العراق 
إعدادٌة  \لتربٌة محافظة الدٌوانٌة 

 هنٌة المختلطةالشامٌة الم

 
10 

 
 م.د. نور حسٌن جواد

دور الجنسٌة فً تحدٌد مسؤولٌة الدول عن أعمال 
 رعاٌاها اإلرهابٌة

 جامعة االمام جعفر الصادق / العراق

 الرٌاض –جامعة األمٌر سلطان  دور الكالب البولٌسٌة فً إثبات جرٌمة المخدرات د. لٌندا دمحم نٌص 11

 

12 

  ابراهٌم د. حسام الدٌن السٌد دمحم
الباحث. تــركـً بـن خـالـد بـن  

 سعٌـد النـافعـً

دور مجتمعات التعلم المهنٌة فً تحمٌك الكفاءة 
الجماعٌة لدى معلمً مدارس التعلٌم األساسً 

بمحافظة شمال الشرلٌة فً سلطنة عمان فً ضوء 
 بعض النماذج المعاصرة

جامعة نزوى  –كلٌة العلوم واآلداب 
 سلطنة ُعمان

 ارة التربٌة والتعلٌم سلطنة عمانوز

 

13 

 
 د. أسامة حسٌن فرج شكشن

دور اإلصالح اإلداري فً تحمٌك التنمٌة اإلدارٌة 
 بالمطاع العام اللٌبً

 دراسة مٌدانٌة على دٌوان بلدٌة زلٌتن

 
 كلٌة االلتصاد والتجارة زلٌتن / لٌبٌا

ورة الرلمٌة مستمبل السٌادة الوطنٌة فً ظل الث د. هٌفاء رشٌد حسن 14
 الجدٌدة

كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة / لسم 
 العلوم السٌاسٌة / جامعة كركون

 
15 

 
 م. سعد جادهللا حمد الجبوري

تنمٌة الكفاٌات المعرفٌة والتدرٌسٌة الالزمة 
لمدرسً ومدرسات اللغة العربٌة لمرحلة الدراسة 

 االعدادٌة  فً محافظة كركون

  مدٌرٌة تربٌة كركون
 ورٌة العراقجمه
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  2202/ َىنُى 24 / االحذ انضبنش / انُىو

58

6

 6

.

 مكان العمل اسم البحث اسم الباحث ت

م.د. عمر بابان عبدهللا الجبوري   1
 م.د. سعد مهدي حسٌن               

إثر الموثولٌة والتعاطف وعاللتها برضا 
المرٌض بحث تطبٌمً فً مستشفى الضلوعٌة 

 العام

الجامعة / لسم إدارة  كلٌة التراث
        األعمال / جمهورٌة العراق

 

2 

 
 م.د. جهان سمٌر شهاب

اختٌارات أ. د. عبد الملن السعدي الفمهٌة فً 
كتابه )الطالق وألفاظه المعاصرة فً ضوء الفمه 

 اإلسالمً(

تدرٌسٌة على مالن وزارة التربٌة 
 العرالٌة

تماعٌة وآثارها الصحٌة االج -األخطار النفسٌة ط.د. تجنانت دمحم 3
 على العامل وطرق لٌاسها

           جامعة مولود معمري تٌزي وزو
                       

الخطاب اإلشهاري فً اغماتٌات المعتمد بن  م.د. حوراء عبد صبر الشرٌفً 4
 عباد مماربة سٌمٌائٌة

 جامعة اإلمام جعفر الصادق / فرع 
 / العراق ذي لار

 االتجاهات الفكرٌة للعمارة االسالمٌة  بشٌر الجملد.اكرام ال 5
 ) البٌت اللٌبً انموذجا (

 كلٌة االداب / جامعة مصراته / لٌبٌا

 

6 

م.د. رسالن عبد الزهرة صافً 
 الجنابً

 م.م. أسعد رحٌم شاكر الكالبً

االلتصاد األخضر المستدام فً العراق: الوالع 
 والمستمبل المنظور

فرع   -صادق "ع"جامعة االمام جعفر ال
 مدٌرٌة تربٌة النجف -النجف  

7  
 م.م لماء عبدهللا حسٌن علً المولى

 
 أنوار الحٌاء فً العلوم الشرعٌة

العراق/ الموصل / وزارة التربٌة 
 المدٌرٌة العامة لتربٌة /ىنٌنوى

 زنجوٌٌل  تركٌاجامعة ٌو \كلٌة اإللهٌات  بالغة الخبر االنكاري فً المران الكرٌم الباحث أٌوب صالح 8

 
9 

 
 م.م. مازن راضً دمحم الكالبً

تحلٌل مكانً للوسائل المستعملة فً تنظٌم 
 االنجاب فً حضر محافظة النجف

مدٌرٌة تربٌة محافظة النجف / ثانوٌة 
 المناذرة للمتفولٌن/ العراق

 أ. كمال بولعراس 11
 الباحثة ٌوساري رحمة

ال من لراءة مفاهٌمٌة: االنتم -األمن السٌبرانً
 األمن التملٌدي إلى األمن السٌبرانً

 تركٌا -لونٌا -جامعة نجم الدٌن أربكان -
. 

11  
 الباحث عبد السالم حاجً علً

ممارنة النمد بٌن األدب العربً المدٌم واألدب 
 العربً الحدٌث

لسم اللغة العربٌة فً كلٌة اإللهٌات فً 
 تركٌا \وان  \جامعة ٌوزنجوٌٌل 

اآلثار النفسٌة واالجتماعٌة للنزاعات المسلحة  علً أ. زاهٌة فرج 12
 علً المرأة النازحة )لٌبٌا نموذجا(

 لٌبٌا

 د. ترٌكً أحمد  13
 ط.د. بن فارح نبٌلة 

-سوسٌولوجٌة العنف المدرسً المرحلة الثانوٌة
 .-أنموذجا

 الجزائر –جامعة طاهري دمحم بشار 

14 Dr. Nessma Abdel Tawab 
Salim 

From Trauma to Drama: Elegiac 
Mood in Selected Modern English 

Literary Works 

English Literature in the 
Faculty of Education, October 

6 University, Egyp 

15  

Dr.Suhaila Hassan Al 
Fartoosiy 

Examining theEntrepreneurial 
characteristics of university students 

in the framework of the paths to 
achieving Sustainability in the digital 

age:an exploratory study 

 

Imam Jaafar Al-Sadiq 
University 



 

18 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

19 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 بدم هللا الرحمن الرحيم
الثامن البيان الختامي لممؤتمر  

كالية ديالكيخ في الػاليات الستحجة األمخيكية  –تدعى األكاديسية األمخيكية الجكلية لمتعميع العالي كالتجريب 
بذكل دائع عمى االرتقاء بالفيع كالػعي لجى الباحثيغ كسا دأبت عمى عقج السؤتسخات كالسحاضخات العمسية 

اقذة قزايا الداعة بصخيقة عمسية سميسة، كمغ خالؿ جيػد االكاديسية الستػاصمة عقجت األكاديسية لسش
مؤتسخىا الجكلي التاسع بالتعاكف مع كزارة البيئة العخاقية في بغجاد السػسـػ "دراسات كقزايا معاصخة في 

كالتغييخ كاالبجاع"، حيث عقج  العمـػ االندانية" كتحت شعار "العمـػ االندانية كاالجتساعية بيغ التأصيل
 السؤتسخ في بغجاد يـػ الجسعة الداعة العاشخة صباحا بتػقيت بغجاد.

حزخ حفل افتتاح السؤتسخ عجة شخريات أكاديسية كسياسية كثقافية كاجتساعية مغ العجيج مغ الجكؿ 
الشذيج الػششي العخاقي،  كالجشديات، كقج بجأت أعساؿ السؤتسخ بتالكة عصخة مغ آيات هللا العديد الحكيع، ثع

كتال سعادة االستاذ الجكتػر/ جاسع عبج العديد الفالحي كزيخ البيئة العخاقي كمسة ، ثع كانت كمسة راعي 
االكاديسية كحادي ركبيا سعادة االستاذ الجكتػر/ حاتع جاسع الحدػف رئيذ األكاديسية األمخيكية الجكلية 

 لمتعميع العالي كالتجريب
ألستاذ الجكتػر/ خالج الكيدي رئيذ السؤتسخ، كتال ذلظ عخض مدخحية بعشػاف "كػكائييغ" ثع كانت كمسة ا

قجميا شالب معيج الفشػف الجسيمة، ثع قريجة شعخية كعخض أزياء تخاثية لصالبات إحجى السجارس 
ت االعجادية، كتال ذلظ تكخيع سعادة كزيخ البيئة العخاقي بجرع السؤتسخ، كسا تع تكخيع بعس الذخريا

الدياسية كاالكاديسية بػشاح السؤتسخ كاالكاديسية، كسا تع تػزيع شيادات الذكخ كالتقجيخ ألعزاء لجاف 
 السؤتسخ، كتػزيع حقائب السؤتسخ عمى الباحثيغ السذاركيغ حزػريًا في السؤتسخ.

 ناقر الباحثػف خالؿ أياـ السؤتسخ العجيج مغ البحػث كأكراؽ العسل مغ جامعات كمعاىج كمؤسدات
مغ دكؿ مختمفة مثل السسمكة العخبية الدعػدية، كمرخ، كسمصشة عساف، كليبيا، كالجدائخ، ك حكػمية عخاقية 

 كالسغخب، كتخكيا، كىػلشجا.
كقج شارؾ في ىحا السؤتسخ عجد كبيخ مغ الباحثيغ مغ مختمف الجكؿ كالتخررات، كسا شارؾ في 

 نة.السؤتسخ العجيج مغ الباحثيغ كالذخريات العمسية الػاز 
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 لألكاديمية األمريكية الدولية لمتدريب والتعميم العالي: المؤتمر العممي التاسعتهصيات 

بشاء عمى ما أفخزتو محاكر السؤتسخ مغ تػصيات تقتخح لجشة صياغة البياف الختامي لمسؤتسخ التػصيات 
 التالية كذلظ بشاء عمى التخررات الجقيقة:

إلنجاز مذاريع مدتقبمية مذتخكة بيغ الػزارة  السختمفة معاتالػزرات  كالجا بيغ التعاكف تعديد  -1
 .  سؤسدات األكاديسيةكال

لبحػث األكثخ فعالية كتعديد أصحاب االجانب التصبيقي  فيكيج عمى العسل السيجاني لمبحػث التأ -2
 كمحاكاة لمػاقع. 

ب االعجاد الستدايجة االىتساـ بذخيحة اشفاؿ اضصخاب التػحج كالعسل عمى فتح مخاكد تأىيمية الستيعا -3
 .شفاؿ ىحا الصيف . كاقامة نجكات ككرش عسل متخررة لمتعخيف باضصخاب التػحجأل

كد االقميسية شفاؿ اضصخاب التػحج كالعسل عمى تبادؿ الخبخات مع السخاتحجيث البخامج التأىيمية أل -4
التعامل مع  ، كاشخاؾ أكلياء أمػر ىؤالء األشفاؿ في كرش عسل متخررة كتجريبيع عمىكالسحمية
 .أشفاليع

سية بيغ الخجل تبشي السذخكع الجستػري العخاقي قاعجة مبشية عمى تحقيق السداكاة القانػنية كالديا -5
 ، لتعير السخأة العخقية بكخامة في بيئة سميسة بعيجًا عغ العشف كانتياؾ حقػقيا.كالسخأة دكف تسييد

تحقيق التكامل السذتخؾ بيغ  مغ خالؿ شقجيشتج لكي يتحقق االستقخار الالس نفاؽ غيخاالالتحكع في  -6
 الدياسة السالية كالشقجية كعمى األخز استقخار أسعار الرخؼ.

زيادة اإلنتاج السحمي كتشػيعو كتحديغ جػدتو لخمق كضع تشافدي مغ حيث الجػدة كاألسعار لمتقميل  -7
 ندبة االعتساد عمى سمع كاحجة لمترجيخ كبالتالي استقخار السيداف الجاري.

اجية العمل على تىجيه المستىردات وحى الغايات التىمىية واإلوتو االستثمار المحلي واألجىبي،جيع تش -8

 ت االستهالكية.ىرداومحاولة التقليل مه المست

ة العامة يئلة  لتداىع في السحافطة عمى البستخاتيجيات مؤسدات الجك االجكلة ب تيجياتاربط استخ  -9
 انب التشسػي في االستخاتيجيات لمػصػؿ إلى بيئة آمشة.، مع مخاعاة الجة مدتجامةيئكتكػيغ ب

االستثسار في التكشػلػجيا السالية التي أصبحت ضخكرة مغ الزخكرات، باإلضافة إلى االستثسار،   -10
 مع السػازنة بيغ الفخص كالسخاشخ. 
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ي في العسل عمى نجاح رقسشة القصاع السالي يعتسج عمى صالبة كمتانة إستخاتيجية األمغ السعمػمات -11
 السؤسدات السالية باعتبار أف السخاشخ الديبخانية ىي أكبخ تحج أماـ الخقسشة.

 عقج مؤتسخ خاص باآلثار كسبل حسايتيا كفق القػانيغ كاالعخاؼ الجكلية الخاصة بحلظ. -12
ما يتعمق عقج السديج مغ الشجكات كالسؤتسخات العمسية كالجكرات التجريبية في الجامعة سيسا  -13

 كاالرتقاء بو كتصػيخه.بالعشرخ البذخي 
اىتساـ الكيادات الجامعية بالجػانب األخالقية الجاعسة لخكح الفخيق كالعسل الجساعي كالتي مغ  -14

 شأنيا أف تخفف ضغػط العسل عمى العامميغ.
نػصي السذخع الجكلي بإعادة الشطخ في اتفاقية فييشا لتحجيج مفيـػ القػة القاىخة كعجـ تخؾ  -15

خًا لخصػرة األنذصة الشػكية كآثارىا السجمخة عمى البيئة كاإلنداف عالكة السرصمح عمى عسػميتو نط
 عمى تخاخي ضيػرىا.

نػكية عخبية لجكرة الػقػد نػصي الجكؿ العخبية بزخكرة إيجاد مذخكع عخبي مذتخؾ لسشذأة  -16
تخريب اليػرانيـػ ، تزسغ امجادات الػقػد الشػكي عخبيا في إشار التشديق الجائع مع ك ، الشػكي 

 لػكالة الجكلية لمصاقة الحرية.ا
لقبػؿ  اً أساسي اً ػصي السذخع العخاقي بزخكرة جعل الكفالة في قزايا حقػؽ السمكية الفكخية شخشن -17

اإلجخاء التحفطي السقجـ مغ صاحب الذأف, حتى يتع ضساف حقػؽ السجعى عمية, كعجـ تخكيا سمصة 
 تقجيخية لسحكسة السػضػع.

سيغ عمى مجتسعات التعمع السيشية كالكفاءة الجساعية عمى مختمف زيادة االىتساـ بتجريب الُسعم -18
السدتػيات كالُستسثمة في كزارة التخبية كالتعميع، كالُسجيخيات العامة لمتخبية كالتعميع، كالسجارس، كتخكيد 
ىحا التجريب عمى تسكيغ الُسعمسيغ مغ التعامل مع الفرػؿ السددحسة، التعامل مع الصمبة ذكي القجرات 

 سشخفزة .ال
التعاكف الفعاؿ بيغ الُسعمسيغ كغيخىع مغ الُسذاركيغ كالُسدتفيجيغ مغ العسمية التعميسية تعديد  -19

لتحقيق االنزباط كاالنتطاـ في العسمية التعميسية كعجـ اإلخالؿ بالشطاـ كالقػاعج كالمػائح التي ُتديخ 
 العسمية التعميسية.

يات كالدمصات الالزمة لسػاجية السػاقف الرعبة  زيادة مشح ُمجيخي السجارس الُسعمسيغ الرالح -20
 كالسخاشخ كاألزمات الصارئة في أداء عسميع مغ خالؿ عسميات التفػيس كالتسكيغ.
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السجارس الثانػية  تػفيخ الجعع السالي كالفشي كصيانة االجيدة كاالدكات السدتخجمة في التعميع في -21
 كتصػيخىا. برػرة مدتسخة

ت األعساؿ العامة اليـػ إلى دمج السديج مغ تقشيات الحكاء يجب أف تعسج إدارات مشطسا -22
، كالحي يديع في تحديغ األداء العسلاالصصشاعي  كتعديد التحػؿ الخقسي كالتكشػلػجي في أداء 

تحجيجا كاالزمات الحاصمة في  19 -الػضيفي كالتشطيسي كُيعدز مغ انديابية العسل أثشاء جائحة كػفيج
 البيئة الخارجية عسػمًا.

حث مجيخي السشطسات العامة لمتفكيخ في ما تع تحجيجه مغ عػامل تؤثخ في رضا السػضفيغ   -23
ستجابة ايع التشطيسي لمسؤسدة التي يعسمػف فييا كإجخاء تغييخات في ئكانعكاس ذلظ عمى درجة كال

بػسائل كاساليب  تعدز  كتخفع مغ مدتػى رضاىع الػضيفي كيديج مغ  19-مؤسدتيع لػجائحة كػفيج 
 الءىع التشطيسي.ك 
تصػيخ األساليب السعتسجة في الجراسات كالبحػث في مجاؿ اآلثار كالتأكيج عمى ادخاؿ التقشيات  -24

 كاالساليب العمسية في السشاىج التي تخز عمع اآلثار.
 تفعيل دكر األخرائييغ االجتساعييغ داخل السؤسدات التخبػية دكف أي استثشاء. -25
عجكاني في السؤسدة التعميسية، تذسل كل أشخاؼ  تشريز عقػبات صارمة جخاء كل سمػؾ -26

 العسمية التعميسية.
بشاء الػازع الجيشي مغ الرغخ؛ لتقي الفخد الػقػع في السذكالت كاألزمات األسخية السؤدية برػرة  -27

 مباشخة أك غيخ مباشخة إلى الصالؽ.

اإلعالـ كالخصب الجيشية تػعية السجتسع عمى خصػرة الصالؽ كآثاره السجمخة؛ كذلظ مغ خالؿ كسائل  -28
 في السداجج.

العسل عمى القزاء عمى االمية كالعسل عمى رفع مدتػى التعميع بيغ افخاد السجتسع في محافطة  -28
 الشجف.

رفع  يجؼفي اليػاء كالحج مغ انتذاره ب الخزخاء مغ اجل تقميل التمػث الحاصلزيادة السداحات  -29
 ؽ.كتحديغ الخفالية االجتساعية لإلنداف في العخا

اعتساد استخاتيجيات كششية كاقميسية لكفاءة الصاقة )الشطيفة, الستججدة( باعتساد أنطسة لترشيف  -30
االراضي البمجية عسخانيا, ككضع سياسة صشاعية تػفخ اشارا مؤسديا كتشطيسيا مالئسا لمرشاعات 

 السشخفزة الكخبػف كالقجرات البحثية كالتشسػية.
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قتراد األخزخ, إذ ال يسكغ التحػؿ نحػ بتكار في مجاؿ االكاالبجاع كاال  تذجيع البحث العمسي -31
قتراد أخزخ مدتجاـ دكف بشاء أسذ عمسية تعسل عمى تصػيخه باستسخار, ال سيسا في كقت أصبح ا

 فيو العخاؽ كاحجة مغ الجكؿ السعخضة لسخاشخ التقمبات السشاخية.
ليا مغ نتائج تشعكذ عمى تخفيس االىتساـ  بالبيئة  كاالعتساد عمى سالسل التػريج الخزخاء كما  -32

التكاليف كالحرػؿ عمى حرة سػقية اكبخ في مجاؿ القصاع التجاري السحمييغ مغ اجل دعع 
 االقتراد العخاقي عغ شخيق دعع القصاع التجاري كتصػيخه.

 زيادة اإلدارة العميا مغ اىتساميا حػؿ إدارة التكمفة البيئية، كتصبيق أساليب إدارة الكمفة البيئية. -33
34 -Students must receive academic instruction in entrepreneurship as well as 

training from institutions in order to launch a new company or business. 

35- Developing policies for entrepreneurship education that support student 

entrepreneurship. 

36--Encouraging students to participate in the ongoing entrepreneurial process 

through entrepreneurship courses can advance both global economic and 

social progress. 

 وهللا وفي التهفيق
 
 

 لجنة إعداد البيان الختامي:
 فمدصيغ. -الكمية الجامعية لمعمـػ التصبيكية  –د. كامل أبػ ماضي محاضخ غيخ متفخغ  -
 أ. د. ندىة الربخي: نائب رئيذ األكاديسية. -
 د. حديغ أبػ ليمة: كزارة التخبية كالتعميع فمدصيغ. -
 مرخ. -أكتػبخ  6ميدي جامعة د. ندسة عبج التػاب سالع: مجرس األدب االنج -
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 )ص(ُيشارك فيها النبّ  عوث اليت لْ الغزوات والسرااي والبُ 
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 خلص  :ادل

حيػػث  بقيادهتػػا كاٞنختلػػف فيهػػا,  ؾ الرسػػوؿيتنػػاكؿ البحػػث دراسػػة الغػػزكات كالسػػرااي كالبعػػوث الػػيت دل يشػػار       
دة النبويػػػة يف ٠ناٟنػػػػا األىػػػداؼ أ٨نهػػػا: التعػػػرؼ علػػػى األبعػػػػاد االسػػػرتاتيجية للقيػػػا ٗنلػػػة مػػػػن يسػػػعى البحػػػث لتحقيػػػق

 0براز دكر التعامل النبوم مع غًن اٞنسلمٌن يف اجملاؿ اٜنريبإالعسكرم, ك 

األصػػل يف اإلسػػبلـ ىػػو السػػلم كاٞنوادعػػة, كمػػا شػػرٌع القتػػاؿ إاٌل  صػػل إذل ٗنلػػة نتػػائب مػػن أبرزىػػا, إفٌ كقػػد ا التوٌ       
ـى  كالعرض, لذا ٤ند أٌف النيٌب  كالنفسً  الدينً  ٜنفظً  كمنع  0برد عدكاف اٞنشركٌن كغًنىم بعد أف أخذ ابألسباب قا

التحريػػق, التمثيػل َنثػػث األعػػداء أك تعػػذيب جرحػاىم, كالتحػػذير مػػن االعتػػداء علػػى األعػداء بغػػًن حػػق كالتخريػػب ك 
 .كالنهي عن قتل غًن اٞنقاتلٌن كالنساء كالصبياف كالكهوؿ

 : الغزكات ، السرااي ، البعوث ، النيب، دل يشارؾ ، اٞنختلف فيها . الكخلمات ادلفتاحية
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Abstract: 

The research deals with the study of the invasions, companies and missions that 

the Prophet did not participate in its leadership and its difference. The research 

seeks to achieve the objectives most important: identifying the strategic 

dimensions of the Prophet’s leadership in its military field and highlighting the 

role of the Prophet’s interaction with non-Muslims in the military field. 

      Some results have been reached, the most prominent of which is that the 

origin of Islam is peace and meekness, and fighting is only legislated to preserve 

religion, self and honour. Therefore, we find that the Prophet, after taking the 

reasons, repelled the aggression of the polytheists and others, prohibited 

mutilating the corpses of enemies or torturing their wounded, and warned 

against Unlawful assault on enemies, such as sabotage and arson, and the 

prohibition of killing non-combatants, such as women, children, and elderly 

people. 

Keywords: invasions, brigades, missions, the Prophet, he did not participate, the 

difference in them. 
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 مقدمة : 
قػػد غػػزا بنفسػػو الشػػريفة غػػزكات عديػػدة, كأرسػػل سػػراي كبعػػوث كثػػًنة, كلكنػػو دل يكػػن يف ٗنيػػع  مػػن اٞنعلػػـو ار٫نيػػان أٌف الرسػػوؿ     

 ىدايػةن أك ٣نلكػة, بػل كػاف  دكلػةو  سػعان ٜنػدكدً , أك موٌ , أك راغبػان يف زعامػةو عػان ٞنػاؿو , أك طالبػان لػدنيا, أك جامً ابدائن بقتػاؿو  أك سػراايهي  غزكاتوً 
, ٣نػػا جعػػل ىػػذه الغػػزكات كالنبػػلً  كالشػػرؼً  العٌفػػةً  العػػاٞنٌن لعلػػى أسػػاليبً  , كربطػػان للنػػاس بػػربًٌ للنػػاس, كٓنريػػران للعقػػوؿ, كرفعػػان للظلػػمً 

 أ٧نوذجان للتعامل اإلنساشل الدكرل يف اٜنركب, كٌل ذلك شػٌكل حيٌػزان كبػًنان يف حياتػو, رغػم أٌف ىنػاؾ مػن الغػزكات كالسػرااي كالبعػوث دلٍ 
نتفػاء اٜناجػة, يشارؾ بقيادهتا, ّنعىن أنو خرج للقتاؿ لكنو دل ٪نصل ذلك, إما لعدـ تواجد اٞنشػركٌن كغػًنىم يف ميػداف القتػاؿ, أك إل

فاكتفى ابإلقامة مع إيصاؿ رسالة تؤكد على قوة اٞنسلمٌن, كقد اشتملت تلك السرااي كالبعوث علػى سػرااي يديبيػة, كبعػوث دعويػة, 
, أك سرااي لتحطيم األصناـ, فضبلن عن دراسة الغزكات اليت فيها أصحاب السًن كاٞنؤرخوف, ىذه الغزكات ىي موضػوع كأمنية كقتالية

 . الدراسة اليت ٥ناكؿ تسليط الضوء عليها, كبياف التفاصيل اٝناصة ابٞنواجهة كالنتائب
 يرجع لؤلسباب التالية:وسبب اختيارىا  أعلية الدراسة - 
  0ء من الفراغ اٞنوجود يف بعض جوانب الدراسات اٞنتعلقة ابلسًنة النبويةاالسهاـ يف سد جز  -
  0كأصحابو الكراـ مهنع هللا يضر الرتباط اٞنوضوع ُنياة النيبٌ  -
 0فضبلن عن الرغبة يف البحث كالتخصص يف ٠ناؿ السًنة النبوية -
 أىداف الدراسة : -
  0يشارؾ فيها الرسوؿاالطبلع على الغزكات كالسرااي كالبعوث اليت دل  -
  0التعرؼ على األبعاد االسرتاتيجية للقيادة النبوية يف ٠ناٟنا العسكرم -
 0إبراز دكر التعامل النبوم مع غًن اٞنسلمٌن يف اجملاؿ اٜنريب -
 ها النيب: البحث ضمن عصر الرسالة فقط ك١ناكلة الوقوؼ على الغزكات كالسرااي كالبعوث اليت دل ييشارؾ في حدود الدراسة -

 كاٞنختلف فيها بٌن اٞنؤرخٌن القدماء الذين تناكلوا سًنة النيب األكـر دمحم بن عبدهللا عليو أفضل الصبلة كأا التسليم .
حوؿ السرااي كالغزكات  اتفاؽ اـ بٌن اٞنؤرخٌن القدماء ٣نن تناكلوا سًنة الرسوؿ كجود تكمن يف عدـ:  مشكخلة الدراسة -

بشكل قطعي غًن ٣نكن كقابل للبحث كالتمحيص بشكل  هبا اٛنـزك كىذا ما جعل البت  رؾ فيو النيبكالبعوث اليت دل يشا
 .مفتوح 
 . اعتماد اٛنانب التحليل النقدم من خبلؿ استقصاء النصوص التار٫نية اٞنتعلقة ّنوضوع الدراسة منهج الدراسة : -
 تقسيمها على أربعة مباحث :  خطة الدراسة: اقتضت -

 . الثانية للهجرة تناكؿ فيو غزكات السنةألول: ادلبحث ا
 0تٌضمن غزكات السنوات الثالثة كالرابعة كاٝنامسة للهجرة ادلبحث الثاين:
 0اشتمل على غزكات السنتٌن السادسة كالسابعة للهجرة ادلبحث الثالث:
 0فقد تناكلنا فيو الغزكات اٞنختلف فيها  أما ادلبحث الرابع:

نا ىذا مػا ىػو إالٌ اجتهػاد منٌػا يف ىػذا اجملػاؿ, كمػا توفيقنػا ملي ة أكجزان فيها أىم النتائب اليت ا التوصل إليها, كعى ِنإنوختمنا الدراسة  -
 0إالٌ اب عليو توكلنا كإليو نػينييب
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 وتناولنا فيو الغزوات التالية :  ادلبحث األول :
 غزوات السنة الثانية لخلهجرة : -

 م(623ىـ / 2( صفر سنة ) غزوة َوّداْن ) األبواء أواًل :
 التسمية وادلوقع والتاريخ : -

كىٌداف: بفتح الواك كتشديد اٞنهملػة، قريػة جامعػة مػن أمهػات القػرل مػن عمػل الفػرع كىػي قريبػة مػن األبػواء       
، كبػٌن رابػو ككداف  

ؼ الطػرؽ الػيت تصػل , الرغبػة يف استكشػا كسػبب ىػذه الغػزكة.  (79، ص1،ج1995)الحسػػي، اٞندينة بتسعة كعشرين مػيبلن 
 بنفسػػو، ككانػػت يف النػػيب  الغػػزكة االكذل الػػيت غزاىػػا بػػٌن اٞندينػػة اٞننػػورة كمكػػة اٞنكٌرمػػة, كدل ٪نػػدث هبػػا أم قتػػاؿ, كغػػزكة كٌداف ىػػي:

، ككػػاف أبيضػان، كاسػػتخلف علػػى اٞندينػػة ٘نػػزة بػػن عبػد اٞنطلػػب  عٌمػوي  ، ك٘نػػل لػػواءهمػػن العػاـ الثػػاشل بعػػد اٟنجػرة النبويػػةً صػػفر  شػهر
 ( . 171، ص 2ج ،1955)ابغ ىذاـ ، سعد بن عبادة 

 :التحركات العسكرية يف ىذه الغزوة  -
يعرتض عًنان لقريش كبين ضمرة ، فلم يلػقى كيػدان ، كيف ىػذه الغػزكة كادع ٢نشػي  من أجل أف  يف اٞنهاجرين خاصة خرج النيب      

بػين ضىػٍمرىة، كال يغػزكه، كال أف يكثػركا عليػو ٗنعػان، كال ييعينيػوا عليػو بن عمرك الضمرم ، ككاف سيد بػين ضػمرة يف زمانػو علػى أالٌ يغػزك 
، 1989)الػاقػػجي،ككانػػت غيبتػػوي ٙنػػس عشػػرة ليلػػة  . ( 8، ص 2ج ،1968)ابػػغ سػػعج، عػػدكان، ككتػػب بينػػو كبيػػنهم كتػػاابن 

 ( .4 -1، ص 2، ج1968؛ ابغ سعج ، 171 -170ص 2، ج1955؛ ابغ ىذاـ ،  12-11، ص1ج
  . (297، ص  1ج ،1985)الحىبي،لفريقٌن فقد حجز بينهم ٠ندم بن عمرك اٛنهينكدل ٪ندث بٌن ا

بىعثى يف مقامو ذلك، ٘نزة بن عبد اٞنطلب بػن ىاشػم، إذل سػيف البحػر، مػن انحيػة العػيص  كقد ذكر ابن إسحاؽ أف  النيب     
شاـ بذلك الساحل يف ثبلث مئة راكب من أىل يف ثبلثٌن راكبان من اٞنهاجرين، كليس فيهم من األنصار أحد فلقي أاب جهل بن ى

ككػاف موادعػػان للفػريقٌن ٗنيعػػان، فبنصػرؼ بعػػض القػـو عػػن بعػػض، كدل  -كمػػا ذكػػران   –مكػة . فحجػػز بيػنهم ٠نػػدم بػن عمػػرك اٛنهػين 
 ( . 174ص 2، ج1955ابغ ىذاـ ، )يكن بينهم قتاؿ 

 م( 623ىـ/ 2اثنياً : غزوة العشًنة : مجادى األوىل )
 وقع :التسمية وادل -

خػرج يتعػرض  . فقػد ذكػر اٞنؤرخػوف: أٌف النػيب عندما غزاىا كهبػا ٚنيٌػت غزكتػو  كالعشًنة كانت ١نطة أقاـ هبا النيب 
،  1، ج1955)ابػػػػغ ىذػػػػاـ، علػػػػى اٞندينػػػػة ابػػػو سػػػػلمة بػػػػن عبػػػد االسػػػػد عػػػًن قػػػػريش الػػػيت تػػػػذىب إذل الشػػػػاـ  كاسػػػتخلف 

 . ( 598ص
 التحركات العسكرية يف ىذه الغزوة : -

علػػػى نقػػػب بػػػين دينػػػار، ا علػػػى فيفػػػاء اٝنبػػػار، فنػػػزؿ ٓنػػػت شػػػجرة ببطحػػػاء ابػػػن أزىػػػر يقػػػاؿ ٟنػػػا ذات كقػػػد كػػػاف مسػػػلكو       
ى عنػدىا فػتٌم مسػجده ، فصػنع لػو عنػدىا طعػاـ فصػلٌ ،  ( 97، ص 4، ج 160، ص 3ج ،1955)الدػسيػدي،السػاؽ

 ،1955)الدػسيػدي،لػو مػن مػاء يقػاؿ لػو: اٞنشػًنب  فبكل منو كأكل الناس معو ، فرسػـو أيفيف الربمػة معلػـو ىنػاؾ ، كأستسػقى
، بيسػار  ( 69، ص 4ج ،1955)الدػسيػدي،ا أرٓنل فرتؾ اٝنبلئق .  ( 147ص4كما بعجىا، ج  80، ص1ج

، 4،ج1955)الدػسيػدي، ، ا صػٌب للشػاد، حػب ىػبط ملػل (99، ص4ج،1955)الدػسيػدي، عبػدهللا كسلك شػعبة
 ، ا سػػػػػػػػػػلك فػػػػػػػػػػػرش ملػػػػػػػػػػػل (108، ص4،ج1955)الدػػػػػػػػػػػسيػدي، ، فنػػػػػػػػػػزؿ ّنجتمعػػػػػػػػػػػو ك٠نتمػػػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػػػبوعة (150ص
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ا أعتػدؿ  . (41،ص4،ج1955)الدػسيػدي،الثمػاـ حب لقي الطريق بصػخًنات (127،ص4،ج1955)الدسيػدي،
بػػػػػػػػو الطريػػػػػػػػق حػػػػػػػػب نػػػػػػػػزؿ العشػػػػػػػػًنة مػػػػػػػػن بطػػػػػػػػن ينبػػػػػػػػع فبقػػػػػػػػاـ هبػػػػػػػػا ٗنػػػػػػػػادم األكذل كليػػػػػػػػاؿ  ٗنػػػػػػػػادم ا خػػػػػػػػرة ، ككادع فيهػػػػػػػػا بػػػػػػػػين 

، 1955ابػغ ىذػاـ ، )، كحلفائهم من بين ضػمرة ا رجػع إذل اٞندينػة, كدل يلػقى كيػدان  ( 372ص ،1980)القمقذشجي،مدجل
 . (247-246، ص 3، ج 2003؛ ابغ كثيخ،  177-176، ص 2ج
 
 

 م(623ىـ/2اثلثاً : غزوة بواط : ربيع األول : سنة )
 :  التسمية وادلوقع -

كقد تقٌدـ أٌف بواط ابلضم كآخره طاء ىو  ،زكة بواطكىي غ كانت جباؿ جهينة من األماكن اليت غزاىا رسوؿ هللا       
 . (449، ص 5ج ،1955)الحسػي،جبل من جباؿ جهينة ، بناحية رضوم ، بقرب ينبع

 التحركات العسكرية يف ىذه الغزوة : -
ٚنٌيػت الغػزكة  كاف اٟندؼ منها اسرتاتيجي اقتصادم ُنت، ىو السيطرة على قافلة ْنارية لقريش كانت ٕنر بتلػك اٞننطقػة الػيت      

,  لهجرة ، ك٘نل لواءه سػعد بػن معػاذل من السنة الثانيةخرج إذل بواط يف شهر ربيع األكؿ  ابٚنها, كقد ذكرت اٞنصادر أٌف النيٌب 
كخرج يف مائتٌن من الصحابة يعرتض عًن قريش ، ككاف فيها أمٌية بن خلف ، كمائة رجػل مػن قػريش كألفػاف كٙنسػمائة بعػًن ، فبلػو 

٣نػا يلػي ،  (68، ص 4، ج1955الدػسيػدي ، )ىي جبػاؿ جهينػة مػن انحيػة رضػوم كىػو قريػب مػن ذم خيشيػببواط ، ك 
الػاقجي ، )، فلم يلق كيدان ، فرجع إذل اٞندينػة (32)الفيػمي، د، ت، ص طريق الشاـ ، كبٌن بواط كاٞندينة ٥نو من أربعة برد

 1، ص 2،ج 1968عج ، ؛ ابػغ سػػ 172 -171، ص 2،ج 1955؛ ابػغ ىذػاـ ،  12، ص1، ج1989
 كما بعجىا ( .

 م(623ىـ/ 2رابعاً: غزوة غطفان : سنة )
  : التسمية وادلوقع -

ىػػ( 2ككانػت ىػذه الغػزكة ٝنمػس خلػوف مػن ذم اٜنجػة السػنة ) (24، ص2،ج1968)ابغ سعج،كتسمى غزكة ذم أمر      
 كيظهػػر أٌف الرسػػوؿ .  ( 2، ص 5، ج1976()ابػػغ كثيػػخ،ىػػػ3كقيػػل كانػػت يف ١نػػـر . كقيػػل : بػػل يف ربيػػع األكؿ سػػنة )

علػم أٌف بعػض عشػائر غطفػػاف  ربيػع األكؿ. ككػاف سػبب ىػذه الغػػزكة أٌف الرسػوؿ  شػهر ١نػـر كعػاد يف أكائػػل شػهر خػرج يف أكاخػر
يريػد  ذم اٜنجػة ، ا غػزا ٤نػدان  شػهر ابٞندينػة بقيػة . كقد أقاـ رسػوؿ هللا  (164، ص1989)الػاقجي،اٞندينة  ْنمعت لغزك

)الػاقػجي، ، كدل يلػقى حػرب بعػدىا كلػو ، ا انصػرؼبنجػد صػفرا ن  ، فبقػاـ  كاستعمل على اٞندينة عثماف بن عفاف  غطفاف ،
 ( .5، ص 1ىػ ، ج1397؛ ابغ خياط ،  24، ص 2، ج1968؛ ابغ سعج ،  192، ص 1989

 :العسكرية يف ىذه الغزوة  حتركات النب  -
الدػسيػدي، )مٌن فخرج يف اربعمائة رجل كٙنسٌن كمعهم أفراس فاخذ علػى اٞننقػىاٞنسل قاؿ الواقدم : فندب رسوؿ هللا      

ا خػػػػػػػػػػػرج اذل ذم  . (193ص 1ج ق،1403)البكػػػػػػػػػػػخي،ا سػػػػػػػػػػػلك مضػػػػػػػػػػػيق اٝنبيػػػػػػػػػػػت  . (379، ص 2،ج1955
، فبصاب رجبلن منهم بذم القصة يقػاؿ لػو: جبػار مػن بػين ثعلبػة فقػالوا: أيػن  ( 362، ص 2ج ،1955)الدسيػدي،القصة
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 441، ص3، ج1952)الػخازي،اؿ: أريد يثرب، قالوا : كما لقومك؟ قاؿ: ال، اال انو قد بلغين اف دعثور بن اٜنػارثتريد ؟ ق
؛ ابػػػغ  164، ص 1989الػاقػػػجي ، )فػػػدعاه اذل اإلسػػػبلـ فاسػػػلم يف أانس مػػن قومػػػو نػػػزؿ ، فػػػادخلوا علػػػى رسػػػوؿ هللا  (

   ( . 34، ص 3، ج 1976كثيخ ، 
: اي دمحم اهنم دل يبلقوؾ ؛ اف ٚنعوا ّنسًنؾ ىربوا  فمن ذلك انو قاؿ للنيب  ارث ّنعلومات للنيب كقد ابدل دعثور بن اٜن      

كضػمو اذل بػبلؿ ، فاخػذ بػػو طريقػا اىبطػو علػيهم مػػن   يف رؤكس اٛنبػاؿ ، كاان سػائر معػك كدالػك علػػى عػورهتم ، فخػرج بػو النػػيب 
ذا أمػر كعسػػر معسػػكرىم فبصػػاهبم  يهم يف رؤكس اٛنبػػاؿ فنػػزؿ رسػػوؿ كثيػب كىربػػت منػػو األعػػراب فػوؽ اٛنبػػاؿ ، اال انػػو ينظػػر الػ

كادم ذم أمػػػػر بينػػػػو كبػػػػٌن  ٜناجتػػػػو فبصػػػػاب ذلػػػػك اٞنطػػػػر فبػػػػل ثوبػػػػو كقػػػػد جعػػػػل رسػػػػوؿ هللا  مطػػػػر كثػػػػًن فػػػػذىب رسػػػػوؿ هللا 
 ( .  165 -164ص ،1989)الػاقجي،اصحابو

   م(624ىـ /2بين سخليم شوال )خامساً : غزوة 
دل يتم بعد منصرفو عن بدر إال سبعة أايـ ، ا خرج بنفسو الكر٬نة يريد بين سليم، كاستخلف  أٌف رسوؿ هللا ذكر اٞنؤرخوف:      

على اٞندينة سباع بن عرفطة الغفارم، كقيل: ابن اـ مكتـو ، بلو ماء من مياىهم يقاؿ لو الكدر فبقػاـ عليػو ثػبلث ليػاؿ ا انصػرؼ 
، 1968؛ ابػػغ سػػعج ،  46، ص 3،ج 1955؛ ابػػغ ىذػػاـ ، 319، ص 1978)ابػػغ إسػػحاؽ ، كدل يلػق أحػػدان 

كدل يػػػذكر اٞنؤرخػػػوف أم ٓنػػػرؾ يف ىػػػذه الغػػػزكة ألٌف أغلػػػبهم .  ( 482، ص2ىػػػػ ، ج 1387؛ الصبػػػخي ، 24، ص 2ج
 جعلها ضمن غزكة أيخرل .
 م(624ه /2سنة ) منشوال  /سادساً : غزوة بين قينقاع

 :التسمية وادلوقع والتاريخ  -
ٗنع اليهود يف سوؽ بين قينقاع بعد كقعة بدر فقاؿ: " اي معشر اليهود احذركا مثل ما نزؿ بقريش,  ( قدملسو هيلع هللا ىلص) ركم أٌف النيبٌ    

، 1997)ابغ كثيخ،كأسلموا قبل أف ينزؿ بكم ما نزؿ هبم, فقد عرفتم أشل نيٌب مرسل" فقالوا: ال يغرٌنك أنك لقيت أقوامان أغماران 
الخربة ٟنم ابٜنرب فبصبت منهم فرصة لئن قابلتنا لعلمت أانٌ  (201, ص2، ج1955؛ ابغ ىذاـ ,  385, ص3ج

 :فنزؿ هبم قوؿ اٜنق "٥نن الناس
 . (12 :آؿ عسخاف ) ((اْلِمَهاد َوبِْئسَ ُقل لِّخلَِّذيَن َكَفُروا َستُـْغخَلُبوَن َوحُتَْشُروَن إىل َجَهنََّم  ))

يف سوؽ بين قينقاع فجلست اذل صائو يهودم بسوؽ  ٟنا تريد بيعولب ككاف سبب ذلك أٌف امرأة من العرب قدمت ُن      
فجعل اليهود يراكدكهنا على كشف كجهها، فببت، فعمد الصائو اذل طرؼ ثوهبا فعقده إذل ظهرىا، كىي ال تشعر بو ، فلما قامت 

ا ، فضحكوا هبا فصاحت اٞنرأة فوثب رجل من اٞنسلمٌن على الصائو فقتلو، ف حملت اليهود على اٞنسلم فقتلوه ، انكشفت سوأهتي
يسلميوف ، فوقع الشر بينهم كبٌن بين قينقاع 

، 1955ابغ ىذاـ ، )كاستنجد أىل اٞنسلم ابٞنسلمٌن على اليهود، فغضب اٞن
، 2ىػ ،ج1387؛ الصبخي ،177، ص1989؛الػاقجي ،19،ص 2،ج1968؛ابغ سعج،  50، ص 3ج

 ( .479ص
 غزوة العسكرية يف ىذه ال حتركات النب   -

، 1989الػاقجي ، )اذل بين قينقاع كحاصرىم يف حصوهنم كقذؼ هللا يف قلوهبم الرعب كنزلوا على حكمو  سار النيب     
 ( . 179، ص 1ج
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ًدينىًة أىابى ليبىابىػةى ًإلىٍيًهٍم كىًلوىاؤيهي بًيىًد ٘نىٍزىةى ٍبًن عىٍبًد اٞنطلب، ككاف أبيض، كدل تكن الراايت كيومئذ، كىاٍستىٍخلىفى  كقد سىارى         عىلىى اٍلمى
ةً  ٍنًذًر، كىحىاصىرىىيٍم ٙنىٍسى عىٍشرىةى لىيػٍلىةن ًإذلى ًىبلًؿ ًذم اٍلقىٍعدى ٍبنى عىٍبًد اٍلمي
 ( . 344، ص 1ج، 1993سيج الشاس، )ابن  

 م(623ىـ/ 2سابعاً : غزوة بدر األوىل سنة )
 : التسمية وادلوقع -

)ابػغ ، كتسمى ايضان غزكة بػدر األكذل (9، ص 2، ج 1968)ابغ سعج ،  الفهرمكتسمى غزكة طلب كرز بن جابر       
 -( 287، ص 1، ج1988)الػػػبالذري،بفػػػتح السػػػٌن كالفػػػاء -، كتسػػػمى غػػػزكة سػػػفواف( 98عبػػػج البػػػخ، د، ت، ص

)ابػػغ ىذػػاـ، كقيػػل يف ٗنػػاد ا خػػرة .  ( 9، ص2، ج 1968)ابػػغ سػػعج، ىػػػ( يف شػػهر ربيػػع األكؿ2ككانػػت علػػى رأس )
كسػػػػػبب ىػػػػػذه الغػػػػػزكة اف كػػػػػرز بػػػػػن جػػػػػابر  .(  3، ص 1ق ، ج1397؛ ابػػػػػغ خيػػػػػاط ،  251، ص 2، ج 1955
قد أغار على سػرح اٞندينػة ، كهنػب بعػض االبػل كاٞنواشػي، فخػرج رسػوؿ هللا  (932، ص 1، ج1994)ابغ االثيخ، الفهرم
  يدركو ، كرجع يف طلبو ، حب بلو كاداي يقاؿ لو سفواف من انحية بدر ، كفاتو كرز بن جابر، فلم ابػغ ىذػاـ، إذل اٞندينة(

 ( .601، ص 1، ج 1955
ػكقد اٍستػىٍعمىلى النيب       ػرى شى رى اٍبني سىٍعدو أىنػ هىا يف رىبًيعو األىك ًؿ عىلىى رىٍأًس ثىبلثىػةى عىشى ارًثىةى، كىذىكى ًدينىًة زىٍيدى ٍبنى حى ٍهرنا ًمػنى اٟنًٍٍجػرىًة، عىلىى اٍلمى

ا عىًليُّ ٍبني أىيب طىاًلبو كى٘نىىلى اللًٌوىاءى فً   ( .263، ص 1، ج1993)ابغ سيج الشاس،  يهى
 العسكرية يف ىذه الغزوة : حتركات النب  -

كمعػػو دكريػة قتاليػػة مؤلفػػة ٣نػا يقػػرب مػػن مئػيت راكػػب كراجػػل، امػا قػػوات اٞنشػػركٌن فكانػت خفيفػػة يف ىػػذه الغػػزكة  ٓنػرؾ النػػيب     
 دينة كاستاقت بعض ابل كسريعة اغارت على مراعي ضواحي اٞن

  ( .601، ص 1، ج 1955)ابغ ىذاـ، كأغناـ اٞنسلمٌن
 كىو مطاردة قوات اٞنشركٌن كٔنليص الغنم كاالبل اٞننتهبة . اليت قادىا النيب  –كاٟندؼ كاضح من ىذه الغزكة     
شػركٌن فعػادت ادراجهػا بػدكف قتػاؿ ، ككاف نتيجة ىذه الغزكة اف قوات اٞنسػلمٌن كصػلت اذل كادم سػفواف فلػم تػدرؾ قػوات اٞن     

  ( .601، ص 1، ج 1955)ابغ ىذاـ، بقية ٗنادل االخرة كرجبا كشعباف فبقاـ هبا النيب 
 م( 624ىـ /2اثمناً : غزوة السويق : ذي احلجة : سنة )

 : ادلوقع والتاريخ  -
كقػد  ااب لبابػة  لنػيب كاسػتخلف ا ( 396، ص 2، ج 1955)الدػسيػدي ، ىػ( شهر ذم اٜنجة2ككانت سنة )     

عنػػدما حػػاكؿ كفػػار قػػريش قبػػل يػػـو احػػد اف يصػػنعوا شػػيئان ، كلكػػنهم كػػانوا يػػردكف علػػى أعقػػاهبم . فقػػد ذكػػر اٞنؤرخػػوف اف أاب سػػفياف 
، فحػرؽ أسػػواران مػن النخػل، كقتػػل مػػن قػريش حػب اتػػى العػريضٍ  فخػػرج يف مئػيت راكػبو  أف يغػزك رسػوؿ هللا  أرادى انصػرؼ مػن بػػدر 

 1955؛ ابػغ ىذػاـ ، 182، ص 1989)الػاقػجي ، األنصار كحليفا لو كجػد٨نا يف حػرث ٟنمػا، ا كػر راجعػان  رجبلن من
. فخػػػػرج  (483، ص 2، ج ىػػػػ1387؛ الصبػػػػخي ،  20، ص 2، ج 1968؛ ابػػػغ سػػػعج ،  47، ص 3، ج

الغػػزكة بغػػزكة  أمػػا عػػن سػػبب تسػػمية.  ( 326، ص 4، ج 1955)الحسػػػي ، رً الكػػدٍ  قرقػػرةي  يف طلبػػو حػػب بلػػوى  الرسػػوؿ 
 السويق فسيبيت بيانو .
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 العسكرية يف ىذه الغزوة  حتركات النب   -
قرقػرة الكػدر. كفاتػو أبػو  بقوة مطاردة خفيفة ككاف اٟندؼ منها القضػاء علػى قػوة أيب سػفياف كبلػو رسػوؿ هللا  خرج النيٌب     

لك فبخػػذه اٞنسػػلموف. فسػػميت غػػزكة السػػويق ٟنػػذا السػػبب سػػفياف كاٞنشػػركوف كقػػد طرحػػوا سػػويقان ككثػػًنان مػػن أزكاجهػػم، يتخففػػوف بػػذ
 ( .148)ابغ عبج البخ، د، ت ، ص

 : وُكّرس لخلحديث عن الغزوات التالية : ادلبحث الثاين
 غزوات السنوات الثالثة والرابعة واخلامسة لخلهجرة : -

 م(624ىـ /3غزوة الفرع /مجادى األوىل : سنة ) –ايضاً  –اواًل : غزوة حبران وتسمى 
 التسمية وادلوقع والتاريخ : -

راف، ابػػن أـ مكتػػـو ، فبلػػو ُنىػػ سػػتخلف علػػى اٞندينػػةً أقريشػػان ، ك  األكؿ، ا غػػزل يريػػدي  ربيػػعً  شػػهر ابٞندينػػة أقػػاـ رسػػوؿ هللا 
لػاقػجي )اإذل اٞندينػة  بعػدىا ىػػ( ا انصػرؼى 3ربيع ا خػر كٗنػاد األكذل مػن سػنة ) شهر . فبقاـ ىنالكابٜنجاز، كدل يلق حرابن  معدانن 

؛  24، ص 2، ج1968؛ ابػػػػػػػغ سػػػػػػػػعج ،  50، ص 3، ج 1955؛ ابػػػػػػػغ ىذػػػػػػػػاـ ،  195، ص 1989، 
 .( 487، ص 2ق ، ج1387الصبخي ، 

 العسكرية يف ىذه الغزوة : حتركات النب  -
 ككاف اٟنػدؼ مػن ىػذه الغػزكة القضػاء علػى بػين سػليم قبػل خرج اٞنسلموف بثبلٖنائة مقاتل بٌن راكب كراجل بقيادة النيب 

 ( .97ق، ص1422)خصاب ، ا٤ناز استحضاراهتم لقتاؿ اٞنسلمٌن
  ادلباغتة 

أٌف ٗنعا كبًنا من بين سليم يتهيؤكف لقتالػو اغػذل النػيب  إٌف من أىم اٜنوادث اليت حدثت يف ىذه الغزكة أنو ٞنا بلو النيب 
 يهم رجػل مػػن بػين سػليم، فسػػالو النػيب كاٞنسػلموف السػًن ليبػػاغتوا بػين سػليم يف دايرىػػم حػب اذا كصػػلوا ُنػراف بليلػة، لقػػ  ،عػػنهم

لصػحابو اذل اٞندينػة بعػد أف بقػي يف داير القػـو مػا  فاخربه اهنم تفرقوا كعادكا أدراجهم حٌن ٚنعوا ِنركجو اليهم . كعػاد الرسػوؿ 
،  1968؛ ابػػغ سػػعج ،  50، ص 3، ج 1955؛ ابػػغ ىذػػاـ ،  195، ص 1989)الػاقػػجي ، يقػػرب شػػهرين

   .( 487، ص 2ق ، ج1387صبخي ، ؛ ال 24، ص 2ج
 م(625ىـ /3اثنياً : غزوة محراء األسد / شوال : سنة )

 التسمية وادلوقع والتاريخ :  -
؛ ابغ  50، ص 3، ج 1955؛ ابغ ىذاـ ،  177، ص 1989)الػاقجي ، ككانت كقعة آخر يـو السبت

ىػػػػ( 3مػػػن السػػػنة )للنصػػػف مػػػن شػػػواؿ  (489، ص 2ق ، ج1387؛ الصبػػػخي ،  19، ص 2، ج 1968سػػػعج ، 
)الػاقػػجي ، ابٝنػركج يف أثػػر العػػدك كعهػػد أف ال ٫نػرج معػػو إالٌ مػػن حضػػر اٞنعركػػة رسػػوؿ هللا  األحػػد أمػػرى  يػوـً  مػػن الغػػدٍ  ا كػػافى فلٌمػ

؛  34، ص 2، ج 1968؛ ابػػػػػػػغ سػػػػػػػعج ،  107، ص 3، ج 1955؛ ابػػػػػػػغ ىذػػػػػػػاـ ،  325، ص 1989
عبػد  لػو يف اٝنػركج معػو ، ففعػل ككػاف أبػوهي  يسػمحهللا أف  فاستبذنو جابر بػن عبػد . (534، ص 2ق ، ج1387الصبخي ، 

  ( .107، ص 3، ج 1955)ابغ ىذاـ ،  يـو أحد يف اٞنعركة هللا بن عمرك بن حراـ ٣نن استشهدى 
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 العسكرية يف ىذه الغزوة  حتركات النب  -
 كابتى  األنصػارً  مػن كجػوهً  أانسه  تلػك الليلػة علػى اببػوً  يف أحػد مسػاء يػـو السػبت ابتى  معركػة مػن ٞنا انصػرؼ رسػوؿ هللا 

 أيمػػركم بطلػػبً  بػػبلالن أف ينػػادم أٌف رسػػوؿ هللا  حػػد أمػػرى الصػػبح يػػـو األ ى رسػػوؿ هللا اٞنسػػلموف يػػداككف جراحػػاهتم ، فلمػػا صػػلٌ 
كقد استثين مػن ذلػك جػابر  . (49-48، ص 2، ج1968ابغ سعج ، )القتاؿ ابألمس هدى ن شً عنا إالٌ مى مى  دكٌكم كال ٫نرجي عى 

إٌف أيب خلفين يـو أحد على أخوات رل دل أشهد اٜنرب فبذف رل أف أسًن معك ، فبذف لو  قاؿ لرسوؿ هللا  عبد هللا فانو بن 
ككػػاف اٟنػػدؼ مػػن  . (49-48، ص 2، ج 1968)ابػػغ سػػعج ،  فلػػم ٫نػػرج معػػو أحػػد دل يشػػهد القتػػاؿ غػػًنه رسػػوؿ هللا 

على التصٌدم ٞنواجهة خصومهم كأعدائهم, ككذلك إزالػة اليػبس مػن  -ركؼ كىم يف أحلك الظ -ىذه الغزكة اظهار قدرة اٞنسلمٌن 
 0قلوب اٞنسلمٌن كإعادة ىيبتهم اليت خدشت يف غزكة أحد, ككضعهم على طريق التفاؤؿ كالعزٌة كاالنتصارات

إذل علػي  فدفعػوي  لٍ بلوائو كىو معقود دل ٪نػ عا رسوؿ هللا يف ٘نراء األسد فقد دى  اما ابلنسبة للتحركات العسكرية للنيب 
 كشػػفتوي  قػػد شػػظيتٍ  . كخػػرج كىػػو ٠نػػركح يف كجهػػو كمشػػجوج يف جبهتػػو كرابعيتػػوً  بػػن ايب طالػػب، كيقػػاؿ: إذل أيب بكػػر الصػػديق 

فلى قػد كلمػت يف ابطنهػا، كىػو متػوىن منكبػػو اال٬نػن مػن ضػربة ابػن قميئػة كركبتػػاه ٠نحوشػتاف كحشػد أىػل العػوارل كنزلػوا حيػػث السيػ
فرسػػػػو كخػػػرج النػػػػاس معػػػػو فبعػػػػث ثبلثػػػػة نفػػػػر يف آيفر القػػػـو فلحػػػػق اثنػػػػاف مػػػػنهم القػػػػـو ُنمػػػػراء  رسػػػػوؿ هللا أاىػػػم الصػػػػري  ككػػػػب 

 ( .   49، ص 2، ج 1968؛ ابغ سعج ،  337، ص1989)الػاقجي ، األسد
     ادلواقــد 

كنػًناهنم يف كػل كجػو، ككاف اٞنسلموف يوقدكف تلك الليارل ٙنسػمائة انر حػب تػرل مػن اٞنكػاف البعيػد كذىػب صػوت معسػكرىم      
إذل اٞندينػػة فػػدخلها يػػـو اٛنمعػػة كقػػد غػػاب ٙنػػس ليػػاؿ ، ككػػاف  فكبػػت هللا تبػػارؾ كتعػػاذل بػػذلك عػػدكىم . فانصػػرؼ رسػػوؿ هللا 

 ( . 48، ص 4ق ، ج1418)ابغ كثيخ،  استخلف على اٞندينة عبد هللا بن اـ مكتـو
 ونستنتج منها ما يخلي:   
  0در على استجماع قوتو مرٌة أخرل ابلرغم من اٟنز٬نة اليت ٜنقت بو يف غزكة أحدقا إليصاؿ رسالة لٌف الرسوؿ  -
 0رفع الركح اٞنعنوية للمسلمٌن بعد االنكسار النفسي الذم أصاهبم -
كسرعة اسػتجابتهم ألمػر القيػادة النبويػة يف اٝنػركج للجهػاد يفنيػة رغػم مػا هبػم مػن  أظهرت ىذه الغزكة فضل أصحاب الرسوؿ  -

  0آالـ كتعبجراح ك 
, كنفضػػوا كرسػػولوً  هللاً  علػػى أعػػدائهم مػػب اسػػتجابوا لػػدعوةً  أٌف ٟنػػم الكػػرٌة كالنصػػري  –الصػػحابة مهنع هللا يضر كمػػن بعػػدىم  -كػػذلك عٌلمػػت  -

أعػػزٌة  , كأهٌنػػم أقػػوايءهللا كحكمتػوً  اقتضػػتها إرادةي  ك١ننػػةه  إ٧نػػا ىػو ابػػتبلءه  – يف أحػػدٍ  –عػنهم الضػػعف كالفشػػل, كأفٌ مػػا أصػاهبم ابألمػػس 
   0الكرصل دمحم بطاعتهم , كاستجابتهم ألكامر رسولو
 م(626ىـ /4اثلثاً : غزوة بدر اآلخرة : شعبان سنة )

  : التسمية وادلوقع والتاريخ -
، 1387)الصبػػخي ، بػػدر اٞنوعػػدبػػػػػػػػػػ:  كتسػػمى أيضػػان  (،177)ابػػغ عبػػج البػػخ، د، ت، صبػػدر الثالثػػة  بػػػػػػػػ : كتسػػمى      
 ( .87، ص 4ق ، ج1418؛ ابغ كثيخ ،  88،  2ج

كقػػد  –كقػػد اختلػػف اٞنؤرخػػوف يف ٓنديػػد السػػنة الػػيت كقعػػت فيهػػا ىػػذه الغػػزكة فقػػاؿ بعضػػهم: إهنػػا كقعػػت بعػػد غػػزكة ذات الرقػػاع      
ت يف يف حػٌن يػذكركف اف غػزكة بػدر الثالثػة كقعػ –ىػ( على الػراجح كالصػحيح 5تقٌدـ القوؿ أٌف غزكة ذات الرقاع كقعت يف السنة )

( كجػػـد بعزػػيع فقػػاؿ: فػػي شػػعباف مػػغ الدػػشة الخابعػػة لميجػػخة )ابػػغ 286، ص1989)الػاقػػجي ،  ىػػػ(4السػػنة )
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) ككػاف أبػو سػفياف يػـو أحػد اندل رسػوؿ ) (177؛ ابغ عبػج البػخ ، د، ت ، ص 220، ص 3، ج 1955ىذاـ، 
منصػرفو مػن ذات الرقػاع  . كأقػاـ رسػوؿ هللا بعػض أصػحابو أف ٩نيبػو بػنعم  : موعدان معكػم بػدر يف العػاـ اٞنقبػل. فػبمرهللا 

كقيػل : عبػد هللا بػن ركاحػة . ا هنػض حػب أتػى بػدران ((  ،ابٞندينة ... كاستعمل على اٞندينة عبد هللا بػن عبػد هللا ابػن أييب بػن سػلوؿ 
 ( .603، ص 6، ج 2000؛ الدييمي،  177)ابغ عبج البخ، د ، ت، ص

 غزوة العسكرية يف ىذه ال حتركات النب  -
كسر   كاف  اٟندؼك  ،اٞنشركوف الفي رجل من قريش بقيادة ايب سفياف  عدد ككاف ،كمعو ألف راكب كراجل خرج النيب      

 ( .138ق ، ص1422)خصاب، معنوايت قريش كالتغلب عليها إلظهار قوة اٞنسلمٌن للمشركٌن كاليهود
ٞنشػػركٌن الػػذين خػػرج هبػػم ابػػو سػػفياف مػػن مكػػة تػػرددكا بػػٌن االقػػداـ كقػػد كصػػل اٞنسػػلموف بػػدران كانتظػػركا قريشػػان ىنػػاؾ ، كلكػػن ا     

كاالحجاـ ، فآثركا السبلمة كعادكا أدراجهم إذل مكة بعد أف قطعوا مسًنة مػرحلتٌن منهػا . كعػاد اٞنسػلموف إذل اٞندينػة بعػد أف طػاؿ 
ر سيء ٞنعركة أحد داخل اٞندينػة كخارجهػا علػى انتظارىم للمشركٌن ٖنانية أايـ ببدر كقد ١نت غزكة بدر ا خرة أك بدر اٞنوعد كل أث

 ( .138ق ، ص1422)خصاب، حد سواء
 م(626ىـ/5رابعاً : غزوة ذات الرقاع  زلرم : سنة )

 :التسمية وادلوقع والتاريخ  -
ىػذه  ككػاف سػبب ,ىػػ كىػو قػوؿ ضػعيف4، كقيل كانت يف اـر من السػنة  ٚنٌيت ىذه الغزكة ذات الرقاع ألٌف أقدامهم نقبت      

؛ الصبػخي ،  213، ص 3، ج 1955ابػغ ىذػاـ ، )من ْنٌمع بين ١نارب كبػين ثعلبػة ٜنربػو الغزكة ما ٚنعو رسوؿ هللا 
بعػد إجػبلء بػين النضػًن  . كقػد أقػاـ رسػوؿ هللا  (176؛ ابغ عبػج البػخ ، د ، ت ، ص 555، ص 2ق ،ج1387

بن غطفاف ، كاسػتعمل علػى اٞندينػة أاب ذر الغفػارم كقيػل: اسػتعمل يومئػذ  بين ١نارب كبين ثعلبة بن سعد ابٞندينة . ا غزا ٤ندان يريدي 
 ( . 46، ص 2، ج 1955ابغ ىذاـ ، )كاألكؿ أرجح  عليها عثماف بن عفاف 

 العسكرية يف ىذه الغزوة حتركات النب  -
،  3، ج1955،)ابػػغ ىذػػاـيػػومٌن مػػن اٞندينػػة  بعػػد حػػب نػػزؿ ٦نػػبلن مػػن منػػازؿ بػػين ثعلبػػة بنجػػد علػػى كهنػػض النػػيٌب 

،  3، ج1955)ابػػػػغ ىذػػػػاـ ،بيػػػػنهم قتػػػػاؿ يقػػػػعدل  بنخػػػػل ٗنعػػػػاف مػػػػن غطفػػػػاف، فتوقفػػػػوا، إالٌ أنػػػػوي  كمػػػػا لقػػػػي   (213ص
 ( .83، ص 4ق ، ج1418؛ ابغ كثيخ ،  213ص
نػة ، كمػا  يف أربعمائة راكب كراجل كقادىم للقضاء على بين ثعلبة كبين ١نارب اٞنتحشدين للقيػاـ بغػزك اٞندي كقد خرج النيٌب      

 ( .  137ق، ص1422)خصاب،أخذ أثر شهداء اٞنسلمٌن يف بئر معونة  – أيضان  –كاف اٟندؼ من ىذه الغزكة 
 
     ادلباغتة 

فعلػى الػرغم مػن ضػخامة عػدد ىػؤالء األعػراب اٞنتحشػدكف ،  اٞنباغتة من أىم التحركات العسكرية اليت قاـ هبا النيٌب تيعد         
 أربكتهم ، كتفٌرقوا اركٌن كراءىم نساءىم كأمواٟنم . ؿ إالٌ أٌف مباغتة الرسو 

   احلراسة 
اٜنػػرس كاٜنػػراس ٗنػػع حػػارس كىػػو حفػػظ اٞنكػػاف كاٜنػػرز كاٜنػػرس يتقػػارابف معػػىن تقارهبمػػا لفظػػا لكػػن اٜنػػرز يسػػتعمل يف النػػاٌض      

سػلموف بعػد عػودهتم مػن الغػزك ، كقد قػاـ اٞن (127، ص2009)االصفياني،كاألمتعة أكثر كاٜنرس يستعمل يف األمكنة أكثر
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ُنمل ما استطاعوا من غنائم كعػادكا أدراجهػم إذل اٞندينػة كالظػاىر مػن سػياؽ الػركاايت أهنػم كػانوا يف طريػق عػودهتم حػذرين مػن قيػاـ 
 د الرسػػوؿ اٞنشػػركٌن هبجػػـو مقابػػل علػػيهم ، فتنػػاكبوا ابٜنراسػػة لػػيبلن كبقػػوا حػػذرين هنػػاران إالٌ أٌف اٞنشػػركٌن دل يقومػػوا بعمػػل مػػا، كعػػا

 ( .83، ص 4ق، ج1418)ابغ كثيخ،بصحابتو إذل اٞندينة بعد غياب ٙنسة عشر يومان 
 ومن أىم الدروس ادلستنبطة منها ما يخلي :     
ترفػع رأسػها بعػد ذلػك, بػل اسػتكانت كاستسػلمت,  ْنػرتئ القبائػل مػن غطفػاف أف قذؼ الرعب يف قلوب األعػراب القسػاة, فلػم -

 0مٌكة كغزكة حنٌنحب شارؾ بعضها يف فتح 
 كعصمتو من أيدم أعدائو, مصداقان لقولو تعاذل:  بياف العناية الرابنية اليت أحاطت ابلنيٌب  -
   ِيـَْعِصُمَك ِمَن النَّاس ُ  . ( 67: السائجة ( َواَّللَّ
 0كقوة يقينو بربٌو, كعفوه عٌمن ظلمو كما ظهرت شجاعة النيٌب   -

 م( 626ىـ /5ع االول : سنة )خامساً : غزوة دومة اجلندل / ربي
 :التسمية وادلوقع والتاريخ  -

ربيػػع االكؿ مػػن شػػهر  ، كىػػي يف  ق(4)ذك اٜنجػػة مػػن السػػنة  انتهػػى شػػهرإذل اٞندينػػة فبقػػاـ هبػػا إذل أف  انصػػرؼ رسػػوؿ هللا      
ابػػغ )دينػػة سػػباع بػػن عرفطػػة كاسػػتعمل علػػى اٞن ،السػػنة اٝنامسػػة مػػن احتبللػػو اٞندينػػة  مطلػػعدكمػػة اٛننػػدؿ  ، ا غػػزا  ق(5)السػػنة 

 كسػػػبب ىػػذه الغػػػزكة أٌف الرسػػػوؿ .  (44، ص 2، ج 1968؛ ابػػػغ سػػػعج ،  224، ص 3، ج 1955ىذػػاـ ، 
 .( 44، ص 2، ج 1968)ابغ سعج ،  بلغو أٌف هبا ٗنعان كثًنان يظلموف من مٌر هبم كإهنم يريدكف غزك اٞندينة

 العسكرية يف ىذه الغزوة  حتركات النب  -
)ابغ كىو يقود ألف راكب كراجل أما اٞنشركوف فقد كانوا من القبائل البدكية اليت تقطن منطقة دكمة اٛنندؿ خرج النيب 

   .( 44، ص 2، ج 1968سعج ، 
قطػع الطريػق كهنػب القوافػل كالقضػاء ب قيامهػا منع القبائػل القاطنػة يف منطقػة دكمػة اٛننػدؿ مػنىو ككاف اٟندؼ من ىذه الغزكة      

 قبل أف يستفحل شبنو لؤلسباب ا تية : (139ق، ص1422)خصاب،ن مهاٗنة اٞندينةعلى ٓنٌشدىا م
إٌف السكوت على ىذا التجٌمع كما شاكلو يؤدم ببل شك إذل تطوره كاستفحالو, ا يؤدم بعد ذلػك إذل إضػعاؼ قػوة  -1

  0اٞنسلمٌن كاسقاط ىيبتهم, كىو األمر الذم ٩ناىدكف من أجل اسرتداده
لتجمػع يف الطريػق إذل الشػػاـ قػد يػؤثٌر علػػى الوضػع االقتصػادم للمسػػلمٌن, كيعػٌرض قػوافلهم أك قوافػػل كجػود مثػل ىػػذا ا -2

  0القبائل اليت ٓنتمي هبم للسلب كالنهب, ٣نا يضعف االقتصاد, كيؤدم إذل حالة من التذٌمر كاالضطراب
 برمتهػػااٞنسػػلمٌن علػػى ىػػذه اٞننطقػػة  كقػػوة ىنػػاؾ أمػػر أىػػم مػػن األمػػرين السػػابقٌن, كىػػو فػػرض نفػػوذفضػػبلن عٌمػػا ذيكػػر  ك -3

  ( .169، ص1995)الػكيل،


 لَكمٌن ا 

ػػنى( اختفػػى كاببيػػوي دىخػػلى كمنػػوي )الكمػػٌن( يف اٜنػػرب     حيلػػة كىػػو اف يسػػتخفوا يف مكمػػن  . (586، ص1999)الػػخازي،)كىمى
كيف  . ادة كسػغ(( )مػ352الفيػػمي ، د ، ت ، ص)حيث ال يفطن هبم ا ينهضوف على العدك على غفلة كاٛنمػع اٞنكػامن

للػػف مػػن اٞنسػػلمٌن ، يكمػػن هبػػم هنػػاران كيسػػًن لػػيبلن ، حػػب يباغػػت قبائػػل دكمػػة اٛننػػدؿ يف كقػػت ال  ىػػذه الغػػزكة خػػرج الرسػػوؿ 
 . (224، ص 3، ج 1955ابغ ىذاـ ، )يتوقعونو
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 دورايت االستطالع : 
اٞنسلموف أحػدان ، أرسػل اٞنسػلموف  ٩ندٍ  ، كدلٍ  ؿٍ اٛنند دكمةي  من لقاء اٞنسلمٌن كما فٌر أىلي  بعد اف فرت كتائب الشرؾ خوفان  

يتحقػق ٟنػم مػا  مطػاردهتم كدلٍ مػن  اٞنسلموف يتمكناٞنعلومات عنهم، حب  كاستحصاؿدكرايت قتاؿ كاستطبلع للتماس مع اٞنشركٌن 
.   (140-139ق، ص1422)خصػػػاب،بعػػػد أف أقػػػاموا يف دكمػػػة اٛننػػػدؿ بضػػػعة أايـ أرادكا . ا عػػػاد اٞنسػػػلموف إذل اٞندينػػػةً 

 ما يخلي: ىذه الغزوة ونستنتج من
  0على مراكز القول فيها كالوقوؼاستطبلعية ٞنسح اٛنزيرة العربية ,  حربه  إالٌ  ىي ما إٌف ىذه الغزكة -
  0ذلك ىي حرب اعبلمية ييت على أعقاب غزكة بدر كتستثمر انتصاراهتاك -
  0لصٌد أم ىجـو ١نتمل ْناه اٞندينة أيضان  كىي حرب عسكرية -
  )الغزػػػباف، د،أنبػػاء غػػزكة أحػػد كركرد حػػرب سياسػػية إلجهػػػاض ٓنركػػات القبائػػل اٞنعاديػػة اتملػػة بعػػػد فضػػبلن عػػن كوهنػػا -
 ( . 272، ص3ت،ج
 

 :وُخصَ  لخلحديث عن الغزوات التالية : ادلبحث الثالث
 غزوات السنتٌن السادسة والسابعة لخلهجرة -

 م(625ىـ /6اواًل : غزوة بين حليان : مجاد األوىل : سنة )
 :التسمية وادلوقع والتاريخ  -

يف  ا خػر ، كخػرج  كربيػع األكؿ كربيعػان  كصػفران  ك١نػـرذم اٜنجػة  شهر ابٞندينة بقية بعد فتح بين قريظة أقاـ رسوؿ هللا       
)ابػغ بيػع األكؿىػػ( كقيػل: لغػرُّة ىػبلؿ شػهر ر 6ٗنادم األكذل يف الشهر السػادس مػن فػتح بػين قريظػة كىػو الشػهر الثالػث مػن السػنة)

مػن فػتح بػين قريظػة كىػو الشػهر الثالػث مػن السػنة السادسػة مػن اٟنجػرة قاصػدان بػين ٜنيػاف  . (56، ص 2، ج 1968سعج ، 
 . (197)ابغ عبج البخ، د، ت،صمطالبا لثبر عاصم بن يفبت كخبيب بن عدم كأصحاهبما اٞنقتولٌن ابلرجيع

 العسكرية يف ىذه الغزوة حتركات النب  -
ين ٜنياف الذين غدركا بدعاة اٞنسلمٌن عند ماء الرجيع قبػل عػامٌن خػبل، كىػم سػتة بعقاب بال إنزاؿ ىو الغزكة ن ىذهم دؼاٟن 

ابػغ كثيػخ، )من كبار الصحابة اغتالت أربعة منهم كابعت االثنػٌن البػاقيٌن إذل قػريش، فضػربت قػريش عنػق أحػد٨نا كصػلبت الثػاشل
 ( . 65، ص 4ق، ج1418

 احلركة :تضخليل العدو، وسرعة  -
أنو يريد أٍف يسلك طريقان غًن طريق بين ٜنياف كذلك حب ال تعرؼ كجهتو. فقد ذكػرت اٞنصػادر أٌف النػيٌب  لقد أظهر النيٌب       
 سلك طريق الشاـ مػن اٞندينػة علػى جبػل يقػاؿ لػو غػراب، ا أخػذ ذات الشػماؿ ا سػلك اجػة مػن طريػق مكػة فاغػذ السػًن- 

م غرانبٌن أمب ، كعسفاف كىي منازؿ بين ٜنياف ، فوجدكىم قد حدركا كٕننعوا يف رؤكس اٛنباؿ فلما نزٟنا حب أتى كاد –أم أسرع 
،  1955)ابغ ىذػاـ ، فارسٌن من أصحابو حب بلغا كراع الغميم يف مئيت راكب حب نزؿ عسفاف . كبعث  رسوؿ هللا 

 ( .103، ص 1؛ ابغ عبج البخ ، د، ت ، ج 280، ص 2ج
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 عخلى معنوايت العدو : التأثًن -
 سػار علػى رأس مػائيت راكػب ابْنػاه مكػة حػب كصػلا القسػم األكػرب مػن قواتػو يف غػراف بػرتؾ    الكرصل دمحم الرسوؿقاـ  

شػدة  رغػملقائػو ا عػاد اٞنسػلموف إذل اٞندينػة للتبثًن على معنوايت قريش ، فلػم ٔنػرج قػريش ا من اجل مشاؿ مكة الواقعة عسفاف اذل
. كتػرتؾ لنػا (170ق، ص1422)خصػاب، خشػيةاٞنسػلمٌن أشػٌد  ٫نشػوفى أف أثٌركا على معنوايت القبائػل كجعلػوىم  اٜنر ، بعد

 : ىذه الغزكة دركسان عظيمة يف ٠ناالت شب منها
  0ضركرة سرٌية أعماؿ التجهيزات العسكرية -
  0ٌلوا مدبرينمثبلن رائعان يف الرأفة كذلك من خبلؿ عدـ مبلحقة األعداء إذا ك  ضرب لنا الرسوؿ  -
ألصحابو الذين قتلوا غػدرا  رغم  فرار بين ٜنياف، كعدـ حدكث قتاؿ معهم, إال أف ىذه الغزكة أظهرت حب ككفاء النيب  -

يػػذكرىم، كيػػدعو ٟنػػم، ك٪نػػاكؿ معاقبػػة  علػػى يػػدىم ، إذ كانػػت ىػػذه الغػػزكة بعػػد سػػنتٌن مػػن استشػػهادىم، كمػػا زاؿ النػػيب 
  0اٞنشركٌن الذين قتلوىم

كعلػى  ،، كإظهار القوة لو إف كاف يف ذلػك مصػلح كٔنويفوً  التمويو على العدك، كإرىابوً  عظيمة كىي على حكمةو  تٍ كما دلٌ  -
 . ابٞنسلمٌن من اٞنشركٌن، حينما يكوف ذلك متاحان  كغدرى  مشركعية اٞنعاقبة ابٞنثل، بقتاؿ كقتل من خافى 

ء يف مكة كما حوٟنا، كحٌققت ىدفها، فقد أصػبحت منطقػة يف صفوؼ األعدا كاٝنوؼ كالرعبى  الغزكة الذعرى  لقد بثت ىذهً  -
 0ٟنا جديدان  كٔنشى قوة اٞنسلمٌن، كتتوقع يف كل يـو غزكان  اٜنجاز كلها تتحسبٍ 

 م(628ىـ/6سنة ) :ذي القعدة  /ـ غزوة احلديبية :اثنياً 
 : ادلوقع والتسمية والتاريخ -

اذل اٜنديبيػػة يف رمضػػاف، ككانػػت يف خػػرج ى  رسػػوؿ هللا  ، أفٌ ابيػػو فقػػد ذكػػر ىشػػاـ بػػن عػػركة عػػن الوقػػت، كقيػػل: يف غػػًن ىػػذا      
 . ىػ(6شواؿ كىو كىمه . كالصحيح أهنا يف ذم القعدة سنة )

 العسكرية يف ىذه الغزوة  حتركات النب   -
 ذم القعػدة يػـو رمضػاف كشػواؿ كخػرج يف يف من غػزكة بػين اٞنصػطلقبعد انصرافو أقاـ ابٞندينة  كقد ذكر اٞنؤرخوف أٌف النيب       

الذين حوؿ اٞندينة ، فببطػب عنػو اكثػرىم  األعرابي  معتمران ، فاستنفرى  (69، ص2،ج1968)ابغ سعج،االثنٌن ٟنبلؿ ذم القعدة
؛ ابغ ىذػاـ ،  383، ص 1989)الػاقجي ، كمن معو من اٞنهاجرين كاألنصار كمن اتبعو من العػرب كخرج رسوؿ هللا 

 ( . 620، ص 2ق ، ج1387؛ الصبخي ،  321، ص 3،ج 1955
 م(629ىـ( ، )7: عمرة القضاء  سنة ) لثاً اث

 :التسمية وادلوقع والتاريخ  -
إذل اٞندينػػة مػػن خيػػرب أقػػاـ فيهػػا ربيػع االكؿ كربيػػع الثػػاشل ٗنػػادم األكؿ كٗنػػادم ا خػػر كرجػػب كشػػعباف  ٞنػا رجػػع رسػػوؿ هللا       

ذم القعػدة مػن السػنة  شػهر يف كخػرج  -سيبيت بيانو يف موضػعو كما  –يبعث يف خبلؿ ذلك السرااي  كرمضاف كشواؿ ككاف 
يضػمركف أكابرىم من مكة  قريشان خرجى  ذلكى  ا كصلى اٜنديبية فلمٌ  صلح على ما عاقد عليو قريشان يف إلداء العمرةى ىػ( قاصدان مكة 7)

؛ ابػػػغ  399، ص1989اقػػجي ، )الػ  ابلبيػػت ىػػو كأصػػحابوً  يطػػػوؼ كدل يقػػدركا علػػى الصػػرب لرؤيتػػوً   كلرسػػولو  العػػداكة
 ( . 23، ص 3ق ، ج1387؛ الصبخي ،  12، ص 4، ج1955ىذاـ ، 
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 : العسكرية يف ىذه الغزوة حتركات النب  -
ككػػػاف ىػػػدفها أداء مناسػػػك العمػػػرة حسػػػب شػػػركط صػػػلح اٜنديبيػػػة, كإٌف مػػػن أىػػػم التحركػػػات العسػػػكرية يف ىػػػذه الغػػػزكة ىػػػو:       

 كاٞنشي السريع أماـ األعداء . كىو ضرب من اٟنركلةالرمــــــل: 
الفيػػمي ، د ، )كاٟنركلة من ىركؿ : أسرع يف مشيو دكف اٝنبب كٟنذا يقاؿ ىو بٌن اٞنشػي كالعػدك كجعػل ٗناعػة الػواك أصػبلن      

مكػػػػة كأٌا هللا عمرتػػػػو، كقعػػػػد بعػػػػض اٞنشػػػػركٌن بقيعيقىعػػػػاف  ينظػػػػركف إذل  دخػػػػل رسػػػػوؿ هللا  . ( )مػػػػادة ىػػػػخؿ(414ت ، ص
ابلرمػل لػًنم اٞنشػركٌن أٌف هبػم قػوة ، ككػاف اٞنشػركوف قػد قػالوا يف اٞنهػاجرين قػد  فبمرىم رسػوؿ هللا  ،كىم يطوفوف ابلبيتاٞنسلمٌن 

 ( .221ص )ابغ عبج البخ، د، ت،كىنتهم ٘نى يثرب
 ونستنتج شلا تقّدم ما يخلي:   
ٌف اٞنهػاجرين قػد كىنػتهم ٘نػى يثػرب, فببطػل اإلشػاعة أظهر الٌرد العملي للقيادة النبوية على اإلشػاعة الػيت أطلقتهػا قػريش مػن أ -1

 من خبلؿ ابٟنركلة كأشعرىم بقوة اٞنسلمٌن, ألٌف ىناؾ ٧ناذج من البشر ال تنبهر إالٌ ابلقوة, كإٌف العدك ال ٪نرـت إالٌ القوم ! .
 بحوا يشػػػٌكلوف قػػػوةن أصػػػ قػػػد أٌف اٞنسػػػلمٌن قػػػد كشػػػفت عػػػن امػػػورو مهمػػػة منهػػػا عمػػػرة القضػػػاء كمػػػا جػػػرل فيهػػػا مػػػن أحػػػداثو  أفٌ  -2

ب يف التغلٌػػ األمػػلى  ِنطػػورهتم، كتفقػػدي  قػػريش تشػػعري  ، كىػػذا مػػا جعػػلى يشػػدُّ بعضػػوي بعضػػان  اٞنرصػػوصٍ  متماسػػكة، كصػػفان كحػػدان، كالبنيػػافً 
 إذل اٞنعسكر اإلسبلمي عاجبلن أـ آجبلن . يف االنضماـً  يكمني  أٌف اٝنبلصى  عليهم، كتدرؾى 
  : وفيو تناولنا :  ادلبحث الرابع

 غزوات ادلصتخلف فيهـــــــــــاال -
 اشرتؾ فيها كقاتل أـ ال ؟ كىي: كنعين هبا الغزكات اليت اختلف فيها اٞنؤرخوف: ىل أٌف النيب       

 م(625ىـ( ، )4غزوة بين النضًن/ ربيع األول عخلى رأس )أواًل : 
 التسمية وادلوقع والتاريخ : -

مػػػن  خػػػرج إذل بػػػين النضػػػًن يف نفػػػرو  ذكػػػر اٞنؤرخػػػوف كالػػػركاة أٌف الرسػػػوؿ بما حسػػػأف السػػػبب الػػػرئيس كراء كقػػػوع ىػػػذه الغػػػزكة,      
أميػة الضػمرم, ككػاف ذلػك ٩نػب علػيهم  بين كبلبو اللذين قتلهمػا عمػرك بػني  رجلٌٍن من قبيلةً  يف دٌفع ديةي  ككٌلمهم أف يعينوهي  أصحابوً 
ربمػػة معهػػم, فقػالوا نفعػػل اي أاب القاسػػم ! اجلػا بنػػودً  حسػبى 

ي
مػػن  جػػدارو  إذل جنػبً  , فجلػػسى س ىهنػػا حػػب نقضػي حاجتػػكى ٞنعاىػدة اٞن

؛  353، ص 1989الػاقػػجي ، )كعمػر كعلػي كطائفػة مػن أصػحابوً  أبػػو بكػرو  معػوي  كفػاءىم ّنػا كعػدكا, كجلػسى  بيػوهتم ينتظػركفى 
كأسػػيد بػػن حضػػًن قيػػل: أنػػو كػػاف ( 281-280, ص د، ت؛ السبػػاركفػري, 199، ص 3، ج 1955ابػػغ ىذػػاـ ،

)الػاقػػػػجي ،  ىممػػػػن جػػػػدرً  مػػػػن األنصػػػػار إذل جػػػػدارو  كمعهػػػػم أيضػػػػان نفػػػػره  . (505، ص 2ق ، ج1387الصبػػػػخي ، )معهػػػػم
فاجتمع  .( 74، ص4ق ، ج1418؛ ابغ كثيخ ،  199، ص 3، ج1955؛ ابغ ىذاـ ، 353، ص1989

ه اقػرب منػو ا ف . بنو النضًن ، كقالوا من رجل يصػعد علػى ظهػر البيػت فيلقػي علػى دمحم صػخرة فيقتلػوي ، فًن٪ننػا منػو ؟ فػاان اف ٤نػد
ّنػػا ائتمػركا بػػو فقػػاـ كدل يشػػعر أحػده ٣نػػن معػػو قػػاؿ  فانتػدب لػػذلك عمػػرك بػن جحػػاش بػػن كعػػب  فػبكحى هللا سػػبحانو إذل الرسػػوؿ 

يـَُهْم َفَكفَّ أَْيِديـَُهْم َعـنُكْم  َواتَـُّقـوا اَّللََّ اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَت اَّللَِّ َعخَلْيُكْم ِإْذ َىمَّ قَـْوٌم َأن يـَْبُسُطوا ِإلَْيُكْم أَْيدِ  تعاذل: 
ي، )الصبػخ . ففي ىذه اٜنادثة، كيف ىؤالء اليهود من بين النضًن نزلت ىذه ا ية (11) السائجة:َوَعخَلى اَّللَِّ فَـخْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

 علػػى مػػا يبػػدك اٟنػدؼي مػػن ىػػذه الغػػزكةك . أصػػحابو ابلتهيػػؤ لقتػػاٟنم كحػػرهبم ا أمػر الرسػػوؿ  . (108، ص10، ج ق1415
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ػا قاسػينا، كإيصػاؿ رسػالةو مفادىػا أٌف قػوةي  نٍ مىػ كػلُّ   ىو تلقػٌنٍ   اٛنػيش كقدرتػوً  يتػآمر علػى اٞنسػلمٌن مػن اليهػود كاٞننػافقٌن كاألعػراب درسن
 0يف نفوسهم  الرعبى  لعب اٛنيوش عددنا كعتادنا، كبثٍ  اٟنز٬نةً  العسكرية كالتخطيطية على إٜناؽً 

 نستنتج شلا تقّدم ما يخلي:و 
ار٫نيػة صػد ق ها الواقػع إذل يومنػا ىػذا،  ، كتلك حقيقػةه اليهودً  يف نفوسً  اٞنتبصلةى  كاٝنيانةى  صفات الغدرً  قد أظهرتٍ  ىذه الغزكةإٌف  -1   

َكَفـُروا ِمــْن بَـيِن ِإْســرا يَل   ُلِعـَن الَّــِذينَ  بقولػػو:  يف ١نكػػم كتابػو كذلػك سػر لعنػػة هللا الػيت حاقػت هبػػم، كسػجٌلها اٜنػػق سػبحانو كتعػاذل
  0( 78: )السائجةَعخَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرََيَ َذِلَك ِبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ 

ذل: كاٞننػافقٌن اٝنػوؼ كاٛنػق، قػاؿ تعػا اليهػودً  كصػفاتً  من أجلهػا، أٌف مػن طبػائعي  ، كسورة اٜنشر اليت نزلتٍ الغزكةً  أظهرتٍ  كما -2
  ْنَـُهْم َشِديٌد حَتَْسبُـُهم يعًا ِإالَّ يف ُقرًى زُلَصََّنٍة َأْو ِمْن َورَاِء ُجُدٍر َبَُْسُهْم بـَيـْ يعاً َوقـُخُلوبـُُهْم َشَّتَّ َذِلَك َِبَنَـُّهـْم قَــْوٌم  ال يـَُقاتخُِلوَنُكْم مجَِ مجَِ

  0) 14 )الحذخ:ال يـَْعِقخُلونَ 
األسػػباب  أٌف كػلٌ  يهػود بػين النضػًن مػن دايرىػم، يف حػٌنٍ  لػو أف هللا عػز كجػل ىػو الػػذم أخػرجى إٌف اٞنتبمػل يف ىػذه الغػزكة، يتبػٌن   -3

 0اا كقوهتى صوهنم ٞنتانتهً حي  رجهم منٍ أف ٫ني  يستطيعي  كانت معهم حب اعتقدكا أنو ال أحدٍ   اٞناديةً 
 العػاٞنٌن، كبيػاف أف جنػودى  لها اٜنقيقي كىػو هللا ربُّ بفاع األحداثً  كربطي  تبارؾ كتعاذلمن هللا  على أٌف النصرى  تربية األفراد كاألمةي  -4

  0 (31)السجثخ:َوَما يـَْعخَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُىو : عز كجل إال ىو، لقولو ال يعلمها أحدٍ  هللا كثًنةه 
 م(627ىـ /6اثنياً : غزوة ذي قرد: وىي الغابة: سنة )

 :التسمية وادلوقع والتاريخ  -
 ، 3، ج 1955ابػغ ىذػاـ، )بية ، كقبػل: خيػرب علػى الصػحيح كعنػد بعػض اٞنػؤرخٌن أهنػا يف ربيػع األكؿككانت بعد اٜندي     
 .من السنة اٞنذكورة  ( 58، ص 2، ج1968؛ ابغ سعج ،  293ص

 التحركات العسكرية يف ىذه الغزوة -
عيينػة بػن حصػن يف بػين عبػد هللا بػن غطفػاف،  رى ابٞندينة إالٌ لياؿو قبلئل حب أغػا عن بين ٜنياف دل يبقى  رسوؿ هللا  ٞنٌا انصرؼى      

ابلغابػػػة، ككػػاف فيهػػػا ذر بػػن أيب ذر الغفػػػارم كامرأتػػو ليلػػػى، فقتلػػوا الغفػػػارم، ك٘نلػػوا اٞنػػػرأة  كانػػػت لرسػػوؿ هللا   0فاكتسػػحوا لقاحػػان 
كػػػاف   حيػػػث سػػػلمة بػػػن عمػػرك بػػػن األكػػػوع األسػػػلمي . ككػػػاف أكؿ مػػػن أنػػػذرهي  ( 58، ص 2، ج1968ابػػػغ سػػػعج ، )كاللقػػاح

يف آيفرىػم، فػببلى بػبلءن عظيمػان حػب اسػتنقذ  اٞنسػلمٌن، ا هنػضى  كأنػذرى  إذل خيل الكفػارً  ا عبل ثنية الوداع نظرى ، فلمٌ انىضان إذل الغابةً 
،  2، ج1968؛ ابػػغ سػػعج،  293، ص 3ج 1955ابػػغ ىذػاـ، )ككقعػت الصػػيحة يف ابٞندينػة ، مػا يف أيػػديهم  أكثػرى 
 ( .105، ص  4ق ، ج1418؛ ابغ كثيخ،  596، ص  2ق، ج1387؛ الصبخي ،  58ص

ككاف اٟندؼ من ىذه الغزكة ىو يديب القبائل العربية اليت ٕنادت يف ًعداء اإلسبلـ كاٞنسػلمٌن اثيفرة الضػغائن أك اإلسػهاـ يف        
 0ك الغابة حشد اٛنيوش لشن اٟنجمات على اٞندينة اٞننورة أك من اعتدل على أمبلؾ اٞنسلمٌن, فنتب عنها غزكة ذم قرد أ

 : ونستنتج منها ما يخلي
حػٌدىم,  م عنػدى م كإيقػافهى , كيف مطػاردهتً بنفسو ضػد أعػراب ٤نػدٍ  تعد ىذه الغزكة من أكرب الغزكات التبديبية اليت قادىا الرسوؿ  -

 .كما حوٟنا  كلها  كالسبلـ يف الدكلة اإلسبلمية كالطمبنينة األمن لنشرً 
 ٗنىٍعػان  الػذم قػاـك ّنفػردهً  سػلمة بػن االكػوع  كشػجاعتهم ، خاصػةن  النػداء للجهػادً  نػدى كمبادرة الصػحابة ع الرسوؿ  شجاعةي  -

 .  من إبل النيبٌ  منهم ما سرقوهي  هم، كاستنقذى من الكفار كأرىبي 
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ٜنربيػة, كىػذا مػا ا اٜنركػة كاٞنهػارةً  كسػرعةً  اٞنناسػبةً  على انتهاز الفرصً  اٝناطفة, اليت تعتمدي  السريعةً  تعد ىذه الغزكة مثاالن للحركبً  -
 0ى من خبلؿ موقف سلمة بن عمرك بن األكوع األسلميْنلٌ 
النتائب السريعة اٞنذىلة, كىي قوة اإل٬ناف اب تعاذل كرسولو  ىذهً  لتحقيقً  لقد اجتمعت يف ىذا الصحايب اٛنليل مهارات أىلتوي  -
 ً7, ج2008 )الحسيجي,النادرة  ابلشجاعةً  تعوً , فضبلن عن ٕناليت كىبها هللا تعاذل لوي  ىذا بذؿ كل طاقتوً  , كمن أجل ,
  0( 17-15ص
 
 م(628ىـ/7غزوة وادي القرى ربيع األول : سنة ) : اثلثاً 

 :التسمية وادلوقع والتاريخ  -
ىػػ( كإف دل يػذكر اٞنؤرخػوف ذلػك علػى كجػو التحديػد فقػد كانػت ىػذه الغػزكة بػٌن 7كالظاىر أٌف ىذه الغزكة كانت يف السػنة )

ىػػ( كىػو الشػهر الػذم صػٌده فيػو 7ىػ( كبٌن عمرة القضاء, كىذه أيضان كانت يف ذم القعدة سػنة )7شهر اـر سنة ) غزكة خيرب يف
 ىػ( .7اٞنشركوف عن اٞنسجد اٜنراـ . فعلى ىذا تكوف غزكة كادم القرل يف سنة )

 التحركات العسكرية يف ىذه الغزوة -
ى يسػمٌ  لػو أسػودي  كقٌسػمها، كأصػيب هبػا غػبلـه  ذل كادم القػرل، ففتحهػا عنػوةن من خيرب إ يف ىذه الغزكة انصرؼ رسوؿ هللا        

كػبل كالػذم نفسػي بيػده أٌف الشػملة الػيت أصػاهبا يػـو )): الناس: ىنيئػان لػو اٛننػة, فقػاؿ النػيب ، فقاؿى عائر فقتلوي  مدعما أصابو سهمي 
؛ الصبػػػخي ،  353، ص 2ج 1955ابػػػغ ىذػػػاـ، ) ((خيػػػرب مػػػن اٞنغػػػازل دل تصػػػبها اٞنقاسػػػم كأهنػػػا لتشػػػتعل عليػػػو ا ف انران 

 ( .312، ص  4ق ، ج1418؛ ابغ كثيخ،  16، ص  3ق، ج1387
 ومن ىذا نستنتج ما يخلي:  
 ٓنرصل االقتطاع من الغنائم قبل القسمة العادلة، كبياف عذاب من يفعل ذلك، كلو كاف ١نارابن يف سبيل هللا . -
يكثر من دعوة أىل كادم القرل حب أثناء القتاؿ  يس جين الغنائم، كقد كاف النيٌب إٌف اٟندؼ من الغزكة إعبلء كلمة هللا, كل -
. 
 اخلادتة :  

 : وىي تشتمل عخلى أىم النتا ج اليت مت التوّصل إليها وؽلكن تخلصيصها يف النقاط التالية
راي عشػػوائية أملتهػػا ظػػركؼ كقتيػػة إٌف العمليػػات اٛنهاديػػة كالنشػػاطات الدعويػػة كانػػت تسػػًناف جنبػػان إذل جنػػب, فهػػي ليسػػت أمػػو  -1

كلمػة   ها كأىػدافها األٚنػى إعػبلءً اب اٞنسلمٌن, كإ٧نا غايتي طارئة, كما يٌدعي بعض اٞنستشرقٌن كدل تكن دفاعية, كما يذكر بعض الكتٌ 
  0يف اٞننطقة تعاذل هللا
الفجػػرم اٞنباغػػت كغػػًن  عركػػة, كاٟنجػػوـً الشػػعار يف اٞن ٕنيٌػػزت بعػػض السػػرااي كالبعػػوث بػػبعض االبتكػػارات النبويػػة العسػػكرية, مثػػلي  -2

  0استفادىا قادة تلك السرااي يف اٞنيداف ذلك, كىي دركسو 
بعد أف  إف األصل يف اإلسبلـ ىو السلم كاٞنوادعة، كما شرع القتاؿ إال ٜنفظ الدين كالنفس كالعرض ، لذلك ٤ند أف النيب  -3

 أخذ ابألسباب قاـ برد عدكاف اٞنشركٌن كغًنىم. 
 بليػػػوه  , درسه العػػدك ٛنمػػع اٞنعلومػػات عنػػوي  إذل أرضً  , كتوظيػػف األدالء, كبعػػث الطبلئػػعً العيػػوفً  اىتمػػاـ القيػػادة النبويػػة ببػػثً  إفٌ  -4

  0الشرعية األسبابً  الوسائل كغًنىا منً  هبذهً  ابالىتماـً  لؤلمةً 
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كانػػت لديػػو   جػػرة مػػثبلن ٤نػػد أنػػو ُنسػػب طبيعػػة كػػل مرحلػػة ، ففػػي السػػنة الثانيػػة لله تعػػددت االسػػباب يف غػػزكات النػػيب  - 5
غػػزكات كػػوداف الػػيت غايتهػػا اعػػرتاض عػػًن قػػريش ، كحقػػق فيهػػا عػػدـ االعتػػداء علػػى ٣نتلكػػات اٞنسػػلمٌن ، ككػػذلك اٜنػػاؿ يف العشػػًنة 

 كبواط ، بينما يف غطفاف ٤ند أف الدافع ىو مباغتة قوة قريش اليت اجتمعت ضد اٞنسلمٌن . 
لرابعة كاٝنامسػة ٤نػد أف قػوة اٞنسػلمٌن يف تقػٌدـ كتنظػيم ، لػذلك يصػح القػوؿ أهنػا كانػت لتبديػب كيف غزكات السنوات الثالثة كا - 6

 اٞنشركٌن كاليهود ، كما يف بين سليم ك٘نراء األسد . 
كىناؾ من الغزكات ما كاف غرضها ىو الثبر لشهداء اٞنسلمٌن من غدر قريش كغًنىا، اليت غػدرت ابٞنسػلمٌن ا منػٌن كمػا يف  - 7

 ذات الرقاع . غزكة 
كظهرت قوة اٞنسلمٌن بشكل أكرب حب غدت قوة تضاىي قوة اٞنشركٌن كغًنىم مػن اليهػود يف السػنوات السادسػة كالسػابعة ،  - 8

 ُنيث خرجت تلك الغزكات إلظهار تلك القوة كما يف صلح اٜنديبية كعمرة القضاء . 
 ثبت ادلصادر وادلراجع 

، دار 1(، اسد الغابة يف معرفة الصحابة ، ٓنقيق: علي دمحم كعادؿ أ٘ند ، ط1994ابن االثًن، علي بن أيب الكـر ) -
 الكتب العلمية ، بًنكت .

 ، دار الفكر  بًنكت .1(، السًن كاٞنغازم ، ٓنقيق: سهيل زكار ، ط1978ابن إسحاؽ ، دمحم بن اسحاؽ بن يسار ) -
الدراسػػات كالبحػػوث ّنكتبػػة نػػزار مصػػطفى البػػاز،  (، اٞنفػػردات يف غريػػب القػػراف، ٓنقيػػق: مركػػز2009االصػػفهاشل، الراغػػب) -

 مكتبة نزار مصطفى الباز، د ، ـ .
، عػػػادل 3ق(،  معجػػػم مػػا اسػػػتعجم مػػن أٚنػػػاء الػػببلد كاٞنواضػػػع ، ط1403البكػػرم ، أبػػػو عبيػػد هللا عبػػػد هللا بػػن عبػػػد العزيػػز) -

 الكتب، بًنكت .
 ق: دمحم ٘نيد هللا ، دار اٞنعارؼ ، القاىرة .(، انساب االشراؼ ، ٓنقي1959الببلذرم ، أ٘ند بن ٪نٍن بن جابر ) -
 (، فتوح البلداف ، دار كمكتبة اٟنبلؿ،  بًنكت .1988الببلذرم, أ٘ند بن ٪نٍن بن جابر) -
 لبناف . -، دار صادر،  بًنكت2( ، معجم البلداف ، ، ط 1995اٜنموم ، أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا ) -
، مركػػز كدكد للفهػػارس ككتػػب التحقيػػق ، 7ج (، التػػاريح االسػػبلمي مواقػػف كعػػرب،2008اٜنميػدم، عبػػد العزيػػز بػػن عبػػدهللا) -

 د،ـ .
 ، دار الفكر،  بًنكت .6ق(، الرسوؿ القائد ، ط 1422خطاب ، ١نمود شيت) -
 -، دار القلػػػم 2ق( ، اريػػػ  خليفػػػة بػػػن خيػػػاط ، ٓنقيػػػق: اكػػػـر ضػػػياء العمػػػرم ، ط1397ابػػػن خيػػػاط ، ابػػػو عمػػػر خليفػػػة ) -

 بًنكت .  مؤسسة الرسالة ،
، مؤسسػػػة 3(، سػػػًن أعػػػبلـ النػػػببلء ، ٓنقيػػػق: شػػػعيب االرانؤكط كآخػػػركف ، ط1985الػػػذىيب، دمحم بػػػن أ٘نػػػد بػػػن عثمػػػاف ) -

 لبناف  . -الرسالة،  بًنكت
، اٞنكتبػة العصػرية ،  5(، ٢نتػار الصػحاح ، ٓنقيػق: يوسػف الشػي  دمحم ،ط1999الرازم ، دمحم بػن أيب بكػر بػن عبػد القػادر) -

 بًنكت .
 ، دار احياء الرتاث العريب ، بًنكت .1(، اٛنرح كالتعديل ، ط1952م ، أبو دمحم عبد الر٘نن بن دمحم )الراز  -
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 -، دار صػادر ،بػًنكت 1(، الطبقػات الكػربل ، ٓنقيػق: احسػاف عبػاس ، ، ط 1968ابػن سػعد ، دمحم يػن سػعد بػن منيػع ) -
 لبناف .

بػػػار دار اٞنصػػػطفى، ٓنقيػػػق: دمحم ١نيػػػي عبػػػد اٜنميػػػد، دار (، كفػػػاء الوفػػػا لخ1955السػػػمهودم، نػػػور الػػػدين علػػػي بػػػن أ٘نػػػد) -
 الكتب العلمية ، بًنكت .

(، الركض األنف يف شرح السًنة النبويػة البػن ىشػاـ ، ٓنقيػق: عمػر عبػد 2000السهيلي، عبد الر٘نن بن عبد هللا بن أ٘ند) -
 ، دار احياء الرتاث العريب ، بًنكت . 1السبلـ السبلمي ، ط

(، عيوف األثر يف فنػوف اٞنغػازم كالشػمائل كالسػًن ، تعليػق ابػراىيم دمحم رمضػاف 1993 بن دمحم بن أ٘ند )ابن سيد الناس، دمحم -
 ، دار القلم ، بًنكت .1، ط

 ، دار الرتاث ، بًنكت .2ق(، اري  الرسل كاٞنلوؾ ، ط1387الطربم ، دمحم بن جرير) -
م القػػراف، ٓنقيػػق: صػػدقي ٗنيػػل العطػػار، دار الفكػػر ـ(، جػػامع البيػػاف يف يكيػػل آ1995ق/1415الطػػربم، دمحم بػػن جريػػر) -

 للطباعة كالنشر، بًنكت .
، دار 2ابػػػن عبػػػد الػػػرب، يوسػػػف بػػػن عبػػػد الػػػرب )د ، ت(،  الػػػدرر يف اختصػػػار اٞنغػػػازم كالسػػػًن ، ٓنقيػػػق: شػػػوقي ضػػػيف ، ط -

 اٞنعارؼ ،  القاىرة .
 , د،ـ . الغضباف, دمحم منًن)د ، ت(  , الرتبية القيادية , دار الوفاء -
 الفيومي ، أ٘ند بن دمحم بن علي )د، ت(، اٞنصباح اٞننًن يف غريب الشرح الكبًن ، اٞنكتبة العلمية بًنكت . -
، مؤسسػػػة 3(، القػػػاموس اػػػيط ، ٓنقيػػػق: مكتػػػب ٓنقيػػػق الػػػرتاث، ط2009الفػػػًنكز آابدم ، ٠نػػػد الػػػدين دمحم بػػػن يعقػػػوب ) -

 الرسالة ، دمشق .
، دار الكتػاب،  2األرب يف معرفة أنساب العرب ، ٓنقيػق: ابػراىيم االبيػارم ،ط(، هناية 1980القلقشندم ، أ٘ند بن علي) -

 . بًنكت
(، البدايػػة كالنهايػػة ،ٓنقيػػق: عبػػد هللا بػػن عبػػد 2003ابػػن كثػػًن، أبػػو الفػػداء اٚناعيػػل بػػن عمػػر القرشػػي البصػػرم الدمشػػقي ) -

 ، دار ىجر للطباعة كالنشر، القاىرة .1اسن تركي ، ط
ٓنقيق: عبد  , البداية كالنهاية, ـ ( 1997ىػ / 1418اء إٚناعيل بن عمر القرشي البصرم الدمشقي)ابن كثًن, أبو الفد -

  . ، دار ىجر للطباعة كالنشر, بًنكت1هللا بن عبد اسن الرتكي, ط
حػد ، (، السًنة النبويػة ،ٓنقيػق: مصػطفى عبػد الوا1976ابن كثًن، أبو الفداء اٚناعيل بن عمر القرشي البصرم الدمشقي ) -

 . دار اٞنعرفة للطباعة كالنشر، بًنكت
، ط -  ، دار اٟنبلؿ، بًنكت .1اٞنباركفورم، صفي الر٘نن)د،ت( الرحيق اٞنختـو
، مطبعػة مصػطفى البػايب 2(، السًنة النبوية ، ٓنقيػق: مصػطفى السػقا كآخػركف ، ط1955ابن ىشاـ، عبد اٞنلك بن ىشاـ) -

 ، القاىرة .2اٜنليب ، ط 
   . ، دار األعلمي ، بًنكت3(، اٞنغازم ، ٓنقيق: مارسدف جونس ، ط1989ر بن كاقد )الواقدم، دمحم بن عم -
  ., دار اجملتمع للنشر كالتوزيع, جٌدة3ط (، يمبلت يف سًنة الرسوؿ 1995الوكيل, دمحم الٌسيد ) -
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 الطب الروحاين عند قدماء ادلصريٌن ..دراسة مقارنة مع بالد الرافدين
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 كخلية اآلاثر\جامعة ادلوصل\مجهورية العراق 
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009647704151957 
 
 
 خلص  ادل

ُنسب النصوص الطبية اٞنكتشفة كتلك اٞنتعلقة ابٛنانب الطيب ككذلك االدلػة االيفريػة ، فػاف الطػب الركحػاشل كمػا يبػدك كػاف كاحػدان 
اٞنصرم القدصل اذل جانب الطب العملي كاٛنراحي ،شبنو يف ذلػك شػبف الطػب الكهنػويت  من االساليب العبلجية اٞنعتمدة يف الطب

يف بػػبلد الرافػػدين، كمػػا مػػن شػػك اف الفكػػر الػػديين كػػاف لػػو مػػن التػػبثًن يف ىػػذا اٛنانػػب مػػا دفػػع القػػدماء اذل االعتقػػاد ابف األسػػباب 
م ، كانػت كاحػدة مػن األسػباب اٞنهمػة لئلصػابة ابٞنػرض فضػبلن الدينية ، ٣نثلةن بسخط االٟنة كغضبها على ا ٖنٌن من البشػر أك غػًنى

عن غًنىا من االسباب االخرل ، كاف التخلص مػن  تلػك األمػراض كازاحػة االركاح الشػريرة اٞنسػببة للمػرض عػن جسػد اٞنػريض كػاف 
ة كػوهنم أكثػر شػرائح اجملتمػع ال يتم يف نظػرىم اال مػن قبػل االٟنػة كرضػاىا علػى البشػر ، كيبػدك اف ىػذا االعتقػاد ىػو مػن دفػع ابلكهنػ

ارتباطان ابٛنانب الديين كاقامة الطقوس كالشعائر الدينية ، فضبلن عن كػوهنم ٬نثلػوف حلقػة الوصػل بػٌن النػاس كاالٟنػة ، اذل تبػين مسػبلة 
لتػػو التطبيػػب كابتكػػار كسػػائل عبلجيػػة سػػحرية كػػاف اٟنػػدؼ االسػػاس منهػػا علػػى أغلػػب الظػػن ىػػو رفػػع معنػػوايت اٞنػػريض كاسػػتقرار حا

النفسية ، كىكذا اختص صنف من الكهنػة اٞنتطببػٌن كػاف يطلػق علػى أحػدىم ابللغػة اٞنصػرية القد٬نػة اسػم )سػاك( كيعػين السػاحر اك 
( الػػػذم كػػػاف ييعندباٞنمارسػػػات الكهنوتيػػػة كطػػػرد االركاح الشػػػريرة اٞنسػػػببة  طػػػارد االركاح ، كيقابلػػػو يف بػػػبلد الرافػػػدين   صػػػنف )االًشػػػبي

يض. كمػن الطريػف اف ٤نػد قواسػم مشػرتكة يف اسػاليب العبلجيػة الػيت كانػت معتمػدة يف كػبل البلػدين ، منهػا لؤلمراض من جسػد اٞنػر 
يب اسلوب استعماؿ الريقى كالتعاكيذ ، كالتمائم ، كٕناثيل اشباح اٞنوتى ، كاالدكية اٞنقززة كالطاردة لؤلركاح الشػريرة كغًنىػا مػن االسػال

موقػػة الػػيت كصػػلها الطػػب اٞنصػػرم القػػدصل  ككػػذلك الطػػب يف بػػبلد الرافػػدين ُنسػػب مػػا كرد يف االخػػرل . كعلػػى الػػرغم مػػن اٞنكانػػة اٞنر 
اٞندكانت الطبية اٞنكتشفة ، اال اف ىذا النوع من التطبيب كػاف ك مػا يػزاؿ اذل كقتنػا اٜناضػر يلعػب دكاران مهمػا يف معاٛنػة الكثػًن مػن 

٨نيتو القصول يف العبلج دفعت اذل إقامة العديد من اٞنستشػفيات كاٞنراكػز اٜناالت اٞنرضية كالسيما النفسية منها كالعصبية ،بل أف أ
 اٞنتخصصة ابلطب النفساشل يف ٢نتلف بلداف العادل كمنها الببلد العربية .

اء كبناءن على ما تقدـ فاف ا٨نية البحث تكمن يف عدـ كجود دراسة اكاد٬نية تتناكؿ اٞنقارنة بٌن الطب الركحػاشل عنػد اٞنصػريٌن القػدم
كالطػػب الكهنػػويت يف بػػبلد الرافػػدين ، كلوجػػود العديػػد مػػن اكجػػو التشػػابو يف ٣نارسػػة ىػػذا النػػوع  مػػن التطبيػػب ، فقػػد اريل الباحػػث 
تسليط الضوء على ىذا اٞنوضوع كدراسة مقارنة معتمػدان يف ذلػك علػى النصػوص الطبيػة كتلػك اٞنتعلقػة ابٛنانػب الطػيب ، كبنػاءن علػى 

ىيكليػػة البحػػث سػػرتكز علدعػػدة ١نػػاكر كفقػػان للرتتيػػب ا يت : تسػػمية الطػػب كانواعػػو يف معػػاجم اللغػػة العربيػػة ،  اٞنعلومػػات اٞنتػػوفرة فػػاف
 الطب الركحاشل كدكافع اللجوء اليو ، االشخاص القائمٌن على ٣نارسة الطب الركحاشل ، معبودات الطب ، االساليب العبلجية .

 هنويت ،معبودات الطب ، ساك ، آشبي ، ابرك ، اساليب العبلج .:الطب الركحاشل ، الطب الك الكخلمات ادلفتاحية
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Spiritual medicine for the ancient Egyptians .. a comparative 

study with Mesopotamia 

 

Prof. Dr. Abdul RahmanYounis Abdul Rahman       
University Of Mosul \College Of   A rcheology          

  

Abstract:  
According to the medical written texts and those related to the medical aspect 

and all archaeological evidence, spiritual medicine was one of the methods of 

medicine adopted in ancient Egyptian medicine in addition to practical and 

surgical medicine, as is the case for priestly medicine in Mesopotamia, and there 

is no doubt that religious thought had Influence on this aspect led the ancient 

people to believe that the religious causes represented by the wrath of the gods 

and their anger at the sinful people or others were one of the important causes of 

the disease, and that getting rid of these diseases and displacing the evil spirits 

that caused the disease from the body of the patient was only in their view 

Before the gods and their consent to humansIt seems that this belief motivated 

the priests, being the most closely related segment of society, to the religious 

aspect and the establishment of rituals and religious rituals, as well as being the 

link between people and the gods, to adopt the issue of medication and devise 

magic remedies, the main purpose of which was most likely to raise the patient's 

morale and stability His psychological state, and this category of the priests who 

were healed was called in the ancient Egyptian language (SAO), meaning 

magician or exorcist. Among the most important of these therapeutic methods 

were class, spells, amulets, ghost statues, and disgusting and exorcising drugs 

despite the prestigious position reached by ancient Egyptian medicine as well as 

medicine in Mesopotamia, this type of medication was and is still to the present 

day playing basic vertigo in the treatment of many pathological conditions, 

especially psychological and nervous, but rather that its extreme importance in 

treatment pushed To establish many hospitals specializing in psychiatry in 

various countries of the world, including our Arab countries. 

Keywords: spiritual medicine, priestly medicine, deities of medicine, Sao, 

Ashburn, Barrow, methods of treatment. 
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 ادلقدمة 

 مشكخلة البحث :

يعد الطب الركحاشل أك الطب النفساشل كاحدان من االساليب العبلجية اٞنهمة اٞنعتمدة يف عبلج كثًن من اٜناالت اٞنرضية 
كالسيما النفسية كالعصبية ، كُنسب النصوص الكتابية كالشواىد االيفرية فاف اٞنصريٌن القدماء مارسوا ىذا النوع من الطب يف 

اذل جانب الطب العملي كاٛنراحي ككجدكا فيو ما يرفع من حالة اٞنريض النفسية . كمن اجل التعرؼ على ماىية ىذا النوع  العبلج
من الطب كاساليبو يف العبلج كمدل مقبوليتو يف اجملتمع اٞنصرم القدصل ، كلوجود ما ٬ناثلو يف بعض اجملتمعات القد٬نة اٞنعاصرة 

ها حضارة ببلد الرافدين  ، فقد ارتئينا الكتابة يف ىذا اٞنوضوع  كمقارنتو مع الطب الكهنويت الذم  ٜنضارة كادم النيل كيف مقدمت
 .كاف ٬نارس يف ببلد الرافدين قد٬نان 

 أعلية البحث :

فضبلن عما سبقت االشارة اليو فاف ا٨نية البحث تكمن كذلك يف اف ىذا النوع من التطبيب كاٞنعاٛنة كاف كما يزاؿ اذل 
اٜناضر يشكل احد اساليب العبلج اٝناصة ابألمراض النفسية كالعصبية ، مع االخذ بنظر االعتبار اختبلؼ طبيعة  الوقت

 االساليب كاٞنسميات ُنسب الزماف كاٞنكاف .

 اىداف البحث :

 ابلدرجة االساس يهدؼ البحث اذل بياف اكجو الشبو كاالختبلؼ يف ٣نارسة ىذا النوع من التطبيب يف كل من مصر
 القد٬نة كببلد الرافدين كما ىي القواسم اٞنشرتكة بينهما يف اساليب العبلج كالنظرة اذل اٞنرض . 

 حدود البحث :

كما سبقت االشارة فاف موضوع الدراسة يركز على جانب مهم من انواع التطبيب الذم مورس يف ببلد كادم النيل 
 كمقارنتو مع الطب الكهنويت ٓنديدا يف ببلد الرافدين .

 دراسات سابقة :

ُنسب اٞنعلومات اٞنتوفرة لدينا ال توجد دراسة اكاد٬نية مقارنة ٟنذا اٞنوضوع على الرغم من ا٨نيتو كىو ما دفع الباحث اذل 
 اختياره موضوع الدراسة .

 ادوات البحث :

لطيب اك تلك اٞنتعلقة البحث اعتمد يف معلوماتو على النصوص الكتابية كالشواىد االيفرية كاٞنصادر اٝناصة ابٛنانب ا
 ابلطب كىي تعد االدكات الرئيسة للبحث .

 منت البحث :

تضمن البحث ٙنسة ١ناكر ركزاور االكؿ على مصطلح الطب كانواعو يف معاجم اللغة العربية ، كتناكؿ اور الثاشل 
على ٣نارسة الطب الركحاشل ، كاور الرابع الطب الركحاشل كدكافع اللجوء اليو ، فيما ُنث اور الثالث يف االشخاص القائمٌن 

خيصص الىم كابرز اٞنعبودات اليت اختصت ابٛنانب الطيب ، اما اور اٝنامس فتناكؿ االساليب العبلجية اليت ابتدعها الكهنة 
 اٞنتطببوف كاعتقد هبا الناس كطرؽ استعماٟنا  .
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 مصطخلحالطب وأنواعهفي معاجم الخلغة العربية :-اواًل 

)الطب( يف اللغة العربية تعين عبلج اٛنسم كالنفس ، كمنها اشتقت كلمة )طبيب(،كىو الشخص الذم يقـو  كلمة
ّنمارسة مهنة الطب كعبلج اٞنرضى ، كللتعبًن عن ذلك  يقاؿ )طابىوي(، ام داكاه كعاٛنو ، كاذا زاد الطبيب من اىتمامو للمريض 

( اليت تعين يف لسبب ما ، فقد يقاؿ   عن ذلك )طبىبوي( ، ام ابل و يف طبو ، كىذه الكلمة  ٔنتلف يف معناىا عن كلمة )تطببى
اللغة تعاطى الطب كىو ال يتقنو. كذلك من اشتقاقات كلمة الطبما يدؿ على استشارة الطبيب يف ٓنديد الدكاء االكثر فائدة 

 ائو.ٞنرضو ، فيقاؿ )استطب( لدائو، ام استوصف الطبيب ك٥نوه يف االدكية ايها اصلح لد

كتزخر معاجم اللغة العربية ابلعديد من التسميات عن الطب كانواعو كفقان لطبيعة اٞنضامٌن كاالساليب اٞنستخدمة يف العبلج ، كمن 
ذلك على سبيل اٞنثاؿ ما يعرؼ )الطب اٛنراحي( ، كىذا النوع من الطب ٢نتص اثحراء العمليات اٛنراحية للحاالت اٞنرضية 

ا ، كنوع اخر من الطب ييعرؼ )ابلطب الباطين( ، كيهتم بتشخيص االمراض اليت تصيب االعضاء الداخلية اٝنطرة اك اٞنيؤكس منه
للجسم ككضع العبلج اٞنناسب ٟنا دكف تدخل جراحي ، كذلك يرد اسم )الطب النفسي( ، كىذا النوع من الطب يتناكؿ دراسة 

تلف عن سابقيهوهتدؼ ابلدرجة االساس اذل رفع حالة اٞنريض االمراض النفسية كالعصبية كلو فلسفة كاساليب يف العبلج ٔن
النفسية ، كىو اقرب ما يكوف اذل نوع اخر من الطب يرد يف معاجم اللغة العربية ابسم )الطب الركحاشل(الذم يوصف لنو " 

 282-281،ص2008ضرب من عبلج النفس " كٚني  ابلركحاشل ألنو ٪ناكي الركحويتصل ابألركاح )انيس ابراىيم ،كاخركف :
 (.256، ص 2011كذلك ينظر)صناكم سعدم ، كاخركف :  ;( 549،ص

 

 الطب الروحاين ودوافع الخلجوء اليو: -اثنيا

ما من شك اف العامل الديين كاف كما يزاؿ  من  العوامل اٞنهمة كاٞنؤثرة يف حياة االنساف كونو يرتبط بشكل مباشر 
ٞنصريوف القدماء ُنسب النصوص الكتابية كالشواىد االيفرية  كانوا من أكثر الشعوب ابلعقيدة الدينية كفلسفة اٞنوت كاٜنياة. كا

القد٬نة اىتمامان ابٛنانب الديين  كالتبمل كالتفكًن ِنلق الكوف كاالنساف كمسبلة البعث بعد اٞنوت ، ككانوا يعتقدكف اف مصائر 
لعاٞنٌن العلوم كالسفلي  ْنسدت  هبيئة آٟنة حلت يف اجساـ البشر كاٝنبلئق ٗنعاء ىي بيد قول غيبية غًن منظورة منتشرة يف ا

اٜنيواانت كيف الظواىر الطبيعية ابختبلؼ انواعها ، كلكثرهتا فقد كاف لكل مدينة اٟنها  اٝناص هبا يعبده سكاهنا كيقدسونو 
كاالكبئة كانت  ( . كالشك اف االمراض231، ص 1979كيلوذكف بو كقت االزمات ) عبدالواحد فاضل ، سليماف عامر :

كاحدة من تلك االزمات  اليت كانت تشكل ٓنداين كبًنان للمجتمع اٞنصرم يف حالة انتشارىا ، كألف اٞنرض يف نظر قدماء اٞنصريٌن  
كاف من اسبابو ىو تقمص الشياطٌن كالعفاريت ٛنسم اٞنريض ، كاف ىذه العفاريت اك االركاح الشرية تتحرؾ لكامر كتعليمات من 

فاف معاٛنتها كالتصدم ٟنا  كازاحتها عن جسم اٞنرض كاف يتطلب كجود اشخاص يتمتعوف ّنكانة كحظوة خاصة عند  االٟنة ،
االٟنة كالبشر ، كاكثر شرائح اجملتمع قبوالن ٟنذه اٞنهمة ىم )صنف الكهنة( الذين تعاطوا مهنة التطبيب اذل جانب كاجباهتم الدينية 

جية ترتبط ابٛنانب الركحي كمناجاة االٟنة مثل الرقى كالتعاكيذ كالتمائم ، كغًنىا من االخرل كابتدعوا كسائل كاساليب عبل
(. كاذا كاف الطب اٞنصرم القدصل قد اخذ ىذا اٞننحى يف العبلج 123، دت ،ص 1مب 2االساليب االخرل)ديورانت كؿ : ج

لدل الناس ، فاف ذلك ال يعين مطلقان اف الطب العملي  منذ بداية العصور التار٫نية ،٣نا يدلل على ا٨نية الطب الركحاشل كمقبوليتو
القائم على التشخيص كاٞنبلحظة الدقيقة لؤلعراض اٞنرضية دل أيخذ دكره يف العبلج يف حاؿ فشل االساليب الكهنوتية يف ٓنقيق 

شل  كيف مقدمتها اٜناالت اليت  الشفاء اٜنقيقي للمريض اك يف معاٛنة اٜنبلت اٞنرضية اليت ال يتفق عبلجها كاساليب  الطب الركحا
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( . كال تسعفنا اٞنعلومات اٞنتوفرة من اف العامل اٞنادم كاف ايضان 1964،  2-1كانت تتطلب اجراءن جراحيان )كماؿ حسن : ج
شجعة الستدعاء الكهنة اٞنتطببٌن ، اال اف ىناؾ من الباحثٌن من يرجح ذلك السيما ابلنسبة للعوائل الفقًنة

ي
اليت  من العوامل اٞن

( . اذل ذلك فاف طبيعة االمراض كتصنيفها كانت ىي االخرل كما 91ليس ٟنا امكانية دفع اجور االطباء )كماؿ حسن :  ، ص
يبدك من العوامل اليت تدفع ابٞنريض اذل اختيار الطبيب اٞنختص الذم يتناسب اختصاصو كطبيعة اٜنالة اٞنرضية ، كاالمراض 

االمراض اٞنشخصة يف الطب اٞنصرم القدصل، كلطاٞنا كاف االعتقاد السائد ابف اسباب ىذه النفسية كالعقلية ىي كاحدة من 
االمراض ىي دينية كمرتبطة اب ٟنة ، فاف عبلجها كاف يتطلب من اٞنريض مراجعة ذكم االختصاص ابلطب الركحاشل كالنفسي 

اذل حالة الشفاء التاـ للمريض بعد استنفاذ كل كليس الطبيب العاـ ، كلكن يف حالة فشل كاخفاؽ متعاطي الطب من الوصوؿ 
السبل اٞنتوفرة لديو ، فانو كاف ييستدعى الطبيب اٞنختص ابلطب العملي إلعادة تشخيص اٜنالة اٞنرضية من كجهة النظر الطبية   

بعد فشل  كما يتوضح ذلك من مضموف رسالة استدعاء احدل االمًنات اٞنصرايت لطبيب ركحاشل اكالن كمن اى طبيب ٢نتص
( .كأل٨نية 109-106االكؿ من امكانية معاٛنة زكجها الذم كاف يعاشل من مرض يف رأسو كدل يشفى منو )كماؿ حسن : ص

ىذا النوع من العبلج ٤ند يف ٠نتمعنا اٜنارل انتشار العديد من اٞنستشفيات كالعيادات اٝناصة ابلطب النفساشل ، فضبلن عن الدكر 
دين اك غًنىم ٣نن توارث مهنة التعزصل  كاختص هبا كذاع صيتو يف معاٛنة بعض اٜناالت اٞنرضية الذم يقـو بو بعض رجاؿ ال

 كالسيما النفسية منها دكف اجر مقابل .

كذلك ٤ند يف ببلد الرافدين كُنسب النصوص الطبية اٞنكتشفة كالنصوص الدينية اٞنتعلقة ابٛناشل الطيب اف العامل الديين  
سة اليت دفعت بسكاف ببلد الرافدين اذل االعتقاد ابف االسباب الكامنة كراء اصابة البشر ابألمراض كاالكبئة كاف احد العوامل الرئي

تكمن يف غضب االٟنة على البشر اك على بعضو منهم ٣نن ارتكب إٖنان اك معصية ُنق االٟنة ، ككنوع من العقاب الدنيوم الذم 
ٌن منهم العفاريت كاالركاح الشريرة اليت تدخل اجسادىم كتسبب ٟنم اٞنرض كتزيد تنزلو االٟنة ابلبشر فقد كانت تسلط على ا ٖن

من اكجاعهم كآالمهم كما ظنوا بذلك ، كنقرأ ٣نا جاء يف احد النصوص اٞنعربة عن ذلك : " مب ما يدل انساف من صدغيو كآذتو 
( . كالشك اف ىذا االعتقاد لسباب 72ص ، 1980عضبلت رقبتو فإهنا يد شيطاف " )ركثنمرغريت ، ترٗنة يوسف حيب : 

اٞنرض ىو من دفع اذل ٓنديد اسلوب العبلج الذم تبناه صنف من الكهنة ايطلق على احدىم ابللغة االكدية اسم 
(، كابتدع اصحاب ىذا الصنف  اساليب كطقوس دينية كاف اٟندؼ  ashipu( ),1,11,pp.433-435CAD)االًشبي 

اٞنريض النفسية كاقناعو بفاعلية تلك اٞنمارسات الكهنوتية اليت من خبلٟنا ٬نكن استحصاؿ رضا االساس منها ىو رفع معنوايت 
(. كُنسب النصوص الطبية فاف  parpolasimo :1971, p.14االٟنة  كنبذ تلك االركاح الشريرة عن جسد اٞنريض )

اٞنيبلد ، كاف يعتمد ابلدرجة االساس يف عبلج  البداايت االكذل للطب يف العراؽ القدصل ، كٓنديدان خبلؿ االلف الثالث قبل
يشار اليها انفان ، كىي نتيجة طبيعية العتقاد القدماء اف االٟنة ىي 

اٜناالت اٞنرضية اٞنختلفة على اٞنمارسات الكهنوتية لؤلسباب اٞن
ظرة ٕناثل اذل حد كبًن ما كاف مصدر اٝنًن كالشر لئلنساف كاف اثمكاهنا اٜناؽ االذل ابٞنريض اك ٓنريره من اٞنرض ، كىذه الن

موجودان عند اٞنصريٌن القدماء الذين عزكا اسباب اٞنرض كانتشاره يف فرتاهتم اٞنبكرة اذل قول غًن منظورة حاكلوا ارضاءىا 
(. كذلك ٬نكن القوؿ ايضان اف من دكافع  15، ص 1959ابٞنمارسات اليت ابتدعها كهنة ببلد كادم النيل )قنوايت شحاتة : 

وء اذل اٞنعاٛنات الكهنوتية، ىو غياب كندرة االطباء اٞنتخصصوف ّنعاٛنة االمراض خبلؿ تلك الفرتة ام االلف الثالث قبل اللج
اٞنيبلد. كمع تراكم اٝنربة يف ٠ناؿ الطب كٓنضًن االدكية كازدايد عدد االطباء خبلؿ االؼ الثاشل قبل اٞنيبلد   بدأ الطب العملي 

ة االمراض كتشخيص العلل ككضع العبلج اٞنناسب ٟنا ، فيما بدأ الطب الكهنويت أيخذ ابال٥نسار أيخذ مساحة اكسع يف معاٛن
التدر٩ني يف ٠ناؿ اٞنعاٛنة، كمع ذلك ظلت اٞنمارسات الكهنوتية رديفة للمعاٛنات الطبية خبلؿ العصور التار٫نية كحاضرة يف 

االساس منها ىو رفع حالة اٞنريض النفسية كمقاكمتو للمرض ، كقد ٤ند  معاٛنة االمراض ذات اٞننشب اٞنيتافيزيقي كاليت كاف اٟندؼ
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يف النص ا يت ما يؤيد ىذا التعاكف بٌن بٌن الطرفٌن يف العمل الطيب، اذ نقرأ هبذا اٝنصوص : "  كليعٌن يف خدميت آًشبي كاسو) 
 (CAD, p.346 ) (  كليشرعا ّنمارسة الشعائر كالعمل سوية " 37-35، ص  1989يونس عبدالر٘نن : 

 

 االشصاص القا مٌن عخلى شلارسة الطب الروحاين :-اثلثا

كما سبقت االشارة فاف تعاطي ىذه اٞنهنة كاف كما يزاؿ يرتبط بطبيعة االمراض اليت يعاشل منها اٞنريض ، كالشك اف 
لبلإرادية كاٝنارجة عن الشعور ،  االعراض اٞنرضية لؤلمراض النفسية كالعقلية من ىلوسة كجنوف ككآبة كغًن ذلك من التصرفات ا

كانت ىي العامل اٞنوجو يف ٓنديد الطبيب اٞنعاجل ، كألف ىذه االعراض كما ىو معركؼ ترتبط ابٛنانب الركحي كالنفسي فاف 
معاٛنتها كتطبيبها من قبل متعاطي الطب الركحاشل يكاد يكوف ا٤نع ٣نا لو كاف عن طريق الطبيب العاـ اك غًنه من اطباء 

(. كىكذا كما يبدك اختصت ٗناعة من الكهنة كاف ييطلق على احدىم ابللغة 100-90تصاص )ينظر كما ؿ حسن ، صاالخ
اٞنصرية القد٬نة اسم )ساك( ، كيعين الساحر اك العراؼ اك طارد االركاح ، ّنعاٛنة مثل ىذه االمراض ،اذل جانب  غًنىم من 

-3ية ّنا يف ذلك تلك اليت كانت تستوجب العمل اٛنراحي)كماؿ حسن ، جاالطباء ٣نن ٔنصصوا ّنعاٛنة ٢نتلف اٜناالت اٞنرض
( . كعلى الرغم من قلة اٞنعلومات اليت توضح ما اذا كاف القائموف على ىذا النوع من التطبيب قد اخذكا 207ص 1965:  4

الطبية كالشؤكف اٞنتعلقة هبا ، اال اف كجود اٝنربة ابلتوارث من االب اذل االبن أـ اهنم كانوا ينتظموف يف مدارس خاصة لتعليم االمور 
ؽ.ـ( يوجو من خبللو احد موظفيو الكبار من  486-521نص من عهد اٞنلك دارا االكؿ ملك الفرس الذم حكم مصر )

الكهنة برتميم " بيت اٜنياة " كىي مدرسة ملحقة لحد اٞنعابد كاف يتعلم فيها االطباء ، كاغلبهم من الكهنة ، يعطي تصوراى 
كاستنتاجان لف الكهنة اٞنتطببٌن على اغلب الظن كانوا ينضوكف يف مثل ىذه اٞندارس لتلقي العلـو الطبية كالركحانية ، ك٣نا جاء يف 
ىذا النص على لساف قائلو : " امرشل جبللة اٞنلك دارا اف أتوجو اذل مصر ...لتبسيس صالة منزؿ اٜنياة كمنزؿ ..بعدما اصاهبما 

ر جبللتو كزكدهتما ابلطلبة أبناء االسر الراقية فلم أدخل معهم طالبان من أبناء الفقراء ..لقد ككلت أمر ىؤالء التلف .. نفذت أم
الطلبة لرجل عاقل ..يف كل ما ٫نتص بعملهم . لقد أمرشل جبللتو اف اعطيهم كل شيء طيب حب يتمكنوا من أداء ٗنيع مهامهم 

ت الواردة يف النصوص حسب ما كانت موجودة يف ىذه اٞنعابد سابقان .فعل ىذا جبللتو فزكدهتم َنميع ما احتاجوا اليو كبكل ا  
ألنو كاف يقدر ىذه اٞنهنة كيرغب يف شفاء كل مريض ك٪نرص على تدعيم أٚناء االٟنة كمعابدىم كمواردىم .." ) كماؿ حسن 

ليدة عصر اٞنلك دارا ، بل اهنا كانت ( . كيفهم من النص اعبله اف مدارس الطب يف مصر  دل تكن ك 103-102، ص4-3،ج
يرتفة ماداين ، ككاف يػينىصىب 

موجودة كملحقة ابٞنعابد منذ عصور قد٬نة ، كاف معظم طلبتها ىم من ابناء الطبقة اٜناكمة كاألسر اٞن
جملتمع اٞنصرم القدصل على ادارهتا األكفب يف ٠ناؿ اٝنربة الطبية كاالدارية كقد يكوف من طبقة الكهنة اليت انلت احرتاـ كتقدير ا

حكامان ك١نكومٌن بسبب مكانتها الدينية ، فلم يعد ابإلمكاف االستغناء عنها كعن قدرهتا كبراعتها  يف الوصوؿ اذل االٟنة كمعرفة ما 
فاف ( . كمن اجل اافظة على اسرار اٞنهنة كحصرىا ٓنديدان فيما بينهم 162ستؤكؿ اليو مصائر الببلد كالعباد ) ديورانت ، ص

الكهنة كانوا ٪نرصوف على تعليم ابنائهم منذ الصغر كاعدادىم لتورل منصب الكاىن الذم كاف ينتقل من األب اذل االبن اف دل 
(. كاذا كانت اٞنعلومات اٞنتوفرة عن فئة الكهنة 162يكن ُنكم القانوف فبحكم العادات كالتقاليد كاالعراؼ)ديورانت ، ص

راض كطبيعة الزم الذم كانوا يرتدكنو اثناء معاٛنتهم اٞنرضى كغًن ذلك ٣نا كاف يقرتف بشخصية اٞنتطببٌن كطرؽ معاٛنتهم لؤلم
الطبيب، ىي ١ندكدة كقليلة اذا ما قيست ابٞنوركث الطيب الذم خلقو لنا اٞنصريوف القدماء ، فإف ىناؾ من الصفات اليت كاف 

 Carter,Harry: London:1962, p.84ىًنكدكت )  يتحلى هبا الكهنة بشكل عاـ  كردت على لساف اٞنؤرخ اليوانشل
(، ك٣نا ذكره هبذا الصدد: " ..كىم أكثر الناس اىتمامان بعبادة االٟنة .... يلبسوف ثياابن من نسيب الكتاف نظيفة كحديثة الغسل 
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عر أجسامهم لٗنعو مرة  على الدكاـ ..ك٫نتنوف حرصان منهم على النظافة الهنم يعتقدكف اف النظافة أفضل من اٛنماؿ ك٪نلقوف ش
كل ثبلثة اايـ حب ال ٩ند القمل اك غًنه من االقذار مكاانن يف أجسامهم كىم يغتسلوف ابٞناء البارد مرتٌن يف النهار كمرتٌن يف اليل 

( .ك٬نكن اف نستشف من ىذا القوؿ فيما لو عبلقة ابٛنانب الصحي اف طبقة الكهنة كما يبدك كانوا من 162" )ديورانت ، ص
اكثر فئات اجملتمع اٞنصرم القدصل اىتمامان بنظافة اٛنسم كالصحة العامة رّنا بسبب طبيعة عملهم ، كادراكهم ل٨نية االجراءات 
فضل للمبلبس عند اٞنصريٌن 

ي
الوقائية يف ابعاد شبح االصابة ابألمراض كالعوامل اٞنسببة ٟنا .كاذا كاف اللوف االبيض ىو اللوف اٞن

( ، فانو ال ييستبعد اف يكوف زم االطباء كالقائموف على مهنة التطبيب  قد طغى عليو ايضان 99، ص4-3جالقدماء  )كماؿ ، 
 اللوف االبيض دكف غًنه من االلواف االخرل.

كيف ببلد الرافدين كُنسب النصوص الطبية اٞنكتشفة كتلك اٞنتعلقة ابلطب فاف ٣نارسات االشيبي الكهنوتية كانت ىي 
اٞنرضى يف البداية إلزاحة االركاح الشريرة اٞنسببة لؤلمراض من جسد اٞنريض كما ظن القدماء بذلك ) من تتصدر معاٛنة 
parpola, p.14 ( يساعده يف ذلك ايضان صنف آخر من الكهنة كاف ييطلق على أحدىم ابللغة االكدية اسم )ابركbaru ، )

،  1986، بغداد:  2كونتينو،جورج ، ترٗنة سليم طو ،ط  كىو الشخص الضالع بشؤكف البحث كالتقصي  كالتنبؤ ابٞنستقبل )
( ، كيقابلو يف اللغة العربية اسم )العراؼ 8، ص 1978(  أك البارع يف ٠ناؿ اختصاصو )البدرم ،عبداللطيف ، بغداد :476ص

صنف الكهنة  ( . كالشك اف الرتكيز يف بداية االمر على1402، ص1956، القاىرة: 4( ) اٛنوىرم ، اٚناعيل بن ٘ناد ، ج
يف اٞنعاٛنة كاف ميتبًت ابلدرجة االساس من اعتقاد القـو اف منشب االمراض ىو االٟنة اليت سلطت على ا ٖنٌن  أك غًنىم من البشر 
االركاح الشريرة اليت سببت ٟنم االمراض ، كُنسب اعتقادىم أيضان فاف تلك االمراض ال ٬نكن ازاحتها عن جسم اٞنريض اال من 

ة، كىذا يف نظرىم كاف يتطلب كجود كسطاء يشكلوف حلقة كصل بٌن البشر كاالٟنة ، كاكثر فئات اجملتمع قبوالن ٟنذه قبل االٟن
اٞنهمة ىم رجاؿ الدين الكهنة ، الذين ابتدعوا اساليب كطقوس دينية ٢نتلفة من خبلٟنا يتم التوسل كالتذرع اب ٟنة لرفع غضبها عن 

المراض اليت حلت هبم  . كٕنامان كما ىو اٜناؿ يف مصر فاف ىذه اٞنهنة كانت  ١نصورة يف فئة ا ٖنٌن من البشر كٔنليصهم من ا
١نددة من طبقة الكهنة كغالبان ما كانوا يفضلوف ا٦نراط ابنائهم فيها لتعلمها كاافظة على اسرارىا  ، اذ كرد يف احدل النصوص : 

(، كمع اف اٞنعلومات تكاد تكوف  قليلة عن كجود  CAD ,p.436) " علم ابنو فن االشيبي كعلموه حقان قراءة الكبد " 
مدارس خاصة الكتساب اٝنربة يف ىذا اجملاؿ ، اال اف الواضح من اٞنعلومات يشًن اذل اف تعليم الكاىن اٞنستجد كتدريبو على 

مرسٌن كالعارفٌن هبا كما ييبٌنى ذلك النص اصوؿ اٞنهنة كاساليبها كاف ال يتم اال من خبلؿ كالد اٞنتعلم اك عن طريق احد الكهنة اٞنت
(. كخبلؿ 15ا يت : " لًيػيعىًلم العارؼ غًن العارؼ أسرار اٝنربات الكهنوتية ألف غًن العارؼ ال يراىا " ) يونس عبدالر٘نن ،ص

٘نران على كجو التحديد ٣نارسة اٞنهنة كاقامة الطقوس اٝناصة ابلعبلج كاف على الكاىن اٞنعاجل االشيبي اف  يكوف مرتداين ثوابن ا
( ، كيوضح نص مسمارم من 8، ص1970لبلحتماء بو من يثًن االركاح الشريرة كانتقاٟنا اذل جسده) اٛنادر، كليد ، بغداد :

العصر االشورم ىذه االجراءات االحرتازية اثناء اٞنعاٛنة ، ك٣نا جاء يف النص : " اف الكاىن مشمشو يصارع الشيطاف كذلك 
يف يد كطًن الباز يف اليد االخرل كيصرخ مرددان : لففت نفسي ضدؾ بقطعة قماش ٘نراء ْنلب الرعب ، ّنبلبس  ّنسكو غراابن 

(  كمن خبلؿ ما كرد يف النص اعبله ٬نكن اف 245، ص1972٘نراء براقة عصمت نفسي منك هبا ")اٛنادر، كليد ، بغداد :
يهم اٝناص هبم من اٞنبلبس ، كىذا الزم كما يبدك كاف يطغى عليو نستشف اف القائمٌن ّنعاٛنة اٞنرضى من الكهنة كاف ٟنم ز 

ثل يف اعتقاد العراقيٌن القدماء الدرع الواقي من الشر دكف غًنه من االلواف االخرل ) اٛنادر : ، 1970اللوف اال٘نر الذم ٬ني
 (. 8ص
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 معبودات الطب :  -رابعا

يفرية كالنصوص الكتابية كانت لديهم اٝنربة الواسعة يف ٠ناؿ الطب الشك اف اٞنصريٌن القدماء كُنسب اٞنكتشفات اال       
كالتطبيب ، كمع أ٨نية ىذه اٝنربة كتنوع االختصاصات الطبية كطرؽ معاٛنتهم لؤلمراض ، فاهنم كانوا يعتقدكف أف االسباب الدينية 

ابٞنرض ، اذل جانب غًنىا من االسباب  ٣نثلة اب ٟنة كجنودىا على كجو اٝنصوص كانت كاحدة من االسباب الرئيسة لئلصابة
اٞنوضوعية كالعملية اليت كانت ٓنددىا طبيعة اٜنالة اٞنرضية  ، كاف ازاحة اٞنرض عن جسم اٞنريض ككصولو اذل حالة الشفاء التاـ  

ة االطباء ٣نا  كانت ال تتحقق بنظرىم اال برضا ا ٟنة كإرادهتا ، كاف ىناؾ من اٞنعبودات من ٔنصص يف ٠ناؿ الطب كرعاية مهن
كاف يستوجب االستعانة هبم لتجاكز ان كالنجاح يف معاٛنة اٜناالت اٞنستعصية أك اٞنيؤكس منها، كمن ذلك اٞنعبود )ٓنوت( 
بدع كاطلقوا عليو " طبيب عيين حورس " ، كاعتقدكا اف االلتزاـ 

ي
الذم خصوه ابلعبادة كونو راعي مهنة الطب كنعتوه ابلطبيب اٞن

( ، ك٣نا زاد من مكانة ىذا اٞنعبود أيضان أنو كاف يف نظرىم 101، ص2-1رشاداتو ٕننحهم مهارة الشفاء )كماؿ ، جبتعاليمو كا
( 407، 200-199، ص 4-3( .كذلك كرد يف بعض القراطيس الطبية)كما ،ج101، ص2-1إلو العلم كالكتابة)كماؿ ،ج

الية يف ٠ناؿ الطب كالسحر، كبسبب براعتها  يف ٠ناؿ الطب اطلق ما يشًن ضمنان اذل اف اٞنعبودة )ازيس( كانت تتمتع بقدرات ع
( ، كعيرفت كذلك ابلطبيبة الكبًنة كالساحرة 526-525،ص 2-1عليها اٞنصريوف القدماء لقب "امرأة الطب" )كماؿ ،ج

اٛنسم كتسقطو على اٞناىرة ، ك٣نا جاء يف احدل النصوص على لساهنا هبذا الصدد: " أان ازيس الساحرة اليت ٔنرج السم من 
( . كيف نص اخر نقرأ ما يوضح االمكانيات العالية ٟنذه اٞنعبودة يف ٠ناؿ السحر كاالستعانة بقدراهتا  528االرض " )كماؿ ، ص

السحرية يف فك السحر الذم قد يتلبس بو اٞنريض ، ك٣نا جاء يف النص : " اي ازيس اي عظيمة السحر فكي قيودم ، خلصيين 
سوء كضرر كاا كمن نقمة اٞنعبود كنقمة اٞنعبودة ، كمن ضرر اٞنيت ، كمن ضرر العدك الذم ٬نكن اف يعرتضين  ..خلصيين من كل

( .كيف ظل كبلمنا عن أبرز اٟنة الطب عند اٞنصريٌن القدماء فإننا ال ٬نكن التغاضي عن شخصية فرعونية 535")كماؿ ، ص
ؤلو مهمة ىيمنت على مهنة الطب طيلة العهد الفرعوشل ككص

ي
لت ّنكانتها كمنزلتها اذل مصاًؼ االٟنة ، انو الطبيب اٞنصرم اٞن

( الذم قدسو اٞنصريوف القدماء كنعتوه بصفات 297، ص 1986)ا١نوتب( )بوتًنك ،جٌن ، ترٗنة عامر سليماف ، موصل:
شايف )ال

ي
، ص 1970شطي ، ا٘ند ، دمشق: االلوىية ، فكاف يف نظرىم الو الطب ، كالطبيب اٞنعايف، كااللو الرحيم ، كااللو اٞن

(، كاضفوا عليو بسبب ىذه السمات النسب االٟني كاطلقوا عليو ابن االلو االعظم )بتاح ( الو مدينة منفس اٞنصرية ) حسن ، 20
 ( . 200، ص 1940سليم ، القاىرة: 

-104سباب الدينية )يونس ، صكيف ببلد الرافدين ٤ند ما ٬ناثل نظرة اٞنصريٌن القدماء ألسباب اٞنرض كمن ذلك اال      
( اذ كاف االعتقاد السائد لدل سكاف ببلد الرافدين اف االٟنة ىي من تقرر مصائر البشر كبيدىا اٝنًن كالشر تيصيب بو من 110

ككعادة  تشاء ، كاهنا اٞنسؤكلة عن االمراض كاالكبئة ككذلك عن رفعها كازاحتها عن كاىل الببلد كالعباد كقتما تشاء ككيفما تشاء  ،
العراقيٌن القدماء يف ٔنصيص معبود أك أكثر للمظاىر اٜنضارية ّنختلف مسمياهتا  كمنها العلـو كاٞنعارؼ ، فقد خصصوا لؤلمور 
الطبية كالعبلجية العديد من تلك اٞنعبودات اليت كانت يف نظرىم ىي االكثر ٘نايةن كدفاعان عن اٛننس البشرم ك٘نايتو من الكوارث 

أاي ( \اؾ ضده من قبل بعض االٟنة  ، كيتصدر ىذه اٞنعبودات ّنواقفو اٞنشرفة ْناه البشر اٞنعبود اٜنكيم )انكي اليت كانت ٓن
(  كابنو اٞنعبود )مردكخ( الذم خصوه ابلتداكم كالشفاء كما يشًن 83، ص1970)بوتًنك، جاف ، ترٗنة كليد اٛنادر ، بغداد: 

(. كيف نص آخر  CAD , p.436كل كيبلت اٞنرضى ، الطبيب الذم...")النص ا يت اذل ذلك : " مردكخ الذم يداكم  
(. كذلك اختص اٞنعبود )نينورا()  CAD ,p.436نعتوه ابٝنبًن لقدراتو العالية يف ٠ناؿ الطب : " مردكخ الطبيب اٝنبًن " )

كتعد ابنتو االٟنة   (90، ص1974( ابلطب كٚني ابلطبيب اٞنقتدر )اال٘ند ،سامي سعيد ، بغداد:49بوتًنك ،جاف ، ص
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( من أشهر اٞنعبودات يف ٠ناؿ الطب كٟنا العديد من االلقاب الطبية البارزة كمنها "السيدة اليت تشفي اٞنرضى" ك" Gula)جوال
( ك"السيدة اليت تبعث اٜنياة للموتى ")ركثن ، 194، ص1968اٞننقذة الكبًنة ") الابت ،رينيو،ترٗنة كليد اٛنادر، بغداد:

(، ككصفت كذلك لهنا " العظيمة  Sigerist,H, New York: 1967,p.433بة العقاقًن كالسمـو " )( ك " ر 73ص
(، ككاف ييستعاف هبا كبوالدىا اٞنعبود )نينورا ( يف  CAD ,p.352يف اٞنمارسات الطبية كالبارعة يف الوصفات السحرية .." ) 

ن العصر االشورم اذل اٞنلك قائبلن " لًيهب نينورا كجوال اٞنلك طلب الصحة كالعافية كما يتوضح ذلك من رسالة كجهها كاتب م
-668(، كنظران أل٨نية مكانتها الدينية كالطبية فقد اقاـ ٟنا اٞنلك االشورم اشورابنيباؿ )Sigerist ,p.425الصحة كالعافية )

صت ابلطب ككاف ٟنا منزلة كبًنة .( كذلك من اٞنعبودات اليت اختSigerist,p.433 ؽ.ـ( نصبان تذكاراين خاصان هبا ) 626
( الذم عيرؼ بسيد االطباء)ساكز، ىارم،ترٗنة عامر سليماف ،  Ninazuعند سكاف ببلد الرافدين اٞنعبود )ننآزك

 Ningeshzida  ()Jurgen,T, New York:1962,p.155(  كابنو اٞنعبود )ننجيشزيدا529، ص1979موصل:
حدث عن اٞنعبودات العراقية القد٬نة كاختصاصاهتا اٞنختلفة، كمنها الطبية كاليت ال ٬نكن (. كعلى الرغم من كفرة اٞنعلومات اليت تت

()عبدالواحد ، فاضل ،  Ashtarحصرىا ضمن ىذه الوريقات اددة ، اال اننا ٦نتم ابلقوؿ يف ىذه الفقرة اف اٞنعبودة )عشتار 
العراقيٌن القدماء كاهنا نعتت آبٟنة الر٘نة ٞنساعدهتا  ( كانت من ضمن االٟنة اٞنهمة يف معتقدات33-28، ص 1980بغداد :

النساء اٜنوامل اثناء فرتة اال٤ناب ،اذ كاف االعتقاد السائد آنذاؾ اف غياب االٟنة عشتار يف ٜنظات الوضع ٩نعل الوالدة عسًنة 
 (. AL-Samrrai,S,XV,1972,p.130 كرّنا قد يؤدم ذلك اذل موت اٛننٌن يف رحم امو قبل كالدتو )

 

 اساليب العالج :-خامسا

لطاٞنا كاف االعتقاد السائد عند اٞنصريٌن القدماء كغًنىم من الشعوب القد٬نة ، اف االسباب الدينية كانت من ضمن        
االسباب الرئيسة لئلصابة ابألمراض ، السيما خبلؿ اٞنراحل االكذل لنشبة الطب ، كاف اٞنرض يتولد من دخوؿ الشياطٌن 

الشريرة ٛنسم االنساف ، فاف معاٛنة تلك االمراض  كانت ال تتم يف نظرىم اال من خبلؿ كسائل كاساليب خاصة تتفق  كالعفاريت
كىذا اٞنفهـو ألسباب اٞنرض ، فكانت الرقى كالتعاكيذ كالتمائم من أىم تلك االساليب اليت ابتدعها الكهنة اٞنتطببٌن لعبلج اٞنرضى 

( فضبلن عن غًنىا من الوسائل االخرل . يقوؿ احد الباحثٌن هبذا الصدد : "  33، ص 1989)دلو ، برىاف الدين ، لبناف :
( . كدل يقتصر 123كانت الرقى كالتمائم أكثر شيوعان بٌن الناس من حبوب الدكاء لعبلج االمراض كالوقاية منها " )ديورانت، ص 

فسي كالعصيب ، كا٧نا قد تشمل أيضان أمراضان ٢نتلفة ّنا يف ذلك استعماؿ الرقى كالتعاكيذ على امراض معينة ترتبط فقط ابٛنانب الن
شم العظاـ ، كتتلف اٛنمجمة  ، البسيطة منها كالزكاـ مثبلن ، اذ نقرأ يف العبارات االتية : " اخرج ايها الربد اي ابن الربد ، ايمن هتي

( . ك٣نا يؤكد ا٨نية ىذه االساليب 123،ص كٕنرض ٢نارج الرأس السبعة ، اخرج على االرض ،دفر. دفر . دفر .")ديورانت 
الركحانية يف العبلج اف اغلب القراطيس الطبية اليت تعد اٞنصدر االساس ٞنعلوماتنا عن الطب اٞنصرم القدصل ، جاءت متضمنة يف 

اح الشريرة اٞنسببة ثناايىا ، اذل جانب الوصفات العبلجية ، العديد من الرقى كالتعاكيذ كالتمائم اليت كانت تستخدـ لطرد االرك 
لؤلمراض كاالكبئة اليت كانت ٓندث سنواين مثل الطاعوف ، كالكولًنا ، كاٜنصبة ، كغًنىا من االمراض االخرل ، ك٣نا جاء يف 
احدل تلك الرقى اٞنخصصة لطرد اٟنواء اٞنوبوء كشياطٌن اٞنرض : "انسحبوا اي شياطٌن اٞنرض، فاٟنواء )اٞنوبوء ( سوؼ ال يصلين  

من ٬نر يب سيمر يب دكف اف يضرشل ، فاان )حوريس( الذم ٬نر ّنرضى )سخمت( .اان حوريس رغم ارادة سخمت . اان ، كل 
(. كىناؾ من الريقى ما كاف يستخدـ مع الدكاء 548-546، ص 4-3الوحيد ابن )بستت( سوؼ ال ٕنيتين " ) كماؿ ، ج

ك٣نا جاء يف احدل تلك الريقى عند شرب الدكاء : " تعاؿ ايها العبلج ، لزايدة قوة فاعليتو يف اٞنرض كرفع حالة اٞنريض النفسية ، 
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طارد لؤلشياء )اٝنبيثة( من معديت ىذه كمن أعضائي ىذه ، اف الرقية تؤثر بقوة على العبلج )كماؿ ،ص 
ي
(. كيف 224تعاؿ ايها اٞن

 كجهك ...أيها العبلج ... بفعل اٞنعبودة تعويذة اخرل نقرأ : " اان متيقظ جيدان كيفبت اذل االزؿ . أدرأ كل مرض يكوف يف
( . كاحياانن قد يصاب الفرد 588)ازيس( سوؼ يزكؿ مرض )عاع( االٟني ا يت من ميت أك ميتة أك فبلف أك فبلنة ")كماؿ ،ص 

ة االٟنة بقبوؿ ابلغضب االٟني نتيجة آيفمو كذنوبو الكثًنة ْناه االٟنة أك غًنىا ٣نا يتطلب تصحيح اٞنسار ابلفعل كالقوؿ كمناجا
التوبة كالعفو لرفع ذلك الغضب ، ك٣نا جاء يف تعويذة موجهة للمعبود )اكزريس( : " ... ايمن تسكن يف كل خفااي اٜنياة ، ايمن 
٪نصي كل كلمة أنطق هبا ...ألشل ارتكبت يف العادل من الذنوب ما يفعم القلب حزانن ، كقد ٕناديت يف شركرم كاعتدائي ، أال 

أال فساٞنين ، كحطم اٜنواجز القائمة بينك كبيين ، كأمر لف ٕنحى كل ذنويب كتسقط منسية عن ٬نينك كمشالك ، أجل فساٞنين ، 
( . كذلك ٬نكن اف نستشف جوانب من اساليب العبلج 164امًح كل شركرم ، كامًح العار الذم ٬نؤل قليب " ) ديورانت ، ص

معاٛنة اٞنرضى  من خبلؿ ما كرد يف رسالة استدعاء لطبيب ركحاشل يدعى )نباموف(  كاٞنواد اليت كاف يعتمدىا الطبيب الركحاشل  يف
اذل القصر اٞنلكي  ٞنعاٛنة حالة مرضية يف الرأس لزكج احدل االمًنات اٞنصرية ، اذ يتضح من مضموف ىذه الرسالة اف الطبيب 

ا كاف ٪نمل كتاابن أسودا ، رّنا كاف خاصان ابلرقى اٞنكلف ابلعبلج كاف يتبعو اثناء زايرتو للمريض اثناف من مساعديو أحد٨ن
كالتعاكيذ كالتمائم ، كا خر ٪نمل سلةن مليئة ابلعقاقًن البلزمة للرقى ، مع كمية من الطٌن لعمل التماثيل الصغًنة كبعض النباات 

د كما يبدك كانت مبلزمة ( . كىذه اٞنوا107-106، ص 2-1اٛنافة كالرطبة كبعض االقمشة كمداد أ٘نر كمداد أسود)كماؿ ،ج
للطبيب يف معظم زايراتو للمرضى كىي تعد جزءن اساسيان يف اساليبو العبلجية . كُنسب ما كرد يف الرسالة فاف نظرة الكاىن 
اٞنتطبب للمرض كانت تقـو على اساس اف ركحان خبيثة تقمصت جسد اٞنريض كاٜنقت برأسو األدل كالوجع ، كا٤نع الطرؽ 

جها يف نظره ىو كضع جسم اٞنريض أك أحد أعضائو ٓنت ٘ناية االٟنة للحد من يثًن تلك االركاح الشريرة كاالساليب إلخرا
اٞنسببة للمرض كاجبارىا على اٝنركج من جسم اٞنريض ، كيقاؿ للركح اٝنبيثة يف رقية : " اف كل عضو من اعضاء اٞنريض إلو بذاتو 

رقبتو إلو كأسنانو سيف قاطع كٜنمو )اكزكريس( كيديو ركحاف من اركاح االٟنة ، كاف ذراعو ىي )ازيس( كأف رجلو ىي )نفتيس( ك 
..كفخذيو ريشتا اٞنعبود )آموف( كظهره ظهر اٞنعبود )سيبو( كمعدتو معدة اٞنعبودة )نو( .." كىكذا جعل كل عضو من اعضاء 

( . كقد يلجب الكاىن اٞنتطبب 107-106اٞنريض اٟنان بقصد ٘نايتها كاخراج تلك الركح اٝنبيثة من جسد اٞنريض  )كماؿ ،ص
اذل اساليب اخرل يف حالة فشلو ٓنقيق الشفاء التاـ للمريض ، كمن ذلك اسلوب عمل التماثيل الصغًنة لتكوف بديلة عن 
و الشخص اٞنريض يف ٓنمل اٞنرض كنقلو اذل التمثاؿ الصغًن يف ظل رقية كانت تتلى على اٞنريض أثناء ىذه العملية ، ك٬نثل االل

)رع( فيها على انو الشخص اٞنريض الستمالة االٟنة كتدخلها السريع إلنقاذه ، ك٣نا جاء يف ىذه الرقية  : " ايتوا حاالن أيها االٟنة 
( . كذلك من ضمن االساليب اليت كانت يستعٌن هبا الكاىن 107فاف االلو )رع( متبدل كاذا ا٨نلتموه مات ال١نالة "  )كماؿ،ص 

الركاح الشريرة من جسد اٞنريض ، ىو عمل كصفات عبلجية من خليط مواد مزعجة كانت تشمئز النفس منها اٞنتطبب إلخراج ا
، ك٣نا جاء يف احدل تلك الوصفات : " دـ السحلية كاذاف اٝننزير كاسنانو كاللحم الننت كم  السلحفاة ...كبراز الرجاؿ كاٜنمًن 

قد ال يتمكن الطبيب الركحاشل ّنختلف اساليبو من الوصوؿ اذل ٓنقيق ( . كاحياانن 125كالكبلب كالقطط...")ديورانت، ص 
الشفاء التاـ للمريض اك التخفيف من ا مو كاكجاعو اليت يعاشل منها ، ٣نا كاف يستوجب يف مثل ىذه اٜناالت استدعاء اٞنختصٌن 

ردت االشارة اليو يف الرسالة آنفة الذكر كا من االطباء  حسب طبيعة اٜنالة اٞنرضية اليت يشكو منها اٞنريض  ، كىذا االجراء ك 
 استدعاء طبيب ٢نتص لمراض الرأس لتشخيص اٜنالة اٞنرضية اليت اخفق الطبيب الركحاشل يف عبلجها .

كيف ببلد الرافدين كشفت النصوص اٞنسمارية الطبية اٞنكتشفة عن العديد من االساليب كاٞنمارسات اليت كاف يعتمدىا الكاىن 
( يف معاٛنة االمراض ، كىي تشابو اذل حد كبًن من حيث الفكرة كاٞنضموف  االساليب اليت مارسها اٞنصريوف اٞنعـز )ا الًشبي

القدماء . كييت يف مقدمة ذلك الرقى كالتعاكيذ اليت كانت تستخدـ ليس فقط  لطرد االركاح الشريرة اٞنسببة للمرض كا٧نا أيضان 
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مرض ، كنقرأ ٣نا جاء يف احدل التعاكيذ : " انسب صوفان ا٘نر كصوفان ابيض كعصب الغزاؿ لرفع حالة اٞنريض النفسية كتصديو لل
كاعشاابن ا اعمل من ذلك حببلن كاعقده سبعان كاينما تعقده اربط العقاقًن يف صوؼ ا٘نر ككرر التعويذة سبع مرات .. ا اربط ىذه 

( .كعلى الرغم من عدـ االشارة لذكر اٞنرض كٓنديد مكاف 18، صالتعاكيذ اٞنلفوفة على اٛنبٌن ابٜنبل فانو سيعيش " )يونس 
االصابة  ، اال اف ىذه التعويذة كُنكم ربطها على جبٌن الشخص اٞنريض ييرجح اهنا كانت ٢نصصة لعبلج احد امراض الرأس أك 

عراقيوف القدماء بوجودىا كانتشارىا يف ما لو عبلقة بذلك . كىناؾ من التعاكيذ ما تشًن ابالسم اذل أنوع العفاريت اليت كاف يعتقد ال
٢نتلف اماكن تواجدىم كىي تتحٌن الفرصة لبلنقضاض على ا ٖنٌن منهم أك غًن ا ٖنٌن  ٣نا كاف يتطلب اخذ االجراءات 

تػىري اليت ىي خراب كتدمًن قد أمسكت ب و ، االحرتازية لذلك ، كيوضح النص ا يت عدد من اٚناء تلك العفاريت كجاء فيو : " ٧نى
أيتيكي شرير يركض يف اٜنديقة مثل الريح ، آلو الشرير الذم يسًن يف الشوارع ، أطيمي الشرير اٞنعلق على االنساف كاٜنبل ، العاللو 
تػىري الشريرة ،لقد ٕنلكت على بلعومو أيتيكي  الشرير اٞننتشر مثل الشبكة كالذم ال يتمكن احد اف ٬نحوه ، لقد ٕنلكت على رأسو ٧نى

لقد ٕنلكن على صدره آلو الشريرة ، لقد ٕنلكت على يده العاللو الشريرة ، لقد ٕنلك على قدميو رابيصي الشرير فلم  الشريرة ،
( ، بعد ذلك تذكر 63، ص 1975، بغداد:2يتمكن من االكل كالشرب .. لقد رآه مردكخ .." )اال٘ند ، سامي سعيد ، عدد

ىي غًن كاضحة بسبب النقص اٜناصل فيها . كذلك  شكلت التمائم كاالحجبة التعويذة  مزيب الوصفة الطاردة ٟنذه العفاريت ك 
اليت كانت توضع حوؿ عنق اٞنريض كاحدة من االساليب اليت استخدمها الكاىن اٞنعـز أيضان للحد من يثًن االركاح الشريرة 

عفريت ضع ٙنسة عقاقًن على شريط من كازاحتها عن جسد اٞنريض ، ك٣نا جاء يف احداىا نقرأ : " اذا انتقل الصرع اذل يد ال
( .ك٘نلت بعض التمائم صور للعفاريت اليت كاف يراد 19اٛنلد لفرخ صغًن كعلقها حوؿ عنقو فاتو سيتحسن " )يونس ، ص

الوقاية منها كمعظمها ذات اشكاؿ خرافية مركبة ، فمثبلن العفريت )ابزكزك( صيور على احدل التمائم برأس عفريت كصدر طائر 
ؼ بشرية ٓنمل اربعة اجنحة تنتهي ّنخالب كذيل معقوؼ ، ا أييت بعد ذلك نص ديين ٜنماية حاملها من ىذا العفريت كاطرا

(Saggs,H, Graz:1960,p.123  كمن االساليب الكهنوتية اليت اعتمدىا االًشبي لطرد االركاح الشريرة كالسيما تلك .)
دمى كالتماثيل الصغًنة الشبيهة لشكاؿ اٞنوتى يف ١ناكلة للقضاء على الشبح اليت كانت ٕنثل اشباح اٞنوتى يف نظرىم ىو عمل ال

كابعاده ، كىو ٬ناثل اذل حد كبًن االسلوب الذم اعتمده الكاىن اٞنصرم للغرض ذاتو ، جاء يف النص : " اذا ظهر شبح ميت 
ذا اٞنيت ك٩نب كضعها فوؽ فراش اٞنريض ، على شخص عرفو اك دل يعرفو فؤلجل ابعاد ظهور ىذا الشبح تصنع دمية تشبو كٕنثل ى

( انت دليل  CAD,p.432كيف اليـو الثالث بعد الظهًنة كبعد اجراء بعض الفعاليات ...تلعن الدمية ابلتعابًن االتية : مشش)
ع كاطلب جعلو ىذا اٞنيت يف العادل السفلي كيف العادل العلوم ..انو مرعب قبيح اٞننظر ، بغيض ك٢نيف ليبلن ، انين ا٥نين كاتضر 
( . 161-160مكاشل ، ُنياة مشش ليبعد عين ، تكرر ىذه الصيغة ثبلث مرات ا تكفن الدمية كتدفن .." ) بوتًنك،جاف، ص

كاحياانن كاف االًشبي يلجب ضمن اساليبو الكهنوتية اذل استخداـ اٜنيواانت كبديل عن الشخص اٞنريض  هبدؼ نقل اٞنرض اليو كما 
: " لعمل بديل لرجل مطلوب من اٟنة اٞنوت عند غركب  الشمس ٬ندد الرجل اٞنريض جداي اذل جانبو  يوضح ذلك النص ا يت

على اٞنناـ كعند الفجر ينهض الكاىن كينحين إللو الشمس  ك٪نمل الرجل اٞنريض اٛندم يف حضنو اذل بيت شجرة الطرفاء ك٩نعل 
رة الرجل اٞنريض ِننجر خشيب كتقطع حنجرة اٛندم ِننجر الكاىن الرجل اٞنريض كاٛندم يتمدداف على االرض كتلمس حنج

بركنزم ..ا تلبس اٛندم اٞنبلبس كتلبسو اٜنذاء كتصب الزيت على رأسو كيخذ قبعة الرجل اٞنريض كتربطها على رأس اٛندم 
ىن يردد فيها ثبلث كتكفن اٛندم كتعاملو كرجل ميت . ا ينهض الرجل اٞنريض كيقف يف اٞندخل كتتلى عليو رقية من قبل الكا

( . كقد يعكس ىذا 345مرات : لقد مات فبلف بن فبلف ، بعدىا أيمر الكاىن اثقامة مدفن كيدفن اٛندم " )ساكز، ص 
االعتقاد بتخليص اٞنريض من مرضو بتقدصل بديل لو ، أصداء قصة الفداء اٝناصة ابلنيب ابراىيم عليو السبلـ اليت كردت يف القرآف 

ؽ.ـ(، كاذا  1600-2000( ، كالذم ييظن انو عاش خبلؿ العصر البابلي القدصل حدكد  )107افات ، اية : الكرصل )سورة الص
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اخذان بنظر االعتبار اف النص االشورم اعبله يعود اذل فرتة الحقة للعصر البابلي القدصل ، فانو ال ييستبعد اف تكوف حادثة الفداء 
(. كيندرج 345اليب اٞنقبولة الستشفاء اٞنرضى كدفع االذل عنهم )ساكز، ص قد ظلت عالقة لذىاف الناس حب غدت من االس

ضمن ىذه االساليب كذلك اسلوابن فنيان آخر اعتقد بو العراقيوف القدماء كذلك عن طريق اغراء العفاريت ّنجموعة من اٟندااي 
( من اجساد  كالعطااي الرمزية يف حالة خركجها من جسم اٞنريض ، كىذا االسلوب أفاد يف نظرىم يف اخراج العفريتة )لىمشتن

( .كيشابو ىذا االسلوب اذل حد كبًن ككما سبقت 489امهات اٞنستقبل  إذ كانت تلحق هبم االذل كلطفاٟنم )كونتينو ، ص 
يرة من االشارة اذل ذلك اسلوب العقاقًن كاالدكية ذات التسميات اٞنزعجة كالذم اعتمده اٞنصريٌن القدماء إلخراج االركاح الشر 

جسد اٞنريض . اذل جانب ىذه اٞنمارسات الكهنوتية فاف ىناؾ من النصوص الطبية ما يفيد ايضان اف االًشبي كاف يستعمل يف 
عقاران تستخدـ  25بعض اٜناالت االدكية كالعقاقًن ضمن اساليبو اربة العفريت ، كيوضح النص ا يت ذلك اذ جاء فيو :" ىذه 

") يونس ،ص لعمل مرىم ضد مسكة العف ( . كقبل البدء ابإلجراء العبلجي كبعد االنتهاء من ذلك  26ريت.. كىي سر االًشبوتي
كاف يتوجب على الشخص اٞنعاجل تطهًن اٞنكاف الذم يتواجد فيو اٞنريض ، كأناذ كافة التدابًن البلزمة للحماية من األركاح 

ا يتوضح ذلك من النصٌن ا تيٌن : " عليك بتطهًن اٞنكاف أكالن..." ) الشريرة كابعادىا عن اٞنكاف الذم ْنرم فيو اٞنعاٛنة ، كم
( ، " كبعد ذلك يقـو االًشبي بتطهًن البيت بوعاء اٞناء اٞنقدس كاٞنبخرة كاٞنشعل " ) 203، ص 1985،بغداد :1عبدالواحد ، ج

CAD ,p.432 .) 

و صنف من الكهنة اٞنتطببٌن ، كابتكركا لو ٣نا تقدـ يظهر اف الطب الركحاشل اك الكهنويت الذم أشرؼ عليو كمارس
اساليب ككسائل عديدة حاكلوا من خبلٟنا اقناع اٞنرضى ل٨نيتها يف العبلج ، كاف كاحدان من انواع الطب الذم مارسو القدماء ، 

د اٞنريض كليس كالسيما يف اٞنراحل االكذل من اري  الطب ، اذ كاف اٞنرض يف اعتقادىم ينشب من تقمص االركاح الشريرة ٛنس
ابإلمكاف الشفاء من ذلك اٞنرض اال برضا االٟنة كابعاد تلك االركاح عن جسد اٞنريض ، لذلك كانت ىذه االساليب يف نظرىم 
ىي األ٤نع يف مقاكمة اٞنرض كالتصدم لو ، فضبلن عن دكرىا اال٩نايب يف رفع حالة اٞنريض النفسية كاٞنعنوية . كمع ا٨نية ىذا النوع 

يب اال اف تراكم اٝنربة يف ٠ناؿ الطب الدكائي كاٛنراحي مع تقادـ الزمن كٓنديد اسباب موضوعية كطبيعية للمرض كما من التطب
تشًن اذل ذلك النصوص الطبية اٞنتوفرة ، كاالعتماد يف تشخيص اٞنرض كخطورتو على االعراض اٞنرضية كليس على التنبؤات ّنا 

العبلج اٞنناسب لكل حالة مرضية ّنا يتناسب كطبيعة تلك اٜنالة  ، كل ذلك قلل من  ستؤكؿ اليو حالة اٞنريض الصحية ، ككضع
االعتماد على الطب الركحاشل اال انو ظل مرادفان كمساندان للحاالت اٞنرضية النفسية كالعصبية ذات االسباب اجملهولة ، اك تلك اليت  

يف شفائو .كىذا النوع من التطبيب يشابو اذل حد كبًن ما ىو  كانت تتطلب رفع حالة اٞنرض النفسية ٞنقاكمة اٞنرض كالتسريع
 معركؼ لدينا يف الوقت اٜناضر ابلطب النفساشل كىو اسلوب عبلجي متخصص للحاالت اٞنرضية النفسية كالعصبية .

 

 نتا ج البحث :

ينية دفعت من خبلؿ ىذه الدراسة ٬نكن اف نستشف ابف ٣نارسة ىكذا نوع من التطبيب ظهر بفعل عوامل د -1
ابلشعوب القد٬نة اذل االعتقاد لف االٟنة ىي اٞنسؤكلة عن اصابة البشر ابألمراض كاألكبئة طاٞنا كاف بيدىا مصائر الكوف كالبشر ، 

 كىي كذلك اٞنسؤكلة عن رفع تلك االمراض اٞنسلطة على البشر بقدرهتا كتقديرىا مب شاءت ذلك كٞنن تريد.

كفق ىذا اٞننظور اف االٟنة بيدىا اقدار الكوف كالبشر كمن ذلك اصابة البشر ابألمراض  لطاٞنا كاف االعتقاد السائد-2
كإشفائهم منها ، فاهنم خصصوا عددان من االٟنة ٟنذا الغرض اختصت يف ٠ناؿ الطب كالتطبيب ، كاف منها اٞنعبود )ٓنوت ( الذم 
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انكي ( الو الطب \( ، كيقابلهم يف ببلد الرافدين ، اٞنعبود )ااي نعتوه براعي مهنة الطب ، كاٞنعبودة )ايزيس( ، كالوزير )ا١نوتب 
 كاٜنكمة ، كاٞنعبود )نينورا ( الذم نعتوه ابلطبيب اٞنقتدر ، كاٞنعبودة )جوال( ،  كاٞنعبود )ننكيشزيدا ( الو الطب عند البابليٌن ،

 كغًنىم من اٞنعبودات اليت ال حصر ٟنا يف ىذا اٞنكاف.

( كألف الفكر الديين عند اٞنصريٌن القدماء ككذلك يف ببلد الرافدين كاف لو من التبثًن يف حياة 2ك1رد آنفان يف )بناءن على ما ك  -3
سكاف تلك البلداف ، فاف االسباب الدينية كما يبدك كانت ىي احدل أىم االسباب اليت دفعت الدممارسة ىذا النوع من 

 مراض ذات اٞننشب اٞنيتافيزيقي بوجو خاص. التطبيب كبسلوب عبلجي لؤلمراض بشكل عاـ ، كاأل

كألف الكهنة يف نظر السكاف قد٬نا كانوا ىم االقرب لآلٟنة ُنكم مكانتهم الدينية كاهنم كانوا ٬نثلوف حلقة الوصل بٌن البشر -4
منها ىو رفع حالة اٞنريض كاالٟنة ، فاهنم كانوا االقرب للقياـ هبذا الدكر كابتداع اساليب ركحانية اك كهنوتية كاف اٟندؼ االساس 

 الصحية كليس معاٛنة اٞنرض ُند ذاتو .

من خبلؿ دراسة اٞنقارنة يتضح اف الطب الركحاشل عند اٞنصريٌن القدماء كاف لو من االسباب كالدكافع الدينية ، ىي ذاهتا   -5
يف ٓنديد االسباب كطرؽ اٞنعاٛنة  اليت كانت يف الطب الكهنويت عند العراقيٌن القدماء ، كىو ما يربر تطابق كجهات النظر

 كاٟندؼ الذم من اجلو مورس ىذا النوع من التطبيب . 

تكمن ا٨نية ىذا النوع من التطبيبفي ٣نارستو عرب العصور التار٫نيةكاذل الوقت اٜناضر  لعبلج االمراض النفسية كالعصبية ، -6
ستشفيات كاٞنراكز الطبية اٞنتخصصة بعبلج االمراض النفسية كىي كابلنظر أل٨نيتو كاٜناجة اٞناسة اليو أضحى ىناؾ العديد من اٞن

 منتشرة يف معظم ا٥ناء العادل. 

سنة من االف ، كاستمرار 4000اذا اخذان بنظر االعتبار البعد الزمين لظهور ىذا النوع من التطبيب ك٣نارستو قبل اكثر من  -7
 ن اٞنوركث اٜنضارم الذم خلفو لنا القدماء يف ٠ناؿ الطب كاٞنعاٛنة .يثًناتو اذل الوقت اٜناضر ، فانو ٬نكن اف ييعد جزءن م
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 مخلص  البحث 
ثره يف بنية ييت ا٨نية البحث اٜنارل يف ١ناكلة لبلمساؾ ّنفهـو االنزايح الرتكييب بوصفة آلية فاعلة يف العمل الفين بوجو عاـ كا

اللوحات اٜنركفية بوجو خاص السيما يف اعماؿ الفناف اٜنركيف جاسم دمحم, ككانت مشكلة البحث تتمثل ابإلجابة عن التساؤؿ : 
 ىل ٘نلت التكوينات اٜنركفية يف االعماؿ الفنية العراقية اٞنعاصرة اليت ا٤نزىا الفناف جاسم دمحم انزايحان تركيبان كاضحان يسهم بشكل

 الفناف اعماؿ يف الرتكييب االنزايح مبلمح خر يف ابراز القيم اٛنمالية فيها؟ اما ىدؼ البحث اٜنارل فهو ١ناكلة للكشف عناك آب
يف امريكا , كتضمن االطار النظرم مبحثٌن تناكؿ االكؿ منهما )األبعاد  2020 -2015. للفرتة من  دمحم جاسم اٜنركيف

كؿ الثاشل )ٗنالية اللوحات اٜنركفية اٞنعاصرة يف العراؽ( , اما اجراءات البحث : فقد اعتمدت اٞنفاىيمية لئلنزايح الرتكييب( كتنا
( ٧ناذج من االعماؿ الفنية بطريقة قصدية , ابالعتماد على مؤشرات االطار النظرم, 5الباحثتاف اٞننهب الوصفي لتحليل ١نتول )

تجربتو اٜنركفية حسان ٗناليان ضمن الية االنزايح الرتكييب ٩نمع بٌن ٠نموعة اما نتائب البحث فكاف ابرزىا : حقق الفناف جاسم دمحم ب
من التوافقات الشكلية كدالالت اٞنضموف , كذلك بٌن ٗنالية التوظيف اللوشل كبٌن تناسبية اٜنركؼ من حيث اتساعها كاحتوائها 

تعٌد تقنية االنزايح  الرتكييب من آليات اٟنركب من  ي :ٛنملة العناصر اإل٪نائية كاإليهامية اٞنستخدمة , اما اىم االستنتاجات فه
سلطة النص الفين التقليدم أم اللوحات اٝنطية كٕنظهراهتا , للعثور على ا فاؽ اإلبداعية اٜنرٌة اليت ٓنقق للعمل اٜنركيف امتبلؾ 

اما اىم توصيات البحث فهي اعداد كتب السلطة كٕنٌهد السبيل لبلنتقاؿ من اجملاالت التعبًنية الضيقة إذل ساحات رحبة متسعة. 
 منهجية تدرس طريقة انشاء التكوينات اٜنركفية اٞنعاصرة بطريقة مدركسة كيثًنىا على اٞنتلقي.
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Abstract: 

The importance of the current research comes in an attempt to catch the concept 

of Turkish Anisa as an effective mechanism in the artwork in general and its 

impact on the structure of paintings The Hurufiyyah in particular, especially in 

the works of the Harofi artist Jassem Muhammad, and the bride had a problem 

with answering a question: Did the formations carry the letters in the artworks 

accomplished by the artist Jassim Muhammad a clear composition that 

contributes in another way to highlighting the aesthetic values in them? The 

current research aims to Feature structural displacement in the works of the 

Harofi artist Jassim Muhammad. Based on the graph for the first floor of the 

year 2015 - 2020, based on the prices of the theoretical framework. As for the 

results of the research, the most prominent of them were: Artist Jassem 

Muhammad achieved through his literal experience an aesthetic sense within the 

structural displacement mechanism that combines a set of formal conformations 

and connotations of content, as well as between the aesthetic of colour 

recruitment The proportionality of the letters in terms of their breadth and their 

containment of a set of suggestive and illusory elements and the accommodation 

that achieves the literal work obtaining power and paves the way for the 

transition from narrow expressive fields to spacious arenas. As for the most 

important recommendations of the research, it is the preparation of books from it 

that study the method of creating letter formations continuously and studied and 

their impact on the recipient. 

 Keywords: displacement - structure - structural displacement -   letter paintings 

- Jassim Muhammad                                                             
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 البحث مقدمة
 تتضمن انواع من كاليت تدؿ على اف اللغة  ,االسلوبية كااللسنية  فاىيم اٞنهمة يف الدراساتاالنزايح من اٞن مفهـوعد ي       

ال ينشا اٞنعىن اٛنديد اال عن طريق االنزايح  كابلتارل كىذا ما ٬نثل االطار اللغوم العاـ  , وؼف اٞنبلاليت ٔنال اال٧ناط التعبًنية
 .  ةدالليالك  ةلغويذات االبعاد الاال٧ناط التعبًنية  خبلؿ منكانواعو , ستوايتو ّن

, كمن اٞنتعارؼ عن قواعد اللغة اٞنعيارية الذم يبتعد عن ٥نراؼ الاك  العدكؿ مثل كقد صاحب ىذا اٞنفهـو تسميات عدة       
اليت ٔنتفي , ك بٌن الشعر كالبلشعر  ليت تفصلكاٞنعايًن ا,  بلوؼاٞن االستعماؿ ْناكزك  اللغة  اتساع على تدؿ االنزايح ظاىرة اف عليو

 شكلىذا ال بدكلي ,التوتر ك  االضطرابب من وعن, لتخلق عرب نظاـ اللغة اٞنعهودة عنها  التعبًن طريقةك  يف كيفية توظيف اللغة
, كابلتارل النص  (2020)فارساشل , لداللة  ٕنطيط ا للعمل الفين ك العميقة البنية اذل الغوصيؤدم اذل   تعبًنمن الاٛنديد ضراين 
 الفين ّنجملو .

 , اذف الشعرم اك الفين عامةاك يف الرتكيب اك الفكرة  الواحدة ربط الدكاؿ بعضها ببعض يف العبارة  علىاالنزايح  يعمل        
يتصل , ك انواع االنزايح  نوع من  "كيعد, اٞنعتادة كاصوٟنا ىو انزايح تركييب كالفنية رج عن القواعد النحوية الذم ٫نرتكيب ال

ابو  ")ابلسلسلة السياقية اٝنطية لبلشارات اللغوية عندما ٔنرج عن قواعد النظر كالرتكيب مثل االختبلؼ يف تركيب الكلمات
السياؽ لنو نوع من االنزايح يتعلق برتكيب اٞنادة اللغوية مع جاراهتا يف " ك٬نكن تعريفو ايضا :  , (188 ص,2007العدكس,

,  1986, كوىٌن "     )بعضها يف العبارة الواحدة اك الفقرة بالربط بٌن الدكاؿ  عربالذم ترد فيو سياقا قد يطوؿ اك يقصر , 
 . (40 ص
كالواضح اف  ,كالرتكيب كاٜنذؼ كاالضافة كالتبخًن التقدصل كيف   اخر اذل اسلوب من االنتقاؿيف  ضحيت كاالنزايح الرتكييب   

التقدصل ابالنزايح النحوم كٚناىا ك  التبخًناالنزايح الناتب عن  ىقواعد النحو حب اف )كوىن ( ٚنب ةثيقلو صلة ك التقدصل ك  التبخًن
ايضب ابلقلب ك٬نكن اف يعمل االنزايح الرتكييب يف اجملاالت االدبية كالفنية على حد سواء ّنا يسهم يف خركج تلك اجملاالت من 

اذل اشكاؿ خارجة عن اٞنبلوؼ , "ك تكاد ٔنلو االعماؿ التقليدية من كل ميزة اك قيمة ٗنالية فاٞنهم   قاعدهتا كاشكاٟنا  اٞنعتادة
.  كمن ابرز تلك ( 223ص ، 2020 ,كعيد )ىو من ٬نتلك القدرة على تشكيل العمل الفين ٗناليان ّنا ٩نتاز االطار اٞنبلوؼ "

 الفنوف  فن اٝنط العريب.
كامتاز  ,التار٫نيةك كاالثرية الفنية ٢نتلف قضاايه  عوٛنت , اذ التار٫نيةالدراسات  ٠ناؿيف  كبًن اىتماـى علاٝنط العريب حاز        

اشكاٟنا اٞنختلفة يف اٞنتعددة ك  أنواعو فضبل عن   , ية االخرلالعاٞنطوط من اٝنال ٓنملها ام ٗنيلة ك  فريدةاٝنط العريب ِنواص 
كخاصة يف التجارب الفنية , الفنية كالوظيفية  اٛنماليةكامكانيات اشتغاالتو شخصيتو  ةالعربي وطكل نوع من اٝنطل , كتركيباهتا

اللوشل  ىافضاءب اٞنعاصرة اٞنسندية اللوحةضمن  اٜنرؼ العريب اف يوظفالعراقية كمنها ْنربة الفناف جاسم دمحم , فهو ٪ناكؿ 
فيو  الكامنة اٜنركة كفاعلية العريب اٜنرؼ لركح, كاستلهامو السبلمي ية الفن العريب اىو اذل  رغم انتمائو،  كالتقين اٞنعاصرصورم كال

 .اٞنتنوعة كصياغتو ةالكتابية ك لفلسفيا تووركيف, ّن كاٛنمالية  االنسيابية كقدرتو
 مشكخلة البحث

 اٞنبدأ ىذا اذل جبيل اٞنبدع كالفناف , فنال يفسد  التصريح الف , التصريح ال  التلميح  مبدأ على اٜنديث  فنال لقد اعتمد    
 من لمتلقيل اجملاؿ كترؾ شيء بكل التصريح عدـ تتطلب اٜنديثة اللوحةف لذا, الواحد للنص اٞنمكنة كاإل٪ناء التفسًن كجوه لتعدد
 الغائب استدعاء على تعمل كليهما يف  فاٞنباينة, كاالنزايحات الرتكيبية كالداللية  كالصمت كالنطق كالغياب اٜنضور خبلفية
,  الواحد للنص كاإل٪ناءات اٞنعاشل بتعدد تتعدد اليت اٞنتلقي ثقافة قوامو كاإلبداع الفهم من جديدا نوعا للمتلقي يتيح ٣نا, رللحاض

 ا٤نزىا اليت اٜنركفية اللوحات يف ترد اليت الفنية السياقات بنية يف التغاير عملية ىولذا فاالنزايح الرتكييب من كجهة نظر الباحثتٌن 
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 اٜنركؼ بٌن كالرتاكب كاالضافة اٜنذؼ اك كالتبخًن التقدصل خبلؿ من يةالفن كاٞندلوالت الدكاؿ بٌن كاالختبلؼ دمحم مجاس الفناف
 يت : عن التساؤؿ ا  ابإلجابةمشكلة البحث اٜنارل تتجلى ٣نا تقدـ , ك يةلونال هتاكفضاءا

ليت ا٤نزىا الفناف جاسم دمحم انزايحان تركيبان كاضحان يسهم بشكل ة اعاصر ىل ٘نلت التكوينات اٜنركفية يف االعماؿ الفنية العراقية اٞن
 اك ابخر يف ابراز القيم اٛنمالية فيها؟ 
 أعلية البحث واحلاجة إليو
 ييت ا٨نيتو الدراسية كفق االيت :

 وجو خاص ._ انفرادىا يتناكؿ االنزايح الرتكييب بوصفة الية فاعلة يف العمل الفين بوجو عاـ كاللوحات اٜنركفية بُ
اليت اعتمدىا الفناف العراقي جاسم دمحم يف نتاجاتو  التار٫نية للحرؼ العريب _ مسا٨نو الدراسة يف القاء الضوء على اٞنرجعيات2

 عن الرتاث اٜنضارم . مستلةالفنية فضبلن عن كونو مفردة 
ىم يف رفد كدعم ثقافتنا الفنية يف رسم اللوحات ىذا البحث من قيم معرفية تسا والفن كالنقاد اٛنماليٌن ٞنا يضيف_ تفيد دارسي 3
 يف االعماؿ الفنية. والالت اٜنرؼ العريب ككيفية توظيفية كايضان دركفاٜن
 .فيد الدارسٌن كاٞنتذكقٌن ٗناليان _ يسهم يف رفد اٞنكتبة الفنية َنهد علمي كفين كثقايف كت4

 ىدف البحث 
 دمحم جاسم اٜنركيف الفناف اعماؿ يف الرتكييب ايحاالنز  مبلمحيهدؼ البحث اٜنارل اذل : الكشف عن 

 حدود البحث 
اٞنرسومة ّنادة   دمحم جاسم لفنافاليت ا٤نزىا ا_ اٜندكد اٞنوضوعية : دراسة مفهـو االنزايح الرتكييب يف تصاميم اللوحات اٜنركفية ُ

 .االكرليك 
 ـ 2020_   2010_ اٜندكد الزمانية : ِ
  اامريكدكد اٞنكانية : _ اٜنّ

  فروض البحث
تفرتض الباحثتاف اف اليات االنزايح الرتكييب ٬نكن اف ٓنقق ٗنالية ذات ابعاد فكرية بٌن اٜنركفيات كالفضاءات اللونية يف اعماؿ  

 الفناف جاسم دمحم.
 الدراسات السابقة

)    يل ٘نودم كسامي برىافالتكوينات اٜنركفية يف اللوحات التصويرية للفنانٌٌن ٗن( 2015)طارؽ حبيب ,  )سعيددراسة  -
  .العدداف التاسع كالعاشر , , ٠نلة انبو دراسة مقارنة (

 اٞنعاصرين الفنانٌن لوحات يف اٜنركفية التكوينات يف عدمها من اك اٞنشرتكة القواسم عن الكشف ىدفت ىذه الدراسة اذل
, اما  اٞنقارنة التحليلية الدراسة خبلؿ من بينهم يماف كاالبتعاد التقارب كمعرفة سوراي من برىاف كسامي العراؽ من ٘نودم ٗنيل

 العرب اٜنركفيٌن الفنانٌن استنهض فقد االسبلمي، العريب الفن ركافد من مهم رافد العربية اٜنركفية تعدمشكلة ىذه الدراسة , ف
 كاٜنركات كالتيارات االْناىات ٢نتلف يف العاٞنيٌن الفنانٌن ْنارب على كاالطبلع االنفتاح بعد العشرين القرف اربعينيات فرتة خبلؿ
 مستفيضة دراسة بعد الباحث فقاـ العربية، اٜنركفية تيار اْناه يف العرب الفنانٌن من قليل غًن عدد برز حيث العاٞنية، الفنية

 اٞنعاصرة التصويرية اللوحة يف اٜنركفية التكوينات ٠ناؿ يف طويلة خربة لديهما الركاد، الذين كمن اٞنعركفٌن الفنانٌن من اثنٌن ابختيار
 من الفنانٌٌن  ىذيٌن لوحات بٌن مقارنة كاجرل .ُنثو كعينة ) سوراي من برىاف كسامي - العراؽ من ٘نودم ٗنيل( الفنانٌن ٨نا
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ن التكوينات اٜنركفية يف اللوحات اٞنعاصرة للفنانٌن سامي برىاف م )البحث اٜنارل  ككانت حدكد  ٟنما، اٜنركفية التكوينات حيث
 .2010، للفرتة من اربعينات القرف العشرين كلغاية عاـ  العراؽ من ٘نودم ٗنيلك سوراي 
ٗنيل  الفنانٌنالتكوينات اٜنركفية يف لوحات  -ت اٜنركفية يف الفنوف االسبلمية التكوينا -التكوين  -: مباحث االطار النظرماما 

٧ناذج لكبل الفنانٌن إلجراء عملية التحليل  10بشكل قصدم  , اما اجراءات البحث فقد اختار الباحث ٘نودم كسامي برىاف
 فرتة عاشا كوهنما ) السرايلية -التكعيبية -التجريدية ( العاٞنية الفنية ابٞندارس اٜنرفيٌٌن  الفنانٌن ىذين يثرٍ  -:كااليت النتائب ككانت
 . اكركاب ببلد يف مغرتبٌٌن  طويلة

 اٜنركؼ استخدامهما خبلؿ من ٟنما اٞنعاصرة التصويرية اللوحات على انعكاسهما تارلكابل االسبلمي العريب ابلرتاث يثر٨نا -
 كاجتماعية كدينية حضارية رموز ذات تعبًنية كبدالالت برىاف، سامي الفناف لدل كالركحية الفلسفية القراءة ذات كتكويناهتا العربية
 .٘نودم ٗنيل الفناف لدل

 مناقشة الدراسة السابقة :
السابقة يف كوهنا ٔنتلف عنها يف العنواف كاٟندؼ كاٜندكد كمباحث االطار النظرم كابلتارل الدراسة دراسة اٜنالية عن ابتعدت ال

 ., لكن ٕنت االستفادة من مصادر البحث فقط  فبهنا ستختلف كذلك يف نتائب البحث
 ادوات البحث: 
التواصل االجتماعي لئلفادة منو حوؿ ْناربو الفنية , فضبل  قاببلت شخصية مع الفناف جاسم دمحم عرب منصاتقامت الباحثتاف ّن

 .العينة ٧ناذج ٓنليل يف النظرم االطار عن االفادة من مؤشرات
 منهج البحث :

 . العينة ٧ناذج ٓنليللتحقيق ىدؼ البحث ك  االنسب كونو اتول ٓنليل لسلوب الوصفي اٞننهب ت الباحثتافاعتمد
 منت البحث 
 خلبحثاإلطار النظري ل -

 ادلبحث االول : األبعاد ادلفاىيمية لإلنزايح الرتكيب 
 أشهر من االنزايح يعدقبل التطرؽ اذل مفهـو االنزايح الرتكييب ٩نب التعرؼ على مفهـو االنزايح بشكل عاـ , اذ 

٢نتلفة اللغة الشعرية ك  غة الفن ألف لالشعرية اٜنديثة؛  ىذا اٞنفهـو متزامنا مع مفهـوظهر  فقدمفاىيم األسلوبية كآليٌات اشتغاٟنا، 
 غًن اٝناضع اٞنعتمد على اٞنسببات كالنتائب , باشر،اٞنتقريرٌم ال مثبل ٕنتاز ابألسلوب، فاللغة العلمية اللغة العادية اٞنتداكلة  عن 

لغةن  افيعتمدفهما الشعر الفن ك ، أٌما  ةالثقافيالعلمية ك  ٞنتلقٌنا ايتستو مداللة كاحدة فقط مهما اختلف  , ال ٓنتمل سولللتبكيل 
هٌمة يف الدراسات  كونوكسائل ىذا اإل٪ناء،   احداالنزايح  كيعدمن اإل٪ناء ،  كقدرا كبًنا،  تقريراين تتضمن جانبان 

ي
من الظواىر اٞن

 كبٌن ،اٞنبلوفة  عاديةال اللغة بٌن أرسطو فرًٌؽ," كقد  يزات ْناكز اٞنبلوؼ كٔنطٌيوّن لفيناك األسلوبية اليت ٕنيز النص األديب االلسنية ك 
ا اٞنبلوفة، غًن اللغة كالتجدُّد االختبلؼ  عن تعبًنه  ... ألهنا,  األدب كالشعر كالفن بصورة عامة  لغة ىي الثانيةاللغة  أف مؤكدن
لو  مصطلحه  االنزايح أفكىذا يعين . ( 82ص, 2005,كيس.)"كالنمطية السكوف على الدالة العادية اللغة عكس على ، ةكاٜنرك

 ّنسميات كاشتغاالت ٣نيزة.  اليواننية الببلغة إذل تعودي  ببلغيةن  ذكرناج
،  كتعبًنية ٗنالية قيمةن  حقق إذا ةاٞنتعارىف ياقاتعن الس كاالبتعاد،  للسائد كْناكزناخركج عن اٞنبلوؼ  لنو يعرؼ االنزايح

كٞنٌا كاف اال٥نراؼ اللُّغوم مرتبطنا "ٞنتلقي ، ا ية كابداعو اذلفنْنربتو ال اف ينقل ستطيع الفناف من خبلىا إضافة ٗنالٌية ي ك٬نتاز بكونو
ابلنص، فيمكن تقسيمو إذل نوعٌن كاضحٌن: األٌكؿ ىو االنزايح الدالرٌل، كيكوف يف الببلغة أك الصور أك الٌتشبيو أك اجملاز، كىو 
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رتكييٌب، كىو مرتبطه بقوانٌن اللغة كالن ظم كتركيب العبارات كالتقدصل من األنواع اٞنؤثٌرة يثًننا كبًننا يف القراء، كالنوع الثاشل ىو االنزايح ال
 . (  87 ص ,1998,فضل" )كالتبخًن مثبلن 

أصناؼ اٞنتلٌقٌن الذين ٫ناطبهم، كتلك  مع مراعاةختياراتو الواعية، ال كفقان األسلوبي فكر الفناف كشخصيٌتو  يعكس
اٞنبلوؼ  كي يتجاكز،  ضافة التقدصل كالتبخًن، أك اٜنذؼ كاالالختبلؼ كاٞنغايرة ك ااالختيارات تكوف يف أغلبها مينزاحة عن األصل ك

  .اٛنمالية اتوفٌنن يف إبداعيتك 
معظم الدراسات ، أك ما يطلق عليو اال٥نراؼ، حب إٌف الكثًنى من  ُنسب ما كصلت اليو االنزايح علىاالسلوب  يقوـي 

 ازخرفي جانبا على أنو  ما كاف متعارؼ عليو سابقارافنا عن القاعدة العامة كبٌن الباحثٌن رىبىطوا بٌن مفهـو األسلوب بوصفو ا٥ن
ما،  عملعن القاعدة اٞنبلوفة يف  كابتعاد ا٥نراؼ فإٌف علم األسلوب ىواعتمادا عليو ك  .... النص ابألساليب الببلغية، ٌنتزيل
  (16-13ص, 2008, شةاٝنر )تلك اال٥نرافات كٓنديد مستواىا كٓنليلها.  عن بحثال امكانيةك 
كقد  , القدصل منذ اللغة عرىفػىٍتها كٗنالية فنية كأداة لتوسُّعها؛ كسيلة فهو ؛ القد٬نة، العربية الببلغة يف ميهم ةه  ظاىرةه  االنزايح يعد  

كغًنىا من  كاٞنبلوؼ اٝنركج عن القاعدة ك كالتبخًن، كالتقدصل االستعارة،كاال٥نراؼ ك  العدكؿكمنها  االنزايح بصيوىر الببلغيٌنُنث 
  .يف النهاية علمى الببلغة تشكًٌلاليت ختلفة اٞنتسميات ال
 قانوف عن كانزايحه  قاعدة، عن ا٥نراؼ لنو األسلوبى  ( فالًنم) عر ؼ اذ ؛الغربية  األسلوبيةالشعرية ك  ابلدراسة االنزايح ارتبط كقد 
 داللة، لو تكوف أف يتطلب االنزايح أف ىو عليو االتفاؽ ٩نب لذما أف إال للسائد، كخرؽ اٞنبلوؼ، عن كخركج ليغىوم، عرؼ أك
ر، كال يقدًٌـ ال لغوم شذكذ ٠نرد فهو كإال للغة، ٗنالية إضافة ٪نقًٌق كأف  مفهـو على اٞنشتغلٌن أشهر ًمن كوىٌن جوف كيعترب يؤخًٌ

 (كانوف الثاشل22, 2018بوسدر, . ) االنزايح
 القاعدة، عن كاٞنيل كاال٥نراؼ، كثًنة؛ ّنصطلحات الغرب، عند أك العرب عند سواء ايح،االنز  مفهوـي  ظهر اٜنديث العصر كيف

 . العدكؿ كالتغريبك  اللُّغوية كاٛنسارة كالتغريب،
 :أنواع االنزايح 
 .غًن ليغىوم آخراالنزايح إذل قسمٌن: انزايح ليغىوم، ك  مقسيي 

اما ك ,  ذك طبيعة اجتماعية كثقافية أم انولتقاليد ، كا ؤلعراؼكْناكز لكخرؽ ، يخركجه على العيرؼ اجملتمعىو  :االنزايح غًن اللُّغوم
 :إذل نوعٌن  وميقسكن ت، ك٬ناك العمل الفين  يرتبط ابلنصفهو االنزايح اللُّغوم 

 :(االنزايح الدالرل )االستبدارل-1
: "اال٥نراؼ االستبدارل ٫نرجي - (ا٥نرافنا )بلح فضل ص يسميواألشهر كاألكثر داللةن كيثًننا يف القارئ،  عديي ًمن االنزايح  كىو نوع

)فضل "على قواعد االختيار للرموز اللُّغوية؛ كمثل كضع الفرد مكاف اٛنمع، أك الصفة مكاف االسم، أك اللفظ الغريب بدؿ اٞنبلوؼ
 أىممن ك  ,التصويرم نزايحابال تسميتيو ٬نكن كىذا النوع ييعرىؼ يف الببلغة ابلصورة الشعرية أك الببلغية، (212, ص1998, 

 .التشبيو كاالستعارةك  جملاز وأشكال
 :االنزايح الرتكييب -2
 ىذا مثل ك٪ندث, يقصر أك يطوؿ قد سياقا, فيو ترد الذم السياؽ يف جاراهتا مع اللغوية اٞنادة برتكيب يتعلق النوع كىذا       

 تركيب إف اٞنقرر كمن, الفقرة اك الرتكيب يف أك الواحدة العبارة يف ببعض بعضها الدكاؿ بٌن الربط يف طريقة خبلؿ من االنزايح
يرل صبلح فضل ,  ك العلمي النثر يف اك العادم الكبلـ يف تركيبها عن ٫نتلف, خاص ٥نو على منها كالشعرية عامة األدبية العبارة

عندما ٔنرج على قواعد النظم كالرتكيب؛ مثل أف ىذا النوعى ًمن االنزايح يتصل "ابلسلسلة السياقية اٝنطية لئلشارات اللُّغوية، 



 

63 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 الفصلي  ٬نكن ال االنزايحاتً  من النوعٌن ىذينً  أف اإلشارة كْندر(, 211ص, 1998,  فضل ). "االختبلؼ يف ترتيب الكلمات
ا، بينهما  .ا خر عن أحد٨نا كيرتتب يتداخبلف قد بل دائمن

ٗناليػػا ّنػػا يتجػػاكز إطػار اٞنالوفيػػات ,كمػػن شػػبف ىػػذا إذف إف ٩نعػػل متلقػػي فاٞنبػدع اٜنػػق ىػػو مػػن ٬نتلػػك القػػدرة علػى تشػػكيل اللغػػة    
قابػل ألف ٪نمػل يف كػل عبلقاتػو قيمػا ٗناليػة متوالػدة فػين يف انتظار دائم لتشكيل جديد , كذلك يعود إذل إف الرتكيب ال عمل الفينال

كىػػو خػػالق كلمػػات كلػػيس  تفكػػًنه كإحساسػػو,ب "شػػاعر بقولػػو ال كاذل ذلػػك يشػػًن )جػػاف كػػوىن( إف الشػػاعر اٜنػػديث ىػػو ابسػػتمرار,
 كىػػػذا لػػػيس معنػػػاه اف الشػػػعر ٫نلػػػو مػػػن الفكػػػر, (40,ص1986,نكػػػوى )خػػػالق أفكػػػار ,كعبقريتػػػو كلهػػػا تعػػػود إذل إبداعػػػو اللغػػػوم"

 ابلعكس بل من خبلؿ الفكر يتمكن الشاعر من القدرة على استخداـ الرتكيب اللغوم اٞنغاير عما سبق.
ا يػيعىدُّ  القانوف ىذا عن خركجو  فكل ميعيننا، تركيبيًّا قانوانن  أك ٧نطنا تفًرضي  اللغةي  كانت فإذا  ترتيب ٬نىىسُّ  اٝنركج كاف سواء تركيبيًّا، انزايحن

ػا كىمىػنٍ  اأٍلىٍرضى  نىًرثي  ٥نىٍني  ًإان  : ﴿ تعاذل كقولو كالتبخًن؛ التقدصل: أم الكبلمية؛ السلسلة نىػا عىلىيػٍهى ًإلىيػٍ عيػوفى  كى  ففػي ؛[40: مػرصل﴾ ]  يػيٍرجى
 .الن ٍحوم اللغة نظاـ ٬نس كاف أك اٜنذؼ، أك ، إال يرجعوف ال: أم القصر؛ إلفادة ؛(يرجعوف إلينا) كاجملركر اٛنار تقدصل ا ية
يف )اٜنػػذؼ كاإلضػافة(, كىػػو مػا الينسػػحب علػى كػػل حػذؼ كإضػػافة ,الف  كثػًنااالنزايحػات الرتكيبيػػة يف الفػن الشػػعرم   تتمثػل     

 يعد انزايحا إال إذا حققا غرابة كمفاجبة ك٘نبل قيما ٗنالية . كعلى ذلك ال م فيو حذؼ كإضافة,الكبلـ العاد
فاٜنذؼ أسلوب ببلغي قدصل  ٛنب إليو الشاعر استغبلال إلمكانياتو اإل٪نائية   "فالصمت عن اإلفادة أزيد لئلفػادة ,كْنػدؾ انطػق    
كالصػمت ابلػو  فػالتلميح أفصػح مػن التصػريح , (146ص ,1978,اٛنرجػاشل )تػق"كأا ما تكوف بياان إذا دل  تكوف إذا دل تنطق, ما

,ابإلضػػافة إذل اٜنػػذؼ يف األعمػػاؿ الفنيػػة يف رسػػومات  مػػن الكػػبلـ أحيػػاان ,لػػذلك ٤نػػد اغلػػب الشػػعراء اػػدثٌن يسػػلك ىػػذا اٞنظهػػر
يف سػػػياقات معينػػػة أشػػػكاال أخػػػرل  حػػػمقكي كتفصػػػيبلهتا اٛنزئيػػػة اٜنداثػػػة ٤نػػػد الفنػػػاف ٫نتػػػزؿ ك٪نػػػذؼ الكثػػػًن مػػػن مظػػػاىر األشػػػكاؿ

  .لساليب مغايرة للواقع ك
بنيػات تتضػمن لغػة الكىناؾ مظهر آخر لبلنزايح الرتكييب ىو )التقدصل كالتبخًن( كىو كثيق الصلة بقواعد النحو  كمن اٞنعركؼ اف    

, ىػػذا ابلنسػػبة للنحػػاة , إمػػا بػػو  ٞنفعػػوؿكا لفعػػلا يتوسػػط الفاعػػل بػػٌنفػػي اللغػػة العربيػػة ف ٥نويػػة عامػػة كمطػػردة كعليهػػا يسػػًن الكػػبلـ ,
يقػوؿ اٛنرجػاشل  الببلغيوف كاالسلوبيوف فغايتهم دراسة التقدصل كالتبخًن للكشف عن قيمتو الداللية كالنفسية يف العمل الفػين كاألديب,

 )ي بػػػك إذل لطيفػػػة"اليػػػزاؿ يفػػػرت لػػػك عػػػن بديعػػػة كيفضػػػ بعيػػػد الغايػػػة, كاسػػػع التصػػػرؼ, عنػػو" ىػػػو ابب كثػػػًن الفوائػػػد ,جػػػم ااسػػػن,
كيشػػكل التقػػدصل كالتػػبخًن خرقػػا كانزايحػػا عػػن الػػنمط اٞنػػبلوؼ يف تركيػػب اٛنملػػة كاف االنػػزايح كسػػمة  (146ص, 1978,اٛنرجػػاشل

٬نكػػن اف ْنػػرم دكف ضػػابط ,بػػل  ٩نيػػز للشػػاعر اف ٫نػػرج علػػى القػػوانٌن اللغويػػة كلهػػا فمخالفػػة القواعػػد يف اللغػػة الفنيػػة ال أسػػلوبية ال
 ا يسمى ابلضركرات .يكوف تبعا ٞن

االعماؿ الفنية مثل طريقة التصوير اٜنر يف , يثًن فين  جراء إ الغرض منوانتقاال مفاجئا ب يلاساأل بٌنكما اف االنتقاؿ        
دائرة  انتقاالهتم اٞنفاجئة كٓنريكهم لعناصر الواقع فيما يعرؼ ابٝنلط ألزماشل اٞنكاشل ,  ككل ىذه كأمثاٟنا كثًن تقع يفاٞنعاصرة ك 

االنزايحات الرتكيبية اليت ٓندث يف النص الواحد كمن اٞنمكن اعتبار ٠نموع النصوص نصا كاحدا كبناء متحركا يغًن بعضو بعضا 
كيبدك بعضو منزاحا ابلقياس إذل الباقي ّنعىن قابليتها لتعدد اٞنعىن ,فتكوف العملية متبرجحة منزاحة بٌن الذىاب كاإلايب من اٞنعىن 

,انو صحيح من زاكية مادة اٞنعىن ,كخاطئ عندما ٪ناكؿ إعطاء  اٞنعىن ,كيصبح التفسًن صحيحا كخاطئا يف نفس الوقتإذل فقداف 
اٞنعىن للفاظ نثرية , كىو ما حاكلت فنوف اٜنداثة معاصرتو كاللحاؽ بو من خبلؿ تقد٬نها أشكاؿ تفقد معانيها كْندىا يف ذات 

 الوقت.   
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 العراقية لخلوحات احلروفية ادلبحث الثاين : مجالية ا
أف , لتبسيس اٛنمارل يف بنية األشياء كالظواىر الطبيعية كاالجتماعية ااٛنماؿ كاٛنمالية بفكرة اك كعي  فكرة  ارتبطت

كيف ابعد حاالتو انتماء ذك , اٛنمالية تعيٌن كانتماء نظاـ معريف يعتمد الفهم كالوصف كالتحليل ك  ,اٛنماؿ ىو كعي ك احساس
كىذا الوعي , تتبسس ابإلنساف يف دائرة البلكعي اٛنمعي كالفردم , ت ٢نتلفة بعضها اجتماعي كبعضها ا خر ميثولوجي مرجعيا

كألف الفن مرتبط ابٛنماؿ على ٥نو رائع ٤ند ترحيل الكثًن من األفكار يف  ,ابتدائي يتمظهر لنا على صيغة مشاعر كانفعاالت 
متقاربة كمتفاعلة أف فهم الفن كالعمل  اتلفن كاٛنماؿ موضوعفا , كابلتارلنظرايت الفنية التحليل من النظرايت اٛنمالية اذل ال

 الفين ما ىو اال فهم ٗنارل ُنت .
حفظ العرب  فمن خبللوأحد أبرز مظاىر العبقريٌة الفنٌية عند العرب،  ييعد الذماٝنط العريب فن كمن ابرز ىذه الفنوف 

كقد األشعار. كلمات اٞنواعظ، ك العرب ك  ، كاٜنكم كةديث الشريفاح، كاالت اٞنصحف الكرصل كلما طتٕنت خي تراثهم العريق، كبو 
تذكارنا لرفاىٌية ركحٌية كمنهم من  ,كصفو لنٌو ىندسة ركحانٌية ٌٕنت آبلة جسديٌة فمنهم من، عند العرب  وألقابك  وصفاتٕنايزت 

  (5, ص2021 ,زاىي ).كالعصر اٞنضطرب كالشائ يف مواجهةعميقة انبعة من نفس صافية 
بٌن اللوحة التشكيلية، كاللوحة اٜنركفية ينهض ما ٬نكن أف ييسمى اٛندار أك ك  كاٝنطية, اٜنركفية اللوحة يعد اٝنط اساس

 طاقة اٜنرؼ كيشكل .اٞنسند.. االثناف لوحتاف معلقتاف؛ لكن الفرؽ يكمن يف ركح العمل، كركحانيتو ابلنسبة إذل اللوحة اٜنركفية
، الذم ينبع من مرجعيات إسبلمية ابلدرجة األكذل، كيتصل ابلزخرفة كالنقوش كالتكوينات اٟنندسية  الفن ىذا كتشكيلية يف ٗنالية

كالتوريقية كالنمنمات الدقيقة، اليت ٓنيل صرب الفناف على عملو اٜنركيف أك اٝنطوطي، كعكوفو عليو طواؿ أايـ كلياؿ، متوحدان 
 أصبحت لذا( مايو 14, 2018, لوز ابو) .التشكيلية اٜنركفية، أحياانن، على ٥نو تصويف ركحاشلبلوحتو أك متوحدان بصياغاتو 

 اٜنياة يف كالنوعي الكمي ثقلو لو تياران  اٞنعاصرين كاٞنسلمٌن العرب التشكيليٌن الفنانٌن من كبًن عدد عليها يشتغل اليت اٜنركفية
 , كابلتارل امست آخر إذل فناف من كالتفرد كاالختبلؼ التنوع من كبًن قدر لىع كىي كاإلسبلمي، العريب للعاٞنٌن اٜنديثة الفنية

 .مستقلة فنية مدرسة أك فين تيار اٜنركفية
كما يخذ من الرتاث   الديين، النص إذل عائدة الركحية العريب اٜنرؼ طاقةف النص القرآشل، اذلاٜنركفية  تستند اللوحات

الشعرم كاألحاديث النبوية، كاٞنبثورات كاٞنقوالت اٜنكمية كالرتبوية كالفكرية كالفلسفية، أم النثرم الكبلسيكي العريب، كاٞنوركث 
 التشكيلية كطاقة اٜنرؼ ,أف قواـ اللوحة اٜنركفية ىو النٌص، كيتلوف ىذا النص من عمل فين إذل آخر ُنسب رؤية الفناف كأسلوبو

تتحوؿ اٜنركؼ إذل كتلة من األلواف ٬نكن اف لوحة حركفية ، ك يف   اٝنط طاقة تربزفيمكن اف   اٜنرؼ، رسم طبيعة إذل تعود
, فضبل ةيصوفلا ابلرقصاتلوف أحياانن على شكل دائرم، ّنا يذكر  مع يرتاكب، ككبف اٜنرؼ  حركفية لوحةيف  اٞنتبلقية اٞنتشابكة

ٜنركفية، كلكن ْندر اإلشارة ىنا إذل التفريق بٌن اٞنربع، كاٞنثلث، كاٞنستطيل كتداخلها معان أحياانن أك ْناكرىا تظهر ٗنيعان يف اعن 
  .اللوحة اٝنطوطية، كاللوحة اٜنركفية، مع أف ركح اللوحتٌن كاحدة، كىي ركح اٜنرؼ

 قواعده، كصاغوا لنفسهم، كضعوه بل غًنىم، عن أيخذكه دل فهم للعرب متفٌرد كإبداع خصوصي، فن ىو اٝنط فن إف  
 نس  القرآف، نس  الدكاكين،) الدكلة حاجات إذل كاستجاب الببلط يف كفن أساسنا، ط،اٝن كنشب. الفنٌية طرزه كبلوركا

 كالفينٌ  ابلزمين، كالركحاشل ابلدكلة، الدين فيو ٕنازج رٚنيًّا، مقد سنا، فنًّا فبضحى. اٞنتصٌوفة ك٠ناىدات مكابدات قبل( …اٞنؤلفات
على مهارة اٝنطاط يف رسم حركفو. إف قلم اٝنط أك ريشة اٝنط،  اللوحة اٝنطوطية تعتمدلذا ف( 5ص, 2021, زاىي .)ابٜنريف

ا اٜنرب، كمادة اللوحة نفسها اٞنخطوط عليها اٜنرؼ، كل ذلك ٪نكم اللوحة اٝنطوطية إذل طبيعة فنية ١نددة، يف حٌن أف اللوحة 
فية يخذ من اللوف كطاقتو اإليقاعية اٜنركفية تتماىى أحياانن مع التشكيل يف بعده التجريدم على سبيل اٞنثاؿ، كما أف اٜنرك 

 .اٞنوسيقية
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ىذه الرؤية الثقافية للحركفية توجهنا إذل أمرين، األكؿ أف اٝنطاط كالرساـ قد دخبل ىذا التيار الفين، أم أف اٜنركفية 
سلمٌن غًن أخذت تستقطب الكثًن من مكوانت الفن، كاتساع تيار اٜنركفية كفق ىذا االستقطاب نعاينو يف ْنارب فنانٌن م

عرب؛ بل استقطبت اٜنركفية الكثًن من الفنانٌن األجانب، كاألمر الثاشل أف اٜنرؼ ىو مصدر قوة اللوحة سواءن عند اٝنطوطي أك 
  .عند اٜنركيف أك عند التشكيلي

دكف على مستول النقطة، كالنقطة أيضان تتسع إذل ما ٬نكن أف يسمى فن التنقيط، فإف بعض اٜنركؼ تكتفي بذاهتا من 
  .تنقيط أك من دكف نقطة مثل الكاؼ كاٞنيم، كىناؾ حركؼ ال تستوم إال بنقطة أك نقطتٌن أك ثبلثة: النوف، التاء، الثاء

ىذا التنوع يف اٝنريطة التشكيلية للحرؼ العريب، كاإلحاالت الركحانية الراشحة منو، ككذلك ٗنالياتو، جعلت من اٜنركفية 
إف جازت العبارة ٪نمل قيمان إنسانية عاٞنية رفيعة: ابة، « النص اٜنركيف»يس عربيان كإسبلميان فقط، كما أف حقان، تياران فنيان عاٞنيان كل

  .التسامح، الرفق، الوفاؽ، اٛنماؿ، كالركح البشرية الغنية ابلسبلـ
 اٜنركفية التجربة انتشرتبعد ما  , ية متطورةر فكمرحلة  كانت فرتة التسعينات, ف اما ابلنسبة  لتاري  التجربة اٜنركفية يف العراؽ

١نتفظة اٜنركفية العربية، الفنية انطلقت التجربة ك للفنوف، اٜنديثة ، مع اٞنسًنة العاٞنية  الفناف العريب تراثومرحلة زاكج فيها  العربية،
 للحرؼ اٞناكرائية الرموز ة, متضمن ركحيةصوفية ك  عبلقة كفق العريب، اٜنرؼ مع تعاملت اذتراثها العريب كاإلسبلمي، ويتها ك هب

 البحتة تبعيةالمن يف الوقت ذاتو متخلصة  جوىره، معتنسجم ك  بل ،تتناغم  اليت اٞنقدسة كقيمو ، كاأللغاز األرقاـمن العريب 
 منها ماكاف لوحات خطوطية , كمنها مااٝنط العريب،  كاساليب فنوف منة ١ندثْنارب  فكانت ىناؾ، الغربية لتجربة التشكيلية ل

فبصبحت تسمى ب )اللوحات كأخرل نقلت اٝنط إذل فضاء اللوحة التشكيلية، حاكؿ توظيف اٝنط يف اللوحات الفنية ,
اٞنتعددة اليت كٌفرهتا  تقنياتمتناغمان مع ال (اٜنرؼ)فبات  العمل، بنية يف العريب اٜنرؼ اعتمد الذم الفن كىواٜنركفية( , 
 ك , ْنريداين  أك مقركءان  كحب ٣نوىان، أك كاضحان  مطبوعان  أك مكتوابن، أك مرسومان، أك ٢نططان، كاف سواء اٜنديثة، كالعلـو التكنولوجيا

 الفنوف العاٞنية. اتمع منجز  منسجمة، العمل الفين إذل فضاءات ةبصري اتكتعبًن  اتْنريد ت٘نل
كغًنىا، من ٤نا اٞنهداكم إذل الناصرم  كتونس لبنافك  كاٞنغرب، يف العراؽ  العريبيف الوطن ت التجارب اٜنركفية كقد ظهر "     

، كليس انتهاء يف سوراي خالد الساعي اذل  كصوالن العزازم إذل ٚنًن الصايو، الذم ينظر إليو ابعتباره أستاذان يف التشكيل اٝنطي، 
اعات الزمن، كفق منظور بتجربة نقل اٜنرؼ العريب إذل اللوحة، كخلطو مع التقنيات اللونية كاعتماد طراز متجدد للحركفية تتبع إيق

حركيف تشكيلي كنسب موسيقية, كأصبح اٝنط مدركسان بوصفو فنان تشكيليان، مرسومان، كمزخرفان، كمنحوان، كقد شهدت اللوحة 
, حسن )اٜنركفية العربية ٓنوالت تركيبية، تستثمر كينونة اٜنرؼ العريب كٗنالياتو، لتقوية عناصر النصوص من الناحية اٛنمالية"

 .ابريل(22,  2018
من أكرب  فضاءم الوظيفي، ٥نو فهر الاأط تْناكز اذ من التجربة البصرية العاٞنية،  شبت اٜنركفية العربية على عناصر شتغلا    
يف يكيل اٜنركؼ، كربطها ابٜناالت  يةفلسفنظرايتو الالرتاث العريب، ك تلهمة فن كتابة اٜنرؼ من ، مسبصرية كال دالليةالقراءات ال

ات صياغات كاألنساؽ كالتكويناٜنرؼ مع التفاعل  امكانيةهتا يف كفاءاٜنركفية العربية  التجارب أثبتت  ابلتارل, صوفية ال انيةدالوج
 .تعبًنية كبصرية مدىشةفنية  اعماؿاٜنرؼ يف  رسم تستثمر ااٛنمالية اٟنائلة اليت 

و اٞننهجية التزاماتاٜنرؼ العريب من  شكل يرر حاكلت ٓن( اذ مد٪نة عمرمن اىم التجارب الفنية يف العراؽ ْنربة الفنانة )ك 
دل تتبع اسلوب ... فهي  اضيثبلثينات القرف اٞن يفلوحاهتا  اتيف فضاء,  كعاٛنتو بصياغات ٢نتلفة كلساليب ١ندثةة كالوظيفي

 كقد ٕنكنت , طباعينالاْنربتها ابألسلوب بدأت  ترسم اٝنط يف اعماٟنا,ليست خطاطة متمرسة... بل ىي اٝنطاطٌن ألهنا 
معاصرة  سرايلية كفق رؤية تشكيلية صوره الفنية, ك١ناكلة تطويع العريب اٜنرؼكظيفة يف  غًنكقراءاهتا الثقافية اف ت الفنيةا اهتسمار ّن

  . (104 ص,  1983 ,كامل)..  وطيطاٝن تزكيقيمبتعدة عن اٛنانب ال... 
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ية مالاٛنك  الفكريةفتحت االفاؽ ك  ,اٜنر العريب اٜنرؼ اتاستخدام يف العراقي من ركاد الفنمد٪نة عمر  ابلتارل اصبحت
اٜنرة  أبعاده الفنيةتكويناتو ك اٞنعاصر .. كاالفادة من العراقي  العمل الفيناٜنرؼ العريب يف  شكلة توظيف ١ناكل يف، جيلها  لفناشل

شخصيتٌن : ٬نتلك اٜنرؼ ف..  اتشار اإلاك  التداللكا  زو رمال عليو من خبلؿٝنصوصية التعبًنية اٞنقيدة , كاضفاء ااٟنندسية  اك
 ص,  1975 ,جرداؽ )  .الصوتية اٞنقركءة( الفونوتيكية) كالثانية ىي،  كيةببلستيال بتكويناهتابصرية )شكلية( شخصية  الكذلا

111)  

    
كضعتو , بطريقة صوؿ الفن التجريدم على أ وتعرٌف بعد, خالصة فنية بطريقة العريب اٜنرؼ عاجل شكل قدف ٗنيل ٘نودم اما الفناف

فى ىنا التبثًن  ,شهد بعد عقدين من الزمن انتشارا كبًنا يف العادل العريب الذم فين ال اٜنركيف لتيارلالرايدة الفنية  مكافيف  ال ٫ني
 ْنارب فإف لتار٫نيةا رايدتو من كابلرغمالذم مارسو اكتشاؼ ىنرم ماسوف للحرؼ العريب ابلرغم من أف ماسوف كاف رساما سرايليا

 من شيئا فإف يبدك ككما. أسلوبيا تتطور أف غًن من األكؿ مكاهنا يف تراكح ظلت اليت ْنربتو على تقدمت قد أخرل عربية حركفية
فلكو  يف تدكر ظلت اليت عشتار ابنتو رسـو على كاٞنباشر الطاغي يثًنه ابستثناء ا خرين ْنارب يف يظهر دل ٘نودم يثًن
  (26 ص ,0008,شاىٌن)

    
العريب ّنبحث البعد الواحد بوصفو قاعو اٝنفٌي،  رؼاٜن الفنافربط كذلك من ابرز الفنانٌن العراقيٌن )شاكر حسن اؿ سعيد(, اذ 

مستشهدان بكتاابت الصوفيٌن عن اٜنرؼ ٞننح العمل الفين بعدان ْناكزاين، ككاف يبتغي من ذلك اف ٫نلق تياران مزدكجان بٌن الفكر 
اٜنركيف، ال سيما كانو هنل من ْنارب من سبقوه من فناشل الغرب )ابياس  -الثقافة العربية تواكب االختبارات الفنية يف التجريدك 

ككلي ككاندنسكي(. يقوؿ شاكر حسن" أحب اف أكتب اٜنرؼ يف لوحايت بطريقة األطفاؿ كطبلب اٞندارس كانصاؼ اٞنثقفٌن. 
 .كانوف الثاشل(22,  2021 ,سلطاف )انية اٞنتبملة كىي عند مستواىا البل شعورم بل اٛننيين"كىو هبذا اٞنعىن فيض الركح اإلنس

 العرب اٜنركفيٌن شي  كاف كقد اٞنسميات، كل عن بعيدا بتجرد الفن إذل النظر إذل يدعو كاف الواحد البعد بنظرية الراحل فالفناف
 كاحدة اٜنركفية التجربة كانت .كتبو ألحد عنواان الغامضة اٛنملة تلك ككانت. ”اٜنرؼ فاء فوؽ النقطة أان“ الصوفية بلغتو يقوؿ
 اٜنركيف يكن دل ار٫نيا أنو من ابلرغم العريب، العادل يف اٜنركفيٌن شي  ابعتباره تبلحقو كانت أهنا غًن الفنية، سًنتو مراحل أىم من

 كما تزيينية تكن دل. ٢نتلفا شيئا كانت سعيد آؿ ركفيةح أف غًن. عمر كمد٪نة ٘ندم ٗنيل العراقياف ذلك إذل سبقو لقد األكؿ؛
 الرساـ بقوة العريب اٜنرؼ إذل طريقو شقٌ  قد سعيد آؿ كاف. عمر لوحات يف ظهرت كما توضيحية تكن كدل ٘نودم مع اٜناؿ ىو

 نوع إذل يشًن ٗناليا بعدا اٞندينة جدراف على الناس يكتبها اليت الناقصة كاٛنمل اذكفة الكلمات يف يرل كاف الذم الشقي
 (2021 , عراقي فناف مذكرات ).اٜنياة من مكتمل
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فالكتاابت اجملردة تنفض عنها غبار النسياف، توقظ اٞنناخ التجريدم، ابعتباره إشارة المتداد زماشل بٌن التبٌصر اٞنرئي كاال١ناء 
"الكتابة مثل حد السيف، تطوم اٞنسافات فتتولد التجريدم البل مرئي. )أنساؽ الوفاؽ بٌن اٞنركز كايط(. يقوؿ شاكر حسن: 

 .(الثاشل كانوف22 , 2021, سلطاف )اللحظات، كما بٌن خطوة كخطوة تربز حافة عادل ىائل من اٞنعرفة"

    
 ٬نتد عكمتنو  ثرم كإبداعي تشكيلي منجز يف تتجلى العريب، العادل يف الفتة ثقافية حالة العزاكم ضياء العراقي الفناف يشكل       
  كثًنة كفنية تعبًنية ألشكاؿ كْنريبا كاإلقليم البلد ٨نـو ٢نتلف مع كثيقا اشتباكا كيعكس عقود، ٙنسة من أكثر مدل على
(wikepedia),  كظف قد اٜنرؼ أف ّنعىن كاضحان  معنان  ٓنمل ال, مقركءة فنية كيبا رت يف اعمالو ب العريب اٜنرؼ صيوكقد 

 على معتمدا, "معاصر كتشكيلي إسبلمي ثياتر  أسلوب منمز٩نا  ٓنمل, متنوعة  برؤل يةتصميم عبلقات خبلؿ من تشكيليان 
 اٞنوركث ٗناليات ىذا عملو يف مستلهمان  اخرل، جهة من اٞنعاصر اٜنضارم اال٪ناء كقوة جهة من ثناايىا بٌن نشب اليت الية البيئة
 كاختزاؿ بتبسيط متحققة تزيينية زخرفية بصيغة العربية بيةالشع البسط يف الفنية كاالشكاؿ العريب للحرؼ توظيفو خبلؿ من

 مرجعياهتا ٟنا اف اال العالية ْنريديتها من الرغم على الفين العمل اليها يستند اليت التصميمية اٞنفردات أذاف ...اللونية للمساحات
 شرقية مبلمح ذم ْنريدم تصميم يف البناء كٗناؿ الرىافة من عاؿ بنسق تتجمع كالواهنا البسط كاشكاؿ العريب فاٜنرؼ الشرقية
 ,القيسي ")كاٜناضر اٞناضي ٞنغزل كعيو خبلؿ من سبقو، من لطركحات جديدة شكلية طركحات أضاؼ قد بذلك كىو كاضحة،
  ) االكؿ تشرين 16 , 2021

     
من خبلؿ ف ,ىايتجاكز  دلك  البنائية ندستوكى دالالتوك  للحرؼ  واقعيال حاكؿ االحتفاظ ابلشكلالفناف فقد  (جاسم دمحم)اما الفناف  

 علىدان كمؤ قراءة  النص , يف   ٛنماليةلذة اكالتكامل عناصر البناء الفين للوحة اٜنرؼ ك قيمة درؾ ا , كثقافتوخربتو ك  ٣نارساتو الفنية

 .   اٞنتلقي  اٜنرؼ يف ذاكرة قدسية
القوؿ بعيدا عن   اٛنملة كرمزية  انسانية يف التعبًن عن معىن" اف اٜنرؼ يف لوحة الفناف ) جاسم دمحم ( ٩نسد مضامٌن       

لو قدرتو على احرتاـ قدسية كبناء اٜنرؼ كاافظة   ك٣نا ٪نسب ... ,  اٞنتعارؼ عليو يف صراحة القوؿ كمباشرتو يف اللوحة اٝنطية
منو يف ٢نتربه البصرم كقيمة ْنريبية مبتعدة   اٛنادة على رسم الشكل اٞنثارل للحرؼ كفق مدارس اٝنط العريب اٞنعركفة كاالستفادة

,فقد عمل على التحديث يف شكل  اب( 13 ,2016,دمحم جاسم اٜنركيف)"  ذاكرة الكتابة كذاكرة الصورة عن االنفصاـ بٌن
كفية االكذل على ات اٜنر للتكوين الغائر اٜنفر, ك القد٬نة يةرافدينال الثقافة انتجتو ٞناكمضموف اٜنرؼ , مستمدا من موركثو اٜنضارم 

 العريب. اٜنرؼ كقدسية الدينية الوظيفة فكرةاذل  كصوالن  كالصخور ,  الطينية الرقم
كىذه اٞنمارسة تعكس شغف جاسم دمحم ابٝنط العريب الذم أحبو منذ طفولتو كاستثاره للتجريب كصقل موىبتو فقد تتلمذ على   

مع اٞنسار التشكيلي ميتبعا أثر اٛنماؿ اٞنخٌزف فيما ٪نملو اٝنط العريب من  يد اٝنطاط عباس البغدادم كتعمق بدمب التكوين اٜنركيف
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كانت ْنربة مهمة كعميقة مكنتين من اكتساب “إرث ٗنع اٛنماؿ كالفن كاجملاز كاٞنعىن كاٟنندسة كالرايضيات ,حيث يقوؿ 
ٌددا بل كجدتين أضع نفس األلواف ل صور قد ريٚنت من عشرات السنٌن لفنانٌن مهارات التشكيل كلكين دل أجد نفسي رغم ذلك ٠ني

أكركبيٌن، كقد كنت أساسا بدأت تعٌلم اٝنط عند أحد أىم اٝنطاطٌن عباس البغدادم تعلمت منو أُّسس كقواعد اٜنرؼ العريب كاف 
ذلك مطلع التسعينات، حيث كضعت خطة كىدفا ألكوف كأْنٌدد فنيا كبصراي بتجربة خاصة ارتكزت على اإليهاـ البصرم 

ت ىذه التجربة بنضب ٘نلين ٥نو اللوحة اٜنركفية اٞنعاصرة بدمب النص مع التشكيل كمركنة االلتفاؼك  ابلتجريب   التعتيق كقد عىربى
مع اٝنط الديواشل كانسابيتو كمركنتو كاستخداـ أكثر من تكنيك يف اللوحة لشٌد اٞنتلقي كىو ما حٌفزشل للرتكيز أكثر على النصوص 

 (االكؿ تشرين 4, 2019, فاطمة بن)ها لتتماىى مع التوافق التقين اٛنمارل للوحة التشكيلية .كالبحث يف عمق معاني
حضورا ابرزا ك٣نٌيزا انطلق من سورية إذل  2010كْندر اإلشارة إذل أنو قٌدـ ْنربتو عربيا انطبلقا من كطنو العراؽ ليسٌجل منذ سنة 

ره الفين كرغبتو اٞنعرفية بتوجيهو ٥نو أكركاب كالوالايت اٞنتحدة االمريكية، األردف كاٞنغرب كاإلمارات كالسعودية ليبدأ صدل حضو 
 اقتنت أعمالو عدة مؤسسات من بينها اٞنتحف الوطين السورم كما اقتنت أحد أعمالو اٞنمثلة االمريكية أ٤نلينا جورل.

 مؤشرات اإلطار النظري :
عتاد  اٞنبلوؼ عن اٝنركج ىو الرتكييب ايحاالنز ك كالتباعد ،  لتنٌحياالنزايح يف اللغة لو عبلقة اب .1

ي
 اٞنادة برتكيب يتعلقك كاٞن

 نتاب اللغة اٞنعيارية.ي خرؽ لغوم ىوأٌف ظاىرة االنزايح الرتكييب  ام،  فيو ترد الذم السياؽ يف جاراهتا مع اللغوية
 التقدصل كمظاىر مفاجئا انتقاال األساليب ٌنب لكن االنتقاؿأك قانوانن تركيبيًّا ميعيننا،  معيار يفبتتفًرضي العادية اللغةي ف إ  .2

ا تركيبيًّا، كاالضافة ,  اٜنذؼ أك كالتبخًن؛ سواء كاف اٝنركج ٬نىىسُّ ترتيب السلسلة  القانوف ىذا عن خركجو  ىويػيعىدُّ انزايحن
 .الكبلمية اك الفنية

سند.. االثناف لوحتاف معلقتاف؛ لكن الفرؽ بٌن اللوحة التشكيلية، كاللوحة اٜنركفية ينهض ما ٬نكن أف ييسمى اٛندار أك اٞن .3
 يكمن يف ركح العمل، كركحانيتو ابلنسبة إذل اللوحة اٜنركفية .

تقـو اللوحة اٜنركفية على اٝنط، كيشكل اٜنرؼ طاقة ٗنالية كركحانية كتشكيلية كربل يف ىذا الفن، الذم ينبع من مرجعيات  .4
 ش كالتكوينات اٟنندسية كالتوريقية كالنمنمات الدقيقة .إسبلمية ابلدرجة األكذل، كيتصل ابلزخرفة كالنقو 

يخذ اٜنركفية من النص القرآشل، كما يخذ من كاٞنوركث الشعرم كاألحاديث النبوية، كاٞنبثورات كاٞنقوالت اٜنكمية كالرتبوية  .5
 كالفكرية كالفلسفية، أم أف قواـ اللوحة اٜنركفية ىو النٌص , فضبل عن الفضاء اللوشل.

رؼ العريب ينطوم على طاقة ركحية كتشكيلية عالية، طاقة اٜنرؼ العريب الركحية عائدة إذل النص الديين، كطاقتو إف اٜن .6
 التشكيلية تعود إذل طبيعة رسم اٜنرؼ .

 ٢نتلفة بصياغات كعاٛنتو كالوظيفية اٞننهجية التزاماتو من العريب اٜنرؼ شكل ٓنرير حاكلت اذ( عمر مد٪نة) الفنانة .7
 . ١ندثة كلساليب

,  التجريدم الفن أصوؿ على تعٌرفو بعد, خالصة فنية بطريقة العريب اٜنرؼ شكل عاجل فقد ٘نودم ٗنيل الفناف اما .8
 الفين. اٜنركيف للتيار الفنية الرايدة مكاف يف كضعتو بطريقة

ٌن عن اٜنرؼ ٞننح ربط شاكر حسن اٝنط العريب ّنبحث البعد الواحد بوصفو قاعو اٝنفٌي، مستشهدان بكتاابت الصوفي .9
 . العمل الفين بعدان ْناكزاين 

 قد اٜنرؼ أف ّنعىن كاضحان  معنان  ٓنمل ال, مقركءة فنية برتاكيب اعمالو يف العريب اٜنرؼ صيوضياء العزاكم الفناف  .10
 معاصر كتشكيلي إسبلمي تراثي أسلوب من مز٩نا ٓنمل متنوعة برؤل تصميمية عبلقات خبلؿ من تشكيليان  كظف

 .يتجاكزىا كدل البنائية كىندستو كدالالتو للحرؼ  الواقعي ابلشكل االحتفاظ حاكؿ( دمحم جاسم) الفناف .11
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 انتجتو ٞنا اٜنضارم موركثو من مستمدا,  اٜنرؼ كمضموف شكل يف التحديث على عملالفناف جاسم دمحم الفناف  .12
 القد٬نة. الرافدينية الثقافة

 اجراءات البحث
 اواًل _ رلتمع البحث 

٠نموعة  2020اذل  2010( عمل فين جملموعة من الفنانٌن كاليت نفذت من 21ضم ٠نتمع البحث اٜنارل البالو عدده )كي      
 االنرتنيت . مواقع  من تاف عليها الباحث تاعماؿ الفناف جاسم دمحم اليت حصل

 اثنياً _ عينة البحث 
 ا اختيارىا كفق اٞنربرات التالية :ك قة القصدية ( ٧ناذج ّنا ٪نقق ىدؼ البحث كفق الطري5ابختيار ) تافالباحث تقام
 ٕنيزىا لفكار ابداعية مؤثرة من خبلؿ اليات االنزايح الرتكييب فيها. - ُ
 تنوع أساليب االخراج الفين للفناف جاسم دمحم -ِ
 توافق عناصر البناء الشكلي كرصانتها -ّ
 يف الفكرة اك النص الكتايب. استبعاد النماذج اٞنكررة -ْ

 خامساً : حتخليل ظلاذج العينة 
 (1أظلوذج )

 اسم العمل: ككل يف فلك يسبحوف
 80*  80القياس : 

 2012اري  االنتاج : 
 وصف العمل :

جسد الفناف جاسم دمحم العمل بشكل مربع كاخذت االشكاؿ 
اٜنركفية كالكلمات شكل عامودم على سطح العمل حيث تظهر 

ذت االلواف االبيض على اٞنستول النظرم بشكل مستطيل كاخ
 كاالسود كاالككر منتشره بطريقة فنيو على سطح العمل 

 حتخليل ومناقشة العمل :
يتضح االنزايح الرتكييب عرب ىذا العمل من خبلؿ الرتكيب اللوشل كاٜنركيف حيث برز الفناف مهاراتة الفنيو كالتشكيليو من خبلؿ 

 دمب االلواف كتركيبها يف اللوحة .
ح الرتكييب كٌظف اٝنامة كاللوحة كالعناصر التكوينية ليمنح النص دكره يف ٕنٌلك الفراغ كاخرتاؽ اٞنساحة ابلعمق كمن خبلؿ االنزاي

كالتبادؿ كاٜنضور كالكتل، ما أيفر فكرة التجٌدد كعيمق التعبًن عنده، فاٜنركفيات يف الفن التشكيلي تتشابو, إال اهنا عند كل فناف 
كآتخيو أك تنافره مع ا خر بتؤدة فٌعالة يف التقنية اٞنؤدية اذل التطوير كاالنفتاح ٥نو التجريد اٜنركي تتبع عشوائية اٜنرؼ كتنظيمو 

البصرم من خبلؿ اٜنركفيات كالشعور بقوة اٜنركة كالضوء، رغم كثافة اٜنركؼ كتعزيز األلواف اليت ٬ننحها انعكاسات مؤثرة على 
ة تنعكس قيمتها على اٜنجم كالشكل كالتفاصيل الثابتة كاٞنتحركة )لوف اٝنلفيات مع الداخل البراز العمق اركا اٝنارج يف شفافي

لوف اٜنركؼ( كاالنعكاسات الديناميكية، إلدراؾ أ٨نية ارتباط اٜنركؼ ابلعناصر التشكيلية اٞنتنوعة كمدل أ٨نية فعالية ذلك إلظهار 
 اٛنمالية البصرية.
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ايضا يوضح الفناف جاسم دمحم الربط بٌن الكلمات كاٜنركؼ كذلك ايضا من خبلؿ  كمن خبلؿ االنزايح الرتكييب يف بنية العمل
التقدصل كالتاخًن يف اٜنركؼ للوصوؿ اذل اٟندؼ الذم ٪نقق الغاايت اٛنمالية , كتقرابن من ْنسيدىا لركح ا ية القرآنية اٞنقدسة اليت 

 ونية يف حالة سباحة كونية .تطرحها)ككل يف فلك يسبحوف( فاٜنركؼ ابنزايحاهتا كموسيقاىا الل
توف كاٟنوامش كذلك للتاثًن يف اٞنتلقي , كذلك من خبلؿ 

ي
فاف الفناف يفك رمز الكلمة ُنركة كانزايح الشكل كتركيب اللوف يف اٞن

لدل االية الكر٬نو ) ككل يف فلك يسبحوف ( اليت احتلت مركز السيادة يف التصميم يف حالة تضاد لوشل ٣نا جعلها اكثر جاذبيو 
اٞنتلقي كاف استخداـ الفناف االنزايح الرتكييب كبسلوب اخراجي ككسيلة االىتماـ كجذب اللوحات الفنيو فاٞنعىن ىو افكار ٕنثل 
انتب ٞنا يثًنه ترابط تكوينات االشكاؿ كيلفها يف اللوحة الفنيو كيكوف متجسدا يف الشكل الظاىر للرتاكيب اٜنركفيو كذلك تبدك 

اليت ينٌفذىا جاسم عميقة اٞنعىن الرمزم لييجرب اٞنتلقي على االقتناع اٛنمارل لنو ال يتعامل مع خطاط عادم بل  اٜنركؼ يف اللوحة
 مع فناف لو قيمو اليت ٩نرب هبا اللوحة لرتض  ٞنقاييس اٜنرؼ الذم بدكره يتحٌرر من ٠نازاتو ٥نو تقٌمص الصورة. 

من خبلؿ لوحتو ك١نتواىا الذيي يضم اٜنركؼ  ذات طابع ٗنارل من خبلؿ التقدصل كابلتارل كصل الفناف جاسم دمحم اذل انتب ٗنارل 
كالتبخًن ابٜنركؼ اذل االيو الكر٬نو    رغم أف التصور التشكيلي كٗناليات التوافق التجريدم يف طبيعتو الرمزية كالذىنية، تتعامل مع 

افظ على التصور الواقعي ٞنا يثًنه اٜنرؼ عند التشكيل يف القراءة الصور كقيم ٗنالية لونية ييرٌكز عليها جاسم، فقد استطاع أف ٪ن
 ليخلق صلة بٌن اٞننجز الفين كذاكرة اٞنتلقي كحنينو مع اإلرث اٞنقركء 

 فالفناف جاسم دمحم ٬نارس الوجد يف اٜنكمة كالقصيدة كالنص كالتجلي مع توافقاهتا الركحانيات كعبقريٌتو اٞنكابرة كاٞنشٌكلة كاجملٌسدة
  اٜنرؼ كاٝنط كىي تتمادل يف فضائها حرٌة تتكاتب اٜنلم شكبل كلوان.يف

 (2أظلوذج )
 اسم العمل : سبلـ قوال من رب رحيم

 80*  80 القياس :
 2013اري  االنتاج : 

 العائدية : فًنجينيا                                                     
 
 
 

 وصف العمل : 
ركيف جاسم دمحم ىذا العمل  بشكل مربع تتوسطو دائرة كانتشرت اٜنركؼ كالكلمات على سطح العمل جسد الفناف اٜن     

 مقركءة كغًن مقركءة ابأللواف اال٘نر كاالزرؽ كاالبيض كاالككر.
 حتخليل ومناقشة العمل :

كوين اٜنركيف ىنا دىشة العمق يتضح االنزايح الرتكييب عرب ىذا العمل من خبلؿ عمليات الرتاكب اٜنركيف اللوشل , اذ عرؼ الت
الركحي كالتصور التشكيلي يف العبلمة )الدائرة( كالرمز)النقطة( اليت ْنسدت كثًنا يف اعماؿ الفناف ابلواف ٢نتلفة ,  كيف اٜنركة 

٥نو التبصر كالتوافق البصرم الذىين سواء يف تعاملو مع النص أك اللوف كاٝنطوط، فقد انتصر على اإليفرات اٛنمالية االعتيادية 
الداخلي يف الفضاء اٞنشٌكل بكل غموضو كاحتوائو للذاكرة كإرث انتمائها لؤلمكنة كاألزمنة يف تداعياهتا بٌن اٜناضر كاٞناضي 

من عمق االنتماء اٞنزدكج بٌن الشرؽ كالغرب , ك تعامل مع مستول األشكاؿ حسب فكرة  ك١ناكلة الفناف د٠نها يف ركح اٞنعاصرة
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ة كمدل ٕناسكها فهو من يبتكر صداىا كانعكاسها كيتحٌمل ا٥نناءاهتا كإ٬ناءاهتا كدالالهتا بٌن الشكلي كاٞنعنوم العناصر اٜنركفي
 كالبصرم.

يتضح يف  ىذا العمل اٜنركيف مهارة الفناف, حيث أكسبتو التجربة خربة كعمقا مع دمب كمزج األلواف كخلق التناسق اك التضاد 
ها يف اللوحة مع بساطة التصميم  , إهنا ْنربة حركفية تشكيلية عميقة التفٌرد, فالفناف جاسم دمحم بينها للشكل اك االرضية كتوظيف

يف  التقدَي والتأخًنفهو يفٌك رمز الكلمة ُنركة ْنادؿ الشكل كترٌكض اللوف من خبلؿ  ٬نارس الوجد يف اٜنكمة كالقصيدة كالنص
توف كاٟنوامش فتارة نراه يقدـ اٜنرؼ كالكلمة ك 

ي
ارة تعلوىا االلواف, لييعلن ابلضوء كاإلشعاع كالتوٌىب  يف بعض اٜنركؼ يف داخل اٞن

الدائرة كخارجها عن فصاحتها ا سرة بصراي كالتجلي مع توافقاهتا الركحانيات كعبقريٌتو اٞنتجٌسدة يف اٜنرؼ كاٝنط كىي تتمادل يف 
 فضائها حرٌة تتكاتب اٜنلم شكبل كلوان.

تها مع اٜنركؼ لتكٌوف النص اٞننتقى , اذ تبدك اٜنركؼ يف اللوحة اليت ينٌفذىا جاسم عميقة اٞنعىن تتشكل الصور يف ىندس   
ينفذة لييجرب اٞنتلقي على االقتناع اٛنمارل لنو ال يتعامل مع خطاط عادم بل مع فناف لو قيمو 

الرمزم الذم يتجاكز الكبلسيكية اٞن
لديواشل الذم بدكره يتحٌرر من ٠نازاتو ٥نو تقٌمص الصورة , يف عمليات حذؼ كاضافة اليت ٩نرب هبا اللوحة لرتض  ٞنقاييس اٜنرؼ ا

كدل يتماه مع حرفيٌتو اٞنتعٌمقة يف ميكانيزمات اللوحة الغربية بل فهم العنصر  بشكل مستمر, فهو دل يبتعد ابٜنركؼ عن بساطتها
، بل كٌظف اٝنامة كاللوحة كالعناصر التكوينية ليمنح النص الشرقي كاٜنضارم للخط العريب كانتصر على قواعده دكف أف ٫نٌل هبا

دكره يف ٕنٌلك الفراغ كاخرتاؽ اٞنساحة ابلعمق كالغياب كاٜنضور كالكتل، فيذىب ابللوف إذل أبعد مستول يف الظبلؿ كأكسع مدل 
ما أيفر فكرة التجٌدد كعيمق التعبًن يف النور لترتاكم اٜنركؼ يف تناصاهتا كلتتكاثف مع سرد اٞنعىن بصراي ليصعد ّنجاز الصورة, 

عنده، فهو يربط بٌن اٜنرؼ كاللوحة جسور التبادؿ الفكرم لثقافة إنسانية ال تنفصل عن ذاكرهتا كال تتنكر لكل حداثي لو توازانتو 
 اٛنمالية.

لصور كقيم ٗنالية لونية ييرٌكز عليها رغم أف التصور التشكيلي كٗناليات التوافق التجريدم يف طبيعتو الرمزية كالذىنية، تتعامل مع ا   
جاسم، فقد استطاع أف ٪نافظ على التصور الواقعي ٞنا يثًنه اٜنرؼ عند التشكيل يف القراءة ليخلق صلة بٌن اٞننجز الفين كذاكرة 

ؼ فتندمب متدرجة اٞنتلقي كحنينو مع اإلرث اٞنقركء، فتلك الظبلؿ اليت يشٌكلها ىندسيا مع اللوف يف عمق الفضاء اٞنشغوؿ ابٜنرك 
لتقف عند اٞنفهـو كبناءات ابة كإنسانية التعايش كثراء اٜنضارة، كىو ما يتميز عند نثر الغموض التشكيلي مع القراءة اٜنركفية 
 كالتصورات اللونية كاٟنندسة التفاعلية يف حركاهتا بنشر عنصر التشويق مع الرغبة يف القراءة اليت ال تنفصل عن ركح ا ية )سبلـ
قوال من رب رحيم( اليت احتلت مركز السيادة يف التصميم يف حالة تضاد لوشل, كٗنلها الشعرية كالشاعرية اليت بدكرىا تثًن اٝنياؿ 
كٓنرٌكو مع ابقي التشكيل اٜنركيف, اعتمادا على حيويٌة اللوف كموسيقى التشكيل كىي اٞنيزة اليت يشتغل عليها كىو ٩نذب يمل 

يو البصرية اٛنديدة مدركا أنو ال يتعامل مع نصوص تقليدية يف خطياهتا بل مع منجز فين يف توافقاتو التفاعلية اٞنتلقي إذل ىذه الص
 اٜنسية كالذىنية.

 كقد نفذ الفناف العديد من اللوحات اليت مثلت  شكل الدائرة  فيها كما يف النماذج االتية:
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 (3أظلوذج )

 اسم العمل: حركفيات
 80*  80: القياس

 2014اري  االنتاج: 
 
 
 
 

 وصف العمل :
جسد الفناف اٜنركيف جاسم دمحم اللوحة بشكل مربع كاخذت اشكاؿ اٜنركؼ كسط اللوحة ابلطريقة اٞنائلة كانتشرت بعض 

 االشكاؿ كاٜنركؼ على سطح العمل كاخذت اللوحة لوف تدرجات االصفر كاالزرؽ كاالككر كاال٘نر.
 : حتخليل ومناقشة العمل

يتضح الرتكيب اٜنركيف من خبلؿ ىذا العمل من خبلؿ انزايح اٜنركفيات ابلطريقة اٞنائلة كمن خبلؿ تركيب االلواف حيث اف 
ليس حركفيات الفناف جاسم دمحم ٕنيزت بطابعها الفين كٓنتوم على تدرجات اللوف كتركيب اٜنركؼ العربية غًن اٞنقركءة أم 

, يف كسط العمل كالتقدصل كالتبخًن ٟنا مع فضاءات العمل تسندىا اٞنعاٛنات التقنية كعملية ت ابلضركرة اف تعرب اٜنركؼ عن كلما
التحزيز عموداي كافقيا ضمن اٞنناطق اٞنضيئة , فضبل عن عمليات اٜنذؼ كاالضافة  يف اٜنركؼ االجنبية كاستخداـ الكوالج 

 تنبض بركح الية الفنية كتكوف ىذه اللوحة ضمن اٜنركفيات اليتلصحيفة اجنبية فيها شكل زىرة  كاشارات اخرل ,لتظهر هبذه اٛنم
اٟنوية العربية كاإلسبلمية، اذ يربط الفناف جاسم دمحم  بٌن اٜنرؼ كاللوحة  ابحثا عنؼ ، ك ٗنالية تشريح اٜنر اٞنعاصرة, مستغبلن 

 توازانتو اٛنمالية.جسور التبادؿ الفكرم لثقافة إنسانية ال تنفصل عن ذاكرهتا كال تتنكر لكل حداثي لو 
استطاع الفناف أف ٪نافظ على التصور الواقعي ٞنا يثًنه اٜنرؼ عند التشكيل يف القراءة ليخلق صلة بٌن اٞننجز الفين كذاكرة اٞنتلقي 
كحنينو مع اإلرث اٞنقركء فتلك الظبلؿ اليت يشٌكلها ىندسيا مع اللوف يف عمق الفضاء اٞنشغوؿ ابٜنركؼ , اذ يتضح يف  ىذا 

لعمل اٜنركيف مهارة الفناف, حيث أكسبتو التجربة خربة كعمقا مع دمب كمزج األلواف كخلق التناسق اك التضاد بينها للشكل اك ا
االرضية يدميب الفناف جاسم ١نٌمد بٌن الكتل أم اٜنركؼ بثنائيات اٞنتخٌيل كالواقعي ١نققا اٟندؼ اٞنتمثل ابلعناصر البصرية تركز 

فاأليقوف  اٞنتمثل بشكل الزىرة  كغًنىا اٞنوجود يف  من خبلؿ ا خر عرب ْنارب خاضها تشكيليا كمرئيا,على ٓنديد صفة اٜنرؼ 
 ةوضوعياٞن اٜنسيةشياء األ يدمب، فهو ٪ناكؿ اف  االنساف العراقي  ذاكرةق بيصل دالرلمستوحى من رمز  ذىنية كصورةأعمالو  

تكوين اْناىات بصرية اكثر تعبًنان يف استخداـ كخزينو اٞنعريف , ك  ذىنية اٞنتلقي ثقافة ك  ميلالواقع ، ليست ذات التبثًن اٞنتبادؿ مع
اللغة اٞنرئية اٞنرتبطة ابٜنركؼ العربية لفهم الشكل كيثًنه فاٜنرؼ العريب استطاع أف يساكن اللوحة كيتماىى مع قيمها فقد استطاع 

يف القراءة ليخلق صلة بٌن اٞننجز الفين كذاكرة اٞنتلقي كحنينو مع أف ٪نافظ على التصور الواقعي ٞنا يثًنه اٜنرؼ عند التشكيل 
 اإلرث اٞنقركء 

العراقية القد٬نة منذ  ما كاف متواريف من الفنوف فاٜنفر الغائر اك التحزيز للتكوين الشكلي  للحرؼ اك يف فضاء العمل ىو    
من  تطور يف صياغة  اٞنراحل التار٫نية البلحقة ك  ,  الطينية كالرقمالشواخص النحتية على   ةفور ا اٞنسماريةلكتابة ا اكتشاؼ
الفضاءات اللونية كرمز فكرة الوظيفة الدينية, كتشكل ك  اٜنرؼ قدسيةاالجتماعية مركران ب تيةاٜنيايف الوظائف لو عمااستك اٜنرؼ 
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كصل  رة العناصر اٜنركفية كقدحيث تتعامل مع مستول األشكاؿ حسب فك فينندستها مع اٜنركؼ لتكٌوف النص اليف ى النقطة
التقدصل كالتاخًن يف اٜنركؼ كالتبلعب الفين الذم يدركو يف االنتقاالت اٞنفاجئة ك  من خبلؿ غايتو اٛنماليةالفناف جاسم دمحم اذل 

 تركيب االلواف ٣نا جعل لوحاتو ذات طابع فين متقدـ كصل عربيا كعاٞنيا. 
 (4اظلوذج )

 اسم العمل : حركفيات
 80*  80: القياس 

 2015اري  االنتاج : 
 
 
 

 وصف العمل: 
جسد الفناف اٜنركيف جاسم دمحم ىذا العمل بشكل مربع تتوسطو دائرة اٜنركؼ على سطح العمل غًن مقركء ابللوف االصفر 

 كتدرجاتو كتتوسطو نقطو الرتكواز كاللوف الرصاصي اٞننشر على ارضية  العمل 
 حتخليل ومناقشة العمل :

ايح الرتكييب عرب ىذا العمل من خبلؿ تراكب اٜنركؼ كالتقدصل كالتبخًن هبا لتظهر هبذا الشكل كىي حركفيات ليس يتضح االنز 
فيها نص تشكيل حداثو كقد عرؼ التكوين اٜنركيف ىنا دىشو العمق الركحي كالتصور الشكلي يف شكل العمل الدائرم  تقريبا 

, كما إف الصيو اللونية اليت ٫نتارىا جاسم  دمحم يف  لفناف جاسم دمحم كللواف ٢نتلفةكيف كسطو النقطة اليت ْنسدت كثًنا يف اعماؿ ا
حركفيات ىذا العمل تسرد بصراي اٜنالة كاٞنزاج كالفضاء كاٞنساحة يف فراغها , كعيمقها كامتدادىا كىو ما ٩نٌسد صورا ذىنية ٟنا 

 شكيلية اٞنتنوعة كمدل أ٨نية فعالية ذلك إلظهار اٛنمالية البصرية..,إلدراؾ أ٨نية ارتباط اٜنركؼ ابلعناصر الت حركتها كإيقاعها
شكلت النقطة يف لوحة الفناف جاسم دمحم اليت تتوسط اللوحة عامل جذب بصرم  بسبب اللوف الرتكواز البارز , كاخذ شكل   

رتكييب يف ىذه اللوحة , ٣نا اسهم يف اٜنركفيات مركز السيادة يف اللوحة كشكلت عمليات اٜنذؼ كاالضافة جانبا من  االنزايح ال
احاالت عميقة اٞنعىن فهو دل يبتعد ابٜنركؼ عن بساطتها كدل يتماه مع حرفيٌتو اٞنتعٌمقة ما أيفر فكرة التجٌدد كعيمق التعبًن عنده، 

ٗنالية لونية ييرٌكز عليها  رغم أف التصور التشكيلي كٗناليات التوافق التجريدم يف طبيعتو الرمزية كالذىنية، تتعامل مع الصور كقيم
جاسم دمحم , فهو يربط بٌن اٜنرؼ كاللوحة جسور التبادؿ الفكرم لثقافة إنسانية ال تنفصل عن ذاكرهتا كال تتنكر لكل حداثي لو 

ا ٪نملو اٝنط توازانتو اٛنمالية , كتعمق الفناف جاسم دمحم بدمب التكوين اٜنركيف مع اٞنسار التشكيلي ميتبعا أثر اٛنماؿ اٞنخٌزف فيم
العريب من إرث ٗنع اٛنماؿ كالفن كاجملاز كاٞنعىن , حيث أكسبتو التجربة خربة كعمقا مع دمب كمزج األلواف كخلق التناسق بينها 

 كتوظيفها يف اٞنساحة .
ضافة إذل كاف ىذه اٞنمارسة تعكس شغف الفناف جاسم دمحم فيما ٫نلق من تراكيب كتضاد كتناسق بٌن لوف الشكل كاالرضيو ا   

اللوحة ألف بساطة التصميم ك تبدك اٜنركؼ يف اللوحة اليت ينٌفذىا جاسم عميقة اٞنعىن لييجرب اٞنتلقي على االقتناع اٛنمارل , 
 .سبلميةاإلعربية ك الوية اٟنتعكس اٜنركفية 

الشاعرية اليت بدكرىا تثًن اٝنياؿ كاف شكل اٜنركفيات اليت احتلت مركز السيادة يف التصميم يف حالة تضاد لوشل, كٗنلها الشعرية ك 
كٓنرٌكو مع ابقي التشكيل اٜنركيف اعتمادا على حيويٌة اللوف كموسيقى التشكيل ليجذب اٞنتلقي اذل ىذه اللوحة اٜنركفيو , لتعزيز 

ركة كالتوافق البصرم اذ يستلهم الفناف اٜنركؼ بطريقة فنيو تربز الشكل اك اللوحة التصميمية تتميز ابٜن مفاىيمو أك نظريتو اٝناصة,
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اذ كظف  مع النص كاللوف كاٝنطوط  , كبف اٜنركؼ تشٌكل حالة اجتماعية متبل٘نة ذات صلة أساسية ابلوجود الكوشل اجملرد،
جاسم اٜنرؼ كعنصر تشكيلي غائر يف جسد اللوحة كهبيئة ْنريدية مبهمة من خط الثلث اٞنميز كركز على إبراز ٗنالياتو من خبلؿ 

ط قواعده كأصولو يف تنفيذ حرصو على ضب
حركفياتو كقيمة رمزية كتعبًنية كباقي لوحاتو 

 االخرل ..
 (5اظلوذج )

 اسم العمل : حركفيات 
 2017اري  االنتاج : 

 120* 200القياس : 
 

 وصف العمل : 
اٞنبهمة كغًن اٞنقركءة عمل فين حركيف ا تقسيم سطحو لوان اذل قسمٌن االعلى رصاصي كاالسفل ابللوف اال٘نر كتداخلت اٜنوؼ 

 يف الوسط بتكوين مركزم توسطتو النقطة الزرقاء.
 مناقشة وحتخليل العمل :

من خبلؿ ذكابف اٜنركؼ  ، رمزيةمفاىيم  عن عربكياٜنرؼ يف لوحة الفناف ) جاسم دمحم ( اٜنالية مضامٌن انسانية  ٩نسد   
ككر يف حاالت تقدصل كيخًن كحذؼ كاضافة , لنستكشف معو اللغة اٞنرئية كٕناىيها يف النسيب اللوشل اٞنتدرج بٌن اال٘نر كالبين كاال

ك٣نارستو  , فهو ِنربتو التشكيلية اليت تكتسب من األلواف عٌدة إيقاعات بصرية تنتمي للحرؼ الذم ٬نزجو مع األحرؼ األخرل
قراءة  النص , كذلك عند يف لذة االكتشاؼ   ولكالغاية القص للنص البصرمتكامل عناصر البناء الفين ا٨نية يدرؾ  اٞنرتاكمةالفنية 

  كاالستفادة اٞنعركفة العريب اٝنط مدارس كفق للحرؼ اٞنثارل الشكل رسم على ٝنالص , ك١نافظتوعن التجريد اٞنغرؽ ٪ناكؿ االبتعاد 
لهم اذل مرموزات مدغمة كٓنوي يف إذابة ركح اٜنرؼ كركح النقطة اليت توسطت العمل بلوهنا الرتكواز اٞنعتاد البصرم ٢نتربه يف منو

 . الصورة كذاكرة الكتابة ذاكرة بٌن االنفصاـ عن مبتعد , لسلوب ْنرييب استلهامية
إف الطرح  الفين اٜنارل كمن خبلؿ ا٩ناد عبلقة إدراكية تطرحها تلك اٜنركفيات اٞنرتاكبة اٞنتداخلة  غًن االعتباطية , معللة     

كالتدرٌج يف ٠نموعات من األحرؼ كاأللواف اٞنتنٌوعة اليت تنتمي اذل البارد كاٞنضيء، كاألحادم  , ما بٌن التباين بقصدية كاضحة
كاٞنتعدد كاٞنعتم كالشفاؼ، ككذلك اذل الظبلؿ كالتناغم، األساسي كالثانوم اٞنرتبط ابلريشة كآيفرىا، كحركتها أك قدرهتا على منح 

التحرر من قيود اٜنركؼ ببساطة يف فضاءات ٠نردة ك٨نية لواقع حرؼ كبًن أك صغًن، ك  الشكل التمٌوج اجملٌزأ، كااليقاعي االْناىات،
كيف فلسفة معقدة كبسيطة يف آف, استخدـ الفناف اٜنرؼ للتعبًن عن ْنريد مشخص كغًن مشخص ّنعىن خلق عٌدة خطوط 

لق التطابق كالتشابو، لبث انعكاسات مفاىيمية تراكحت بٌن اللوف كاٜنرؼ كفركقات األحجاـ، إال انو بٌن اٞنوجب كالسالب ٫ن
حيوية ٕنيل اذل إبراز اٝنط كجزء من كل، كبٌن ملمس بصرم كملمس حقيقي كآخر تقليدم. ليؤكد على اف اٜنرؼ ىو الكتلة 
اٜنقيقية اٞنستقلة كاف امتزجت أك انصهرت مع اٞننتظم كغًن اٞننتظم، ضمن خاصية فوضوية كأخرل ٠نعدة أك متشابكة أك مهيمنة، 
إلدراؾ الرتكيب اٜنركيف الذم ينتهجو يف لوحاتو من منظور التجريد اٜنركيف أك رؤية العناصر اٜنركفية يف لوحة ْنٌسد حركة الكوف 

, اذ نقلها اذل فضاء اللوحة لتكوف جزءا متكامبل مع اٞننظومة اللونية للوحة كملمس السطح التصويرم  اٞنستمرة كاليت ال هتدأ
 ئي اذل الفن اإلسبلمي اٞنسند من ركح اٞنوركث للحرؼ كصياغتو الشكلية.اٞننتمي بكيانو النها
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  البحث خادتة
 اذل ٗنلة نتائب نذكر منها : تافالباحث تمن الدراسة اٜنالية توصل:  اواًل _ النتا ج

 ، كاٞنضموف شكلال توافقات خبلؿ منحقق الفناف جاسم دمحم بتجربتو اٜنركفية حسان ٗناليان ضمن الية االنزايح الرتكييب  -1
, كما يف ٗنيع ٧ناذج يف فضاءاهتا اللونية  كاإليهامية اإل٪نائية مضامينها حيث من اٞنستخدمة اٜنركؼ بٌن التوافق ككذا

 العينة .
يقدـ كيؤخر ابلتكوين اٜنركيف  استخدـ الفناف االنزايح الرتكييب كبسلوب اخراجي ككسيلة لبلىتماـ كاٛنذب البصرم ,اذ  -2

توف كاٟنوامش كذلك للتبثًن يف اٞنتلقي , من خبلؿ التكوينات ُنركة كانزاي
ي
ح ضمن الشكل العاـ كتركيب اللوف يف اٞن

 .5-4اٜنركفية اليت احتلت مركز السيادة يف التصميم , كما يف النماذج 
ت اٞنتخٌيل يدميب الفناف جاسم دمحم من خبلؿ اٜنرؼ اٞننفصل كاٞنتصل كعبلقتو ابلفضاء اللوشل, بٌن اٜنركؼ بثنائيا -3

كالواقعي ١نققا اٟندؼ اٞنتمثل ابلعناصر البصرية كمهارتو اليدكية اليت تركز على ٓنديد صفة اٜنرؼ من خبلؿ ا خر, 
 يراعي فيو األضداد اك اٞنتناقضات أل٧ناط اٜنركفيات الكبلسيكية يف التشكيل اٞنعاصر.

الضغط كإلمكانياتو التعبًنية كاٛنمالية ذات اإليقاع اٛنميل, اٜنرؼ العريب ٬نثل ثقافتنا كحضارتنا، ك٬نتاز بقابليتو للمد ك  -4
فحاكؿ الفناف ترحيلو اذل التجريد اٞنغرؽ كإذابة  قراءة اللوحة اٜنركفية بسبب تداخل اٜنركؼ مع بعضها ، تصعبكابلتارل 

 (.5-4-3اذج)مقركءان كما يف النم الفين نصال يكوفليس ابلضركرة أف , ك ركح اٜنرؼ كٓنويلو رموز استلهامية 
تشتغل عليو  عمابتعد بشكل ي   النصىنفهم معكي يعمد الفناف اذل االخذ بذىن اٞنتلقي من خبلؿ تراكب اٜنركؼ ,   -5

( الذم سخره 2-1، فقد ذىب ٥نو بعدىا الركحي كنصوصو القرآنية كما يف النماذج )القصدية  اٛنملة  يفاٜنركؼ 
 الفناف لسلوبو لصاحل اٜنداثة التشكيلية .

اف جاسم دمحم قد صنع توليفة من الرتاث العراقي االسبلمي ٣نزكجة برباعة مع مسلمات اٜنداثة الفنية لفق دالرل يستند   -6
 (.5-4-1إذل إيقاع تكويين فين تستسيغو العٌن اٞنعاصرة , متمثبل برمزية النقطة كدالالهتا التعبًنية كما يف النماذج)

( ليوافق ابصلة بٌن تقنية 3ٟنا معادؿ موضوعي ٟنا كما يف النموذج )حاكؿ أف ٩نمع أشياء مدركة حسيا كخلق   -7
الكوالج كبٌن تناسبية اٜنركؼ اٞنستخدمة يف كسط اللوحة كاحتوائها على ٗنلة العناصر اإل٪نائية الدالة على مضامٌن 

 عديدة.
اد عبلقة إدراكية تطرحها تلك الفضاءت إف االنزايح الرتكييب كما أييت بو خلخلة ا٩نابية لبنية العمل الفين من خبلؿ ا٩ن -8

ية اٞننتشرة بوضوح يف كل عشوائ( كغًن ال4-2( كالفضاء اٞنغلق يف النماذج )5-3-1اٜنركفية اٞنفتوحة كما يف النماذج )
 اعمالو التشكيلية.

 منها : اذل ٗنلة استنتاجات نذكر تافالباحث تالدراسة اٜنالية توصلخبلؿ نتائب  من :  ستنتاجاتاثنياً _ اال
دل تكن ظاىرة االنزايح الرتكييب بكل مستوايهتا من اٜنذؼ كاالضافة كالتقدصل كالتبخًن من الظواىر األسلوبية اٛنديدة اليت  -1

ظهرت إثر تزاكج ثقافات الشعوب اٞنختلفة من العربية كالغربية، بل كانت ظاىرة قد٬نة يف الرتاث النقدم كالببلغي كاليت 
 تلفة كالعدكؿ كالتجاكز كاال٥نراؼ كاٞنخالفة. تعرؼ ٓنت اٞنسميات اٞنخ

أٌف الفناف دمحم جاسم أنذ ىذه التقنية التعبًنية متمثلة ابالنزايح الرتكييب أداة طيعة للربط بٌن اٛنانب النفسي كحركفياتو  -2
ٜناؿ الشعورية اٞنبدعة كإضفاء ضرب من ضركب اٛندة كاٛنماؿ على العمل الفين، فلم ٤ند أم ىوة فكرية بٌن االنزايح كا

 للفناف.
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لقد أكغل الفناف يف تفتيت الرتابط ككسر االنسجاـ بٌن العوامل كاٞنكوانت اٜنركفية كاللونية استجابةن للتكوين اٞنعريف   -3
 كالنفسي.

ر تعٌد تقنية االنزايح  الرتكييب من آليات اٟنركب من سلطة النص الفين التقليدم أم اللوحات اٜنركفية كٕنظهراهتا , للعثو  -4
على ا فاؽ اإلبداعية اٜنرٌة اليت ٓنقق للعمل اٜنركيف امتبلؾ السلطة كٕنٌهد السبيل لبلنتقاؿ من اجملاالت التعبًنية الضيقة 

 إذل ساحات رحبة متسعة.
 جاءت التمظهرات اٞنختلفة لبلنزايح الرتكييب يف اعماؿ جاسم دمحم , ٥نو ْناكز البنية السطحية كالغور إذل البنية العميقة  -5

 للحصوؿ على الداللة اٛنديدة.
لقد لعب االنزايح الرتكييب دكرنا ابرزنا يف توجيو االبعاد الداللية لنصوص الفناف جاسم دمحم اٜنركفية , كربطها ابلبين  -6

 الرتكيبية كإثراء النٌص من النواحي الداللية كإيفرة بواعث التفكًن لدم اٞنتلٌقي لفٌك شفرات النص.
 اثلثاً _ التوصيات

 اٞنتلقي على كيثًنىا مدركسة بطريقة اٜنركفية التكوينات انشاء طريقة تدرس التصميم مدارس يف منهجية كتب اضافو  ػ 1
 .الطباعي ابلتصميم اٞنختصٌن العربالعراقيٌن ك  البارزين اٞنصممٌن عن فولدرات توفًن ػ 2
 .كتطبيقات استخدامات من العريب اٜنرؼتشكيل  اليو كصل ما احدث عن تثقيفية ندكات اقامة ػ 3

 رابعاً _ ادلقرتحات
 االنزايح الرتكييب يف أنساؽ التكوينات اٜنركفية العربية اٞنعاصرة-ُ
 االنزايح الرتكييب يف الرسم االكريب اٞنعاصر-ِ
 االنزايح الرتكييب ك ٕنثبلتو يف الفن السومرم -ّ
 

 البحثمصادر قا مة 
 القرآن الكرَي 
 ادلصادر العربية
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 ادلخلص 

تتنوع مصادر اٞنياه يف العراؽ اٞنتمثلة ّنيػاه األمطػار كاٞنيػاه السػطحية كاٛنوفيػة ، كالػيت تسػتخدـ يف ٢نتلػف النشػاطات األقتصػادية ،إذ 
اه معيارآ حقيقيآلتحديد مدل تقدـ اجملتمع كتطوره ، فنمط االسػتخداـ الكػفء للميػاه يضػمن تلبيػة أصبح مستول أستخدامات اٞني

احتياجػات السػػكاف اٜنػػالٌن كاالجيػاؿ القادمػػة مػػن اٞنيػاه النظيفػػة العذبػػة ، يف حػٌن يػػؤثر سػػوء األسػتخداـ سػػلبآ يف التنميػػة اٞنسػػتدامة 
%   86رتبػة األكذل بػٌن القطاعػات االقتصػادية االخػرل يف اسػتهبلؾ اٞنيػاه كبنسػبة  ) للمياه العذبة كالبيئة . اف قطاع الزراعة ٪نتػل اٞن

اىػداؼ التنميػة اٞنسػتدامة يف يعاشل مػن أجػل ٓنقيػق ( من ٠نموع اٞنياه اٞنسحوبة من اٞنياه السطحية كاٝنزين اٞنائي .اف العراؽ ال زاؿ 
بشكل منصف على ميػاه  ٗنيع السكافحصوؿ  مات مياه الشرب كاٜنصوؿ على اٞنياه اٞنبمونة ٞنختلف األستخدامات كمنها  خد

.  تواجػػو االسػػتخدامات  اٞنسػػتدامة للميػػاه العذبػػة يف العػػراؽ  عػػدة 030كا ٞنيسػػورة التكلفػػة قبػػل حلػػوؿ عػػاـ       الشػػرب اٞنبمونػػة
هنػرم دجلػة كالفػرات ابٞنيػاه كالػيت تػتحكم هبػا ٢ناطر بييئية منها األعتماد على مصادر اٞنوارد اٞنائية اٝنارجية العابرة للحدكد اليت تػزكد 

دكؿ اٛنػوار  ، كخطػػر التغػػًن اٞننػػاخي كاٛنفػػاؼ كمػا يػػنجم عنػػو مػػن ارتفػػاع يف درجػات اٜنػػرارة كقلػػة التسػػاقط كزايدة كميػػات التبخػػر ، 
 فضبل عن ارتفاع عدد السكاف يف العراؽ  كتزايد نسب اٞنلويفت اٞنطركحة اذل البيئة اٞنائية . 

 :  اٞنياه اٞنبمونة ، استخداـ اٞنياه ، األستخداـ الزراعي ، األستخداـ الصناعي ، اٞنياه العادمة دلفتاحيةالكخلمات ا
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Water uses in environmental sustainability and development in 

Iraq for the period 2015-2020 

Pr.dr.bushra Ramadhan yaseen 

Colleg of Education For Sciences University of Basra 

 

Abstract 

The water sources in Iraq vary, represented by rainwater, surface water and 

groundwater, which are used in various economic activities, as the level of water 

use has become a real criterion for determining the extent of society’s progress and 

development. The negative use of the sustainable development of fresh water and 

the environment. The agricultural sector occupies the first rank among other 

economic sectors in water consumption, with a rate of (86 per cent) of the total 

water withdrawn from surface water and water storage. Iraq is still struggling to 

achieve the sustainable development goals in obtaining safe water for various uses, 

including drinking water services, and equitable access for all populations to safe 

and affordable drinking water before the year 230. The sustainable uses of fresh 

water in Iraq face several environmental risks Including dependence on external 

transboundary water resources that supply the Tigris and Euphrates rivers with 

water and which are controlled by neighbouring countries, and the danger of 

climate change and drought and the resulting rise in temperatures decreased 

precipitation and increased amounts of evaporation, as well as the increase in the 

population in Iraq and the increasing proportions of pollutants raised to the aquatic 

environment. 

Keywords: safe water, water use, agricultural use, industrial use, wastewater. 
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 ادلقدمة 
تعد اٞنياه اىم اٞنوارد الطبيعية يف اٞنناطق ذات اٞنناخ اٛناؼ كشبو اٛناؼ كمنها العراؽ ، فهي تتحكم يف تنمية كإنتاج ٢نتلف     

القطاعات األقتصادية من جهة كيف توزيع السكاف كنشاطهم األقتصادم من جهة أخرل  ، كللمياه أ٨نية اجتماعية كثقافية كايكولوجية 
. تتنوع مصادر اٞنياه يف العراؽ اٞنتمثلة ّنياه األمطار كاٞنياه السطحية كاٛنوفية ، كاليت تستخدـ يف ٢نتلف النشاطات األقتصادية  كحيوية

،إذ أصبح مستول أستخدامات اٞنياه معيارآ حقيقيآلتحديد مدل تقدـ اجملتمع كتطوره ، فنمط االستخداـ الكفء للمياه يضمن تلبية 
اٜنالٌن كاالجياؿ القادمة من اٞنياه النظيفة العذبة ، يف حٌن يؤثر سوء األستخداـ سلبآ يف التنمية اٞنستدامة للمياه  احتياجات السكاف

منها العذبة كالبيئة . كبصورة عامة فإف اٞنوارد اٞنائية من الثركات الطبيعية  اٞنهمة اليت يؤثر استثمارىا يف ٗنيع القطاعات االقتصادية 
كالصناعي كالصحي ك٢نتلف االستخدامات اٞننزلية كالبيئية كابلتارل ٟنا دكر مهم جدا يف التنمية االقتصادية كاألستدامة  القطاع الزراعي

 البيئية . 
 مشكلة البحث  : تتحدد مشكلة البحث  ابالجابة عن األسئلة االتية : 

 االستخدامات يف السنوات اٛنافة كالرطبة ؟  ماىي استخدامات اٞنوارد اٞنائية يف العراؽ ، كىل ىناؾ ادارة لتنظيم تلك  -0

 ماىي اٞنمارسات كاألجراءات اليت تسهم يف ٓنسٌن األستخداـ األمثل كاألدلرة اٞنتكاملة للمياه يف العراؽ؟   -0

 ما قدرة اٞنوارد اٞنائية يف منطقة الدراسة يف ٓنمل الضغط الناتب من األنشطة البشرية اٞنتنوعة ؟  -3

ض الدراسة تنوع استخدامات اٞنياه ٞنختلف النشساطات االقتصادية يف العراؽ ، فضبل عن استخداماهتا فركض البحث    : تفرت 
لئلستدامة البيئية مثل تغذية األىوار يف جنوب السهل الرسويب ابٞنياه ، كاف الدكلة تسعى اذل كضع سياسة مائية تساعد يف ٓنقيق 

  التنمية اٞنستدامة ٞنصادر اٞنياه يف العراؽ.   
يع ا٨نية البحث : تعد اٞنياه من اٞنوارد الطبيعية اليت  يعتمد عليها يف التنمية األقتصادية يف العراؽ ، األمر الذم يتطلب معرفة التوز 

اٛنغرايف لنسب استخدامات اٞنياه حسب القطاعات األقتصادية اٞنختلفة ، لوضع اٝنطط  الوطنية العلمية لؤلدارة اٞنتكاملة للموارد 
 ة يف العراؽ . اٞنائي

،  0030اىدؼ البحث  : هتدؼ الدراسة اذل تسليط الضوء على ا٨نية اٞنياه يف ٓنقيق أىداؼ التنمية اٞنستدامة حب عاـ 
 ٞنختلف القطاعات األقتصادية يف العراؽ ، كمدل قدرة اٞنوارد اٞنائية على ٓنمل الضغط كاألنشطة البشرية . 

  00َى  50َن  - 092 .َى  00) ن ة للبحث َنمهورية العراؽ اليت تقع بٌن دائريت عرض حدكد البحث : ٕنثلت اٜندكد اٞنكاني
( ، اما اٜندكد الزمانية للبحث  0، كما يتضح من اٝنريطة )  شرقا( 582  55َى  - 382  55َى طوؿ ) خطي. كبٌن مشاال(  372

ه السطحية ٞنختلف القطاعات ، يف حٌن مشلت اٜندكد اٞنوضوعية للدراسة استخدامات اٞنيا 0000-0005ىي للسنوات 
 االقتصادية كالبيئية يف العراؽ . 

منهب البحث :اعتمد  البحث على اٞننهب التحليلي للوصوؿ اذل النتائب ، كا االعتماد على البياانت كاألحصاءات الصادرة 
ارد اٞنائية يف العراؽ ، كاور الثاشل درس  من دكائر الدكلة ذات العبلقة  ، فضبل عن االدبيات اٞننشورة . مشل اور االكؿ مصادر اٞنو 

، كتناكؿ اور   0000/  0009اذل  0005/  0005استخداـ اٞناء يف ٢نتلف القطاعات البيئية كاالقتصادية من السنة اٞنائية 
 عراؽ . الثالث االيفر البئية الناٗنة من استخدامات اٞنياه ، كانقش اور الرابع ١نددات استخداـ اٞنياه يف ال
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 ( ادلوقع اجلغرايف ألحواض االهنار يف العراق  1خريطة ) 

 
اٞنصػػػػػػدر : مثػػػػػػىن فاضػػػػػػل علػػػػػػي الػػػػػػوائلي ، التغػػػػػػًنات اٞنناخيػػػػػػػة كيثًناهتػػػػػػا يف اٞنػػػػػػوارد اٞنائيػػػػػػة يف العػػػػػػراؽ ، جامعػػػػػػة الكوفػػػػػػة ، كليػػػػػػػة 

 .   006، ص 0000ا داب ، اطركحة دكتوراه ، 
 عراؽ مصادر اٞنوارد اٞنائية يف ال -اكال
 كميات التساقط اٞنطرم     -  0

تتغذل منها كل من اٞنياه السطحية اٞنتمثلو بنهرم دجلػة كالفػرات  اف مصادر اٞنياه يف العراؽ ىي االمطار كذكابف الثلوج كاليت 
يف العراؽ للمػده مػن  ( اف التساقط أْنو ٥نو  اال٦نفاض0كرافد٨نا فضبل عن اٞنياه اٛنوفية ، كُنسب معادلة األْناه يتضح من اٛندكؿ )

ـ ، األمػػر الػػذم أثػػر سػػلبآ علػػى طبيعػػة النظػػاـ البيئػػي كعلػػى مناسػػيب اٞنيػػاه السػػطحية كاٛنوفيػػة يف الوقػػت اٜناضػػر  0007 - 0950
كسترتؾ ايفرىا السلبية مستقبآل ، ٣نا يتطلب التخطيط لؤلستخداماألمثل للميػاه يف كػل مػن القطػاع الزراعػي كالصػناعي كاالسػتخدامات 

 لية كالبيئية لتحقيق اىداؼ التنمية اٞنستدامة  . اٞننز 
 ـ  0007 – 0950( مقدار التغًن يف أألْناه جملموع التساقط اٞنطرم )ملم ( يف العراؽ للمدة من  0جدكؿ ) 
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مقدار التغًن خالل السخلسخلة  مقدار التغًن خالل السنة احملطة ادلناخية  ت
 الزمنية

 118013 - 10413 - ادلوصل  1
 78039 - 10135- كركوك  2
 69053- 10913- خانقٌن  3
 14078- 10192 الرطبة  4
 38081- 10514- بغداد 5
 16055- 10215- احلي  6
 11074- 10216- النجف 7
 26064- 10346- الديوانية  8
 1031- 10117- الناصرية  9

 37057- 10488- البصرة  11
سف دمحم علي حاا اٟنذاؿ ، األمطار كأثرىا على مستقبل العراؽ اٞنائي ، جامعة اٞنصدر : نصر شامل سلماف حسن الربيعي ، كيو 

 . 506، ص  0000، كانوف األكؿ ،  039العدد  0بغداد ، ٠نلة ا داب ، ملحق 
  -0,0( التبػػػاين اٞنكػػػاشل جملمػػػوع كميػػػة االمطػػػار السػػػاقطة يف العػػػراؽ اذ مشلػػػت اقػػػل اٜنػػػدكد اٞنطريػػػة ) 0كيتضػػػح مػػػن اٝنريطػػػة )

( ملػػػم ١نطػػػات البصػػػرة  كالناصػػػرية كالسػػػماكة كاٜنػػػي كالديوانيػػػة كالنجػػػف كالنخيػػػب  كبغػػػداد كحديثػػػة كالرطبػػػة ، امػػػا اعلػػػى معػػػدؿ  050
( ملػم توزعػت يف اقصػى الشػماؿ الشػرقي مػن العػراؽ للمػدة مػن  750 – 600,0للمجموع السنوم لؤلمطار ضػمن اٜنػدكد اٞنطريػة) 

 ـ  . 0007اذل  0985
من اٟنطوؿ  3( مليار ـ  7، منها )   0000/ 0009للسنة اٞنائية   3( مليار ـ 77,07اٞنطرم )  بلو اٗنارل اٟنطوؿ

/ السنة   3( مليار ـ33,8( ملم / السنة ك )  050 - 005تراكح مابٌن )  3( مليار ـ 36,0( ملم ك )  000اٞنطرم اقل من ) 
% منو تضاؼ 00ٟنطوؿ اٞنطرم تعرضت للتبخر ، ك% من ٠نموع ا75، كأف  0000( ملم لسنة  505 -035تراكحت بٌن )

 ( .  06/ 0000)  كزارة التخصيط / %  من األمطار اٟناطلة تتسرب اذل اٞنياه اٛنوفية .  5اذل اٞنياه السطحية ، ك
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 ( 0007 -0985للمدة )  فً العراق  ) ملم (لمجموع االمطار ( ادلعدل السنوي  2خريطة ) 

 
 ح خلف رشيد ، النمذجة اٝنرائطية الرقمية لتغًن مناخ العراؽ كالتنبؤات اٞنستقبلية ابستخداـ اٞنصدر : صبل   

 .  0000التقنيات اٜنديثة ، جامعة البصرة ، كلية الرتبية للعلـو األنسانية ، اطركحة دكتوراه ، 
 الواردات اٞنائية لنهرم دجلة كالفرات –0

حػػواض هنػػرم دجلػػة كالفػػرات ، إذ تبلػػو اٞنسػػاحة الكليػػة ٜنػػوض هنػػر ( اٞنوقػػع اٛنغػػرايف ال0يتضػػح مػػن اٝنريطػػة ) 
/  0000) الػػػائمي  / يف العػػراؽ. 0( كػػم 077، كتبلػػو مسػػاحة حػػوض هنػػر الفػػرات )  0( كػػم 085550دجلػػة ) 

ضػمن  ( تذبػذب كميػة  االيػرادات اٞنائيػة الػواردة اذل هنػرم دجلػة كالفػرات  0(  كالشكل )  0يتضح من اٛندكؿ ) .  ( 000ك006
يف السػػػػػػػنة اٞنائيػػػػػػػة  3( مليػػػػػػػار ـ 30,96ـ ، إذ كػػػػػػػاف اقػػػػػػػل إيػػػػػػػراد مػػػػػػػائي )  0000اذل  0005األراضػػػػػػػي العراقيػػػػػػػة للسػػػػػػػنوات مػػػػػػػن 

  3( مليػار ـ 59,59، كمػن ا ا٦نفػض اذل  )  0008/0009للسػنة اٞنائيػة   3( مليػار ـ93,57كاعلى ايراد بلو )  0007/0008
دكؿ اعبله اذل تغًن كاردات هنر دجلة كتذبذبو من سنة اذل اخرل اذ كاف اقػل ايػراد مػائي ،كيشًن اٛن 0000/  0009يف السنة اٞنائية 

( 7,5، يف حػػٌن كػػاف اقػػل ايػػراد مػػائي خػػبلؿ مػػدة الدراسػػة يف هنػػر الفػػرات )  0008/  0007يف السػػنة اٞنائيػػة  3( مليػػار ـ 03,5)
ة كالرطبػػة إذ أرتبطػت كميػػة االيػرادات اٞنائيػػة يف العػراؽ بكميػػة كذلػػك تبعػآ للسػػنوات اٛنافػ  0005/  0005يف السػػنة اٞنائيػة  3مليػار ـ

االمطار اٟناطلة كالثلوج اٞنتساقطة يف اعارل احواض هنرم دجلة كالفرات كركافد٨نا ، ككذلك سياسة التشػغيل للسػدكد كاٝنػزاانت اٞنقامػة 



 

84 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

سػة التوسػع بتطػوير اٞنشػاريع التخزينيػة كاألركائيػة،األمر الػذم يف اعارل األهنار اٞنشرتكة يف كل من دكلة تركيا كسػوراي كايػراف  كقيامهػا بسيا
 (. 00/ 0005) العداكي كخمف / أثر سلبا يف كمية كنوعية الواردات اٞنائية الداخلة اذل األراضي العراقية.

سػػػػػػػتخداـ إف اسػػػػػػتمرار تذبػػػػػػػذب كتنػػػػػػاقص اإليػػػػػػػرادات اٞنائيػػػػػػػة الػػػػػػواردة اذل العػػػػػػػراؽ يػػػػػػػؤثر سػػػػػػلبا علػػػػػػػى متطلبػػػػػػػات اٜنصػػػػػػص اٞنائيػػػػػػػة لئل
الزراعػػػػػي كاٞننػػػػػػزرل كميػػػػػاه الشػػػػػػرب كالصػػػػػناعة كاٝنػػػػػػدمات كاألسػػػػػػتدامة البيئيػػػػػة كمنهػػػػػػا إنعػػػػػاش األىػػػػػػوار . كحسػػػػػب مؤشػػػػػػر فالكينمػػػػػػارؾ 

Falkenmark  ػػػػػددت ثػػػػػبلث عتبػػػػػات أساسػػػػػية تػػػػػرتبط ابألسػػػػػتفادة مػػػػػن إٗنػػػػػارل اٞنيػػػػػاه اٞنتجػػػػػددة سػػػػػنو  كاٞنتػػػػػاح منهػػػػػا للفػػػػػرد حي
تخدامات األخػػػػػػػرل ، كىػػػػػػي عتبػػػػػػػة األكتفػػػػػػاء الػػػػػػػذايت مػػػػػػن اٞنيػػػػػػػاه اذا كػػػػػػاف نصػػػػػػػيب لغػػػػػػرض ٓنقيػػػػػػق األمػػػػػػػن الغػػػػػػذائي ك٢نتلػػػػػػػف األسػػػػػػ

 -0000/ السػػػػػػػػنة ، كعتبػػػػػػػػة اإلجهػػػػػػػػاد اٞنػػػػػػػػائي اذاكػػػػػػػػاف نصػػػػػػػػيب الشػػػػػػػػخص الواحػػػػػػػػد  3ـ  0700الشػػػػػػػػخص الواحػػػػػػػػد اكػػػػػػػػرب مػػػػػػػػن 
واحػػػػػد / السػػػػػنة كيقػػػػػع العػػػػػراؽ ضػػػػػمن ىػػػػػذه العتبػػػػػة ، كالعتبػػػػػة الثالثػػػػػة ىػػػػػي عتبػػػػػة شػػػػػح اٞنيػػػػػاه اذاكػػػػػاف نصػػػػػيب الشػػػػػخص ال 3ـ 0700

/ السػػػػػػنة كاحيػػػػػػاان تصػػػػػػل عتبػػػػػػة شػػػػػػح اٞنيػػػػػػاه اذل الشػػػػػػح اٞنطلػػػػػػق يف بعػػػػػػض الػػػػػػدكؿ اذا كػػػػػػاف نصػػػػػػيب الشػػػػػػخص  3ـ0000اقػػػػػػل مػػػػػػن 
 .  ( 06/  0009) االمع الستحجة / / السنة .  3ـ500الواحد من اٞنياه اقل من 

اليػػػػػرادات اٞنائيػػػػػة مػػػػػن اٞنيػػػػػاه % عػػػػػن كميػػػػػة ا 000( ايضػػػػػا اذل اف نسػػػػػبة اٞنيػػػػػاه اٞنسػػػػػحوبة زادت عػػػػػن  0كتشػػػػػًن بيػػػػػاانت اٛنػػػػػدكؿ ) 
 0007/0008ك 0006/0007ك  0005/0005اٞنتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنواي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوات اٞنائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

(% لكػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػنة مائيػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػى التتػػػػػػػػػػػػارل ٛنميػػػػػػػػػػػػع  007,03،  008,3،  008,0،  006,0كبنسػػػػػػػػػػػػبة ) 0009/0000ك
ا يعػػػػػين زايدة الضػػػػػغط علػػػػػى اٝنػػػػػزين اٞنػػػػػائي القطاعػػػػػات الرئيسػػػػػية الزراعيػػػػػة كالصػػػػػناعية كاٝنػػػػػدمات فضػػػػػبل عػػػػػن اٞنتطلبػػػػػات البيئيػػػػػة ، ٣نػػػػػ

 0008/0009خاصػػػػػة يف السػػػػػنوات اٛنافػػػػػة ، يف حػػػػػٌن تػػػػػنخفض نسػػػػػبة السػػػػػحب يف السػػػػػنوات الرطبػػػػػة كمػػػػػا ىػػػػػو اٜنػػػػػاؿ يف سػػػػػنة 
 .  3مليار ـ 93,57% من ٠نموع االيراد اٞنائي البالو 63,0اذ بلغت نسبة اٞنياه اٞنسحوبة 

السػػػػػنوات اٛنافػػػػػة  التسػػػػػد  االحتيػػػػػاج الفعلػػػػي ٞنختلػػػػػف القطاعػػػػػات حيػػػػػث  تبلػػػػػو  اف كميػػػػة اٞنيػػػػػاه اٞنتاحػػػػػة  حاليػػػػػا خاصػػػػة يف
كبعجػػز  0005عػػاـ  3مليػػار ـ000/ السػػنة ، كمػػن اٞنتوقػػع اف ترتفػػع اذل  3مليػػار ـ 77األحتياجػػات اٞنائيػػة الكليػػة اٜناليػػة  أكثػػر مػػن 

 0030لسػنة   3( مليػار ـ 00,000ائي اذل ) كيتوقػع اف يصػل العجػز اٞنػ  0005لسػنة  3( مليػار ـ 05,0مائي يف العراؽ  يقدر ) 
 ( .  6الرالحي  /  األمغ السائي في العخاؽ  / .  ) 

 ( 2121اىل2115 يف العراق لخلسنوات ادلا ية من )/السنة3مخليار م( مقدار االيراد ادلا ي لنهري دجخلة والفرات  2جدول ) 
األيراد ادلا ي لنهر  السنة ادلا ية 

 دجخلة
نهر األيراد ادلا ي ل 

 الفرات
رلموع االيرادات 

 ادلا ية
كمية ادلياه 
 ادلسحوبة 

2114/2115 2705 705 35 37015 
2115/2116 39061 15015 54075 41011 
2116/2117 27037 1306 41053 43082 
2117/2118 2304 9056 32096 35071 
2118/2119 76052 16095 93047 59014 
2119/2121 29039 21021 49059 5308 

اٞنصدر : ٗنهورية العراؽ ، كزارة التخطيط ، اٛنهاز اٞنركزم لؤلحصاء ، مديرية األحصاء الزراعي ، ، تقارير اٞنوارد اٞنائية يف 
 .  0000،  0009،  0008،  0007،  0006،  0005العراؽ للسنوات 

 ( 1شكل ) 
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 (  2ادلصدر :  بياانت اجلدول )  

 اٞنياه اٛنوفية   - 3
اٛنوفية من اٞنوارد اٞنائية اٞنهمة يف اٞنناطق الصحراكية كالشبو الصحراكية فهي تعوض  عن النقص يف اٞنياه السطحية كمياه  تعد اٞنياه 

األمطػػار يف بعػػض منػػاطق الػػتبلؿ كاٟنضػػاب كيف منطقػػة الصػػحراء الغربيػػة فلهػػا أ٨نيػػة كبػػًنة يف الزراعػػة الصػػيفية يف العػػراؽ خاصػػة يف 
ار ، إذ سػػعت الػػدكائر اٜنكوميػػة ذات العبلقػػة اذل حفػػر ا ابر األرتوازيػػة يف ٢نتلػػف البػػوادم هبػػدؼ تػػوطٌن اٞننػػاطق البعيػػدة عػػن األهنػػ

كاستقرار القبائل الرعوية كتشجيعهم على زراعػة ١ناصػيل العلػف كغًنىػا مػن ااصػيل الزراعيػة  فبصػبح تػوفر اٞنيػاه اٛنوفيػة أساسػآ يف 
(.ارتفػػع  098ك097/  0005السطفػػخ ككػػاضع   / كاٜنضػرم كاإلنتػػاج الزراعػي . ) التوزيػع اٛنغػػرايف ٞنراكػز األسػػتيطاف الريفػػي

كزارة ، ) 0000( بئػػػػػر يف عػػػػػاـ  97070اذل )  0005( بئػػػػػر لسػػػػػنة ٠70795نمػػػػػوع عػػػػػدد ا ابر األرتوازيػػػػػة يف العػػػػػراؽ مػػػػػن )
 العػػػػراؽ ، إذ تبلػػػػو كميػػػػة اٞنيػػػػاه ( اذل التوزيػػػػع اٛنغػػػػرايف ٞنكػػػػامن اٞنيػػػػاه اٛنوفيػػػػة يف 3( .تشػػػػًن اٝنريطػػػػة ) 60/  0000الدراعػػػػة / 

( مليػػار  0,93/ السػنة تقػػع يف مكػػامن اٞننطقػة الشػػمالية ، ك ) 3( مليػػار ـ5,67/ السػنة منهػػا  ) 3( مليػػار ـ00,55اٞنتجػددة فيهػػا )
( ، كىػػذه الكميػػة تػػػزداد كتقػػل سػػنو  تبعػػآ لكميػػػة 070/   0000)  الذػػػسخي  / / السػػنة يف مكػػامن الصػػحراء الغربيػػة .  3ـ
 مطار الساقطة.األ
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 التوزيع اجلغرايف دلكامن ادلياه اجلوفية يف العراق(  3خريطة ) 

 
اٞنصدر :  عباس ٘نزة علي الشمرم ، مشكلة اٞنياه يف العراؽ يف ظل التغًنات اٞنناخية كاثرىا يف األمن اٞنائي ، جامعة القادسية ،   

 . 070، ص 0000كلية االداب ، رسالة ماجستًن ، 
 االستخداـ السنوم للمياه حسب النشاطات االقتصادية   –يا يفن

اف اٞنعرفػػة الدقيقػػة جملػػاالت اسػػتخداـ اٞنيػػاه يف الوقػػت اٜناضػػر، لػػو أ٨نيػػة يف التخطػػيط السػػليم  ٞنسػػتقبل الطلػػب 
قتصػػادية علػػى اٞنيػػاه كإدارة اٞنػػوارد اٞنائيػػة فضػػآل عػػن القػػدرة علػػى التنبػػؤ ُناجػػة األجيػػاؿ القادمػػة ٞنختلػػف القطاعػػات اال

اف اٞنػػوارد اٞنائيػػة ٟنػػا ا٨نيتهػػا يف التنميػػة حيػػث تعتمػػد عليهػػا ٗنيػػع القطاعػػات االقتصػػادية اٞنتمثلػػة  بكػػل مػػن القطػػاع كالبيئيػػةمن اٞنيػػاه . 
 الزراعي كالصناعي كالصحي ك٢نتلف االستخدامات اٞننزلية كالبيئية كفق ا يت :  

 األستخدامات اٞنائية لقطاع الزراعة   - 0 
( اف قطاع الزراعة ٪نتل اٞنرتبػة األكذل بػٌن القطاعػات االقتصػادية االخػرل يف اسػتهبلؾ  0( كالشكل )  3من اٛندكؿ )  يتضح

،  50,00،   37,05%  ( مػػػن ٠نمػػػوع اٞنيػػػاه اٞنسػػػحوبة مػػػن اٞنيػػػاه السػػػطحية كاٝنػػػزين اٞنػػػائي كالػػػيت بلغػػػت )  86اٞنيػػػاه كبنسػػػبة  ) 
( علػػى التتػػػارل كا٦نفضػػػت  0007/  0006،  0006/ 0005،  0005/0005ئيػػػة ) /السنةللسػػػنوات  اٞنا3( مليػػار ـ 53,80

، كمػػع ذلػػك فػػن ىػػذا القطػػاع يبقػػى ٪نتػػل اٞنرتبػػة 0009/0000%( للسػػنة اٞنائيػػة 60,6نسػػبة اسػػتهبلؾ قطػػاع الزراعػػة مػػن اٞنيػػاه اذل )
 االكذل يف استهبلؾ اٞنياه مقارنة مع القطاعات االقتصادية األخرل . 
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الطلب على اٞنياه يف قطاع الزراعة العبلقة الوثيقة بٌن اٞنياه كالزراعػة كٓنقيػق األمػن الغػذائي، حيػث ٓنػتفظ اٞنيػاه يعكس  ارتفاع 
اٞنخصصة للزراعة لكلويتها لضماف األمن الغذائي كاٜنفاظ على سيبل العيش الريفية خاصة يف البلداف ذات الدخل اٞنتوسط كاٞنػنخفض 

األمػػع  اإلجهػػاد اٞنػػائي لػػدل الػػدكؿ الػػيت تعػػاشل ّنسػػتول عػػارل مػػن اإلجهػػاد اٞنػػائي كمنهػػا العػػراؽ ، ). كتسػػاىم الزراعػػة بشػػكل كبػػًن يف
( ، األمر الػذم يتطلػب تطػوير طرائػق الػرم كالصػرؼ هبػدؼ ترشػيد اسػتخداـ ميػاه الريواتبػاع تقنيػات 06ك 05/ 0009الستحجة / 

 الرم اٜنديثة اليت تقلل من الضائعات اٞنائية.
 

(يف العراق لخلسنوات من /السنة3الستصدام السنوي لخلمياه حسب النشاط االقتصادي والبيئي )مخليار م( ا 3جدول ) 
2115-2121 

 اجملموع استصدام بيئي استصدام منزيل استصدام صناعي  استصدام زراعي  السنة ادلا ية 
2114/2115 31095 1086 1011 2023 37015 
2115/2116 35027 2015 1023 2046 41011 
2116/2117 37082 1017 4018 1075 43082 
2117/2118 31071 1079 1017 2014 35071 
2118/2119 44023 204 6091 5059 59012 
2119/2121 32068 1071 12 607 53018 

اٞنياه للسنوات اٞنصدر : ٗنهورية العراؽ ، كزارة التخطيط ، اٛنهاز اٞنركزم لؤلحصاء ، االحصائيات البيئية يف العراؽ كمية كنوعية 
 ، قسم احصاءات البيئة . 0005-0000
-2115( التوزيع النسب ألستصدامات ادلياه حسب النشاط األقتصادي والبيئي يف العراق  لخلسنوات من  2شكل )

2121 

 
 (  3ادلصدر : بياانت اجلدول ) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014/2
015

2015/2
016

2016/2
017

2017/2
018

2018/2
019

2019/2
020

%استخدام زراعً   868686.385.974.8161.6

%استخدام صناعً   54.92.95.014.053.2

%استخدام منزلً   2.92.99.52.911.6722.6

%استخدام بٌئً   661.75.99.4512.6

 %استخدام زراعً 

 %استخدام صناعً 

 %استخدام منزلً 

 %استخدام بٌئً 



 

88 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 األستصدامات ادلنزلية لخلمياه -2
ُناجة األنساف  الشخصية من اٞنياه ألغراض الشرب كالغسيل كالطهي كخػدمات تشمل استخدامات اٞناء اٞننزلية كل ما يتعلق 

( كالشػػكل )  3الصػرؼ الصػػحي اٞنػػبموف كغًنىػا مػػن األسػػتخدامات اٞنتعػددة حسػػب حاجػػة سػكاف اٜنضػػر كالريػػف . يشػًن اٛنػػدكؿ ) 
اذل  )  0005/  0005للسػػنة اٞنائيػػة  3ـ ( مليػػار 0,00(  اذل تزايػػد كميػػة اٞنيػػاه اٞنسػػحوبة  ألغػػراض االسػػتخدامات اٞننزليػػة  مػػن )0

% يف 00,73(  أ٨نيػػة ميػػاه الشػػرب الػػيت بلغػػت نسػػبتها  3، كيتضػػح مػػن الشػػكل )  0000/ 0009للسػػنة اٞنائيػػة   3( مليػػار ـ 00
،  كالػػيت ٪نصػػػل عليهػػػا  0009/0000%  مػػػن كميػػػة اٞنيػػاه اٞنسػػػحوبة لسػػػنة 7,0حػػٌن كانػػػت نسػػبة األسػػػتخدامات اٞننزليػػػة األخػػرل 

اف بطريقةمآمونػػػة ك١نسػػػنة  ٣نػػػا يػػػدؿ علػػػى ا٨نيػػػة اسػػػتخداـ اٞنػػػاء  اٞننزليػػػة ، كالػػػذم يعػػػد حػػػق مػػػن حقػػػوؽ األنسػػػاف األساسػػػية يف السػػػك
 حياهتوصحتو  كٓنسٌن قدرتو على اٜنفاظ على إنتاجيتو األقتصادية .

التنميػة اٞنكانيػة ٞنختلػف الوحػدات  يعد نصيب الفرد من اٞنيػاه الصػاٜنة للشػرب مػن اىػم اٞنعػايًن ذات القيمػة الكبػًنة كاٞنػؤثرة يف
لػرت 500االدارية يف الدكلة ، كىو متغًن عاٞني يرتبط ّنستول تطور الدكلة كٓنضرىا كالذم حػدده بػرانمب األمػم اٞنتحػدة للبيئػة ُنػوارل ) 

مػن اىػداؼ ( ، كإف  050/  0006الجسيمػي  / / اليـو / الشخص ( كحد أدسل لنصيب الفرد من اٞنياه اٞنخصصة للشرب . )  
اٝناصػػة بقطػػاع ميػػاه الشػػرب يف العػػراؽ ىػػو ضػػماف ْنهيػػز اٞنػػاء الصػػاحل للشػػرب حسػػب اٞنواصػػفات   0000- 0008اٝنطػػة الوطنيػػة 

لػرت / 000لػرت / اليػـو يف اٞنراكػز اٜنضػرية كاليقػل عػن  050العاٞنية كالوصوؿ  اذل حصة استهبلؾ الفرد من اٞناء الصايف ّنا اليقل عن 
 . ( 080/ 0008كزارة التخصيط   / ) اٞنناطق االخرل كّنا يبلئم النمو السكاشل .  اليـو / الشخص يف 

 
 (  3شكل ) 
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  2121،  احملاسبة البيئية األقتصادية لقطاع ادلياه يف العراق لسنة  2121ادلصدر : مجهورية العراق ، وزارة التصطيط ،    
 .  15،   ص 1، قسم احصاءات البيئة ، جدول  

 ٗنيػع السػػكافحصػوؿ  اىػداؼ التنميػة اٞنسػػتدامة فيمػا يتعلػق ِنػدمات ميػػاه الشػرب كيعػاشل مػن أجػػل ٓنقيػق ؽ ال زاؿ اف العػرا
، حيػػث بلغػػت نسػػبة األشػػخاص الػػذين ٪نصػػلوف  030كا ٞنيسػػورة التكلفػػة قبػػل حلػػوؿ عػػاـ  بشػكل منصػػف علػػى ميػػاه الشػػرب اٞنبمونػػة

مػن اجملمػوع الكلػي 0000ك 0008% ( لكػل مػن  سػنة 83,5اذل ) ارتفعػت 0007%( لسػنة  63,6على مياه الشرب اٞنبمونػة )
(  5للسػػكاف ، كتتبػػاين ىػػذه النسبةحسػػب البيئػػة ، إذ ترتفػػع  يف اٞننػػاطق اٜنضػػرية عنهػػا يف اٞننػػاطق الريفيػػة كمػػا ىػػو كاضػػح يف اٛنػػدكؿ ) 

% 99,0 اٞننػاطق اٜنضػرية  مػن) (  ، كمع ذلك ا٦نفضت نسبة األشخاص الذين ٪نصلوف على مياه الشرب اٞنبمونػة يف 5كالشكل ) 
. اف زايدة نسػػػبة سػػػكاف اٞننػػػاطق اٜنضػػػرية كالتمػػػدف يػػػدفعاف اذل  0009/0000% يف سػػػنة  90,7اذل  0005/  0005( لسػػػنة 

زايدة الطلػػب علػػى اٞنيػػاه بػػوتًنة أسػػرع مػػن النمػػو السػػكاشل الكلػػي يف العػػراؽ ، فػػاألفراد الػػذين يعيشػػوف يف اٞننػػاطق اٜنضػػرية كبسػػبب ٧نػػط 
ر يئة اٜنضرية رّنا ٬نليوف اذل استهبلؾ كميات أكرب من اٞنياه لؤلستعماؿ اٞننزرل مقارنة بسكاف اٞنناطق الريفية ، كىناؾ عدة عوامل تػؤثالب

علػػػى األسػػػتخداـ اٞننػػػزرل للميػػػاه منهػػػا اٞنسػػػافة بػػػٌن اٞننػػػزؿ كمصػػػدر اٞنيػػػاه ، كدرجػػػة انتظػػػاـ اٜنصػػػوؿ علػػػى اٞنيػػػاه كحجػػػم األسػػػرة ، كأ٧نػػػاط 
 لسكاف للمياه . أستهبلؾ ا

( كجود فجوات كبػًنة بػٌن حصػوؿ السػكاف اٜنضػر كالسػكاف الػريفيٌن علػى اٞنيػاه اٞنبمونػة يف 5كيتضح من معطيات اٛندكؿ ) 
اذل  نسبة سكاف اٜنضر الذين يسػتخدموف اٞنيػاه  0003،  كاشار تقرير االمم اٞنتحدة لسنة   0009% لسنة 08,5العراؽ كّنقدار 

%   58كانػػت % مػػن سػػكاف اٜنضػػر ، يف حػػٌن ا٦نفضػػت ىػػذه النسػػبة يف البيئػػة الريفيػػة  اذل 96ادر ١نسػػنة الصػػاٜنة للشػػرب مػػن مصػػ
( .اف اٞنيػاه اٞنسػتخدمة يف األغػراض الشخصػية كاٞننزليػة ٩نػب اف  05ك03/  0003األمػع الستحػجة  /   من سكاف الريف .)   

واد الكيميائيػة كاٞنخػاطر األشػعاعية الػيت تشػكل هتديػدآ لصػحة األنسػاف ، تكوف مبمونة كمقبولة ام اهنا خالية من الكائنات الدقيقة كاٞن
 (  .https://www.ohchr.orgكتكوف ايضا مقبولة من حيث اللوف كالطعم كالرائحة)

  2114نوات ادلا ية من ( نسبة السكان الذين ػلصخلون عخلى مياه شرب آمنة حسب البيئة يف العراق لخلس 4جدول ) 
 2121/ 2119اىل  2115/

 رلموع السكان % الريف % احلضر % السنة ادلا ية  ت
1 2114/2115 9901 7805 9308 
2 2115/2116 9104 75 8608 
3 2116/2117 8904 6909 6306 
4 2117/2118 9103 6809 8304 
5 2118/2119 9107 6303 8206 
6 2119/2121 9117 6506 8304 

، مؤشرات البيئة والتنمية  2118مجهورية العراق ، وزارة التصطيط ، اجلهاز ادلركزي لألحصاء ،  -1ادلصدر : 
 .  79ادلستدامة ذات األولوية يف العراق ، قسم احصاءات البيئة ، تشرين االول ، ص 

 ياه ،قسم احصاءات ، احصاءات ادل2121مجهورية العراق ، وزارة التصطيط ، اجلهاز ادلركزي لألحصاء، -2
 البيئة.      
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 (  4شكل ) 

 
 (  4ادلصدر : بياانت اجلدول ) 

 األستصدامات ادلا ية لخلصناعة واخلدمات  –3
يزداد الطلب على اٞنياه يف قطاعي الصناعة كاٝندمات مع توسعهما لتلبية طلب االعداد اٞنتزايدة من السكاف يف العراؽ ، كعند     

( نبلحظ تذبذب نسبة استخدامات اٞنياه لؤلغراض الصػناعية مػابٌن السػنوات الرطبػة كاٛنافػة  0( كشكل ) 3 الرجوع اذل اٛندكؿ )
. كمػػػع  0000/  0009% ( للسػػػنة اٞنائيػػػة 3,0اذل ) 0005/  0005% ( للسػػػنة اٞنائيػػػة 5إذ ا٦نفضػػػت ىػػػذه النسػػػبة مػػػن )

( مػن  3% كمػا يتضػح مػن ) الشػكل 5تفػع ىػذه النسػبة اذل اضافة نسبة استخداـ قطاع اٝنػدمات للميػاه اذل القطػاع الصػناعي  تر 
 .  0000/  ٠0009نموع كاردات العراؽ  اٞنائية كاٝنزين اٞنائي لسنة 

 األستخدامات اٞنائية لتوليد الطاقة الكهرابئية: –5
بشكل رئيسي ألغراض تعد اٞنياه احدل العوامل الطبيعية اليت  يعتمد عليها قطاع الطاقة بصورة عامة، حيث تستخدـ  اٞنياه  

 التربيد كاستخراج كمعاٛنة الوقود األحفورم ، كما يتطلب استخراج النفط كانتاجو كتكريره كميات كبًنة من اٞنياه . 
يقسم انتاج الكهرابء من حيث استخدامو للمياه اذل الكهرابء اٞنائية كالكهرابء اٜنرارية ، حيث اف اٞنياه اٞنستخدمة يف انتاج الطاقة 

كمائية  تعود ٗنيعها اذل النهر ، اما الكهرابء اٜنرارية فاف اٞنياه تستخدـ فيها ألغراض التربيد كٔنفيض درجة اٜنرارة كالتوليد الكهر 
% من ٠نموع اٞنياه اٞنستخدمة يف 3,9كمن ا تصرؼ اذل النهر حاكية على اٞنلويفت اٜنرارية كاليت بلغت نسبة استخدامها للمياه 

% من ىذه الكمية تتعرض اذل 5، كاف 0000/  0009(  لسنة  3قتصادية كما يتضح من الشكل ) ٢نتلف النشاطات اال
 التبخر ، كالتسرب ، كالكمية اٞنتبقية تعود اذل النهر . 

 0005/0005لسنة 3(الف ـ 07,050,090,0ارتفعت كمية اٞنياه السطحية اٞنستخدمة يف انتاج طاقة الكهرابء اٞنائية من )
( ايضا ا٦نفاض كمية اٞنياه السطحية  5. كيبلحظ من اٛندكؿ ) 0009/0000لسنة  3( الف ـ   05,009,850,0اذل )

 للمدة نفسها .   3( الف ـ0,050,859,7اذل ) 3( الف ـ 6,098,889,6اٞنستخدمة يف انتاج الكهرابء اٜنرارية من )
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ج الطاقة الكهراب ية يف العراق           لخلسنوات / السنة ( ادلستصدمة يف انتا  3( كمية ادلياه السطحية )الف م 5جدول ) 
2115/2121  

 / السنة 3الكهرابء احلرارية الف م / السنة 3الكهرابء ادلا ية الف م السنوات 
2114/2115 170251019201 60198088906 
2115/2116 260189049601 30953036901 
2116/2117 270281071601 30643052101 
2117/2118 310176015108 30614097203 
2118/2119 360891088605 30175026605 
2119/2121 250229085102 20141084907 

  2115ادلصدر : وزارة التصطيط ، اجلهاز ادلركزي لألحصاء ، احملاسبة البيئية األقتصادية لقطاع ادلياه لخلسنوات من 
 ، قسم احصاءات البيئة .  2121اىل 
 ية ومحاية النظم البيئية احليوية : األستصدامات البيئ – 6
ٕنثل األستخدامات البيئية متطلبات اٜند األدسل من اٞنياه للحفاظ على استمرارية معيشة األحياء اٞنائية اٞنختلفػة فهنػاؾ حػد ادسل    

حيػث  تعتمػد كفػاءة الػنظم البيئػة  من اٞنياه ) كمآ كنوعآ ( يتم توفًنىا سواء يف األهنر الرئيسية أك يف أألىوار لسد اٞنتطلبات البيئية ،
علػى كميػة كنوعيػػة اٞنيػاه كتغػًن مناسػػيبها ، األمػر الػػذم يتطلػب إدارة اٞنػوارد اٞنائيػػة مػن أجػػل اٜنفػاظ علػى الػػنظم البيئيػة اٜنيويػػة ، كأف 

احتيػاطي بيئػي مػن اٞنيػاه يخذ بنظر األعتبار التػبثًنات الضػارة لتػدىور كشػحة اٞنيػاه علػى اٞنػوارد الطبيعيػة األخػرل كالسػعي اذل ٘نايػة 
)بيػػل تيمػػػػر يتناسػػب مػػع قيمػػة الػػنظم البيئيػػة اٞنهمػػة للتنميػػػة البشػػرية كتنسػػيق ٠نموعػػة مػػن األنشػػطة البشػػػرية الػػيت تسػػتهلك اٞنيػػاه .

. كتعػػد كميػػة اٞنيػػاه الػػيت تطلػػق اذل االىػػوار يف السػػهل الرسػػويب مػػن اىػػم االسػػتخدامات البيئيػػة للميػػاه ، (0008105كاخػػخكف ، 
اذل )  0005/ 0005لسػػػػػنة  3( مليػػػػػار ـ 0,038( اذل ازدايد كميػػػػػة اٞنيػػػػػاه الػػػػػيت تطلػػػػػق اذل االىػػػػػوار مػػػػػن ) 6اٛنػػػػػدكؿ )كيشػػػػػًن 
% ، ككانػػت اعلػػى نسػػبة 76,5% اذل   08,0، مػػع ازايد نسػػبة األغمػار مػػن 0009/0000للسػػنة اٞنائيػػة  3( مليػار ـ 5,553

 .   0009/ 0008ر يف السنة اٞنائية الرطبة ( % من اٞنساحة الكلية لؤلىوا 8010اغمار اذل األىوار ) 
  2121-2115/السنة وادلساحة ادلغمورة لخلسنوات  3( كمية ادلياه ادلطخلقة اىل االىوار مخليار م 6جدول )

 نسبةاألغمار % (  2ادلساحة ادلغمورة )كم  كمية ادلياه ادلطخلقة اىل االىوار السنة ادلا ية ت
1 2114/2115 20138 1566 2802 
2 2115/2116 40212 2513 5402 
3 2116/2117 30148 1768 3108 
4 2117/2118 20715 3192 5704 
5 2118/2119 60936 4517 8101 
6 2119/2121 50453 4254 7605 

                       2115مجهورية العراق ، وزارة التصطيط ، اجلهاز ادلركزي لالحصاء ، تقارير ادلوارد ادلا ية لخلسنوات  -1ادلصدر :
 ، مديرية االحصاء الزراعي . 2121-
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مجهورية العراق ، وزارة التصطيط ، اجلهاز ادلركزي لالحصاء ، احملاسبة البيئية األقتصادية لقطاع ادلياه يف العراق  -2    
 ، قسم احصاءات البيئة . 2121 -2115لخلسنوات 

 
ن اسػتخدامات اٞنيػاه يف ٢نتلػف القطاعػات االقتصػادية مػن اٞنعادلػة التاليػة : ٓنسب كمية مياه الصرؼ العائدة اذل البيئة اٞنطركحة مػ 
 (  03ك 00،  0000كزارة التخصيط ،) 

مياه الصرؼ العائدة اذل البيئة = مياه الصرؼ العائدة من ) الزراعة + الصناعة كاٝندمات  + الكهرابء اٞنائية + الكهػرابء اٜنراريػة + 
 البيئة  الصرؼ الصحي + اٞننازؿ (  اذل

 3( الػف ـ 50500035,5ككفق اٞنعادلة اعبله قيدر ٠نموع مياه الصػرؼ العائػدة اذل البيئػة مػن النشػاطات األقتصػادية يف اعػبله )

 . 0000/ 0009للسنة اٞنائية 
 

 أيفر استخداـ اٞنياه كا٨نية ترشيد استخدامها:  -يفلثا
كالبيئػة ، إال اف الػبعض األخػر مػن األسػتخدامات ٟنػا يثػًنات سػػلبية اف اسػتخدامات اٞنيػاه بصػورة عامػة ٟنػا فوائػد علػى اجملتمػع 

د على البيئة اٜنيوية كالزراعية كالنظم األيكولوجية ، كاليت ٬نكن اف تزداد سوءن بسبب ضعف اٞنمارسات األدارية أك كفقا للمشاكل كالقيػو 
االعتبػار العبلقػة اٞنرتابطػة بػٌن مصػادر اٞنيػاه كاأليفر الناٗنػة  يف كل ٠ناؿ من ٠ناالت استخداـ اٞنياه ، األمر الذم يتطلب اف يؤخػذ بعػٌن

ػب األدارة اٞنتكاملػة للمػوارد اٞنائيػة كترشػيد اسػتخدامها .كيتضػح  مػن اٛنػدكؿ ) ( التػبثًنات 7عن اسػتخداماهتا كخطػوة أساسػية لوضػع هني
اه كالصػرؼ الصػحي فكػل مػنهم لػو دكر ا٩نػايب يف زايدة اال٩نابية الستخدامات اٞنيػاه يف كػل مػن  القطػاع البيئػي كالزراعػي كامػدادات اٞنيػ

ه اٝنزين اٞنائي ، يف حٌن اف عدـ التخطيط اٛنيد الستخداـ اٞنياه سواءن يف النشاط الزراعي اك الصػناعي  يػؤثر سػلبا يف زايدة تلػوث اٞنيػا
 السطحية كاٛنوفية  كملوحة الرتب الزراعية كتغدقها.

 تصدامات ادلياه يف بعض األنشطة البشرية ( التأثًنات البيئية ألس 7جدول ) 
 التأثًنات السخلبية  التأثًنات األغلابية  القطاع  ت
تنقية ، ختزين ، دورة ىيدرولوجية وجتدد  البيئة  1

 ادلصزون ادلا ي لخلمياه السطحية واجلوفية 
 

تدفقات عا دة ، زايدة الرشح ، اطلفاض  النشاط الزراعي  2
اجلوفية ، اعادة تدوير  التعرية ، تغذية ادلياه

 ادلغذايت 

نضوب ، تخلوث ، مخلوحة ، تغدق ، 
 ضا عات ما ية 

امدادات ادلياه والصرف  3
 الصحي 

احتياج دلستوى عال من األمن ادلا ي ،  اعادة تدوير ادلغذايت
 تخلوث ادلياه السطحية واجلوفية 

 تخلوث ادلياه السطحية واجلوفية   النشاط الصناعي  4
يل تيلور ،ا٬نانيوؿ دكنكور ، دايان جيو، ابراىيما مودج ، خطط االدارة اٞنتكاملة للموارد اٞنائية )دليل ْنرييب ( ، اٞنصدر : ب

 .  05، ص 0008ترٗنة صبلح مفتاح عبدهللا ٘ند ، اٞنعهد العارل للتقنيات الزراعية ، ليبيا ، 
سػػاليب ترشػػيد اٞنيػػاه، حيػػث يعػػد نظػػاـ الػػرم السػػطحي ىػػو اف عمليػػةرفع كفػػاءة اسػػتخدامات اٞنيػػاه يف قطػػاع الزراعػػة مػػن أىػػم أ

%  50% مػن مسػاحة األراضػي اٞنزركعػة يف العػراؽ ،كتبلػو نسػبة الفقػد اٞنػائي 90النظاـ السائد يف الزراعة العراقية كالػذم يشػغل نسػبة 
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% مػػن خػػبلؿ اتبػػاع 75رم الزراعػػي اذل يف مشػػاريع الػػرم الكبػػًنة كاثنػػاء عمليػػات النقػػل كتوزيػػع اٞنيػػاه اذل اٜنقػػوؿ ، ك٬نكػػن رفػػع كفػػاءة الػػ
 تقنيات الرم اٜنديثة كٓنسٌن شبكات الرم القد٬نة كٓنسٌن سبل ادارهتا . 

أنظمػة ٗنػع ميػاه الصػرؼ ، كاسػػتخداـ ا٦نفػاض كفػاءة أنظمػػة الػرم ك تػدىور تػدىور البينيػة التحتيػة كالتسػٌرب، ك ٬نكػن القػوؿ أف ك 
مػن اسػػتخداـ بػدائل أكثػر اسػػتدامة مثػل ميػػاه الصػرؼ الصػحي اٞنعاٛنػػة(، جوانػب ينبغػػي  اٞنيػاه العذبػة يف إعػػادة حقػن آابر الػنفط )بػػدالن 

إلجهػاد اٞنتمثلػة اب عوامػل ٢نػاطر اٞنيػاه مستقببل خاصة يف حالػة تفػاقم معاٛنتها ٗنيعان إذا ما أراد العراؽ تلبية االحتياجات اٞنائية اٞنتوقعة 
تلػوث اٞنيػاه كتػدىور يػة اٞنيػاه العذبػة يف اٞننطقػة(، كاٛنفػاؼ، كاألمطػار غػًن الكافيػة، ك اٞنائي )حينما يتجػاكز الطلػب الػي علػى اٞنيػاه كم

نوعيتها . كبذلك أصبحت عملية ترشد استخداـ اٞنياه العذبة يف ٢نتلف القطاعات األقتصادية من ضركرايت استقرار اٜنيػاة يف اجملتمػع 
دات اٞنائيػػة كتػػدىور نوعيتهػػا كتفػػاقم مشػػكلة األجهػػاد اٞنػػائي ، أألمػػر الػػذم بصػػفة عامػػة يف ظػػل اٞنخاطرالبيئيػػة اٞنعاصػػرة إل٦نفػػاض األيػػرا

 يتطلب العمل على زايدة الوعي لدل السكاف ل٨نية ترشيد أستهبلؾ اٞنياه . 
( ىػي يمػٌن    0000 -0008اف من اىداؼ التنمية اٞنكانية للموارد اٞنائية حسب خطة التنمية الوطنيػة يف العػراؽ للمػدة مػن ) 

ب السنوم على اٞنياه لؤلستخدامات اٞنستدامة لكل القطاعات الزراعية كالصػناعية كاٝنػدمات كالبيئػة ، كّنػا ٪نقػق التػوازف اٞنػائي الطل
تضػمنت خطػط التنميػة اٝنمسػية يف العػراؽ ضػمن إطػار بٌن العرض كالطلب على اٞنياه ، كالعمل على توفًن موارد مائيػة مسػتدامة ،ك 

جسيػريػة العػخاؽ ، كيػتم ٓنقيػق ىػذه األىػداؼ مػن خػبلؿ : ) داؼ منهػا ٘نايػة نوعيػة اٞنيػاه كٓنسػينها ،األستدامة البيئية عػدة اىػ
 (   057،  0008كزارة التخصيط ، حديخاف 

 األدارة الكفوءة للموارد اٞنائية . – 0
 ٓنسٌن كفاءة أنظمة الرم .  – 0
 القطاعات . تقليل اٟندر كالضائعات اٞنائية يف استخدامات اٞنياه ٞنختلف  – 3
 زايدة حجم اٝنزين اٞنائي .  – 5
يتطلب توفًن موارد مائية مستدامة عقد اتفاقية مع دكؿ اٞننبع كالدكؿ اٞنتشاركة ّنا يضمن توزيعآ عاد  كحقوقآ مائية مسػتدامة  – 5

 ، فضآل عن إنعاش األىوار كتنميتها . 
 مة للمياه العذبة  يف العراؽ  : اٞنخاطر البيئية اٞنؤثرة يف  االستخدامات اٞنستدا  -رابعا

 األعتماد على اٞنوارد اٞنائية اٝنارجية العابرة للحدكد : – 0
 .ككبلالنهرينينشآنفيرتكياكيعربانشمالسوريةقبلدخواللعراؽ .يتكوانٜنوضمننهريدجلةكالفرات

ن عدة ركافد منشؤىا العراؽ كايراف ، حيث كماتلقى هنر دجلة تصريفآ م .كفيجنوابلعراؽ،يلتقيانليشكبلشطالعرابلذييصبفياٝنليجالعريب
األراضيالعراقية خارج منتصريفنهردجلة جاءٕنن%68نهرالفراْناءٕنن خارج العراؽ ،كنسبة مياى%منتصريف97نسبةبلغت 
 ( .  0000. ) كزارة التخطيط ، 0009/0000% من داخل أألراضي العراقية للسنة اٞنائية 30،بينماأييت

اؼ : اف التغػػًن اٞننػػاخي كاٛنفػػاؼ كزايدة عػػدد السػػكاف مػػن جهػػة كالنمػػو األقتصػػادم مػػن جهػػة اخػػرل تغػػًن اٞننػػاخ كاٛنفػػ  - 0
 عناصػػر علػػى متزايػػد بشػػكل يػػؤثر اٞننػػاخ إنتغػػًنيػػؤدم اذل تفػػاقم مشػػكلة قلػػة األيػػرادات اٞنائيػػة اذل هنػػرم دجلػػة كالفػػرات كتغػػًن نوعيتهػػا .

 معظػػم مػػن األكسػػط الشػػرؽ منطقػػة تعػػاشل اٞنسػػتقبل ،اذ يف أكػػرب نطاقػػات علػػى كبػػذل العاٞنية،كسيسػػتمر اٟنيدركلوجيػػة الػػدكرة مػػن ٢نتلفػػة
 مػػثبل اٞنتكػػررة اٞنتطرفػػة اٛنويػػة الظػػواىر مػػنالسػػطحية كاٛنوفيػػة كحػػدكث اٞنزيػػد  اٞنيػػاه كٕنلػػح نقػػص ذلػػك يف ّنػػا اٞننػػاخ، لتغػػًن الضػػارة ا يفر

ا ناخاٞن تغًن كسيكوف الفيضاانت إذل تؤدم اليت  الغزيرة كاألمطار ٛنفاؼ اٞنائي يف العراؽ كالدكؿ االخػرل  اإلجهاد لزايدات رئيسينا ١نركن
% بعػػػد عػػػاـ 06يف منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط ، كمػػػن اٞنتوقػػػع اف يتنػػػاقص معػػػدؿ ىطػػػوؿ االمطػػػار يف حػػػوض هنػػػر دجلػػػة االعلػػػى بنسػػػبة 
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بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن اٞننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخ  0050% بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 30كا٦نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة اٛنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطحي اذل  0030
(.-https://www.cascades.eu .) 

نسػبة   إانلتدىورالتدر٩نيلنوعيةاٞنياه بسبب زايدة اٞنلػويفت اٞنطركحػة اذل البيئػة ٩نعػلزايدة اٞنلويفت اٞنطركحة اذل البيئة اٞنائية:  - 3
ا يزيد من تفاقم مشكلة اإلجهاد اٞنػائي . كتعػد مصػادر كبًنة من اٞنياه غًن صاٜنة لؤلستخدامات يف ٢نتلف القطاعات األقتصادية ، ٣ن

الصػػػػػرؼ الصػػػػػناعي كالصػػػػػحي كالزراعػػػػػي اٞنلػػػػػويفت الرئيسػػػػػية للميػػػػػاه السػػػػػطحية كاٛنوفيػػػػػة . كقػػػػػدرت كميػػػػػة ميػػػػػاه الصػػػػػرؼ الصػػػػػناعي ) 
يػة كشػركات القطػاع اٞنخػتلط  اٞنصرفة اذل البيئة من اٞنعامل التابعة لوزارة الصناعة كاٞنعػادف العراق 0000/ اليـو لسنة  3( ـ39,700,6

( .  كتزداد نسبة تلوث مياه هنرم دجلة كالفرات من مصادر ٢نتلفػة ا٨نهػا تصػريف ميػاه الصػرؼ 0000100كزارة التخصيط ، )   
اٞنيػػاه ( اذل تزايػػد كميػػة اٞنيػػاه العادمػػة اٞنتولػػدة اٞننزليػػة مػػع ا٦نفػػاض نسػػبة كميػػة  8الصػػحي الغػػًن معاٛنػػة ، ككمػػا تشػػًن بيػػاانت اٛنػػدكؿ ) 

مػػع ا٦نفػػاض نسػػبة السػػكاف  0000% مػػن تلػػك اٞنيػػاه  لسػػنة 60,5اذل  0005%  لسػػنة 70,8اٞنعاٛنػػة منهػػا كالػػيت ا٦نفضػػت مػػن 
% مػن ٠نمػوع السػكاف الكلػي يف العػراؽ للمػدة نفسػها ، حيػث يعتمػد يثػًن ميػاه الصػرؼ الصػحي  35% اذل 39,9اٞنخدكمٌن من 

تها كعدد السكاف الكلي  كطبيعة األنشطة البشرية اليت ٬نارسوهنا، فضبل عن كمية التصػريف كالصناعي على معدالهتا كمكوانهتا كمعاٛن
اٞنػػػائي يف ٠نػػػارم األهنػػػار كسػػػرعة جػػػرايف اٞنيػػػاه ، إذ تقػػػل شػػػدة التلػػػوث كلمػػػا قػػػل عػػػدد السػػػكاف ككلمػػػا زادت كميػػػة التصػػػريف اٞنػػػائي ) 

 ياه كمعاٛنتها  .(  ، ككلما ا التخطيط إلعادة تدكير تلك اٞن39/ 0005الذشاكي/ 
  2121اىل  2115/ اليوم يف العراق لخلسنوات من  3( كمية ادلياه العادمة ادلتولدة وادلعاجلة م 8جدول ) 
نسبة السكان  السنوات 

ادلصدومٌن بشبكات 
 اجملاري %

كمية ادلياه العادمة 
 ادلنزلية 

نسبة ادلياه ادلعاجلة  كمية ادلياه ادلعاجلة 
 % 

2115 3909 10931,381 103850981 7108 
2116 4205 203190987 101150677 4708 
2117 3406 303230167 104960697 4501 
2118 34 208210111 105510331 5501 
2119 3405 301460468 108350568 6103 
2121 34 302460831 109650231 6105 

ئـــة والتنميـــة ادلســـتدامة ذات األولويـــة يف العـــراق ، مؤشـــرات البي 2119ادلصــدر : مجهوريـــة العـــراق ، وزارة التصطـــيط ، 
 .   71ومؤشرات التنمية ادلستدامة ذات البعد البيئي ، قسم احصاءات البيئة ، ص

 
% كبواقػػع 00الفاقػػد اٞنػػائي كاألسػػتخداـ الغػػًن كفػػوء للميػػاه  : قيػػدرت نسػػبة اٝنسػػائر مػػن اٞنيػػاه يف نشػػاط الزراعػػة ُنػػدكد  – 5

بسػػػػبب  0000لسػػػػنة  3( مليػػػػوف ـ 8630,6مػػػػن ٠نمػػػػوع كميػػػة اٝنسػػػػائر الكليػػػػة يف اٞنيػػػػاه البالغػػػة ) /السػػػػنة  3( مليػػػوف ـ7090,0)
% مػػن اٞنيػػاه اٞننتجػػة كذلػػك بسػػبب قػػدـ اك تكسػػر 05عمليػػات الرشػػح كالتبخػػر ، كبلغػػت نسػػبة اٝنسػػائر مػػن امػػدادات ميػػاه الشػػرب 

 ( .   00/  0000كزارة التخصيط ، شبكات توزيع اٞنياه الصاٜنة للشرب ) 
( اذل تزايد عدد السكاف يف العراؽ ، اذ تشًن 9زايدة عدد السكاف  كارتفاع معدالت النمو :  تشًن بياانت اٛندكؿ )   - 5

( نسمة   50050075اذل  )   0005( نسمة لسنة   35000600التقديرات اذل ارتفاع ٠نموع عدد السكاف الكلي من )  
(  نسمة اذل  05595680(  تزايد عدد سكاف اٜنضر من )    5ل )% ، كيبلحظ من الشك0,6كّنعدؿ ٧نو  0000لسنة 

https://www.cascades.eu-/
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( نسمة اذل  00607900كتزايد اعداد سكاف الريف ايضا من ) 0000اذل  0005( نسمة للمدة من  08050050)
، ٣نا يعين زايدة معدؿ استهبلؾ اٞنياه يف اٞندف كاألرايؼ ٞنختلف   0000 -0005( نسمة للسنوات  00097900)

/ اليـو  3(ـ0560980امات ، فعلى سبيل اٞنثاؿ زادت  حاجة سكاف الريف يف العراؽ لكمية اٞنياه الصاٜنة للشرب من ) األستخد
/ اليـو  3( ـ 7600705، كارتفعت حاجة سكاف اٜنضر من )  0000/ اليـو لسنة  3( ـ0,767,550اذل  )  0007لسنة 
ة التخصيط ، الجياز السخكدي لألحراء ، قدع احراءات كزار / اليـو للمدة نفسها . )  3( ـ8,000,008اذل ) 

 ( . 0000البيئة ، 
لرت / اليـو ( ،  308/ السنة ( اك مايعادؿ )  3ـ 000كقد حددت ىيئة االمم اٞنتحدة معدؿ استهبلؾ الفرد اٜنضرم )

 لرت / اليـو (.  80/ السنة ( كّنا يعادؿ )  3ـ 30كمعدؿ استهبلؾ الفرد الريفي )  
  

(  2121-2115( تقديرات عدد السكان ومعدالت النمو السنوي يف العراق لخلمدة )  9)  جدول  

معدل  الزايدة السكانية عدد السكان )نسمة (  السنوات
 رلموع السكان  سكان الريف سكان احلضر النمو%*

2115 24594681 11617921 35212611 - - 
2116 25262782 11916341 36169123 956523 2068 
2117 25941555 11198964 37139519 971396 2068 
2118 26628333 11495849 38124182 984663 2065 
2119 27338115 11789884 39127889 1113717 2063 
2121 28152252 12197922 41151174 1122285 2061 
،  2118-2115تقديرات سكان العراق مجهورية العراق ، وزارة التصطيط ، اجلهاز ادلركزي لألحصاء  ،  -1ادلصدر : 

 . 12-9، ص 2118مديرية احصاءات السكان والقوى العامخلة ، دتوز ،  

، مديرية  2121و 2119مجهورية العراق ، وزارة التصطيط ، اجلهاز ادلركزي لألحصاء ،تقديرات سكان العراق  -2
 .  2119احصاءات السكان والقوى العامخلة ، تشرين الثاين  ،  

 استصراج معدل ظلو السكان من ادلعادلة التالية  *  مت

 (  111× ) تعداد السنة السابقة ÷ السنة السابقة (  –معدل ظلو السكان = )تعداد السنة احلالية 
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( 5شكل )   

 
 (  9اٞنصدر : بياانت اٛندكؿ ) 

 النتائب : 

 أظهرت نتائب الدراسة عدد من اٜنقائق منها : 

د اٞنائية يف العراؽ ىي مياه االمطار كالثلوج كاٞنياه السطحية  اٞنتمثلو بنهرم دجلة كالفرات ك كشط العرب اف مصادر اٞنوار   – 0
كمياه األىوار كالبحًنات كاليت ٟنا أ٨نيتها يف ٢نتلف النشاطات األقتصادية ، فضبل عن  اٞنياه اٛنوفية اليت يعتمد عليها بنسبة أكرب 

 يف اٟنضبة الغربية من العراؽ . 

ـ  0000اذل  0005تذبذب كمية  االيرادات اٞنائية الواردة اذل هنرم دجلة كالفرات  ضمن األراضي العراقية للسػنوات مػن   - 0
للسػػنة   3( مليػػار ـ93,57كاعلػػى ايػػراد بلػػو )  0007/0008يف السػػنة اٞنائيػػة  3( مليػػار ـ 30,96، إذ كػػاف اقػػل إيػػراد مػػائي  ) 

 .   0000/  0009يف السنة اٞنائية   3( مليار ـ ٦59,59نفض اذل  ) ، كمن ا ا  0008/0009اٞنائية 

إف استمرار تذبذب كتناقص اإليرادات اٞنائية الػواردة اذل العػراؽ يػؤثر سػلبا علػى متطلبػات اٜنصػص اٞنائيػة لئلسػتخداـ الزراعػي  - 3
 ار . كاٞننزرل كمياه الشرب كالصناعة كاٝندمات كاألستدامة البيئية كمنها إنعاش األىو 

%  ( مػػن ٠نمػػوع  86اف قطػػاع الزراعػػة ٪نتػػل اٞنرتبػػة األكذل بػػٌن القطاعػػات االقتصػػادية االخػػرل يف اسػػتهبلؾ اٞنيػػاه كبنسػػبة  )  - 5
( ، كا٦نفضػت نسػػبة اسػػتهبلؾ قطػاع الزراعػػة مػػن 0005/0005اٞنيػاه اٞنسػػحوبة مػػن اٞنيػاه السػػطحية كاٝنػػزين اٞنػائي للسػػنة اٞنائيػػة ) 

 . 0000/  0009للسنة اٞنائية %( 60,6اٞنياه اذل )

اذل  )  0005/  0005للسػػنة اٞنائيػػة  3( مليػػار ـ 0,00تزايػػد كميػػة اٞنيػػاه اٞنسػػحوبة  ألغػػراض االسػػتخدامات اٞننزليػػة  مػػن ) - 5
اىػػػداؼ التنميػػػة اٞنسػػػتدامة فيمػػػا يتعلػػػق يعػػػاشل مػػػن أجػػػل ٓنقيػػػق .اف العػػػراؽ ال زاؿ 0000/ 0009للسػػػنة اٞنائيػػػة   3( مليػػػار ـ 00
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 030كا ٞنيسػورة التكلفػة قبػل حلػوؿ عػاـ  بشكل منصف على ميػاه الشػرب اٞنبمونػة ٗنيع السكافحصوؿ  مات مياه الشرب كِند
% ( 83,5ارتفعػت اذل )  0007%( لسػنة  63,6، حيث بلغت نسػبة األشػخاص الػذين ٪نصػلوف علػى ميػاه الشػرب اٞنبمونػة )

 لعراؽ . من اجملموع الكلي للسكاف يف ا 0000ك 0008لكل من  سنة 

لسػػػػػنة 3( الػػػػػف ـ 07,050,090,0ارتفعػػػػػت كميػػػػػة اٞنيػػػػػاه السػػػػػطحية اٞنسػػػػػتخدمة يف انتػػػػػاج طاقػػػػػة الكهػػػػػرابء اٞنائيػػػػػة مػػػػػن ) - 6
، ارتفعػػػػت كميػػػػة اٞنيػػػػاه السػػػػطحية اٞنسػػػػتخدمة يف 0009/0000لسػػػػنة  3( الػػػػف ـ   05,009,850,0اذل ) 0005/0005

 3( الػػػف ـ   05,009,850,0اذل ) 0005/0005لسػػػنة 3ـ ( الػػػف 07,050,090,0انتػػػاج طاقػػػة الكهػػػرابء اٞنائيػػػة مػػػن )

 .  0009/0000لسنة 

 3( مليػار ـ 5,553اذل )  0005/ 0005لسػنة  3( مليػار ـ 0,038ارتفعت كمية اٞنياه الػيت أطلقػت  اذل االىػوار مػن )  - 7
 %.  76,5% اذل   08,0، مع ازايد نسبة األغمار من 0009/0000للسنة اٞنائية 

تخدامات  اٞنسػتدامة للميػػاه العذبػة يف العػػراؽ  عػدة ٢نػػاطر بيئيػػة منهػا األعتمػػاد علػى اٞنػػوارد اٞنائيػة اٝنارجيػػة العػػابرة تواجػو االسػػ – 8
للحػػدكد الػػيت تػػزكد ميػػاه هنػػرم دجلػػة كالفػػرات يف األراضػػي العراقيػػة  ، كخطػػر التغػػًن اٞننػػاخي كاٛنفػػاؼ كمػػا يػػنجم عنػػو مػػن ارتفػػاع يف 

زايدة كميات التبخر ، فضبل عن ارتفاع عدد السكاف يف العراؽ  كتزايد نسب اٞنلويفت اٞنطركحػة اذل درجات اٜنرارة كقلة التساقط ك 
  البيئة اٞنائية .

 

 ادلصادر

، التوجو ٥نو االمن اٞنائي يف اٞننطقة العربية ،  0009االمم اٞنتحدة ، اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب اسيا ،  -0
                                                                   بًنكت .                    

-towards-ghttps://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/movin

arabic.pdf-region-arab-security-water-achieving 

، تقرير السكاف كالتنمية "ندرة اٞنياه يف العادل  0003األمم اٞنتحدة ، اللجنة األقتصادية كاألجتماعية لغريب أسيا ،  -0
 العريب " العدد االكؿ ، نيويورؾ  .  

  35ضرم افضل اٜنق يف اٞنياه،صحيفة الوقائع رقم االمم اٞنتحدة ، منظمة الصحة العاٞنية،٥نو مستقبل ح  -3

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-09/FactSheet35ar.pdf 

،  خطط االدارة اٞنتكاملة للموارد اٞنائية )دليل ْنرييب  0008بيل تيلور ،ا٬نانيوؿ دكنكور ، دايان جيو، ابراىيما مودج ، -5
 ( ، ترٗنة صبلح مفتاح عبدهللا ٘ند ، اٞنعهد العارل للتقنيات الزراعية ، ليبيا   .  

،  البياانت األحصائية  0000ٗنهورية العراؽ ، كزارة الزراعة ، دائرة التخطيط كاٞنتابعة ، قسم االحصاء الزراعي ، -5
 ( .   60، حزيراف ، تقرير احصائي رقم ) 0000اط الزراعي لسنة السنوية للنش

 ، حزيراف ، بغداد. 0000-0008،  خطة التنمية الوطنية  0008ٗنهورية العراؽ ، كزارة التخطيط ،  -6

https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/moving-towards-achieving-water-security-arab-region-arabic.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/moving-towards-achieving-water-security-arab-region-arabic.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-09/FactSheet35ar.pdf
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سم ، ق  0000،  ااسبة البيئية األقتصادية لقطاع اٞنياه يف العراؽ لسنة   0000ٗنهورية العراؽ ، كزارة التخطيط ،   -7
 احصاءات البيئة . 

، مؤشرات البيئة كالتنمية اٞنستدامة ذات األكلوية  0008ٗنهورية العراؽ ، كزارة التخطيط ، اٛنهاز اٞنركزم لؤلحصاء ،   -8
 يف العراؽ ، قسم احصاءات البيئة ، تشرين االكؿ. 

 امة ٘نيد نعمة الصاٜني ، األمن اٞنائي يف العراؽ  ، مركز ركاؽ بغداد للسياسات الع   -9

https://rewaqbaghdad.org/Data/Images/9ab99c21-a90e-490b-a7f9-

eeb482d4afb7.pdf 
كزايدة اٞنوارد  ، الطرؽ كالتقاانت اٞنستخدمة يف حفظ 0005رعد رحيم ٘نود العزاكم ، قيس ايسٌن خلف ،  -00

 اٞنائية يف العراؽ ، ٠نلة دايذل ، العدد السادس كالستوف  .   

، األستخدامات اٜنضرية للمياه يف اٞندف العراقية ، جامعة بغداد ،  0006رايض كاظم سلماف اٛنميلي ،  -00
 .  35مركز التخطيط اٜنضرم كاألقليمي للدراسات العليا  ،  ٠نلة اٞنخطط كالتنمية ، العدد 

،  األمكاانت اٞنتاحة ألستثمار كتنمية اٞنياه  0005فاء ٠نيد عبد الصاحب اٞنظفر ، ظبلؿ جواد كاظم ،ص -00
 .  09األشرؼ ، جامعة الكوفة ، ٠نلة البحوث اٛنغرافية ، العدد –اٛنوفية يف ١نافظة النجف 

لتنبؤات اٞنستقبلية ، النمذجة اٝنرائطية الرقمية لتغًن مناخ العراؽ كا 0000صبلح خلف رشيد الساعدم ،  -03
 كلية الرتبية للعلـو األنسانية ابستخداـ التقنيات اٜنديثة ، اٛنزء الثاشل ، اطركحة دكتوراه ، جامعة البصرة ،  

، مشكلة اٞنياه يف العراؽ يف ظل التغًنات اٞنناخية كاثرىا يف األمن اٞنائي ، 0000عباس ٘نزة علي الشمرم ،  -05
 رسالة ماجستًن .  جامعة القادسية ، كلية االداب ،

، تلوث األراضي الزراعية كمياه الرم ) كيمياكاي كميكركبيا ( كالتحكم فيو ،  0005ماىر مراد الشناكم ،  -05
 اٞنكتبة االكاد٬نية ، ٗنهورية مصر العربية .  

 ، حالة األغذية كالزراعة ، التغلب على ٓندايت اٞنياه يف 0000منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم اٞنتحدة ،  -06
 https://www.fao.org/3/cb1447ar/cb1447ar.pdfالزراعة ، ركما .

، التغًنات اٞنناخية كيثًناهتا يف اٞنوارد اٞنائية يف العراؽ ، جامعة الكوفة ،   0000مثىن فاضل علي الوائلي ،   -07
 ه  . كلية ا داب ، اطركحة دكتورا

، األمطار كأثرىا على مستقبل  0000نصر شامل سلماف حسن الربيعي ، كيوسف دمحم علي حاا اٟنذاؿ ،  -08
 ، كانوف األكؿ  .   039العدد  0العراؽ اٞنائي ، جامعة بغداد ، ٠نلة ا داب ، ملحق 

 تغًناٞنناخ،اٞناءكمستقببللتعاكنوالتنميةفيحوضيالفراتودجلة : -09

https://www.cascades.eu/wp-content/uploads/2022/01/Mueller-et-al- 
2022_ET-Case-Study_Arabic_Final.pdf 

 

https://rewaqbaghdad.org/Data/Images/9ab99c21-a90e-490b-a7f9-eeb482d4afb7.pdf
https://rewaqbaghdad.org/Data/Images/9ab99c21-a90e-490b-a7f9-eeb482d4afb7.pdf
https://www.fao.org/3/cb1447ar/cb1447ar.pdf
https://www.cascades.eu/wp-content/uploads/2022/01/Mueller-et-al-%202022_ET-Case-Study_Arabic_Final.pdf
https://www.cascades.eu/wp-content/uploads/2022/01/Mueller-et-al-%202022_ET-Case-Study_Arabic_Final.pdf
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 حتديث قانون العقوابت العراقي
 نا ية ادلعاصرةيف ضوء توجهات السياسة اجل

 أ.د.حسٌن عبدعخلي عيسى
 كخلية القانون / جامعة السخليمانية

husseinissa@hotmail.com 
009647702100958 

 

 ادلخلص 
نتاجان ابرزان للسياسة اٛننائية اليت إتبعها اٞنشرع يف العراؽ  1969 سنة( ل111يشكل قانوف العقوابت العراقي رقم )

اٜنياة االجتماعية برزت ٓندايت جديدة أماـ  نواحي. اال أنو يف ظل التطورااٞنتسارعة يف ٢نتلف جملتمع كردعوالتصدم لئلجراـ يف ل
العادل بصورة عامة، كيف العراؽ بصورة خاصة، ٕنثلت يف ظهور أ٧ناط جديدة من اٛنرائم، منها الدكلية، كأخرل  السياسة اٛننائية يف

كما ْنسد ذلك يف ظهور أ٧ناط جديدة من التدابًن العقابية،   ،اٞنعاصرةكتطوراهتا دكلية، كجرائم فرضتها ظركؼ اٜنياةالطبيعة الذات 
طرح على بساط البحث، يف إطار السياسة ٣نا ي، بل كيف اللجوء إذل بدائل عن التدابًن العقابية التقليدية، أك يف إلغاء بعضها

 إمكانية تطبيق التدابًن العقابية اٛنديدة يف القوانٌن العقابية. للجرائم اٛنديدة، كمدلالتصدم اٛننائية الوطنية، أ٨نية دراسة مسبليت 
للسياسة اٛننائية من ا ليات التوجهات اٞنعاصرة يف ضوء  1969 سنةقانوف العقوابت العراقي ل ديثالعمل على ٓن يعدٌ ك 
ساس يف السياسة اٛننائية اٞنعتمدة ، كما أنو يتوجب أف يشكل العنصر األٞنكافحة اإلجراـ كالعقاب عليو على صعيد العراؽالبارزة 
 فيو.

السياسة اٛننائية كتوجهاهتا اٞنعاصرة، فهـو اٞنبحث األكؿ للتعريف ّن خصصعلى مقدمة كمبحثٌن كخإنة. البحث يتوزع ك 
ركرة إذل ضالبحث كتوصل . عقايبعلى الصعيدين التجر٬ني كال 1969 سنةقانوف العقوابت العراقي ل ديثحث الثاشل ٓنبكتناكؿ اٞن

 لقياـ بذلك على أساس توجهاهتا اٞنعاصرة.اباٞنشرع العراقي يوصى ٓنديث ىذا القانوف استنادان إذل تطورات السياسة اٛننائية، ك 
 الكخلمات ادلفتاحية:

 القانوف، قانوف العقوابت العراقي. ٓنديثالسياسة اٛننائية، التجرصل، العقاب، 
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ModernizingtheIraqiPenal Code 

in light of contemporarycriminal policy trends 

Prof. Dr. Hussein A.Issa 

egllCoC of waL, University of Sulaimani 

 
Abstract 
The IraqiPenal Code No. (111) of 1969 is a product of the penal policy 

adoptedbytheIraqilegislatorto counter and deter crime in society. But in the light 

of the rapid development of various aspects of public life, the criminal policy in 

the world in general and in Iraq, in particular, has faced new challenges, 

expressed in the emergence of new types of crimes, including international 

crimes, and other crimes withaninternationalcharacter. As well as crime 

duetotheconditionsand development of modern life, which is expressed in the 

emergence of new types of punitive measures and even in 

resortingtoalternativesto traditional punitive measures, or in the abolition of 

some of them, which raises the questions, within the framework of national 

criminal policy, theimportance of studying two issues of appeal for new crimes 

andtheextenttowhich new penalties are applied in criminal law. 

The worktomodernizetheIraqiCriminal Code of 1969, taking into account 

modern trends in criminal policy, is one of the prominent mechanisms for 

combating crime andpunishingitsperpetrators in Iraq and should form a leading 

element of the criminal policy adopted in it. 

The study is dividedintoanintroduction, into two chapters, and a conclusion. The 

first chapter was devotedtothedefinition of the concept of criminal policy and its 

current trends, and the second chapter was devoted to updating the Iraqi penal 

Code of 1969 at the thecriminalizationandpunishment levels. The research found 

the need to update this legislation based on the developments in criminal policy, 

andtheIraqilegislatorrecommendsdoingthisbased on contemporary trends. 

key-words: 

Criminal police, criminalization, punishment, modernization of legislation, 

Iraqipenal code. 
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 ادلقدمة
لقد أدت التطورات اٞنتنوعة يف العادل إذل تسارع كائر اإلجراـ كتنوعو، فإذل جانب اٛنرائم شكخلة البحث:أواًل: التعريف ِب

التقليدية برزت اٛنرائم الدكلية )إإلابدة اٛنماعية كاٛنرائم ضد اإلنسانية كجرائم اٜنرب كجر٬نة العدكاف( كما ظهرت أنواع جديدة 
رائم، إتصف عدد كبًن منها بطبيعتها الدكلية، ىذا إضافة إذل تطور كسائل اقرتاؼ اٛنرائم التقليدية، كازدايد درجة كخطًنة من اٛن

مكافحتها، كِناصة من خبلؿ ْنر٬نها يف اإلتفاقيات الدكلية كاللجوء إذل ٢نتلف  من أجلمعان إلدالتعاكف  خطورهتا، ٣نا دفع الدكؿ
كدل يكن ذلك ّنعزؿ عن التطورات اليت طرأت يف نطاؽ السياسة اٛننائية اليت سعت إذل مواكبة  صور التعاكف الدكرل للتصدم ٟنا.

 التغًنات يف اٜنياة االجتماعية، كإذل كضع إسرتاتيجية ٞنواجهة اإلجراـ ّنا يتوافق مع تطوره كصوره اٞنعاصرة.
من نصف قرف، كخبلؿ اٞندة اٞننصرمة أكثر  1969( لسنة 111لقد إنقضت على صدكر قانوف العقوابت العراقي رقم )

على دل تطرأ عليو تعديبلت جوىرية ّنا يواكب التطورات اٞنتسارعة يف السياسة اٛننائية، سواءن اكاف ذلك على صعيد التجرصل أـ 
راؽ إذل صعيد العقاب، كابت ىذا القانوف يف الوقت الراىن يف أمس اٜناجة إذل ذلك، األمر الذم دفع السلطات اٞنختصة يف الع

جراء عدد من التعديبلت عليو، كمن ا فبف طرح عدد من التوصيات يف نطاؽ ىذا البحث استنادان إذل إطرح مشركع لو لغرض 
 التوجهات اٞنعاصرة يف السياسة اٛننائية كيف ضوء ْنربة القوانٌن العقابية اٞنقارنة ٬نكن أف تسهم يف تطوير ىذا القانوف.

على أ٨نية نظرية  1969ينطوم البحث يف موضوع ٓنديث قانوف العقوابت العراقي لسنة :البحثمشكخلة أعلية اثنياً: 
كتطبيقية يف آف كاحد، فتحديث ىذا القانوف ابت ضركرة، إذ أف دراسة أحكامو تدؿ على ضركرة إجراء تعديبلت عليو، إضافة 

اقي. كيف نطاؽ ىذا البحث ال يتسع اجملاؿ لبياف ثغرات شار إليها غًن مرة الباحثوف يف القانوف العر أإذل سٌد الثغرات فيو، اليت 
القانوف ٗنيعها، اال أف أ٨نيتو تتجلى يف كونو يتضمن عددان من التوصيات ِنصوص ٓنديثو، كلعل التوصيات الواردة يف ىذا البحث 

 تسهم يف تقدصل العوف يف ىذا اجملاؿ.
 :أييت تنحصر األىداؼ الرئيسة للبحث فيما أىداف البحث:اثلثاً: 

 بياف السياسة اٛننائية يف اإلطار اٞنفاىيمي كتوضيح توجهاهتا اٞنعاصرة. (1
فيما يتعلق ابلعقاب على اٛنرائم الدكلية كاٛنرائم ذات الطبيعة  1969دراسة أ٨نية تعديل قانوف العقوابت العراقي لسنة  (2

 الدكلية.
 كاٛنرائم ذات الطبيعة الدكلية.دراسة مدل ضركرة تطبيق اإلختصاص العاٞني ِنصوص اٛنرائم الدكلية  (3
 .1969دراسة أ٨نية تعديل التدابًن العقابية يف قانوف العقوابت العراقي لسنة  (4
 بصفة عامة. 1969طرح التوصيات اٞنناسبة ِنصوص ٓنديث قانوف العقوابت العراقي لسنة  (5

نائية كتوضيح توجهاهتا، كما تستندالدراسة إذل اٞننهب الوصفي يف بياف مفهـو السياسة اٛنمناىج البحث:رابعاً: 
اٞنواثيق الدكلية، كالنظاـ األساس للمحكمة اٛننائية الدكلية كأحكاـ القوانٌن العراقية دراسة واٞنقارف يف تحليليٌن الاٞننهجتعتمد

 كاٞنقارنة ِنصوص موضوع البحث.
السياسة اٛننائية فهـو ّنيتوزع على مقدمة كمبحثٌن كخإنة. يكرس اٞنبحث األكؿ للتعريف خطة البحث:خامساً: 

عقابية، كال يةالتجر٬نالسياستٌن على صعيدم  1969قانوف العقوابت العراقي لسنة ديثحث الثاشل ٓنبكتوجهاهتا اٞنعاصرة، كيتناكؿ اٞن
 كعلى الوجو ا يت:

 
 ادلبحث األول
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 السياسة اجلنا ية وتوجهاهتا ادلعاصرةمفهوم 
ة القانونية للدكلة، كىي ٕنثل السياسة اليت تتبعها الدكلة يف نطاؽ مكافحة اإلجراـ تشكل السياسة اٛننائية جزءان من السياس

كردعو، كْنسد الدكلة الغاايت منها من خبلؿ سن القوانٌن العقابية أك تعديلها، كذلك ّنا يتوافق مع توجهاهتا. كمن أجل توضيح 
اٞنبحث على مطلبٌن، نكرس اٞنطلب األكؿ للتعريف ّنفهـو السياسة اٞنقصود ابلسياسة اٛننائية، كبياف توجهاهتا اٞنعاصرة نوزع ىذا 

 اٛننائية، ك٦نصص اٞنطلب الثاشل لعرض توجهاهتا اٞنعاصرة، كعلى الوجو ا يت:
 

 ادلطخلب األول
 السياسة اجلنا يةمفهوم 

ب ا ف إتفاؽ على على الرغم من صدكر كم ىائل من الدراسات اٞنكرسة لقضااي السياسة اٛننائية اال أنو ال يوجد ح
تعريف موحد ٟنا. كهبذا الصدد يبلحظ كجود موقفٌن من ذلك، ففريق من الباحثٌن أيخذ ابلتعريف اٞنوسع للسياسة اٛننائية، 
فجنبان إذل جنب التدابًن ذات الطبيعة اٛننائية اٞنرتبطة بقانوف العقوابت، كقانوف اإلجراءات اٛننائية، كعلم اإلجراـ، كعلم العقاب، 

رج يف تعريف السياسة اٛننائية٢نتلف التدابًن العامةذات الطبيعة االجتماعية، مثل التدابًن االقتصادية كاأليديولوجية كالطبية، يد
كغًنىا. إذ يرل أنصار ىذا اٞنوقف إف مضموف السياسة اٛننائية ٩نب أف يشتمل على توجهات الدكلة ِنصوص التدابًن 

،  179،ص 1970)غًنتنسنزون، ككذلك كضعها للوسائل القانونية اٛننائية ٞنكافحة اإلجراـ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية
 .(8، ص 1980، كوفاليٌن وبورونٌن، 12، ص 1975كالربين وكورليانيديسكي، 

كمثل ىذا اٞنوقف من الصعب اإلتفاؽ معو، ذلك أف التوسع يف مفهـو السياسة اٛننائية على ىذا النحو ٩نعل من السياسة 
ليت تضعها الدكلة على الصعيد االجتماعي )السياسة االجتماعية للدكلة( ىي السياسة اٛننائية من الناحية العملية، ىذا على الرغم ا

من عدـ نكراف الدكر غًن اٞنباشر الذم تلعبو التدابًن االجتماعية يف ردع اإلجراـ. إذ ال يتوجب إدراج التدابًن االجتماعية كلها يف 
 لسياسة اٛننائية، ابستثناء تلك اليت تكوف موجهة ٥نو مكافحة اإلجراـ بشكل مباشر.نطاؽ مضموف ا

أما اٞنوقف الثاشل فيلتزمو عدد كبًن من الباحثٌن، الذين يدرجوف يف مضموف السياسة اٛننائية التدابًن اٝناصة ّنكافحة 
نصار ىذا اٞنوقف إف السياسة اٛننائية ال ٕنت أاب. كيف رأم ها قوانٌن العقوابت كاإلجراءات اٛننائية كتنفيذ العقنتضمتاإلجراـ اليت 

بصلة لتوجهات مكافحة اإلجراـ كلها، بل بتلك التوجهات اليت ّنساعدهتا توجو الدكلة من خبلؿ أجهزهتا اٞنعنية مكافحة اإلجراـ 
 (.101، ص 1990، إمساعخليخلوف، 18-12، ص 1986، شالينسكي، 4، ص 1990)بورودين ، بوساطة العقاب

اال أف ىذا اٞنوقف ليس ّننبل عن النقد أيضان كونو أبقى ردع اإلجراـ كالوقاية منو خارج مضموف السياسة اٛننائية. كمن ا 
يرل فريق يفلث من الباحثٌن إف السياسة اٛننائية ٬نكن أف تعرؼ بوصفها األطر العامة للدكلة بصدد التوجهات األساسية ٞنواجهة 

هاليت تنظمها القوانٌن العقابية كاإلجرائية كاإلصبلحية كتطبيقاهتا، كذلك على أساس التدابًن اٞنوضوعة للوقاية اإلجراـ كغاايتو ككسائل
، 2001، إغناتوف وكراسيكوف ، 73، ص 1997، فرتوف، وليبانوف، 16، ص 1982)كودرايفتسوف، من اإلجراـ

 .(4ص 
كلة كتكتيكاهتا ٞنكافحة اإلجراـ، اليت تستهدؼ تقليص معدالت كيف رأيهم، إف السياسة اٛننائية عبارة عن إسرتاتيجية الد

اإلجراـ على أساس استبعاد أسبابو كالظركؼ اٞنهيئة لو ابستخداـ التدابًن القانونية اٛننائية كاإلجرائية كاإلصبلحية، إضافة إذل 
أكساط الباحثٌن يف تعريفاهتم للسياسة اٛننائية،  ٢نتلف التدابًن الوقائية. كيشكل ىذا اٞنوقف يف الدراسات الراىنة اٞنوقف السائد يف

 يف ظل عدد من االختبلفات غًن اٛنوىرية فيها. 
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كيستخلص ٣نا تقدـ، إف السياسة اٛننائية ىي أحد أجزاء السياسة االجتماعية للدكلة بصدد توجهات مكافحة اإلجراـ 
 ية العقابية كاإلجرائية كاإلصبلحية كالوقائية اٞنختلفة.بصفة عامة، كأ٧ناطو اٞنختلفة بصفة خاصة بوساطة التدابًن القانون

كٓنتل السياسة اٛننائية يف نطاؽ قانوف العقوابت مركز الصدارة يف نطاقها، كوهنا تشكل األساس القانوشل ٞنكافحة اإلجراـ، 
 تنفيذ العقوابت اٛنزائية، فهي يف كاقع أما ابلنسبة لؤلجزاء األخرل من السياسة اٛننائية اٞنرتبطة بقانوف اإلجراءات اٛننائية كقوانٌن

 اٜناؿ تستند إليها. 
كمن ا فبف السياسة اٛننائية يف قانوف العقوابت تشكل األساس التشريعي ٞنكافحة اإلجراـ يف العراؽ بوساطة عزؿ السلوؾ 

ى مرتكبيها. كما كأهنا ٓندد اإلجرامي عن غًن اإلجرامي، كٓنديد حلقة السلوكيات اليت تعٌد جرائم كالعقوابت اليت تفرض عل
التدابًن العقابية أك استبداٟنا بتدابًن أخرل، كىذا ما ٪ندد بدكره إْناىات تطور السياسة اٛننائية يف نطاؽ  إلغاءاألسس اٞنعتمدة يف 

 أف السياسة اٛننائية يف االجراءات اٛننائية كيف نطاؽ تنفيذ العقوابت اٛنزائية كيف نطاؽ التدابًن اٞنعتمدة للوقاية من اإلجراـ. ّنعىن
 نطاؽ قانوف العقوابت تعٌد أحد أنشطة الدكلة ٞنكافحة اإلجراـ بوساطة الوسائل القانونية اٛننائية )العقابية(.

كيسيسان على ىذا، يتكوف مضموف السياسة اٛننائية يف نطاؽ قانوف العقوابت من عدد من العناصر اليت تشتمل على 
ليت تعكس التوجهات العامة للسياسة اٛننائية للدكلة يف نطاؽ قانوف العقوابت، اليت ْند تثبيتان ٟنا يف ٓنديد اٞنبادئ األساسية ا
، ككذلك ٓنديد األفعاؿ اليت تعد جرائم )التجرصل(، أك اليت يستبعد ْنر٬نها (13، ص 2006)عيسى، دستورىا كقوانينها العقابية

ائم )العقاب( أك شركط اإلعفاء منها )اإلابحة(، كاعتماد التدابًن البديلة عن العقاب، )اإلابحة(، كٓنديد التدابًن العقابية على اٛنر 
من قبيل التدابًن اٞنتخذة إزاء األحداث، كالتدابًن الطبية اٞنتخذة إزاء اٞنصابٌن بعيب عقلي، كتفسًن القواعد القانونية اٛننائية 

لتوجيهات اٞنعنونة إذل أجهزة التحقيق كالقضاء ابلنسبة لتطبيقات قواعد النافذة هبدؼ شرح مضموهنا كتوضيح معانيها، إضافة إذل ا
 القوانٌن العقابية كالعمل على تفعيلها.

غين عن البياف، إف مضموف السياسة اٛننائية يف نطاؽ قانوف العقوابت ال يقتصر على اٛنانب التشريعي كحده )الصياغة 
يقي يتعلق بدراسة الظواىر اليت تتوجب مكافحتها بوساطة الوسائل التشريعية( فحسب، فهو يشتمل كذلك على جانب تطب

القانونية العقابية، كالبحث يف مدل ضركرة التنظيم القانوشل اٛننائي للمجتمع فيما يتعلق بتجرصل سلوكيات معينة، أك ٓنديد العقاب 
إلابحة )األسباب اٞنوجبة( ٓنتل موقعان ابرزان يف كتدابًنه اٞنختلفة أك إلغائو، أك ما شابو ذلك. كما أف دراسة تسبيب التجرصل كا

نطاقها، كالسيما من خبلؿ دراسة قواعد القوانٌن العقابية للنظر يف مدل فاعليتها هبدؼ تطويرىا أك إلغائها أك استبداٟنا لخرل أك 
 تمع.الستحداث قواعد قانونية جديدة، كذلك ّنا يواكب التطورات االجتماعية كاٜناجات اٜنقيقية للمج

كمن ا فإف قانوف العقوابت يتوجب أف يكوف مسببان من الناحية االجتماعية. ّنعىن أنو يتوجب أف ٩نسد اٜناجات الفعلية 
للمجتمع كأف يواكب التطورات اٞنعتملة فيو، اال أف ىذا ال يستبعد كجود عدد من القواعد العقابية فيو اليت قد ال ْنسد حاجة 

ظيم القانوشل العقايب على الوجو األمثل، أك أهنا قد تفتقر إذل الدقة يف صياغتها التشريعية أك تعتورىا اجملتمع ٟنا على صعيد التن
، (2011)عيسى، الثغرات التشريعية أك تتطلب ٓنديثان ّنا يتوافق مع التطورات الطارئة على توجهات مكافحة اإلجراـ اٞنعاصرة

إلجراـ لؤلخطاء ارتباطان بذلك يف مسار تطبيق القوانٌن العقابية، كالسيما منها ىذا إضافة إذل احتماالت ارتكاب أجهزة مكافحة ا
 .(2013)عيسى، األجهزة القضائية

كغالبان ما يرتبط عدـ فاعلية قواعد قانوف العقوابت أك ا٦نفاض درجة ىذه الفاعليةبعدد من األسباب، كمن أبرزىا: عدـ 
مع، عدـ صحة ٓنديد األسباب اٞنوجبة لصدكرىا، عدـ صحة اختيار كسائل بلوغ توافق قواعد قانوف العقوابت مع تطورات اجملت

الغاايت اٞننتظر ٓنقيقها منها، عدـ صحة شركط نفاذىا كتطبيقها، تعارضها كتنازعها مع قواعد القانوف نفسو أك القوانٌن األخرل 
 نها، ...إخل. النافذة، غموضها، عدـ دقتها، كجود الصعوابت يف تطبيق العقوابت اليت تتضم
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كىذا يوصل إذل استنتاج عن أف العملية التشريعية اٞنتعلقة بصياغة ىذه القواعد تتطلب، إضافة إذل ٓنليلها، دراسة 
، فالقياـ 1969 لسنةتطبيقات القوانٌن يف الواقع العملي، كاألمر نفسو ينطبق على تطوير قواعد قانوف العقوابت العراقي النافذ 

 املة عن الثغرات اليت تشوبو على الصعيدين التشريعي كالتطبيقي.بذلك يقدـ صورة متك
كىذا يبٌٌن من ا أف العملية التشريعية ْنسد الصلة الوثيقة بٌن السياسة اٛننائية من جهة، كقانوف العقوابت من جهة 

 فحة اإلجراـ.أخرل، كيدؿ ىذا ايضان على أف قانوف العقوابت ىو جوىر السياسة اٛننائية كنتاجها يف ٠ناؿ مكا
إف السياسة اٛننائية يف نطاؽ قانوف العقوابت، مثلها مثل أية سياسة، تستند إذل نظرية ١نددة، كتعٌد )نظرية التجرصل 
كالعقاب( ىي األساس النظرم ٟنذه السياسة يف اجملاؿ التشريعي. كتعٌد العبلقة بٌن التجرصل كالعقاب عبلقة جدلية ال تنفصم، فبل 

وبة، كما ال توجد عقوبة من دكف جر٬نة، كىو ما ٩نسد اٞنبدأ الرئيس للقانوف اٛننائي )ال جر٬نة كال عقوبة اال جر٬نة من دكف عق
 .1969بقانوف(، الذم تنص عليو اٞنادة األكذل من قانوف العقوابت العراقي لسنة 

)العقاب( يشكبلف جانبٌن لعملية كتتجلى ىذه العبلقة اٛندلية يف أف عٌد السلوؾ جر٬نة )التجرصل( كٓنديد العقوبة عنو 
كاحدة، كمن ا فبف درجة كطبيعة ككسائل التجرصل تؤثر يف العمليات اٛنزائية )العقاب( ابلقدر نفسو، كما أف العقاب لو أثره 
 ، اٞنعاكس ابلنسبة لعملية التجرصل، كلذلك يتوجب ٓنقيق التوازف بٌن التجرصل كالعقاب من جانب، كأف يتما، من جانب يففو

، كقانوف العقوابت على كجو اٝنصوص.  ابلتوافق مع مبادئ السياسة اٛننائية يف نطاؽ نظاـ القانوف النافذ على كجو العمـو
كيف ضوء ما تقدـ، ٬نكن أف يعٌد قانوف العقوابت مسببان من الناحية العملية إف كاف يتضمن بشكل كامل )من دكف 

كالضركرم أف تضطلع السياسة اٛننائية يف نطاؽ قانوف العقوابت ّنكافحتها، كأف  ثغرات( حلقة األفعاؿ، اليت من اٛنائز كاٞنمكن
تستبعد يف حينو تلك اٛنرائم اٞنعاقب عليها ّنوجبو، اليت فقدت األسباب اٞنوجبة لتجر٬نها، كأف ْنسد بشكل كاؼو يف تدابًن 

التناسب بٌن العقوبة  أليو مكافحتها، كذلك بتحقيق مبدالعقوبة اددة فيو درجة خطورة اٛنرائم اليت ينص عليها، كاليت يتوجب ع
 اددة كخطورة اٛنر٬نة.

 تتجسد توجهاالسياسة اٛننائية يف نطاؽ قانوف العقوابت من خبلؿ اٞنراحل ا تية:يف ضوء ما تقدـ، ك 
 ٗنع البياانت عن كجود الظواىر السلبية فياجملتمع كاليت تتطلب مكافحة قانونية جنائية. (1
 تسبيب اٞنكافحة اٞنتطلبة من النواحي االقتصادية كاالجتماعية كالسايكولوجية كاإلجرامية. دراسة  (2
 كضع التنبؤات اب يفر اٞنرتتبة على ْنرصل ىذه الظواىر كالعقاب عليها. (3
 الصياغة التشريعية للقواعد القانونية اٛننائية البلزمة. (4
 إصدار ىذه القواعد بقانوف. (5
 على الصعيد العملي.عملية تطبيق ىذه القواعد  (6
 ٓنليل مدل فعالية النشاط التطبيقي. (7

إف ٓنليل تطبيقات التشريعات العقابية النافذة يشكل تتو٩نان ٟنذه العملية، كىذا يدؿ على أ٨نية الدكر الذم تلعبو دراسة 
، يف تطوير السياسة التغًنات الطارئة يف اجملتمع من جانب، ككذلك التوجهات اليت حددهتا الدكلة لتطبيق القانوف، من  جانب يففو

 اٛننائية يف نطاؽ قانوف العقوابت، كابلرتابط مع ىذين اٛنانبٌن يتوجب على اٞنشرع العمل على ٓنديثو.
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 ادلطخلب الثاين
 توجهات السياسة اجلنا ية ادلعاصرة

نوعيو اٞنوضوعي كاإلجرائي، كمنها ما تتنوع توجهات السياسة اٛننائية، فمنها ما يتعلق ابلصياغة التشريعية للقانوف اٛننائي ب
٫نص تطبيق كل من قانوف العقوابت كقانوف أصوؿ ااكمات اٛنزائية، كمنها ما يرتبط بتطبيق العقوابت اٛنزائية اٞنتخذة، كِناصة 

العراقي لسنة  معاملة السجناء، كمنها ما ٫نتص ّنكافحة اإلجراـ يف اجملتمع. كارتباطان ّنوضوع البحث )ٓنديث قانوف العقوابت
 بقانوف العقوابت على كجو التحديد ٬نكن أف تنحصر ّنا أييت: اٞنرتبطة( فبف التوجهات اٞنعاصرة للسياسة اٛننائية 1969

أكالن: أنسنة السياسة اٛننائية: يعود ظهور األنسنة يف السياسة اٛننائية إذل بداايت ٓنديث الدكلة كالقانوف )هناية القرف 
القرف التاسع عشر(، ففي ىذه اٞنرحلة طرحت على بساط البحث اٛنوانب النظرية ٟنذه اٞنسبلة، كمن ا كجد  بداية -الثامن عشر

التوجو اإلنساشل يف السياسة اٛننائية طريقو إلدالتطبيق من خبلؿ التشريعات العقابية لعدد من الدكؿ يف أكراب، إذ تضمنت نصوصان 
 ئم اٞنعاقب عليها ّنوجبها.خففت من العقوابت اٛننائية اددة للجرا

كشهد القرف العشركف إعادة النظر يف السياسة اٛننائية لدكؿ مثل إ٤نلرتا كفرنسا كأٞنانيا كالوالايت اٞنتحدة، ٣نا ٕنخض عن 
ذلك إجراء حركة إصبلح قانونية كربل، تضمنت بشكل خاص أنسنة العقوبة اٛنزائية، إذ انعكس ىذا يف إ٤نلرتا اثلغاء عقوبة 

داـ يف التطبيق العملي، فعلى الرغم من اإلبقاء عليها لقاء عدد من اٛنرائم، كِناصة جر٬نة اٝنيانة كجر٬نة القرصنة، فبف اإلع
 األحكاـ القضائية الصادرة اثٔناذ ىذه العقوبة بقيت لردح طويل من الزمن بعيدة عن التنفيذ.

رة تشديد مكافحة اإلجراـ، الذم استشرل آنذاؾ يف حٌن نضجت يف فرنسا يف النصف الثاشل من القرف العشرين ضرك 
( شهدت إعادة النظر يف اٛنزء األكرب 1970-1960اثٔناذه أشكاالن جديدة، من قبيل اإلرىاب كاٛنرائم البيئية، اال أف اٞنرحلة )

بو ككذلك النص فيو ، األمر الذم أدل إذل إلغاء الكثًن من اٛنرائم اٞنعاقب عليها ّنوج1810من أحكاـ قانوف العقوابت لسنة 
على تدابًن عقابية تستهدؼ تقليص إمكانية ارتكاب جرائم جديدة مثل: اٞننع من ٣نارسة نشاط معٌن أك مصادرة سيارة اك ما 
شابو، كما  ٕنخضت حركة اإلصبلح عن إجراء تعديبلت جوىرية على نظاـ تطبيق العقوبة اددة عن اٛنرائم ذات اٝنطورة 

يص اعتماد العقوابت اٞنقيدة للحرية كاستبداٟنا بنظاـ العقوابت شبو اٞنقيدة للحرية، إذ استبدؿ االعتقاؿ البسيطة من خبلؿ تقل
 القصًن األمد ابٛنمع بٌن نظامي البقاء يف أماكن االعتقاؿ كالبقاء يف اٞننزؿ.

تماعية اٝنطًنة، مع النص توسعان يف تشديد العقاب على اٛنرائم االج1992كشهد قانوف العقوابت الفرنسي اٛنديد لسنة 
على االلتزاـ ابٞنبادئ اإلنسانية للعقوبة اٞنتخذة، كما إحتل اإلنساف كحقوقو كحرايتو األساسية مركز الصدارة يف نطاؽ اٜنماية 

 .(1992قانون العقوابت الفرنسي، ) اٛننائية فيو
فالتها ٜنقوؽ اإلنساف كحرايتو األساسية، كِناصة كما اعتمدت أٞنانيا توجهات ٣ناثلة ٞنا إتبعتو إ٤نلرتا كفرنسا من خبلؿ ك

  اعتمادىا العدالة التصاٜنية مع اجملىن عليو، كتوفًن اإلمكانية للمطالبة بتعويض الضرر اٞنرتتب عن اٛنرائم يف مراحل الدعول اٛنزائية
 كافة.

سنة، إذ جرل التوسع يف تطبيق )مدة كشهد القانوف اٛننائي يف الوالايت اٞنتحدة األمريكية تطورات ٣ناثلة على صعيد األن
ة التجربة(، اليت تعٌد من أشكاؿ بدائل العقوبة اٛنزائية اٞنقيدة للحرية، كاليت تتضمن اٜنكم على اٞنتهم يف دعول اٛنزائية بعقوبة مقيد

ية يف السنوات األخًنة للحرية، اال أف اكـو عليو يكوف ٞندة من الزمن ٓنت رقابة خاصة، كما شهدت تطبيقات التشريعات اٛننائ
عدـ منح القضاة إمكانية اٜنكم بعقوابت مقيدة للحرية ٞندد غًن ١نددة، يف حٌن منحت إدارات اٞنؤسسات العقابية صبلحية 

 .(4-3، ص 2012)ماكاييفا النظر يف اإلفراج الشرطي عن اكومٌن
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مناقشة كاسعة ألفكار أنسنة السياسة اٛننائية، بداية القرف اٜنادم كالعشرين ك كيف ركسيا شهدت هناية القرف العشرين 
كذلك ارتباطان ابٞنساعي اٞنطركحة لتطوير الدكلة كالقانوف كٓنديثهما عمومان. كيف ضوء ذلك صدر عدد من القوانٌن اليت عدلت 

إذ قضى ّننع كذلك هبدؼ العمل على أنسنتو،  2010،كمن ذلك القانوف الصادر يف أبريل 1996قانوف العقوابت الركسي لسنة 
قانوف آخر قضى بشطب  2011مارس  7القبض على األشخاص فياٞنواد العقابية اٝناصة ابلنشاط االقتصادم. كما صدر يف 

اٜند األدسل للعقوابت اددة عن ارتكاب ٖناف كستٌن جر٬نة، ٣نا منح القضاء صبلحية ٓنديد اٜند األدسل للعقوبة اٞنتخذة على 
 .(141، ص 2012 )آبيصٌناٛنر٬نة اٞنرتكبة

ك٬نكن أف أيخذ اٞنشرع العراقي بدكره هبذا النهب الذم إتبعتو الدكؿ اٞنذكورة يف أنسنة سياستها اٛننائية، كالسيما يف نطاؽ 
 . 1969أنسنة التدابًن العقابية اددة يف قانوف العقوابت لسنة 

جرامية: إف ىذا التوجو يتوجب اف يكوف أحد يفنيان: كفالة األمن الشخصي ك٘ناية األمن الوطين من االعتداءات اإل
، على أف يكوف ذلك مع مراعاة تتابع 1969التوجهات الرئيسة اليت يعتمدىا اٞنشرع العراقي يف ٓنديث قانوف العقوابت لسنة 

كلة(، فالسياسة اٛننائية جديد ابلنسبة للقيم )اٞنصاحل اٞنعتربة( اليت ٪نميها لف تكوف كما أييت: )اإلنساف أكالن كمن ا اجملتمع كالد
يدات ارتباطان هبذه التوجو ٬نكن أف تلعب دكران رائدان كفاعبلن يف ٘ناية األمن الوطين للببلد، اليت تعين ٘ناية اٞنصاحل الوطنية من التهد

 .(59، ص 2004بوسصولوف، )اٝنارجية كالداخلية على حد سواء، كّنا يكفل التطور اٞنستداـ لئلنساف كاجملتمع كالدكلة
كتشكل مكافحة اإلرىاب كاإلجراـ اٞننظم كالفساد الضمانة األبرز ٜنماية األمن الوطين ٛنمهورية العراؽ، كىي اليت ٩نب 

 أف تضطلع هبا أجهزة الدكلة كافة. كيعٌد االستخداـ الفاعل لوسائل السياسة اٛننائية على رأس العوامل األساسية لتعزيز ذلك. 
اب كإتصافها ّنختلف مظاىر الوحشية كلكوهنا ابتت ظاىرة عابرة للحدكد الوطنية، كلتعاضد لقد أدل تنامي ظاىرة اإلرى

اٞننظمات اإلرىابيةيف ٢نتلف أصقاع العادل فيما بينها فيما يتعلق بتقدصل اٞنساعدات اٞنالية كالتقنية كالبشرية، بل ككذلك يف ارتكاب 
إذل إٔناذ ىذا كأدى (209، ص 2002درابكٌن، )طًنة ذات الصفة الدكليةاألعماؿ اإلرىابية، ٣نا جعلها كاحدة من اٛنرائم اٝن

الدكؿ على اختبلؼ نظمها السياسية تدابًن عاجلة ٞنواجهة ىذه الظاىرة، ّنا يف ذلك إصدار التشريعات العقابية، كقد أصدر 
يف إقليم كردستاف العراؽ اثصدار  ، كما حذا حذكه اٞنشرع2005( لسنة 13اٞنشرع العراقي بدكره قانوف مكافحة اإلرىاب رقم )

 . 2006( لسنة 5قانوف مكافحة االرىاب رقم )
كيعٌد اإلجراـ اٞننظم إحدل أخطر اٛنرائم، كونو يتغذل على اجملتمع، كمن ا يهدد كجوده، كما أف خطورتو تنحصر يف 

ٌن النشاط االقتصادم غًن القانوشل من جهة، تسبيبو الضرر اٞنادم للدكلة كاٞنواطنٌن على حد سواء، كغالبان ما يتصف ابلتخادـ ب
كأجهزة الدكلة من جهة يفنية، ىذا إضافة إذل طبيعتو العابرة للحدكد الوطنية )الدكلية( يف كثًن من األحياف. كاٞنبلحظ هبذا 

ما نصت عليو اٞنادة  ال يعاقب على اإلجراـ اٞننظم )اٛنر٬نة اٞننظمة(، ابستثناء 1969اٝنصوص، إف قانوف العقوابت العراقي لسنة 
ال يعرب عن خطورتو كصوره اٝنطًنة اٞنختلفة، ٣نا  الذم(، كىي ال ٔنتص بو ٓنديدان، كوهنا تعاقب على )اإلتفاؽ اٛننائي(، 55)

 .(2021)عيسى، يتطلب تدخل اٞنشرع العراقي ٞنعاٛنة ىذا القصور التشريعي يف القانوف
تت ىذه اٛنرائم من اٞنشاكل البالغة اٝنطورة كاٞنستعصية اٜنل اليت يعاشل منها كاٜناؿ نفسو ينطبق على جرائم  الفساد، إذ اب

اجملتمع العراقي، كال تنحصر خطورة الفساد يف ارتباطو العضوم ابإلجراـ اٞننظم، بل ككذلك يف أف اإلجراـ اٞننظم يعٌد اٞنصدر 
فقد عانت منو اجملتمعات البشرية منذ حقب زمنية بعيدة، كإذ  ف الفساد منذ نشوء الدكلةمرافقان حتميان للمجتمع، كاالرئيس لو. كما  

كاف الفساد يسود اليـو يف دكؿ العادل كافة، فبف ما ٬نيزه يف ٗنهورية العراؽ إتصافو بطبيعة نوعية ٣نيزة، كونو أصاب أجهزة الدكلة 
كسار على  ٞنكافحتو، 2011( لسنة 30اقي رقم )العراقية كافة، كببل استثناء، األمر الذم أدل إذل إصدار قانوف ىيئة النزاىة العر 

. كٞنا كانت 2011( لسنة 3النهب ذاتو اٞنشرع يف إقليم كردستاف العراؽ اثصدار قانوف اٟنيئة العامة للنزاىة ألقليم كردستاف رقم )
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وانب، فهذا يتطلب جرائم الفساد تشكل مشكلة اجتماعية كقانونية يف آف كاحد، كما أهنا من حيث طبيعتها مشكلة متعددة اٛن
إٔناذ موقفان متعدد اٛنوانب منها أيضان، ابعتماد ٢نتلف التدابًن كالوسائل ٞنواجهتها، مع تضافر جهود الدكلة كاجملتمع، ّنا يف ذلك 

على كجو  1969اعتماد سياسة جنائية مبلءمة ٞنواجهتها، كِناصة ابلعقاب على جرائم الفساد يف قانوف العقوابت العراقي لسنة 
 التحديد، مع ٓنديد مفهومها كصورىا اٞنختلفة.

أف  يفلثان: مراعاة التوافق بٌن التشريع العقايب الوطين كاٞنعايًن الدكلية: لقد أدل التنامي اٞنطرد لئلجراـ كإٔناذه طابعان دكليان إذل
أجل ضماف الشرعية كالنظاـ العاـ.  مكافحتو ابتت كاحدة من اٞنسائل االجتماعية الرئيسة اليت تتطلب بدكرىا تعاكانن دكليان من

من  ك٩نرم تنظيم العبلقة بٌن القانوف الدكرل كالقانوف الداخلي استنادان إذل اٞنعايًن الدكلية اليت ٓنددىا منظمة األمم اٞنتحدة، كِناصة
 -22/8سويسرا يف ) خبلؿ مؤٕنراهتا الدكلية الدكرية اٝناصة ّننع اٛنر٬نة كالعدالة اٛننائية، اليت عيقد أكٟنا يف جنيف/

(، كاليت أكلت اجملىن عليهم عناية فائقة، 12/3/2021-7( ككاف آخرىا )اٞنؤٕنر العشركف( يف كيوتو/ الياابف يف )3/9/1955
كالسيما فيما ٫نص ضماف حقوقهم يف رد االعتبار كالتعويض عن االعتداءات اإلجرامية اليت يتعرضوف ٟنا، يف حٌن جاءت فئة 

، إذ أصدرت يف (2020، مؤدترات األمم ادلتحدة )لفئة الثانية اليت أكلتها منظمة األمم اٞنتحدة عنايتها الكبًنةالسجناء بوصفهاا
قراران خاصان هبم ٓنت عنواف: )اٞنبادئ األساسية ٞنعاملة السجناء(، كالذم ّنوجبو ٩نب أف يتمتع السجناء كافة  1990عاـ 

ناء اٜنق يف التنقل، كمن ا يتوجب التعامل معهم على ىذا األساس، من خبلؿ  ابٜنقوؽ كاٜنرايت األساسية لئلنساف، ابستث
كفالتها كمن دكف أم ٕنييز. كمراعاة للجوانب السلبية اليت ٬نكن تربز ارتباطان اببتعاد السجناء عن اجملتمع فقد إٔنذت اٛنمعية 

قرار اجلمعية )تحدة النموذجية الدنيا ٞنعاملة السجناءقراران ِنصوص قواعد األمم اٞن 2015ديسمرب  17العامة لؤلمم اٞنتحدة يف 
)قواعد نيلسن مانديبل(، كفيها بينت القاعدة الثالثة أف اٜنبس كغًنه من تسمية التي تصمق عمييا (2015، العامة لألمم ادلتحدة

فرد حقو يف تقرير مصًنه ُنرمانو التدابًن اليت تفضي إذل عزؿ األشخاص عن العادل اٝنارجي ىي تدابًن مؤٞنة من حيث أهنا تسلب ال
نصت القاعدة الرابعة منها على أف عقوبة اٜنبس كغًنىا من تدابًن حرماف األشخاص من حريتهم ترمي بصفة ، كما من حريتو

أساسية إذل ٘ناية اجملتمع من اٛنر٬نة كاٜند من حاالت معاكدة اٛنر٬نة، كال ٬نكن ٓنقيق ىذين الغرضٌن اال إذا أيستخدمت مدة 
اٜنبس، كإذل أكرب قدر ٣نكن، من أجل ضماف اندماج السجناء بعد إطبلؽ سراحهم، ُنيث يعيشوف معتمدين على أنفسهم يف 

 ظل احرتاـ القانوف.
إف كضع منظمة األمم اٞنتحدة بوصفها اٞننظمة الدكلية اليت تضم يف عضويتها أكرب عدد من الدكؿ على صعيد العادل ٟنذا 

يا ٞنعاملة السجناء يعٌد أساسان الستعداد الدكؿ األعضاء فيها لتطبيقها يف نطاؽ القانوف الداخلي، كما أف النوع من اٞنعايًن الدن
ٓنديد ىذه اٞنعايًن بوصفها معايًن دنيا إ٧نا يعين أنو ٬نكن تطبيقها بصورة تدر٩نية على صعيد القانوف الدكرل، كىو ما يشًن أيضان 

وف الدكرل كالقانوف الداخلي، كيوفر اٞنقدمات اٞنبلءمة لكفالة عدـ اإلفبلت من العقاب ك٬نثل إذل تطور نوعي يف العبلقة بٌن القان
 شرطان مهمان لردع اإلجراـ ككفالةالشرعية كالنظاـ العاـ.

يتطلب األخذ ابلتوجهات العامة اٞنذكورة  1969كارتباطان ّنوضوع البحث، فبف ٓنديث قانوف العقوابت العراقي لسنة 
 ياسة اٛننائية، كما كيتطلب كذلك مراعاة عدد من التوجهات األخرل )اٝناصة(، كالسيما منها:سابقان للس

، ذلك أف قانوف العقوابت العراقي 2005أكالن: ضماف إجراء التحديث ّنا يتوافق مع أحكاـ دستور ٗنهورية العراؽ لسنة 
اـ القانوف الدكرل كمبادئو، فمن اٞنفركغ منو إف قانوف ال يتضمن ْنسيدان لعدد من أحكامو، كِناصة ما يتعلق لحك 2005لسنة 

العقوابت النافذ يف أم دكلة فيالعادل ٩نب أف يستند إذل الدستور النافذ فيها من جهة، كإذل اٞنبادئ العامة اٞنعرتؼ هبا يف القانوف 
 . من جهة يفنية ،الدكرل ككذلك قواعده، كالسيما تلك اليت تنبع من اٞنواثيق الدكلية اليت صادقت عليها
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يف عدد من مواده على عدـ جواز سن قانوف يتعارض مع  2005كهبذا اٝنصوص ينص دستور ٗنهورية العراؽ لسنة 
أكالن ج(، كاليت كفلها الدستور يف الباب الثاشل منو ٓنت عنواف )اٜنقوؽ  2اٜنقوؽ كاٜنرايت األساسية الواردة فيو )اٞنادة/ 

( منو( ينص على أف تقييد ٣نارسة أم من ىذه اٜنقوؽ 46نو، بل أف الدستور ذاتو ، كيف اٞنادة )( م45-14كاٜنرايت( فياٞنواد )
/ 13ص اٞنادة )تنكاٜنرايت الواردة فيو أك ٓنديدىا ال يكوف اال بقانوف أك بناءن عليو، على أاٌل ٬نس جوىر اٜنق أك اٜنرية. كما 

ور نفسو، كمن ا فبف أم ٓنديث لقانوف العقوابت العراقي لسنة يفنيان( منو على عدـ جواز سن قانوف يتعارض مع الدست
، كىذا ما ٩نعل اٜنقوؽ كاٜنرايت األساسية 2005يتوجب أف يقـو على الثوابت اليت حددىا دستور ٗنهورية العراؽ لسنة 1969

 أساسان دستوراين ابلنسبة ألم ٓنديث ٩نرم القياـ بو على صعيده. 
( منو على أف تسرم أحكامو على ٗنيع 6ينص يف اٞنادة ) 1969العقوابت العراقي لسنة  كمن اٞنبلحظ أيضان أف قانوف

اٛنرائم اليت ترتكب فيالعراؽ، كقد تضمن عددان غفًنان مناٛنرائم، كالسيما تلك اليت تنتهك اٜنقوؽ كاٜنرايت األساسية، اال أف 
كقانوف  2005( لسنة 13مثل قانوف مكافحة اإلرىاب رقم )كجود ٠نموعة من القوانٌن العقابية األخرل)اٝناصة(، ىو اٞنبلحظ 

، كغًن٨نا، ككذلك قوانٌن أخرل غًن جنائية )التكميلية(، مثل قانوف األحواؿ 2012( لسنة 28مكافحة اإلْنار ابلبشر رقم )
ينتهك من ا كغًن٨نا، ٣نا يتعارض مع ىذا النص ك  2019( لسنة 8، كقانوف اٞنركر رقم )1959( لسنة 188الشخصية رقم )

كحدة التجرصل كالعقاب يف النظاـ القانوشل العراقي، كرّنا يعوؽ كفالة اٜنقوؽ كاٜنرايت األساسية على الوجو األمثل، ٣نا يتطلب عند 
 أف تدرج فيو اٛنرائم كافة اليت يعاقب عليها يف القوانٌن العقابية اٝناصة كالتكميلية. 1969ٓنديث قانوف العقوابت العراقي لسنة 

، كالسيما فيما 1969يفنيان: من األ٨نية ّنكاف إعادة النظر يف الصياغة التشريعية ألحكاـ قانوف العقوابت العراقي لسنة 
تليها اٛنرائم الواقعة على اجملتمع، كأخًنان اٛنرائم الواقعة على من ا يتعلق بتبويبو، كذلك بتقدصل اٛنرائم الواقعة على اإلنساف، ك 

ره يف موقع آخر من البحث، كمعاٛنة القصور فيو، ابلعقاب على اٛنرائم الدكلية كاٛنرائم ذات الصفة الدكلية، الدكلة، كما سبق ذك
كالرتكيز خاصة على معاٛنة حاالت اإلفبلت من العقاب على عدد من اٛنرائم من قبيل االختفاء القسرم لؤلشخاص كالعنف ضد 

 اٛنرائم اليت ٕنس ١نبلن معينان، ك)غربلة( أحكامو، بشطب الكتاب الرابع منو، اٝناص النساء كاٛنرائم األلكرتكنية كغًنىا، كاٛنمع بٌن
ابٞنخالفات، كتقليص عدد آخر منها، مثل اٛنرائم الواقعة على أمن الدكلة اٝنارجي كالداخلي، كجرائم السرقة، كتطوير اٞنتبقي 

وذج القانوشل للجرائم فيو، كما يف جر٬نيت القتل كاالغتصاب كما شابو. منها، كمن األ٨نية ّنكاف إيبلء العناية للصياغة التشريعية لؤل٧ن
القصد اٛنرمي  يمع إيبلء العناية لتطوير القسم العاـ من القانوف ابلنسبة لتعريف اٛنر٬نة، كالركن اٞنعنوم، كِناصة فيما يتعلق بتعريف

د اٞنخالفات ٝنطورهتا البسيطة. كببل شك فبف عملية ٓنديث كاإل٨ناؿ، مع أ٨نية اعتماد معيار آخر يف تصنيف اٛنرائم، مع استبعا
يف التدابًن العقابية اددة فيو من خبلؿ األخذ ابٞنستحدث النظر تستدعي ابلضركرة إعادة  1969قانوف العقوابت العراقي لسنة 

 منها على صعيد السياسة اٛننائية اٞنعاصرة، كِناصة البدائل اٞنعاصرة للعقوبة اٛنزائية.
 

 الثاينادلبحث 
 حتديث قانون العقوابت العراقي

يستند إذل الوسائل اليت تعتمدىا السياسة اٛننائية يف ذلك، كىي تتمثل  1969إف ٓنديث قانوف العقوابت العراقي لسنة 
لسياسة ابلنسبة لقانوف العقوابت يف سياسيت التجرصل كالعقاب، كمن ا سنوزع ىذا اٞنبحث على مطلبٌن، نكرس اٞنطلب األكؿ 

 التجرصل، ك٦نصص اٞنطلب الثاشل لسياسة العقاب، كعلى الوجو ا يت:
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 ادلطخلب األول
 سياسة التجرَي

دائرة  إذل تعرؼ سياسة التجرصل لهنا ْنرصل اٞنشرع أفعاالنيف قانوف العقوابت دل ْنـر فيو من قبل فتنتقل من دائرة اإلابحة
أفعاؿ يعٌدىا قانوف العقوابت جرائم، كمن ا تنتقل من دائرة التجرصل إذل دائرة  التجرصل، كما تعين أيضان استبعاده التجرصل عن

من اٞنصاحل اإلجتماعية اليت تعترب  إضفاء اٜنماية اٛنزائية على مصلحة معينة تعدٌ ، أك ىي (10، ص 2006)عيسى، اإلابحة
حل العامة اٞنعربة عن مطالب اٛنماعة اثعتبارىا ان للتجرصل، تعرب عن مطالب اٛنماعة كمجتمع إنساشل، كتنطوم على اٞنصاار معي

 .(18، ص 1999)إبراىيم، شخصية قانونية
كيف نطاؽ ىذا اٞنطلب لن يكوف ابٞنستطاع تناكؿ ىذين اٛنانبٌن معان، كمن ا، كٓنديدان لنطاؽ البحث، سنقتصر يف ىذا 

 الدكلية، كعلى الوجو ا يت: الطبيعةاٛنرائم ذات ك ئم الدكلية، اٛنرا ك٨نا:نوعٌن ال غًن من اٛنرائم ْنرصل اور من البحث على دراسة 
أكالن: اٛنرائم الدكلية: تعرؼ اٛنرائم الدكلية لهنا كل فعل غًن مشركع يف نظر القانوف الدكرل صادر من شخص ذم إرادة 

، أك ىي (34، ص 1960حسين، )معتربة قانوانن كمتصل على ٥نو معٌن ابلعبلقة بٌن دكلتٌن أك أكثر كلو عقوبة توقع من أجلو
سلوؾ إرادم غًن مشركع، يصدر عن فرد ابسم الدكلة أك تشجيع أك رضاء منها، كيكوف منطواين على مساس ّنصلحة ١نمية 

، أك ىي كل سلوؾ إجرامي غًن مشركع صادر عن إرادة إجرامية يرتكبو الفرد ابسم الدكؿ أك برضاء (6، ص 1979)عبيد، دكليان 
-206، ص 2001الشاذيل، ) ى انتهاؾ ٞنصلحة دكلية يقرر القانوف الدكرل ٘نايتها عن طريق اٛنزاء اٛننائيمنها، كينطوم عل

اٛنرائم األشد خطورة اليت تثًن ". كمن ا تتميز ىذه اٛنرائم كما كصفهاالنظاـ األساس للمحكمة اٛننائية  الدكلية لهنا (207
)النظام األساس لخلمحكمة اجلنا ية الدولية، الديباجة، " رة موضع االىتماـ الدكرلأشد اٛنرائم خطو "أك ىي  "اجملتمع الدكرل لسره

،فهي ٕنثل العدكاف على اٞنصاحل اليت هتم اجملتمع الدكرل لسره كيرتتب عليها زعزعة األمن كاالستقرار يف اٛنماعة (1ادلادة 
 .(96، ص 2010)درويش، الدكلية

ة الدكلية على اٛنرائم الدكلية، ك٪نصرىا يف: جر٬نة اإلابدة اٛنماعية كاٛنرائم ضد كيعاقب النظاـ األساس للمحكمة اٛننائي
اإلنسانية كجرائم اٜنرب كجر٬نة العدكاف كىي ٠نمل اٛنرائم الدكلية اليت يقتصر اختصاص ىذه اكمة عليها )اٞنادة اٝنامسة(، كما 

يف الباب األكؿ من  1992قانوف العقوابت الفرنسي لسنة  كيعاقب عدد من التشريعات العقابية اٞنقارنة عليها، كمن ذلك:
يف الباب الرابع الثبلثٌن من القسم اٝناص )اٛنرائم  1996الكتاب الثاشل )اٛنناايت ضد اإلنسانية(، قانوف العقوابت الركسي لسنة 

 الثاشل( منو،كغًنىا. يف )اٛنزء2002ضد السبلـ كأمن البشرية(، قانوف اٛنرائم ضد القانوف الدكرل األٞناشل لسنة 
كارتباطان ّنحاكمة أركاف النظاـ البائد العقاب على )جر٬نة اإلابدة اٛنماعية  2003كما كشهدت ٗنهورية العراؽ بعد عاـ 

( لسنة 10كاٛنرائم ضد اإلنسانية كجرائم اٜنرب( يف التشريع اٛننائي الوطين اثصدار قانوف اكمة اٛننائية العراقية العليا رقم )
، الذم حدد اختصاصها يف اٞنادة األكذل/ يفنيان منو لف كالية اكمة تسرم على أم شخص طبيعي سواءن أكاف عراقيان أـ 2005

غًن عراقي مقيم يف العراؽ كمتهم ابرتكاب جر٬نة اإلابدة اٛنماعية كاٛنرائم ضد اإلنسانية كجرائم اٜنرب كانتهاكات القوانٌن العراقية 
(منو 11. كما تضمن القانوف ْنر٬نان ٟنذه اٛنرائم الدكلية، إذ عاقب يف اٞنادة )1/5/2003كلغاية  17/7/1967يف اٞندة بٌن 

(على جرائم اٜنرب. كلكن ارتباطان بطبيعة 13(على اٛنرائم ضد اإلنسانية كيف اٞنادة )12على جر٬نة اإلابدة اٛنماعية كيف اٞنادة )
، كمن ذلك 1/5/2003اٞنعنيٌن بو، كما أنو ال يسرم على اٛنرائم اٞنرتكبة بعد ىذا القانوف فبنو ال يسرم على غًن األشخاص 

 ما تعرض لو اٞنواطنوف العراقيوف من األيزيديٌن كغًنىم من إابدة ٗناعية كجرائم ضد اإلنسانية من طرؼ تنظيم داعش اإلرىايب. 
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سب أ٨نية كبًنة فيما يتعلق ابٞنقاضاة عن اٛنرائم الدكلية كلكن يف األحواؿ كافة فبف ْنربة اكمة اٛننائية العراقية العليا تكت
من طرؼ ااكم الوطنية، السيما كأف النظاـ األساس للمحكمة اٛننائية الدكلية يؤكد على أف اكمة اٞنذكورة تعٌد مكملة 

ة ١نل البحث يف التشريع الوطين، لئلختصاصات القضائية اٛننائية الوطنية )الديباجة(، كىذا ما يوجب العقاب على اٛنرائم الدكلي
ىذا إضافة إذل ما تنص عليو اٞنواثيق الدكلية من إلزاـ الدكؿ األطراؼ فيها بذلك، إذ تنص اٞنادة السادسة من إتفاقية منع جر٬نة 

ريعية البلزمة ،على سبيل اٞنثاؿ، على أف تتعهد الدكؿ األطراؼ اثٔناذ التدابًن التش1948اإلابدة اٛنماعية كالعقاب عليها لسنة 
لضماف إنفاذ ىذه اإلتفاقية بتجرصل اإلابدة اٛنماعية كالنص على عقوابت جنائية انجعة تنزؿ ّنرتكبيها. كاستنادان إذل ىذه األسباب 

ابالستناد إذل اٞنواثيق الدكلية ذات الصلة  1969كغًنىا يتوجب العقاب على اٛنرائم الدكلية يف قانوف العقوابت العراقي لسنة 
ربة العقاب عليها يف التشريعات العقابية اٞنقارنة مع االستفادة من ْنربة العقاب عليها يف قانوف اكمة اٛننائية العراقية العليا كْن

 .2005( لسنة 10رقم )
الدكلية، يفنيان: اٛنرائم ذات الطبيعة الدكلية: يطلق ىذا اٞنصطلح على ٠نموعة كبًنة من اٛنرائم اٝنطًنة اليت تنظمها اٞنواثيق 

كاليت تتصف بطبيعتها العاٞنية، كوهنا ٬نكن أف ٕنس مصاحل دكلة أخرل أك عدة دكؿ، أك تشكل هتديدان لدكؿ العادل كافة، كمن ذلك 
على سبيل اٞنثاؿ: اٛنر٬نة اٞننظمة كاإلرىاب كٕنويلو كاإلْنار ابٞنخدرات كتزييف العملة كالقرصنة كخطف الرىائن كاإلْنار 

 ر ابألسلحة كاٛنرائم األلكرتكنية كغًنىا.ابألشخاصواإلْنا
( لسنة 13كقد أكذل اٞنشرع العراقي مكافحة ىذه اٛنرائم عنايتو إذ يعاقب على اإلرىاب يف قانوف مكافحة اإلرىاب رقم )

، كعلى اإلْنار ابٞنخدرات على كفق 2012( لسنة 28، كعلى اإلْنار ابألشخاص ّنوجب قانوف اإلْنار ابلبشر رقم )2005
، إذل غًن ذلك. كمع ٓنفظنا على اٞننهب الذم إتبعو اٞنشرع العراقي يف 2017( لسنة 50انوف اٞنخدرات كاٞنؤثرات العقلية رقم )ق

العقاب على النوع من اٛنرائم اثصدار قوانٌن عقابية خاصة أك تكميلية، إذ كاف يستحسن العقاب عليها ّنوجب قانوف العقوابت 
لقانوف اٞنعين ابلتجرصل كالعقاب يف نطاؽ نظاـ القانوف يف ٗنهورية العراؽ، كما أنو ينص يف اٞنادة ، بوصفو ا1969العراقي لسنة 

( من القانوف ذاتو على تطبيق ما يسمى )اإلختصاص الشامل( ابلنسبة لعدد من ىذه اٛنرائم ك٫نص منها ابلذكر: ٔنريب أك 13)
لنساء كاألطفاؿ أك ابلرقيق أك ابٞنخدرات، كذلك ابلنسبة ٞنن ارتكب تعطيل كسائل اٞنخابرات كاٞنواصبلت الدكلية كاإلْنار اب

 ! 1969إحدل ىذه اٛنرائم ككجد يف العراؽ، إذ يطبق عليو قانوف العقوابت العراقي لسنة 
ؿ تعمل الدك ٬نكن أنالدكلية تعٌد من اٛنرائم اليت تتطلب تعاكف الدكؿ كافة يف مكافحتها، كمن ا  الطبيعةإف اٛنرائم ذات 

معان على العقاب عليها ّنوجب إتفاقيات دكلية، كتلتـز  الدكؿ األطراؼ فيها بتنفيذ االلتزامات النابعة منها. كما أف مكافحة ىذه 
اٛنرائم تتطلب يف الوقت عينو العقاب عليها ّنوجب التشريعات العقابية الوطنية، كىو ما أخذت بو الدكؿ األطراؼ يف اإلتفاقيات 

ف تطبيق أحكاـ ىذه التشريعات، كٓنقيقالغاية اٞننشودة منها، ال ٩نب أف يقتصر على معاقبة مواطنيها على اٞنذكورة، اال أ
 الطبيعةتتمتع قوانينها العقابية ابإلختصاص العاٞني، ّنعىن أهنا ٩نب أف تكوف انفذة ابلنسبة للجرائم ذات أف جرائمهم، بل يتطلب 

، عيسى وزلمود، 340، ص 1999-1998)عخلي، ن جنسية مرتكبيهاالدكلية بصرؼ النظر عن مكاف ارتكاهبا كع
إذ يعرؼ االختصاص العاٞني لنو صبلحية تقررت للقضاء الوطين يف مبلحقة ك١ناكمة مرتكب أنواع معينة من اٛنرائم ،(2019

دكلة كبٌن مرتكبها أك ضحاايىا اليت ٪نددىا التشريع اٛننائي دكف النظر ٞنكاف ارتكاهبا كدكف اشرتاط توفر ارتباط معٌن ٩نمع بٌن ال
كمن ا فبف االختصاص اٛننائي العاٞني يعين عاٞنية النص .(25، ص 2006)سرور، كأاي ما كانت جنسية مرتكبيها أك ضحاايىا

كجوب تطبيقو على كل جر٬نة يقبض على مرتكبها يف إقليم الدكلة، أاين كاف اإلقليم الذم أيرتكبت ك اٛنزائي أك صبلحيتو الشاملة 
كاف فيو كأاين كانت جنسية مرتكبها، ك٬نتاز ىذا اٞنبدأ لنو يقرر للنص اٛنزائي نطاقان متسعان يكاد ٬نتد إذل العادل لسره، إذ ال ٩نعل ٞن
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ارتكاب اٛنر٬نة أك جنسية مرتكبها اعتباران، كال يشرتط سول أف يقبض على اجملـر يف إقليم الدكلة اليت تريد أف تطبق تشريعها 
 .(156، ص 1984، )حسينعليو

مقارنة ابٛنرائم الدكلية ىي من إختصاص التشريعات العقابية الوطنية، اال اٛنرائم ذات الطبيعة الدكلية ك٣نا تقدـ يتبٌن أف 
أف مكافحتها تتطلب جهود الدكؿ كافة، كما أهنا من إختصاص ااكم اٛننائية الوطنية على كجو التحديد، كمن ا ال تكوف من 

تتسبباف على ٥نو ٣ناثل يف اٛنرائم ذات الطبيعة الدكلية اكم اٛننائية الدكلية، ىذا على الرغم من أف اٛنرائم الدكلية ك اختصاص ا
الدكلية. كما أف اٛنرائم  الطبيعةانتهاؾ النظاـ العاـ العاٞني، اال اٛنرائم الدكلية بصفة عامة تشكل خطورة أكرب مقارنة ابٛنرائم ذات 

ال تتميز بوجود الركن الدكرل فيها، الذم يعين أف اٛنر٬نة ترتكب ابٞنساس ّنصاحل اٛنرائم ذات الطبيعة الدكلية  الدكلية ىي ِنبلؼ
اٛنرائم ذات الطبيعة الدكلية دكلة أخرل، كما أف ارتكاهبا يكوف بناءن على ٔنطيط أك طلب من دكلة أك موافقتها، يف حٌن أف 

الدكلة يف بعض األحياف كتستهدؼ الربح يف الغالب، كمن ا فبف شبكات اٛنر٬نة تنتهك مصاحل األشخاص عادة ككذلك مصاحل 
أك  ، كغالبان ما تكوف عابرة للحدكد، ٣نا يكسبها طابعان دكليان، ّنا ٓنققو من أضرار للدكؿ اليت تقرتؼ فيهاترتكبهااٞننظمة ىي اليت 
 .ٕنس ّنصاٜنها

من حيث الطبيعة القانونية اال أف مكافحتها م ذات الطبيعة الدكلية اٛنرائكبصرؼ النظر عن اختبلؼ اٛنرائم الدكلية ك 
تتطلب يف اٞنقاـ األكؿ ْنر٬نان يف التشريعات العقابية الوطنية كالعقاب عليها على كفقو. كما تتطلب مكافحتها اعتماد االختصاص 

الدكلية يف دكلة ما كيهربوف إذل دكلة أخرل، ٣نا يؤدم إذل  الطبيعةالعاٞني فيها، فاٛنناة فيها ٬نكن أف يرتكبوا اٛنر٬نة الدكلية أك ذات 
إفبلهتم من العقاب. يف حٌن أف تطبيق اإلختصاص العاٞني يعين إمكانية تطبيق التشريعات العقابية النافذة يف مكاف إقامتهم كأف 

 يكوف للمحاكم اٛننائية الوطنية فيو الوالية القضائية للنظر يف جرائمهم كالعقاب عليها.
كمن ا فبف اٞنشرع اٛننائي يف ٗنهورية العراؽ مدعو للعقاب على اٛنرائم الدكلية )اإلابدة اٛنماعية كاٛنرائم ضد اإلنسانية 

األخذ ابالختصاص ضركرة ، مع  1969الدكلية، يف نطاؽ قانوف العقوابت لسنة  الطبيعةكجرائم اٜنرب(، ككذلك اٛنرائم ذات 
كوف من ضمن األسس اٞنعتمدة يمعاٛنة القصور التشريعي ِنصوصها يف ىذا القانوف يتوجب أف العاٞني على كجو التحديد. كلعل 
 يف ٓنديثو يف نطاؽ سياسة التجرصل.

 
 ادلطخلب الثاين
 سياسة العقاب

، كىذه السياسة تعين فرض العقوبة (56، ص 1999)إبراىيم، سياسة العقاب ىي الشطر الثاشل من السياسة اٛننائية
اٛنر٬نة اٞنرتكبة، كما ٬نكن أف تعين إلغاء العقوبة اددة أك تعديلها بتشديدىا أك ٔنفيفها أك استبداٟنا بتدابًن غًن  اٞنناسبة على

مة التدابًن ءمبلعقابية أك ما شابو، فسياسة العقاب ىي السياسة اليت تتبعها الدكلة على كجو العمـو فيما يتعلق ابلنظر يف مدل 
. كمن ا ندعو اٞنشرع العراقي إذل النظر يف جرائم دٌ شريعات العقابية ابلنسبة لؤلفعاؿ اٞندرجة فيها كاليت تعالعقابية اددة يف الت

، كمراجعة سياسة العقاب فيو ّنا يتوافق مع توجهات السياسة اٛننائية اٞنعاصرة مع الرتكيز 1969أحكاـ قانوف العقوابت لسنة 
 بوجو خاص على ما أييت:
النص إلغاء عقوبة اإلعداـ أك  الدكؿ إذل توجواٞناضي شهد القرف  لقد بة اإلعداـ أك اإلمتناع عن إٔناذىا:أكالن: إلغاء عقو 

يف هناية الثمانيات ألغت أكثر من ثبلثٌن دكلة يف العادل عقوبة عليها يف التشريع العقايب فيما يتعلق بعدد قليل من اٛنرائم ، ك 
لسنوات األخًنة عدد الدكؿ اليت عملت على يزداد يف ار من أربعٌن دكلة ىذه العقوبة، ك اإلعداـ، كمع بداية التسعينات ألغت أكث

كىذا ما يطرح على اٞنشرع العراقي أ٨نية األخذ هبذا التوجو . ، اذلامش(70، ص 1997)جعفر، أك تنوم القياـ بذلك إلغائها
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لى عدد غفًن من اٛنرائم، كعلى رأسها: اٛنرائم اٞناسة ينص على تطبيق ىذه العقوبة ع 1969أيضان، إذ أف قانوف العقوابت لسنة 
لمن الدكلة اٝنارجي، كاٛنرائم اٞناسة لمن الدكلة الداخلي كغًنىا، ما يستدعي من اٞنشرع العراقي دراسة جدكل النص على ىذه 

ح التقليل قدر اإلمكاف من فرض ىذه كنقرت كما العقوبة ابلنسبة للجرائم اٞنذكورة كغًنىا ٣نا يعاقب عليو قانوف العقوابت العراقي،  
 العقوبة يف القانوف أك استبداٟنا بعقوبة مقيدة للحرية طويلة األمد أك النص عليهما بصورة اختيارية.

النصف الثاشل إذل العقوبة اٞنقيدة للحرية بتدابًن إجتماعية يعود طرح استبداؿ بدائل العقوبة اٞنقيدة للحرية:  يفنيان: تطبيق
نطاؽ كاسع دل  ىذا النهب علىف تطبيق أذلك. اال  كرابيف أمن التشريعات العقابية كما كجسد عدد لتاسع عشر،  من القرف ا

يف ىذه اٞنسبلة جل عنايتها، كال سيما منظمة األمم اٞنتحدة . كقد أكلت القرف العشرين السنوات األخًنة منيف جسد اال يت
-26/8ٞننع اٛنر٬نة كمعاملة اجملرمٌن اٞننعقد يف ميبلنو )إيطاليا( يف اٞندة )سابع كيفئق مؤٕنرىا ال، كقد أشارت السنوات األخًنة 

فراج جبارم من دكف تقييد اٜنرية، كاإلبدائل العقوبة اٞنقيدة للحرية اٞنتمثلة يف الغرامة كالعمل اإل(إذل أ٨نية األخذ ب1985/ 6/9
الثامنلمنع اٛنر٬نة كمعاملة اجملرمٌن اٞننعقد يف ىافاان )كواب( يف اٞندة  مؤٕنرىاكما أكصى   .ادلؤدتر السابع(واث ق )الشرطي، كالتعويض

( ابألخذ ابلتدابًن غًن االحتجازية على نطاؽ كاسع، كما حث على دراسة األساليب اليت ٬نكن هبا 1990/ 27/8-7/9)
ادلؤدتر واث ق )ؿ للتوسط كالتعويضترمي إذل إفساح اجملا ق كضع الربامب اليتيتيسًن التصاحل بٌن اجملرمٌن كضحاايىم عن طر 

 .الثامن(
 اجملتمع،: العمل ٞننفعة التشريعات العقابيةيف كمن أبرز بدائل العقوبة اٞنقيدة للحرية اليت شاعت يف السنوات األخًنة 

 كاٜنجز على اٜنرية، كاالحتجاز اٞننزرل، كاٜنجز اٞنرحلي.
، كمن ا يف ىولندا 1983ية قريبة، إذ ظهرت يف فرنسا عاـ تعود اذل مرحلة ير٫ن ٞننفعة اجملتمعإف عقوبة العمل 

(، 2002(، كمولدكفا )2001ا )ني(، كأككرا1997(، ككازاخستاف كقرقيزاي )1996(، كاليوانف )1992بااب )٬ن(، كز 1989)
نتشرت يف كعلى الرغم من أف ىذه العقوبة قد ظهرت منذ مدة كجيزة، اال إهنا إ .(2004كركمانيا كطاجكستاف كركسيا )

التشريعات العقابية اٞنختلفة. كاألمر نفسو ينطبق على عقوبة تقييد اٜنرية، اليت تنص عليها التشريعات العقابية يف كل من  
 كازاخستاف كساحل العاج ككواب كبولندا كالربتغاؿ كركسيا كطاجكستاف كأككرانيا كفرنسا كتشيلي كغًنىا.

ة اٜنجز على اٜنرية، فهي تعين ٕنضية العقوبة اٞنقيدة للحرية بصورة جزئية )يف أايـ عقوبة اٜنجز اٞنرحلي ٣ناثلة لعقوب كتعدٌ 
ألسرة كالعمل. كتنص عليها التشريعات فيما يتعلق ابالعطل(، إذ تستهدؼ ىذه العقوبة اٜنفاظ على العبلقات الطبيعية للمداف هبا 

 اٞنتحدة األمريكية كفرنسا كإستونيا كجنوب أفريقيا كغًنىا. العقابية يف ألبانيا، كالربازيل كاٞنكسيك كالربتغاؿ كالوالايت
كيعد االحتجاز اٞننزرل تدبًنان عقابيان جديدان بدأ ابلظهور يف السنوات األخًنة يف عدد قليل من البلداف، كمنها بوليفيا 

 .(23، ص 2016)عيسى، ىاكإنكلرتا كإسبانيا ككولومبيا كاٞنغرب كالوالايت اٞنتحدة األمريكية كتركيا كالفيلبٌن كغًن 
ك٬نكن أف يستعٌن اٞنشرع العراقي هبذه التدابًن بوصفها بدائل للعقوبة اٞنقيدة للحرية، كالسيما فيما يتعلق ابٛنرائم ذات 
اٝنطورة البسيطة أك تلك اليت ترتكب ألكؿ مرة، كلكوهنا تدابًن عقابية حديثة، فبف ىذا سيكوف لو أثره يف ٓنديث قانوف العقوابت 

 .1969لعراقي لسنة ا
: توسيع أسس اإلعفاء من اٞنسؤكلية اٛننائية أك ٔنفيفها: إف التوجو الرئيس ألنسنة القانوف اٛننائي كالسياسة اٛننائية يفلثان 

ينحصر يف البحث عن مناىب بديلة كمناسبة للبت يف النزاعات اٛننائية، اليت ٕنكن من جهة من إستبداؿ العقوبة اٞنقيدة للحرية 
 ئل عنها، كيف ْننب اللجوء اذل القضاء من جهة يفنية.ببدا

عرتاؼ كاسع يف ٢نتلف دكؿ اكقد بدأ )التصاحل مع اجملىن عليو( بوصفو أساسان لئلعفاء من اٞنسؤكلية اٛننائية ٪نصل على 
ٌن، أكٟنما )العدالة التصاٜنية(، السياسة اٛننائية التقليدية، كذلك من خبلؿ مذىباليت اقرتحتها بدائل المن ، كالسيما كأنو يعٌد العادل
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ف الوظيفة األساس للعملية اٛننائية ال تنحصر يف معاقبة اٞنذنبٌن فقط، بل أكيفنيهما )الوساطة(. كينحصر جوىر اٞنذىب األكؿ يف 
اهبا أيضان. أما ككذلك يف إعادة حقوؽ اجملىن عليو اليت إنتهكتها اٛنر٬نة، ككذلك يف إعادة العبلقات االجتماعية اٞننتهكة اذل نص

 جراءات اٛننائية، كمنحها صفة مدنية.)التسوية( فتنحصر يف تعزيز مكانة اجملىن عليو يف اإل
من الدكؿ مثل أسرتاليا كبلجيكا كإنكلرتا  الكثًنكشهدت السنوات األخًنة إنتشاران لئلجراءات التصاٜنية يف تطبيقات 

 ا كأٞنانيا كغًنىا.كالوالايت اٞنتحدة األمريكية كفرنسا كىولندا ككند
صورة  ئية بزاائيان أك يعفى من اٞنسؤكلية اٛنز تطور مفهـو )الدفاع الشرعي(، إذ ال يساءؿ جيبلحظ كعلى الصعيد نفسو 

رتكاب اٞندافع فعلو ٜندكد الدفاع الشرعي اْناكزان  ال يعدٌ كما يف حالة )ْناكز حدكد الدفاع الشرعي(،  ةعن ارتكاب اٛنر٬نة كامل
النمسا كل من التشريعات العقابية يف   تنص على ىذال أك اٟنياج النفسي العنيف أك اٝنوؼ أك الفزع أك ما شابو، كما نتيجة التدخ

 كبلغاراي كالنركيب كاليوانف كأٞنانيا كالدا٧نارؾ كٗنهورايت يوغسبلفيا السابقة ككواب ككازاخستاف كغًنىا. 
ية مفهـو )سبلمة العقل ادكدة( اٞنعركؼ منذ النصف األكؿ من يف السنوت األخًنة يف التشريعات العقابكما كانتشر 

ٓناد السوفييت دكؿ اإلالقوانٌن العقابية ليف ىو اٜناؿ ائية، كما ز لتخفيف اٞنسؤكلية اٛن ان أساسبوصفو القرف التاسع عشر، كذلك 
 السابق كدكؿ أكراب الشرقية كالربتغاؿ كأثيوبيا.
ال يتطرؽ إذل )التصاحل( أك )التسوية(، ىذا على الرغم من أف قانوف  1969لسنة  كيبلحظ أف قانوف العقوابت العراقي

( ك)التنازؿ عن الدعول اٛنزائية( 198-194يعٌد )الصلح( يف اٞنواد ) 1971( لسنة 23أصوؿ ااكمات اٛنزائية العراقي رقم )
قي أف يعمل من جانبو على النص على الصلح ككذلك من بدائل الدعول اٛنزائية، كمن ا ندعو اٞنشرع العرامنو ( 9يف اٞنادة )

 ، بوصفهما من بدائل العقوبة اٛنزائية.1969التسوية يف قانوف العقوابت لسنة 
ر التدابًن اٞنتخذة أزاء األحداث: لقركف عديدة عاسل األحداث )بل كالصغار أيضان( من قساكة العقوابت يعان: تطو راب

تاسع عشر، كيف دكلة متحضرة مثل إنكلرتا كاف ٬نكن أف يتعرض الصغًن لعقوبة اإلعداـ يف اٞنتخذة ضدىم، ففي بداية القرف ال
نو يف النصف الثاشل من القرف التاسع عشر تغًن ىذا اٞنوقف يف القانوف األكريب كاألمريكي، إذ بدأ أحالة سرقة قطعة خبز. اال 

ستبداؿ العقوبة اة لؤلحداث، يتميز بتخفيف صرامة العقوبة أك عرتاؼ كبشكل كاسع ل٨نية كجود نظاـ خاص من العقوبة ابلنسباال
 بتدابًن ذات طبيعة إصبلحية كتربوية.

من  كثًنكقد تطور ىذا اٞنوقف اإلنساشل أزاء األحداث يف النصف الثاشل من القرف العشرين، كذلك إرتباطان بصدكر  
ابت نظاـ التدابًن اٝناص ٪نظى بدعم اٞنشرع يف كثًن من تفاقيات الدكلية اٞنتعلقة ُنماية حقوؽ الطفل. كيف ضوء ذلك، اإل

ٞنانيا أالتشريعات العقابية يف بلداف العادل كافة تقريبان. كيف أغلب دكؿ العادل يوجد حاليان قانوف خاص ابألحداث، كما يف 
ئم (، يف حٌن يوجد ابب خاص َنرا2002(، كسويسرا )2000، كإسبانيا )(334، ص 2006)شالينسكي، (1974)

األحداث كعقوابهتا يف تشريعات الدكؿ األخرل )رابطة الدكؿ اٞنستقلة، كٗنهورايت يوغسبلفيا السابقة كبلغاراي كاجملر كفيتناـ 
 كىولندا كركمانيا كأثيوبيا كغًنىا(.

ىوقانوف إصداره قانوانن خاصان ابألحداث كّنسؤكليتهم يف حالة اقرتافهم جرائم، العراؽ  ٣نا ٪نسب للمشرع يف ٗنهوريةك 
-66يتضمن أيضان يف اٞنواد ) 1969اال أف اٞنبلحظ أف قانوف العقوابت العراقي لسنة  ،1983لسنة  (76)رعاية األحداث رقم 

( أحكامان ٣ناثلة ٓنت عنواف )مسؤكلية األحداث(، ٣نا خلق نوعان من التكرار يف تنظيم ىذه اٞنسؤكلية، بل أف قانوف رعاية 79
تطبق أحكاـ قانوف العقوابت كقانوف أصوؿ ااكمات اٛنزائية فيما دل يرد بو نص يف ىذا لى أف "ينص ع1983األحداث لسنة 

(، كما أف ىناؾ تعارضان يف ٓنديد سن اٞنسؤكلية 108" )اٞنادة حداثالقانوف ّنا يتبلءـ كطبيعة أسس كأىداؼ قانوف رعاية األ
"ال تقاـ الدعول اٛنزائية على من دل يكن كقت ارتكاب اٛنر٬نة قد أا ( ينص على أف: 64اٛنزائية، فقانوف العقوابت يف اٞنادة )
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( منو ٪ندد سن التاسعة بدالن 47نصان ٣ناثبلن يف اٞنادة ) 1983السابعة من عمره"، يف حٌن يتضمن قانوف رعاية األحداث لسنة 
زائية على من دل يكن كقت ارتكاب اٛنر٬نة قد ال تقاـ الدعول اٛنمن سن السابعة، إذ تنص الفقرة أكالن من ىذه اٞنادة على أف: "

 ره".أا التاسعة من عم
( منها لتكرارىا يف نطاؽ 79-66بشطب اٞنواد ) 1969كمن ا نقرتح على اٞنشرع العراقي تعديل قانوف العقوابت لسنة 

قاـ الدعول اٛنزائية على ال ت( منو على أف يكوف: "64، كما ندعو إذل تعديل نص اٞنادة )1983قانوف رعاية األحداث لسنة 
( من قانوف رعاية األحداث 47"، كذلك إللغاء تعارضها مع نص اٞنادة )من دل يكن كقت ارتكاب اٛنر٬نة قد أا التاسعة من عمره

 .1983لسنة 
من  عدد كبًنخًنة من القرف العشرين ا إستبعاد ان: اٜند من العقاب )شطب أنواع من اٛنرائم(: يف السنوات األخامس

االنتهاكات القانونية من دائرة التجرصل، ك٩نرم االكتفاء ابٞنساءلة االدارية عنها، أم بوصفها ٢نالفات إدارية. ففي السويد مثبلن 
يف السبعينات ْنرصل الظهور يف األماكن العاـ يف حالة سكر، كما ألغيت ٗنلة من اٛنرائم ذات الطبيعة األخبلقية، أك اليت  ألغي

، ص 1992)آاننيان، عقيدة أك إىانة لشعارات الدكلة أك إنتهاكان لقانوف الزكاج، بل ككذلك السرقات البسيطةٕنثل إنتهاكان لل
22-23) 

 ما يتعلقكقد طرأت مثل ىذه التعديبلت يف كثًن من التشريعات العقابية يف ٢نتلف دكؿ العادل، كمن اٛنرائم اليت شطبت 
 .كغًنىا ات البسيطة كالتسوؿ كاٝنيانة الزكجية كاٛنرائم الدينية كاٞننشورات اإلابحيةابلعبلقات اٛننسية اٞنثلية كاإلجهاض كالسرق

كيف ىذا اإلطار ندعو اٞنشرع العراقي إذل أف يعمل بدكره على شطب اٛنرائم اٞنماثلة من قانوف العقوابت، كمن ذلك مثبلن 
(، كاٛنرائم كافة يف 392-390تسوؿ )اٞنواد ( كال289( كلعب القمار )اٞنادة 388-386ما ٫نص جرائم السكر )اٞنواد 

(، فهذه اٛنرائم ىي من قبيل اٞنخالفات اليت تتصف من جهة بدرجة خطورهتا البسيطة، 503-487الكتاب الرابع )اٞنواد 
 إدارية(.كبتحديد عقوابت تتمثل يف الغرامة أك عقوبة مقيدة للحرية قصًنة األمد، ٣نا ٩نعلها من اختصاص مراكز الشرطة )٢نالفات 

 اخلادتة
 توصلنا يف ىذا البحث إذل االستنتاجات كالتوصيات ا تية:

 أواًل: االستنتاجات:
تعرؼ السياسة اٛننائية لهنا اسرتاتيجية الدكلة كتكتيكاهتا ٞنكافحة اإلجراـ، اليت تستهدؼ تقليص معدالت اإلجراـ على  (1

 ًن القانونية اٛننائية كاإلجرائية كاإلصبلحية كالوقائية.أساس استبعاد أسبابو كالظركؼ اٞنهيئة لو ابستخداـ التداب
ٓنتل السياسة اٛننائية يف نطاؽ قانوف العقوابت مركز الصدارة فيها فهي تشكل األساس القانوشل ٞنكافحة اإلجراـ،أما مضموهنا  (2

ليت ْند تثبيتان ٟنا يف دستورىا فينحصر يف ٓنديد اٞنبادئ األساسية اليت تعكس التوجهات العامة للسياسة اٛننائية للدكلة، ا
 كقوانينها العقابية.

قانوف العقوابت يف أنسنة السياسة اٛننائية ككفالة األمن الشخصي نطاؽ تتمثل التوجهات اٞنعاصرة العامة للسياسة اٛننائية يف  (3
اٞنعايًن الدكلية. كما كيتطلب ك٘ناية األمن الوطين من االعتداءات اإلجرامية كمراعاة التوافق بٌن التشريع العقايب الوطين ك 

األخذ هبذه التوجهات معب٨نيةضماف إجراء التحديث ّنا يتوافق مع أحكاـ  1969ٓنديث قانوف العقوابت العراقي لسنة 
 ، كضركرة إعادة النظر يف الصياغة التشريعية ألحكامهويف تبويبو.2005دستور ٗنهورية العراؽ لسنة 

اٛنرائم الدكلية )جر٬نة اإلابدة  ْنرصلعلى صعيد )التجرصل( من خبلؿ  1969قي لسنة ٬نكن ٓنديث قانوف العقوابت العرا (4
اٛنماعية كاٛنرائم ضد اإلنسانية كجرائم اٜنرب كجر٬نة العدكاف(كاٛنرائم ذات الطبيعة الدكلية، كىي ٢نتلف اٛنرائم اٛنسيمة اليت 
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لدكؿ كافة، مع األخذ ِنصوصهاّنبدأ االختصاص العاٞني، تتصف بطبيعتها العابرة للحدكد، كاليت تتطلب مكافحتها تعاكفى ا
 كّنقتضاه تكوف ىذه اٛنرائم من اختصاص ااكم الوطنية بصرؼ النظر عن جنسية مرتكبيها كمكاف ارتكاهبا.

عتماد عدد من التدابًن اليت تقـو على ابعلى صعيد )العقاب( ٬1969نكن أف يتحقق ٓنديث قانوف العقوابت العراقي لسنة  (5
توسيع أسس اإلعفاء من اٞنسؤكلية اٛننائية ك  بدائل العقوبة اٞنقيدة للحرية كتطبيق إلغاء عقوبة اإلعداـ أك اإلمتناع عن إٔناذىا

 .اٜند من العقاب )شطب أنواع من اٛنرائم(ك  ر التدابًن اٞنتخذة أزاء األحداثيتطو ك  أك ٔنفيفها
 وصيات ا تية::نوصي اٞنشرع العراقي ابألخذ ابلتاثنياً: التوصيات

ّنا يتماشى مع توجهات السياسة اٛننائية اٞنعاصرة يف التجرصل  1969العمل على ٓنديث قانوف العقوابت العرقي لعاـ  (1
 ، مع إيبلء العناية لصياغتو التشريعية كتبويبو. 2005متوافقان مع أحكاـ دستور ٗنهورية العراؽ لسنة ذلك ف يكوف أكالعقاب، ك 

فيما ٫نص التجرصل ابلعقاب على اٛنرائم الدكلية كاٛنرائم ذات الطبيعة الدكلية  1969العراقي لسنة  قانوف العقوابتٓنديث (2
 كاعتماد مبدأ االختصاص العاٞني ِنصوصها.

فيما يتعلق ابلعقاب كذلكبمراعاة توجهات السياسة اٛننائية اٞنعاصرة هبذا  1969قانوف العقوابت العراقي لسنة ٓنديث  (3
ر يتطو ك  توسيع أسس اإلعفاء من اٞنسؤكلية اٛننائية أك ٔنفيفهان خبلإللغاء العقوابت اٛننائية القاسية ك اٝنصوص، كِناصة م

 .(اٞنخالفاتاٜند من العقاب )شطب ك  التدابًن اٞنتخذة أزاء األحداث
لعراقي، كذلك االلتزاـ ابلتوجهات التقليدية للسياسة اٛننائية من خبلؿ اٞنراجعة اٛندية كالدكرية لقانوف العقوابت ا (4

 ابالستناد إذل نتائب الدراسات القانونية اٞنكرسة ٞنعاٛنة أكجو القصور فيو.
 قا مة ادلصادر

 أواًل: الكتب: 
 ابلخلغة العربية: ( أ)

 .1999أكـر نشبت، السياسة اٛننائية، دراسة مقارنة، شركة آب للطباعة الفنية ادكدة، بغداد، ،  إبراىيم (1
ابت يف  القانوف كالشرع اإلسبلمي، اٞنؤسسة اٛنامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، بًنكت، جعفر، علي دمحم، فلسفة العقو  (2

1997. 
 .١1960نمود ٤نيب، دركس يف القانوف الدكرل، دار النهضة العربية، القاىرة، ،حسين (3
 .١1984نمود ٤نيب، شرح قانوف العقوابت اللبناشل، القسم العاـ، دار النهضة العربية، القاىرة، ،حسين (4
 .2010كراي ٙنو، مسؤكلية الدكلة اٛننائية، إجراءاهتا كالقضاء اٞنختص، دار اٞنعرفة، بًنكت، ،دركيش (5
 .2006طارؽ، اإلختصاص اٛننائي العاٞني، دار النهضة العربية، القاىرة، ،سركر (6
 .2001فتوح عبدهللا، القانوف الدكرل اٛننائي، دار اٞنطبوعات اٛنامعية، االسكندرية، ،الشاذرل (7
 .1979حسنٌن إبراىيم صاحل، اٛنر٬نة الدكلية، دار النهضة العربية، القاىرة، ،عبيد (8
 .1999-1998ماجد إبراىيم، قانوف العبلقات الدكلية، دار النهضة العربية، القاىرة،  ،علي (9

 ابلخلغة الروسية: ( ب)
 .1990ابكو،  إٚناعليلوؼ إ.أ. اإلجراـ كالسياسة اٛننائية/ اٞنشاكل اٞنلحة لتنظيم مكافحة اإلجراـ، (1
 .2001، القسم العاـ، موسكو، 1إغناتوؼ أ.ف. ككراسيكوؼ يو.أ. كورس القانوف اٛننائي الركسي ّنجلدين، ـ  (2
 .1992آاننياف ؿ.ؿ. بعض مشاكل السياسة اٛننائية يف بلداف أكراب الشمالية، موسكو،  (3
 . 1990بوركدين س.ؼ. مكافحة اإلجراـ، موسكو،  (4
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 .2004ة اٛننائية، موسكو، بوسخولوؼ س.س. أصوؿ السياس (5
اٛنوانب التحقيقية ٞنواجهة ٕنويل اإلرىاب الدكرل. يف مؤلف: اإلجراـ االقتصادم، ٓنت إشراؼ: ؼ.ؼ.  .درابكٌن ؿ.اب (6

 .2002ليونيف، ؼ.إ.ابريسوؼ، موسكو، 
 .2006شالينسكي أ.إ. القانوف اٛننائي األٞناشل اٞنعاصر، دار الطريق، موسكو،  (7
 .1986ف السياسة اٛننائية/ السياسة اٛننائية يف مكافحة اإلجراـ، سفردلوفسك، شالينسكي أ.إ. مضمو  (8
 . 1970غًنتنسنزكف أ.أ. القانوف اٛننائي كعلم االجتماع اٛننائي، موسكو،  (9

 .1997فرتكفن.إ. كليبانوفيو.إ. القانوف اٛننائي، القسم العاـ، موسكو،  (10
اٛننائية كالتوجهات األساسية لدراستها: اٞنشاكل األساسية كالربين إ.ـ. ككورليانيديسكي ؼ.إ. موضوع السياسة  (11

 .1975ٞنكافحة اإلجراـ، موسكو، 
 .1982كودرايفتسوؼ ؼ.ف. أسس التحرصل القانوشل اٛننائي: التجرصل كرفع التجرصل، موسكو،  (12
 .1980كوفاليٌن ـ.إ. كبوركنٌن يو.أ. علم اإلجراـ كالسياسة اٛننائية، سفردلوفسك،  (13

 وث العخلمية:اثنياً: البح
 ابلخلغة العربية: ( أ)

 .(1العدد، ) ،2006 (،Bحسٌن عبدعلي، اٞنبادئ الدستورية للسياسة اٛننائية، ٠نلة جامعة السليمانية )،عيسى (1
حسٌن عبدعلي، الثغرات يف قانوف العقوابت، أسباهبا ككسائل معاٛنتها، ٠نلة كلية القانوف للعلـو القانونية، جامعة  ،عيسى (2

 (.1، العدد )1ء ، اٛنز 2011كركوؾ، 
حسٌن عبدعلي، األخطاء القضائية، ٠نلة دراسات قانونية كسياسية، مركز الدراسات القانونية كالسياسية، كلية القانوف، ،عيسى (3

 .(2العدد )،2013جامعة السليمانية، 
العدد ،2016رية، حسٌن عبدعلي، إصبلح قانوف العقوابت كمستلزمات إقامة اٜنكم الرشيد، ٠نلة جامعة التنمية البش،عيسى (4

(4). 
شًنكاف علي، االختصاص اٛننائي العاٞني، دراسات قانونية كسياسية، مركز الدراسات ،١نمودك حسٌن عبدعلي، ،عيسى (5

 (.2، العدد )2019القانونية كالسياسية، جامعة السليمانية، 
٠نلة ميساف للدراسات القانونية  حسٌن عبدعلي، مواجهة جر٬نة اإلْنار ابلبشر اٞنرتكبة من ٗناعة إجرامية منظمة،،عيسى (6

 .(4العدد )،2021، 1اٞنقارنة، اجمللد 
 ابلخلغة الروسية: ( ب)

 (.3، العدد )2012آبيخٌن أ.يو. اإلْناىات األساسية للسياسة اٛننائية لركسيا، ٠نلة االقتصاد كالقانوف،  (1
خبار مؤسسات التعليم العارل، العلـو ماكاييفا ف.ؼ. أكلوايت السياسة اٛننائية لئلٓناد الركسي يف اٞنرحلة العاصرة، أ (2

 (.23، العدد )2012االجتماعية، السياسة كالقانوف، 
 اثلثاً: الواث ق الدولية:

 .1948إتفاقية منع جر٬نة اإلابدة اٛنماعية كالعقاب عليها لسنة  (1
ـ ٞننظمة األمم اٞنتحدة، بدائل عقوبة ٞننظمة األمم اٞنتحدة ٞننع اٛنر٬نة كمعاملة اجملرمي،تقرير األمٌن العاؤٕنر السابع كيفئق اٞن (2

 ، متاح على الرابط األلكرتكشل:1985السجن كإعادة إندماج اٞنساجٌن، 
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https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/7th_Congres

s_1985/015_ACONF.121.13.ADD1_Alternatives_to_imprisonment_and_measu

res_for_the_social_resettlement_of_prisoners_Report_of_the_SG_R.pdf 

الثامنلمنظمة األمم اٞنتحدة ٞننع اٛنر٬نة كمعاملة اجملرمٌن،تقرير األمٌن العاـ ٞننظمة األمم اٞنتحدة، بدائل عقوبة ؤٕنر كيفئق اٞن (3
 ، متاح على الرابط األلكرتكشل:1990السجن كإعادة إندماج اٞنساجٌن، 

https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/8th_Congres

s_1990/016_ACONF.144.13_Report_Crim_Justice_Policies_in_Relation_to_Pr

oblems_of_Imprisonment_Other_Penal_Sanctions_Alter_Measures_R.pdf 

لسنة  لنظاـ األساس للمحكمة اٛننائية الدكليةا .2015ديسمرب  17( يف 70/175قرار اٛنمعية العامة لؤلمم اٞنتحدة رقم ) (4
2000. 

عامان من اإل٤نازات، مركز اٞنؤٕنرات الدكرل يف   65، 2020 -1955مؤٕنرات األمم اٞنتحدة ٞننع اٛنر٬نة كالعدالة اٛننائية،  (5
 .2020كيوتو، الياابف، 
 رابعاً: القوانٌن:
 القوانٌن العراقية:  ( أ)

 .2005دستور ٗنهورية العراؽ لسنة  (1
 .1959( لسنة 188قانوف األحواؿ الشخصية رقم ) (2
 . 1969قانوف العقوابت العراقي لسنة  (3
 .1971( لسنة 23قانوف أصوؿ ااكمات اٛنزائية العراقي رقم ) (4
 .1983لسنة  (76)قانوف رعاية األحداث رقم  (5
 .2005( لسنة 10قانوف اكمة اٛننائية العراقية العليا رقم ) (6
 .2005( لسنة 13اب رقم )قانوف مكافحة اإلرى (7
 .2011( لسنة 30قانوف ىيئة النزاىة العراقي رقم ) (8
 .2012( لسنة 28قانوف مكافحة اإلْنار ابلبشر رقم ) (9

 .2017( لسنة 50قانوف اٞنخدرات كاٞنؤثرات العقلية رقم ) (10
 .2019( لسنة 8قانوف اٞنركر رقم ) (11
 . 2006سنة ( ل5قانوف مكافحة االرىاب إلقليم كيردستاف العراؽ رقم ) (12
 2011( لسنة 3قانوف اٟنيئة العامة للنزاىة إلقليم كيردستاف رقم ) (13

 ( القوانٌن ادلقارنة:)ب
 .1992قانوف العقوابت الفرنسي لسنة  (1
 .1996قانوف العقوابت الركسي لسنة  (2
 .2002قانوف اٛنرائم ضد القانوف الدكرل األٞناشل لسنة  (3
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 خلص  ادل

مفاىيم اٛنسد كاليت تصوغ دراسة تناكؿ البحث اٜنارل اٞنوسـو ) االبعاد الداللية للجسد كٕنثبلهتا يف فن االعبلف اٞنعاصر (         
شل فيمتد االكتناؼ اذل حدكد يتجاكز فيو البعد النظرم كيتطرؼ من خبللو اذل بعد ركحي حقيقة االنساف بشكل مادم ككجدا

يتبسس عربه االنساف كجسد تشكيلي . فيحاكؿ االعبلف التطرؽ اذل مفاىيم اٛنسد كسلطة ككعبلقة اجتماعية انسانية بينما تلعب 
د . كبذا فاف مصمم االعبلف  يتجاكز النظرايت الفينومينولوجية لنراه ثيمة اٛنسد اٞنرسـو دكران مهمان يف ٓنديد عبلقتنا ابلواقع كالوجو 

اليـو بشكل معاصر يتقاطع مع كل اشكاؿ الفلسفة كأيخذ ٠نرل جديد يستلهم فيو الشكل مع االحساس كالواقعية ٓنت عبارات 
 اٛنديد اليـو . فاضت ٟنا التشكيبلت كيكوف االنساف لغز ذك رمزية فردية يغلب عليو معىن اٜنرية ّنفهومها

تضمن البحث اربع فصوؿ مشل الفصل االكؿ مشكلة البحث اليت افرزت التساؤالت االتية : كيف ٕنثل اٛنسد ؟ ككيف      
انعكست تلك التمثبلت على فن االعبلف اٞنعاصر ؟ ا ييت ا٨نية البحث كاٜناجة اليو. اما ىدؼ البحث فقد ٕنثل بػػػػ) التعرؼ 

ية للجسد كٕنثبلهتا يف فن االعبلف اٞنعاصر(.اما حدكد البحث اٞنكانية ) امريكا كالصٌن( اما الزمانية: مشلت على االبعاد الدالل
(,  اما الفصل الثاشل ) االطار النظرم(  فقد ضم مبحثٌن, كاف االكؿ: موضوعة اٛنسد 2017-2013االعبلانت ضمن الفرتة )

ر. كختم الفصل ّنؤشرات االطار النظرم. اما الفصل الثالث: فتضمن اجراءات مفاىيميان. كاٞنبحث الثاشل : فن االعبلف اٞنعاص
البحث اٞنتضمنة اطار ٠نتمع البحث, عينة البحث كاليت ا اختيارىا ابلطريقة القصدية, اداة البحث, منهجية البحث كقد استخدـ 

٧نوذجان من االعبلانت اٞنعاصرة , اما الفصل الرابع ( ا4اليت بلغت ) ةاٞننهب الوصفي لسلوب ٓنليل اتول, كمن ا ٓنليل العين
قوة مؤثرة كفاعلة عندما  ت كىوحقبلن مهمان لئلعبلانككاف من ا٨نها : اف اٛنسد كظاىرة مادية ابت  نتا ج البحثالذم تكوف من 

. ا االستنتاجات , التوصيات ,  يكوف منتجان ماداين. السيما اف اٛنسد قد ا ادخالو مع االجهزة االنتاجية كالتبادالت االقتصادية
 كاٞنقرتحات .كانتهى البحث ابٞنصادر كاٞنبلحق.
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Abstract                                                                               

This study is entitled ―The semantic dimensions of the body and its 

representations in contemporary advertising art ‖, and it discusses the body 

concepts that shape the physical and emotional human-being reality. The study 

exceeds the boundaries of the theoretical dimension to reach a spiritual 

dimension where a human being is established as a plastic art. Advertisement is 

trying to approach the body concepts as an authority and a human social 

relationship, whereas the theme of the painted body plays an important role in 

defining our relationship with reality and existence. Therefore, an advertisement 

designer exceeds phenomenology theories, and we can see him nowadays 

intercept in a modern way with all philosophical forms and taking a new course 

where they are inspired to mix a form with sensation and reality. A human being 

becomes a mystery with an individual symbol representing the meaning of 

freedom in an up-to-date new concept. 

The study includes four chapters. The first chapter identifies the problem of the 

study represented by the following questions: 1) How is the body represented? 

2) How are these representations reflected in contemporary advertisement art? 

The importance of the study is also identified in this chapter. The study aims to 

know the representations of the theme of the body between post-modernism art 

and contemporary advertisement art. The study is limited to the United States of 

America and China and includes advertisements from 2013-2017. The second 

chapter, the theoretical framework, includes two topics; the first topic is 

concerned with the theme of the body conceptually; the second topic; and the 

two topic reviews modern advertisement art. This chapter concludes with the 

indicators of the theoretical framework. The third chapter includes the study 

procedures represented by the population of the research, the research sample, 

which is chosen selectively, the research tool, and the research methodology, 

which used the descriptive methodology and content analysis. Four samples of 

modern advertisements were then analyzed. The fourth chapter provides the 

results of the research. The main result is that the body as a phenomenon is an 

important area for advertisement, and it is considered an effective and powerful 

force when it is a material product, especially when the body is introduced with 

productive equipment and economic trades. The study concluded with 

conclusions, recommendations, suggestions, appendixes and references. 

Keywords: representations, body, post-modernism, advertisement, dimensions. 



 

120 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 :قدمة ادل
ف بكل مكوانتو االجتماعية كاالقتصادية كالفنية كالصناعية ليس اال مرآة عاكسة ينم عن ثقافات الشعوب, اف االعبل       

فاإلعبلف يعتمد على تقنيات حديثة يف كل ما يضمو االعبلف من تصميم ابتداءا من الفكرة كانتهاءا ابٞنتلقي اذ ٩نب اف يراعى 
دؼ الرتكيب عن السلعة عرب كسيط بصرم ىو االعبلف ألنو ٪نوم على دالالت ثقافة اٞنتلقي كاذكاقو كرغباتو يف االستهبلؾ هب

متعددة التداخل ابرزىا يكيد قيمة االستهبلؾ كالتحفيز عليها الجتذاب كعي اٞنستهلك اٞنباشر لشراء السلعة من جهة كجذب ال 
, 2020عبد العاطي ,ماؿ كاالهبار كالتميز.)كعيو االخبلقي كالقيمي كجعلو كثًن التفكًن يف السلعة من خبلؿ الرتكيز على اٛن

 .(519ص
اف استخداـ اٛنسد االنساشل يف عرض السلع اليت ٔناطب رغبات االنساف اصبحت مادة تصوير كموضوع اعبلف من خبلؿ     

لوف العٌن كشكل الشعر كاٞنبلبس , كما اصبح جسد االنساف رجل كاف اك امرأة مصدر اىتماـ الشركات اٞنتخصصة ذات 
االمكانيات اٞنادية كالفنية العالية لكسب مزيد من الربح مستعينان يف ذلك كل اال٪ناءات اٞنمكنة منطوقة كانت داخل الكلمات اك 

 .(519, ص2020عبد العاطيمرئية عن طريق االعبلف.)
تمثبلت على . تكونت مشكلة البحث من خبلؿ التساؤالت االتية, كيف ٕنثل اٛنسد؟ ككيف انعكست تلك المشكخلة البحث

 فن االعبلف اٞنعاصر؟ 
 . تتجلى ا٨نية البحث كااليت:اعلية البحث واحلاجة اليو

القاء الضوء على اٞنرجعيات  اٞنفاىيمية للجسد اليت اعتمدىا الفبلسفة كا توظيفها فيما بعد يف نتاجات االعبلف  .1
 اٞنعاصر.

د كمؤثرة على الشركات كاٞنؤسسات االنتاجية ذات يتضمن البحث دالالت فكرية كمفاىيم فلسفية مرتبطة بتفسًن اٛنس .2
 اٞننحى االستهبلكي. 

 اما اٜناجة فهو يفيد الباحثٌن كيدعم ثقافتهم الفنية. .3
 . يهدؼ البحث اٜنارل اذل التعرؼ على االبعاد الداللية للجسد كٕنثبلهتا يف فن االعبلف اٞنعاصر. ىدف البحث
 بدراسة اٛنسد مفاىيميان يف الفلسفة كعلم النفس كٕنثبلتو يف االعبلف اٞنعاصر. : يعىن البحثاحلدود ادلوضوعية.حدود البحث
 : امريكا كالصٌن.احلدود ادلكانية
 (.2017-2013: االعبلانت اٞننفذة للمدة ) احلدود الزمانية
 . تفرتض الباحثتاف اف اٛنسد ٣نكن اف ٪نقق بعدان فلسفيان كاستهبلكيان يف نفس الوقت.فروض البحث

 دراسة النداوي ) دالالت اجلسد يف الفن األوريب احلديث ( :اسات السابقةالدر 
ك ىي دراسة تقدـ هبا كامل عبد اٜنسٌن خضًن النداكم إذل ٠نلس كلية الفنوف اٛنميلة جامعة اببل ، كىي جزء من متطلبات نيل 

 -األكريب اٜنديث ك كاف ىدؼ البحث :  شهادة الدكتوراه فلسفة ، كقد اختصت ىذه األطركحة بدراسة دالالت اٛنسد يف الفن
 تعرؼ دالالت اٛنسد يف الرسم األكريب اٜنديث . 

أما حدكد البحث فقد اقتصرت على دراسة دالالت اٛنسد يف الرسم األكريب اٜنديث ك ٓنليل ٧ناذج مصورة للوحات فنية ٣نثلة 
، التعبًنية ، التكعيبية ، التجريدية ، السورايلية ك للفرتة من لبلْناىات اٜنديثة يف الرسم األكريب ك ىي : االنطباعية ، الوحوشية 

 ( ـ .  1947 – 1863)
أما الفصل الثاشل فقد تضمن اإلطار النظرم الذم احتول على سبعة مباحث تناكؿ يف  اٞنبحث األكؿ اٛنسد يف الفنوف القد٬نة ،  

ا اٞنبحث الثالث فتناكؿ دالالت اٛنسد يف فن القركف الوسطى ، أما  اٞنبحث الثاشل فتناكؿ دالالت اٛنسد يف الفن اإلغريقي ،أم
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أما اٞنبحث الرابع فتناكؿ دالالت اٛنسد يف فن عصر النهضة كما بعدىا، أما اٞنبحث اٝنامس فتناكؿ اٛنسد الغريب بٌن الفلسفة ك 
السابع  دالالت اٛنسد يف الفن األكريب العلم ك اٜنياة كالفن، أما اٞنبحث السادس فتناكؿ اٛننس ك الفن كأخًنا تناكؿ اٞنبحث 

 اٜنديث . 
 أما الفصل الثالث فتضمن إجراءات البحث ك كما أييت : 

٠نتمع البحث : دل يتمكن الباحث من حصر ٠نتمع البحث لكثرة أعداده كعليو فقد أفاد الباحث من اٞنصورات اٞنتوافرة  - أ
 ّنا يغطي حدكد البحث . 

ؤشرات اليت انتهى إليها اإلطار النظرم كألجل فرز عينة البحث قاـ الباحث بتصنيفها عينة البحث : فباإلفادة من اٞن - ب
حسب اْناىات كمدارس الرسم اٜنديث ّنا يدخل منها يف حدكد البحث ك تسلسلها الزمين اختًنت عينة البحث ك 

 (لوحة تناكلت موضوع الدراسة ا اختيارىا قصداي .20بلو عددىا )
  توصل إليها النداكم ىي:ك من ٗنلة النتائب اليت

بدأت االنطباعية عمليات فتح بنية اٛنسد اليت ظلت مغلقة قبلها فمهدت بذلك إلدماجها ابلطبيعة ك الفضاء ك الناس  -1
 ك األشياء يف استشعار فين ٞنبدأ كحدة الوجود .

اد ك طريقة ٓنرير دالالهتا إذ  اٛنسد الشخصي يؤثر على رؤية الفناف فتظهر انعكاساتو على الطريقة اليت يصور هبا األجس -2
أف  لوترؾ الذم يعاشل عقدة يف عوقو اٛنسدم مهوكسا ُنركة األجساد اٞنمشوقة يتحسس طرؽ كقوفهم كمشيهم كما 

 ٩ند يف تصوير حركة اٛنسد قدرا من التعويض النفسي ٞنعاانتو الداخلية . 
ىائمة يف عادل اٞنادة تفتقر ٝنصوصية اإل٪ناء ك مع التنقيطية بدأ اٛنسد بفقداف كحدتو األصلية فتحوؿ إذل ذرات  -3

 الشخصية ك تبلشت الركح من بٌن أجزائو . 
رغم كل دالالت القهر ك االنسحاؽ ك التشويو حافظت التعبًنية على مثاؿ اإلنساف فظل ىو  موضوعها اٞنركزم ،  -4

 يفرض ىيمنتو اٛنسدية ك النفسية على ابقي اٞنوجودات حولو . 
اٛنسد إذل حد من البساطة ك األصالة تستطيع معو  أف  تدؿ عن نفسها مباشرة عن طريق اتصاٟنا  يصل ماتيس بصورة -5

ابلطبيعة اٜنية لئلنساف بعيدا عن أم تعقيد بل ّنا ٓنتويو من دالالت اٜنياة اليت تبثها عرب صمتها ك سكوهنا يف ابسط 
 ا للمعىن . مستوايت العبلقة بٌن الشكل ك ١نتواه ك أكثرىا ارتباطا ك إنتاج

ىبط بيكاسو ابٛنسد اٞنثارل الذم ٠ندتو الكبلسيكية إذل أدسل حدكده حيث بناؤه اٞنادة كحدة بعيدا عن أم مسحة  -6
تصعيدية يف ُنث يتوخى التحرر من ىيمنة النموذج كصوال إذل بنائو اٝنالص اٞنشحوف بدالالت القوة الداخلية للشيء 

 يف ذاتو . 
الت مغايرة ٕنتد إذل عادل اجملاز فوؽ الواقعي فكاف ّنثابة اٞنزيب اٜنداثي الذم اختلطت فيو  السورايلية قدمت جسدا ذا دال -7

كل النقائض الكبلسيكية فهو اجتماع اٜنب الركحي ابٛنسدم ك اٝنطيئة ابٝنبلص ك اٞنوت ابٝنلود كما انو نقطة التقاء 
 وية ابلتصوؼ الركحي . يلتجربة الدن

ثابة نقطة التعابر الداللية اٞنكثفة للعبلقات اإلنسانية لكل أشكاٟنا حيث يتم االرتفاع االيركسية عند بيكاسو تصبح ّن -8
ابإلشارات اٛننسية إذل مستول الرموز اٞنعرفة الكربل الدالة على اكرب النوازع اإلنسانية اليت ال ٬نكن تطمينها يف حدكد 

 لفناف .السلوؾ الواعي إلنساف اٜنداثة بل ابٜنلم الذم ٬نليو ال شعور ا
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 ك مػػػػن ٗنلػػة االستنتاجات :
٬نكن قراءة دالالت اٛنسد يف الفن األكريب ابْناىٌن رئيسٌن مادم حسي كركحاشل متساـو ك ٨نا يتكامبلف ك يتمم احد٨نا  -1

 ا خر يف الفن اٜنديث . 
التنوع الدالرل الذم اثبت  أف  مارس الفن اٜنديث عمليات توسيع ٞنفهـو ك صورة اٛنسد اليت صارت ّنثابة دعامة ىذا  -2

 ل لئلنسانية.ماٛنسد ىو الرمز األعم ك الشا
الفن اٜنديث غًن من شركط العبلقة بٌن اٞنرئي ك البلمرئي يف اٛنسد الضركرية لفهمو ، فاظهر للنظر ما كاف يقع خارج نطاقو  -3

رتو الفنية ٣نا أفسح اجملاؿ لدخوؿ اٞنتلقي إذل فبصبح دالالت ٛنسد أشبو بعملية تواصل بٌن اٛنسد كمصدر للداللة ك بٌن صو 
 .فضاءات اٛنسد الداخلية فهو دل يعد يقدـ كمعطى جاىز ١ندد بل استحاؿ إذل مركز مستدصل إلنتاج الدالالت 

إذل  الفن الغريب دل يبلو مرحلة االنتصار النهائي على اٞنادة ك اٞنقدس ، دل يصل إذل اعلي درجات التعبًن عنو ، فمن جيوتو -4
 مًنك ك موندرايف صارت صفات اإللو السامية ٔنلع على اإلنساف  ك ٕنيل ٥نو االختزاؿ يف حدكد جسده .

تنوعت اٞنرتكزات اٞنفاىيمية اليت تغذم دالالت اٛنسد ك اليت تتبلءـ مع احرتامات الفناف اٜنديث لتلك اٞنرتكزات فالتبثر  -5
نشغاالت الركحية أك تبين طركحات التحليل النفسي ك ىذا التنوع كاف سببا يف ابلكشوؼ العلمية أك التطور التكنولوجي أك اال

 تنوع دالالت اٛنسد ك إثرائها ك تعميقها . 
 مناقشة الدراسات السابقة 
اختلف ىدؼ دراسة النداكم مع ىدؼ الدراسة اٜنالية من حيث يهدؼ النداكم إذل تعرؼ دالالت : أوال : من حيث اذلدف

 يف فن االعبلف اٞنعاصر . كٕنثبلهتا األكريب اٜنديث بينما ىدؼ الدراسة اٜنالية ىو تعرؼ االبعاد الداللية للجسد اٛنسد يف الفن 
 – 1863مشلت دراسة النداكم تعرؼ دالالت اٛنسد يف الرسم األكريب اٜنديث خبلؿ اٜنقبة ): اثنيا من حيث احلدود 

 – 2013يف فن االعبلف اٞنعاصر  للفرتة) كٕنثبلهتا االبعاد الداللية للجسد (ـ فيما اقتصرت الدراسة اٜنالية على دراسة  1947
 ( ـ .  2017

 رلتمع البحث :  -أيفلثا : من حيث اإلجراءات 
تبٌن  أف  ٠نتمع البحث اٜنارل ٫نتلف عن ٠نتمع البحث يف دراسة النداكم الختبلؼ الفرتة  التار٫نية اٞنشمولة يف حدكد كل من 

مع النداكم ىو اللوحات الفنية اليت ٕنثل حركات الرسم االكريب اٜنديث ابْناىاتو اٞنختلفة بينما ٠نتمع البحث البحثٌن ، فمجت
 اٜنارل يتمثل يف فن االعبلف اٞنعاصر .

 عينة البحث :  –ب 
ك تشابو كبل البحثٌن ( ٧نوذجا ايضا من حيث العدد 20( ٧نوذجا مع عينة النداكم البالغة )4اختلفت عينة البحث اٜنارل البالغة )

أما من حيث النتائب فقد اختلفت نتائب البحث يف طريقة اختيار العينة من خبلؿ استخداـ الطريقة القصدية يف اختيار العينة . 
اٜنارل عن نتائب النداكم ، فنتائب ُنثو اقتصرت على دالالت اٛنسد يف الرسم االكريب اٜنديث ، بينما نتائب البحث اٜنارل 

 يف فن االعبلف اٞنعاصر . للجسد كٕنثبلهتا على االبعاد الداللية اقتصرت 
 . كما افادت الباحثتاف من مؤشرات االطار النظرم يف ٓنليل ٧ناذج عينة البحث.ادوات البحث
. اعتمدت الباحثتاف اٞننهب الوصفي لسلوب ٓنليل اتول كونو االنسب لتحقيق ىدؼ البحث كٓنليل ٧ناذج منهج البحث

 نة.العي
 
 



 

123 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 منت البحث: )االطار النظري (
 ادلبحث االول : داللة اجلسد مفاىيمياً 

حٌن البحث يف مفهـو كمعىن كلدالالت اٛنسد نذىب اذل الفلسفة الديكارتية اليت منحت السلطة اٞنطلقة للفكر على حساب 
الذات كجسد خاص يعقب ( اٛنسد ٠نرد موضوع خارجي على الفكر, فوجود 1650-1596اٛنسد , حينما عد )ديكارت  

كجود االان اٞنفكرة اليت ىي اساس كل ادراكات كاحاسيس الذات , كىذا ما يعرب عنو لفظ ) اذف (يف الكوجيتو , فاٛنسم لدل 
)ديكارت( ىو كل ما ٬نكن اف ٪نده شكل, ىو كل ما ٬نكن اف يتحيز فيحتويو مكاف مقصيان ىكذا عنو مطلق جسم اخر , ىو 

(, كينفي )ديكارت( يف نفس النص 54, ص2009, اما ابللمس اك البصر, السمع ,اك الذكؽ)ديكارت, كل ما ٬نكن اف ٪نس 
عبلقة اٛنسم يف ٓنديد حركية الذات, اذ يقوؿ : دل اعتقد يومان, اف القدرة على التحرؾ من الذات , كعلى االحساس كالتفكًن من 

 .(54, ص2009الذات, امور تعود اذل طبيعة اٛنسم) ديكارت , 
لكن بغية ازالة اللبس حوؿ مفهـو اٛنسد كدالالتو , ٩نب اف ٧نيزه عن مفهـو اٛنسم الذم ٓندث عنو )ديكارت( عندما ميز بٌن 
النفس كاٛنسم , لقد عد )ديكارت( النفس جوىر ٪نل فيو الفكر مباشرة, بينما اٛنسم ىو جوىر متغًن يتخذ شكبل ككضعان, 

من خبلؿ معطى قابل للتغًن كالتبدؿ. لذا فبل ٬نكن مقاربة اٛنسد ١نل االان كالفكر مع  كابلتارل ال ٬نكن ٓنديد ىوية الشخص
فالبدف معطى حسي موضوع للنظرة كاللمس, كاٛنسد ينفلت من اٜنساسية , اما 1(*le chairاٛنسم اك البدف اك حب اللحمة )

 (.1,ص2022اللحمة كل ماال ٬نتلك اٛنسد, لن ٫نلط بو, انو النقيض التاـ.) ميلود ,
اف )ديكارت( قد عد الذات اساس اٞنعرفة) اان افكر اذان اان موجود(, كترتب على ذلك تعزيز مكانة الركح على حساب اٛنسد , 
حيث اصبحت الركح موطن التسامي كشعلة الفكر كرمز٨نا البلمتناىي, على حساب اٛنسد الذم اصبح نفاية للمكبوات, 

هبذا اٞنعىن كياف دنس , كمبكىلؤلدل كاٞنرض كالرغبة كالشهوة , لقد تعمقت القطيعة بٌن عادل رذيلة  كمنبت الدكافع كالغرائز, كاٛنسد
٬نثلو اٛنسد , كعادل فضيلة ٕنثلو الركح, حب استبطن االنساف داخلو اٛنسد كرذيلة ٩نب اف ٪نذر غوايتو كشهواتو, الف الركح ىي  

السرار القدسية كاللذة اٜنقيقية, اما اٛنسد فهو ٠نرد مثول للذة عابرة كنزكة منحلة , كحدىا اٛنديرة ابالىتماـ نظران لكوهنا راعية ا
بينما الركح ال تبلى كالتبدد, فهي االصل الذم ال يتعطل .كبذلك غيب اٛنسد لدل ديكارت كاصبحت الركح حاضرة فاصبح 

 اٛنسد منبوذان ال داللة لو.
لئلنساف, فاإلنساف الذم ىو من بٌن التحققات الواقعية للجوىر ىو )هللا(  ( نتب عنو مفهـو جديد1677-1632اما )سبينوزا 

فهو ليس خالق نفسو بل يستمد كجوده من ىذا اٛنوىر فػػػػ) االنساف شيء ٢نلوؽ متناه( . فاإلنساف ما داـ جزاءان من هللا فهو 
 كاٛنسد حاؿ اك ضرب لصفة االمتداد  يتشكل من ضربٌن اك حالٌن ك٨نا النفس كاٛنسد فالنفس حاؿ اك ضرب لصفة التفكًن

كصفتٌن من صفات هللا كجوىر . فاإلنساف ٬نلك بداخلو التفكًن كالذم نسميو النفس كاليت ىي ابلضركرة حالة ٟنذه الصفة اليت 
عليها نطلق عليها اسم التفكًن , كذلك فيو جانب االمتداد , كىذا ما نسميو اٛنسد الذم ىو سول حالة ٟنذه الصفة اليت نطلق 

 (.30ص 2013اسم االمتداد  )مرزكقي,
مع )سبينوزا( اصبحت داللة اٛنسد ىي اٜنضور جنبا اذل جنب مع النفس اذ اصبحا متساكايف يف االنساف, فالنفس ليست 

 (.31ص2013جوىران بل ىي ٠نرد كيفية كجود )ضرب( مساكية للجسد كالذم ىو ايضان ٠نرد كيفية كجود . ) مرزكقي, 
                                                             

بنوع من التداخل يف اٞنعىن االصطبلحي , كتوظف يف بعض االحياف كمفهـو كاحد, بدف(-جسم-ٕنتاز اللغة العربية ابستعماؿ مصطلحات ) جسد1
(ابلفرنسية فانو يشًن اذل مصطلح بدف الذم يعين اكتناز اٛنسم ابللحم ككل ما ٪نملو جسم االنساف من chairلكن عند اٜنديث عن مصطلح)

(كىو اٞنفهـو الذم استخدمو corps propeاللغة الفرنسية كىو لفظ ) شهوات كغرائز, بينما ٤ند لفظان اخر يشًن اذل معىن اٛنسد اٝناص يف
 (.1, ص2022مًنكلوبونيت )للمزيد ينظر : ميلود , 
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( فقد جاء  ليعصف ابألخبلؽ السائدة كالغابرة اليت كضعت العقل اجان لتحقيق سيادهتا 1900-1844)نيتشو اما        
اٞنطلقة , انو يعد فيلسوؼ القلب بل ىو نفسو يرل ىذا حيث يعرتؼ هبذا الطرح دكف مراكغة اك نفاؽ  قلب كل القيم تلك ىي 

. كاف اعي نفسي كنقيض ألكاذيب االؼ من السنٌن... )نيتشو , د.ت, صفيت اٞنبجلة للتعبًن عن ارقى كعي ذايت لئلنسانية .
 (.154ص
اف اعبلف )نيتشو( عن موت االلو بذلك اعلن عن موت العادل االخر , كاثعبلنو عن موت االخبلؽ اليت رأل اهنا تضاد     

( 108اٜنياة من اٛنذر ) نيتشو,د.ت , صطبيعتها كتستبصلها , فاألخبلؽ اليت تتجو اذل مهاٗنة النزكات من اٛنذر تعين مهاٗنة 
معلنان اف العادل اٜنقيقي ىو العادل الظاىر , انو ىذا الذم امامنا اماـ حواسنا الذم ٪نتوينا انو االرض , كيتجاكز ثنائية : العادل 

ظاىر اذل احادية العادل , كىو ىذا اٜنقيقي ادل حواسنا الذم ٪نتوينا انو االرض , كيتجاكز ثنائية : العادل اٜنقيقي اٞنفارؽ / العادل ال
العادل الذم ٥نيا فيو العادل الذم ٪نتوم اجسادان, كهبذا يتجاكز ايضان ثنائية الركح كاٛنسد , اك النفس كاٛنسد اذل احادية اٛنسد , 

طرح يراه احادية تتبسس على البعد البيولوجي, كىو كبعد بيولوجي يصًن بو االنساف مثلو مثل سائر اٜنيواانت , ىذا ال
)نيتشو(تصحيحان لكل الفلسفات اليت نظرت اذل االنساف نظره متعالية ٬نؤلىا الغركر, حيث قاؿ :لقد اعدان تصحيح اٞنفاىيم, لقد 
عدان متواضعٌن يف كل اٜنقوؿ, اننا دل نعد نشتق االنساف من الركح , كمن االلوىية, كا٧نا صران نضعو بٌن اٜنيواانت...)نيتشو 

قبل عن مرزكقي(.فها ىو االنساف يف نظر )نيتشو( ىو ذلك اٛنسد الذم يظهر امامنا كبجساد اٜنيواانت, ن116د.ت ص2,ط,
لكنو يراه اٜنيواف االقول كاالدىى من كل اٜنيواانت: لكننا نعده اٜنيواف االكثر قوة ,ذلك انو االكثر دىاء ) 

نساف يف اْناىها الصاعد , فبهنا ستخلق جسدان اقول, (.اف ارادة القوة يف اٛنسد اذا ما استغلها اال116,د.تص2نيتشو,ط
كابلتارل جسدان اعلى, كهبذا فاٛنسد ىو الذم سيصًن نفسو جسدان اعلى بنزكعو اذل ْناكز ذاتو, كليس الفكر ىو الذم سيبلو بو 

( 1(كما يف الشكل )45ص2013ىذه اٞنرتبة , ك٬نكن اف ٥نكم : لف اٞنعجزة ال تتمثل يف الوعي , كلكن يف اٛنسد )مرزكقي, 
كقد اكجد اجملتمع الغريب يف السينما ٠نموعة من الشخصيات اليت تتسم ابلقوة اٛنسدية كمنهم )ابت ماف ( كسلسلة االفبلـ اليت 
ظهر فيها اٞنمثل ) كرستياف بيل( ككيف عاجل )ابت ماف( اجملتمع يف مدينة )غويفـ( من االشرار ك١ناكلة التخلص من قول الظبلـ 

االعبلف مدل قوة )ابت ماف( اٛنسدية كارتدائو اللوف االسود كابراز العضبلت كالشعار الذم ظهر يف اٝنلف كىو ١نرتؽ  .كيظهر
 ابلنار اشارة اذل القوة كتبديد الظبلـ .كبذلك فاف نيتشو اعلن عن داللة اٛنسد يف حضوره فهو االرادة كىو القوة.

 
 
 
 
 
 
 
 (1شكل ) 

 ) ابٕناف فارس الظبلـ(                                     
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كالشغف الكبًن ) لنيتشو( ابٛنسد , كىذه الرحلة معو اظهرت لو انو اصبح عارفان بو اذل درجة اف مسالة كجود الركح يف نظره   
و اصبحت ىامشية, فهو يقوؿ : منذ بدأت اعرؼ حقيقة اٛنسد دل تعد الركح ركحان يف نظرم اال على اضيق مقياس .) نيتش

( اف ارادة القوة اليت ٪نملها اٛنسد يف مسارىا اٞنوجب االثبايت تعكس جسدان ٪نمل طاقة خبلقة ابداعية, تبدع 107, ص1939,
القيم ام تبدع االفكار فبصبحت االخبلؽ عند )نيتشو( جسدية اٞنصدر, كاصبح الفكر ٫نرج من رحم اٛنسد, فرتبع ُنواسو على 

بح اٛنسد ىو السيد, كليس العقل. اف ارادة القوة اٞنوجودة يف اٛنسد يف اْناىها االثبايت ستخلق عرش اٞنعرفة, كاطاح ابلعقل, فاص
 منو عمبلقان يف االرض , ينزع ٥نو االفضل , ٥نو االرض , فهو الرىاف لصنع االنساف االعلى.

مغركزة يف اٛنسد كما الوتد يف (لتقدصل اٜنلوؿ ٞنسالة الركح كاٛنسد فيقوؿ : اف النفس 1961-1908جاء ) مًنلوبونيت    
(. كقد استند )مًنلوبونيت( اذل فكرة القصدية اليت ىي اساس الفلسفة الفينومينولوجية, فالتفكًن ىو 49,ص 2014االرض)سباع,

ان تفكًن يقصد االشياء ام موضوعات موجودة يف العادل , فاالان افكر يتجو اذل العادل, فهو كجود يف العادل, كماداـ كذلك, فاال
افكر ىو كجود ١نسوس كاقعي يف اٟننا كاالف, يف اٞنكاف كالزماف, فالذات الواعية ىي الذات اٞنتجسدة تعرب عن الوجود اٛنسماشل 
,كىكذا فاف الوعي عند مًنلوبونيت لو كجود اخر غًن منفصل عن كجوده اٛنسماشل, بل ىو كعي جسماشل ملتحم ابلعادل ) مرزكقي 

لوعي. اف انتقالو من االان الواعي اذل االان اٞنتجسد يعكس ٓنقق كجود الذات فبل يوجد انفصاؿ (الواقعي عن ا47ص2013, 
(اف قصدية الوعي ىي قصدية اٛنسد, فهذا الوعي 48ص 2013بينهما  فاٛنسم ابلنسبة للذات ىو يكيد الوجود ) مرزكقي, 

االشياء, اذل العادل فاٛنسد ىو الذم يتجو كحده حيث ال  الذم ينعكس يف العادل اٞنادم, كلو جسد, ىو اٛنسد الذم ٪نيلنا اذل
 (.48,ص2013يتم ام قصد اال بطريق اٛنسم.)مرزكقي, 

كمادامت القصدية تتم ابٛنسد فبف مًنلوبونيت يرل اف القصدية ىي ايضان خاصية اللمس , االصابع اك اليد , اليت ىي اكثر من  
معينة, فالشخص حينما يتجو اذل ٘نل اٞنقص اك االبرة , فانو ال يعمل  كوهنا اعضاء جسدية بل ىي قدرات مهيبة لقصدية

جاىدان على التفتيش عن يده كاصابعو, فهي ليست مستقلة عنو يف اجملاؿ اٞنوضوعي , كليست ٠نرد عظاـ, كعضبلت كٜنم , بل 
ة اليت تربطو ابألشياء ىي قدرات مهيبة بشكل مسبق تتجو ٥نو اٞنقص اك االبرة فهي الطرؼ اٞنركزم للخيوط القصدي

(.كمن خبلؿ ٣نا تقدـ تكوف داللة اٛنسد قصدية كىو مكمل للذات فاثبت مًنلوبونيت كجود 49,ص2013اٞنعينة.)مرزكقي, 
 اٛنسد بعدما اثبتو نيتشو. 

يولوجيا( ( فقد اعتمد على اداتٌن منهجيتٌن يف ٓنليل اٛنسد كرصد ابعاده, ابتكر احدا٨نا كىي )االرك1984-1926اما )فوكو 
كاستعار الثانية من )نيتشو( كىي )اٛنينالوجيا( كتعد ىااف االدااف منظومة متكاملة اعتمد عليها )فوكو( يف ٓنليل قضااي اٝنطاب 

 كالسلطة كاٞنعرفة كاٛنسد كغًنىا من القضااي.
, 1992حقيقة ما. )الداكم,  كقصد ابالركولوجيا سرب االعماؽ من اجل الكشف عن كقائع خفية يف ميداف معٌن, إلعادة بناء

(.اما اٛنينالوجيا ىو دراسة مراحل النشوء كالتكوف لغاية اثبات االنساب كاالصوؿ كمعىن اٛنينالوجيا لدل )فوكو( ىو 139ص
االقتبلع من اٛنذكر اكثر ٣نا يعين البحث عن حقيقة اكذل اك عن ىوية مفقودة فغاية اٛنينالوجيا ىي ابألحرل ىدـ كتقويض فكرة 

, 1992صل كاٞنركز كاٜنقيقة فليست ىناؾ ماىية لؤلشياء ... اٞنهااي كلها مصطنعة ك١نبوكة قطعة ..قطعة.) الداكم, اال
 (.159-158ص
اصبح )فوكو( يؤكد االف لف الشيء عميقان كخفيان يكمن خلف اٞنظاىر, كال كجود ٞنعىن اك ٜنقيقة اكذل ٬نكن الوصوؿ اليها     

يل ال يصل ابدان اذل نص اكؿ , كا٧نا ينتهي اذل يكيبلت اخرل ال عبلقة ٟنا ابلواقع اك االشياء, فرضت ك من خبلؿ التبكيل, فالتبك 
 (9, ص2011ضعت من قبل اانس اخرين ...على اٛنيالوجي اف يعلن الغياب الدائم لؤلساس كاٜنقيقة .) ابراىيم,
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, كعملت ىذه السلطات على ْندين اٛنسد كتركيضو من  اف ىذه االقطاب اليت اعتمدىا )فوكو( مارست القوة على اٛنسد    
خبلؿ زايدة قدراتو االنتاجية, اهناؾ قوتو, تنمية نفعو كخضوعو يف اف كاحد, د٠نو يف انساؽ رقابة صارمة سياسية كاقتصادية. 

اجتماعي (.اذ اصبحت داللة اٛنسد يف كجودة كمدل ما يقدمو من انتاج للمجتمع فاصبح كائن 24, ص2004)اٞنعادم, 
 مفيد . 

اف )فوكو( كاف منشغبلن بفهم اٞنمارسات اٞنصاحبة للنظاـ الرأٚنارل اليت انتجت اٛنسد الوديع كاٛنسد اٞننضبط كاٛنسد اٞننتب     
لقد تصور ظهور ٧نط جديد من اجملتمع يسميو اجملتمع اٛنسدم . لقد اهنار اٛنسد كفق رؤية فوكو بفعل العديد من النظم , لقد 

م ابلطعاـ اك القيم من خبلؿ خضوعو للعادات كالقوانٌن االخبلقية, لقد انسحق اٛنسد  اهنار  من ايقاع العمل, كعدـ الراحة, كٚني
اف اٛنسد غارؽ مباشرة يف اٞنيداف السياسي ,  1975كليان عرب التاري , يقوؿ فوكو يف اٞنراقبة كالعقاب الذم صدر يف عاـ 

ران عليو, اهنا تستثمره, توصمو, تركضو, تعذبو, تفرض عليو اعماالن, تلزمو ابستعراضات , تطلب فعبلقات السلطة ٕنارس يثًنان مباش
منو اشارات... ككل ذلك مرتبط مباشرة ابلنظاـ االقتصادم , الف اٛنسد مفيد يف ذات االف, ا٧نا ال ٬نكن تشغيل الناس بصورة 

ي, حيث اٜناجة ىي ايضان اداة سياسية معدة كمدركسة كمستخدمة فعالة كمر٪نة, اال عندما يكونوف قد اسيركا يف نظاـ اخضاع
 (.104بعناية. ال يصبح اٛنسد قوة مفيدة اال اذا كاف اٛنسد منتجان خاضعان يف ذات الوقت.) دريفوس ,د.ت ص

ظيم السكاف لقد ْنلت تقنية السيطرة على اٛنسد كاخضاعو يف عصر التنوير يف تنظيم الرقابة على اٜنياة عرب ضبط اٛنسد كتن
كٕنيزت لهنا ذات بعد بيولوجي تشر٪ني , كاصبح اٞنهم ىو استثمار اٜنياة من خبلؿ استثمار اٛنسد , ادارتو , تدبًنه, كيعد فوكو 
اف السلطة على اٛنسد كانت من اىم العناصر يف ٧نو الرأٚنالية الذم دل يكن ليتحقق اال ابلدمب اٞنضبوط كاٞنراقب للجسد يف 

 (.25-24, ص2004, كبواسطة تكييف الظواىر السكانية مع التغًنات االقتصادية ) اٞنعادم, جهاز االنتاج
أعلن )انتونينارتود( اٜنرب على االعضاء  1948( فقد ذكر مصطلح اٛنسد بدكف اعضاء ففي سنة 1995-1925اما )دكلوز 

لوحدة اٛنميلة ألعضاء جسم الكائن اٞنركب . , فمع اٛنسم بدكف اعضاء ٬نكن ارْناؿ جسم سياسي جديد, كىو كسيلة اربة ا
فهذه الوحدة للكائن اٜني ىي ليست جسمو, كلكن ما يفرض على كظائف اٛنسم , ىي الركابط, كاٞننظمات اٞنهيمنة يف اٛنسم 

التنبؤ  ٬نكن اف يصبح كل عضو كائنان يف ىذا اٛنسم جزءان, ينجرؼ ٥نو اف يكوف مستقبلن عن بقية الوحدة للكائن ليصبح معدـك
 بو , ٕنامان مثل الصوت الذم استقل عن بقية الوحدة. ٬نكن اف يؤكد اف اٛنسد ىو اٛنسد فهو كحيد كال ٪نتاج لؤلعضاء.

(.كما اف 38ص2020اٛنسد البشرم ليس كحدة للكائن اٜني ابدأ فالوحدات للكائنات اٜنية ىي اعداء اٛنسد ) الذىب, 
تطور العلـو التقنية , ٓنلم ايضان ابلتخلص من االعضاء, لكنها تفتقد اذل اٛنسد بدكف  اليوتوبيا غًن االنسانية, اٞنستوحاة من

اعضاء حب قبل البدء يف التجربة يتخيل اٛنسد بدكف اعضاء ىجرة اذىاننا اٞنستقبلية اذل انظمة الكمبيوتر اليت ْنعلنا مستقلٌن عن 
ة رقمية احادية جديدة ٕنس كل اجملاالت كهتدؼ كل ىذه جسم ينظر اليو كشكل قدصل فهو يشكل عدكان للجسم لصاحل ىيئ

االطراؼ الصناعية اٞنتعددة اذل استعادة عمل االعضاء بدكف اعضاء اك كفاءة اٞننظومة داخل جسم الكائن , كلكن ٬نكن اف 
علمي ابلفعل اٞنصائر تساعدان ايضان على مواصلة عمل التوسيع كاٞنخاطرة دائمان كالتجريب ٥نو هتجينات اخرل.يستكشف اٝنياؿ ال

اٟنجينة للبشر ك ا الت , ٣نا يعدان لتخيل التبثًنات اليت ستختربىا اجسادان مثل افبلـ )جوشل ديب(يف فيلم ) ادكارد ذك االيدم 
 ( 2اٞنقصات(شكل ) 
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 (2شكل) 
 ) ادكارد ذك االيدم اٞنقصات( 
 
 
 
 
 

لكائنات بشرية اكثر تنوعان , ككائنات ٢نتلطة اكثر . فبجسادان كانفسنا ظلت ٣نارسات التهجٌن تتطور لفرتة طويلة اثنتاجها 
كمساحاتنا تتفتت كهتجن, كيصبح من الضركرم صياغة مفاىيم جديدة للعيش يف ىذا التعدد كٕنازج االجناس فالتعددية ىي 

تربز التعدد فاٛنذمور  ( كيعرؼ دكلوز كغوارم اٛنذمور ابنو شكل من اشكاؿ الوجود اليت40,ص2020جذمورية)الذىيب,
ِنبلؼ الشجرة ليست لو كضعية اك نقطة ١نددة, كاما يعرب عن نفسو بواسطة اٝنطوط كالعبلقات فحسب. كاٛنذمور عبارة عن 
ساؽ تنمو افقيان ٓنت االرض يستعملها النبات لبلنتشار كتكوين نباات جديدة تطلق جذكران كسوقان عند العقد الساقية اٛنذمور 

ات من سلسلتٌن, يطرأ عليهما تغًن معٌن , كمن طبيعة ىذا الصداـ , ام اٜندث انو ال ٪نمل اية داللة اك معىن ألنو اضافة لنبا
ىو اٞنعىن نفسو, كىو سطح ال عمق فيو كوف العمق داللة ميتافيزيقية, بينما السطح ىو ما يشكل اٜندث كما يقوؿ )نيتشو( اف 

شدة عمقهم كمع دكلوز يبقى السطح ىو ما ٪ندد اٞنعىن, اك بلغو دقيقة منطق اٞنعىن  الفبلسفة االغريق لقد كانوا سطحيٌن من
السطح اايثة لذلك كاف دكلوز معجبان كثًنان بليبنتز الذم تعرب فلسفتو عن ىندسة للسطوح كنسيب للبساط بدؿ صركح للثيولوجيا 

الوصوؿ, التنافر, التعددية, االنقطاع البلداؿ, رسم اٝنرائط , كسبلـ اٞنيتافيزيقيا. كاٛنذمور ٪نقق ستة شركط رئيسية يف الفكر )
النقل اٞنلوف( , ْنعل من الفكر دينامية قادرة على التولد فليس للجذمور بداية كال هناية, بل لو دائمان كسط ينمو عربه كيطفح, 

كيتضمن العبلقة بٌن ٢نتلف النقط   كمن اىم خصائص اٛنذمور اف لو مداخل متعددة كانتشارات كلو ٣نرات كمسارب لبلنفبلت ,
, فبم نقطة ٬نكنها اف ترتبط بنقطة اخرل داخل النسيب, بل اهنا ملزمة بذلك . اهنا الرغبة يف ْنريب اٞنختلف كالتحصيل على 

 (.كبذلك تكوف داللة اٛنسد تكمن يف ذاتو حب كاف دل تكن لو اعضاء.40,ص2020امكاانت جديدة للحياة .) الذىيب,
 جلسد نفسياً.مفهوم ا

اف موضوعة اٛنسد تعد من اىم االشياء اليت طرحت يف نسقها البلشعورم, كما انو دل يسبق تناكٟنا بطريقة خاصة كاليت جاء هبا 
( , كقد كجو ٠نموعة من االىتمامات اٝناصة بدراسة اٜنياة الشعورية كاليت تتجسد كراء مظاىر اٛنسد 1939-1856)فركيد 

ب تركيزه الفلسفي كالسيكولوجي الذم كاف يعين بو )االان( كعليو فاف نسبة السلوؾ تتمظهر يف اٛنسد كحضوره لذا ٤نده قد ص
 كحركتو كمن ىذا  اٞننطلق قاـ )فركيد( بوضع االسس البنيوية اليت يقـو عليها اٛنسد.

عورم ٪نوم داخلو ٠نموعة من كّنا اف حياة االنساف مقسمة اذل شقٌن الشق البلشعورم كاخر شعورم فعليو ٤ند اف الشق البلش
 االضطراابت النفسية اليت تكوف جراء الكبت, اما الشق الشعورم ىو كل ما يتعلق ُنياة االنساف اليت يعيشها كيعيها.

كعليو ٤ند اف الشعور ىو مظهر من اٞنظاىر اليت تكوف حاضرة يف اذىاننا دائمان كلذلك ٤نده ينفي فكرة الشعورية, تكوف ماىية ٞنا 
فسي كالعكس صحيح , ك٤ند اف اٛنسد ذك بنية ٟنا كظيفتها اليت تعكس ردكد الفعل كلذا ما ٪نرؾ اٛنسد من الداخل يبقى ىو ن
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٠نهوؿ يف حد ذاتو.اف اٜنياة النفسية تكوف عند )فركيد( على ٥نوين: االكؿ عضوىا اٛنسمي كمسرحها ذاهتا ام اٞن  اٛنهاز 
معطيات مباشرة ال ٬نكن لوصف أاي ما كاف اف يزيدىا )فركيد( منا ككل ما ٪ندث بٌن ىذه  العصيب , كالثاشل: افعالنا الشعورية كىي
 (.2018نقبل عن سويعد  25الطرفٌن ٠نهوؿ لنا.)فركيد ,د.ت ص

اف اقدـ اٞنناطق لدل االنساف ما يطلق عليها اسم اٟنو كمضمونو كل ما ىو موركث كل ما يظهر عند اٞنيبلد كل شيء ,      
يزية اليت تصدر عن التنظيم اٛنسمي ك٤ند اف ىذه اٞنسلمة مبنية على جانبٌن االكؿ ٪نوم على اٞن  كالثاشل االفعاؿ ميوؿ الغر 

الشعورية. كاللبيدك عند )فركيد( تنطلق من اٛنسم كاىم منطقة تطلق اللبيدك ىي اٞنناطق الشهوانية كاف كاف اٛنسم كلو يف الواقع 
 منطقة شهوانية ٣ناثلة.

غريزة اٛننسية ىي اسم اطلق على ٠نموعة من النزعات البدائية اليت هبا يصل االنساف اذل اشباع حاجاتو اٜنسية اك اف ال    
النزعات اليت ترمي اذل اللذة اٜنسية بعبارة اخرل , كىذه النزعات فهي ال تنشئ يف أف كاحد كا٧نا تتوذل بكيفية خاصة كذلك 

 ر الذم تلعبو الغريزة اٛننسية.هبدؼ ٓنقيق التناسل كيكوف عن طريق الدك 
اف فكرة البلشعور كفكرة الغريزة اٛننسية فاذا كانت النزعة اٞنطلقة بغًن قيود كال حدكد ىي اليت تسود حياتنا النفسية. )     

 ( ىناؾ جانب خفي يف انفسنا كعلينا ادراؾ ىذا اٛنانب كمعرفة مكوانتو كاخراج ما ٪نتويو كمن ىنا ٤ند46ص 2018سويعد, 
الفكراانالساسية كل من البلشعور كالغريزة اٛننسية اليت قاـ عليها التحليل النفسي فاف النزعة اٛننسية تكوف مطلقة بدكف قيود 
كحدكد ٓنكمها كهبا نساير حياتنا النفسية.كبذلك تكوف خلف كل حركة كا٬ناءة من جسد االنساف يقع خلفها جانب خفي 

 يسمى البلشعور.
( فقد ٓندث عن عقدة النقص كقاؿ ابهنا تنشب من الصراع بٌن الدافع اذل ٓنصيل االعرتاؼ كبٌن 1937-1870اما )ادلر    

اٝنوؼ من االذل الناشئ عن االحباط الذم سبق ْنربتو كثًنان يف مواقف مشاهبة يف اٞناضي, ٣نا يرتتب عليو سلوؾ دفاعي 
ىو ايضان ْنمع االفكار كاٞنشاعر كرد فعل لئلحساس بنقص عضوم تعويضي اك عدكاشل يف الكثًن من اٜناالت, يتم ال شعوراين. ك 

( .اف الشعور ابلنقص يف احد اعضاء اٛنسد ىو امر سوم عاـ, بل امر انفع ألنو اٜنافز اذل 392,ص1975جسدم.)اٜنفين 
سلقوف جببلن التقدـ ٥نو اٟندؼ, ام التفوؽ, فموقف الطفل اشبو ّنوقف شخص يرل اصحابو يصعدكف اذل ربوة عالية اك يت

 فيصبو اذل اللحاؽ هبم بعز٬نة كامل.
فالتعويض يعين ١ناكلة الفرد التغلب على نقطة الضعف يف الشخصية اك شعوره ابلنقص اٛنسدم, ىذا النقص فعليان اـ متو٨نان, 

ساف بنفسو, فاذا ما شعر جسميان اك نفسيان اك ماداين. كالتعويض ١ناكلة ال شعورية يهدؼ منها االرتفاع اذل مستول الذم كضعو االن
الفرد ابلعجز يف موقف معٌن فهو ٬نيل ٥نو تعويض ذلك العجز كالفشل اذل ٤ناح كتفوؽ يف موقف اخر حب يقلل من حدة التوتر 

 2015الناتب عن حالة االحباط اليت يتعرض ٟنا . كقد يبالو البعض يف التعويض عن عقدة النقص كنوع من االبداؿ ) مهدم : 
 ن خبلؿ ما تقدـ اف ام نقص جسدم يسعى االنساف دائمان للتعويض عنو كىذا ما يسمى ابلنجاح.( .كم1987ص

 ادلبحث الثاين: فن االعالن ادلعاصر
مع بداية اٝنمسينيات نشبت حقبة جديدة من التوٌجو الفكرم كالنشاط اٞنادم اٞنرتبط بركح العصر كأشكالًو 

تصادم الذم طاٞنا يكٌوف األساس للتعامبلت الوجودية، بوصفها نيظيم كظيفية كنفعية االجتماعيةكالثقافيةكاندماجهاابأل٧نوذجاالق
تيسهم يف تلبية رغبات كميوؿ كسياسات متعددة، أخذت من خبلٟنا العبلقات بٌن اجملتمعات كافة كاألفراد ابلتطور ًعرب دعم 

نجز اإلعبلشل للمؤسسات كالشركات االقتصادية اليت تسعى اذل 
ي
اإلفصاح عن أفكارىا كمنتجاهتا كإبراز اٛنوانب الشكلية كإ٤ناح اٞن

كاٞنضامينية للمحتول اإلعبلشل كأىدافها اليت من اٞنمكن ٓنقيقها يف البيئة اجملتمعية، لكن ىذا اتول اإلعبلشل ابت مدمب كاٞنصاحل 
لة بذلك فرض سطوهتا اٞنؤثرة على سلوكات الرأٚنالية ، لذلك ابتت سلطة اإلعبلف تتحٌكم َنميع اٞنفاصل اٜنيوية اجملتمعية ١ناك 
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الفرد كقيمًو الذاتية، كأخذت ٠ناالت التنظيم اإلعبلشل تتفاعل مع الرتغيبات اإلنسانية ال سيما أف اإلنقطاع اإلعبلشل عن إشهاراتًو 
الشمولية كالسيادية للمشهد اٞنفتونة يؤدم اذل شل اٜنركة االقتصادية ، لذا جاءت النشاطات البصرية اإلعبلنية تيفصح عن الطبيعة 

البصرم الفاعل كتنويعاتًو كاسرتاتيجياتو اليت تٌتسم ابلقوة كالتبثًن يف تشكيلًو البصرم ك١نتواه اٞنضموشل. لكن الفاعلية اإلعبلنية 
نًتجة يف ١ناكلة إلثبات كجودىا ك 

ي
نشاطاهتا العملية أخذت ابلتوٌسع كالتشعب لتعيش حالة التنافس كالٌتحدم كالتوتر بٌن األطراؼ اٞن

من خبلؿ عدـ التوافق على اٞنستويٌن اٞنادم كالفكرم. كما ٬نكن إضافتوي اذل أف اإلعبلف يعكس الوجو ا خر لؤلنظمة الرأٚنالية 
 كالصناعية اإلنتاجية اليت اخرتقت حيز التفكًن االنساشل لتذىب ابعد عندما تتحٌكم يف كعيًو كسلوكياتو كاىوائًو كرغباتًو.

عبلف دل يقتصر على السلعة كاٞننتب فقط بل جاء دكرًه كاضحان يف تبادؿ األفكار كالنيظيم األيديولوجية اليت تيساىم يف دعم أف اإل
نجز اإلعبلشل ٬نٌثل األداة األساس يف عملية بناء الفرد كتنشئتًو، ٞنا لوي من قوة ي

ي
ثًن اٞنكانة كالعبلقات االجتماعية، ال سيما أف اٞن

ارساتًو اجتماعية كنف وذ فاعلٌن ابإلضافة اذل األىداؼ الرُنية ك٠ناؿ نقل األفكار كاٝندمات ًعرب كسائل االتصاؿ اٜنديثة، ك٣ني
( ّنعىن أف اإلعبلف 36-35ص2016الضابطة كدكرًه الفاعل يف العملية االقتصاديةكاقتصادايت كسائل اإلعبلـ العاٞنية.)شيبة,

ٌن التاجر كزبونًو، بل ىو نشاط إجتماعي مرئي اكالن كقبل كل شيء، يهدؼ للقياـ ليس كاجهة لنمط تواصلي ١نايد اك كساطة ب
بوظائف نفعية كثقافية، يسعى لتكريس اٞنوجود كونًو يلتقط السائد القيمي كٓنويلًو اذل كعاء ٞننتب يضمن استمراره كىيمنتًو كنفوذًه. 

الربح الدائم كإ٩ناد نسقان قيميان قادران على احتواء اٛنديد من  كجديٌتًو يف ابتكار ٧ناذج قيمية جديدة ىدفها ىو التسويق كجين
 (.16-15ص2012اٝندمات كاٞننتجات، ليتجاكز ابٜنالتٌن الطابع التجارم التبادرل.)كاتوال ,

يعاصرة ميٌتسمة ابلتجدد كالتطٌور كرفض التقليدم، ميطالبة ّنرحلة ٓنمل مبادئ الٌتحدم كالتفاعلقد  
لية التبثًنية جاءت اإلعبلانت اٞن

نحى اليومي كاالستهبلكي كالتسويقي كالثقايف. فقد شهدت حقبة الستينيات ٓنوؿ كبًن يف 
ى
للمشاىد البصرية، لتنتقل هبا اذل اٞن

علن على اٞنستول العاٞني حيث االنفجار الكبًن للثورة اإلبداعية كاالبتكارية لتىظهىر من 
ي
اعادة تنظيم كتوظيف اٞننجز البصرم اٞن

ا ابرز العبلمات التجارية الدكلية كأكثر اإلعبلانت جذابن للنظر كأعظمها يثًنان على طبقات اجملتمع تسعى ٗنيعها الخرتاؽ خبلٟن
 االقتصادماٞننظومة العقلية للفرد ك١ناكلة التبلعب بعواطفًو كمشاعرًه كسلوكياتو، كجاءت تلك النشاطات انعكاس حقيقي للحراؾ 

حوظ على اٞنستول التقين كالتكنولوجي كالصناعي ظهرت انعكاساتًو على اٞننجزات اإلعبلنية للعديد من كالثقايف ، كبرز تطٌور مل
 الشركات كاٞنؤسسات العاٞنية.

فمثبلن يف االعبلف عن مينتب )كوكا كوال( يظهر يف التصميم برٌاد كبًن خاص بذلك اٞنشركب الغازم كيقف اذل جانبيو رجل كامرأة 
صٌمم شكل العبلمة التجارية كاذل جانبها شكل زجاجة  ك٨نا يف حالة توافق

ي
كسعادة متبادلة، كاذل اسفل يسار اإلعبلف كٌظفى اٞن

ينتىب ٪نتل اٞنكانة األفضل من بٌن 
اٞنشركب، ٩ناكر ذلك اذل اليمٌن نص مكتوب فيًو )اٛنميع ييقدًٌر األفضل( يف إشارة اذل أف اٞن

ة اإلنتاجية كاٟنيمنة التسويقية كتوجهات الثقافة االستهبلكية كالرغبة اٛنا١نة القتنائو مع اٞنشركابت يف العادل، من حيث ٓنقيق القو 
ستهلكٌن من خبلؿ توظيف اللوف األ٘نر البارز الذم يسود 

ي
اظهار اٝنربات الصناعية يف انتاج اٞنشركابت، ك١ناكلة إيفرة رغبات اٞن

ك اللوف الذم ٫نلق نوع من التوتٌر الدائم يف داخل الفرد. مع كجود بعض غالبية اٞنساحة اإلعبلنية يف اٞننظومة التصميمية، ذل
تعة كالتجربة كالفاعلية اليت ٗنيعها ترتبط ابلفعل السلوكي لئلنساف كطبيعتًو كالدالالت 

ي
اٞنفاىيم التوضيحية يف األسفل كالشعور ابٞن

 (.3النفسية الغريزية. كما يف الشكل )
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 (3شكل )
 () منتب كوكا كوال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صمم كٌظف فتاة ايفعة Flying Pigeon(ىو إعبلف عن مينتىب تصنيعي صيين للدراجات اٟنوائية ) 4اما الشكل ) 
ي
(، أف اٞن

ينتب كمن ا  
تلقي، على عد أف السمة اإلغرائية للفتاة تلعب دكران أساسان يف تركيب اٞن

ي
 فرحة كب٧نوذج إغرائي يف ١ناكلة ٛنذب نظر اٞن

نتب بدأ يٌتسع نطاؽ نفوذًه بيعًو. كالب
ي
ينتىب الًسلعي ا تصديرهي اذل الوالايت اٞنٌتحدة األمريكية ّنعىن أف اٞن

د من مبلحظة أف ىذا اٞن
فاعلة العاٞني لقٌوتًو كمتانتًو العالية كأخذت شهرتًو تعيم ابقي الدكؿ الغربية. كما أف طبيعة اٞنشهد اإلعبلشل يتحٌوؿ اذل كسيلة اتصالية 

تعٌلقة يف اإلنتاج كالعرض كالطلب كجوانب التسويق كزايدة توسع اٜنركة  أمكن من
ي
خبلٟنا تلبية االحتياجات كٓنقيق األىداؼ اٞن

 (.168ص-162, ص2020االقتصادية كالتمويل اٞناٌدم.)دركش, 
 
 
 

 (4شكل )                                  
                    (flying pigeonالدرجات اٟن )وائية 

 
 
 
 
 
 

. ال سيما أف شركة )ىاير( )*((Publicis Groupeكالفخر الوطين يف تسويق اٞننتجات الصينية، كتتبنٌاىا الوكالة اإلعبلنية )
سٌوقت يف العديد من نتاجاهتا على اٞنستول العاٞني كنشاط تسويقي انجح يف السوؽ التجارم الصيين، كليس فقط لدعم جودة 

لبلدعاء لهنا رائدة يف زايدة فاعلية الصٌن العاٞنية. كماإف تسويق القومية كبيعها يدكر حوؿ إعادة بناء كتعزيز منتجاهتا كلكن أيضنا 
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الصور التقليدية كالرموز كالطقوس كاألساطًن كالعادات يف سياؽ ُنث الصٌن عن اٟنوية الوطنية كاٜنداثة يف عادل يزداد ٓنداين 
كاألبطاؿ  ()اإلعبلنيوف اذل توظيف كمبلئمة الرموز الصينية كالصور كالطقوس كالعقائدكتوىجان، من خبلٟنا سعى اٞنصٌمموف 

( أف شركة )رل نينو( سعت لتصدير ثقافتها كأفكارىا كخرباهتا 168, ص2020التار٫نيٌن يف نتاجاهتم االعبلنية.) دركش, 
( زاخر ابٞنفردات Shaqية، ال سيما أف اٞنشهد اإلعبلشل )كْنارهبا ًعرب نتاجاهتا اٞنادية اليت ٌا توظيفها يف التصميمات اإلعبلن

البصرية اٞنتمثلة ببلعب كرة السلة اٞنشهور )شاؾ أكنيل( كىو يسعى لتحقيق ىدفًو كإثبات نشاطاتًو من خبلؿ فكرة الفوز كصراعًو 
اإلعبلشل فيًو دالالت  ( الذم يعكس مكانة الفريق ا خر، فاٞنشهد البصرم5الكبًن مع اٝنصم )القرش( كما يف الشكل )

اٞنصاعب كخوض التحٌدم الكبًن مع ا خر يف ظل الظركؼ البيئية القاىرة اليت ال ترحم، لكن اإلنساف ٪ناكؿ ْناكز تلك العقبات 
م كفق الركحية  كفرض ٤ناحاتو كارادتًو القوية الفاعلة عرب نشاطاتًو كخرباتًو التواصلية، كما نبلحظ اف اٞنشهد البصرم صيمًٌ

ديناميكية اٜنركية، النابعة من حركة البلعب اٞنثًنة كقفزتًو لؤلعلى كاٟندؼ ىو ١ناكلة إقناع اٞنستهلك كتركيضًو كتغيًن رغبتًو ْناه ال
منتب شركة )رل نينو( الذم يتمٌيز ابٛناذبية كالكفاءة العالية كقٌوة التصنيع، ابإلضافة اذل أف اٞنشهد يعطي دالالت الد٬نومة 

نتىب كاستمرارية بقاءًه لفرتات أطوؿ. كتنعكس ىذه الدالالت من خبلؿ تعارل فكرة اٛنودة التصنيعية كإخضاعها الوجودية للمي 
للتجربة اٜنقيقية كمبلئمتها لبلستعماؿ اليومي كثقافة اجملتمع االستهبلكي، ذلك اٞنشهد الذم يعكس اٛنذب يف القوة البصرية 

اماتيكية بٌن التصميم اإلعبلشل كاٞنتلٌقي كٓنقيق األثر يف األخًن كجعلًو أسًن افكار تلك كألواهنا اٞنتناسقة بغية إحداث تفاعلية در 
الشركة كغاايهتا كمكتسباهتا اٞنادية. لقد أخذت األفكار ابلتوالد كالتسارع كالتحٌدم فيما بينها حب ابتت ٔنضع لضوابط معينو يتم 

ذا سعت شركة )ىاير( اذل إ٩ناد فكرة تتعاذل فيها القٌوة اٞنوضوعية ميتمازحة دراستها كٓنديد مدل مبلئمتها كاٛنمهور االستهبلكي ل
 بركح الفاعلية البصرية، لتؤسس من خبلٟنا اذل ١نتول كظيفي ميدمب كثقافة الرفاىية كالراحة كالريقي.

 
 (5شكل )                                    

  (shaq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
() الداينة الشعبية الصينية. مصطلح متعدد األعراؽ ييستخدـ لوصف اٞنمارسات اٞنتنوعة يف ٠ناالت الدين عند األشخاص اٞننحدرين من أصل صيينأك .

ّنضامٌن دايانت مؤسسية كالبوذية، أك الطاكية، أك الكونفوشية. ابإلضافة اذل تبجيل األموات كقول الطبيعة كمظاىرىا  حيث أمكن ملؤىا
ة البشر )كالشمس كالقمر كاٜنيواانت( ابإلضافة  اذل األسبلؼ، كطرد القول اٞنؤذية، كاالعتقاد ابلنظاـ العقبلشل للطبيعة، كالكوف كاليقٌن بقدر 

 تبثًن عليو، فضبلن عن األركاح كا ٟنة للمزيد ينظر اٞنوقع األلكرتكشلكحكامهم على ال
 https://ar.wikipedia.org/wiki داينة_شعبية_صينية/
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بداعي تواصلي بصرم ٪ناكي فئات طبقية اجتماعية متعددة، ٪نمل غاايت كظيفية كنفعية موٌجهة كعليًو يصبح اإلعبلف منجز ا
أدت إلحداث أ٧ناط صراعية ١نتدمة بٌن األطراؼ اٞنتنافسة للشركات كاٞنؤسسات العاٞنية عرب كسائل اعبلمية معاصرة.) دركش, 

 (.174,ص2020
اجوي الفرد ىو كأسرتًو من أشياء مادية تسد حاجاتًو اٞنعيشية اليومية، كمع حالة لقد كانت فكرة االعبلف ىو التعبًن عن ما ٪نت     

تًو التقدُّـ اليت ٬نر هبا اإلنساف تزداد عبلقاتًو االجتماعية من خبلؿ النظيم الزكجية كحاالت التعارؼ البينية، بدأ اإلنساف يكوًٌف حلق
تبادؿ النظيم الفكرية كاٞنادية على حدو سواء. لقد بنة من خبلٟنا يقـو الفرد اجملتمعية الصغًنة كنشبت معها رابطة من اٞنصاحل اٞنعي

أخذت حلقات اجملتمع ابالتساع كازدادت الرغبات إلشباع اٜناجات الغريزية كاٞنادية، كقسم اجملتمع اذل ٠نموعات كل منها تيعىن 
تناسب كطبيعتًو ك٣نكناتًو كقدراتًو العملية اليت تيعينوي على بعمل منتب معٌن ُنسب اٜناجة كالرغبة اٞنتوافرة. فالفرد ابت ينتب ما ي

زايدة الوفرة اإلنتاجية، كابلتارل ارتفاع مستول اإلنتاج نتيجة الكفاءة التصنيعية كاٛنودة. أف ىذا التحٌوؿ أدل اذل توسيع الدائرة 
 اإلنتاجية كازدايد طرؽ اٞننافسة للبيع كالتبادؿ اٞنادم.

ف للتقدـ الصناعي كتوالد االخرتاعاتواالبتكارات األثر الفاعل يف تسيًن نظيم اٜنياة االجتماعية، حيث عمل ابإلضافة اذل ذلك كا
منتجوا السلع على إ٩ناد كسائل حديثة لتسويق سلعهم، من خبلؿ تعريف اٞنتلقٌن ابستعماالت اٞننتب من خبلؿ اشباع حاجاهتم 

نيظم اعبلنية لتوعية كتعليم اٞنتلقٌن كاعبلمهم ّنا استجد من خصائص لسلعهم اٞننتجة،  اٞنادية كالنفسية. لذا ٛنب اٞننتجوف اذل إ٩ناد
ككيفية اٜنصوؿ على تلك السلع كاٞنعلومات البلزمة عنها. كعليًو تصبح اٞنهمة األساس لئلعبلف ىو كيفية تعريف اٛنمهور ُناجاتًو 

مع الوقت، حيث تتغًن عاداتًو كطباعًو كافكارًه كتقاليدًه األمر الذم  اٞنادية كالفكرية ، ال سيما كأف ىذا اٛنمهور يف تغًٌن دائم
( كُنسب الوظيفة 89, ص2020٪نتاج اذل منتجٌن دائمٌن ليبقوا على استمرار دائم مع العادات الشرائية للمستهلكٌن.) دركش, 

يعتمد عليها موقف اٞننتب )السلعة( اك الفكرة التسويقية لئلعبلف، ٬نكن تقسيمو اذل ٙنسة انواع، لكل منها طبيعتًو كمهمتًو اليت 
: ىو اإلعبلف الذم يتعلق بتسويق السلع اٛنديدة اليت دل يسبق تواجدىا يف السوؽ اواًل: اإلعالن التعخليمياٞنراد اإلعبلف عنها: 

امات جديدة دل تكن من قبل، اك بتسويق السلع القد٬نة اٞنعركفة لدل كافة اٞنستهلكٌن، اليت ظهرت ٟنا استعماالت اك استخد
: ىو اإلعبلف الذم يتعٌلق ابلسلع كاٝندمات اك حب اٞننشآت اثنياً: اإلعالن اإلرشاديمعركفة سابقان ٛنمهور اٞنستهلكٌن. 

ر لوي  اٞنعركفة للجمهور، كاليت دل يتوفر عنها اٜنقائق الكافية، لذلك يقـو ىذا اإلعبلف ّند اٛنمهور بكافة اٞنعلومات اليت تييسًٌ
ثلى منها عن طريق االستخداـ األمثل ٟنا، كزمن تواجدىا كمكاف توافرىا كيتم ذلك اٜن

ي
صوؿ عليها، كتساعدهي يف االستفادة اٞن

ىو  اثلثاً: اإلعالن التذكًني:ابستخداـ رٚنان تفصيليان كنصاي مقنعان حوؿ طريقة االستخداـ للسلع ذات الطابع التقين كالفين. 
ات أك سلع يعرفها اٛنمهور كيعتمد على التكرارية يف عرض اإلعبلف، غايتوي من ذلك تذكًن الناس اإلعبلف الذم يتعٌلق ّنوضوع

هبذًه السلع كدفعهم على شرائها عند مشاىدهتم ٟنا يف اماكن البيع، عن طريق التبثًن البلشعورم كالتغلب على النسياف كمن أجل 
: كالذم يعمل على تقوية صناعة رابعاً: اإلعالن اإلعالمي(90, ص2020التبثًن على كمية اٞنبيعات ال على نوعيتها. ) دركش, 

ما اك نوع معٌٌن من السلع اك اٝندمات اك احدل اٞننشآت، كذلك بتقدصل بياانت للجمهور يؤدم نشرىا اك اذاعتها اذل تقوية 
عنوي، ٣نا يعمل على بعث الثقة اك الصلة بينهم كبٌن اٞننتب اك تكوين عقيدة معينة لدل اٛنمهور اك تصحيح فكرة خاطئة صدرت 

: كيتعلق ىذا النوع ابلسلع اك خامساً: اإلعالن التنافسيتقويتها فيما يتعلق ابلنوع اٞنعٌن من السلع اك اٝندمات اك اٞننشبة. 
ليت اٝندمات ذات اٞنركز الوطيد ابلسوؽ كاليت تكوف قد ظهرت منتجات أخرل منافسة ٟنا، اك ابلسلع اك اٝندمات اٛنديدة ا

تنافس سلعان اك خدمات أخرل معركفة، تعمل على احبلؿ نفسها ١نل األكذل. كما كيشرتط يف اإلعبلف التنافسي أف يكوف عن 
السلع اك اٝندمات ّنعىن أف تكوف متكافئة يف النوع كمتساكية مع بعضها من حيث اٝنصائص كظركؼ االستعماؿ كالثمن كغًنىا. 

ف على ما ينفقوي اٞنعلنوف على نشرًه من امواؿ ٣نا يهيئ ٟنم النجاح يف التغلب على اٞننافسٌن، اذل كيعتمد ٤ناح ىذه النوع من اإلعبل
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جانب األفكار اٛنديدة اٞنبتكرة يف الرسائل اإلعبلنية اٞننشورة اك اٞنذاعة كاليت تلقى قبوالن اكثر من اٛنمهور.) عساؼ, د.ت 
 (. 14-13ص

برز االىتمامات اليت يطلقها اٞنتلقي ْناه اٜنقل اٞنضموشل للمحتول اإلعبلشل، أنوي اف النشاط البصرم لئلعبلانت ىي احدل ا
اٜنقيقة الداخلية اليت يفصح عنها الفرد )اٞنستهلك(. فالطابع العقلي للفرد ٪نمل نشاطات ذىنية كمعرفية مرتابطة مع اٜنقل 

أىداؼ الفرد اٞنتمثلة بدكافعًو كغرائزًه كعواطفًو كعبلقتها النفسي )السايكولوجي( ال سيما كأف تلك األنشطة الفكرية تسعى ٝندمة 
ابيط الوجودم. أف اٞنصمم اإلعبلشل يسعى إل٩ناد كسائل تفرض سيطرهتا على النمط اإلدراكي كالوعي الفكرم للمتلقي 

انغماسًو السلعي للماركة )اٞنستهلك( من خبلؿ توظيف العديد من اٞنؤثرات البصرية يف اٞننجز اإلعبلشل، كجعل الفرد يعمق من 
التجارية, كاٞنؤسسات كالشركات العاٞنية. فاٞنتلقي يبحث عٌما ىو جديد كملفت للنظر ك٩نذب االنتباه كمؤثر يف النفس بطريقة 

 مباشرة اك غًن مباشرة.     
صاؿ الرسالة اإلعبلنية اذل أف عملية تصميم كإخراج اإلعبلف من اىم العناصر اليت تكوًٌف ىيكل اإلعبلف كاكثرىا يثًنا يف إي

اٞنستهلك، فالنواحي السايكولوجية كالنفسية ٟنا يثًن كبًن على اإلعبلف بشكل عاـ، لكن األثر الفعلي ٟنذًه النواحي يظهر يف 
ية اٞنرحلة التصميمة لئلعبلف. فاٞنصمم اإلبتكارم البارع ٩نب أف ال يصمم اعبلانن إاٌل يف ضوء عوامل عديدة منها السايكولوج

كالنفسية للمستهلكٌن الذم يسعى اإلعبلف اذل إيفرة انتباىهم كتعظيم اىتمامهم كخلق الرغبة لديهم كاقناعهم بشراء السلعة اك 
( كمن اىم اٛنوانب السايكولوجية اليت يهتم هبا اٞنصمم اإلعبلشل كيضعها 330-329ص2007االستفادة من اٝندمة.) العبلؽ, 

اليت تيعد من اركات األساس للجسد االنساشل كسلوكهواليت ٬نكن استثمارىا يف تصميم اإلعبلانت  يف نظر االعتبار، ىي الغرائز
فكل سلعة منتىجىة اك فكرة ارتبطت بعدد من اٜناجات اإلنسانية كىذًه اٜناجات ترتبط بغريزة معينة عند اإلنساف، لذا على مصمم 

اإلنساف الفطرية ا يوظف ىذًه الدكافع يف مضموف الرسالة اإلعبلنية اإلعبلانت ٓنليل سلوؾ اٞنستهلك كالتعرؼ على دكافع 
عًلن بكفاءة عالية. فالتدخٌن يرتبط بعٌدة دالالت غريزية  منها غريزة السيطرة 

ي
اٞنوٌجهة كمن ا جعلها قادرة على اف ٓنقق اىداؼ اٞن

أف يستثمر ىذه الغرائز يف تشكيل الرسائل اإلعبلنية  كالغريزة االجتماعية ابإلضافة اذل غريزة االستطبلع، كعلى مصمم  اإلعبلف
( ستشبع لديًو الغريزة  Marlboroاٞنوٌجهة اذل اٞنتلقي، كييعلم األخًن )اٞنستهلك( لف ىذا النوع من السجائر )مارلبورك

لتدخٌن كزايدة الرابطة فيما االجتماعية على أا كجو، كاقباؿ الناس على ىذا الصنف كتقبلهم لوي، ما يؤدم اذل األفراد حوؿ عادة ا
بينهم نتيجة التفافهم حوؿ تلك العادة. ىذا كأف طبيعة ىذا الصنف كجودتًو كمكانتًو الراقية بٌن األصناؼ سيشبع غريزة السيطرة 

الوقت يف نفس الفرد حيث سيجعلوي يشعر لنوي صاحب مكانو اٞنهٌمة كاٞنركز الراقي يف ذلك اجملتمع الذم ينتمي إليًو، كيف نفس 
يسعى اٞنصمم إذل إعبلـ اٞنستهًلك أف ذلك الصنف شيء رائع كجدير ابلتجربة كاالىتماـ كىذا ما يؤدم اذل إيفرة غريزة حب 

 (.6( كما يف الشكل )143-141االستطبلع لدل اٞنتلقي.) عساؼ ,د.تص
 
 
 

 (6شكل )
 )سجائر مارلبورك(                                   
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بلف يسعى لئلشباع رغبات اٞنستهلك عن طريق إيفرة الدافع الغريزم الكامن يف النفس اإلنسانية، كاإلنساف بطبيعتًو فاإلع      
يستشعر السيطرة كيسعى المتبلكهاكاٞنكانة اٞنرموقة اليت ْنعلوي ٬نارس افعاالن تشعرهي أنوي ذات طبيعة تسلطية يفرض من خبلٟنا رأيوي 

ا. كل ذلك امكن للمصمم أف يوظف يف إ٧نوذجًو اإلعبلشل العديد من اٞنفردات، فالسكائر تعطي ايضا كرغباتًو اليت يسعى لتحقيقه
صورة  فاعلة من فكرة التملك كزايدة العبلقة االجتماعية مع اٛننس ا خر من اإلانث فالعبلقة اٞنادية االقتصادية ىي األساس 

ها اٞنصمم اإلعبلشل تستدعي إثبات ٜنضور الذات كصراعًو مع مفردات بيئتًو ٝنلق الدافع عند الفرد. ال سيما كأف الرؤية اليت قدم
اٞنادية كاالستهبلكية حيث الرفاىية كالتسلية كىذًه ال ٬نكن ٓنقيقها إاٌل من خبلؿ امتبلؾ الثركات كالسلطة كالقوة.)دركش, 

  (.97,ص2020
ل أك الكلمات كغًنىا من اٞنؤثرات اليت يتضمنها التصميم، فهناؾ ٣نكن إيفرهتا ابأللواف أك الصور أك األصوات أك اٛنم الغرا زأف 

بعض اجملتمعات امكن إيفرهتا ابأللواف كبعضها يثار ابلصور كاألصوات ... لذا فاٞنصمم اٞنبدع ىو من لديو القدرة على توظيف 
ارزة اليت يعتمدىا اٞنصمم يف تشكيل اعبلانتًو اٞنثًنات الغريزية يف اٞننجزات اإلعبلنية اٞنوجهة اذل اٞنستهًلكٌن. كمن األساليب الب

يف اٞننجز اإلعبلشل كتقدصل الرسالة اإلعبلنية العاطفية من خبلؿ الصورة اك األلواف. كمثاؿ  إاثرة العواطفإليفرة انتباه اٞنتلقي ىي 
ت الزكاج ابإلضافة اذل ذلك اإلعبلانت اٝناصة ابلشركات السياحية، كاعبلانت األدكية اٞنتعلقة ُنياة اإلنساف، كاعبلان

اعبلانالعطور. ُنيث ٪ناكؿ اٞنصمم اٞنبدع أف ٫ناطب اٞنتلقي من خبلؿ إيفرتًو لعواطف اإلنساف ٣نا ٩نعل األخًن منتبهان كمهتمان 
 (.333,ص2007كراغبان لشراء اٞننتب )السلعة(.) العبلؽ,

 مؤشرات االطار النظري
لسفة حيث كاف يف اٞناضي تعزز مكانة الركح على حساب اٛنسد حيث لقد مر اٛنسد بعده ٓنوالت نتيجة الفكر كالف .1

اصبحت الركح موطن التسامي كشعلة الفكر كرمز٨نا البلمتنامي, على حساب اٛنسد الذم اصبح نفاية للمكبوات, 
 كمنبت الدكافع كالغرائز, كاٛنسد هبذا اٞنعىن كياف دنس , كمبكل لؤلدل كاٞنرض كالرغبة كالشهوة.

ل اٛنسد يف الفلسفة اٜنديثة مع النفس الراقية, فالنفس ليست جوىران بل ىي ٠نرد كيفية كجود مساكية لقد تساك  .2
 للجسد كالذم ىو ايضان ٠نرد كيفية كجود.

جاء الفكر برؤل جديدة للجسد فاٛنسد ليس خاضعان كديعان بل ىو سبلحان ضد اٞنيتافيزيقا, كاداة للخطاب الفلسفي  .3
 الكامل, ككسيلة لنقد معطيات اٜنداثة بكل اساطًنىا كقيمها كرؤاىا.٥نو حياة كعصر االنساف 

 يعد اٛنسد حامبلن لئلشارات كالسلوكيات, كينبغي فهمو كتعبًن عن اٞنخزكف الثقايف العاـ. .4
اٛنسد ىو التعبًن عن الواقعي عن الوعي, اف انتقالو من االان الواعي اذل االان اٞنتجسد يعكس ٓنقق كجود الذات,  .5

 د ابلنسبة للذات ىو يكيد الوجود. كاذا ما نقصت احدل اعضاء اٛنسد فباإلمكاف التعويض اذل ٤ناح كالتفوؽ.فاٛنس
اف اٛنسد قدرة ا٩نابية يف استخداـ كتطويع القول االجتماعية كالسلوكية اٞنقننة حولو, يعتمد اٛنسد على اٞنهارات  .6

الدرجة عن اعادة انتاج تلك اٞنهارات كاالدكات, كاكثر من ذلك  كاالدكات الثقافية اٞنتاحة امامو, كما انو مسؤكؿ بنفس
 فبف افعاؿ اٛنسد اٞننظمة كالطبيعية ىي اٞنسؤكلة عن اعادة انتاج الباء االجتماعي كالزمن.

لقد اكذل اىتمامان خاصان ابٛنسد ك٠ندت قوتو يف اٞنعاصرة كاعلت من قيمة ارادة القوة كارادة السيادة, كشدد على ٓنرير  .7
ٛنسد كتلبية رغباتو الطبيعية كاف الغريزة اليت تسكن داخلو ىي اعظم انواع الذكاء اليت عرفها االنساف حب االف , لقد ا

ابلو االنساف يف تقدير االدراؾ العقلي, كليس االدراؾ سول عملية يفنوية إلدارة القوة اليت ْنسدىا الغريزة كيقـو مصمم 
 الرسائل االعبلنية اٞنوجهة اذل اٞنتلقي. االعبلف ابستثمار الغرائز يف تشكيل
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ارتبط اٛنسد يف الفكر اٞنعاصر ابلسلطة , حيث انو منغرس يف عبلقات السلطة, حيث تعمل السلطة فيو عمبلن مباشران,  .8
فهي توظفو كتطبعو كتقومو, كتعذبو, كْنربه على اعماؿ, كتضطره اذل احتفاالت, كتطالبو بدالالت, كىذه السلطة 

 مستشفيات, سلطة السجوف, سلطة سياسية. تشمل سلطة
اصبح اٛنسد ىجيننان مع ا الت ٣نكن اف يتخلص اٛنسد من اعضاءه كيدخل مكاهنا ا الت. ألجل زايدة كفاءتو   .9

 كفاءة ٧ناذج االجناس اٞنتعددة.
نتب, كاصبح اٞن .10

ي
نجز االعبلشل ٬نثل االداة جاء االعبلف لتبادؿ االفكار كالنظم االيديولوجية فلم يعد يقتصر على السلعة كاٞن

 االساس يف عملية بناء الفرد كتنشئتو.
االعبلف ىو نشاط اجتماعي مرئي اكالن كقبل كل شيء , يهدؼ للقياـ بوظائف نفعية كثقافية, ُنيث يلتقط السائد  .11

 القيمي ك٪نولو اذل كعاء ٞننتب يضمن استمراره كىيمنتو كنفوذه.
ض التقليدم كالتبثًن على اٞنتلقي من انحية ايفرة رغباتو كتنقل اٞننحى اليومي اتسمت االعبلانت ابلتجدد كالتطور كرف .12

 كاالستهبلكي كالتسويقي كالثقايف.
يقـو مصمم االعبلف توظيف االجساد كمبلئمة الرموز كالصور ألجل التعبًن عن الطقوس كالعقائد. كاالبطاؿ التار٫نيٌن  .13

 يف نتاجاهتم االعبلنية.
 .انواع مثل التعليمي, كاالعبلف االرشادم, التذكًنم ,االعبلمي, ك االعبلف التنافسيلئلعبلف حسب الوظيفة  .14

 
 اجراءات البحث 

 .اواًل: اطار رلتمع البحث
تضمن ٠نتمع البحث ٗنلة من التصميمات االعبلنية اٞنعاصرة  اليت انتجتها الوكاالت االعبلنية العاٞنية, كاليت ٕنيزت 

( 120لى الباحثتاف حصرىا كعليو اعتمدت الباحثتاف اطاران جملتمع البحث بلو عدده )بكثرة نتاجاهتا كاليت تعذر ع
 منجزان اعبلنيان معاصران.
 .اثنياً: عينة البحث

( ٧ناذج اعبلنية موزعو على امريكا كالصٌن , كفق الطريقة القصدية كلسلوب ٓنليل اتول 4قامت الباحثتاف ابختيار )
 كفق اٞنربرات االتية.

 ار النماذج االكثر مبلئمة كاققة ٟندؼ البحث.اختي .1
 اختيار االعبلانت كفقاي للتوجهات سواء اقتصادية اك ترك٩نية. .2
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 ةاثلثًا: حتخليل العين
 (1اظلوذج رقم )

 
 اسم اٞنصمم: ليو بولن
 اسم االعبلف: ازمة مياه

 2013اري  االنتاج : 
 نوع االعبلف: ارشادم / ترك٩ني

 الدكلة : الصٌن
 
 

 الوصف العام
لقد احتول اٞنشهد البصرم على ٠نموعة من الرفوؼ كل رؼ ٪نتوم عل ٠نموعة من زجاجات اٞناء كبعض اٞنشركابت اٞنتنوعة 
كىناؾ شخص يتوسط االنواع اٞنتعددة للمشركابت لكنو اغمض عينيو كاحتفظ بكمية من اٞناء اك السائل يف فمو كاقفل عليها 

 ت ابلواف ٢نتلفة منها االخضر كاالزرؽ كاال٘نر.كاكتفى بذلك كلونت الزجاجا
 .حتخليل العمل

بعدما كانت االعبلانت مقتصرة على ادخاؿ بعض اٞنفردات البصرية التقليدية يف توظيف اٞنساحة اللونية كاٝنطوط كاٞنواد االنتاجية 
التصميمي اٞنعاصر ,ذلك اف اٞنصمم استخدـ اٞنعينة ابت االعبلف اليـو اكثر رقيان كاستحدايفن لؤلفكار كعناصر التكوين للمنجز 

اٛنسد االنساشل كتفاعلًو مع اٞنركز البصرم لدل اٞنتلقي، إاٌل أف ىذا اٛنسد يصبح ىو األساس يف اٞنشهد اإلعبلشل كعٌده قيمة 
بطابعة التجارم مادية أمكن إدخاٟنا مع ابقي أشكاؿ السلع اإلنتاجية كتسويقها. كبذلك اعد اٞنصمم  إ٧نوذجان إعبلنيان أتسم 

التسويقي, ابإلضافة اذل اتسامو ابلطابع االرشادم كذلك من خبلؿ اٛنسد االنساشل الذم يطبق على فمو ابلقليل من اٞناء كذلك 
الف اجملتمع الصيين يعاشل من ازمة يف اٞنياه  كتلوثها كعدـ صبلحيتها للشرب اك السقي اك الصناعة كلذؾ كجو الناس برتشيد 

 ء.استهبلؾ اٞنا
فنجد اٞنصمم يعمل على إ٩ناد نيظم كعبلقات جديدة ليصل اذل صياغة مشرتكة على شكل أفكار كعبلمات كرموز كصور،   

كيوظف كل من عناصر اٞنشاهبة كالتمثيل اٞننتقاة من الطبيعة لدعم اٞنوضوع الرئيس يف اٞننجز التصميمي. فالطبيعة ىي اٞنصدر 
 هنائية من عناصر التصميم اٞنختلفة كاٝنطوط كاٞنساحات كاألشكاؿ كاٞنبلمس كاأللواف األساس للمصمم ٞنا ٓنويو من ذخًنة ال

كالفضاء كغًنىا. فالتصميم كطيد العبلقة ابٜنياة فهو يتغلغل كيشارؾ ٗنيع األنشطة البشرية اليت يتعامل من خبلٟنا اإلنساف يف 
لوصوؿ اذل النظاـ كالرتتيب كيستخدـ قدراتًو االبتكارية يف تفهم ميادين اٜنياة اٞنتعددة.التصميم ىو أسلوب اٜنياة كىو طريقة ل

العبلقات اٞنختلفة للظواىر الكونية من حولًو كاكتسب عادات الرتتيب كالتصنيف كالتنسيق بٌن اٞنوجودات كاإلفادة من ذلك 
 عن القوة، اٝنطر، اٞنوت، كاللوف األخضر ىو لصاٜنًهاختيار األلواف اٞنتوافقة كالصورة البصرية ، فمثبلن اللوف األ٘نر ّنثابة التعبًن

اتيو تعبًن عن اٜنيوية، الوفرة كاالستقرار، ..فتعدد األنظمة اللونية من اىم العناصر البنائية لتصميم اٞنواقع اإللكرتكنية ٞنا ٕنتلكو صف
لقي. أهٌنا اكثر العناصر البنائية قوة كيثًنا الظاىرة من نظم توظيفية للتبثًن على االستجاابت افزة للمدركات اٜنسية كالعقلية للمت
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يف اٛنذب البصرم كٓنفيزًه ٥نوىا يف تصميم اٞنواقع االلكرتكنية, 
فاللوف رغم تنوع يثًناتو الفيزايئية على حاسة البصر لدل اٞنتلقي ، 
إاٌل أف لو قيمان داللية اكثر قوة كفاعلية للرسوخ كالتعريف بطبيعة 

و جزء ال يتجزأ من القول البنائية للشكل األشكاؿ. كاللوف ىنا ى
افز، كالبد من الدقة يف انتخاب اللوف كتوظيفًو بوصفًو عنصران 

 (.164ص 2020دركش,بنائيان.) 
 (2اظلوذج رقم )

 اسم الوكالة: جراي
 اسم االعالن:محاية كامخلة لخلبشرة

 2015اتريخ االنتاج:
 نوع االعالن: جتاري
 الدولة: الصٌن
 وصف العمل.

جالسونفي قارب على ىيئة تنٌن ك٬نسكوف ليدىم ٠نذاؼ مصنوع من خشب كقد لوف كىم  ثبلث مقاتلٌنيتبلف االعبلف من 
 االعبلف ابلواف بسيطة ككضع يف مقدمة االعبلف مرطب البشرة .

 .حتخليل العمل
نتجة بطريقة ملفتو للنظر، كعبلقتها ّنتطلبات اٞنر 

ي
أة كعنصر بشرم متفاعل مع األ٧نوذج لقد أراد اٞنصمم استعراض اٞنواد اٞن

ينتىب كخضوعًو لتجربتها االست
عمالية االستهبلكي، فالوظيفة النفعية كاٛنمالية اليت تيقدًٌمها اٞننتجات التصنيعية دفعت ابٞنرأة القتناء اٞن

ٞنؤثرة لتلك اٞننتجات كمدل منحت القٌوة ا اٛننوداليومية اليت ْنعلها تعيش حالة من الرفاه كالسعادة. ابإلضافة اذل أف صورة 
 فاعليتها على البشرة.

اف اٝنربات اٛنمالية اليت مٌر هبا اٞنصمم  كمنها ايضان توافق كانسجاـ العناصر التصميمية مع بعضها البعض. مثاؿ ذلك      
يتحقق االنسجاـ يف  انسجاـ لوف مع لوف آخر يف التصميم اإلعبلشل كىو ١نك مهارة اٞنصمم ككذلك ١نك إحساس اٞنتلقي. كعليوً 

التصميم من خبلؿ الوحدة كاٜنركة كاالتزاف كاإليقاع كالتناسب كىذا يعين أف تظافر أسس التصميم لتحقيق ىدؼ كاحد، فإذا  
كانت الوحدة ىي اٞندخل األساس إلخراج إعبلف ثرم كجٌذاب فإف اإليقاع كاالنسجاـ ىو النتيجة النهائية اليت تستطيع اٜنصوؿ 

 .يم بكاملها يف اٞننجز اإلعبلشلتطبيق كتوظيف أسس التصمعليها نتيجة 
إجرائيان منٌظمان تتكٌوف من خطوات ١نددة تؤدم اذل ىدؼو كظيفي نفعي ٪نتاجوي اٞنستفيد اك  اشتغاالكتستدعي العملية التصميمية 

تتمثل ابلوعي التاـ ابلتطورات اٞنتلقي ٜنل مشكلة تصميمية معينة، كإظهار كتفسًن كٓنليل كصياغة بنية النص البصرم بطريقة 
العلمية كالتكنولوجية اٞنتصلة ّنجالًو كاجملاالت األخرل. فنجد اٞنصمم يعمل على إ٩ناد نيظم كعبلقات جديدة ليصل اذل صياغة 
مشرتكة على شكل أفكار كعبلمات كرموز كصور، كيوظف كل من عناصر اٞنشاهبة كالتمثيل اٞننتقاة من الطبيعة لدعم اٞنوضوع 

لرئيس يف اٞننجز التصميمي. فالطبيعة ىي اٞنصدر األساس للمصمم ٞنا ٓنويو من ذخًنة ال هنائية من عناصر التصميم اٞنختلفة  ا
كالفضاء كغًنىا. فالتصميم كطيد العبلقة ابٜنياة فهو يتغلغل كيشارؾ ٗنيع  اللوفكاٝنطوط كاٞنساحات كاألشكاؿ كاٞنبلمس ك 

خبلٟنا اإلنساف يف ميادين اٜنياة اٞنتعددة ، ّنعىن آخر أف التصميم ىو أسلوب اٜنياة كىو طريقة  األنشطة البشرية اليت يتعامل من
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عادات  كاكتسبللوصوؿ اذل النظاـ كالرتتيب كيستخدـ قدراتًو االبتكارية يف تفهم العبلقات اٞنختلفة للظواىر الكونية من حولًو 
 .( 148,ص2015) السامرائي,ة من ذلك لصاٜنًو.جودات كاإلفادالرتتيب كالتصنيف كالتنسيق بٌن اٞنو 

ّنا ٪نرؾ النزعة االستهبلكية لدل النساء اٞنتلقيات لئلعبلف كخاصة يف منتجات  الرجاؿاستخدـ اٛنسد البشرم كخصوصان 
االقباؿ  . كاليت اصبحت اكثر ركاجان بسبب ٘ناية البشرةالتجميل . كيعد ىذا االعبلف من االعبلانت الرتك٩نية لصناعة ادكات 

أف الثقافة الصينية ىي مزيب من العبلقات االجتماعية، كالعادات كالقيم من قبل النساء.كالعناية ابلبشرة الكبًن على التجميل 
كاٞنعايًن كاٞنؤسسات اليت تشكل اجملتمع كتعلًُّمو، أف الثقافة الصينية ٟنا يثًن قوم على كسائل اإلعبلـ كنظاـ االعبلف يف الصٌن.  

 يتجلى يف استخدامها للرموز الثقافية يف حضارهتا كالتنٌن.كىذا 
 

ييعد اإلعبلف النشاط األكثر فاعلية كارتباطان ابلثقافة، ألف الرسالة اإلعبلنية تتكوف من لغة كأدكات اتصاؿ، متجذرة بعمق يف ثقافة 
كبًن من ثقافة إذل أخرل. أف يثًن معينة يف ٠نتمع ما ُنيث تتضمن نفس اللغة، ك٬نكن أف ٔنتلف دالالت الكلمات بشكل  

االختبلفات الثقافية على اإلعبلانت يشمل كل أشكاؿ التواصل االجتماعي، كيعكس طبيعة النمط الثقايف كقواعده بشكل 
خاص. كيبدك أف التغيًنات الثقافية أمر ال مفر منو، بغية ٓنسٌن الفعالية الرتك٩نية، 

ق النشاطات اإلبداعية اٞنتعلقة ابإلعبلف حيث يتعٌن على اٞنعلنٌن كاٞنسوقٌن تطبي
. كنبلحظ االحتفاظ ابلرتاث الصيين يف االعبلف اليت تعكس القيمة الثقافية للسوؽك 

 (7حب يف اٞنبلبس القد٬نة كما يف الشكل )
 

 (  7شكل رقم)  
 )مستحضرات ْنميل (                               

 
 
 
 
 

 (3اظلوذج رقم )
 كاسم الوكالة :جًن 

 اسم االعبلف: نبين معان 
 2015اري  االنتاج:

 نوع االعبلف: ْنارم/ صناعة سيارات
 الدكلة: امريكا  
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 . وصف العمل

يتكوف العمل من نصفٌن النصف االكؿ االلة كاليت تتقدـ لؤلماـ اما النصف الثاشل البناء الذم ارتدل خوذة صفراء كقد التصقت 
 . الماـيداه ابأللة كىو يدفع هبا اذل ا

 .حتخليل العمل
نجزات اإلعبلنية يف حقبة الثقافة اٞنعاصرة تٌتجو ٥نو الرتكيب للمشهد اإلعبلشل بغية االستهبلؾ كالتداكؿ، ال سيما أف اٞنصمم 

ي
أف اٞن

 تعامل مع تلك األفكار بشكل صريح من حيث الشكل كاٞنضموف ميقدًٌمان ٧ناذج تصميمية إعبلنية تداخلت كاٞننظومة الثقافية
أف اٞنيداف العملي للتجربة الربٗناتية ابت أحد  (.99, ص2017) غزكاف, األمريكية كاالستهبلكية كتنشيط القطاع الصناعي

صممٌن اٜنداثويٌن كاٞنعاصرين نتيجة ظهور فعل التطٌور التقين كالتكنولوجي ليصبح كرغبة حقيقة مع التطلعات 
ي
أسس توجهات اٞن

صمم سعى إل٩ناد أفكار تتناغم كالتواصل لفعل االبتكارات كاٞننتجات التصنيعية.الثقافية كاالندماج العلمي، ال 
ي
بنوع ك سيما أف اٞن

من ضغط النزعة اٞنادية اليت غشيت اٜنياة اٞنعاصرة كحاكؿ جاىدان البحث عن منفذ ٞنعضبلتو الوجودية كاٜناالت النفسية 
ٜناجة لتقصي اٜنقيقة  خلف اٞنظاىر يف ١ناكلة إ٩ناد عبلقة كاالجتماعية اليت أصابت اإلنساف اٞنعاصر ، فبحس اٞنصمم اب

متجانسة كٗنالية بٌن العادل كاإلنساف كاٞنيل لقراءة العادل الداخلي قائم على تفسًن ذات العادل اٞنرئي كإخضاع الطبيعة لبلستجاابت 
ية للظواىر ,ضمن ىذا التوجو العاـ سعى اٞنصمم الذاتية ابتغاء  ٞنا ىو كوشل أك مشورل ٣نا عزز االىتماـ ابلرؤية الفنية االخرتاق

 ابستنفار الطاقة التعبًنية كالرمزية اٞنودعة يف اللوف كالشكل كإسقاط اٜنالة الذاتية االنفعالية عليها كتغيًن مسار الرؤية لتبدأ من
ية كالركحية فاكتسبت األشكاؿ كاأللواف الداخل البلمرئي إذل اٝنارج اٞنرئي . كىذا ما عزز انطبلقتو التيتضمنت رؤايه كبواعثو النفس

، ككثًنان (144, ص2003)ماجد, كالصور يف النتيجةدالالت رامزة لتلك البواعث فاللوف لديو فعاؿ بقوتو التعبًنية كدالالتو الرمزية
مل كاٞنستقبل فيما ما استخدمو للتعبًن عن الصراع األزرل بٌن قول اٝنًن كالشر ، فاللوف األبيض كاألزرؽ يف مفهومو رمزان لؤل

 قول مغايرة.يتضاداالصفر كاأللواف اٜنارة األخرل ليمثل 
لقد حاكؿ الفناف أف يبين اٜنياة اٛنديدة من خبلؿ آناد اإلنساف مع ا الت كالبشر يصارعوف ألجل البناء كالنهوض ابٜنياة  

إذل االماـ  يدؿ على التوجو ٥نو اٞنستقبل حيث تشعران العصرية اٛنديدة. كنلمس مدل تعبًناين ْنلى ابٜنركة لؤللة كاف حركة االلة 
ككبهنا تنتقل بدافع من االنساف اذل اٞنستقبل من خبلؿ تقنية عالية ابداىا الفناف اليت تدؿ على االقداـ على اٜنياة كالتحرؾ بسرعة 

جها لكائنات بشرية اكثر تنوعان , ككائنات كظلت ٣نارسات التهجٌن تتطور لفرتة طويلة اثنتاألجل البناء كالتطور كىذا ما مثلتهااللة
٢نتلطة اكثر . فبجسادان كانفسنا كمساحاتنا تتفتت كهتجن, كيصبح من الضركرم صياغة مفاىيم جديدة للعيش يف ىذا التعدد  

كيف االعبلف االخر يذكر  (7 كل)شيذكر اٞنصمم اندم جودايف) هتجٌن بٌن االلة كاالنساف(حيث يف االعبلف  كما موضح 
( كيعد ىذا االعبلف ٓنفيزم ألجل شراء السيارات كا الت على اختبلفها كوهنا اصبحت 8كما يف شكل. ))كل الة امتداد لك(

 جزءان من حياة االنساف.
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 (( ) كل الو امتداد لك8شكل )                        ( )هتجٌن بٌن االلو كاالنساف(                      7شكل )
 
 
 

 (4اظلوذج رقم )
 اسم اٞنصمم: اكم ديكوفا/ابثوا

 اسم االعبلف: كابنت امريكا/ النساء  اٝنارقات
 2017اري  االنتاج: 

 نوع االعبلف: اعبلمي
 الدكلة: امريكا

 
 
 

 . وصف العمل
كضع يف اعلى االعبلف  يتكوف ىذا االعبلف من الشخصية الرئيسية كىي الفتاة يف كسط العمل ٓنمل معها حقيبة زرقاء اللوف ك 

كتابة ابللوف اال٘نر )كابنت امريكا( النساء اٝنارقات .كما كتب َنوار الفتاة )اذل اقصى شيء استمتع ابٜنلم( . مع كجود بعض 
اٞنباشل يف اٝنلف اما االرضية ككبهنا ٗنر مع كجود رايح قوية حركت شعر الفتاة بقوة. كزينت الفتاة ّنجموعة اكسسوارات كارتدت 

 يديها قفازات ذات لوف ا٘نر كىي ٢نتلفة عن بعضها. يف
 حتخليل العمل.

اف ىذا النمط اإلعبلشل للوكالة اإلعبلنية )اكم ديكوفا( غًٌن من اٜنالة الفكرية للمتلقي عندما أقنع األخًن لف عليًو )التفكًن 
( أف االختبلؼ 167ص 2017,بن الندارك ابألمور الصغًنة( بعدىا أصبحت ىذًه اإلعبلانت على مستول عارل من الشيهرة.) 

صنًٌعة كاٞنعلنة حيث تسعى لفرض انتاجها كتسويقًو يف ١ناكلة 
ي
يف طرح الفكرة ييزيد من طبيعة التحٌدم اٜناصل بٌن الشركات اٞن

نتجها العقل كاليت لزايدة الربح اٞنادم كتوسيع نطاؽ األيدم العاملة كاألنشطة التصنيعية مع اإلرتقاء ّنستوايت اعلى ابألفكار اليت ي
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تؤدم اذل توالد افكار عديدة امكن تطبيقها يف التصميمات اإلعبلنية اٞنعاصرة بغية التبثًن يف النشاط اجملتمعي. فاأل٧نوذج اإلعبلشل 
سٌمى )كابنت امريكا( ييقدًٌـ رؤية متناقضة للصناعات األمريكية اليت تٌتسم ابلقٌوة كاٞنتانة كالفخامة ، حيث 

ي
صمم اٜنارل اٞن

ي
سعى اٞن

 اذل تشكيل فضاء معينلئلعبلف، حيثبتسم ابلغرائبية كالبساطة طالبان من اٞنتلقي إعادة النظر يف النمط التصنيعي لتلك اٞناركة العاٞنية
للحقائب، ال سيما أف طبيعة التناقض بٌن اٞنساحة التصميمية للفضاء اٞننتب التقين كالتكنولوجي )للحقائب( استدعى من اٞنتلقي 

قفة للتفكًن، ىذًه الوقفة ْنعل اٞنستهًلك يف حالة من التوتُّر الداخلي نتيجة كجود عبلمة ْنارية ٣نيزة  تلك اٞنوجودة يف الوالايت ك 
 من اٞنٌتحدة. لكن ٕنسك الفتاة ابٜنقيبة يف اٞننجز اإلعبلشل لفت انتباه اٞنتلقي )اٞنستهًلك( ليحٌوٟنا اذل كسيلة إقناعيو مؤثٌرة تػيغىًنًٌ 

ينتىب. كما اراد اٞنصمم اإلعبلشل اٝنركج عن التقليدية السابقة كادخاؿ فعل القٌوة اٞنؤثر على اٞنشهد البصرم الذم ق
ناعتًو ْناه اٞن

يٌتسم ابإلبداعية كاٛنٌدة كاٛنذب اٞنرئي كاثبات ىوية ذلك اٞننتب كعلى الرغم من بساطًة اٞننتب كتداكلو فإنوي ٬نثل الرؤية اٜنديثة 
 (.161ص2020دركش, المريكية كمتانتها ككفاءهتا العالية) للصناعة ا

 .خادتة البحث
 اكالن: نتائب البحث. من خبلؿ ما ا استعراضو يف ٓنليل العينات توصلت الباحثتاف اذل ٗنلة من النتائب.

. السيما اف  قوة مؤثرة كفاعلة عندما يكوف منتجان ماداين  كىواف اٛنسد كظاىرة مادية ابت حقبلن مهمان لئلعبلانت  .1
 اٛنسد قد ا ادخالو مع االجهزة االنتاجية كالتبادالت االقتصادية.

ٕنيزت االعبلانت ابستخداـ اٛنسد االنساشل كداللة ارشادية حيث ٬ند االعبلف اٛنمهور بكافة اٞنعلومات اليت تيسر لو  .2
ثلى منها عن طريق االستخداـ االمثل

ي
ٟنا كمكاف توافرىا ككيفية االستخداـ  اٜنصوؿ عليها, كتساعده يف االستفادة اٞن
 (.1للسلع كيتجلى ذلك يف ٧نوذج عينة رقم )

برزت الدالالت االقتصادية كاستخدـ اٛنسد يف اٞننجز االعبلشل كعد قيمة مادية ٬نكن ادخاٟنا كتطويعها مع السلع  .3
ابألكاف كاٞنؤثرات الصورية كغًنىا  كذلك لتعزيز مبدأ التبادالت التجارية فكل مصمم يقدـ تصميماتو االعبلنية اٞنليئة

 (.3, 2, 1ألجل عرض اٞننتوج كتوزيعو بصورة افضل للمستهلك. كما يف ٧نوذج عينة )
لقد ا توظيف اٛنسد االنساشل بوصفها ابرز اٞنؤثرات البصرية مع كل ما ٪نملو من معاشل كقيم كرموز كدالالت كقوة  .4

 لسلع التجارية اك االرشادية اك االعبلمية كْنلى ذلك يف كل ٧ناذج العينة.جذب ألجل التبثًن يف نفسية اٞنتلقي كتسويق ا
برزت يف االعبلانت دالالت ارادة القوة كارادة السيادة كشددت على ٓنرير اٛنسد كتلبية رغباتو. كاستخدمت اٞنرأة   .5

الخًنة تعين رغبة االنساف كبطل خارؽ يف االعبلانت كاف الوجود كالعادل كاٜنياة ماىي اال انعكاس إلرادة القوة كا
كمقدرتو يف ىيمنتو على افعاؿ االخرين كخضوع كل االشياء لسلطتو كارادة القوة قدرة ابداعية كطاقة خبلقة كل تسعى 
إلنتاج الصور كاالشكاؿ من خبلؿ اٞنسًنة اليت ٔنوضها الذات يف فضاء الصناعة كاالبتكار كْنلى ذلك يف ٧نوذج عنة 

(4.) 
لنفسية لئلعبلانت من خبلؿ االشباع اٞنستمر للدكافع كٓنقيق الرغبات كاٛنسد ىو انعكاس ٟنا ظهرت الدالالت ا .6

 كللجوانب االقتصادية كالفسيولوجية كْنلى ذلك يف ٗنيع ٧ناذج عينة البحث.
 اثنيًا: التوصيات.

 توفًن االعبلانت يف شب ٠ناالت اٜنياة كتوثيقها توثيق كامل يف شبكة االنرتنت. .1
 صادر اٝناصة بفن االعبلف كجعلها يف متناكؿ اٛنميع سواء كانت الكرتكنية اك كرقية على حد سواء.توفًن اٞن .2

 اثلثًا: ادلقرتحات.
 االبعاد الداللية للجسد يف فن النحت. .1
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 كمصر ا٧نوذجان(. العراؽالدالالت الرمزية للجسد يف فنوف الشعوب )  .2
 

 قا مة مصادر البحث
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 .تداعياهتا –دوافعها  –أسباهبا  –اذلجرة غًن الشرعية لخلشباب 
 ) دراسة ميدانية عخلى عينة من الشباب اجلامعي ) جامعة سرت. ليبيا  

 أ.د. لطيفة عمر عبدالسالم الربق
 أستاذ مساعد بكخلية اآلداب جامعة سرت

L_o_b_2003@hotmail.com 

00218927402536 

 

 خلص :ادل

 اٞنسػػػح منهب استخداـ كا، الشرعية  غًن للهجرة اٞننتجة كالدكافع األسباب أىم على الضوء تسليط إذل الدراسة ىذه ىدفت
 الشباب تدفع اليت األسباب ألىم ياانتٛنمع اٞنعلومات كالب استباف استمارةكاستخدمت الباحثة .  العينة بطريقة االجتماعي

ٗنلة من  إذل الدراسة كتوصلتطالبان،  (120) قوامػها عرضػػػػػػػية عينة على تطبيقها ا .اٞنوت قوارب كركوب الشرعية غًن للهجرة
 إذل ذلك كيرجع   ليبيا يف يفتقدكنو الذم  كاالستقرار األمن ٟنم ستوفر  اٟنجرة أفيركف   %(68.3)  نسبةمنها: أف  النتائب
 الرٚنية، األمنية اٞنؤسسات خارج اٞنواطنٌن عند السبلح انتشار بسبب أشكاٟنا بكافة اٛنر٬نة كشيوع ليبيا، يف األمين الوضع تدىور

 من ىو ٠نتمع أم يف الفرد لدل األمن أف اٜناجات نظرية حسب معركؼ ىو ككما القضاء، كغياب القانوف تعطيل يف سبب ٣نا
 على قدرتو زايدة من ذلك يتيحو كما االجتماعية، ببيئتو ارتباطو من كتزيد النفسي االستقرار اإلنساف ٕننح اليت اسيةاألس اٜناجات
 كسائل مسا٨نة خبلؿ من كسلبياهتا اٟنجرة ّنخاطر الشباب توعية ابلعمل نوصي فإنناكعلى ضوء ىذه النتائب  كالعطاء اإلنتاجية
 توفًن ك. ٢نتلفة مشكبلت من لو يتعرضوف كما اٝنارج يف الشرعيٌن غًن اٞنهاجرين أكضاع على الضوء تسليط يف اٞنختلفة اإلعبلـ
 التهريب عصاابت اْناه الرقابة كتشديد كالبحرية، الربية اٜندكد ّنراقبة اٞنختصة األمنية للجهات البلزمة اإلمكانيات ك الدعم

 .حياٟنا العقوابت أقسى كأناذ شركعة،اٞن غًن اٟنجرات تسيًن عن اٞنسئولة اإلجرامية كالتنظيمات
  : ىجرة ، أسباب اٟنجرة ، دكافع ، ىجرة غًن شرعية، الشباب.الكخلمات ادلفتاحية
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Illegal immigration of young people - causes - motives - 

repercussions. 

A field study on a sample of university youth  

(University of Sirte, Libya) 

Prof. Dr. Latifa Omar Abdul Salam Al-Barq 

Assistant Professor. Faculty of Arts- University of Sirte 
 

Abstract:                                                                              : 

This study aimed to shed light on the most important causes and motives for 

illegal immigration, and the social survey method was used in a sampling 

manner. The researcher used a questionnaire to collect information and data on 

the most important reasons that push young people to illegally emigrate and ride 

death boats. It was applied to a random sample of 120 students, and the study 

reached several results, including A percentage of 68.3% who believe that 

immigration will provide them with the security and stability that they lack in 

Libya due to the deterioration of the security situation in Libya, and the 

prevalence of crime in all its forms due to The spread of weapons among 

citizens outside the official security institutions, which caused the disruption of 

the law and the absence of the judiciary, and as it is known according to the 

needs theory that the security of the individual in any society is one of The basic 

needs that give a person psychological stability and increase his connection with 

his social environment, and what this allows to increase his ability to be 

productive and giving. In light of these results, we recommend working to 

educate young people about the dangers and negatives of migration through the 

contribution of various media to highlight the conditions of illegal immigrants 

abroad And the different problems they face. Providing the necessary support 

and capabilities to the security authorities concerned with monitoring the land 

and sea borders, tightening control against smuggling gangs and criminal 

organizations responsible for conducting illegal migrations, and taking the 

harshest penalties against them. 

Keywords: emigration, reasons for emigration, motives, illegal immigration, 

youth         . 
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 :قدمةادل
 سياسية، اقتصادية، دينية، منها متعددة ألسباب البشرية اجملتمعات كل يف اإلنساف مع كاٞنتوارثة اٞنتبلزمة الظواىر من اٟنجرة

 على اإلنساف شجع ٣نا اٞنختلفة، االتصاؿ ككسائل العادل يف التطور كٞنواكبة اٞنختلفة كالعلـو اٞنعارؼ دائرة لتوسع نظران  كعلمية،
 الدكر ٟنا كالعرقية السياسية الصراعات ككانت اإلنسانية، ٝندمة نشاطو ك٣نارسة للعيش أماانن  أكثر مناطق عن كالبحث اٟنجرة
 كجدكا أف بعد أبنائها، كمستقبل حياة على للحفاظ بديلة أكطاف عن كالبحث األصلية أكطاهنم كترؾ الوطن، أبناء ىجرة يف األكرب
 اٟنجرة فكرة ظهرت ٜنمايتهم، كعليو االجتماعي الوسط كانعداـ كالنظاـ القانوف ابنعداـ نائها،أب كمستقبل سبلمة على ٢ناطر ىناؾ

 (28ـ، صفحة 2010)عباس،  .كأبنائهم سبلمتهم على للحفاظ القسرية

 كٓنولت  ر اٞنهاجرين غًن الشرعيٌنغياب اٞنؤسسات األمنية فتحولت  إذل بلد لعبو  ـ،2011لقد شهدت ليبيا منذ عاـ  ك
شواطئها إذل مواشل لتهريب آالؼ اٞنهاجرين من اٛننسيات اٞنختلفة، كطالت اٞنشكلة أيضا الليبيٌن أنفسهم، كصاحب ذلك هتديد 

الة العشوائية، األمن العاـ يف ليبيا، ارتفاع معدالت البطالة عند األجانب، ارتفاع معدؿ اٛنر٬نة، إهناؾ موارد الببلد، انتشار العم
كظهور أنواع جديدة من اٛنرائم، انتشار ظاىرة التسوؿ كانتشار اٞنشكبلت الصحية كٓنمل أعباء كتكاليف إعادة اٞنهاجرين إذل 

( 42( ألف مهاجر ينحدركف من )669بلداهنم   كقدرت اٞننظمة الدكلية للهجرة أعداد اٞنهاجرين اٞنتواجدين يف ليبيا ُنوارل )
الشك أف اٟنجرة غًن الشرعية ٕنثل ٓنداي كبًنا للساسة كصناع القرار يف ليبيا اليت كانت يف السابق بلد مقصد ك  ،جنسية ٢نتلفة

للمهاجرين غًن الشرعيٌن من جنوب الصحراء األفريقية إذل أكركاب، كلكن نتيجة ٞنا تشهده ببلدان من اضطراابت سياسية، ك 
جودة اٜنياة كتوفًن اٝندمات الضركرية لكل الليبيٌن، ٣نا خلق كاقعا جديدا جعل  أكضاع امنية مرتدية كصراعات مسلحة أثرت على

عددا منهم يتخذكف قرار اٟنجرة ك خاصة من فئات الشباب أمبل يف إ٩ناد فرص أفضل لتحقيق طموحاهتم كٓنسٌن ظركؼ حياهتم. 
غًن مشركعة، كىم ٪نملوف معهم أحبلمهم كأمانيهم كقد يواجو ىؤالء اٞنهاجركف ٢ناطر متعددة عند اجتيازىم حدكد الببلد بطريقة 

 (232ـ، صفحة 2019)البوسيفي،  .ُنياة كر٬نة
 مشكخلة الدراسة:

 بعد كخاصة, الظاىرة هبذه اٞنهتمة اٞننظمات العديد من ىجرة  الشباب الغًن شرعية الكثًن من اٜنوارات كالنقاشات من أيفرت
 اٞنتقدمة كخاصة الدكؿ من العديد كألف, اجملتمع ثركات أىم تعترب ىذه الشر٪نة ألف الشباب؛ فئة من السيما اٞنهاجرين أعداد تزايد

 الناٗنة اٞنخاطر أيفرت العاٞنية قد اٟنجرة منظمة ككانت,  ٛنذهبا التبىيل عالية للشباب اإلغراءات تقدصل يف اليـو أصبحت تتنافس
 الصناعية اٞنتقدمة. الدكؿ إذل النامية الدكؿ من اتالكفاء أصحاب ىجرة عن

الطاقات اٞنتجددة، كالعنصر األساسي يف بناء اٞنستقبل كلذلك تعقد عليهم ا ماؿ يف دفع عجلة التنمية  الشباب  يف ليبياك٬نثل 
ىذه الطاقات كاألخذ  لذلك فاف أم تقصًن يف احتواء ،ستثمار ىذه الطاقات كحسن توظيفهاكالتغيًن يف اجملتمع من خبلؿ ا

ألف الشباب ٬نثلوف أغلب فئات اجملتمع اللييب فإننا ك ، ل اإلبداع كاالبتكار يف اجملتمعلايديها إرل بر األماف ىو تفريط يف قو 
من أ٨نية كبًنة يف تشكيل شخصياهتم كالتنبؤ بسلوكياهتم يف ٞنا ٟنا   الشباب الغًن شرعية كايفرىاجرة  ى أسبابسنحاكؿ رصد 

ستقبل، فهم عماد األمة كسواعدىا الفتية اليت يعوؿ عليها اجملتمع يف هنضتو كتقدمو. كمن ىذا اٞننطلق فقد حددت الباحثة اٞن
٥نو اٟنجرة غًن  سرت كما ىي انطباعاهتملشباب يف مدينة ىي أسباب كدكافع اٟنجرة لمشكلة الدراسة  يف السؤاؿ الرئيس : ما 

 الشرعية ؟ 
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 أعلية الدراسة : 
اٟنجرة غًن الشرعية اليت تعد من أىم التحدايت كز على أحد أىم القضااي اٞنعاصرة، كىي ستمد ىذه الدراسة أ٨نيتها  من كوهنا تر ت

اليت تواجو الدكلة الليبية، كتؤثر على استقرارىا بطريقة سلبية، ألهنا ٕنثل جزءا جوىراي يف منظومة األمن القومي اللييب، كلذلك تعد 
الشباب ٥نو اٟنجرة غًن الشرعية للكشف عن مبلمح  أسباب كدكافعكملحة أكثر من أم كقت مضى إذل رصػػػػػػػػد  اٜناجة ضركرية

نظرا ٞنا ٬نثلو الشباب من أ٨نية كبًنة  ،كمضامٌن كأساليب التعبًن عنهاالثقافة السائدة بٌن الشباب اللييب ٥نو ىذا النمط من اٟنجرة، 
 تكمن ناى من، ك هتم ٠نتمعاهتماء كاإلبداع ،  كإاحة الفرصة ٟنم للتعبًن عن آرائهم يف القضااي اليت يف اجملتمع كوهنم يف مرحلة العط

 -:التالية النقاط بعض يف الدراسة يةأ٨ن
 عرفةّن ذلك يتعلق سواء, جرةاٟن رةظاى وكى يةاأل٨ن من كبًن جانب كعلى ان  ككاقعي ان  حيوم ان  موضوع الدراسة ىذه تعاجل -

 .اجملتمع على تائجهان أك األسباب
 .السلبية نتائجها من كاٜند مواجهتها ككيفية رةالظاى كاقع على للتعرؼ الفرصة الدراسة نتائب تسلط -
 اٜند ككيفية ىذه الظاىرة أسباب حوؿ حاتكمقرت  كتوصيات نتائب من تقدمو  اّن تطبيقيان  تصوران  القرار صناع أماـ تضع -

 .ٟنا السلبية االيفر من
 أنفسهم الشباب علىك٢ناطرىا   ةالظاىر  هبذه ستهدفةاٞن الفئة ككذلك اجملتمع توعية اكلة١ن يف الدراسة هذى يةأ٨ن تكمن -

 .اليو ينتموف الذم اجملتمع أك
كما ٬نكن االستفادة من نتائب ىذه الدراسة من قبل عدد من اٞنؤسسات اٞنختلفة يف اجملتمع، كخاصة تلك اٞنؤسسات اليت تعىن 

كبلهتم عند كضع اٝنػػػػػػػػػػطط كالربامب اليت هتدؼ إذل تنمية مػػػػػػػػػػػهاراهتم ك تعزيز قدراهتم الذىنية كالفكرية، بربامب الشباب كمش
 كإشراكهم يف عملية التنمية يف ٢نتلف القطاعات الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كغًنىا من اجملاالت .

 الدراسة: أىداف
 -:االتية داؼاألى قيقٓن إذل الباحثة تسعى اٜنالية الدراسة خبلؿ من
 .اللييب لشبابغًن الشريعة ل جرةاٟن ةظاىر  حجم على التعرؼ  -
 .يت تدفع الشباب للهجرة غًن الشرعيةال األسباب على التعرؼ -
 .اللييب اجملتمعالشباب اٛنامعي كعلي  على رةالظاى ذهى نتائب  ةعرفم -
 .اجملتمع على اللييب الشباب جرةى ةظاىر  آيفر من التقليل أك اٜند يف سهمت أف مكناٞن من حاتكمقرت  توصيات تقدصل -

 الدراسة: تساؤالت
اللييب  اجملتمعالشباب ك  على آيفره يكماى اللييب الشباب جرةى رةظاى كراء الرئيسية ربراتاٞن يماى وكى رئيسيان  تساؤالن  البحث يضم
 -:اه٨نأ فرعية أسئلة عدة التساؤؿ ذاى من كيتفرع, 
 اٜنارل؟ الوقت يفاللييب  اجملتمع يف ةالظاىر  ذهى كجود مدل ما( 1
 ؟غًن الشرعية الشباب جرةٟن اٜنقيقية األسباب ي( ماى2
 ؟عامة اللييب اجملتمعالشباب اللييب بصفة خاصة كعلى  على ةالظاىر  ذهى نتائب ما( 3
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 مفاىيم الدراسة: 
أم تباعد ، ككلمة ىاجر تعين ترؾ كطنو كانتقل من مكاف إذل غًنه، أم أف  اٟنجرة يف اللغة : اشتق اللفظ  من الفعل "ىجر"،

 .خركج البدكم من ابديتو إذل اٞندفاٟنجرة ضد الوصل )ىجرت الشيء ىجرا أم تركتو كاغفلتو(، كاصل اٞنهاجرة عند العرب 
 (9ـ، صفحة 2010)األصفر، 

ؾ شخص أك جػػػػػػػػػػماعة من الناس مكاف إقامتهم لينتقلوا للػػػػػػػػػػػػػػػػعيش يف مكػػػػػػػػػػػػػاف آخر   كذلك مع نية البقاء ف يرت لكتعرؼ اٟنجرة : 
 (106ـ، صفحة 2014)غضباف،  يف اٞنكاف اٛنديد، لفرتة طويلة أكثر من  كوهنا زايرة أك سفر ".

 سواء ٢نتلفة كطرؽ كسائل ابستعماؿ كملتوية سرية كبطريقة رٚنية سفر كيفئق بدكف الببلد مغادرة : لهناالشرعية غًن ةاٟنجر  كتعرؼ
 يف ٞنساعدهتم البحارة بعض إذل اللجوء اركسة،  غًن كالنقاط الربية الطرؽ عرب اٞنركر :منها نذكر جوية، أك ُنرية أك برية كانت

)عزيز،  .الشديدة كاٜنراسة للمراقبة نظرا جدا قليلة ىيك  اٛنوية اٜندكد عرب العبور هبا، أك كالتخيب الباخرة إذل الركوب عمليات
 ـ(2018

"دخوؿ اٞنهاجرين إذل دكلة ما دكف كجود أكراؽ ثبوتية أك يشًنات كتصاريح دخوؿ مسبقة أك الحقة " ، كتعرؼ  كما تعرؼ لهنا
كركبية اٟنجرة غًن الشرعية "لهنا ظاىرة متنوعة تشمل أفراد من جنسيات ٢نتلفة يدخلوف إقليم الدكلة بطريقة غًن اٞنفوضية األ

مشركعة عن طريق الرب كالبحر كاٛنو ّنا يف ذلك مناطق العبور كاٞنطارات، كيتم ذلك عادة بويفئق مزكرة، أك ّنساعدة شبكات 
 ـ(2018)عزيز،  .اٛنر٬نة اٞننظمة من اٞنهربٌن كالتجار "

، من اٜنصوؿ على اٞنوافقات الرٚنية: لهنا انتقاؿ األفراد من بلد كإليو بطريقة غًن قانونية ريف اإلجرائي للهجرة غًن الشرعيةالتع 
 كدكف اللجوء إذل الطرؽ الرٚنية ." 

 ق البلزمة كاٞننصوص عليها ّنوجب لوائح اٟنجرة من أجل الدخوؿ، أك: اٞنهاجر الذم ال تتوفر لديو الويفئاٞنهاجر غًن الشرعي
 (137ـ، صفحة 2014)سلماف،  .اإلقامة أك العمل يف بلد ما "

دؿ كالع لؤلماف" ىو الشخص الذم ٫نرج من بلد إذل آخر كيهاجر ليعيش يف أرض أخرل بفعل الظلم أك طلبا  :كيعرؼ كذلك
 (37ـ، صفحة 2019)موساكم،  ."كالعيش األفضل كالرغيد

حوؿ بداية  كهناية مرحلة  تعريف الشباب: ال يشًن مفهـو الشباب إذل فئة عمرية ١نددة بعينها ، كليس ىناؾ اتفاؽ كاضح
ة الطفولة إذل مرحلة الرشد، كىي ١نددة بعدد من الفئات العمرية ، غًن أف اٞنفهـو العاـ يشًن إذل انتقاؿ الفرد من مرحلالشباب

 (5ـ، صفحة 2020)اٟننشًنم،  ( سنة تقريبا.40-15بٌن ) ترتاكح يف ٠نملها ما
 .الذكور من ( عامان 39-15التعريف اإلجرائي للشباب: يتحدد مفهـو الشباب يف الفئة العمرية اٞنمتدة ما بٌن )

 النظرايت ادلفسرة لخلهجرة : 
نتيجة النتشار اٟنجرة غًن الشرعية ظهرت العديد من النماذج  كاألطر النظرية  اليت حاكلت تفسًن ىذه الظاىرة  كالعوامل اليت 

  ة اٞنختلفةعدد من اٞنداخل النظريتدفع الناس إذل اٟنجرة  كترؾ أكطاهنم كسنحاكؿ التطرؽ إليها بشيء  من اإل٩ناز من خبلؿ 
 منها االقتصادم السياسي ،كاالجتماعي كالنفسي.

 نظرية التبعية:
تعترب ىذه النظرية من النظرايت االقتصادية اليت ٬نكن من خبلٟنا تفسًن اٟنجرة إذل اٞنكاسب اٞنادية كاٜنصوؿ على فرصة عمل  

كالبطالة للبلد اٞنهاجر منو كىي ما يعرؼ ابلعوامل للمهاجر كٓنسٌن مستول دخلو كىي عوامل جاذبة يقابلها تدشل مستول اٞنعيشة 
 )كريب،، د.ت( الطاردة.
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إف تطور الرأٚنالية أدل إذل نظاـ عاٞني مكوف من دكؿ مركزية مصنعة متطورة، كدكؿ ١نيطية متخلفة تربطها عبلقة غًن متكافئة 
لنظرية أف اٟنجرة ىي شكل من أشكاؿ استغبلؿ دكؿ اٞنركز للمحيط تكوف نتيجة تؤدم إذل تبعية ايط للمركز، كتعترب ىذه ا

تعميق عدـ اٞنساكاة يف األجور كمستوايت اٞنعيشة اٞنوجودة بٌن األفراد يف دكؿ ايط كاٞنركز. أم أف اٟنجرة عامل أساسي يف 
الدكؿ اٞنتقدمة أسهم يف إحداث مشكبلت ىيكلية يف  ٓنويل فائض القيمة من دكؿ ايط إذل دكؿ اٞنركز، كأف التطور الصناعي يف

اقتصادايت الدكؿ النامية ٣نا يشجع على اٟنجرة  . كيركز ىذا االْناه على فرص النجاح يف اٟنجرة ك زايدة الدخل كٓنسٌن مستول 
تشار البطالة كتدشل اٞنستوم اٞنعيشة للمهاجرين ّنا يعرؼ بعوامل اٛنذب اليت يقابلها عوامل الطرد يف البلد األصلي للمهاجر كان

اٞنعيشي كاٜنيايت. كغالبا ما يقبل اٞنهاجركف على الوظائف الدنيا كغًن اٞنرغوبة اليت ال يقبل عليها العماؿ يف تلك الدكؿ اٞنستهدفة 
 (80، صفحة 2018)اٜنسن،كآخر،  للهجرة غًن الشرعية.

 ة: نظرية احلاجات اإلنساني
تعترب اٜناجات اإلنسانية من أىم العوامل اليت تؤدم إذل تكوين بناء اإلنساف، فهو كائن يشعر ابالحتياج ألشياء معينة كىذا  

االحتياج يؤثر على سلوكو فاٜناجات غًن اٞنشبعة تسبب توترا لدل الفرد، ٣نا يدفع  بو إذل بذؿ ٠نهود للبحث عن إشباع ٟنذه 
توتر، كتتدرج اٜناجات اإلنسانية يف ىـر يبدأ ابٜناجات األساسية )الفسيولوجية( ا يصعد سبلدل اإلشباع اٜناجات إلهناء حالة ال

ابالنتقاؿ إذل اٜناجة إذل األماف، ا اٜناجات االجتماعية، ا حاجات التقدير، كأخًنا ٓنقيق الذات، كأف اٜناجات غًن اٞنشبعة 
يف إشباعها قد تؤدم إذل توتر كإحباط قد يسبب لو آالما نفسية حادة . ٣نا يؤدم  ٞندة طويلة، أك اليت يعاشل الفرد من صعوابت

إذل عدد من ردكد األفعاؿ اليت ٪ناكؿ الفرد أف ٪نمي هبا نفسو من ىذا اإلحباط، كىكذا يلجب إذل التمرد على اٞنعايًن االجتماعية 
ختلفة فإف دل ينجح ابلطرؽ الشرعية القانونية فقد يكوف لو دافع كالقوانٌن الدكلية فيفكر يف اٟنجرة بغية ٓنقيق كإشباع حاجاتو اٞن

 (12ـ، صفحة 2020)اٟننشًنم،  اكلة اٟنجرة بطريقة غًن شرعية.
 الدراسات السابقة : 

اإلقليمي ٞنا ٕنثلو من أ٨نية كبًنة لؤلمن القومي نظرا لؤل٨نية الكبًنة اليت ٓنظى هبا ظاىرة اٟنجرة غًن الشرعية على اٞنستول الي ك 
لكافة دكؿ العادل. كلذلك فقد أجريت العديد من الدراسات اليت تناكلت ىذه الظاىرة من زكااي ٢نتلفة. كسيتم تقسيم الدراسات 

 اليت ٕنت مراجعتها كفق التسلسل الزمين كتقسػػيمها كالتارل : 
 (76ـ، صفحة 2012)حكمت،  م(.2012حكيمة ) أيت ( دراسة1

 ." الشرعية غًن جرة١ناكرل اٟن الشباب من فئة لدل كاالجتماعي األسرم التوافق" بعنواف
 كقد, الشرعية غًن جرةاٟن كرل١نا الشباب من فئة لدل كاالجتماعي االسرم التوافق مشكبلت على التعرؼ اذل الدراسة هتدؼ
 كطبقت, االجتماعي التوافق ككذلك النفسي التوافق الختبار مقاييس استخداـا ك , االرتباطي الوصفي نهباٞن على البحث اعتمد
 -:  منها النتائب من العديد اذل الدراسة كتوصلتاٛننسٌن،  من السرية جرةاٟن حاكلوا شاب 19 من كونتت عينة على
 اليت االساسية الدعامة يى االسرة اف حيث ,االسرم التوافق سوء من يعانوف الشباب أف يكى للدراسة االكذل الفرضية صحة -

 يؤدم كالعطف الدعم ذاى يف الفقر أك انعداـ فاف كعليو, كاالجتماعي النفسي التوافق اذل للوصوؿ للفرد االجتماعية ساندةاٞن تقدـ
 .الشرعية غًن جرةاٟن اكلة١ن أك للتفكًن بو يدفع قد ا٣ن العمل عن عاطبلن  كاف اذا خاصة للشباب االسرم التوافق لسوء بدكره

 التوافق سوء من يعانوف الشباب أف يكى جزئي بشكل الثانية الفرضية صحة من التبكدا  الدراسة نتائب خبلؿ من -
 على كمرغمٌن مدفوعٌن انفسهم دكف٩ن لذلك للحياة االساسية الوسائلبفقداف  يتميز كطنهم يف الشباب فواقع, االجتماعي

  .ستقبلاٞن يف لذلك قابل كغًن التحسن على يشجع ال  بواقع مرتبط زرماٞن كضعهم أف فك ير  هنمّنا أ النزكح
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 (2018)اٜنسن،كآخر،  م:2018احلسن، وآخر  عبد نسرين دراسة
 لدل طلبة جامعة بغداد" اٛنامعة طلبة لدل اٟنجرة ٥نو االْناهبعنواف " 
 للمتغًنات كفقا االْناىات ىذه يف الفركؽ ٓنديد ك ، اٟنجرة ٥نو اٛنامعة طلبة اْناىات على التعرؼ إذل اسةالدر  ىذه  ىدفت

( 300) من الطبقية العشوائية البحث عينة كتكونت الوصفي اٞننهب استخدـ الدراسة، نوع اٛنامعة، نوع التخصص، اٛننس،"
 كا(. 2016-2015) الدراسي للعاـ األىلية ابٛنامعة دجلة كلية مثلهاك  بغداد، جامعة من كليات( 7) طلبة من كطالبة طالبا
 . اٟنجرة ٥نو االْناىات لقياس مقياس بناء

 :  ا تية النتائب إذل الدراسة كتوصلت
 لدل اٟنجرة ٥نو االْناه يف إحصائية داللة ذات فركؽ كجود كعدـ العراؽ، خارج إذل اٟنجرة ٥نو سلبية اْناىات كجود -

 لصاحل الفركؽ فيو كانت الذم اٛننس متغًن ابستثناء الدراسة، نوع اٛنامعة، نوع التخصص،" ٞنتغًن كفقا ثالبح عينة
 . الذكور

 ـ(2019)أبوزيد،  م:2019 دراسة دمحم أبو زيد( 2
 "2017-2011بعنواف "اٟنجرة غًن الشرعية كأثرىا على األمن القومي اللييب

الدراسة إذل التعرؼ على دكافع اٟنجرة غًن الشرعية كموقف القانوف الدكرل كاإلنساشل منها، كالكشف عن أىم  ه ىذ دؼهت
ٓندايت اٟنجرة غًن الشرعية اليت تواجو اٞنبادئ اٜناكمة ٞنكوانت األمن القومي اللييب، كدراسة كٓنليل يثًن ىذه اٟنجرة على كاقع 

تخدـ الباحث اٞننهب التار٫ني يف  تتبع ىذه الظاىرة على اٞنستول اللييب من حيث التطورات كمستقبل األمن القومي اللييب، كاس
اصة كاألزمات اليت شهدهتا اٞننطقة خبلؿ ىذه السنوات  كاٞننهب القانوشل يف رصد تشريعات ك قوانٌن اٟنجرة  غًن الشرعية كخ

 .اددة يف القضية الليبية
 ية : كتوصلت الدراسة إذل النتائب ا ت

أف أىم دكافع اٟنجرة غًن الشرعية ىي دكافع اقتصادية كسياسية كاجتماعية كأمنية، كأف ىذه اٟنجرة قد أثرت بشكل  -
سليب على األمن القومي اللييب ٞنا شكلتو من حالة الفوضى كاالرتباؾ،  ابإلضافة إذل االنقسامات الداخلية كالصراعات 

عبور كاستقطاب لعشرات األلوؼ من طاليب اٟنجرة، كما صاحب ذلك من  السياسية ُنيث أصبحت ليبيا ٣نرا كمنطقة
 انتشار جرائم اإلرىاب كاالْنار ابلبشر كهتريب اٞنخدرات كىو ما ٬نثل هتديدا مباشرا لؤلمن القومي اللييب . 

 ـ(2020)اطبيقة،  م:2020طبيقة،ادراسة مرَي ( 3
 شبكات التواصل االجتماعي )فيس بوؾ ٧نوذجا( كأناذ قرار اٟنجرة غًن الشرعية يف اجملتمع اللييب .بعنواف " التعرض ل  
ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على أىم دكافع الشباب يف اجملتمع اللييب الٔناذ قرار اٟنجرة غًن الشرعية،  كمدل مسا٨نة الفيس بوؾ  

نهب اٞنسح االجتماعي عن طريق العينة، كا تطبيق استمارة استبياف الكرتكنية ا يف تشجيعهم على أناذ ىذا القرار، كا استخدـ م
كضعها على أكثر الصفحات اليت يرادىا الشباب ّندينة سرت على عينة عشوائية من شباب مدينة سرت البالغة أعمارىم بٌن 

 .( من اٛننسٌن126(  قوامها )35أقل من -15)
 تية: كتوصلت الدراسة إذل النتائب ا  

للفيس بوؾ يثًن على تشكيل الرأم العاـ عند الشباب من حيث جعل فكرة اٟنجرة ىي اٜنل األمثل للخركج من   -
الظركؼ االقتصادية األمنية الصعبة يف الببلد، كاتضح أف غالبية األفراد الراغبٌن يف اٟنجرة ليس لديهم نية العودة ألرض 

 .بعد االستقرار يف بلد التوطٌن ٬نكن أف يتعرضوا ٟنا أثناء رحلتهم أك ما الوطن رغم كعيهم ابلصعوابت كاٞنشكبلت اليت
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 :الشرعية غًن اذلجرة  أنواع
 الدكلة، حدكد داخل ٓندث اليت السكانية التحركات ىي : كاٟنجرة الداخلية: خارجيةك  داخلية نوعٌن أساس على اٟنجرة حددت

 بٌن مناقشات يثًن اٝنارجية اٟنجرة موضوع زاؿ كما اإلقليمية، اٜندكد عرب السكانية التحركات ىي اٝنارجية اٟنجرة أف حٌن يف
 األمم ىيئة قررت فقد مهاجرا، ما شخص يعترب لكي تتوفر أف ينبغي اليت الشركط على لبلتفاؽ التخصصات ٢نتلف من الباحثٌن
 .ىجرة ٓنركاهتم كتعد مهاجرين يعولوهنم منك  مؤقتة أك كمستمرة مستد٬نة بصفة عمل عن يبحثوف الذين اٞنسافرين كل أف اٞنتحدة

 أك القضائية للمتابعات حد لوضع األماـ إذل للهركب كسيلة للكثًنين ابلنسبة من الداخل إذل اٝنارج  الشرعية غًن اٟنجرة تعتربك 
 اليت كاالجتماعية ةاالقتصادي اٞنشاكل ٗنلة من للتخلص الوحيد اٜنل اٞنغامرة ىذه اعتربت أخرل كفئة اإلدارية، كحب األمنية

 فيها. يتخبطوف
 الشرعي: غًن العبور طرق

 األمن مصاحل تتمكن دل األخًنة السنوات خبلؿ بكثرة تفشت اليت الشرعية غًن للهجرة للتصدم اٞنبذكلة اٛنبارة اجملهودات رغم 
 السياؽ، ىذا كيف (.كُنرية كبرية ةجوي) ٢نتلفة طرقا يستعملوف الشرعيٌن غًن اٞنهاجرين ألف ا فة ىذه على النهائي القضاء من

 شبكات يف ىاما عامبلن   يشكل الدكليٌن للمهاجرين كالناقلٌن ارتمٌن العمل فرص مدبرم أف( ـ 1999)  ككدغرنر مارتن اعترب
 أك اٞنهاجرة ةالعمال من رسم بتحصيل يقوموف ُنيث السرية اٟنجرة ٠ناؿ يف ىامان  دكرا الوسطاء ىؤالء يلعب ك. اليـو الدكلية اٟنجرة

)لدمية،  .اٝنارج يف األكذل سنتو يف اٞنهاجر عليو سيحصل ٣نا%  100 ك 25 بٌن ما يرتاكح لرقم مساكاين  األعماؿ أصحاب
 (60ـ، صفحة 2010
 شبو الظاىرة ىذه تبقى اٞنطارات، مستول على اٞنتخذة األمن ميداف يف كاٞنعنوية اٞنادية الطاقات حسب على: اجلوية الطرق -

 اٞنتواجدة اٞنؤسسات إذل ينتموف الذين األشخاص بعض ّنشاركة تكوف أف فيمكن القبيل ىذا من ١ناكلة أم كقوع ا كإف منعدمة،
 .التبشًنة أك السفر كيفئق تزكير طريق عن أك ابٞنطارات

٬نثل  حيث الشرعي، غًن اٞنهاجر للشباب قبلة جعلو اٞنوانئ نم كبًن عدد على كتوفره اللييب الساحل طوؿ إف: البحرية الطرق -
 خاصة اٞنيناء إذل التسلل الشرعيٌن غًن للمهاجرين سهلت ، الكامًنات اإلنذار، وسائلك متطورة أجهزة كجود كقلة طوؿ الساحل

 .رقابةال من كاإلفبلت التسلل منافذ ذلك يف ّنا للموقع اٛنيدة ٞنعرفتهم السواحل يف القاطنوف منهم
 إذل اٞنركر عرب كتكوف الرب، طريق عن اٟنجرة ىي األخرل الضفة إذل للوصوؿ اٞنهاجركف  يستعملها طريقة أىم: الربية الطرق -

 (246ـ، صفحة 2009)الصرايب،  .كم 17 سول عنها يفصلها ال اليت إسبانيا من لقرهبا نظرا اٞنغرب
 :ع اذلجرة غًن الشرعيةودواف أسباب
 كجهة إذل ذكرايتو معو حامبل فيو ترعرع الذم موطنو اركا معاانهتا، كٓنمل اٟنجرة إذل اإلنساف تدفع اليت كالعوامل األسباب تتعدد
 حقوؽ كانتهاكات القمع كتزايد الد٬نقراطية كغياب كاألمين السياسي االستقرار ،انعداـ األسباب ىذه أىم كمن معلومة، غًن

 ٠ناالت كل يف الوطنية التنمية كمشاريع التعليم أنظمة بٌن االرتباط كفقداف اٞنعيشي، كاٞنستول الدخل كا٦نفاض اٞندنية، اإلنساف
 الكثًن اٞنقابل يف  ىناؾ أف كما. البطالة معدالت كارتفاع كاٞنارل اإلدارم الفساد كانتشار التنمية عملية فشل يف أسهم ٣نا اٜنياة،

 (60ـ، صفحة 2010)بشًن،  .كالكفاءات العقوؿ ٟنجرة كخاصة الرأٚنالية الدكؿ هتيؤىا اليت كاالمتيازات اٝندمات  من
 تبادؿ من ْنسده ٞنا أطرافها ٞنختلف كثقايف كاجتماعي اقتصادم ثراء كمصدر صحية مظاىر آيفرىا بعض يف اٟنجرة كتتضمن 

 من إليو تؤدم كٞنا كالشعوب، كاٜنضارات الثقافات بٌن اال٩نايب كالتفاعل اٜنوار مبادئ تعزيز يف كإسهاـ ات،للمهار  كنقل للخربات
 (4ـ، صفحة 2010)رشاد،  .االقتصادية الدكرة كتنشيط اٞنعيشة مستول كرفع البطالة حدة من التخفيف من أخرل انحية
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 أف إذ ألخر بلد من ا يفر ىذه اختبلؼ رغم كاٛنماعة الػػػػػػفرد مستول على سلبيان  يثًنا الشرعية غًن اٟنجرة رةلظػػػػػػاى أف كما
 داخلو يف صراع فينشب مبلوفة غًن جديدة بيئة يف نفسو ليزرع فيها نشا اليت كالثقافية االجتماعية بيئتو من نفسو انتزاع ٪ناكؿ اٞنهاجر
 ذلك كيتوقف اٛنديد، اجملتمع يف كاندماجو كليا أك جزئيا األصػػػػػػػلي الثػػػػػػػػقايف تػػػػػراثو عن اٞنهاجر ٔنلي يف الصراع ىذا حل كيكوف
 .النفسي استقراره على ليحافظ اٛنديدة كالقوانٌن الظركؼ بو تسػػػػػػػػمح ما كفق لبلندماج كهتيؤه اٞنػػػػػػػػػػػػػػهاجر استعداد مدل على
 اٞنصدرة اٞننطقتٌن لكبل االجتماعي كالرتكيب الد٬نوغرايف التكوين على التبثًن يف فتتمثل للهجرة االجتماعية رلآليف ابلنسبة أما

 صغار كمن الشابة العمرية الفئات إذل اٞنهاجركف ينتمي الغالب ففي اٞنرسلة، الدكؿ على غالبا السلبية ا يفر كتبدك كاٞنستقبلة،
 كتؤدم. اٞنميزة كالكفاءات العقوؿ ابستنزاؼفيما يتعلق  خاصة كالتطوير التنمية عملية قيادةل بلداهنم عليهم تعوؿ الذين السن
ـ، 2013)اٜننااي،  .اٞنصدر البلد على سليب يثًن من لذلك كما كاٞناىرة النشيطة الشبابية القول استنزاؼ إذل عموما اٟنجرة

 (8صفحة 
 اليد كمنافسة العاملة اليد كفاءة مستول ا٦نفاض خبلؿ من اٞنقصد دكلة اقتصاد على عبئان  الشرعيٌن غًن فاٞنهاجرك  يشكلك 

 اٞنقصد دكلة يف الشرعيٌن غًن اٞنهاجرين لتواجد كنتيجة، األمواؿ غسيل جرائم كتزايد النقد، ٓنويبلت كارتفاع النظامية، العاملة
 كغًنىا كالتسوؿ كاٞنخدرات كالسرقة االجتماعية األمراض كانتشار البيئة صحة دشلت من يصاحبها كما العشوائية األحياء تنشب
 اٞنهاجرين من اٞنتزايدة األعداد أف كما كالنفسية، االجتماعية اٞنشكبلت ظهور يف يسبب ٣نا موازية جديدة كثقافات قيم لتظهر
 استغبلٟنم كإمكانية القائم، السياسي للنظاـ مساكمةك  ضغط تكتبلت ٝنلق قابليتهم حيث من سياسيا خطرا ٬نثلوف الشرعيٌن غًن

 اٞنهاجرين تعليم مستول تدشل بسبب اٛنر٬نة معدالت من تزيد اٞنشركعة غًن اٟنجرة أف كما كالنزاعات، الفنت إحداث يف كبقليات
)اٜننااي،  .كالتهريب اٞننظمة ر٬نةاٛن عصاابت إذل كاالنضماـ اٞنختلفة اٛنرائم ارتكاب إذل يضطرىم ٣نا اٞناؿ على اٜنصوؿ يف كرغبتهم
  (10-9ـ، الصفحات 2013
 :الشرعية غًن اذلجرة دواعي

 ٠ناؿ إذل تتجو ما غالبا كاألسلحة، ابٞنخدرات اٞنتاجرة يف اٞنختصة اٞنافيا عصاابت أف الشرعية غًن اٟنجرة ظاىرة مسببات أىم من
 ىذا ٣نارسة على العصاابت ىذه شجع ما ىذا التهريب، من ْننيها اليت الطائلة لؤلمواؿ نظرا ابلبشر اركاالْن األشخاص هتريب
 عدـ حالة أف أحد على ٫نفى كال الشرعية، غًن اٟنجرة أك األشخاص هتريب يف كاٞنتمثل للحدكد العابر اإلجرامي النشاط من النوع

 ، االستقرار كعدـ كاالضطراب اٞنعادل كفقداف االضطراب من حالة خلق يف بو هافيست ال يثًن لو كاف للببلد السياسي االستقرار
 غًن اٟنجرة أف القوؿ ٬نكن اٞنعطيات، ىذه كل على كبناءن  قصًنة، زمنية مدة يف اٜنكومات  من العديدة تعاقب ليبيا عرفت حيث

 ٣نا  األسوأ، من اٟنركب فهو ا خر للبعض سبةابلن أما األحسن، على اٜنصوؿ يف منها اٟندؼ يكمن للبعض ابلنسبة الشرعية
 الشباب ىؤالء تشحن اليت البواعث أىم كمن اجملازفٌن، ىؤالء كالكعي كفقر بؤس استغبلؿ من الشرعية غًن اٟنجرة شبكات مكن

 الضفة رلإ ىجرتو يف اٜني أبناء بعض أك أحد ٤ناح حوؿ  خر حٌن من تردد اليت القصص تلك ىي كاإلصرار اٜنماس ّنعنوايت
ـ، 2019)ميبلد،  .السرية اٟنجرة إذل يدفع اٝنارج يف األصدقاء أحد أك األقارب أك العائلة أفراد أحد كجود كذلك األخرل،
 (132صفحة 

 بعدما خاصة الشباب ويعيش الذم الداخلي الصراع ذلك ىو الشرعية غًن اٟنجرة على تشجع اليت العوامل أىم بٌن من أف كما
 يف ذاتو عن يبحث ْنعلو أخرل جهة من تفتضيو كما البيئية كالظركؼ جهة من حاجاتو كإشباع طموحاتو بٌن التناقض يبلحظ

 :التالية النقاط يف اٞنسببات تلك ٤نمل أف ك٬نكننا أخرل، ٠نتمعات
 الغىن مظاىر إبراز يف يتفاسل حيث العطلة، اءلقض بلده إذل عودتو عند اٞنهاجر يظهره الذم: االجتماعي النجاح صورة -
 .اٞنرئية اإلعبلـ كسائل تغذيها مظاىر ككلها( اخل.. العقار يف استثمار ىدااي، سيارة،)
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 اليت اٟنوائيات اقتناء يستطيعوف منهم الفقراء حب السكاف جعلت العادل يعرفها اليت اإلعبلمية فالثورة: ادلر ية اإلعالم وسا ل -
 ـ(2010)عباس،  .اٟنجرة يف الرغبة فيهم يزرع سحرم عادل يف القنوات مئات عرب العيش من ٕنكنهم
  ادلتصذة: والتدابًن الشرعية غًن اذلجرة تداعيات 

 االجتماعي ادلستوى أوال: عخلى
 من الزكاج ظاىرة كأبرزىا للمهاجرين، ٞنستقبلةا كالدكؿ ليبيا يف االجتماعية اٞنشاكل من الكثًن الشرعية غًن اٟنجرة عن ٤نم

 عنها ينتب االحياف من كثًن كيف ٟنم، اٞنستقبلة الدكلة داخل كجودىم تربير أجل من البعض أتبعو األسلوب كىذا االجنبيات،
 تسوؿكال دخيلة كثقافات اٛنديدة القيم مشكلة ظهرت ككذلك األكالد، نسب كمشكلة الطبلؽ كمنها األسرة داخل مشاكل
 عنو كنتب الذكور يضم الذم السكن كمنها اٞنشاكل بعض خلق ما كىذا اٞنستضيف، البلد كاقع على كبًن بشكل أثرت كالبطالة
 .اإلجرامي كالسلوؾ كاال٥نراؼ العنف

 والوطنية. واألمنية السياسية ادلستوايت اثنيا: عخلى
 بعض مع العبلقات كيـز توتر يف ان أساسي ان سبب كانت حيث هجرببلد اٞن كاقع على سلبية انعكاسات النظامية غًن اٟنجرة حدثتأ

 دكؿ بعض مع العبلقات لف ،األكركبية اللجنة يف كاٜنرايت ابلعدالة اٞنكلف  ابرك جاؾ قالو ما ذلك على كالدليل األجنبية، الدكؿ
 من ترحيلهم بعد الشرعيٌن ًنغ اٞنهاجرين استقباؿ اتفاقات توقيع رفضتبعد أف  كخصوصنا معقدة أصبحت العريب اٞنغرب

 (25ـ، صفحة 2020)العمر،  .ةاألساسي مواطنهم إذل ةاألكركبي األراضي
 :الدولية ادلواثيق يف الشرعية غًن اذلجرة
 علية تفرض كاٞنناخية اٜنياتية الظركؼ كانت حيث اإلنساف، قدـ قد٬نة، إنسانية ظاىرة أخرل إذل منطقة من البشر ىجرة تعترب

 اٜنركب كابألخص كاٜنركب، األمراض، كانتشار كالفيضاانت، كالزالزؿ كالفقر، فاجملاعة،  خر، مكاف من اٞنستمر االنتقاؿ
 . كأخرل كمناطق دكؿ إذل الرئيسي اٞنوطن من اٟنجرة اإلنساف على فرضت عوامل كلها األىلية،
 :منها اٞنهاجرين العماؿ حقوؽ ٘ناية أىدافها من ْنعل كاليت الدكلية العمل منظمة عن ةالصادر  الدكلية االتفاقيات من ٗنلة كىناؾ

 حيث اٟنجرة، موضوع عاٛنت اليت االتفاقيات أىم من كتعترب للعمل، اٟنجرة بشبف 1949 لسنة( 97) رقم الدكلية االتفاقية( 1
 ىي فقط كاحد عربية دكلة بينها من دكلة( 43) عليها صادقت اليت الدكؿ عدد كبلو ـ1952 مايو يف التنفيذ حيز دخلت
 . اٛنزائر

 تصدؽ كدل 1978 ديسمرب يف التنفيذ حيز دخلت كاليت اٞنهاجرين العماؿ بشاف 1975 لسنة( 143) رقم الدكلية االتفاقية( 2
 اٟنجرة من النوع ىذا ٞنقاكمة بةاٞنطلو  الدكلية كاٛنهود اٞنشركعة غًن اٟنجرة على االتفاقية ىذه كتركز عليها، العربية الدكؿ من أم
 . كغًنىم اٞنوطنٌن العماؿ بٌن كاٞنعاملة الفرص يف اٞنساكاة ٓنقيق على أيضا تركز كما
 كىي 1960 يونيو يف التنفيذ حيز دخلت اليت كاٞنهنة االستخداـ يف التمييز بشاف 1958 لسنة( 111) رقم الدكلية االتفاقية( 3
 من تعترب كما. ٕنييز أم على كالقضاء كاٞنهنة االستخداـ يف اٞنعاملة يف كاٞنساكاة الفرص تكافؤ إذل وتدع اليت العامة االتفاقيات من

 اقر الذم العمل يف األساسية اٜنقوؽ ك اٞنبادئ إلعبلف الدكلية العمل ٞننظمة الدكلية للمتابعة كفقا تتابع اليت األساسية االتفاقيات
 (67ـ، صفحة 2011)إلياس،  .ـ2005 يوليو كلغاية. 1998 عاـ

 : أسراىم وأفراد ادلهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية
 .2003 يوليو يف عليها التصديق كا ،1990 ديسمرب 18 يف اٞنتحدة األمم أقرهتا اليت االتفاقية كىي
 .كغًنىا كالسكن كالصحة كالتعليم قافيةالث كاٜنقوؽ العمل حقوؽ تغطي شاملة اتفاقية -
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 .النظاميٌن كغًن النظاميٌن اٞنهاجرين العماؿ تشمل -
 اٞنؤقتٌن العماؿ على تسرم فهي لذلك كاإلقامة، العمل ٞندة اعتبار أم دكف اٞنهاجرين العماؿ ٗنيع على تسرم االتفاقية -

 .١نددة ٞندة العاملٌن
 اٞنهاجر العامل خالف كاف حب تصاف أف ٩نب اٞنهاجرين العماؿ حقوؽ ضماف أف إذل( 25) اٞنادة من( 3) الفقرة تؤكد -

 (. شرعية غًن إقامة)  االستخداـ أك اإلقامة شركط
 لرعااي اٞنعاملة بنفس أسرىم كأفراد اٞنهاجركف العماؿ ٕنتع على نصت حيث( 27 اٞنادة) االجتماعي كالتبمٌن الضماف يف اٜنق -

 اٜنقوؽ – التقاعدم اٞنعاش مزااي من االستفادة يف كأسرىم اٞنهاجرين العماؿ إدخاؿ ابلتارل يتطلب ) الشبف، ىذا يف الدكلة
 (.قانوشل غًن بشكل اٞنهاجركف العماؿ فيهم ّنا األخرل التبمينية

 كفقا منشاة ٗنعية أم كاذل عمالية، نقابة أية إذل االنضماـ يف اٜنق ٟنؤالء يكوف أف كجوب( 26) اٞنادة) التنظيم يف اٜنق -
 .األخرل كمصاٜنهم كالنقابية كاالجتماعية االقتصادية مصاٜنهم ٘ناية بقصد للقانوف

 ك٘ناية لتعزيز عماؿ كنقاابت ٗنعيات تكوين يف اٜنق أسرىم كأفراد اٞنهاجرين للعماؿ أف على تنص االتفاقية من( 40) اٞنادة -
 .اٞنصاحل من كغًنىا كاالجتماعية االقتصادية حقوقهم

 اٞنهاجر العامل اسر أفراد خبلٟنا أقاموا اليت الفرتة طوؿ تراعي أف على العطف بعٌن العمل دكلة تنظر لف تطرح( 50) اٞنادة -
 . اٞنتوقي

  (9 ـ، صفحة2009)١نمود،  .اٞنهاجرين العماؿ أسر كحدة لضماف اٞنناسبة التدابًن أناذ تلـز( 44) اٞنادة أما -
 مشركعية مدل عن النظر بغض التعليم على اٜنصوؿ يف اٞنهاجر العامل أطفاؿ حق( 30) اٞنادة تنص حيث: التعليم يف اٜنق -

 اٞندرسي النظاـ يف اٞنهاجرين العماؿ أكالد اثدماج الدكلة تقـو أف على االتفاقية كتنص العمل دكلة يف كالديو من أم أك ىو إقامتو
 العماؿ ألكالد األصليتٌن كالثقافة اللغة تعليم تيسًن يف الدكلة تسعى كما ،(45) اٞنادة الية اللغة مهمتعلي كخاصة الي

 )اٞنتحدة(. اٞنهاجرين العماؿ ألكالد األصلية ابللغة خاصة تعليمية برامب الدكلة توفر اف كجواز اٞنهاجرين،
 من منعهم كعدـ أسرىم كأفراد اٞنهاجرين للعماؿ الثقافية اٟنوية احرتاـ تضمن لف( 31) اٞنادة ـتلز :  الثقافية اٜنقوؽ أما -

 .اٞنهجر دكلة مع الثقافية بعقائدىم االحتفاظ
 كفق السواء على األفراد لكل متاحة شك أدسل ببل ىى كاستقر حل أينما أسرتو كأفراد لئلنساف اٞنشركعة اٜنقوؽ ىذه كافة إف

 اٞنواطنٌن للسكاف كاضحة كغلبة كبًنة ىيمنة حيث ٫نتلف اٝنليجي التعاكف ٠نلس دكؿ يف الوضع أف غًن الدكلية، العهودك  اٞنواثيق
 دكؿ على كيفرض يتطلب ٣نا كبًنة ٓندايت تعين االتفاقية ىذه يف الواردة اٜنقوؽ تطبيق فاف كابلتارل كالعاملٌن، اٞنهاجرين على

 ابٞنواثيق كااللتزاـ التشريعات تنفيذ من تتمكن حب دكليا، اٞنعقولة النسب إذل لتصل العمل أسواؽ يف التوازف إعادة يف البدء اٞننطقة
ـ، 2009)١نمود،  .العمل أجل من اٞنهاجر أك اٞننطقة ىذه يف اٞنستقر لئلنساف األصيلة ابٜنقوؽ اٞنساس عدـ كابلتارل الدكلية
 (11صفحة 
 نتناكؿ يف ىذا اٛنانب اإلجراءات اٞننهجية ٟنذه الدراسة : ادلنهجية جراءاتاإل
 : ادلسـتصدم وادلنهج الدراسة نوع: أوال
 دراسة لغرض العينة بطريقة  االجتماعي اٞنسح منهب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى اعتمػػػػػػػػػدت كقد التحليلية، الوصفية الدراسات من الدراسة ىذه تعد
 .الشرعية غًن اٟنػػػػػػػػػػػػػػػػجرة ٥نوكالدكافع   حوؿ أسباب بابالش آراء
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 رلاالت الدراسة:
( ـ2022) خبلؿ عاـ طبلب كلية ا داب َنامعة سرت كالبالو عددىم على اٞنكاشل ٠ناٟنا يف الدراسة اقتصرت: ادلكاين اجملال
 .طالبا كطالبة( 998) حوارل
 (.ـ2022) الدراسي العاـ ؿخبل الدراسة إجراء ا:  الزماين اجملال 

 30 -16: تكونت من عينة من طبلب كلية ا داب جامعة سرت الطلة الذكور فقط ٣نن تبو أعمارىم ما بٌن ) اجملال البشري
.) 
 . طالبان ( 120) قوامها بلو عرضية عينة اختيار ا:  ونوعها العينة حجم
 :البياانت مجع أدوات
 ١نورين إذل تقسيمها ا األسئلة من ٠نموعة كتضمنت البياانت، ٛنمع"  استبياف استمارة" ىعل الدراسة ىذه يف الباحثة اعتمدت
 االجتماعية، اٜنالة العمر، حيث من العينة خصائص كصف يف ٕنثلت ك للمبحوثٌن، كاألساسية األكلية البياانت:  ك٨نا رئيسٌن،
 يستجيب عبارة( 13)  يف ٣نثلة الشرعية غًن اٟنجرة ٥نو آبراء الطبلب  اٝناصة البياانت يف: الثاشل اور كٕنثل.  ميالتعلي اٞنستول

 العبارات كترابط اتول صدؽ من للتحقق اٞنتخصصٌن األساتذة من عدد على الدراسة أداة عرض ا كقد. اٞنبحوثٌن ٟنا
 ثبات من التبكد كا ،طبلب( 10) قوامها استطبلعية عٌن على بتطبيقها الباحثة قامت ا .ألجلو كضعت ما لقياس كمبلئمتها

 . ٣نتازة نسبة كىي%( 92) الثبات معدؿ كبلو كورنباخ، ألفا معادلة بتطبيق الدراسة أداة
 :اإلحصا ي التحخليل أساليب

 ،(االجتماعية للعلـو( SPSS) اإلحصائي الربانمب اٜنقيبة االجتماعية ) على الدراسة بياانت ٓنليل يف ىذه الدراسة اعتمدت 
 آراء العينة، خصائص: ٨نا ١نورين خبلؿ من البياانت ٓنليل كسيتم مئوية، كنسب تكرارية توزيعات شكل يف البياانت كضع كا

 .الشرعية غًن اٟنجرة ٥نو اللييب طبلب جامعة سرت
 حتخليل البياانت ) الدراسة ادليدانية (:

 أواًل: خصا   العينة
 ( يبٌن توزيع العينة حسب العمر1جدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة لتكرارا العمر

16- 20 75 62.5% 
20- 24 32 26.7% 
24- 30 13 10.8% 
 %0 0 فاكثر30

 %100 120 اجملموع
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( حيث بلغت نسبتهم 25-16( أف أكثر فئات اٞنبحوثٌن قد تركزت ضمن الفئة العمرية )1رقم ) كالشكل يتبٌن لنا من اٛندكؿ

%( 10.8كبلغت نسبة )، (24-20%( للذين تقع أعمارىم يف الفئة العمرية )26.7(، تليها على التوارل ما نسبتو )62.5%)
فما فوؽ( كيفسر ذلك إذل أف السن  30بينما دل تسجل أم نسبة للذين تقع أعمارىم ما بٌن ) (، 30-24للذين تبلو أعمارىم )

ما قد يتبخر بعض الطبلب عن (، بين20-16% للذين أعمارىم من ) 62.5اٞنناسبة للطالب اٛنامعي ىي ما سجلتو نسبة 
 ذلك لظركؼ ٢نتلفة كىناؾ من يواصل دراستو بعد انقطاع لعدة سنوات.

 ادلستوى الدراسي( يوضح توزيع العينة حسب 2جدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 
للذين يدرسوف ابٞنراحل اٞنتقدمة ُنسب اختيار  كانت للمبحوثٌن األعلى النسبة أف( 2) رقم كاٞنخطط اٛندكؿ من لنا يتبٌن

 من األعلى النسبة كىي ،%(54.1) حيث سجلت نسبة ،الباحثة كذلك ألهنم يعتربكف السن اٞنناسبة للهجرة كترؾ الببلد

 النسبة التكرار السنة الدراسية

 %13.3 16 األوىل
 %8.4 10 الثانية
 %24.2 29 الثالثة
 %54.1 65 الرابعة

 %100 120 اجملموع
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يف حٌن سجلت بنسب متقاربة للمراحل األكذل  ،كىي أيضا يف مراحل متقدمة من الدراسة %( 24.2) نسبتو ما تليها اٞنبحوثٌن،
 .%(8.4، ك ) %(13.3)من الدراسة بسنبيت 

                        
 االجتماعية اٜنالة حسب العينة توزيع يوضح( 3) رقم جدكؿ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

%( يف حٌن كانت نسبة 77.5( أف أغلب اٞنبحوثٌن ىم غًن اٞنتزكجٌن، كبنسبة بلغت )3رقم )كالشكل يتضح لنا من اٛندكؿ 
ك إذل أف أغلب ، كيعزل ذل%(1.7%(، كجاءت النسبة األدسل لذكم اٜنالة االجتماعية )مطلق( بنسبة )20.8اٞنتزكجٌن )

 الطبلب يف سن صغًن غًن مناسب للزكاج كٓنمل اٞنسؤكلية كىذا دل ٬ننع أف نسبة أللس هبا  سجلت للطلبة اٞنتزكجٌن.
 

 
 ضلو اذلجرة غًن الشرعية اراء الطالب( يبٌن 4جدول رقم )

موافق إىل حد  موافق الفقرات م
 ما

 غًن موافق

 % ك % ك % ك

 %22.5 27 %17.5 21 %60 72 موحايتأرى أن اذلجرة ستحقق ط 1

 %17.5 21 %22.5 27 %60 72 وامتيازات جنسية أخرى اذلجرة دتنحين 2

 %30 36 %45.8 55 %24.2 29 أستطيع التعبًن عن رأيي حبرية يف اخلارج 3

 النسبة التكرار احلالة االجتماعية
 %77.5 93 أعزب
 %20.8 25 متزوج
 %1.7 2 مطخلق
 0 0 أرمل
 %100 120 اجملموع
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 %7.5 9 %27.5 33 %65 78 اذلجرة تعمل عخلى تنمية وزايدة اخلربات 4

 %24.2 29 %30 36 %45.8 55 ل ادلسئوليةمن قدريت عخلى حتماذلجرة تزيد  5

من حالة اليأس واإلحباط اليت يعاين منها  وسيخلة لخلصروج ال ىي اذلجرة 6
 الشباب يف بخلدي

77 64.2% 27 22.5% 16 13.3% 

 %14.2 17 %17.5 21 %68.3 82 بخلدي يف أفتقده الذي  واالستقرار األمن يلاذلجرة  ستوفر 7

 %3.3 4 %36.7 44 %60 72 قيود ودون حبرية شالعي من ستمكنين اذلجرة 8

 %17.5 21 %68.3 82 %14.2 17 احملقق لخلموت والتعرض ابحلياة اجملازفة تعين اذلجرة 9

 %7.5 9 %35 42 %57.5 69 تقدما أكثر رلتمعات عخلى االنفتاح تعين اذلجرة  10

 %24.2 29 %30 36 %45.8 55 ادلنظمة واجلرؽلة التهريب لعصاابت سهخلة فريسة اذلجرة ستجعخلين 11

 %22 33 %38 57 %40 60 ادلالية ادلدخرات وزايدة ادلستقبل أتمٌن مناذلجرة   ستمكنين 12

 %7.5 9 %35 42 %57.5 69 ادلهجر يف العخلماء ادلهاجرون بو ػلظى الذي االحرتام يعجبين 13

 
 
 

 
ًن الشرعية كنظرهتم ٟنا، ك جاءت أغلب إجاابت اٞنبحوثٌن اللييب ٥نو اٟنجرة غ طبلبال آراء( 4رقم )كالشكل يوضح اٛندكؿ 

كيرجع ذلك إذل  %(،68.3بنسبة )" ك  ليبيا يف يفتقدكنو الذم  كاالستقرار األمن ستوفر ٟنم  اٟنجرة أف ابٞنوافقة على الفقرة "
نٌن خارج اٞنؤسسات األمنية الرٚنية، تدىور الوضع األمين يف ليبيا، كشيوع اٛنر٬نة بكافة أشكاٟنا بسبب انتشار السبلح عند اٞنواط

٣نا سبب يف تعطيل القانوف كغياب القضاء، ككما ىو معركؼ حسب نظرية اٜناجات أف األمن لدل الفرد يف أم ٠نتمع ىو من 
رتو على اٜناجات األساسية اليت ٕننح اإلنساف االستقرار النفسي كتزيد من ارتباطو ببيئتو االجتماعية، كما يتيحو ذلك من زايدة قد

 اإلنتاجية كالعطاء. 
  كأف"  كامتيازات أخرل جنسية ٕننحين اٟنجرة أن %( عن الفقرة "60بحوثٌن ما نسبتو )ٞنا ّنوافق جدان  كفيما سجلت إجاابت   
ٌن ما ترتكز طموحاهتم يف ىذه الفرتة من العمر على إكماؿ دراستهم أك ٓنس غالبان  الطبلبكذلك ألف "  طموحايت ستحقق اٟنجرة"

كضعهم اٞنعيشي ك ٓنقيق االستقرار النفسي كاالجتماعي عن طريق الزكاج، ككل ىذه الطموحات يرل العديد من الشباب يف 
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اجملتمع اللييب صعوبة ٓنقيقها يف ظل الوضع اٜنارل مع انتشار معدالت البطالة، كاهنيار قيمة الدينار اللييب أماـ العمبلت األجنبية 
يشة كتدىور الوضع األمين. لذلك فهم يركف أف الظركؼ اٜنالية غًن مبلئمة، ٣نا يدفع هبم إذل اٟنجرة غًن الذم أدل إذل غبلء اٞنع

 الشرعية لتحقيق طموحاهتم كأحبلمهم يف ٠نتمعات أخرل أكثر استقرارا. 
 أغلب الطبلبألف  " قيود كدكف ُنرية العيش من ستمكنين اٟنجرة %( أيضا على الفقرة "57كجاءت إجاابت اٞنبحوثٌن بنسبة )

٬نيلوف إذل نسق ثقايف خاص هبم يتمثل يف رغبتهم ابلتجديد كرفض كل ما ىو تقليدم، كمن ىنا فإف البعض منهم يعترب منظومة 
القيم االجتماعية اليت تكونت لديهم بفعل التنشئة االجتماعية ّنا ٓنويو من ضوابط ٢نتلفة ٬نثل عائقا أمامهم يف التعبًن عما ٩نوؿ  

فوسهم، كما أف انتشار العنف بكافة أشكالو بسبب التوترات األمنية كالصراعات السياسية اليت يشهدىا اجملتمع اللييب أسهم يف ن
يف دفع الشباب ٥نو اٟنجرة خارج الوطن، ألهنم يركف فيها مبلذا آمنا يستطيعوف فيو التعبًن عن أرائهم ُنرية يف كل ما ٫نصهم 

 كيراكدىم .
ك٬نكن  %(،57.5بحوثٌن عن الفقرة "يعجبين االحرتاـ الذم ٪نظى بو اٞنهاجركف العلماء يف اٞنهجر" بنسبة )كجاءت إجاابت اٞن 

، كيقابلها تدشل مستول هجرركف ىي عوامل جاذبة  يف دكؿ اٞنف اٞنكاسب اٞنادية كاٞنعنوية اليت ٪نصل عليها اٞنهاجل ذلكتفسًن 
 يعرؼ ابلعوامل الطاردة. ما وكىاٞنعيشة كالبطالة للبلد اٞنهاجر منو 

 مناقشة النتا ج :
 حكيمة أيت٥نو اٟنجرة غًن الشرعية، كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ) الطبلبلدل إ٩نابية  استعداداتتشًن النتائب إذل كجود 

، يف اعيبسبب عدـ التوافق النفسي كاالجتم ( من حيث كجود اْناه إ٩نايب لدل طلبة اٛنامعة ٥نو اٟنجرة خارج الوطنـ2012
( اليت أفادت بوجود اْناىات سلبية لدل طلبة اٛنامعة ـ2018 كآخر اٜنسن، عبد نسرينحٌن ٔنتلف ىذه النتيجة مع دراسة )

٥نو اٟنجرة خارج الوطن. كما بينت النتائب أف الشباب يف ليبيا ينظركف إذل اٟنجرة على أهنا ذلك اٞنبلذ ا من الذم سيمنحهم 
ا افتقدكه يف ببلدىم بسب التوترات األمنية كالصراعات السياسية، كتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو الذم طاٞن كاألمافالراحة 
كرّنا يرجع ، لظركؼ األمنية الصعبة يف الببلد( من أف الشباب يركف يف اٟنجرة اٜنل األمثل للخركج من ا2020طبيقة،مرصل دراسة )

ر كمن غًن اٞنتزكجٌن غالبا ما يركف يف اٟنػػػػػػػػػػجرة فرصة ٖنينة لتحقيق طمػػػػػػوحاهتم ذلك إذل أف الشباب يف الفئات العمرية األصغ
أف الشباب يف ىذه اٞنرحلة ليس لديهم إذل أشارت إليو نظرية التبعية كىذا ما االقتصػػػػػادية  كٓنقيق رغبتهم يف الزكاج كاالستقرار، 

 األمنية التوترات بسبب أشكالو بكافة العنف انتشار أف كماالتفكًن يف اٟنجرة،  التزامات عائلية أك اجتماعية ٓنوؿ بينهم كبٌن 
 آمنان  مبلذا فيها يركف ألهنم الوطن، خارج اٟنجرة ٥نو الشباب دفع يف أسهم اللييب اجملتمع يشهدىا اليت السياسية كالصراعات
وف أف الشباب يف ليبيا يعيش إذلنتائب ىذه الدراسة  شًنكت، كيراكدىم ٫نصهم ما كل يف ُنرية آراءىم عن التعبًن فيو يستطيعوف

من التهميش كاإلقصاء االجتماعي كالسياسي الذم طاٞنا عاشوا فيو لعقود طويلة، نوع يعانوف حالة من اٜنرماف االقتصادم، ك 
اهتم ـ الشباب كطموحيف ليبيا، كذىبت أحبل (، أك ما يعرؼ ابلربيع العريب أزداد الوضع تعقيدان ـ2011كحب بعد أحداث عاـ )

، كأضحت أقصى أمانيهم الوصوؿ إذل الضفة األخرل من البحر اٞنتوسط آملٌن أف ْنود عليهم تلك الدكؿ يف مستقبل أفضل
 ُنقهم يف اٜنياة الكر٬نة ا منة.

 التوصيات :
 غًن اٟنجرة ظاىرة حدة من فالتخفي يف أمبلن  التوصيات بعض الباحثة تقرتح نتائب من اٜنالية الدارسة إليو توصلت ٞنا كفقان 

  مستقببلن  ٥نوىا االْناه حدة من التخفيف أك الشرعية،
 ،كالي الدكرل التعاكف جانب إذل ككرامتو االنساف ٜنقوؽ الصاـر االحرتاـ إطار يف الشرعية غًن اٟنجرة مكافحة تتم أف ٩نب( 1

 .اٞنقصودة كاٛنهة كالعبور اٞننشب دكؿ بٌن اٞنتبادلة كاٞنسؤكلية
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العمل على ٓنسٌن أكضاع الشباب االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية من خبلؿ اٞنساكاة يف خلق فرص عمل ( 2
تتناسب مع كفاءهتم كمؤىبلهتم العلمية بعيدا عن الوساطة كاسوبية، كهتيئة الظركؼ اٞنبلئمة إلدماجهم يف  مشاريع التنمية الوطنية 

. 
 مشركعات لعمل للشباب توجو أف ُنيث القركض، تلك من أكرب نسبة بتخصيص ميسرة قركض ّننح نيةاٞنع اٛنهات تقـو أف( 3

 .صغًنة تنموية
 الرٚنية اإلعبلـ كسائل توجيو خبلؿ من الشرعية غًن اٟنجرة ّنخاطر األخرل الفئات ك٢نتلف الشباب لدل الوعي ة زداي( 4

 للمعلومات األساسي اٞنصدر ىي تكوف حب الغرض، ٟنذا ٢نصصة قصًنة إعبلمية  برامب اثعداد كذلك اٞنرئي اإلعبلـ كخاصة
 .الظاىرة ىذه حوؿ
 تلك ٞنراقبة سنواين، ٓنديثها كمراعاة اٞنعنية، اٞنؤسسات خبلؿ من الشرعية غًن اٟنجرة اثحصاءات خاصة بياانت قاعدة تكوين( 5

 .حقيقية بياانت ضوء يف معاٛنتها القرار كصانع للمشرع يتسىن حب الظاىرة
 فاعلية أكثر بشكل الشباب لقطاع اٞنوجهة التنموية اٝنطط يف الشباب عنصر دماج إ عملية القرار متخذم يراعي أف ضركرة( 6

 .الواقع أرض على ذلك تنفيد مراقبة تتم أف كمراعاة
، ككذلك اافظة على اٟنوية الوطنية العمل على تعزيز كترسي  قيم الوالء كاٞنواطنة كحب الوطن كاالنتماء لو كعدـ التفريط فيو ( 7

 لدل أفراد اجملتمع من خبلؿ مؤسسات التنشئة االجتماعية اٞنختلفة.
على أكضاع اٞنهاجرين  توعية الشباب ّنخاطر اٟنجرة كسلبياهتا من خبلؿ مسا٨نة كسائل اإلعبلـ اٞنختلفة يف تسليط الضوء ( 8

 بلت ٢نتلفة.  غًن الشرعيٌن يف اٝنارج كما يتعرضوف لو من مشك
توفًن الدعم ك اإلمكانيات البلزمة للجهات األمنية اٞنختصة ّنراقبة اٜندكد الربية كالبحرية،  كتشديد الرقابة اْناه عصاابت ( 9

 التهريب كالتنظيمات اإلجرامية اٞنسئولة عن تسيًن اٟنجرات غًن اٞنشركعة، كأناذ أقسى العقوابت حياٟنا.
اسات كالبحوث العلمية يف كافة التخصصات هبدؼ دراسة أسباب اٟنجرة غًن الشرعية كآيفرىا اٞنختلفة إجراء اٞنزيد من الدر ( 10

 ناسبة للحد من تفشي ىذه الظاىرة.على اجملتمع اللييب، كالعمل على إ٩ناد ا ليات اٞن
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 ادلخلص  
إلدارم يف ٓنقيق التنمية اإلدارية يف البلدية قيد الدراسػة مػن خػبلؿ هتدؼ الدراسة إذل ١ناكلة التعرؼ على دكر اإلصبلح ا 

 50دراسػة علػػى عينػة عشػػوائية ٕنثػل العػػاملٌن ابلبلديػة مػػن مػػدراء إدارات كرؤسػاء أقسػػاـ كمػدراء مكاتػػب كبعػض اٞنػػوظفٌن كعػػددىم 
االسػػتبياف الػػيت أعػػدت مػػن أجػػل ٗنػػع  مفػػردة كا االعتمػػاد يف ىػػذه الدراسػػة علػػى اٞنػػنهب الوصػػفي التحليلػػي مسػػتخدما فيػػو اسػػتمارة

( كإف مػػن أىػػم SPSSالبيػػاانت االكليػػة للدراسػػة كا ٓنليػػل ىػػذه البيػػاانت كاختبػػار فرضػػية الدراسػػة ابسػػتخداـ الػػربانمب اإلحصػػائي )
ح اإلدارم النتائب اليت توصلت إليها الدراسة أف ىنػاؾ اىتمػاـ مػن قبػل أفػراد ديػواف بلديػة  زليػنت بوجػود اسػرتاتيجية كاضػحو لئلصػبل

كالتنميػػة االداريػػة ككجػػود عبلقػػة ارتبػػاط ا٩نابيػػة بينهمػػا يف ديػػواف البلديػػة قيػػد الدراسػػة .كقػػد توصػػلت الدراسػػة إذل عػػدة توصػػيات منهػػا 
ضػػركرة ثبػػات القيػػادات اإلداريػػة يف أماكنهػػا داخػػل البلديػػة كعػػدـ تغًنىػػا بشػػكل مسػػتمر ككػػذلك زايدة التنسػػيق بػػٌن ٢نتلػػف األجهػػزة 

 يًن العمليات اإلدارية.اإلدارية لتس
 ػ التنمية ػ إدارية ػ بلدية زلينت اإلدارم ػ اإلصبلح الكخلمات ادلفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:OSAMA@ASMARYA.EDU.LY


 

163 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

The role of administrative reform in achieving administrative 

development in the Libyan public sector 

A field study on the municipal office of Zliten 
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Abstract :- 

The study aims to try to identify the role of administrative reform in achieving 

administrative development in the municipality under study through a study on a 

random sample representing the municipality’s workers, including directors of 

departments, heads of departments, directors of offices and some of the 50 

employees. The questionnaire was prepared to collect the primary data for the 

study, and these data were analyzed and the hypothesis of the study was tested 

using the statistical program (SPSS). The study reached several 

recommendations, including the need for the administrative leaders to remain in 

their places within the municipality and not to change them continuously, as 

well as to increase coordination between the various administrative bodies for 

the conduct of administrative operations. 

Keywords: reform - administrative - development - administrative - Zliten 

municipality 
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 : ادلقدمة أوال
لػك مػن أجػل التقػدـ كالرقػي كاٝنػركج مػن حالػة ذتعترب التنمية من أىم األىداؼ اليت تسعى إذل ٓنقيقهػا شػعوب العػادل ، ك 

التخلػػف ٞنواكبػػة التطػػورات العلميػػة كالتكنولوجيػػة الػػيت ٓنػػدث يف العػػادل كذلػػك ٞنػػا يشػػهده عػػادل اليػػـو مػػن تقػػدـ كتطػػور سػػريع يف ٗنيػػع 
خاصػػة يف البلػػداف األخػػذة يف النمػػو ، حيػػث أنػػو مػػن اٞننطػػق ال يتقػػدـ بلػػد مػػا بػػدكف ٠نهػػودات بػػذلت فهػػي ليسػػت ٠نػاالت اٜنيػػاة ،ك 

ابلعمليػػة البسػػيطة كالسػػهلة بػػل ىػػي عمليػػة شػػاقة كمعقػػدة تتطلػػب تكػػاثف ٗنيػػع القػػول السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة ،فهػػده 
الوسػيلة  ىػيحالة اٜنركة كالتطور كصوال إذل حالة التقدـ ، فإدا كانت اإلدارة  بنياهنا من حالة السكوف إذل ؾما ٪نر الدكؿ ٓنتاج إذل 

الفعالة اليت تتخذىا اجملتمعات لتنظيم كتنسيق جهد اٛنماعات لتحقيق األىداؼ اليت يتطلع إليهػا اجملتمػع لقصػى قػدر مػن الكفػاءة 
تنسػػيق كالتوجيػػو كالرقابػػة كاإلشػػراؼ فػػإف دكرىػػا يف عمليػػة كالقػػدرة  كذلػػك مػػن خػػبلؿ إدارة كفػػؤة كمسػػؤكلة تتػػوذل عمليػػة التخطػػيط كال

التنميػة يصػػبح دكرا ١نػوراي فعػػاال يف نقػل ٠نتمعػػات مػن حالػػة التخلػػف كاٛنمػود إذل حالػػة التقػدـ كاالزدىػػار عػن طريػػق زايدة االىتمػػاـ 
 كدكرة يف التنمية اإلدارية . االصبلح االدارمّنفهـو 
 .دراسةال مشكخلة: اثنياً 

اسػػة االسػػتطبلعية الػػيت قػػاـ هبػػا الباحػػث كبعػػض اٞنقػػاببلت الشخصػػية مػػع مػػدراء اإلدارات بػػديواف البلديػػة اتضػػح أنػػو مػػن خػػبلؿ الدر 
ىناؾ العديد من اٞنؤشرات اليت تدؿ على كجود تدشل )ضعف، قصػور ( يف مسػتول االىتمػاـ ابلتنميػة اإلداريػة ابلبلديػة قيػد الدراسػة  

 كمن ىذه اٞنؤشرات مايلي :
سلطات ،األمر الذم يرتتب عليو البلمباالة كاإل٨ناؿ ، كاٞنركزية الشديدة كتعدد اٞنستوايت اإلدارية كالبعد عن عدـ تفويض ال -1

 اٞننهجية العلمية يف أناذ القرارات .

 الرتىل االدارل ، كتعقيد اإلجراءات اإلدارية من خبلؿ كثرة اإلجراءات األمر الذم يتطلب توفر أعداد كبًنة من اٞنوظفٌن . -2

شاكل القيادات اإلدارية خاصة فيما يتعلق ابالختيار كالتعيٌن العشوائي كالقائم على أسس اجتماعية العلمية ، كما م -3
يصاحب ذالك من قصور يف الوعي التخطيطي كا٦نراط القيادات اإلدارية يف أعماؿ ركتينية بعيدة عن كظائف اإلدارة العليا 

 ت أناذ القرارات اٞنتمثلة يف رسم السياسات كالتخطيط كعمليا

قلة التنسيق كالتوجيو بٌن األجهزة اإلدارية خاصة يف تسيًن العمليات اإلدارية ، األمر الذم يؤدل إذل كجود ازدكاجية كعدـ  -4
 كضوح يف األنشطة كالعمليات اإلدارية .

 ضعف مستول الوعي كاإلدراؾ الكامل ٞنفهـو التنمية اإلدارية . -5

ىذه مشكلة تواجو كل األبعاد التنموية إضافة إذل النقص الواضح يف اإلمكانيات الفنية عدـ توفر اٞنوارد اٞنادية ، ك  -6
 كالتكنولوجية .

 كعلية فاف مشكلة الدراسة تتمثل يف اإلجابة على التساؤؿ ا يت:.

 ىو دور اإلصالح اإلداري يف حتقيق التنمية اإلدارية ببخلدية زلينت  ؟ ما 
 ة :  أعلية الدراساثلثاً 

 ٨نية الدراسة يف األيت :تتمثل أ
 البلديػةحيث يؤدم قلة االىتماـ بكػل منهػا داخػل  اإلصبلح اإلدارم كالتنمية اإلداريةتعاجل ىذه الدراسة عنصرين ىامٌن ك٨نا   -0

 .  اقيد الدراسة إذل آيفر سلبية عليه
 .  داريةاإلصبلح اإلدارم كالتنمية اإل يف موضوع ديواف البلديةقلة البحوث اليت تقاـ على  -0
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  الدراسة أىداف: رابعاً 
 ١ناكلة معرفة دكر اإلصبلح اإلدارم يف ٓنقيق التنمية اإلدارية. -1

 خبلؿ التعرؼ على مفهـو كل منهما. اإلدارية من اإلدارم ككذلك التنميةتقدصل إطار مفاىيمي لئلصبلح  -2

 سة معرفة أىم العراقيل اليت تعيق ٓنقيق التنمية اإلدارية ابلبلدية قيد الدرا -3

تقدصل بعض التوصيات اليت ٬نكن أف يستفيد منها اٞنسئولٌن يف البلدية  قيد الدراسة فيما ٫نص الدكر الذم يؤديو اإلصبلح  -4
 اإلدارم يف ٓنقيق التنمية اإلدارية داخل البلدية قيد الدراسة.

 حدود الدراسة خامساً: 
 .  اف بلدية زلينتديو تنحصر اٜندكد اٞنكانية للدراسة يف  احلدود ادلكانية :  -1
 .  اإلصبلح اإلدارم يف ٓنقيق التنمية اإلدارية ابلقطاع العاـ اللييب تتمثل اٜندكد اٞنوضوعية يف دراسةاحلدود ادلوضوعية :   -2

  الدراسة فرضيات: سادساً 
 تعتمد الدراسة على الفرضية ا تية :

 اإلدارية .توجد عبلقة ذات داللو إحصائية بٌن اإلصبلح اإلدارم  كالتنمية 
 الدراسات السابقةسابعًا : 

 بعنوان برانمج تنمية إدارية مقرتح إلدارة األزمات الرايضية َبندية زلافظة السخليمانية 2121دراسة أنور رحيم  -1
كىدفت الدراسة إذل كضع برانمب تنمية إدارية مقرتح إلدارة األزمات الرايضػية لنديػة ١نافظػة السػليمانية مػن حيػث ٓنديػد 

ت بػػػرانمب التنميػػػة اإلداريػػػة كٓنديػػػد االحتياجػػػات اإلداريػػػة ألنديػػػة اافظػػػة كتوصػػػلت إذل اكتسػػػاب العػػػاملٌن مفػػػاىيم كأفكػػػار متطلبػػػا
 جديدة يف العمل اإلدارم كتنمية كتطوير ما لديهم من مفاىيم كٓنسٌن العبلقة بٌن اإلدارة كاألفراد العاملٌن

مستوى التنمية اإلدارية يف تطوير كفاءة إداري ومشـريف األنشـطة بعنوان دراسة  2121دراسة سخليم شندي ،مهند كاظم  -2
. 

كىدفت إذل بناء مقاييس التنمية اإلدارية يف تطوير كفاءة اإلداريٌن ككذلك التعرؼ على مستول التنمية اإلدارية لئلداريٌن 
ماد على األساليب العلمية اليت تكػوف أداة كمشريف األنشطة يف البصرة . كتوصلت إذل أف تطوير برامب التنمية اإلدارية يتطلب االعت

 فعالة ٞنساعدة اإلدارة كاٞنشرؼ للقياـ ابلتخطيط كالتنفيذ للربامب كالدكرات قياما صحيحا كانجحا .
ــادات ضلــو 2119اجلبــوري ،  عػػبلءدراســة  -3 ، بعنــوان : اعتمــاد التعهيــد اجلمــاعي يف تفعيــل االستبصــار االســرتاتيجي لخلقي

 صالح اإلداري اختيار إسرتاجتية لإل
ىدفت إذل إظهار أ٨نية التفكًن الواسع يف إبراز متغػًن التعهيػد اٛنمػاعي إذل يتػيح للمجتمعػات اليػة كالدكليػة يف اٞنشػاركة   

 يف عملية اإلصبلح اإلدارم. 
اع أك ٓنديػد كتوصلت إذل بركز اإلصبلح الشػامل كيعػود ذلػك إذل ضػعف الرؤيػة اٞنوضػوعية لئلصػبلح الػيت يصػعب إنشػاءىا إذل قطػ

 نوع اإلصبلح اٞنطلوب. 
 بعنوان التنمية اإلدارية لخلمراكز البحثية . 2117دراسة عا دة القريشي  -5
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كىدفت إذل ٓنديد معايًن التنمية اإلدارية للمراكز البحثية يف جامعة بغػداد ككػذلك التعػرؼ علػى مػدل تػوافر ىػذه اٞنعػايًن 
لت إذل اىتماـ أفراد عينة البحث بوجود إدارة منفتحة تسعى لتقبل األفكار كتعمػل لدل مدراء اٞنراكز كرؤساء األقساـ فيها . كتوص

 على تشجيع العاملٌن على التطوير كالتحديث كضركرة اإلشراؼ كاٞنتابعة إل٤ناز اٞنهاـ اٞنوكلة ٞننتسيب اٞنراكز البحثية.
 .إلصالح اإلدارية ودورىا يف دعم ا، بعنوان : الشفافية اإلداري 2116دراسة سحر الزبيدي ،  -5
ىػدفت إذل تسػليط الضػػوء علػى الػدكر الػػذم ٬نارسػو تطبيػق أسػػلوب الشػفافية اإلداريػة كإمكانيػػة اسػتثمارىا يف دعػم عمليػػة   

 اإلصبلح اإلدارم . 
 كتوصلت إذل ضركرة أف تكوف ىناؾ إجراءات كاضحة للتعامبلت كتتسػم ابلنزاىػة كالشػفافية ككجػود نظػاـ رقػايب داخلػي فعػاؿ ٞنراقبػة

 السلوؾ الوظيفي للعاملٌن . 
 ، بعنوان : أعلية العوامل ادلؤثرة  يف اإلصالح اإلداري  دلواجهة الفساد  2118دراسة عادل سال ،  -6

ىػػػدفت إذل التعػػػرؼ علػػػى ٧نػػػط اإلصػػػبلح اإلدارم اٞنتبػػػع يف اٞننظمػػػات اٞندركسػػػة كالتعػػػرؼ إذل أىػػػم معوقػػػات اإلصػػػبلح  
 اإلدارم كمعاٛنتها.

ناتك رغبة لدل الكثًن من العينػات اٞنوجػودة يف اجملتمػع سػواء مػن الطبقػة اٞنثقفػة العاملػة كحػب الفئػات البسػيطة كتوصلت إذل أف ى 
 يف ضركرة كجود إصبلح  إدارم يشمل كافة القطاعات يف اجملتمع .

 : مصادر مجع ادلعخلومات اثمنا : 

الباحػث إذل ٗنػع البيػاانت األكليػة مػن خػبلؿ االسػتبانة كػبداة ٞنعاٛنة اٛنوانب التحليلية ٞنوضوع الدراسػة ٛنػب ادلصادر األولية :  -1
 رئيسية للدراسة على ىاـ ٞنا ٟنا من أ٨نية يف توفًن الوقت كاٛنهد فقد صممت خصيصان ٟنذا الغرض . 

بحػث استخداـ الباحث يف معاٛنة اإلطار النظػرم للدراسػة مصػادر البيػاانت اٞنتخصصػة كاٞنتعلقػة ّنوضػوع ال ادلصادر الثانوية: -0
 من كتب كدكرايت كرسائل علمية.

 

 : الدراسة منهجية: اتسعاً 
علػى اٞنػنهب الوصػفي التحليلػي للوصػوؿ إذل اٞنعرفػة الدقيقػة كالتفصػيلية حػوؿ مشػكلة الدراسػة كلتحقيػق  الدراسةاعتمدت 

يعتمػد علػى دراسػة كاقػع الظػاىرة   ألنػوفهم أفضل كأدؽ للظواىر اٞنتعلقة هبا كابعتبػاره انسػب اٞننػاىب يف دراسػة الظػاىرة قيػد الدراسػة 
كمػػػا ىػػػي علػػػى أرض الواقػػػع كيصػػػفها بشػػػكل دقيػػػق كيعػػػرب عنهػػػا كمػػػا ككيفػػػا فػػػالتعبًن الكيفػػػي يصػػػف لنػػػا الظػػػاىرة كيوضػػػح ٚناهتػػػا 
كخصائصها أمػا التعبػًن الكمػي فيعطػي كصػفا رقميػا كيوضػح مقػدار ىػذه الظػاىرة أك حجمهػا ابإلضػافة إذل تػوفًن البيػاانت كاٜنقػائق 

 كلة قيد الدراسة لتفسًنىا كالوقوؼ على دالالهتا.عن اٞنش
  الدراسة وعينة رلتمع: عاشراً 

 : الدراسة رلتمع -1

 كلسػػػهولة العمػػل بيئػػة يػػدرس لكونػػو كذلػػػكديػػواف بلديػػة زليػػنت  يف كالعػػاملٌن اإلداريػػػة القيػػادات  الدراسػػة ىػػذه تسػػتهدؼ
 . اٞنطلوبة كالبياانت اٞنعلومات على اٜنصوؿ

 :  الدراسة عينة -2
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( 50) أم اجملتمع من% 35 نسبتو ما ككانت الدراسة قيد بديواف البلدية العاملٌن ٕنثل بسيطة عشوائية عينة اختيار ا
  مفردة

 

 اإلطار النظري للدراسة

 أواًل : مفهوم اإلصالح اإلداري 
داريػة، حيػث أنػو ٪نػاكؿ أف يزيػل إف عملية اإلصػبلح اإلدارم تقػـو ّنعاٛنػة العيػد مػن اٞنشػاكل الػيت تعػاشل منهػا األجهػزة اإل  

 تلك اٞنشاكل اليت تواجو ىذه األجهزة
كيقـو برفع كفاءهتا كفعاليتها، كبذلك يكوف اإلصبلح اإلدارم جزء من اٝنطػة اٞنسػتقبلية ألم دكلػة كمؤسسػاهتا، حيػث يػرل بعػض  

 الباحثٌن اإلصبلح اإلدارم لنو :
هػػزة اإلدارة يف الدكلػػة ّنػػا فيهػػا األفػػراد كاٞنعػػدات كالوسػػائل إعػػدادان علميػػان ٩نعػػل  ىػػو جهػػد يتمثػػل يف العمليػػات اٟنادفػػة اثعػػداد أج -0

 (  07،  0000ٓنقيق الدكر االسرتاتيجي للجهاز اإلدارم أمران ليس مهمان فحسب بل أمران ضركراين )القريويت ، 
ت العامػػة ، ٣نػػا يػػنعكس علػػى أداء اٜنكومػػة ىػػو الػػرؤل كاألفكػػار الػػيت يخػػذ حيػػز التنفيػػذ يف تغػػًن اإلجػػراءات كالقواعػػد للسياسػػا -0

 (000، 0009)اٛنبورم ، 
 :  اثنيًا : أىداف اإلصالح اإلداري

 : ما يلي إف عملية اإلصبلح اإلدارم ٟنا ٠نموعة من األىداؼ نذكر منها ما يلي على سبيل اٞنثاؿ         
 .اإلدارم اٛنهاز يف األداء ايتمستو  ٓنسٌن .1
 .اٜنكومي اإلنفاؽ ترشيد  .2
 (0007،50، الصًنيف. )اٞنواطنٌن مع التعامل أساليب ٓنسٌن .3

 اثلثًا : خصا   اإلصالح اإلداري 
 ىناؾ ٠نموعة من خصائص اليت يتمتع هبا اإلصبلح اإلدارم كمنها ما يلي :   
 تغيًن جذرم يف األفراد كاٞنفاىيم .  .0
 عملية ىادفة ك٢نططة كمرسومة .  .0

 عملية مستمرة كتتجدد دائمان. .3

 ملة كمتكاملة لكل مقومات اإلدارة ككافة خطواهتا. أنو شا  .5

 يساىم يف غرس ركح االبتكار كاإلبداع التنظيمي لدل األفراد.  .5

 (357، 0006يعاجل األزمات كاٞنشاكل اإلدارية اليت تواجو اٞننظمات كاٜنكومات  )الزبيدم ، .6
 رابعًا : معوقات اإلصالح اإلداري 

 اجو اإلصبلح اإلدارم ٬نكن إبرازىا يف ا يت : ىناؾ ٠نموعة من اٞنعوقات اليت تو   
 عدـ توفر الظركؼ اٞنستقرة  يف اجملتمع سياسيان كاقتصاداين األمر الذم يؤدم إذل خلط يف خطط العبلج . .0

 عدـ كضوح  األىداؼ اٝناصة  ابٛناف اإلدارم لئلصبلح  ٣نا يساعد يف ا٥نراؼ  التطبيق السليم للخطة  اٞنوضوعة . .0

مػن النػاس قليلػة التعلػيم كغػًن كاعيػة ٓنػاكؿ الكسػب بطػرؽ سػريعة كأسػاليب تشػجع ا خػرين علػى الكسػب غػًن كجود طبقة   .3
 اٞنشركع األمر الذم خلف طبقة غنية كطبقة فقًنة ١نركمة. 
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 ضعف الربامب التعليمية كالرتبوية اليت ٓنث على كجود أجياؿ متعلمة تسعى إذل اإلصبلح  .5

 (58، 0008)سادل، 
 وم التنمية اإلدارية خامسًا : مفه

كاف ىناؾ العديد من الباحثٌن ابختبلؼ كجهات نظرىم سواء األكاد٬نية أك التطبيقية حيث ا تعريػف التنميػة اإلداريػة بعػدة 
 تعريفات كمنها ما يلي: 

مواقػع العمػل.  ىي بناء كٓنديث اٟنياكل اإلداريػة كتطػوير الػنظم كاإلجػراءات كالقػدرات كاٞنهػارات كالعناصػر البشػرية يف ٢نتلػف -0
 (9، 0005)العامرم،

 (  08، 0000عي عملية تنمية االْناىات كاٞنهارات الضركرية ُنيث يصبح أك يبقى اٞندير فعاالن )الصرف،  -0

 سادسًا : أعلية التنمية اإلدارية  : 
 تتمتع التنمية اإلدارية ل٨نية  كذلك من خبلؿ ما يلي : 

 االستخداـ األمثل للموارد .  .0
 نسجاـ يف النشاطات االقتصادم للمجتمع .التوازف كاال .0

 التقدـ العلمي كالفين .  .3

 (070، ١0000ناكلة الوصوؿ إذل أساليب كطرؽ منظورة لتدريب اٞنديرين. )شنذل ، كاظم ،  .5

 سابعًا : أىداف التنمية اإلدارية:
 ٬نكن ٓنديد أىم أىداؼ التنمية اإلدارية يف ا يت : 

 ٓنديث اإلدارة القد٬نة . .0
 األفراد يف عملية ٓنقيق النمو  الذايت ٟنم . إرضاء  .0

 تدعم مسا٨نة اإلدارة  يف ٓنسٌن مناغ العمل . .3

 تقليص التكاليف كترشيد النفقات.  .5

 (5، 0005تعزيز القدرات العامة للمجتمع. )معمرم ،  .5

 اثمنًا : معوقات التنمية اإلدارية:
 ة بشكل عاـ كاإلدارية بشكل خاص منها ما يلي: ىناؾ العيد من اٞنعوقات اليت تقف كتعرقل سًن عملية التنمي

 عدـ تفويض السلطات . .0

 الرتىل اإلدارم. .0

 مشاكل القيادات اإلدارية كخاصة اٞنتعلقة ابالختيار كالتعيٌن العشوائي . .3

 عدـ كجود الوعي كاإلدراؾ الكامل ٞنفهـو عملية التنمية اإلدارية.  .5

 (56، 0005عدـ توافر اٞنوارد اٞنالية )شكشك،   .5
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 اإلطار العملً للدراسة  

 التحخليل اإلحصا ي  أواًل:
لتحقيق أىداؼ الدراسة كٓنليل البياانت اليت ا ْنميعهػا بعػد التبكػد مػن صػبلحية االسػتبياانت للتحليػل اإلحصػائي كبعػد أف       

رات مقيػاس ليكػرت اٝنماسػي اٝنماسي ،  كلتحديد طػوؿ فقػ ليكرتا ترميز كإدخاؿ البياانت إذل اٜناسب ا رل بناء علي مقياس 
(، ا تقسػيمو علػى 5=0-5: حسػاب اٞنػدل) للحكػم التارل اٞنعيار اعتمادا  .)اٜندكد الدنيا كالعليا( اٞنستخدـ يف مقياس الدراسة

(، بعػػد ذلػػك ا إضػػافة ىػػذه القيمػػة إذل أقػػل قيمػػة يف 0180=5/5عػػدد فقػػرات اٞنقيػػاس للحصػػوؿ علػػى طػػوؿ الفقػػرة الصػػحيح أم)
 كىكذا أصبح طوؿ الفقرات  كما يلي:       العبارةبداية اٞنقياس كىي الواحد الصحيح(، كذلك لتحديد اٜند األعلى ٟنذه  اٞنقياس)أك

   .                                                             عال جداً ( كالذم يدؿ على أف مستول اإلجابة عن العبارة عال جداً ٬نثل) 0180إذل  0من  -أ  

 .       عال( كىذا يدؿ على أف مستول اإلجابة عن العبارة عال٬نثل ) 0160كحب  0180من  -ب

 .        متوسط( كىذا يدؿ على أف مستول اإلجابة عن العبارة متوسط٬نثل ) 3150كحب  0160من  -ج  

 منصفض( كالذم يدؿ على أف مستول العبارة منصفض٬نثل ) 5100إذل  3150من  -د

 .         منصفض جداً ( كىذا يدؿ على أف مستول اإلجابة عن العبارة منصفض جداً ٬نثل ) 5100إذل  5100 من -ىػ

 اثنيًا : صدق أداة الدراسة
للتبكػػد مػػن كضػػوح االسػػتبانة كمبلءمتهػػا لقيػػاس فرضػػيات الدراسػػة قػػاـ الباحػػث بعرضػػها علػػى ٠نموعػػة مػػن ١نكمػػٌن مػػن  

عتبػػار كافػػة اٞنبلحظػػات كا راء الػػيت أبػػداىا اكمػػوف، كمػػن ا ا إعػػداد الصػػيغة النهائيػػة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كا األخػػذ بعػػٌن اال
 لبلستبانة.

 اختبار ثبات أداة الدراسةاثلثا: 
لقيػاس درجػة مصػداقية إجػاابت عينػة الدراسػة علػى أسػئلة  (Cronbach Alpha)ا استخداـ معامل كركنباخ ألفػا  

ى قيػػاس مػػدل الثبػػات الػػداخلي ألسػػئلة االسػػتبانة يف مقػػدرهتا علػػى إعطػػاء نتػػائب متوافقػػة لػػردكد االسػػتبانة، كيعتمػػد ىػػذا اٞنعامػػل علػػ
بػػٌن (Internal Consistency)اٞنسػػتجيبٌن ْنػػاه أسػػئلة االسػػتبانة، ك٬نكػػن تفسػػًن ألفػػا علػػى أهنػػا معامػػل الثبػػات الػػداخلي 

%( فػػبكثر كػػي تكػػوف 60إحصػػائيان ٞنعامػػل ألفػػا ىػػي ) (، كأف القيمػػة اٞنقبولػػة0اإلجػػاابت كلػػذلك فػػإف قيمتهػػا تػػرتاكح بػػٌن )صػػفر، 
كمػا   (0تبانة كليا كمػا موضػحة ابٛنػدكؿ )مصداقية اٞنقياس جيدة كحب ٬نكن تعميم النتائب حيث بلغت قيمة ألفا لكل ١نور كاالس

 يلي:
 اإلستبانة عباراتألفا( ل-معامل االتساق الداخخلي)كرونباخيبٌن  (1)جدول

 باتالث عباراتعدد ال البعد ت
 0.880 10 اإلصالح االداري 1

 0.893 12 التنمية االدارية 2
 0.923 22 الثبات العام
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( اف معامػػل الفػػا كرك٧نبػػاخ الراء افػػراد العينػػة علػػي العبػػارات اٞنتعلقػػة بكػػل ١نػػور مػػن ١نػػاكر الدراسػػة كعلػػي 0يتضػػح مػػن اٛنػػدكؿ رقػػم )
%( كىػو معامػل ثبػاث قػوم 90%( ارل )88ة معامل الفا تػرتاكح مػابٌن ) االستبانة كاملة تتمتع ّنصداقية كثبات عارل، اذا اف قيم

 كىذا يدؿ علي اف االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمن الباحث ارل تطبيقها علي عينة الدراسة.
 أساليب حتخليل البياانترابعًا : 
ذلػػػػك ابسػػػػتخداـ الػػػػربانمب اإلحصػػػػائي ا اختيػػػػار األسػػػػاليب اإلحصػػػػائية ّنػػػػا يتناسػػػػب مػػػػع طبيعػػػػة فرضػػػػيات الدراسػػػػة، ك  

Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21)  ،يف ٓنليػل البيػاانت الػيت ا ٗنعهػا ألغػراض الدراسػة
الوسػػط اٜنسػػػايب كاال٥نػػراؼ اٞنعيػػارم مػػػن أجػػل إعطػػػاء النسػػب اٞنئويػػة كالتكػػػرارات ك كا اسػػتخداـ أسػػاليب اإلحصػػػاء الوصػػفي مثػػػل 

راد العينػػة علػػى فقػػرات االسػػتبانة اٞنختلفػػة. ابالضػػافة ارل ٓنليػػل اال٥نػػدار اٝنطػػي البسػػيط الجػػاد العبلقػػة بػػٌن كصػػف شػػامل لػػردكد أفػػ
 متغًنات الدراسة

 عرض نتا ج الدراسة واختبار الفرضياتخامسًا : 
 : عينة الدراسةاخلصا   الشصصية والوظيفية ألفراد   -1
 :  التكرارات والنسب ادلئوية -أ

 ( اٝنصائص الشخصية كالوظيفية لعينة الدراسة إذل جانب التكرارات كالنسب اٞنئوية لكل خاصية. 0لتارل ) يبٌن اٛندكؿ ا
 اخلصا   الشصصية والوظيفية ألفراد العينة يبٌن (2)جدول

 النسبة ادلئوية التكرار التصنيف الرمز ادلتغًن

 
 اجلنس

 74.0 37 ذكور 1

 26.0 13 اانث 2

 %11111 51 اجملموع

 ادلستوى الوظيفي

 8.0 4 مدير إدارة 1

 4.0 2 ر يس قسم 2

 2.0 1 ر يس وحدة 3

 86.0 43 موظف 4

 %11111 51 اجملموع

 سنوات اخلربة

 74.0 37 أقل من مخس سنوات 1

2 
 11سنوات إىل أقل من  5من 

 سنوات
6 12.0 

3 
 15سنوات إىل أقل من  11من 

 سنة
5 10.0 

 4.0 2 سنة 15أكثر من  4

 %11111 51 اجملموع

 ادلؤىل العخلمي

 12.0 6 متوسط 1

 18.0 9 دبخلوم عايل 2

 64.0 32 جامعي 3

 6.0 3 ماجستًن أودكتوراة 4

 %11111 51 اجملموع
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توزيع عينة الدراسػة حسػب اٝنصػائص الشخصػية )اٛنػنس، اٞنؤىػل العلمػي( كالوظيفيػة )سػنوات اٝنػربة، اٞنسػمى  السابق يبٌن اٛندكؿ
 :الوظيفي(، كمنو يتبٌن

 %(.06أم بنسبة) (03كالباقي إانث ) %(75أم حوارل بنسبة) ( من أفراد العينة ذكور50أف )تبٌن أف اجلنس:  .1

مػػا فػػردان (53)(موظػف)صػػفة٪نملػػوف ب أفػػراد العينػة أف أغلػ اٞنسػػتوم الػػوظيفيأظهػػرت النتػائب فيمػػا يتعلػق : ادلسـتوي الــوظيفي .2
(مػدير إدارة مػػا 5%( ك)5( رئػػيس قسػم أم بنسػػبة)0%( ك)0مػػا نسػبتو) رئػػيس كحػدة( 0ف مػنهم)،كمػػا بينػت العينػػة ا%(86)نسػبتو 
 %(8نسبتو )

تبٌن أف التوزيع النسيب ألفراد عينة الدراسة حسػب عػدد سػنوات اٝنػربة، حيػث أف النسػبة األكػرب كانػت لػذكم سنوات اخلربة:  .3
سػنوات إذل  5مػن %(، تلتهػا عػدد سػنوات اٝنػربة 75سبة )( فرد، كبن37فقد بلو عدد أفرادىا ) أقل من ٙنس سنواتاٝنربة 

فقػػد بلغػػت  سػػنة 05سػػنوات إذل أقػػل مػػن  00مػػن %(، أمػػا أصػػحاب اٝنػػربة 00فقػػد بلغػػت نسػػبتها ) سػػنوات 00أقػػل مػػن 
( 0فقػػد بلػػو عػػددىم ) سػنة 05أكثػػر مػػن كأقػػل نسػبة ٕنثيػػل كانػػت لػػذكم اٝنػربة   %( مػػن ٠نمػػل عينػة الدراسػػة،00نسػبتهم )
%( مػػن ٠نمػػل عينػػة الدراسػػة كىػػذا يػػدؿ علػػى عػػدـ ٕنتػػع األفػػراد عينػػة الدراسػػة ِنػػربات عمليػػة 5غػػت نسػػبة ٕنثػػيلهم )أفػػراد، كبل
 طويلة.

(، 30تبٌن أف غالبية أفراد عينة الدراسة ٪نملػوف الشػهادة اٛنامعيػة األكذل )بكػالوريوس( حيػث بلػو عػددىم ):  العخلميادلؤىل  .4
%(، كتلتهػػػا نسػػبة حػػػاملي درجػػػة 08بنسػػبة ) دبلػػـو عػػػارلاصػػػلوف علػػى درجػػػة %(، تلتهػػػا نسػػبة اٜن65كبنسػػبة ٕنثيػػػل بلغػػت )

كالػػيت بلػػو عػػدد أفرادىػػا  ماجسػػتًن أكدكتػػوراة%(، كأقػػل نسػػبة ٕنثيػػل كانػػت للحاصػػلٌن علػػى درجػػة 00كبنسػػبة بلغػػت ) توسػػطاٞن
 عالية نسبيان.%( كىذا ابلتارل يبٌن أف األفراد عينة الدراسة ىم ذكك مؤىبلت علمية 6(، كبنسبة مقدارىا )3)

 حتخليل زلاور الدراسةسادسًا: 
حيػػث سػػيتم  اإلصػػبلح االدارم ك التنميػػة االداريػػةطرحػػت ىػػذه الدراسػػة عػػددان مػػن األسػػئلة الػػيت ٟنػػا عبلقػػة مباشػػرة ّنوضػػع 

 عرض كٓنليل فقرات كل ١نور ابالعتماد على ما ا ٗنعو كٓنليلو من بياانت.
لعبارات كل ١نور كالتكرارات كالنسب اٞنئويػة لكػل عبػارة كترتيػب  يب كاإل٥نراؼ اٞنعيارمالوسط اٜنسا( يوضح 3اٛنداكؿ التارل رقم) 

 الواحد كاٞنتوسط العاـ لكل ١نور متوسط العبارات تنازليان داخل اور
 اإلصالح االداريزلور  -1

رتبة تصاعداي حسب متوسطات  م ابإلصالح االداري( يبٌن ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية إلجاابت العينة حملور 3جدول)
 ادلوافقة

 ر.م
 

 الفقرة

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

المتوسط 
 العام

عال 
 جدا  

منخفض  منخفض متهسط عال
 جدا  

0 

يعاجل اٞنشاكل 
اليت تعاشل منها 

 االدارة .

 
 ك

22 9 14 3 2 

2.080 1.1577 4 

2.13 
 

% 
44
. 

18. 28.0 6.0 4.0 

0 

يبسط ك٪نسن 
أسلوب 
كإجراءات 
 العمل.

 0 3 15 17 15 ك

2.120 .91785 5 
% 

30
. 

34. 30.0 6.0 0 
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 ر.م
 

 الفقرة

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

المتوسط 
 العام

عال 
 منخفض متهسط عال جدا  

منخفض 
 جدا  

3 

ينمي مهارات 
كقدرات 
 اٞنوظفٌن.

 
 ك

16 23 8 1 2 

2.000 .96890 2 
% 

32
. 

46. 16.0 2.0 4.0 

5 

٪نسن العبلقة 
بٌن االدارة 
 كاٞنوظفٌن.

 
 ك

16 19 13 2 0 
2.020 .86873 3 

% 32 38 26 4 0 

5 

يلغي اٟندر 
كالتبذير يف 
اإلدارة 
 اٜنكومية.

 
 ك

17 14 15 3 1 

2.140 
1.0303

6 
6 

% 
34
. 

28. 30.0 6.0 2.0 

6 

٪ندث النظم 
كاللوائح 

كأساليب إ٤ناز 
العمل ّنا يتفق 
مع اٞنتغًنات 
 اٛنديدة.

 
 ك

17 15 12 6 0 

2.140 1.0303 7 
% 

34
. 

30. 24.0 12.0 0 

7 

يتبثر ابلبيئة 
اٝنارجية القيم 
 كالعادات .

 
 ك

15 17 13 4 1 

2.180 1.0240 8 
% 

30
. 

34. 26.0 8.0 2.0 

8 

يساعد يف 
تعزيز 

الد٬نقراطية 
 داخل البلدية.

 
 ك

12 17 15 3 3 

2.360 1.1021 10 
% 

24
. 

34. 30.0 6.0 6.0 

9 

يؤثر يف 
 اإلصبلحات
السياسية 
كاالقتصادية 
 كاالجتماعية.

 
 ك

10 20 14 6 0 

2.320
0 

.93547 9 
% 

20
.0 

40.
0 

28.0 12.0 0 

00 

يساعد اإلدارة 
يف كضع 
اٜنلوؿ 

للمعوقات 
 اليت تواجهها.

 
 ك

18 20 9 3 0 

1.940
0 

.89008 1 
% 36 40 18 6 0 

علػػػي التػػػوارل حيػػػث كػػػاف متوسػػػطها اقػػػل مػػػن  0ك  0ات الرتبػػػة ذأل٨نيػػػة ( علػػػى درجػػػة عاليػػػة مػػػن ا3ك00أف فقػػػرات اػػػور )تبـــٌن 
(  كانػت 8ك9( أم أف ىناؾ موافقة على أسئلة اور للمتغًن اٞنستقل كاٞنتعلق االصبلح االدارم. يف حٌن فقرات اػور ) 0160)

 (.0160ية لكليهما كانت اقل من )علي التوارل بدرجة موافقة عال 00ك  9ات الرتبة ذعلى مستول أ٨نية متدنية من اال٨نية 
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 التنمية االدارية:زلور   -2
حسب متوسطات  تصاعدايمرتبة  التنمية االداريةور ( يبٌن ادلتوسطات واالضلرافات ادلعيارية إلجاابت العينة حمل4جدول)

 ادلوافقة

 ر.م
 

 الفقرة

المتهسط  درجة المهافقة
 الحدابي

اإلنحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

المتوسط 
عال  لعاما

منخفض  منخفض متهسط عال جدا  
 جدا  

0 

تػػػػػػوفًن اٞنهػػػػػػارات 
كاٞنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ 
كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرات 
 البلزمة للعمل.

 
 ك

21 14 12 3 0 

1.9400 .95640 1 

2.31 

% 42.0 28.0 24.0 6.0 0 

0 

الػػػػػػػػػػػػػػػربط بػػػػػػػػػػػػػػػٌن 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتاتيجية 
التنميػػػػػة االداريػػػػػة 
كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتاتيجية 

 البلدية.

 2 3 16 11 18 ك

2.2000 1.12486 5 
% 36.0 22.0 32.0 6.0 4.0 

3 

تطوير القادة من 
خػبلؿ التخطػػيط 

 الرٚني.

 
 ك

10 18 15 5 2 

2.4200 1.05153 9 
% 20.0 36.0 30.0 10.0 4.0 

5 

كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح 
إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتاتيجية 
التنميػػػػػة االداريػػػػػة 

 يف البلدية .

 
 ك

14 21 9 5 1 

2.1600 1.01740 3 
% 28.0 42.0 18.0 10.0 2.0 

5 

ٓنديػػػػػػػػػد التقنيػػػػػػػػػػات 
كاالساليب اٞنتعلقة 
 ابلتنمية االدارية.

 
 ك

9 17 19 2 3 
2.4600 1.03431 10 

% 18.0 34.0 38.0 4.0 6.0 

6 

ٓنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
مهػػػػػارات العػػػػػاملٌن 
كيىلهػػػػػػػػػػػػػم ٞنهػػػػػػػػػػػػػاـ 

 مستقبلية .

 
 ك

18 13 13 5 1 

2.1600 1.09470 2 
% 36.0 26.0 26.0 10.0 2.0 

7 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفر 
كانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات االم

اٞناديػػػػػػػػػة لتنفيػػػػػػػػػذ 
خطػػػػػػػط التنميػػػػػػػة 

 االدارية.

 
 ك

14 18 9 6 3 

2.3200 1.18563 6 
% 28.0 36.0 18.0 12.0 6.0 

8 

يوجػػػػػػػػػػػػد كعػػػػػػػػػػػػي 
كإدراؾ ٞنفهػػػػػػػػػػػػـو 
 التنمية االدارية .

 
 ك

16 11 13 7 3 

2.4000 1.24540 8 
% 32.0 22.0 26.0 14.0 6.0 

9 

يػػتم التنسػػيق بػػٌن 
ة االجهػػزة االداريػػ

لتسيًن العمليػات 
 االدارية.

 
 ك

14 11 18 6 1 

2.3800 1.08590 7 
% 28.0 22.0 36.0 12.0 2.0 

00 

شػػػػػػػػػيوع ظػػػػػػػػػاىرة 
التغيػػػػػًن اٞنسػػػػػتمر 
يف القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادات 

 االدارية .

 
 ك

11 10 17 10 2 

2.6400 1.15635 12 
% 22.0 20.0 34.0 20.0 4.0 
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 ر.م
 

 الفقرة

المتهسط  درجة المهافقة
 الحدابي

اإلنحراف 
 المعياري

 
 الرتبة

المتوسط 
عال  لعاما

منخفض  منخفض متهسط عال جدا  
 جدا  

00 

طػوؿ االجػراءات 
كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركتٌن يف 

التنميػػة اجػػراءات 
. 

 
 ك

11 14 17 5 3 

2.5000 1.12938 11 
% 22.0 28.0 34.0 10.0 6.0 

00 

حجػػػػػػػم العمالػػػػػػػة 
يفػػػػػػػػػػوؽ حجػػػػػػػػػػم 

 العمل .

 
 ك

22 8 11 7 2 
2.1800 1.25666 4 

% 44 16 22 14 4 

( 0160ف متوسػطها اقػل مػن )علي التػوارل حيػث كػا 0ك  0( على درجة عالية من األ٨نية دات الرتبة 6ك0تبٌن أف فقرات اور )
(  كانػػت علػػى 00ك00. يف حػػٌن فقػػرات اػػور ) التنميػػة االداريػػةأم أف ىنػػاؾ موافقػػة علػػى أسػػئلة اػػور للمتغػػًن اٞنسػػتقل كاٞنتعلػػق 

 (.0160علي التوارل بدرجة موافقة عالية لكليهما كانت اقل من ) 00ك  00مستول أ٨نية متدنية من اال٨نية دات الرتبة 

 ار فرضيات الدراسة:اختب -3
  االساسيةالفرضية 

ديػػواف بلديػػة يف   التنميػػة االداريػػة االصػػبلح االدارم كبػػٌن (  0105 )ال توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول معنويػػة 
 زلينت

لػػة بػػٌن متوسػػطات النػػاتب عنػو, ٞنعرفػػة أف كػػاف ىنػػاؾ فػركؽ ذات دال Fكالختبػار الفرضػػية فقػػد ا اسػػتخداـ اختبػار اال٥نػػدار كاختبػػار 
( كيبػٌن اٛنػدكؿ = 0105عنػد مسػتول اٞنعنويػة ) التنمية االدارية االصبلح االدارم كبٌن تقديرات أفراد عينة الدراسة للعبلقة بٌن 

 ( النتائب اٞنتعلقة بتحليل ىذه العبلقة 5رقم )

 الناتج عنو Fنتا ج اختبار االضلدار و اختبار يبٌن (5اجلدول رقم )
R R2 F p-value القرار 

 رفض 11111 321256 11412 11634

مػن القيمػة أقػل كىػي    p-value(0.000) ّنسػتوم معنويػة مشػاىدة  ( 301056إذل ) مسػاكاين ( F) اختبػار جاءت قيمػةلقد 
فٌن مػػوظمػػن منظػػور  التنميػػة االداريػػة اإلصػػبلح اإلدارم كبػػٌن إحصػػائية ذات داللػػة  عبلقػػة إذل كجػػود( ٣نػػا يشػػًن 0105ددة ) ػػػػا

ف اإلصػػػبلح اإلدارم تبػػػٌن أ( كالػػػيت  01500التفسػػػًنية كالػػػيت بلغػػػت ) R2, كىػػػذا معػػػزز بقيمػػػة معامػػػل التحديػػد ديػػواف بلديػػػة زليػػػنت
 % من العوامل اٞنؤثرة يف التنمية االدارية. 50يساىم يف دكر التنمية االدارية ّنا نسبتو 
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 النتا ج والتوصيات
 النتا ج . -أوال :

 إىل النتا ج التالية:توصخلت الدراسة 

% بينمػػا نسػػبة الػػذكور الػػذين مشلػػتهم ىػػذه 06كجػػود نسػػبة مشػػاركة اإلانث يف ديػػواف بلديػػة زليػػنت ابقػػل مػػن الػػذكور يصػػل ارل  .  1
%، كىػػذا ابلتػػارل يػػدؿ علػػى أف ىنػػاؾ معوقػػات اجتماعيػػة تعػػود إذل العػػادات كالتقاليػػد تواجههػػا النسػػاء العػػامبلت يف 75الدراسػػة 

 بلدية كابلتارل عدـ الوصوؿ إذل اٞنراكز القيادية كمديرات يف ىذه داخل الديواف.الالتحاقهن بدبواف الديواف دكف 

% ك٘نلػة 05أف غالبية أفراد العينة يف فئة اٞنوظفٌن ىم ذكك يىيل جامعي حيػث بلػو عػدد اٜناصػلٌن علػى درجػة البكػالوريوس  .0
 سنوات. 5أف عدد سنوات اٝنربة لغالبيتهم أكثر من  %، كما أشارت النتائب6درجة اٞناجستًن اك الدكتوراه 

أف درجة تطبيق مفهـو االصبلح االدارم كالتنمية االدارية من منظور الديواف  كانت مرتفعة كابلتارل فإف ىذا يدؿ على اىتمػاـ  .3
 ة زلينت.افراد الديواف بوجود اسرتاتيجية كاضحة لبلصبلح االدارم كالتنمية االدارية علي السواء يف بلدي

أظهرت ىذه الدراسة ٠نموعة من اٞنعوقات اليت تواجهها ديواف البلدية يف عملية االصبلح االدارم كاف أبرزىا تعزيز الد٬نقراطيػة  .5
داخػػل البلديػػة ك اإلصػػبلحات السياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة. بينمػػا يف عمليػػة التنميػػة االداريػػة كػػاف أبرزىػػا شػػيوع ظػػاىرة التغيػػًن 

 مر يف القيادات االدارية ك طوؿ االجراءات كالركتٌن يف اجراءات التنمية .اٞنست

أف مسػػتول مسػػا٨نة االصػػبلح االدارم يف ٓنسػػٌن أداء األفػػراد العػػاملٌن يف الػػديواف مػػن كجهػػة نظػػر افػػراد الػػديواف كيف اجملػػاالت  .5
مهػػارات كقػػدرات اٞنػػوظفٌن ك مسػػاعدة اإلدارة يف ذات العبلقػػة كانػػت بدرجػػة عاليػػة ككانػػت أفضػػلها يف ٠نػػاؿ صػػنع القػػرار ىػػو تنميػػة 

كضػػع اٜنلػػوؿ للمعوقػػات الػػيت تواجههػػا. بينمػػا مسػػتول مسػػا٨نة التنميػػة االداريػػة كػػاف مػػن ابرزىػػا تػػوفًن اٞنهػػارات كاٞنعػػارؼ كالقػػدرات 
 البلزمة للعمل كٓنسٌن من مهارات العاملٌن كيىلهم ٞنهاـ مستقبلية .

 ت داللة إحصائية بٌن االصبلح االدارم كبٌن التنمية االدارية يف ديواف البلديةكجود عبلقة ارتباط إ٩نابية ذا .6

 التوصيات . -اثنيا :
 زايدة االىتماـ بكل من برانمب االصبلح االدارم كالتنمية االدارية داخل البلدية . -0

 ضركرة استقرار القيادات اإلدارية داخل البلدية كعدـ تغيًنىا بشكل مستمر . -0

 ق بٌن ٢نتلف األجهزة اإلدارية داخل البلدية لتسيًن العمليات اإلدارية اٞنختلفة .زايدة التنسي -3

 ادخاؿ برانمب اإلصبلح اإلدارم يف كافة القطاعات كاالجهزة داخل البلدية . -5

 توفًن كافة اٞنوارد اٞنادية كالبشرية لكل من عمليات اإلصبلح كالتنمية اإلدارية . -5

 التنمية داخل البلدية . إجراء دراسات مستفيضة حوؿ عملية -6
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 ادلصادر وادلراجع
 عماف. للنشر، كائل ،دار0،ط كالتطبيق النظرية بٌن اإلدارم ،اإلصبلح قاسم دمحم، 0000 ، القريويت -1

اعتماد التعهيد االجتمػاعي يف تفعيػل االستبصػار االسػرتاْني للقيػادات ٥نػو اختيػار اسػرتاْني  ، 0009اٛنبورم ، عبلء أ٘ند ، -2
   005، العدد  05اإلدارم ، ٠نلة العلـو االقتصادية  كاإلدارية ، اجمللد اإلصبلح 

  اإلسكندرية،الفتح  دار، اإللكرتكنية للحكومة كمدخل اإلدارم اإلصبلح، 0007، ،دمحم الصًنيف  -3

دية  كاإلداريػة الشفافية  اإلدارية يف دعم اإلصبلح اإلدارم ، ٠نلة الكوت للعلـو االقتصػا، 00006الزبيدم ، سحر عنواشل ،  -4
 .  05، اجمللد األكؿ ، العدد 

أىػػػػم العوامػػػػل اٞنػػػػؤثرة يف اإلصػػػػبلح اإلدارم  كمراجعػػػػة الفسػػػػاد ، ٠نلػػػػة كليػػػػة بغػػػػداد للعلػػػػـو  ، 0005سػػػػادل ، عػػػػادؿ طالػػػػب ، -5
 . 08االقتصادية ، العدد 

كالتطػوير اإلدارم ، رسػالة  التنظيم كتطبيق الوظػائف كإسػرتاْنية اإلصػبلح،  0005مالك بن سليماف بن سيف ، ، العامرم   -6
   ، االردف . ماجستًن غًن منشورة ، جامعة آؿ البيت

  .دمشق ، ، دار الرضا للنشر 0ة يف القرف اٜنادم كالعشرين ،طصناعة التنمية اإلداري ، 0000الصرف ، رعد حسن ،  -7

ير كفػػاءة  إدارم كمشػػريف دراسػػة مسػػتول التنميػػة اإلداريػػة يف تطػػو ،  0000شػػندم ، سػػليم حسػػن . كػػاظم، مهنػػد يوسػػف ،  -8
 63العػدد ٠نلة دراسات كُنوث الرتبيػة الرايضػية ،جامعػة البصػرة ،العػراؽ ،، يف البصرةاألنشطة  يف منتدايت الشباب كالرايضة 

  . 

تنميػػة اإلداريػػة كاليػػة  كمعوقاهتػػا يف اٛنزائػػر ، رسػػالة ماجسػػتًن غػػًن منشػػورة ، كليػػة اٜنقػػوؽ ، 0005معمػػرم ، عبػػد اٜنػػق ،   -9
 اٛنزائر.  ، علـو السياسية ، جامعة كرقلةكال

مػدل مسػا٨نة اإلدارة يف الػػدكؿ الناميػة يف تطبيػق خطػط التنميػة ، رسػالة ماجسػػتًن  ،0005شكشػك، أسػامة حسػٌن ،   -11
 غًن منشورة ،  أكاد٬نية الدراسات العليا ، طرابلس ، 
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تشفى الضخلوعية العامادلريض حبث تطبيقي يف مسدلوثوقية والتعاطف وعالقتها برضااثر ا  

 

 

 

 

 

 ادلستصخل 

يهدؼ البحث  اذل ٓنديد مدل كجود ىذه االبعاد  يف اٝندمة اٞنقدمة من قبل مستشفى الضلوعية  العاـ كىل يدرؾ اٞنريض ىذه 
شفيات االبعاد عرب اٝندمات الصحية اليت ٪نصل عليها، ا اختيار ىذه اٞنستشفى  لتطبيق اٛنانب اٞنيداشل ألف بعض من اٞنست

اٜنكومية تعاشل من ضعف يف تقدصل اٝندمات نتيجة لبعض اٞنشاكل الفنية كاالدارية اليت مر هبا  القطاع الصحي يف العراؽ لذا ا 
( مريض يراجع اٞنستشفى كا توزيع استبانة اعدت ٟنذا الغرض للتعرؼ على تقييم اٞنريض 60اختيار عينة عشوائية مكونة من )

 ة، ا استخداـ اٞننهب الوصفي التحليلي مع استبياف اعد ٟنذا الغرض كا استخداـ النظاـ االحصائيٞنستول اٝندمة اٞندرك
(SPSS)  للحصوؿ على النتائب اليت اظهرىا االستبياف لغرض  توفًن قاعدة  معلومات تظهر اف كانت ىنالك فجوة يف تقدصل

اد جودة اٝندمة اٞندركة ذك ا٨نية لدل اٞنريض ، كقد توصلت اٝندمة ٞنراجعي اٞنستشفى من عدمو كالتعرؼ على أم بعد من ابع
الدراسة اذل بعض االستنتاجات  ا٨نها اف  موثوقية العاملٌن يف اٞنستشفى من االمور اٞنهمة لغرض ٤ناحها يف تقدصل اٝندمة اليت 

جعي اٞنستشفى َنودة اٝندمة اٞنقدمة ٟنم تقدمها ٞنرضاىا مع كجود يثًن يف جودة اٝندمة اٞنقدمة يف ٓنقيق الرضى ككجود ادراؾ ٞنرا
عرب ابعادىا اٞنتمثلة ابٞنوثوقية كالتعاطف ، كما استنتجت الدراسة على ضوء النتائب االحصائية أف ادارة اٞنستشفى كالعاملٌن فيها 

 .التقنية اليت تعزز جودة اٝندمة اٞنقدمة ٬نتلكاف أفضل اٞنعدات

 .ف، اٛنودة، رضا اٞنريض، اٝندمة اٞندركة: اٞنوثوقية، التعاطالكخلمات ادلفتاحية
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Abstract 

The research aims to determine the extent to which these dimensions exist in the 

service provided by Dhuluiya General Hospital, and does the patient realize 

these dimensions through the health services he receives. This hospital was 

chosen to apply the field aspect because some of the government hospitals suffer 

from a weakness in providing services as a result of some technical problems 

The administrative and administrative conditions experienced by the health 

sector in Iraq were selected, so a random sample of (60) patients visiting the 

hospital was selected. A questionnaire prepared for this purpose was distributed 

to identify the patient’s assessment of the perceived level of service. The 

descriptive analytical approach was used with a questionnaire prepared for this 

purpose and the statistical system was used SPSS) to obtain the results shown by 

the questionnaire to provide an information base that shows whether there is a 

gap in providing service to hospital auditors or not, and to identify any 

dimension of perceived service quality of importance to the patient, and the 

study reached some conclusions, the most important of which is that the 

reliability of hospital staff One of the important things for its success in 

providing the service it provides to its patients with an impact on the quality of 

the service provided in achieving satisfaction and the presence of awareness of 

hospital auditors The quality of the service provided to them through its 

dimensions of reliability and empathy, and the study concluded in the light of 

the statistical results that the hospital administration and its employees possess 

the best technical equipment that enhances the quality of the service provided. 

Keywords: reliability, empathy, quality, patient satisfaction, perceived service. 
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 ادلقدمة .1
جودة اٝندمة اٞندركة من االمور اٞنهمة كىي فلسفة لئلدارة كالسلوؾ على ٗنيع اٞنستوايت كىي عامل اساسي يف ٓنقيق الكفاءة    

كالفاعلية يف العمل اٞننجز كما تساىم يف ايصاؿ رسائل من مقدميها اذل متلقى ىذه اٝندمة تعمل على بناء عبلقة سليمة تستند 
صوؿ على ما يبحث عنو اٞنريض من خدمات صحية كابلتارل ٓنقيق رضاه كما انو من اٞنتعارؼ عليو اف طبيعة اذل الثقة يف اٜن

عمل اٞنستشفيات كخطورتو  تلـز ادارهتا على فهم احتياجات كرغبات اٞنريض ألف جودة اٝندمة ال تظهر فقط عرب خصائصها اك 
ه اٝندمة من خبلؿ استخداـ اٞنوثوقية كالتعاطف ، أف عمل  ادارة ام منظمة ٣نيزاهتا  أ٧نا يف قدرهتا على اشباع حاجة اٞنرضى ٟنذ

ذات صلة مباشرة ابلزابئن ينصب على توجيو اىتمامها لتحقيق جودة خدماهتا اليت يتم ادراكها من قبلهم كىذا يتطلب اف تعمل 
تقبلية ليتم من خبلٟنا معرفة نوع اٝندمة اٞنطلوبة االدارة على معرفة من ىم اٞنراجعٌن ٟنا كماىي حاجاهتم كرغباهتم اٜنالية كاٞنس

كٓنسينها ابستمرار لتسهم يف ٓنقيق اٟندؼ اٞنشرتؾ ألدارة  اٞنستشفى كاٞنرضى ، كما اف اٞنريض الذم يراجع ام مستشفى حاليا 
االجتماعي اك يقارف بٌن ما ٪نصل عليو من جودة خدمة كبٌن ما يراه اك يسمع عنو من خدمات صحية عرب كسائل التواصل 

الذم توفره كسائل االعبلـ اٞنرئية كغًنىا كىذا يتطلب من ادارة اٞنستشفى تغيًن اٞنفاىيم القد٬نة السائدة يف العمل اف كجدت 
 ألهنا تكوف عامل اعاقة يف ٓنقيق جودة اٝندمة كادراكها من قبل اٞنريض.

 اعلية البحث: .2
يف بعض االحياف اقصى ما يتمناه ألهنا تتعلق ُنياتو لذا فبف توفر جودة  اٝندمات الصحية ىي خدمات جوىرية لئلنساف بل ٕنثل

اٝندمةكمن ا ادراكها عرب ابعادىا من قبل اٞنريض ٓنقق الغرض الذم من اجلو ا انشاء اك يسيس اٞنستشفى، كتعمل البحوث 
اٞنهمة لغرض ٤ناحها يف تقدصل اٝندمة اذ اهنا التطبيقية اليت ٓندد فجوات العمل اليت تعيق الوصوؿ اذل جودة اٝندمات من االمور 

 ٕنثل قدرهتم على القياـ لعباء العمل اٞنكلفٌن هبا.
 أف الوظيفة االساسية للبحث العلمي الذم يعد اٜنجر االساس ىو تقدصل اٞنعرفة للمنظمة اٞنبحوثةمن  االعلية العخلمية :

انت كالويفئق اٞنتعددة حوؿ موضوع البحث كٓنليلها كتتجلى خبلؿ زايدة اٞنعرفة ّنفردات كمعوقات عملها عرب ٗنع البيا
اال٨نية العلمية للبحث  يف تعريف اٞننظمة ابألماكن اٞنخفية عن اٞنستشفى كاليت قد تكوف سبب يف حدكث اٞنشكلة 

موعة يدركها اٞنريض قبل ادارة اٞنستشفى كذلك ألف كسائل التواصل االجتماعي كاالجهزة اٞنرئية عملت على ايصاؿ ٠ن
من الرسائل اذل ام مريض  يدرؾ من خبلٟنا مدل كجود اٞنوثوقية كالتعاطف من عدمو ، كما تتجلى اال٨نية العلمية 
من التعريف ابلسلوؾ اٞنطلوب من العاملٌن فيها كالذم يعد من الوسائل االساسية يف ادراؾ ىذه االبعاد من قبل 

اٞنتمثلة ابٞنوثوقية كالتعاطف كاثرىا على مراجعي مستشفى سيساعد  اٞنريض من عدمو ، كما أف التعريف لبعاد اٛنودة
ٞنعرفة مدل االثر كالعبلقة بينهما أذ أف عدـ تتطابق نتائب اٞنقاييس مع توقعات اٞنريض  عند حصولو على اٝندمات 

اٞنستشفى الصحية سوؼ يظهر الفجوة يف نوع اٝندمات اٞنقدمة كابلتارل يثًنىا على اٞندل الطويل على ٚنعة 
 كمكانتها السوقية.

 :أف البحث اٞنيداشل الذم ا اجراؤه ىو ١ناكلة تطبيق مفاىيم متغًنات ىذا البحث على ارض الواقع  االعلية العمخلية
كمعرفة مدل تطابقها يف مرحلة يشعر اٞنريض برتاجع اٞنستول الفين كاالخبلقي يف التعامل معو.كما أف ىذا البحث 

ستشفى للتعرؼ على مدل كجود اٞنوثوقية كالتعاطف كمعرفة اسباب ضعفها اك عدـ كجودىا اليت سيوفر مرجع ألدارة اٞن
 تؤدم اذل عدـ رضا اٞنريض.
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 . ىدف البحث:3
 ٬نكن تلخيص ىدؼ البحث يف النقاط التالية:

 بياف مفهـو متغًنات البحث كابعادىم كاٞنتمثلة ابٞنوثوقية كالتعاطف كرضا اٞنريض. - أ
 يم اٞنرضى الذين يراجعوف اٞنستشفى ٞنستول جودة اٝندمة اٞندركة عرب ابعادىا اعبله.معرفة درجة تقي - ب
 توفًن ألدارة اٞنستشفى قاعدة من اٞنعلومات تساعدىم يف معرفة كقياس جودة خدماهتا اٞنقدمة. - ت
 . تبياف مدل كجود اٞنوثوقية كالتعاطف يف عمل اٞنستشفى كعبلقتها َنودة اٝندمة اٞندركة كرضا اٞنريض - ث
معرفة مدل يثًن ابعاد اٞنوثوقية كالتعاطف يف ٓنقق رضا مراجعي اٞنستشفى عرب تقيم االداء الفعلي للخدمة اٞنقدمة على   - ج

 ضوء أدراؾ اٞنريض عند اٜنصوؿ عليها انطبلقا من خاصية اٝندمة اليت ال يتم خزهنا اال يف ذىن اٞنريض.
ٝنماسػي لبيػػاف ابعػاد كػل ١نػور علػػى رضػا اٞنػريض بواسػطة بػػرانمب تطبيػق معػايًن اإلحصػاء الوصػفي كفػػق مقيػاس ليكػرت ا  - ح

 (spssالتحليل االحصائي )
 مشكخلةالبحث  .4

مشكلة البحث ىي ٗنلة استفهامية خربية تفسر العبلقة بٌن متغًنات البحث اٞنتمثلة َنودة اٝندمة اٞندركة كابعادىا كرضى اٞنريض 
حية ىي من العوامل االساسية يف بناء الثقة مع مراجعي اٞنستشفى كٓنقيق رضاه اذ يرل الباحثاف اف اٛنودة يف تقدصل اٝندمات الص

ٞنا يواجو العديد منهم صعوبة يف اٜنصوؿ على اٝندمات الصحية اليت يبحثوف عنها نتيجة ال٦نفاض مستول بعض ىذه اٝندمات 
بًن يف اسعار تلك اٝندمات ، لذا ٬نكن االمر الذم جعل العديد منهم يلجب اذل مستشفيات القطاع اٝناص رغم االرتفاع الك

ٓنديد  مشكلة البحث يف سؤاؿ اساسي حوؿ مدل يثًن اٞنوثوقية كالتعاطف على اٞنرضى يف مستشفى الضلوعية العاـ ألدراؾ 
اٝندمة جودة اٝندمة كٓنقيق رضاه ، كما ىو شعورىم ْناه ابعادىا اعبله كيثًن ذلك على سلوكو العاـ كىل تتوفر ٗنيع ابعاد ىذه 

 لديها من عدمو من كجهة نظر مراجعي اٞنستشفى كتبعا لذلك ٬نكن صياغة مشكلة البحث ابلتساؤؿ ا يت: 
 ما ىو يثًن ابعاد اٞنوثوقية كالتعاطف على رضا اٞنريض؟ - أ
 ىل تعمل ادارة اٞنستشفى على إدراؾ اٞنوثوقية كالتعاطف كعبلقتها برضا اٞنريض؟-ب
 فرضية البحث  .5

 ت السابقة ٬نكن صياغة فرضيات البحث كما يلي:كتبعا للتساؤال
 توجد عبلقة ارتباط ذات داللة احصائية بٌن جودة اٝندمة اٞندركة كرضا اٞنريض.

 ال توجد عبلقة ارتباط ذات داللة احصائية موجبة بٌن جودة اٝندمة اٞندركة كرضا اٞنريض.
 الفرضيات الفرعية 

 ة بٌن اٞنوثوقية كرضا اٞنريض.توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية موجب -1
 توجد عبلقة ارتباط ذات داللة احصائية موجبة بٌن التعاطف كرضا اٞنريض. -2
 ال توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية موجبة بٌن اٞنوثوقية كرضا اٞنريض. -3
 ال توجد عبلقة ارتباط ذات داللة احصائية موجبة بٌن التعاطف كرضا اٞنريض.  -4
 منهجية البحث:  .6

تمد البحث بشكل أساسي على اٞننهب الوصفي التحليلي، كذلك من خبلؿ ٗنع معلومات حوؿ موضوع الدراسة اع
كفق مقياس ليكرت اٝنماسي حيث ا استخراج اٞنؤشرات  spss 25كٓنليلها عن طريق برانمب التحليل االحصائي 
 اإلحصائية كمعامبلت االرتباط بٌن ابعاد الدراسة.
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 حدود البحث  .7
 العراؽ/ ١نافظة صبلح الدين/ مستشفى الضلوعية العاـدلكانية: احلدود ا 
  :2021احلدود الزمانية 
  :إثر اٞنوثوقية كالتعاطف كعبلقتها برضا اٞنريض ُنث تطبيقي يف مستشفى الضلوعية العاـاحلدود ادلوضوعية 

 الدراسات السابقة
ٌن جودة خدمات ادلؤسسات االستشفا ية ( بعنوان: "دور إدارة اجلودة الشامخلة يف حتس2017دراسة: )زديرة،  .1

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على دكر إدارة اٛنودة الشاملة يف "دراسة حالة عينة من ادلؤسسات االستشفا ية
ٓنسٌن جودة خدمات اٞنؤسسااالستشفائيةيف اٛنزائر، كلتحقيق ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث اٞننهب الوصفي 

مريضا من زابئن شركة.اظهرت نتائب  718انة كزعت على عينة عشوائية بسيطة بلغت التحليلي كقاـ بتصميم استب
الدراسة بعض اٞنشاكل اليت تواجهها اٞنؤسسات الصحية من سوء التسيًن كضعف الرقابة اٛنادة من قبل اإلدارة، كعدـ 

 ات، كضعف أنظمة التحفيز.استخداـ األساليباٜنديثة لتدعيم اإلجراءااإلدارية من نظم معلمات كإجراء اإلحصائي
(" أثــر إدارة اجلــودة الصــحية يف تســويق خــدمات الرعايــة الصــحية: دراســة ميدانيــة عخلــى 2018دراســة :)القضــاة،  .2

هتدؼ الدراسة إذل معرفة أثر إدارة اٛنودة الصحية يف تسػويق خػدمات الرعايػة الصػحية، كذلػك مػن مستشفى رابغ العام"
عػػن مػػدل جػػودة اٝنػػدمات اٞنقدمػػة يف مستشػػفى رابػػو العػػاـ. كاسػػتخدـ البػػاحثوف  خػػبلؿ تقصػػي آراء اٞنػػوظفٌن كالعمػػبلء

اسػػػتبانة علػػػى  100اٞنػػػنهب الوصػػػفي ابإلضػػػافة إذل اسػػػتخداـ اٞنػػػنهب اٞنيػػػداشل الختبػػػار فرضػػػيات الدراسػػػة، كقػػػد ا توزيػػػع 
ن مػػوظفي كعمػػبلء فػػردا ن مػػ 100مفػػردات عينػػة الدراسػػة اسػػرتجعت لكملهػػا، كابلتػػارل فقػػد تشػػكلت عينػػة الدراسػػة مػػن 

مستشفى رابو. كقد توصػلت الدراسػة إذل أف ىنػاؾ تصػورا ن إ٩نابيػان لػدل كحػدات العينػة حػوؿ أثػر إدارة اٛنػودة يف تسػويق 
اٝندمات الصحية، كخلصت الدراسة اذل أ٨نها الرتكيز بضركرة االىتماـ ّنقرتحات اٞنوظفٌن كاألخذ هبا، كتشجيع التعاكف 

 الفريق الواحد، كالتبكيد على أ٨نية اعتبار اٞنوظفٌن شركاء أساسيٌن يف عملية أناذ القرارات. بٌن اٞنوظفٌن، كالعمل بركح
قياس معدل رضا ادلرضى ادلنومٌن عن جودة اخلدمات الصحية ومهارات "  (2019دراسة: )دمحم، زلمود:  .3

اٛنودة الصحية كالدكر ىدفت  الدراسة إذل التعرؼ على أثر االتصال حالة الدراسة: مستشفى عخلياء التصصصي"
مريض منـو يف مستشفى  70الذم تلعبو مهارات التواصل كمتغًن كسيط ما بٌن اٛنودة كالرضا كقد مشلت الدراسة عدد 

ّنختلف فئات العمر ّنختلف اسباب التنوصل عن طريق استبانة  44كعدد االانث  26علياء التخصصي عدد الذكور
 التحليل اإلحصائي ابستخداـ برانمب )اٜنزمة االحصائية للعلـو االجتماعية ١نكمة لئلجابة على اسئلة البحث كما ا

(.اظهرت نتائب التحليل عدد من النتائب اٞنهمة أييت يف مقدمتها ارتفاع مستول اٛنودة ك حسن تعامل الكادر الطيب مع 
كىي ضركرة االىتماـ ابٛنودة  اٞنريض أدل اذل زايدة رضا اٞنرضى اٞننومٌن كما خلصت الدراسة إذل بعض االستنتاجات

الصحية كتطبيق مهارات التعامل يف اٞنستشفى ك ضركرة إشعار اٞنرضى ابلتعاطف كاألماف كسرعة تلبية احتياجاهتم كذلك 
 للوصوؿ للرضا العاـ للمريض اٞننـو يف اٞنستشفى.



 

182 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ات الصحٌية من كجهة نظر أثر نظم اٞنعلومات يف جودة اٝندم ( "2020دراسة: )عبد القادر،& أمساء ادلنًن.   .4
العناصر الطبية" ا استخداـ اٞننهب الوصفي كبداة ٛنمع البياانت كٕنثل ٠نتمع الدراسة يف ٗنع األطباء العاملٌن ابٞنرافق 

طبيبا حيث ا اختبار عينة عشوائية بسيطة بلو عدد مفردهتا  366كالوحدات الصحية يف ١نل الدراسة كالبالو عددىم 
( استمارة 196( من حجم العينة كقد بلو عدد االستمارات اٝناضعة للتحليل )57.37ة أم بنسبة )طبيبا كطبيب 210

( من حجم اجملتمع األصلي كا ٓنليل بياانت الدراسة كاختبار فرضياهتا من خبلؿ تطبيق 93.33شكلت ما نسبة )
البياانت كذلك ابستخداـ حزمة بعض أدكات التحليل اإلحصائي الوصفي كاالستدالرل األكثر مبلئمة لطبيعة تلك 

كمنها اإلحصاء الوصفي كالتكرارات كالنسب اٞنئوية  (SPSS) الربامب اإلحصائية للعلـو التطبيقية كاٞنعركؼ ابختصار
 لوصف خصائص عينة الدراسة كحساب اٞنتوسط اٜنسايب كاال٥نراؼ اٞنعيارم كأخًنا. ا استخداـ ٓنليل اختبار

(Test-T) كٓنليل التباين األحادم الختبار الفرضيات (ANOVAs) كقد بينت نتائب الدراسة بوجود الرضا .
ابْناه موافق كعدـ الرضا عن  4.04التاـ عن ظركؼ العمل حيث كاف اٞنتوسط اٜنسايب يف الشبكات ٟنذا البعد 

ية كذلك حسب ما اٞنلموسية اليت يتقاضوهنا مقابل تقد٬نهم للخدمات من قبل اٞنراجعٌن على اٞنرافق كالوحدات الصح
 كىي ابْناه غًن موافق. 2.78تبٌن من قيمة اٞنتوسط اٜنسايب الذم كاف 

دور نظــــم ادلعخلومـــات احلديثــــة يف حتســـٌن جــــودة  ("2021)ابؽلوت، كنزة،لعقون،&رميســـاء آيــــة الرمحـــان. دراســـة: .5
اصـة بواليـة بـرج اخلدمات الصحية ابدلؤسسات االستشفا ية اخلاصة دراسة حالة بعـض ادلؤسسـات االستشـفا ية اخل

الصحية اٞنقدمة هبدؼ تلبيػة متطلبػات اٞنرضػى ككسػب رضػاىم، يف ظػل االسػتغبلؿ تناكلت الدراسة اٝندمات  بوعريريج"
األمثل للموارد اٞنتاحة علػى أكمػل كجػو، ببػذؿ أقػل جهػد كلسػرع كقػت ٣نكػن. توصػلت الدارسػة إذل تبيػاف مػدل األ٨نيػة 

 اٞنؤسستٌن االستشفائيتٌن اٝناصتٌن زيرايبيوآخركف طػاىر بػربج بػوعريريب كنمػاذج اليت تكتسبها نظم اٞنعلومات الصحية يف
للدراسػػػة مػػػن خػػػبلؿ التطبيقػػػات اوسػػػبة كانعكاسػػػاهتا علػػػى طبيعػػػة اٝنػػػدمات الصػػػحية مػػػن حيػػػث سػػػرعة البيػػػاانت كدقػػػة 

 اٞنعلومات، اليت ٟنا األثر البالو يف التشخيص.
 

ر مؤشرات األداء يف حتسٌن جودة اخلدمات الصحية" (" قياس أثAlbaqami&Osman 2022دراسة:)  .6
 الطا ف".-دراسة تطبيقية عخلى مديرية الشؤون الصحية

ىدفت الدراسة اذل تسليط الضوء على إثر مؤشرات األداء يف ٓنسٌن جودة اٝندمات الصحية يف ١نافظة 
اؾ موافقة بدرجة متوسطة بٌن الطائف.استخدمت الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي. كتوصلت الدراسة اذل اف ىن

افراد الدراسة على مؤشرات األداء ككذلك الرضا الوظيفي للعاملٌن إضافة اذل ٓنقيق األىداؼ كاٝنطط االسرتاتيجية 
 للمديرية، كثبات مستول اٝندمات كرضا اٞنراجعٌن.

 ادلبحث الثاين:اإلطار النظري وحتخليل النتا ج
 .جودة اخلدمة:1

ر حوؿ مفهـو جػودة اٝندمػة اال اف ٗنيعهػا تشػًن اذل كوهنػا مػا ٬نكػن قياسػو لغػرض ٕنيػز اٝندمػة اٞنقدمػة ُنيػث تعددت ا راء كاالفكا
تكػوف خاليػػة مػػن ام عيػػوب كتتحقػػق اٛنػػودة عػػرب اعتماداٞنعػػايًناليت يػػتم مػػن خبلٟنػػا قياسػػها كاعتمادىػػا كتشػػًن منظمػػة االيػػزك ّنوجػػب 

موعػػة مػػن السػػمات كاٞنيػػزات الػػيت تتمتػػع هبػػا اٝندمػػة اٞنقدمػػة ُنيػػث اذل اف اٛنػػودة ٠ن(ISO9000)ك  ISO14000)االصػػدار)
تكوف قادرة على تلبية االحتياجات اٞنطلوبة بشكل مضموف ، كيتحقق ذلك عند مدل قدرة تطػابق اٞنواصػفات مػع اٝندمػة اٞنقدمػة 
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دمة( ابلشػكل الػذم تلػي فيػو خ –( اٛنودة على اهنا كجود ميزات اك صفات معينة يف اٞننتوج )سلعة 2017:30.كعرؼ )النجار:
كاف  (Brady,Cronin,and Brand,2002(. )2020حاجػات كرغبػػات الػزابئن. كيشػػًن )اٜنجػػاز، عبػد السػػبلـ، دمحم، 

جودة اٝندمػة اٞندركػة تلعػب دكران ىامػان يف زايدة كالء العمػبلء ٞنؤسسػاهتم الػيت يػذىبوف ٟنػا كتعطػي انطبػاع إ٩نػايب ابلنسػبة  رائهػم عػن 
 ات جودة اٝندم

 .ابعاد او مكوانت اجلودة 2
عندما يتم دراسة ام موضوع ال بد من التعرؼ على مكوانتو اك ابعاده كابلنسبة ألبعاد اٛنودة فنجد اهنا متعددة فهناؾ من يراىا 

( كىناؾ من اٞنطابقة للمعايًن–ٚنعة اٞننتب -خاصية اٞننتب-اٛنماليات–قابلية االستخداـ –التحمل –اٞنوثوقية  -على اهنا )االداء
االستجابة( كألغراض ىذا البحث سيتم اعتماد بعدم اٞنوثوقية  -االماف–اٞنلموسية –التعاطف  –ينظر اليها على اهنا )اٞنوثوقية

 كالتعاطف أل٨نيتها يف إدراؾ اٞنرضى َنودة اٝندمة.
كة كٟنا ارتباط كثيق هبا كعرؼ )الرمضاشل :اف اٞنوثوقية كالتعاطف من األمور اٞننطوية ٓنت مفهـو اٛنودة اٞندر .مفهوم ادلوثوقية3

( اٞنوثوقية لىنو التقدـ اإًل٩نايب يف مقياس اٞنوثوقية خبلؿ مدة من الزمن ُنسب التغيًنات يف تصميم اٞننتب أك 2019اٜنمداشل، 
زمنية للعمل اك اٜنصوؿ على عمليات التصنيع.(  كيعرؼ الباحثاف اٞنوثوقية اجرائيا على أهناامكانية قياسجودة اٞننتب خبلؿ الفرتة ال

 اٝندمة لفرتة كىي تعمل على امتبلكسرعة أناذ القرار يف اٜنصوؿ على اٝندمة من عدمو.
٪نتاج من يبحػث عػن اٝندمػة كخصوصػا يف اٞنستشػفيات اذل التعػاطف ألنػو يشػعر لنػو قػد كجػد مػن يسػمعو كيدعمػو  .التعاطف:4

( التعاطف على القدرة على كضع نفسك مكػاف ا خػرين اك القػدرة 2018ٌن :معنواي ك٫نفف من يثًن ما يشعر بو كيعرؼ )شواى
على الرؤية من خبلٟنم ،  كما يعرؼ الباحثاف التعاطف على انو فهم تفكًن كاٜنالػة النفسػية لآلخػرين علػى كفػق القػدرة العقليػة الػيت 

نػدما ٬نتلػك مقػدـ اٝندمػة التعػاطف فهػذا يعػىن انػو ٬نتلكها من يتعاطف مع طاليب اٝندمة كىو يزيد من حالة االنسجاـ بينهمػا ، كع
يعمل اكال على التعرؼ العاطفي على طاليب اٝندمة كمن ا العمل على التكامل العاطفي معهم ، كاخًنا امتبلكو القػدرة علػى تنفيػذ 

 السلوؾ اٞنتطابق مع طالب اٝندمة .
دمة الصحية ىو اشػبو ابلزبػوف الػذم يبحػث عػن منػتب اٞنريض الذم يراجع ام مستشفى للحصوؿ على اٝن.مفهوم رضا العميل:5

٪نقق لو رضاه التاـ عنو كىو تقييم اٞنشػاعر الصػحية الػيت تصػف مػدل كفػاءه ٥نػو توقعاتػو اٞنسػتقبلية ٥نػو عمليػة ١نػددة لػذلك تعػرؼ 
اراهتم كيمػٌن متطلبػاهتم ( رضا العميل اك الزبوف على انو تلبية احتياجات كمتطلبات العمػبلء كالػرد علػى كافػة استفسػ2017)رزاف: 

 Jamal and Adelيف الوقت ادد.كيعرؼ من كجهة نظر أخرل على انو اْناه العميل ٥نو اٝندمػة بعػد اداءىػا بشػكل كامػل 
wore. 2008)فيعػرؼ رضػا العمػبلء علػى انػو انطبػاع إ٩نػايب اك سػليب مػدرؾ مػن قبػل العمػبلء الػذم ينػتب 2006(امػا )كػوتلر )

 ,Alani, Nilashi)لفعلػػػػػػػػػػي للسػػػػػػػػػػلعة اك اٝندمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع توقعػػػػػػػػػػاهتم.  كيشػػػػػػػػػػًن كػػػػػػػػػػل عنػػػػػػػػػو مقارنػػػػػػػػػػة األداء ا
Yadegaridehkordi)SanzognimTarik, Knox. & Ibrahim, O. (2019 معرفػػة رضػػا اٞنػػريض ، )

يسػػاعد اٞنػػديرين علػػى ٓنديػػد التعليمػػات ذات األكلويػػة لتحسػػٌن خػػدمات اٞنستشػػفى كاسػػتخداـ تقييمػػات اٞنػػراجعٌن لتحسػػٌن رضػػا 
ء اٞنتعػػاملٌن مػػع القطػػاع الصػػحي. كيعػػرؼ الباحثػػاف رضػػػى اٞنػػريض )العميل(اجرائيػػا علػػى القػػدرة علػػى تقػػدصل اٝندمػػة اػػػددة العمػػبل

 كاٞنطلوبة من قبل اٞنريض على كفق معايًنه اليت يضعها لنفسو عند طلب ىذه اٝندمة.
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 ( ميزان تقديري وفق مقياس ليكرت اخلماسي1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( التوزيع التكرارم للعامل التابع1شكل ) 

 

 

 االستجابة ادلرجح ادلتوسط العام هاالجتا

 ال أوافق بشدة 1.80-1 عدم ادلوافقة بشدة

 ال أوافق 2.60-1.81 عدم ادلوافقة

 زلايد 3.40-2.60 احملايدة

 أوافق 4.20-3.41 ادلوافقة

 أوافق بشدة 4.21اكرب من  ادلوافقة بشدة
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 معامل الفا كرونباخ

( ألٗنػارل فقػػرات االسػتبياف، بينمػػا تػراكح ثبػػات 0.731( اف معامػل الثبػػات العػاـ ػػاكر الدراسػة جيػد بلػػو )1ح مػن اٛنػػدكؿ )يتضػ
( كحد اعلى، كىػذا يػدؿ علػى اف االسػتبياف يتمتػع بدرجػة جيػدة مػن الثبػات ك٬نكػن 0.75( كحد ادسل ك )0.710ااكر مآبٌن )

( كحػػػػػػػػػد 0.70يعتمػػػػػػػػػد الثبػػػػػػػػػات ) كالػػػػػػػػػذمNunnallyمقيػػػػػػػػػاس دراسػػػػػػػػػة ُنسػػػػػػػػػب االعتمػػػػػػػػػاد عليػػػػػػػػػو يف التطبيػػػػػػػػػق اٞنيػػػػػػػػػداشل لل
 .(Nunnally and Bernstien,1994ادسل.)

كرونباخمعامل الفا (2جدول )  

 احملاور عدد العبارات ثبات احملور
 زلور ادلوثوقية 9 0.710
 زلور التعاطف  9 0.752
 الثبات العام لخلدراسة 18 0.731

 (X1)زلور ادلوثوقية .1
( ٤نػػػػػد اف معػػػػػامبلت ارتبػػػػػاط بًنسػػػػػوف بػػػػػٌن فقػػػػػرات ١نػػػػػور اٞنوثوقيػػػػػة كالدرجػػػػػة الكليػػػػػة للمحػػػػػور 3اٛنػػػػػدكؿ ) مػػػػػن نتػػػػػائب

فقػػػػػرات مػػػػػن فقػػػػػرات اػػػػػور دالػػػػػة احصػػػػػائيا  5اتسػػػػػمت ابلتذبػػػػػذب بػػػػػٌن االرتبػػػػػاط السػػػػػليب كاال٩نػػػػػايب. حيػػػػػث ظهػػػػػرت 
( بينمػػػػػػا  -0.144)% امػػػػػػا عمػػػػػػـو اػػػػػػور فقػػػػػػد كػػػػػػاف اٜنػػػػػػد األدسل ٞنعامػػػػػػل االرتبػػػػػػاط 5-% 1عنػػػػػػد مسػػػػػػتول معنويػػػػػػة 
( كعليػػػػػو فػػػػػاف ٗنيػػػػػع فقػػػػػرات اػػػػػور متسػػػػػقة داخليػػػػػا مػػػػػع اػػػػػور الػػػػػذم تنتمػػػػػي اليػػػػػو ٣نػػػػػا 0.710كػػػػػاف اٜنػػػػػد األعلػػػػػى )

 يثبت صدؽ االتساؽ الداخلي لفقرات اٞنوثوقية.

 ( معامالت االرتباط زلور ادلوثوقية3جدول )

 قيمة الداللة معامل االرتباط فقرات احملور ت
 0.016 *0.311 لسمعة الطبية اجليدةتتصف ادلستشفى اب 1
 0.000 **0.542 تقدم ادلستشفى خدماهتا الصحية بصورة صحية وخالية من اخلطأ 2
 0.000 **0.550 الواث ق اليت تقدمها ادلستشفى تتصف ابدلوثوقية ابلتعامل مع ادلؤسسات االخرى 3
 0.000 **0.710 افة التصصصاتالدقة واالمانة يف حتديد االجور ادلناسبة دلعاجلة ادلرضى بك 4
 0.000 **0.494 اخلدمة ادلقدمة بكافة التصصصات تعمل ضمن ادلدة الزمنية احملددة ذلا 5
 0.076 0.233 ىيكخلة العمل يف ادلستشفى تؤثر عخلى موثوقيتها 6
 0.689 0.053- اشعر بضعف ادلوثوقية ابخلدمات ادلقدمة من قبل ادلستشفى 7
 0.275 0.144- قدمة من قبل ادلستشفى غًن متسخلسخلة وغًن مرنةمكوانت اخلدمة ادل 8
 0.006 **0.357 مراجعايت ادلستمرة لخلمستشفى لخلحصول عخلى خدماهتا انبعة من ثقيت هبا 9

 SPSSادلصدر: ابالعتماد عخلى سلرجات برانمج التحخليل االحصا ي 
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 (X2زلور التعاطف).2
ارتبػػػػػػاط بًنسػػػػػػوف بػػػػػػٌن فقػػػػػػرات ١نػػػػػػور التعػػػػػػاطف كالدرجػػػػػػة الكليػػػػػػة ( ٤نػػػػػػد اف ٗنيػػػػػػع معػػػػػػامبلت 4مػػػػػػن نتػػػػػػائب اٛنػػػػػػدكؿ )
اعلػػػػػػػػى بلػػػػػػػػو  % كحػػػػػػػػد1(عنػػػػػػػػد مسػػػػػػػػتول معنويػػػػػػػػة *0.262بلػػػػػػػػو ) أدشلحػػػػػػػػد  ابلتذبػػػػػػػػذب بػػػػػػػػٌنللمحػػػػػػػػور اتسػػػػػػػػمت 

( كعليػػػػو فػػػػاف ٗنيػػػػع فقػػػػرات اػػػػور متسػػػػقة داخليػػػػا مػػػػع اػػػػور الػػػػذم تنتمػػػػي اليػػػػو ٣نػػػػا يثبػػػػت صػػػػدؽ االتسػػػػاؽ 0.736)
 .الداخلي لفقرات ١نور التعاطف

 ( معامالت االرتباط زلور التعاطف4جدول )
معامل  فقرات احملور ت

 االرتباط
ة يمق

 الداللة

ػلظــــــى كــــــل مراجــــــع ابىتمــــــام شصصــــــي مــــــن قبــــــل اطبــــــاء ومــــــوظفي  1
 ادلستشفى

0.706** 0.000 

 0.000 **0.736 يتعامل منتسب ادلستشفى بخلباقة وود واحرتام مع ادلراجعٌن 2

 0.000 **0.693 سخلوب مناسب ومفهومتعخلن ادلستشفى عن خدماهتا َب 3

 0.000 **0.625 يبين اطباء وموظفي ادلستشفى عالقات جيدة مع ادلراجعٌن 4

ــــــوفر ادلستشــــــفى مطبوعــــــات كافيــــــة لشــــــرح انــــــواع اخلــــــدمات الــــــيت  5 ت
 تعرضها دلراجعيها

0.670** 0.000 

 0.045 *0.262 اشعر ابلتعامل الغًن مناسب عند مراجعيت لخلمستشفى 6

 0.007 **0.345 كخلفة العالية لخلصدمة جتعخلين اشعر بضعف التعاطف معيال 7

ـــــد مـــــراجعيت ادلستشـــــفى لخلحصـــــول  8 تشـــــعر االدارة والعـــــامخلٌن َبدلـــــي عن
 عخلى العالج

0.391** 0.002 

 0.000 **0.594 ن افكاريأو اجراءات العامخلٌن يف ادلستشفى تدل عخلى اهنم يقر  9

 SPSSالتحليل االحصائي  ٢نرجات برانمب اٞنصدر:ابالعتماد على

 مصفوفة االرتباط الكخلية 
توضح مصفوفة االرتباط الكلية درجة االرتباط كفق معامل بًنسوف بٌن العوامل اٞنستقلة كالعامػل التػابع اٞنتمثػل بدرجػة رضػا اٞنػريض. 

( عنػد مسػتول 0.616بلو ) ( يتضح لنا كجود عبلقة ارتباط موجب بيناٞنوثوقية كرضااٞنريض5خبلؿ مبلحظة نتائب اٛندكؿ ) نكم
 .0.561%.ككذلك اٜناؿ ابلنسبة ٞنعامل االرتباط بٌن التعاطف كرضا الزبوف بلو 5معنوية 
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 ( مصفوفة االرتباط الكخلية لخلعوامل ادلستقخلة والتابعة5جدول )

 التعاطف الموثولٌة رضا المرٌض 

المرٌض رضا  Pearson Correlation 1 .616** .561** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 60 60 60 

N 60 60 60 

 **Pearson Correlation .616** 1 .621 الموثولٌة

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 60 60 60 

 Pearson Correlation .561** .621** 1 التعاطف

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 60 60 60 

 spssحصائي اٞنصدر: ابالعتماد على ٢نرجات التحليل اال
 ادلوثوقية: الول( احملور ا6جدول رقم )

رقمممممممممممممممممممممم 
 الدؤال

ال اتفمممممممممممق 
 بذدة

 اتفق بذدة اتفق   محايد ال اتفق 

جح
مر

ط ال
هس

لمت
ا

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

يب
ترت

ال
عام 

ه ال
تجا

اال
 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
% % % % % 

 مهافق 1 1121 3151 15 17 13 11 3 1
3.51 511 1816 22 2818 

 محايد 7 1118 3113 9 14 16 16 4 2
618 2711 2711 2317 1513 

 محايد 3 1113 3128 9 19 13 16 2 3
314 2711 22 3212 1513 

 محايد 2 1121 3141 12 21 11 12 4 4
618 2113 1816 3319 2113 

 محايد 6 1115 3115 5 24 11 15 5 5
815 2514 1619 4117 815 

 محايد 5 1112 3118 7 17 16 17 2 6
314 2818 2711 2818 1112 

 محايد 4 1112 3121 8 19 11 21 1 7
117 3516 2818 2514 815 

 محايد 9 1117 3113 5 15 17 21 1 8
117 3516 2818 2514 815 

 محايد  8 1116 3116 3 22 14 16 4 9
618 27.1 2317 3713 517 
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 محايد  3121 المتهسط المرجح لمحهر المهثهقية 

 .spssابالعتماد عخلى سلرجات التحخليل االحصا ي  ادلصدر:
 

" تتصػػف اٞنستشػػفى ابلسػػػمعة الطبيػػة اٛنيػػدة " جػػػاءت يف  1( يتضػػح اف الفقػػػرة رقػػم 6مػػن خػػبلؿ مبلحظػػة نتػػػائب اٛنػػدكؿ )      
( كالذم ٬نثل اٞنوافقة كفق ميزاف ليكػرت اٝنماسػي   3.50عة اليت تضمنها اور لعلى متوسط بلو )الرتتيب األكؿ بٌن الفقرات التس

اٝندمة اٞنقدمة من قبل اٞنستشػفى غػًن متسلسػلة كغػًن  " مكوانتيف حٌن كاف أدشل متوسط يف اجملاؿ ىو من نصيب الفقرة الثامنة 
اٜنيػػاد كىػػو متطػػابق مػػع معامػػل االرتبػػاط الػػذم ظهػػر يكػػرت اٝنماسػػي ( كالػػذم ٬نثػػل يف ميػػزاف تقػػديرات ل3.06مرنػػة" حيػػث بلػػو )

( كفػػق مقيػػاس ليكػػرت اٝنماسػػي 3.21قػػد اتسػػم ابٜنيػػاد ّنتوسػػط بلػػو ) الثالػػثامػػا متوسػػط اٞنػػرجح لفقػػرات اػػور  بشػػكل سػػليب.
 فقرات ١نور اٞنلموسية كيوضح الرسم البياشل التارل ترتيب

 

 
 

  ( ١نور اٞنوثوقية2شكل )

 ( احملور الثاين التعاطف7)جدول رقم 

رقمممممممممممممممممممممممم 
 الدؤال

ال اتفمممممممممممق 
 بذدة

 اتفق بذدة اتفق   محايد ال اتفق 

جح
مر

ط ال
هس

لمت
ا

ي   ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

يب
ترت

ال
عام 

ه ال
تجا

اال
 

 العدد  العدد  العدد  العدد  العدد 
% % % % % 

 محايد 5 1114 3122 7 21 13 14 4 1
618 2317 22 3516 1119 

 محايد 3 1119 3137 6 29 8 13 3 2
511 22 1316 4912 1112 

 مهافق  1 1119 3191 9 14 14 18 4 3

3.5 

3.13 

3.28 
3.4 

3.15 3.18 3.2 

3.03 3.06 

2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

تتصف 
المستشفى 

بالسمعة الطبٌة 
 الجٌدة

تمدم المستشفى 
خدماتها الصحٌة 
بصورة صحٌة 

وخالٌة من 
 الخطأ

الوثائك التً 
تمدمها المستشفى 

تتصف 
بالموثولٌة 
بالتعامل مع 
المؤسسات 

 االخرى

الدلة واالمانة 
فً تحدٌد 

االجور المناسبة 
لمعالجة 

المرضى بكافة 
 التخصصات

الخدمة الممدمة 
بكافة 

التخصصات 
تعمل ضمن 
المدة الزمنٌة 
 المحددة لها

هٌكلة العمل فً 
المستشفى تؤثر 
 على موثولٌتها

اشعر بضعف 
الموثولٌة 
بالخدمات 

الممدمة من لبل 
 المستشفى

مكونات الخدمة  
الممدمة من لبل 
المستشفى غٌر 
متسلسلة وغٌر 

 مرنة

مراجعاتً 
المستمرة 
للمستشفى 

للحصول على 
خدماتها نابعة 
 من ثمتً بها

  الموثولٌة: المحور األول
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618 3115 2317 2317 1513 
 مهافق  2 1113 3142 9 24 13 9 4 4

618 1513 22 4117 1513 
 محايد 6 1118 3115 11 13 15 18 3 5

511 3115 2514 22 1619 
غيمممممممممممممممممر  8 1116 2174 5 12 12 23 7 6

 815 2113 2113 39 1119 مهافق
غيمممممممممممممممممر  9 1114 2157 4 9 14 22 11 7

 618 1513 2317 3713 1619 مهافق
غيمممممممممممممممممر  7 1113 2184 4 11 21 21 4 8

 618 1816 3319 3319 618 مهافق 
 محايد  4 1113 3125 11 14 19 13 3 9

511 22 3212 2317 1619 
 محايد 3116 المتهسط المرجح لمحهر التعاطف

 

 spss ادلصدر: من سلرجات برانمج التحخليل االحصا ي

"  3( يتضح اف الفقرة رقم 7من خبلؿ مبلحظة نتائب اٛندكؿ )        " تعلن اٞنستشفى عن خدماهتا لسلوب مناسب كمفهـو
( كالذم ٬نثل اٞنوافقة كفق ميزاف 3.90اور لعلى متوسط بلو )جاءت يف الرتتيب األكؿ بٌن الفقرات التسعة اليت تضمنها 

ليكرت اٝنماسي   يف حٌن كاف أدشل متوسط يف اجملاؿ ىو من نصيب الفقرة السابعة " الكلفة العالية للخدمة ْنعلين اشعر 
ة. اما متوسط اٞنرجح ( كالذم ٬نثل يف ميزاف تقديرات ليكرت اٝنماسي عدـ اٞنوافق2.57بضعف التعاطف معي" حيث بلو )

( كفق مقياس ليكرت اٝنماسي كيوضح الرسم البياشل التارل ترتيب فقرات 3.16لفقرات اور الرابع قد اتسم ابٜنياد ّنتوسط بلو )
 ١نور التعاطف.
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 ( محػر التعاشف 3شكل )

 االستنتاجات 
 .0.61% كّنعامل ارتباط بلو 5 كجود عبلقة ارتباط معنوية بٌن اٞنوثوقية كرضا الزبوف عند مستول معنوية .1
 .0.56% كّنعامل ارتباط بلو 5كجود عبلقة ارتباط موجب بٌن درجة التعاطف كرضى اٞنريض عند مستول معنوية  .2
 .0.73أظهرت ابعاد ١نور اٞنوثوقية كالتعاطف ثبات فقرات اٞنقياس من الناحية اإلحصائية كّنتوسط ثبات عاـ بلو  .3
 ابلنسبة ور اٞنوثوقية كالتعاطف على التوارل كفق مقياس ليكراٝنماسي. اتسمت إجاابت العينة ابٜنياد .4

 التوصيات
تعزيػػػػز ثقافػػػػة اٞننظمػػػػة فيمػػػػا يتعلػػػػق ّنوضػػػػوع يثػػػػًن اٞنوثوقيػػػػة كالتعػػػػاطف علػػػػى جػػػػودة اٝندمػػػػة لػػػػدل العػػػػاملٌن للوصػػػػوؿ اذل  .1

 مستول عارل يف تطبيقها.
لة علػػػػػػػى كافػػػػػػػة مراحػػػػػػػل تقػػػػػػػدصل اٝندمػػػػػػػة الصػػػػػػػحية كجػػػػػػػود ادارة مسػػػػػػػؤكلة عػػػػػػػن ضػػػػػػػماف اٛنػػػػػػػودة لغػػػػػػػرض الرقابػػػػػػػة الشػػػػػػػام .2

 للمرضى لغرض ٓنقيق التوازف ما بٌن ما ا ٔنطيطو كما يطبق فعبل ابلعمل.
اجػػػػػراء ُنػػػػػوث اك دراسػػػػػات دكريػػػػػة للتعػػػػػرؼ علػػػػػى اٞنتغػػػػػًنات كالتطػػػػػورات يف بيئػػػػػة اٝنػػػػػدمات الصػػػػػحية لغػػػػػرض مواكبتهػػػػػا  .3

 ستقبلٌن.كاالستجابة السريعة الحتياجات كتوقعات اٞنرضى اٜنالٌن كاٞن
 رفض فرضية العدـ كنقبل الفرضية البديلة بوجود معامبلت ارتباط موجب بٌن متغًنات البحث. .4

 

 قا مة ادلصادر 
 ادلصادر العربية

يف تقيػػػػػػيم  Amsaa(. اسػػػػػػتخداـ ٧نػػػػػػوذج 2019.كػػػػػػـر ٤نيػػػػػػب عبػػػػػػد هللا الرمضػػػػػػاشل، & خالػػػػػػدة ا٘نػػػػػػد دمحم اٜنمػػػػػػداشل. )1
 IRAOI JOURNAL OF STATISTICAL اختبػػػػػػػػػار ٧نػػػػػػػػػو اٞنوثوقيػػػػػػػػػة.

SCIENCES, 16(28.) 
أثػػػػػر جػػػػػودة اٝندمػػػػػة اٞندركػػػػػة علػػػػػى  (.2020اٜنجػػػػػاز، أ٘نػػػػػد صػػػػػبلح عبػػػػػد السػػػػػبلـ، & بشػػػػػارة موسػػػػػى بشػػػػػارة دمحم. ) .2

, جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا(.Doctoral dissertation) كالء العمبلء
سػػػػػوؽ كتغزكىػػػػػا كتسػػػػػيطر عليهػػػػػا" ترٗنػػػػػة ـ )."كػػػػػوتلر يتحػػػػػدث عػػػػػن التسػػػػػويق كيػػػػػف تنشػػػػػئ ال2006كػػػػوتلر، فيليػػػػػب.( .3

 اببكر، فيصل عبد هللا. مكتبة جرير.
أثػػػػػر جػػػػػودة اٝندمػػػػػة اٞندركػػػػػة علػػػػػى  (.2020اٜنجػػػػػاز، أ٘نػػػػػد صػػػػػبلح عبػػػػػد السػػػػػبلـ، & بشػػػػػارة موسػػػػػى بشػػػػػارة دمحم. ) .4

 , جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا(.Doctoral dissertation) كالء العمبلء
 تبثًن على ا خرين، التعاطف. ٗنهورية مصر العربية.( ال2018)شواىٌن: سليماف :  .5
(. أثػػػػػػػر إدارة اٛنػػػػػػػودة الصػػػػػػػحية يف تسػػػػػػػويق خػػػػػػػدمات 2018القضػػػػػػػاة, ح. ص. س., & حسػػػػػػػن صػػػػػػػاحل سػػػػػػػليماف. ) .6

اجمللػػػػػػػة العلميػػػػػػػة للبحػػػػػػػوث كالدراسػػػػػػػات التجاريػػػػػػػة.  الرعايػػػػػػػة الصػػػػػػػحية: دراسػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػة علػػػػػػػى مستشػػػػػػػفى رابػػػػػػػو العػػػػػػػاـ.
 .43-1(, 2)32 حلواف,
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قيػػػػػػػاس معػػػػػػدؿ رضػػػػػػا اٞنرضػػػػػػػى اٞننػػػػػػومٌن عػػػػػػػن  (.2019هنػػػػػػى عبػػػػػػػاس دمحم،& حسػػػػػػن عبػػػػػػد العزيػػػػػػػز ١نمػػػػػػود. ) البشػػػػػػًن، .7
 Doctoral) جػػػػػودة اٝنػػػػػػدمات الصػػػػػػحية كمهػػػػػارات االتصػػػػػػاؿ حالػػػػػػة الدراسػػػػػة: مستشػػػػػػفى عليػػػػػػاء التخصصػػػػػػي

dissertation.)جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا , 
ٞنعلومػػػػػػػات يف جػػػػػػػودة اٝنػػػػػػػدمات الصػػػػػػػحٌية مػػػػػػػن كجهػػػػػػػة نظػػػػػػػر أثػػػػػػػر نظػػػػػػػم ا (.2020عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر،& أٚنػػػػػػػاء اٞننػػػػػػػًن. ) .8

 , جامعة الزاكية(.Doctoral dissertation) العناصر الطبية )األطباء(
9. Albaqami, M. S. M& ,.Osman, M. A. M( .2022 قيػػػاس أثػػر مؤشػػػرات األداء يف .)

 The الطػػػػػػػائف".-ٓنسػػػػػػػٌن جػػػػػػػودة اٝنػػػػػػػدمات الصػػػػػػػحية" دراسػػػػػػػة تطبيقيػػػػػػػة علػػػػػػػى مديريػػػػػػػة الشػػػػػػػؤكف الصػػػػػػػحية
Journal of Medicine, Law&Public Health, 2(1.) 

دكر نظػػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػػات اٜنديثػػػػػػػػة يف ٓنسػػػػػػػػٌن جػػػػػػػػودة  (.2021اب٬نػػػػػػػوت، كنػػػػػػػػزة, لعقػػػػػػػػوف, &رميسػػػػػػػػاء آيػػػػػػػػة الر٘نػػػػػػػاف. ) .10
اٝنػػػػػدمات الصػػػػػحية ابٞنؤسسػػػػػات االستشػػػػػفائية اٝناصػػػػػة دراسػػػػػة حالػػػػػة بعػػػػػض اٞنؤسسػػػػػات االستشػػػػػفائية اٝناصػػػػػة بواليػػػػػة 

, جامعػػػػػػػة دمحم البشػػػػػػػًن اإلبراىيمػػػػػػػي كليػػػػػػػة العلػػػػػػػـو االقتصػػػػػػػادية Doctoral dissertation) بػػػػػػػرج بػػػػػػػوعريريب
 كالتجارية كعلـو التسيًن(.

00. Zedira c( .2017.)  دكر ادارة اٛنػػػػػػػػػودة الشػػػػػػػػػاملة يف ٓنسػػػػػػػػػٌن جػػػػػػػػػودة خػػػػػػػػػدمات اٞنؤسسػػػػػػػػػات
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 ادلخلص 
تشػػػػػكل جر٬نػػػػػة اٞنخػػػػػدرات رعبػػػػػان دكليػػػػػان نظػػػػػرا لتهػػػػػديها اٞنسػػػػػتمر لكيػػػػػاف اجملتمػػػػػع ، حيػػػػػث اهنػػػػػا افػػػػػة تصػػػػػيب الكبػػػػػًن كالصػػػػػغًن مػػػػػن 

كػػػػػوف نتائجهػػػػػا فتاكػػػػػة مػػػػػن كافػػػػػة النػػػػػواحي ، لػػػػػذلك ٓنػػػػػارب الػػػػػدكؿ ىػػػػػذه اٛنر٬نػػػػػة ابلتشػػػػػريعات الوطنيػػػػػة كاالتفاقيػػػػػات اٛننسػػػػػٌن فت
الدكليػػػػػػة بسػػػػػػبب خطورهتػػػػػػا كايفرىػػػػػػا السػػػػػػلبية الظػػػػػػاىرة بشػػػػػػكل ملحػػػػػػوظ سػػػػػػواء اكانػػػػػػت مػػػػػػن الناحيػػػػػػة االنسػػػػػػانية اـ االقتصػػػػػػادية اـ 

 االجتماعية اـ الصحية.
عػػػػابرة للحػػػػدكد الػػػػيت تتزايػػػػد يػػػػـو بعػػػػد يػػػػـو ، كتتنػػػػوع اشػػػػكاٟنا كاسػػػػاليب التعامػػػػل فيهػػػػا مػػػػن كتعػػػػد جر٬نػػػػة اٞنخػػػػدرات مػػػػن اٛنػػػػرائم ال

حػػػػػٌن اذل اخػػػػػر، حػػػػػب اصػػػػػبحت جر٬نػػػػػة سػػػػػهلة نظػػػػػرا للتطػػػػػور العلمػػػػػي الػػػػػذم سػػػػػاعد علػػػػػى انتشػػػػػارىا اك حػػػػػب تنػػػػػوع اسػػػػػاليبها ، 
اثبػػػػػات جػػػػػر٬نتهم بشػػػػػب الطػػػػػرؽ  كابلتػػػػػارل تنوعػػػػػت اسػػػػػاليب اثباهتػػػػػا هبػػػػػدؼ اٜنػػػػػد منهػػػػػا كمعاقبػػػػػة مرتكبيهػػػػػا ابشػػػػػد العقػػػػػوابت بعػػػػػد

كالػػػػػيت منهػػػػػا اسػػػػػتخداـ الكػػػػػبلب البوليسػػػػػية ، كلتوضػػػػػيح ذلػػػػػك ا تقسػػػػػيم ُنثنػػػػػا اذل مبحثػػػػػٌن : نتنػػػػػاكؿ يف اٞنبحػػػػػث االكؿ مفهػػػػػـو 
 جر٬نة اٞنخدرات، كندرس يف الثاشل استخداـ الكبلب البوليسية يف االثبات .

 الكبلب البوليسية  -االثبات -ر٬نة اٛن -:اٞنخدرات الكخلمات ادلفتاحية
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Role of Sniffer Dogs in Proving Drug Crime 

Dr. Linda Mohamed Ness 

Prince Sultan University - Riyadh 

 

Abstract : 

Drug crime is an issue of global concern due to its constant threat to the social 

unit. Everyone is affected by this crime, and it has devastating consequences. 

Therefore, this crime is penalized under national legislation and international 

conventions as it is serious and has negative effects on human beings, the 

economy, society and health.  

Drug crime is transnational and is spread throughout the world. This crime has 

several forms, and methods of dealing with it vary from time to time. This crime 

has become easily committed due to the scientific development that helped 

spread it and diversify its methods. Hence, methods of proof of such crime have 

varied. These methods aim to reduce crime and impose severe punishment on 

perpetrators. Commission of this crime can be proven in many ways, including 

the use of sniffer dogs.  Accordingly, this paper is divided into two sections. The 

first section deals with the concept of a drug crime, and the second examines the 

use of sniffer dogs in evidence.  

Keywords: drugs, crime, evidence, police dogs 
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 -اوال: مشكخلة البحث:
 -التالية:تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عن األسئلة 

 ما اٞنقصود يف اٞنواد اٞنخدرة ؟ -1
 ما ىي اركاف جر٬نة اٞنخدرات  ؟ -2
 ما ىو دكر الكبلب البوليسية يف اثبات جر٬نة اٞنخدرات  ؟ -3
 ما مشركعية استخداـ الكبلب البوليسية ؟ -4
 ما ىي ضوابط استخداـ الكبلب البوليسية ؟ -5

 اثنيا:اعلية البحث.
دكر الكبلب البوليسية يف اثبات جر٬نة اٞنخدرات، لذلك ىذا البحث متخصص يف  ىعل التعرؼ يف البحث أ٨نية تظهر      

طرؽ اثباهتا ابلرتكيز على دكر الكبلب البوليسية يف ذلك ، موضحٌن بذلك  معرفة توضيح مفهـو جر٬نة اٞنخدرات كاركاهنا ،ككذلك
فة بسيطة للمكتبة اٜنقوقية اليت يستفيد منو مشركعية كضوابط استخداـ الكبلب البوليسية كعليو سوؼ يكوف ىذا البحث اضا

 .اٞنختصوف يف ٠ناؿ القانوف
 -اثلثا: اىداف البحث :

  -يهدؼ البحث اذل بياف االمور االتية :
 بياف اٞنقصود يف اٞنواد اٞنخدرة . -1
 توضيح اركاف جر٬نة اٞنخدرات  . -2
 بياف دكر الكبلب البوليسة يف اثبات جر٬نة اٞنخدرات  . -3
 استخداـ الكبلب البوليسية . توضيح مشركعية -4
 توضيح ضوابط استخداـ الكبلب البوليسية . -5

 رابعا: حدود البحث 
كتعريفها للمواد اٞنخدرة ككيفية التعامل مع ىذه  1931: تتمثل يف طرح اٞنوضوع من خبلؿ اتفاقية اٞنخدرات عاـ احلدود الزمنية

 اٛنر٬نة 
ؿ التشريعات لبعض الدكؿ العربية اليت كاجهة جر٬نة اٞنخدرات ككيفية اثباهتا عن تتمثل يف طرح اٞنوضوع من خبل احلدود ادلكانية:

 طريق الكبلب البوليسية .

 خامسا: فروض البحث.
  -: كٓنليلها مناقشتها بقصد ا تية الفرضيات صياغة ٬نكننا        

رائم اليت ا مواجهتها ابلتشريعات الوطنية بسبب ىناؾ طبيعة خاصة ٛنر٬نة اٞنخدرات كوهنا عابرة للحدكد من اٛن الفرضية االوىل :
 خطورهتا من كافة النواحي ، لذلك ال بد من توضيحها

 ىناؾ طرؽ اثبات عديدة ٛنر٬نة اٞنخدرات كلكن نريد توضيح دكر الكبلب البوليسية يف ذلك .: الفرضية الثانية
 -سادسا : الدراسات السابقة:

ضوع جر٬نة اٞنخدرات كطرؽ اثباهتا بصورة عامة كلكن التطرؽ لدكر الكبلب تتعدد الدراسات السابقة اليت ُنثت مو 
البوليسية الثبات جر٬نة اٞنخدرات بصفة خاصة دل اصل اذل دراسة ١نددة، كاف كاف ىناؾ ُنث تناكؿ استعراؼ الكبلب البوليسية 

 يف االثبات اٛننائي بشكل عاـ ، لذلك ارييت اف يكوف ُنثنا اكثر ٔنصص.
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 -نهج الدراسة:سابعا :م
تقـو ىذه الدراسة على اتباع اٞننهب الوصفي التحليلي ، الذم يهتم بدراسة جر٬نة اٞنخدرات من خبلؿ تعريفها كتوضيح 
اركاهنا ، كمن ا توضيح دكر الكبلب البوليسية يف اثبات جر٬نة اٞنخدرات كمدل مشركعية ذلك ، كبياف ضوابط استخداـ تلك 

 الكبلب . 
 
 ادلقدمة

ككشف  مرتكبيها، على عن اٛنر٬نة كالتعرؼ قبل اٛنهة اٞنختصة ،كذلك هبدؼ الكشف من البوليسية الكبلبـ تستخد
هبا، كابلتارل ٩نب اف تكوف الكبلب البوليسية اٞنستعاف هبا مدربة جيدا كاف يتم  اٞنخدرات ككل ما ىو متعلق اماكن تواجد

سلبية، ٟنذا ما يهمنا يف ُنثنا ىو بياف االستخداـ اٞنشركع ك البعيد عن استخدامها ضمن ضوابط معينة حب ال تكوف ىناؾ نتائب 
إىانتو بواسطة تلك الكبلب، كذلك لتحقيق الغاية اٞنرجوة منها، كلتوضيح ىذا عمدان اذل  أك االعرتاؼ،اك ٔنويفو على اجبار اٞنتهم

 ة اٞنخدرات، كتوضيح اركاهنا بياف كيفية استخداـ الكبلب البوليسية ابلصورة القانونية، بعد تعريف جر٬ن
 
 

 ادلبحث االول
 مفهوم جرؽلة ادلصدرات

تعترب جر٬نة اٞنخدرات من اٛنرائم القد٬نة اٜنديثة ابساليبها كصورىا، حيث اف التقدـ التكنولوجي حاليا ساعد على 
تشكل خطورة كبًنة الهنا عابرة للحدكد، انتشارىا كتطور اساليبها بعد ما كانت جر٬نة تقليدية ، كتعد ىذه اٛنر٬نة من اٛنرائم اليت 

كالفاعل قد يكوف فرد اك ٗناعة كاحياان تكوف منظمات ، لذلك ايفرىا قد تكوف فردية اك دكلية، كاخطر تلك االيفر ىي اليت 
 كاال٥نطاط ابلضعف العقل كبًن، فتصيب بشكل لئلنساف النفسي ك العقلي اٛنهاز على اٞنخدرات تؤثرتصيب العقل، حيث 

جنوف الشخص اٞنتعاطي  إذل حد  األمر يصل كبذلك قد كتفقد اإلدراؾ كالتميز، الذاكرة اهنا تضعف كاٟنذايف، كما الضطرابكا
لذلك عمدت الدكؿ على مواجهتها بعدة قوانيٌن هبدؼ اٜند منها، كلتوضيح ىذه اٛنر٬نة ، )  ( Camille bel ,P2ٟنا

 االكؿ تعريف جر٬نة اٞنخدرات، كنتناكؿ يف الثاشل اركاف جر٬نة اٞنخدرات.عمدان اذل تقسيم مبحثنا اذل مطلبٌن: نبحث يف 
 تعريف جرؽلة ادلصدرات  ادلطخلب االول :

علم االدكية على  كينظر اليها(  7، ص2006) عبد الغين ،للنـو اجمللبة العقاقًن الفنية ابهنا الناحية من تعرؼ اٞنخدرات
الذىين كاٜنالة النفسية للشخص الذم يتناكٟنا، كذلك اما عن طريق تنشيط اك  لنشاطا على تؤثر اليت العقاقًن من اهنا ٠نموعة

 كتعرفها( 121، ص2006) عيد،ابطاء اٛنهاز العصيب لو، اك تسبب لو ىلوسات اك ٔنيبلت اك مشاكل اقتصادية اك اجتماعية 
تؤدم اذل االدماف اذا ا  مسكنة أك اد منبهةمو  على ٓنتوم مستحضرة أك خاـ لهنا كل مادة اٞنتحدة األمم يف اٞنخدرات ٛننة

ايضا (  3، ص  2015)شريط ،كابلتارل تشكل ضرر كبًن -الطبية اك الصناعية –استخدامها لغًن االغراض اليت كجدت الجلها 
 (18، ص 2018) اجلابري ، ا الـ  بتسكٌن الوعي اٞنصحوب كغياب كالنـو النعاس تسبب كيميائية مادةىي 

 زراعتها أك تداكٟنا كيميائيان ٪نظر مستحضرة أك طبيعية مفرتة أك مادة مسكرة رات من الناحية الشرعية على اهنا كلكتعرؼ اٞنخد
) كليان  جزئيان أك اإلسبلمية، كذلك الف تناكٟنا يؤدم اذل زكاؿ العقل مع الشريعة كبصورة تتفق القانوف ٪نددىا الغراض إال صنعها أك

 اف من مقاصد الشريعة االسبلمية حفظ العقل ٟنذا تنهي عن تعاطي مثل تلك اٞنواد.(، حيث  6، ص 2015عبدهللا ،
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 تؤثر على اٞنتعاطي ٟنا ُنيث يصبح مدمن عليها معينة ٟنا صفات اذل اٞنخدرات على اهنا مادة القانوشل الفقو كينظر 
 ا سواءن  نفسيان  أك ذىنيا يثًنا ضارا بدنيا أك اغراض العبلج اٞنسموح هبا من اٛنهات اٞنختصة كابلتارل ترتؾ بسبب اخذىا يف غًن

 أك منبهة مادة كيعرفها البعض لهنا كل (21، ص1996) دمحم، آخر طريق أك أم اٜنقن أك الشم أك البلع طريق عن تعاطيها
 أك طبيعية مادة كايضا ىي كل(، 15، ص 1984) شعبان،كاجتماعيان  نفسيان كجسميان  اثًنا ضارا الفرد فتحدث يف تؤثر مسكنة

) اتفاقية ادلصدرات اظورة من الناحية القانونوية اٞنخدرات كاٞنستحضرات قوائم ٓندد اٛنداكؿ اليت يف اٞندرجة اٞنواد مركبة من
 ، ادلادة االوىل (1931

) قانون خدراتاٞنلحقة يف قانوف اٞن اٛنداكؿ يف اٞنواد اٞندرجة من مركبة أك طبيعية مادة لهنا كل األردشل ك يعرفها اٞنشرع
 كاٞنواد النباات على أهنا ٗنيع اللبناشل كايضا ينظر اليها اٞنشرع(،  6، ادلادة 2016ادلصدرات وادلؤثرات العقخلية االردين ،

)قانون ادلصدرات وادلؤثرات القانوف أحكاـ ّنوجب رقابية لتدابًن كاٝناضعة ٓنت اٞنراقبة اٞنوضوعة كاٞننتجات كاٞنركبة الطبيعية
 ( 6، ادلادة 2022ية الخلبناين ، العقخل

اٛنداكؿ اٝناصة يف ىذا  اٞندرجة يف اٞنواد من أك مركبة طبيعية مادة كينص اٞنشرع العراقي على اف اٞنخدرات ىي  كل
 / أ ( 2، ادلادة  2016قانون ادلصدرات العراقي ،القانوف) 

بو الحدل الصور اٞنكونة للركن اٞنادم للجر٬نة كنرل اف جر٬نة اٞنخدرات ىي فعل غًن مشركع يقدـ عليو الفاعل ابرتكا
،كذلك يكوف اما ابلتعاطي اك استخراج اك تركيب اك تصدير اك انتاج الم من اٞنواد اٞننهي عن التعامل هبا ّنوجب نص قانوف 

ك اٞنركبة اليت ٩نب اف اٞنخدرات كاٞنؤثرات العقلية، كايضا نرل اف كافة القوانٌن نصت على اف اٞنخدرات ىي تلك اٞنواد الطبيعية ا
 يبتعد عنها الفرد كاال يستخدمها بطريق منهي عنو قانوان.

 ادلطخلب الثاين :اركان جرؽلة ادلصدرات 
 تتكوف جر٬نة اٞنخدرات كام جر٬نة من ثبلثة اركاف كىي الركن الشرعي، كاٞنادم ، كاٞنعنوم

 اٞنشرع يكوف كأف لو، اٞنكملة القوانٌن يف أك انوف العقوابت،ق يف عليو منصوص اجملـر الفعل يكوف أف بو يقصد الركن الشرعي:-أ
عليو   الذم تنص اال بنص قانوشل ( كىو اٞنبدا عقوبة كال جر٬نة اٛننائية ) ال الشرعية ٞنبدأ تطبيقا جنائيا كىذا جزاءا لو حدد قد

احد على فعلو اال اذا كاف ىناؾ حيث ال ٬نكن الم جهة اف تعاقب ( ، 27، ص2007)مروك ،كافة القوانيٌن ٞنختلف الدكؿ 
 (.106، ص 2018) بدر ،نص يبيح ذلك

 اليت تصيب ماديتها بغًن جر٬نة فبل توجد السلوؾ االجرامي الذم تقـو بو اٛنر٬نة ، أك الفعل بو ك يقصدادلادي:  الركن -ب
بعدة صور تنص عليها  ةللجر٬ن اٞنادم الركن، كيتحقق  Yann Bisiou,2002,p5 )كاٛنماعات ابعتداء)  األفراد حقوؽ

القوانيٌن سواء اكاف ذلك ابستخراج اٞنادة اك انتاجها اك زراعتها اك تصنيعها اك تعاطيها اك تقد٬نها .... اخل تعترب كل ىذه الصور 
 لؤلطباء القانوف بو ٚنح ما كىو شرعية، بصفة اٞنخدرات ٠نرمة كيعاقب فاعلها حسب ما ينص عليو القانوف ، اما استهبلؾ

 كاف كإذا اٛنراحية، يف العمليات للتخدير أك ا الـ، بعض على للتغلب يستعملها للمريض الطبية بعض اٞنستحضرات صفبو 
 كابعتبار اإلدماف، على مساعدتو بقصد للمريض، اٞنخدرة للمواد يكوف كصفهم لال يقيدىم فهو اٜنق ىذا األطباء يعطي القانوف

 . ( 15، ص2008) بن خدة ،  العقاب ةطائل ٓنت للوقوع الفعل يعرضهم ىذا أف
 على جر٬نة بكل اٞنتعلق اٝناص كالقصد بكل اٛنرائم، اٞنتعلق العاـ القصد قياـ جر٬نة أم لقياـ القانوف يشرتط :ادلعنوي الركن -ج

 بكافة اٛناشل علم ٪نيط أف ينبغي ُنيث العلم كاإلرادة، ٨نا عنصرين على العاـ اٛننائي القصد يقـو العامة، للقواعد حدا، ككفقا



 

198 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

كاعية ، كمدركة   حرة إرادتو تكوف كأف النتيجة اٞنطلوبة ، االجرامي كإحداث  ابلسلوؾ إذل القياـ إرادتو تتجو كأف اٛنر٬نة أركاف
 ( 195،ص  1992) ىرجة، ك٣نيزة عند قيامو بذلك السلوؾ 

مع علمو بتحرصل ذلك الفعل، ك يعترب القصد نية يتمثل القصد اٛننائي ابنصراؼ ارادة اٛناشل اذل ٓنقيق النتيجة اٞنرجوة 
ابطنية ال تستطيع اكمة اثباتو بطريقة مباشرة كا٧نا بطرؽ االستدالؿ كاالستنتاج من االفعاؿ كايفر اٞنتهم كمن ظركؼ اٛنر٬نة، فهي 

 ( 26، ص  2014)بوراوي ،مسبلة موضوعية مرتككة للقاضي 
اٛنرائم العمدية ،كٟنذا السبب تنص القوانيٌن على اشد العقوابت ٟنا كاليت ك٦نلص اذل اف جر٬نة اٞنخدرات تعترب من 

تصل اذل االعداـ يف حاؿ ارتكب الفاعل اكثر من فعل اجرامي، ايضا ىناؾ عقوبة السجن ، كالغرامة ، كاٞنصادرة ، كٔنتلف 
هولة انتشارىا كانتقاٟنا بكافة صورىا كاليت من العقوبة ابختبلؼ الفعل اٞنرتكب ، كذلك تعترب من اٛنرائم العابرة للحدكد نظرا لس

 اٞنمكن اف ترتكب بصورة فردية اـ ٗناعية اك حب عن طريق منظمات .
 ادلبحث الثاين

 استصدام الكالب البوليسية يف االثبات
ذلك عن جر٬نة اٞنخدرات كاثبات فاعلها كالتعرؼ عليو كاف كاف بٌن ٠نموعة، ك  يف الكشف البوليسية الكبلب تستخدـ

 بسبب ما تتمتع بو من حاسة الشم القوية اليت ٕنيزىا عن ابقي اٜنيواانت ابالضافة اذل التدريب اٞنستمر كاٛناد على ذلك ، كيعد
رغم عدـ كجود نص قانوشل صريح بذلك، كلكن يعترب استخدامها قرينة قوية يف اثبات جر٬نة  مشركعان  استخداـ الكبلب البوليسية
 البوليسية يف الكبلب استخداـ  اذل تقسيم مبحثنا ىذا اذل مطلبٌن: نبحث يف االكؿ موقف اٞنشرع مناٞنخدرات، كعليو عمدان

  ، كنتناكؿ يف الثاشل ضوابط استخداـ الكبلب البوليسية.االثبات
 االثبات البوليسية يف الكالب استصدام وقف ادلشرع منادلطخلب االول : م

ر اليو ، لذلك ال بد لنا بداية من الوقوؼ على مفهـو االثبات، حيث ٫نتلف مفهـو االثبات ابختبلؼ كجهات النظ
 حالة ترجح القاضيحب يتمكن من ادانة اٞنتهم، اك لدل اليقٌن حالة اٛنر٬نة، كٓنقق كقوع تؤكد اليت االدلة كل ابنو االثبات يعرؼ

يف اٛنر٬نة اٞننسوبة اليو  اٞنتهم على اٜنكم هبدؼاٜنقيقة  اظهار اذل يؤدم ما يف برائتو ،كايضا االثبات ىو كل فيقضي الشك لديو
 اٞنختصة لدل السلطات الدليل اقامة ككذلك االثبات ىو(، 558، ص1940)العرايب،  من خبلؿ االدلة اٞنوجودة اماـ القاضي

ن سنة، ص )حسين ، بدو ٟنا  ٔنضع اليت القانوف كحسب القواعد حددىا اليت ابلطرؽ قانونية ك ٟنا ا٨نية كاقعة حقيقة على
اذل  الفعل االجرامي ك اسناد اٜنقيقة اذل الوصوؿ من ٕنكن القاضي اليت البلزمة االدلة لنو ٠نموعة ككذلك يعرؼ االثبات ،(417
 عن تتحرل كاف ، لؤلثبات االدلة لذلك ٩نب على اٛنهة اٞنختصة اف تقـو َنمع فاالصل اٞنتهم برئ حب تثبت ادانتو، اٞنتهم،
)ربيع، بدون كحرية تقديرىا دكف اف يكوف ىناؾ ام اثًن عليها من ام جهة كانت لتكوين عقيدهتا لوسائلا ّنختلف اٜنقيقة

 اددة للطرؽ القاضي كفقا اماـ اٞنطركحة الواقعة اك اٜنق يثبت الذم ابلدليل االتياف شرعا ابنو اإلثبات، كيعرؼ (2سنة، ص 
يفرتض عند استخدامها  اف الكبلب البوليسية كسيلة من كسائل االثبات كعلى اعتبار(  139) ابو زىرة، بدون سنة، ص شرعا

اف تراعى كافة الضوابط القانونية، كذلك ٘ناية لكافة االطراؼ كيعترب استخدامها ك معرفة مدل مشركعية ذلك امران يف غاية 
امل حسب ما تنص عليو التشريعات ، اال٨نية، كابلتارل يفرتض ام متهم تستخدـ معو الكبلب البوليسية الثبات جر٬نتو اف يع

 كفق إال حريتو تقيد أك أك ٪نبس يوقف أك أحد على يقبض أف ٩نوز حيث ينص على انو ال األردشل كىذا ما يؤكد عليو اٞنشرع
 ٩نوز كال طيبة ال ٕنس كرامتو، حريتو معاملة تقيد أك ٪نبس أك يوقف أك عليو القانوف، كانو ٩نب معاملة كل من يقبض أحكاـ
 اٞنسموح هبا من الناحية القانونية، كاال ينزع منو ام قوؿ  األماكن غًن يف ٩نوز حجزه ال معنواين،ايضا أك بدنيان  إيذاؤه أك تعذيبو،
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كنفهم من ىذا النص انو عند استخداـ الكبلب البوليسية ٩نب اال يكوف ، الدستور االردين(،  8) ادلادة ٓنت التعذيب كالتهديد
ديد اك ايذاء نفسي اك بدشل الم شخص هبدؼ اخذ اقوالو اك نزع اعرتافو على اعتبار اف الكبلب كسيلة من ىناؾ تعذيب اك هت
 كسائل االثبات .

 عليو ٪نفظ ّنا ٩نب معاملتو قيد لم حريتو تقيد أك ٪نبس أك عليو يقبض كل مواطن أنو اٞنصرم على كيشًن اٞنشرع  
االماكن اٞنخصصة حسب القانوف، كال ٩نوز االخذ  غًن يف حجزه ٩نوز ال كما معنواين،بدنيان أك  إيذاكه ٩نوز كال اإلنساف، كرامة

 ، الدستور ادلصري( 42) ادلادة ابم قوؿ ا الوصوؿ اليو ابلقوة كالتهديد كالتخويف الواقع على اٞنتهم 
١نبوس اك مقبوض كنبلحظ اف اٞنشرع االردشل كاٞنصرم يقرتابف من بعضهما يف مسالة معاملة ام شخص موقوؼ اك 

الكبلب البوليسية  استخداـ عليو ،حيث نصا على اال تستخدـ معو القوة كالتهديد كااليذاء ابم طريقة كانت، ايضا ٤ند اف مسبلة
 كعدـ تعرضو جسده، كسبلمة كرامتو لئلنساف بصورة ٓنفظ الدستورية اليت تطلب اف يكوف استخدامها النصوص يف ٟنا اساس
 .يكوف استخدامها غًن مشركع كخبلؼ ذلك التهديد أك الوعيد أك البدشل أك النفسي لئليذاء

نص  أنو غًن من قبل اٛنهة اٞنختصة كاٞنخوؿ ٟنا ذلك، الكبلب صراحة استخداـ ٩نيز أك ٬ننع اٞنصرم دل ك٤ند اف اٞنشرع
تخداـ الكبلب البوليسية بطريقة فيها اإلنسانية، ٟنذا يفهم انو ال ٩نوز اس كالكرامة اٛنسدية، السبلمة كصيانة صراحة على ٘ناية

،كبذلك يكوف ٚنح  ، قانون االجراءات ادلصري ( 40) ادلادة اىانة اك هتديد اك اثًن نفسي كبدشل على الشخص اٞنعين
ساف  لئلن ٓنفظ أ٨نها اف مقيدة بقيود، كٕا٧نا مطلقة ليست اٞنشركعية ىذه كلكن أمرا مشركعا، كاعتربه الكبلب البوليسية ابستخداـ
 تعذيبو. أك إيذائو يف تستخدـ ال كاف كسبلمة جسده، كرامتو،

 الكفيلة ىي العامة القواعد حيث جعل ىذه اٞنسبلة، تنظيم الدكؿ يف عدـ قوانٌن ابقي كنبلحظ اف اٞنشرع اٞنصرم ساير
 يعززىا ما إذل ُناجة قرينة ربيعت فهو اإلثبات، أدلة عن مستقبلن  دليبلن  ال يشكل البوليسية الكبلب استخداـ بتنظيمها، مع ذلك

 على اٞنتهم. اٜنكم إصدار يف االعتماد عليها لغاايت كيساندىا
كالوقائع اٞنوجودة امامو كايطة يف اٛنر٬نة، كابلتارل  كاٞنبلبسات الظركؼ القرينة اٞنساندة كاٞنعززة من كيستخلص القاضي

 (. 725، ص 1985) عبيد ، بتة يعتمد عليها يف اصداره للحكمكيف معلومة كاقعة من ٣نكن للقاضي اف يستنبط كاقعة ٠نهولة
الدليل من  مستول إذل فرتقى إليها كيستند هبا يقتنع اك للقاضي أف يرفضها ك٬نكن تناقش أف كنرل اف ىذه القرائن ٬نكن

 خبللو يكوف حكمو على اٞنتهم.
 البوليسية الكالب استصدام ضوابطادلطخلب الثاين : 

 اٛنر٬نة ارتكاب يف اٞنشتبو هبم على التعرؼ كىو ابٟندؼ اٞنطلوب البوليسية الكبلب تستخدـ اليت هةاٛن ٩نب اف تتقيد
، ( 297،ص 1983) السميين ،اٛنر٬نة  مرتكب كبٌن رائحة مسرح اٛنر٬نة يف بٌن رائحة االشياء اليت ا ضبطها الربط عن طريق

كطبيعتها  كنوعها بوجودىا ٪نس لكي قدرا ضئيبل منها اٟنواء ٪نمل أف كتكوف الراكئح يف شكل اِنرة تنتقل اذل الكلب كيكفي
 يف اٛناشل الذم يرتكو لؤلثر اٞنادم خاصان كمتميزا ٧نوذجان  البشرية الركائح كتعد (116،ص  1968)سخليم ،ك٬نيزىا عن غًنىا 

 تدخل ٠نهولة الرتكيب بركتينية مواد غًنه، بسبب كجود عن ٕنيزه رائحة ٢نتلفة شخص لكل أف حيث يؤكد العلم اٛنر٬نة، مسرح
 اإلنساف كالجل ذلك يدرب الكلب جيدا حب يتم جسم على البكتًناي اٞنوجودة إذل اك العرؽ، مع كتفرز اليومي للشخص الطعاـ

عليو من خبلؿ تلك  كالتعرؼ رائحة اٛناشل بتتبع ٞنعرفة ما يرتكو اٛناشل من اثر، حيث يقـو الكلب الشم لديو استغبلؿ حاسة
من القياـ بواجبها ابلشكل الصحيح ٩نب  البوليسية ، كحب تتمكن الكبلب(128، ص  2000)احلريشي،  لرائحة اٞنميزة لوا

،ص  1962)جوخدار ،كاٞنهارة  اإلختصاص ذكم من اشراؼ مدربٌن ٓنت التدريبات، من كمستمرة اف ٔنضع لسلسلة متتالية
11 ) 
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 ختصة كي تساعدىا يف كشف اك اثبات كجود اٞنخدرات، كذلك الف ٟناالبوليسية من قبل اٛنهة اٞن الكبلب كتستخدـ
رغم اف ىذه الصفات  ( 19، ص 1983)زيدان ،اٞنطلوب منها  الشاؽ العمل على تساعدىا خاصة تكوينية جسمانية صفات

   -التكوينية ال تكفي لقيامها يف اٞنهمة اٞنطلوبة كلكن ٩نب مراعاة عدة امور منها:
يثر على االثر اٞنوجود بسبب العوامل  أك ٪ندث ام تغيًن أف قبل مباشرة، اٜنادث كبلب البوليسية بعدتستخدـ ال أف-1

فاٞنبلبس اٞنتحفظ عليها ٓنتفظ برائحتها ٞندة ٔنتلف عن ابقي  عليو، التحفظ األثر ككيفية نوع الطبيعية، حيث ٩نب مراعاة
ى اٛنهة اٞنعنية مراعاة ىذه اٞندد كاخذىا بعٌن االعتبار حفاظا على االدكات كاٞنعدات االخرل اٞنتحفظ عليها، لذلك ٩نب عل

 .(8، ص 1962)احلديدي،كجود تلك الراكئح لبلستفادة منها
البوليسي ، كذلك حب يتمكن من التمييز بينهم كال ٔنتلط عليو الركائح،  على الكلب كمتهمٌن مضبوطات عرض عدة ال ٩نوز-2

 189، ص  1962)احلديدي ، لديو  الشم حاسة قوة الختبار ْنربة ٕنهيديو إذل استخدامو قبل البوليسي الكلب ك٩نب إخضاع
-190 .) 
 إذل الكلب البوليسي تعذر إرساؿ كٕاذا ضبطها، مكاف يف الكلب البوليسي على ك٢نلفاهتم هبم اٞنشتبو مبلبس يفرتض عرض-3

 .( 55،ص  1974)ادلال ،  جيدان  ٓنريزىا ٩نب ضبطها، مكاف
اٞنتعلقة يف  التفاصيل يتضمن كافة بذلك ١نضر ينظيم ذكم اإلختصاص ك اشراؼ أف تستخدـ الكبلب البوليسية ٓنت ٩نب-4

 فيجب ٠نهد، فإذا اخرب٨نانو  ال، ٠نهدان أـ الكلب كاف إذا فيما البوليسي الكلب مدرب اٛنر٬نة ، ك٪نتم على اٛنهة اٞنعنية سؤاؿ
، ص  1974) ادلال ، كلن يركز ابلركائح كابلتارل لن يعطي نتيجة جيدة كونو ٠نهد يوعل االعتماد ٬نكن ال كونو كقف استخدامو

55 – 56 ) 
 على اٞنتهم ٤نرب أف األحواؿ من حاؿ لم ٩نوز كنرل انو ابلرغم من ا٨نية استخداـ الكبلب البوليسية اال انو ال

 أك عليو الوثوب أك عقره، على الكلب كرامتو ، اك حث ك اىانةإرادتو، ا على كالتبثًن اٞنرتكب، اك إكراىو كتعذيبو ابٛنـر االعرتاؼ
 .جر٬نة ىذا األمر يشكل إذ الدافع أك اٞنربر كاف مهما كٕايذائو ٕنزيق مبلبسو

 
 

 اخلادتة 
تناكلت يف ىذا البحث استخداـ الكبلب البوليسية يف اثبات جر٬نة اٞنخدرات توضيح ا٨نية الكبلب البوليسية حيث 

اٜنيواانت األخرل، كايضا يف العصر  سائر هبا عن تنفررد كخصائص ٣نيزات من للكبلب ما ادراؾ القدـ منذ افبينت اف االنس
كاثباهتا، كابلرغم من عدـ كجود نص قانوشل ٪نث على استخدامها، اال  اٛنر٬نة كمكافحة اٜنديث لذا تستخدـ يف االغراض االمنية

كىي تعترب قرينة يف اثبات كجود اٞنخدرات كاثبات شخصية مرتكبها شرط مراعاة  انو اعتاد رجاؿ الضبط اٛننائي على استخدامها
تدريبها جيدا من قبل ٢نتص، كاستخدامها بطريقة قانونية بعيدة عن تعذيب اجملـر كانتهاؾ كرامتو هبدؼ نزع اعرتاؼ منو ، كبرزت 

 عترب من اخطر اٛنرائم .ا٨نية البحث ابعتباره يوضح دكر الكبلب يف اثبات جر٬نة اٞنخدرات اليت ت

 النتا ج :
 ٟنا كاف يكوف ىناؾ مربر الستخدامها. اٞندرب كٓنت اشراؼ هبا، قبل اٞنختصٌن من إال البوليسية الكبلب استخداـ عدـ -1
 .اٞنخصصة ٟنا كالغاية منها اٞنطلوب ابلغرض تقـو تدريبان كافيا حب اٞندربة غًن البوليسية الكبلب استخداـ عدـ -2
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منو ك٩نب مراعاة العديد من الضوابط حب ينجح يف  اٞنطلوب أدائو للغرض بعد البوليسي الكلب استخداـ يف اإلستمرار عدـ-3
 مهمتو

 ال يوجد نص صريح على استخداـ الكبلب البوليسية كاف استخدامها ىو ٠نرد قرينة ٓنتاج اذل دليل معزز الثبات اٛنر٬نة -4
 التوصيات :

إذل  شك بدكف يؤدم التعذيب ألف اٛنرائم كاٛنناة، عن أعماؿ البحث يف استخدامو قبل بوليسيال الكلب تعذيب عدـ 1-
 اٞنطلوبة منها . النتيجة إذل الوصوؿ كعدـ كفشلو، إجهاده

نفوس  يف كاٝنوؼ اٟنلع إحداث إذل تؤدم ال حب الواحدة، كذلك اٞنستخدمة للمهمة البوليسية الكبلب عدد يف اٞنبالغة عدـ 2-
أك  القلب ابمراض كاٞنصابٌن السن ككبار كالنساء عليها، خاصة اف كانوا من األحداث السيطرة فقداف يتم ال كحب هبم، تبواٞنش

 .النفسية االمراض
 عاـ، ليقدـ طبيب إذل ابإلضافة ، قبل استخدامو البوليسي الكلب كصحة سبلمة من للتبكد بيطرم ضركرة كجود طبيب -3

 أك البوليسي، الكلب قبل عليهم من اٟنجـو أك عقرىم حالة خاص اٞنراد عرضهم على الكلب البوليسي يفلبلش األكلية اإلسعافات
 . اٝنوؼ بسبب إغماء حاالت عصبية،أك أك قلبية بنوابت إصابتهم

 البوليسية. الكبلب استخداـ مسبلة كتعاجل صر٪نة تنظم بنصوص يتدخل أف اٞنشرع ٥نث -4
 

 

 ادلراجع العربية
 ٢نيمر مطبعة القاىرة االسبلميو ٗنعية الدراسات الثاشل، ،اٛنزء االسبلمي الفقو موسوعة ره، دمحم، بدكف سنة، ابو زى -1
، الطبعة االكذل، دار اٞنعاٛنة القانونية كالقضائية ٛنرائم اٞنخدرات يف مصر كدكؿ اٝنليب العريب ، 2018بدر، ا٘ند سبلمة ،-2

 النهضة العربية ، القاىرة
 ،رسالة ماجستًن، جامعة بسكره، اٛنزائر جر٬نة تعاطي كتركيب اٞنخدرات، 2014رؼ، بوراكم، ش-3
، اٞنلتقى الدكرل االكؿ حوؿ االدماف على اٞنخدرات  جر٬نة اٞنخدرات بٌن الشريعة كالقانوف اٛنزائرم، 2008بن خدة، ٘نزة ، -4
. 
 اٛنديدة، اٛنامعة دار طبعة، بدكف ،اإلمارات دكلة يف ابٞنخدرات للتعامل اٞننظمة القواعد ،2011، دمحم اٛنابرم، ا٬ناف -5

 اإلسكندرية.
 .دمشق جامعة منشورات ،التهمة هبا ٕنر اليت االجرائية يف اٞنراحل الثاشل اٛنزء اٛنزائية، ااكمات أصوؿ حسن، جوخدار، -6
 .القاىرة العربية، ةالنهض دار العدالة كاجملتمع، خدمة يف الشرطة كبلب ،  1962كماؿ، دمحم اٜنديدم، -7
 األمن ١نطة يف منشور ُنث ،الشرطة يف االستعانة ابلكبلب حوؿ اٞنفاىيم بعض تصحيح ،  2000مدحت، اٜنريشي، -8

 125 ص ، 170 العدد العاـ، عماف،
 دار ، عياٛنام كالكتاب جامعة القاىرة مطبعة الثانية الطبعةاٛننائية،  االجراءات قانوف شرح ،٤1988نيب،  حسين، ١نمود-9

 العربية النهضة
 الكويت، جامعة منشورات كالتحقيق، كاالستدالؿ يف التحرم الضبط رجاؿ اختصاص ،  1982سادل، علي دمحم اٜنليب، -10

 .الكويت
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 دار ،الوضعي كالقانوف اإلسبلمي الفقو يف عن اٛنرائم كاالستدالؿ التحرم ضوابط ،  2006العاؿ، عبد عادؿ خراشي، -11
 .اإلسكندرية ديدة،اٛنامعة اٛن

 عماف  الكندم، دار ،مطبعةاٛننائي االثبات يف كحجيتها القرائندمحم، بدكف سنة ،  ربيع، عماد-12
 كلية دكتوراه ، رسالة ،اٛنر٬نة عن للكشف كاألساليب اٜنديثة اٞنتهم ضماانت ،  1983اٜنميد، عبد عدانف زيداف، -13

 .مشس عٌن اٜنقوؽ، جامعة
   43العدد عماف، العاـ، األمن ٠نلة يف ُنث منشور ،اٛنر٬نة عن كالكشف الرائحة ،  1968،دمحم حاـز سليم، -14
 .القاىرة جامعة اٜنقوؽ، كلية رسالة دكتوراه ،الوسائل اٜنديثة من اٞنستمدة األدلة شرعية، 1983علي، حسن السميين، -15
 جامعة رسالة ماجستًن، ،اٛنزائرم كالقانوف ميةاإلسبل الشريعة بٌن جرائم اٞنخدرات مكافحة ،2015مليكة، شريط، -16

 اٛنزائر الوادم، ٝنضر، ٘نو الشهيد
، صباح شعباف،-17   األديب. مطبعة :بغداد دراسة مقارنة، جرائم اٞنخدرات،،1984 كـر
 لة مركز٠ن يف منشور ُنث النبوية، كالسًنة السنة خبلؿ من اٞنخدرات خطر من اجملتمع ٘ناية ،2015عصاـ، هللا، عبد -18

 .6 العدد اإلسبلمية، السوداف ، كالعلـو الكرصل القراف جامعة النبوية، كالسنة القرآف ُنوث
 القانونية الكتب القاىرة ، دار ،اٞنخدرات  ،2009دمحم، ٚنًن الغين، عبد-19
 .العريب، القاىرة الفكر دار ،اٛننائية االجراءات مبادئ ،  1985رؤكؼ، عبيد، -20
 التبليف كالرتٗنة ٛننة طبعة ، اٛننائية كاالجراءات للتحقيقات االساسية اٞنبادئ، 1940، زكي يعلالعرايب،  -21
 للدراسات االمنية كالتدريب. العريب اٞنركز :الرايض ،اٞنقارف القانوف يف اٞنخدرات تعاطي جر٬نة، 2006فتحي،  دمحم عيد،-22
اٞنصرم  اٞنكتب :القاىرة كالنقدم، اٛنمركي رات كالتهريبجرائم اٞنخد اٝناص، العقوابت قانوف ،1996عوض، دمحم،-23

  اٜنديث.
 ، دار ىومة اٛنزائر  جر٬نة اٞنخدرات يف ضوء القوانيٌن كاالتفاقيات الدكلية،2007مركؾ ، نصر الدين، -24
القومية ،  اعيةاالجتم اجمللة يف منشور ُنث ،إماـ القضاء الشرطية الكبلب استعراؼ حجية ،  1974صادؽ، سامي اٞنبل، -25
 القاىرة  األكؿ ، العدد
 دار اٞنطبوعات اٛنامعية  اإلسكندرية، ،كالقضاء الفقو ضوء قفي اٞنخدرات جرائم ،٠1992ندم ، مصطفى، ىرجة -26
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 اٞنلخص

كم البيئة االسرتاتيجية كتفرض نظاـ توازف القول التقليدم الذم يفرض بدكره نظاما يبدا ىذا البحث من فرضية كجود دينامية ٓن
دكليا معينا, كاكلت اثبات ىذا اٞنوضوع كفق منهب ٓنليل النظم كاٞننهب اٞنقارف كاالستعانة ابٞننهب التار٫ني , كانت دراسة اىداؼ 

الكؿ كاطار مفاىيمي, فكانت من اىم اىدافو التار٫نية ىي جدلية كخصائص كانواع ككسائل ٓنقيق نظاـ توازف القول يف اٞنبحث ا
اٜنرب كالسبلـ , اما اىم خصائصو فهي االستقرار النسيب كاالستمرار العضوم كاالهنيار اٝنبلؽ , اما انوعو فهي نظاـ متعدد 

لح كاالحبلؼ العسكرية كاجملاؿ االقطاب كنظاـ االمن اٛنماعي كنظاـ القطبٌن كنظاـ القظب الواحد, ككسائل ٓنقيقو ىي التس
 اٛنيوسرتاتيجي.

كذلك دراسة اٞنقارابت النظرية اٛنيوسياسية كا٨نا نظرية اٛنزيرة العاٞنية ٞناكندر كنظرية الطوؽ لسبايكماف , ابالضافة اذل دراسة 
اٞنبحث الثاشل فتمت دراسة دينامية  ا٧ناط توازف القول كىي التوازف ضد التهديد ,كالتوازف الذايت للقوة, كاٜنوكمة العاٞنية, اما يف

البيئة االسرتاتيجية من خبلؿ دراسة اٞنقارابت العلمية كىي نظرية النشوء كاالرتقاء لداركين, كنظرية الفوضى لنيوتن, كذلك دراسة 
لد٬نقراطي, كااليديولوجيا عوامل البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة كىي االعتمادية الدكلية, كتكنولوجيا اٞنعلوما ت, كالعوٞنة, كالسبلـ ا

 كالثقافة كالنزاعات الفردية.

كيف اٞنطلب االخًن ُنثت الدراسة يف نشوء كظهور كتصاعد كانفجار ازمة اٜنرب الركسية على اككرانيا قبل التحليل االسرتاتيجي 
الفرد , كمستول الدكلة , كمستول اٞنقارف بدينامية البيئو االسرتاتيجية اٞنعاصرة , ككاف التحليل على ثبلث مستوايت ىي مستول 

النظاـ الدكرل . كتوصلت الدراسة اذل اف ازمة اٜنرب الركسية االككرانية ىي غزك عسكرم ركسي على االراضي االككرانية تفرضو 
لعبلقات دينامية البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة ,كخرجت الدراسة بتوصيات ٠نملها ا٨نية النظرايت االجتماعية كالعلمية يف حقل ا

الدكلية كالتحليل االسرتاتيجي يف الشؤكف اٝنارجية ّنا توفر الصحاب القرار ٔنطي االفرتاضات اٝناطئة اليت هتدد االمن كالسلم 
 الدكليٌن. 

الركسية توازف القول , البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة , االعتمادية الدكلية , العوٞنة , ثورة اٞنعلومات ,  اٜنرب  الكخلمات ادلفتاحية:
 االككرانية يف كقتنا اٜناضر.
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The traditional balance of power and the dynamism of the 

contemporary strategic environment / the Russian-Ukrainian war 

as a model 

Dr..  Imad Fadel Faisal 

 The General Directorate of Education in Al-Diwaniyah 

Governorate in the Republic of 

 Iraq \ Shamiya mixed vocational high school  

 

Abstract : 

This research starts from the hypothesis of the existence of a dynamic that 

governs the strategic environment and imposes the traditional balance of power 

system, which in turn imposes a certain international order, and I tried to prove 

this subject according to the systems analysis approach and the comparative 

method and the use of the historical method, the study of goals, characteristics, 

types and means of achieving the balance of power system in the first topic as a 

framework Conceptual, one of its most important historical goals is the dialectic 

of war and peace. Its most important characteristics, it is relative stability, 

organic continuity, and creative collapse. As for its types, it is a multipolar 

system, a collective security system, a bipolar system, a single and e-pole 

system, and the means to achieve it are armaments, military alliances and the 

geostrategic field. 

As well as the study of geopolitical theoretical approaches, the most important 

of which is the theory of the global island Mackinder and Spikeman's ring 

theory, in addition to studying the patterns of the balance of power, which are 

the balance against the threat, the self-balance of power, and global governance. 

The contemporary strategic environment, is international dependence, 

information technology, globalization, democratic peace, ideology, culture and 

individual conflicts. 

 

In the last requirement, the study examined the emergence, emergence, 

escalation and explosion of the crisis of the Russian war on Ukraine before the 

comparative strategic analysis with the dynamics of the contemporary strategic 

environment, and the analysis was on three levels: the individual level, the state 

level, level of the international system. The study concluded that the crisis of the 
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Russian-Ukrainian war, which is a military invasion of Ukrainian territory 

imposed by the dynamism of the contemporary strategic environment, and the 

study came out with recommendations in general, the importance of social and 

scientific theories in the field of international relations and strategic analysis in 

foreign affairs, to provide decision-makers to overcome false assumptions that 

threaten international peace and security. 

Keywords: balance of power, contemporary strategic environment, international 

reliability, globalization, information revolution, Russian-Ukrainian war in the 

present time. 
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 ادلقدمة

الشهًن للتفكًن العضوم يف اسرتاتيجية (  اكؿ من اعتقد ابلتطبيق Theodore Rooseveltرّنا يكوف ثيودكر ركزفلت)  
الشؤكف اٝنارجية عندما كاف رئيسا للوالايت اٞنتحدة االمركية متاثرا ِنلفيتو االكاد٬نية كونو يف االصل عاٞنا طبيعيا يؤمن ابف ىذا 

االمم يشبو اذل حد   التطبيق الذم تطور عن مذىب داركين االجتماعي عند مطلع القرف العشرين, كالذم يربىن فيو اف الصراع بٌن
كبًنصراع القوة من اجل البقاء يف الطبيعة كاف التفكًن االسرتاتيجي يف السياسة الدكلية جاء من منطلق اٞنصطلحات العضوية, 
كعليو فاف الصراعات الدكلية شيء فطرم يشبو االمراض العضوية اليت ٕننح اٛنسم مناعة مكتسبة بعيدا عن صراع القول كاٞنصاحل 

م الصراع يف صاحل اجملتمع يعزز مكامن القوة فيو كيصقل مواىبو خارج اسباب العلل الواقعة اليت يفرضها االقتصاد كاف ٓند
 السياسيي اكاٜنماس الديين اكاالنقسامات االجتماعية اك التبدالت الثقافية.

الدكرل تنطلق من مبادئ الفيزايء اٜنديثة, اال اف ىناؾ افرتاضات طبيعية اخرل الٔنتلف كثًنا يف تفسًن توازف القول داخل النطاـ 
كررة كاليت ٔنتص ابلبيئة الدكلية كاثًنىا يف االسرتاتيجية كتدعم نظرية الفوضى اليت تعاجل االنظمة الديناميكية العشوائية كا٧ناطها اٞنت

ية  كاقتصادية كسياسية بعدد من كفق نطاـ غًن دكرم, كرغم ىذه االفرتاضات  ٓنكم البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة كقائع اجتماع
 االىداؼ اٞنخطط ٟنا كفق ٓنليل الفرص اٞنتاحة كالتهديدات اتملة ٥نو غاايت اٞنصاحل القومية.

فرضية البحث: تفرتض ىذه الدراسة كجود دينامية طبيعية ٓنكم البيئة االسرتاتيجية يف كقتنا اٜناضر بعوامل التاثًن اٞنتبادؿ كالعوٞنة 
 ومات , كتفرض توازف القول التقليدم.كثورة اٞنعل

 : مشكخلة البحث 
 

شهد نظاـ توازف القول التقليدم ميداف التطبيق العملي على الساحة الدكلية قرابة ثبلثة قركف ,فما ىي امكانية اختبار فاعلية ىذا 
 النظاـ بعد الغزك الركسي الككرانيا كفق معطيات الببيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة؟

بحث: رّنا تعطي ىذه الدراسة مقاربة فلسفية عن دكرالنطرايت االجتماعية يف التحليل االسرتاتيجي ّنا يوفر لصناع ا٨نية ال
 القرارتقدير اٞنخاطر ادقة ابالفرتاضات االسرتاتيجية اٝناطئة من اف تكوف اسباب مباشرة يف اٜنركب الكونية اٞندمرة.

ث على عدد من اٞنؤلفات كالدكرايت كالدراسات الشاملة ٞنعظم مباحث الدراسة كقد الدراسات السابقة يف اٞنوضوع: اطلع الباح
اشرىا يف فهرست اٞنصادر, ككاف من ابرزىا مؤلف مبادل العبلقات الدكلية اليف كارين منغنست كايفاف اريغوف كترٗنة حساـ 

رتاتيجية كالسياسة الدكلية اٞنفاىيم كاٜنقائق الدين خضور, كمؤلف العبلقات الدكلية للدكتور كاظم ىاشم نعمة, كدراسة االس
 (.White House Yearsاالساسية, للدكتور اٚناعيل صربم مقلد, كذلك مؤلف ىنرم كيسنجر)

 
 :منهج البحث

 اعتمد الباحث منهب ٓنليل النظم كاٞننهب اٞنقارف ابالضافة اذل اٞننهب التار٫ني. 
االكؿ مطلبٌن كاف اٞنطلب االكؿ اطار مفاىيمي لنظاـ توازف القول التقليدم ىيكلية البحث: قسمت الدراسة اذل مبحثٌن تضمن 

كاىدافو كخصائصو كانواعو ككسائل ٓنقيقو, اما اٞنطلب الثاشل فكاف عن ا٧ناط تفاعل نظاـ توازف القول طبقا للتفكًن 
سرتاتيجية  كفقا لبعض النطرايت االجتماعية ذات اٛنيواسرتاتيجي اٞنعاصر, كتناكؿ اٞنبحث الثاشل يف مطلبو االكؿ  دينامية البيئة اال

الصلة , بينما اختص اٞنطلب الثاشل ابلتحليل االسرتاتيجي اٞنقارف ابٜنرب الركسية االككرانية اٞنعاصرة, كانتهت الدراسة بعدد من 
 التوصيات.
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 اجليوسياسية ونظام توازن القوى التقخليدي  \ادلبحث االول 

ف القول يندرج ضمن افرتاضات التفكًن اٛنيوسياسي كتعبًن يستند اذل اٛنغرافيا كيستخدـ لرسم رغم اف تصنيف مصطلح تواز  
التوزيع القائم للقوة بطريقة كصفية عرب النطاـ الدكرل , اال اف مفهـو توازف القول التقليدم يتضمن مدلوالت عديدة من 

الدكرل اليت تسعى اذل التفوؽ على بعضها طاٞنا ٕنكنت من  االفرتاضات التلقائية اليت تفرضها طبيعة تفاعبلت كحدات النطاـ
اٞنناكرة للحفاظ على توازف عادؿ ٬ننع حركب اٟنيمنة كيبقي العادل يف سبلـ, كتضع ىذه االفرتاضات الدكؿ يف مضمار السباؽ ٥نو 

(. ك٬نكن تعريف Wight, 1966,151ٓنقيق التفوؽ يف القوة العسكرية كاالقتصادية كاٛنيوسياسية  لضماف مصاٜنها القومية )
 (من خبلؿ دراسة اىدافو كخصائصو كانواعو ككسائل ٓنقيقو.The Balance Of Powerمفهـو توازف القول التقليدم  ) 

 اىداف وخصا   وانواع ووسا ل توازن القوى التقخليدي \ادلطخلب االول 
على تقاطع اٞنصاحل القومية بٌن بعض كحدات اجملتمع يلعب الصراع دكرا اساسيا كمهما يف حقل العبلقات الدكلية حيث يقـو   

الدكرل نتيجة ٓنقيق التفوؽ يف القوة العسكرية اك االقتصادية اك السياسية اك التكنولوجية كغًنىا, كيضع ىذا االساس الدكؿ يف 
لبياشل لعنصر القوة كيكشف مضمار السباؽ لتحقيق التفوؽ يف اٞنيادين اٞنذكورة للوصوؿ اذل مستول يكوف راٚنا الرتفاع اٝنط ا

عن حالة التفوؽ لدكلة معينة ٩نعلها يف مامن عن تفكًن الدكؿ االخرل يف هتديد مصاٜنها فضبل عن مهاٗنتها, كىذا يفسر طبيعة 
 التفاعل بٌن كحدات اجملتمع الدكرل لفرض نظاـ دكرل معٌن. 

 االىداف التارؼلية دلبدا توازن القوى \اوال 
القدـ مبدا توازف القول يف العبلقات االجتماعية كاالقتصادية, اما يف العبلقات الدكلية فقد حكم توازف القوة  عرفت البشرية منذ  

العسكرية بٌن مدف اٜنضارات القد٬نة يف كادم الرافدين ككادم النيل كاٜنضارة االغريقية حب قياـ االمرباطورية الركمانية  حيث 
يمنة العسكرية اٞنستبدة مبدا الدكلة العاٞنية القاىرة اليت الْند ضركرة للتوازف مع دكلة اخرل,  كيف فرض كاقع القوة غًن اٞنتوازنة كاٟن

القركف الوسطى كاف مبدا توازف القول حاضرا يف العبلقات بٌن  االمارات كاالقطاعيات يف اٛنزء الغريب من العادل, اما يف اٛنزء 
رباطورايت اٞنتصارعة انذاؾ, كال ٬نكن اٜنديث عن مبدا توازف القول التقليدم ّنفهومو االخر من العادل فكاف ىذا اٞنبدا ٪نكم االم

حيث شهد نظاـ توازف القول ميداف التطبيق العملي 1648اٜنديث  اال بعد هناية اٜنركب الدينية يف اكراب ّنعاىدة كستفاليا عاـ 
الدكؿ االكربية بفعل اٞنتغًنات االجتماعية كالسياسية , فقد على الساحة الدكلية قرابة ثبلثة قركف رغم استمرار اٜنركب بٌن 

مبدا توازف القول كطالبت الدكؿ االكربية اذل االسرتشاد هبا, كىوماانعش فرص السبلـ  1713تضمنت معاىدة اكترخت عاـ 
 (. 210, 1979 لعشرات السنٌن حيث عرفت العبلقات الدكلية عصرىا الذىيب كفق مبدا توازف القول التقليدم )النعمة,

نية كبعد قياـ الثورة الفرنسية كماتبلىا من اٜنركب النابليونية اهنار ىذا اٞنبدا حب اتفاقية فينا اليت كضعت هناية للمحاكالت النابليو 
ا صدعت مبد1870الفساد مبدا توازف القول, بيد اف اٜنركب ادكدة بٌن الدكؿ االكربية كخاصة اٜنرب بٌن بركسيا كفرنسا عاـ 

توازف القول حيث تراجع النفوذ الفرنسي يف اكراب ازاء تصاعد النفوذ الربكسي كجهود بسمارؾ يف توحيد اٞنانيا كاليت ٤نح من خبلٟنا 
بتكريس نسيب ٞنبدا توازف القول من خبلؿ سياسة االحبلؼ كعزؿ فرنسا, اال اف سياسة االحبلؼ مابرحت اف عمقت االنقساـ 

انقسمت اكراب اذل حلفٌن متجاهبٌن ّنبدا التسلح الذايت الذم عطل مبدا توازف القول كسرع يف اندالع بٌن الدكؿ االكربية حب 
(, ظل مبدا توازف القول طواؿ ىذه القركف يسعى اذل اسيس ٧نوذج كاقعي Wright,1942,966اٜنرب العلمية االكذل ) 

كرد الفعل ُنيث ٬ننع كصوؿ حالة الصراع الكامن اذل صراع  لتوازف قول فعاؿ بٌن كحدات النظاـ الدكرل من خبلؿ سياسة الفعل
 متحرؾ يفرض التصادـ اٞنباشر ابستخداـ القوات العسكرية اٞنسلحة, ككاف اٟندؼ من ذلك اٜنفاظ على االمن كالسلم الدكليٌن.
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 خصا   نظام توازن القوى التقخليدي  \اثنيا 
 االستقرار النسيب  -1
٨نة فيو مصاٜنها القومية تتضرر اك تتقيد ابٜنفاظ على الوضع الراىن رغم كجود بعض االزمات كالنزاعات كاليت الترل الدكؿ اٞنسا  

اٞنسلحة ادكدة بٌن كحدة اك عدد من كحدات النطاـ اٞنتفاعلة ّنا ٬نكنها االفادة من النظاـ ّنوفور من االساليب ٜنل خبلفاهتا 
لية االستقرار اٞنطلق اليت دل يصل اليو النظاـ حب يف عصره الذىيب حيث كاف الصراع كىو مايربر موضوع النسبية يف االستقرار كشك

االستعمارم عنيفا, كاعتربت بريطانيا حينها اف ام تغيًن يف توزيع اٞننافع االستعمارية لصاحل فرنسا اك اٞنانيا سيضر بنظاـ توازف 
 ( (. Clande, 1958 , 13-16القول االكريب

 ضوماالستمرار الع -2
كىو الصراع من اجل القوة الذم يفرض االستمرارية الجل البقاء على اٞنصاحل ّنعىن اف الوحدات الدكلية اٞنتفاعلة داخل النظاـ  

تفرض االستمرارية من منطلق اٜنفاظ على مصاٜنها رغم اختبلؼ غاايهتا يف اافظة على نوع التوازف يف القوة, فهناؾ دكؿ ١نافظة 
كدكؿ تسعى اذل تغيًنه, كاف ىذه   الغرضية تفرض االستمرارية العضوية حب عند التغيًن يف نوع نطاـ توازف القول على نوع النظاـ 

 .(( . Buchan, 1968,p. 34ّنختلف الوسائل  اٞنتاحة سواء ابٞنفاكضات, اك ابالحبلؼ, اكابٜنركب ادكدة  
 االهنيار اٝنبلؽ -3 
بوجود الدكلة القومية كمبدا السيادة كعندما ٪نصل ام تعطيل لو يوجب اهنياره بسبب االزمات كىو اف نظاـ توازف القول مقرتف   

االجتماعية كالسياسية اك اٜنركب الكوينية مقركف ابنتاج نوع اخرمن توازف القول داخل نظاـ دكرل جديد ٓندده طبيعة الوحدات 
ات اٞنتاحة عن طريق التفاكض على اساس العقبلنية كالواقعية كاحرتاـ الفاعلة يف نظاـ توازف القول ابالغراض اليت تنشدىا كابلقدر 

 (                                                                                                                       Deutsch, 1978,72السيادة كعلى مبدا اف النزاع اليلغي التعاكف.   )
 
 انواع نظام توازن القوى \اثلثا  
نظاـ متعدد االقطاب : كىو ماقاـ عليو نظاـ توازف القول التقليدم منذ تضمينو يف معاىدة كستفاليا كاقراره يف معاىدة  -ا 

قول  اكرتر٫نت كتقنينو يف مؤٕنر فينا حيث كانت االقطاب الرئيسية ىي بريطانيا كفرنسا كبركسيا كالنمسا كركسيا,كرغم انو كاف توزاف
اكريب اال انو مثل كجود نظاـ دكرل ٪نكم الوحدات الثانوية ابعتبارىا دكؿ  متحالفة التقول على فرض ارادهتا ابلقوة العسكرية 
 بدكف ٓنالفات مثل ايطاليا كاسبانيا كالدكلة العثمانية , كىذا مااشار اليو اكبنهاصل من انو الكجود لنظاـ دكرل دكف مبدا توازف القول

(, كمن اىم خصائص ىذا Oppenheim 1921, 93ؿ العظمى كذلك لغياب السلطة الدكلية ذات السيادة ) بٌن الدك 
النوع من نظاـ توازف القول كىو كجود الدكلة اٞنعادلة كىو قياـ دكلة مسا٨نة يف النظاـ بدكر معادلة التوازف ٕنتلك مؤىبلت التحكم 

بريطانيا العظمى خبلؿ القرف الثامن عشر كالقرف التاسع عشر بعد اف حسمت  بنتيجة اٞننافسة ضمن النظاـ, كىذا ما كانت ٕنثلو
التنافس مع فرنسا خبلؿ القرف السابع عشر على لعب مثل ىذا الدكر, كرّنا يكوف ذلك من اسباب نشاط نظاـ توازف القول يف 

 (.217,  1979عمة, القرنٌن الثامن كالتاسع عشر ك٤ناح بريطانيا يف ادية دكر الدكلة اٞنعادلة ) الن
نظاـ االمن اٛنماعي : انتجت هناية اٜنرب العاٞنية االكذل نطاـ دكرل جديد يقـو على نوع اخر من توازف القول يعتمد مبدا  - 2 

االمن اٛنماعي بعد اهنيار التوازف متعدد االقطاب كالذم كاف من اىم االسباب غًن اٞنباشرة يف اندالع ىذه اٜنرب الكونية, كذلك 
ن خبلؿ انشاء عصبة االمم اٞنتحدة اليت تتعهد الدكؿ االعضاء فيها ابحرتاـ االستقبلؿ السياسي كالسيادة االقليمية لكل دكلة م

كاٞنسؤكلية اٛنماعية لدكؿ العصبة ازاء كل مايصيب النظاـ الدكرل من صراعات كهتديدات كحركب سواء اثرت بشكل 
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ما الزمت الدكؿ االعضاء َنملة من التعهدات كاالجراءات اليت تفرض اللجوء اذل مباشركعاجل يف امن كل دكلة اـ دل تؤثر, ك
الطرؽ السلمية يف حل نزاعاهتا كاالبتعاد عن اٜنركب كالنزاعات اٞنسلحة, كاف ام دكلة تتجاىل ىذه االلتزامات كتعلن اٜنرب على 

 صدم اٛنماعي من قبل ٗنيع االعضاء.دكلة اخرل تعترب دكلة معتدية على ٠نموع اجملتمع الدكرل ٣نا يوجب الت
كرغم اف نظاـ االمن اٛنماعي يشرتؾ مع نطاـ متعدد القطاب يف االىداؼ االانو ٫نتلف يف التصورات كالوسائل, ففي حٌن انطلق 
ى مبدا توازف القول متعدد االقطاب من حاكمية الصراع يف التفاعل بٌن كحدات النظاـ الدكرل يقـو نظاـ االمن اٛنماعي عل

 حاكمية التعاكف بفرضية كجود اٞنصاحل اٞنشرتكة بٌن كحداتو
فضبل عن كجود سلطة عليا على حساب سلطات كحداتو اٞنتفاعلة, كىو ماصدع ىذا النظاـ كسرع يف اهنياره ابندالع اٜنرب 

 (. 304 -266,  1985العاٞنية الثانية لتعارضو مع مصاحل الدكؿ الكربل) اٞنقلد, 
: حاكلت الدكؿ اٞننتصرة يف اٜنرب العاٞنية الثانية تكريس نظاـ االمن اٛنماعي من خبلؿ  ا٩ناد بديل  نظاـ القطبٌن - 3 

اسرتاتيجي لعصبة االمم اٞنتحدة يتجاكز االخفاقات اليت سببتها العصبة يف تصدع كاهنيار نظاـ توازف القول كاندالع اٜنرب من 
ات بٌن  اٜنلفاء استمرت زىاء اربع سنوات سبقت هناية اٜنرب العاٞنية الثانية خبلؿ اعبلف قياـ منظمة االمم اٞنتحدة بعد مفاكض

,اال اف نتائب اٜنرب فرضت اعادة توزيع كبًن للقوة كمناطق النفوذ كانتاج ٓنالفات جديدة غًنت اٜندكد السياسية  1945عاـ 
يق كاجزاء من فلندا , كتشيكوسلوفاكيا ,كبولونيا كالسلطات السيادية لكثًن من الدكؿ, فقد احتل االٓناد السوفيايت دكؿ البلط

 (.82-72كركمانيا, كقسمت اٞنانيا ككوراي, كاخرجت الياابف من معظم  تواجدىا يف اسيا ) منغنست, اريغيوف, 
السوفيايت كذلك رسخت االختبلفات االيديولوجية بٌن الدكؿ الراٚنالية كالدكؿ الشيوعية كامتبلؾ الوالايت اٞنتحدة كمن ا االٓناد 

لبلسلحة النوكية االنقساـ بٌن دكؿ اٜنلفاء اذل معسكرين ا اذل حلفٌن ا اذل قطبٌن احد٨نا ىو حلف مشاؿ االطلسي الناتو الذم 
يضم الدكؿ الراٚنالية بقيادة الوالايت اٞنتحدة االمًنكية كحلف كارسو الذم يضم الدكؿ الشيوعية بقيادة االٓناد السوفيايت, كقد 

 (.  Waltz 1965,720-740مل ىذه التغًنات عن مفهـو ضمين يشمل قياـ نظاـ توازف قول ثنائي القطبية ) اسهمت ٠ن
ك٬نكن اختصار الصراع الدكرل يف نظاـ القطبٌن ّنفهـو اٜنرب الباردة كىي انعكاس كاقعي ٞنستول الصراع بٌن الوالايت اٞنتحدة 

سو من جهة اخرل , حيث تصنف اٜنرب الباردة لعدة مرحل كفقا للتفكًن كحلف الناتو من جهة  كاالٓناد السوفيايت كحلف كا
االسرتاتيجي االمًنكي  اٞنعاصرالدارة الصراع كارادة صناع القرار كعلى راسهم رؤساء الوالايت اٞنتحدة , فمن مرحلة اٞنواجهة كمبدا 

-1956بدا كندم يف االستجابة اٞنرنة) ( اذل مرحلة التعايش السلمي كم1953-1947تركماف يف االحتواء االسرتاتيجي) 
(  اذل مرحلة كسرالوفاؽ 1976-1969( , كمن مرحلة الوفاؽ كسياسة كيسنجريف اٜنرب ابلوكالة اك العامودين ) 1969

( , كمن مرحلة الرتىيب كاالستنزاؼ كاسرتاتيجية  1980- 1976كاسرتاتيجية كارتر يف التدخل اٞنباشر اك االنتشار السريع) 
( اذل هناية اٜنرب الباردة كتفكك االٓناد السوفيايت SDI) 1982يف عسكرة الفضاء اك مبادرة الدفاع االسرتاتيجي عاـ ريغاف 

 (.37,  2011كحلف كارسو)السعيدم, 
نظاـ القطب الواحد : اضحت بوادر التصدع يف نظاـ توازف القول التقليدم ثنائي القطبية منذ الرتاجع السوفيايت  – 4

اٞنصحوب ابٟنز٬نة من افغانستاف كانغوال يف اكاخر التمانينات من القرف العشرين مع استمرار الربانمب االصبلحي اٞنثًن  ابالنسحاب
للشك كاٛندؿ الذم قدمو الريئس غرابتشوؼ يف الغبلنست كالبًنكسرتككيا حب جاء سقوط جداربرلٌن كما تبلىا من احداث يف 

(, ككاف اعبلف الرئيس جورج  37, 2011اد السوفيايت كحلف كارسو للحرب الباردة ) اكم, دكؿ اكراب الشرقية ليؤكد ىز٬نة االٓن
مقابل  1991بوش االب عن قياـ نطاـ عاٞني جديد بعد الغزك العراقي للكويت كما تبعو من ٓنالف دكرل لتحرير الكويت عاـ 

ريبا ىو قياـ نظاـ توازف  قول احادم القطبية تفرض ّنوجبو استقالة غرابتشوؼ كتفكك االٓناد السوفيايت يف نفس الفرتة الزمنية تق
الوالايت اٞنتحدة كحلفائها يف الناتو التصرؼ اٞننفرد ازاء االزمات الدكلية الكربل من خبلؿ فرض ارادهتا كتكييف كٓنييد مواقف 
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ة العامة لبلمم اٞنتحدة  عاـ الدكؿ االعضاء يف ٠نلس االمن, كىو ماتضمنو خطاب الرئيس االمًنكي بوش االب اماـ اٛنمعي
(   , ككاف التدخل العسكرم  102-96, 1992بعد اعطاء ركسيا مقعد االٓناد السوفيايت يف ٠نلس االمن ) امد,  1992

يف يوغسبلفيا من قبل حلف الناتو كتغيًن الواقع ابلقوة العسكرية القاىرة بدكف قرار مباشر من ٠نلس االمن كرضوخ ركسيا كالصٌن 
 (. 64,  2001مر الواقع يعطي احسن تعريف لنطاـ توازف القول احادم القطبية ) الشليب, لبل
 وسا ل حتقيق نظام توازن القوى \رابعا 

التسلح : يعتقد كثًن من الباحثٌن كاٞنختصٌن اف التسلح ىو الوسيلة اٞنباشرة لسد الفجوة يف توازف القوة كىو بيضة القباف يف   -1
التقليدم, كعلى ىذا اٞنبدا شيد االساس ٟنذا النظاـ منذ اتفاقية فينا كاالنتصار على جيوش انبليوف يف معركة نظاـ توازف القول 

كذلك للحد من سباؽ التسلح ّنا يعطي ضماانت عدـ التفوؽ العسكرم يف العدد كالعدة بٌن الدكؿ اليت تدكر  1915كاترلو عاـ 
ذا االمر يف تعزيز نظرية السبلـ كحفظ التوازف على ضوء مؤشرات القياس التار٫نية يف فلك ىذا النظاـ , كرغم اٛندؿ يف كاقيعة ى

الب افرزهتا اٜنركب االكربية ادكدة اك اٜنركب الكونية , اال اف ىذا اٛندؿ ابت ١نسوما نسبيا بعد ظهور السبلح النوكم كتصاعد 
الذم رجح طاكلة اٞنفاكضات كالعودة اذل معاىدات اٜند من انتشار مبدا سباؽ التسلح حب ابت النظاـ متوازان ّندا الرعب النوكم 

 (. 237 -234, 1979السبلح النوكم كاسلحة الدمار الشامل يف فلك نظاـ توازف القول التقليدم ) النعمة, 
كمع تطور االحبلؼ : شيدت االحبلؼ العسكرية اساس نظاـ توازف القول كوهنا ضركرة يف التعادؿ بٌن القول اٞنتجاهبة  -2

مفهـو االحبلؼ ابت يعرؼ ابنو كسيلة الضعاؼ اثر دكلة اك ٠نموعة من الدكؿ ابعتبارىا هتديد لطبيعة النظاـ حب اصبحت 
ظاىرة االحبلؼ ادؽ كامشل كظيفيا كقانونيا يف العبلقات الدكلية فهي ظاىرة متصلة مؤسساتيا كمقرتنة ابلتنطيم الدكرل على شكل 

(, ك٫نتلف مفهـو االحبلؼ  4,  1973كلتٌن اك اكثر للتعاكف يف قضااي ٔنص االمن القومي ) ىولسيت, اتفاؽ اك معاىدة بٌن د
بعد اٜنرب العاٞنية الثانية عما سبقو قبل ذلك التاري  بسبب الدكر االيديولوجي الذم بلور حلف الناتو كحلف كارسو, كذلك 

راض بسبب االىتماـ بوسائل ردع اٜنرب الشاملة لتحاشي اٜنرب غلبة االغراض السياسية كالدبلوماسية على غًنىا من االغ
التدمًنية كبسبب عدـ اثًن انتقاؿ الدكؿ الثانوية بٌن االحبلؼ حيث ابت ال٬نثل تغيًنا كاضحا يف توازف القول ابمتبلؾ الدكؿ 

ؿ العظمى كالدكؿ الثانوية, ابالضافة اذل العظمى لوسائل الردع النوكم كاسلحة الدمار الشامل كالتباين الواسع يف القدرات بٌن الدك 
كجود عدد من الدكؿ غًن اٞننحازة كابٝنصوص الدكؿ االسيوية كاالفريقية اليت حصلت على استقبلٟنا كدل تعد معرضة للخطر 

 (.  601-589,  1965اٞنباشر بسبب كجود الرادع االسرتاتيجي الذم فرضو  نظاـ القطبٌن ) ىًنبرت, 
يستند التفكًن اٛنيوسياسي من حيث االساس اذل اٛنغرافيا ّنجموعة من االفرتاضات رّنا تكوف اقدمها فرضية  اٛنيوسياسية : – 3

عاـ حٌن اعتقد اف الدكؿ اٞنتجاكرة تعادم بعضها البعض بينما تكوف  2200الفيلسوؼ اٟنندم تشاانكيا كوتيليا قبل اكثر من 
(, كتبعا لتلك االفرتاضات استطاع رجاؿ  101, 2009يفة) ديبل, الدكؿ على اٛنانب االخر من البحار تكوف ىي اٜنل

السياسة عرب القركف تطويع اٛنغرفيا اسرتاتيجيا ابعتبارىا تعزيز للقوة العسكرية كالقوة االقتصادية للدكلة حب اضحت بعد ذلك 
مارم كظهور كقائع اجملاؿ اٜنيوم كاٞنناطق احدل كسائل ٓنقيق نطاـ توازف القول التقليدم بعد اتفاقية فينا كتقاسم النفوذ االستع

العازلة كظهور النطرايت اٛنيواسرتاتيجة كاشاعة مصطلحات اٛنزيرة العاٞنية,كقلب العادل,كدكؿ الطوؽ, كرقعة الشطرنب ) كايت, 
1978  ,159 .) 

 
 ادلقارابت النظرية اجليوسرتاتيجية واظلاط توازن القوى ادلعاصرة  \ادلطخلب الثاين 

ثًن من الباحثٌن اف ىناؾ اطارا نظراي يفسر تفاعل القوة يف نظاـ توازف القول يف حالة اٜنرب كالسبلـ, كاف النظرايت يعتقد ك
اٛنيوسرتاتيجية الكربل يف هناية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين قد اعطت تفسًناي كاضحا لتصلب االحبلؼ كاندالع 
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يا ٞنرحلة اٜنرب الباردة كتوازف القول يف فلك النظاـ الدكرل, اال اف اال٧ناط اٛنيوسرتاتيجية اٜنركب الكونية كما اعطت تفسرا منطق
بعد ذلك التاري  يعرتيها كثًن من الغموض كاف تسليط البحث فيها رّنا يفتح افقا يف معرفة دينامية البيئة االسرتاتيجة الب يتفاعل 

 خبلؿ مايلي. فيها نظاـ توازف القول!, ك٬نكن اف يبدا ذلك من
 ادلقارابت النظرية اجليوسرتاتيجية \اوال 

رّنا يكوف التحدم الذم فرضتو اٞنانيا يف النصف االكؿ من القرف العشرين كالذم يعد من اىم االسباب غًن اٞنباشرة يف اندالع   
العاٞنية اٛنيوسرتاتيجية اليت كضعها ىالفورد  اٜنرب العاٞنية الثانية ىو من ابرز اٞنقارابت النظرية الفرتاضات  اجملاؿ اٜنيوم كاٛنزيرة

بثالوثها الشهًن, من ٪نكم اكراب الشرقية يسيطر على قلب القارة, كمن   1919( عاـ  Halford Mackinderماكندر ) 
 اثر السكك ٪نكم قلب القارة يسيطر على اٛنزيرة العاٞنية, كمن ٪نكم اٛنزيرة العاٞنية يسيطر على العادل, حٌن عرب عن تنبؤاتو يف

اٜنديدية يف ٕنكٌن قوة دكلية كاحدة من السيطرة على معظم اكراسيا كتصبح قادرة على بناء ترسانة ُنرية جبارة يف مواجهة اٟنيمنة 
( , كىو مايفسر ٓنالف االٓناد السوفيايت مع بريطانيا كحلفائها Cohen, 1973 ,40-51الربيطانية كاالمريكية على البحار) 

ضدىا بسبب االختبلؼ االيديولوجي لكن اٝنشية اٛنيوسرتاتيجة من اٞنانيا حسب نظرية ماكندرابعتبارىا تسعى  بدؿ اف يقاتل
 بكل قوة ٥نو حكم اٛنزيرة العاٞنية.

( على اٞنناطق اجملاكرة لقلب Nicholas Spykmanكذلك ٬نكن اعتبارنظرية الطوؽ اليت ركز فيها نيكوالس سبايكاماف ) 
عليها دكؿ الطوؽ من اىم اٞنقارابت اٛنيوسرتاتيجية اليت تفسر ٓنالف اٞنانيا مع الياابف يف اٜنرب العاٞنية الثانية من القارة اليت يطلق 

جهة كمن جهة اخرل ترفع الغموض الذل اكتنف اسباب التغيًن يف نظاـ توازف القول بعد اٜنرب العاٞنية الثانية كٕنحور النظاـ 
ًنا كاضحا السرتاتيجية اٜنرب الباردة كادارة الصراع بٌن اٞنعسكرين سواء اٜنرب يف شبو اٛنزيرة الدكرل يف قطبٌن كذلك يعطي تفس

(, اكحرب 1973-1965(, اك حرب فيتناـ ) 1958-1954ماتسو)  \(, اك صراع كيموم1953 -1950الكورية ) 
العاٞنية حسب افرتاضات سبايكماف, (, حيث اف ٗنيع ىذة البلداف تقع يف منطقة طوؽ اٛنزيرة  1989 -1980افغانستاف ) 

يعين اٞننطقة الواقعة بٌن قلب االراضي السوفياتية كنفوذ البحرية االمريكية, كما يعزز ىذا االعتبار ىو استمرارالصراع بٌن الوالايت 
ثنائية القطبية يف نظاـ كانتهاء فرتة اٜنرب الباردة كاهنيار ال 1990اٞنتحدة كاالٓناد السوفيايت للسيطرة على دكؿ الطوؽ حب عاـ 

توازف القول, كعليو فقد اٗنع عدد من اٞنختصٌن كالباحثٌن اف التفكًن اٛنيوسرتاتيجي تعبًن مستند اذل اٛنغرافيا على اساس 
٠نموعة من االفرتاضات النظرية الب ٬نكن تصنيفها كمقارابت بديلة ٞنصطلح توازف القول كالذم طاٞنا استخدـ بطريقة كصفية ُنتة 

 151,  1966تعين ضمنا توزيع متساكم للقوة العاٞنية يف النطاـ الدكرل رغم تعدد معاشل مفهـو توازف القول التقليدل) كايت, ال
 .), 
 اظلاط توازن القوى ادلعاصرة \اثنيا 

, ك٬نكن اف تكوف شهد القرف اٜنادم كالعشركف ا٧ناطا جديدة من اٞنعايًن يف نظاـ توازف القول اليت فرضها نظاـ القطب الواحد 
التحالفات اٟنشة اليت دخلتها الوالايت اٞنتحدة مع بعض الدكؿ ٧نوذجا ٟنذه اال٧ناط, مثل ٓنالف الوالايت اٞنتحدة مع الياابف 
كاٟنند ضد الصٌن, كمع الباكستاف ضد اٟنند, كمع بعض دكؿ اٝنليب ضد ايراف, كمع اككرانيا ضد ركسيا , كاحياان كثًنة مع 

 ( , ك٬نكن اف يستتند ىذا التفكًن االسرتاتيجي اٞنعاصر يف ذلك اذل  مايلي:47, 1999اكراب) ىيمنغتوف,بريطانيا ضد 
التوازف ضد التهديد بدال من التوزف ضد القوة حيث تفرض اٟنيمنة يف نظاـ القطب الواحد االحساس ابٝنطر يف نظراالمم  – 1

(, كطاٞنا حرصت الوالايت اٞنتحدة اف الينتاب  224, 230اـ ) ببلؼ, االخرل مهما كفر ىذا النظاـ اسباب اٝنًن كالنفع الع
ىذا االحساس حلفائها الغربيٌن بعد انتصارىا اٞندكم يف اٜنرب العاٞنية الثانية حٌن اعطت ىذه الدكؿ فرصا للتاثًن يف سياساهتا 

كساعد يف ذلك كجود اٝنطر السوفيايت  من خبلؿ دخوٟنا يف شبكة من اٞنؤسسات الدكلية كعدـ االستخداـ التعسفي لقوهتا ,
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ابعتباره مربرا منطقيا لنسف مثل ىذا االحساس, اال اف ذلك تغًن كليا يف ظل نظاـ القطب الواحد بعد زكاؿ اٝنطر بغياب حلف 
 (. 14,  2001كارسو كتفكك االٓناد السوفيايت )  لكنربم, 

لقطب اٞنهيمن السباب تتعلق ابٞنصاحل االنية على امل تعزيز القوة الذاتية التوازف الذايت للقوة من خبلؿ ا٥نياز الدكؿ الكربل ل -2
ّنا يضمن ٟنا اٜنفاظ على مركزمؤثر داخل النظاـ الدكرل دكف يعطي ذلك احساس لصانع القرار االمًنكي عن احتماؿ اٞنوازنة 

ٜنالة الصينية اليت مابرحت هتدد نفوذ ضدىا للتغيًن يف نظاـ توازف القول, كيستثىن من ذلك حسب رام عدد من اللٌن ا
الوالايت اٞنتحدة يف اسيا من خبلؿ سعيها ابف التتيح للدكؿ اٛناكرة ٟنا ام خيار سول العمل كفق اكلوايهتا فضبل عن مساعيها 

ج توازف القطب يف افريقيا , ك٣نا الشك فيو اف ىذا االستثناء ال٬ننح الوحدات الدكلية يف الوقت اٜناضر من تقرير اال٥نياز خار 
االمريكي الساعي اذل كبح طموحات ام دكلة اك ٓنالف قبل اف يكوف حالة سريعة ال٬نكن ايقافها عن حدكد معينة ّنا يصدع 

 (. 107,  2009االستقرار يف نظاـ توازف القول ) ديبل, 
ت الدكلية كتفاعل القانوف الدكرل االنساشل اٜنوكمة العاٞنية اليت فرضها النظاـ الدكرل اٛنديد كاليت تبلورت بفعل ٧نو اٞننظما -3

كالعوٞنة اليت ابتت الدكؿ تعتمد عليو يف اافظة على درجة من السيادة االقليمية كاٜنصانة االقتصادية بفعل عمق العبلقات اليت 
فضبل عن مهارة كثقافة اٞنوارد تضمنها عملية اٜنوكمة االدراية كالقانونية بدؿ اٜناجة اذل الوسائل التقليدية يف نظاـ توازف القول 

البشرية اٞنعاصرة كالثورة يف انظمة االتصاالت كالنقل, كذلك انتشار مفهـو السبلـ الديقراطي من خبلؿ تعريف جديد للقوة يضع 
م بٌن التاثًن يف نفوس االخرين ابالنسجاـ مع مصاٜنهم اٝناصة ىو اٞنعيار اٜنقيقي للنفوذ, كيعين ذلك استحالة التهديد العسكر 

الدكؿ الد٬نقراطية بعتبارىا قطبا كاحدا ٬نتلك ٗنيع عناصر القوة  السياسية الرادعة يف قلب العادل اٜنرالذم يضمن اٞنصاحل 
 (. 13-11,  1991االسرتاتيجية الرئيسية) ىيمنغتوف, 

 
 رةالبيئة االسرتاتيجية والتحخليل ادلقارن ابحلرب الروسية االوكرانية ادلعاص \ادلبحث الثاين 

 
٥ناكؿ يف ىذا اٞنبحث اف ندرس مستوايت التحليل االسرتتيجي ِنصوص الغزك الركسي الككرانيا على سطح البيئة االسرتاتيجية 
اٞنعاصرة للمقارنة بعوامل التاثر كالتاثًن اٞنباشر كغًن اٞنباشر ُنتمية ىذا الصراع على قواعد تفرضها دينامية نظاـ توازف القول, 

ا ّنعرفة ىذه االفرتاضات اٛنربية على اساس بعض النظرايت العلمية كفقا للتفكًن االسرتاتيجي االمريكي كلذلك البد اف نبد
 اٞنعاصر, فضبل عن عوامل البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة.

 دينامية البيئة االسرتاتيجية \ادلطخلب االول 
ة االسرتاتيجية حتمية جربية تستند اذل القوة بطبيعة عضوية اك رّنا يعطي التماثل اٜنقيقي ال٧ناط توازف القول اٞنعاصر يف البيئ   

ميكانيكية تصور االشياء اليت ٓندث فعل القوة كردكد فعلها كتعرببنحو متغًن كمتسلسل يفسر لنا كيف تسًن االمور يف فلك النظاـ 
االحيائية اك علماء الفيزايء اٜنديثة  ( كرّنا يكوف انعكاسا لبلفرتاضات اليت كضعها علماء الطبيعة 55, 1992الدكرل ) ماف, 

ذات الصلة ابلنطرايت االجتماعية كمقارابت بديلة تفسرىذه الطبيعة  لتوازف القول يف مدار النظاـ الدكرل, ك٬نكن تصورىا من 
 خبلؿ مايلي :

 ادلقارابت النظرية العخلمية :  \اوال 
ة الشؤكف اٝنارجية كنظاـ توازف القول التقليدم يف مطلع القرف تطور التفكًن العضوم يف اسرتاتيجي -النشوء كاالرتقاء  -1 

العشرين استنادا اذل مذىب داركين االجتماعي كنظريتو يف التطور البيولوجي للخلية اٜنية كاالرتقاء اذل اللبائن ا اذل االنساف من 
النباات كاٜنيواانت ٕنتلك ىذه اٝناصية عندما تولد خبلؿ النمو كالفناء يف نظاـ الطبيعة, كىكذا تبدك الدكؿ مثل اٝنبلاي اٜنية يف 
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فتحيا ا ٕنوت تبعا ٜنيويتها كتفاعلها كقوهتا يف الطبيعة على قاعدة البقاء لبلقول مع استمرار النظاـ الطبيعي الذم تنتمي اليو يف 
 (. 8,  3,  1954ة) مارتوف, العمل كاالرتقاء , كاف الصراع من اجل البقاء بٌن الدكؿ ينتمي اذل صراع القوة يف الطبيع

كعلى ذلك يذىب التفكًن االسرتاتيجي لركاد ىذا اٞنذىب العضوم ّنن فيهم الرئيس االمريكي االسبق ثيودكر ركزفلت, كرّنا يكوف 
زمات من اٞنعهم كونو عاٞنا طبيعيا قبل اف يكوف رئيسا للوالايت اٞنتحدة يف النصف االكؿ من القرف العشرين حٌن يعتقدكف اف اال

كالصراعات الدكلية اليت تصدع نظاـ توازف القول تشبو اذل حد كبًن االمراض اليت تصيب الكائنات اٜنية, كاف ىذه االزمات 
مرتبطة عضواي ابلعلل اليت تصيب اجملتمعات البشرية كتشكل علل كطنية اك دكلية يف سياؽ االقتصاد السياسي ,اك االنقسامات 

 ( . Bob brow , 1996, 242 -248ين كالقومي ,اكالتبدالت الثقافية ) االجتماعية ,اك اٜنماس الدي
بعددىا   2005كيعطي بيل ستًنس مثاال ٟنذا التفكًن االسرتاتيجي يف مقالة نشرهتا الواشنطن بوست يف اكغسطس من العاـ 

اف ال يتصدل ٟنا ابلقوة العسكرية  الثالث كالعشركف حٌن يضع مقاربة بديلة ٞنوضوع االرىاب ابعتباره ظاىرة سياسية دكليو ٩نب
القاىرة كا٧نا ابعتبارىا علة مرضية انْنة من التطرؼ االسبلمي تشبو ام فايركس يصيب الكائنات اٜنية فينتشر كيتوسع مسببا 
ؿ العدكل اينما حل ّنا ٪نملو من معتقدات يبثها يف تفاعلو مع االخرين داخل بيئة معينة, ك٬نكن السيطرة عليو اما من خبل

االجتثاث من خبلؿ االجراءات التقليدية الدارجة يف مكافحة االكبئة الفتاكة مثل اٜنجر الصحي , اك من خبلؿ احتوائو بتحصٌن 
 (.15, 2005االخرين من الكائنات الضعيفة القابلة للعدكل) ستًنس, مونو, 

ة ضمن النظاـ الدكرل يف دينامية عضوية حيث تتفاعل كيف ىذا اٞنستول من التفكًن تتفاعل الوحدات الدكلية يف البيئة االسرتا٩ني
حيواي بتوازف قادريف احياف مناسبة على احداث التغيًن حٌن تتفجر االزمات الدكلية اذل حركب, اك عندما تولد كسائل جديدة 

التوازف رغم التغيًن  تؤثر يف البيئة االسرتاتيجية فتتشكل قول عظمى اك تضمحل كٕنوت قول هببوط حيويتها, ك٬نكن اف ندرؾ ذلك
الذم حصل يف النظاـ الدكرل بعد اٜنرب العاٞنية الثانية كظهور الصٌن كقوة عظمي فاعلة يف البيئة االسرتاْنية, اك تفكك االٓناد 

,ك٣نا يعزز رام اصحاب ىذا االفرتاض االسرتاتيجي ابمكانية النشوء كاالرتقاء  1991السوفيايت كموت حلف كارسو بعد العاـ 
اي من خبلؿ تفاعل الوحدات ضمن نظاـ توازف القول ماحصل يف عادل ما بعد اٜنرب الباردة من التخصص الوظيفي الشديد عضو 

كاالعتمادية الدكلية كالتعاكف رغم التغيًنيف موازيٌن القول النتاج  نظاـ احادم القطبية كىو يف سياؽ خصائص النماذج العضوية يف 
 (. 14-13,  2009ّنا ٬ننحها من امكانية البقاء كالتفاعل ضمن نظاـ الطبيعة ) ديبل,  االرتقاء بتغًن الظركؼ البيئية

كاخًنا يربىن اصحاب ىذا التفكًن على ٤ناعة افرتاضاهتم االسرتاتيجية من خبلؿ سعي معظم اجملتمعات الدكلية ٥نو االنظمة 
سيدا ٞنبدا داركين يف البقاء لبلصلح كاالقول, حيث تطمح ىذه الد٬نقراطية على امل االرتقاء كالتفاعل اٞنوثر يف النظاـ الدكرل ْن

الشعوب يف منتب اقتصادم افضل ٬ننحها الرفاىية ابالضافة اذل القوة اٞنوثرة يف النظاـ الدكرل من اجل اٜنفاظ على التوازف ضمن 
,  1999 الوجود كاالرتقاء) مارشاؿ, بيئة اسرتاتيجية  توفر االمن كالسلم الدكليٌن من خبلؿ ردع اطماع ام دكلة هتدد اٜنق يف

45-73.) 
يندرج ىذا االفرتاض ضمن التفكًن االسرتاتيجي اٞنعاصر ك٪ناكي نظرية الفوضى يف الفيزايء اٜنديثة, كاليت تعاجل   -الفوضى  – 2

منتطم رغم انو يستند يف  االنظمة الديناميكية اٞنؤلفة من عدد ىائل من االجزاء اٞنكونة ٟنا حٌن يبدك التفاعل بيها فوضواي غًن
حركتو اساسا اذل قوانٌن نيوتن الدقيقة يف اٜنركة اال انو يعطي نتائب غًن متوقعة ال٬نكن التنبؤ هبا لكنها مستقرة بعد الوصوؿ اذل 

ُنركة حالة حرجة تعيد انتاج التوازف بٌن كحداهتا بشكل منتظم كدكرم مثل حركة اٞناء يف جدكؿ معٌن اك تصاعد الدخاف لبلعلى 
لولبية, ام اف النظاـ يصل اذل حالة حرجة فيعيد توازنو من تلقاء نفسو بعد اف ينهارعندما يواصل تطوره بسسلسة من التصدع اليت 

 تنقلو من حالة الفوضى اذل حالة االستقرار.
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زاؿ يف توصيف حركة االنظمة يف كتوفر لنا النماذج النمطية يف اللغة اٜناسوبية كتكنولوجيا اٞنعلومات يف كقتنا اٜناضر لغة االخت
نية الطبيعة مثل السحب كاجملرات كحركة اٞنوائع اٞنضطربة كاشاراهتا غًن اٞننتظمة كمدايهتا اٞنختلفة كحركتها الديناميكية ببصماهتا الزما

الفوضوية مثل الزالزؿ  كاٞنكانية على التوارل كتفاعبلهتا اٞنتسلسلة كحاالهتا اٜنرجة على اهنا دكاؿ كاضحة على طبيعة اٞننظومات
كاالعاصًن كالرباكٌن كصوال اذل االنظمة البيئية الدينامكية مثل التطورات السكانية كاالسواؽ االقتصادية, فيمكن ادراؾ الذاتية يف 

 (.53-46, 1991االحتواء كاالستمرارية ٛنميع ىذه االنظمة ابليات من داخل النظاـ) ابؾ, كاف, 
اٞنيكانيكي يف الطبيعة بتفاعل كحدات نظاـ توازف القول يف العبلقات الدكلية من خبلؿ رصد  ك٬نكن مقاربة ىذا التفاعل

االحداث اٜنرجة اليت تفرض عشوائيا اعادة ترتيب اٞننظومات الرئيسية كالثانوية ّنا يفرز تغيًن يف شكل كنوع القوة ذاتيا ّنا يعزز 
رّنا يعزز اغتياؿ ارشيدكؽ سراييفو ابعتباره اللحظة اٜنرجة كالسبب اٞنباشر يف التوازف كاالستمرارية يف النظاـ, فعلى سبيل اٞنثاؿ 

اندالع اٜنرب العاٞنية االكذل فرضية كمزاعم العبلقات الدكرية يف اٜنركب الشاملة كارتباطها اٜنتمي ابنتظاـ ذرل اعماؿ العنف 
 (. 375- 215,  1972) سنكر,صومائيل,  Kondratieffالعاٞني اك )اٞنوجة اٛنيبية للنمو كالركود االقتصادم ( اٞنعركفة 

كيعطي التدفق اٞنتنامي يف قدرات الوحدات اٞنتفاعلة داخل النظاـ اذل عـز ميكانيكي بدكافع سياسية كاقتصادية كعسكرية يسرع يف 
وتن يف نظرية الفوضى رّنا الوصوؿ اذل اللحظة اٜنرجة كىي مقاربة اخرل للفوضى من داخل البيئة االسرتاتيجية ابعد من قوانٌن ني

تعود اذل رام بطليموس يف الكوف يف عصر غاليلو, حيث اف اثًن البيئة ال٪نتاج اذل امر طارئ للوصوؿ اذل اللحظة اٜنرجة بسبب 
فرط (,اال اف ىذا التفسًن اٞن 62, 1992الطبيعة الفوضوية للنظاـ اليت تفرض الوصوؿ اليها ّنا ٩نعل التنبؤ هبا مستحيبل ) ماف, 

يف نظرية الفوضى يضع اٝنبًن االسرتاتيجي يف ٓندم عسًن يف التعامل مع مفهـو اللحظة اٜنرجة ! كىل ٬نكن جعل اللحظة 
اٜنرجة يف اىداؼ اسرتاتيجية الشؤكف اٝنارجية لتوضيفها يف توجيو نظاـ توازف القول ّنا ٫ندـ مصاٜننا ؟ اـ اف الوسائل 

عاىدات الدكلية ىي كوابح لعدـ الوصوؿ اذل اللحظة اٜنرجة ؟ كرغم جدلية ىذا اٞنوضوع االسرتاتيجية ّنا فيها االحبلؼ كاٞن
حسب رام ستيف ماف يف مؤلفو نظرية الفوضى كالفكر االسرتاتيجي, ٥ناكؿ يف اٞنطلب التارل ٓنليل ذلك ابٞنقارنة مع االزمة 

 اٞنستجدة يف الغزك الركسي الككرانيا.
 
 اتيجية ادلعاصرة عوامل البيئة االسرت  \اثنيا 
احدثت الثورة العظيمة يف اٞنعلومات ايفرا عديدة يف البيئة االسرتتيجية اٞنعاصرة حب ابتت اىم  –تكنولوجيا اٞنعلومات  – 1

عواملها من خبلؿ اثرىا البالو يف طبيعة كبنية النظاـ الدكرل ك٬نكن اٗناؿ ىذه االيفر تبعا ٞنا يعتقده عدد من الباحثٌن كاٝنرباء 
 السرتاْنيٌن ّنا يلي : ا
العادل االفرتاضي الذم اعطى قدرة اكرب يف اجراء العمليات الرقمية اٞنعقدة كعدـ التقييد يف مكاف ١ندد ّنا ٬ننح فعل الكثًن من  -

 االشياء من اماكن متعددة, كاليت يستحيل عملها على ارض الواقع.
 بيين بٌن كحدات النطاـ الدكرل. التدفق الغزير للمعلومات الذم ابت كاسطة للرتابط ال -
كسر الرتاتبية اٟنرمية كاٟنيمنة من خبلؿ االمركزية التفريقية كالتسارع يف القرارات بسبب دكرة اٞنعلومات اٞنتدفقة, كالتضخيم من   -

زيد من فعالية خبلؿ اٞنزيد اٞنضاؼ اذل سطح البيئة الدكلية من الثركات  كاالشخاص كوحدات صغًنة متفاعلة غًن متناظرة ّنا ي
 ( Keohane, Sye,jr, 1998, 82النطاـ عندما ٬نكن البلعبٌن الصغار من منافسة اكرب البلعبٌن يف اٞننظومة الدكلية.) 

كقد كظفت بعض الدكؿ ىذه الثورة اٞنعلوماتية يف خدمة مصاٜنها االسرتتيجية طبقا لطموحاهتا بغض النظر عن حجمها 
عظمى كانت السباقة يف ذلك المتبلكها عصب التكنولوجيا فضبل عن عناصر القوة االخرل من اٛنيوسرتاتيجي, بيد اف الدكؿ ال

جانب, كمن جانب اخر اهنا منحت الفرصة لبلفرد كالنخب عندما تنازلت عن بعض سلطاهتا بعمق تبصر كضبابية لصاحل 
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 من غًن الدكؿ  كبعض االشخاص احياان, ككاف الشركات العابرة للقارات كالكياانت اال٣نية كاالسواؽ العاٞنية كٗنيع البلعبٌن
النموذج االمًنكي رائدا يف انتاج قول اساسية ٔندـ اىدافها االسرتاتيجية كتقطع الطريق عن ام جهة ٓناكؿ امالة نظاـ القطب 

-Rothkopf, 1998,237الواحد كوهنا تشهر سبلح اليمقراطية بيد كسبلح القوة العسكرية اٞنهيمنة ابليد االخرل)
238.) 

تبلور ىذا العامل يف مطلع السبعينات من القرف العشرين  حب صار مدرسة تعرؼ ابالعتماد اٞنتبادؿ  –االعتمادية الدكلية  – 2
اكمدرسة اال٣نيٌن, ككاف ذلك بعد اف ادرؾ عدد من اٞنختصٌن كالباحثٌن قصور التفكًن االسرتاتيجي القاضي ابستبعاد ام تدخل 

لداخلية يف اسرتاتيجية الشؤكف اٝنارجية على منظور كرات البيلياردك على سطح الطاكلة حيث التتاثر خارجي يف العمليات ا
(, كيعتقد اصحاب ىذه اٞندرسة اف مضامٌن النظرة  96-77, 1978اٞنكوانت الداخلية للكرات يف سًن اللعبة ) ركشسرت, 

ئل االسرتاتيجية يف نظاـ توازف القول اٞنعاصر من حيث اثًنىا اٞنباشر اال٣نية عميقة جدا اذل اٜند اليت ٬نكن اعتبارىا من اىم الوسا
كغًن اٞنباشر على صناع القرار يف اسرتاتيجية الشؤكف اٝنارجية , ففي نظاـ تتفاعل فيو كحدات متنوعة تتجاكز القنوات اٜنكومية 

يكليات مستجدة ٞنفهـو القوة قابلة الخرتاؽ اٞننظومات الرٚنية كالدبلوماسية يف بيئة اسرتاتيجية ٓنكمها ترتيبات ىرمية متناقضة كى
 ( .1977الداخلية للدكؿ من افراد كمنظومات خارج مستول اٜنكومات القومية) كوىٌن, انم, 

ة كيشكل اٛنانب االقتصادم القسم االىم يف عامل االعتماد الدكرل اٞنتبادؿ ابعتبار اٞنتغًنات اٜناكمة يف البيئة االسرتاتيجية الدكلي
( OECDىي متغًنات اقتصادية صنفت الدكؿ على اساسها بٌن دكؿ صناعية متمثلة يف منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ) 

كدكؿ انمية, كذلك دكؿ ذات اقتصاد حر كدكؿ ذات اقتصاد موجو, كدكؿ ريعية كدكؿ ذات اقتصاد متعدد , كدكؿ منتجة للنفط 
سرتاتيجي ٬نيز بٌن ثبلث انظمة اقتصادية  من خبلؿ كظائفها على سطح البيئة كدكؿ مستهلكة لو, كعليو فاف اٝنبًن اال

االسرتاتيجة ُنيث ٬نكن لو من خبلٟنا اف ٪ندد اك ٫نترب اكيرسم خطوطو االسرتاتيجية اليت يضعها بٌن يدم صناع القرار, كىذه 
كيتناكؿ التعامبلت اٞنالية, كالنظاـ التجارم الذم  االنطمة ىي : النظاـ اٞنارل الذم يسهل حركة السبلسل التجارية كاالستثمارية

يوفر تبادؿ السلع كاٝندمات, كالنظاـ االنتاجي الكفيل ابالندماج اٞنتزايد بٌن اٞنؤسسات االقتصادية على مستول الدكؿ 
معقدة من اٞنؤسسات كاٞننظمات كاالفراد , كتتفاعل ىذه االنطمة يف البيئة االسرتاتيجية من خبلؿ حوكمة ادارية توفرىا شبكة 

 (. 98, 1998االقتصادية الدكلية كالية كحـز متنامية من اٞنعاىدات الدكلية ) ساكس, 
تطورت االعتمادية الدكلية بشكل كبًن خبلؿ العقود الثبلثة اٞناضية كابتت تعرب بشكل كاضح عن مفهـو العوٞنة  –العوٞنة  -3

ختصٌن اسباب ذلك اذل التقاء ثبلثة عوامل ار٫نية, ا٨نا انتهاء اٜنرب الباردة اصطبلحا كموضوعا, كيرجع عدد من الباحثٌن كاٞن
كالتقدـ السياسي ك االندماج االقتصادم يف اكراب بعد سقوط جدار برلٌن كاٞنعجزة االقتصادية يف شرؽ اسيا اليت شككت بسردية 

٥نو االقتصاد العاٞني اٜنر, اما العامل الثاشل فهو التقدـ العادل الثالث كراء الستار اٜنديدم كالنماذج االقتصادية االستاتيكية 
التكنولوجي اٟنائل كانتشار اجهزة الكمبيوتر كاالنرتنت الذم سهل االتصاالت كالنقل بشكل مذىل, كالعامل الثالث تعاظم دكر 

ر اختبلفا من السابق كعلى قدـ الشركات كاٞنؤسسات االقتصادية يف اٞننافسة الدكلية كدخوؿ االشخاص ىذا اجملاؿ يف اصناؼ اكث
اٞنساكاة حب شهد النظاـ الدكرل تبدال يف التحكم كالقيادة نتيجة االتصاؿ كالتواصل من ٧نوذج شاقورل اذل ٧نوذج افقي لو مضامٌن 

 (. 201-173,  2005اسرتاتيجية عميقة ) فريدماف, 
ستقبلؿ رؤكس االمواؿ العاٞنية رغم االندماج التجارم يف كرغم جدلية مفهـو العوٞنة من حيث االيفر االقتصادية ذات الصلة اب

االسواؽ اٜنرة, كىو نكوص عما كاف العادل يتمتع بو قبل اكثر من مائة عاـ قبل الكساد الكبًن, حيث اليزاؿ االقتصاد العاٞني يف 
من مستول دخل الفرد اذل معدالت  جوىره عبارة عن ٠نموعة من االقتصادات الوطنية اليت ٔنتلف يف سياساهتا اٞنالية كالنقدية

(, كمن تباطؤ النطاـ التجارم الدكرل رغم سرعة تشكيل التكتبلت التجارية  66-53,  2001سعر الفائدة ) ركبًنت, ديوف, 



 

217 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

االقليمية اذل عدـ حسم ٓنرير التجارة العاٞنية, اال اف ذلك ال٬ننع من اف تكوف العوٞنة اختيار كليس مصًن مشرتؾ حٌن يعتقد 
 (. 170-162, 1989الناس يف معظم البلداف اٞنتقدمة اهنا افضل لبلداهنم للعيش برفاىية) بيرت ,

كمن ذلك يبدك اف العوٞنة تضيف اذل البيئة االسرتا٩نية اٞنعاصرة خصائص كثًنة تعزز نظرية الفوضى يف نظاـ توازف القول التقليدم 
القبوؿ كاالستجابة لقضااي تتضمن الشك كالتعقيد يف اكقات حرجة , كما  ّنا يفرض ٓندم متزايد على اٝنرباء االسرتاْنيٌن يف

تفرض عليهم االذعاف يف احياف كثًنة اذل مشاركة اٛنماعات كاالفراد كالتقليص غًن اٞنتساكم للمسافات ,كىذا يعين بدكف شك اف 
ضع اٝنرباء االسرتاتيجٌن ُنالة من الشك اليت قد تدفعم ىذه الشبكات الدكلية اٞنعقدة اليت تنتجها العوٞنة ال٬نكن التنبؤ ابثرىا ّنا ي

اذل افرتاضات خاطئة , كمن اٞنرجح اف يكوف لذلك اثره يف خيارات معظم صناع القرار عندما تكوف التهديدات من البيئدة 
 91-87,  1977م,  اٝنارجية عالية الشدة فتدفعهم لبلستجابة يف احياف كثًنة كردكد افعاؿ غًن ١نسوبة النتائب ) كوىٌن, ان

.) 
تندرج فرضية السبلـ الد٬نقراطي ضمن اٞنؤثرات الداخلية على سلوؾ صناع القرار يف سياسة الشؤكف  –السبلـ الد٬نقراطي  – 4

ة اٝنارجية ّنا يقيد التهديد ابلقوة العسكرية اكاستخدامها يف ادارة االزمات الدكلية بٌن الدكؿ الد٬نقراطية على ضوء البحوث العديد
(, كتكتسب ىذه الفرضية عناصر  123,  1990اليت برىنت اف الديقمراطيات اٞنعاصرة ال٬نكن اف تقاتل بعضها ) ريوست, 

قوهتا حضاراي تبعا لتطور الفكر الليربارل ابعتبار مبدا السبلـ راس  يف الد٬نقراطيات الناضجة عندما ٕنيز ىذه الفرضية بٌن ىذه 
تحولة د٬نقراطيا عن طريق االنتخاابت الدستورية كدل تنضب بعد عرفيا ِنوص اٞنبادل االساسية يف الدكؿ الد٬نقراطية كالدكؿ اٞن

اٜنرايت العامة كقبوؿ الرام االخر كاٞنلكية كاقتصاد السوؽ كالتسامح الديين كاٞنساكاة العرقية  كغًنىا, كلذلك فهي تعرؼ السبلـ 
 (. 38-5,  1995الد٬نقراطي ابنو سبلـ ليربارل ) زكراي, 

كرّنا تعطينا القيم االمريكية يف الد٬نقراطية بصورة عامة كيف اسرتتيجيتها يف الشؤكف اٝنارجية تعريف كاضح للسبلـ الد٬نقراطي 
ف ابعتباره عامبل على سطح البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة , فمنذ تعاطفها مع الد٬نقراطية اليواننية طواؿ سنٌن اٜنرب االىلية يف اليوان

(, اذل مبدا الرئيس االمريكي االسبق ككدرك كيلسوف الذم ربط االمن  137, 2007ثبلثينيات القرف التاسع عشر) ديبل, يف 
كالسلم الدكليٌن ابلتحوؿ الد٬نقراطي , كالذم اعتقده كسعى اليو بعد عشرات السنٌن اخر رؤساء االٓناد السيوفيايت ميخائيل 

غبلنوست اليت عصفقت ابلبيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة كاطاحت بنظاـ توازف القول ثنائي غرابتشوؼ يف اطركحة البًنسرتككيا كال
 (. 19,  1992القطبية كهناية اٜنرب الباردة يف مطلع تسعينيات القرف العشرين كما اسلفنا) كيسنجر, 

عتبار االفكار من العوامل اٞنؤثرة يف البيئة يذىب التفكًن االسرتاتيجي اٞنعاصر اذل ا –االيديولوجيا كالثقافة كالنزعات الفردية  – 5
 االسرتا٩نية كوف اٞنصاحل الوطنية مرتبطة جدليا ابٟنوايت العرقية كاالعراؼ االجتماعية كالثقافية كالعقيدة السياسية للدكلة كالنزعات

ٟنوايت ابهنا اكيل ( كيعرؼ اصحاب اٞندرسة االستداللية كالتاكيلية ا 14-40, 1998الفردية الصحاب القرار) كالت, 
اجتماعي تقرره االيديولوجيا ك٣نارستها السياسية ضمن االنساؽ االجتماعية اٜناكمة كىي ظاىرة متجذرة نسبيا لكنها قابلة للتغيًن 

ف ابلفعل الذم تفرضو اٝنربة اك التجربة اك الضغوط اٝنارجية مثل اٞنؤسسات الدكلية كاالعراؼ العاٞنية , كيستدلوف ابلياابف ككي
اصبحت دكلة مساٞنة بعد ىز٬نتها يف اٜنرب العاٞنية الثانية كضغط االحتبلؿ طويل االمد, كذلك اٞنثاؿ االكريب يف ٔنلي دكٟنا عن 
 طموحاهتا القومية كاٛننوح ٥نو االٓناد كالنزعة اال٣نية يف التعاكف طاٞنا ٪نفظ السيادة, كذلك يعين تغيًنالنزعة عند معظم االفراد يف

ابعتبار حكوماهتا منتخبة تعرب عن افكار اجملتمعات كترسم اسرتاتيجياهتا تبعا للمزاج الشعيب العاـ ) بيل,  شفت,  ىذه الدكؿ
2002\ 2003  ,5-20  .) 



 

218 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

كتبقى اٟنوايت االستداللية كاٞنعتقدات الدينية اٞنتاصلة كالعقيدة السياسية تفرض على القادة تفكًنا اسرتاتيجيا ٣ننهجا, اال اف 
ت الفردية للقادة كصناع القرار كالناموس االخبلقي كاٜنضارم ٟنم ىو الطايف على سطح البيئة االسرتاتيجة اٞنعاصرة, كاالمثاؿ النزعا

 ىنا كثًنة فمن تدين جيمي كارتر كسياستو ابلدفاع
من ( , ك  Woodward , 2004 , 421عن حقوؽ االنساف اذل جورج بوش االبن كاحتبلؿ العراؽ ابشارة من هللا) 

ميخائيل غرابتشوؼ كتفكك االٓناد السوفيايت ابصبلحاتو الليربالية اذل فبلدمًن بوتن  كفبلدمًن زلنسكي كما ٥ناكؿ ُنثو يف اٞنطلب 
 الثاشل.

 التحخليل االسرتاتيجي ادلقارن ابحلرب الروسية ادلعاصرة عخلى اوكرانيا \ادلطخلب الثاين 
 
ن مستول من التحليل على ضوء تعميم قدمو كنيث كالتز كايده ديفد سنجر عندما يستخدـ معظم الباحثٌن االسرتاتيجيٌن اكثر م 

حلل بعض االزمات الدكلية من خبلؿ ثبلث مستوايت ٢نتلفة من التحليل , كرغم اف البعض اجتهد ابكثر من ثبلث مستوايت 
يدا من السياؽ الوصفي الذم عقد اشكالية يف التحليل كرّنا تصل اذل الستة منها , اال اف زايدة عدد مستوايت التحليل اصبو مز 

البحث من اجل التفسًن كالتنبؤ يف سياؽ النظرايت السياسية التقليدية, كعليو ٥ناكؿ التحليل يف موضوع البحث بثبلث مستوايت 
عبلف الرئيس ىي:  مستول الفرد كمستول الدكلة كمستول النظاـ الدكرل بعد اف ندرس مراحل تطور االزمة الدكلية اليت تفجرت اب

 . 2022الركسي فبلدمًن بوتٌن اٜنرب على اككرانيا يف الرابع كالعشرين من فرباير من ىذا العاـ 
 ازمة احلرب الروسية عخلى اوكرانيا \اوال 
دكؿ تصنف اككرانيا جيوسرتاتيجيا يف كقتنا اٜناضر ابهنا اٛنسر الذم يربط بٌن قوتٌن عاٞنيتٌن ٨نا ركسيا االٓنادية من الشرؽ ك   

و االٓناد االكريب كمن كراءه بريطانيا كالوالايت اٞنتحدة حلفاؤه يف الناتو من الغرب, اما ار٫نيا فهي جزء من االٓناد السوفيايت كقبل
من ركسيا القيصرية, كرغم اف اجملتمع االككراشل متتعدد االعراؽ كاالثنيات كالغات اال انو منقسم  اجتماعيا اذل شرؽ من اصوؿ 

كلم اللغة الركسية كيدين للكنيسة االرثدككسية , كغرب من اصوؿ اكربية يعتز ابنتمائو الككرانيا كيدين للكنيسة ركسية يت
الكاثوليكية يف ركما, كافرز ىذا االنقساـ اجملتمعي انقساما سياسيا حيث يناضل اجملتمع يف غرب اككرانيا من اجل االنضماـ اذل اذل 

 9-8,  2014ة راٚنالية ٓنررية, بينما يدكر اجملتمع الشرقي يف فلك ركسيا سياسيا كاقتصاداي) شليب, االٓناد االكريب ابفكار ليربالي
.) 
حٌن فاز اٞنرشح فيكتور  2014تعمق االنقساـ اجملتمعي يف اككرانيا منذ االنتخاابت الرائسية يف العاـ  –نشوء االزمة  -1 

االككراشل اٞندعـو من ركسيا , كخسر فيها اٞنرشح برتك بورشنكو اٞنستقطب  اينوكوفيتش ذك االصوؿ الركسية كاٞنستقطب من الشرؽ
 من الغرب االككراشل كاٞندعـو من االٓناد االكريب كالوالايت اٞنتحدة االمريكية, ككاف الفوز بفارؽ قليل اليتجاكز الثبلث ابٞنائة ٣نا

وا ّنظاىرات عارمة موشحة ابالعبلـ الربتقالية يف اشاره اذل ايفر غضب انصاربرتك بركشينكو كاشاعوا عن تزكير االنتخاابت  فقام
حزب مرشحهم كمدعومة من االعبلـ الغريب الذم ابت يصفها ابلثورة الربتقالية , كتفاعلت ىذه االحتجاجات الثورية حب ٕنت 

معي بعد ىذه االحداث ٣نا ٚنح اعادة االنتخاابت ّنراقبة دكلية حيث فاز فيها برتك بركشينكو, تعزز االنقساـ السياسي كاجملت
ليانوكوفيتش من تكوين جبهة معارضة قوية استثمرت تلكو حكومة اٝنصـو يف ا٤ناز بران٠نها يف مكافحة الفساد كالشفافية يف فتح 

 (. 4, 2014ففاز فيها اينوكوفيتش) الوحيد,  2010ملفاتو, كاستمر ذلك لسنوات حب جائت انتخبات 
عندما اندلعت احتجاجات  2014االزمة االككرانية على سطح البيئة االسرتاتيجية منذ نوفمربعاـ  ظهرت –ظهور االزمة  - 2 

عارمة تبنتها اٞنعارضة للرئيس اينوكوفيتش على خلفية قرار حكومتو بتاجيل التوقيع على اتفاقية الشراكة مع االٓناد االكريب, كاليت 
قوات الشرطة للمحتجٌن عند مهاٗنتهم اٞنؤسسات اٜنكومية انطبلقا سرعاف مآنولت اذل اعماؿ عنف مسلحة عندما تصدت 
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من ميداف االستقبلؿ الذم ابت ثكنة للقوميٌن االككراف يف مواجهة عنف قوات االمن, كبسقوط اٞنزيد من القتلى كاٛنرحى 
ليمينية اٞنتطرفة اليت شنت توسعت رقعة االحتجاجات كاالضطراابت اٞنسلحة لتشمل اٞنناطق الشرقية للببلد للتصدم للحركات ا

 (.RT ,2014 , 17\3سلسلة من اٟنجمات على قوات االمن عندما رفضت االستجابة الكامر قادة اٞنعارضة ) 
تصاعدت االزمة بشكل كبًن عند ىركب الرئيس اينوكوفيتش من كييف اذل شرؽ الببلد كمن ا اذل موسكو  –تصاعد االزمة  – 3

ها كالتدخل ٜنماية الببلد من االنقبلب,  حيث كجو رسالة مصورة اذل الشعب االككراشل اهتم فيها طالبا اٞنساعدة العسكرية من
اليمينيوف اٞنتطرفوف ابالستيبلء على السلطة بدعم من اٞنعارضة كٓنريض من الدكؿ الغربية كمن كرائها الوالايت اٞنتحدة بعد استيبلء 

 26كاالعبلف عن تشكيل حكومة جديدة برائسة ارينسي ايتوسنيوؾ يـو اٞنعارضة على ٗنيع اٞنؤسسات اٜنكومية يف كييف 
 (2\18,  2022كاصدارمذكرة اعتقاؿ ُنقو ) يب. يب.سي,  2014فربايرعاـ 

كمن جهة اخرل انعكس تصاعد االزمة يف شبو جزيرة القـر كمدف جنوب شرؽ اككرانيا, حيث سيطر انصار ماٚني ٛناف الناطقٌن 
ى مقر الربٞناف يف سيمفًنكبوؿ كٚنحوا بعقد جلسة العضائو انتخبوا فيها رئيس جديد للحكومة من حزب ابلركسية يف القـر عل

الوحدة الركسية كاعلنوا عن الرغبة يف اجراء استفتاء شعيب للمواطنٌن يف القـر ٪ندد صبلحيات االقليم طبقا للوضع اٛنديد يف  
دفاع يف القـر على مطارم سيفاستوبوؿ كسيمفًنكبوؿ,كاعلن رئيس كزراء من فرباير سيطرت مايعرؼ بلجاف ال 28كييف, كيف يـو 

القـر سًنغي اكسيونوؼ الذم رفضت السلطات اٞنؤقتو يف كييف االعرتاؼ بو استقبللو عن اككرنيا كاف الوضع يف ٗنهوريتو ٓنت 
غة الركسية قاموا على اثرىا السيطرة, كذلك بدات احتجاجات حاشدة يف معظم مدف اقليم دكمباس حيث يتكلم اغلبهم الل

 (2\22, 2022ابلسيطرة على االدارات الية يف مدهنم كاعلنوا عدـ اعرتافهم ابلسلطات اٛنديدة ) بريس , 
كبدعم ركسي غًن ١ندكد كبتفويض من ٠نلس الدكما للرئيس بوتٌن يف طلب رئيس كزراء القـر  اٞنساعدة يف ضماف االمن,كاصلت  

ذىا على ٗنع االجهزة االمنية كالقوات العسكرية الربية كالبحرية كاٛنوية  بعد انشقاقات ٗناعية لقيادة سلطات القـر بسط نفو 
القوات االككرانية اٞننتشرة ىناؾ ٣نا صاعد االزمة حيث دانت الوالايت اٞنتحدة كاالٓناد االكريب ىذه االجراءات كعدهتا عدكاان على 

هتا يف القـر اذل قاعدة اسطوؿ البحر االسود اٞنرابطة ىناؾ, كما قررت تعليق التحضًنات اككرانيا كطالبت موسكو ابعادة نشر قوا
 (.  RT, 2022 , 17\3لقمة ٠نموعة الثامنية, كاليت كاف من اٞنقرر اف تستضيفها ركسيا يف حزيراف من العاـ ) 
مارس على بياف يدعو اذل استقبلؿ القـر  11تصاعدت االزمة ِنط بياشل مرتفع عندما صادؽ اجمللس االعلى ٛنمهورية القـر يف 

(, حيث بدات البحرية االمريكية يف التارل اذل تدريبات 3\6,  2014عن اككرانيا كسعيها لبلنضماـ اذل ركسيا) يب.يب.سي, 
دكد االككرانية مشرتكة مع سفن بلغارية كركمانية يف البحر االسود كما اعلنت قيادة حلف الناتو عن ارساؿ طائريت استطبلع اذل اٜن

, كاكد الرئيس االمًنكي انذاؾ ابراؾ اكابما لرئيس الوزراء االككراشل اٞنعٌن ارسيين ايتسينيوؾ عندما التقاه يف كاشنطن عن استعداد 
( , كبعد  3\12  2014الوالايت اٞنتحدة لتقدصل الدعم ابلوقت اٞنناسب كامٌن سيادة اككرانيا ككحدة اراضيها) يب.يب.سي, 

احد من ىذا اللقاء لوحت اٞنستشارة االٞنانية يف حينها ا٤نيبل مًنكل ابف االٓناد االكريب على استعداد يف فرض عقوابت ٕنس يـو ك 
(, كيف اليـو التارل استخدمت ركسيا  3\13,  2014التعاكف االقتصادم مع ركسيا يف حاؿ تصاعد الوضع) ٠نلس االٓناد, 

كي يدعو اذل عدـ االعرتاؼ بنتائب االستفتاء القادـ يف القـر حوؿ االنضماـ اذل ركسيا) الفيتو يف ٠نلس االمن على مشركع امًن 
 (. 3\14, 2014االمم اٞنتحدة, 

كتفاقمت االزمة يف التصعيد بعد اجراء االستفتاء كانضماـ شبو جزيرة القـر اذل ركسيا, كاعبلف انفصاؿ اٞنقاطعات الشرقية يف 
زاع مسلح بٌن االنفصاليٌن كالقوات االككرانية كتدخل ركسي لدعم االنفصاليٌن , ٣نا دعا الوالايت اككرانيا الذم ادل اذل نشوب ن

اٞنتحدة على فرض مزيد من العقوابت على ركسيا كما قاـ حلف الناتو بنشر قواعد عسكرية ابلقرب من اٜندكد البحرية لركسيا 
استاء ركسي فقامت من خبلؿ التهديد ابلتصعيد العسكرم كاجراء مناكرات مشرتكة يف البحر االسود , كدعا ذلك اذل 
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كاالقتصادم بقطع الغاز عن اككرانيا كاكراب , كايفر ذلك اذل ٢ناكؼ معظم دكؿ االٓناد االكريب بسبب ا٨نية الغاز الركسي ٟنم)  
 (. 2014كوبنهاكن, 

جل كقف اطبلؽ النار يف اقليم دكنباس كارساء ابت موقف ادارة اكابما ىو ضركرة ا٩ناد الية من ا  –سبات كسكوف االزمة  – 4
لقواعد السبلـ , كابدرت اٞنانيا كفرنسا َنهود الوساطة بٌن الطرفٌن الركسي كاالككراشل حيث قاموا ابلعديد من جوالت التفاكض 

قف اطبلؽ النار يف اليت انتهت ابتفاقية مينسك نسبة اذل عاصمة ببلركسيا اليت جرت فيها اٞنفاكضات , كتشمل ىذه االتفاقية ك 
كيلو مرتمن كل جانب عن خط اٞنواجهة ٝنلق منطقة عازلة   15شرؽ اككرانيا ,كسحب االسلحة الثقيلة ,كابعاد اٞندفعية مسافة 

كيلو مرت, كمنع الطائرات اٞنقاتلة كاٞنسًنة من التحليق فوؽ اٞننطقة االمنة اليت سرتاقبها منظمة التعاكف يف اكراب , كما   30ّنسافة 
نص االتفاقية على اجراء اصبلحات دستورية يف اككرانيا يضمن حقوؽ سكاف شرؽ الببلد كاعطاء اقليم دكنباس كضعا خاصا ت

كعبلج مشكبلت اٜندكد ابلتنسيق مع القوات اٞننشقة اٞنعركفة بقوات دكنباس, كاصبحت اتفاقية مينسك اساس اٟندنة لوقف 
التفاكض بٌن ٠نموعة دكؿ النورماندم كىي اٞنانيا كفرنسا كركسيا كاككرانيا, كدل تبدا  العمليات العسكرية كتطبيقها مرىوف ابستمرار

كاليت سكنت االزمة   2015فرباير  11يف  2اٟندنة بصورة فعلية االبعد النسخة الثانية من االتفاقية اليت اطلق عليها مينسك 
 ( |.11\5,  2015االزمة اذل حد مقبوؿ  ) سياسة كاقتصاد, 

رغم سبات ىذة االزمة حوارل سبع سنٌن اال اهنا كانت مرشحة لبلنفجار يف اية  –جر االزمة كاٜنرب الركسية على اككرانيا تف – 5
كقت بسبب تعثر مفاكضات ٠نموعة النورماندم السباب كثًنة ال٬نكن حصرىا بسبب طبيعة العوامل اٞنتفاعلة على سطح البيئة 

اي بٌن اطراؼ االزمة  كابقي دكؿ ٠نموعة النورمندم من جهة كاسرتاتيجيات الدكؿ العظمى االسرتاتيجية كاختبلؼ االىداؼ كالنوا
الفاعلة السيما الوالايت اٞنتحدة كبريطانيا كالصٌن من جهة اخرل, بيد اف ىواجس ركسيا من سياسات الرئيس االككراشل فبلدمًن 

اـ اليهما بتشجيع كدعم من الوالايت اٞنتحدة كاييد حقو يف زلينسكي كشراكتو مع االٓناد االكريب كحلف الناتو كسعيو لبلنظم
استعادة اراضيو اتلة من قبل ركسيا كمن ضمنها شبو جزيرة القـر فضبل عن تعزيز القوات االككرانية يف خطوط التماس مع القوات 

٠نالو اٜنيوم , كابشر بتحشيد عسكرم االنفصالية يف شرؽ الببلد دفع الرئيس بوتن اٞنطالبة بضماانت امنيو من حلف الناتو يف 
٣نا ايفر استياء الوالايت اٞنتحدة كاالٓناد االكريب كقلقهما من غزك  2021منقطع النظًن على اٜندكد االككرانية يف اكاخر العاـ 

 (  1\15,  ١2022نتمل للقوات الركسية على اككرانيا.) اٛنزيرة, 
يكية لركسيا يف غزك اككرنيا كاهنا ستواجو عواقب كخيمة يف حاؿ اقدامها على ارتفعت التحذيرات االمر  2022كيف مطلع العاـ 

ذلك , كحذر الرئيس االمريكي ابيدف نظًنه الركسي يف اتصاؿ مباشرخبلؿ اجتماع اكف الين استمر لساعات من عقوابت 
تن  على الضماانت االمنية من اقتصادية غًن مسبوقو يف حاؿ اقدامو على ام عمل عسكرم ضد اككرنيا , كابصرار الرئيس بو 

طموحات حلف   الناتو يف التوسع ابلقرب من حدكده اٛنيوسرتاتيجية كْناىل الوالايت اٞنتحدة كاالٓناد االكريب , اعلن الرئيس 
فرباير) يب .يب.سي,  24بوتن عن عملية عسكرية على اككرانيا كاجتاحت القوات الركسية اتشدة االراضي الوكرانية فجر 

2014 .24\3.) 
 مستوايت التحخليل االسرتاتيجي ادلقارن  \اثنيا 

 
٬نثل الرئيس الركسي فبلد٬نًن بوتٌن قطب الرحى يف ٗنيع مراحل ىذه االزمة الدكلية العاصفة  –التحليل على مستول الفرد  – 1

عاٞنية الثانية , فضبل عن سعيها يف رسم اليت هتدد السلم كاالمن الدكليٌن كما تضع االقتصاد العاٞني يف احرج اكضاعو منذ اٜنرب ال
مبلمح نظاـ دكرل جديد كاٜند من ىيمنة توازف القول احادم القطبية, كرّنا اييت اثر الرئيس بوتٌن يف االىداؼ االسرتاتيجية ٟنذه 

ارة بعد الوالايت اٞنتحدة االزمة من سببٌن : االكؿ من كونو رئيس دكلة ٕنتلك اكثر كاعظم قوة نوكية يف العادل كيفشل قوة عسكرية جب
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كىذا ما٥ناكؿ دراستو يف اٞنستول الثاشل من التحليل, اما السبب الثاشل الذم يقارب من التحليل على  مستول الفرد فهو انعكاس 
ولوجيا شخصية الرئيس بوتٌن على سطح البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة من خبلؿ طبيعة قرارات ادارتو ٟنذه االزمة , كٞنا كانت االيدي

 كالثقافة كالنزاعات الفردية احد عوامل البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة حسب مسار البحث نبلحظ االيت:
فقد كصف الدبلوماسي السوفيايت السابق فبلد٬نًن فيديركفسكي يف مؤلفو )بوتٌن اٞنسار السرم( الصادر يف النصف الثاشل من العاـ 

فسر طبيعة قراراتو السياسية كاالسرتاتيجية: االكؿ ىو كجو  )كي. جي. يب ( حيث ٙنسة كجوه متناقضة للرئيس بوتٌن ت 2014
بدا مغامراتو مع جهاز االستخبارات بنوع من حكاايت العفاريت, ككاف طموحو اف ٩نسد حكاايت ٗنيس بوند على الطريقة 

ري  تلك اٞندينة , اما الثالث فهو كجو الركسية, كالثاشل ىو كجو ساف بطرس بًنغ حيث خطت مبل١نو الثقافية كالسياسية من ا
القائد الذم صاغتو مراحل ارادة  التسلق اذل الكرملٌن, كيبدك الوجو الرابع مكتسب من كجوده يف سدة اٜنكم كىو رجل الدكلة, 

 رغبتهم يف كاخًنا كجو الديكتاتور الذم تزامن مع ظهور االحتجاجات الشعبية االكذل حياؿ حكمو حٌن اشار اٞنشاركوف فيها اذل
رؤية ركسيا بدكنو, كىنا يفتح اٞنؤلف قوسٌن ليشًن اذل االخطاء االسرتاتيجة يف تعامل التفكًن االسرتاتيجي االمريكي كالغريب مع 
نزعات بوتٌن الفردية عندما مقارنتو هبتلر مثلما فعلت ىنرم كلنتوف حيث اف تلك اٞنقارابت ترسم  يف ٢نيلتو خارطة جيوسرتاتيجة 

 (. 2014ل االمرباطورية الركسية  ) فيسكي , ٞنستقب
منذ نشوء االزمة كالدكلة االككرانية تعاشل اثًنا اقتصاداي سلبيا سيما يف فصل الشتاء بسبب  –التحليل على مستول الدكلة  – 2

د االكريب ابلتزامها بدفع عجزىا عن دفع اٞنستحقات اٞنالية لركسيا كهتديد ركسيا اٞنستمر بقطع الغاز عنها كعدـ ايفاء دكؿ االٓنا
 Worldمليار يورك, فضبل من معاانة الدكلة االككرانية اصبل من نقص يف اٞنوارد اٞنالية )  60اذل  50منحة فورية ٟنا بقيمة 

Economic, 2014  كٕنثل اٜناجة الضركرية للغاز الركسي يف اككرانيا كمن خلفها دكؿ االٓناد االكريب من اىم اكراؽ ادارة ,)
زمة يف ىذا اٞنستول من التحليل, ابالضافة اذل ٧نو االقتصاد الركسي يف ٢نتلف القطاعات كٓنكمة ّنفاتيح امن الطاقة العاٞني يف اال

 تصدير النفط كالغاز, كىيمنتو على سبلسل التوريد العاٞني من اٜنبوب كسطوتو على االمن الغذاء يف العادل.
اخر يف ادراة االزمة على ىذا اٞنستول فمن انحية كوف ركسيا االٓنادية ٕنتلك يفشل  كذلك ٬نثل اٛنانب العسكرم كاالمين ٓندم

قوة عسكرية مسلحة عاٞنية كتتفوؽ على اٛنيش االككراشل ُنوارل العشرين مرة كاهنا اعظم دكلة نوكية يف العادل , كمن انحية اخرل 
القوات الركسية كالقوات االككرانية كتعثر تطبيق اتفاقية  حيث  اٞنواجهات العسكرية كالتحشيد بٌن االنفصاليٌن كمن كرائهم

مينسك, كاالداانت اٞنستمرة ابلتصعيد اٞنتبادؿ من قبل طريف االزمة كاٜنرب االعبلمية اٞنستمرة, كالتصر٪نات االمريكية اٞنتكررة 
لٌن, اضافة اذل التحذيرات الركسية ابمكانية دعم القوات االككرانية ابسلحة متطورة ٞنواجهة الدعم العسكرم الركسي لبلنفصا

الككرانيا يف مساعيها النوكية كتصنيع القنبلة القذرة كالعمل على برانمب عسكرم سرم , كىو ما٬نثل اكراؽ مباشرة يف تصاعد االزمة 
ندفاع ٥نو العاصمة  كصوال اذل قرار االجتياح العسكرم الركسي لعمق االراضي االككرانية كاحتبلٟنا مدينة خًنسوف االسرتاتيجية كاال

 كييف كححصارىا ٕنهيدا الجتياحها كقصف معظم اٞندف كاٞنطارات كاٞنوانئ االككرانية مثل خاركيف كميناء اكديسسا. 
 التحليل على مستول النظاـ الدكرل  – 3

ستيقظ العادل على ازمة استحضرت مراحل ىذه االزمة يف ىذا اٞنستول من التحليل ٗنيع عوامل البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة , فا
غًن مسبوقة يف الطاقة يف ٗنيع دكؿ العادل كارتفاع مذىل يف اسعار النفط كالغاز, يقابلو ارتفاع كبًن يف اسعار اٞنواد الغذائية على 

الدكلية  مستول العادل نتيجة لتضرر سبلسل توريد اٜنبوب من اىم الدكؿ اٞنصدرة كىي ركسيا كاككرانيا, كىنا نشًن اذل االعتمادية
كالعوٞنة كتكنولوجيا اٞنعلومات اليت ترٗنت العقوابت االمًنكية كاالكربية يف قطاعات اٞناؿ كاالعماؿ كٓنويلها اذل كاقع ملموس خبلؿ 
 اايـ قليلة غًنت طبيعة اٜنياة يف اقصى اٞندف كالقصبات الفقًنة يف افريقيا كالشرؽ االكسط اذل اغين مدف العادل يف اٞنانيا كامريكا
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كالياابف كاالمارات العربية يف اٝنليب, كما برىنت على استحالة التعايش السلمي كفق اطركحة هناية التاري  لفرنسيس فوكوايما كاف 
 السبلـ اٞنستداـ اليكوف اال بٌن الدكؿ الد٬نقراطية.

تقليدية , حيث تبدك مقولة عبور كما استحضرت ىذه االزمة ا٧ناط توازف القول اٞنعاصر ابٟناـ من النطرايت اٛنيوسرتاتيجة ال
البوابة الشرقية حاضرة يف احتبلؿ مدينة خًنسوف عندما كصف ماكيندر العوامل اٛنغرافية ىي سبيل اٜنركة الربية التقليدية ٥نو 

لف الناتو الغرب , كما اثبت االصرار االمريكي على الشراكة االسرتاتيجية مع اككرانيا كدعمو النضمامها اذل االٓناد االكريب كح
٧نط التهديد من اجل التهديد بينو كبٌن ركسيا اذل اٜند الذم يهدد ابهنيار اٞنعاىدات النوكية االسرتاتيجية بٌن الطرفٌن فضبل عن 
اصرار دكؿ االٓناد االكريب كابٝنصوص فرنسا كاٞنانيا على التهديد بعبور البوابة الشرقية كالتضحية ابلشراكة االسرتاتيجية يف مشاريع 

 .2كنورد سرتصل  1الطاقة يف نورد سرتصل 
استخدمت ركسيا كسيلة الردع النوكم كاداة اسرتاتيجية منذ االايـ االكذل يف حرهبا ضد اككراينا ٞننع ام تفكًن اكريب اك امريكي يف 

ة اىب قصول تدخل عسكرم مباشر لدعم اككرانيا حيث اعاف الرئيس بوتن عن نشر صواري  نوكية اسرتاتيجية كجعلها يف حال
كىو استحضار لنظاـ توازف القول التقليدم , كاعلن انئب رئيس ٠نلس االمن القومي الركسي دميرتم مدفيديف عن اساسيات 

اذا تعرضت  اراضي  –اذا تعرضت اراضي ركسيا االٓنادية اال ام اعتداء نوكم, يفنيا  -الردع النوكم يف ىذه اٜنرب كىي: اكال
اذا ا انشاء بىن ٓنتية عدائية هتدد الدكلة الركسية ) اٛنزيرة  –ابالسلحة التقليدية هتدد كضع الدكلة , يفلثا اٛنمهورية اال ام ضربة 

(, كمن جهة اخرل استخدمت الوالايت اٞنتحدة كسيلة االحبلؼ العسكرية كاداة اسرتاتيجية يف نظاـ توازف  6\3, 2022, 
 السويد كفلندا اذل حلف الناتو. القول التقليدم عندما سعت كشجعت كساندت انضماـ

 -عربت ىذه االزمة اٞنتصاعدة يف كقتنا اٜناضر عن دينامية البيئة االسرتاتيجية كحيوية نظاـ توازف القول من خبلؿ مايلي: اكال
ف ١ندكدية العملية فشل اٛنولة االكذل من العملية العسكرية الركسية يف احتبلؿ الدكلة االككرانية  كاضطرار القيادة الركسية اذل اعبل

العسكرية يف اقليم دكنباس كمقاطعيت لوىانسيك كدكنيتسك, ككاف ذلك بفعل الدعم كاالسناد غًن اٞنباشر من االٓناد االكريب 
فشل نظاـ العقوابت االقتصادية على ركسيا كضرب سبلسل الواردات بسبب  -كحلف الناتو بقيادة الوالايت اٞنتحدة. يفنيا

دلة اليت سرعاف مافرضت عودة تصدير الغاز الركسي اذل اكراب كعودة تصدير اٜنبوب من اككرانيا كركسيا اذل العادل. االعتمادية اٞنتبا
تصدع النظاـ الدكرل احادم القطبية بعد التحدم الركسي للوالايت اٞنتحدة كحلفائها يف الناتو حيث اعلن الرئيس بوتٌن  -يفلث

خبلؿ خطابو يف منتدل ساف  2022\6\17طبية كبداية النطاـ الدكرل متعدد االقطاب عن هناية نظاـ توازف القول احادم الق
 (. 6\17,  2022بطرس بًنغ االقتصادم السنوم   ) اٛنزيرة, 

 
 

 اخلادتة
اف البيئة االسرتاتيجة بعد اٜنرب الباردة تفرض عدـ ظهور قوة سياسية عسكرية هتيمن 1991اشار صؤمائيل ىانتنغتوف يف عاـ   

(, كالسؤاؿ اليت حاكلت ىذه  3-11, 1991اكراسيا عندما تبىن اسرتاتيجات الدكؿ العظمى على ذلك ) ىانتنغتوف,  على
الدراسة االجابة عليو ىو من يفرض  اٜنتمية كاٛنربية ابلتفاعل الذم ٬نكن التنبؤ بو على سطح البيئة االسرتاتيجية ؟كمن خبلؿ 

ة االككرانية تبٌن اف ىذه االزمة ىي غزك عسكرم ركسي لبلراضي االككرانية تفرضو دينامية مسار البحث اٞنقارف ابزمة اٜنرب الركسي
البيئة االسرتاتيجية بوسائل نظاـ توازف القول التقليدم على ضوء العوامل اٜناكمة كاٞنستجدة يف البيئة االسرتاتيجية كطبقا للتفكًن 

قي بٌن ا٧ناط التفاعل السياسي الطبيعي كاٞنيكانكي , اك ىو انعكاس الفكار االسرتاتيجي اٞنعاصر , كاف ذلك عائدا اذل ٕناثل حقي
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داركين كنتيوتن كاخرين يف التفكًن االسرتاتيجي يف الشؤكف اٝنارجية مع ثبات ٗنيع العوامل اٞنباشرة االخرل, كيكمن اف نوصي ّنا 
 يلي:

 
 التوصيات

لمية كالنظرايت االجتماعية يف حقل العبلقات الدكلية ّنا يعزز التفكًن التاكيد على الرتابط الفلسفي بٌن النظرايت الع –اكال 
 االسرتاتيجي اٞنعاصر.

 
ا٨نية دراسة عوامل البيئة االسرتاتيجية اٞنعاصرة الثرىا يف دينامية نظاـ توازف القول التقليدم ّنا ٪نفظ النظاـ الدكرل من  –يفنيا 

 التصدع كاالهنيار ٥نو حرب كونية مدمرة.
 
ا٨نية التحليل االسرتاتيجي اٞنقارف ّنا يوفر لصناع القرارتقييم االفرتاضات االسرتاتيجية ّنا يضمن اف التكوف اسباب مباشرة  –ثا يفل

 للحركب كاالزمات الدكلية كهتديد السلم كاالمن الدكليٌن.
 

 قا مة ادلصادر
 أوال: الكتب ابلخلغة العربية

، الكويت، دار ذات السبلسل ْلدكلية دراسة يف األصوؿ كالنظرايت، طاٚناعيل صربم مقلد، العبلقات السياسية ا -
 .ُٖٓٗللنشر 

أسامة مرتضى الصيدم، الوالايت اٞنتحدة كاالمم اٞنتحدة، فرتة ما بعد حرب الباردة، بًنكت، البصائر للطباعة كالنشر،  -
2َُُ 

  2009دار الكتاب العريب،تًنم ؿ. د بيل ، اسرتا٩نية الشؤكف اٝنارجية، ترٗنة كليد شحادة، بًنكت،  -
 ّ/20كارين أ منغست ـ . اريغوف، مبادئ العبلقات الدكلية، ترٗنة حساـ الدين منصور، دار الفرقد، دمشق،  -
 ىاشم نعمة، العبلقات الدكلية،مراجعة مندكب الشاٛني، اٛنزء األكؿ، جامعة بغداد، كلية القانوف كالسياسية.  -
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 واقع حال التنمية ادلستدامة وحتقيق أىدافها لرتب انحية التون كوبري
 د خخليل دمحم جرب ادلعموريأ.م.د تغري

 جامعة تكريت / كخلية اآلداب / قسم اجلغرافية التطبيقية
dr_tagred1976@tu.edu.iq 

  dr.tagred1976@gmail.com 
 009647705111691  

  

 -: اٞنلخص
مشكلة اك التنبيو تعد الدراسات اليت تتجو صوب التنمية اٞنستدامة من اٞنواضيع اٞنهمة جدا، كذلك ألهنا ٓناكي كاقع حاؿ    

لوقوع كارثة بيئية اك التحذير من استنزاؼ ٞنورد معٌن لذلك اْنهت الدراسات اٜنديثة لتسليط الضوء على اٞنشكلة اليت تظهر ابم 
   .موقع مدركس ١ناكلة إ٩ناد اٜنلوؿ كاٜنيطة من تكرارىا يف مكاف اخر

ركة التنمية بكل اشكاٟنا الطبيعية كالبشرية اليت هتدؼ يف خط انطبلقا من ىذا اٞننهاج تطرح العديد الدراسات اليت ترصد ح 
دفاعها األكؿ اذل رصد التهالك كاالستنزاؼ الناتب عن سوء استخداـ اٞنوارد كعدـ صيانة ك تطوير تلك الطاقات اٞنتواجدة اليت 

يف كل استخداماتنا اليومية اك نشاطاتنا  توفر لنا اٞنصدر األساس لد٬نومة اٜنياة، ككوف اٞنوارد ىي عصب اٜنياة اليت ال غىن عنها
ييت أ٨نية الدراسة لتسلط الضوء على كاقع حاؿ تطبيق تلك اٞنواثيق كالقوانٌن الصادرة كىل حققت النتائب اٞنرجوة ابالعتماد على 

تزايد الطلب كارتفاع الدراسة اٜنقلية لرتب انحية التوف كوبرم كوهنا من اٞنناطق اليت ٕنتاز بتنوع بيئي خصب كترب منتجة كمع 
نسب اٞنخرجات تتعرض تلك األراضي اذل الضغط الذم يستهلك عنصر د٬نومتها ، من ىنا سوؼ نقـو برصد كمبلحقة الوقائع 

    . كاألسباب كالنتائب ىل كانت متطابقة مع ما يتم ٣نارستو الستغبلؿ الرتب يف تلك الناحية
تؤىل اٞننطقة لتواجد أنواع معينة من الرتب حيث ا تناكؿ خصائصها من الواقع اذ تطرؽ البحث اذل اٞنعطيات الطبيعية اليت   

اٛنيولوجي كاٞنناخ كاٞنوارد اٞنائية كدكرىا يف ٓنديد نوع الرتب ضمن انحية )التوف كوبرم( من خبلؿ اٞنعطيات سيتم ٓنديد 
ياف اٝنصائص األكثر يثًنا ضمن ترب اٞننطقة كبياف خصائص الرتب )الفيزايئية كالكيميائية  ( اليت ستعاجل لسلوب كمي ٓنليلي لب

مدل يثرىا ابلعوامل اٝنارجية البشرية كالطبيعية  ابالستعانة ابستبانة ميدانية الستقصاء ادؽ البياانت اليت ستكوف كقاعدة بياانت 
ـ القائم ضمنو كمدل استدامة إلعداد كثيقة ٓنتوم على االفاؽ اددة للدراسة كإبراز اىم خصائص كل بيدكف كنوع االستخدا

الرتب ضمن تلك البيدكانت اٞنبخوذة ا بياف كاقع حاؿ التنمية ضمن حدكد البحث كىل ا االعتماد على الطرؽ العلمية 
الصحيحة الستدامة الرتبة اـ اهناكها مع ابراز اىم النتائب كالتوصيات اليت تستخرج كفق معايًن دقيقة ابالعتماد على نسب ٕنثل 

حاؿ الرتب كاليت ٣نكن اف ٓنقق اٟندؼ من الرتبة ليس ضمن حدكد منطقة البحث ) التوف كوبرم ( فقط بل أم منطقة يتم  كاقع
 دراستها ابألسلوب ذاتو .
 التنمية اٞنستدامة  -يةكاقع حاؿ الرتب-بيدك -مورفولوجيا الرتبة -صيانة -استدامة -:الكخلمات ادلفتاحية

 
 
 



 

228 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

The reality of the state of sustainable development and the 

achievement of its goals for the soil of the AltunKobri area 

Name: - Prof. Dr. Taghreed Khalil Muhammad Jabr Al-Mamouri 

Tikrit University/College of Arts/Department of Applied 

Geography 

 

Abstract :- 

Studies that are directed towards sustainable development are very important 

topics, because they simulate the reality of a problem situation, alerting to the 

occurrence of an environmental disaster, or warning of the depletion of a 

particular resource. 

Based on this curriculum, many studies are presented that monitor the 

development movement in all its natural and human forms, which aim in their 

first line of defense to monitor the depletion and depletion resulting from the 

misuse of resources and the failure to maintain and develop those existing 

energies that provide us the basic source for the sustainability of life, and the 

fact that resources are the backbone of life Which are indispensable in all our 

daily uses or activities, the importance of the study comes to shed light on the 

reality of the implementation of those charters and laws issued, and whether 

they achieved the desired results by relying on the field study of soils in the area 

of Altun Bridge, being one of the areas characterized by fertile environmental 

diversity and productive soils and with increasing demand and high rates 

Outputs Those lands are subjected to pressure that consumes the element of their 

sustainability, from here we will monitor and pursue the facts, causes and 

results, were they consistent with what is being practiced to exploit the soil in 

that area. 

  As the research touched on the natural data that qualifies the region for the 

presence of certain types of soils, their characteristics were dealt with from the 

geological reality, climate, water resources and their role in determining the type 

of soil within the area of (AltunKobri). Analytical to show the most influential 

characteristics within the soils of the region and to indicate the extent to which 

they are affected by human and natural external factors using a field 

questionnaire to investigate the most accurate data that will be a database for 

preparing a document containing the specific horizons of the study and to 

highlight the most important characteristics of each bed and the type of use 

within it and the extent of the sustainability of the soil within those extracted 
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peduncles. The reality of the state of development within the limits of the 

research and whether the correct scientific methods were relied on to sustain the 

soil or its exhaustion, highlighting the most important results and 

recommendations that are extracted according to accurate criteria based on ratios 

that represent the reality of the soil condition, which can achieve the goal of the 

soil is not within the boundaries of the research area (AltunKobri) Only any area 

is studied in the same way. 

keywords   : Sustainability  – maintenance  - soil morphology  – Bedon  - Reality of 

the condition of the soil sustainable development 
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ت ٓنتاج اذل إجابة علمية دقيقة لفرض كاقع حاؿ التجربة قيد الدراسة يف البحث كىي  ا طرح مشكلة البحث بصيغة تساؤال  
 -كااليت: 

 ىل اثرت اٞنعطيات العامة للرتب على توفر تربة خصبة صاٜنة لبلستثمار؟  -1
 االلية  اٞنتبعة الستثمار األراضي الزراعية ضمن انحية التوف كوبرم ؟ ماىي -2
 ن الناحية كىل ا اتباع الوسائل العلمية الصحيحة الستدامتها اك استنزافها ؟ كيفية استدامة الرتب ضم  -3

 -أ٨نية البحث :
البحث من كاقع كوف الرتبة ضمن الناحية ترب صاٜنة لبلستثمار كبذلك تعد مصدر حيوم مهم من مصادر الطبيعة ييت أ٨نية   

راعة منهكة كمستنزفة الىم خصائصها إضافة اذل تسليط الضوء على اليت ٩نب صيانتها كادامتها كاٜنيلولة دكف استنزافها بطرؽ ز 
 اىم اإلجراءات اليت تتبع سواء من انحية الزراعة ك الرم ك اٜنراثة ك التسميد كاخًنا الرعي.

   -البحث:ىدؼ 
 -جاء البحث ١ناكال ٓنقيق األىداؼ التارل: 

 استقراء الواقع اٜنارل للرتب ضمن انحية التوف كوبرم .-1
 بياف الطرؽ اٞنتبعة للزراعة . -2
القياـ بدراسة ميدانية لتسليط الضوء على نوع ككمية اٞننتجات ضمن اٞنساحات اٞنزركعة كىل تتناسب كحجم ك إمكاانت  -3

 الرتب .
ثمار  عمل استبانة جديدة يتم ربط أنواع الرتب مع االستثمار إل٩ناد عبلقة ارتباط بٌن اٝنصائص كمدخبلت كاألدكات كاالست-4

 كمخرجات.
  انتاج خبلصة تعترب ستندر بوثيقة ميدانية ألعمامها على أم دراسة مشابو لبياف كاقع حاؿ التنمية ضمن الرتب.   -5

 -البحث: منهجية 
 اعتمد البحث اٞننهب )االستقرائي( يف استقراء الواقع اٜنارل للرتب كاٞننهب )التحليلي( يف تفسًن البياانت اليت ا حصدىا. 

 -اٞنستخدمة: دكات األ
 اٞنصادر اٞنكتبية . -0
 مصادر من االنرتنيت. -2
 اجملبلت االكاد٬نية العراقية . -3
 )شعبة زراعة التوف كوبرم ، اٞنوارد اٞنائية ، كلية الزراعة جامعة كركوؾ(الدراسة اٞنيدانية  -4
 الدراسة اٞنيدانية )  دراسة بيدكانت ترب منطقة الدراسة (. -5
 

 -:بحث ىيكلية ال
عدة مفاصل ضمن طياتو ، اذ تطرؼ )اٞنبحث األكؿ( اذل اٞنعطيات الطبيعية للمنطقة ، يف حٌن تطرؽ )اٞنبحث تناكؿ البحث 

الثاشل( الىداؼ التنمية اٞنستدامة ككيفية تطبيقها كفق اٞنعايًن الدكلية كالية كايضا تناكؿ خصائص الرتبة كاٞنياه كفق الدراسة 
االستثمار لؤلراضي كالوسائل اٞنتبعة ك استخراج كثيقة توصيف للرتب ك حجم االستثمار كنوعو كأدارتو من حيث  اٞنيدانية ك طبيعة
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الدكرات كاٜنراثة كالرعي كالتسميد كالرم كعمل عبلقة ارتباط كما قلنا بٌن اٞندخبلت كاٞنخرجات ،كىل حققت التنمية أىدافها 
 ضمن حيز مكاف الدراسة .  

  -اسة :موقع منطقة الدر 
تقع منطقة الدراسة يف الوسط من مشاؿ العراؽ ضمن حدكد ١نافظة ١نافظة كركوؾ على الضفة اليسرل لنهر الزاب الصغًن     

  35´ 49 ʺ12 -   35´ 38 ʺ24بٌن دائريت عرض )  2( كم 385,5عن اٞنركز كتبلو مساحتها )  ( كم44كتبعد حوارل )
١نافظة أربيل كمن الشرؽ انحية  الغريب ( شرقا ، ٪ندىا من الشماؿ  44´ 22 ʺ30 -  44´ 5 ʺ50( مشاال كخطي طوؿ ) 

( ٞننطقة 1خارطة )انحية اٞنلتقى  كمن اٛننوب مركز ١نافظة كركوؾ كقضاء الدبس الغريب كمن اٛننوب كمركز قضاء ٗنجماؿ شواف 
 ( مقاطعات منطقة الدراسة .2( وخارطة )1( مقاطعة يالحظ اجلدول )  25حتتوي منطقة البحث عخلى )   الدراسة،

( موقع منطقة الدراسة1خارطة )  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

، دا رة زراعة كركوك، شعبة التون كوبري، 1:250000خارطة العراق اإلدارية، ِبقياس -ادلصدر: 
 . Arc map 10.4 ابستصدام برانمج
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 (مقاطعادتنطقةالدراسة2خارطة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc، دا رة زراعة كركوك، شعبة التون كوبري، ابستصدام برانمج 1:250000دارية، ِبقياس خارطة العراق اإل-ادلصدر: 
map 10.4 . 
 

 ادلبحث األول 

 ادلعطيات الطبيعية دلنطقة الدراسة

 -التكوين اجليولوجي:  -1
حركات أرضية  تنكشف ضمن منطقة البحث تكوينات جيولوجية  ىي نتاج ما تعرضت لو اٞننطقة هناية العصر الطباشًنم من  

متمثلة بتصادـ الصفيحة العربية مع الصفيحة اإليرانية كمع مركر الزمن ك يكل القشرة ايطة لتلك التكوينات برزت العديد من 
تكوين ا٤نانة )اٞنايوسٌن األعلى(كاٞنقدادية اٞننكشفات اليت ترتاكح اعمارىا ما بٌن اٞنايوسيين األكسط كاذل عصر اٟنولوسٌن كىي 

اٟنولوسٌن ()  –يوسٌن األسفل( كابم حسن )الببليوسٌن األعلى( كترسبات العصر الرابعي )الببليستوسٌن )الببل
SWECO,Iraq,1982 أذ اشتملت ترسبات العصر الرابعي على اٞندملكات اٞنتماسكة كالغًن متماسكة من اٜنصى كالطٌن)

اٜنجر الطيين كاٜنصى كالرمل كالغرين كاٜنجر الرملي ،اما كالغرين كىذه الركاسب تغطي أيضا تكوين ابم حسن اليت تتالف من 
عبجهللا الدياب تكوين اٞنقدادية يتبلف من اٜنجر الطيين ذك اللوف الرصاصي اٞنصفر مع اٜنجر الرملي اٝنشن كابب )

 تبعا ،بينما نشاىد يف تكوين ابم حسن اٞندملكات اٝنشنة مع اٜنجر الرملي كاٜنجر الطيين.(138،ص1982،كاخخكف 
( التكوينات 3( ينظر خارطة )27،ص2002ازىخ خميل سميساف حجي بتي ،اليت تتعرض اذل التجوية كاٜنت )

 اٛنيولوجية ٞننطقة الدراسة .
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 ( ادلقاطعات الزراعية ضمن منطقة الدراسة1جدول )

 
رلم  اسم المماطعة  ت 

 المماطعة 
المساحة 
الكلٌة / 

0كم  

نسبة 
%المساحة 
من الناحٌة 
 ككل

اسم  ت
 المماطعة 

رلم 
 المماطعة 

المساحة 
الكلٌة / 

0كم  

نسبة 
%المساحة 
من الناحٌة 
 ككل

 6.8 26.2 38 قررغو تو 15 8.1 31.4 1 قره سال 1
 4.5 17.4 39 كتكو 16 2.3 9.0 22 ابلوتبو 2
 5.2 20.2 41 بين اوة 17 2.3 8.8 23 بًن أصفهان 3
 2.8 10.7 43 كوىين 18 3.0 11.6 25 غضنفر 4
 7.6 29.2 44 كخلوزي 19 1.6 6.1 27 بيبايت صغًن 5
 7.1 27.5 45 قره بك 20 5.5 21.3 28 بيبايت كبًن 6
مًنا أصفهان   7

 كبًن
جياجًنمك   21 4.7 18.0 24

 كبًن
46 19.4 4.9 

جياجًنمك  22 2.9 11.4 29 زردك 8
 صغًن

47 7.7 2.0 

 4.9 19.0 48 درمناو كبًن 23 2.6 10.0 31 كولدره كبًن 9
 3.7 14.1 49 درمناو صغًن 24 2.7 10.4 30 كولدره صغًن  10
 5.7 21.9 50 سربًن 25 1.7 6.6 32 ايررلو 11
 100.0 385.5   مج 2.6 10.2 33 شاىنشيش 12
 1.6 6.3 36 روزبياين 13
 2.9 11.0 37 قادرابغر 14

 .2022برم، بياانت غًن منشورة، اٞنصدر:كزارة الزراعة، مديرية زراعة كركوؾ، شعبة زراعة التوف كو 
 

 

كضمن منطقة الدراسة امتداد ٟنضبة كركركؾ  تعد  -(: Barawary,A.M, 1979,926) خصائص السطح   -2
نطاؽ الطيات كالفوالق كاليت ٕنثل امتداد لسلسة الطيات ادبة كاٞنقعرة الشمالية الشرقية من العراؽ ،كفالق كركوؾ ) 

Kirkuk thrust كفالق ابم ح ) ( سنBai Hasen thrust كفالق طية طق )- ( طقFoult of Taq-Taq 

Anticlins ( )Sissakian,V.K.and Youkhana.R.Y975,1979, كضمن العديد من الطيات اليت،)
(، قبة  Baba Dome( ،قبة اباب )  Kirkuk Anticlineسا٨نت يف رسم معادل سطح اٞننطقة كطية كركوؾ ادبة )

 Kal-Khalanخاالف )  –(، كتقعر خاؿ  Khurmal Dome(، قبة خورماؿ )  Avanah Domeأفانة ) 

Syncline () Ibrahim,S.B,1984,P32(ينظر خارطة، )نػاؿ عبج الخضا كاخخكف ( مواقع الطيات)4 

  (.601-595ص ، 2012،
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جيولوجيا منطقة الدراسة( 3)خارطة    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ابالستعانة بربانمج 1:250000يولوجي، لوحة زلافظة كركوك، ِبقياس وزارة التصطيط، ىيئة ادلسح اجل-ادلصدر:  Arc map 10.4  .  

( الطيات والفوالق ضمن منطقة الدراسة4خارطة )  
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AL-Kadim,I.A.,Sissakian,V.K.,Fattah,A.S.,andDeikaran,D.B.,(1996),A.S,Tectonic map of Iraq ( scale 
1:1000000),SE.of geological survey and miming Iraq. -: نقالعن 

. 2012 ،601-595 ،ص 3 ،رلخلد53نوالعبدالرضاواخرون،دراسةزلزاليةتكتونيةدلوقعسدالتونكوبريشمااللعراق،قسمعخلوماألرض،جامعةبغداد،رلخلةالعخلومالعراقية،العدد  

 

 -اٝنصائص اٞنناخية:  -3

اٞنناخ ،اذ تقع منطقة البحث ضمن اٞنناخ الشبو جاؼ ٣نا يفسر ا االعتماد على ١نطة التوف كوبرم لقياس كٓنليل خصائص   
شباط( معدالت تراكحت  –اٞنعطيات التالية للمناخ ،سجلت معدالت درجات اٜنرارة ضمن نطاؽ اٞننطقة لؤلشهر )كانوف األكؿ 

اب (  –ٜنرارة ) حزيراف ( على التوارل لدرجات اٜنرارة الصغرل ، اما األشهر اليت سجلت ارتفاع لدرجات ا 11.9-8.6بٌن ) 
( على التوارل، ابلنسبة لدرجات اٜنرارة العظمى ،يف حٌن بلو اٞنعدؿ السنوم لدرجات  47.8 -45.5بلو اٞنعدؿ ما بٌن ) 

 ،الييئة العامة لألنػاء الجػية( )22.3( ، اما اٞنعدؿ الشهرم للفصوؿ ككل بلو ) 13.4( كالصغرل )30.9اٜنرارة )
ملم/ سنواي ( ،أما  266( بلغت )2022-2016ٞنعدالت االمطار السنوية للفرتة ما بٌن )  (، كابلنسبة2016-2022

ـ/يف( ، كمن انحية اخرل بلغت الرطوبة النسبة كمعدؿ  1.3الرايح سجلت خبلؿ الفرتة اٞنذكورة معدالت سنوية كصلت اذل ) 
 باسل احداف القذصيشي ( )ملم ()128.9% ( ،كللسنٌن ذاهتا بلو معدؿ التبخر السنوم )46سنوم )

(،يبلحظ اف اٞننطقة ٕنتاز بسيادة اٞنناخ اٛناؼ ك كشبو اٛناؼ أذ هتب الرايح اٟنادئة نسبيا مع تساقط مطرم 112،ص1998،
لفصوؿ الشتاء اٞنطرية كاٛنفاؼ لفصوؿ الصيف ،يف حٌن سجلت الرطوبة معدؿ متوسط مع ارتفاع لنسب التبخر السنوية ٣نا يدؿ 

التبخر مقارنو ّنعدالت التساقط السنوية ٣نا يرتؾ اثرا على تراكم االمبلح على األراضي كيثًنىا كما سيتم على ارتفاع نسب 
 ايضاحا الحقا فضبل عن دكر االنساف كنشاطاتو اٞنختلفة اليت سا٨نت يف ارتفاع النسب لوحدة اٞنساحة اٞنزركعة كالغًن مزركعة . 

 -اٞنوارد اٞنائية:  -4

ئية ل٨نية كبًنة لناحية التوف كوبرم سواء ابٞنياه اٛنارية اك االابر، يعترب ٠نرل هنر الزاب الصغًن الرافد اٞنهم للناحية، ييت اٞنوارد اٞنا  
  30أييت الزاب الصغًن من منابعو العليا من األراضي اإليرانية يف سهل اٟنيجاف غريب مهاابد حب يصب يف قضاء الشرقاط ُنوارل )

كاال٥ندار كالنبات الطبيعي يف التبثًن على طبيعة جرايف النهر ضمن اٞننطقة كقد اشتملت اٞننطقة على كم(، سا٨نت التضاريس 
 (.2االابر التالية كانتاجيتها حسب اللرت كاإلنتاج اليومي، يبلحظ اٛندكؿ )
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 راسةمواقعاابرمنطقةالد( 5) ( إنتاجية االابر لالستصدامات الزراعية والبشريةخارطة2جدول )

 

 
 
 
 
 

 مواقعاابرمنطقةالدراسة( 5) الزراعية والبشريةخارطة لالستصدامات إنتاجية االابر( 2جدول )

تعد الرتاكيب اٛنيولوجية ٞننطقة الدراسة عامل مهم جدا ساىم يف تشكيل خزاانت مياه مهمة متمثلة -ادلياه اجلوفية:  -1
( ـ ٣نا جعلو ذك نفاذية كمسامية 80-50ٚنكو ) بتكوين ابم حسن اليت تتكوف من اٜنجر الصلصارل الذم يصل

،فضبل عن تكوينات العصر (9-8، ص 2009، جساؿ غانع دمحم، ساشع عبج القادرجيدة ٝنزف اٞنياه )
 ،شاكخ خرباؾالرابعي اٜنبييب اٝنشن الذم يسمح بنفاذ اٞنياه كتكوين افضل اٞنكامن اٛنوفية )

هنرم ضمن اٜنوض الرئيسي كىو )التوف كوبرم( أذ  ( حوض14( احتوت منطقة البحث على )306،ص1973
( مليار /ـ مكعب ،كا استخراج النسبة حسب معادلة 4.09149ا تسجيل حجم اٛنرايف السنوم لتلك االحواض )

، 46العجد، كاضع مػسى دمحمبًنكلي كتطبيقها على اٛنرايف ضمن االحواض كتقدير الفائض السنوم للجرايف)
( بئر كاالابر اليت مياىا مستخدمة 55قة على اابر ا حفرىا ألغراض االسالة بلغت ) ( كقد احتوت اٞننط2000

 ( .6( ك خارطة )2( يراجع جدكؿ ) 7بشكل فعلي ىي )

 

 

 

/ يوم3م اإلنتاج لرت  
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( احواض منطقة الدراسة6خارطة )   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.Arc Gis10.3( وسلرجات برانمج)DEMادلصدر: ابالعتماد عخلى ظلوذج االرتفاع الرقمي )

 ادلبحث الثاين: -

 اىداف التنمية ادلستدامة واساليبها 

التنمية اٞنستدامة تعين اٜنفاظ على البيئة كتنوعها البيولوجي ككل ما ٓنتويو من موارد كإمكاانت للمستقبل كال ٬ننع ذلك من   
( كقد كردت تسميات  2018،207، 3العجد الخاص ،كفاء غازي قيدياستغبلؿ ذلك اٞنورد لكن بشكل عقبلشل)

التنمية اٞنتواصلة،التنمية اٞنستمرة،التنمية اٞنتداعمة كالقابلة لبلستمرار،كيرجع مفهمـو التنمية  -عديدة ) للتنمية اٞنستدامة ( منها :
،كفق مراحل 1994اذل الصيغة اليت ثبتتها األمم اٞنتحدة يف بران٠نها اٝناص لصياغة مفهـو ١ندد كجديد للتنمية يف أكاخر عاـ 

 -(:92-91، ص2006،ب أنػر حسج سساقو بيأيػ متتالية )

 اٞنرحلة األكذل :-   نقل اجملتمعات اذل عصر الصناعات كالتقنات النظيفة ابستخداـ كاستغبلؿ اقل للموارد.

 ٓنقيق استقرار سكاشل .  -اٞنرحلة الثانية  :

 اف تكوف التنمية السبب لتطوير حياة اجملتمعات .  -اٞنرحلة الثالثة:

ؿ اف التنمية )ىي اليت تليب احتياجات اٜناضر دكف اٞنساس بقدرة األجياؿ اٞنقبلة على تلبية احتياجاهتا كذلك ابف ٬نكننا القو   
 2011، حشاف عبج الخزخ ىاشع يرتؾ اٛنيل اٜناضر لؤلجياؿ اٞنقبلة رصيد من اٞنوارد الطبيعية ٣ناثل ٞنا كرثو اك أفضل منو()

اٞنتحدة العديد من اإلجراءات اليت ٣نكن اف تشكل الصورة اك تعكس لنا  كضمن ذلك اإلطار كضعت األمم(  246، ص 
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الصورة الواضحة لواقع حاؿ استنزاؼ اٞنوارد ك١ناكلة صياغة القوانٌن ٜنمايتها ، يف تقرير األمم اٞنتحدة الصادر ما بٌن عامٌن ) 
الفصل الثالث (  -من القسم )ب( )برانمب األمم اٞنتحدة للبيئة (، كض UNEP( )من اجل بيئة افضل 1987-2007

توجهت الدراسات اذل ٘ناية األرض متمثلة ابلرتبة ك٢ناطر تلوثها كاستنزافها سواء ابلزايدة السكانية الذين ىم نتاج السياسات الغًن 
،كذلك من مرب٠نة كاٞننظمة اك االستخداـ العشوائي لوحدة األرض الزراعية كتزايد الضغط اٜناصل على كحدة اٞنساحة اٞنستغلة 

خبلؿ تعرض الرتبة اذل التبكل كاستنزاؼ اٞنغذايت كالنرتكجٌن كالفسفور كالبواسيـو كاٞنواد العضوية يف الرتبة كما يرتكو ذلك من 
اثر على ٓنمض الرتب كارتفاع نسبة ذكابف العناصر السامة مثل االٞننيـو ،٣نا يؤدم اذل معاٛنتها ابألٚندة غًن العضوية كذلك يؤدم 

رتفاع مستوايت إزالة اٞنغذايت مع عدـ كجود أم مدخبلت من شاهنا إعادة تدكير خصائصها ،كيعترب نقص اٞنغذايت كزايدة اذل ا
 UNEP ،(1987-2007نسب السميات يف الرتبة من اىم العوامل الفيزايئية اليت ٓند كتعيق اإلنتاج ضمن كحدة اٞنساحة )

ث كىل كاف ضمن االطر اٞنفاىيمية اليت ٬نكن من خبلٟنا اٜنفاظ ، كذلك ما سيتم رصده ضمن البح( 96 -94( ، ص 
 (.3( ك)2(، )1على الرتبة سواء ابلزايدة اك االستغبلؿ اك اٞنعاٛنة ،  يبلحظ  الشكل )

 كحسب ذلك النظاـ فاف منطقة الدراسة ايت ابستجابة ابالعتماد على اٞنناخ السائد لوحدة األرض الزراعية فاٞنناخ )الشبو جاؼ( 
%( من مساحة األراضي العاٞنية اليت تعاشل من خلل يف النظاـ االيكولوجي كمدل استجابة األرض للنظاـ الزراعي ٬18نثل نسبة )

ن ا كندرة اٞنياه اك ٚنيتها ، كابلتارل فاف استمرار الزايدة يف اإلنتاج يعين زايدة اسنخداـ ااصيل للمياه سواء ابلرم اك االمطار ،كم
وؿ االراض اذل أراضي قاحلة اك تعرضها للتصحر ،مع عدـ اتباع اإلجراءات اليت تنص عليها مواثيق األمم اٞنتحدة  العرضة لتح

 كحلوؿ لصيانة كاستدامة الرتبة كاٞنياه .   

 ( سًن عمخلية التنمية وفق ادلعايًن ادلطخلوبة1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يمية والعادلية  .من عمل الباحثة وفق الدراسات احملخلية واإلقخل -ادلصدر:
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 اإلطار ادلفاىيمي لخلتوقعات العادلية لدور القطاع االقتصادي واالجتماعي لخلتنمية( 2شكل )

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .368( ص 2007-1987، تقرير دوري ما بٌن العامي ) UNEPكتيب برانمج األمم ادلتحدة -دلصدر: 

 ب وادلاء( أثر العوامل ادلناخية واالنسان يف زايدة تخلوث الرت 3شكل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 317( ص 2007-1987، تقرير دوري ما بٌن العامي ) UNEPكتيب برانمج األمم ادلتحدة -ادلصدر: 
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 -واقع حال منطقة الدراسة: 

ا االستعانة لربع عينات ٞننطقة الدراسة متمثلة ابألحواض األكرب مساحة ضمن اٞنوقع متوزعة على مشاؿ كشرؽ كغرب    
طقو الدراسة كتبعا ٜنركة االستثمار كالزراعة كاْناه حركة اٞنياه اٞنتمثلة ّنياه الزاب الصغًن مشاال كصوال اذل مناطق كجنوب ككسط من

( 6مصبات الشبكات النهرية ٥نو اٛننوب امتداد اذل اٞنرتفعات من انحية الغرب اٞنتمثلة بسلسلة جباؿ ٢نمور، ينظر خارطة )
( اليت ٕنتد من مشاؿ اذل جنوب اٞننطقة 24-21-25-12اذ تقع ضمن االحواض رقم ) ( عينات منطقة الدراسة ف7كخارطة )

كتبعا من الغرب اذل الشرؽ،  كال يبدك غريبا عند الدراسة اكتشاؼ العبلقة بٌن العوامل كاٞنؤثرات اٞنناخية كالعناصر اٞنذابة كالغًن 
ة الغازات كمن اىم تلك العناصر اٞنؤثرة ىي درجات اٜنرارة كالسيما خبلؿ مذابة اٞنتواجدة يف اٞنياه ، أذ تؤثر يثًنا كبًنا على ذكابني

فصل الصيف مع ارتفاع درجات اٜنرارة كقيم التبخر ، فمثبل غاز يفشل أككسيد الكاربوف كاالككسجٌن تقل ذكابنيتهما مع ازدايد 
 Mellina,E;Moor,R.D,Hinch,S.G.;Macdonald,J.S.and pearson,G.(2002)درجات اٜنرارة )

( ،فضبل عن دكر سرعة اٛنرايف يف التبثًن على الرتكيب الكيميائي للمجرل النهرم إضافة اذل عمق اجملرل اٞنائي 1886-1900
الذم يساىم يف ٓنديد العديد من اٝنصائص الفيزايئية للنهر كنفاذية الضوء كالتوزيع اٜنرارم كالتبثًن على اٝنصائص الكيمائية 

لة بذكابف اٞنواد كمستول القاعدية كاٜنامضية كاالمبلح كاٞنغذايت ، تلك السلسلة تتبثر ّنستول التلوث يف للمجرل اٞنائي اٞنتمث
، كىنا أييت التداخل اٜناصل بٌن العوامل اٜنية ( 65،ص1986 دمحم عبج الخحسغ الجشايشي كفاركؽ الفتيانياٞنياه)

اك طبيعة السطح للمنطقة اٞندركسة ،اف اٞنواد الصلبة الذائبة الكلية  كالغًن حية سواء عوامل سببها االنساف اك الظركؼ اٞنناخية
، اٞنغنيسيـو ،الصوديـو ،الكاربوانت  كالعالقة الكلية ىي على االغلب متكونة من مواد غًن عضوية مثل ) الكالسيـو ،البواسيـو

االمبلح ) ،الكلوريدات،الكربيتات كالبيكاربوانت(،فضبل عن اٞنواد الغًن عضوية الذائبة ك 
ahanda,M.R.;Mohanty.B.P and Beher.N.R.(2010) 28.295)  من ىنا ييت الدراسة لتوضح كاقع

حاؿ الرتبة كاٞنياه كمدل التدىور كاالستنزاؼ اٜناصل ضمن بنية كىيكلية تركيب اٞنورد من خبلؿ ٓنديد نسب التلوث اٜناصل 
 (6-5-4-3( مواقع عينات الدراسة  ك اٛنداكؿ ) 7)بتظافر العوامل الطبيعية كالبشرية معا ، ينظر خارطة 
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 ( مواقع عينات الدراسة7خارطة )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc map، دائرة زراعة كركون، شعبة التون كوبري، باستخدام برنامج 10251111خارطة العراق اإلدارٌة، بممٌاس -المصدر: 

10.4 . 

لرتبة كاٞنياه ىو األكثر خطورة كيثًنا على االنساف كاٜنيواف كاف تركز االيوانت يف مياه يعد التلوث الناتب عن العناصر الثقيلة اب   
الرم يشكل العامل األساسي كادد لكمية االمبلح يف الرتبة كوهنا مسؤكلة عن تركز االيوانت السالبة كاٞنوجبة اددة لنسب 

 االيوانت يؤدم اذل التبثًن على امتصاص النباات ( اذ اف الزايدة يف 122،ص2000، فػزي محدغ حسجانياٞنلوحة)
العناصر الغذائية كجاىزيتها من خبلؿ تركزىا على السطح ، اذ يؤثر ذلك على صفات الرتبة كالسيما الكيمائية منها كالتوصيل 

درة ( اذ يعد البوركف النا SAR  ( )Aref,F2011,8(2);337-343الكهرابئي كدرجة التفاعل كامتصاص الصوديدـ)
اٞنهمة ابلنسبة للوظائف الفيزيولوجية للنبات حيث يساىم يف تكوين انسجة النبات كنشاطها كيساعد على انتقاؿ السكرايت 
كنقصو يؤدم اذل تكوين الكالوس الذم يسد مسامات االكعية داخل عركؽ اغشية النباات ،ك كجوده يؤثر على نسبة اٜنموضة 

لعضوية كمعادف الطٌن كنقصو يؤدم اذل ٕندد االكعية كاالغشية يف النباات كتراكم الزنك كالنرتات ،القواـ،الرطوبة،اٜنرارة،كاٞنادة ا
(كذلك الرتب اليت تعاشل من نقص يف الزنك 303،ص69،2013، عبج العديد بػعيدىكٓنوٟنا اذل مواد سامة للنباات )

التمثيل الضوئي كغًنىا من العمليات اٞنهمة كذلك ما اذ يعد عامل مهم كاساسي للنبات يساعد على تكوين مادة الكلوركفيل ك 
سبب ارتفاع نسب السمية يف ترب منطقة الدراسة ال٦نفاض نسب اٞنركبات كالعناصر الثقيلة اٞنهمة للنبات،اما تراكم الكاديـو 

بلؿ ٓنليل جداكؿ كالرصاص ٨نا نتاج التلوث البيئي بسبب حرؽ الوقود كعوادـ السيارات كامتصاصو من قبل الرتبة ، كمن خ
عينات منطقة البحث ا االستنتاج اف قطاعات منطقة الدراسة الشمالية تعاشل من ارتفاع نسب امتصاص الصوديـو اٞنتحلل من 
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مياه الرم كاٞنياه اٛنوفية كتراكم مياه الزاب اٞنلوثة عن طريق جداكؿ الرم كاٞنبازؿ اٞننحدرة من مشاؿ منطقة البحث  كذلك ارتفاع 
بوانت الكالسيـو يف حٌن جاءت مقاطعات اٞننطقة الشرقية كالوسطى لتظهر ارتفاع نسب اٜنموضة كا٦نفاض نسب نسب كار 

الطٌن كارتفاع نسبة امتصاص الصوديـو كاحبلؿ اٞنغنيسيـو الناتب عن مياه الرم اٞنيها اٛنوفية اما الغربية للمنطقة كانت نسبة 
وهنا منطقة كدايف أراضي شب مرتفعة منحدرة من مرتفعات ٢نمور اليت تشهد اٞنغنيسيـو متوسطة مع ارتفاع لنسب الغرين ك

عمليات يكل للرتبة كترسب للمياه من االحواض النهرية  ،كشهدت كلك القطاعات اٛننوبية سيادة األراضي اٛنرداء كاٞنراعي اليت 
ادمصاص الصوديـو فضبل عن تراكم االمبلح عرضت الرتبة اذل االستنزاؼ بشكل كبًن كتلوثها نتيجة ارتفاع نسبة اٜنموضة ك 

(توزيع األراضي حسب 7( كجدكؿ)8الذم سا٨نت العمليات الزراعية كالرم كارتفاع درجات اٜنرارة يف انتشاره ،يبلحظ خارطة )
 (.SAVIمعامل )

 
 (SAVI( توزيع األراضي حسب معامل )8خارطة )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(Arc Gis10.3)وسلرجات برانمج (DEM) رقميادلصدر: ابالعتماد عخلى ظلوذج االرتفاع ال

اف ارتفاع نسب الكالسيـو يف عينات الدراسة أدل اذل عسرة اٞنياه الناْنة عن النشاطات البشرية كتصريف مياىها اذل النهر    
انية فضبل عن دكر النشاط البشرم اٞنتمثل يف استخداـ األٚندة الكيماكية كاٜنيو (  81-66،ص2009، دمحم احسج سعيج)

( جزء من اٞنليوف كحد 50اك مياه الصرؼ الصحي ىذا ابإلضافة اذل تسرب مياه النفاايت كقد كضعت األمم اٞنتحدة اٜند )
( 1-7،ص2004، عبجالخحسغ بغ إبخاليع الخحيمي العبج العالي،كاخخكف النتشار النرتات كاعتبارىا مناطق متضررة )

( كنسبة الرتفاع  النرتات كالعناصر الثقيلة ما يدؿ على تضرر 45-40بٌن)يبلحظ اف معظم قطاعات منطقة الدراسة تقع ما 
  اٞننطقة كبشكل كبًن .
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 (3جدول )

No   النرتات =B  البورون  =Cd الكادميوم=Zhالزنك =Pb الرصاص =Cu النحاس =Crالكروم = 

 
 
 (4جدول )
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 (5جدول )
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 (6جدول )
 .2022عبة زراعة التون كوبري،بياانت غًن منشورة،الدراسة ادليدانية، ش-ادلصدر: 

 
 ( مساحة األراضي الزراعية ونسبها ضمن منطقة الدراسة7جدول )
 النسبة من مساحة الناحية % ادلساحة نوع االرض
 24.18 98.96 اراضي جرداء

 15.81 64.71 أراضي نبااتت طبيعي قخليل
 18.65 76.31 أراضي نبااتت طبيعية كثيفة

 27.34 111.89 زلروثةأراضي 
 5.93 24.28 أراضي زراعية مومسية

 4.41 18.3 أراضي زراعية متوسطة الكثافة
 3.67 15.2 أراضي زراعية كثيفة

 100 409.22 مج
 

 (.Arc Gis10.3( ك٢نرجات برانمب)DEMاٞنصدر: ابالعتماد على ٧نوذج االرتفاع الرقمي )

 -النتا ج: 
ٞنناخي الشبة جاؼ ٣نا يدؿ على ارتفاع نسب التبخر كقلة االمطار كابلتارل ارتفاع تقع منطقة البحث ضمن النطاؽ ا -1

 نسب االمبلح.
 ( .45-40سجلت منطقة الدراسة قيم عالية النتشار النرتات تراكحت مابٌن ) -2
تب عن أساليب ارتفاع نسب كربوانت الكالسيـو كالصوديـو كامتصاص اٞنغنيسيـو اٞنذاب يف مياه الرم كاٞنياه اٛنوفية، النا -3

 الزراعة كالرم الغًن نظامية.
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 معظم اٞنشاكل اليت ظهرت يف منطقة البحث انْنة عن سوء اإلدارة كالتخطيط الستثمار الرتبة كاٞنياه. -4
 تراجع كاضح يف ا٦نفاض خصائص الرتب من حيث اٞنغذايت كاٞنواد العضوية. -5
 الرم ٣نا سبب ارتفاع نسب التلوث ضمن قطاعاهتا.تسرب اٞنواد السامة الناْنة من االستخداـ البشرم اذل مياه  -6

 الدراسة لتضع ما أكدت علية قوانٌن كأنظمة األمم اٞنتحدة يف صيانة االراضي جاءت- التوصيات:
 التوعية بضركرة العمل اٛناد يف ٘ناية اٞنورد البيئي . -1
داكؿ الرئيسية كالفرعية ضمن اٞننطقة أناذ اٝنطوات الفعالة يف اتباع نظم رم حديثة كصيانة شبكات كمبازؿ الرم كاٛن -2

 كما ٩ناكرىا .
٘ناية الرتب من التبكل كالتعرض للتملح من خبلؿ استخداـ األٚندة اٜنيوانية كبقااي اٜنيواانت كاالبتعاد قدر اٞنستطاع  -3

 عن األٚندة الكيماكية كوهنا ترفع من نسب التسمم اٜناصل للرتبة كاٞنياه.
 ت كانشاء فرؽ عمل متخصص إلدارة اٞنوارد.التوعية كإقامة دكرات كندكا -4
 تقدصل الدعم اٞنادم للفبلح كهتيئة الظركؼ اٞنادية كاٞنعنوية اليت ْنعلو يدرؾ أ٨نية اٞنورد كالعمل على صيانتو. -5

 
 

 -اٞنستخلص: 
ة بسبب اإل٨ناؿ تعد ترب انحية التوف كوبرم من الرتب اٝنصبة اليت تعرضت اذل االستنزاؼ كاليت تدىورت خصائصها الطبيعي  

كظركؼ اٜنرب كترؾ األراضي لسنٌن كتردم األكضاع اٞنادية كعدـ االىتماـ اٜنكومي كالدعم اٞنادم للمزارعٌن ضمن حيز الدراسة 
٣نا اثر ذلك سلبا على اإلنتاج ليس ضمن حدكد اٞننطقة فقط بل للعراؽ ككل كىو االمر الواضح من خبلؿ تردم األكضاع 

يت اخذت ابلفبلح كاٞنواطن اذل التقصًن ْناه بيئتو كانعكاس ذلك على كاقع حاؿ اٞننطقة ابعتبارىا جزء من ذلك اٞنعيشية كاٞنادية ال
 اٜنيز الكبًن.  

 
 اذلوامش

(1(SWECO,Lesserzab Re-Regulation project,feasibilityReport,state 

Organization for Dams,Ministry of Irrigation,Iraq,1982. 

 .138،ص1982 السياب كاخركف ،جيولوجيا العراؽ ،دار الكتب للطباعة كالنشر ،جامعة اٞنوصل فعبدهللا(2)
ازىر خليل سليماف حجي بيت ، دراسة جيومورفولوجية ٞننطقة القناة االثرية الواقعة على الضفة اليسرل لنهر دجلة ابستخداـ (3)

،جامعة اٞنوصل،اٞنوصل،معطيات التحسس النائي، رسالة ماجستًن )غًن منشورة(،كلية   .27،ص2002العلـو
(4)Barawary,A.M.Geologicalmappingof AL-Hawija,Tuz-Khurmatuarea part 

geosury library , 1979,NO,926. 

(5) Sissakian,V.K.andYoukhana.R.Y.Regional Geological mapping of Erbil-

SHaqlawa –Koisanjaq ,Raider area,Geosurv.Library,NO.975,1979,P31. 

(6)Ibrahim,S.B.Reporton on Photogeology of apart of folded zone , 
Northern Iraq , Geosurv.Library,1984,P32. 
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نواؿ عبد الرضا كاخركف، دراسة زلزالية تكتونية ٞنوقع سد التوف كوبرم مشاؿ العراؽ، قسم علـو األرض، جامعة (7)
 . 2012، 601-595،ص  ٠،3نلد 53العددبغداد،٠نلة العلـو العراقية،

 .2022-2016اٟنيئة العامة لؤلنواء اٛنوية كالرصد الزلزارل، قسم اٞنناخ، بياانت غًن منشورة، (8)
ابسل احساف القشطيين،التوزيع الزماشل كاٞنكاشل لؤلمطار)اٟنطوؿ( يف العراؽ ، ٠نلة اٛنمعية اٛنغرافية العراقية (9)

 .112،ص1998،بغداد،37،العدد
ٗناؿ غازل دمحم، ساطع عبد القادر عبد الوىاب جيولوجيا ١نافظة كركوؾ كمواردىا االقتصادية، الشركة العامة (10)

  .9-8، ص2009للمسح اٛنيولوجي كالتعدين ،اٞنوصلن
 .306،ص1973،بغداد،1شاكر خصباؾ ، العراؽ الشمارل ، مطبعة شفيق،ط(11)
، 46ٟنضبة الغربية يف العراؽ، ٠نلة اٛنمعية اٛنغرافية العراقية، العددكاظم موسى دمحم، ىيدركلوجيا كدايف ا(12)

2000.  
كفاء غازم قيسي ، دكر البيئة كالتنوع البيولوجي يف التنمية اٞنستدامة ،اٞنؤٕنر العلمي الثالث للتنمية كالبيئة (13)

 . 2018،207، 3، العدد اٝناص36اٞنستدامة ، ٠نلة اٟنندسة كالتكنولوجيا ،٠نلد 
أيوب أنور ٘ند ٚناقهيب،البيئة كالتنمية اٞنستدامة ٓنليل العبلقة بٌن البيئة كالتنمية اٞنستدامة مع إشارة اذل (14)

 .92-91، ص2006،التغيًن للنشر كاالعبلف ،١1نافظة أربيل ،ط
تقبل،٠نلة حناف عبد اٝنضر ىاشم ، كاقع كمتطلبات التنمية اٞنستدامة يف العراؽ،ارث اٞناضي كضركرات اٞنس(15)

 . 246، ص  2011، 2مركز دراسات الكوفة،العدد
 -94( ، ص  2007-1987، تقرير دكرم ما بٌن العامي ) UNEP كتيب برانمب األمم اٞنتحدة(16)
96 . 

(17)Mellina,E;Moor,R.D,Hinch,S.G.;Macdonald,J.S.andpearson,G.(20
02).Stream temperatureresponses to clearcut logging in British 

Columbia;themaderating influences of ground water and 
headwaterCanadian .J.offishereies&Aqua.Sci.59;1886-1900. 

،دار الراتب 1دمحم عبد الر٘نن اٛننايين كفاركؽ الفتياشل، اٟنيدركلوجيا كمبادئ ىندسة الرم،ط(18)
 . 65،ص1986اٛنامعية،بًنكت،لبناف،

)19)Mahanda,M.R.;Mohanty.B.P.andBeher.N.R.(2010).Physico 
chemical analysis of surface and ground water of Bargarh 

district.Orissa.India.I.JRRS.2(3)28.295. 
 



 

248 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

فوزم ١نسن ٘نداشل،التداخل بٌن ملوحة مياه الرم كالسماد الفوسفايت كعبلقة ذلك ببعض صفات الرتبة (20)
 . 122،ص2000نبات اٜننطة،أطركحةدكتوراة،قسم علـو الرتبة،كليةالزراعة،جامعة بغداد ، الكيمائية كحاصل 

(21)Aref,F.Effect of Zinc and Boron fertilization on concentration and uptake of 
copper and Nitrogen in corn Grain in Calcareous soil.lifeSeience 
Journal,2011,8(2);337-343. 

عبد العزيز بوعيسى،اثًن التغذية ابلبوركف كالزنك يف تركز بعض العناصر الغذائية يف نبات الذرة الصفراء،٠نلة جامعة تشرين (22)
 .303،ص69،2013(،العدد)35للبحوث كالدراسات العلمية،سلسلة العلـو البيولوجية ،٠نلد)

لنوعية ٞنياه هنر دجلة ،٠نلة تكريت للعلـو اٟنندسية ،٠نلد دمحم ا٘ند سعيد ،اثًن مصب هنر الزاب األعلى على اٝنصائص ا(23)
 . 81-66،ص2009(،2(،العدد)16)
(عبدالر٘نن بن إبراىيم الرحيلي العبد العارل،كاخركف،عبلقة النشاطات الزراعية ّنستول النرتات يف اٞنياه اٛنوفية،اٞنؤٕنر الدكرل 24)

 . 1-7،ص2004لعزيزللعلوموالتقنية،جامعة اٞنلك سعود،للموارد اٞنائية كالبيئة اٛنافة،مدينة اٞنلك عبدا
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 عالقة الرضا الوظيفي ابلوالء التنظيمي لدى موظفي جامعة بغداد
 / دراسة وصفية حتخليخلية 19-يف ظل جا حة كوفيد

 (كخلية الرتبية لخلبنات) اظلوذجاً ) جامعة بغداد  
 أ.م. د.مىن حيدر عبد اجلبار الطا ي

muna.haider@coeduw.uobaghdad.edu.iq 
009647711580949 

 
 

 ادلخلص  
, كقد أنذت  COVID-19أف صناعة ااٝندمة التعليمية كاحدة من أكثر الصناعات اليت يثرت سلبان  ابنتشار جائحة      

لرتفيهية.أيضان تداعيات فرض اٛنهات اٜنكومية إجراءات  كثًنة إلبطاء انتشاره ، كمن ا تقييد التنقل كالتجمعات ككقف األنشطة ا
اٜنضر كاف ٟنا اثًن كبًن نتيجة انقطاع الدكاـ اٜنضورم للطلبة كاٞنوظفٌن, كال ٫نفى على أحد شدة أزمة جائحة كوركان  كا يفر 

عراؽ شبنو شبف )االقتصادية كاالجتماعية كاألمنية كاإلنسانية كالسلوكية( اليت اٜنقتها ابجملتمعات كافة, كيف ٗنيع قطاعات العمل.كال
كيف ٢نتلف ٠ناالت العمل اٞنؤسسي ال سيما العاـ منها  COVID-19 ,بقية البلداف اٞنتبثرة ابالنعكاسات السلبية ٛنائحة  

كالتعليم ٓنديدان  كونو يرتكز على ضركرة حفاظ اإلدارة على استمرارية التزاـ  العاملٌن لداء اعماٟنم, كالذم رفع من احتمالية 
وايت ضغط كعبء عمل أكرب بفعل متطلبات االلتزاـ اثجراءات العمل  اٛنديدة كفق ماحددتو خلية االزمة من حظر تعرضهم ٞنست

شامل كإجراءات تباعد إجتماعي للحفاظ على الصحة, كحيث أف العاملوف ٬نثلوف شرايف اٜنياة ألم منظمة فقد عيد التعامل 
م من قلة كجود اٞنوارد اٞنادية كاٞنالية يف األعماؿ ، يبقى العاملوف  أحد األصوؿ معهم كإدارهتم أمر ابلو اال٨نية, أذ أنو على الرغ

الرئيسة اليت ٩نب على إدارات اٞننظمات االىتماـ هبا كَنودة حياهتم العملية كالوظيفية ، ليس فقط خبلؿ فرتة األزمات كلكن يف 
يمي. أإف ىذه التغيًنات يف اساليب كأجراءات العمل من ٗنيع االكقات ,عرب السعي إذل إرضاءىم  حفاظان على كالئهم التنظ

اتمل اهنا احدثت اثًن يف أداء كالتزاـ اٞنوظفٌن , عليو أصبح رضا اٞنوظف  من اٞنواضيع اٞنهمة اليت ٓنتاج اذل الفحص كاالختبار 
سسات إذل اإلسراع يف صياغة ٓنديدان.أذ أجربت األزمة الصحية العاٞنية اٞنؤ   COVID-19 يف ظل االزمات عمومان كأزمة

خطط  كاسرتاتيجية استجابة مع القليل من التوجيو نتيجة للطبيعة غًن اٞنسبوقة للوابء ، كمن ا كاف ىناؾ اثًن على العوامل 
ا اددة مسبقنا كاليت من اٞنمكن أهنا اثرت على رضا اٞنوظفٌن يف ٢نتلف اٞنؤسسات السيما اٞنؤسسات اٝندمية اليت تطلب عمله

االستمرار يف تقدصل اٝندمات كأ٤ناز االعماؿ . فضبلن إذل ذلك ، أصبحت العوامل األقل صلة يف السابق سائدة بسبب طبيعة 
اٛنائحة؛ مثل، موضوعات انعداـ األمن الوظيفي كالبطالة كاٞنخاطر الصحية  اليت ا ٓنديدىا على أهنا أخطر عواقب الوابء على 

جاء  لبحث مستول الرضا الوظيفي  للموظفٌن  العاملٌن يف اٞنؤسسة التعليمية )جامعة بغداد اٞنستول العاٞني .ىذا البحث 
. على أساس اٞنعرفة اليت ا إنشاؤىا بواسطة COVID-19أ٧نوذجان( كعبلقتو بدرجة الوالء التنظيمي ٟنم يف ظل  جائحة 

رضا اٞنوظف كمن ا درجة كالئو ٞنؤسستو , كالفكرة  مراجعة األدبيات  اليت استخدمت لتحديد العوامل الرئيسة اليت تؤثر يف
التبسيسية لف رضا اٞنوظفٌن يؤثر يف  مستول األداء  الكلي للمؤسسة يستند على عدة عوامل بضمنها درجة كالء اٞنوظف 

لى أداء كاخبلصو يف العمل.كمن ا ييعد اٜنفاظ على مستول رضا كظيفي مناسب للعاملٌن أحد العوامل الرئيسية للحفاظ ع
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تنظيمي فاعل ألم مؤسسة . كيف ظل التغيًنات اليت حصلت يف اساليب كإجراءات العمل  اٞنؤسسي يف ظل جائحة 
COVID-19 اصبح من اٞنهم الكشف عن العوامل اإل٩نابية كالسلبية اليت أثرت على الرضا الوظيفي للعاملٌن كمن ا كالئهم.

اٞننظمي كمن ا األداء الكلي للمنظمة , عليو جاء البحث  اٜنارل  للرتكيزعلى ٓنليل التنظيمي  لتحقيق مزيد من التحسٌن كالتقدـ 
كألجل ذلك  ا تطوير أسئلة ااستبياف لتحديد الرضا  COVID-19العبلقة بٌن رضا اٞنوظف كالوالء التنظيمي خبلؿ جائحة 

ليمية جامعة بغداد  )كلييت الرتبية بنات كالعلـو بنات( الوظيفي كالوالء التنظيمي على اٞنستول الوظيفي للعاملٌن يف اٞنؤسسة التع
( 135( موظف من كلييت الرتبية بنات ككلية العلـو بنات بواقع )279.. مشلت الدراسة )COVID-19يف ظل جائحة 

ختبار اٞنوثوقية كٓنليل (  موظف كعلى التوارل . عيد رضا اٞنوظف متغًننا مستقبلن ، كالوالء التنظيمي متغًنان ابعان. كا إجراء ا144)
االرتباط كاال٥ندار إلثبات فرضيات البحث , كقد أظهرت نتائب البحث أف اٞنوظفٌن الراضٌن ٬نيلوف إذل أف يكونوا اكثر كالءن 

.،  COVID-19كاخبلصان للمنظمة كيسهموف بشكل إ٩نايب يف ٓنسٌن األداء التنظيمي. كذلك أنو يف كقت تفشي جائحة 
كٓنددت يف ٠ناؿ اٝندمات التعليمية يف جامعة بغداد رضا كظيفي  ككالء تنظيمي بدرجات  ا٩نابية متباينة . كاف لدل اٞنوظفٌن 

 مشكلة البحث يف التساؤالت التالية :
 ماىو مستول الرضا الوظيفي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان؟ -1
 ائحة كوركان ؟ماىو مستول الوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل ج -2
 ماعبلقة الرضا الوظيفي ابلوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان . -3
 ما ىي درجة اثًن الرضا الوظيفي يف الوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان -4
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Abstract 

  

The educational service industry is one of the most negatively affected 

industries by the spread of COVID-19 pandemic. Government agencies have 

taken many measures to slow its spread, and then restrict movement and 

gatherings and stop recreational activities. Furthermore, the repercussions of 

curfew had a significant impact due to the interruption in actual attendance for 

students and employees, and the severity of Covid-19 crisis and its (economic, 

social, security, humanitarian and behavioural) effects on all societies and work 

sectors is no secret to anyone. Iraq, like other countries, was also affected by the 

negative impact of Covid-19 pandemic in all fields of institutional work, 

especially public fields, and specifically the field of education, given that It is 

based on the necessity for the administration to maintain the continuity of 

workers’ commitment to perform their duties, which raised the possibility of 

them being exposed to greater levels of pressure and workload due to the 

requirements to adhere to the new work procedures as specified by the crisis 

cell, such as full curfew and social distancing measures to preserve health, and 

since workers represent the lifeline of any an organization, managing and 

dealing with them was considered to be highly important because despite the 

lack of material and financial resources in business, employees remain one of 

the key assets that administrations of organizations must take care of and ensure 

the quality of their practical life and careers, not only during crises but at all 

times, by striving to satisfy them in order to maintain their organizational 

loyalty. These changes in work methods and procedures have likely had an 

impact on the performance and commitment of employees. Therefore, employee 

satisfaction has become one of the important topics that need examination and 

testing in light of crises in general and tCOVID-19 crisis in particular. The 

global health crisis forced institutions to expedite the formulation of plans and a 
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response strategy with little guidance as a result of the unprecedented nature of 

the epidemic, and then there was an impact on the predetermined factors that 

might have affected the satisfaction of employees in various institutions, 

especially service institutions whose work required them to continue providing 

services and complete work. In addition, the previously less relevant factors 

have become prevalent due to the nature of the pandemic; for example, the 

topics of job insecurity, unemployment and health risks have been identified as 

the most serious consequences of the epidemic globally. This research came to 

examine the level of job satisfaction of employees working in the educational 

institution (the University of Baghdad as a model) and its relationship to the 

degree of their organizational loyalty in light of the COVID-19 pandemic based 

on the knowledge generated by reviewing the literature that was used to identify 

the key factors that affect employee’s satisfaction and hence the degree of 

loyalty to his\her organization, and the foundational idea that employee’s 

satisfaction affects the overall performance level of the organization is based on 

several factors, including the degree of employee loyalty and devotion to work, 

thus, maintaining an adequate level of job satisfaction for employees is one of 

the key factors in maintaining effective organizational performance for any 

organization.In light of the changes that took place in the methods and 

procedures of institutional work in light of the COVID-19 pandemic, it became 

important to unveil the positive and negative factors that affected the job 

satisfaction of employees and then their organizational loyalty to achieve further 

organizational progress and improvement and then improve the overall 

performance of the organization. thus came this research to focus on analyzing 

the relationship between employee satisfaction and organizational loyalty during 

the COVID-19 pandemic, and for that reason, we developed questionnaires to 

identify job satisfaction and organizational loyalty at the job level for employees 

of the educational institution, the University of Baghdad (Colleges of Education 

for Girls and Science for Girls) in light of the COVID-19 pandemic. The study 

included (279) employees from the Colleges of Education for Girls and the 

College of Science for Girls, with a rate of (135) (144) employees, respectively. 

Employee satisfaction was considered an independent variable, and 

organizational loyalty was considered a dependent variable. Reliability tests, 

correlation analysis and regression were conducted to prove the research 

hypotheses, and the results of the research showed that satisfied employees tend 

to be more loyal and devoted to the organization and contribute positively to 

improving organizational performance. Furthermore, at the time of the outbreak 

of the COVID-19 pandemic, employees in the field of educational services at 

the University of Bag 
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 ادلقدمة 
مات أدت سرعة انتشار فًنكس كوركان إذل االضرار َنميع قطاعات األعماؿ العامة السيما التعليمية منها ، فقد كاجهت منظ   

ىذا القطاع صعوابت كبًنة نتجت عن الفًنكس كتداعياتو اٝنطًنة,  كحيث أف العاملوف ٬نثلوف شرايف اٜنياة ألم منظمة فقد 
أذ أنو كعلى الرغم من قلة كجود اٞنوارد   Pandey and Khare, (2012) أصبح التعامل معهم كإدارهتم أمر ابلو اال٨نية

األعماؿ ، يبقى العاملوف  أحد األصوؿ الرئيسة  اليت ٩نب على إدارات اٞننظمات االىتماـ هبا اٞنادية كالتكنولوجية كاٞنالية يف 
كَنودة حياهتم العملية كالوظيفية ، ليس فقط خبلؿ فرتة األزمات كلكن يف ٗنيع االكقات ,من خبلؿ السعي إذل إرضائهم  حفاظان 

. أف صناعة ااٝندمة التعليمية كاحدة من أكثر Gholampoor, F., &Zaree, R. (2016)على كالئهم التنظيمي 
, كقد أنذت اٛنهات اٜنكومية إجراءات إلبطاء انتشاره ، كمن COVID-19الصناعات اليت يثرت سلبان  ابنتشار جائحة

قطاع الدكاـ ا تقييد التنقل كالتجمعات كالعديد من األنشطة الرتفيهية.  كالذم كاف لو اثًن كبًن نتيجة تداعيات فرض اٜنضر كان
اٜنضورم للطلبة كاٞنوظفٌن, كال ٫نفى على أحد شدة األزمة اليت اٜنقتها جائحة كوركان  ابجملتمعات كافة ,  أذ أحدثت تداعيات 

انعكاسات  19-اقتصادية كاجتماعية كأمنية كإنسانية كسلوكية على ٗنيع قطاعات العمل . كيف العراؽ ٤نم عن جائحة كوفيد
االت العمل اٞنؤسسي ال سيما العاـ منها كالتعليم ٓنديدان  كونو يرتكز على ضركرة حفاظ اإلدارة على سلبية على ٢نتلف ٠ن

استمرارية التزاـ  العاملٌن   لداء اعماٟنم كالذم نتب عن رفع  احتمالية تعرضهم ٞنستوايت ضغط كعبء عمل أكرب    بفعل 
تو خلية االزمة من حظر شامل كإجراءات تباعد إجتماعي للحفاظ على متطلبات االلتزاـ اثجراءات العمل  اٛنديدة كفق ماحدد

الصحة العامة  ىذه التغيًنات يف اساليب كأجراءات العمل من اتمل اهنا احدثت اثًن على درجة رضاىم الوظيفي كمن ا 
 كالءىم التنظيمي .

حة. أذ أجربت األزمة الصحية العاٞنية اٞنؤسسات على كيعد رضا اٞنوظف  من اٞنواضيع اٞنهمة اليت ٓنتاج اذل الفحص يف ظل جائ
اإلسراع يف صياغة خطط استجابة مع القليل من التوجيو نتيجة للطبيعة غًن اٞنسبوقة للوابء ، كمن ا قد يكوف ىناؾ اثًن على 

 السابق سائدة بسبب طبيعة العوامل اددة مسبقنا اليت تؤثر على رضا اٞنوظفٌن.فضبلن إذل ذلك ، أصبحت العوامل األقل صلة يف
اٛنائحة؛ مثل ، موضوعات انعداـ األمن الوظيفي كالبطالة أيضان اٞنخاطر الصحية  اليت ا ٓنديدىا على أهنا أخطر عواقب الوابء 

(، كاليت اصبح لديها القدرة على التبثًن اٞنباشر على رضا اٞنوظفٌن , .Godinic, D. et al (2020)على اٞنستول العاٞني )
جامعة بغداد(. ىذه الدراسة جاءت -خبلؿ فرتة اٛنائحة السيما رضا اٞنوظفٌن العاملٌن يف اٞنؤسسة التعليمية ) كلية الرتبية للبنات

لتبحث يف مستول الرضا الوظيفي  للموظفٌن كعبلقتها بدرجة كالء اٞنوظفٌن يف اٞنؤسسة التعليمية على كجو التحديد يف ظل  
س اٞنعرفة اليت ا إنشاؤىا بواسطة مراجعة األدبيات  اليت استخدمت لتحديد العوامل . على أساCOVID-19جائحة 

الرئيسية اليت تؤثر على  رضا اٞنوظف كمن ا درجة كالئو ٞنؤسستو كالفكرة التبسيسية لف رضا اٞنوظفٌن يؤثر على  مستول أداء 
 Chu, Y. (2014)مل.اٞنؤسسة يستند على عدة عوامل بضمنها كالء اٞنوظف كاخبلصو يف الع

 منهجية البحث –ادلبحث االول 
 أواًل/ مشكخلة البحث

،  قضية ملفتة للنظر يف بيئة األعماؿ العامة ككاف على  19-أصبحت اٜنياة العملية للموظفٌن خبلؿ فرتة جائحة كوفيد
يئة العمل اٞنرنة اليت تعزز من مستول اٞنؤسسات  كضع ذلك يف االعتبار من أجل ضماف استمراراية التزاـ العاملٌن ابلعمل كهتيئة ب

-رضاىم الوظيفي  ، فجوة البحث ترتكز حوؿ موضوع الرضا الوظيفي للعاملٌن كعبلقتو ابلوالء  التنظيمي ٟنم خبلؿ جائحة كوفيد
ة شهدت كنظرنا ألف العادل كلو كاف يكافح ٞنواجهة  جائحة فًنكس كوركان ، إال أف معدالت األداء  كاإلنتاجية التنظيمي 19

ا٦نفاضان حادان يف مستوايهتا  يف غالبية مؤسسات العادل اٝندمية بضمنها العراؽ بسبب  تزايد خوؼ كقلق العاملٌن يف ىذه 
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اٞنؤسسات من االصابة ابلفًنكس كتداعياهتاٝنطًنة , أيضان حدكث تغيًن يف اساليب كإجراءات العمل التقليدية اذل االساليب 
د .عليهيمكن بياف مشكلة البحث اٜنارل يف صورة السؤاؿ  الرئيس كما يتبعو من أسئلة فرعية على التكنولوجية كالعمل عن بعي 

 النحو التارل  :
 الوظيفي ابلوالء التنظيمي لدى موظفي جامعة بغداد يف ظل جا حة كوروان عالقة الرضا 

 ماىو مستول الرضا الوظيفي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان؟ .1
 مستول الوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان ؟ماىو  .2
 ماىي العبلقة بٌن الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان ؟  .3
ص  الكلية ىل ىناؾ فركؽ بٌن عينة البحث يف الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي تبعا ٞنتغًن :  النوع االجتماعي , كٔنص .4

 )علمي, انساشل( , كمدة اٝندمة ؟ 
 اثنياً/ اعلية البحث

٬نكن أف تساعد النتائب يف أناذ القرارات اٞنتعلقة ابىم العوامل  اٞنؤثرة يف الرضا الوظيفي للموظفٌن يف اٞنستقبل للحد  .0
 مل اليت قد تكوف إ٩نابية عناصر. من يثًنىا السليب على درجة االلتزاـ كالوالء  التنظيمي مع زايدة الرتكيز على العوا

من اٞنتوقع أف يستخدـ مديرك اٞننظمات العامة ذات الصلة نتائب ىذه الدراسة لتحديد العوامل اليت تؤثر على الرضا  .0
 الوظيفي كالوالء التنظيمي للموظفٌن كالعمل على تقويتها

 يف ما ا ٓنديده من عوامل تؤثر على رضا ٬نكن استخداـ  نتائب ىذا البحث من قبل مديرم اٞننظمات العامة للتفكًن .3
اٞنوظفٌن  كانعكاس ذلك على درجة كالءىم التنظيمي للمؤسسة اليت يعملوف فيها كإجراء تغيًنات يف استجابة مؤسستهم 

 بطرؽ تعززمن رضا اٞنوظفٌن العاملٌن لديها.  19-لػجائحة كوفيد 
درجة رضا اٞنوظفٌن ك ٕنيكن اإلدارات من إجراء التغيًنات اٞنقابلة ٟنا  تتيح النظر يف العوامل اٝنارجية اليت ٬نكنبف تؤثر يف .5

 لتحسٌن الرضا الوظيفي للموظفٌن  كمن ا  تعزيز الوالء التنظيمي لديهم. 
 اثلثاً/ اىداف البحث  
 يهدؼ البحث اذل : 

 التعرؼ على مستول الرضا الوظيفي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان  -1
 على مستول الوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان  التعرؼ -2
 ٓنديد العبلقة بٌن الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان    -3
االجتماعي ,   التعرؼ على الفركؽ يف الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي يف ظل جائحة كوركان تبعان للمتغًنات : النوع -4

 ٔنصص الكلية )علمي, انساشل(, كمدة اٝندمة .
 رابعا : حدود البحث :

/ 12/ 20 -2021/ .8/ 15ٓندد البحث اٜنارل ّنوظفي جامعة بغداد ) كلية العلـو للبنات ككلية الرتبية للبنات ( للفرتة من   
2021 

 خامساً/ فرضيات البحث
 حث ىي :الفرضيات اليت سيتم اختبارىا يف ىذا الب

 ىناؾ مستوايت من الرضا الوظيفي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان . الفرضية األوىل :
 .ىناؾ مستوايت للوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان الفرضية الثانية :
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والء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بٌن الرضا الوظيفي كال  الفرضية الثالثة: 
 جائحة كوركان  .
ىناؾ فركؽ معنوية يف الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي  تبعا ٞنتغًن  ) النوع االجتماعي  , ٔنصص  الكلية , مدة الفرضية الرابعة :

 اٝندمة(
 اسات السابقةسادساً: الدر 

لعوامل الكثًنة  اليت تؤثر بدرجة الرضا الوظيفي ، إال أف ىناؾ أربعة عوامل ( أنو كبصرؼ النظر عن ا2011أكد )خاف كآخركف. 
مهمة ىي:  بيئة العمل,  كالراتب , كاألمن الوظيفي,  كالنمو الشخصي االكثر اثًنان     اشار اذل يثًن الرضا الوظيفي للموظفٌن 

 ة  . العاملٌن يف قطاع العقارات  ا  على مستول كالئهم كاخبلصهم للمؤسس
( العبلقة بٌن الرضا الوظيفي ك االلتزاـ التنظيمي. عبلكة على ذلك ، 2012) Pandey and Khareحدد ابندم كخارم  

كجدت الدراسة أيضنا مقارنة كالء اٞنوظفٌن يف الصناعة التحويلية كاٝندمات العامة . نتائب اال٥ندار تشًن إذل ذلك اٞنستقل 
اللتزاـ التنظيمي ٟنما عبلقة كبًنة مع اٞنتغًن التابع ، أم كالء اٞنوظف. مستول الداللة يشًن إذل أف اٞنتغًنات ، أم الرضا الوظيفي كا

 اٞنوظف ٫نتلف الوالء يف مؤسسات التصنيع كاٝندمات.
فبف الرضا الوظيفي يؤدم إذل كالء أفضل للموظفٌن ك٪نمل دكر رئيسي يف ىذه   ,Prabhakar (2016)كفقان إذل دراسة 

كلكنو ليس العامل الوحيد الذم يؤثر يف الوالء.  أذ اكتشف أيضا  أف بيئة مكاف العمل اليت تتكوف من العبلقات  اٞنعادلة
الشخصية كدرجة الشفافية كاالستقرار كاألمن الوظيفي كٕنكٌن اٞنوظفٌن كفرص النمو تؤثر أيضان على العبلقة بٌن الرضا الوظيفي 

 ككالء اٞنوظف بشكل إ٩نايب.
Dey et al., 2018) قاـ لجراء دراسة أخرل يف قطاع االتصاالت إلثبات العبلقة بٌن الرضا الوظيفي للعاملٌن كيثًنه على )

األداء الوظيفي. كانت اددات اليت ا ٓنديدىا يف ىذه الدراسة ىي يثًن الثقافة التنظيمية ، كالعبلقات يف مكاف العمل ، كمرافق 
إلضافية ، كنظاـ اٞنكافآت ، كاالستقبللية ، كاألمن الوظيفي ، كاالختبلفات يف جدكؿ العمل ، كما التدريب كالتطوير ، كاٞنزااي ا

إذل ذلك. ركزت ىذه الدراسة على األداء الفردم جنبنا إذل جنب مع األداءالتنظيمي كعبلقتو بظركؼ العمل الداخلية كاٝنارجية . 
الرضا الوظيفي يف كالء اٞنوظف. كخلص إذل أف الرضا الوظيفي  كشف يثًن ,Frempong et al. (2018)أيضان يف دراسة 

 .( .(Amin, F. A. B. M., 2021: 5226يظهر يثًنان كبًنان يف الوالء كااللتزاـ يف قطاع التصنيع كالتعدين
Davidescu, A. A., ( 2020)   اسة قاموا لجراء دراسة أخرل حوؿ يثًن العمل عن بيعد على اٞنوظفٌن  كنتائب الدر

 بينت طبيعة األزمة اٜنالية كاثًنىا على العمل ك ا٨نية حفظ نوعية اٜنياة الوظيفية اٞنبلئمة للعاملٌن حفاظان على انتاجيتهم كأدائهم
 ( Davidescu, A. A. et al. , 2020:    .( 6086الوظيفي

 
 االطار النظري  -ادلبحث الثاين 

 الرضا الوظيفي .1
أعماؿ عامة انجحة ، فإف إدارة األفراد مهمة للغاية. اٞنوظفٌن من ىم أىم مصدر للمنظمة ك٬نثل  يف كقتنا اٜناضر من أجل إدارة

االحتفاظ هبم  ابلفعل ٓنداين كبًننا إلدارة ام منظمة . كيتبثر االحتفاظ ابٞنوظفٌن ابلعديد من العوامل مثل الراتب كاالمتيازات 
ط االستفادة كابلتبكيد طبيعة  كظركؼ العمل ُند ذاتو. يعكس معدؿ دكراف كالتنظيمية السياسات كالتحفيز كتقييم األداء كخط

ىناؾ ٙنسة أبعاد للوظيفة  Smith, P. C. et al., (1969)اٞنوظفٌن اٞننخفض درجة الرضا عن العمل يف مكاف ما. كفق 
 اإلشراؼ كاٞنشاركة.يكوف للناس يثًن عاطفي بشبف االستجابة ٟنا ىي:العمل نفسو ، كاألجور ، كفرص الرتقية ، ك 
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الرضا الوظيفي على أنو توجهات عاطفية من جانب األفراد ٥نو أدكار العمل اليت يشغلوهنا Vroom, V.H. (1964) يعٌرؼ 
حالينا. الرضا الوظيفي يرتبط ارتباطا كثيقا بسلوؾ الفرد يف مكاف العمل. يشًن الرضا الوظيفي إذل العبلقات العاطفية لؤلفراد لدكرىم 

 .Locke, E. Aعمل كىي دالة للعبلقة اٞنتصورة بٌن ما يريده اٞنرء من كظيفتو ك بٌن ما يتصور انو يقدمو من عمل.يف ال
 Vo-Thanh, T.,(2020)ميل اٞنوظفوف إذل أف يكونوا أكثر إنتاجية كإبداعنا كالتزامنا ّننظمتهم عند رضاىم  ,(1969)

ما يرتبط الرضا الوظيفي ابلتحفيز ، لكن طبيعة العبلقة  ، عادةن Munira R I S, Rahmana R A, (2016)كفقنا 
 ,Shmailan (2016)ليست كاضحة للغاية على حد تعبًن 

،  إذل إف الرضا الوظيفي ىو شعور العامل ابإل٤ناز كالنجاح يف العمل. يينظر إليو  Kaliski, B.S. (2007)من جانبو اشار
كاألداء ككذلك الرفاه الشخصي. الرضا الوظيفي يعين القياـ بعمل يستمتع بو اٞنرء عمومنا على أنو مرتبط بشكل مباشر ابإلنتاجية  

، كالقياـ بو بشكل جيد يكافب على جهود اٞنرء. الرضا الوظيفي يعين كذلك اٜنماس كالدافعية كالسعادة اليت يشعر هبا الفرد عند 
ر اكالعرتاؼ كالدخل كالرتقية ، كٓنقيق أىداؼ أخرل تؤدم إذل أداء العمل. أيضان ىو العنصر الرئيسي الذم يؤدم إذل تعزيز التقدي

 الشعور ابإل٤ناز.
٩نب أف تستثمر اٞننظمة  قدراهتا يف تطوير الربامب كاألنشطة اليت ٬نكن أف تؤثر يف الرضا الوظيفي ٞنوظفيها. كمن اٞنعركؼ أف 

ا األداء التنظيمي الكلي على اٞندل الطويل  ارتفاع مستول الرضا الوظيفي للموظفٌن ، ييعزز من األداء الوظيفي كمن
Hanaysha&Tahir (2015),. 

إف الرضا عن الوظيفة يعين أف الوظيفة تليب احتياجات كرغبات الشخص. على ىذا النحو ، الرضا ييعرب عن شعور ابالستمتاع     
ارتباط الرضا الوظيفي بػ عوامل Griffin et al. ( 2010)ابلعمل ، حب عند مقارنة نفسو مع اٞنوظفٌن ا خرين . كيؤكد 

 ,Rajput et al. (2016),أما لديهم النجاح التنظيمي مثل القدرة العالية لبلحتفاظ ابلعاملٌن كتعزيز الوالء كاألداء كاإلنتاجية
عات العمل فقد اكضح أف الرضا الوظيفي  يتبثر بسلسلة من العوامل مثل طبيعة العمل ، الراتب كفرص التقدـ كاإلدارة ك٠نمو 

 كظركؼ العمل .
ا ابلنسبة ٟنم (Jung, H. S., 2021:92يف نفس اجملاؿ أشار    ( إذل إف رضا اٞنوظفٌن كٓنفيزىم على العمل بفعالية مهم جدن

كعلى اٞننظمة لتتمكن من اٜنفاظ على نفسها كالبقاء يف اٞننافسة. ك٬نكن تقييم الرضا الوظيفي بناءن على خصائص الوظيفة كشعور 
 ,Yovelineوظف ْناه كظيفتو. راضي ٬نيل اٞنوظفوف إذل إظهار موقف إ٩نايب يف عملهم كمن اٞنرجح أف يكونوا أكثر إنتاجية اٞن

K. , 2015: 32) الرضا الوظيفي ىو موقف الشخص يف دكر العمل اٞنصمم يف مثل ىذه الطريقة إذل ما يبحث عنو اٞنرء .
 كإذل أم مدل يعتقد أنو قد حقق.

ا كيصعب ٓنديده ، كيرجع ذلك جزئينا إذل حقيقة أنو ييفهم على أنو حالة ذاتية يف األدب ا لربازيلي ، ييعد بناء الرضا الوظيفي معقدن
٬نكن أف ٔنتلف من شخص  خر كمن  ظرؼ  خر ، كعلى مر السنٌن لنفس الشخص ، ك٪نتمل أف ٫نضع لتبثًن القول 

اشاركا إذل أف العمليات اٞنفاىيمية 1261ler, K. et al., 2006: Matz( (الداخلية كاٝنارجية لبيئة العمل اٞنباشرة. 
األكثر شيوعنا تشًن إذل الرضا الوظيفي كمرادؼ لدافعية العمل لدل اٞنوظف، كموقف ، أك كحالة عاطفية إ٩نابية. يعترب اٞنؤلفوف 

 ٟنذا البناء. أنو ال يزاؿ ىناؾ نقص يف ا راء اٞنفاىيمية ، كيف النظرايت أك النماذج النظرية
 الوالء التنظيمي .2

ـ الوالء التنظيمي لدل اٞنوظف ىو الرغبة كالتفاشل يف البقاء مع اٞننظمة كاٜنصوؿ على الرغبة يف اٞنشاركة يف أعماؿ اٞننظمة. إنو التزا
اٞننظمة. إنو التزاـ  كطوعي . كالء اٞنوظف ىو الرغبة كالتفاشل يف البقاء مع اٞننظمة كاٜنصوؿ على الرغبة يف اٞنشاركة يف أعماؿ

كطوعي ا٦نراط اٞنوظف ْناه اٞننظمة عندما يعترب نفسو جوىرىا جزء من اٞننظمة كيعترب نفسو جزءنا ال يتجزأ من اٞننظمة.أذ عندما 
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 Matzler, Kيشعر  اٞنوظف ابلسعادة للعمل فبنو سيشعر ابالرتباط  االكرب ابلعمل يف اٞننظمة. يف ىذا الشبف اشار كل من
&Renzl (2003),     إذل انو مع ظهور "اقتصاد اٞنعرفة" ، أصبح رضا ككالء  اٞنوظف  يعداف من القضااي اٜناٚنة. كالرئيسة

 اليت تؤثر على األداء العاـ للمنظمة كمن ا ٤ناحها كاستمرارىا يف اٞنقدمة 
ضو عن كظيفتو اٜنالية كملفو الشخصي إف كجود الرضا الوظيفي ىو اٞنطلب األساسي من أجل ٓنقيق كالء اٞنوظف. لو اٞنوظف را

(، الرضا الوظيفي للموظف الـز  Hernaus ,2015: 11، فإف ذلك  يؤدم تلقائينا إذل الوالء ْناه اٞننظمة. كفقنا لػ )
، ّنجرد أف يزداد الرضا الوظيفي     (Khuong and Tien, 2013:84)للحصوؿ على كالء اٞنوظفٌن. على حد تعبًن 

درجة الوالء التنظيمي لديو . من جانب آخر ، فبف ا٦نفاض الرضا الوظيفي للموظف ، يؤدم إذل ا٦نفاض  للموظف ، تزداد 
معدالت الوالء كاٞنعنوايت  لدل اٞنوظفٌن كزايدة معدؿ دكراف الوظائف. ك٬نكن فهم كالء اٞنوظفٌن ألف معظم اٞنوظفٌن يرغبوف يف 

 ,.Wan Omar, W. A., &Hussin, Fظمتهم بكل مافيها )بيئة عمل جيدة  ٓنقق  ٟنم التزاـ عاطفي ْناه من
يشمل كالء اٞنوظف ما إذا كاف اٞنوظفوف ملتزمٌن أـ ال كيتحملوف اٞنسؤكلية الشخصية عن عملهم ، كما إذا كانوا  (2013:348

 Porter et.  من جانبو أكد Eskildsen and Nussler (2010)يشعركف ابٞنيل للبحث عن كظيفة أخرل أـ ال ).
al. (1974),  .أف اٞنوظفٌن اٞنلتزمٌن ٬نيلوف إذل اإلبداع كاالبتكار كىم أقل احتماال للمغادرة من غًن اٞنلتزمٌن 
 لخلدراسة اجلانب ادليداين

 Society and the Study Sampleأواًل: رلتمع البحث وعينتو 
(  279ككلية الرتبية للبنات ( البالو عددىم )موظفي جامعة بغداد ) كلية العلـو للبنات عينة قصدية من  ضم ٠نتمع البحث 

( موظف كموظفة  يف كلية  135( انثى  ، ك )  113( ذكر ك ) 31( موظف كموظفة من كلية العلـو بواقع )  144بواقع )
 خصائص عينة البحث   ( يبٌن 1كجدكؿ ) . 2021-2020( انثى للعاـ الدراسي  92( ذكر ك)  43الرتبية للبنات بواقع ) 

 
 البحث عينة خصا   (1) دولج

 اٞنئوية النسبة العدد الفئة

 االجتماعي النوع
 %26.52 74                                                              ذكر
 73.47% 205                                                              انثى
 اٝندمة مدة
 %51.97 145 سنة 10 -1

 %48.02 134 فبكثر-11
 الكلية ٔنصص
 %40.5 113 علمي
 %59.49 166 أنساشل
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 اثنياً: أدوات مجع البياانت 
 أستصدمت الباحثة جلمع ادلعخلومات والبياانت ادلتعخلقة هبذا البحث االدوات التالية :

لقياس  .A. (2016)Munir, R. I. S., & Rahman, Rلقد تبنت الباحثة مقياس مقياس الرضا الوظيفي :  - أ
( فقرة ,كالذم 25الرضا الوظيفي لدل موظفي جامعة بغداد ) كلية العلـو للبنات ككلية الرتبية للبنات ( كالذم  تكوف من )

 تضمن ٙنسة أبعاد ىي : 
 ( فقرات .5ظركؼ العمل كطبيعتو ) .1
 ( فقرات . 5الراتب                 ) .2
 ( فقرات .4العبلقة مع الزمبلء     ) .3
 ( فقرات .6فز                )اٜنوا .4
 ( فقرات .5العبلقة مع الرؤكساء    ) .5

كقد ا تدرج االجابة على كل فقرة كفق مقياس ليكرت اٝنماسي كىي ) تنطبق علي دائما ، تنطبق علي غالبا ، تنطبق أحياان ، 
وقد مت التحقق من صدق (.,5 ,1,2,3,4تنطبق علي اندرا ، ال تنطبق أطبلقا ( كقد ا توزيع درجات البدائل كما يلي ) 

 من خبلؿ عرضو على ٛننة من اٝنرباء اٞنتخصصٌن للحكم على مدل ٕنثيل فقرات اٞنقياس . ادلقياس الظاىري 
كقد تضمن اٞنقياس على (Allen & Mayerمقياس الوالء التنظيمي : تبنت الباحثة مقياس الوالء التنظيمي ل )  - ب

 :Sharma, M. (2019) ( فقرة كأشتمل على ثبلثة أبعاد 20)
 ( فقرات . 8الوالء التنظيمي العاطفي       )  .1
 ( فقرات . 6الوالء التنظيمي اٞنستمر       ) .2
 ( فقرات . 6الوالء التنظيمي اٞنعيارم       ) .3

ا كقد صمم اٞنقياس  كفق مقياس ليكرت اٝنماسي كقد تضمنت بدائل اإلستجابة على ) تنطبق علي دائما ، تنطبق علي غالب
 5 ,1,2,3,4)، تنطبق أحياان ، تنطبق علي اندرا ، ال تنطبق أطبلقا( كقد ا توزيع درجات البدائل كما يلي ) 

لقد ا ٓنليل نتائب الدراسة اٞنيدانية اليت أجرهتاا الباحثة، كٓنليلها ابستعماؿ أدكات اإلحصاء  عرض نتا ج البحث وحتخليخلها 
 الوصفي.

 عرض نتا ج اذلدف االول :  -1
ض ٓنقيق اٟندؼ األكؿ  كالذم يرمي اذل التعرؼ على مستول الرضا الوظيفي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة كوركان لغر 

( من موظفي كموظفات جامعة بغداد ) كلية 279, ٕنت اإلجراءات التالية : بعد تطبيق اٞنقياس على عينة البحث البالغة ) 
 (2بعد معاٛنة البياانت احصائيان , ظهرت النتائب  ككما مبٌن يف جدكؿ )العلـو للبنات ككلية الرتبية للبنات ( ك 

 (2جدكؿ )
 يبٌن الوسط اٜنسايب كاال٥نراؼ اٞنعيارم كاأل٨نية النسبية كترتيب أبعاد الرضا الوظيفي لدل أفراد العينة تنازليان 

 
 اٞنتغًن

الوسط 
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم 

األ٨نية 
 النسبية

 ترتيب 
 البعد 

 مستول البعد

 مرتفع 1 %71.78 0.55 3.73 ظركؼ العمل كطبيعتو
 متوسط 2 %63.79 0.52 3.59 اٜنوافز

 متوسط 3 %60.83 0.65 3.59 العبلقة مع الزمبلء
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 متوسط 4 %56.66 0.57 3.42 العبلقة مع الرؤكساء 
 متوسط 5 %46.21 0.59 2.99 الراتب

 
ديهم مستول من الرضا الوظيفي يف ٗنيع ٠ناالت اٞنقياس كقد حصل ٠ناؿ ظركؼ العمل ( أف افراد العينة ل2يتبٌن من اٛندكؿ ) 

كطبيعتو على مستول مرتفع يف حٌن حصلت ٠ناالت ) اٜنوافز كالعبلقات مع الزمبلء كالعبلقة مع الرؤكساء ( على مستول 
 .Santercole, Gيت توصل اليها  ( كىذا يتفق مع النتائب ال2,99متوسط ك ٠ناؿ )الراتب( حصل على أقل كسط حسايب )

M. (1993).يف دراستو عن جودة حياة العمل يف الصناعة الفندقية Akhtar, J. (2014) يف دراستو اثًن بيئة العمل
 كحزمة الراتب كادراؾ العاملٌن يف االلتزاـ التنظيمي 

 عرض اذلدف الثاين : -2
مستول الوالء التنظيمي لدل موظفي جامعة بغداد يف ظل جائحة   لغرض ٓنقيق اٟندؼ الثاشل  كالذم يرمي اذل التعرؼ على

( من موظفي كموظفات جامعة بغداد )  279كوركان , ٕنت اإلجراءات التالية : بعد تطبيق اٞنقياس على عينة البحث البالغة ) 
 (3ككما مبٌن يف جدكؿ ) كلية العلـو للبنات ككلية الرتبية للبنات ( كبعد معاٛنة البياانت احصائيان , ظهرت النتائب 

 
 ( يبٌن الوسط احلسايب واالضلراف ادلعياري واالعلية النسبية والرتتيب تنازليا البعاد الوالء التنظيمي ألفراد العينة3جدول ) 

الوسط  أبعاد االوالء التنظيمي
 احلسايب

االضلراف 
 ادلعياري

   
ترتيب  األعلية النسبية

 البعد
 ادلستوى

 مرتفع 1 %70.54 0,52 3.49 ارمالوالء اٞنعي 1

 متوسط 2 %62.43 0,49 3,32 الوالء العاطفي 2
 متوسط 3 %59.94 0,60 3,11 الوالء اٞنستمر 3

 متوسط - %60.01 0,48 3.29 الوالء التنظيمي )الكلي (

ياس فقد حصل ٠ناؿ الوالء من اٛندكؿ السابق أف افراد العينة لديهم مستول من الوالء التنظيمي يف ٗنيع ٠ناالت اٞنق يتضح 
اٞنعيارم على مستول مرتفع بينما حصل كل من اجملالٌن  ) الوالء العاطفي كالوالء اٞنستمر ( على مستول متوسط  كىذا يتفق مع 

Guillon, O. & Cezanne, C. (2014) ك  عن اٞنوارد البشرية كاسرتاتيجية التعويض.يف دراستهم  Lambert, 
E., & Hogan, N. (2009).  يف دراستهم عن ا٨نية العبلقة يب الرضا الوظيفي كااللتزاـ التنظيمي يف تشكيل نية دكراف

 العمل .  
 
 .عرض اذلدف الثالث :  3

لغرض ٓنقيق اٟندؼ الثالث  كالذم يرمي اذل معرفة ىل ىناؾ عبلقة ذات داللة أحصائية بٌن الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي 
( 279يف ظل جائحة كوركان , ٕنت اإلجراءات التالية : بعد تطبيق اٞنقياس على عينة البحث البالغة ) لدل موظفي جامعة بغداد 
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من موظفي كموظفات جامعة بغداد ) كلية العلـو للبنات ككلية الرتبية للبنات ( كبعد معاٛنة البياانت احصائيان , ظهرت النتائب  
 (4ككما مبٌن يف اٛندكؿ )

 ( 4جدكؿ )
 االرتباط بٌن أبعاد الرضا الوظيفي ك أبعاد الوالء التنظيمي لدل أفراد العينة يبٌن عبلقة

ظركؼ العمل  اٞنتغًنات
 كطبيعتو

العبلقة مع  اٜنوافز
 الزمبلء

العبلقة مع 
 الرؤكساء

الرضا  الراتب
 الوظيفي

 0.471 0.298 0.498 0.374 0.326 0.188 الوالء العاطفي
 0.525 0.385 0.375 0.398 0.511 0.261 الوالء اٞنستمر
 0.335 0.221 0.353 0.376 0.4550 0.179 الوالء اٞنعيارم
 0.589 0.392 0.379 0.429 0.516 0.292 الوالء التنظيمي

 
( اف أغلب العبلقات االرتباطية بٌن ابعاد االرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي ىي عبلقات معنوية عند مستول 4من اٛندكؿ)يتبٌن 
   Sharma, M. (2019)Fremont  et al. (2018)(,كىذه النتيجة تتفق مع نتائب دراسات كل من 0.05داللة )

 Prabhakar (2016)   Matzler&Renzl, (2006) Tyler, T. (2001)   اليت بينت كجود عبلقة ا٩نابية ,
بٌن اٞنتغًن اٞنستقل )الرضا الوظيفي( ك  بٌن الرضا الوظيفي درجة الوالء التنظيمي لدل العاملٌن  أذ بلغت نسبة االرتباط الكلية

 ّنعىن اف زايدة الرضا الوظيفي تؤدم اذل زايدة مستوايت الوالء لدل العاملٌن . 0.589 اٞنتغًن التابع) الوالء التنظيمي(
 الرضا لغرض ٓنقيق اٟندؼ الرابع  كالذم يرمي اذل معرفة ىل توجد فركؽ ذات داللة أحصائية يف.عرض نتا ج اذلدف الرابع :4

 :( يف ظل جائحة كوركان. ا مايلي الوظيفي بٌن  موظفي جامعة بغداد ) كلية العلـو للبنات ككلية الرتبية للبنات
للتعرؼ على داللة الفركؽ  يف ابعاد الرضا الوظيفي تبعا ٞنتغًن الفروق يف ابعاد الرضا الوظيفي تبعا دلتغًن النوع االجتماعي: -أ

( كىي 0.193كأانيف ( ا أستخداـ االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن ، أذ بلغت القيمة التائية اسوبة )  النوع االجتماعي )ذكورا
( ، كىذا يدؿ على انو توجد 0,05( كمستول داللة )277( عند درجة حرية )1.96اصغر من القيمة التائية اٛندكلية البالغة )

 ,.Coughlan, Lك Anari, N. N. (2012)ىذا يتفق مع دراسة فركؽ ذات داللة احصائية بينهما كلصاحل الذكورك 
Moolman, H., &Haarhoff, R. (2014)( 5ككما مبٌن يف اٛندكؿ) 

 ( يبٌن داللة الفروق يف ابعاد الرضا الوظيفي  تبعا دلتغًن النوع االجتماعي5اجلدول)
 اٞنتغًن
 

النوع 
 االجتماعي

الوسط  العدد
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

الداللة  يمة التائيةالق
 اٛندكلية اسوبة اإلحصائية

الرضا 
 الوظيفي

 الذكور
 

    74 3.10 0.54  
0.193 

 
1.96 

 

 غًن     
 معنوم

 اإلانث
 

  205 3.06  0.49 

  0,05مستول الداللة =   277درجة اٜنرية = 
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للتعرؼ على داللة الفركؽ  يف ابعاد الرضا وأنساين "  الفروق يف ابعاد الرضا الوظيفي تبعا دلتغًن التصص   " عخلمي -ب 
 الوظيفي تبعا ٞنتغًن الكلية " علمية كأنسانية " ا أستخداـ االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن ، أذ بلغت القيمة التائية اسوبة )

( ، كىذا يدؿ 0,05ستول داللة )( كم277( عند درجة حرية )1.96( كىي اكرب من القيمة التائية اٛندكلية البالغة )2.13
 (6على انو توجد فركؽ ذات داللة احصائية بينهما كلصاحل التخصص العلمي ككما مبٌن يف اٛندكؿ ) 

 ( يبٌن داللة الفروق يف ابعاد الرضا الوظيفي  تبعا دلتغًن نوع الكخلية6اجلدول)
 اٞنتغًن
 

ٔنصص 
 الكلية

الوسط  العدد
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

الداللة  مة التائيةالقي
 اٛندكلية اسوبة اإلحصائية

الرضا 
 الوظيفي

 علمية
 

 113 3.49 0.52  
2.13 

 
1.96 

 

 
 معنوم  

 أنسانية
 

  166 3.09  0.55 

  0,05مستول الداللة =  277درجة اٜنرية =    
: للتعرؼ على داللة الفركؽ بٌن افراد العينةيف ابعاد خلدمة ج.الفروق يف ابعاد الوالء التنظيمي لدى افراد العينة تبعا دلتغًن مدة ا

فبكثر( ٕنبستخداـ االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن ، أذ بلغت  -11سنة،  10-1الوالء التنظيمي تبعا ٞنتغًن مدة اٝندمة ))
( كمستول داللة  277ند درجة حرية)( ع1.96( كىي اكرب من القيمة التائية اٛندكلية البالغة )2.62القيمة التائية اسوبة ) 

 10-نتائب دراسة اليت بينت كجود فركؽ ذات داللة احصائية بينهما كلصاحل مدة اٝندمة ) سنة كىذه النتيجة تتفق مع  (0,05)
 ( 7سنوات ( ككما مبٌن يف اٛندكؿ )
 ( داللة الفروق يف ابعاد الرضا الوظيفي  تبعا دلتغًن دلدة اخلدمة7اجلدول )

 اٞنتغًن
 

الوسط  العدد مدة اٝندمة
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

الداللة  القيمة التائية
 اٛندكلية اسوبة اإلحصائية

الرضا 
 الوظيفي

 10-سنة
 

145 3.15 0.50  
2.62 

 
1.96 

 
 معنوم

 2.77 134 فاكثر-11
 

0.54 

 0,05مستول الداللة =   277درجة اٜنرية =   
لغرض ٓنقيق اٟندؼ الرابع  كالذم يرمي اذل معرفة ىل توجد فركؽ ذات داللة أحصائية يف لرابع :    عرض نتا ج اذلدف ا-

 الوالء التنظيمي بٌن  موظفي جامعة بغداد ) كلية العلـو للبنات ككلية الرتبية للبنات ( يف ظل جائحة كوركان. ا مايلي :
للتعرؼ على داللة الفركؽ  يف ابعاد الوالء التنظيمي تبعا ٞنتغًن االجتماعي:  الفروق يف ابعاد الوالء التنظيمي تبعا دلتغًن النوع-أ

( كىي اكرب من 0.285النوع )ذكورا كأانيف ( ا أستخداـ االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن ، أذ بلغت القيمة التائية اسوبة ) 
( ، كىذا يدؿ على انو توجد فركؽ يف 0,05ستول داللة )( كم277( عند درجة حرية )1.96القيمة التائية اٛندكلية البالغة )

مستول الوالء كلصاحل الذكور كيثبت صحة فرضية العبلقة بٌن اٞنتغًنين من كجود عبلقة بٌن الرضا لدل اٞنوظفٌن كدرجة الوالء . 
 Khuong and Tienك  Esmaeilpour, M., &Ranjbar, M. (2018)كىذه النتيجة تتفق مع نتائب دراسة 

 (8ككما مبٌن يف اٛندكؿ ) ( 2013)
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 ( يبٌن داللة الفروق يف ابعاد الوالء التنظيمي  تبعا دلتغًن النوع االجتماعي8اجلدول)

 اٞنتغًن
 

النوع 
 االجتماعي

الوسط  العدد
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

الداللة  القيمة التائية
 اٛندكلية اسوبة اإلحصائية

الوالء 
 التنظيمي

 ورالذك
 

    74 3.11 0.50  
0.285 

 
1.96 

 

غًن    
 معنوم 

 اإلانث
 

  205 3.05  0.44 

  0,05مستول الداللة =   277درجة اٜنرية =   
للتعرؼ على داللة الفركؽ  يف ابعاد الفروق يف ابعاد الوالء التنظيمي تبعا دلتغًن ختص  الكخلية " عخلمية وأنسانية "  -ب 

ا ٞنتغًن الكلية " علمية كأنسانية " ا أستخداـ االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن ، أذ بلغت القيمة التائية الوالء التنظيمي  تبع
(كىذه 0,05( كمستول داللة )277( عند درجة حرية )1.96( كىي اقل من القيمة التائية اٛندكلية البالغة )1.66اسوبة ) 

، ٣نا يدؿ على كجودفركؽ  بٌن درجة Ranjbar, M. (2018) Esmaeilpour, M& ,.النتيجة تتفق مع نتائب دراسة
 (9الوالء كالتخصص كلصاحل التخصص االنساشل ككما مبٌن يف اٛندكؿ ) 

 ( يبٌن داللة الفروق يف ابعاد الوالء التنظيمي تبعا دلتغًن ختص  الكخلية9اجلدول)
 اٞنتغًن
 

الوسط  العدد الكلية
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

الداللة  التائية القيمة
 اٛندكلية اسوبة اإلحصائية

الوالء 
 التنظيمي

 علمية
 

 113 3.23 0.51  
1.66  

 
1.96 

 

غًن   
 معنوم  

 أنسانية
 

  166 3.12  0.59 

  0,05مستول الداللة =  277درجة اٜنرية =    
: للتعرؼ على داللة الفركؽ بٌن افراد العينة يف مدة اخلدمة  ج.الفروق يف ابعاد الوالء التنظيمي لدى افراد العينة تبعا دلتغًن

فبكثر( ٕنبستخداـ االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن ، أذ  -11سنة،  10-1ابعاد الوالء التنظيمي تبعا ٞنتغًن مدة اٝندمة ))
( كمستول 277( عند درجة حرية) 1.96( كىي اكرب من القيمة التائية اٛندكلية البالغة ) 6.50بلغت القيمة التائية اسوبة )

كىذه النتيجة (  فاكثر-11( ، كىذا يدؿ على انو توجد فركؽ ذات داللة احصائية بينهما كلصاحل مدة اٝندمة )0,05داللة )
(  كاليت 10ككما مبٌن يف اٛندكؿ ) ,Wong, A. K. F.,(2021) Sharma, M. (2019)تتفق مع نتائب دراسة 
 يزداد بتقدـ سنوات اٝندمة تثبت اف معدؿ الوالء 
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 ( داللة الفروق يف ابعاد الوالء التنظيمي تبعا دلتغًن دلدة اخلدمة10اجلدول )
 اٞنتغًن
 

الوسط  العدد مدة اٝندمة
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

الداللة  القيمة التائية
 اٛندكلية اسوبة اإلحصائية

الوالء 
 التنظيمي

  0.56 3.83 145 10-سنة
6.50  

 
1.96  

 
 فاكثر-11 معنوم

 
134 3.42 0.55 

 0,05مستول الداللة =  277درجة اٜنرية =    
 

 ادلبحث الثالث / االستنتاجات والتوصيات
  -ضمن قسم النتائب ىذا ، أخذان يف االعتبار ٙنسة عوامل تؤثر على درجة رضا اٞنوظفٌن :  ظركؼ العمل كطبيعتو , اٜنوافز

( فقرة عن الرضا الوظيفي. من بٌن اٝنمسة ، ىناؾ عامبلف مهماف 25الراتب من ) -العبلقة مع الرؤكساء  -ع الزمبلء العبلقة م
يف دراستنا اٜنالية )ظركؼ العمل كطبيعتو ,ك العبلقة مع الرؤكساء(. من الواضح أف قضااي  ظركؼ العمل كالراتب، تعزز معنوايت 

د غًن  الطبيعي . كعلى الرغم من حدكث خفض كاخًن يف تسلم الركاتب ، إال أنو دل يؤثر كثًننا اٞنوظفٌن كثًننا يف ظل الوضع اٛندي
ا الوضع الصحي اٝنطًن الذم حصل بفعل جائحة كوركان . أذ أنو كعلى الرغم من  يف أداء اٞنوظفٌن ، ألهنم كانوا يدركوف جيدن

ت اٞنؤسسة التعليمية بضمنها كلية الرتبية للبنات دكر كبًن يف  ذلك ، كاف إلجراءات التكيف اٞنرنة اليت طبقت من عمـو كحدا
أحداث  تغيًن يف الرضا الوظيفي الفرضية الصفرية أنو ال توجد عبلقة بٌن الرضا الوظيفي كالوالء التنظيمي أثناء كابء كوركان الرضا 

عبلقة جيدة بٌن اإلدارة كاٞنوظفٌن. كساعد الوظيفي ٬نثل درجة استجابة اإلدارات الحتياجات اٞنوظف.كالذم  ساعد على بناء 
على االحتفاظ ابلقدرات اٛنيدة"، كىنا فبف  حققت اٞننظمة مستول منخفض من اإلجهاد ٞنوظفيها كوهنم أصوٟنا كرأٚناٟنا 
ا الفكرم , كذلك سعت  اٞننظمة إذل توفًن ظركؼ مناسبة يف حياة العمل لضماف ٓنقق مستول جيد من الرضا الوظيفي، ٬نكنه

يف ، أذ شهدت كثًن من تغًنات  COVIDمن ٓنقيق أىدافها على اٞندل القصًن ككذلك أىدافها طويلة اٞندل. خبلؿ اٛنائحة 
كبًنة يف اساليب  أداء العمل التقليدية  كبرزت اٜناجة اذل توظيف تقنية اٞنعلومات كاالتصاالت من اجل اٜنفاظ على استمرارية 

 العمل  .
 االستنتاجاتأواًل: 
اؾ اختبلؼ يف العوامل اٞنهمة فيما يتعلق ابلرضا الوظيفي ككالء اٞنوظف اعتمادنا على مستول خربة العمل اليت يتمتع ىن -1

هبا  كعليو ٩نب على  اٞننظمات الرتكيز على العوامل الصحيحة عند ١ناكلة زايدة رضا اٞنوظفٌن ككالئهم ، كمن اٞنهم 
 موعات ٢نتلفة من األشخاص ، أك ما إذا كانت فردية ابلنسبة للشخصمعرفة ما إذا كانت ىذه العوامل ٔنتلف بٌن ٠ن

النتائب الكمية للدراسة دعمت االْناىات اإل٩نابية العالية لرضا اٞنوظفٌن. كدل يكن ىناكمتغًن لديو متوسط  -2
ٞنتغًن على مقياس ليكرت. لستثناء متغًن دفع الراتب ضمن ا0,05كبدرجة معنوية اقل من  3.00 أقلمنمحايد،أك

) الرضا الوظيفي( اذ حصل على متوسط حسايب اقل من الوسط الفرضي بقليل كىذه نتيجة طبيعية لآليفر  لاٞنستق
  19-االقتصادية  اليت خلفتها جائحة كوفيد

اعطت النتائب نظرة يفقبة لتصورات اٞنوظفٌن حوؿ مستول رضاىم  الذم انعكس على كالءىم التنظيمي ايضان. من  -3
األدبيات كعامل خارجي دل يتم ٓنديد عامل االتصاؿ كعامل يؤثر على رضا اٞنوظف ؛ العديد من  خبلؿ مراجعة
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اٞنبلحظات اليت أدذل هبا اٞنشاركوف خبلؿ اٞنقابلة اشارت إذل أف الكثًن من اٞنوظفٌن  يعدكف التواصل االلكرتكشل  كا٤ناز 
ي كالوالء التنظيمي للموظفٌن على كجو التحديد خبلؿ العمل عن بيعد  كاف عامل مهم  لتعزيز كبلن من الرضا الوظيف

 COVID-19جائحة 
أف موضوع التغًنات يف مستوايت الرضا الوظيفي كالوالء ارتبطا بشكل اك لخر بعامل انعداـ األمن الوظيفي  خبلؿ فرتة  -4

كاٞنبلحظات اليت ا التوصل انتشار اٛنائحة ، ّنا يف ذلك اٞنواضيع الفرعية لئلجازات كٔنفيض  كاخر ادفع الركاتب ؛ 
اليها  تدعم كذلك النتائب اليت توصلت إليها الدراسات السابقة كاليت ا ٓنديدىا خبلؿ مراجعة األدبيات كاليت عدت 
 التغيًنات يف طبيعة العمل كظركفو عوامل مؤثرة يف  درجة رضا اٞنوظفٌن ككالئهم التنظيمي للمؤسسة اليت يعملوف فيها. 

الدراسة، قدمت نظرة متعمقة حوؿ تصورات اٞنوظفٌن للرضا كيثًن ذلك يف مستول الوالء التنظيمي لديهم  اخًنان نتائب  -5
 جائحة COVID-19كالعوامل اليت أثرت على رضاىم أثناء 

 اثنياً: التوصيات 
الصطناعي يف منظمات . لتعزيز رضا اٞنوظفٌن يف ىذا الوقت الوابئي كضماف كالءىم  ، ٩نب دمب اٞنزيد من تقنيات الذكاء ا1

 األعماؿ العامة لتسهيل أداء العمل ، دل يتم اإلببلغ عن جودة اٜنياة العملية على أساس العمر كاٛننس كمستول اإلدارة
.تربز اٜناجة من قبل اإلدارات يف اٞننظمات العامة  إذل أناذ بعض القرارات االسرتاتيجية  للحفاظ على نوعية جيدة من اٜنياة 2

 للعاملٌن كابلشكل الذم يزيد من  رضاىم الوظيفي  كينعكس على اخبلصهم كالتزامهمالعملية 
 .٩نب أف تورل اإلدارة تركيزنا عميقنا على رضا اٞنوظفٌن ليس فقط خبلؿ فرتة األزمة ىذه كلكن بعد ذلك أيضنا3
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ِبحافظة مشال  دور رلتمعات التعخلم ادلهنية يف حتقيق الكفاءة اجلماعية لدى معخلمي مدارس التعخليم األساسي
 ( Abedini et.al. model)وآخرينعابديين الشرقية يف سخلطنة عمان يف ضوء ظلوذج 

 

 

 

 

 

 

  
 ادلخلص 

ىدفت الدراسة اٜنالية إذل التعرؼ على دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم 
، كاتبعت  (Abedini et.al. model)عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخريناألساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة 

( معلمان 460الدراسة اٞننهب الوصفي، كما استخدمت االستبانة يف ٗنع البياانت كاٞنعلومات كا تطبيقها على عينة مكونة من )
ءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم كمعلمة. كتوصلت نتائب الدراسة إذل أف دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفا

جاء بدرجة   (Abedini et.al. model)األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين
الزمبلء ، عالية بصورة إٗنالية، كما جاء بدرجة عالية أيضان يف ٗنيع أبعاد الدراسة كىي: القدرة التعليمية ، كالقدرة على التعاكف مع 

كالقدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة ، كالقدرة على التواصل بشكل فعاؿ ، كالقدرة على أناذ القرار ، كالقدرة على إ٩ناد مناخ 
إ٩نايب ، كالقدرة على اٜنفاظ على االنضباط. كما كشفت النتائب عن كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بٌن متوسطات تقديرات 

تيعزل إذل متغًنات اٛننس كلصاحل اإلانث، كاٞنؤىل العلمي كلصاحل  (α ≤ 0.05) ن اٞنعلمٌن عند مستولعينة الدراسة م
 .البكالريوس، كسنوات اٝنربة كلصاحل أقل من عشرة سنوات، كاٞنسمى الوظيفي كلصاحل كظيفة معلم

 سلطنة عيماف . -عابديين كآخرين  ٧نوذج -الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن -: ٠نتمعات التعلم اٞنهنية الكخلمات ادلفتاحية
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Abstract 

The present study aimed to identify The role of professional learning 

communities in achieving collective -efficacy among teachers of basic education 

schools in North Al Sharqiyah Governorate in the Sultanate of Oman in the light 

of the Abedini et.al. model, the study used a descriptive method, also used the 

questionnaire to collect data and information were applied to a sample of (460) 

teachers. The results of the study reached that the role of professional learning 

communities in achieving teacher’s collective efficacy of basic education 

schools in North Al Sharqiyah Governorate in the Sultanate of Oman in the light 

of the Abedini et.al. model came generally high degree; They also came a high 

degree in all fields, Instructional capability, Ability to collaborate with 

colleagues, Ability to cope with difficult situations, Ability to communicate 

effectively, Decision making capability, Ability to create a positive climate and 

Ability to keep discipline; Results also showed that there were statistically 

significant differences between the average estimates of the study sample of 

teachers at the level (α ≤ 0.05) attributed to the variables of sex in favor of 

females, scientific qualification in favour of a bachelor’s degree, years of 

experience in favour of fewer than ten years, job title and in favour of a 

teacher’s job. 

Keywords: professional learning communities - teacher’s collective efficacy - 

Abedini et.al. model -Sultanate of Oman. 
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  اٞنقدمة:
تعترب ٠نتمعات التعلم اٞنهنية من أىم دعائم كأسس ٤ناح اٞندارس اٞنعاصرة، حيث إهنا ْنمع اٞنعلمٌن كغًنىم من العاملٌن 

لعمل سواين يف اٞندارس يف أنشطة تعاكنية تشاركية يف كافة ميادين ك٠ناالت العمل اٞندرسي، كذلك هبدؼ ٓنسٌن كتطوير األداء، كا
على ٓنقيق أىداؼ العملية التعليمية بكفاءة كفعالية، كمن ا ٩ند اٞنعلموف أنفسهم يتولوف أدكاران متنوعة يف ىذه اجملتمعات، 

 كيقوموف ابلتخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالتقوصل كالتطوير كالتغيًن ألنشطتها بصورة مستمرة. 
يف التنمية اٞنهنية للمعلمٌن حيث  international approachكأصبحت ٠نتمعات التعلم اٞنهنية مدخل عاٞني 

تعترب ترتقي ّنعارفهم كقدراهتم كمهاراهتم كاْناىاهتم اٞنهنية اإل٩نابية ٥نو مهنة التعليم، كٓنقيق اٛنودة كالتميز يف أدائهم اٞنهين، كما 
٠نتمعات  ؼ ٓنسٌن ٣نارسات تعلم الطلبة، كما تتيحكيتعاكنوف حوؿ قضااي التعليم كالتعلم، كذلك هبد بيئة يتفاعل فيها اٞنعلموف

التعلم اٞنهنية انتظاـ اٞنعلمٌن يف فرؽ عمل ٕنكنهم من التحطيط للدركس اٞنشرتكة، كاستكشاؼ القضااي كاٞنشكبلت اليت تواجو 
لبة من شبهنا تساعد يف تطور ترتكز على بياانت كمعلومات الط العملية التعليمية كالتبمل فيها ككضع حلوؿ فعالة ٟنا، كأناذ قرارات

 case ، كدراسة اٜنالةlesson study عمليات تعليم كتعلم الطلبة، كذلك من خبلؿ أساليب متنوعة مثل: تعلم الدرس
studyكتدريب النظًن ، peer coaching كتسيًن التعلم ،learning walks . (Sengpoh,2020, 14)  

ها كأسلوب عملها على سبعة مبادئ رئيسة، األكؿ بناء كتطوير رؤية ٗناعية تركز على كتعتمد ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف تشكيل 
 توفًن التعلم الفعاؿ ٛنميع الطلبة، كالثاشل إ٩ناد كتوفًن كدعم فرص التعلم اٞنستمرة ٛنميع العاملٌن ابٞندرسة، كالثالث تعزيز التعلم

بداع كاالبتكار كاالكتشاؼ كالتحقيق كالتفسًن، كاٝنامس تثبيت األنظمة ٛنمع الفريقي التعاكشل بٌن العاملٌن، كالرابع بناء ثقافة اإل
 . كتبادؿ اٞنعارؼ كاٞنمارسات اٞنهنية ، كالسادس التعلم من البيئة الداخلية للمدرسة، كالسابع النموذج كاٞنثل األعلى يف قيادة التعلم

(Admiraal, Schenke, De Jong, Emmelot& Sligte,2019, 2)       
كٓنقق ٠نتمعات التعلم اٞنهنية كثًنان من الفوائد يف العملية التعليمية ابٞندارس، حيث إهنا تدعم العبلقات اإلنسانية كاٞنهنية بٌن  

اإلدارة اٞندرسية كاٞنعلمٌن كغًنىم من اٞنشاركٌن يف العملية التعليمية، كما أهنا كسيلة مهمة يف عمليات التحسٌن كالتطوير كالتغيًن 
يف اٞندارس من خبلؿ   bureaucratic organizational رسي، فضبلن عن كوهنا تقضي على البًنكقراطية التنظيميةاٞند

تدعيم صنع كأناذ القرارات اٛنماعية اليت ترتكز على مشاركة اٞنعلمٌن، كٓنمل اٞنسؤكلية اٛنماعية لنتائب تنفيذ تلك القرارات، 
أكثر مركنة، كاٞنناخ اٞندرسي أكثر انفتاحان، كىذا يقود إذل ٓنسٌن  يف جعل اٟنياكل التنظيميةابإلضافة إذل كوهنا تساىم بصورة فعالة 

 &Andedo, Ajowi) الكفاءة الذاتية كاٛنماعية للمعلمٌن،  كٓنسٌن من مستوايت ا٤ناز الطلبة كتقدمهم األكاد٬ني.
Aloka ,2020, 59) 

تتمثل يف الرتكيز على التعلم اٞنهين، كالعمل يف ٠نموعات مهتماسكة،  كتتسم ٠نتمعات التعلم اٞنهنية ّنجموعة من اٝنصائص 
كاالىتماـ ابٞنعرفة اٛنماعية كأخبلقيات مهنة التدريس، كإ٩ناد ظركؼ للتعلم الدائم اٞنهستمر، كإ٩ناد بيئة تعليمية مثًنة كجاذبة كال 

شاريع ٩نب أف تكتمل، كلكن كطرائق إل٤ناز األعماؿ يوما يينظر إذل اإلبداع كاالبتكار كالتجريب فيها كمهاـ يتعٌن إ٤نازىا أك م
بعد يـو ، كابإلضافة إذل ما سبق فإف اٞنشاركة يف ىذه العملية ال تقتصر على أفرد معينٌن، بل ىي مسؤكلية كل عضو يف اٞندرسة، 

اٞنهشاركة يف حل اٞنهشكبلت من خبلؿ فضبلن عن االىتماـ ابٜنوار التبملي بٌن اٞنعلمٌن حوؿ اٞنمارسات التعليمية كتعلم الطالب، ك 
 ( Al-Mahdy& Sywelem, 2016 ,47تعلم األقراف. )

كىناؾ عديد من القضااي كاٞنوضوعات تكوف ١نور اىتماـ اٞنعلمٌن يف ٠نتمعات التعلم اٞنهنية تتمثل يف ٓنليل نتائب الطلبة،  
القصور كالضعف كعبلجها،  كاستكشاؼ يثًن اٛننس  كالتعرؼ على جوانب التميز يف إ٤نازىم األكاد٬ني كتدعيمها، كجوانب

ذكوران كإانيفن حوؿ ىذا اإل٤ناز، ابإلضافة إذل ١نتول اٞنناىب الدراسية كما يرتبط هبا من سياسات تقوصل الطلبة، كتوظيف التكنولوجيا 
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مٌن، كاٞنشاركة يف عمليات التحسٌن يف التعليم، كإعداد كتنفيذ الدركس النموذجية اٞنشرتكة، كتبادؿ الزايرات الصفية بٌن اٞنعل
  كالتطوير كالتغيًن اٞندرسي، كالقياـ ابلبحوث اإلجرائية ٜنل مشكبلت تعليم كتعلم الطلبة.

   Department of Basic Education in Republic of South Africa,2015 ,22) )  
 Shared and Supportiveكالداعمة كيوجد ستة أبعاد جملتمعات التعلم اٞنهنية، األكؿ القيادة اٞنشرتكة 

Leadership  كالثاشل  الرؤية كالقيم اٞنشرتكة ،Shared Values and Vision  كالثالث التعلم التعاكشل كالتطبيق ،
 Shared، كالرابع اٞنمارسات الشخصية كاٞنشرتكة Collective Learning and Applicationاٛنماعي

Personal Practice  ؼ اٞنساندة يف العبلقات، كاٝنامس الظركSupportive Conditions - 
Relationships  كالسادس الظركؼ اٞنساندة يف اٟنياكل التنظيمية ،Supportive Conditions – Structures 

 . 
 (Dogan, Tatýk& Yurtseven,2017, 1206)  

، حيث  توفر ٟنم مساحات كاسعة من االستكشاؼ إف مشاركة اٞنعلمٌن يف ٠نتمعات التعلم اٞنهنية تدعم لديهم الكفاءة اٛنماعية
 اٛنماعي كالعمل التعاكشل اٞنشرتؾ، كاالىتماـ ابإلبداع كاالبتكار كاألساليب اٛنديدة اليت تطور األداء، كذلك لبناء اٞنعارؼ كتبادٟنا

تدعيم قدرات ككفاءات اٞنعلمٌن، يف عمليات التعليم كالتعلم، كٓنويلها كترٗنتها إذل خربات ك٣نارسات تدريسية متميزة تساىم يف 
 كمن ا ينعكس آيفرىا على االرتقاء اث٤ناز الطلبة كٓنسينو كتطويره بشكل مستمر.

  (Admiraal, Schenke, De Jong, Emmelot& Sligte,2015, 2-3)     
لعلمٌن كٕنكنهم من كما تساىم مشاركة اٞنعلمٌن يف ٠نتمعات التعلم اٞنهنية بشكل كبًن يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية ل

ْنسًن الفجوة بينهم كبٌن الطلبة، كتشجيع الطلبة على اإل٤ناز، كزايدة دافعيتهم ٥نو التعلم، كاستخداـ اسرتاتيجيات تعليمة تراعي 
زايرات االحتياجات اٞنتنوعة للطلبة، كالعمل على ٓنقيق اٞنعايًن اٞنهنية للمعلمٌن، كتوظيف التغذية اراجعة بطريقة فعالة، كتبادؿ ال

 بٌن اٞنعلمٌن يف قاعات الدركس لتحسٌن كتطوير اٞنمارسات التعليمية ، كالتبمل اٛنماعي يف اٞنمارسات كاٝنربات. 
 (Donohoo & Katz,2019,25)        

إف الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن يف اٞندارس تتحقق   (Donohoo & Katz,2019,24)كأشار دكهنو ككاتز 
عتقدات كرؤل مشرتكة تولد لديهم الثقة يف قدراهتم على إحداث يثًن فعاؿ، كمن ا ٬نيلوف إذل األداء عندما ْنمع اٞنعلمٌن م

اٞنتميز، كإحداث تغيًن إ٩نايب يف اٞندارس، كالتبثًن بشكل إ٩نايب على إ٤ناز الطلبة، كالتعامل الفعاؿ مع اٞنواقف اٜنرجة، كاالعتماد 
ديدة، كيتحملوف اٞنضايقات أثناء تنفيذ عمليات التغيًن، كيتمكنوف من السيطرة على على تطبيق كْنريب اسرتاتيجيات تعليمة ج

العمل، كال يرتكوف القيود تعرقل عملهم، كيكونوف كتلة حرجة يف صنع كأناذ القرارات اٞندرسية، كعمل الشي الصحيح يف الوقت 
بٌن النظًنة كالتطبيق النتاج ٢نرجات إ٩نابية للطلبة، كاستكشاؼ اٞنناسب، كيقوموف ابلتغيًنات استنادانعلى التغذية الراجعة، كاٛنمع 

 عملهم ، كاٞنشاركة يف اٝنربات كاٞنمارسات اعتمادان على التوقعات العالية. 
( ىو أكؿ من ٓندث عن الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن عندما أكد على أف Bandura,1977كيعترب العادل اباندكرا )

ود إذل ٓنقيق النجاح كالتميز يف األداء، كعندما ٩نمع أعضاء الفريق معتقدات مشرتكة تتوحد جهودىم ثقة اٛنماعة يف قدراهتا تق
 كيتمكنوف من التغلب على التحدايت، ك٪نققوف النتائب اٞنرجوة، كيكونوف أكثر فعالية كإنتاجية.      

لمعلمٌن تتمثل يف اٞنعارؼ عدة عوامل تؤثر على الكفاءة اٛنماعية ل (Bandura,1997, 477)كحدد ابندكرا 
كالقدرات، كتنظيم اجملموعة، كأسلوب إدارة كقيادة اجملموعة، كالتفاعل بٌن أعضاء، كمستول ارتباطهم  ابجملموعة، كعدـ تشكيك 

دل يعملوا  األفراد يف قوة اجملموعة كعملها، كما أشار ابندكرا أنو قد تؤدم ٠نموعة من األفراد ذكم الكفاءة العالية أداءن ضعيفنا إذا
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معنا بشكل جيد، كأف االرتباط الضعيف بٌن األعضاء ٬نكن أف يؤدم إذل فشل اجملموعة ، ككلما كانت معتقداهتم أقول بشبف 
قدراهتم اٛنماعية ، زاد ٓنقيقهم لؤلىداؼ، ككلما كاف إ٬ناهنم اٞنشرتؾ أقول يف فعاليتهم التعليمية ، كلما كاف أداء اٞندرسة أفضل 

كأكد بنادكرا أف كجود مستوايت عالية من الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن تزيد من مستوايت إ٤ناز الطلبة يف ، كاد٬نيةمن الناحية األ
اٞندارس، كتدفع اٞنعلمٌن إذل ٓنسٌن مستوايت تعلم الطلبة، كاالستجباة الحتياجاهتم اٞنتنوعة بصورة مستمرة ، كتزيد من مستول 

 ماٟنم اليومية َنودة كٕنيز. جهد اٞنعلمٌن كإصرارىم على أداء أع
أف شعور اٞنعلمٌن ابلكفاءة اٛنماعية يتحقق من خبلؿ  (Goddard et.al., 2004)كآخرين كأكد غودارد 

ّنا تتضمنو  Analysis of teaching task امتبلكهم لنوعٌن من القدرات الرئيسة، األكذل قدرهتم على ٓنليل مهمة التدريس
فردية كاٛنماعية، كٓنديد اٞنشكبلت كاٞنعوقات اليت تواجو عملهم كمواجهتها كالتغلب عليها، من ٓنديد احتياجات الطلبة ال

 ‟Teachersكاستكشاؼ اٞنوارد اٞنتنوعة اليت  تكمل إ٤ناز اٞنهمة بنجاح؛ أما القدرة الثانية فهي تقييم قدرات التدريس 
assessment of teaching competence  إذل زمبلئهم يف اجملموعة كيقرركف عزمهم على ّنا تشملو من نظرة اٞنعلمٌن

إكماؿ اٞنهمة بنجاح من خبلؿ االستدالالت، كالتدريب، كتوظيف اٝنربات السابقة، كاألساليب كاالسرتاتيجيات اٛنديدة يف 
على  العمل. كما أكد غودارد كىوم كىوم أف كجود مستوايت عالية من الكفاءة اٛنماعية لدل اٞنعلمٌن ينعكس بشكل إ٩نايب

أدائهم اٞنهين ، كيزيد من معدالت حضور اٞنعلمٌن إذل اٞندرسة، كالتزامهم اٞنهين، كرضاىم الوظيفي، كتعلمهم التنظيمي، كإبداعاهتم 
 كابتكارهتم، كما تدعم ٕنكٌن اٞنعلمٌن يف اٞندارس من خبلؿ زايدة السلطات كالصبلحيات اٞنخولة ٟنم يف العملية التعليمية. 

أف ابندكرا حدد أربعة مصادر للكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن، األكؿ اٝنربات اٞنتقنة   (Bennett,2016,3)كأشار بينت 
Mastery experiences  اليت تقود إذل النتائب الناجحة، كيكوف ٟنا يثًن عظيم على معتقدات الكفاءة اٛنماعية ، كالثاشل

ة اٛنماعية عندما يكوف لدل اٞنعلمٌن الفرص ٞنبلحظة حيث تزداد الكفاء Vicarious experiencesاٝنربات البديلة 
زمبلئهم أصحاب اٞنهارات كالذين حققوا ٤ناحات متميزة يف األداء داخل قاعات الدركس، كالذين طبقوا أساليب جديدة يف 

كتسب فمن خبلؿ اٜنوارات كاٞنناقشات كالتدريبات اٞنشرتكة ي Social persuasionالعمل، كالثالث اإلقناع اٛنماعي 
اٞنعلموف الثقة يف قدراهتم كاليت ٕنكنهم من كضع األىداؼ كالسعي ٥نو ٓنقيقها، فضبلن عن التشجيع كالتغذية الراجعة كالنصح 

حيث إف االعتقادات القوية للمجموعة  Affective States اٜناالت االنفعاليةكاإلرشاد لتدعيم اإلقناع اٛنماعي، كالرابع 
لضغوط كمواجهات التحدايت كاٞنواقف الصعبة كاٞنشكبلت الطارئة، كتواصل العمل دكف ضعف يف ٕنكنها من ٓنمل األزمات كا

 اإلنتاجية، كأف التباعد يف العمل يزيد من احتمالية ضعف اإلنتاجية أك الفشل يف ٓنقيق األىداؼ. 
يق البد اف تتوافر يف اٞندارس لتحق Conditions ستة شركط (Donohoo,2017) كما حدد دكهنو   

يف اٞنشاركة يف أناذ القرارات  Advanced Teacher Influenceالكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن، أكٟنا يثًن اٞنعلم اٞنتقدـ 
٥نو االرتقاء اث٤ناز الطلبة، كالثالث معرفة اٞنعلمٌن عن عمل ا خرين  Goal Consensusاٞندرسية، كالثاشل إٗناع اٟندؼ 

Teachers’KnowledgeAboutOneAnother’sWork كالرابع ٕناسك ىيئة العاملٌن ،Cohesive 
Staff  كتوافقهم حوؿ القضااي كاٞنشكبلت، كاٝنامس ْناكب القيادةResponsiveness of Leadership  مع

 Effective Systems of اىتمامات اٞنعلمٌن كتقديرىا كاحرتامها، كالسادس األنظمة الفعالة للتدخل
Interventionاح ٛنميع الطلبة.لضماف النج  

كنظران أل٨نية الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن كما ٓنققو من فوائد متعددة كمتنوعة تساىم بشكل متميز يف ٓنسٌن كتطوير 
 Goddard)كآخرين عمليات تعليم كتعلم الطلبة، قاـ بعض الباحثٌن بوضع ٧ناذج للكفاءة اٛنماعية، حيث قاـ غودارد 

et.al., 2000,492)  اٞنعلمٌن  امتبلؾج للكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن تضمن كاحدا كعشرين بندان ، اشتملت على بوضع ٧نوذ
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ما يلـز ٛنعل الطلبة يتعلموف بفعالية، كالوصوؿ إذل الطلبة صعيب اٞنراس، كاستخداـ اٞنعلمٌن طرائق تدريس تتناسب مع الفركؽ 
يز طلبتهم، كاعتقاد اٞنعلمٌن عن قناعة لف كل طفل ٬نكنو أف يتعلم، الفردية للطلبة، كامتبلؾ اٞنعلمٌن الثقة لهنم قادركف على ٓنف

كعدـ االستسبلـ مع رغبة بعض الطلبة يف االنصراؼ عن التعلم، كحاجة اٞنعلمٌن إذل التدريب لتمكينهم من التعامل مع تنوع 
زمة إلنتاج تعليم ىادؼ ، كتشجيع الطلبة على الطلبة، كقدرة اٞنعلمٌن إذل الوصوؿ إذل ٗنيع الطلبة، كامتبلؾ اٞنعلمٌن اٞنهارات البل

كتقدصل الدعم لؤلسرة لتعزيز التعلم يف اٞننزؿ، كتوفًن اٞنواد التعليمية اليت تسهل عملية التدريس، كتشجيع  اٜنضور إذل اٞندرسة للتعلم،
وفًن الفرص اٞنتاحة لضماف تعلم الطلبة كبث اٜنماس يف نفوسهم للتعلم، كتوفًن ْنهيزات مدرسية تسهل كٓنسن عملية التعلم، كت

الطلبة تعليمان متميزان، كاستعداد اٞنعلمٌن لتدريس اٞنواد اليت ا تكليفهم بتدريسها، كامتبلكهم اٞنهارة يف توظيف كاستخداـ طرائق 
 ضباط الطلبة.   التدريس اٞنتنوعة، كتوفًن بيئة تعليمة آمنة كجاذبة للطلبة، كامتبلؾ اٞنهارات البلزمة للتعامل مع مشكبلت ان

بوضع ٧نوذج للكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن تضمن سبعة بنود ىي: تطبيق اٞنعلمٌن  (Olivier,2001)كقاـ أكليفر 
اسرتاتيجيات تدريسية جديدة، كاعتقادىم لهنم ٬نكن أف يؤثركا على أداء الطلبة بشكل إ٩نايب، كقدرهتم على توظيف عمليات 

ت عليا من األداء، كقدراهتم على مواجهة التحدايت كالصعاب كاٞنشكبلت، كأف مستول التحسٌن كاإلصبلح لتحقيق مستواي
 الكفاءة العارل للمعلمٌن يساىم يف ٤ناحهم ك٤ناح الطلبة . 

تناكلت ما يقـو بو اٞنعلموف بوضع ٧نوذج للكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن تضمن اثنا عشر بندان   (Barr,2002)كقاـ ابر 
للطلبة، كجعل الطلبة يعتقدكف أهنم يستطيعوف القياـ بعمل جيد يف اٞندرسة، كتوضيح التوقعات بشبف سلوؾ إلنتاج تعليم ىادؼ 

الطلبة اٞنناسب، ككضع القواعد كاإلجراءات اليت تسهل التعلم، كمساعدة الطلبة على إتقاف اتول اٞنعقد لتعزيز الفهم العميق 
شجيعهم على اٛنرأة كالشجاعة كعدـ اٝنوؼ، كالسيطرة على السلوؾ غًن السوم، للمفاىيم األكاد٬نية، كالتجاكب مع الطلبة كت

كتعزيز إبداع الطلبة  كمساعدة الطبلب على التفكًن النقدم، كحث الطلبة على اتباع قواعد اٞندرسة كلوائح تنظم العملية التعليمية،
   ، كمساعدهتم على الشعور ابألماف يف اٞندرسة.

بوضع ٧نوذج للكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن تضمن  (Abedini et.al.,2018,9) آخرينك ككضع كل من عابديين 
 Ability to، كالثاشل القدرة على التعاكف مع الزمبلء Instructional capabilityسبعة أبعاد ، األكؿ القدرة التعليمية 

collaborate with colleaguesكالثالث القدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة ، Ability to cope with 
difficult situations  كالرابع القدرة على التواصل بشكل فعاؿ ،Ability to communicate effectively ،

 Ability، كالسادس القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب Decision making capabilityكاٝنامس القدرة على أناذ القرار
to create positive climateع القدرة على اٜنفاظ على االنضباط ، كالسابAbility to keep discipline . 

كزارة الرتبية كالتعليم َنهود متنوعة لتوفًن مقومات بناء كتطوير ٠نتمعات التعلم اٞنهنية ابٞندارس،  قامت كيف سلطنة عيماف
ة متميزة،  فقامت بتنفيذ مشركع نظاـ ( أ٨نية أف تكوف اٞندارس ٠نتمعات تعلم مهني2009أدركت كزارة الرتبية كالتعليم) حيث

تطوير األداء اٞندرسي حيث ضم ىذا النظاـ ثبلثة مشاريع فرعية ىي: مشركع تقوصل األداء اٞندرسي كتطويره، كمشركع رؤية اٞنعلم 
 درسي. األكؿ كمشرؼ مقيم، كاٞنشركع التكاملي لئل٧ناء اٞنهين، كاليت تتكامل فيما لتحقيق الغاية كىي تطوير األداء اٞن

( اثصدار دليل اٞندرسة كحدة لئل٧ناء اٞنهين، ُنيث يتم من خبلؿ إيضاح دكر 2011كما قامت كزارة الرتبية كالتعليم )
تمركز على اٞندرسة، كاٞنبادئ كاألىداؼ كاٞنرتكزات اليت يقـو عليها اإل٧ناء اٞنهين، ك٠ناالت  اٞندرسة يف اإل٧ناء

ي
اٞنهين للمعلمٌن اٞن

اإل٧ناء اٞنهين ابٞندرسة، كيتوذل فريق التحسٌن كالتطوير اٞندرسي) التقوصل الذايت( مسؤكلية اإل٧ناء اٞنهين للمعلمٌن ، كبرامب كأساليب 
كيقـو بتخطيط برامب اإل٧ناء اٞنهين حسب االحتياجات الفعلية كأكلوايت التطوير اليت ظهرت يف تقرير جودة األداء اٞندرسي، 

 على اٞنستفيدين. كمتابعة تنفيذىا كتقوصل أثرىا 
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( بتدعيم العمل اٛنماعي للمعلمٌن لتنمية كفائتهم اٛنماعية من 2020كابإلضافة إذل ما سبق قامت كزارة الرتبية كالتعليم )
خبلؿ مشاركتهم يف اجملالس اٞندرسية اٞنهتمثلة يف ٠نالس أكلياء األمور، ك٠نالس إدارات اٞندارس، ك٠نالس الوحدات الكشفية؛ كما 

تمثلة يف ٛننة أهنم ٬ن
ي
ثلوف القواـ األساسي لفريق التحسٌن كالتطوير اٞندرسي، فضبلن عن كجود ٕنثيل ميتميز ٟنم يف اللجاف اٞندرسية اٞن

 شؤكف الطبلب،  كٛننة األمن كالسبلمة اٞندرسية، كٛننة إدارة االمتحاانت، كٛننة مركز مصادر التعلم.
 

 الدراسات السابقة:
إذل أف دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية  يف ٓنقيق الكفاءة  (Rodriguez,2019)غيز توصلت نتائب دراسة ركدري

اٛنماعية للمعلمٌن ابٞندارس الثانوية يف جنوب كالية كاليفورنيا ابلوالايت اٞنتحدة األمريكية جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية ، 
كالتوظيف األمثل للموارد، كالتعاكف البناء، كالتنمية اٞنهنية يف كبدرجة عالية أيضان يف ٣نارسات بناء كتعزيز الثقة بٌن اٞنعلمٌن، 

اٞنعارؼ كاٞنهارات كاالْناىات، كما توصلت النتائب إذل أف  القيادة اإلدارية عامل مهم للغاية يف تعزيز الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن 
 يف اٞندارس.  

تعلم اٞنهنية  يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية أف دكر ٠نتمعات ال (Manini,2018)ككشفت نتائب دراسة مانيين 
زايدة فرص التعاكف  للمعلمٌن ابٞندارس يف كالية أكنتاريو بكندا جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية ، كبدرجة عالية أيضان يف ٣نارسات

طلبة، كبناء ثقافة مهنية تنشط بٌن اٞنعلمٌن،  كتقوية العبلقات بينهم،  كاال٦نراط يف حوارات مهنية ىادفة كفعالة، كزايدة إ٤ناز ال
كالقدرة على تلبية احتياجات الطلبة اٞنتنوعة، كجعل الطلبة يشعركف ابلتمكٌن كالقدرة على  التبمل يف اٞنمارسات  كإثراء  اإل٤ناز،

، كمراقبة عملية التغيًن  تلبية أىدافهم التعليمية، كبناء ثقافات تعاكنية مهيبة لبناء معرفة جديدة ، كتنمية اٞنهارات ، كمشاركة اٞنوارد
تبادؿ اٞنمارسات كالتحدايت كالنجاحات، كاٞنشاركة يف عمليات التغذية الراجعة  اليت تتحدل الوضع الراىن كاليت ك  كتقييمها،

ا إذل مهاراهتم،  كاٟنياكل اٜنالية للتعليم كالتقييم كالتقوصل.   تشجع اٞنعلمٌن على النظر بشكل أكثر نقدن
أف دكر  (Kunnari , Ilomäki & Toom,2018)سة كوانرم كإيلوماكي كتـو ، كأظهرت نتائب درا

٠نتمعات التعلم اٞنهنية  يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن ابٞندارس يف  مدينة ىيلسنكي بفنلندا جاء بدرجة عالية بصورة 
بينهم، كاٞنسؤكلية اٛنماعية كاألىداؼ اٞنشرتكة، إٗنالية، كبدرجة عالية يف ٣نارسات الدكر التدرييب للمعلمٌن، كالتعاكف الفعاؿ 

كالتخطيط كاإلعداد للعمل، كالتنظيم الذايت،  كالتكيف كاإلدارة العملية، كالقدرات كاٞنهارات اٛنماعية، كاٞنركنة كاالنفتاح الفكرم، 
 ناء الثقة كاٞنناخ اإل٩نايب للتعلم. كالوعي الواسع كاٞنمتد  بعادل العمل، كٓنفيز الطلبة كتشجيعهم كزايدة دافعيتهم للتعلم، كب

عن أف دكر ٠نتمعات التعلم  (A Gray, Kruse& Tarter,2017)كأسفرت نتائب دراسة أجرام ككركز كارتر 
اٞنهنية  يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن ابٞندارس االبتدائية كاٞنتوسطة كالعليا يف  يف جنوب شرؽ الوالايت اٞنتحدة األمريكية 

بدرجة عالية بصورة إٗنالية، كعالية يف ٣نارسات ثقة اٞنعلمٌن يف قدراهتم على ٓنفيز طلبتهم بشكل مستمر، كاعتقاد اٞنعلمٌن  جاء
يف اٞندارس لف كل طفل ٬نكن أف يتعلم، كٓنمل اٞنسؤكليات اٛنماعية، كالتعلم التنظيمي لتحسٌن عمليات تعليم كتعلم الطلبة، 

سية لتطوير ا داء، كالشعور كاإلحساس ابلثقة اٛنماعية، كيصيل االحرتاؼ اٞنهين،  كالتعاكف كاٞنشاركة كالتعاكف مع اإلدارة اٞندر 
الفعالة يف صينع كأناذ القرارات،  كما أسفرت النتائب عن كجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصاءية عند مستول الداللة 

 ة اٛنماعية كالثقة اٛنماعية.      ٠نتمعات التعلم اٞنهنية كالكفاء بٌن (01 .0)
٠نتمعات التعلم اٞنهنية  يف ٓنقيق الكفاءة  إذل أف دكر (Miller-Bailey,2016)كأشارت نتائب دراسة ميلر بيلي 

جة اٛنماعية للمعلمٌن ابٞندارس االبتدائية يف مدينة نيويورؾ يف الوالايت اٞنتحدة األمريكية جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، كبدر 
 عالية يف ٣نارسات  القدرة على الوصوؿ إذل الطبلب صعيب اٞنراس، كالثقة يف أهنم سيكونوف قادرين على ٓنفيز طبلهبم، كامتبلؾ
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ٞنهارات البلزمة إلنتاج تعليم ىادؼ للطبلب، كالتعامل مع مشكبلت انضباط الطلبة ، كجعل الطلبة يشعركف ابلثقة كاألمن ا
رت النتائب إذل أف ٠نتمعات التعلم اٞنهنية كفرت للمعلمٌن إطاران للحوارات كاٞنناقشات الفعالة كبناء كا ماف كالسبلمة،  كما أشا
بٌن  (0.001)ارتباطية  موجبة ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  أيضان إذل  كجود عبلقة القدرات ، كأشارت  النتائب

 . ٠نتمعات التعلم اٞنهنية كالكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن
ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية  ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف إذل أف يثًن (Bailey,2016)كخلصت نتائب دراسة بيلي 

جاء للمعلمٌن ابٞندارس االبتدائية كاٞنتوسطة كالعليا يف اٞننطقة الغربية الريفية يف كالية مشاؿ كاركلينا ابلوالايت اٞنتحدة األمريكية 
ورة إٗنالية، كبدرجة عالية أيضان يف ٣نارسات قياـ اٞنعلمٌن ابلعمل كفريق للحصوؿ على اٞنعارؼ كاٞنهارات إ٩نابيان كبدرجة عالية بص

تعكس التزامهم بتحسٌن العملية التعليمية  القائمة بٌن اٞنعلمٌن كاالسرتاتيجيات اٜنديثة كتطبيقها يف عملهم، كأف عبلقة الزمالة
كتوفًن فرص متنوعة للتعلم اٛنماعي من خبلؿ  ططوف معا للوفاء ُناجات الطلبة اٞنتنوعة،بصورة مستمرة،  كأف اٞنعلمٌن يعملوف ك٫ن

 اٜنوارات كاٞنناقشات اٞنفتوحة كالبناءة، كتركيز التنمية اٞنهنية للمعلمٌن على التدريس كالتعلم، كٓنليل اٞنعلمٌن بشكل تعاكشل أعماؿ
 الطلبة لتحسٌن مستوايت إ٤نازىم األكاد٬ني. 

أف دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية  يف ٓنقيق  (Gray& Summers ,2015)نتائب دراسة جرام كٚنرس كبينت 
الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن ابٞندارس اٝناصة يف جنوب ككسط الوالايت اٞنتحدة األمريكية جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، كعالية 

رسة من أجل زايدة ٓنصيل الطلبة ، كزايدة الرضا الوظيفي للمعلمٌن ، يف ٣نارسات تعزيز بناء قدرات اٞنعلمٌن على مستول اٞند
ٟنياكل التنظيمية ا بٌن  (0.01)كالتحسٌن العاـ للمدارس ، كما بينت النتائب كجود عبلقات ارتباطية موجبة عند مستول الداللة 

 ت التعلم اٞنهنية. اٞندرسية ، كالثقة يف اٞندير ، كالثقة اٛنماعية ، كالكفاءة اٛنماعية ، ك٠نتمعا
عن  أف دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية  يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية (Voelkel,2011) كأسفرت نتائب دراسة فوكل 

فارل التعليمية بوالية كاليفورنيا يف الوالايت اٞنتحدة األمريكية جاء بدرجة  للمعلمٌن ابٞندارس االبتدائية كاٞنتوسطة كالعليا  يف منطقة
صورة إٗنالية، كعالية يف ٣نارسات ٓنفيز كتشجيع الطلبة على التعلم، كتطوير اٞنناىب الدراسية، كالقياـ ابألعماؿ الصعبة، عالية ب

كتوظيف اٞنهارات، كجسر الفجوات يف التعلم، كتصميم كتنفيذ دركس جذابة للطلبة، كتدعيم اٞنركنة يف اٟنياكل التنظيمية ، كتوفًن 
 كتدعيم العبلقات مع الزمبلء كاإلدارة كالطلبة كأكلياء األمور، كيصيل التفكًن الناقد، كما خلصت  النتائبمناخ آمن لتعلم الطلبة، 
بٌن ٠نتمعات التعلم اٞنهنية كالكفاءة  (0.01)ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة  أيضان إذل كجود عبلقة

 اٛنماعية للمعلمٌن.     
أف دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية  يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية  (Hardin,2010)سة ىاردين كأكضحت نتائب درا

 للمعلمٌن ابٞندارس الدكلية االبتدائية كاٞنتوسطة كالعليا يف الوالايت اٞنتحدة األمريكية جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، كعالية يف
اٞنراس كالتعامل معهم بفعالية، كثقتهم يف أهنم سيكونوف قادرين على ٓنفيز ٣نارسات قدرة اٞنعلمٌن على الوصوؿ إذل الطبلب صعيب 

طبلهبم، كال يستسلموف مع رغبة بعض الطلبة يف عدـ التعلم، كامتبلؾ اٞنهارات البلزمة إلنتاج تعليم ىادؼ كذات معىن كمغزل 
ى اٜنضور اٞننتظم إذل اٞندرسة للتعلم، كدعم تعلم للطلبة، كاالعتقاد الراس  لف كل طفل قابل للتعلم، كتشجيع كٓنفيز الطلبة عل

الطفل يف اٞننزؿ، كالتعامل ُنـز كفعالية مع مشكبلت انضباط الطلبة كالسلوكيات غًن اٞنرغوبة الصادرة منهم ، كجعل الطلبة 
باطية موجبة ذات داللة ارت أيضان كجود عبلقة ، كما أكضحت النتائب يشعركف ابالستقرار كاألمن كا ماف كعدـ القلق يف اٞندرسة

 بٌن ٠نتمعات التعلم اٞنهنية كالكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن.     (0.05)إحصائية عند مستول الداللة 
كيتضح من عرض الدراسات السابقة كجود دكر مهم جملتمعات التعلم اٞنهنية يف تنمية الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن ٕنثل يف 

تكاملة، كتبادؿ بناء كتعزيز الثقة بٌن اٞنعلمٌن، 
ي
كالتوظيف األمثل للموارد، كتدعيم العمل بركح الفريق، كالتنمية اٞنهنية الشاملة كاٞن
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اٞنمارسات كاٝنربات اٞنتنوعة، كٓنقيق األىداؼ اٞنشرتكة، كاٞنشاركة الفعالة يف صينع كأناذ القرارات، كتدعيم اٜنوارات كاٞنناقشات 
 كاد٬ني بصورة ميستمرة. الفعالة، كاالرتقاء اث٤ناز الطلبة األ

 
 : مشكخلة الدراسة

أشارت نتائب بعض الدراسات السابقة إذل كجود جوانب قصور يف اٞندارس بسلطة عيماف تؤثر بشكل سليب على دكر 
( كجود قصور 2020أظهرت نتائب دراسة اٞنسركرم كآخرين )٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن، حيث 

توافر متطلبات تطبيق أبعاد ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف مدارس ١نافظة جنوب الشرقية بسلطنة عيماف يتمثل يف  ضعف إشراؾ يف 
إدارة اٞندرسة اٞنعلمٌن يف صنع القرارات، كقلة توظيف اٞنعلمٌن لتكنولوجيا اٞنعلومات كاالتصاالت يف ٓنقيق أىداؼ التعلم اٞنهين، 

 تربوية مشرتكة، كضعف توافر درجة عالية من الشفافية كإاحة اٞنعلومات كتبادٟنا بٌن اٞنعلمٌن. كقلة بناء قاعدة معرفية 
( إذل كجود قصور يف تطبيق ٠نتمعات التعلم اٞنهنية ابٞندارس يف 2018ككشفت نتائب دراسة الصاٜنية كبنت اٟناشم)

اٞنهعلمٌن كالطلبة يف جانب التعلم، كقصور يف كضع تصور  سلطنة عيماف تتمثل يف ضعف يف تشكيل الفرؽ التعاكنية اٞنتجانسة بٌن
تمعات  ميشرتؾ من قبل اٞنعلمٌن األكائل للمعايًن اليت ينبغي أف ٪نققها الطلبة، كقلة كجود برامب تدريبية خاصة ّنهارات العمل يف ٠ني

علمٌن يف ٓنليل بياانت الطلبة الكتشاؼ ٓنداي
ي
 ت التعلم.التعلم اٞنهنية، ككجود قصور من قبل اٞن

( عن  كجود قصور يف اٞنمارسات القيادية الداعمة جملتمعات التعلم اٞنهنية 2014كأسفرت نتائب  دراسة الركاحية )
ناقشات 

ي
ّندارس التعليم اٜنكومي يف ١نافظة مشاؿ الشرقية بسلطنة عيماف يتمثل يف  ضعف إشراؾ أعضاء اجملتمع اٞندرسي يف اٞن

ااي اٞندرسية بشكل ميستداـ، كقلة تنمية اٞنهارات القيادية بٌن أعضاء اجملتمع اٞندرسي، كقلة االىتماـ كصنع القرارات يف معظم القض
 بصنع القرارات على مستول اللجاف كاالتصاؿ مع الصفوؼ كاٞنواد الدراسية. 
 كيسيسان على ما سبق ٬نكن أف تتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤلٌن ا تيٌن:

م اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف ما دكر ٠نتمعات التعل .1
 ( ؟Abedini et.al. modelسلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)

 ( بٌن متوسطات تقديرات عينة الدراسة من اٞنعلمٌن لدكرα ≤ 0.05ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ) .2
٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف 

 ( ؟Abedini et.al. modelضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
 أىداف الدراسة : 

 ىدفت ىذه الدراسة إذل:      
ق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ التعرؼ على دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقي .1

 (.Abedini et.al. modelالشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
( بٌن متوسطات تقديرات عينة الدراسة من اٞنعلمٌن α ≤ 0.05الكشف عن فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ) .2

ٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة لدكر ٠نتمعات التعلم ا
 (.Abedini et.al. modelعماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)

 أعلية الدراسة: 
تمعات التعلم التعرؼ على دكر ٠نٕنثلت أ٨نية ىذه الدراسة يف كوهنا ٬نكن أف اٞنعلمٌن يف اٞندارس بسلطنة عماف يف 

، ابإلضافة إذل ما ٬نكن أف (  Abedini et.al. modelاٞنهنية يف ٓنقيق كفاءهتم اٛنماعية يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
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ديرايت التعليمية التابعة ٟنا من توفًن اٞنتطلبات اٞنادية كالبشرية لتلك
ي
معات اجملت ٕنثلو من أ٨نية للمسئولٌن يف كزارة الرتبية كالتعليم كاٞن

 بصورة علمية سليمة تواكب التطورات العاٞنية اٞنعاصرة  من أجل ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن .  
 

 حدود الدراسة:
 ٕنثلت حدكد الدراسة يف ا يت: 

 اقتصػػرت علػػى دكر ٠نتمعػػات الػػتعلم اٞنهنيػػة يف ٓنقيػػق الكفػػاءة اٛنماعيػػة للمعلمػػٌن يف ضػػوء ٧نػػوذج عابػػديين اٜنػػدكد اٞنوضػػوعية: .1
 (.  Abedini et.al. modelكآخرين)

 اقتصرت على اٞنعلمٌن كاٞنعلمات. اٜندكد البشرية: .2
 اٜنكومية يف ١نافظة مشاؿ الشرقية بسلطنة عيماف.  اٜندكد اٞنكانية: اقتصرت على مدارس التعليم األساسي .3
 ـ. 2021/2022اٜندكد الزمنية: حيث أيجريت الدراسة يف الفصل الثاشل من العاـ الدراسي  .4
 

 مصطخلحات الدراسة:
 ٠نتمعات التعلم اٞنهنية : -1

تيعرؼ ٠نتمعات التعلم اٞنهنية لهنا " ٠نموعة من اٞنعلمٌن كغًنىم من اٞنشاركٌن يف العملية التعليمية لديهم اىتمامات 
دؼ فهم كٓنسٌن مشرتكة، كيتعاكنوف مع بعضهم البعض ، كذلك من خبلؿ التبمل كالتفسًن كالتحقيق اٛنماعي، كُنوث العمل، هب

 ,Genenbacher,2020)عمليات تعليم كتعلم الطلبة، كاالرتقاء بنتائجهم كاافظة على مستوايت تقدمهم األكاد٬ني. 
23)   

كما تيعرؼ ٠نتمعات التعلم اٞنهنية لهنا " ٠نموعة شاملة كمتكاملة من اٞنعلمٌن كغًنىم من الداعمٌن للعملية التعليمية يف 
ؤية تعليمية مشرتكة، كيعملوف بشكل تعاكشل كيدعموف بعضهم البعض، كيتبملوف يف ٣نارساهتم اٞنهنية، كيتعلموف اٞندارس ْنمعهم ر 

  (Holmquist,2020, 12)مداخل كأساليب جديدة لتعزيز كٓنسٌن عمليات تعليم كتعلم الطلبة. 
علمٌن كغًنىم من ٠نتمعات التعلم اٞنهنية إجرائيان على أهنا فرؽ عم كيسيسان على ما سبق تعرؼ

ي
ل تتشكل من اٞن

اٞنشاركٌن يف العملية التعليمية  يف مدارس التعليم األساسي اٜنكومية يف ١نافظة مشاؿ الشرقية بسلطنة عيماف ، كيعملوف يف 
٠نموعات متجانسة لتحسٌن تعلم الطلبة كإ٤نازىم العلمي، كذلك من خبلؿ مشاركتهم يف اٝنربات اٞنهنية كْنارهبم الشخصية 

   كالتبمل فيها كتبادؿ األفكار اٛنديدة، كتوظيف البحوث ٞنواجهة مشكبلت عمليات تعليم كتعلم الطلبة.  
 الكفاءة اٛنماعية : -1

الكفاءة اٛنماعية  لهنا" اٞنعتقدات اٞنشرتكة للمجموعة بقدراهتا على   (Bandura,1997, 477)عرؼ اباندكرا 
 نتاج مستوايت معينة ك١نددة من اإل٤نازات.تنظيم كتنفيذ مسارات العمل اٞنطلوبة إل

كما تيعرؼ الكفاءة اٛنماعية للمعلمٌن لهنا"  تصوراهتم لف اٛنهود اٛنماعية اٞنشرتكة يكوف ٟنا يثًن إ٩نايب على 
عمليات تعليم كتعلم الطلبة، كأف اٞنعتقدات اٞنشرتكة بينهم ٕنكنهم من العمل التعاكشل إلنتاج التبثًنات اٞنختلفة. 

(Elliott&Hollingsworth,2020,30)      
الكفاءة اٛنماعية إجرائيان على أهنا تصورات اٞنعلمٌن كمعتقداهتم اٞنشرتكة بقدراهتم اٞنتنوعة  كيسيسان على ما سبق تعرؼ

قية بسلطنة يف مدارس التعليم األساسي اٜنكومية يف ١نافظة مشاؿ الشر  على العمل التعاكشل لتحسٌن عمليات تعليم كتعلم الطلبة
 عيماف.
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 (: ٧Abedini et.al. modelنوذج عابديين كآخرين) -3
األساتذة يف جامعة طهراف اثيراف للكفاءة اٛنماعية  كصديقي Bagheri كابقرم Abedini ىو ٧نوذج كضعو كل من عابديين

تعاكف مع الزمبلء ، كالثالث القدرة ـ، كتضمن سبعة أبعاد، األكؿ القدرة التعليمية ، كالثاشل القدرة على ال2018للمعلمٌن عاـ 
على التعامل مع اٞنواقف الصعبة ، كالرابع القدرة على التواصل بشكل فعاؿ ، كاٝنامس القدرة على أناذ القرار ، كالسادس القدرة 

 على إ٩ناد مناخ إ٩نايب ، كالسابع القدرة على اٜنفاظ على االنضباط. 
 

 اإلجراءات ادلنهجية لخلدراسة:
 ما أييت:لك اإلجراءات فيكٕنثلت ت

 منهب الدراسة:
البحث كالتقصي حوؿ الظواىر التعليمية كما ىي قائمة يف  اتبع الباحثاف يف ىذه الدراسة اٞننهب الوصفي الذم يعتمد على

ظواىر اٜناضر، ككصفها كصفان دقيقان، كتشخيصها، كٓنليلها، كتفسًنىا، هبدؼ اكتشاؼ العبلقات بٌن عناصرىا أك بينها كبٌن ال
  .(65-64، 2011)جابر ككاظم،  التعليمية األخرل، كالتوصل من خبلؿ ذلك إذل تعميمات ذات معىن ابلنسبة ٟنا.

 ٠نتمع الدراسة:
تكوف ٠نتمع الدراسة من ٗنيع اٞنعلمٌن كاٞنعلمات يف اٞندارس اٜنكومية ّنحافظة مشاؿ الشرقية بسلطنة عيماف للعاـ الدراسي  
الرتبية  كزارة) .معلمان كمعلمة حسب كتاب اإلحصاء السنوم لوزارة الرتبية كالتعليم (4181) عددىم( كالبالو 2021/2022)

 (2021كالتعليم بسلطنة عيماف، 
 عينة الدراسة:

معلم كمعلمة، كا التطبيق عليهم إلكرتكنيان، كبلو عدد  (500ا أخذ عينة عشوائية من ٠نتمع الدراسة بلغت )
( 1( من ٠نتمع الدراسة ، كجدكؿ )%11( استبانة، كٗنيعها صاحل للتحليل اإلحصائي، كنسبتها )460االستباانت اٞنسرتجعة )

 يوضح العينة حسب متغًنات الدراسة: 
 (1جدكؿ )

 عينة الدراسة حسب متغًناهتا
 اإلٗنارل النسبة العدد اٞنستول اٞنتغًن

 النوع
 %56.3 273 ذكر

460 

 %40.7 187 أنثى
اٞنؤىل 
 العلمي

 %88 405 الوريوسبك
 %12 55 ماجستًن فبعلى

اٝنربة 
 الوظيفية

 %46.8 215 سنوات 10أقل من 
 %53.2 245 سنوات فبعلى 10من 

اٞنسمى 
 الوظيفي

  %23.4 108 معلم أكؿ
 %76.6 352 معلم 

     



 

279 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 
 

 أداة الدراسة:
د الرجوع إذل ٧نوذج  ٧نوذج عابديين من أجل ٓنقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بتطوير أداة الدراسة بع

( فقرة، كيف 30كتكونت االستبانة يف صورهتا األكلية من سبعة أبعاد ك) (Abedini et.al. Model,2018)كآخرين
 ( فقرة. 30صورهتا النهائية أيضان من سبعة أبعاد ك)

  صدق األداة:
حكمٌن من ذ   

ي
كم اٝنربة كاٞنختصٌن يف اإلدارة التعليمية، كبلو عددىم للتحقق من صدؽ األداة ا عرضها على ٠نموعة من اٞن

 ككزارة الرتبية كالتعليم ككلية الرتبية َنامعة السلطاف قابوس، ( ١نكمٌن، كذلك يف قسم الرتبية كالدراسات اإلنسانية َنامعة نزكل ،7)
مبلئمتها لقياس األبعاد اليت كضعت من بسلطنة عماف،  كقد عادت االستباانت اكمة ٗنيعها، كأٗنع اكموف على صدقها، ك 

أجلها، كذلك بعد إجراء التعديبلت اٞنناسبة يف ضوء مبلحظات اكمٌن كتوجيهاهتم، كاليت ا٥نصرت يف إعادة صياغة بعض 
 الفقرات.

 
 ثبات أداة لخلدراسة:

( معلم 40ق على عينة مكونة من )قاـ الباحثاف ابستخداـ معامل ألفا كركنباخ الستخراج معامل الثبات كذلك من خبلؿ التطبي
 ( توضح ذلك.2كمعلمة من خارج عينة الدراسة،  كنتائب جدكؿ )

 (2جدكؿ )
 معامبلت الثبات تبعان ألبعاد الدراسة

عدد  األبعاد  ـ
 الفقرات

 معامل الثبات

 0.86 5 القدرة التعليمية 1
 0.85 4 القدرة على التعاكف مع الزمبلء 2
 0.85 5 مع اٞنواقف الصعبةالقدرة على التعامل  3
 0.85 4 القدرة على التواصل بشكل فعاؿ 4
 0.84 4 القدرة على أناذ القرار 5
 0.85 4 القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب 6
 0.86 4 القدرة على اٜنفاظ على االنضباط  7

 0.87  الثبات الكلي
(، كذلك يدؿ 0,87ثبات عالية حيث بلو الثابت العاـ لؤلداة )( أف ٗنيع أبعاد الدراسة تتمتع بقيمة 2يتضح من جدكؿ )     

 على أف أداة الدراسة تتمتع بقيمة عالية من الثبات.
 

 متغًنات الدراسة:
 اشتملت متغًنات الدراسة على األيت:
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 اٛننس كلو مستوايف ٨نا : ) ذكر، أنثى(. -
 اٞنؤىل العلمي كلو مستوايف ٨نا: )بكالوريوس، ماجستًن فبعلى(. -
 وات اٝنربة  كٟنا مستوايف ٨نا: )أقل من عشر سنوات ، عشر سنوات فبكثر(.سن -
 اٞنسمى الوظيفي كلو مستوايف ٨نا : ) معلم، معلم أكؿ (  -

 ادلعاجلات اإلحصا ية:
 ( مع استخداـ اٞنعاٛنات اإلحصائية التالية:SPSSا ادخاؿ البياانت يف اٜناسب ا رل على الربانمب االحصائي )

 اخ ٜنساب معامل الثبات.ألفا كرك نب -
 اٞنتوسط اٜنسايب كاال٥نراؼ اٞنعيارم . -
 اختبار )ت( لدراسة الفركؽ بٌن متوسطات استجاابت أفراد ٠نتمع الدراسة. -

 نتا ج الدراسة: 
تسهيبل لعرض نتائب الدراسة فقد ا تصنيفها كفقا ألسئلة الدراسة ُنيث ٕنت اإلجابة عن كل سؤاؿ على حده، كفيما 

ٓنديد طوؿ خبلاي مقياس اٞنعيار ا يت لتفسًن النتائب، حيث ا  تلك النتائب ك البياانت اإلحصائية اٞنتعلقة هبا كفقايلي عرض ل
( كمن ا تقسيمو على أكرب قيمة يف اٞنقياس 2=1-3ليكرت اٝنماسي كلكن ٬نكن تطويره إذل ثبلثي ، كا حساب اٞندل )

ذلك ا إضافة ىذه القيمة إذل أقل قيمة يف اٞنقياس كذلك لتحديد اٜند  (، كبعد0.66=3÷2للحصوؿ على طوؿ اٝنلية أم )
 ( يوضح ذلك.3، كاٛندكؿ )األعلى ٟنذه اٝنلية.

 (3جدكؿ )
 اٜندكد الدنيا كالعليا ٞنقياس ليكرت الثبلثي

 اٞنتوسط اٜنسايب)طوؿ اٝنلية( الدرجة
 1,66إذل أقل من           1من       منخفضة
 2,33إذل أقل من   1,66من     متوسطة
 3إذل      2,33من    عالية

أكالن: النتائب اٞنتعلقة ابإلجابة عن السؤاؿ األكؿ الذم نصو : ما دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل 
 .Abedini et.alن)معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخري

model؟ ) 
بعد تطبيق االستبانة على عينة الدراسة، كتفريو االستجاابت ا حساب اٞنتوسطات اٜنسابية لدرجة اٞنوافقة على األبعاد السبعة 

 ( أدانه يوضح ذلك.  4، كجدكؿ ) للدراسة
 (4جدكؿ )

 الدراسة  بعاداٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية أل
 الرتبة

 ـ
 األبعاد  

 
اٞنتوسط 
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

 الدرجة 
 

 عالية 0.35 2.55 القدرة التعليمية 1 3
 عالية 0.36 2.60 القدرة على التعاكف مع الزمبلء 2 1
 عالية 0.37 2.40 القدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة 3 7
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 عالية 0.34 2.53 القدرة على التواصل بشكل فعاؿ 4 4
 عالية 0.40 2.52 القدرة على أناذ القرار 5 5
 عالية 0.40 2.51 القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب 6 6
 عالية 0.44 2.56 القدرة على اٜنفاظ على االنضباط 7 2

 عالية 0.38 2.52 موع الكلياجمل 
ي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلم ( أف4يتضح من جدكؿ )

( جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، Abedini et.al. modelمشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
كما تراكحت اٞنتوسطات اٜنسابية  (،38 .0( ، كاال٥نرافات اٞنعيارية )52 .2حيث بلو اجملموع الكلي للمتوسطات اٜنسابية )

 عالية ، كجاء يف اٞنرتبة األكذل بعد ( أم بدرجة34 .0 – 44 .0( ، كاال٥نرافات اٞنعيارية بٌن)40 .2 -60 .2عاد بٌن)لؤلب
كيف اٞنرتبة  كبدرجة عالية، (36 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره  )60 .2، كّنتوسط حسايب بلو )القدرة على التعاكف مع الزمبلء 

كبدرجة  (44 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره  )56 .2،  كّنتوسط حسايب بلو )على االنضباط القدرة على اٜنفاظ الثانية جاء بعد 
 (35 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره  )55 .2، كّنتوسط حسايب بلو)القدرة التعليمية جاء بعد  كيف اٞنرتبة الثالثة عالية،

( كا٥نراؼ معيارم قدره  53 .2، كّنتوسط حسايب بلو)كبدرجةعالية، كجاء يف اٞنرتبة الرابعة بعد القدرة على التواصل بشكل فعاؿ 
( كا٥نراؼ معيارم 52 .2القدرة على أناذ القرار ، كّنتوسط حسايب بلو) كبدرجةعالية ، كيف اٞنرتبة اٝنامسة جاء بعد (34 .0)

( 51 .2وسط حسايب بلو)القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب ، كّنت كبدرجة عالية،  كجاء يف اٞنرتبة السادسة بعد (40 .0قدره  )
عالية، كجاء يف اٞنرتبة السابعة بيعد القدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة ، كّنتوسط  ( كبدرجة60 .0كا٥نراؼ معيارم قدره  )

  كبدرجة عالية أيضان. (37 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره  )40 .2حسايب بلو)
 :على حده كذلك كما أييتبيعد ؼ يتم تناكؿ كل كٞنزيد من التعمق يف نتائب السؤاؿ األكؿ للدراسة سو 

 البيعد األكؿ: القدرة التعليمية: 
 ( اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية كدرجة التوافر كالرتبة لفقرات ىذا البيعد. 5كيوضح جدكؿ )

 (5جػػدكؿ )
 لقدرة التعليميةلفقرات بيعد ا كاٞنستول كالرتبة اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية

اٞنتوسط  الفقػػػرات ـ الػرتبػة
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

 الدرجة 
 

 عالية 0.53 2.50 تعزيز اإلبداع لدل الطلبة. 1 4
 عالية 0.52 2.60 ٓنسٌن دافعية الطلبة ٥نو التعلم. 2 2
 عالية 0.48 2.64 امتبلؾ اٞنعارؼ البلزمة للتدريس. 3 1
 عالية 0.51 2.61 ات كأساليب تدريس فعالة.استخداـ اسرتاتيجي 4 3
 عالية 0.58 2.43 تطوير مهارات التفكًن لدل الطبلب. 5 5

 عالية 0.52 2.55 اجملموع الكلي
دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة ( أف 5يتضح من جدكؿ )
ابلنسبة لبيعد القدرة التعليمية جاء ( Abedini et.al. modelلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)مشاؿ الشرقية يف س
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(، كابلنسبة لفقرت ىذا 52 .0(، كاال٥نرافات اٞنعيارية )55 .2بدرجة عالية بصورة إٗنالية، حيث بلغت اٞنتوسطات اٜنسابية )
( ، كتراكحت اال٥نرافات 64 .2-43 .2ٞنتوسطات اٜنسابية بٌن)البيعد حصلت ٗنيعها على درجة عالية، حيث تراكحت ا

( اليت نصت على " امتبلؾ اٞنعارؼ البلزمة للتدريس." 3(،  كجاء يف اٞنرتبة األكذل الفقرة )48 .0 -58 .0اٞنعيارية بٌن )
( اليت نصت 5خًنة الفقرة)( كبدرجة عالية ، كجاء يف اٞنرتبة األ48 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره )64 .2ّنتوسط حسايب بلو )

( كبدرجة عالية 58 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره )43 .2على " تطوير مهارات التفكًن لدل الطبلب." ّنتوسط حسايب بلو )
 أيضان.     

 
 البيعد الثاشل: القدرة على التعاكف مع الزمبلء: 

 افر كالرتبة لفقرات ىذا البيعد. ( اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية كدرجة التو 6كيوضح جدكؿ )
 (6جػػدكؿ )

 لفقرات بيعد القدرة على التعاكف مع الزمبلء كاٞنستول كالرتبة اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية

اٞنتوسط  الفقػػػرات ـ الػرتبػة
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

 الدرجة 
 

 عالية 0.51 2.57 ٓنقيق األىداؼ التعليمية اٞنشرتكة. 1 3
 عالية 0.49 2.65 قبوؿ التغذية الراجعة كا راء البناءة من الزمبلء. 2 1
 عالية 0.54 2.58 تبادؿ اٝنربات التعليمية الناجحة مع الزمبلء. 3 2
 عالية 0.53 2.54 تدعيم الزمبلء يف حل اٞنشكبلت كمواجهة التحدايت. 4 4

 عالية 0.51 2.58 اجملموع الكلي

دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة ( أف 6يتضح من جدكؿ )
ابلنسبة لبيعد القدرة على التعاكف ( Abedini et.al. modelمشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)

(، 51 .0(، كاال٥نرافات اٞنعيارية )58 .2لغت اٞنتوسطات اٜنسابية )مع الزمبلء جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، حيث ب
( ، 65 .2-54 .2كابلنسبة لفقرت ىذا البيعد حصلت ٗنيعها على درجة عالية، حيث تراكحت اٞنتوسطات اٜنسابية بٌن)

صت على " قبوؿ التغذية الراجعة ( اليت ن2(،  كجاء يف اٞنرتبة األكذل الفقرة )49 .0 -54 .0كتراكحت اال٥نرافات اٞنعيارية بٌن )
( كبدرجة عالية ، كجاء يف اٞنرتبة 49 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره )65 .2كا راء البناءة من الزمبلء." ّنتوسط حسايب بلو )

( 54 .2( اليت نصت على " تدعيم الزمبلء يف حل اٞنشكبلت كمواجهة التحدايت." ّنتوسط حسايب بلو )4األخًنة الفقرة)
 ( كبدرجة عالية أيضان.      53 .0معيارم قدره ) كا٥نراؼ

 
 

 البيعد الثالث: القدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة: 
 ( اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية كدرجة التوافر كالرتبة لفقرات ىذا البيعد. 7كيوضح جدكؿ )
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 (7جػػدكؿ )
 لفقرات بيعد القدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة اٞنستول كالرتبةك  اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية

 الفقػػػرات ـ الػرتبػة
اٞنتوسط 
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

 الدرجة 
 

 عالية 0.54 2.53 التعامل مع نقص اٞنواد كالتجهيزات التعليمية. 1 1
 متوسطة 0.61 2.27 مع الفصوؿ اٞنزد٘نة. التعامل 2 5
 عالية 0.53 2.50 ل مع الفركؽ الفردية للطلبة .التعام 3 2
 عالية 0.59 2.42 مع الطلبة من خلفيات ثقافية ٢نتلفة. التعامل 4 3
 متوسطة 0.56 2.29 التعامل مع الطلبة ذكم القدرات اٞننخفضة. 5 4

 عالية 0.57 2.40 اجملموع الكلي
يق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنق( أف 7يتضح من جدكؿ )

ابلنسبة لبيعد القدرة على التعامل ( Abedini et.al. modelمشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
 .0كاال٥نرافات اٞنعيارية )(، 40 .2جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، حيث بلغت اٞنتوسطات اٜنسابية ) مع اٞنواقف الصعبة

 .2-53 .2(، كابلنسبة لفقرت ىذا البيعد تراكحت بٌن الدرجة العالية اٞنتوسطة، حيث تراكحت اٞنتوسطات اٜنسابية بٌن)57
( اليت نصت على " التعامل مع 1(،  كجاء يف اٞنرتبة األكذل الفقرة )53 .0 -61 .0( ، كتراكحت اال٥نرافات اٞنعيارية بٌن )27

( كبدرجة عالية ، بينما جاء 54 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره )53 .2اٞنواد كالتجهيزات التعليمية." ّنتوسط حسايب بلو )نقص 
( كا٥نراؼ معيارم قدره 27 .2( اليت نصت على " التعامل مع الفصوؿ اٞنزد٘نة." ّنتوسط حسايب بلو )2يف اٞنرتبة األخًنة الفقرة)

 .      متوسطة( كبدرجة 61 .0)
 
 

 البيعد الرابع: القدرة على التواصل بشكل فعاؿ: 
 ( اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية كدرجة التوافر كالرتبة لفقرات ىذا البيعد. 8كيوضح جدكؿ )

 (8جػػدكؿ )
 لفقرات بيعد القدرة على التواصل بشكل فعاؿ كاٞنستول كالرتبة اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية

اٞنتوسط  الفقػػػرات ـ لػرتبػةا
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

 الدرجة 
 

 عالية 0.51 2.64 القدرة على التواصل الفعاؿ مع ٗنيع الطلبة. 1 1
 متوسطة 0.58 2.27 تقدصل الدعم لؤلسر بشكل مستمر لتعزيز تعلم الطلبة. 2 4
 عالية 0.50 2.62 التواصل بفعالية مع الزمبلء لتحسٌن تعليم كتعلم الطلبة. 3 2
 عالية 0.58 2.53 التواصل بفعالية مع اإلدارة اٞندرسية لتوفًن بيئة تعليمية جاذبة للطلبة. 4 3

 عالية 0.54 2.51 اجملموع الكلي
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دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة ( أف 8يتضح من جدكؿ )
ابلنسبة لبيعد القدرة على التواصل ( Abedini et.al. modelؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)مشا

(، 54 .0(، كاال٥نرافات اٞنعيارية )51 .2بشكل فعاؿ جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، حيث بلغت اٞنتوسطات اٜنسابية )
( ، 64 .2-27 .2رجة العالية اٞنتوسطة، حيث تراكحت اٞنتوسطات اٜنسابية بٌن)كابلنسبة لفقرت ىذا البيعد تراكحت بٌن الد

( اليت نصت على " القدرة على التواصل 1(،  كجاء يف اٞنرتبة األكذل الفقرة )50 .0 -58 .0كتراكحت اال٥نرافات اٞنعيارية بٌن )
( كبدرجة عالية ، بينما جاء يف اٞنرتبة 51 .0ه )( كا٥نراؼ معيارم قدر 64 .2الفعاؿ مع ٗنيع الطلبة." ّنتوسط حسايب بلو )

( 27 .2( اليت نصت على " تقدصل الدعم لؤلسر بشكل مستمر لتعزيز تعلم الطلبة." ّنتوسط حسايب بلو )2األخًنة الفقرة)
 .متوسطة( كبدرجة 58 .0كا٥نراؼ معيارم قدره )

 
 البيعد اٝنامس: القدرة على أناذ القرار: 

 توسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية كدرجة التوافر كالرتبة لفقرات ىذا البيعد. ( اٞن9كيوضح جدكؿ )
 (9جػػدكؿ )

 لفقرات بيعد القدرة على أناذ القرار كاٞنستول كالرتبة اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية

اٞنتوسط  الفقػػػرات ـ الػرتبػة
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

 درجة ال
 

 عالية 0.48 2.71 ٓنديد طرائق التدريس اٞنناسبة مع قدرات الطلبة اٞنتنوعة. 1 1
 عالية 0.56 2.43 أناذ قرارات بناءة بشبف قضااي تقييم الطلبة. 2 3
 عالية 0.52 2.62 ٓنديد األىداؼ التعليمية بدقة. 3 2
 سطةمتو  0.59 2.32 .اٞنشاركة يف صنع القرارات اٞنهمة على مستول اٞندرسة 4 4

 عالية 0.53 2.52 اجملموع الكلي
دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة ( أف 9يتضح من جدكؿ )

 ابلنسبة لبيعد القدرة على أناذ( Abedini et.al. modelمشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
(، كابلنسبة 53 .0(، كاال٥نرافات اٞنعيارية )52 .2القرار جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، حيث بلغت اٞنتوسطات اٜنسابية )

( ، كتراكحت 71 .2-32 .2لفقرت ىذا البيعد تراكحت بٌن الدرجة العالية اٞنتوسطة، حيث تراكحت اٞنتوسطات اٜنسابية بٌن)
( اليت نصت على " ٓنديد طرائق التدريس اٞنناسبة 1(،  كجاء يف اٞنرتبة األكذل الفقرة )48 .0 -59 .0اال٥نرافات اٞنعيارية بٌن )

جاء يف اٞنرتبة بينما ( كبدرجة عالية ، 48 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره )71 .2مع قدرات الطلبة اٞنتنوعة." ّنتوسط حسايب بلو )
( 32 .2لقرارات اٞنهمة على مستول اٞندرسة." ّنتوسط حسايب بلو )( اليت نصت على " اٞنشاركة يف صنع ا4األخًنة الفقرة)

 .متوسطة( كبدرجة 59 .0كا٥نراؼ معيارم قدره )
 

 البيعد السادس: القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب: 
 ( اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية كدرجة التوافر كالرتبة لفقرات ىذا البيعد. 10كيوضح جدكؿ )
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 (10ؿ )جػػدك 
 لفقرات بيعد القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب كاٞنستول كالرتبة اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية

 الفقػػػرات ـ الػرتبػة
اٞنتوسط 
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

 الدرجة 
 

 عالية 0.55 2.50 ٓنسٌن البيئة اٞندرسية. 1 2
 ليةعا 0.56 2.46 بناء مناخ مدرسي إ٩نايب. 2 4
 عالية 0.56 2.59 توفًن مكاف آمن لتعلم الطلبة. 3 1
 عالية 0.55 2.50 اٞنشاركة الفعالة يف عمليات التحسٌن كالتطوير اٞندرسي. 4 3

 عالية 0.55 2.51 اجملموع الكلي
م األساسي ّنحافظة دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعلي( أف 10يتضح من جدكؿ )

ابلنسبة لبيعد القدرة على إ٩ناد ( Abedini et.al. modelمشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
(، 55 .0(، كاال٥نرافات اٞنعيارية )51 .2مناخ إ٩نايب جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، حيث بلغت اٞنتوسطات اٜنسابية )

( ، كتراكحت 59 .2-46 .2البيعد جاءت ٗنيعها بدرجة عالية، حيث تراكحت اٞنتوسطات اٜنسابية بٌن)كابلنسبة لفقرت ىذا 
( اليت نصت على " توفًن مكاف آمن لتعلم 3(،  كجاء يف اٞنرتبة األكذل الفقرة )55 .0 -56 .0اال٥نرافات اٞنعيارية بٌن )

( اليت 2جاء يف اٞنرتبة األخًنة الفقرة)ك ( كبدرجة عالية ، 56 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره )59 .2الطلبة." ّنتوسط حسايب بلو )
 .عالية أيضان ( كبدرجة 56 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره )46 .2نصت على " بناء مناخ مدرسي إ٩نايب." ّنتوسط حسايب بلو )

 
 

 البيعد السابع: القدرة يف اٜنفاظ على االنضباط: 
 ٥نرافات اٞنعيارية كدرجة التوافر كالرتبة لفقرات ىذا البيعد. ( اٞنتوسطات اٜنسابية كاال11كيوضح جدكؿ )

 (11جػػدكؿ )
 لفقرات بيعد القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب كاٞنستول كالرتبة اٞنتوسطات اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية

اٞنتوسط  الفقػػػرات ـ الػرتبػة
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

 الدرجة 
 

 عالية 0.54 2.56 سلوكيات غًن السوية للطلبة.السيطرة على ال 1 2
 متوسطة 0.59 2.49 منع السلوكيات غًن السوية للطلبة. 2 4
 عالية 0.52 2.53 تطوير مهارايت يف التعامل مع السلوكيات غًن اٞنرغوبة للطلبة. 3 3
 عالية 0.56 2.66 حث الطلبة على االلتزاـ بقواعد كنظم االنضباط اٞندرسي. 4 1

 عالية 0.55 2.56 موع الكلياجمل
دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم األساسي ّنحافظة ( أف 11يتضح من جدكؿ )

ابلنسبة لبيعد القدرة على القدرة ( Abedini et.al. modelمشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
(، كاال٥نرافات اٞنعيارية 56 .2فاظ على االنضباط جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية، حيث بلغت اٞنتوسطات اٜنسابية )يف اٜن
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 .2الدرجة العالية كالدرجة اٞنتوسطة، حيث تراكحت اٞنتوسطات اٜنسابية بٌن) تراكحت بٌن(، كابلنسبة لفقرت ىذا البيعد 55 .0)
( اليت نصت على " 4(،  كجاء يف اٞنرتبة األكذل الفقرة )52 .0 -59 .0ٞنعيارية بٌن )( ، كتراكحت اال٥نرافات ا66 .49-2

( 56 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره )66 .2حث الطلبة على االلتزاـ بقواعد كنظم االنضباط اٞندرسي." ّنتوسط حسايب بلو )
 .2سلوكيات غًن السوية للطلبة." ّنتوسط حسايب بلو )( اليت نصت على " منع ال2جاء يف اٞنرتبة األخًنة الفقرة)ك كبدرجة عالية ، 

 .عالية أيضان ( كبدرجة 59 .0( كا٥نراؼ معيارم قدره )49
( بٌن متوسطات تقديرات α ≤ 0.05لئلجابة عن السؤاؿ الثاشل الذم نصو: ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )

هنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ عينة الدراسة من اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞن
 ( ؟Abedini et.al. modelالشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
 كسوؼ يتم عرض نتيجة كل متغًن على حده كما أييت:

 أكالن: متغًن اٛننس :
-Tعيارية ٛنميع األبعاد كفقا ٞنتغًن اٛننس )ذكر، أنثى(، كا إجراء اختبار ت )ا حساب اٞنتوسطات اٜنسابية، كاال٥نرافات اٞن

test( جملموعتٌن مستقلتٌن حسب ما يشًن إليو اٛندكؿ )12.) 
 (12جػػدكؿ )

 لدل عينة الدراسػة تبعػنػا ٞنػتغيػر اٛننس  ( للكشػف عػن داللػة الفػركؽT-testنتائػب اختبػار ت) 

اٞنتوسط  العػدد اٛننس األبعاد
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

درجات 
 اٜنرية

قيمة 
 )ت(

مستول 
 اْناه الداللة الداللة

القدرة 
 التعليمية

 0.32 2.54 273 ذكر
456 -

0.52 0.59 
دالة احصائيا 
 0.39 2.57 187 أنثى كلصاحل اإلانث

القدرة على 
التعاكف مع 
 الزمبلء

 456 0.34 2.51 273 ذكر
-

2.42 0.017 
 دالة احصائيا غًن

 0.38 2.68 187 أنثى

القدرة على 
التعامل مع 
اٞنواقف 
 الصعبة

 456 0.38 2.39 273 ذكر
-

0.24 0.80 

 دالة احصائيا
 كلصاحل اإلانث

 187 أنثى
2.40 0.37 

القدرة على 
التواصل 
 بشكل فعاؿ

- 456 0.36 2.50 273 ذكر
0.54 

 دالة احصائيا 0.58
 كلصاحل اإلانث

    0.32 2.54 187 ثىأن
القدرة على 
 أناذ القرار

- 456 0.41 2.52 273 ذكر
0.22 

 دالة احصائيا 0.82
 0.38 2.54 187 أنثى كلصاحل اإلانث

القدرة على 
إ٩ناد مناخ 

 دالة احصائيا 0.91 0.11 456 0.44 2.52 273 ذكر
 0.35 2.51 187 أنثى كلصاحل الذكور
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 إ٩نايب
القدرة يف 
اٜنفاظ على 
 االنضباط

 دالة احصائيا 0.54 0.60 456 0.41 2.58 273 ذكر
 كلصاحل الذكور

 0.47 2.53 187 أنثى

 اجملموع
- 456 0.35 2.51 273 ذكر

0.81 
دالة احصائيا  0.601

 0.39 2.53 187 أنثى كلصاحل اإلانث
  α ≤ 0.05*دالو عند مستول
( بٌن متوسطات تقديرات عينة الدراسة من α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستول ) ( كجود فركؽ ذات12يتضح من جدكؿ )

اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة 
)ذكوران كإانيفن( يف أبعاد القدرة ذل متغًن اٛننس ( تيعزل إAbedini et.al. modelعماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)

 التعليمية، 
كالقدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة، كالقدرة على التواصل بشكل فعاؿ، كالقدرة على أناذ القرار كلصاحل اإلانث، كما بينت 

فاظ على االنضباط كلصاحل الذكور، كابإلضافة النتائب كجود ىذه الفركؽ يف بيعدم القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب، كالقدرة يف اٜن
٣نا يعين اتفاؽ عينة الدراسة على أنو  القدرة على التعاكف مع الزمبلء،  إذل ما سبق أظهرت النتائب عدـ كجود ىذه الفركؽ يف بيعد

 يوجد يثًن للمؤىل العلمي يف استجاابهتم.  

 يفنيان: متغػًن اٞنػؤىػل العػلمػي:
اٜنسابية، كاال٥نرافات اٞنعيارية ٛنميع األبعاد كفقا ٞنتغًن اٞنػؤىػل العػلمػي )بكالوريوس، ماجستًن فبعلى(، كا  ا حساب اٞنتوسطات

 (.12( جملموعتٌن مستقلتٌن حسب ما يشًن إليو اٛندكؿ )T-testإجراء اختبار ت )
 (12جػػدكؿ )

 دراسػة تبعػنػا ٞنػتغيػر اٞنػؤىػل العػلمػي( للكشػف عػن داللػة الفػركؽ لدل عينة الT-testنتائػب اختبػار ت)

اٞنسمى  األبعاد
 الوظيفي

اٞنتوسط  العػدد
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

درجات 
 اٜنرية

قيمة 
 )ت(

مستول 
 الداللة

 اْناه الداللة

القدرة 
 التعليمية

 456 0.38 2.56 55 بكالوريوس

0.39 0.69 

دالة 
إحصائيا 
لصاحل 

 البكالوريوس

ماجستًن 
 55 ىفبعل

2.54 .032 

القدرة على 
التعاكف مع 
 الزمبلء

 456 0.38 2.63 55 بكالوريوس

1.22 0.22 

دالة 
 إحصائيا
لصاحل 

 البكالوريوس

ماجستًن 
 55 فبعلى

2.54 0.35 

القدرة على 
التعامل مع 

 456 0.37 2.40 55 بكالوريوس
0.05 0.96 

دالة 
 0.38 2.39 55ماجستًن  إحصائيا
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اٞنواقف 
 الصعبة

 فبعلى

القدرة على 
التواصل 
بشكل 
 فعاؿ

 2.53 55 بكالوريوس
0.36 456 

0.45 0.64 
دالة 
 إحصائيا

ماجستًن 
لصاحل    0.33 2.50 55 فبعلى

 البكالوريوس

القدرة على 
 أناذ القرار

دالة  0.57 0.56 456 0.39 2.55 55 بكالوريوس
 إحصائيان 
لصاحل 

 البكالوريوس

ماجستًن 
 2.50 55 فبعلى

0.41 

القدرة على 
إ٩ناد مناخ 

 إ٩نايب

دالة  0.96 0.04 456 0.38 2.52 55 بكالوريوس
 إحصائيا
لصاحل 

 البكالوريوس

ماجستًن 
 2.51 55 فبعلى

0.42 

القدرة يف 
اٜنفاظ 
على 
 االنضباط

- 456 0.42 2.54 55 بكالوريوس
0.39 

دالة  0.69
 إحصائيا
لصاحل 
ماجستًن 
 فبعلى

تًن ماجس
 فبعلى

55 2.58 

0.46 

 اجملموع

دالة  0.67 0.32 456 0.37 2.52 55 بكالوريوس
 إحصائيا
لصاحل 

 البكالوريوس

ماجستًن 
 2.50 55 فبعلى

0.38 

  α ≤ 0.05*دالو عند مستول
 نظرا لتباين عدد عينة الدراسة ابلنسبة ٞنتغًن اٞنػؤىػل العػلمػي ا اخذ عينة عشوائية متكافئة *
( بٌن متوسطات تقديرات عينة الدراسة من α ≤ 0.05( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )12تضح من جدكؿ )ي

اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة 
ماجستًن  -اٞنؤىل العلمي )بكالوريوس( تيعزل إذل متغًن Abedini et.al. model)عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين

فبعلى(، يف ٗنيع األبعاد كلصاحل ٘نلة البكالوريوس ما عدا بيعد القدرة يف اٜنفاظ على االنضباط فكاف لصاحل ماجستًن فبعلى ، 
  تجاابهتم. ٣نا يعين اتفاؽ عينة الدراسة على أنو يوجد يثًن للمؤىل العلمي يف اس
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 يفلثان: متغػًن سنػوات اٝنبػػرة:

 10سػػنوات، مػػن  10ا حسػػاب اٞنتوسػػطات اٜنسػػابية، كاال٥نرافػػات اٞنعياريػػة ٛنميػػع األبعػػاد كفقػػا ٞنتغػػًن اٞنػؤىػػػل العػلمػػػي )أقػػل مػػن 
 (.13( جملموعتٌن مستقلتٌن حسب ما يشًن إليو اٛندكؿ )T-testسنوات فبكثر(، كا إجراء اختبار ت )

 ( 13ػػدكؿ )ج

 لدل عينة الدراسػة تبعػنػا ٞنػتغيػر سنػوات اٝنبػػرة  ( للكشػف عػن داللػة الفػركؽT-testنتائػب اختبػار ت)

اٞنتوسط  العػدد اٛننس األبعاد
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

درجات 
 اٜنرية

قيمة 
 )ت(

مستول 
 الداللة

اْناه 
 الداللة

أقل من  القدرة التعليمية
 0.35 2.56 215 سنوات10

456 1.03 0.30 

دالة 
احصائيا 
لصاحل أقل 

من 
 سنوات10

 10من 
سنوات 
 فبعلى

245 
2.30 0.14 

القدرة على 
 التعاكف مع الزمبلء

أقل من 
 456 0.37 2.59 215 سنوات10

0.35 0.72 

دالة 
 احصائيا

لصاحل أقل 
من 

 سنوات10

 10من 
سنوات 
 فبعلى

245 
2.50 0.00 

القدرة على 
لتعامل مع ا

 اٞنواقف الصعبة

أقل من 
 456 0.37 2.40 215 سنوات10

1.91 0.05 

دالة 
 احصائيا

لصاحل أقل 
من 

 سنوات10

 10من 
سنوات 
 فبعلى

245 
1.90 0.14 

القدرة على 
التواصل بشكل 

 فعاؿ

أقل من 
 2.52 215 سنوات10

034 456 

0.59 0.55 

دالة 
 احصائيا

لصاحل أقل 
من 

 سنوات10
 10من 
وات سن

 فبعلى
245 2.37 

0.53    

القدرة على أناذ 
 القرار

أقل من 
 سنوات10

غًن دالة  0.001 3.35 456 0.38 2.54 215
  احصائيا
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 10من 
سنوات 
 فبعلى

245 1.62 
0.53 

القدرة على إ٩ناد 
 مناخ إ٩نايب

أقل من 
 2.53 215 سنوات10

غًن دالة  0.02 2.31 456 0.39
 احصائيا

 10من 
 سنوات
 فبعلى

245 1.87 
0.53 

القدرة يف اٜنفاظ 
 على االنضباط

أقل من 
 2.56 215 سنوات10

دالة  0.31 1.09 456 0.44
 احصائيا

لصاحل أقل 
من 

 سنوات10

 10من 
سنوات 
 فبعلى

245 2.25 
0.35 

 اجملموع

أقل من 
دالة  0.27 3.35 456 0.37 2.52 215 سنوات10

احصائيا 
لصاحل أقل 

من 
 سنوات10

 10من 
سنوات 
 فبعلى

245 2.15 
0.32 

 α ≤ 0.05*دالو عند مستول
( بٌن متوسطات تقديرات عينة الدراسة من α ≤ 0.05( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )13جدكؿ )يتضح من 

سي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس التعليم األسا
سنوات، من  10( تيعزل إذل متغًن سنوات اٝنربة )أقل من Abedini et.al. modelعماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)

رة سنوات فبكثر(، أبعاد القدرة التعليمية، كالقدرة على التعاكف مع الزمبلء، كالقدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة ، كالقد 10
سنوات، بينما دل توجد ىذه الفركؽ يف بيعدم 10بشكل فعاؿ ، كالقدرة يف اٜنفاظ على االنضباط كلصاحل أقل من  على التواصل

على أنو يوجد يثًن لسنوات اٝنربة يف  القدرة على أناذ القرار، كالقدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب ، ٣نا يعين اتفاؽ عينة الدراسة
 استجاابهتم.   

 

 ان: متغػًن اٞنسمى الوظيفي:رابع
ا حساب اٞنتوسطات اٜنسابية، كاال٥نرافات اٞنعيارية ٛنميع األبعاد كفقا ٞنتغًن اٞنسمى الوظيفي )معلم، معلم أكؿ(، كا إجراء 

 (.14( جملموعتٌن مستقلتٌن حسب ما يشًن إليو جدكؿ )T-testاختبار ت )
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 ( 14جدكؿ ) 
 اٞنسمى الوظيفي  داللػة الفػركؽ لدل عينة الدراسػة تبعػنػا ٞنػتغيػر ( للكشف عنT-testنتائب اختبار ت)

 العػدد اٛننس األبعاد
اٞنتوسط 
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

درجات 
 اٜنرية

قيمة 
 )ت(

مستول 
 الداللة

اْناه 
 الداللة

القدرة 
 التعليمية

معلم 
 أكؿ

108 2.46 0.41 456 
-

0.89 0.37 

دالة 
إحصائيا 
لصاحل 
 352 لممع معلم

2.56 0.34 

القدرة على 
التعاكف مع 
 الزمبلء

معلم 
 108 أكؿ

2.62 0.39 456 

0.29 0.76 

دالة 
 إحصائيا
 لصاحل
 352 معلم معلم أكؿ

2.58 0.36 

القدرة على 
التعامل مع 
اٞنواقف 
 الصعبة

معلم 
 108 أكؿ

2.10 0.32 456 
-

2.70 
0.008 

غًن دالة 
 إحصائيا

 0.36 2.42 352 معلم

القدرة على 
التواصل 
بشكل 
 فعاؿ

معلم 
 2.45 108 أكؿ

0.43 456 
-

0.66 0.51 

دالة 
 إحصائيا
لصاحل 
 معلم

    0.34 2.52 352 معلم

القدرة على 
 أناذ القرار

معلم 
- 456 0.57 2.50 108 أكؿ

0.25 
دالة  0.80

 إحصائيا
لصاحل 
 0.38 2.53 352 معلم معلم

القدرة على 
 إ٩ناد مناخ
 إ٩نايب

معلم 
- 456 0.56 2.40 108 أكؿ

0.97 
دالة  0.33

 إحصائيا
لصاحل 
 038 2.53 352 معلم معلم

القدرة يف 
اٜنفاظ على 
 االنضباط

معلم 
دالة  0.93 0.85 456 0.37 2.57 108 أكؿ

 إحصائيا
 0.45 2.56 352 معلم لصاحل
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 معلم أكؿ

 اجملموع

معلم 
 أكؿ

108 2.43 0.47 456 -
4.33 

دالة  0.52
 إحصائيا
لصاحل 
 0.37 2.52 352 معلم معلم

( بٌن متوسطات تقديرات عينة الدراسة من α ≤ 0.05كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )( 14يتضح من جدكؿ )
يف سلطنة ظة مشاؿ الشرقية اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس التعليم األساسي ّنحاف

( تيعزل إذل متغًن اٞنسمى الوظيفي )معلم، معلم أكؿ( يف Abedini et.al. modelعماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب كلصاحل معلم،  ، ك القدرة على أناذ القرا، ك القدرة على التواصل بشكل فعاؿ، ك القدرة التعليميةأبعاد  

ما بينت النتائب كجود ىذه الفركؽ يف بيعدم القدرة على التعاكف مع الزمبلء، كالقدرة يف اٜنفاظ على االنضباط كلصاحل مهعلم ك
، ٣نا يعين اتفاؽ عينة الدراسة أكؿ، كما كشفت النتائب عدـ كجود ىذه الفركؽ يف بيعد القدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة 

  مى الوظيفي يف استجاابهتم.على أنو يوجد يثًن للمس
 

 مناقشة نتائب الدراسة كتفسًنىا: 

أكالن: مناقشة كتفسًن النتائػػب اٞنتعلقػػة ابلسػػؤاؿ األكؿ الػذم  نػص علػى: مػا دكر ٠نتمعػات الػتعلم اٞنهنيػة يف ٓنقيػق الكفػاءة اٛنماعيػة 
 Abediniوء ٧نػػوذج عابػػديين كآخػػرين)لػػدل معلمػػي مػػدارس التعلػػيم األساسػػي ّنحافظػػة مشػػاؿ الشػػرقية يف سػػلطنة عمػػاف يف ضػػ

et.al. model؟) 
خلصت نتائب الدراسة إذل أف دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل معلمي مدارس التعليم 

( جاء بدرجة Abedini et.al. modelاألساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)
القدرة التعليمية ، كالقدرة على التعاكف مع الزمبلء ، كالقدرة  ية بصورة إٗنالية ، كما جاء بدرجة عالية يف ٗنيع األبعاد كىي:عال

على التعامل مع اٞنواقف الصعبة ، كالقدرة على التواصل بشكل فعاؿ ، كالقدرة على أناذ القرار ، كالقدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب 
 ٜنفاظ على االنضباط.، كالقدرة على ا

كقد يعزل ذلك إذل اٛنهود اٞنتنوعة اليت قامت هبا كزارة الرتبية كالتعليم بسلطنة عيماف يف دعم كتوفًن مقومات ٠نتمعات 
ديرم اٞندارس كمساعديهم كاٞنعلمٌن تساىم يف بناء ٠نتمعات تعل

ي
تمثلة يف ٓنديد ٠نموعة من الواجبات الوظيفية ٞن

ي
م التعلم اٞنهنية كاٞن

شاركٌن فيها، كما قامت الوزارة  بتنفيذ مشركع نظاـ تطوير األداء اٞندرسي 
ي
مهنية فعنالة ترتكز على العمل اٛنماعي التعاكشل بٌن اٞن

الذم ضم ثبلثة مشاريع ىي: مشركع تقوصل األداء اٞندرسي كتطويره، كمشركع رؤية اٞنعلم األكؿ كمشرؼ مقيم، كاٞنشركع التكاملي 
تمركزة على اٞندرسة لئل٧ناء اٞنهين

ي
، ابإلضافة إذل مشركع اٞندرسة كحدة لئل٧ناء اٞنهين الذم يدعم برامب التنمية اٞنهنية للمعلمٌن اٞن

ٔنطيطان كتنفيذان كتقو٬نان، فضبلن عن قياـ اٞنعهد التخصصي للتدريب اٞنهين للمعلمٌن يف سلطنة عيماف ٠نموعة من الربامب تدعم بناء 
 ية، كذلك مثل: برانمب  القيادة اٞندرسية، كبرانمب اٞنعلمٌن األكائل كبرانمب خرباء اإلشراؼ الرتبوم.٠نتمعات التعلم اٞنهن

(، Manini,2018( ، مانيين )Rodriguez,2019كاتفقت ىذه النتيجة مع نتائب دراسات كل منركدريغيز )
( ، Bailey,2016بيلي )(، ك Miller-Bailey,2016(، كميلر بيلي )A Gray et.al.,2017أجرام كآخرين )ك 

كاليت ( Hardin,2010(، كىاردين )Voelkel,2011( ، كفوكل  )Gray& Summers ,2015كجرام كٚنرس )
 .توصلت إذل أف دكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لدل اٞنعلمٌن جاء بدرجة عالية بصورة إٗنالية
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 ≥ αلقة ابلسػؤاؿ الػثػانػي الذم نصو: ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )يفنيان:مناقشػة كتفسًن النتػائػب اٞنتعػ
( بٌن متوسطات تقديرات عينة الدراسة من اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس 0.05

 ( ؟Abedini et.al. modelوذج عابديين كآخرين)التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف سلطنة عماف يف ضوء ٧ن

 كا مناقشة كتفسًن كل ميتغًن على حده كما أييت:

 أكالن: متغػػًن اٛننس :
( بٌن متوسطات تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05أظهرت نتائب الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )

 ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف من اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف
( تيعزل إذل متغًن اٛننس )ذكوران كإانيفن( يف أبعاد Abedini et.al. modelسلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)

التواصل بشكل فعاؿ، كالقدرة على أناذ القرار كلصاحل القدرة التعليمية، كالقدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة، كالقدرة على 
أف اإلانث أكثر اىتمامان على ٓنقيق اٛنودة كالتميز يف العملية التعليمية من الذكور.  كما بينت النتائب  اإلانث. كقد ييعزل ذلك إذل

نضباط كلصاحل الذكور. كقد ييعزل ذلك إذل كجود ىذه الفركؽ يف بيعدم القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب، كالقدرة يف اٜنفاظ على اال
أف الذكور أكثر حسمان كحرصان على االنتظاـ كاالنضباط يف العملية التعليمة من اإلانث. كابإلضافة إذل ما سبق أظهرت النتائب 

اعي التعاكشل بٌن ٗنيع . كقد ييعزل ذلك إذل انتشار ثقافة العمل اٛنمالقدرة على التعاكف مع الزمبلء عدـ كجود ىذه الفركؽ يف بيعد
 اٞنعلمٌن سواء أكانوا ذكوران أـ إانيفن.

 يفنيان: متغًن اٞنؤىل العلمي:
( بٌن متوسطات تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )كشفت نتائب الدراسة 

لديهم ّندارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية يف  من اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية
 -( تيعزل إذل متغًن اٞنؤىل العلمي )بكالوريوسAbedini et.al. modelسلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)

يث جاء لصاحل ماجستًن فبعلى(، يف ٗنيع األبعاد كلصاحل ٘نلة البكالوريوس ما عدا بيعد القدرة يف اٜنفاظ على االنضباط ح
ماجستًن فبعلى. كقد ييعزل ذلك إذل إذل أف ٘نلة البكالوريوس يعوضوف عدـ التحاقهم ابلدراسات العيليا من برامب ماجسرت أك 
حددة ٟنم، ابإلضافة إذل حرصهم على االلتحاؽ بربامب 

ي
دكتوراة ببذؿ مزيد من اٛنهد يف القياـ ابٞنهاـ كالواجبات كاٞنسؤكليات اٞن

ٞنهنية داخل كخارج اٞندارس لتنمية كتطوير معارفهم كقدراهتم كمهاراهتم كاْناىاهتم اٞنهنية. أما كجود ىذه الفركؽ يف بيعد التنمية ا
. فقد ييعزل ذلك إذل ما اكتسبو ٘نلة اٞناجستًن كالدكتوراة من معارؼ القدرة يف اٜنفاظ على االنضباط كلصاحل ماجستًن فبعلى

 مل على انضباط كانتظاـ العملية التعليمية. كمهارات خاصة ٕنكنهم من الع

 

 يفلثان: متغًن سنوات اٝنربة:
( بٌن متوسطات تقديرات عينة α ≤ 0.05كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )توصلت نتائب الدراسة إذل 

التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية الدراسة من اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓنقيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس 
 10( تيعزل إذل متغًن سنوات اٝنربة )أقل من Abedini et.al. modelيف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)

 سنوات فبكثر( يف أبعاد القدرة التعليمية، كالقدرة على التعاكف مع الزمبلء، كالقدرة على التعامل مع اٞنواقف 10سنوات، من 
سنوات. كقد ييعزل ذلك إذل 10الصعبة ، كالقدرة على التواصل بشكل فعاؿ ، كالقدرة يف اٜنفاظ على االنضباط كلصاحل أقل من 

فئة اٞنعلمٌن أقل من عشر سنوات يكونوف حديثي التخرج كابلتارل لديهم معارؼ كمهارات تواكب التوجهات العاٞنية اٜنديثة يف 
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كما توصلت نتائب الدراسة إذل مؤسسات اإلعداد قبل اٝندمة كالتدريب بعد االلتحاؽ ابٝندمة.   ىذه األبعاد اكتسبوىا من خبلؿ
بيعدم القدرة على أناذ القرار، كالقدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب . كقد ييعزل ذلك إذل  اىتماـ ميديرم عدـ كجود ىذه الفركؽ يف 

شاركة بفعالية يف عمليات صنع ىذه اٞندارس بنمط القيادة التشاركية الذم يعتمد على ب
ي
علمٌن من اٞن

ي
ناء ميناخ صحي بناء ٬نكن اٞن

  القرارات. 
 
 

 ميتغًن اٞنسمى الوظيفي:  -4
( بٌن متوسطات تقديرات عينة α ≤ 0.05كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )أبرزت نتائب الدراسة 

قيق الكفاءة اٛنماعية لديهم ّندارس التعليم األساسي ّنحافظة مشاؿ الشرقية الدراسة من اٞنعلمٌن لدكر ٠نتمعات التعلم اٞنهنية يف ٓن
( تيعزل إذل متغًن اٞنسمى الوظيفي )معلم، معلم Abedini et.al. modelيف سلطنة عماف يف ضوء ٧نوذج عابديين كآخرين)

القدرة على إ٩ناد مناخ إ٩نايب ، ك ٔناذ القرارالقدرة على ا، ك القدرة على التواصل بشكل فعاؿ، ك القدرة التعليميةأكؿ( يف أبعاد  
علمٌن يكونوف أكثر نشاطان كحيوية من فئة اٞنعلمٌن األكائل ابعتبارىم حديثي التخرج 

ي
كلصاحل معلم. كقد ييعزل ذلك إذل أف فئة اٞن

ود ىذه الفركؽ يف بيعدم القدرة كيريدكف إثبات كفائتهم العلمية يف أداء الواجبات الوظيفية يف ىذه األبعاد. كما أبرزت النتائب كج
على التعاكف مع الزمبلء، كالقدرة يف اٜنفاظ على االنضباط كلصاحل مهعلم أكؿ. كقد ييعزل ذلك إذل اٝنربات كاٞنمارسات اليت 

ستفيدين من العملية 
ي
التعليمية. اكتسبها اٞنعلموف األكائل كذلك من خبلؿ تنوع عبلقاهتم كتواصلهم الفعاؿ مع كافة اٞنهشاركٌن كاٞن
. كقد ييعزل ذلك إذل أف اٞنواقف ككشفت النتائب أيضان عن عدـ كجود ىذه الفركؽ يف بيعد القدرة على التعامل مع اٞنواقف الصعبة

شاركٌن كاٞنستفيدين يف العملية التعليمية، كابلتارل 
ي
الصعبة كما ىيرتتب عنها من ٓندايت أك مشكبلت تنعكس آيفرىا على كافة اٞن

 كف كمشاركة فعالة من اٛنميع للتغلب على ىذه اٞنواقف. ىناؾ تعا
 توصيات الدراسة:

 يف ضوء نتائب الدراسة كمناقشاهتا توصي اب يت:
تمثلة يف كزارة الرتبية  -

ي
علمٌن على ٠نتمعات التعلم اٞنهنية كالكفاءة اٛنماعية على ٢نتلف اٞنستوايت كاٞن

ي
زايدة االىتماـ بتدريب اٞن

دير 
ي
علمٌن منكالتعليم، كاٞن

ي
التعامل مع الفصوؿ  ايت العامة للرتبية كالتعليم، كاٞندارس، كتركيز ىذا التدريب على ٕنكٌن اٞن

 اٞنزد٘نة، التعامل مع الطلبة ذكم القدرات اٞننخفضة .
تمعية فعالة مع أسر الطلبة كتقدصل الدعم ٟنا بشكل مستمر لتعزيز تعلم الطلبة كاالرتقاء  - اث٤نازىم بناء اٞندارس شراكات ٠ني

 األكاد٬ني.
اتباع مديرم اٞندارس األساليب الد٬نقراطية التشاركية يف إدارة مدارسهم،  كإاحة الفرص اٞنتنوعة  للعاملٌن للمشاركة يف صنع  -

 القرارات.
ستفيدين من العملية التعليمية لتحقيق االنضباط كاالنتظا -

ي
شاركٌن كاٞن

ي
علمٌن كغًنىم من اٞن

ي
ـ يف العملية التعاكف الفعاؿ بٌن اٞن

 التعليمية كعدـ اإلخبلؿ ابلنظاـ كالقواعد كاللوائح اليت تيسًن العملية التعليمية.
توفًن كافة اٞنوارد اٞنادية كالبشرية لدعم عمل ٠نتمعات التعلم اٞنهنية سواء من خبلؿ اإلدارات العيليا أك من خبلؿ الشراكات  -

جتمعية للمدارس.
ي
 اٞن

 لى العمل اٛنماعي التعاكشل كركح الفريق يف كافة ميادين ك٠ناالت العمل اٞندرسي.تعظيم االىتماـ ابالعتماد ع -



 

295 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

علمٌن الصبلحيات كالسلطات البلزمة ٞنواجهة اٞنواقف الصعبة  كاٞنخاطر كاألزمات الطارئة يف  -
ي
زايدة منح ميديرم اٞندارس اٞن

 أداء عملهم من خبلؿ عمليات التفويض كالتمكٌن.
فزة كابعثة التعاكف الفعاؿ بٌن بٌن - يستفيدين من العملية التعليمية لتوفًن بيئة تعليمية آمنة ك١ني

شاركٌن كاٞن
ي
علمٌن كغًنىم من اٞن

ي
 اٞن

 على التعلم.
تشجيع مديرم اٞندارس العاملٌن على التجديد كالتطوير يف العمل، كاتباع أساليب جديدة  تواكب التغًنات كالتحوالت   -

 كالتطورات العاٞنية اٞنعاصرة. 
قياـ إدارات اٞندارس بتشجيع اٞنعلمٌن على اٞنهشاركات الفعالة يف اجملالس كاللجاف كفرؽ كٗناعات العمل اٞندرسية ابعتبارىا   -

 فرصة لتنمية كفاائهتم اٛنماعية.  
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 ادلخلص 
تتلخص فكرة البحث حوؿ شعر الشاعر ا٘ند مطر ، كالتوقف عند القصائد اليت اعلن فيها نقده الصريح ضد كل ماىو ٣ننوع ،  

 كغًن مرغوب فيو من قبل الطرؼ اٜناكم ،كشبو اٜناكم أم الوجو اٞنخفي الذم يعد اشد سطوة من الوجو اٞنعلن .
األدبية اٜنديثة ، ّنناقشة القضااي االجتماعية اٞنعاشة، كاٜنفر يف القضااي الضاغطة على سلوؾ اٜنياة اليومية  إذ أىتمت النتاجات  

 لئلنساف.
كيهدؼ البحث إذل تقدصل قراءة نقدية عميقة ٞنختارات شعرية  اىتمت بنقد السلطات الضاغطة ، كالكشف عن سطوة     

 كجودىا على  الواقع االجتماعي اٞنعاش.
كيكشف البحث عن طريق تعريف السلطة السياسية ، أف البعض ، أٔنذ من ىالة الدين ركيزةن اساس لتحقيق كجوده الطوعي   

 كهتميش كجود ا خر.
كمهمة البحث كشف ك تقدصل ٧ناذج شعرية  ٢نتلفة ، ايقنت ل٨نية رفض  الواقع الضاغط ، الذم يسعى اذل هتميش ا خر يف  

 األحياف اغلبها.
 لما تطور الفكر زادت إشكاليات اجملتمع ، كالضغوط اٞنسلطة عليو.فك  
 فلغة القصائد كاعية ٟنذه الضغوط ، كرفض اٞنمارسات السلبية اٞنوظفة  اثزاء ا خر. 
 كأىتم  البحث بقراءة مدل يثًن التاري  كظبللو على الواقع اٛنديد، لنكتشف  أننا نعيش يف اري   داخل اري  مظلم، ال يرث 

 غًن الدمار كاٝنراب.
 كخلص البحث اذل بعض النتائب اليت توصلت اليها الدراسة  
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Political criticism in Ahmed Matar's poetry 
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Al-Hikma University - College/ Baghdad 

 

Abstract 
The age of the guide Summary: The idea of research is summed up in the poetry 

of the poet Ahmed Matar, and to stop at the poems in which he announced his 

explicit criticism against everything that is forbidden and undesirable by the 

ruling party, and the semi-ruler, i.e. the hidden face, which is more powerful 

than the declared face 

Modern literary productions were concerned with discussing lived social issues 

and digging into issues pressing on the behaviour of human daily life. 

The research aims to provide a deep critical reading of poetry anthologies that 

focused on critiquing pressure authorities and revealing the influence of their 

presence on the lived social reality. 

The research reveals, by defining political authority, that some have taken the 

aura of religion as the basis for achieving their voluntary existence and 

marginalizing the existence of the other. 

 

The more thought develops, the more problematic society becomes, and the 

pressures placed on it. 

The language of the poems is aware of these pressures and rejects the negative 

practices employed towards the other. 

The research was interested in reading the extent to which history and its 

shadows affected the new reality, to discover that we live in history within a 

dark history, which inherits nothing but destruction and devastation. 

The research concluded with some of the findings of the study 
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 اٞنقدمة:
إف  دراسػػػػػة ْنربػػػػػة مهمػػػػػة مثػػػػػل ْنربػػػػػة الشػػػػػاعر ا٘نػػػػػد مطػػػػػر  ، ٓنتػػػػػاج ًإذل كعػػػػػي نقػػػػػدم ييسػػػػػهم يف تفكيػػػػػك اٞننظومػػػػػة كيسػػػػػلط 

ػػػػػٍن ا لبحػػػػػث عػػػػػن تلػػػػػك الضػػػػػوء علػػػػػى تلػػػػػك اٞنرجعيػػػػػات اٞنتسػػػػػربة داخػػػػػل النصػػػػػوص، كحػػػػػب نقػػػػػـو هبػػػػػذا الػػػػػدكر كػػػػػاف ال بػػػػػد لنػػػػػا مى
 الطريقة اليت نستطيع عن طريقها قراءة النص قراءة دقيقة 

ًإف  اٞنػػػػزاج األيػػػػديولوجي الػػػػذم حكػػػػم كثػػػػًنان مػػػػن مسػػػػارات الثقافػػػػة العراقيػػػػة كالعربيػػػػة ىػػػػو الػػػػذم أنػػػػتب ٗنلػػػػة مػػػػن ) التػػػػابوات ( 
ػػػػػٍن ١نػػػػػاذير يف الػػػػػيت حكمػػػػػت مصػػػػػًن الثقافػػػػػة كالػػػػػوعي، ُنيػػػػػث أفضػػػػػى ًإذل ٧نػػػػػو كازدىػػػػػار مصػػػػػطلح ) التػػػػػابو ( ، ّنػػػػػ ا ٪نملػػػػػو ىػػػػػذا مى

السياسػػػػػة كالػػػػػدين كاٛنػػػػػنس ، كلعػػػػػل ًإشػػػػػكالية ىػػػػػذًه اػػػػػاذير ييت عػػػػػن طريػػػػػق منحهػػػػػا ىالػػػػػة مػػػػػن القداسػػػػػة ، ُنيػػػػػث تتحػػػػػوؿ كػػػػػل 
 السلوكيات كاٞنرجعيات الثقافية ًإذل تقديس مستمر ال ٬نكن اٞنساس بو . 

ىرة ك ابطنػػػػػة تػػػػػتحكم يف معطيػػػػػات الػػػػػنص، كتفػػػػػرض كال ٔنلػػػػػو ْنربػػػػػة إبداعيػػػػػة كاحػػػػػدة يف كػػػػػل فنػػػػػوف اإلبػػػػػداع مػػػػػن سػػػػػلطة ظػػػػػا
كعيهػػػػا علػػػػى القػػػػارئ كاٞنتلقػػػػي ، كييت قػػػػدرة الناقػػػػد مػػػػن ذلػػػػك الػػػػوعي الػػػػذم ييسػػػػهم يف التعػػػػرؼ كالكشػػػػف عػػػػن تلػػػػك اٞنضػػػػمرات 

 السلطوية داخل النص .
 
    

 البحث:    
ا من يثًن على الشعر كالشاعر بصورة إذا كانت السلطة السياسية كتشكبلهتا اور الرئيس يف البحث بصورة عامة ، كماٟن 

 خاصة ، فبل بد مىٍن مناقشة مفهـو السلطة كاالستبداد قبل اٞنضي يف مضمار البحث . 
مع إف  ىناؾ كثًنان من اٞنصادر كاٞنراجع اليت ٓندثت عن السلطة كاالستبداد ، إال أىنين أتوقف عند ىذًه التعريفات ّنا تقدـ من    

 فها قوة ك٣نارسة تسربت داخل النص الشعرم.تصور عن السلطة بوص
(بل  178، 2004، اابه)ًإف  السلطة ال تنحصر يف اٛنهاز الذم يقـو على قمع اجملتمع عن طريق الدكلة أك السلطة التنفيذية   

ـز البحث عنو ، تتمثل يف شبكة اإلخضاع ك اٟنيمنة، كىذا ال يظهر إال على مستول العبلقات كالتقاانت كاألدكات ، كىذا ما يل
فالسلطة موجودة يف كل زماف كمكاف ، كٕنارس ضغوطاهتا لشكاؿ (،  68، 2003كطرؽ انتشار ىذًه التقاانت كتكوينها )فوكو،

  0متعدده
عبلقة قول تتحقق كتظهر كممارسة  –فوكو  -كعليو فالبحث ٩نب أىف  يتعمق يف األرضية اٞنتحركة لعبلقات القوة كىي ُنسب   

(، فالقوة أداة مطواعة بيد السلطة هبا تقـو كتستقيم، ك ال تتعامل ابلقانوف النظرم ؛ ألف   1978،79)دلوز،   قوتٌنعيانية بٌن
، 2006)ليبيس،  قانوهنا الشرعي ىو عملي ُند ذاتو ، ليس ىدفو حياة اإلنساف ، بل ىدفو فرض ىيمنة أكثر تسلطان كضغطان 

276 )     . 
لسلطة منها السلطةن التقليدية ك الكارزماتية ، كالشرعية )قانونية( ، ك ثيوقراطية كد٬نقراطية ك الليربالية ككردت تسميات عديدة ل     

كالشمولية ) التواليتارية ( ك الدينية...اخل ، كىناؾ سلطات فرعية كػ )سلطة ا ب على األبناء كسلطة الشارع على 
كما هتتم بو دراستنا ىي السلطات األربع )السياسية   ،*سلطة)الكنيسة(الشخص...اخل( ، فضبلن عن السلطات اٞنستنبطة، مثل 

 كالدينية كسلطة القبيلة"سلطة األعراؼ كالتقاليد"، كسلطة اٛننس(. 
ككردت يف اٞنعاجم اللغوية كلمة السلطة لتشًن إذل " القهر ، كقد سلطو هللا ، فتسلط عليهم ، كاالسم من السبلطة "  

   )منظور،مادة سلط( .  
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، كمن ،مادة سلط( 1987)الفيومي،  كلتشًن إذل التمكن ، "سلطتو على الشيء تسليطان ، مكنتو منو ، فتسلط ٕنكن كٓنكم "   
؛ كوهنا تفرض أمران ما على أمر آخر، كالقدرة ّنفهومها اٞنتداكؿ يف أكساطنا الثقافية ((7/213، 1948)اليمين،  مفرداهتا "القدرة

ا تقود كتوجو األمة ،ىي أف  للسلطة اٞنشر  كعية يف إجبار ا خرين لؤلمتثاؿ إذل قوانينها ، فالسلطة شكل من أشكاؿ القوة ؛ ألهن 
(، كبذلك فنحن أماـ لبس بٌن 124، 1984اثرادهتا ىي ، من دكف السماح لآلخرين  بتقدصل طركحاهتم كتنظًناهتم )اٜنسن،

 مفهـو القول بوصفها قوة ، كالقانوف بوصفو نظامان.
  

ك٩نب علينا التفريق بٌن اٞنفاىيم كالدالالت اليت تؤشر الفرؽ بٌن ىيمنة كل من الديكتاتور، أك ابٞنعىن السائد يف أكساطنا   
الديكتاتور(٨نوي اٜنكم  –الثقافية )الطاغية( ، كبٌن )االستبداد( ، فالداللتاف تؤشراف قبح السلطة اٜناكمة ، فاألكؿ )الطاغية 

بدرجة أعلى ؛ كونو يتحكم كينفرد ابٜنكم كالرأم العاـ. كالتسلط ،إما االستب  داد فيبيت نفوذه ي
فالسلطة الشمولية ٕنتلك فكران إيديولوجيان كاحدان ، كىيمنة ضاغطة على القوانٌٌن كالرأم كالسلطة ، من قبل فرد كاحد كمىٍن قبل   

ذًه اختيار أحد أمرين اٜنياة الكر٬نة أك اٞنوت ، كىو إف  ما يدعو إليو الشاعر يف اشعاره ى،( 68، 1984) شراب، حزب كاحد 
األمر ذاتو الذم أكده ) البًنكامو( يف أثناء حديثو عن خصائص التمرد عند اإلنساف ؛ألف  اٞنتمرد ٩نعل الذات تتغلب على الذات 

، ا ذات اجملتمع يفنيان ، كاٗنل الضاغطة، كىذا ماسعى اليو الشاعر ا٘ند مطر إذ كظف اشعاره لتفريو الكبت الداخلي لذاتو اكالن 
 ماقالو:

 جس الطبيب خافقي
 كقاؿ رل:

 ىل ىا ىنا األدل؟
 قلت لو:نعم

 فشق ابٞنشرط جيب معطفي 
 كاخرج القلم

.. 
 ىز الطبيب رأسو..كماؿ كابتسم

 كقاؿ رل: ليس سول قلم
 فقلت : ال ايسيددم

 ىذا يد ..كفم
 رصاصة ..كدـ

 (63،     1987)مطر،  كهتمة سافرة..ٕنشي ببل قدـ
الشاعر عرب عن سبلحو اٞناطق كىو القلم، الذم ٬نثل السبلح الفتاؾ للسلطة الضاغطة، فبو ٓنيا األمم كترتقي، كبو ٕنوت  

 الدكتاتورية كتنتهي فهو)  ىذا يد ..كفم
 رصاصة ..كدـ(

 ئ الصورة بنفسو .  كليختم نصو ابلقوؿ:)كهتمة سافرة.. ٕنشي ببل قدـ(   كيرتؾ ىذا الفراغ لًنسم القار    
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ك٤ند إف  اٜنصار األعبلمي يبقى السبلح الضاغط على اٞنثقف ،  فبدالن من توظيف طاقاتو اإلبداعية كاإلنتاجية لصاحل اجملتمع ؛    
إذل كونو ٬نثل كعي الشعب ، إال أننا يف كاقع األمر ٤ند الرقابة يف مقابل ذلك تشدد اٜنصار عليو ، كمىٍن ا ىذا التشديد يدفعو 

 توظيف طرؽ ملتوية بغية التعبًن عٌما يلب يف داخلو ، ليقوؿ الشاعر:
 رل صاحب   

 كيدرس يف الكلية الطبية
 يكد اٞنخرب من ميولو اٜنزبية

 كقاـ لعتقالو
 حٌن رآه مرة 

 يقرأ عن تكوف اٝنلية
.. 

 كبعد يـو كاحد
 افرج عن جثتو
 ُنالة امنية:

 يف رأسو رفسة بندقية
 دقيةيف صدره قبلة بن

 يف ظهره صورة بندقية
 لكنين

 حٌن سبلت عن حارس الرعية
 عن امره
 اخربشل

 اف كفاة صاحيب قد حدثت 
 )اٞنصدر السابق(   ابلسكتة القلبية.

كظػػػػف الػػػػػنص لغػػػػة حواريػػػػػة عاليػػػػة الدقػػػػػة كاٞنفهوميػػػػةاكرة الػػػػػذات اكال  ،كىػػػػذا مػػػػػا جعلػػػػو يسػػػػػبؿ ك٩نيػػػػب ككبنػػػػػو فعػػػػل قصػػػػػدم    
الوصػػػػػف كالتصػػػػػوير هبػػػػػدؼ هتيئػػػػػة السػػػػػامع كتشػػػػػويقو كاستحضػػػػػاره األشػػػػػياء أمامػػػػػو ، كمػػػػػا ٤نػػػػػده عمػػػػػد بعػػػػد رحلػػػػػة االسػػػػػتغراؽ يف  

إذل التوثيػػػػق يف نصػػػػو ىػػػػػذا ) الكليػػػػة الطبيػػػػػة ، اٞنخػػػػرب ، اٝنليػػػػػة ، بندقيػػػػة، رعيػػػػػة( ، لتحقيػػػػق التػػػػػبثر كالتػػػػبثًن اٞنباشػػػػػر مػػػػع القػػػػػارئ ، 
يػػػػة ك اٞنواربػػػػة اٞنقصػػػػودة يف الػػػػنص ككػػػػل ، انىينػػػػا القػػػػوؿ :عػػػػن كاسػػػػتخداـ ىػػػػذًه األلفػػػػاظ أشػػػػارة إذل القرينػػػػة الػػػػيت تػػػػدؿ علػػػػى التور 

ٓنتمػػػػػػل أكثػػػػػػر مػػػػػػن يكيػػػػػل ، فقػػػػػػد تكػػػػػػوف خليػػػػػػة ٥نػػػػػػل ، كقػػػػػد تكػػػػػػوف خليػػػػػػة )اٞنخػػػػػػابرات ( ، كبتوظيفػػػػػػو ىػػػػػػذا أف  لفظػػػػػة )اٝنليػػػػػػة( 
 أجده كفق بتمرير نصو الشعرم ، كيف القصيدة ذاهتا يقوؿ :

 كصفوا رل حاكما     
 دل يقرتؼ ، منذ زماف

 اك مذُنةفتنة 
 دل يكذب
 دل ٫نن 
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 دل يطلق النار على من ذمو 
 دل ينثر اٞناؿ على من مدحو

 دل يضع فوؽ فم داببة 
 دل يزدرع ٓنت ضمًن كاسحة

 دل ٩نر دل يضطرب
 خلف جباؿ األسلحة

 ىو شعيب 
 كمآكاه بسيط

 مثل مبكل الطبقات الكادحة .)اٞنصدر السابق(         
اٞنضػػػػارع الػػػػداؿ علػػػػى االسػػػػتمرارية )يقػػػػرتؼ، يكػػػػذب ، ٫نػػػػن ، ينثػػػػر، يضػػػػع، يػػػػزدرع،  ٤نػػػػد الػػػػنص يتجػػػػو ٥نػػػػو توظيػػػػف الفعػػػػل

 ٩نر( ، كاالستمرارية داللة أن و دائم البحث عن مثل ىذا اٜناكم .
كاٞنواربػػػػػػة يف الػػػػػػػنص ٓنمػػػػػػل معنيػػػػػػػٌن األكؿ قريػػػػػػػب) دل يقػػػػػػرتؼ ( ، كالثػػػػػػػاشل بعيد)منػػػػػػذ زمػػػػػػػاف( كىنػػػػػػػا تصػػػػػػدر الغمػػػػػػػوض اٞنوقػػػػػػػف   

اـ ، ككبنػػػػو كظػػػػف  ظػػػػاىرة اٝنفػػػػاء كالتجلػػػػي الػػػػيت تثػػػػًن ذىػػػػن القػػػػارئ للػػػػنص األديب) مػػػػآكاه بسػػػػيط (، الشػػػػعرم ليصػػػػل حػػػػد اإلهبػػػػ
ىػػػػػذًه اٞنعادلػػػػػة تبحػػػػػث عػػػػػن اٛنػػػػػواب لتجػػػػػده يف قولػػػػػو :) مثػػػػػل مػػػػػآكل الطبقػػػػػات الكادحػػػػػة( ، لتفضػػػػػي ىػػػػػذه اإلجابػػػػػة عػػػػػن لغػػػػػة 

ان لغائػػػػػب حاضػػػػر يفػػػػرض كجػػػػػوده ، كىػػػػػذا الصػػػػمت  يػػػػدؿ علػػػػػى أف  ىنػػػػاؾ كجػػػػود -أم مواربػػػػة مغلفػػػػػة بلغػػػػة الصػػػػمت  -صػػػػمت 
علػػػػػى الػػػػػنص كلغتػػػػػو ، فالنصػػػػػوص اٜنديثػػػػػة تعتمػػػػػد يف تنظيماهتػػػػػا علػػػػػى السػػػػػكوت كالصػػػػػمت ، لتوظػػػػػف اٞنواربػػػػػة كاٞنخاتلػػػػػة كالتوريػػػػػة 

 ، كمن ا تعرب عن طريقها عن صمتها الفضيع . 
عر ، ىػػػػػػو الشػػػػػػعور كإف  مػػػػػػن أىػػػػػػم األسػػػػػػباب الػػػػػػيت تػػػػػػدفع ابلشػػػػػػاعر كغػػػػػػًنه مػػػػػػن الشػػػػػػعراء إذل توظيػػػػػػف ىػػػػػػذا النػػػػػػوع مػػػػػػن الشػػػػػػ

ابلظلػػػػػم يف ٠نتمػػػػػع قلػػػػػق ضػػػػػاعت فيػػػػػو قيمػػػػػة العدالػػػػػة االجتماعيػػػػػة ، إذ إف  فقػػػػػداف ىػػػػػذه العدالػػػػػة ينػػػػػتب ٠نتمعػػػػػان ٫نػػػػػيم عليػػػػػو قػػػػػانوف 
الغائػػػػػػب ؛ كألف  اخػػػػػػتبلؿ القػػػػػػيم االجتماعيػػػػػػة يف ٠نتمػػػػػػع مػػػػػػا نتيجػػػػػػة لتػػػػػػدىور الظػػػػػػركؼ السياسػػػػػػية كاالقتصػػػػػػادية يقػػػػػػود إذل ضػػػػػػياع 

 كثًن منها ، ليطلق شعره قائبل :ىذًه القيم كالتخلي عن ال
 حٌن اموت  

 كتقـو بتببيين السلطة
 كيشع جثماشل الشرطة 
 الٓنسب اف الطاغوت 

 قد كرمين
 بل حاصرشل

 كتتبعين حب اخر نقطة
 كي ال اشعر اشل حر

 حب كاان يف التابوت   )اٞنصدر السابق(
ىػػػػػػٌن للوصػػػػػػوؿ إذل اإلقنػػػػػػاع ، هبػػػػػػدؼ التػػػػػػبثًن ابلقػػػػػػارئ ، يسػػػػػػتعٌن الشػػػػػػاعر يف نصػػػػػػو ىػػػػػػذا ابالألشػػػػػػياء اٞنؤكػػػػػػدة كيثبتهػػػػػػا ابلربا

كالػػػػػيت عػػػػػػن طريقهػػػػػػا ٫نلػػػػػػق جػػػػػػوان مػػػػػن التشػػػػػػكيل ابسػػػػػػتخداـ تراكيػػػػػػب متواليػػػػػػة ك متصػػػػػلة بعضػػػػػػها بػػػػػػبعض حػػػػػػب يفصػػػػػػل يف شػػػػػػرح 
فكرتػػػػػػو ، فالعمػػػػػػل األديب ىػػػػػػو عمػػػػػػل تشػػػػػػكيلي ، ّنعػػػػػػىن مػػػػػػا ، كىػػػػػػو تكػػػػػػوين لعػػػػػػادل كامػػػػػػل كفػػػػػػق رؤيػػػػػػة خاصػػػػػػة للمحػػػػػػيط ٓنتويػػػػػػو 
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( ك٤نػػػػػد قصػػػػػدية توظيػػػػػف الفعػػػػػل اٞنضػػػػػارع   430، 2007ايت ٢نتلفػػػػػة ابخػػػػػتبلؼ مبػػػػػدع عػػػػػن آخػػػػػر )اٞنلحػػػػػم،كتتجػػػػػاكزه ّنسػػػػػتو 
 بصفة مستمرة داخل النص ، كىذا ما يوثق  اىتمامو بعنصر اٜندث كالزمن كاٜنركة ) تقـو ، يشيع ، ٓنسب،تتبعين(.

ر  الػػػػػدائرة اٞنغلقػػػػػة ، كىنػػػػػا يقتضػػػػػينا اٞننطػػػػػق كٓنػػػػػاكؿ القصػػػػػيدة اٜنديثػػػػػة  إف  تقػػػػػرأ "الواقػػػػػع اػػػػػيط ... كهبػػػػػذا ٦نػػػػػرج مػػػػػن أطػػػػػا
العلمػػػػػػي كاألمانػػػػػػة يف الرصػػػػػػد كالتحقيػػػػػػق ،... أف  نقػػػػػػرر حقيقػػػػػػة أف  لػػػػػػيس كػػػػػػل موىبػػػػػػة شػػػػػػكلت كتشػػػػػػكل قطعػػػػػػة أيفث فػػػػػػاخرة يف 

ففهػػػػػػػػم اٞنواربػػػػػػػػة اٞنوظفػػػػػػػػة يف الػػػػػػػػنص تفضػػػػػػػػي بنػػػػػػػػا إذل الداللػػػػػػػػة اٞنباشػػػػػػػػرة ،   42-2011،39)مبػػػػػػػػارؾ، حركػػػػػػػػة الشػػػػػػػػعر العػػػػػػػػريب"
نص عػػػػن ٓنػػػػوؿ النػػػػاس إذل ابئعػػػػي ضػػػػمًن ، فبػػػػدالن مػػػػن راحػػػػة اإلنسػػػػاف يف مػػػػاكاه األخػػػػًن، بقػػػػي يتتبػػػػع حػػػػب ىػػػػو ليكشػػػػف لنػػػػا الػػػػ
 يف التابوت .. 

ػػػػػػا تتنػػػػػػاكؿ القضػػػػػػااي ايطػػػػػػة بنػػػػػػا كاٞنسػػػػػػايرة ٜنياتنػػػػػػا  كاٜنريػػػػػػة كالعػػػػػػدؿ ، كغيػػػػػػاب     كمػػػػػػن اٞنبلحػػػػػػظ علػػػػػػى قصػػػػػػيدة الشػػػػػػاعر، إهن 
عر يف نصػػػػػػو ٬نيػػػػػػل إذل اٞنباشػػػػػػرة ، كاسػػػػػػتعماؿ األلفػػػػػػاظ البسػػػػػػيطة ، ١نػػػػػػاكال أف  الد٬نقراطيػػػػػػة كغًنىػػػػػػا مػػػػػػن القضػػػػػػااي ، فنجػػػػػػد الشػػػػػػا

 يبث ضمن طيات قصائده ، اٟنم السياسي الذم تعيشو البلداف العربية .
كعليػػػػػػو فالقصػػػػػػيدة السياسػػػػػػية اٜنديثػػػػػػة ٓنػػػػػػاكؿ أف  تنتقػػػػػػد الوضػػػػػػع السياسػػػػػػي الضػػػػػػاغط ، لنجػػػػػػد الرغبػػػػػػة القويػػػػػػة عنػػػػػػد كثػػػػػػًن مػػػػػػن   

يف أف  يشػػػػػػغلوا أقبلمهػػػػػػم يف نقػػػػػػد الوضػػػػػػع اٞنػػػػػػرتدم ، ككشػػػػػػف الصػػػػػػورة اٜنقيقيػػػػػػة ٟنيمنػػػػػػة ىػػػػػػذه السػػػػػػلطة ، إذ الشػػػػػػعراء اٞنعاصػػػػػػرين 
 ، يقوؿ :     -بعيدان عن اٞنواربة كالتورية كاٞنخاتلة  –٤ند الشاعر يسجل ىذا يف نصو اٞنباشر 

 دائرة ضيقة 
 كىارب مداف

 امامو كخلفو يركض ٢نرباف
 ( 4، 1989ىذا ىو الزماف.......)مطر،

كػػػػوف القصػػػػيدة قػػػػد كتبػػػػت خػػػػارج الػػػػوطن بػػػػبل )ابػػػػوات( ، فػػػػيمكن أف  تكػػػػوف قػػػػد أعطػػػػت فسػػػػحة ٠نػػػػاؿ أكػػػػرب للتعبػػػػًن عٌمػػػػا 
 يريد ، فللشاعر الفضاءات كالسماكات ليمؤل صدره بقدر مىٍن مساحات اٜنرية ، موظفا ىذا ىو الزماف

إذل الواقػػػػػػع العراقػػػػػػي كٓنوالتػػػػػػو ، كىػػػػػػو نػػػػػػص يف  إذ تتضػػػػػػمن القصػػػػػػيدة اشػػػػػػارات سػػػػػػيميائية عاليػػػػػػة ككاضػػػػػػحة  تنقلنػػػػػػا مباشػػػػػػرة 
الوقػػػػت ذاتػػػػو يفسػػػػح اجملػػػػاؿ للشػػػػاعر لسػػػػرد مػػػػا يف ذاتػػػػو اٞنضػػػػطربة ، كرّنػػػػا  ىػػػػذا مادفعػػػػو إذل توظيػػػػف لغػػػػة اٞنباشػػػػرة يف ىػػػػذا الػػػػنص 
ليسػػػػػجل عػػػػػن طريػػػػػق ىػػػػػذه اٞنباشػػػػػرة ذاتػػػػػو اٞنتمػػػػػردة يف قولػػػػػو : )دائػػػػػرة ضػػػػػيقة( ، ليػػػػػدخل فضػػػػػاء القصػػػػػيدة ١نػػػػػور جديػػػػػد يف أشػػػػػراؾ 

ػػػػٍن جانػػػػب أخػػػػر فػػػػإف  الػػػػنص يقػػػػدـ لنػػػػا التفاتػػػػة ذكيػػػػة جػػػػدان أسػػػػتطاع الشػػػػاعر ا ػػػػٍن جانػػػػب ، كمى لػػػػذات مػػػػع الػػػػذات ا خػػػػر ، ىػػػػذا مى
عػػػػػػن طريقهػػػػػػا أف  يقػػػػػػدـ لنػػػػػػا نقػػػػػػدان للسػػػػػػلطة السياسػػػػػػية بتوظيفػػػػػػو )ىػػػػػػارب مػػػػػػداف( مػػػػػػن دكف التلمػػػػػػيح لؤلٚنػػػػػػاء ك الشخصػػػػػػيات ، 

 فاٞنباشرة الذكية جاءت لتخرج النص من عتمتو.
 ب القمامة يف مقل

 رايت جثةن ٟنا مبلمح األعراب 
 ْنمعت من حوٟنا النسور كالدابب

 كفوقها عبلمة
 (  3/12تقوؿ:ىذم جيفة)مطر،

كلكػػػػػوف الشػػػػػاعر ا٘نػػػػػد مطػػػػػر عػػػػػايش الواقػػػػػع العراقػػػػػي ُنػػػػػذافًنه ، فمػػػػػن ىنػػػػػا ٤نػػػػػده قػػػػػد خػػػػػاض معركتػػػػػو الرئيسػػػػػة ضػػػػػد مبسػػػػػاتو   
يطػػػػػرؽ ابب اٜنريػػػػػة ، كعليػػػػػو فقػػػػػد حاكػػػػػت قصػػػػػائده الواقػػػػػع السياسػػػػػي اٝناصػػػػػة ، ىنػػػػػا  يبقػػػػػى سػػػػػبلحوي الوحيػػػػػد الكلمػػػػػة يوظفػػػػػوي ل

دكران يف جعػػػػػل رأيػػػػػو كاضػػػػػحان كجليػػػػػان  –الػػػػػذم تكػػػػػوف مػػػػن ثقافػػػػػة الػػػػػداخل كاٝنػػػػػارج  –كانتقدتػػػػو ، كلعػػػػػل للنسػػػػػيب الثقػػػػػايف للشػػػػػاعر 
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ػػػػٍن ا دفعػػػػو إذل زج غضػػػػبو ك٢ناكفػػػػو يف قصػػػػائده الػػػػيت ضػػػػجت بلغػػػػة التمػػػػرد علػػػػى السػػػػلطة ككػػػػل ، كالرقيػػػػب ب شػػػػكل خػػػػاص ، كمى
،فهنػػػػػا ٤نػػػػػده كيػػػػػف يصػػػػػف اٞنزبلػػػػػة الػػػػػيت كقعػػػػػت فيهػػػػػا جثػػػػػة اإلنسػػػػػاف العريب،ككيػػػػػف الوحػػػػػوش ٓنيطػػػػػو كالنسػػػػػور كالػػػػػدابب كفوقهػػػػػا 
لوحػػػػة تقوؿ:كرامػػػػة اإلنسػػػػاف فقػػػػدت ألجػػػػل األجنػػػػيب كىػػػػذه اٛنثػػػػة ىػػػػي الكرامػػػػة العربيػػػػة اٞنهمشػػػػة مػػػػن قبػػػػل سػػػػلطاهتا الضػػػػػاغطة، 

 حل اإلنساف.اليت تبحث عن مصاٜنها الذاتية اكالن قبل مصا
 يف ببلد اٞنشركٌن    

 يبصق اٞنرء بوجو اٜناكمٌن
 فيجازل ابلغرامة

 كلدينا ٥نن أصحاب اليمٌن 
 يبصق اٞنرء دما ٓنت اايدم اٞنخربين

 كيرل يـو القيامة
 عندان ينثر ماء الورد كاٟنيل

 ببل إذف
 (1/55على كجو امًن اٞنؤمنٌن)مطر،

علػػػػػى اسػػػػػػتبطاف نفسػػػػػػية اٜنػػػػػػاكم اٞنسػػػػػػتبد ، كتعريػػػػػػة ككشػػػػػػف أيديولوجيتػػػػػػو يقػػػػػـو الشػػػػػػاعر نصػػػػػػو ىػػػػػػذا ، برسػػػػػػم صػػػػػػورة قائمػػػػػػة 
القمعيػػػػػػة ، ليػػػػػػذىب الػػػػػػنص ابلكشػػػػػػف كالتصػػػػػػريح عػػػػػػن رغبػػػػػػة الشػػػػػػاعر يف نقػػػػػػل الصػػػػػػورة اٞنظلمػػػػػػة للساسػػػػػػة ، لينقػػػػػػل لنػػػػػػا حجػػػػػػم 

الدمويػػػػػة  اإلدانػػػػػة كالتعريػػػػػة ، الػػػػػيت يهػػػػػدؼ الػػػػػنص يف الوصػػػػػوؿ إليهػػػػػا ، فػػػػػػ )٩نػػػػػازل ابلغرامػػػػػة( تنقػػػػػل لنػػػػػا حجػػػػػم كبشػػػػػاعة اٞنمارسػػػػػة
 كاإلابدة الوحشية اليت كممت األفواه ، كذىبت لتكمم الذات ككل .  

 -كيسػػػػػتلـز ىكػػػػػذا نػػػػػوع مػػػػػن القصػػػػػائد رؤيػػػػػة فائقػػػػػة ، يرجػػػػػع فيهػػػػػا إذل النضػػػػػوج األيػػػػػديولوجي  للشػػػػػاعر ، كىػػػػػذا مػػػػػا يػػػػػدفع 
قػػػػػػػع اٞنػػػػػػػرتدم أصػػػػػػػبح أداة ابلشػػػػػػػاعر إذل أف  يوظػػػػػػػف شػػػػػػػعره أغلبػػػػػػػو ابٞنباشػػػػػػػرة لنقػػػػػػػد السػػػػػػػلطة ، كعيوهبػػػػػػػا ، كىػػػػػػػذا الوا -النضػػػػػػػوج 

مطواعػػػػػة بيػػػػػد الشػػػػػاعر ليوظػػػػػف عػػػػػن طريقهػػػػػا نصػػػػػو ، كليجػػػػػد القػػػػػارئ يف أشػػػػػعار الشػػػػػاعر أسػػػػػاليب متعػػػػػددة يف العػػػػػرض كتعريػػػػػة 
ككشػػػػػف للواقػػػػػع كعيوبػػػػػو ، مػػػػػن جػػػػػرأة كٕنػػػػػػرد ، كمواربػػػػػة ، كثػػػػػورة علػػػػػى سػػػػػلطة الرقيػػػػػب ٣نػػػػػػا تشػػػػػًن ىػػػػػذًه األسػػػػػاليب العديػػػػػد مػػػػػػن 

 اسي .اإلشكاليات بٌن الشاعر كالرقيب السي
 صورة اٜناكم يف كل اْناه

 ابسم
 يف بلد يبكي من القهر بكاه

 مشرؽ 
 يف بلد تلهو الليارل ضحاه

 انعم
 يف بلد حب ببلايه 
 لنواع الببلاي مبتبله

 صادح   
 يف بلد معتقل الصوت

 (.  24، 1989كمنزكع الشفاه.....)مطر،
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ات ضػػػػاغطة ،  سػػػػيؤثر ىػػػػذا اٝنػػػػوؼ علػػػػى مسػػػػار عملػػػػو كػػػػوف القلػػػػق كاٝنػػػػوؼ يرافقػػػػاف اإلنسػػػػاف ّنجػػػػرد كالدتػػػػو يف ٠نتمعػػػػ   
، فيلجػػػػػػب الكثػػػػػػًن مػػػػػػنهم كيعمػػػػػػد إذل اٞنراكغػػػػػػة بغيػػػػػػة ضػػػػػػماف حياتػػػػػػو ، كقػػػػػػد تكػػػػػػوف ىػػػػػػذًه القصػػػػػػيدة كاحػػػػػػدة مػػػػػػن األسػػػػػػاليب الػػػػػػيت 
يوظفهػػػػػا الشػػػػػاعر ؛ كونػػػػػو يػػػػػدرؾ )يف بلػػػػػد يبكػػػػػي مػػػػػن القهػػػػػر بكػػػػػاه( ، فهػػػػػذا اٝنػػػػػوؼ دفعػػػػػو إذل كتابػػػػػة نػػػػػص ٪نمػػػػػل  يف داخلػػػػػػو 

السػػػػػلطة ، فنجػػػػد القصػػػػػيدة ٓنػػػػاكي اٝنػػػػػوؼ ، ك ٓنػػػػاكي العػػػػػراؽ ك١ننتػػػػو ، كىػػػػػذا ٬نثػػػػل انشػػػػػطاران لػػػػذات الشػػػػػاعر ، أسػػػػرار كسػػػػلوؾ 
إذ انطبعػػػػػت ىػػػػػذًه األايـ اٞنريػػػػػرة ليػػػػػتعلم منهػػػػػا أكؿ درس كأقسػػػػػاه "لف  للكلمػػػػػة مفعوٟنػػػػػا السػػػػػحرم ، لكػػػػػن ٟنػػػػػا أٖناهنػػػػػا الباىضػػػػػة ، 

الػػػػػيت صػػػػورت لنػػػػػا اٞنشػػػػػهد كلػػػػػو ، كمػػػػػا يعكػػػػػس لنػػػػػا عبلقػػػػػة الشػػػػػاعر فطغيػػػػاف اٞنكػػػػػاف يف الػػػػػنص يوصػػػػػلنا إذل فكػػػػػرة ٕنكػػػػػن اٝنػػػػػوؼ 
ابلسػػػػػلطة ؛ ك كػػػػػوف السػػػػػلطة ٕنتلػػػػػك القػػػػػوة ؛ فهػػػػػي ٕنتلػػػػػك القػػػػػدرة علػػػػػى السػػػػػيطرة علػػػػػى الوضػػػػػع الكلػػػػػي كلػػػػػيس اٛنزئػػػػػي فقػػػػػط ، 
 فالسػػػػػػلطة بكػػػػػػل كسػػػػػػائلها اٞنعركفػػػػػػة عملػػػػػػت كتعمػػػػػػل علػػػػػػى اسػػػػػػتدراج اٞنثقفػػػػػػٌن إذل جانبهػػػػػػا كزجهػػػػػػم يف خطاهبػػػػػػا ، كابلتػػػػػػارل فػػػػػػإف  

 الذم ال يستجيب ٞنطالبها يصيبو القلق الذم يؤدم إذل اٝنوؼ . 
 طوؿ عمرم

 يركض القهر امامي ككرائي
 ىو ظلي يف الضحى
 كىو ندمي يف اٞنساء

 ىو رل يف الصيف ٘نارة قيظ
 ىو رل برد شديد يف الشتاء

 ىو مائي 
 كىوائي

......... 
 الف شكر أيها القهر

 على ىذا الوفاء
 ثلواان دل الق كفاء م

 (.3/69عند ٗنيع األصدقاء)مطر،
للشػػػػػػػاعر ، تػػػػػػػنم عػػػػػػػن تىعلػػػػػػػق الشػػػػػػػاعر ابلػػػػػػػػذكرايت  -بػػػػػػػٌن اٞناضػػػػػػػي كاٜناضػػػػػػػػر  –إف  صػػػػػػػورة التنػػػػػػػاكب يف الػػػػػػػنص الشػػػػػػػعرم 

كاالضػػػػػػػػػطراابت النفسػػػػػػػػػية ، فمػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػو : ) طػػػػػػػػػواؿ عمػػػػػػػػػرم ( يبػػػػػػػػػدأ الػػػػػػػػػنص بسػػػػػػػػػرد اختبلجاتػػػػػػػػػو الداخليػػػػػػػػػة ) يػػػػػػػػػركض القهػػػػػػػػػر 
 -يف الشػػػػتاء( ، ليػػػػرتؾ نصػػػػو مفتوحػػػػان لنتظػػػػار اٞنػػػػوت اٞنؤجػػػػل ، لكنػػػػو ػ اٞنػػػػوت اٞنؤجػػػػل امػػػػامي،ككرائي( ، ا )ىػػػػو رل بػػػػرد شػػػػديد

ألحتػػػػواء االنكسػػػػار الػػػػذايت للشػػػػاعر ابلدرجػػػػة –موجػػػػود نفسػػػػيان، ك٣نتنػػػػع جسػػػػداين ، كىػػػػذه صػػػػورة تعػػػػد مػػػػن أكثػػػػر الرموزػػػػػ النفسػػػػية 
 األكذل ، كاإلنساف ابلدرجة الثانية.

ػػػػػػٍن إحػػػػػػدل أسػػػػػػاليبها فػػػػػػرض اٟنيمنػػػػػػة كالنفػػػػػػوذ  كقػػػػػػد أصػػػػػػبحت السياسػػػػػػة كسػػػػػػطوهتا عائقػػػػػػان أمػػػػػػاـ العمػػػػػػل األديب ، ككانػػػػػػت مى
عػػػػػٌد اٜنػػػػػافز األكؿ كاألسػػػػػاس لوضػػػػػع طػػػػػػرؽو  -ىػػػػػذا الضػػػػػغط  -كالتسػػػػػلط الضػػػػػاغط علػػػػػى األقػػػػػبلـ كالعقػػػػػوؿ اإلبداعيػػػػػة، كبػػػػػدكره 

 ارة أخرل.ملتوية لد٬نومة العمل اإلبداعي ، ابلتمرد كاٞنواربة ارةن ، كابمتزاج األعماؿ األدبية ابلتابوات 
كىذا ما أكدتو لنا قصائد الشاعر ا٘ند مطر ، فقد جاءت قصائده أحتجاجان ضد األنظمة الضاغطة) األستبدادية ( كتسربت 
السلطة بصورة غًن مباشرة ، حاكؿ فيها الشاعر  نقدىا ، كبياف سلبياهتا ك٘ناقاهتا يف ظل استبداد قهرم ، فنجدىا عربت عن ١ننة 
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ساتو بوجو خاص ، كاجملتمع العريب بوجو عاـ ، كلكنها مع كل ذلك ٤ندىا يف بعض األحياف قد ارتسمت اإلنساف العراقي كمب
 ابلتفاؤؿ كاألدل يف الوقت نفسو .     

 اذلوامش:
ف لبنا –(، التاري  كاٜنقيقة لدل ميشاؿ فوكو ، السيد كلد أابه ، الدار العربية للعلـو ، بًنكت 2004ينظر:اابه، السيد  كلد ) -1

 . 187،    2، ط
 .124(،علم االجتماع السياسي ، مطبعو اٛنامعة ، اٞنوصل ، د . ط  : 1984ينظر:اٜنسن، د.احساف دمحم) -2

 79:   1( اٞنعرفة كالسلطة ) مدخل لقراءة فوكو ( ، ترٗنو سادل يفوت ، اٞنركز الثقايف العريب ، بًنكت ، ط1978ينظر:دلوز،جيل)
0 

 . 68(، السياسة دراسة سيسولوجية ، دار اٛنيل ، دمشق :  1984)ينظر:شراب، انجي صادؽ -3
"، ، ترٗنة كتقدصل  1976(، ٩نب الدفاع عن اجملتمع "دركس أيلقيت يف الكوليب  دم فرانسي لو 2003ينظر:فوكو، ميشيل) -4

 68ك تعليق د. الزكاكم بغورة ، دار الطليعة ، بًنكت ، د. ط  : 
 (،اٞنصباح اٞننًن ،بًنكت ، د. ط ،  مادة ) سلط ( .1987الفيومي، ا٘ند بن علي ) -5 

(، أصل األشياء " بداايت الثقافية اإلنسانية" ، ترٗنة كامل إٚناعيل ، دار اٞندل للثقافية كالنشر ، 2006ينظر:ليبس، يوليوس)-6
 . 276:   2ط

 42 – 39:  1تبة عدانف ، بغداد ، طعبد الوىاب البيايت )كعي العصر كالبنية الشعرية ( ، مك(، 2011مبارؾ، دمحم)-7
 *عن طريق الدراسة ٕنكنت من رصد ىذه التصنيفات للسلطة. 

 .63،لندف، : 2، ط1(،الفتات 1987مطر،ا٘ند)-8  
 .    97-96ـ.ف:  9  

 138-137ـ.ف:-10
 80ـ.ف:-11
 .4: 1(، ديواف الساعة، لندف،ط1989مطر،ا٘ند)-12
 .12: 3مطر-13
 .1:55مطر-14
 .24،: 1(، اشل اٞنشنوؽ أعبله، لندف، ط1989د)مطر، ا٘ن-15
   69: 3مطر -16
  430شهوة الكتابة كسلطة النقد ، ـ .اٞنوقف األديب ، آناد كتاب العرب ، دمشق ،ع ، (، 2007ينظر:اٞنلحم،اٚناعيل)-17
 منظور، ابن، لساف العرب ، مادة )سلط(.   -18 

ر العٌن ، ٓنقيق كماؿ مصطفى، مكتبة اٝنا٦ني ، القاىرة ، د. ط ،  : اٜنو  (،1948اليمين، نشواف بن سعيد اٜنمًنم)-19
7/213  . 
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     ادلخلص 

اشارت ٗنيع قرارات ٠نلس االمن كاالتفاقيات الدكلية اذل اٛنرائم االىاربية دكف ا٩ناد الطريق االمثل اك على االقل  جدكل يصار  
ٟنا ٞنعاٛنة تلك اٛنرائم اذ ٗنيع القرارات كالتصر٪نات ابتت خالية من اٞنعاٛنة كاٞنسؤكلية , اذ من الطبيعي كالبديهي اف مرتكيب 

بيعيٌن كابلتارل ٪نملوف جنسيات دكؿ معينة , اذ لكل دكلة قاعدة بياانت عن مواطنيها كالدكلة ٓندد افراد االرىاب اشخاص ط
الشعب عن طريق اٛننسية , فاٛننسية رابطة ركحية ٓندد النسب السياسي لبلفراد , لذلك ٩نب تقرير اٞنسؤكلية الدكلية لدكلة عن 

كما توفر اٜنقوؽ لرعاايىا عن طريق اٛننسية ٩نب اف تتحمل اٞنسؤكلية عنهم من ابب   اعماؿ رعاايىا االرىابية يف اٝنارج, فالدكلة
 التقابل بٌن اٜنقوؽ كااللتزامات . 

اذ انطبلقا من سيادة الدكؿ على مواطنيها يف اٝنارج كالداخل اعتمادا على معيار اٛننسية , كحيث توجد السلطة توجد اٞنسؤكلية, 
 السليب للسلطة كليس التعويل كاالكتفاء فقط ابٛنانب اال٩نايب . فالدكلة ٩نب اف تتحمل اٛنانب

كبناء على ا٨نية دكر اٛننسية يف ٓنديد اٞنسؤكلية الدكلية تناكلنا ىذا اٞنوضوع ابلبحث كالتحليل كالدراسة , كذلك عن طريق التعمق 
 يف السوابق التار٫نية كقرارات ٠نلس االمن يف استخداـ اٛننسية . 

 : فتاحيةادل الكخلمات

 . االرىاب  االلتزامات، ، اٜنقوؽ ، الدكؿ ، اٛننسية
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"The role of nationality in determining the responsibility of states 

for the terrorist acts of their nationals" 

A comparative study 

Dr. Nour Hussein Jawad Kazem 

College of Law, University of Al-Qadisiyah 

 

Abstract 

All Security Council resolutions and international conventions referred to 

terrorist crimes without finding the best or at least feasible way to deal with 

these crimes, as all decisions and statements have become devoid of treatment 

and responsibility. A state is a database of its citizens, and the state identifies the 

people by nationality. Nationality is a spiritual link that determines the political 

lineage of individuals. Therefore, the international responsibility of a state must 

be established for the terrorist acts of its nationals abroad. between rights and 

obligations. 

Based on the sovereignty of states over their citizens abroad and at home, 

depending on the nationality criterion, and where there is authority, there is a 

responsibility, the state must bear the negative side of authority and not 

dependence and contentment only with the positive side                                                                                            

Based on the importance of the role of nationality in determining international 

responsibility, we dealt with this issue through research, analysis and study, by 

delving into historical precedents and Security Council resolutions on the use of 

nationality.                       

keywords: 

Nationality, states, rights, obligations, terrorism 
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 اعلية البحث:
ال ٬نكن التسوية من حيث الوصف اك االثر بٌن جرائم االرىاب  كبقية جرائم ذات البعد الدكرل , اذ جرائم االرىاب ذات انعكاس 

اـ مى آًنة طي ة خى لن حى رى ّنً  رى  ٬نن رل كي الدي  عى من تن جملي ، كاف ااجرامي كاسع مضمونو اعماؿ غًن مشركعة تستهدؼ االنساف بصورة عامة مطلقة 
ة قى طى نى ن مى مى ضى  دى دى حى ة تتى نيه انوي ة قى يً ؤكلي سن ها مى نن من  لى ى كي لن ك عن لن ذى ف بً كون يى ب فػى عى شى طة كى لن م كسى ليى لة اقى كو ث اف لكل دى يى حى اب كى ىى االرى  ايتى دى ٓنى 
 ة.ينً عى ة مي يً رافى غى جن 

  مشكخلة البحث:
اين يف ٗنيع دكؿ العادل كتركزت ايفره افقيان يف العراؽ, كقد تطرؽ ٠نلس االمن يف قراراتو للتصدم لئلرىاب انتشر االرىاب عمود

بد كاالرىابٌن, اال انو دل يضع العاجل الشامل ٟنذه اٞنشكلة, فلم يشًن لم قرار اذل مسؤكلية الدكؿ اليت ينتمي اليها االرىابٌن, اذ ال 
يتبعها ىؤالء االرىابيٌن َننسياهتم, اذ قد يكوف ٟنذه الدكؿ دكر مهم يف زجهم هبذه العمليات من ٓنديد مسؤكلية الدكؿ اليت 

االرىابية, أذ مشكلة البحث تكمن يف اف العراؽ اصبح يتحمل معاانة االرىاب الذم اصبح يف تزايد, دكف كجود الدكاء الفعاؿ اك 
لذين لديها اٞنئات من رعاايىا يرتكبوف ابشع اٛنرائم االرىابية , فبين كيؿن ا, فالدي كسيلة يصار اذل اللجوء اليها للحد من ىذه ااالفة 

مبدأ اٞنقابلة يف اٜنقوؽ كااللتزامات, اليس الدكؿ مسؤكلة عن كمن رعاايىا ؟ فهل ىذا فراغ تشريعي كقانوشل ترؾ عمدا ٓنمل 
 نتيجتو العراؽ . 
 اىداف البحث:

اايىا, كٞنا كانت الدكلة كعلى اساس اٛننسية مسؤكلو عن رعاايىا يف اٝنارج كتوفر ٟنم تقرير مسؤكلية دكلة اٛننسية عن اعماؿ رع
اٜنقوؽ كاٜنماية, فعلى اساس اٛننسية ايضان ٩نب اف تكوف مسؤكلة عن اعماٟنم الضارة, كاف فكرة التقابل بٌن اٜنقوؽ كااللتزامات 

شعبها كعنهم, فيقع على عاتقها توفًن اٜنماية يف الداخل كاٝنارج ْنعل من الدكلة مدين بواسطة اٛننسية فتكوف مسؤكلة من افراد 
 كاالعرتاؼ ابٜنقوؽ السياسية كاٞندنية كحق القرار على اقليمها كالدخوؿ كاٝنركج منو.

  منهجية البحث:
قرارات ٠نلس كلدراسة اٞنوضوع دراسة شاملة كموضوعيةه  سوؼ نتبع اٞننهب االستقرائي  كذلك من خبلؿ بياف نصوص القوانٌن ك 

االمن اليت اشارات اذل االرىاب،  كسوؼ نستعرض كقائع كسوابق ار٫نية تؤكد الدكر االساس للجنسيةه يف ٓنريك  اٞنسؤكلية 
 الدكليةه للدكلة عن اعماؿ رعاايىا االرىابيةه يف اٝنارج، متمثلة يف قرارات ك٣نارسات دكليةه يف ىذا السياهؽ.

 ىيكخلية البحث: 
يم ىذه الدراسة اذل  ثبلث مطالب , اٞنطلب االكؿ بعنواف كضائف اٛننسية يف ٓنديد اٞنسؤكلية الدكلية للدكلة سوؼ ٥ناكؿ تقس

عن اعماؿ رعاايىا االرىابية يف اٝنارج , كاٞنطلب االكؿ سوؼ نقسمو اذل ثبلث فركع , الفرع االكؿ نبحث فيو الطبيعة القانونية 
دكلة عن اعماؿ رعاايىا االرىابية يف اٝنارج , كالفرع الثاشل يصار فيو اذل دراسة الوظيفة للجنسية يف ٓنديد اٞنسؤكلية الدكلية لل

الداخلية للجنسية , اما يف الفرع الثالث سندرس الوظيفية الدكلية للجنسية, ك اٞنطلب الثاشل سيكوف بعنواف اساس اٛننسية يف 
ية يف اٝنارج كىذا اٞنطلب سوؼ يقسم اذل اربعة فركع يصار يف الفرع ٓنديد اٞنسؤكلية الدكلية للدكلة عن اعماؿ رعاايىا االرىاب

االكؿ لدراسة اٞنبادئ الدكلية العامة, اما الفرع الثاشل نبحث فيو يف قرارات ٠نلس االمن ك الفرع الثالث لدراسة السوابق القضائية 
مريكي, انتهاءن ابٞنطلب الثالث بعنواف تقرير اٞنسؤكلية كاٞنمارسات الدكلية كصوال اذل الفرع الرابع الذم ندرس فيو قانوف جاستا اال
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الدكلية  للدكلة عن اعماؿ رعاايىا يف اٝنارج ، كالذم يتضمن فرعٌن االكؿ بعنواف اركاف اٞنسؤكلية الدكلية, اما الفرع الثاشل نبحث 
 فيو اليات جرب الضرر , كانتهاءى ابٝنإنة .

 
research importance: 

The practical reality shows that terrorism is a global phenomenon, and it is an 

international transnational crime that targets people regardless of national, 

religious, sectarian or regional considerations. within a specific geographic area. 

Research problem: 

Terrorism has spread vertically in all countries of the world and its effects are 

concentrated horizontally in Iraq, and the Security Council has addressed this in 

its resolutions to confront terrorism and terrorists, but it did not put a 

comprehensive treatment for this problem. The countries that these terrorists 

follow by their nationalities, as these countries may have an important role in 

engaging them in these terrorist operations., 

research aims 

Determining the responsibility of the state of nationality for the actions of its 

nationals, and since the state, based on nationality, is responsible for its 

nationals abroad and provides them with rights and protection, based nationality 

also it must be responsible for their harmful actions, and the idea of congruence 

between rights and obligations makes the state indebted by nationality, so it is 

responsible From the members of its people and for them, it falls upon it to 

provide protection at home and abroad and to recognize political and civil rights 

and the right to decide on its territory and to enter and leave it. 

Research Methodology: 

We discuss in this study a set of organized steps through which the topic of the 

role of nationality is studied in determining international responsibility and 

reaching valuable results through a set of proposals and recommendations 

through the comparative analytical approach. 

search structure: 

We will try to divide this study into two sections. The first topic includes two 

requirements in which the study and definition of nationality are carried out. 

Then, we turn to the second topic to study international applications as the legal 

basis for proving the responsibility of states through nationality and ending with 

the conclusion. 
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 ادلطخلب االول
 لخلدولة عن عمال رعاايىا االرىابية يف اخلارج وضا ف اجلنسية يف حتديد ادلسؤولية الدولية

لدراسة كضائف اٛننسية يف نطاؽ اٞنسؤكلية الدكلية , البد من تقسيم ىذا اٞنطلب اذل ثبلث ١ناكر , ندرس يف اور االكؿ, 
ا اٞنطلب الوظيفية الطبيعية القانونية للجنسية, ا ٦نصص اور الثاشل لدراسة الوظيفة الدكلية للجنسية, كاخًنا نبحث يف ىذ

 الداخلية للجنسية,
 

 الفرع االول
 الطبيعية القانونية لخلجنسية يف حتديد ادلسؤولية الدولية لخلدولة عن اعمال رعاايىا يف اخلارج

 عقد لهنا اٛننسية كصف ىو األكؿ االْناه, الطبيعة تلك لتحديد للجنسية القانونية الطبيعة حوؿ رئيسيٌن اْناىٌن يف الفقو ٫نتلف
. االجتماعي العقد نظرية مؤسس ، ركسو جاؾ جاف الفرنسي الفقيو إذل االْناه ىذا جذكر ٕنتد. كالدكلة الفرد بٌن تعاقدية كعبلقة
 عامنا الدكلة عرض يكوف ، األصلية اٛننسية يف اٛننسية نوع حسب ٢نتلفة مظاىر يف تظهراف ، كالقبوؿ للعرض اإلرادتٌن بدعوة

 اٜناالت معظم كيف ، معينة ّنجموعة خاصة العرض إرادة تكوف ، اٛننسية اكتساب حالة يف بينما ، األشخاص ٗنيع كيستهدؼ
 . األجانب فئة
 ، التجنس حالة يف كما ، األحياف بعض يف صر٪ننا للقبوؿ االستعداد يكوف ، اٛننسية اكتساب حالة يف ، أخرل انحية من

 حالة يف مفرتضة الوصية كىذه ،. اٞنختلط الزكاج يف األجنبية زكجها نسيةج إذل الزكجة إضافة حالة يف كما ، ضمنينا كأحياانن 
 يرل ، كالدتو فور إرادة لديو ليس اٛنديد اٞنولود ىذا فإف لذا ، اٛنديد للمولود عليها مصادؽ أهنا حيث ، األصلية اٛننسية
 اٞنتبادلة كااللتزامات اٜنقوؽ أيضنا العبلقة نتتضم التعاقدم العقد إذل ابإلضافة ذلك ِنبلؼ للقبوؿ استعداده اٞنيل ىذا صاحب

 كالعامة اٝناصة اٜنقوؽ من االستفادة من اٞنواطن ٕنكٌن الدكلة على ك٩نب ، الدكلة على كاجبات الفرد حقوؽ. كالدكلة الفرد بٌن
 ، ابلقبوؿ الفرد كإرادة الدكلة إرادة تتفق لذلك ، الدكلة تصدرىا اليت كاألنظمة ابلقوانٌن الفرد التزاـ مقابل ، كخارجيا داخليا ك٘نايتو
 (. 128, ص2015) اٛنميلي,  كااللتزامات اٜنقوؽ ىذه منح يتم كابلتارل

 
. سليم قانوشل اساس اذل يستند ال انو كما قانونية حيلة ابلعقد اٛننسية تشبيو اف حيث االْناه ىذا الصحاب النقد كجو كقد

 اطار يف حب ا٨نية ذات ليست االىلية ىذه اف بل االصلية اٛننسية اطار يف االىلية اا٨نه العقد متطلبات تعوزىا اٛننسية اف حيث
 تكافؤ كدرجة التوازف العقد متطلبات من اف كما الزكاج بسبب تلقائيا زكجها َننسية الزكجة اٜناؽ حالة يف كما اٞنكتسبة اٛننسية
 من قلة ذىب كقد, الفرد ارادة على الدكلة ارادة فيها كتغلب تطغي حيث اٛننسية لو تفتقر ما كىذا الطرفٌن ارادة بٌن مقبولة
 ذلك سليم قانوشل اساس على يقـو ال االْناه كىذا الشركة تلك يف اعضاء عن عبارة فالوطنٌن ابلشركة اٛننسية تشبيو اذل الفقهاء

قة حٌن يف العاـ القانوف لقواعد ٔنضع اٛننسية عبلقة الف االسكواشل,  )  اٝناصن  القانهوف لقواعد الغالبي  يف ٔنضعٌ  الشرٌكة عبلن
 (. 90, ص2009

. سليم قانوشل اساس اذل يستند ال انو كما قانونية حيلة ابلعقد اٛننسية تشبيو اف حيث االْناه ىذا الصحاب النقد كجو كقد
 اطار يف حب ا٨نية ذات ليست االىلية ىذه اف بل االصلية اٛننسية اطار يف االىلية ا٨نها العقد متطلبات تعوزىا اٛننسية اف حيث
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 تكافؤ كدرجة التوازف العقد متطلبات من اف كما الزكاج بسبب تلقائيا زكجها َننسية الزكجة اٜناؽ حالة يف كما اٞنكتسبة اٛننسية
 من لةق ذىب كقد, الفرد ارادة على الدكلة ارادة فيها كتغلب تطغي حيث اٛننسية لو تفتقر ما كىذا الطرفٌن ارادة بٌن مقبولة
 ذلك سليم قانوشل اساس على يقـو ال االْناه كىذا الشركة تلك يف اعضاء عن عبارة فالوطنٌن ابلشركة اٛننسية تشبيو اذل الفقهاء

) العوضي,  صاٝنا القانوف لقواعد الغالب يف ٔنضع الشركة عبلقة حٌن يف العاـ القانوف لقواعد ٔنضع اٛننسية عبلقة الف
 ( . 6, ص2006

 
 ثاينالفرع ال

 الوظيفية الداخخلية لخلجنسية
 ىناؾ كضائف ٢نتلفة تؤديها اٛننىسية تنعكس ّنا أييت :

 فإف ، اٞنؤقتة كالواجبات اٜنقوؽ عن األصليٌن كاٞنواطنٌن األجانب عن اٞنواطنٌن ٕنيز اٞنواطنة أف حٌن يف كالواجبات اٜنقوؽ/ 1
 حاالت يف للوطنيٌن ، الوالايت بعض يف. لؤلجانب توفره ٣نا واطنةاٞن خبلؿ من أكرب كالتزامات حقوقنا للمواطنٌن توفر الدكلة

 . العادل حوؿ البلداف يف االستخداـ شائعة ، جوىراين  دكرنا تلعب بينما ، اٛننسية فإف ، الصدد ىذا يف. الطوارئ
 ٜنالة كداخلي دكرل دبيع ىذا. الشخصية األحواؿ مسائل يف القانوشل الوضع القانوشل النظاـ ٪ندد ، البلداف معظم يف/ 2

 ىذا يف اٞنستخدماف الرئيسياف اٞنعياراف ٨نا كاٛننسية اٞنوطن. معينة قوانٌن ّنوجب الفرد ١ناكمة كيفية على كيؤثر ، األشخاص
 منح ا إذا. اٛننسية األخرل الدكؿ معظم كتستخدـ ، كمعيار اإلقامة ١نل اٞنتحدة كالوالايت بريطانيا تستخدـ حيث ، اجملاؿ

 ٬نكن. للشركة القانوشل النظاـ إطار يف جنسيتو على اٞنوافقة فيمكن ، الرئيسي اٞنكتب هبا يوجد اليت الدكلة جنسية الشخص
 ( . 94, ص2006العلي, ) . للشركة الداخلي النظاـ داخل اٞنطبقة القوانٌن لتحديد اٛننسية استخداـ
 الثالث الفرع
 لخلجنسية ةيُ لً وُ الدُ  ةيفيً ظً الوَ 

 -: اًييتً  اِب وتـََتمَثل
 
 كل على ٩نب. اٝنارج إذل السفر بعد دايرىم إذل عادكا إذا أك ، آخر بلد من طيردكا إذا بسكاهنا الرتحيب عن مسؤكلة الدكلة/ 1

 .أرضهم على ٪ندث ما تقرير يف اٜنق للدكلة. أراضيها على برعاايىا تعتين أف دكلة
 العدالة أنظمة خبلؿ من حقوقهم دعم يتم دل إذا دبلوماسيان  ُنمايتهم ملزمة الدكلة فإف ، لؤلذل بلد أم مواطنو تعرض إذا/ 2

 .الضرر يف متورطة إرادهتم تكن دل كإذا ، الداخلية
كيسيسيا على ما تقدـ ككما تقـو الدكلة عن طريق اٛننسية بتوفًن الوظائف كاٜنقوؽ كالواجبات كحق القرار لرعاايىا كتكوف 

اسية اذا تعرضوا للضرر يف اٝنارج فمن  ابب العدؿ كاٞنساكاة الدكلية اف تكوف ّنوجب الرابطة مسؤكلة عن ٘ناية حقوقهم الدبلوم
الركحية اليت ال تنقطع ابلزماف كاٞنكاف اف تكوف مسؤكلة عن االعماؿ االرىابية الصادرة من رعاايىا كاليت تلحق اضرار ابلغو 

اٝنطورة كوهنا جرائم زاحفة عرب اٜندكد تتحمل الدكؿ االخرل مسؤكلية اٛنسامة ابلدكؿ كاالفرار , خاصة كاف ىذه اٛنرائم شديدة 
 .(226, ص1980) اٜنكيم,  ىوالء العناصر السالبة رعااي الدكؿ االخرل
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 ينادلطخلب الثا
 اساس اجلنسية يف حتديد ادلسؤولية الدولية لخلدولة عن اعمال رعاايىا االرىابية يف اخلارج

سية لتحديد مسؤكلية الدكلة عن اعماؿ رعاايىا االرىابية يف اٝنارج البد من يسيس ىذا الدكر إلمكانية االعتماد على دكر اٛنن
قانوان كقضاءا, ّنعىن ا٩ناد االرضية القانونية القامة ىذه اٞنسؤكلية على معيار اك ضابط اٛننسية, ك٬نكننا تلمس ىذا االساس يف 

 نصت عليها القواعد العامة يف اٞنسؤكلية , كقد ٤ند ىذا االساس بشكل العامة اليت ئفقد ٤نده بٌن ثنااي اٞنبادعدة مواطن , 
 . ضمين يف قرارات ٠نلس االمن , كما ٬نكننا اف نلتمس اساس اٛننسية يف ٓنديد اٞنسؤكلية الدكلية يف السوابق القضائية

ؤكلية الدكلية عن االعماؿ االرىابية لذا كاتساقا مع ىذه اٞنقدمة سنتناكؿ يف ىذا اٞنبحث اساس اٛننسية كمعيار لتحديد اٞنس
العامة , كنوضح يف  ئىذا االساس من خبلؿ اٞنبادلرعاايىا , يف ثبلث فركع, ٦نصص اٞنبحث االكؿ الستجبلء دكر اٛننسية , ك 

)  ىذا السياؽالثاشل موقف ٠نلس االمن يف قراراتو, اما الفرع الثالث فسنكرسو للسوابق القضائية  كاخًنا نبٌن دكر قانوف جاستا يف 
 .(269, ص2012العطية, 

 الفرع االول
 ادلبادى العامة 

تشكل اٞنبادل العامة يف موضوع اٛننسية النظرية العامة ٟنا كاليت ٬نكن الرجوع اليها يف حالة النقص التشريعي, كيف اطار الفراغ 
رج, البد من الرجوع اذل اٞنبادل العامة يف القانوف التشريعي اٜناصل يف ٓنديد اٞنسؤكلية الدكلية للدكلة عن اعماؿ رعاايىا يف اٝنا

 . الدكرل
كما يهمنا يف ىذا الصدد اٞنبادل العامة اليت ٬نكن االعتماد عليها يف ٓنديد دكر اٛننسية كبساس إلقامة اٞنسؤكلية الدكلية للدكلة 

اٜنقوؽ كااللتزامات, كمبدأ السيادة, ككذلك مبدأ عن اعماؿ رعاايىا يف اٝنارج, كمن ىذه اٞنبادل, اٞنعاملة ابٞنثل اك التقابل بٌن 
 اٜنماية الدبلوماسية, لذا سنحاكؿ يسيس اٞنسؤكلية على اساس اٛننسية على كفق اٞنبادل كُنسب الفقرات التالية:

 أوال: ادلعامخلة ابدلثل
سي للفرد, كالدكلة عن طريق اٛننسية اف اٛننسية رابطة سياسية ك ركحية بٌن الفرد كالدكلة, فاٛننسيو ىي اليت ٓندد النسب السيا

 ٓندد افراد شعبها دكف غًنىم.
كالدكلة ىي اٞنا٥نة للجنسية , فاٛننسية على اساس ذلك يكوف اطرافها كل من الفرد كالدكلة, فالدكلة كالفرد عن طريق اٛننسية 

دكلة ال تقتصر على نطاؽ القانوف اٝناص بل كتلك اٜنقوؽ كااللتزامات بٌن الفرد كال, يكوف بينهم ٠نموعو من اٜنقوؽ كااللتزامات
اف فكرة التقابل بٌن اٜنقوؽ كااللتزامات , يف موضوعات القانوف الدكرل العاـٕنتد حب يف القانوف العاـ كتبدك الفكرة كاضحة اٞنعادل 

فًن اٜنماية يف الداخل ْنعل من الدكلة كمدين بواسطة اٛننسية اف تكوف مسؤكلة من افراد شعبها كعنهم, فيقع على عاتقها تو 
كمعىن ما تقدـ اف الدكلة صاحبة , كاٝنارج كاالعرتاؼ ابٜنقوؽ السياسية كاٞندنية كحق القرار على اقليمها كالدخوؿ كاٝنركج منو

م اٛننسية مسؤكلة كجبواب عن االضرار اليت يلحقها رعاايىا يف اٝنارج بدكؿ اخرل ما داموا يتبعوهنا يف جنسيتهم كىي مسؤكلة منه
 .( 22, ص2015) االسدم,  كعنهم

 اثنيا: مبدأ السيادة
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اف السيادة يف نطاؽ ُنثنا تعين االستقبلؿ, فالدكلة ذات السيادة ىي الدكلة اٞنستقلة, فالدكلة ٕنارس سلطاهنا على ٗنيع رعاايىا يف 
تتمكن من فرض سلطاهنا عليهم ال يعدك اف  الداخل كاٝنارج استنادا ٞنبدأ السيادة, كاٞنعيار الذم ٓندد ّنوجبو الدكلة رعاايىا حب

يكوف رابطة اٛننسية, فاٛننسية بوصفها رابطة ركحية كسياسية تستطيع الدكلة بوساطتها اف تفرض السيطرة على افرادىا, فالدكلة 
لدكلة عن طريق كىذا يعين اف ا, عن طريق اٛننسية ٕنارس السيادة على رعاايىا سواء كانوا قانطٌن على اقليم الدكلة اك خارجو

اٛننسية ٓنقق االمتداد القانوشل الشخصي على رعاايىا كاف عربكا اٜندكد, كاذا كانت السيادة تعين السلطة , كحيث توجد السلطة 
كٟنذا ٬نكننا القوؿ اف لسيادة الدكلة جانبٌن ا٩نايب , س السلطة البد من ٫نضع للمسؤكليةتوجد اٞنسؤكلية, ذلك الف من ٬نار 

٬نكن للدكلة التمسك ابٛنانب اال٩نايب فارضة اختصاصها التشريعي كالقضائي على رعاايىا خارج اقليمها كتغض كسليب, كال 
, سؤكلية الدكلية عن افعاؿ رعاايىالنظر عن اٛنانب السليب ٟنذه السيادة كاٞنتمثل ابٞن  (.22, ص2011ا )زمـز

 الدبخلوماسية احلماية مبدأ: اثلثا
ىي ط معينة، ركن ويض بشن رر ابلتعى ببة يف الضو كؿ اٞنتسه ة الده البه مطي  نيها يفي ل مواطن لوؿ ١نى كؿ اٜنه وؿ الده ة ٔني كسيلي  اسية ىيً اٜنماية الدبلومي 

 االكايت
 اٞنتفق أك هبا اٞنصرح أك امية الدكؿ مواطين ٘ناية أيضنا تشمل أف ك٬نكن ، كاالعتباريٌن الطبيعيٌن األشخاص ٛنميع الدكلة -1

 تعدد حالة يف. قضائية دعول رفع يتم حب اإلصابة كقت يف موجودة اٛننسية تكوف أف ك٩نب ، البلدين بٌن خاص بشكل عليها
 متعددة للشركات ابلنسبة. الدبلوماسية اٜنماية توفًن للدكلة ٩نوز فبل ، ا خر الطرؼ جنسية ٪نمل الفرد كاف إذا ، اٛننسيات
 .الرئيسي اٞنقر فيو يقع الذم البلد على تنطبق كقد ، اٞنسا٨نٌن يةجنس بلد ٘ناية ٬نكن ، للجدؿ اٞنثًن من ، اٛننسيات

اهناء السيلنم الداخلي :  ال يصار دكليا التعويل على اٜنماية الدكلية اال بعد اتباع اك الرجوع الواقع عليو الضرر اذل قضاء دكلتو   -2
 . 
الضرر ٩نب اف يكوف ذات سلوؾ اك تصرؼ سليم قانوان  التصرؼ الغًن ٢نالف ألحكاـ القانوف : ّنعىن اف الواقع عليو    -3

ر  داخليا اك خارجيا اك كاف الضرر الواقع عليو نتاج فعلو الشخصي بسبب االمتناع عن اجرارات اٜنيطة كاٜنذن
ة يف اٜنقوؽ كتبعا ٞنا تقدـ ككما يكوف للدكلة اٜنق ابلتدخل ٜنماية رعاايىا ٣نن ٪نملوف جنسيتها, فيجب كانطبلقا من مبدأ اٞنقابل

كااللتزامات بٌن الدكؿ, اف يلقى على عاتق الدكلة ٓنمل اٞنسؤكلية الدكلية عن االفعاؿ اليت تصدر عن رعاايىا كتسبب اضرارا ابلغًن 
, فقواعد العدؿ كاالنصاؼ كاليت تعد من مصادر القانوف الدكرل توحي هبذا اٜنكم فليس من العدؿ اف تطالب الدكلة بتعويض عن 

اليت ٜنقت رعاايىا يف اٝنارج عن طريق اٜنماية الدبلوماسية كابٞنقابل تتنصل عن مسؤكليتها عما ارتكبوه رعاايىا من افعاؿ االضرار 
 . (  81, ص2005) العبد هللا, ارىابية كاليت ترتؾ يف الغالب ايفرا كاضرارا جسيمة ٓنل ابلدكلة اٞنتضررة كشعبها

 الفرع الثاين 
 قرارات رلخلس االمن

٠نلس االمن الدكرل قرارات عدة ِنصوص ْنرصل االرىاب, كجاءت بعض ىذه القرارات ّنناسبة كقوع ىجمات ارىابية يف اصدر 
 12اٞنؤرخ يف  1368, ككذلك قراره اٞنرقم 1999تشرين االكؿ من عاـ  19بتاري   ٢1269نتلف دكؿ العادل, ابتداء ابلقرار 

, كالذم يعد من اىم قرارتو لكونو متعلق هبجمات اٜنادم عشر 2001ايلوؿ  يف 1373, ككذلك قراره اٞنرقم 2001ايلوؿ لعاـ 
 (.24من سبتمرب / ايلوؿ)
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, كالذم جاء النص فيو كاضحا على ْنميد االمواؿ العائدة لبلرىابٌن 2001لسنة  1373كيظهر دكر اٛننسية كاضحا يف قرار 
 الدعم اٞنارل. كاٜنظر على رعااي ىذه الدكؿ اك على ام اشخاص اك كياانت تقدـ

بل ٤ند بعض قرارات ٠نلس االمن ذكرت اٚناء االرىابيٌن كجهات ارتباطهم, كىذا ما يعكس اف للجنسية دكر فعاؿ يف ٓنديد 
 مسؤكليتهم, اذ لوال جنسياهتم ٞنا ٕنكن معرفة اٚنائهم.

نو معيارا القامة اٞنسؤكلية لكن ٗنيع قرارات ٠نلس االمن تضمنت اشارات سلبية كاضحة ِنصوص ضابط اٛننسية من حيث كو 
 . الدكلية للدكلة عن اعماؿ رعاايىا يف خارج

 الفرع الثالث
 السوابق القضا ية وادلمارسات الدولية

اف اٛننسية ىي رابطة قانونية كسياسية بٌن الفرد كالدكلة, ترتب حقوؽ كالتزامات متبادلة بينهم, فهي كما تتدخل ٜنمايتهم على 
اٛننسية ىي اذ  الصادرة من رعاايىاعلى اساس نفس اٞنبدأ اف تسبؿ دكليا عن االعماؿ االرىابية اساس جنسيتهم, يفرتض ك 

كذلك اٜنكم الصدر من ١نكمة العدؿ الدكلية , ادثة ))ابسيفيكو((ُنيتمثل كىذا  , ية الدكلية لدكلةاليت تبىن علية اٞنسؤكل ساساال
ونيا , اف اٛننسية ىي الرابطة القانونية بٌن الفرد كالدكلة كىي اليت ٔنوؿ , ِنصوص النزاع بٌن استونيا ك ليت1949ابريل  11يف 

 الدكلة التدخل يف شؤكف رعاايىا. 
, ففرض اٜنصار , كاليت اهتمت امًنكا ليبيا ابٞنسؤكلية1988كحادثة ))لوكريب((, حادثة تفجًن الطائرة االمريكية لسكتلندا 

 .تعويضات على ليبيا
ااير  20يف  692قة دكلية يف تفعيل دكر معيار اٛننسية ٞنسؤكلية الدكلية لدكلة, كذلك يف قراره اٞنرقم ككاف جمللس االمن ساب

 .وع التعويضات بٌن العراؽ كالكويت, الذم تضمن عدة فقرات ٟنا صلة ّنوض1991
( الذم اصدره 290س يف قراره )كمن السوابق الدكلية اليت ال تصب يف اْناه ما جاء بو ٠نلس االمن من انشاء اٛننة, اذ اف اجملل

, عقب غزك الربتغاؿ ٛنمهورية غينا طلب من حكومة الربتغاؿ تقدصل تعويضات كاملة ٛنمهورية غينا, اذ حصر 1970عاـ 
 . بتشكيل ٛننو مثلما فعل مع العراؽالتعويضات بٌن الربتغاؿ كغينا فقط, دكف اف يقـو 
قانوشل ال الدليل لدكلة عن رعاايىا, كوهنا ٕنثل ر اٛننسية يف تقرير اٞنسؤكلية الدكلية كمن تلك الشواىد اٞنتقدمة نبلحظ, اعتماد معيا

 . ذات الطابع االرىايب خارج اٜندكد الرعااياساس افعاؿ  عىلىى  ةه كليي ؤي اٞنسي  قامةإل
ارىايب  200اٚناء حوارل  اما يف اطار اٞنمارسات الدكلية, فقد صرح كزير اٝنارجية الربيطاشل )) ابف الببلد كضعت قائمة تتضمن

من بٌن اٞنواطنٌن الربيطانيٌن ينشطوف حاليا يف العراؽ اغلبهم يف صفوؼ تنظيم داعش, كاشار اذل اف الربيطانيٌن الوجودين حاليا 
ل منا قد يف العراؽ ٬نثلوف ٓنداي ملموسا يواجو الببلد, مشددا على اف ىنالك  تعاكان دكليا كثيفا ألنو يعترب مشكلة عاٞنية, الف ك

كىذا القلق يدفع كحدات القوات اٝناصة ’ ٩ند اٚنو مفاجبه يف قوائم التحقيقات كىذا قد ٪ندث اشهر اك حب بعد سنوات كثًنه
 .لقيادة كالعمل على ٗنيع التفاصيلالربيطانية اذل تدقيق االكامر من ا

 .  التنظيمات االرىابية الفرنسيةكيف بياف مشرتؾ ضد االرىاب ذىب رئيس الوزراء الفرنسي فالس اذل مهاٗنة  
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كما كشف انئب الرئيس االمريكي ابيدف, اف االرىابيٌن حصلوا على دعم كٕنويل من حلفاء كاشنطن يف اٞننطقة, مشًنا اذل اف 
يف ىؤالء اٜنلفاء خاضوا حراب ابلوكالة بٌن السنة كالشيعة, كاكد يف تصر٪نو على اجبار الدكؿ الداعمة لبلرىاب على دفع تكال

 اٜنرب ألهنا مسؤكلة دكليا عن تفشيو كانتشاره.
كيف اطار اٜنوادث كاالفعاؿ الدكلية, قضية اٞنغنية الربيطانية جونيز, الذم تزكجت من ارىايب سورم, كانتقلت اذل سوراي كمارست 

االرىايب زيكا بٌن ايراف افعاؿ غًن مشركعة, ا عادت اذل برطانيا دكف اف تتخذ االخًنة موقف منها, كذلك اٝنبلؼ حوؿ جنسية 
 .نسية الفرنسية كاٛننسية التونسيةكلبناف, كحادث النيس يف فرنسا الذم ارتكبو شخص ٪نمل جنسيتٌن, اٛن

كما يبلحظ على تلك التصر٪نات اهنا تتضمن اشارات خفيو كخجولة عن  نسب االرىابيٌن اذل دكٟنم كابلتارل تنهض مسؤكلية 
(, لكن دكف االعرتاؼ بشكل صريح كمباشر عن مسؤكلية كل دكلو عن االعماؿ الغًن 37ىابية)الدكلة عن اعماؿ رعاايىا االر 

مشركعة الصادرة من رعاايىا مثلما يكوف عليها كاجب ٘نايتهم على اساس جنسيتهم, الف يف عصران ىذا ليس ىناؾ انساف اال 
) الزقود,  لك الدكلة متكفلة كمتكلفة ُنقوقو ككاجباتوكيكوف احد رعااي دكلة من الدكؿ, كيكوف نشاطو كافعالو خاضعا لقانوف ت

 .(   149, ص2009
 الفرع الرابع

 (قانون جاستا االمريكي ) العدالة ضد رعاة االرىاب
(, اذ 44سبتمرب, ما ىو اال انعكاس عن مسؤكلية الدكلة عن اعماؿ رعاايىا االرىابية) 11كاف قانوف جاستا نتيجة ألحداث 

حدة السعودية اٞنسؤكلية فقط الف العدد االكثر من منفذم العمل االرىايب حاملي جنسيتها ابلرغم من عدـ ٘نلت الوالايت اٞنت
كجود ادلة تدين السعودية اك تثبت تورط حكومتها اك ام من اٞنسئولٌن هبا يف ٕنويل ىذا االرىاب, كيسمح القانوف اعبله ّنقاضاة 

 ف ٓنصل على ٗنيع التعويضات اٞنالية, مؤسسي اٞنسؤكلية فقط على معيار اٛننسيةاٜنكومة السعودية كيعطي اٜنق ألسر الضحااي ا
. 
 

 ادلطخلب الثالث
 تقرير ادلسؤولية الدولية لخلدولة عن اعمال رعاايىا االرىابية يف اخلارج

 
ن
مشركع, طبقا للقانوف الدكرل العاـ ة ابهنا )) نظاـ قانوشل تلتـز ّنقتضاه الدكلة اليت ييت عمبل غًن لين كن ة الدن لين ؤكه سي ك٬نكن تعريف اٞن

 بتعويض الدكلة اليت ٜنقها ضرر من جراء ىذا العمل((.
البد من بياف اركاهنا اٞنتمثلة كطبقا للقواعد العامة ابٝنطب كالضرر, كبياف اليات جرب الضرر اٞنتمثل ابالعماؿ  ىذه اٞنسيؤكيلًيةكلبياف 

 .(98, ص2015دم, االس )االرىابية الصادرة من رعاايىا يف اٝنارج
 

 الفرع االول
 اركان ادلسؤولية الدولية

 تندرج اركاف اك ١نددات اٞنسؤكلية اباليت: 
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 أواًل: الفعل غًن ادلشروع أو اخلطأ الصادر عن دولة أخرى
ا أف اٞنسؤكلية الدكلية ال تقـو من دكف عمل غًن مشركع ٬نثل إخبلالن ابلتزاـ دكرل مفركض   على الدكلة، من الثابت قانوانن كفقهن

كيفبت كانفذ يف حقها، كذلك سواء كاف مصدره قاعدة عرفية أك اتفاقية أـ قاعدة ٕنثل مبدأن من اٞنبادئ العامة للقانوف الدكرل 
العاـ، كاليت أقرهتا األمم اٞنتحدة يف ميثاقها، أك كاف التزامنا نص عليو قرار من القرارات اليت تشكل قواعد عامة صادرة عن 

 لدكلية كأ٨نها على اإلطبلؽ قرارات ٠نلس األمن كاٛنمعية العامة لؤلمم اٞنتحدة.اٞننظمات ا
كيستوم أف يكوف اإلخبلؿ اباللتزاـ عمبلن غًن مشركع، أم إخبلالن إ٩نابينا أك مباشران اباللتزاـ الدكرل اٞنفركض على الدكلة )اٝنطب(  

 زاـ دكرل.أـ سلبينا كاالمتناع عن القياـ بعمل يرتتب عليو تطبيق الت
تقـو ىذه النظرية على أنو ال يكفي لنشوء اٞنسؤكلية الدكلية كجود إخبلؿ ابلتزاـ دكرل، بل ال بد من أف يكوف أساس ىذا اإلخبلؿ 
ا )أم توافرت فيو إرادة ارتكاب الفعل( أك أف يكوف غًن متعمد  اٝنطب أك الفعل اٝناطئ، كيستوم يف ذلك أف يكوف اٝنطب متعمدن

 اؿ أك تقصًن(.)انتب عن إ٨ن
اال اف اشرتاط ركن اٝنطب ألنعقاد اٞنسؤكلية الدكلية لدكلة عن االعماؿ االرىابية لرعاايىا يف اٝنارج يتعارض مع قواعد العدالة 
كاالنصاؼ اليت ىي من مصادر القانوف الدكرل, حيث اف ٓنقق مسؤكلية الدكلة دكف خطب ىو الذم ٩نب االخذ بو خاصة يف 

للصعوابت كالظركؼ اٝنارجية االمر الذم ٩نعل ثبوت اٝنطب يف حالة كقوع العمل االرىايب امر صعبا اف دل يكن نطاؽ ُنثنا نظرا 
مستحيبل , حيث يتم االعداد للعمل االرىايب يف اٝنفاء كيف ظركؼ يصعب توقعها, ٣نا ٩نعل التجاء اٞنضركر اذل مسؤكلية الدكلة 

 كل.القائمة على اساس اٝنطب يف النهاية ببل جد
 اثنيا: عنصر الضرر

يتمثل ىذا العنصر لنو ٩نب النعقاد اٞنسؤكلية الدكلية أف يرتتب على العمل غًن اٞنشركع، كالذم ٬نثل إخبلالن ابلتزاـ دكرل، ضرر  
لشخص من أشخاص القانوف الدكرل، ُنيث يقاؿ أف حقنا من حقوؽ الدكلة قد ا اٞنس بو أك أف مصلحة مشركعة ٟنا تعرضت 

 اؾ.لبلنته
 اثلثًا: نسبة الفعل غًن ادلشروع إىل شص  القانون الدويل )رابطة السببية(

يشرتط ىذا العنصر لقياـ اٞنسؤكلية الدكلية عدـ كقوع الفعل غًن اٞنشركع اٞنسبب للضرر فحسب بل أف ينسب ىذا الفعل إذل  
ا. كيشار إذل مسؤكلية الدكلة ضمن حدكد معقولة عن دكلة ما. كيبلحظ أف ىذا العنصر مرتبط ّنبدأ سيادة الدكلة داخلينا كخارجين 

 األضرار البلحقة ابألجانب اٞنقيمٌن على إقليمها.
تنعقد , كابختصار اٞنسؤكلية الدكلية ىي التزاـ الدكلة مرتكبة الفعل الضار غًن اٞنشركع اثصبلح ما ترتب على فعلها من أضرار 

منظمة( مب ارتكب عمبلن غًن مشركع ترتب عليو ضرر لشخص دكرل قانوشل آخر  اٞنسؤكلية ْناه الشخص الدكرل القانوشل )دكلة أك
 .للضرر أك ألحد رعاايه، ككانت القوانٌن كاألدلة كلها ٠نتمعة على نسبة ىذا العمل اٞنسبب 

 فما ىي آيفر اٞنسؤكلية الدكلية كما ىي أنواعها؟ 
نشب عنها التزاـ يقع على عاتقو اثصبلح كل ما يرتتب على فعلو من إذا ٘نلت اٞنسؤكلية الدكلية ألحد أشخاص القانوف الدكرل، ي

 .( 588, ص2012) اٞنرسي, أضرار
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كقد أكد العرؼ كالفقو كالقضاء الدكرل كقرارات اافل الدكلية كما نصت عليو اتفاقيات دكلية عديدة تتعلق ابٞنسؤكلية الدكلية  
 ضرر بطريقة كافية, كىذا ما سوؼ نبحثو يف اور القادـ.كالعرؼ الدكرل، التزاـ الدكلة اٞنسؤكلة إصبلح ال

 
 ادلطخلب الثاين

 اليات جرب الضرر
اف من اىم االيفر اٞنرتتبة على يسيس اٞنسؤكلية الدكلية عن اعماؿ رعاايىا االرىابية ىو التزامها ابلتعويض عن االضرار اليت     

 االسدم )مة اك اٝناصة كانتهاؾ حقوؽ االنسافتصيب االركاح البشرية كاٞنمتلكات اٞنادية سواء العا
 .( 81, ص2015, 

اف تعويض االضرار الناْنة عن االعماؿ االرىابية , يكوف يف الغالب تعويض ّنوجب القواعد العامة يف القانوف اٞندشل, اذ اف 
, 1977)اٜنكيم,  الرقابة عن رعاايىااجب االشراؼ ك االعماؿ االرىابية اليت تقـو هبا رعااي الدكلة ا٧نا تنشىء عن اال٨ناؿ يف ك 

 .(486ص
منو,  3, اذا تذىب اٞنادة 2001كذلك ٤ند مشركع ٛننة القانوف الدكرل بشبف اٞنسؤكلية الدكلية عن االفعاؿ غًن اٞنشركعة لعاـ 

ع دكليا, عن طريق )اف على الدكلة اٞنسؤكلة عن االعماؿ غًن اٞنشركعة التزاـ كامل َنرب الضرر كاٝنسارة عن الفعل غًن اٞنشرك 
من اٞنشركع اعبله , على اليات جرب الضرر الذم يلحق  35التعويض كالرتضية كرد االعتبار, اك اٛنمع بينهما( كذلك بينت اٞنادة 

مصاحل الدكؿ اك االشخاص, كالتعويض العيين  الذم ىو االعرتاؼ العلين ابرتكاب فعل غًن اٞنشركع كأناذ االجراءات التبديبية 
 التعويض عن االضرار اٞنادية كاٞنعنوية. 37شخاص مصدر الضرر كذلك تضمنت اٞنادة ضد اال

, كالذم يتضمن يف 9/12/1986ك٤ند اف مسبلة التعويض عن اٛنرائم االرىابية ذات صدل يف القانوف الفرنسي الصادر يف 
ينة من الضحااي, كىو ما ٪نقق فائدة كبًنه على الزاـ ٗنيع شركات التبمٌن بتعميم التعويض دكف قصره على نوعية مع 9/5مادتو 

 بشبف التعويض الذم ٬نكن اف ينتب من ارتكاب االعماؿ االرىابية.
 ك٣نا تقدـ نبلحظ اف االضرار اليت تسببها االعماؿ االرىابية, ىي متعددة, كمن ا ٔنتلف اليات التعويض حسب نوع كل ضرر:.

رتبو االعماؿ االرىابية من جرائم انسانية, ىي جزء اك اساس من مسؤكلية الدكؿ عن اكال / التعويض عن االضرار البشرية:. اف ما ت
 اعماؿ رعاايىا.

فمب كانت الدكلة ّنوجب اٜنماية الدبلوماسية مسؤكلو عن ٘نايو رعاايىا يف اٝنارج ابلنسبة لبلضرار الذم قد يتعرضوف ٟنا, فهي 
 ااي الدكؿ االخرل .مسؤكلو من االعماؿ اليت يرتكبوىا كتلحق اضرار برع

كّنوجب ذلك البد من تقدير التعويض عن االضرار البشرية  من قبل ٛناف مشكلة ٢نتصو بتقدير االضرار البشرية, كيتم التعويض 
كفقا للقانوف اٞندشل العراقي عن الضرر اٞنادم الذم ٬نس مصلحة للمضركر ذات قيمة مالية تشمل الكسب الفائت كاٝنسارة 

د اف يكوف التعويض كامل لكافة االضرار, كذلك يتم التعويض عن الضرر االديب الذم ىو ما ال ٬نس ماال البلحقة, ك الب
للمضركر كلكنو ٫نل  ّنصلحة غًن مالية لو, كاف التعويض يف ىذه اٜنالة  ال يكوف  اال من خبلؿ التعويض النقدم كفقا ٛنسامة 

)حداد ,  ة اك اعادة اٜناؿ اذل ما كاف علية الهنا ال تتبلئم مع نوع الضرركتقدير االضرار, كىنا ال ٬نكن اف يلجب اذل الرتضي
 .(17, ص2008
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يفنيا/ اٞنمتلكات اٞنادية :. اف االعماؿ االرىابية ترتب اضرار على اٞنمتلكات العامة كاٝناصة, كاف الية جرب االضرار يف ىذه اٜنالة 
عويض النقدم بعد حصر ىذه االضرار, اك من خبلؿ التعويض العيين من يكوف كفقا للقواعد العامة, اما اف يكوف عن طريق الت

 خبلؿ اعادة اٜناؿ اذل ما كانت علية عن طريق اصبلح تلك االضرار من قبل الدكلة الذم ينتمي اليها االرىابيوف.
االنساف, كتتمثل الية جرب يفلثا/ انتهاؾ حقوؽ االنساف :. اف ما يصاحب االعماؿ االرىابية من العنف كالرعب  انتهاكا ٜنقوؽ 

اك من خبلؿ العودة اذل ما قبل ارتكاب  الضرر يف ىذا اٛنانب, اما من خبلؿ التعويض اٞنعنوم من خبلؿ تقدصل االسف كاالعتذار
كىلنةالتزاـ  , فهوالفعهلى   .ٜنقوؽ كحرايت رعااي الدكؿ االخرللف توقف استمرار انتهاؾ رعاايىا  الدى

االنساف من قبل رعااي دكلة االرىابٌن كما يكوف لو من يثًن رعب كهتجًن تصيب افراد الدكؿ كلذلك فبف  كيبدك اف انتهاؾ حقوؽ
التعويض كفقا للقواعد العامة , ٩نب اف يشمل التعويض عن االضرار اٞنادية كاالدبية كفقا للقواعد العامة يف اٞنسؤكلية التقصًنية , 

 تسببو االعماؿ االرىابية من ايفر سلبية على اجملتمع الداخلي كالدكرل. كاف كانت الطرؽ اٞنتقدمة غًن ٠نديو عما
 

 اخلادتة
بعد اف انتهينا من ُنثنا اٞنوسـو " دكر اٛننسية يف ٓنديد اٞنسؤكلية الدكلية " سنحاكؿ تضمٌن خإنتو ابرز ما توصلنا الية من نتائب 

 كما نضعو من مقرتحات ككما سيبيت :.
 النتائب:
ت العثمانية, حادثة لوكريب, حادثة اٞنمرضات البلغارايت,   قرارات ٠نلس االمن اٞنتعلقة بلجنة التعويضات اف االمتيازا -1

التابعة لؤلمم اٞنتحدة،, قانوف جاستا, الذم ٘نل السعودية اٞنسؤكلية فقط على معيار اٛننسية رغم اثبات عدـ تورط 
زئة اثبتت دكر اٛننس , فالشواىد اٞنتقدمةوديةاٜنكومة السع  .ية كاف السيدة غًن قابلة للتقسيم اك التنجن

لٌن كه زه عي م من هنن وي ىابيوف كن اذ ٣نا يبلحظ اليـو اف يف دكؿ العادل الثالث بصورة عامة كالعراؽ بصورة خاصة يتم التعامل مع االر  -2
تقدمة يف البحث, , لكن كوف اٛننسية معيار متحرؾ داخل اٜندكد كخارج اٜندكد كمن خبلؿ الشواىد اٞناهنمدن لي بػي  نٌ عن 

 اضحت اٛننسية السند القانوشل الثبات اٞنسؤكلية لدكلة عن افعاؿ رعاايىا االرىابية العابرة للحدكد.
ىو قياـ بعض الدكؿ اذل ْنريد مواطنيها اٛننسية عند ارتكاب معيار اٛننسية كونو معيار اٞنسؤكلية اثبات قوة  اف يف -3

 .اعماؿ ٢نالفة قانوان  
االقرار, اف تعويضات االعماؿ االرىابية ال ٬نكن اطبلقا يفتقر اذل جرب االضرار عن االعماؿ االرىابية اف تطبيق اليات  -4

, ٫نتلف تنفيذا كمضموانن كنطاقان  التعويل فيها اذل القواعد العامة يف اليات جرب االضرار, اذ مضموف التعويضات االكذل
 . سم ابلعمومية كالشمولية على نطاؽ دكرلالف الضرر ىنا ال يقتصر على افراد اك دكلو كا٧نا يت

 اٞنقرتحات
نقرتح من ٠نلس االمن اصدار قرار لتشكيل ٛناف لتعويض ضحااي العمليات االرىابية كالنظر يف طلبات اٞنتضررين من  -1

 االفراد كالدكؿ على حد سواء , كتكوف ٟنذه اللجنة كظيفة قضائية مؤقتو تنتهي عند إناـ اٞنهاـ اٞنوكلة ٟنا.
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من الوسائل اٞنتاحة اٞنمكنة لتقليل من ايفر االعماؿ االرىابية ىي انشاء صندكؽ خاص لتعويض ضحااي االرىاب ك  -2
 تسهم فيو ٗنيع دكؿ العادل, كنوع من التعاكف الدكرل كاٞنسا٨نة لدعم الدكؿ اليت كقعت ضحية االرىاب االعمى.

 

 مرادرال
 أوال: الكتب

, دمشق, 1ط, يف ضوء اختصاص اكمة اٛننائية الدكلية –جرائم االرىاب الدكرل , 2015اٛنميلي, عبد اٛنبار رشيد, -1
 .ب اٜنليب اٜنقوقية منشورات

 , بغداد .الوجيز يف نظرية االلتزاـ يف القانوف اٞندشل العراقي, 1980اٜنكيم, عبد اجمليد,  -2
 ر االلتزاـ, مطبعة الندصل. , مصاد1, ج,  اٞنوجز يف شرح القانوف اٞندشل1977اٜنكيم, عبد اجمليد, -3
, عبد اٞننعم, -4  .دار النهضة العربيةالقاىرة , ,احكاـ اٛننسية يف القانوف الدكرل كالقانوف اٞنصرم اٞنقارف, 2011زمـز
  . اٞنكتبة القانونية , بغداد,2ط ,القانوف الدكرل العاـ, 2012العطية, عصاـ, -5
 .دار النهضة العربية القاىرة, دبلوماسية لرعااي الدكلة يف اٝنارج,, دعول اٜنماية ال2005العمر, حسٌن حنفي, -6
 . القانوف الدكرل العاـ, 2009الشيوم, عبد السبلـ منصور, -7
 .ر الثقافة للنشردااالردف,  -عماف, اٛننسية كاٞنوطن كمركز االجانب, 2010االسكواشل, عامر ,  -8
 .مطبعة السنهورم بغداد, , ف الدكرل اٝناصالقانو , 2015االسدم, عبد الرسوؿ عبد الرضا, -9

 . تبة الوفاء القانونيةمكاالسكندرية,  , 1, طاٜنماية الدبلوماسية يف اٝنارج, 2021اٞنرسي, خالد السيد ١نمود, -10
 اثنيا: البحوث

كرتكشل: منشورة على موقع االل ُنث, ماىيتها كايفرىا كاحكامها -, اٞنسؤكلية الدكلية2018الدين, ا٘ند سيف, -1
www.lebarmy.gov  3/1/2018اري  الزايرة . 

 , ُنث منشور يف ٠نلة اٜنقوؽ الكويتية .تعويض االضرار عن جرائم االرىاب, 2009الزقرد, ا٘ند سعيد, -2
 , ُنث منشور على االنرتنيت .جرب الضرر كالتعويض يف اٞنسؤكلية الدكلية, 2006العوضي, دمحم, -3

 اثلثا: الرسا ل
ليا, جامعة , رسالة ماجستًن, كلية الدراسات العالزاـ الدكلة ابلتعويض لضحااي اٛنرائم االرىابية, 2006, دمحم ىشاـ, العلي-1 

 . انيف العربية
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 دور نظم ادلعخلومات اإلدارية يف حتسٌن األداء الوظيفي دلوظفي ادلصارف العراقية األىخلية
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دصل كجهة النظر القائمة على التباين بٌن جودة ككجود النظم اوسبة للمعلومات كاألداء الغرض: يسعى ىذا البحث إذل تق

الوظيفي ٞنوظفي اٞنصرؼ ، كىدؼ ىذا البحث إذل مناقشة ا٨نية ىذه النظم كجودهتا يف توفًن اٞنعلومات اٞنناسبة كالوقت اٞنناسب 
مصرفية نوعية يستطيع اٞننافسة بٌن اٞنصارؼ، كيوفر ىذا البحث لتحقيق أداء مصريف متميز ٪نقق أىداؼ اٞنصرؼ يف تقدصل خدمة 

نتائب كتوصيات مفيدة للمعنيٌن بذلك ك يساعدىم يف ٔنطي معوقات العمل كاليت تساعد يف النهاية ٓنسٌن القرارات اٞنتبخذة من 
 .ئن اٛنددالقيادات العليا يف القرار ،كيف التارل تكوف ٢نرجات اٞنصرؼ فاعلة كجاذبة للعمبلء كالزاب

 .: نظم اٞنعلومات اإلدارية، األداء الوظيفي، دعم صناعة القراراتالكخلمات ادلفتاحية
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The role of management information systems in improving the job 

performance of the employees of the Iraqi private banks 

Dr.Elham mohammed elewie 

Dijla University College 

Lecturer.Farah ali jassam 

Federal Financial Supervision Bureau 

 
 

Abstract: 

This research seeks to present the viewpoint based on the discrepancy between 

the quality and existence of computerized information systems and the job 

performance of the bank’s employees. It can compete between banks, and this 

research provides useful results and recommendations for those concerned with 

this and helps them to overcome work obstacles that ultimately help improve the 

decisions taken by the senior leaders in the decision, and subsequently, the 

bank’s outputs are effective and attractive to customers and new customers        .

          

Keywords: management information systems, job performance, decision-

making support.  
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 مشكخلة البحث
د العػػػػػادل يف ظػػػػل العوٞنػػػػػة تطػػػػوران سػػػػػريعان علػػػػى اٞنسػػػػػتول االقتصػػػػادم كالسياسػػػػػي كاالجتمػػػػاعي كتعػػػػػد اٞنعلومػػػػات احػػػػػد الوسػػػػائل الػػػػػيت يشػػػػه

تػػػػػػؤثر علػػػػػػى ٤نػػػػػػاح اٞننظمػػػػػػات كال سػػػػػػيما التكنولوجيػػػػػػة منهػػػػػػا, كذلػػػػػػك ابمتبلكهػػػػػػا اٞنعلومػػػػػػة الػػػػػػيت تسػػػػػػاىم بشػػػػػػكل كبػػػػػػًن يف تفعيػػػػػػل 
ت اك أدكاهتػػػػا فبهنػػػػا تػػػػؤثر علػػػػى اٞننظمػػػػات يثػػػػًنان جيػػػػدان , فطبيعػػػػة عمػػػػل ىػػػػذه جػػػػودة العمػػػػل, كمهمػػػػا كانػػػػت طبيعػػػػة نظػػػػم اٞنعلومػػػػا

اٞننظمػػػػػات كخصوصػػػػػياهتا كتوجهػػػػػا يضػػػػػمن مكػػػػػاانن ٣نيػػػػػزان بػػػػػٌن منافسػػػػػيها مػػػػػن اٞنصػػػػػارؼ . كيف ظػػػػػل الظػػػػػركؼ اٜناليػػػػػة كمػػػػػا ٬نػػػػػر بػػػػػو 
ة الػػػػػػيت ٕنكنهػػػػػػا مػػػػػػن العػػػػػػادل مػػػػػػن تػػػػػػداعيات جائحػػػػػػة كػػػػػػوركان, تعػػػػػػاشل اٞننظمػػػػػػات مػػػػػػن مشػػػػػػكلة اٜنصػػػػػػوؿ علػػػػػػى اٞنعلومػػػػػػات الدقيقػػػػػػ

اكتشػػػػػػاؼ ك ٓنليػػػػػػل النتػػػػػػائب غػػػػػػًن اٞنتوقعػػػػػػة لكػػػػػػي تػػػػػػتمكن التكيػػػػػػف ك البقػػػػػػاء ك التميػػػػػػز يف األداء, كىنػػػػػػا تتمثػػػػػػل مشػػػػػػكلة ُنثنػػػػػػا 
اٜنػػػػارل , حيػػػػػث ظهػػػػػر عػػػػػدـ اىتمػػػػػاـ ٞنفهػػػػػـو نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة يف بعػػػػػض جوانػػػػػب العمػػػػػل اٞنصػػػػػريف ,  ٣نػػػػػا يعكػػػػػس سػػػػػلبيا 

ىنػػػػػا كضػػػػح البحػػػػث اٜنػػػػػارل ليتنػػػػاكؿ متغػػػػػًنات البحػػػػث مػػػػن نظػػػػػم معلومػػػػات إداريػػػػػة ك أداء  علػػػػى ٓنقيػػػػق األداء الػػػػػوظيفي ,  كمػػػػن
 كظيفي , حيث تتمحور مشكلة البحث من خبلؿ التساؤالت التالية :

 . ما األ٨نية النسبية لنظم اٞنعلومات اإلدارية من كجهو نظر اٞنبحوثٌن يف اٞنصارؼ اٞنذكورة ؟1
 في من كجهو نظر اٞنبحوثٌن يف اٞنصارؼ اٞنذكورة ؟. ما األ٨نية النسبية لؤلداء الوظي2
 . ما طبيعة العبلقة كالتبثًن بٌن نظم اٞنعلومات اإلدارية ك األداء الوظيفي من كجهو نظر اٞنبحوثٌن يف اٞنصارؼ اٞنذكورة  ؟3

مػػػػػع البيػػػػػاانت مػػػػػن اجػػػػػل التصػػػػػميم/ اٞننهجيػػػػػة: اسػػػػػتعمل اٞنػػػػػنهب االسػػػػػتطبلعي يف تطبيػػػػػق البحػػػػػث اٜناليػػػػػة، كقػػػػػد اسػػػػػتعملت االسػػػػػتبانة ٛن
( 4موظػػػػػػف( كاٞنصػػػػػػارؼ األىليػػػػػػػة ) 150تطػػػػػػوير أ٧نػػػػػػوذج قيػػػػػػاس موثػػػػػػوؽ كصػػػػػػحيح ٞنتغػػػػػػًنات البحػػػػػػث، بلػػػػػػو عػػػػػػدد اٞنػػػػػػوظفٌن )

مصػػػػػػارؼ )التنميػػػػػػة الػػػػػػدكرل ،اٝنلػػػػػػيب التجػػػػػػارم ،األىلػػػػػػي العراقػػػػػػي، أشػػػػػػور(، كجػػػػػػرل اختبػػػػػػار الفرضػػػػػػيات مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ اسػػػػػػتخداـ 
داريػػػػػة  )البعػػػػػد البشػػػػػرم ك قاعػػػػػدة البيػػػػػاانت ك تكنولوجيػػػػػا اٞنعلومػػػػػات( علػػػػػى حققػػػػػت أبعػػػػػاد نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلبعػػػػػض اٞنعاٛنػػػػػات 

نسػػػػػػب عاليػػػػػػة ,كىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ علػػػػػػى ا٨نيػػػػػػة نظػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػات يف اٞنصػػػػػػارؼ اٞنبحوثػػػػػػة ك مػػػػػػدل يثًنىػػػػػػا علػػػػػػى مػػػػػػوظفي اٞنصػػػػػػارؼ،  
اٞنصػػػػرفية كػػػػذلك حقػػػػق أداء الػػػػوظيفي كسػػػػط حسػػػػايب عػػػػارل, ٣نػػػػا يػػػػدؿ ذلػػػػك علػػػػى أ٨نيػػػػة دكر األفػػػػراد  يف رفػػػػع نتػػػػائب اٝنػػػػدمات 

 اٞنقدمة للعمبلء  ,كىذا األداء العارل انبع  من أشراؾ القيادات العليا لؤلغلب األفراد يف صناعة القرارات.
 

األصػػػػػالة/ القيمػػػػػػة: يتعهػػػػػد ىػػػػػػذا البحػػػػػػث ّنسػػػػػاعدة مػػػػػػوظفي القطػػػػػاع اٞنصػػػػػػريف ٞنعاٛنػػػػػػة التحػػػػػدم اٞنتمثػػػػػػل يف إ٤نػػػػػاح أداء اٞنصػػػػػػارؼ مػػػػػػن 
 نظم اٞنعلومات اٞنصرفية. خبلؿ تبين األسلوب األمثل يف مساعدة

 أعلية البحث
تػػػػربز أ٨نيػػػػة ىػػػػذا البحػػػػث مػػػػن ١ناكلتػػػػو الػػػػربط بػػػػٌن نظػػػػم اٞنعلومػػػػات اإلداريػػػػة كمتغػػػػًن مسػػػػتقل   مػػػػع متغػػػػًن ابػػػػع ىػػػػو األداء الػػػػوظيفي مػػػػن 

 كجهو نظر اٞنبحوثٌن يف اٞنصارؼ اٞنذكورة  كتتبلور لدل الباحثٌن عدة نقاط أساسية من حيث األ٨نية ىي : 
اٞنمكػػػػن اف يعػػػػد ىػػػػذا البحػػػػث قاعػػػػدة أساسػػػػية يف تنميػػػػة البحػػػػوث األخػػػرل علػػػػى اعتبػػػػار انػػػػو ٪نتػػػػوم اىػػػػم اٞنصػػػػادر الػػػػيت تناكلػػػػت . مػػػن 1

 موضوعي البحث.
. تتبػػػػػع أ٨نيػػػػػة البحػػػػػث مػػػػػن تركيػػػػػزه علػػػػػى اٞنعلومػػػػػات مػػػػػن خػػػػػبلؿ األنظمػػػػػة اٞنعلومػػػػػات  الػػػػػيت ٬نكػػػػػن اف ٓنققهػػػػػا اٞننظمػػػػػات مػػػػػن خػػػػػبلؿ 2

 يث تسمح كل ما من شبنو اف ٓنسن مستول األداء الوظيفي.اعتمادىا على مكوانت كمعايًن ح
 . ييت أ٨نية البحث ابعتماده على مراجع جيدة شكلت النسبة األكرب من ٠نموع اٞنراجع.3
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 أىداف البحث
 . يهدؼ البحث اف يقدـ أطار نظرم حوؿ مضامٌن نظم اٞنعلومات اإلدارية ك األداء الوظيفي.1
 قع نظم اٞنعلومات اإلدارية يف اٞنصارؼ اٞنذكورة.. يسعى البحث التعرؼ على كا2
 . التعرؼ على أبعاد نظم اٞنعلومات اإلدارية كما ىي اكرتىا يثًنا يف ٓنسٌن األداء الوظيفي .3
 . يهدؼ البحث إذل تقدصل ٠نموعة من التوصيات كالنتائب كقد يسهم البحث يف تنمية اجملتمع.4

 فرضيات البحث
ات الػػػػيت تفػػػػرتض كجػػػػود عبلقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػٌن متغػػػػًنات البحػػػػث , كا كضػػػػع الفرضػػػػيات رئيسػػػػية ك ا اعتمػػػػاد فرضػػػػية األثبػػػػ

 أخرل فرعية كىي : 
:. توجػػػػػػػػد عبلقػػػػػػػػة ارتبػػػػػػػػاط ذات داللػػػػػػػػة معنويػػػػػػػػة بػػػػػػػػٌن نظػػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػة ك األداء الػػػػػػػػوظيفي يف  الفرضػػػػػػػػية الرئيسػػػػػػػػة األكذل -1

 ية الرئيسية ثبلث  فرضيات فرعية:اٞنصارؼ اٞنذكورة  ,كينبثق من ىذه الفرض
 أ. توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بٌن بٌن العنصر البشرم ك األداء الوظيفي يف  اٞنصارؼ اٞنذكورة.

 ب. توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بٌن بٌن تكنولوجيا اٞنعلومات ك األداء الوظيفي يف  اٞنصارؼ اٞنذكورة. 
 ط ذات داللة معنوية بٌن قواعد البياانت ك األداء الوظيفي يف  اٞنصارؼ اٞنذكورة. ج. توجد عبلقة ارتبا

:. يوجػػػػػػػد ىنػػػػػػػاؾ يثػػػػػػػًن معنػػػػػػػوم لػػػػػػػنظم اٞنعلومػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػة يف ٓنسػػػػػػػٌن األداء الػػػػػػػوظيفي  يف  اٞنصػػػػػػػارؼ الفرضػػػػػػية الرئيسػػػػػػػية الثانيػػػػػػػة -2
 اٞنذكورة  , كينبق من ىذه الفرضية الرئيسية ثبلث فرضيات ككما يلي:

 . يوجد يثًن معنوم للعنصر البشرم يف ٓنسٌن األداء الوظيفي يف اٞنصارؼ اٞنذكورة.أ
 ب. يوجد يثًن معنوم لتكنولوجيا اٞنعلومات يف ٓنسٌن األداء الوظيفي يف اٞنصارؼ اٞنذكورة .

 ج. يوجد يثًن معنوم لقواعد البياانت  يف ٓنسٌن األداء الوظيفي يف اٞنصارؼ اٞنذكورة.
 ثًن معنوم لشبكات االتصاالت  يف ٓنسٌن األداء الوظيفي يف اٞنصارؼ اٞنذكورة.ح. يوجد ي

 خ. يوجد يثًن معنوم للموارد اٞنادية يف ٓنسٌن األداء الوظيفي يف اٞنصارؼ اٞنذكورة.
 حدود البحث

 للبحث حدكد زمانية كحدكد مكانية كىي: 
معيهػػػػػا  كتفريػػػػػو البيػػػػػاانت كصػػػػػوال إذل ٓنليػػػػػل البيػػػػػاانت كاسػػػػػتخراج النتػػػػػائب، . اٜنػػػػػدكد الزمانيػػػػػة: ىػػػػػو اريػػػػػ  بدايػػػػػة توزيػػػػػع االسػػػػػتبانة كْن1

 .15/1/2022كاري  هناية البحث ىو  10/11/2021كىي الفرتة اصورة بٌن
. اٜنػػػػدكد اٞنكانيػػػػة: ىػػػػو اٞنكػػػػاف الػػػػذم ا أجػػػػراء البحػػػػث يف عػػػػدد مػػػػن اٞنصػػػػارؼ األىليػػػػة العراقيػػػػة )التنميػػػػة الػػػػدكرل ،اٝنلػػػػيب التجػػػػارم 2

 لي العراقي، أشور(،األى
 موظفا من اٞنصارؼ اٞنذكورة. 150اٜندكد البشرية : كىم -3
 

 الدراسات السابقة
 أكال / الدراسات السابقة اٝناصة ابٞنتغًن اٞنستقل ) نظم اٞنعلومات اإلدارية(
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 (2020دراسة )  مبارؾ ,-1
 متعددة التخصصاتأثر نظم اٞنعلومات اإلدارية على اٜند من الفساد اٞنارل للشركات: دراسة 

اٟنػػػػدؼ الرئيسػػػػي مػػػػن ىػػػػذا البحػػػػث ىػػػػو دراسػػػػة اثػػػػًن نظػػػػم اٞنعلومػػػػات اإلداريػػػػة علػػػػي الفسػػػػاد اٞنػػػػارل للشػػػػركات مػػػػن خػػػػبلؿ تقػػػػدصل 
أدلػػػػػػة نظريػػػػػػة علػػػػػػي كيفيػػػػػػة ٓنسػػػػػػٌن ىػػػػػػذه الػػػػػػنظم ٜنوكمػػػػػػة الشػػػػػػر ات كجػػػػػػودة اٞنراجعػػػػػػة الداخليػػػػػػة، كابلتػػػػػػارل تقليػػػػػػل الفسػػػػػػاد اٞنػػػػػػارل 

ٞنعلومػػػػػات اٞناليػػػػػة اٞنتولػػػػػدة عػػػػػن نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة كاٞنقدمػػػػػة لػػػػػئلدارة تفػػػػػي ابٜناجػػػػػة للشػػػػػر ات. كخلػػػػػص الباحػػػػػث إذل اف ا
إذل معلومػػػػػػات موثوقػػػػػػة كغػػػػػػًن متحيػػػػػػزة ككاضػػػػػػحة كسػػػػػػهلة الفهػػػػػػم، ٣نػػػػػػا ٬ن ػػػػػػن اإلدارة مػػػػػػن صػػػػػػياغة قراراهتػػػػػػا يف الوقػػػػػػت اٞنناسػػػػػػب 

لفرعيػػػػػة للمعلومػػػػات اإلداريػػػػػة ٬ن ػػػػن اف يسػػػػػهم كبطريقػػػػو فعالػػػػة. كمػػػػػن ا فػػػػاف نظػػػػػاـ اٞنعلومػػػػات ااسػػػػػيب ابعتبػػػػاره أحػػػػػد األنظمػػػػة ا
يف أنػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات يف الوقػػػػػػػػت اٞنناسػػػػػػػػب، كحو مػػػػػػػػة الشػػػػػػػػر ات، كاسػػػػػػػػرتاتيجيات االسػػػػػػػػتدامة ٝنفػػػػػػػػض التكػػػػػػػػاليف كاالدخػػػػػػػػار، 

 كاالتصاؿ الفعاؿ، كإدارة راس اٞناؿ العامل.
ز قيمتهػػػػػػا اٞنؤسسػػػػػػية علػػػػػػي كخلػػػػػػص الباحػػػػػػث اذل اف الشػػػػػػر ات الػػػػػػيت أرسػػػػػػت ٣نارسػػػػػػات جيػػػػػػدة ألداره الشػػػػػػر ات ٬ن ػػػػػػن اف تعػػػػػػز 

اٞنػػػػػػدل الطويػػػػػػل، كابلتػػػػػػارل ت ػػػػػػوف أكثػػػػػػر قػػػػػػدرة علػػػػػػي اٞننافسػػػػػػة يف اٞنسػػػػػػاعدة علػػػػػػي زايدة الثػػػػػػركة االجتماعيػػػػػػة كاٜنػػػػػػد مػػػػػػن الفسػػػػػػاد 
 اٞنارل للشركات

  
 (2020دراسة )دحاـ كاخركف,-2

 ىلية العراقيةفاعلية نظم اٞنعلومات كاثرىا يف إدارة  األزمات :دراسة تطبيقية يف عينو من اٞنصارؼ األ
ىػػػػدفت الدراسػػػػة إذل ٓنليػػػػل اثػػػػر فاعليػػػػة نظػػػػاـ معلومػػػػات اإلداريػػػػة لبعادىػػػػا (رضػػػػا اٞنسػػػػتخدـ النهػػػػائي، مبلءمػػػػة نظػػػػاـ مسػػػػتوايت 
إداريػػػػػػة، اسػػػػػػتجابة لتغػػػػػػًنات اٞنسػػػػػػتجدة آمػػػػػػن اٞنعلومػػػػػػات، سػػػػػػرعة أنػػػػػػاذ القػػػػػػرارات) علػػػػػػى إدارة األزمػػػػػػات يف اٞنصػػػػػػارؼ األىليػػػػػػػة 

ابٞنػػػػػدراء ّنختلػػػػػف مسػػػػػتوايهتا اإلداريػػػػػة. كا اخػػػػػذ عينػػػػػة مبلئمػػػػػة مػػػػػن اٞنصػػػػػارؼ األىليػػػػػة العراقيػػػػػة  العراقيػػػػػة، كمشػػػػػل ٠نتمػػػػػع الدراسػػػػػة
فػػػػػردا كا توزيػػػػع االسػػػػػتبانة ٛنمػػػػػع بيػػػػػاانت الدراسػػػػػة، كلتحقيػػػػق أىػػػػػداؼ الدراسػػػػػة كاختبػػػػػار فرضػػػػػياهتا،   ٠70نتمػػػػع للدراسػػػػػة بواقػػػػػع 

الدراسػػػػػػة إذل كجػػػػػػود اثػػػػػػر ذك داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية ٛنميػػػػػػع ا اسػػػػػػتخداـ بػػػػػػرانمب اٜنزمػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية للعلػػػػػػـو االجتماعيػػػػػػة., توصػػػػػػلت 
أبعػػػػػاد فاعليػػػػػة نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة (رضػػػػػا اٞنسػػػػػتخدـ األخػػػػػًن، مبلءمػػػػػة النظػػػػػاـ للمسػػػػػتوايت اإلداريػػػػػة، االسػػػػػتجابة للتغػػػػػًنات 

د علػػػػػػى اٞنسػػػػػػتجدة، أمػػػػػػن اٞنعلومػػػػػػات، سػػػػػػرعة أنػػػػػػاذ القػػػػػػرارات) علػػػػػػى إدارة األزمػػػػػػات يف اٞنصػػػػػػارؼ األىليػػػػػػة العراقيػػػػػػة. ابالعتمػػػػػػا
نتػػػػػػائب الدراسػػػػػػػة توصػػػػػػػي الدراسػػػػػػػة إدارة كصػػػػػػػانعي القػػػػػػػرار يف اٞنصػػػػػػارؼ األىليػػػػػػػة العراقيػػػػػػػة ابسػػػػػػػتخداـ نظػػػػػػػاـ معلومػػػػػػػات حػػػػػػػديث 

 يرضي تطلعات كرغبات متلقي كمستخدمي النظاـ
 اٞنسيلةدارة اٞنوارد البشرية كدكره يف ٓنقيق األداء اٞنتميز لؤلفراد يف اٞنؤسسة الرايضية: دراسة ميدانية ّنديرية الشباب كالرايضة لوالية فعالية األداء الوظيفي إل20دراسػػػة)خرشي, يفنيا / الدراسات السابقة اٝناصة ابٞنتغًن التابع ) األداء الوظيفي (

فعاليػػػػػػة األداء الػػػػػػوظيفي إلدارة اٞنػػػػػػوارد البشػػػػػػرية كدكره يف ٓنقيػػػػػػق األداء اٞنتميػػػػػػز لؤلفػػػػػػراد يف اٞنؤسسػػػػػػة الرايضػػػػػػية. ىػػػػػػدفت ىػػػػػػذه -1
إذل معرفػػػػػػػػة مسػػػػػػػػا٨نة فعاليػػػػػػػػة األداء الػػػػػػػػوظيفي يف ٓنقيػػػػػػػػق األداء اٞنتميػػػػػػػػز لؤلفػػػػػػػػراد إلدارة اٞنػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية للمؤسسػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػة 

(  كعينػػػػػػة البحػػػػػػث تتضػػػػػػمن spssالرايضػػػػػػية , ا االعتمػػػػػػاد علػػػػػػى اٞنػػػػػػنهب الوصػػػػػػفي يف البحػػػػػػث ك بػػػػػػرانمب ٗنػػػػػػع البيػػػػػػاانت ىػػػػػػو ) 
ٞنسػػػػػػيلة. كتوصػػػػػػلت الدراسػػػػػػة إذل المػػػػػػتبلؾ القػػػػػػدرات الفرديػػػػػػة (موظػػػػػػف كموظفػػػػػػة مػػػػػػن مديريػػػػػػة الشػػػػػػباب كالرايضػػػػػػة لواليػػػػػػة ا 30)

دكر يف ٓنقيػػػػػػػػػق األداء اٞنتميػػػػػػػػػز لؤلفػػػػػػػػػراد إلدارة اٞنػػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػػرية للمؤسسػػػػػػػػػة الرايضػػػػػػػػػية , ك ألنظمػػػػػػػػػة كإجػػػػػػػػػراءات العمػػػػػػػػػل دكر يف 
ل علػػػػػى تطػػػػػوير نظػػػػػاـ ٓنقيػػػػػق األداء اٞنتميػػػػػز لؤلفػػػػػراد إلدارة اٞنػػػػػوارد البشػػػػػرية للمؤسسػػػػػة الرايضػػػػػية, كمػػػػػا كأكصػػػػػت الدراسػػػػػة إذل العمػػػػػ
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تقيػػػػػيم األداء الػػػػػوظيفي ليسػػػػػاىم بفعاليػػػػػة يف عمليػػػػػة التنميػػػػػة كالتطػػػػػوير اإلدارم كذلػػػػػك مػػػػػن خػػػػػبلؿ تطػػػػػوير اٞنعػػػػػايًن اٝناصػػػػػة بنظػػػػػاـ 
تقيػػػػػػيم األداء الػػػػػػوظيفي ، حيػػػػػػث تركػػػػػػز ىػػػػػػذه اٞنعػػػػػػايًن علػػػػػػى اٛنوانػػػػػػب اٞنتعلقػػػػػػة ّنسػػػػػػتوايت األداء الػػػػػػوظيفي. ك كػػػػػػذلك االىتمػػػػػػاـ 

 نسجاـ يف العمل بٌن ٢نتلف أفراد اٞنؤسسة كالذم يكوف أساسو الود كاالحرتاـ.ابألجور ك خلق ذلك اال
 (2013اٜنبليبة)-2

 اثر اٜنوافز يف ٓنسٌن أداء الوظيفي يف اٞنؤسسات العامة األردنية 
ىػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػة إذل التعػػػػػػػرؼ علػػػػػػػى اثػػػػػػػر اٜنػػػػػػػوافز يف ٓنسػػػػػػػٌن أداء اٞنػػػػػػػوظفٌن يف أمانػػػػػػػة عمػػػػػػػاف الكػػػػػػػربل ,حيػػػػػػػث كانػػػػػػػت عينػػػػػػػة 

فػػػػػػػردا بػػػػػػػٌن رئػػػػػػػيس قسػػػػػػػم كديػػػػػػػر  150% مػػػػػػػن اجملتمػػػػػػػع الكلػػػػػػػي ,حيػػػػػػػث شػػػػػػػكلت العينػػػػػػػة 33بشػػػػػػػكل عشػػػػػػػوائي ٕنثػػػػػػػل  البحػػػػػػث
فػػػػػػػػردا ,ا اسػػػػػػػتخداـ اٞنػػػػػػػػنهب الػػػػػػػوظيفي التحليلػػػػػػػػي, كاالسػػػػػػػتعانة بػػػػػػػػربانمب اؿ  449كموظػػػػػػػف ككػػػػػػػػاف اجملتمػػػػػػػع األصػػػػػػػػلية يشػػػػػػػكل 

SPSS وافز كأداء األفػػػػػػراد ,كأكصػػػػػػت يف ٓنليػػػػػػل إجػػػػػػاابت العينػػػػػػة ,حيػػػػػػث توصػػػػػػلت الدراسػػػػػػة إذل كجػػػػػػود عبلقػػػػػػة قويػػػػػػة بػػػػػػٌن اٜنػػػػػػ
الدراسػػػػػة بضػػػػػركرة دعػػػػػم كتعزيػػػػػز العمػػػػػل بػػػػػٌن اٞنػػػػػوظفٌن ككػػػػػذلك التبكيػػػػػد علػػػػػى ضػػػػػركرة فػػػػػرؽ العمػػػػػل كحػػػػػافز معنػػػػػوم مػػػػػن اجػػػػػل 

 الوصوؿ إذل أداء عارل 
 مدل االستفادة من الدراسات السابقة :

 من خبلؿ الدراسات السابقة ا االستفادة من ما يلي: 
 بلورة مشكلة البحث. -1
 إغناء البحث بقائمة مهمة من اٞنصادر . -2
 ْننب اٞنزالق كالعقبات اليت كاجهت الباحثٌن السابقٌن. -3
 االستفادة من االستنتاجات كالتوصيات اليت أفرزهتا الدراسات السابقة . -4
 ادلقدمة 

شػػػػػػدة اٞننافسػػػػػػة مػػػػػػن قبػػػػػػل نتيجػػػػػػة التطػػػػػػورات كالتغػػػػػػًنات البيئيػػػػػػة السػػػػػػريعة علػػػػػػى اٞنسػػػػػػتول التكنلػػػػػػوجي كاالقتصػػػػػػادم إذل جانػػػػػػب 
اٞننظمػػػػػات الػػػػػيت ال تسػػػػػًن علػػػػػى مػػػػػنهب كاحػػػػػد كإ٧نػػػػػا يف تغػػػػػًن مسػػػػػتمر ٝنططهػػػػػا االسػػػػػرتاتيجية كالتكتيكيػػػػػة ، اسػػػػػتدعى ذلػػػػػك مػػػػػن 
اٞننظمػػػػػػػػات اذا مػػػػػػػػا أرادت البقػػػػػػػػاء يف ميػػػػػػػػادين اٞننافسػػػػػػػػة اف تتميػػػػػػػػز بنػػػػػػػػوع مػػػػػػػػن اٞنركنػػػػػػػػة يف ٓنركاهتػػػػػػػػا كخططهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى اٞنسػػػػػػػػتول 

ب الكيػػػػػػػاف اإلدارم ,كاٞنعلومػػػػػػػات نػػػػػػػواة القػػػػػػػرارات اإلداريػػػػػػػة كجوىرىػػػػػػػا , لػػػػػػػذا يتطلػػػػػػػب اف اٞنعلومػػػػػػػايت , فاٞنعلومػػػػػػػات ىػػػػػػػي عصػػػػػػػ
يكػػػػػوف ىنالػػػػػك نظػػػػػػاـ معلومػػػػػات فعػػػػػاؿ مػػػػػػن اجػػػػػل ٓنسػػػػػٌن القػػػػػػرارات اإلداريػػػػػة الػػػػػيت سػػػػػػتؤدم حتمػػػػػا إذل ٓنسػػػػػٌن مسػػػػػػتول األداء 

 ٓنقيػػػػػق االسػػػػػتمرار كالنمػػػػػو الػػػػػوظيفي . كيعػػػػػد موضػػػػػوع أنظمػػػػػة اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة مػػػػػن اٞنواضػػػػػيع اٞنهمػػػػػة ألم منظمػػػػػة تسػػػػػعى إذل
كخصوصػػػػػػػا يف ظػػػػػػػػل بيئػػػػػػػػة تنافسػػػػػػػػية جػػػػػػػػدا يصػػػػػػػػعب التنبػػػػػػػػؤ بتغًناهتػػػػػػػػا كمػػػػػػػػن جهػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرل , كللػػػػػػػػدكر اٞنهػػػػػػػػم لػػػػػػػػنظم اٞنعلومػػػػػػػػات 

 االسرتاتيجية كيثًنىا اإل٩نايب على األداء الوظيفي .
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 ادلبحث األول
 نظم ادلعخلومات اإلدارية

 أوال: ادلقدمة :
ات يف عصػػػػػران اٜنػػػػػارل كأصػػػػػبحت تشػػػػػكل مػػػػػوردا حيػػػػػواي ابلنسػػػػػبة ٛنميػػػػػع أنػػػػػواع اٞنؤسسػػػػػات دكف لقػػػػػد ازدادت أ٨نيػػػػػة نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػ

"عصػػػػػر اٞنعلومػػػػػات " كالسػػػػػبب يف ذلػػػػػك ىػػػػػو التطػػػػػور الكبػػػػػًن يف تكنولوجيػػػػػا ب اسػػػػػتثناء , لدرجػػػػػة أف ىػػػػػذا العصػػػػػر أصػػػػػبح يعػػػػػرؼ 
٤نػػػػػػاح تلػػػػػػك اٞنؤسسػػػػػػات اٞنعلومػػػػػات كاالتصػػػػػػاالت , كالػػػػػػيت أصػػػػػػبحت ىػػػػػػي األخػػػػػػرل تشػػػػػػكل عنصػػػػػػرا أساسػػػػػػيا يسػػػػػػاىم يف تقريػػػػػػر 

 (17 ⁄2005.)الطائي ,
كنظػػػػرا لعػػػػدـ كجػػػػود أم خػػػػػبلؼ يف أف أىػػػػم ظػػػػاىرة يتميػػػػػز هبػػػػا ىػػػػذا العصػػػػر ىػػػػػي ظػػػػاىرة انفجػػػػار اٞنعلومػػػػػات فػػػػاف االىتمػػػػاـ هبػػػػػا 
كمػػػػػا نبػػػػػع عنهػػػػػا مػػػػػن إحسػػػػػاس بقػػػػػدراهتا قػػػػػد أدل إذل اعتبػػػػػار اٞنعلومػػػػػات كيػػػػػاف طبيعػػػػػي ٪نتػػػػػاج إذل اكتشػػػػػافو كاسػػػػػتغبللو كشػػػػػكل 

اقػػػػػػػة الفكريػػػػػػػة كالعلميػػػػػػػة اٞنتاحػػػػػػػة للبشػػػػػػػرية .كنتيجػػػػػػػة للتطػػػػػػػورات التكنولوجيػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػادية كالعوٞنػػػػػػػة أصػػػػػػػبحت مػػػػػػػن أشػػػػػػػكاؿ الط
اإلداريػػػػػػة , ُنيػػػػػػث تطػػػػػػورت أنظمػػػػػػة اٞنعلومػػػػػػات  أنظمػػػػػػة اٞنعلومػػػػػػات ٓنتػػػػػػل مكانػػػػػػة كاسػػػػػػعة يف كػػػػػػل اجملػػػػػػاالت كخاصػػػػػػة يف اجملػػػػػػاالت

التكنولوجيػػػػػػة  د أنظمػػػػػػة اٞنعلومػػػػػػات مػػػػػػن أ٤نػػػػػػح الوسػػػػػػائلِنطػػػػػػى سػػػػػػريعة كتعػػػػػػددت تطبيقاهتػػػػػػا يف ٗنيػػػػػػع اٞنسػػػػػػتوايت اإلداريػػػػػػة, كتعػػػػػػ
  اليت
 

 ( .2:  2015يستعٌن هبا اٞندراء يف اٞننظمات الٔناذ القرارات يف اٞنواقع اٞنختلفة )جبًنات ,
 مفهوم أنظمة ادلعخلومات اإلدارية:اثنيا
 (مفهوم النظام :1

: 2011أك اٞنتبادلػػػػػة ألداء كظيفػػػػػة معينػػػػػة. )بومػػػػػدين, ىػػػػػو ٠نموعػػػػػة أك ْنمػػػػػع مػػػػػن األشػػػػػياء اٞنرتبطػػػػػة بػػػػػبعض التفػػػػػاعبلت اٞننتظمػػػػػة
35) 

لنػػػػػػو ٠نموعػػػػػػة مػػػػػػن األجػػػػػػزاء الػػػػػػيت تتفاعػػػػػػل كتتكامػػػػػػل مػػػػػػع بعضػػػػػػها الػػػػػػبعض كمػػػػػػن بيئتهػػػػػػا لتحقيػػػػػػق ىػػػػػػدؼ أك  -كيعػػػػػػرؼ أيضػػػػػػا :
 (17:  2010أىداؼ معينو . )مراد , 

عناصػػػػػػػر )األفػػػػػػراد كالتجهيػػػػػػػزات , ( : لنػػػػػػو ٠نموعػػػػػػػة مرتابطػػػػػػة كمتجانسػػػػػػة مػػػػػػػن اٞنػػػػػػوارد كال 9: 2018يف حػػػػػػٌن عرفػػػػػػو )صػػػػػػػباح , 
ا الت , األمػػػػػواؿ , السػػػػػجبلت ( الػػػػػيت تتفاعػػػػػل مػػػػػع بعضػػػػػها الػػػػػبعض داخػػػػػل اطػػػػػار معػػػػػٌن كتعمػػػػػل كوحػػػػػدة كاحػػػػػدة ٥نػػػػػو ٓنقيػػػػػق 

:  2012ىػػػػػػػدؼ أك ٠نموعػػػػػػػة مػػػػػػػن األىػػػػػػػداؼ العامػػػػػػػة يف ظػػػػػػػل الظػػػػػػػركؼ أك القيػػػػػػػود البيئيػػػػػػػة ايطػػػػػػػة .ككػػػػػػػذلك عرفػػػػػػػو )بوطيبػػػػػػػة,
األجػػػػػزاء الػػػػػيت تتفاعػػػػل كتتكامػػػػػل مػػػػػع بعضػػػػها الػػػػػبعض مػػػػػع البيئػػػػة ايطػػػػػة هبػػػػػا , كٓنكمهػػػػػا  ( : لنػػػػو ٠نموعػػػػػة مػػػػػن العناصػػػػر أك30

 اليات عمل مضبوطة بغرض ٓنقيق ىدؼ أىداؼ ١ندده .
( : لنػػػػػػػػو ٠نموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن العناصػػػػػػػػر أك األجػػػػػػػػزاء تعمػػػػػػػػل بتنسػػػػػػػػيق اـ كتفاعػػػػػػػػل  11: 2009كقػػػػػػػػد عرفػػػػػػػػو )اٜنميػػػػػػػػدم كأخػػػػػػػػركف ,

 لتحقيق غاايت مشرتكة كىدؼ عاـ .ٓنكمها عبلقات كألية عمل يف  نظاـ ١ندد 
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 (تعريف ادلعخلومات :2
ىػػػػػي نتػػػػػائب معاٛنػػػػػة البيػػػػػاانت يػػػػػدكاي أك حاسػػػػػوبيا أك ابلوسػػػػػيلتٌن معػػػػػا, تتصػػػػػف ابتسػػػػػاؽ اٞنعػػػػػىن كالػػػػػيت تقػػػػػود إذل أٔنػػػػػاذ  القػػػػػرار. 

 ( 12:  2015)جبًنات , 
أك ظرفػػػػػػا ١نػػػػػػددا , أك تشػػػػػػخيص ا قف(: لهنػػػػػػا حقػػػػػػائق كبيػػػػػػاانت منظمػػػػػػو تشػػػػػػخيص مػػػػػػو 43:  2008ككػػػػػػذلك عرفػػػػػػو )عليػػػػػػاف , 

 ف اٞنعلومات ىي نتيجة البياانت .فإا لذلك تبعهتديدا ما أك فرصة ١ندده , ك
( : لهنػػػػػػػا "٠نموعػػػػػػػة مػػػػػػػن البيػػػػػػػاانت كاٜنقػػػػػػػائق خضػػػػػػػعت للمعاٛنػػػػػػػة كالتحليػػػػػػػل لتكػػػػػػػوف يف 27: 2019كأيضػػػػػػػا عرفهػػػػػػػا )النيػػػػػػػل ,

 صيو مناسبة الٔناذ قرار " .
( علػػػػػى أهنػػػػػا البيػػػػػاانت الػػػػػيت ٕنػػػػػت معاٛنتهػػػػػا لتحقيػػػػػق ىػػػػػدؼ معػػػػػٌن أك السػػػػػتعماؿ 79: 2011كينظػػػػػر للمعلومػػػػػات )كلػػػػػد دمحم ,

١نػػػػػػدد ألغػػػػػػراض أٔنػػػػػػاذ القػػػػػػرارات , أم البيػػػػػػاانت الػػػػػػيت أصػػػػػػبح ٟنػػػػػػا قيمػػػػػػة بعػػػػػػد ٓنليلهػػػػػػا أك تفسػػػػػػًنىا أك ْنميعهػػػػػػا يف شػػػػػػكل ذم 
 معىن كاليت ٬نكن تداكٟنا كتسجيلها كنشرىا كتوزيعها يف صورة رٚنية كغًن رٚنية .

لومػػػػػػػات ٠نموعػػػػػػػة مػػػػػػػن اٞنػػػػػػػوارد كالوسػػػػػػػائل كاألفػػػػػػػراد كاٞنعطيػػػػػػػات كاإلجػػػػػػػراءات الػػػػػػػيت تسػػػػػػػمح َنمػػػػػػػع كمعاٛنػػػػػػػة كإيصػػػػػػػاؿ كتعػػػػػػػد اٞنع
 (  132: 2012اٞنعلومات على شكل نصوص ,صور أك رموز  يف اٞننظمة)قحف , 

 (مفهوم نظم ادلعخلومات اإلدارية :3
اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة كلكػػػػػػن ابلػػػػػػرغم مػػػػػػن كالبػػػػػػاحثوف ِنصػػػػػػوص مصػػػػػػطلح نظػػػػػػم ب كتػػػػػػااللقػػػػػػد تعػػػػػػددت التعػػػػػػاريف الػػػػػػيت قػػػػػػدمها  

ذلػػػػػػػك ,فػػػػػػػاف ىػػػػػػػذه التعػػػػػػػاريف تػػػػػػػنص كلهػػػػػػػا ابْنػػػػػػػاه ربػػػػػػػط العمليػػػػػػػات كالوظػػػػػػػائف اإلداريػػػػػػػة بتكنولوجيػػػػػػػا اٞنعلومػػػػػػػات كتطبيقػػػػػػػات 
اٜناسػػػػػػوب كاسػػػػػػتخداماهتا يف معاٛنػػػػػػة البيػػػػػػاانت كتػػػػػػوفًن اٞنعلومػػػػػػات , كصػػػػػػورة كصػػػػػػف نشػػػػػػاطات اٞنؤسسػػػػػػة الداخليػػػػػػة كاٝنارجيػػػػػػة 

 التعاريف :م اٞنعلومات اإلدارية سنقـو بعرض ٠نموعة ٢نتارة من ىذه ,توجد عدة تعاريف لنظ
( لهنػػػػػا الػػػػػنظم الرٚنيػػػػػة كغػػػػػًن الرٚنيػػػػػة الػػػػػيت ٕنػػػػػد اإلدارة ّنعلومػػػػػات سػػػػػابقة, حاليػػػػػو كبيئيػػػػػة 63: 2006حيػػػػػث عرفهػػػػػا )اٜنسػػػػػنية ,

دعػػػػػػم اإلداريػػػػػػٌن كِناصػػػػػػة  يف صػػػػػػورة شػػػػػػفوية أك مرئيػػػػػػو للعمليػػػػػػات الداخليػػػػػػة للمؤسسػػػػػػة كلعناصػػػػػػر البيئػػػػػػة ايطػػػػػػة هبػػػػػػا , كهبػػػػػػدؼ
اٞنػػػػػػدراء كالعناصػػػػػػر البيئيػػػػػػة األساسػػػػػػية , كإاحػػػػػػة اٞنعلومػػػػػػات  الدقيقػػػػػػة كالواضػػػػػػحة ,يف اطػػػػػػار الوقػػػػػػت اٞنناسػػػػػػب ٞنسػػػػػػاعدهتم علػػػػػػى 

 إ٤ناز العمل كاإلدارة كأناذ القرارات.
١نوسػػػػػبو ا  لهنػػػػػا نظػػػػػم -( فقػػػػػد عػػػػػرؼ نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة :61: 2019يف حػػػػػٌن عػػػػػرؼ كػػػػػبل مػػػػػن )الشػػػػػي  كاٜنػػػػػديثي ,

تصػػػػػػميمها ٝندمػػػػػػة اٞنػػػػػػدراء يف اٞننظمػػػػػػة ,كتعتػػػػػػرب احػػػػػػدل اجملػػػػػػاالت العلميػػػػػػة الػػػػػػيت تػػػػػػربط أسػػػػػػاليب اإلدارة بتكنولوجيػػػػػػا اٞنعلومػػػػػػات 
( لهنػػػػػػػا نظػػػػػػػاـ ١نوسػػػػػػػػب يعمػػػػػػػل علػػػػػػػى ٗنػػػػػػػع البيػػػػػػػػاانت يف  26: 2010لتحقيػػػػػػػق أىػػػػػػػداؼ اٞننظمػػػػػػػة .كقػػػػػػػد عرفهػػػػػػػػا )النجػػػػػػػار ,

 الضركرية للمستفيدين منها  مصادر متعددة كتكاملها يهدؼ تقدصل اٞنعلومات
( فيعػػػػرب عػػػػن نظػػػػم اٞنعلومػػػػات اإلداريػػػػة "ىػػػػي عبػػػػارة عػػػػن أسػػػػلوب رٚنػػػػي يسػػػػتخدـ لتػػػػوفًن  12: 2011أمػػػػا )انجػػػػي كأخػػػػركف , 

اٞنعلومػػػػػات الدقيقػػػػػة كاٞنوثوقػػػػػة لػػػػػػئلدارة كالبلزمػػػػػة لتسػػػػػهيل عمليػػػػػات أنػػػػػػاذ القػػػػػرارات كالػػػػػيت ٬نكػػػػػن اٞنػػػػػػديرين مػػػػػن القيػػػػػاـ بوظػػػػػػائف 
 الرقابة يف اٞننظمة حب ٬نكن أف ٓنقق األىداؼ اليت تسعى اليها بفاعلية .التخطيط كالتشغيل ك 

( لهنػػػػػػػػا نظػػػػػػػػم متكاملػػػػػػػػة تعمػػػػػػػػل علػػػػػػػػى ٗنػػػػػػػػع البيػػػػػػػػاانت كاٞنعلومػػػػػػػػات مػػػػػػػػن البيئػػػػػػػػة  102: 2016ككػػػػػػػػذلك عرفهػػػػػػػػا )شػػػػػػػػحاذه , 
ت اإلدارة الداخليػػػػػػة كاٝنارجيػػػػػػة للمؤسسػػػػػػة هبػػػػػػدؼ تنظيمهػػػػػػا , كتلخيصػػػػػػها , كتقػػػػػػد٬نها ابلشػػػػػػكل اٞنناسػػػػػػب كالػػػػػػذم ٫نػػػػػػدـ حاجػػػػػػا
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( لهنػػػػػػا " نظػػػػػػاـ ١نوسػػػػػػب قػػػػػػادر علػػػػػػى  225: 2012يف عمليػػػػػة أنػػػػػػاذ القػػػػػػرار كاألنشػػػػػػطة اإلداريػػػػػػة األخػػػػػػرل .كيشػػػػػػًن )اؿ مػػػػػػراد,
تكامػػػػػل البيػػػػػاانت مػػػػػن مصػػػػػادر ٢نتلفػػػػػة لتػػػػػوفًن اٞنعلومػػػػػات الضػػػػػركرية للمسػػػػػتخدمٌن ذك االحتياجػػػػػات اٞنتشػػػػػاهبة ".كأيضػػػػػا عرفهػػػػػا 

هنػػػػػػا نظػػػػػػاـ مبػػػػػػين علػػػػػػى اٜناسػػػػػػب األرل , يػػػػػػوفر اٞنعلومػػػػػػات للمسػػػػػػؤكلٌن عػػػػػػن ( علػػػػػػى أ 36: 2015)عبػػػػػػد الػػػػػػر٘نن كآخػػػػػػركف , 
كحػػػػدة تنظيميػػػػة , كتصػػػػف ىػػػػذه اٞنعلومػػػػات مػػػػا حػػػػدث يف اٞناضػػػػي كمػػػػا ٪نػػػػدث حاليػػػػا ,كمػػػػاىو ١نتمػػػػل حدكثػػػػو مسػػػػتقببل, تتػػػػوافر 

يف صػػػػػنع  ىػػػػػذه اٞنعلومػػػػػات يف شػػػػػكل تقػػػػػارير دكريػػػػػة ,كتقػػػػػارير خاصػػػػػو , ك٢نرجػػػػػات ٧نػػػػػاذج  رايضػػػػػية ,كتسػػػػػتخدـ ىػػػػػذه اٞنعلومػػػػػات
 القرارات كحل اٞنشكبلت .

 
 اثلثا: أىداف نظم ادلعخلومات اإلدارية :

مػػػػن خػػػػبلؿ التعػػػػاريف السػػػػابقة لنظػػػػاـ اٞنعلومػػػػات اإلداريػػػػة فبنػػػػو ٬نكػػػػن كضػػػػع ٠نموعػػػػة مػػػػن األىػػػػداؼ الػػػػيت تسػػػػعى اليهػػػػا اٞننظمػػػػة 
 ( 18: 2015لتحقيقها , كتتمثل تلك األىداؼ يف : ) أبو انصر , 

يػػػػة للمؤسسػػػػة مػػػػع بعضػػػػها يف نظػػػػاـ متكامػػػػل ّنػػػػا يسػػػػمح بتػػػػدقيق البيػػػػاانت كاٞنعلومػػػػات بػػػػٌن تلػػػػك الػػػػنظم . ربػػػػط األنظمػػػػة الفرع1
 كّنا يؤدم إذل التنسيق بٌن أنشطة تلك النظم .

 . اٞنساكاة يف ربط أىداؼ النظم الفرعية ابٞننظمة ابٟنداؼ العاـ للمنظمة كابلتارل اٞنسا٨نة يف ٓنقيق ىذا اٟندؼ .2
ندة يف عمليػػػػة صػػػػنع كأنػػػػاذ القػػػػرار يف ٗنيػػػػع اٞنسػػػػتوايت التنظيميػػػػة مػػػػن خػػػػبلؿ تػػػػوفًن التقػػػػارير الػػػػيت تتضػػػػػمن . اٞنسػػػػاعدة كاٞنسػػػػا3

 اٞنعلومات البلزمة لتلك القرارات كيف التوقيت اٞنناسب .
 . توفًن اٞنعلومات البلزمة ألغراض التخطيط كالرقابة يف اٞنكاف كالتوقيت كالشكل اٞنناسب .4
 داكؿ البياانت كاٞنعلومات كحفظها .. الرقابة على عملية ت5
 
 خصا   نظم ادلعخلومات اإلدارية ::رابعا

 ( 218: 2012لنظم اٞنعلومات اإلدارية عدة خصائص نذكر منها :)بن دمحم كموساكم ,
 ٓنقيق األىداؼ اليت كضع من أجلها . -
اٞنختلفػػػػػة كمػػػػع القػػػػػدرة علػػػػػى تزكيػػػػػد متخػػػػػذم ٫نػػػػدـ كافػػػػػة اٞنسػػػػػتوايت اإلداريػػػػػة يف اٞننظمػػػػػة , ككػػػػذلك كافػػػػػة اجملػػػػػاالت الوظيفيػػػػػة  -

 القرارات ابٞنعلومات اٞنناسبة كابلنوعية اٞنطلوبة .
 ٪نتوم على درجة عالية من التكامل بٌن النظم الفرعية اٞنكونة للنظاـ الكلي . -
 ٪نقق النظاـ عائدا ٠نداي للمنظمة كذلك ّنسا٨نة يف خفض التكاليف  كزايدة األرابح  -
 وجيا معلومات كأجهزة اتصاؿ معلومات حديثو كلما امكن ذلك .استخداـ تكنول -
 اف يكوف النظاـ مقبوال من قبل العاملٌن يف اٞننظمة كتوليد القناعة ل٨نية كفوائد النظاـ . -

 خامسا: عوامل صلاح أو فشل نظم ادلعخلومات اإلدارية :
٤نػػػػاح أك فشػػػػل نظػػػػاـ اٞنعلومػػػػات , اف عوائػػػػد تنفيػػػػذ  مػػػػن الصػػػػعب القػػػػوؿ لنػػػػو ىنػػػػاؾ عػػػػاـ كحيػػػػد ٬نكػػػػن االعتمػػػػاد عليػػػػو يف تربيػػػػر

 ( 85: 2011أم نظاـ للمعلومات سواء كانت سلبية أك إ٩نابية تتوقف على عدد من العوامل كىي :)اٞنغريب ,
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. مسػػػػتخدـ النظػػػػػاـ : يتوقػػػػػف إذل حػػػػػد كبػػػػػًن ٤نػػػػػاح أكفشػػػػػل نظػػػػاـ اٞنعلومػػػػػات علػػػػػى مسػػػػػتخدميو ,فػػػػػاذا كػػػػػاف مسػػػػػتخدـ النظػػػػػاـ 1
يف عمليػػػػػة تصػػػػػميمو منػػػػػذ البدايػػػػػة , فمػػػػػن اٞنتوقػػػػػع يف ىػػػػػذه اٜنالػػػػػة تزايػػػػػد احتمػػػػػاالت ٤نػػػػػاح النظػػػػػاـ , حيػػػػػث  مشػػػػػاركا لم صػػػػػورة

 سيبقى على ٥نو أفضل ّنتطلبات مستخدميو .
. دعػػػػػػػم اإلدارة : تتزايػػػػػػػػد احتمػػػػػػػاالت ٤نػػػػػػػػاح تنفيػػػػػػػذ نظػػػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػػات حػػػػػػػػٌن يػػػػػػػتم دعمػػػػػػػػو مػػػػػػػن قبػػػػػػػػل اإلدارة العليػػػػػػػا ك٢نتلػػػػػػػػف 2

 ابٞننظمة , كيف اٞنقابل يتوقع فشل النظاـ عندما يواجو ّنقاكمة تنظيمو حادة للتغًن .اٞنستوايت اإلدارية األخرل 
. مسػػػػػػتول التعقػػػػػػد كاٞنخػػػػػػاطرة : توجػػػػػػد عبلقػػػػػػة عكسػػػػػػية بػػػػػػٌن ٤نػػػػػػاح تطبيػػػػػػق نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات كبػػػػػػٌن كػػػػػػل مسػػػػػػتول التعقػػػػػػد , 3

ضػػػػػت ابلتبعيػػػػػة احتمػػػػػاالت ٤نػػػػػاح كدرجػػػػػة اٞنخػػػػػاطرة الػػػػػيت تكتنػػػػػف تنفيػػػػػذه , فكلمػػػػػا ارتفعػػػػػت درجػػػػػة تعقػػػػػد نظػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػات ا٦نف
تطبيقػػػػو لعػػػػدـ قػػػػدرة مسػػػػتخدميو علػػػػى اسػػػػتيعابو ,كمػػػػن انحيػػػػة يفنيػػػػة , كلمػػػػا ارتفعػػػػت درجػػػػة اٞنخػػػػاطرة اٞنتوقعػػػػة مػػػػن تطبيػػػػق النظػػػػاـ 

 , ا٦نفضت ابلتبعية احتماالت أناذ قرار بتنفيذ النظاـ يف اٞننظمة لتخوؼ اإلدارة العليا من ىذا التطبيق .
يتوقػػػػػػف ٤نػػػػػػػاح أك فشػػػػػػل تنفيػػػػػػػذ نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػػات علػػػػػػى مػػػػػػػدل كفػػػػػػاءة عمليػػػػػػػة التنفيػػػػػػذ , فكلمػػػػػػػا  -يػػػػػػػذ :. إدارة عمليػػػػػػة التنف4

أديػػػػػػرت ىػػػػػػذه العمليػػػػػػة بعنايػػػػػػة كدرايػػػػػػة أكػػػػػػرب تزايػػػػػػدت احتمػػػػػػاالت ٤نػػػػػػاح تطبيػػػػػػق نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات , ك  اٞنقابػػػػػػل ال يتوقػػػػػػع مػػػػػػن 
 هد اٞنهدر .اإلدارة الغًن جيدة لعملية التنفيذ أال فشل النظاـ , فضبل عن التكلفة كاٛن

  
  سادسا: مكوانت نظم ادلعخلومات اإلدارية :

( اٞنػػػػػػوارد البشػػػػػػػرية : ٓنتػػػػػػػاج كػػػػػػػل منظمػػػػػػػة تسػػػػػػػتخدـ نظػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػات إذل األفػػػػػػػراد لتشػػػػػػػغيل كإدارة نظػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػات ,كتشػػػػػػػمل 1
أك مػػػػػن  اٞنػػػػػوارد  البشػػػػػرية عػػػػػادة علػػػػػى اٞنسػػػػػتخدـ النهػػػػػائي الػػػػػذم يتكػػػػػوف مػػػػػن عػػػػػدة كينػػػػػوانت تنظيميػػػػػة رٚنيػػػػػة سػػػػػواء مػػػػػن الشػػػػػركة

الشػػػػػػػػركات التابعػػػػػػػػة ,كٔنصػػػػػػػػص نظػػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػػات كيشػػػػػػػػملوف يف العػػػػػػػػادة علػػػػػػػػى ١نللػػػػػػػػي الػػػػػػػػنظم , اٞنرب٠نػػػػػػػػٌن , كاٞنشػػػػػػػػغلٌن .أمػػػػػػػػا 
اٞنعلومػػػػػػات الػػػػػػيت يتػػػػػػزكد هبػػػػػػا نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة فتصػػػػػػف عػػػػػػادة مػػػػػػا حػػػػػػدث يف اٞناضػػػػػػي , كمػػػػػػا ٪نػػػػػػدث األف أك مػػػػػػا ىػػػػػػو 

 ( 16: 2010مرغوب لحداثو يف اٞنستقبل .) النجار ,
 ( لف اٞنوارد البشرية ىم كل األفراد الذين ٟنم عبلقة ابلنظاـ كىم : 17: 2015كقد أكضح )عبادم , 

موظفػػػػػػو اٞننظمػػػػػػة الػػػػػػذين تتطلػػػػػػب طبيعػػػػػػة عملهػػػػػػم التعامػػػػػػل مػػػػػػع نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ الشاشػػػػػػات اٞنختلفػػػػػػة • 
 للنظاـ .

لتقػػػػارير أك بشػػػػكل غػػػػًنال مباشػػػػر مػػػػن خػػػػبلؿ التقػػػػارير الػػػػيت تصػػػػل اٞنػػػػدراء الػػػػذين يتعػػػػاملوف مػػػػع النظػػػػاـ مباشػػػػرة للحصػػػػوؿ علػػػػى ا• 
 اليهم
موظفػػػػػو نظػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة كىػػػػػم الػػػػػذين يػػػػػديركف النظػػػػػاـ كينظمػػػػػوف العمػػػػػل فيػػػػػو كيقومػػػػػوف ابٜنفػػػػػاظ علػػػػػى أمػػػػػن كسػػػػػرية • 

 اٞنعلومات كيشاركوف يف عملية تطوير نظاـ اٞنعلومات اإلدارية.
ة كاٞنكػػػػػوانت اٞناديػػػػػة كاٞنػػػػػػواد اٞنسػػػػػتخدمة يف معاٛنػػػػػة البيػػػػػاانت مثػػػػػل : اٜناسػػػػػوب كالطابعػػػػػػة  ( اٞنػػػػػوارد اٞناديػػػػػة : تتضػػػػػمن األجهػػػػػز 2

ضػػػػػا مػػػػػدل إمكانيػػػػػة ٓنػػػػػديث ىػػػػػذه األجهػػػػػزة بشػػػػػكل دكرم منػػػػػتظم ٞنواكبػػػػػة التغيػػػػػًنات يكلوحػػػػػة اٞنفػػػػػاتيح كغًنىػػػػػا , كمػػػػػا تشػػػػػمل ا
 اٞنستمرة كاالحتياجات اٞنتجددة يف اٞننشبة

مػػػػا يلػػػػـز نظػػػػاـ اٞنعلومػػػػات اإلداريػػػػة كــــل   ت البلزمػػػػة لتحقيػػػػق العمليػػػػات كتتضػػػػمن التقنيػػػػاتكتشػػػػمل اٞنعػػػػدات كاألجهػػػػزة كالرب٠نيػػػػا
 ( 16: 2010جاىزا )تقنيا ( لبلستفادة منو )النجار , 
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 (18:2015,اذ تتبلف بشكل عاـ من : )عبادم ,
ات حسػػػػػػابية كنظػػػػػػم أ(الرب٠نيػػػػػػات : كىػػػػػػي كػػػػػػل مػػػػػػا يلػػػػػػـز نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة مػػػػػػن بػػػػػػرامب كتطبيقػػػػػػات بر٠نيػػػػػػة جػػػػػػاىزة كأدك 

 ( .softwareالتشغيل اٜناسوبية كٗنيع ىذه اٞنكوانت تشكل ما يسمى ابؿ )
ب(اٞنعػػػػػػدات الصػػػػػػلبة: كىػػػػػػي ٗنيػػػػػػع مػػػػػػا يلػػػػػػـز نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات مػػػػػػن معػػػػػػدات كػػػػػػبقراص التخػػػػػػزين كمشػػػػػػغبلت األقػػػػػػراص الليزريػػػػػػة  

 (. hardwareكالشاشات كاٞناكسات كلوحة اٞنفاتيح كىي ما تدعى )
قػػػػػا ٞنػػػػػا يتطلبػػػػػػو النظػػػػػاـ , مثػػػػػل جهػػػػػاز البصػػػػػمة الضػػػػػػوئية في كػػػػػل األجهػػػػػزة اإلضػػػػػافية الػػػػػػيت تكػػػػػوف مطلوبػػػػػة كج(الطرفيػػػػػات : كىػػػػػ

اإللكرتكنيػػػػػة يف شػػػػػركة )سػػػػػًنتيل ( الػػػػػذم يػػػػػدخل لنظامهػػػػػا بصػػػػػمة اٞنشػػػػػرتؾ عنػػػػػدما يريػػػػػد ذلػػػػػك اٞنشػػػػػرتؾ اف يشػػػػػرتم خػػػػػط ىػػػػػاتف 
 ( 18: 2015-خليوم من الشركة .)عبادم 

األجهػػػػػزة مػػػػػن البيػػػػػاانت كاٞنعلومػػػػػات كاٞنعػػػػػارؼ كٓنػػػػػدد العمليػػػػػات الػػػػػيت سػػػػػتؤديها , كتشػػػػػمل  ( الرب٠نيػػػػػات: الػػػػػربامب الػػػػػيت تشػػػػػغل3
 على :

بر٠نيػػػػػات التطبيقػػػػػات: ىػػػػػي بػػػػػرامب مكتوبػػػػػة لتطبيقػػػػػات خاصػػػػػة تشػػػػػغل كتعػػػػػاجل مباشػػػػػرة بيػػػػػاانت اٞننظمػػػػػة يف الوظػػػػػائف اٞنختلفػػػػػة • 
 مثل : برامب ٓنليل اٞنبيعات .  

ت كالتوجيهػػػػػات الػػػػػيت ٩نػػػػػب اف يتبعهػػػػػا األفػػػػػراد الػػػػػذين يسػػػػػتخدموف اٞنعلومػػػػػات النصػػػػػوص/ اإلجػػػػػراءات: ىػػػػػي ٠نموعػػػػػة اٝنطػػػػػوا• 
 . كيتم ٓنديدىا عادة من خبلؿ االستخداـ كاٝنربات اٞنتخصصة كتكنولوجيا اٞنعلومات .

(البيػػػػػاانت : تنظػػػػػيم البيػػػػػاانت يف نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات علػػػػػى شػػػػػكل : قواعػػػػػد بيػػػػػاانت , قواعػػػػػد معرفػػػػػة , قواعػػػػػد ٧نػػػػػاذج , أك بنػػػػػوؾ 4
 ( 76: 2005مات كتعترب البياانت جزءا أساسيا من موارد الشركة . )اٜنميدم , اٞنعلو 

( كتعػػػػػػػد البيػػػػػػػاانت ىػػػػػػػي اٞنػػػػػػػادة اٝنػػػػػػػاـ الػػػػػػػيت تعػػػػػػػد أسػػػػػػػاس عمػػػػػػػل نظػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػات  19: 2015-يف حػػػػػػػٌن أكضػػػػػػػح )عبػػػػػػػادم 
لفوقيػػػػػػة )بيػػػػػػاانت عػػػػػػن اإلداريػػػػػػة اٜناسػػػػػػوبية ك٠نػػػػػػرد كجػػػػػػوده , كيخػػػػػػذ البيػػػػػػاانت أشػػػػػػكاال كثػػػػػػًنة مثػػػػػػل البيػػػػػػاانت اٝنػػػػػػاـ كاجملػػػػػػردة كا

 البياانت (, كتعد البياانت رأس ماؿ اٞننظمات التكنولوجي اٜني داخل اٞننظمة    
 (موارد الشبكات كاالتصاالت5

ٕنثػػػػػل مػػػػػوارد الشػػػػػبكات كاالتصػػػػػاالت عوامػػػػػل النجػػػػػاح اٞنعياريػػػػػة يف العمليػػػػػات كيف ٗنيػػػػػع الشػػػػػركات إذ تػػػػػدعم الوقػػػػػت اٜنقيقػػػػػي يف 
بػػػػػػٌن اٞنػػػػػػوظفٌن , الػػػػػػزابئن  ,كاٞنػػػػػػرتددين , إذ يػػػػػػتم مػػػػػػن خبلٟنػػػػػػا نقػػػػػػل البيػػػػػػاانت كاٞنعلومػػػػػػات سػػػػػػواء االتصػػػػػػاالت العاٞنيػػػػػػة كالتعػػػػػػاكف 

 داخل الشركة أك خارجها .
كتتضػػػػػمن مػػػػػوارد الشػػػػػبكات كاالتصػػػػػاالت عػػػػػادة علػػػػػى كسػػػػػائط االتصػػػػػاالت كدعػػػػػم الشػػػػػبكات  كقػػػػػد انتشػػػػػر العديػػػػػد مػػػػػن أنظمػػػػػة 

 (76: 2008-خزف اٞنعلومات )اٜنميدم كاخركف
كات علػػػػػػػى تكنولوجيػػػػػػػات االتصػػػػػػػاالت ّنختلػػػػػػػػف أنػػػػػػػواع الشػػػػػػػبكات , مثػػػػػػػل األنرتنػػػػػػػت كالشػػػػػػػبكات الداخليػػػػػػػػة كتشػػػػػػػتمل الشػػػػػػػب

داخػػػػل اٞننظمػػػػة )األنرتانػػػػػت( كالػػػػيت أصػػػػػبحت جػػػػزء ال يتجػػػػزأ مػػػػػن منظمػػػػات االعمػػػػػاؿ لنشػػػػر التصػػػػاميم اٝناصػػػػػة ابٞننظمػػػػة كتبػػػػػادؿ 
الشػػػػػػػػػبكة, كالشػػػػػػػػػبكات اٝنارجيػػػػػػػػػة  البيػػػػػػػػاانت  بػػػػػػػػػٌن العػػػػػػػػػاملٌن كإٔنتػػػػػػػػػو تػػػػػػػػدفق عمليػػػػػػػػػات العمػػػػػػػػػل الداخليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن خػػػػػػػػبلؿ ىػػػػػػػػػذه

)اإلكسػػػػػػػرتانت( الػػػػػػػيت أصػػػػػػػبحت مهمػػػػػػػة يف إدارة األعمػػػػػػػاؿ اإللكرتكنيػػػػػػػة الناجحػػػػػػػة كالعمليػػػػػػػات التجاريػػػػػػػة لكػػػػػػػل أنواعهػػػػػػػا , كىػػػػػػػي 
 ( . 25: 2017الشبكة اليت من خبلٟنا يتم ربط اٞننظمة مع شركاء العمل اٝنارجٌن كاٞنزكدين أك الزابئن )السواعيد،
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 الفصل الثاين
 الوظيفي األداء

 اوال:مفهوم األداء الوظيفي
( األداء : ىػػػػػػو مفهػػػػػػـو يعػػػػػػرب عػػػػػػن النتػػػػػػائب اٞنختلفػػػػػػة الػػػػػػيت ٓنقػػػػػػق مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ عمليػػػػػػات اٞننظمػػػػػػة كأنشػػػػػػطتها , كتعػػػػػػود اٛنػػػػػػذكر 1

التار٫نيػػػػػػة لػػػػػػؤلداء إذل مدرسػػػػػػة اإلدارة العلميػػػػػػة يف بدايػػػػػػة القػػػػػػرف العشػػػػػػرين إذ كػػػػػػاف  اٟنػػػػػػدؼ ىػػػػػػو  زايدة إنتاجيػػػػػػة اٞننظمػػػػػػات عػػػػػػن 
حػػػػوث كالدراسػػػػات كالتجػػػػارب العلميػػػػة لعمػػػػل العػػػػاملٌن كإ٤نػػػػاز أفضػػػػل الطرائػػػػق إل٤نػػػػاز االعمػػػػاؿ كاٞنهػػػػتم اٞنطلوبػػػػة كمػػػػن طريػػػػق الب

 109: 2018ا اختيػػػػػار العػػػػػػاملٌن اٞنػػػػػػؤىلٌن إل٤نػػػػػػاز تلػػػػػك االعمػػػػػػاؿ لتحقيػػػػػػق أعلػػػػػػى مسػػػػػتوايت الكفػػػػػػاءة االنتاجيػػػػػػة )عليػػػػػػوم ,
) 

ألساسػػػػػػي فيػػػػػػو ,كىػػػػػػذا يرجػػػػػػع إذل أف العنصػػػػػػر البشػػػػػػرم ىػػػػػػو العنصػػػػػػر كيعػػػػػػد األداء نظػػػػػػاـ متكامػػػػػػل ٬نثػػػػػػل األداء الفػػػػػػرد العنصػػػػػػر ا
 ( 43: 2013الفعاؿ يف األداء ٞنا يتمتع بو من خربات كقدرات إل٤ناز االعماؿ    )الشريف  ,

أمػػػػػػا ، ( :لنػػػػػػو إنتػػػػػػاج جهػػػػػػد معػػػػػػٌن قػػػػػػاـ يبذلػػػػػػو فػػػػػػرد أك ٠نموعػػػػػػة إل٤نػػػػػػاز عمػػػػػػل معػػػػػػٌن 73: 2008كقػػػػػػد عرفػػػػػػو ) اؿ سػػػػػػعود ,
( فقػػػػػػد عرفػػػػػػوا األداء لنػػػػػػو "النتػػػػػػائب كاٞنخرجػػػػػػات الػػػػػػيت حققهػػػػػػا الشػػػػػػخص نتيجػػػػػػة اٛنهػػػػػػد  15: 2016)السػػػػػػاعدم كآخػػػػػػركف , 

 اٞنبذكؿ من خبلؿ قياده ابٞنهاـ كالواجبات كاٞنسؤكليات اٞنوكلة اليو بتنفيذىا ".
ها ( إذل اف األداء ١نصػػػػػػلة قػػػػػػدرة اٞننظمػػػػػػة يف اسػػػػػػتغبلؿ مواردىػػػػػػا كتوجيههػػػػػػا  ٥نػػػػػػو ٓنقيػػػػػػق أىػػػػػػداف106: 2016كتشػػػػػػًن )علػػػػػػي , 

 128: 2006اٞننشػػػػػودة , كمػػػػػدل قػػػػػدرهتا علػػػػػى مواجهػػػػػة التحػػػػػدايت لتحقيػػػػػق أىػػػػػدافها بكفػػػػػاءة كفعاليػػػػػة .كقػػػػػد رأل )جػػػػػيلح ,
( لف األداء "ىػػػػػػو مػػػػػػا يصػػػػػػدر عػػػػػػن العػػػػػػاملٌن أثنػػػػػػاء قيػػػػػػامهم بعملهػػػػػػم مػػػػػػن اجػػػػػػل ٓنقيػػػػػػق متطلبػػػػػػات الوظػػػػػػائف الػػػػػػيت يشػػػػػػغلوهنا , 

اف عمػػػػل عػػػػن طريػػػػق كميػػػػة اإلنتػػػػاج كنوعيتهػػػػا , السػػػػرعة كالدقػػػػة ك٬نكػػػػن ٓنديػػػػده مػػػػن خػػػػبلؿ النتػػػػائب اٞنتحصػػػػل عليهػػػػا يف ام ميػػػػد
 يف العمػػػػػػل ,السػػػػػػلوؾ الػػػػػػوظيفي كالشخصػػػػػػيات الػػػػػػيت يتصػػػػػػف هبػػػػػػا األفػػػػػػراد العػػػػػػاملوف أثنػػػػػػاء يديػػػػػػتهم ألعمػػػػػػاٟنم , فػػػػػػاألداء البشػػػػػػر

اـ ّنهامهػػػػػػا البشػػػػػػرم ٪نتػػػػػػوم يف مضػػػػػػامينو مػػػػػػا ٓنققػػػػػػو اٞنػػػػػػوارد البشػػػػػػرية مػػػػػػن إ٤نػػػػػػازات كأىػػػػػػداؼ كنتيجػػػػػػة اللتزامهػػػػػػا اإل٩نػػػػػػايب ابلقيػػػػػػ
 كمسؤكلياهتا  على الوجو اٞنطلوب.

( لف األداء ىػػػػػػو االشػػػػػػارة إذل أفعػػػػػػاؿ كسػػػػػػلوكيات الفػػػػػػرد كمسػػػػػػا٨ناتو يف ٓنقيػػػػػػق أىػػػػػػداؼ اٞننظمػػػػػػة  21: 2009أشػػػػػػار)الزىراشل ,
كىػػػػػػو مػػػػػػا تػػػػػػدفع عليػػػػػػو اٞننظمػػػػػػة ركاتػػػػػػب كأجػػػػػػور , كيسػػػػػػاعد الفػػػػػػرد علػػػػػػى ٓنقيػػػػػػق أىػػػػػػداؼ اٞننظمػػػػػػة كيتحقػػػػػػق ابلقػػػػػػدرة كالدافعيػػػػػػة 

 األداء كما يراه:كيشمل 
 مستول النجاح الذم يؤدم بو اٞنوظف مهامو .-كفاءة أداء اٞنهمة :• 
 الكفاءة اليت يكتب هبا كيتكلم هبا اٞنوظف .-االتصاالت اٞنكتوبة كالشفوية :• 
 تقدصل اٛنهد : االلتزاـ اثكماؿ مهمات الوظيفة ابستخداـ جهد إضايف .• 
 ليب .االنطباع الشخصي : ْننب السلوؾ الس• 
 مساعدة الزمبلء : كأداء الفريق كمدل مبلئمة اٞنوظف مع زمبلئو .• 
 األشراؼ كالقيادة : التفاعل مع اٞنرؤكسٌن .• 
 اإلدارة : مراقبة تقدـ األىداؼ .• 
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 ىذا ما يقصد لداء الفرد للعمل كقياـ الفرد ابألنشطة كاٞنهاـ اٞنختلفة اليت يتكوف منا عملو.
قػػػػػػػد اختلػػػػػػػف البػػػػػػػاحثوف كالكتػػػػػػػاب حػػػػػػػوؿ إعطػػػػػػػاء تعريػػػػػػػف موحػػػػػػػد ألداء العػػػػػػػاملٌن كيف ٬نػػػػػػػا يلػػػػػػػي عػػػػػػػرؼ (األداء الػػػػػػػوظيفي : ل2

 -أل٨نها :
يعػػػػرؼ األداء الػػػػوظيفي علػػػػى أنػػػػػو النتػػػػائب كاٞنخرجػػػػات الػػػػيت ٪نققهػػػػػا الشػػػػخص نتيجػػػػة اٛنهػػػػد اٞنبػػػػػذكؿ مػػػػن خػػػػبلؿ قيامػػػػو ابٞنهػػػػػاـ 

 ( 8:  2016ن كحسٌن , كالواجبات كاٞنسؤكليات اٞنوكلة اليو                       )اٜنس
العػػػػػػػاملٌن كصػػػػػػػبلحيتهم كإ٤نػػػػػػػػازاهتم  ( كىػػػػػػػػي تلػػػػػػػك العمليػػػػػػػة الػػػػػػػػيت تعػػػػػػػىن ّنقيػػػػػػػاس كفػػػػػػػػاءة 3: 2019يف حػػػػػػػٌن عرفػػػػػػػو )أٚنػػػػػػػاء ,

كسػػػػػلوكهم يف عملهػػػػػم اٜنػػػػػارل للتعػػػػػرؼ علػػػػػى مػػػػػدل مقتػػػػػدرهتم علػػػػػى ٓنمػػػػػل اٞنسػػػػػؤكلية اٜناليػػػػػة كاسػػػػػتعدادىم علػػػػػى حصػػػػػوؿ علػػػػػى 
 مناصب مستقببل .

( لنػػػػػػػو مػػػػػػػا يصػػػػػػػدر عػػػػػػػن العػػػػػػػاملٌن أثنػػػػػػػاء قيػػػػػػػامهم بعملهػػػػػػػم مػػػػػػػن اجػػػػػػػل ٓنقيػػػػػػػق متطلبػػػػػػػات  74: 2018كأضػػػػػػػاؼ ) برسػػػػػػػورل , 
الوظػػػػػػائف الػػػػػػيت يشػػػػػػغلوهنا , ك٬نكػػػػػػن ٓنديػػػػػػده مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ النتػػػػػػائب اٞنتحصػػػػػػل عليهػػػػػػا يف  أم ميػػػػػػداف عمػػػػػػل عػػػػػػن طريػػػػػػق كميػػػػػػة 

راد العػػػػػػاملوف أثنػػػػػػاء اإلنتػػػػػػاج كنوعيتهػػػػػػا ,السػػػػػػرعة كالدقػػػػػػة يف العمػػػػػػل , السػػػػػػلوؾ الػػػػػػوظيفي كالشخصػػػػػػيات الػػػػػػيت يتصػػػػػػف هبػػػػػػا األفػػػػػػ
 يديتهم ألعماٟنم .

( لف أداء العػػػػػػاملٌن ىػػػػػػو انعكػػػػػػاس ٞنػػػػػػدل ٤نػػػػػػاح العامػػػػػػل أك فشػػػػػػلو يف ٓنقيػػػػػػق األىػػػػػػداؼ  44: 2017كلقػػػػػػد أشػػػػػػار ) سػػػػػػبع , 
 . اٞنتعلقة بعملو أاي كانت طبيعة ىذا العمل

بتفاعػػػػػل جهػػػػػػد كقػػػػػػدرات  ( "لنػػػػػػو تفاعػػػػػػل لسػػػػػلوؾ العامػػػػػػل ,كاف ذلػػػػػك السػػػػػػلوؾ يتحػػػػػػدد 16: 2015. أيضػػػػػا عرفهػػػػػػا )كسػػػػػاـ, 
 العامل يف اٞننظمة .

( اف أداء العػػػػػاملٌن يعػػػػػين تنفيػػػػػذ العامػػػػػل ألعمالػػػػػو كمسػػػػػؤكلياتو الػػػػػيت تكلفػػػػػو هبػػػػػا اٞننظمػػػػػة 104:2010كقػػػػػد أكضػػػػػح اٛنساسػػػػػي) 
 أك اٛنهة اليت ترتبط كظيفتو هبا ,كيعين النتائب اليت ٪نققها العامل يف اٞننظمة .

 اثنيا .أعلية أداء العامخلٌن :
 (32: 2019أ٨نية أداء العاملٌن فيما يلي : )ابتساـ ,تربز 
رفػػػػػع الػػػػػركح اٞنعنويػػػػػػة للعػػػػػاملٌن عنػػػػػػدما يشػػػػػعركف أف جهػػػػػػدىم موضػػػػػع تقػػػػػدير كاىتمػػػػػػاـ إدارة اٞننظمػػػػػة هبػػػػػػدؼ معاٛنػػػػػة نقػػػػػػاط  -1

 الضعف .
التقيػػػػػػيم أشػػػػػػعار العػػػػػػاملٌن ّنسػػػػػػئولياهتم فعسػػػػػػفا يشػػػػػػعر الفػػػػػػرد أف نشػػػػػػاطو موضػػػػػػع تقيػػػػػػيم مػػػػػػن قبػػػػػػل قادتػػػػػػو ,كاف نتػػػػػػائب ىػػػػػػذا  -2

 يرتتب عنها قرارات ىامو توثر على مساره الوظيفي ,فانو يبذؿ جهده يف العمل .
 ( ا٨نية األداء الوظيفي كما يلي : 14: 2006بينما بينت )اٛنويف , 

. الرتقيػػػػػػػة كالنقػػػػػػػل : ابعتبػػػػػػػاره مقياسػػػػػػػان لقػػػػػػػدرة الفػػػػػػػرد علػػػػػػػى أداء عملػػػػػػػو يف اٜناضػػػػػػػر , ككػػػػػػػذلك علػػػػػػػى أداء أعمػػػػػػػاؿ أخػػػػػػػرل يف 1
 كابلتارل يساعد يف أناذ قرارات النقل كالرتقية .  اٞنستقبل

. تقيػػػػػػيم اٞنشػػػػػػرفٌن كاٞنػػػػػػديرين : حيػػػػػػث يسػػػػػػاعد يف ٓنديػػػػػػد مػػػػػػدل فاعليػػػػػػة اٞنشػػػػػػرفٌن كاٞنػػػػػػديرين يف تنميػػػػػػة كتطػػػػػػوير العػػػػػػاملٌن يف 2
 اٞننظمة , الذين يعملوف ٓنت أشرافهم كتوجيهاهتم .

 ابلفرد إذل االىتماـ لدائو لعملو ك١ناكلة ٓنسينو .. أجراء تعديبلت يف الركاتب كاألجور : كىذا ما يؤدم 3
 . يعترب متطلب للمعرفة الشخصية كاالطبلع4



 

336 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 . ٓنديد االحتياجات التدريبية : أم الكشف عن اٜناجات التدريبية كٓنديد أنواع برامب التدريب البلزمة .5
جػػػػػراء لإاع العػػػػػاملٌن فيهػػػػػا مػػػػػن حيػػػػػث يعتػػػػػرب مؤشػػػػػر . يػػػػػزكد مسػػػػػؤكرل اإلدارة اٞنػػػػػوارد البشػػػػػرية ّنعلومػػػػػات كاقعيػػػػػة عػػػػػن أداء كأكضػػػػػ6

دراسػػػػػات ميدانيػػػػػػة تتنػػػػػػاكؿ أكضػػػػػػاع العػػػػػاملٌن كمشػػػػػػاكلهم كإنتػػػػػػاجيتهم ,كمسػػػػػػتقبل اٞننظمػػػػػػة نفسػػػػػها كمػػػػػػا يعتػػػػػػرب مؤشػػػػػػر لبلختيػػػػػػار 
 التعيٌن يف اٞننظمة.

 . أف الغرض منو ىو توفًن التغذية اٞنرتدة لربامب ٔنطيط اٞنسار التعاقب الوظيفي .7
  

 اصر أداء العامخلٌن :اثلثا .عن
 (:43: 2016يتكوف األداء من ٠نموعة من العناصر أ٨نها )الساعدم آخركف , 

اٞنعرفػػػػػػة ّنتطلبػػػػػػات العمػػػػػػل : كتشػػػػػػمل اٞنعػػػػػػارؼ العامػػػػػػة ,كاٞنهػػػػػػارات الفنيػػػػػػة , كاٞنهنيػػػػػػة كاٝنلفيػػػػػػة العامػػػػػػة عػػػػػػن طريػػػػػػق الوظيفػػػػػػة  -1
 كاجملاالت اٞنرتبطة هبا .

يدركػػػػػو الفػػػػػرد عػػػػػن عملػػػػػو الػػػػػذم يقػػػػػـو بػػػػػو كمػػػػػا ٬نتلكػػػػػو مػػػػػن رغبػػػػػة كمهػػػػػارات كبراعػػػػػة  نوعيػػػػػة العمػػػػػل : كتتمثػػػػػل يف مػػػػػدل مػػػػػا -2
 كقدرة على التنظيم كتنفيذ العمل من دكف الوقوع يف األخطاء .

كميػػػػة العمػػػػل اٞننجػػػػز : أم مقػػػػدار العمػػػػل الػػػػذم يسػػػػتطع العامػػػػل إ٤نػػػػازه يف الظػػػػركؼ العاديػػػػة للعمػػػػل , كمقػػػػدار سػػػػرعة ىػػػػذا -3
 اإل٤ناز .

ثػػػػػػوؽ : كتشػػػػػمل اٛنديػػػػػػة كالتفػػػػػاشل يف العمػػػػػػل كقػػػػػدرة العامػػػػػػل علػػػػػى ٓنمػػػػػػل مسػػػػػؤكلية العمػػػػػػل كإ٤نػػػػػاز االعمػػػػػػاؿ يف اٞنثػػػػػابرة كالو  -4
 رشاد كالتوجيو من قبل اٞنشرفٌن .لإأكقاهتا اددة .كمدل حاجة ىذا اٞنوظف 

 (ابلعناصر التالية : 56: 2015كقد ٝنصها )نعيمة , 
كمهػػػػػػارات كاْناىػػػػػػات كقػػػػػػيم, كىػػػػػػي ٕنثػػػػػػل اٝنصػػػػػػاؿ األساسػػػػػػية الػػػػػػيت  . كفايػػػػػػة العامػػػػػػل : كىػػػػػػي مالػػػػػػدل العامػػػػػػل مػػػػػػن معلومػػػػػػات1

 فعاال يقـو بو العامل .ء تنتب ادا
. متطلبػػػػػػػات العمػػػػػػػل : تشػػػػػػػمل اٞنهػػػػػػػاـ كاٞنسػػػػػػػؤكليات كاألدكار الػػػػػػػيت يتطلبهػػػػػػػا القيػػػػػػػاـ لداء كاجبػػػػػػػات ىػػػػػػػذا العمػػػػػػػل فضػػػػػػػبل عػػػػػػػن 2

 كجود التغذية العكسية للعامل لتطوير مستول أداءه .
يقصػػػػػد هبػػػػػا البيئػػػػػة التنظيميػػػػػة مػػػػػن حيػػػػػث منػػػػػاخ العمػػػػػل كاألشػػػػػراؼ الػػػػػيت تػػػػػؤثر علػػػػػى األداء الفعػػػػػاؿ التنظيمػػػػػي . بيئػػػػػة العمػػػػػل : ك 3

 كىيكلو ,أىدافو كموارده اٞنستخدمة كمركزه االسرتاتيجي .
 رابعا. معايًن حتسٌن األداء :

 ( :8: 2015كٕنثل اىم معايًن ٓنسٌن أداء اٞنوارد البشرية فيما يلي )ىناء , 
مثػػػػػػل جػػػػػػودة األداء مػػػػػػدل مطابقػػػػػػة أداء العامػػػػػػل ٞنػػػػػػا ىػػػػػػو منتظػػػػػػر منػػػػػػو ) مسػػػػػػتول أداء العامػػػػػػل ( كنعكػػػػػػس أيضػػػػػػا  . اٛنػػػػػػودة :1

 على مدل تلبية رغبات العمبلء.
. الكميػػػػػة :يقصػػػػػد هبػػػػػا حجػػػػػم العمػػػػػػل اٞننجػػػػػز ,حيػػػػػث يػػػػػتم مقارنػػػػػػة كميػػػػػة أك حجػػػػػم العمػػػػػل اٞننجػػػػػػز مػػػػػع مػػػػػا ىػػػػػو مسػػػػػػتهدؼ 2

ل , حيػػػػث ٩نػػػػب اف يكػػػػوف الكميػػػػة اٞنسػػػػتهدفة متوافقػػػػة مػػػػع قػػػػدرات العامػػػػل كذلػػػػك بعػػػػد ٓنديػػػػد كميػػػػة العمػػػػل اٞنطلوبػػػػة مػػػػن العامػػػػ
. 



 

337 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

. الوقػػػػػت : ك٬نثػػػػػل أحػػػػػد اىػػػػػم مػػػػػوارد اٞنؤسسػػػػػة كمػػػػػا ٬نيػػػػػزه أنػػػػػو غػػػػػًن متجػػػػػدد كغػػػػػًن قابػػػػػل للتعػػػػػويض ٣نػػػػػا يتطلػػػػػب ٓنديػػػػػد الوقػػػػػت 3
 اٞنناسب كالكايف لكل نشاط حب يتم استغبللو احسن استغبلؿ .

ل الضػػػػػػركرية للنشػػػػػػاط أك اٞنهمػػػػػػة ,لػػػػػػذلك ٩نػػػػػػب االتفػػػػػػاؽ علػػػػػػى الطػػػػػػرؽ كاألسػػػػػػاليب . اإلجػػػػػػراءات : ىػػػػػػي خطػػػػػػوات أداء العمػػػػػػ4
 اٞنسموح هبا كاٞنصرح ابستخدامها  لتحقيق األىداؼ .

 خامسا .حتسٌن أداء العامخلٌن :
)يعػػػػػد ٓنسػػػػػٌن األداء مػػػػػن أىػػػػػم ٢نرجػػػػػات إدارة األداء , اذ أصػػػػػبح ٤نػػػػػاح اٞنؤسسػػػػػة مرىػػػػػوف بقػػػػػدرات عامليهػػػػػا ككفػػػػػاءاهتم كحسػػػػػن 

ف اٜناجػػػػػة إذل تطػػػػػوير كٓنسػػػػػٌن أداء العػػػػػاملٌن بصػػػػػورة مسػػػػػتمرة أصػػػػػبح فإعمػػػػػاٟنم لػػػػػذا كيف ظػػػػػل ىػػػػػذه الظػػػػػركؼ الراىنػػػػػة أدائهػػػػػم أل
 حاجة ضركرية(
 الفصل الثالث

 )اجلانب العمخلي لخلبحث(
 ادلبحث األول

 حتخليل ادلعخلومات الشصصية ألفراد عينة البحث
 اوال/ وصف عينة البحث 

بيػػػػػاانت كمناقشػػػػػة النتػػػػػائب إذل إظهػػػػػار مسػػػػػتوايت إجػػػػػاابت أفػػػػػراد عينػػػػػة البحػػػػػث فيمػػػػػا يسػػػػػعى الباحػػػػػث مػػػػػن خػػػػػبلؿ ٓنليػػػػػل ال     
يتعلػػػػػػػػق ّنتغػػػػػػػػًنات البحػػػػػػػػث الػػػػػػػػيت جػػػػػػػػرل تناكٟنػػػػػػػػا , كٓنقيقػػػػػػػػا ٟنػػػػػػػػذا الغػػػػػػػػرض ا اسػػػػػػػػتخداـ األدكات اإلحصػػػػػػػػائية اٞنناسػػػػػػػػبة مثػػػػػػػػل 

 )األكساط اٜنسابية كاال٥نرافات اٞنعيارية( .
( اسػػػػػتبانة 80ل ٗنػػػػػع البيػػػػػاانت أال كىػػػػػي )االسػػػػػتبانة( , حيػػػػػث ا توزيػػػػػع )كمػػػػػا انػػػػػو ا ٗنػػػػػع البيػػػػػاانت ابسػػػػػتخداـ احػػػػػدل كسػػػػػائ

علػػػػى ٠نتمػػػػع الدراسػػػػػة كا اعػػػػادة كافػػػػة االسػػػػػتباانت اٞنعبػػػػبة مػػػػن اٞنبحػػػػػوثٌن , كبعػػػػد الفحػػػػص األكرل لبلسػػػػػتباانت تبػػػػٌن ابف ىنػػػػػاؾ 
ت الصػػػػػػحيحة كعػػػػػػددىا (قػػػػػػد ا اإلجابػػػػػػة عليهمػػػػػػا بطريقػػػػػػة خاطئػػػػػػة لػػػػػػذلك ا اسػػػػػػتبعاد٨نا كاإلبقػػػػػػاء علػػػػػػى ابقػػػػػػي االسػػػػػػتباان20)
 .   ( استبانة50)
 توزيع العينة ُنسب اٛننس -أ

%( مػػػػػن أٗنػػػػػارل 60( فػػػػػردا يشػػػػػكلوف نسػػػػػبة )30( اف عػػػػػدد الػػػػػذكور يف العينػػػػػة االسػػػػػتطبلعية قػػػػػد بلػػػػػو )1يوضػػػػػح اٛنػػػػػدكؿ )    
يػػػػػدؿ علػػػػػى %( مػػػػػن أٗنػػػػػارل عينػػػػػة البحػػػػػث االسػػػػػتطبلعية , كىػػػػػذا 40( ك٬نػػػػػثلن نسػػػػػبة )20العينػػػػػة , بينمػػػػػا كػػػػػاف عػػػػػدد اإلانث )

 اف اجملتمع اٞنوجود يف كلية اٞنصارؼ اٞنبحوثة ليس ذكورم بدرجة كبًنة .
 ( توزيع العينة ُنسب اٛننس1جدكؿ )

 النسبة العدد اٛننس
 % 40 20 اإلانث
 % 60 30 الذكور
 %100 50 اجملموع
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 توزيع العينة ُنسب العمر  -1
سػػػػػػػنة (  35سػػػػػػػنة إذل  26تتمحػػػػػػػور يف الفئػػػػػػػة العمريػػػػػػػة )( اف أعمػػػػػػػار عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث االسػػػػػػػتطبلعي 2يتضػػػػػػػح مػػػػػػػن اٛنػػػػػػػدكؿ )  

سػػػػػػنة  45سػػػػػػنة إذل  36%( , تليهػػػػػػا الفئػػػػػة )42,8( فػػػػػػردا مػػػػػن العينػػػػػػة شػػػػػكلت نسػػػػػػبة )12كعػػػػػدت الفئػػػػػػة األكػػػػػرب , كبلغػػػػػػت )
%( 17,8( أفػػػػػػراد بنسػػػػػػبة )5سػػػػػػنة فاقػػػػػػل( كالػػػػػيت بلغػػػػػػت ) 25%( بينمػػػػػػا جػػػػػاءت الفئػػػػػػة )21,6( أفػػػػػػراد بنسػػػػػػبة )6( كبلغػػػػػت )

%( ابلرتتيػػػػػب األخػػػػػًن علػػػػػى التػػػػػوارل .كىػػػػػذا يعكػػػػػس 17,8( أفػػػػػراد بنسػػػػػبة )5اكثر ( كالػػػػػيت  بلغػػػػػت أيضػػػػػا )سػػػػػنة فػػػػػ 46كالفئػػػػػة )
ابلتػػػػػارل كجػػػػػود اٝنػػػػػربة العمريػػػػػة للعينػػػػػة اٞنعنيػػػػػة اثدارة اٞنعرفػػػػػة اٞنتبنػػػػػاة كقػػػػػدرهتا علػػػػػى تعزيػػػػػز األداء اٞننظمػػػػػي بصػػػػػورة تتناسػػػػػب كطبيعػػػػػة 

 عمل اٞننظمة .
 

 ( توزيع العينة ُنسب العمر2جدكؿ )
 النسبة العدد لفئات العمريةا
 % 44 22 سنة 35سنة اذل  26
 %32 16 سنة 45سنة اذل  36

 %10 5 سنة فاكثر 46
 %14 7 سنة فاقل 25

 %100 50 اجملموع
 
 توزيع العينة ُنسب مدة اٝندمة يف الوظيفة  -جػ
سػػػػػنة( كعػػػػػدت الفئػػػػػة األكػػػػػرب   5-1( تتمحػػػػػور سػػػػػنوات خدمػػػػػة عينػػػػػة البحػػػػػث االسػػػػػتطبلعية يف الفئػػػػػة )3مػػػػػن خػػػػػبلؿ اٛنػػػػػدكؿ ) 

( أفػػػػػػراد ٬نثلػػػػػوف نسػػػػػػبة 16سػػػػػنة( ككانػػػػػت ) 6-10%( , تليهػػػػػا الفئػػػػػػة )44( فػػػػػردا مػػػػػػن العينػػػػػة شػػػػػكلت نسػػػػػػبة )22, كبلغػػػػػت )
 20-16%( كالفئػػػػػػػػػة )10( بنسػػػػػػػػػبة )5سػػػػػػػػػنة( كعػػػػػػػػػددىا ) 11-15%( مػػػػػػػػػن أٗنػػػػػػػػػارل العينػػػػػػػػػة , بينمػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػت الفئػػػػػػػػػة )32)

%( ابٞنرتبػػػػػة األخػػػػػًنة 4( أفػػػػػراد بنسػػػػػبة )2سػػػػػنة فػػػػػاكثر( كبلغػػػػػت ) 21ئػػػػػة )%(, تليهػػػػػا الف10( بنسػػػػػبة )5سػػػػػنة( بلغػػػػػت أيضػػػػػا )
. 

 ( توزيع العينة ُنسب مدة اٝندمة يف الوظيفة3جدكؿ )
 النسبة العدد سنوات اٝندمة 

 %44 22 سنة  5 – 1
 %32 16 سنة 10 – 6
 %10 5 سنة 15 – 11
 %10 5 سنة 20 – 16
 %4 2 سنة فاكثر 21

 %100 50 اجملموع 
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 توزيع العينة حبسب ادلؤىل العخلمي -د
( كاقػػػػػع التحصػػػػػيل الدراسػػػػػي لعينػػػػػة البحػػػػػث االسػػػػػتطبلعي , اذ جػػػػػاءت فئػػػػػة ٘نلػػػػػة شػػػػػهادة البكػػػػػالوريوس 4يوضػػػػػح اٛنػػػػػدكؿ )    

%( كاحتلػػػػػت فئػػػػػة ٘نلػػػػػة شػػػػػهادة اٞناجسػػػػػتًن 56( فػػػػػردا شػػػػػكلوا نسػػػػػبة )28ابلنسػػػػػبة األكػػػػػرب ضػػػػػمن العينػػػػػة فقػػػػػد بلػػػػػو عػػػػػددىم )
( أفػػػػػػػراد كبنسػػػػػػػػبة 2%( كفئػػػػػػػة ٘نلػػػػػػػة الشػػػػػػػهادة اإلعداديػػػػػػػة البػػػػػػػالو عػػػػػػػددىم )20شػػػػػػػكلوا نسػػػػػػػبة ) ( أفػػػػػػػراد10البػػػػػػػالو عػػػػػػػددىم )

%(, كىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ علػػػػػػى اف 20( أفػػػػػػراد شػػػػػػكلوا نسػػػػػػبة )10٘نلػػػػػػة شػػػػػػهادة الػػػػػػدكتوراه البػػػػػػالو عػػػػػػددىم ) (, كسػػػػػػجلت فئػػػػػػة4%)
 أفراد العينة ذكم يىيل علمي جيد .

 
 ( توزيع العينة ُنسب اٞنؤىل العلمي4جدكؿ )

 النسبة العدد لدراسيالتحصيل ا
 %4 2 اعدادية

 % 56 28 بكالوريوس
 %20 10 ماجستًن
 %20 10 دكتوراه
 %100 50 اجملموع

 ادلبحث الثاين
 عرض وحتخليل النتا ج يف ضوء إجاابت العينة

تمػػػػاد علػػػػى للتعػػػػرؼ علػػػػى كاقػػػػع نظػػػػم اٞنعلومػػػػات اإلداريػػػػة يف اٞنصػػػػارؼ اٞنبحوثػػػػة يف ضػػػػوء اسػػػػتجابة العينػػػػة , سػػػػوؼ يػػػػتم االع    
التوزيعػػػػػػات التكراريػػػػػػة إلجػػػػػػاابت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة كالنسػػػػػػب اٞنئويػػػػػػة ٟنػػػػػػا كصػػػػػػوال إذل الوسػػػػػػط اٜنسػػػػػػايب كاال٥نػػػػػػراؼ اٞنعيػػػػػػارم لتلػػػػػػك 

( اٝنماسػػػػػػي يف إجػػػػػػاابت عينػػػػػػة الدراسػػػػػػة لبلسػػػػػػتبانة , Likertاإلجػػػػػػاابت . كالف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة قػػػػػػد اعتمػػػػػػدت علػػػػػػى مقيػػػػػػاس )
( يوضػػػػػػح ذلػػػػػػك , كيشػػػػػػتمل مسػػػػػػتويٌن يف 5لربػػػػػػع مسػػػػػػتوايت كاٛنػػػػػػدكؿ )( 5-1فسػػػػػػيكوف مسػػػػػػتول كػػػػػػل متغػػػػػػًن ١نصػػػػػػورا بػػػػػػٌن )
( كػػػػذلك 4( كعػػػػارل جػػػػدا اذا زاد عػػػػن )4-3( فيكػػػػوف عػػػػارل اذا مػػػػا تػػػػراكح بػػػػٌن )3حالػػػػة الػػػػزايدة عػػػػن الوسػػػػط الفرضػػػػي البػػػػالو )

( كضػػػػػػػعيف جػػػػػػػدا اذا مػػػػػػػا 3-2( فيكػػػػػػػوف ضػػػػػػػعيف اذا تػػػػػػػراكح بػػػػػػػٌن )3يتضػػػػػػػمن مسػػػػػػػتويٌن اذا ا٦نفػػػػػػػض عػػػػػػػن الوسػػػػػػػط الفػػػػػػػرض )
 ( .2عن )ا٦نفض 

 ( قوة اٞنتوسطات5جدكؿ )
 ضعيف جدا ضعيف الوسط عارل عارل جدا درجات اٞنقياس
 1 2 3 4 5 قيمة اٞنتوسطات

 أوال : عرض واقع نظم ادلعخلومات اإلدارية وحتخليل إجاابت ادلبحوثٌن
اٞنعلومػػػػػػات، قواعػػػػػػد  تضػػػػػػمن اٞنتغػػػػػػًن اٞنسػػػػػػتقل نظػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة ٙنسػػػػػػة أبعػػػػػػاد كىػػػػػػي ) العنصػػػػػػر البشػػػػػػرم , تكنولوجيػػػػػػا

( كالػػػػػيت ٬نثػػػػػل كػػػػػل 15-1البيػػػػػاانت ، شػػػػػبكات االتصػػػػػاالت ، اٞنػػػػػوارد اٞناديػػػػػة( كقػػػػػد ا قيػػػػػاس ىػػػػػذا اٞنتغػػػػػًن مػػػػػن خػػػػػبلؿ األسػػػػػئلة )
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منهػػػػا مكػػػػوف جزئيػػػػػا مػػػػن مكػػػػػوانت نظػػػػم اٞنعلومػػػػات اإلداريػػػػػة كابلتػػػػارل فػػػػػاف اإلجابػػػػة عػػػػن فقػػػػػرات تلػػػػك األبعػػػػػاد الفرعيػػػػة تعكػػػػػس 
 ( يبٌن ذلك :6يصها لنظم اٞنعلومات اإلدارية يف مصايف الدكرة . كاٛندكؿ رقم )اْناىات عينة البحث كمدل تشخ

 إجاابت أفراد العينة اٞنبحوثة حوؿ أبعاد نظم اٞنعلومات اإلدارية 6جدكؿ 
اٞنتغًنات 
 الفرعية

رقم 
 السؤاؿ

 مضموف السؤاؿ
الوسط 
 اٜنسايب

اال٥نراؼ 
 اٞنعيارم

العنصر 
 البشرم

1 
اؿ نظم اٞنعلومات اإلدارية متخصصوف يف األفراد العاملوف يف ٠ن

 اٞنعلوماتية
3.21 1.02 

2 
يوفر نظاـ اٞنعلومات اإلدارية اٞنستخدـ يف اٞنصارؼ معلومات تسهل 

 من عمليات البحث كالتطوير
4.12 1. 00 

3 
يتم االستعانة ِنرباء كمتخصصوف من خارج اٞنصارؼ يف ٠ناؿ 

 اٞنعلوماتية
4.11 1.10 

 1.07 3.05 رؼ بتطوير اٞنهارات التكنولوجية ٞنوظفيها ابستمرارتتكفل اٞنصا 4

5 
تستقطب اٞنصارؼ خر٩ني اٜناسوب كتكنولوجيا اٞنعلومات يف 

 مراكزىا كالدكائر التابعة ٟنا
4.00 1.05 

 1.04 3.79   اإلٗنارل

تكنولوجيا 
 اٞنعلومات

6 
يف األفراد العاملوف يف ٠ناؿ نظم اٞنعلومات اإلدارية متخصصوف 

 اٞنعلوماتية
3.98 1.07 

7 
يوفر نظاـ اٞنعلومات اإلدارية اٞنستخدـ يف اٞنصارؼ معلومات تسهل 

 من عمليات البحث كالتطوير
3.97 1.12 

8 
يتم االستعانة ِنرباء كمتخصصوف من خارج اٞنصارؼ  يف ٠ناؿ 

 اٞنعلوماتية
4.08 1.00 

 1.05 4.00 ظفيها ابستمرارتتكفل اٞنصارؼ بتطوير اٞنهارات التكنولوجية ٞنو  9

10 
تستقطب اٞنصارؼ خر٩ني اٜناسوب كتكنولوجيا اٞنعلومات يف 

 مراكزىا كالدكائر التابعة ٟنا
4.01 1.01 

 1.05 4.00   اإلٗنارل

قواعد 
 البياانت

11 
تسعى اٞنصارؼ  إذل توفًن حواسيب كاستخدامها يف األنشطة اإلدارية 

 كالفنية
3.20 1.15 

 1.12 2.93 ارؼ  موازنة خاصة لشراء الرب٠نياتتضع اٞنص 12
 1.08 2.94 يتم اٜنصوؿ على اٞنعلومات البلزمة يف الوقت اٞنناسب لصنع القرارات 13
 1.00 3.00 تليب اٞنعلومات عملية صنع القرارات يف اٞنصارؼ  14
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 1.19 2.95 تسهم تكنولوجيا اٞنعلومات اث٩ناد حلقة متصلة بٌن كل فركع اٞنصارؼ  15
 1.10 3.00   اإلٗنارل

شبكات 
 االتصاالت

 0.91 4.2 تتيح شبكات االتصاالت اٞنشاركة بٌن اكثر من فرد ابٞنعلومات  16
 1.00 4.01 ٕنتلك اٞنصارؼ اٞنبحوثة بر٠نيات تساعدىا يف إ٤ناز أعماٟنا 17

18 
ٕنتار شبكات االتصاالت اليت تستخدمها اٞنصارؼ ابلسرعة كالدقة يف 

 ٛنة كٓنليل البياانت إذل معلومات .معا
4.00 1.02 

 0.98 3.99 ٕنتاز شبكات االتصاالت بسهولة االستخداـ . 19
 0.99 4.01 توفر شبكات االتصاالت قاعدة أساسية ألٔناد القرارات . 20

 0.98 4.00   اإلٗنارل

 اٞنوارد اٞنادية

 1.10 4.10 تطورة يتوفر لدل اٞنصارؼ أجهزة كمعدات حاسوبية حديثة كم 21
 1.01 3.89 تتناسب األجهزة كاٞنعدات مع أعماؿ كأنشطة اٞنصارؼ اٞنبحوثة 22

23 
ٕنتاز األجهزة كاٞنعدات يف اٞنصارؼ اٞنبحوثة ابٞنركنة كالسرعة يف 

 إدخاؿ كمعاٛنة البياانت
4.01 0.94 

24 
كحدات التخزين ٟنا قدرة على خزف كميات كبًنة من اٞنعلومات 

 لعماؿ اٞنصارؼ اٞنبحوثةخاصة 
4.00 1.11 

25 
يتم إ٤ناز االعماؿ بطريقة سريعة نتيجة توافر اٞنكوانت اٞنادية 

 التكنولوجية
3.88 0.99 

 1.00 3.97  اإلٗنارل
 

 أعبله ٬نكن للباحثٌن اف يستنتجاف االيت : 6من خبلؿ اٛندكؿ 
 العنصر البشري .1

( كىػػػػػػو 3.79قػػػػػػد بلػػػػػػو الوسػػػػػػط اٜنسػػػػػػايب اٞنػػػػػػوزكف للػػػػػػنمط الػػػػػػد٬نقراطي )( ك 5-1ا قيػػػػػػاس ىػػػػػػذا الػػػػػػنمط مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ الفقػػػػػػرات )
( كىػػػػػذا يشػػػػػًن إذل تطبيػػػػػق ىػػػػػذا يف اٞنصػػػػػارؼ اٞنبحوثػػػػػة 1.04( كاب٥نػػػػػراؼ معيػػػػػارم قػػػػػدره )3اكػػػػػرب مػػػػػن الوسػػػػػط الفرضػػػػػي البػػػػػالو)

نػػػػة عػػػػن بدرجػػػػة متوسػػػػطة لػػػػدل أفػػػػراد اٞنصػػػػارؼ  اٞنبحوثػػػػة ُنسػػػػب أجػػػػابتهم علػػػػى فقػػػػرات االسػػػػتبانة , كقػػػػد حققػػػػت إجػػػػاابت العي
( اعلػػػػػػى كسػػػػػػط حسػػػػػػايب 2( اذا حققػػػػػػت الفقػػػػػػرة )4.12 – 3.05( أكسػػػػػػاطا حسػػػػػػابية جيػػػػػػدة تراكحػػػػػػت بػػػػػػٌن )5-1األسػػػػػػئلة )

( )يػػػػػػوفر نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة اٞنسػػػػػػتخدـ يف اٞنصػػػػػػارؼ معلومػػػػػػات تسػػػػػػهل مػػػػػػن عمليػػػػػػات البحػػػػػػث كالتطػػػػػػوير( 4.12بلػػػػػو )
تػػػػػزاـ بتلػػػػػػك اٝنطػػػػػط مػػػػػػن حيػػػػػػث بنودىػػػػػا كاٝنطػػػػػػة الزمنيػػػػػػة كيعػػػػػزك ذلػػػػػػك إذل ا٨نيػػػػػة خطػػػػػػط العمػػػػػػل ابلنسػػػػػبة للمػػػػػػدراء كضػػػػػػركرة االل

اٞنعػػػػدة لػػػػذلك , كىػػػػذا مػػػػا الحظػػػػو البػػػػاحثوف مػػػػن خػػػػبلؿ اٛنولػػػػة اٞنيدانيػػػػة كاللقػػػػاءات الػػػػيت أجريػػػػت أثنػػػػاء توزيػػػػع االسػػػػتبانة علػػػػيهم 
ل اذ اف ىنػػػػػاؾ خطػػػػػط عمػػػػػل مسػػػػػتقبلية يتقيػػػػػد علػػػػػيهم اشػػػػػرؾ العػػػػػاملٌن يف كيفيػػػػػة التنفيػػػػػذ ٣نػػػػػا يسػػػػػتوجب التصػػػػػرؼ ذاتيػػػػػا مػػػػػن قبػػػػػ

( )تتكفػػػػػػل اٞنصػػػػػػارؼ بتطػػػػػػوير اٞنهػػػػػػارات التكنولوجيػػػػػػة ٞنوظفيهػػػػػػا ابسػػػػػػتمرار( فقػػػػػػد جػػػػػػاءت ابقػػػػػػل 4اٞنػػػػػػدراء, , أمػػػػػػا الفقػػػػػػرة رقػػػػػػم )
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( اذ اف ىنػػػػاؾ تطػػػػوير مهػػػػارات للمػػػػوظفٌن ّنسػػػػتول مقبػػػػوؿ مػػػػن بػػػػٌن تلػػػػك الفقػػػػرات كعػػػػدـ األخػػػػذ 3.05كسػػػػط حسػػػػايب بلػػػػو )
جػػػػػزء أسػػػػػاس مػػػػػن حيػػػػػاهتم الشخصػػػػػية كتعتػػػػػرب أيضػػػػػا دافػػػػػع ٟنػػػػػم ٥نػػػػػو  بنظػػػػر االعتبػػػػػار الظػػػػػركؼ الػػػػػيت ٬نػػػػػر هبػػػػػا العػػػػػاملٌن كالػػػػػيت ىػػػػػي

 العمل كاإل٤ناز .
 تكنولوجيا ادلعخلومات .2

( كىػػػػػو اكػػػػػرب 4.00( كقػػػػػد بلػػػػػو الوسػػػػػط اٜنسػػػػػايب اٞنػػػػػوزكف ٟنػػػػػذا الػػػػػنمط )10-6ا قيػػػػػاس ىػػػػػذا الػػػػػنمط مػػػػػن خػػػػػبلؿ الفقػػػػػرات )
 اف اٞنصارؼ( كىذا يشًن إذل 1.05( كاب٥نراؼ معيارم قدره )3من الوسط الفرضي البالو)

٠نتمػػػػػػع البحػػػػػػث يخػػػػػػذ علػػػػػػى عاتقهػػػػػػا تكنولوجيػػػػػػا اٞنعلومػػػػػػات يف كضػػػػػػع االسػػػػػػرتاتيجيات كالسياسػػػػػػات اٞنناسػػػػػػبة لتطبيػػػػػػق أسػػػػػػس  
 – 3.97( أكسػػػػػػػاطا حسػػػػػػػابية جيػػػػػػػدة تراكحػػػػػػػت بػػػػػػػٌن )10-6األداء اٛنيػػػػػػػد , كقػػػػػػػد حققػػػػػػػت إجػػػػػػػاابت العينػػػػػػػة عػػػػػػػن األسػػػػػػػئلة )

رباء كمتخصصػػػػػػوف مػػػػػػن خػػػػػػارج اٞنصػػػػػػارؼ  يف ٠نػػػػػػاؿ اٞنعلوماتيػػػػػػة( ( القائلػػػػػػة )يػػػػػػتم االسػػػػػػتعانة ِنػػػػػػ8( اذا حققػػػػػػت الفقػػػػػػرة )4.08
( كيعػػػػػػزك البػػػػػػاحثوف حصػػػػػػوؿ تلػػػػػػك الفقػػػػػػرة علػػػػػػى اٞنرتبػػػػػػة األكذل إذل 4.08اٞنرتبػػػػػػة األكذل حيػػػػػػث جػػػػػػاءت بوسػػػػػػط حسػػػػػػايب بلػػػػػػو )

األدراؾ السػػػػػػػػػائد لػػػػػػػػػدل األفػػػػػػػػػراد يف اٞنصػػػػػػػػػارؼ اٞنبحوثػػػػػػػػػة اف تنفيػػػػػػػػػذ االعمػػػػػػػػػاؿ كالواجبػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػبلؿ االسػػػػػػػػػتعانة ابٝنػػػػػػػػػرباء 
تخصصػػػػػوف كبشػػػػػكل فعػػػػػاؿ يتطلػػػػػب تكلػػػػػيفهم ابألعمػػػػػاؿ ّنػػػػػا يتناسػػػػػب مػػػػػع قػػػػػدراهتم كىػػػػػذا مػػػػػا ٞنسػػػػػو البػػػػػاحثوف مػػػػػن خػػػػػبلؿ كاٞن

اٛنولػػػػػػة اٞنيدانيػػػػػػة يف اٞنصػػػػػػارؼ يف اف اٞنػػػػػػدراء يكلفػػػػػػوف العػػػػػػاملٌن ككػػػػػػل حسػػػػػػب قدرتػػػػػػو كخربتػػػػػػو مػػػػػػن اجػػػػػػل إ٤نػػػػػػاز االعمػػػػػػاؿ. أمػػػػػػا 
تخدـ يف اٞنصػػػػػػارؼ معلومػػػػػػات تسػػػػػػهل مػػػػػػن عمليػػػػػػات البحػػػػػػث ( القائلػػػػػػة )يػػػػػػوفر نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة اٞنسػػػػػػ7الفقػػػػػػرة رقػػػػػػم )

( كىػػػػػػػذا يؤكػػػػػػػػد 1.12( كاب٥نػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػارم )3.97كالتطػػػػػػػوير( فقػػػػػػػد جػػػػػػػاءت ابٞنرتبػػػػػػػة األخػػػػػػػًنة ابقػػػػػػػل كسػػػػػػػػط حسػػػػػػػايب بلػػػػػػػو )
للبػػػػػػاحثٌن مػػػػػػرة أخػػػػػػرل إذل اف نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات اٜنػػػػػػارل ال يػػػػػػوفر اٞنعلومػػػػػػات الضػػػػػػركرية يف البحػػػػػػث كالتطػػػػػػوير كىػػػػػػو مػػػػػػا يتسػػػػػػبب 

 شكبلت بسرعو كفاعلية كىذه النتيجة كاقعية للجوء اٞنصارؼ إذل اٝنرباء كاٞنتخصصوف . بعدـ حل اٞن
 قواعد البياانت .5

( كىػػػػػو اكػػػػػرب 3.00( كقػػػػػد بلػػػػػو الوسػػػػػط اٜنسػػػػػايب اٞنػػػػػوزكف ٟنػػػػػذا الػػػػػنمط )15-11ا قيػػػػػاس ىػػػػػذا الػػػػػنمط مػػػػػن خػػػػػبلؿ الفقػػػػػرات )
 إذل اف اٞنصػػػػػارؼ ٠نتمػػػػػع البحػػػػػث يخػػػػػذ علػػػػػى ( كىػػػػػذا يشػػػػػًن1.10( كاب٥نػػػػػراؼ معيػػػػػارم قػػػػػدره )3مػػػػػن الوسػػػػػط الفرضػػػػػي البػػػػػالو)

عاتقهػػػػػػا قواعػػػػػػد البيػػػػػػاانت بدرجػػػػػػة ضػػػػػػعيفة يف كضػػػػػػع االسػػػػػػرتاتيجيات كالسياسػػػػػػات اٞنناسػػػػػػبة لتطبيػػػػػػق أسػػػػػػس األداء اٛنيػػػػػػد , كقػػػػػػد 
( اذ أشػػػػػػارت النتػػػػػػائب 2.93 – 3.20( أكسػػػػػػاطا حسػػػػػػابية تراكحػػػػػػت بػػػػػػٌن )15-11حققػػػػػػت إجػػػػػػاابت العينػػػػػػة عػػػػػػن األسػػػػػػئلة )

( ٣نػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى تػػػػوفر 3( كىػػػػو مسػػػػاكم للوسػػػػط الفرضػػػػي  البػػػػالو )3.00وزكف لقواعػػػػد البيػػػػاانت بلػػػػو )اف الوسػػػػط اٜنسػػػػايب اٞنػػػػ
( علػػػػػػى اٞنراتػػػػػػب الػػػػػػثبلث 15, 14,  11ذلػػػػػػك يف اٞنصػػػػػػارؼ اٞنبحوثػػػػػػة بدرجػػػػػػة مقبولػػػػػػة كيعػػػػػػزك البػػػػػػاحثوف حصػػػػػػوؿ الفقػػػػػػرات )
قػػػػػػرارات كٓنسػػػػػػٌن األداء كىػػػػػػذا مػػػػػػا الحظػػػػػػو األكذل العتقػػػػػػاد اٞنصػػػػػػارؼ اف قواعػػػػػػد البيػػػػػػاانت اليػػػػػػـو ىػػػػػػي ركيػػػػػػزة التقػػػػػػدـ يف أنػػػػػػاذ ال

 الباحثوف خبلؿ اٛنولة اٞنيدانية يف اٞنصارؼ. 
 ح. شبكات االتصاالت

( كىػػػػػو اكػػػػػرب 4.00( كقػػػػػد بلػػػػػو الوسػػػػػط اٜنسػػػػػايب اٞنػػػػػوزكف ٟنػػػػػذا الػػػػػنمط )10-6ا قيػػػػػاس ىػػػػػذا الػػػػػنمط مػػػػػن خػػػػػبلؿ الفقػػػػػرات )
شػػػػػًن إذل اف اٞنصػػػػػارؼ ٠نتمػػػػػع البحػػػػػث يخػػػػػذ علػػػػػى ( كىػػػػػذا ي0.98( كاب٥نػػػػػراؼ معيػػػػػارم قػػػػػدره )3مػػػػػن الوسػػػػػط الفرضػػػػػي البػػػػػالو)

عاتقهػػػػػػػا شػػػػػػػبكة االتصػػػػػػػاالت يف كضػػػػػػػع االسػػػػػػػرتاتيجيات كالسياسػػػػػػػات اٞنناسػػػػػػػبة لتطبيػػػػػػػق أسػػػػػػػس األداء اٞنتميػػػػػػػز, كقػػػػػػػد حققػػػػػػػت 
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( اذا حققػػػػػػػػت الفقػػػػػػػػرة 4.02 – 3.99( أكسػػػػػػػػاطا حسػػػػػػػػابية جيػػػػػػػػدة تراكحػػػػػػػػت بػػػػػػػػٌن )10-6إجػػػػػػػػاابت العينػػػػػػػػة عػػػػػػػػن األسػػػػػػػػئلة )
التصػػػػػػاالت اٞنشػػػػػػاركة بػػػػػػٌن اكثػػػػػػر مػػػػػػن فػػػػػػرد ابٞنعلومػػػػػػات( اٞنرتبػػػػػػة األكذل حيػػػػػػث جػػػػػػاءت بوسػػػػػػط ( القائلػػػػػػة )تتػػػػػػيح شػػػػػػبكات ا16)

( كيعػػػػػػزك البػػػػػػاحثوف حصػػػػػػوؿ تلػػػػػػك الفقػػػػػرة علػػػػػػى اٞنرتبػػػػػػة األكذل إذل األدراؾ السػػػػػػائد لػػػػػػدل أفػػػػػػراد اٞنصػػػػػػارؼ 4.02حسػػػػػايب بلػػػػػػو )
ارؼ كىػػػػػذا مػػػػػا ٞنسػػػػػو البػػػػػاحثوف اٞنبحوثػػػػػة شػػػػػبكات االتصػػػػػاالت تشػػػػػكل اػػػػػور األساسػػػػػي للمشػػػػػاركة ابألعمػػػػػاؿ بػػػػػٌن أقسػػػػػاـ اٞنصػػػػػ

مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ اٛنولػػػػػػػة اٞنيدانيػػػػػػػة يف اٞنصػػػػػػػارؼ يف اف اٞنػػػػػػػدراء يكلفػػػػػػػوف العػػػػػػػاملٌن ككػػػػػػػل حسػػػػػػػب قدرتػػػػػػػو كخربتػػػػػػػو مػػػػػػػن اجػػػػػػػل إ٤نػػػػػػػاز 
( القائلػػػػػػة )ٕنتػػػػػػاز شػػػػػػبكات االتصػػػػػػاالت بسػػػػػػهولة االسػػػػػػتخداـ( فقػػػػػػد جػػػػػػاءت ابٞنرتبػػػػػػة األخػػػػػػًنة 19االعمػػػػػػاؿ. أمػػػػػػا الفقػػػػػػرة رقػػػػػػم )
( كىػػػػػذا يؤكػػػػػػد للبػػػػػاحثٌن مػػػػػرة أخػػػػػػرل إذل اف نظػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات 1.12كاب٥نػػػػػراؼ معيػػػػػػارم )( 3.97ابقػػػػػل كسػػػػػط حسػػػػػػايب بلػػػػػو )

 اٜنارل ىو صعب ك٪نتاج إذل تدريب كتطوير مهارات األفراد على استخداـ تقنياتو. 
 خ. ادلوارد ادلادية

كىػػػػػو اكػػػػػرب  (3.97( كقػػػػػد بلػػػػػو الوسػػػػػط اٜنسػػػػػايب اٞنػػػػػوزكف ٟنػػػػػذا الػػػػػنمط )25-21ا قيػػػػػاس ىػػػػػذا الػػػػػنمط مػػػػػن خػػػػػبلؿ الفقػػػػػرات )
( كىػػػػػػذا يشػػػػػػًن إذل اف اٞنصػػػػػػارؼ ٠نتمػػػػػػع البحػػػػػػث يخػػػػػػػذ 1.00( كاب٥نػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم قػػػػػػدره )3مػػػػػػن الوسػػػػػػط الفرضػػػػػػي البػػػػػػالو )

علػػػػػػػى عاتقهػػػػػػػا اٞنػػػػػػػوارد اٞناديػػػػػػػة يف كضػػػػػػػع االسػػػػػػػرتاتيجيات كالسياسػػػػػػػات اٞنناسػػػػػػػبة لتطبيػػػػػػػق أسػػػػػػػس األداء اٞنتميػػػػػػػز, كقػػػػػػػد حققػػػػػػػت 
( اذا حققػػػػػػػت الفقػػػػػػػرة 4.10 – 3.88جيػػػػػػػدة تراكحػػػػػػػت بػػػػػػػٌن ) ( أكسػػػػػػػاطا حسػػػػػػػابية25-21إجػػػػػػػاابت العينػػػػػػػة عػػػػػػػن األسػػػػػػػئلة )

( القائلػػػػػػة )يتػػػػػػػوفر لػػػػػػدل اٞنصػػػػػػػارؼ أجهػػػػػػػزة كمعػػػػػػدات حاسػػػػػػػوبية حديثػػػػػػة كمتطػػػػػػػورة( اٞنرتبػػػػػػػة األكذل حيػػػػػػث جػػػػػػػاءت بوسػػػػػػػط 21)
( كيعػػػػػػزك البػػػػػػاحثوف حصػػػػػػوؿ تلػػػػػػك الفقػػػػػػرة علػػػػػػى اٞنرتبػػػػػػة األكذل إذل كجػػػػػػود اٞنعػػػػػػدات كالعتػػػػػػادات اٜناسػػػػػػوبية 4.10حسػػػػػػايب بلػػػػػػو )

ألعمػػػػػػاؿ اٞنصػػػػػػارؼ اٞنبحوثػػػػػػة كىػػػػػػذا مػػػػػػا ٞنسػػػػػػو البػػػػػػاحثوف مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ اٛنولػػػػػػة اٞنيدانيػػػػػػة يف اٞنصػػػػػػارؼ. أمػػػػػػا الفقػػػػػػرة رقػػػػػػم  اٞنبلئمػػػػػػة
( القائلػػػػة )يػػػػػتم إ٤نػػػػػاز االعمػػػػػاؿ بطريقػػػػػة سػػػػػريعة نتيجػػػػػة تػػػػػوافر اٞنكػػػػػوانت اٞناديػػػػػة التكنولوجيػػػػػة( فقػػػػػد جػػػػػاءت ابٞنرتبػػػػػة األخػػػػػًنة 25)

( كىػػػػػذا يؤكػػػػػد للبػػػػػاحثٌن مػػػػػرة أخػػػػػرل إذل انػػػػػو علػػػػػى الػػػػػرغم مػػػػػن 0.99( كاب٥نػػػػػراؼ معيػػػػػارم )3.88ابقػػػػػل كسػػػػػط حسػػػػػايب بلػػػػػو )
تػػػػوفر اٞنػػػػوارد اٞناديػػػػة التقنيػػػػة أال اف إ٤نػػػػاز االعمػػػػاؿ ال يػػػػتم بطػػػػرؽ سػػػػريعة كىػػػػذا مػػػػا قػػػػد يعػػػػزكه البػػػػاحثوف إذل عػػػػدـ درايػػػػة أك عػػػػدـ 

( 7خػػػػػص اٛنػػػػػدكؿ )معرفػػػػة العػػػػػاملٌن بكفيػػػػة اسػػػػػتخداـ تلػػػػك اٞنعػػػػػدات كصػػػػػعوبة ٣نارسػػػػتها بسػػػػػبب نقػػػػص التػػػػػدريب كالتطػػػػوير. كيل
 قيم الوسط اٜنسايب كاال٥نراؼ اٞنعيارم ٞنتغًن األ٧ناط القيادية كأبعادىا ابالعتماد على نسب معامل االختبلؼ .

)ىنػػػػػػػاؾ عبلقػػػػػػػة ارتبػػػػػػػػاط ذك داللػػػػػػػة معنويػػػػػػػة بػػػػػػػٌن نظػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػة كاألداء  الختبػػػػػػػار الفرضػػػػػػػية الرئيسػػػػػػػة األكذل القائلػػػػػػػة
 لتابعة ٟنا كاٞنتمثلة ب :الوظيفي( كالفرضيات الفرعية ا

 توجد عبلقة ارتباط ذات داللو معنوية بٌن العنصر البشرم كاألداء الوظيفي . -أ
 توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بٌن تكنولوجيا اٞنعلومات كاألداء الوظيفي  . -ب
 توجد عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بٌن قواعد البياانت  كاألداء الوظيفي .  -ج
 توجد عبلقة ارتباط ذات داللو معنوية بٌن شبكات االتصاالت  كاألداء الوظيفي . -د
 توجد عبلقة ارتباط ذات داللو معنوية بٌن اٞنوارد اٞنادية  كاألداء الوظيفي -خ
و ( كىػػػػي قيمػػػػة غػػػػًن معنويػػػػة كىػػػػذا يعػػػػين لنػػػػ0.16جػػػػاءت قيمػػػػة معامػػػػل االرتبػػػػاط بػػػػٌن العنصػػػػر البشػػػػرم كاألداء الػػػػوظيفي  )  -

 ال توجد عبلقة ارتباط معنوية )ذات داللو إحصائية( ما بٌن العنصر البشرم كاألداء الوظيفي  يف اٞنصارؼ اٞنبحوثة  .
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( كىػػػػػػي قيمػػػػػػة موجبػػػػػػة ك معنويػػػػػػة **0.37بلغػػػػػػت قيمػػػػػػة معامػػػػػػل االرتبػػػػػػاط بػػػػػػٌن تكنولوجيػػػػػػا اٞنعلومػػػػػػات  كاألداء الػػػػػػوظيفي  ) -2
( بػػػػػػػٌن تكنولوجيػػػػػػػا 0.01ويػػػػػػػة )ذات داللػػػػػػػو إحصػػػػػػػائية(  عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتول )كىػػػػػػػذا يعػػػػػػػين لف ىنػػػػػػػاؾ عبلقػػػػػػػة ارتبػػػػػػػاط موجبػػػػػػػة كمعن
 اٞنعلومات  كاألداء الوظيفي  يف اٞنصارؼ اٞنبحوثة  .

( كىػػػػػي قيمػػػػػة موجبػػػػػة ك دالػػػػػة كىػػػػػذا ** 0.52بلغػػػػػت قيمػػػػػة معامػػػػػل االرتبػػػػػاط بػػػػػٌن قواعػػػػػد البيػػػػػاانت  كاألداء الػػػػػوظيفي  ) -3
( ٣نػػػػػا يػػػػػدؿ علػػػػػى كجػػػػػود عبلقػػػػػة ارتباطيػػػػػة بػػػػػٌن 0.01صػػػػػائية( ّنسػػػػػتول )يعػػػػػين لف ىنػػػػػاؾ عبلقػػػػػة ارتبػػػػػاط معنويػػػػػة )ذات داللػػػػػة إح

 قواعد البياانت  كالتطوير كاألداء الوظيفي  يف اٞنصارؼ اٞنبحوثة 
( كىػػػػػي قيمػػػػػة موجبػػػػػة ك دالػػػػػة ** 0.49بلغػػػػػت قيمػػػػػة معامػػػػػل االرتبػػػػػاط بػػػػػٌن شػػػػػبكات االتصػػػػػاالت  كاألداء الػػػػػوظيفي   )  -4

( ٣نػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى كجػػػػود عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة 0.01يػػػػة )ذات داللػػػػة إحصػػػػائية( ّنسػػػػتول )كىػػػػذا يعػػػػين لف ىنػػػػاؾ عبلقػػػػة ارتبػػػػاط معنو 
 بٌن شبكات االتصاالت  كاألداء الوظيفي  يف اٞنصارؼ اٞنبحوثة  .

( كىػػػػي قيمػػػػة موجبػػػػة ك دالػػػػة كىػػػػذا يعػػػػين ** 0.47بلغػػػػت قيمػػػػة معامػػػػل االرتبػػػػاط بػػػػٌن اٞنػػػػوارد اٞناديػػػػة  كاألداء الػػػػوظيفي   ) -5
( ٣نػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى كجػػػػود عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة بػػػػٌن اٞنػػػػوارد 0.01تبػػػػاط معنويػػػػة )ذات داللػػػػة إحصػػػػائية( ّنسػػػػتول )لف ىنػػػػاؾ عبلقػػػػة ار 

 اٞنادية  كاألداء الوظيفي  يف اٞنصارؼ اٞنبحوثة 
( كىػػػػػػي قيمػػػػػػة **0.51بلغػػػػػػت قيمػػػػػػة معامػػػػػػل االرتبػػػػػػاط بػػػػػػٌن نظػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة كاألداء الػػػػػػوظيفي   بصػػػػػػورة إٗناليػػػػػػة ) -5

( كىػػػػػذا يػػػػػدؿ علػػػػػى اف لػػػػػنظم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة اٞنوجػػػػػود 0.01ذات داللػػػػػة معنويػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد مسػػػػػتول )موجبػػػػػة ك قويػػػػػة ك 
 يف اٞنصارؼ اٞنبحوثة دكر فاعل ك جوىرم يف ٓنسٌن األداء الوظيفي .

% اذ 75نسػػػػػػػتدؿ ٣نػػػػػػػا سػػػػػػػبق اف الفرضػػػػػػػػية الرئيسػػػػػػػة األكذل قػػػػػػػد ٓنققػػػػػػػػت كالفرضػػػػػػػيات الفرعيػػػػػػػة اٝنمسػػػػػػػػة قػػػػػػػد ٓنققػػػػػػػت بنسػػػػػػػػبة 
 اعد البياانت  النسبة األكرب من تلك العبلقة االرتباطية مع األداء الوظيفي يف اٞنصارؼ اٞنبحوثة .حققت قو 

 يفنيا / اختبار فرضيات التبثًن :
ا اختبػػػػػػار فرضػػػػػػيات البحػػػػػػث اٞنتعلقػػػػػػة بقيػػػػػػاس يثػػػػػػًن اٞنتغػػػػػػًنات التفسػػػػػػًنية )اٞنسػػػػػػتقلة( الفرعيػػػػػػة كالرئيسػػػػػػة يف اٞنتغػػػػػػًن اٞنسػػػػػػتجيب 

رعيػػػػػػة ابسػػػػػػتخداـ أ٧نػػػػػػوذج اال٥نػػػػػػدار اٝنطػػػػػػي ألبسػػػػػػيط كألجػػػػػػل ذلػػػػػػك فقػػػػػػد كضػػػػػػعت فرضػػػػػػية رئيسػػػػػػة لتحليػػػػػػل الػػػػػػرئيس كأبعػػػػػػاده الف
 عبلقة التبثًن بٌن اٞنتغًن التفسًنم كاٞنتغًن اٞنستجيب كىي كما يلي: 

يوجػػػػػد يثػػػػػًن معنػػػػػوم لػػػػػنظم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة علػػػػػى األداء الػػػػػوظيفي كتنبثػػػػػق مػػػػػن ىػػػػػذه الفرضػػػػػية الرئيسػػػػػة الفرضػػػػػية الفرعيػػػػػة  -
 التالية:

 يوجد يثًن معنوم للعنصر البشرم على األداء الوظيفي . -أ
 يوجد يثًن معنوم لتكنولوجيا اٞنعلومات على األداء الوظيفي . -ب

 االستنتاجات كالتوصيات
 يستعرض ىذا الفصل النتائب اٞنيدانية اليت توصل ٕاليها الطلبة ككما يلي:

 أوال : االستنتاجات
علومػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػة  )البعػػػػػػػد البشػػػػػػػرم ك قاعػػػػػػػدة البيػػػػػػػاانت ك تكنولوجيػػػػػػػا اٞنعلومػػػػػػػات( علػػػػػػػى نسػػػػػػػب حققػػػػػػػت أبعػػػػػػػاد نظػػػػػػػم اٞن -1

 عالية ,كىذا يدؿ على ا٨نية نظم اٞنعلومات يف اٞنصارؼ   مدل يثًنىا على موظفيها.
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صػػػػػارؼ, حقػػػػػق أداء الػػػػػوظيفي كسػػػػػط حسػػػػػايب عػػػػػارل, ٣نػػػػػا يػػػػػدؿ ذلػػػػػك علػػػػػى أ٨نيػػػػػة دكر األفػػػػػراد  يف رفػػػػػع الطاقػػػػػة األداء يف اٞن -2
 كىذا األداء العارل انبع  من إشراؾ القيادات العليا  لؤلغلب األفراد يف صناعة القرارات

مػػػػػن خػػػػػػبلؿ فرضػػػػػيات االرتبػػػػػػاط ك التػػػػػبثًن ,تبػػػػػػٌن اف ٗنيػػػػػع الفرضػػػػػػيات بػػػػػٌن نظػػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػػة كأبعادىػػػػػا كبػػػػػػٌن أداء  -3
لومػػػػػات اٞنوجػػػػػود داخػػػػل اٞنصػػػػػارؼ , حيػػػػػث تبػػػػػٌن اف  الػػػػوظيفي ىػػػػػي فرضػػػػػيات قويػػػػة كدالػػػػػة,  ك ىػػػػػذا يػػػػدؿ علػػػػػى فاعليػػػػػة نظػػػػم اٞنع

كلمػػػػػػػا ا االىتمػػػػػػػاـ َنػػػػػػػودة اٞنعلومػػػػػػػات مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ ترصػػػػػػػٌن أنظمػػػػػػػة اٞنعلومػػػػػػػات , كلمػػػػػػػا أدل ذلػػػػػػػك إذل ٓنسػػػػػػػٌن جػػػػػػػودة األداء 
 الوظيفي . 

 اثنيا : التوصيات 
 يف ضوء االستنتاجات السابقة, يورد الطلبة ٠نموعة من التوصيات كعلى النحو التارل:

االىتمػػػػػػػاـ لنظمػػػػػػػة اٞنعلومػػػػػػػات كافػػػػػػػة سػػػػػػػواء علػػػػػػػى اٞنسػػػػػػػتول اٜنػػػػػػػارل اك االسػػػػػػػرتاتيجي  فمػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ فاعليػػػػػػػة نظػػػػػػػم ضػػػػػػػركرة -1
 اٞنعلومات اٞنتبع يف اٞننظمات سوؼ ٓنقق اٞننظمات أىدافها كصوال للنجاح التنظيمي النابع من عطاء األفراد .

ن خػػػػبلؿ فاعليػػػػػة بػػػػرانمب اٜنػػػػػوافز التنظيمػػػػي سػػػػػوؼ ٓنقػػػػػق ضػػػػركرة االىتمػػػػػاـ ابٜنػػػػوافز بكافػػػػػة أبعادىػػػػا )اٞناديػػػػػة كاٞنعنويػػػػة( فمػػػػػ-2 
 اٞننظمات اداءا كظيفيا ٣نتازا.

 ضركرة اف عقد كرش ك ندكات تبٌن ا٨نية نظم اٞنعلومات كدكره الفعاؿ يف تعزيز أداء األفراد داخل الوظيفة.-3
إبػػػػػػراز مهػػػػػػاراهتم كتنميتهػػػػػػا  تشػػػػػػجيع اٞنػػػػػػدراء كرؤسػػػػػػاء األقسػػػػػػاـ علػػػػػػى تفػػػػػػويض الصػػػػػػبلحيات إذل األفػػػػػػراد األكفػػػػػػاء مػػػػػػن اجػػػػػػل -4

كٓنسػػػػػٌن أدائهػػػػػػم الػػػػػػوظيفي ,الف ٓنمػػػػػػل األفػػػػػراد اٞنسػػػػػػؤكلية سػػػػػػوؼ يولػػػػػػد لػػػػػديهم حػػػػػػافز معنػػػػػػوم كابلتػػػػػػارل األبػػػػػػداع يف األداء, كاف 
عػػػػػدـ مػػػػػنح الصػػػػػبلحيات أك اٞنشػػػػػاركة يف القػػػػػرارات قػػػػػد يولػػػػػد ذلػػػػػك شػػػػػيوع اٞنفهػػػػػـو السػػػػػليب الػػػػػذم ىػػػػػو ""االحػػػػػرتاؽ النفسػػػػػي"" 

Burn outلكبت كالغق الوظيفي كضغط العمل .                       ""الناتب من ا 
 ادلصادر  
( أثػػػػػر نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة علػػػػػػى اٜنػػػػػد مػػػػػن الفسػػػػػاد اٞنػػػػػارل للشػػػػػركات: دراسػػػػػة متعػػػػػػددة 2020مبػػػػػارؾ , دمحم صػػػػػبلح )-1

 1, العدد  4التخصصات , ٠نلة اإلسكندرية للبحوث ااسبية , اجمللد 
فاعليػػػػػػػة نظػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػات كاثرىػػػػػػػا يف ( 2020يػػػػػػػو , طػػػػػػػارؽ طعمػػػػػػػة , عبػػػػػػػدهللا , دمحم علػػػػػػػي ) دحػػػػػػػاـ , دحػػػػػػػاـ لطيػػػػػػػف , عط-2

, ٠نلػػػػػػػػة تكريػػػػػػػػت للعلػػػػػػػػـو اإلداريػػػػػػػػة ك  إدارة األزمػػػػػػػػات األزمػػػػػػػػات :دراسػػػػػػػػة تطبيقيػػػػػػػػة يف عينػػػػػػػػو مػػػػػػػػن اٞنصػػػػػػػػارؼ األىليػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػة
 1, عدد خاص / ج 16االقتصادية , اجمللد 

ظيفي إلدارة اٞنػػػػػػػػوارد البشػػػػػػػػرية كدكره يف ٓنقيػػػػػػػػق األداء اٞنتميػػػػػػػػز لؤلفػػػػػػػػراد يف ( فعاليػػػػػػػػة األداء الػػػػػػػػو 2019خرشػػػػػػػػي, ,فيصػػػػػػػػل,) -3
, رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتًن , جامعػػػػػػػة دمحم بوضػػػػػػػياؼ اٞنؤسسػػػػػػػة الرايضػػػػػػػية: دراسػػػػػػػة ميدانيػػػػػػػة ّنديريػػػػػػػة الشػػػػػػػباب كالرايضػػػػػػػة لواليػػػػػػػة اٞنسػػػػػػػيلة

 اٞنسيلة, اٛنزائر
ٞنؤسسػػػػػػػػات العامػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػة, دراسػػػػػػػة تطبيقيػػػػػػػػة اثػػػػػػػػر اٜنػػػػػػػوافز يف ٓنسػػػػػػػػٌن أداء األفػػػػػػػراد يف ا( 2013اٜنبليبػػػػػػػة,غازم حسػػػػػػػن)-4

 ,رسالة ماجستًن, األردف على مؤسسة أمانة عماف الكربل
 اٞنصادر

( , تقيػػػػػيم أثػػػػػػر نظػػػػػم معلومػػػػػػات اٞنػػػػػػوارد البشػػػػػرية يف ٓنسػػػػػػٌن األداء البشػػػػػرم , أطركحػػػػػػة دكتػػػػػػوراه  2015. جبػػػػػًنات ,سػػػػػػناء , )1
 اٛنزائر .–بسكرة –معة دمحم خضًن كلية العلـو االقتصادية كاإلدارية كعلـو التسيًن , جا–
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( ,اٞنػػػػػػدخل إذل نظػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة ,الطبعػػػػػػة األكذل ,دار كائػػػػػػل للنشػػػػػػر كالتوزيػػػػػػع 2005. الطػػػػػػائي ,دمحم عبػػػػػػد حسػػػػػػٌن ,)2
 األردف . –عماف -
عمػػػػػاف -زيػػػػػع (, نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة , الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة ,دار اٜنامػػػػػد للنشػػػػػر كالتو  2007. النجػػػػػار ,فػػػػػايز ٗنعػػػػػة صػػػػػاحل ,)3
 األردف .–
( , دكر نظػػػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػػػات يف تفعيػػػػػػػػػل أداء ٠نلػػػػػػػػػس اإلدارة , أطركحػػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػػوراه ,كليػػػػػػػػػة العلػػػػػػػػػـو  2011. بومػػػػػػػػػدين ,أكانف )4

 اٛنزائر .–تلمساف  –االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيًن , جامعة أيب بكر بلقايد 
اء للتحليػػػػػػػل البيئػػػػػػػي يف اٞنؤسسػػػػػػػات الصػػػػػػػغًنة كاٞنتوسػػػػػػػطة ( , أ٨نيػػػػػػػة نظػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػة كػػػػػػػبد2010. مػػػػػػػراد ,مرمػػػػػػػي, )5

 اٛنزائر . –سطيف  –جامعة فرحات عباس  -اٛنزائرية ,رسالة ماجستًن ,قسم العلـو االقتصادية  
كليػػػػػػة العلػػػػػػـو   –( , أنظمػػػػػػة اٞنعلومػػػػػػات كيثًناهتػػػػػػا علػػػػػػى تنافسػػػػػػية اٞنؤسسػػػػػػة , رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتًن 2018. صػػػػػػباح , صػػػػػػياد , )6

 اٛنزائر .–جامعة كىراف  –ية كعلـو التسيًن االقتصادية كالتجار 
( نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة 2009. اٜنميػػػػػدم , ٤نػػػػػم عبػػػػػد كالعبيػػػػػد , عبػػػػػد الػػػػػر٘نن األ٘نػػػػػد , السػػػػػامرائي ,سػػػػػلول أمػػػػػٌن ,)7
 األردف . –عماف –مدخل معاصر , الطبعة الثانية ,دار اٜنامد للنشر كالتوزيع  –
رسػػػػػالة ماجسػػػػػتًن –قػػػػػع نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات ّنديريػػػػػة الشػػػػػباب كالرايضػػػػػة لواليػػػػػة قسػػػػػنطينة ( , دراسػػػػػة كا2012. بوطيبػػػػػة عومػػػػػار ,)8
 اٛنزائر . –معهد علـو الطبيعة كاٜنياة –قسم الرتبية البدنية كالرايضة  –
كليػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػاد كالتجػػػػػػػػػارة كإدارة   –(, نظػػػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػػة 2019. النيػػػػػػػػػل , اٜنػػػػػػػػػارث عبػػػػػػػػػد اٞنػػػػػػػػػنعم ا٘نػػػػػػػػػد دمحم , )9

 امعة شندم .ج –االعماؿ 
( مػػػػػػدل يثػػػػػػًن نظػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة علػػػػػػى جػػػػػػودة القػػػػػػرارات 2011. انجػػػػػػي ,عػػػػػػدم كالػػػػػػديك, دمحم كالقػػػػػػط ,ا٘نػػػػػػد ,)10

 فلسطٌن . –انبلس  –جامعة النجاح الوطنية –اإلدارية ,كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية 
–عمػػػػػػػػاف  –ثػػػػػػػػة ,دار الػػػػػػػػوراؽ للنشػػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػػع ( نظػػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػة , الطبعػػػػػػػػة الثال2006.اٜنسػػػػػػػػينية ,سػػػػػػػػليم , )11

 األردف .
( اْناىػػػػػػػػات معاصػػػػػػػػرة يف اإلدارة اٞنعرفػػػػػػػػة , الطبعػػػػػػػػة األكذل , دار الصػػػػػػػػفاء للنشػػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػػع 2008.الػػػػػػػػزايدات , دمحم عػػػػػػػػواد )12
 األردف . –عماف  –

يف تقيػػػػػيم أداء اٞنػػػػػوظفٌن ( دكر نظػػػػػم اٞنعلومػػػػػات اإلداريػػػػػة  2019.الشػػػػػي  , زيػػػػػد فػػػػػوزم أيػػػػػوب كاٜنػػػػػديثي ,بسػػػػػاـ ايسػػػػػٌن ,)13
 ((.3( ,العدد)9السنوم , اجمللة العراقية لتكنولوجيا اٞنعلومات ,)اجمللد )

رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتًن  –( اسػػػػػػتداـ نظػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػات يف أنػػػػػػاذ القػػػػػػرارات يف اٞنؤسسػػػػػػة االقتصػػػػػػادية 2011.كلػػػػػػد دمحم ,الشػػػػػػي  ,)14
 اٛنزائر . –تلمسات –أبو بكر بلقايد  كلية العلـو االقتصادية كالتسيًن كالعلـو التجارية , جامعة  –

( كدكر نظػػػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػػة يف إدارة أداء العػػػػػػػػاملٌن ابٞنؤسسػػػػػػػػات اإلعبلميػػػػػػػػة  2016.شػػػػػػػػحاذة, عثمػػػػػػػػاف ١نمػػػػػػػػود  ,)15
 ( .28( العدد )٠9نلة علـو الرايضة اجمللد ) –الرايضية 

رىػػػػػػا يف مؤشػػػػػػرات ٤ناحػػػػػػو ,٠نلػػػػػػة كليػػػػػػة اإلدارة ( ,خصػػػػػػائص نظػػػػػػاـ اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة كأث2012.اؿ مػػػػػػراد , نبػػػػػػاؿ يػػػػػػونس )16
 ( .90(العدد )34السنة )–كاقتصاد ,اٞنعهد التقين موصل 
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( , دكر نظػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػات يف ٓنسػػػػػػٌن أداء شػػػػػػركات االتصػػػػػػاالت يف سػػػػػػورية ,رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتًن ,  2014.عبػػػػػػادم أنػػػػػػس , )17
 سوراي . –جامعة حلب  –كلية االقتصاد 

 ليبيا . –جامعة بنغازم –كلية االقتصاد –( , رسالة ماجستًن 2011.اٞنغريب , طاىر عمر يونس , )18
( عبلقػػػػػػة نظػػػػػػم اٞنعلومػػػػػػات اإلداريػػػػػػة يف ٓنسػػػػػػٌن األداء اإلدارم , رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتًن ,  2013.ابػػػػػػو كػػػػػػرصل ,ا٬نػػػػػػن دمحم ا٘نػػػػػػد , )19

 فلسطٌن . –غزة  –جامعة األزىر  –كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية 
(دكر إدارة التطػػػػػػػػػػوير اإلدارم يف ٓنسػػػػػػػػػػٌن األداء الػػػػػػػػػػوظيفي ,رسػػػػػػػػػػالة 2013منصػػػػػػػػػػور ,) .الشػػػػػػػػػػريف ,رصل بنػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػن20
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     ادلخلص 

يبٌٌن البحث موضوع من أىم موضوعات العصر أال كىو الطبلؽ، فالطبلؽ ىو الطريق لقطع عبلقة الزكاج الذم أيسس لبناء األسرة، 
اإلسبلمي، فقد جاءت الشريعة اإلسبلمية ّننظومة متكاملة ٓنمي األسرة من التيو كالتخبط، كىذه الشريعة كاألسرة ىي اللبنة األساس لبناء اجملتمع 

توجبت أساس اعتمادىا على كتاب هللا تعاذل أكالن، ا السنة النبوية اٞنطهرة يفنينا، ا مصادر الشريعة األخرل، كلتحقيق أىداؼ ىذا البحث اس
رائي، كاٞننهب االستنباطي، كاٞننهب الوصفي، ا اقتضى البحث اف يقسم اذل مقدمة كمبحثٌن كخإنة، أما اٞنبحث الدراسة استخداـ اٞننهب االستق

أما  كالتعريف بشخصية السعدم، كتعريف االختيارات الفقهية، كتعريف الطبلؽ،  بعض اٞنفاىيم اٞنتعلقة ابلبحث،بتعريف اشتمل على الاألكؿ 
كىي حكم طبلؽ الصيب، كحكم طبلؽ السكراف، كحكم طبلؽ الغضباف،  ليت اختار فيها اٞنؤلف اختياره الفقهي،اٞنبحث الثاشل تناكؿ اٞنسائل ا

أقواؿ الفقهاء يف اٞنسبلة ا  ا بينت حيث ا ٓنرير ١نل النزاع أكالن ا بياف اختيار السعدم كحكم تكرار لفظ الطبلؽ، كحكم اليمٌن بلفظ الطبلؽ،
 أىم النتائب اليت توصل إليها الباحث.ك  اٝنإنة الرأم الراجح، ا

 .: اختيارات، السعدم، الفقهية، حكم، الطبلؽالكخلمات ادلفتاحية
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Abstract 

The research shows one of the most important topics of the era, which is 

divorce. Divorce is the way to sever the marriage relationship that was founded 

to build the family, and the family is the basic building block for building the 

Islamic society. The Islamic Sharia came with an integrated system that protects 

the family from wandering and confusion. 

 This Sharia is the basis of its reliance on the Holy Book of God 

Almighty first, then the purified Sunnah of the Prophet second, then other 

sources of Sharia. In order to achieve the objectives of this research, the study 

necessitated the use of the inductive method, the deductive method, and the 

descriptive method. Then the research needed to be divided into an introduction, 

two chapters and a conclusion. 

 The first topic included the definition of some concepts related to the 

research, such as the definition of the personality of Saadi, the definition of 

jurisprudential choices, and the definition of divorce. As for the second topic, it 

deals with the issues in which the author chose his jurisprudential choice, which 

is the ruling on divorcing a boy, the ruling on divorcing the drunk, the ruling on 

divorcing the angry, the ruling on repeating the word divorce, and the ruling on 

swearing the word divorce. 

 Where the subject of the dispute was edited first, then the statement of 

the choice of Saadi, then the sayings of the jurists on the issue, then the most 

correct opinion, then the conclusion and the most important results reached by 

the researcher were shown. 

Keywords: choices, Saadi, jurisprudence, judgment, divorce. 
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 ادلقدمة

تو كانكحتو، كتوفًن األماف لو، كتثبيت حقوقو، كلذلك اىتم اإلسبلـ بتنظيم شؤكف حياة الفرد اٞنسلم يف اجملتمع اإلسبلمي، كتنظيم معامبل 
}كأخذفى  شر ع اإلسبلـ العديد من الوسائل إلثبات اٜنقوؽ كمنها عقد الزكاج الذم كصفو هللا تعاذل يف كتابو العزيز ابٞنيثاؽ الغليظ، حيث قاؿ:

حالة استمرار اٜنياة الزكجية، لكن البعض أنذه ذريعة لتحقيق ، كشيرع حق الطبلؽ عند است(81)القرآن الكرَي، النساء: منكم ميثقنا غليظنا{ 
و رغباتو كشهواتو، فهنا تكمن أ٨نية البحث يف دراسة بعض مسائلو اليت كقع عليها اختيار الدكتور عبد اٞنلك السعدم الفقهية من خبلؿ كتاب

االعتماد عليها عند اإلفتاء يف مسائل الطبلؽ اليت كثرت يف ىذا  )الطبلؽ كألفاظو اٞنعاصرة يف ضوء الفقو اإلسبلمي(، فهي اختيارات قيمة ٬نكن
ن كأل٨نية ىذا الكتاب اعتمده بعض اٞنفتٌن يف اجملمع الفقهي العراقي يف جامع االماـ ايب حنيفة النعماف لئلفتاء يف مسائل الطبلؽ، ك٬نك  الزمن،

اٞنسائل على ألفاظ الطبلؽ اٞنعاصرة، حيث اختار العبلمة عبد اٞنلك السعدم يف اعتمادىا من قبل القضاة يف ١ناكم األحواؿ الشخصية، ٞنا ٓنتويو 
بعض اٞنسائل رأم اٛنمهور، كيف البعض ا خر خالفهم عندما يرل ما فيو مصلحة للمحافظة على كحدة األسرة كعدـ تشتتها، كاعتمد البحث 

 لرتجيحات الفقهية.على اٞنسائل اليت كجد فيها االختيار الفقهي، دكف اعتماد مسائل ا

بعض مسائل الطبلؽ، كالسيما منها ما يتغًن حكمو بتغًن الزماف كاٞنكاف،  ألحكاـتكمن أ٨نية البحث بدراسة يصيلية أعلية البحث: 
٢نيفة،  فالذم يدفع الباحث لكتابة ىذا البحث ىو أ٨نية موضوع الطبلؽ يف كقتنا اٜناضر، مع كثرة حاالت الطبلؽ اليت يصل عددىا إذل أرقاـ

 ككشف الغطاء عن بعض مسائلو، فيكوف كسيلة لتوعية اجملتمع على خطورة ىذا اٞنوضوع يف ىدـ األسٌر.

بياف كيفية التعامل مع أقواؿ اٞنذاىب كالعلماء يف مسائل الطبلؽ كاختيار اٞنناسب منها ليوافق أحواؿ األشخاص كأحواؿ  أىداف البحث:
تطاع على األسرة اٞنسلمة اليت ىي اللبنة األساس يف بناء اجملتمع اإلسبلمي، حيث يوضح البحث اٜنكم الفقهي الزماف كاٞنكاف، كاافظة قدر اٞنس

 .لبعض مسائل الطبلؽ

: توضيح أحكاـ الطبلؽ ّنا يتناسب مع الظركؼ كاألحواؿ كاألشخاص فقهينا كقانونينا، يف اٞنسائل التالية: حكم طبلؽ إشكالية البحث
 اليمٌن بلفظ الطبلؽ.، كحكم تكرار لفظ الطبلؽ مرتٌن اك ثبلثالسكراف، كحكم طبلؽ الغضباف، كحكم الصيب، كحكم طبلؽ 

اتبعت الدراسة اٞننهب االستقرائي يف تتبع آراء الفقهاء القدامى كاٞنعاصرين، كما أهنا اتبعت اٞننهب الوصفي يف التعريف : البحث منهج
ككذلك  االتفاؽٞننهب اٞنقارف يف مقارنة األدلة كا راء الفقهية اٞنطركحة على األحكاـ، مع ذكر أكجو إذل ا ابإلضافةابلطبلؽ كمشركعيتو كانواعو، 

 أكجو اٝنبلؼ كموقف الشي  عبد اٞنلك السعدم يف تلك اٞنسبلة، كاٞننهب االستنباطي يف اٞنناقشة كالتوصل إذل اٜنكم الراجح.

ذل مقدمة كمبحثٌن كخإنة، تناكلت يف اٞنقدمة أسباب اختيار اٞنوضوع، كأ٨نيتو، اقتضت طبيعة البحث أف تكوف مقسمة إىيكخلية البحث: 
شل فيو تعريف كأىدافو، كإشكالياتو، كاٞننهجية اٞنتبعة فيو، كخطة البحث، أما اٞنبحث األكؿ ففيو مطلباف: األكؿ نبذة ٢نتصرة عن حياة اٞنؤلف, كالثا

رات الفقهية، كتعريف الطبلؽ، أما اٞنبحث الثاشل ففيو ٙنس مطالب كىي عبارة عن كل اٞنسائل ببعض اٞنفاىيم اٞنتعلقة ابلبحث كتعريف االختيا
حكم  اليت اختار فيها اٞنؤلف اختياره الفقهي، أما ابقي اٞنسائل كاف لو فيها ترجيحات فقهية، كاٞنطالب ىي: األكؿ حكم طبلؽ الصيب، كالثاشل

، ا اٝنإنة ييذكر فيها أىم اليمٌن بلفظ الطبلؽ، كاٝنامس حكم تكرار لفظ الطبلؽالرابع حكم طبلؽ السكراف، كالثالث حكم طبلؽ الغضباف، ك 
 ا قائمة اٞنصادر كاٞنراجع . كالتوصيات ما يتوصل إليو الباحث من نتائب يف ىذا البحث،

صرة يف ضوء الفقو اإلسبلمي(؛ لكونو  استعرضت ُنوث الباحثٌن فلم أجد دراسة تتناكؿ )كتاب الطبلؽ كألفاظو اٞنعاالدراسات السابقة: 
كتاب معاصر، كلكن ىناؾ كتب كُنوث كرسائل كأطاريح قد كتبت عن الطبلؽ بصورة عامة، أك تناكلت مسبلة من اٞنسائل اٞنعركضة يف ُنثنا 

 كمنها:
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 ادلبحث األول

 التعريف ببعض ادلفاىيم ادلتعخلقة ابلبحث

 ادلطخلب األول: نبذة سلتصرة عن حياة الشيخ الدكتور عبد ادلخلك السعدي

اعة يف العراؽ، كلد الشي  الدكتور عبد اٞنلك عبد الر٘نن اسعد جاسم السعدم، من ابرز علماء اىل السنة كاٛنمىو امسو ونسبو: 
نا كأبوه ١نبنا للعلم كجليسنا 1937-ىػ1356يف مدينة ىيت كىي جزء من ١نافظة األنبار يف العراؽ عاـ)

ـ(، كاف جده عاٞن
 للعلماء، فنذر كلده ٝندمة العلم الشرعي كتعلمو.

لـو الشرعية كالعربية على يد علماء يف اٝنامسة من عمره بدأ بتعلم كتاب هللا يف الكتاتيب، ا أخذ العرحخلتو مع طخلب العخلم: 
منطقة ىيت، حفظ اٞنتوف ككاف دقيق الفهم يف الشرح كاعتيرب من العلماء اٞنوسوعيٌن يف التفسًن كعلومو كالفقو اٞنقارف كأصوؿ الفقو 

دارس كاٛنامعات كعلم الكبلـ كالنحو كالصرؼ كعلم اٞننطق كغًنىا من علـو الشريعة، حيث قاـ بتدريسها لطبلبو فيما بعد يف اٞن
العراقية كاألردنية، تلقى تعليمو اٛنامعي يف كلية اإلماـ األعظم للدراسات الشرعية كاإلسبلمية يف بغداد، ككذلك تلقى العلم على 
يد ٠نموعة من مشاي  االزىر، أكمل اٞناجستًن يف جامعة بغداد يف الفقو اٞنقارف كبتقدير امتياز، كحصل على الدكتوراه من جامعة 

ـ، اذل 1995ـ القرل يف مكة اٞنكرمة يف الشريعة اإلسبلمية بتقدير امتياز، ا حصل على مرتبة أستاذ مساعد ا مرتبة أستاذ عاـ أ
جانب ىذا حصل على العديد من االجازات الشريعة يف اٞنختلف من علومها على يد اشهر اٞنشاي ، كابإلضافة اذل التدريس كاف 

مادم الكبًن ، كالكثًن من اٞنهاـ األخرل اليت شغلها سواء كاف عضونا فيها أك رئيسنا، كأيختًن مفتينا للعراؽ إمامنا كخطيبنا يف جامع الر 
ـ، كشارؾ يف العديد من اٞنؤٕنرات كالندكات كالنشاطات يف نشر العلم كالدعوة، كاشرافو على العديد من رسائل 2007عاـ 

ا ييدرس يف اٛنامعات منها: )فقو  اٞناجستًن كالدكتوراه، ألف العديد من اٞنؤلفات كاألُناث اشهرىا مؤلفات الفقو اليت صارت منهجن
العبادات، كفقو اٞنعامبلت، قضااي فقهية معاصرة...اخل(، أشهر طبلبو حارث الضارم، ا٘ند حسن الطو، عبد الكرصل اٞندرس، 

 .ـ(2020جي، عبج السمظ الدعجي، )الدعىاشم ٗنيل، رافع الرفاعي، كغًنىم الكثًن 
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 ادلطخلب الثاين: التعريف ِبصطخلحات عنوان البحث

 أواًل: تعريف االختيارات الفقهية

، يقاؿ: خار هللا لك يف )الفخاىيجي، د.ت.(االصطفاء كمنو النيب اٞنصطفى  واالختيار يف الخلغةىو:االختيارات مفردىا اختيار، 
 .)ابغ مشطػر، د.ت.(، كييت ّنعىن االنتخاب كاالنتقاء، انتخب الشيء أم اختاره ـ(1999)الخازي، مر، أم اختار األ

)الكفػي، د٨نا ىو اإلرادة مع مبلحظة ما للطرؼ ا خر، أم ينظر اٞنختار إذل طرفٌن فيميل إذل أحواالختيار يف االصطالح: 
)كزارة ، كقالوا ىو: "القصد إذل أمر مرتدد بٌن الوجود كالعدـ داخل يف قدرة الفاعل برتجيح أحد اٛنانبٌن على ا خر" د.ت.(

 .)الدحيمي، د.ت.(أك العكس" ، كقيل ىو: "ترجيح فعل الشيء على تركو ىػ(1427األكقاؼ كالذئػف اإلسالمية، 

كالراجح لدل الباحث تعريف االختيار لنو: نظر اٞنختار إذل طرفٌن فيميل إذل أحد٨نا، فهو األقرب إذل موضوع ُنثنا حيث ٬نيل 
فيو نظر؛ الف بينهما فرؽ فاالختيار  الفقيو إذل أحد األقواؿ الفقهية بسبب نقلي أك عقلي، كتعريف االختيار ابإلرادة اك الرتجيح

يكوف بٌن طرفٌن اما اإلرادة ٔنص طرؼ كاحد كىي العز٬نة ٥نو ىذا الطرؼ، اما الرتجيح فهو: "تقوية احدل األمارتٌن على 
ختيار أعم من ، فهناؾ عمـو كخصوص مطلق بينهما؛ ألف لفظ االـ(1997)ابغ الشجار الحشبمي، األخرل لدليل" 

الرتجيح، فكل ترجيح ىو اختيار كليس كل اختيار ترجيح؛ ألف االختيار ىو اٞنيل إذل احد االطراؼ أك األقواؿ لعدـ ترجح أحد٨نا 
 عند اٞنختار لتساكيهما يف القوة أك الضعف، اما الرتجيح ىو ترجح احد الطرفٌن أك القولٌن عند اٞنرجح لقوة احد٨نا على ا خر.

 .)ابغ مشطػر، د.ت.(الفهم ة: لغالفقو 

، كىذا التعريف ليس ـ(1995)الدبكي، "العلم ابألحكاـ الشرعية العملية اٞنكتسبة من ادلتها التفصيلية" والفقو اصطالًحا: 
 ببعيد عن التعريف اللغوم، فالفهم كالعلم كلمتاف مرتادفتاف.

: "اجتهاد الفقيو يف معرفة اٜنكم االختيار الفقهي ىوصطبلحي لبلختيار كالفقو ٬نكن تعريف كبعد استعراض اٞنعىن اللغوم كاال
 .ـ(2008)الشجيخي، الشرعي الصحيح يف اٞنسائل اٞنختلف فيها" 

 اثنًيا: تعريف الطالق

، كالطليق ىػ(1408)الشػكي، بلد أم تركتها الطبلؽ مشتق من اإلطبلؽ، كىو اإلرساؿ كالرتؾ كمنو طلقت الالطالق لغة: 
)ابغ األسًن الذم أطلق عنو أسره كخلي سبيلو، كأطلقت الناقة أم حل عقاٟنا كتركها الراعي، كطبلؽ اٞنرأة بينونتها عن زكجها

 .مشطػر، د.ت.(

)الديػاسي، و: "رفع قيد النكاح بلفظ ٢نصوص" تعريف الطبلؽ شرعنا مبخوذ من معناه اللغوم كىالطالق اصطالًحا: 
 .د.ت.(
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، 34ـ اٞنعدؿ الفقرة أكال من اٞنادة 1959لسنة  188جاء يف قانوف األحواؿ الشخصية العراقي رقم تعريف الطالق قانواًن: 
فوضت أك من القاضي، كال يقع الطبلؽ إال ابلصيغة  الطبلؽ ىو: رفع قيد الزكاج اثيقاع من الزكج أك من الزكجة كاف ككلت بو أك

 .ـ، د.ت.(1959)اٞنخصصة لو شرعنا 

 يتنوع الطبلؽ إذل عدة أنواع ابعتبارات ٢نتلفة:أنواع الطالق: 

  أىلك(.من حيث الصيغة اٞنستعملة فيو فهو نوعٌن: صريح مثل )أنت طالق(، ككناية مثل )اذىيب إذل 
  ،كمن حيث األثر الناتب عنو نوعٌن: رجعي، كفيو يستطيع الزكج مراجعة زكجتو اثناء العدة بدكف عقد جديد، كابئن

كالبائن نوعٌن: ابئن بينونة صغرل، كىي الطلقة األكذل كالثانية يستطيع الزكج مراجعة زكجتو بعقد جديد، كابئن بينونة  
 كجة فيها إذل زكجها إال بعد اف تنكح زكجنا غًنه.كربل، كىي الطلقة الثالثة ال تعود الز 

  يكوف يف طهر ال ٗناع فيو، كبدعي كىو اـر  ملسو هيلع هللا ىلصكمن حيث الصفة نوعٌن: سين،كىو الطبلؽ اٞنوافق لسنة رسوؿ هللا
 شرعنا يكوف الطبلؽ يف كقت اٜنيض أك يف طهر جامعها فيو.

 ( أنت طالق(، كمضاؼ إذل مستقبل مثل )أنت طالق آخر ىذا كمن حيث كقوع األثر الناتب عنو ثبلثة أنواع: منجز مثل
)كزارة األكقاؼ كالذئػف اإلسالمية، الشهر(، كاٞنعلق على شرط مثل )أنت طالق اذا خرجت من الدار( 

 .ىػ(1427

 

 ادلبحث الثاين 

 حكم طالق الصبادلطخلب األول: 

 حترير زلل النزاع

)البمجحي، ،فيقع الطبلؽ من الزكج البالو )الكذشاكي، د.ت.(كاالختيار، : اإلسبلـ، كالعقل، كالبلوغىيق شركطنا طلً للمي 
)ابغ قجامة السقجسي، اذا دل يعقل الطبلؽ، كىذا ال خبلؼ فيو بٌن العلماء  يقع طبلقو، فإف كاف الزكج صيب فبلـ(1937
 ، اما اذا كاف يعقل ك٬نيز كيدرؾ اف زكجتو تطلق منو، فقد حصل اٝنبلؼ يف ذلك.ىػ(1405

 اختيار السعدي يف ادلسألة

اختار السعدم عدـ كقوع طبلؽ الصيب كلو بعد ٕنييزه، ككاف دليلو على ذلك اف الصيب غًن مكلف كال تصح منو التصرفات إال 
)الدعجي ع.، الصالؽ كألفاضو السعاصخة في ضػء الفقو اء يف ىذه اٞنسبلة بعد بلوغو، كىو ما ذىب إليو ٗنهور العلم

 . ـ(1986اإلسالمي، 
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 اختالف الفقهاء يف ىذه ادلسألة

 ذىب الفقهاء يف ىذه اٞنسبلة إذل قولٌن:

)القخشبي، ، كاإلماـ مالك ـ(1993)الدخخدي، عدـ كقوع طبلؽ الصيب حب يبلو، كىو رأم اإلماـ أبو حنيفة األول: 
ريًفعى : "، كدليلهم على ذلك قولو ـ(1996)األسيػشي، ، كاإلماـ الشافعي، كركاية عن اإلماـ ا٘ند بن حنبل ـ(2004

: عىًن ا ثو ٍجنيوًف حىب  ييًفيقى اٍلقىلىمي عىٍن ثىبلى ، كقولو: ـ(1994)الصحاكي، "لص يًبًٌ حىب  يػىبػٍليوى، كىعىًن الن ائًًم حىب  يىٍستػىٍيًقظى، كىعىًن اٍلمى
قى " ائًزه ًإال  طىبلى ؽو جى ٍعتيوهً  الص يبًٌ كيلُّ طىبلى  .ـ(2000ني، )العسخا" اٍلمى

كقوع طبلؽ الصيب، اذا كاف يعقل ك٬نيز كيعلم اف زكجتو ٓنـر عليو ابلطبلؽ، كىي الركاية األشهر لئلماـ ا٘ند بن حنبل، الثاين: 
ٍن أىخىذى اًبلس اًؽ : "ملسو هيلع هللا ىلصكدليلو على ذلك قولو ؽي ًلمى )ابغ فيقع مثل طبلؽ البالو ، كألنو طبلؽ من عاقل )القدكيشي، د.ت.("الط بلى
 .ىػ(1405قجامة السقجسي، 

 الرأي ادلصتار 

بعد ذكر اختيار السعدم يف اٞنسبلة، كذكر اقواؿ العلماء فيها، يتبٌن عدـ كقوع طبلؽ الصيب كلو كاف يعقل ك٬نيز توابع طبلقو 
، كىذا اٜنديث ـ(1997)الديمعي،  أصحاب القوؿ الثاشل فيو ضعفحب يصل مرحلة البلوغ؛ ألف اٜنديث الذم استدؿ بو 

حجة عليهم ال حجة ٟنم؛ ألف األخذ ابلساؽ يتحقق للبالو اتلم كليس للصيب دكف البلوغ، ككذلك من آيفر الطبلؽ ٓنرصل الزكجة 
 ، كهللا اعلم.على زكجها كالصيب ليس اىبل للتكليف هبذا التحرصل

 طالق السكرانادلطخلب الثاين: حكم 

 حترير زلل النزاع

أم مادة مزيلة للعقل ك٢ندرة لو يتناكٟنا األنساف سواء كانت اثرادتو أك بغًن ارادتو، ككاف قصد التناكؿ لعبلج أك لدفع عطش شديد 
على تناكلو ٓنت التهديد، فكل مسكر أك ٢ندر  أك غصة ابلطعاـ أك لدفع ضركرة ما أك تناكلو عن طريق اٝنطب أك ىناؾ من أجربه

 )الدحيمي، د.ت.(يتناكلو من غًن قصد االسكار ىو جائز، كطبلقو ال يقع اثٗناع الفقهاء كحكمو حكم النائم كاجملنوف 
اف يعلم ما يقوؿ كيعي تصرفاتو فطبلقو يقع كِنبلؼ ذلك يكوف ١نرمنا اف كاف القصد من تناكلو االسكار فقليلو ككثًنه حراـ، فإف ك

 ابإلٗناع، كاف غلب على عقلو السكر فصار ال يعي ما يقوؿ كما يتصرؼ، فهذا ىو ١نل اٝنبلؼ.

 اختيار السعدي يف ادلسألة

ٞنفيت يف اٞنسبلة بعد النظر يف ادلة اٞنسبلة اتضح تكافب األدلة بٌن أقواؿ العلماء عند السعدم، كالذم اختاره للفتول ىو اف ٩نتهد ا
بعد النظر يف حاؿ السائل كأفتاءه ّنا يناسب حالتو، فاف رأل عزمو كاصراره على االستمرار بشرب اٝنمور كالتمادم فيها، فإنو 
يفتيو اثيقاع الطبلؽ ردعنا لو كٞنن مثل حالتو، كمن ابب سد الذرائع على ا خرين كي ال يتخذكا السكر ذريعة كحجة بعدـ إيقاع 

، اما اف رأل السائل اندـ على سكره كصادؽ يف عدـ العودة اذل فعلتو كانو كاف ٢نمور لدرجة ال يتذكر فيها انو تلفظ الطبلؽ
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بلفظة الطبلؽ كلكن اخربكه انو تلفظها كقت سكره، فتكوف الفتول بعدـ كقوع الطبلؽ حفاظنا على تكوين األسرة كالسيما يف 
 .ـ(1986)الدعجي، ع األسر زماننا ىذا كثرت فيو حاالت الطبلؽ كضيا 

 اختالف الفقهاء يف ىذه ادلسألة

 اختلف الفقهاء يف ىذه اٞنسبلة على قولٌن:

كاٞنالكية  ،ـ(1993)الدخخدي، كقوع طبلؽ السكراف زجرنا لو كىو مكلف كالصاحي، كىو مذىب اٜننفية األول: 
كدليلهم على  ،)السخداكي، د.ت.(كركاية عن أ٘ند بن حنبل  ،ـ(1990)الذافعي، كالشافعية  ،ـ(1980)الشسخي، 

ٍغليوًب عىلىى عىٍقًلوً : "ذلك قوؿ علي ٍعتيوًه اٍلمى ائًزه ًإال  طىبلؽى اٍلمى كقالوا دل يستثن السكراف  ،ـ(1987)البخاري، " كيلُّ طىبلؽو جى
 .ىػ(1432)الصيار، يف ىذا اٜنديث

، )السخداكي، د.ت.(عدـ كقوع طبلؽ السكراف كىو كاجملنوف يف أقوالو كأفعالو، كىي الركاية الثانية لئلماـ ا٘ند بن حنبل الثاين: 
ٍجنيو : "كالدليل على ذلك قوؿ عثماف  طىبلىؽي الس ٍكرىاًف كىاٍلميٍستىٍكرىًه لىٍيسى : ""، كقوؿ ابن عباس كىالى ًلسىٍكرىافى طىبلىؽه  فو لىٍيسى ًلمى

 .ـ(1987)البخاري، "ًَنىائًزو 

 الرأي ادلصتار

بعد عرض اقواؿ الفقهاء يف اٞنسبلة، كاختيار السعدم فيها، يرتجح لدل الباحث القوؿ بعدـ كقوع طبلؽ السكراف؛ لوجود 
)ابغ الكيع ذيكرت آنفنا بعدـ جواز طبلؽ السكراف، كىذا ما ذىب إليو ابن القيم اٛنوزية يف كتابو إعبلـ اٞنوقعٌننصوص صر٪نة 

، كالصحيح ال اعتبار لقواؿ السكراف حيث يكفي يف ىذا قولو ىػ(1423الجػزية، إعالـ السػقعيغ عغ رب العالسيغ، 
، كىذا دليل على اف السكراف ال يعلم ما يقوؿ، كايضنا ذىب (43)القخآف الكخيع، الشداء: چےڻۀۀہہہہھهھهچتعاذل: 

، كعمر بن عبد العزيزبعدـ كقوع طبلؽ السكراف؛ لعدـ توفر اإلرادة كالطحاكم من اٜننفية، كاٞنزشل من الشافعية، كعثماف  زفر
ا، كللسكر عقوبة ىي اٜند، فبل مربر لضم عقوبة إذل عقوبة الصحيحة كالقصد كالوعي لديو، فتكوف عبارتو ملغية كال قيمة ٟن

ككذلك نص قانوف األحواؿ الشخصية  ،)الدحيمي، د.ت.(ـ هبذا الرأم 1929أخرل، كأخذ القانوف السورم كاٞنصرم لسنة 
ا اقرتفو االب ، كذلك الزكجة كاألطفاؿ ال ذنب ٟنم ّن35، بعدـ كقوع طبلؽ السكراف يف اٞنادة 188ـ رقم 1959العراقي لعاـ 

الهنم اٞنتضرركف ابلدرجة األكذل حاؿ كقوع الطبلؽ، كابلتارل اٟندؼ ىو اافظة قدر اإلمكاف على ٕناسك االسر كعدـ تشتتها يف 
 ىذا الزمن الصعب الذم كثرت فيو الصراعات السياسية كاالجتماعية كاالكبئة كالفقر كما إذل ذلك، كهللا أعلم.

 ق الغضبان ادلطخلب الثالث: حكم طال

 حترير زلل النزاع

الغضب ينقسم إذل ثبلث مراحل، اٞنرحلة األكذل: اف ٪نصل الغضب يف أكلو كبدايتو ُنيث ال يتغًن عقل اإلنساف كيعلم ما يقوؿ 
كما يقصد كىذا ال إشكاؿ فيو فيقع طبلقو، اٞنرحلة الثانية: اف يتمكن منو الغضب ُنيث ينغلق على عقلو كال يعي ما يقوؿ أك 
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يتصرؼ كال يتذكر شيئنا عند افاقتو كىذا ال إشكاؿ فيو فبل يقع طبلقو، اٞنرحلة الثالثة: كىي الوسط بٌن اٞنرحلتٌن األكذل كالثانية 
فتعدل بداية الغضب كدل يصل إذل هنايتو، لكن يصبح كاجملنوف يف تصرفو لكنو يدرؾ كيتذكر أقوالو كأفعالو، كىذا موضع اٝنبلؼ 

 .ـ(1988)ابغ الكيع الجػزية، إغاثة الميفاف في حكع شالؽ الغزباف، ك١نل نظر الفقهاء 

 اختيار السعدي يف ادلسألة

اختار السعدم يف اٞنسبلة اذا كانت الطلقة األكذل أك الثانية للغضباف يستطيع اٞنفيت اف يوقع ىذه الطلقة ا ييرجع زكجتو إليو ّنا 
ف كانت الطلقة الثالثة للغضباف سواء كانت ّنجلس كاحد أك ٠نالس متفرقة كال سبيل إال اف تتزكج الزكجة تبقى من الطلقات، كا

 .ـ(1986)الدعجي، برجل آخر، فحفاظنا على األسرة كخاصة اذا كًجد أطفاؿ بينهم، فييفب بعدـ كقوع طبلؽ الغضباف 

 اختالف الفقهاء يف ىذه ادلسألة

 لة على قولٌن:اختلف الفقهاء يف ىذه اٞنسب

، كقالوا: ألنو مكلف ّنا يصدر منو حاؿ ـ(2007)ساعي، كقوع طبلؽ الغضباف، كىذا ما ذىب إليو ٗنهور العلماءاألول: 
 .ـ(1994)الديػشي، غضبو من قتل أك أخذ ماؿ بغًن حق، فبقوالو معتربة  كقصده صحيح

، كابن عابدين من اٜننفية، ىػ(1432)الصيار، عدـ كقوع طبلؽ الغضباف، كىذا ما قاؿ بو ابن تيمية كتلميذه ابن القيم: الثاين
كقالوا: ما داـ غلب على حالو اٝنلل يف أقوالو كأفعالو فبل تعترب أقوالو كاف كاف يعلمها كلو أرادة صحيحةفيها، فبل اعتبار ٟنذه 

كقالوا: اذا تغًن الشخص ،ـ(1992)الجمذقي، ا عن ادراؾ صحيح فيشبو الصيب العاقل يف تصرفو اٞنعرفة كاإلرادة لعدـ حصوٟن
من شدة الغضب كدل يذىب عقلو دل يقع الطبلؽ؛ ألنو أٛنبه ك٘نلو على إيقاعو كىو يكره ذلك ليسرتيح منو، فهو كاٞنكره؛ ألنو دل 

ؽو كاستشهد ابن القيم ُنديث عائشة اهنع هللا يضر:  "،ـ(2002)التخكي، يبقى لو قصد صحيح  ؽى كىالى ًعتىاؽى يف ًإٍغبلى " كفسر الى طىبلى
 .ـ(1988)ابغ الكيع الجػزية، إغاثة الميفاف في حكع شالؽ الغزباف، االغبلؽ انو الغضب 

 الرأي ادلصتار

ختيار السعدم فيها، يظهر لنا ترجيح القوؿ بعدـ كقوع طبلؽ الغضباف، فالطبلؽ اما اف بعد عرض أقواؿ الفقهاء يف اٞنسبلة،كا
يقع اك ال يقع، فبل ٬نكن القوؿ اف الغضباف اذا كاف لديو أطفاؿ فبل يقع طبلقو كالعكس صحيح، اك ننظر اذل عدد طلقاتو كنقرر 

ا، ألننا لو بعدىا اف يقع الطبلؽ اك ال يقع، فالقوؿ بعدـ كقوع طبلؽ الغضباف  نظراين ىو الراجح، لكن عملينا ىل ييفب بو دائمن
اطلقنا القوؿ بعدـ كقوع طبلؽ الغضباف، لقاؿ كل مىن ىٌب كدٌب طلقت زكجيت كاان غاضب، فيينظر ىنا يف حاؿ السائل كيتحقق 

فيت من صحة أقوالو كينظر يف أم درجة كاف من حاالت الغضب ليقرر بعدىا بوقوع الطبلؽ من 
ي
عدمو كله حسب درجتو من اٞن

% من حاالت الطبلؽ اليت تطلب االستفتاء من اجملمع الفقهي العراقي سببها الغضب كاغلبها دافعالغضب 90الغضب، كذلك 
فيها ىو بسبب الظركؼ اٞنعيشية الصعبة كحاالت الفقر اٞنتفشية يف اجملتمع العراقي خاصة بسبب الوضع السياسية الذم ٬نر بو 

 بقوؿ عدـ كقوع طبلؽ الغضباف ىو من ابب التيسًن على الناس، كهللا تعاذل أعلم. البلد، فاألخذ
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 تكرار لفظ الطالقحكم ادلطخلب الرابع: 

 حترير زلل النزاع

الزكج اذا قاؿ لزكجتو )انت طالق( مرتٌن، أم )انت طالق انت طالق(، أك ثبلث مرات )انت طالق انت طالق انت طالق(، أك 
بلفظ )مطلقة( بدؿ طالق، أم )انت مطلقة(، أك اتى ابسم زكجتو مكاف )انت(، أم )فبلنة طالق(، أك  اكثر من ذلك، أك اتى

اتى بلفظ )تراًؾ( بدؿ )انت(، أم )تراًؾ طالق(، ككانت الزكجة غًن مدخوؿ هبا ككرر عبارة الطبلؽ، فاف كاف بٌن العبارتٌن فاصل 
ؽ مدة سكوف التنفس كقعت عليو طلقة كاحدة فقط، كذلك ألف غًن زمين من سكوت أك كبلـ آخر، ككاف مدة ىذا الفاصل فو 

ؼ اٞندخوؿ هبا ال عدة عليها فبل ْند الطلقة الثانية كالثالثة ١نبلن ٟنا فبل تقع، كاف دل يكن بٌن العبارتٌن فاصل زمين ففيو يقع اٝنبل
 .ـ(1986)الدعجي، بٌن العلماء 

 اختيار السعدي يف ادلسألة

سبلة كقوع طلقة كاحدة ابئنة؛ ألنو اذا قاؿ: )أنت طالق( ابنت منو بينونة صغرل فاذا كررىا لن ْند الطلقة اختار السعدم يف اٞن
 . ـ(1986)الدعجي، الثانية كالثالثة ١نبلن ٟنا؛ ألهنا ليست زكجة لو كليس عليها عدة 

 اختالف الفقهاء يف ىذه ادلسألة

 اختلف الفقهاء يف ىذه اٞنسبلة على قولٌن:

، كقالوا: ألنو طبلؽ بكبلـ متصل فبشبو تكرار ـ(1994)األصبحي، تقع ثبلث طلقات، كىو مذىب اإلماـ مالكاألول:
)  .ـ(2004)القخشبي، اللفظ بلفظو ابلعدد،أم يقوؿ: )أنت طالق ثبليفن

)الذافعي، الشافعي كقوؿ اإلماـ ،)األنراري، د.ت.(تقع طلقة كاحدة، كىذا قوؿ اإلماـ أبو حنيفة  الثاين:
كقالوا: اهنا تبٌن من ،)األنجلدي، د.ت.(كقوؿ اإلماـ ابن حـز الظاىرم ،)الذيباني، د.ت.(كقوؿ اإلماـ أ٘ند ،ـ(1990

 نية كالثالثة؛ ألهنا ال عدة عليها فهي اجنبية عنو بعد الطلقة األكذل كطبلؽ األجنبية ابطل.الطلقة األكذل كما بعده لغونا فبل تقع الثا

 الرأي ادلصتار 

بعد عرض اختيار السعدم كأقواؿ العلماء يف اٞنسبلة، يرتجح لدل الباحث القوؿ بوقوع طلقة كاحدة اذا قاؿ الزكج لزكجتو غًن 
ف الطلقة األكذل صادفت ١نبل ٟنا فوقعت طلقة ابئنة بينونة صغرل، أما الطلقات اليت اٞندخوؿ هبا: )أنت طالق( مرتٌن أك ثبلث؛ أل

بعد األكذل فهي لغو ألهنا ال تصادؼ ١نبل ٟنا فقد أصبحت اجنبية عنو بعد الطلقة األكذل، كال معتدة لو ألف غًن اٞندخوؿ هبا ال 
 عدة عليها على عكس اٞندخوؿ هبا، كهللا تعاذل أعلى كأعلم.

 

 



 

359 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 دلطخلب اخلامس: حكم اليمٌن بخلفظ الطالقا

 حترير زلل النزاع

اذا قاؿ الزكج لزكجتو: )ابلطبلؽ ما تفعلٌن كذا(، أك )ابلطبلؽ ال أفعل كذا(، أك)ابلطبلؽ ابلثبلث ما تفعلٌن كذا(، أك )ابلطبلؽ 
لفظ الطبلؽ ٬نيننا يقسم بو للفعل أك  ابلثبلث ما أفعل كذا(، يعين جعل الطبلؽ كسيلة للمنع من فعل معٌن لو أك لغًنه، أم ٩نعل

 . ـ(1986)الدعجي، للمنع خاصة اذا بدأه ُنرؼ القسم كىو )الباء(، كىذا موضع خبلؼ بٌن الفقهاء على أربعة أقواؿ 

 اختيار السعدي يف ادلسألة

بلؽ كال كفارة فيو؛ ألنو قاؿ السعدم: اذا كرد لفظ الطبلؽ بصيغة القسم ىو ما دخل يف أكلو حرؼ القسم الباء، فهو قسم ال ط
فهو حراـ، مثل القسم ابلكعبة أك أم ٢نلوؽ آخر، ؛ كألنو دل يضيف اللفظ إذل الزكجة فتكوف الصيغة ٗنلة غًن  قسم بغًن هللا 

 . ـ(1986)الدعجي، معتربة لوجود ١نذكؼ فيها كىو اٞنبتدأ اذا كانت ٗنلة اٚنية أك اٞنفعوؿ اذا كانت اٛنملة فعلية 

 فقهاء يف ىذه ادلسألةاختالف ال

 اختلف الفقهاء يف ىذه اٞنسبلة على أربعة أقواؿ:

اليمٌن ّنثابة التعليق على الشرط فاذا فعل الفعل الوؼ عليو كقع الطبلؽ كاذا دل يفعلو ٪ننث، كىذا قوؿ بعض اٜننفية  األول:
 .ـ(2006)القجكري، 

ة اف كانت نيتو الطبلؽ كقع كاف كانت نيتو للقسم كاٞننع من الفعل فهو لغو كال كفارة فيو؛ ألنو حلف بغًن اليمٌن يعترب كنايالثاين: 
 .ـ(1994)الذخبيشي، هللا تعاذل، كىذا ما ذىب إليو بعض الشافعية 

و كغًن ذلك يعترب ابطل ال يعتد بو، كىو رأم الظاىرية اليمٌن يعترب لغو؛ ألنو قسم كال يقسم إال اب أك لٚنائو كصفاتالثالث: 
 .)األنجلدي، د.ت.(

، ابن تيمية ىػ(1405)الذيباني، أنو ٬نٌن ٩نب ابٜننث فيو كفارة اليمٌن كال يقع بو الطبلؽ، كىو قوؿ اٜننابلة الرابع: 
 .ىػ(1423)ابغ الكيع الجػزية، ، كابن القيم ـ(1995)الحخاني، 

 الرأي ادلصتار

بعد عرض قوؿ السعدم كأقواؿ العلماء يف اٞنسبلة، يرتجح لدل الباحث ما ذىب إليو الشي  السعدم يف اٞنسبلة كىو قوؿ 
الظاىرية، ابف لفظ الطبلؽ اذا كرد بصيغة القسم فهو قسم ال طبلؽ كال كفارة فيو، فمن خبلؿ البحث يف ىذه اٞنسبلة دل اجد يف  

مٌن كال كتب اٞنتبخرين ىذا النوع من لفظ الطبلؽ الذم ٩نمع بٌن القسم كبٌن التعليق على شرط أك صفة ففي كتب كتب اٞنتقد
الفقو يوجد لفظ اليمٌن ابلطبلؽ مثل )إذا حلفت بطبلقك فبنت طالق(، أك لفظ الطبلؽ اٞنعلق مثل )إف دخلت الدار فبنت 

ؽ اٞنعلق على شرط؛ ألف ذلك يسمى حلفنا عرفنا كىذا قوؿ اإلماـ أيب طالق(، كمنهم من قاؿ اٜنلف ابلطبلؽ ىو نفسو الطبل
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حنيفة، فبشبو قولو: )كهللا، كاب، كا(، كمنهم من قاؿ ىو شرط ١نض كليس ُنلف؛ ألف حقيقة اٜنلف القسم كىذا قوؿ اإلماـ 
لوركده األلفاظ اٞنستحدثة اليت ٔنص  ، كىذا يبٌن لنا أ٨نية كتاب الطبلؽ للسعدمىػ(1405)ابغ قجامة السقجسي، الشافعي 

 الطبلؽ يف كتابو.

 اخلادتة

 اختيارات أ. د. عبد اٞنلك السعدم الفقهية يف كتابواٜنمد  الذم أا علينا نعمو ظاىرة كابطنة، كاعاننا على إٕناـ ُنث 

 ئب كالتوصيات ىي:ّننو كفضلو ككرمو، ككانت أىم النتا )الطبلؽ كألفاظو اٞنعاصرة يف ضوء الفقو اإلسبلمي(

 النتا ج: 

الشي  الدكتور عبد اٞنلك السعدم احد ابرز علماء العراؽ يف كقتنا اٜناضر كمؤلفاتو تعترب من أىم اٞنراجع لكل مىن  .1
 طلب العلم الشرعي.

ألفاظ يعترب كتاب )الطبلؽ كألفاظو اٞنعاصرة( من اٞنصادر اٜنديثة كاٞنهمة لئلفتاء ُناالت الطبلؽ؛ بسبب احتواءه على  .2
 الطبلؽ اٜنديثة اليت دل تيذكر يف كتب اٞنتقدمٌن مثل الفاظ مسبلة )اليمٌن بلفظ الطبلؽ(.

 الشي  السعدم لو فتاكل مهمة ك٢نارج كحلوؿ ٜناالت الطبلؽ اٞنستعصية يف كتابو)الطبلؽ كألفاظو اٞنعاصرة(. .3
تكرار لفظ الطبلؽ(، كمسبلة )طبلؽ الصيب(، احياانن يكوف اختيار السعدم يف اٞنسبلة يوافق رأم اٛنمهور مثل مسبلة ) .4

طبلؽ السكراف(، كاحياانن يفيت برأم جديد مثل مسبلة )كاحياانن ٫نالفهم يف الرأم مثل مسبلة )اليمٌن بلفظ الطبلؽ(، 
 ك)طبلؽ الغضباف(.

قيد ّنذىب غلب على منهب السعدم يف اختياراتو مراعاة مبدأ التيسًن كالسماحة كعدـ التعصب كالتقليد كعدـ الت .5
 فقهي معٌن.

 حرص الشي  السعدم على نسبة األقواؿ إذل ألصحاهبا كدل يقتصر على ذكر اٞنذاىب الفقهية فقط. .6
االختيارات الفقهية ٔنتلف عن الرتجيحات الفقهية، فاالختيار ىو ميل الفقيو إذل أحد األقواؿ لتساكم األدلة عنده  .7

 ألقواؿ عند الفقيو لقوة دليلو.ابلقوة أك الضعف، اما الرتجيح فهو ترجح أحد ا
 ال يقع طبلؽ الصيب حب يبلو. .8
9. .  الرتجيح بعدـ كقوع طبلؽ السكراف شرعنا كقانوانن

 الرتجيح بعدـ كقوع طبلؽ الغضباف. .10
 تكرار لفظ الطبلؽ أكثر من مرة على الزكجة غًن اٞندخوؿ هبا يقع مرة كاحدة. .11
 ال كفارة فيو.اذا كرد لفظ الطبلؽ بصيغة القسم فهو قسم ال طبلؽ ك  .12
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 التوصيات:

يف ظل تفشي ظاىرة الطبلؽ يف ٠نتمعاتنا العربية بصورة خاصة، أكصي بضركرة بناء إ٬ناف قوم يف نفوس الناشئة منذ  .1
الصغر، فاذا نشب الفرد مع إ٬ناف كدين صحيح نتب عن ذلك شخصية سوية مستقيمة، متسلح بسبلح اٞنعرفة قادر على 

 أنواعها.مواجهة مشكبلت اٜنياة بكل 
 تفعيل دكر اٞنؤسسات اإلعبلمية للتوعية ّنخاطر الطبلؽ كآيفره اٞندمرة على اجملتمعات. .2
عمل مراكز أك ٗنعيات استشارية تلجب اليها األسر من اللحظات األكذل لنشوء اٞنشكلة األسرية لتفاديها منذ ابدئها  .3

 ألجل حلها كىي صغًنة.
 بلؽ كابألخص األطفاؿ.إنشاء مراكز يىيل نفسي للمتضررين من الط .4
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 اإلقتصاد األخضر ادلستدام يف العراق: الواقع وادلستقبل ادلنظور
 

 
 
 
 
 

  ادلخلص 
تعد مصادر الطاقة النظيفة أداة مهمة لتحقيق التنمية اٞنستدامة كرفع مستول الكفاءة اإلقتصادية من خبلؿ خلق بيئة ٕنتاز     

ارد الطبيعية مع اٜند من اٞنخاطر البيئية, إذ يشكل الطريق ٥نو اإلقتصاد األخضر ٓنداي مهما على ابالستخداـ الرشيد للمو 
اٞنستويٌن الي كالدكرل كونو يعد فرصة العتماد ٧نوذج إقتصادم جديد, فمن خبلؿ ىذا البحث نسلط الضوء على  استدامة 

امة, فضبل عن معرفة التحدايت اليت تواجو مساره لتقليل االعتماد على اإلقتصاد األخضر يف العراؽ كمدل يثًنه يف التنمية اٞنستد
الوقود االحفورم كاستبدالو ابلطاقات اٝنضراء اٞننخفضة الكربوف كاللجوء إذل مصادر الطاقات اٞنتجددة لتقليل التلوث اٜناصل يف 

ب اٞنياه كاالشعاعات الناٗنة عن اٜنركب اليت اٟنواء. عاسل العراؽ الكثًن من التحدايت اٜناصلة جراء التصحر كا٦نفاض مناسي
كاٜنارل, فضبل عن غياب الوعي اٞنؤسسي  ٣نا أدل إذل  ارتفاع نسبة التلوث كانتشار األمراض خبلؿ القرنٌن اٞننصـر خاضها 

لوجيا اليت يقـو كغًنىا من االيفر اليت صاحبتها, االمر الذم تطلب احداث ٓنوؿ ٥نو الطاقة الصديقة للبيئة  شرط توافر التكنو 
 عليها االحبلؿ, كاليت ٬نكن اف تسهم يف ٓنقيق التنمية اٞنستدامة كٓنقيق الرفاىية اجملتمعية كاٞنستقبلية للعراؽ.

إف ٤ناح مبادرات اإلقتصاد األخضر يف العراؽ يتطلب بناء قاعدة انتاجية تعتمد على مصادر الطاقة اٞنتجددة من اجل خفض     
مل على دعم اٞنشاريع الصديقة للبيئة كتقليل االعتماد على الوقود االحفورم يف الصناعة كزايدة اٞنساحات مستوايت التلوث كالع

اٝنضراء كاالدارة اٛنيدة للمياه  للحفاظ على كوكب االرض, شريطة اف تؤخذ يف االعتبار اٛنوانب البيئية يف استخداـ الطاقة 
إذل ضركرة توافر مقومات التحوؿ ٥نو اإلقتصاد األخضر اٞنستداـ يف العراؽ من التقليدية ) الناضبة( كاٞنتجددة. توصل البحث 

تكنولوجيا ٬نكنها االسهاـ يف استخداـ مصادر الطاقات اٞنتجددة, فضبل عن توافر تكاليف ذلك التحوؿ من اجل ضماف حقوؽ 
 االجياؿ القادمة.
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 Abstract  
Clean energy sources are an important tool for achieving sustainable 

development and raising the level of economic efficiency by creating an 

environment characterized by the rational use of natural resources while 

reducing environmental risks. This research sheds light on the sustainability of 

the green economy in Iraq and its impact on sustainable development, as well as 

knowing the challenges facing its path to reducing dependence on fossil fuels 

and replacing them with low-carbon green energies and resorting to renewable 

energy sources to reduce air pollution. Iraq has suffered many challenges as a 

result of desertification, low water levels and radiation caused by the wars it 

fought during the past and current centuries, as well as the absence of 

institutional awareness, which led to a high rate of pollution and the spread of 

diseases and other effects that accompanied it, which required a shift towards 

environmentally friendly energy. The condition of the availability of technology 

on which the replacement is based can contribute to achieving sustainable 

development and achieving the societal and future prosperity of Iraq. 

    The success of green economy initiatives in Iraq requires building a 

production base that relies on renewable energy sources to reduce pollution 

levels and work to support environmentally friendly projects, reduce dependence 

on fossil fuels in industry, increase green spaces and good management of water 

to preserve the planet, provided that they are taken into account Environmental 

aspects of using conventional (depleted) and renewable energy. The research 

found the need for the availability of the ingredients for the transition towards a 

sustainable green economy in Iraq, including technology that can contribute to 

the use of renewable energy sources, as well as the availability of the costs of 

that transformation to guarantee the rights of future generations. 
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  ادلقدمة:
بنظامو االيكولوجي كيف ظل ىذه الظركؼ برز االقتصاد األخضر كنتيجة  يشهد العادل تقلبات بيئية متعددة أدت اذل اٞنساس     

ليت تسبب االنساف فيها كيعمل على إذ يسعى اذل التخفيف من حدة العوامل اٞنؤثرة يف البيئة كا النعقاد عدة مؤٕنرات ٔنص البيئة
اٜنث ابستهبلؾ اٞنواد الصديقة للبيئة ابلدرجة االساس كاليت من شبهنا اٜنفاظ على النظاـ البيئي بشكل عاـ , كيعد االقتصاد 

ارد كعدـ االخضر الطريق االساسي ٥نو ٓنقيق التنمية اٞنستدامة اليت هتدؼ اذل تطبيق مبدأ العقلنة ك الرشادة يف استغبلؿ اٞنو 
استنزافها, فضبل عن اٜنفاظ على البيئة كالصحة اجملتمعية من خبلؿ استغبلؿ الطاقات اٞنتجددة طاقة الرايح كالطاقة الشمسية 

 لتستغلها االجياؿ القادمة.
ة بٌن االقتصاد شهدت االلفية اٛنديدة اىتماما كاسعا يف التوجو ٥نو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة  نظرا لوجود عبلقة تبادلي     

كالبيئة , كىذه العبلقة أساسية لعمل كل منهما فاالقتصاد يتواجد ضمن نظاـ ديناميكي كمفتوح كالذم ٬نثل جزءا من النظاـ البيئي 
الكلي .إذ يعتمد االقتصاد على توفًن االحتياجات البشرية اٞنتزايدة على اٞنوارد الطبيعية, يقـو النشاط االقتصادم على االستغبلؿ 
االمثل للموارد اٞنتاحة كٕنثل البيئة مصدر ىذه اٞنوارد كما ٕنثل ايضا الوسط الذم يتم فيو تصريف ٢نلفات العمليات االقتصادية 

 اٞنختلفة سواء كانت استهبلكية أـ انتاجية.
كاٞناء كالرتبة, يفرض النظاـ االقتصادم على البيئة ٠نموعة من الضغوط مثل غازات االحتباس اٜنرارم, ملويفت اٟنواء     

مستنزفات طبقة األكزكف, االستنزاؼ االيكولوجي, النفاايت الصلبة كاٝنطرة كاستهبلؾ اٞنوارد الطبيعية غًن اٞنتجددة, من ىنا تربز 
 ضركرة ٓنوؿ العراؽ ٥نو اقتصاد اخضر مستداـ كونو يواجو تلك اٞنشاكل اليت تعيق عملية التنمية اٞنستدامة اليت ٪نتاجها االقتصاد
العراقي من اجل تقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية, فهو يعاشل من مشاكل التصحر كالتلوث كتردم إدارة اٞنياه كغياب 
الوعي اجملتمعي  كا٨ناؿ االبتكار كالبحث العلمي كتردم البىن التحتية اليت تعد من اساسيات التنمية اٞنستدامة كالذم يعد االقتصاد 

ٟنا من اجل  يصبوالعملية التنموية اليت  عيقا فيها , لذا توجب عليو مواجهة التحدايت اإلقتصادية كالبيئية اليت تاالخضر جزءا ىام
, مع ضركرة  االسراع ابلتحوؿ ٥نو ٓنقيق إقتصاد أخضر يف الوقت اٜناضرالذم يشهده العادل اٞنتقدـ  اللحاؽ ابلركب اٜنضارم

 ياؿ اٜنالية ك القادمة على حد سواء.مستداـ  منخفض الكربوف ٪نمي حقوؽ االج
 مشكخلة البحث

تعد مشكلة التصحر كاالعتماد على الوقود االحفورم  كغياب الدكر اٞنؤسسي فضبل عن شحة اٞنياه  انىيك عن عدـ     
صحية تنخفض  االستقرار كاالمين كالسياسي من اىم اٞنشاكل اليت تواجو االعتماد على مصادر الطاقات اٞنتجددة للوصوؿ إذل بيئة

 فيها نسب التلوث كصوال إذل إقتصاد أخضر مستداـ  
  أعلية البحث:

من خبلؿ التبثًن يف  ,٪نظى اإلقتصاد األخضر اٞنستداـ اب٨نية كبًنة  يف إقتصادات الدكؿ اٞنتقدمة ك النامية على حد سواء     
ليدية كاٞنتجددة افضل استغبلؿ من خبلؿ احداث ٧نو كبًن اٞنتغًنات اإلقتصادية, فضبل عن استغبلؿ كٔنصيص اٞنوارد اٞنتاحة التق

يف معدالت الناتب الي اإلٗنارل اليت من شبهنا السيطرة على التحدايت اليت تواجهها, كونو يعمل على ٔنفيض نسبة التلوث يف 
 ة اليت من شبهنا ٓنقيق رفاىية اجملتمع.اٟنواء, فضبل عن تقليل االعتماد على اٞنوارد الطبيعية الناضبة كالتحوؿ ٥نو الطاقات اٞنتجدد

 اىداف البحث
 يهدؼ البحث إذل ٠نموعة من االىداؼ ىي:

 توضيح ماىية اإلقتصاد األخضر -1
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 تقليل استخداـ اٞنوارد الناضبة كاالعتماد على الطاقة البديلة اٞنتجددة كمواجهة التحدايت اليت تعرقل عملية التحوؿ. -2
 اٜنفاظ على حقوؽ االجياؿ القادمة. ٓنقيق التنمية اٞنستدامة من خبلؿ -3
 التنبؤ ّنستقبل  استدامة اإلقتصاد األخضر يف العراؽ -4

 فرضية البحث
يفرتض البحث اف التحوؿ ٥نو الطاقات البديلة يعمل على تقليل االعتماد على الوقود االحفورم, فضبل عن اٜنصوؿ على      

 االجياؿ القادمة من خبلؿ ٓنقق التنمية اٞنستدامة.بيئة صحية ترفع من رفاىية اجملتمع كٓنافظ على حقوؽ 
 ادلبحث األول

 االقتصاد األخضر: األبعاد وادلضمون
 اوال: ماىية االقتصاد األخضر

اف مفهـو االقتصاد األخضر ليس مفهوما جديدا, فقد ا طرحو أكؿ مرة من قبل مركز لندف لبلقتصاد البيئي يف كتاب      
من قبل ديفيد بًنس, أنيل ابربييو, كازداد االىتماـ بو بعد اندالع األزمة اٞنالية  1989ستداـ( عاـ )التخطيط من اجل اقتصاد م

كالبطالة  الفقر  كعدد من الظواىر جراء تغيًن اٞنناخ كارتفاع حرارة االرض كالتقلبات اٞنناخية كتداعياهتا اٞنتعددة على 2007عاـ 
إذل مسار التنمية اٞنستدامة, إذ اصبح من الواضح إف ٧نوذج  التحوؿمعظم البلداف يف  كالرتاجع يف اٞنوارد اٞنتاحة, فضبل عن فشل

,p3,2012ٗنيع اٛنبهات االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية. )   يف غوبةالتنمية اٜنارل ال ٪نقق النتائب اٞنر 
 
Hussein 

Abaza) 
ستدامة ل٨نية ابلغة كونو يعمل على ٓنقيق اقتصاد متٌن مستداـ حظي االقتصاد األخضر ابىتماـ الباحثٌن يف ٠ناؿ التنمية اٞن     

يتفاعل مع ٓنسٌن البيئة, كضماف العيش الرغيد كالبيئة الصحية للمجتمع يف حاضره كمستقبلو, تتكوف مبادرة برانمب االمم اٞنتحدة 
لسياسة اٟنادفة اذل االستثمار يف من ٠نموعة مكوانت  هتدؼ اذل دعم كٓنليل كصياغة ا  2008لبلقتصاد االخضر أكاخر عاـ 

)  .ةالنظيفة كغًن اٞنبلئمة مع البيئ القطاعات اٝنضراء من جهة, كمن جهة اخرل اخضرار القطاعات غًن

كعليو ٬نكن تعريف االقتصاد األخضر لنو اإلقتصاد الذم يعمل على ٓنسٌن معيشة اجملتمع, من ( 5,ص2012الخطٌب,
احد كاالجياؿ اٞنتعاقبة, من خبلؿ تقليل اٞنخاطر البيئية كمعاٛنة شحة اٞنوارد الطبيعية كآتكلها, خبلؿ انصافو فيما بٌن اٛنيل الو 

كالذم اعترب ّنثابة أساس مفاىيمي متٌن  2011ككفقا لذلك سعت االمم اٞنتحدة من خبلؿ برانمب البيئة  الذم قدمتو عاـ
ر على انو ذلك اإلقتصاد منخفض الكربوف الذم يعمل على رفع  إلجراءات السياسة يف ىذا اجملاؿ إذل تعريف  اإلقتصاد األخض

. كما عرفو ايضا على انو  اإلقتصاد الذم ينجم عنو ٓنسٌن رفاىية 2كفاءة اٞنوارد اٞنتاحة لتحسٌن مستول الرفاىية االجتماعية
)برنامج االمم  .االيكولوجية االفراد كاٞنساكاة االجتماعية مع التقليل بصورة ملحوظة من اٞنخاطر البيئية كندرة اٞنوارد

 (.4,ص2011المتحدة,
 أوال: ابعاد اإلقتصاد األخضر : يشمل رلموعة ابعاد ومنها :

على اٞنشاركة كٓنسٌن التعليم كالتدريب ك اٜنوكمة اٛنيدة كالعدالة البعد االجتماعي  يركز بعد اجتماعي:  -1
استهبلؾ رأس اٞناؿ الطبيعي, ّنا يف ذلك اٞنؤشرات  االجتماعية, منها اجملاميع اإلقتصادية الكلية اليت تعرب عن

اٞنقرتحة يف اطر العمل اٝناصة اباسبة البيئية ك اإلقتصادية أم اٞنسماة" ما بعد الناتب الي االٗنارل" اليت ٬نكن 
 (.27,ص2014نجاتً,)  .اف تعرب عن البعد الصحي ك٢نتلف االبعاد االخرل اليت ٔنص الرفاه االجتماعي

                                                             
2 , Advancing an Inclusive Green Economy: Rationale and Context  https://unitar.org1 
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: تسهم االسرتاتيجية اليت تعىن ابإلقتصاد األخضر يف ٓنقيق النمو األخضر, فضبل عن عودهتا ابلنفع  إقتصادمبعد  -2
على البيئة من خبلؿ ْنديد رأس اٞناؿ الطبيعي كتعزيزه كالتخفيف من حدة الفقر, إذ ىنالك العديد من القطاعات 

الفقر كاالنتقاؿ إذل اإلقتصاد األخضر, فعلى سبيل اإلقتصادية ذات اال٨نية الوثيقة الصلة ابلتخفيف من كطبة 
اٞنثاؿ يعد قطاع صيد االٚناؾ قطاعا اساسيا للتنمية اإلقتصادية كالعمالة كاالمن الغذائي لصاحل اٞنبليٌن من البشر 

( مليوف نسمة من االشخاص العاملٌن يف 520يف العادل أٗنع, ذلك اف ىذا اجملاؿ يدعم معيشة ما يقدر ُنوارل )
يد االٚناؾ سواء كاف ذلك بدكاـ كامل اك جزئي, إذ يعيل كل عامل صيد منهم ثبلثة أفراد يف التقدير اٞنتوسط ص

من عائلتو, كعلى الرغم من ذلك ابتت استدامة ىذه الصناعة هتددىا ٢ناطر جراء اٞنمارسات كالسياسات العامة 
)برنامج االمم المتحدة لبات الواسعة ٜنمايتها. اٞنتبعة يف صيد االٚناؾ يف الوقت الراىن على الرغم من اٞنطا

(, كما اف تعزيز استدامة القطاع الزراعي من خبلؿ جعلو قطاعا مفعما ابلنشاط يعد 27,ص2011للبٌئة,
عامبل حاٚنا ايضا يف التخفيف من حدة الفقر, فضبل عن طرؽ الزراعة اٞنستدامة اليت ٬نكن اف تسهم يف تنامي 

توزيع االغذية اٞننتجة, كيف الوقت نفسو تتيح الوسائل الكفيلة بتنامي الغبلت الزراعية, كما االنصاؼ كاٞنساكاة يف 
٬نكن اف تكوف ظواىر الفقر كاٛنوع كالصحة كالبيئة كثيقة الصلة ابٞنمارسات اٞنتبعة يف الزراعة كالناتب اٞنستمد منها 

عتبار لبلرتقاء بنوعية اٜنياة يف اجملتمعات اٞندنية انىيك عن كوف الزراعة اٞنستدامة تنطوم على امكاانت جديرة ابال
 (.10. )المصدر نفسه,صكالريفية على حد سواء

٪ند من التدىور البيئي كىذه األبعاد مرتابطة كتشكل األساس لتحقيق التنمية اٞنستدامة كوسيلة كليس  بعد بيئي: -3
ت كيدعم االبتكار كاٞنعرفة كيعزز األمن الوطين غاية كيعزز التنافسية اإلقتصادية ك٫نلق فرص عمل ك٩نلب االستثمارا

يف ٠ناؿ الطاقة كاٞنياه. ٪ند من التدىور البيئي كىذه األبعاد مرتابطة كتشكل األساس لتحقيق التنمية اٞنستدامة  
كوسيلة كليس غاية كيعزز التنافسية اإلقتصادية ك٫نلق فرص عمل ك٩نلب االستثمارات كيدعم االبتكار كاٞنعرفة 

األمن الوطين يف ٠ناؿ الطاقة كاٞنياه. فعلى الرغم من توجو بعض البلداف إذل التحوؿ ٥نو إقتصاد أخضر كبركز كيعزز 
مؤسسات كٗناعات منخرطة يف الدفاع عنو كتبلور توجو ٦نبوم ال٨نية التقليل من اٞنخاطر البيئية اٞنرتبطة بتغًن 

النفاايت, اال اف التحوؿ كاجو حزمة من التحدايت السيما اٞنناخ كشحة اٞنياه كعدـ استقرار اسواؽ الطاقة كزايدة 
يف البلداف العربية ابرزىا )اخر ترتيب القضااي البيئية ,ضعف كعي القطاعات اجملتمعية اب٨نية سياسات التخضًن, 

لية تفاقم معضلة ترابط اٞنياه كالطاقة كالغذاء, توفًن متطلبات نقل التكنولوجيا, ازدايد حدة الصراعات الداخ
)المستمبل  اٞنسلحة, كضع ٢نصصات مالية لسياسات التنمية اٞنستدامة كتنازع اكلوايت مساعدات الدكؿ اٞنتقدمة

 .(1,ص2016لالبحاث,

 اثنيا: حتدايت االنتقال إىل  اإلقتصاد األخضر
: )بن جلول يواجو التحوؿ اذل اإلقتصاد األخضر ٗنلة من التحدايت ٬نكن حصرىا ابلنقاط االتية

 (5-4,ص2018ون,واخر

الصحة العامة كالوقاية كادارة اٞنخاطر تتبتى من خبلؿ الرتكيز على نوعية البيئة) اٟنواء, اٞنياه, الضوضاء ,  -1
 الرتبة.....( كعلى انعداـ اٞنساكاة االجتماعية اتملة اٞنتعلقة بذلك.

ؿ تنمية اٞنعرفة كاالعرتاؼ بشكل افضل اٜنفظ كاالدارة اٞنستدامة للتنوع البيولوجي كاٞنوارد الطبيعية ْنرم من خبل -2
 بتلبية اٜناجات االساسية, فضبل عن دعم اإلقتصاد كٓنضًن منظمات أكثر ٓنفظا كابتكار من الناحية البيئية.

 اشراؾ اٛنهات الفاعلة اٞنعنية كالدكلة كاٟنيئات الية كالشركات كاٞننظمات يف اٜنكم يعمل على تطوير ٠نتمعنا. -3
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ايف كاٟنجرة كالضماف االجتماعي تتحقق من خبلؿ ٓنديد االثر يف اإلقتصاد كتوازف انظمة اٜنماية النمو الد٬نوغر  -4
 االجتماعية, كالتمسك ّنكافحة  االقصاءات الناٗنة بشكل خاص عن العمر كالفقر كالنقص يف التعليم كالتدريب.

اـ االبعاد البيئية كاالجتماعية ٓنقيق استهبلؾ كانتاج مستد٬نٌن بفضل مستهلكٌن كمنتجٌن يعملوف على احرت  -5
 للمنتجات كاٝندمات طيلة دكرة حياهتم.

التغًن اٞنناخي كالطاقة يتطلب دقة كٓنفظ كبًنين ابٞننتجات اليت نستهلكها كتطوير الطاقات اٞنتجددة كالتكيف مع  -6
 االقاليم.

ل االقل تلويف عن طريق التمسك اٜنركة كالتنقل اٞنستد٬نة تتحقق من خبلؿ تعزيز الرتحيل اٞنوجو كالتكامل كالنق -7
 بتخفيض التنقل اجملرب كتطوير االنظمة اٞنبتكرة.

التحدايت الدكلية للتنمية اٞنستدامة كمكافحة الفقر تتحقق من خبلؿ دعم اٜنكم الدكرل بغية دمب متطلبات  -8
 لداف االقل ٧نوا.التنمية اٞنستدامة بشكل أفضل من خبلؿ االسهاـ يف ٓنقيق االمن الغذائي كيمٌن الطاقة للب

 ادلبحث الثاين 
 حتخليل واقع اإلقتصاد األخضر يف العراق

 أوال:  خخلفية عامة عن واقع اإلقتصاد العراقي
فهو يعاشل من عدـ ٓنقيق ٧نو يف القطاعات  ٬نتاز االقتصاد العراقي بصفة الريعية االقتصادية كعلى مر العقود الثبلثة اٞناضية,     

زراعة كاٝندمات كغًنىا من الطاعات اليت تسهم بتحقيق معدال ت ٧نو ا٩نابية يف الناتب الي االٗنارل, الرئيسية كالصناعة كال
%( من الصادرات  االمر 95كالرتكيز على اٞنكوف النفطي ابعتباره سلعة التصدير الرئيسة, إذ تسهم االيرادات النفطية ّنا يقارب )

ت السياسية كاالقتصادية اليت شهدىا اابف اٞندة اٞناضية, إذ كاف , فضبل عن التحوالٞنيةالذم ٩نعلو عرضة للتقلبات يف االسواؽ العا
العراقية   –يتبع نظاـ التخطيط اٞنركزم منذ سبعينيات القرف العشرين لكل مفاصل اإلقتصاد اال اف دخوؿ البلد يف اٜنرب اإليرانية 

$, أما 80بديوف تقدر بػ  1988مليار$ كخرج منها يف عاـ 40بكلفو الكثًن من اإلنفاؽ, اذ دخل اٜنرب بفوائض مالية تقار 
, ٣نا أدل إذل شن حرب ضده من قبل التحالف الدكرل 1990آب  2خبلؿ تسعينات القرف اٞنذكور فقد غزا العراؽ الكويت يف 

تصدير النفط نتيجة توقيع  كبغطاء االمم اٞنتحدة، نتب عن الغزك فرض عقوابت إقتصادية تسببت يف منع التجارة اٝنارجية ابستثناء
كىو العاـ نفسو الذم ٕنكنت  2003كاليت تضمنت تصدير النفط مقابل الغذاء كاستمرت حب عاـ  1996مذكرة التفاىم عاـ

فيو قوات التحالف من الدخوؿ للعراؽ كتغيًن النظاـ كالذم تزامن معو ٓنوؿ اإلقتصاد ٥نو إقتصاد السوؽ كفتح ابب االستًناد على 
ا اماـ السلع كاٝندمات االجنبية, كل ىذه االحداث السياسية كانعداـ االستقرار االمين كالسياسي عملت على يجيل مصراعيه

 (2,ص2013)مرزا,.عملية التنمية اإلقتصادية اليت كاف العراؽ يصبو ٟنا
 اثنيا: التحدايت اليت تواجو اإلقتصاد األخضر يف العراق

الريعي منذ ٙنسينات القرف اٞننصـر يف العراؽ بشكل تدر٩ني السيما من خبلؿ  : تركز الف ف  الريعية اإلقتصادية  -1
  2003استخداـ عوائد النفط يف الثواب كالعقاب  كإصابتو ابٞنرض اٟنولندم*,حب بعد تغيًن نظاـ اٜنكم عاـ 
مؤسسات  كانت اٞنظاىر الريعية قد كصلت شوطا متقدما, فعلى الرغم من انتخاب حكومة ك٠نلس برٞناف كتبين

د٬نقراطية الشكل بعد التغيًن, إال انو الزالت الريعية مؤثرة كبشكل كاضح خبلؿ التوسع يف االستخداـ اٜنكومي  
كالتحالفات القبلية كالفساد اٞنستشرم يف معظم مفاصل الدكلة, كاسهاـ العوائد النفطية يف تشكيل اٛنزء االكرب من 

اـ كاالعتماد كتبعية الطبقة الوسطى)اٞنوظفٌن كاٞنتقاعدين كمستلمي الناتب الي االٗنارل كترىل القطاع الع
االعاانت اٜنكومية( كازدايد اعتمادىا على الدكلة, أف تبعية ىذه الشر٪نة الكبًنة للدكلة كمن ا غياب ٠نتمع مدشل  
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عية كتوسع ,لذلك فإف االحادية الري2003كاف أحد االسباب اليت أسهمت كعمقت النظاـ االستبدادم قبل عاـ 
االستخداـ اٜنكومي مع عدـ رسوخ اٞنؤسسات كاجملتمع اٞندشل عرض النظاـ الوليد للخطر, السيما اف نظاـ اٜنكم 
يف العراؽ ا ف الزاؿ غًن كاضح اٞنعادل ,إذ يقع بٌن االستبداد كالد٬نقراطية, من انحية أخرل فاف االنقساـ الطائفي 

ؼ السلطة اٞنركزية كمعها االدارة اإلقتصادية كجر البلد من ىيمنة السلطة كالتهديد بتقسيم البلد سيقود إذل اضعا
 (11. )المصدر نفسه,صابْناه ىيمنة حكومات االقاليم كاٞنناطق

يعرؼ االمن الغذائي ابنو اٜنالة اليت يتمتع هبا البشر كافة كيف ٗنيع االكقات لفرص اٜنصوؿ على االمن الغذائي:   -2
كاإلقتصادم على االغذية الكافية كالسليمة كالتغذكية اليت تليب حاجاهتم الغذائية كتناسب  اٞننفذ اٞنادم كاالجتماعي

كمن ىذا اٛنانب ٬نتاز العراؽ بوفرة االراضي الزراعية اٝنصبة كاليت تقدر   ,اذكاقهم من اجل حياة صحية كنشطة
 مليوف دكزل( 23نها ال يتجاكز)%( من اٞنساحة االٗنالية كاٞنستغل م4,26إذ تشكل ) مليوف دكزل( 48ُندكد )

من اٗنارل االراضي الصاٜنة للزراعة ٣نا يعين اف ىناؾ طاقات تشكل حافزا قواي لدعم غًن مستغل يف القطاع 
الزراعي العراقي كاليت من  اٞنمكن أف تشكل حافزا قواي لدعم القطاع الزراعي, يف حٌن يشكل هنرم دجلة ك 

اٜنياة الزراعية يف العراؽ, اذ تعد اٞنصدر االساسي للموارد اٞنائية يف البلد, إذ  الفرات كركافد٨نا كشط العرب شرايف
( يف 3مليار ـ 44( يف السنة اٞنائية اٞنعتدلة كحوارل )3مليار ـ77يبلو اٞنعدؿ السنوم من الواردات اٞنائية ٟنما ٥نو)

  اليت.ككما ىو موضح يف اٛندكؿ ا(204-203, ص2016. )دمحم,السنة اٞنائية اٛنافة
أحرز العراؽ تقدما ملحوظا يف العديد من مؤشرات التنمية البشرية كالصحة كما اف نصيب الفرد من الناتب     

%( سنواي ابألسعار الثابتة, إذ يبلو 4الي االٗنارل ينمو ّنعدالت متواضعة كلكن يفبت , فقد بلو حوارل )
(, كمتوسط امدادات 2016-2014لمدة من )%( من مستول الكفاية ل110امدادات الطاقة الغذائية )

, مع ذلك التزاؿ ىناؾ ٓندايت تواجو االمن الغذائي كالتغذية , فقد ارتفع 65الربكتٌن حوارل ) غم( للفرد يف اليـو
 2016مليوف( عاـ  10.1إذل ) 2002مليوف ( عاـ  6.5عدد االطفاؿ الذين يعانوف من نقص التغذية من )

ت اٟنزاؿ بٌن االطفاؿ مع حالة سوء التغذية بٌن االطفاؿ الذين ترتاكح اعمارىم بٌن ككاف ىناؾ ارتفاع يف معدال
يف سن اال٤ناب, كما ازداد معدؿ األمراض اٞنرتبطة ابلتغذية خاصة بٌن البليت  ( شهرا كبٌن النساء السيما59,6)

ديد كفقر الدـ  الناجم عن اثبتت النتائب اف نسبة انتشار فقر الدـ كنقص اٜن 2012االطفاؿ كالنساء ففي عاـ 
%( 6.8%, 14.4%, 21.6( شهرا ما نسبتو)59,12نقص اٜنديد لدل االطفاؿ الذين ترتاكح اعمارىم بٌن)

على التوارل, كما تبٌن اف االطفاؿ االصغر سنا ىم اكثر عرضة لئلصابة بفقر الدـ كنقص اٜنديد إذا ما قورنوا 
نة اليت تؤثر يف اجملموعات البالغة يف العراؽ كاٞنسببة ألمراض ضغط ابألطفاؿ االكرب سنا, فضبل عن انتشار السم

%( بٌن الرجاؿ 22الدـ كأمراض القلب كاالكعية كالشرايٌن, فقد بلو معدؿ انتشار السمنة يف العراؽ حوارل)
 (4,ص2018( ,wfb. )برنامج االغذٌة العالمً)%( بٌن النساء كتعد نسبة مقلقة36ك)

 التلوث البيئي   -3
عد ارتفاع نسبة التلوث يف اٟنواء ظاىرة ابتت هتدد ٓنقيق اإلقتصاد األخضر اٞنستداـ يف العراؽ كالناجم عن ت    

مشاكل عدة متمثلة ابٜنركب اليت خاضها العراؽ أابف العقود الزمنية اٞناضية كزايدة التصحر جراء ا٦نفاض مستول 
داـ التكنولوجيا اٜنديثة يف عملية استخراجو االمر ىطوؿ االمطار انىيك عن انتاج الوقود االحفورم كعدـ استخ

.على الرغم من القوانٌن اليت سنت يف دستور (15,ص2007عبد المادر,الذم تسبب يف زايدة تلوث اٟنواء)
كاليت نصت على إف" رسم السياسة البيئية لضماف ٘ناية البيئة من التلوث كاافظة على  2005العراؽ عاـ 
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 (,114, المادة 2005)دستور العراق,االقاليم كاافظات غًن اٞننتظمة يف أقليم"  نظافتها ابلتعاكف مع
كعلى الرغم من اٛنهود الرامية اليت دعت للتخفيف من حدة التلوث اال اف ىذه القوانٌن دل ترل النور على ارض 

رل عرقلة عملية التنمية اٞنستدامة الواقع مع االستمرار يف تردم الواقع البيئي يف العراؽ كعدـ االستفادة منها كابلتا
 اليت يصبو ٟنا اإلقتصاد العراقي.

 اثلثا: ابعاد التخلوث البيئي يف العراق
: تنقسم ملويفت اٟنواء إذل ملويفت أكلية ٔنرج مباشرة إذل اٟنواء كغاز يفشل اككسيد الكربيت  تلوث اٟنواء -1 -

ت يفنوية انٗنة عن تفاعل اٞنلويفت اٞنوجودة مع الذم يضاؼ إذل اٟنواء عند حرؽ الوقود االحفورم, كملويف
, فقد 2003بعضها البعض, تعد السيارات كاحدة من اىم اٞنلويفت كاليت ازداد عددىا بشكل كبًن عاـ 

( سيارة ماعدا اقليم  219550ليبلو حوارل) 2014( سيارة كقد ازداد عاـ  29064كصل عددىا إذل )
 ت اٞنذكورة()اجملموعة االحصائية للسنوا.3كردستاف

إف غالبية السيارات تعتمد على الوقود اٞنستورد ذك النوعية الرديئة ٣نا زادت من التلوث البيئي, فضبل عن      
( جزء 3,10( بٌن)So2الدقائق العالقة كالرصاص اليت ترتاكح اٜندكد العظمى اٞنسموحة للتعرض لغاز)

نب اخر يعد الغبار اٞنتساقط احد اٞنؤشرات ابٞنليوف اعتمادا على زمن التعرض, ىذا من جانب من جا
اٞنعتمدة لنوعية اٟنواء ايطة على مستول اافظات السيما القريبة من اٞنناطق الصحراكية فقد بلو اعلى 

شهر(,فقد اثبتت الدراسات كالتقارير اليت  3غم/ـ43معدؿ سنوم لكمية الغبار اٞنتساقط يف ١نافظة ذم قار )
اٞناضية اف الغبار العالق يعد اٞنشكلة الرئيسية ا يليو الغبار اٞنتصاعد بعدىا العواصف اجريت خبلؿ السنوات 

الرتابية كىي ظواىر متكررة كمبلوفة يف العراؽ خبلؿ العقد االخًن جراء إزالة الغطاء النبايت السيما يف اٞنناطق 
)وزارة  مطار.اٛننوبية, فضبل عن يثًن اٛنفاؼ الناجم عن شحة اٞنياه كقلة تساقط اال

 (4-3,ص2018التخطٌط,

اف ارتفاع ىذه اٞنلويفت عن اٜندكد اٞنسموح هبا اثرت سلبا يف صحة غالبية السكاف ٣نا أدل إذل تزايد      
عدد حاالت الوالدات اٞنشوىة كاألمراض السرطانية كأمراض ضيق التنفس , االمر الذم ادل يؤثر بشكل 

ية اٞنستدامة السيما يف ظل عدـ االستقرار االمين كالسياسي كضعف سليب يف حاضر كمستقبل التنمية البشر 
دكر الدكلة يف العملية التنموية اليت يتطلبها الظرؼ الراىن للحاؽ ابلركب اٜنضارم الذم يشهده العادل اليـو 

 السيما يف الدكؿ اٞنتقدمة. 
ة الزمنية اٞناضية كالقريبة أسهمت إف العمليات العسكرية اليت خاضها العراؽ أابف اٜنقب تلوث الرتبة:  -2

بشكل مباشر يف زايدة نسبة التلوث يف الرتبة, كذلك الفيضاانت كاالفراط يف الرم كارتفاع نسبة التصحر جراء 
قطع االشجار كاستخدامها يف الوقود كالبناء كالزراعة أدت تلك العوامل ٠نتمعة إذل تدىور بيئي يف نوعية 

الكيميائية كالبيولوجية  االمر الذم ابت يشكل خطرا حقيقيا على الوصوؿ إذل بيئة كخصائص الرتبة الفيزايئية ك 
 صحية مستدامة.

 5.742( اف اٞنساحات اٞنتبثرة بتعرية الرتبة كالتصحر يف العراؽ تشكل ما نسبتو )2يتضح من اٛندكؿ)     
 -الف دكزل/شديد 2,612متوسط( من حيث الشدة فيما ٫نص الرتعية الر٪نية ك) -الف دكزل/ خفيف 

متوسط/ الف دكزل(, أما –خفيف   18.764شديد جدا( ,يف حٌن تشكل نسبة التعرية اٞنائية ما نسبتو) 
                                                             

 



 

371 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

كلس,   67.084متوسط /الف دكزل( كبلو تصلب الرتبة ما نسبتو) –خفيف   5.288ملح الرتبة فقد بلو )
ى مواجهة اٞنتطلبات جبس(, عملت ىذه التحدايت على تنامي اقتصاد ىش ال يقول عل 34.400

 التنموية اليت يتطلع ٟنا االقتصاد العراقي.     
 2016( اٞنساحة اٞنتبثرة بتعرية الرتبة كالتصحر يف العراؽ لسنة 1اٛندكؿ)   

 اٞنساحة اٞنتبثرة)ألف دكزل( الشدة النوع
 5.724 متوسط –خفيف  التعرية الر٪نية

 2.612 شديد جدا -شديد
 18.764 متوسط –ف خفي التعرية اٞنائية

 شديد جدا -شديد
 5.288 متوسط –خفيف  ٕنلح الرتبة

 26.716 شديد جدا -شديد
 67.084 كلس تصلب الرتبة

 34.400 جبس 
 160.588 اإلٗنارل

المصدر: وزارة التخطٌط, الجهاز المركزي لإلحصاء, مؤشرات البٌئة والتنمٌة المستدامة ذات 
 .56,ص2019ذات البعد البٌئً, SDGت التنمٌة المستدامةاالولوٌة فً العراق ومؤشرا

يعاشل العراؽ من مشكلة التلوث منذ سبعينات القرف اٞناضي جراء التطور الصناعي, إذ كانت العديد تلوث اٞنياه:  -4
من الصناعات القائمة آنذاؾ تفتقر إذل شركط التوازف البيئي من حيث مواقعها كطرؽ تصريف ٢نلفاهتا, أما يف 

ت الراىن فقد اتسمت ابلعديد من اٞنلويفت للمياه منها اٞنلويفت) العضوية, اٞنخلفات السائلة للمستشفيات الوق
كمياه الصرؼ الصحي (, بينت العديد من الدراسات اف الزراعة كالصناعة تستخدـ االؼ اٞنركبات الكيميائية 

ة كاالصباغ كغًنىا من اٞنركبات ذات السمية العالية العضوية اٞنصنعة يف انتاج اٞنواد الببلستيكية كاٞنبيدات كاالدكي
اليت ٬نكن اف تسهم يف التشوىات اٝنلقية اك االصابة ابألمراض السرطانية, ٣نا يفاقم اٞنشكلة اف البعض من ىذه 

دـ اٞنركبات غًن الصديقة للبيئة ال تتحلل بسهولة إذ يشكل كصوٟنا إذل اٞنياه خطرا بيئيا كبًنا يف العراؽ يف ظل ع
١نطة ٞنعاٛنة اٞنياه اٞنلوثة جراء  30كجود ١نطات ٞنعاٛنة مياه الصرؼ الصحي, فقد بينت كزارة البيئة عند متابعتها 

١نطة غًن صاٜنة  ١11نطات إذل اٞنبزؿ ك ١5نطات تصرؼ مياىها إذل النهر ك 6الصرؼ الصحي كجدت اف 
)لطٌف .ي  اٞنستداـ حاضرا كمستقببل١نطات صاٜنة للعمل االمر الذم يهدد التوازف البيئ 8للعمل ك

 (186-185,ص2019وآخرون,
٬نثل التصحر تدىور تربة االرض يف اٞنناطق القاحلة كاٞنناطق اٛنافة كشبو الرطبة كينتب عن عوامل ٢نتلفة  التصحر: -5

استخداـ  منها االنشطة البشرية كالتغًنات اٞنناخية, كيعرؼ ايضا لنو تناقص القدرة االنتاجية للرتبة جراء سوء
االنساف ٟنا أم طغياف اٛنفاؼ على االراضي الصاٜنة للزراعة كٓنوٟنا اذل اراضي قاحلة جراء االنساف كتزايد العمراف  
كاٛنفاؼ اٞنستمر لعدة سنوات على حساب االراضي الزراعية, كيف العراؽ شكلت نسبة التصحر النسبة االكرب من 

دؿ الثلث ٣نا يؤثر على تراجع القدرة االنتاجية لبلغذية كاحداث %( أم مايعا٠31نموع مساحة العراؽ حوارل )
(. االمر الذم ترتب عليو دخوؿ العراؽ يف موجة 26-25,ص2019عجز يف االمن الغذائي.) كزارة التخطيط,
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من الصراع مع الدكؿ اجملاكرة من اجل اٜنصوؿ على كميات اكرب من اٞناء كصوال اذل ٓنقيق معدالت آمنة من 
كالتوسع يف اٞنساحات اٝنضراء السيما بعد استمرار اٛنفاؼ كقلة ىطوؿ االمطار يف السنوات القليلة اٞناضية الغذاء 

كزايدة اٞنساحات الصحراكية, االمر الذم ابت خطرا يهدد أمن العراؽ كاستقراره الداخلي يف ظل استمرار اعتماده 
ت الطاقة كالغذاء كاستدامة االمن اٞنائي )تقرير على الوقود االحفورم ٣نا ٩نعلو أكثر عرضة للخطر يف ٠ناال

 (.3,ص2021االستخبارات االمريكية,
من بٌن اٞنشاكل اليت تواجو العراؽ اليـو ىي مشكلة شحة اٞنياه كاليت تعد قنبلة نوكية تنموية كسياسية   شحة اٞنياه: -6

ح من الضركرم تكثيف اٛنهود من أجل موقوتة, كحب كإف كانت اٞنشكلة مؤجلة نوعا ما ابلنسبة لو , إال انو  أصب
(. يتضح من 140,ص2018الوصوؿ اذل استخداـ مستداـ للموارد اٞنائية.)معزكزم, عثماف, مصدر سبق ذكره, 

( العجز اٜناصل يف االيرادات اٞنائية لنهرم دجلة كالفرات يف السنوات القليلة اٞناضية اذا ما قورنت 2اٛندكؿ)
 360حوارل) 2017-2016لو معدؿ التصريف السنوم لنهر دجلة خبلؿ عامي ابلسنوات اليت سبقتها, فقد ب

يف( كبنسبة عجز  /3ـ 300اذل ) 2020 -2019(, يف حٌن ا٦نفض عامي 7يف( كبنسبة فائض بلغت) /3ـ
 ( جراء السياسة اٞنائية لدكؿ اٞننبع ) تركيا كايراف( بكميات اٞنياه الداخلة اذل العراؽ ٣نا أثر سلبا يف-15بلغت)

مقدار االيرادات اٞنائية كنقصاهنا بشكل ملحوظ ٣نا يؤثر يف فقداف اال٨نية االقتصادية لواقع السدكد كتدىور البيئة 
كتفشي االمراض كاالكبئة كانتشار اجملاعة لكوف ماء هنر دجلة ىو احد شرايٌن اٜنياة االقتصادية كالبيئة االجتماعية 

يف( عامي  /3ـ 320و تراجع االيرادات اٞنائية لنهر الفرات من )االساسية قفي العراؽ, يتضح من اٛندكؿ نفس
كبنسبة عجز بلغت  2020-2019يف( عامي  /3ـ 300( اذل )-33كبنسبة عجز بلغت ) 2016-2017

( ٣نا يؤثر على الواقع التنموم كاالستدامة البيئية يف البلد مادل تكن ىناؾ إدارة رشيدة للموارد اٞنائية كعلى -10)
ٝنارجي مع دكؿ اٞننبع اك الداخلي اٝناصة بسياسة الدكلة الصعيد ا
 (.53-50,ص2022دمحم,الدلٌمً,كاٞنستخدمٌن)

 اث ادلقاسة من زلطة سد ادلوصل اذليدرولوجية /3( مقدار االيراد ادلا ي لنهري دجخلة و الفرات م2اجلدول)
معدؿ التصريف السنوم  السنة اٞنائية

 يف/3لنهر دجلة ـ
ف السنوم لنهر الفرات معدؿ التصري العجز

 يف /3ـ
 العجز

2016-2017 360 7 320 33- 
2017-2018 330 30- 300 20- 
2018-2019 315 15- 310 10 
2019-2020 300 15- 300 10- 

, 1رمضاف ٘نزة دمحم, لؤم ماىر ٘ناد الدليمي, االمن اٞنائي يف العراؽ اذل أين؟, دار أ٠ند لنشر كالتوزيع,ط -29المصدر: 
 .50-53,ص2022

:  يعد الفقر اٞنستداـ أكثر صور انعداـ العدالة االجتماعية ٞنا لو من عبلقة بعدـ تساكم فرص التعليم كالبطالة الفقر -7
اف ظاىرة الفقر (7. )الحسٌنً, بدون سنة نشر,صكالرعاية الصحية كفرص الدخل كيمٌن حقوؽ اٞنلكية
القرف اٞناضي, فقد أدت االزمات االقتصادية كاٞنالية كالتوترات كالبطالة يف العراؽ ليست كليدة اليـو بل تعود اذل 

االمنية اذل تنامي نسبة الفقر يف العراؽ جراء عدـ تبين سياسات جادة اربة الفقر كاٜند منو كالذم حدث ابلفعل 
ساسية ٞنعظم ىو تعميق ىذه الظاىرة يف اجملتمع العراؽ كارتفاع نسبة الفقر جراء االخفاؽ يف اشباع اٜناجات اال

(. فبعد اف كاف متوسط دخل الفرد اذل الناتب الي االٗنارل يف قمة السلم 23,ص2011)هاشم,السكاف 
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$( يف منتصف التسعينات 161$( مطلع الثمانينات تراجع اذل ٥نو)1586بٌن الدكؿ النامية كالذم بلو حوارل )
اٞندة, فقد ا٥ندرت القوة الشرائية لدل االفراد بشكل  جراء العقوابت االقتصادية اليت تعرض ٟنا العراؽ أابف تلك

كما رافقها من تغيًن كعلى الرغم من ارتفاع متوسط دخل الفرد, اال اف عدـ  2003مطرد, حب بعد عاـ 
االستقرار االمين كالسياسي كاالقتصادم عمل على تنامي ظاىرة الفقر يف العراؽ فقد بلغت نسبة الفقر يف العراؽ  

كىي نسبة مرتفعة اذا ما قورنت مع النسب اٞنماثلة ٟنا يف الدكؿ النفطية كالنامية  2018( عاـ %20حوارل)
 ( 102- 101, ص2007. )كاظم,االخرل

اف من أبرز ما ٕنتاز بو سوؽ العمل العراقية االرتفاع اٞنستمر يف كائر ٧نو العرض من العمالة ابٞنقابل ىناؾ تباطؤ         
لى العمالة انجم عن عدة عوامل منها )ضعف االستثمار, ضعف القدرة على توليد فرص كاضح يف ٧نو الطلب ع

التشغيل, تواضع مستوايت االنتاج ككفاءة االدارة(, ٣نا ترتب عليو تفاقم مشكلة البطالة السيما بٌن الشباب اٝنر٩نٌن 
سنة( ا  29-15اؽ ىم الفئة العمرية)كغًنىم, إذ تشًن أغلب االحصائيات اذل اف االفراد العاطلٌن عن العمل يف العر 

 2012%( عاـ 89تقل ىذه النسبة تدر٩نيا يف الفئات العمرية البلحقة, فقد بلغت نسبة البطالة بٌن االانث حوارل)
%( للذكور من العاـ نفسو, ٣نا يشًن اذل تنامي مشكلة البطالة كازدايدىا يف االعواـ البلحقة جراء االحداث 30ك)

 خاص ينسجم مع ٢نرجات سوؽ العمل. القطاع العاـ كضعف كجود قطاعالسياسية كترىل 
 ادلبحث الثالث

 استشراف اإلقتصاد األخضر يف العراق
 أوال: الرؤية التفاؤلية

تعد عملية التحوؿ ٥نو اإلقتصاد األخضر اٞنستداـ كاحدة من اٞنشاكل اليت تواجو العراؽ كاليت الزاؿ      
االزمات كالتوترات االمنية كالسياسية ك اإلقتصادية اليت تعرض ٟنا, فضبل عن  يعاشل من انعداـ توافرىا جراء
كما ترتب عليها من اتباع التحوؿ ٥نو إقتصاد السوؽ ابلصدمة دكف  2003عملية تغيًن نظاـ اٜنكم عاـ 

ابتت مشكلة  هتيئة اٞنناخ اٞنبلئم لنجاح ذلك , االمر الذم ادل إذل تنامي حدة االزمات اٞنالية كالنقدية اليت
هتدد امن اإلقتصاد العراقي كاستقراره كما ٤نم عنها من تراجع معدالت النمو كارتفاع نسبة اٞنلويفت يف اٟنواء 
كالرتبة كاتساع اٞنناطق اليت تعرضت للتعرية سواء بقطع االشجار من قبل االنساف كاستخدامها يف الزراعة 

طار االمر الذم يتطلب ٗنلة من االجراءات ٞنواجهة كالطب  كالبناء اـ بفعل اٛنفاؼ كقلة ىطوؿ االم
 التحدايت اليت تواجو التحوؿ ٥نو استدامة اإلقتصاد األخضر يف العراؽ كاٞنتمثلة ابلنقاط االتية:

: تعد مشكلة الفساد اٞنارل كاالدارم كاحدة من اىم التحدايت اليت تواجو ١ناربة الفساد اٞنارل كاالدارم -1
ألخضر كاف مسالة القضاء عليها اك مكافحتها بدأت منذ انشاء منظمة الشفافية التحوؿ ٥نو اإلقتصاد ا

,كىي منظمة غًن حكومية هتتم ّنكافحة الفساد على اٞنستول الدكرل, إذ  1993الدكلية اليت أسست عاـ 
طويلة, ظهرت بعدىا العديد من اٞننظمات اليت ٟنا االىتماـ ذاتو, ففي العراؽ انتشرت ظاىرة الفساد منذ مدة 

بعد الصوماؿ ك  2008% عاـ 1.3دكلة ّنؤشر ثقة180من ٠نموع  178إذ ٪نتل اٞنرتبة الثانية كبتسلسل 
% من ٠نموع 1.8كبدرجة ثقة 169فقد احتل الرتتيب  2012مينمار, يف حٌن ا٦نفضت ىذه الظاىرة عاـ 

 168احتل العراؽ اٞنرتبة 2018دكلة جراء عدـ مشاركة العديد من الدكؿ يف االحصائية, أما يف عاـ  176
اذ يصنف ضمن البلداف االكثر فسادا اذا ما قورف مع البلداف االخرل كاٟنند كاٞنانيا كالياابف, كيعزل ذلك إذل 

كضعف سلطة القانوف,  2003انعداـ االمن كاالستقرار السيما عقب االحتبلؿ االمريكي للعراؽ عاـ 
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ٞنؤسسي الشامل أابف تلك اٜنقبة الزمنية انىيك عن االسباب كتنامي  الفقر كالبطالة, فضبل عن االهنيار ا
االخرل اليت أنذت اشكاال عدة كالتهريب كالقتل كالتهجًن القسرم كالتزكير كالغش كالتبلعب لشكالو 

 اٞنتعددة, كما ىو موضح يف اٛندكؿ االيت.
 (2012-2004( رسهسم انعشاق ثٍُ انذول فٍ انفسبد نهًذح )3انجذول)

السىىا

 ت

عدد الدول 

 المشاركة

تسلسل 

 العراق

تسلسل 

 الماويا

تسلسل 

 الهىد

تسلسل 

 ايران

تسلسل 

 اليابان

2004 146 129 15 90 87 26 

2006 163 160 16 70 105 17 

2008 180 178 14 85 141 18 

2010 180 175 15 87 146 17 

2012 176 169 13 94 133 17 

2014 175 170 14 85 136 15 

2016 176 166 10 79 131 20 

2018 180 168 11 78 138 18 

  :تم اعداد البٌانات من لبل الباحثٌن باالعتماد علىالمصدر: 
Corruption perception index (2004-2018)) 

يتطلب تنويع االقتصاد العراقي التطلع ٥نو اقتصاد سوؽ اجتماعي متنوع كمولد تنويع  القاعدة اإلقتصادية:  -2
بلئقة يوفر مستول مرتفعا للرفاه ابدارة مشرتكة بٌن القطاع اٝناص كالعاـ, كّنا ٬نكن من ٓنقيق لفرص العمل ال

ٓنوؿ ا٩نايب يف القاعدة االقتصادية كارتباط من موقع أكثر قوة ابالقتصاد العاٞني, ذلك لف التنمية اٞنتوازنة 
قتصاد احادم اٛنانب اذل اقتصاد كاٞنستدامة ستكوف مدخبل لتغيًن ىوية االقتصاد العراقي ليتحوؿ من ا

انتاجي متنوع كيتحقق ذلك عرب الرتكيز على النمو االقتصادم اٞنرتفع كاٞنستداـ اٞنعتمد على قطاع خاص 
. )وزارة )١نلي كأجنيب( قوم كفاعل كنشط تدعمو قطاعات الصناعة كالزراعة كالبىن التحتية كاٝندمات

 (31,ص2019التخطٌط,

تستلـز ٘ناية البيئة االىتماـ ابلوعي البيئي لدل السكاف من خبلؿ ادخاؿ ٘ناية البيئة السيطرة على اٞنلويفت:  -3
 ضمن برامب التعليم يف اٞندارس كاٛنامعات كاعداد اٟنياكل االدارية من الفنيٌن االكفاء للعمل على ٘ناية البيئة

البيئية, مع ضركرة إقامة  ككقايتها, فضبل عن سن القوانٌن كاصدار عقوابت رادعة على مرتكيب اٞنخالفات
. منظمات كىيئات حكومية كغًن حكومية ٜنماية البيئة من قبل االمم  اٞنتحدة

 (134,ص2015)رشٌد,
يتيح التحوؿ اذل اقتصاد اخضر فرصا كبًنة من الوظائف اٝنضراء على صعيد القضاء على الفقر كالبطالة:  -4

ستثمارات يف القطاع الزراعي ٛنعلو اكثر موائمة للبيئة القطاعات االقتصادية, كما تسهم يف احتمالية عودة اال
من اجل التخفيف من حدة الفقر الريفي كاٜند من ىجرة سكاف الريف اذل اٞندف, فضبل عن اسهامو ا٩نااب 
يف مشكلة االمن الغذائي, من جهة أخرل من اٞنتوقع أف يسهم االقتصاد االخضر يف ٔنفيف حدة الفقر 

خبلؿ تبين اسرتاتيجيات ىادفة اذل ترشيد االستهبلؾ يف اٞنوارد الطبيعية كٔنفيف  اٞنائي كفقر الطاقة من
االستثمار يف البنية التحتية اٝنضراء كخدمات الطاقة اٞنتجددة كمياه الشرب كالصرؼ الصحي, اذ يهدؼ اذل 

التنمية  ٓنقيق ازدىار اقتصادم كأمن اجتماعي كيتمثل ىذاف اٟندفاف يف الوصوؿ اذل ما ىو  مرغوب من
. االقتصادية اليت ال تبغي على موارد البيئة, كا٩ناد كظائف للفقراء كٓنقيق اٞنساكاة كالعدالة االجتماعية

 (132,ص2018)معزوري,عثمان,
 :التوجو ٥نو الطاقة البديلة -5
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أم ٢نلفات  ينتب عنها ة الشمسية كالكهرابئية كاٝنضراء النظيفة اليت الالطاق ٕنثل الطاقة اٞنتجددة الطاقة      
أ غازات تعمل على زايدة االحتباس اٜنرارم مثل غاز يفشل كاكسيد الكربوف اك غازات ضارة مثل اكسيدات 

إذ اف من أىم االيفر اٞنرتتبة على استعماٟنا ىو تقليل التلوث اٜناصل جراء استخداـ الطاقة النيرتكجٌن, 
فع يف التوجو ٥نو الطاقة النظيفة ىو دافع يعد الدا.(341,ص2016ابراهٌم,التقليدية للوقود كاالنتاج)

.  بيئي كالرغبة يف التوسع يف اٞنساحات اٝنضراء كاستدامة البيئة كالسيطرة على التصحر كاٛنفاؼ

٬نتلك العراؽ امكانيات كبًنة من الطاقات اٞنتجددة أييت يف  .(394)موساوي, موساوي ,ص
الكتلة اٜنيوية(، إذ ال ٫نفى ٕنتع العراؽ بشعاع مشسي ىائل مقدمتها )الطاقة الشمسية, طاقة الرايح, اٞنائية ك 

يستمر طيلة اشهر السنة كيبلو ذركتو يف فرتات الصيف، كيف حاؿ  لو استغل ىذا الشعاع الشمسي ابلشكل 
االمثل ٜنقق كفرات كبًنة من الطاقة تؤثر ا٩نابيان يف االقتصاد العراقي، بدأ العراؽ يتجو ٥نو استثمار ىذه 

 2019، إذ اطلقت كزارة الكهرابء العراقية اٛنولة االكذل من مشاريع ١نطات الطاقة الشمسية يف عاـ الطاقة
ميجاكاط، كقد توزعت ىذه اٞنشاريع على ١نافظات اببل، كرببلء، الديوانية، كاسط كاٞنثىن، إال  755بقدرة 

كايف لدعم ىذه اٞنشاريع، كذلك اهنا مشاريع كبًنة يف مدة زمنية قصًنة انىيك عن مشكلة توفر التمويل ال
جراء عدـ االستقرار الذم تشهده الساحة السياسية كاالقتصادية، فضبل عن الطاقة الشمسية فهو ٬نتلك 
قدرات كبًنة من طاقة الرايح ٬نكن اف تلعب دكرا مهما يف تنويع مصادر الطاقة، إذ إف معطيات طاقة الرايح 

مرت/يفنية  4.5-3.2مرت ٥نو  10بلو سرعة الرايح على ارتفاع اليت ا قياسها يف العراؽ تؤكد ذلك، فت
مرت ٥نو  100كات/مرت مربع، يف اغلب اايـ السنة، يف حٌن تبلو سرعة الرايح على ارتفاع  7.0كبكثافة 
  0.1مرت ٥نو  10كات/مرت مربع، ككفقا لذلك تبلو طاقة الرايح على ارتفاع  27.8مرت/يفنيو كبكثافة  5.77

، كعلى ارتفاع  كيلو كات يف كيلو كات يف الساعة/مرت مربع/يـو   0.4مرت ٥نو  100الساعة/مرت مربع/يـو
كمن اٛندير ابلذكر كعلى الرغم من اف ىذه اٞنعطيات اٞنقاسة  (.125-124,ص2020)الشمري,

لعراؽ لطاقة الرايح ٔنتلف من كقت ألخر كمن مكاف ألخر اال اهنا تشًن اذل امكانية استثمار ىذه الطاقة يف ا
بشكل ٠ندم، فضبلن عن ارتفاع قوة الرايح البحرية للعراؽ كٓنديدا يف منطقة اٝنليب قرب البصرة، كفيما ٫نص 
الطاقة اٞنائية فاف االراضي العراقية تنعم بدجلة كالفرات كتفرعاهتما كعلى الرغم من اقامة اطات اٞنائية 

ربن دخاف، سد اٞنوصل، سد ٘نرين، سد حديثة، سد كالسدكد إلنتاج الطاقة الكهركمائية )سد دككاف، سد د
سامراء، سد اٟنندية، سد الكوفة( إال اهنا تعد متواضعة كبطاقات انتاجية ضعيفة كبتقنيات قد٬نة ال تواكب 
التطورات العاٞنية كتبعا لذلك فهي دكف مستول الطموح، كذلك اٜناؿ ابلنسبة لطاقة الكتلة اٜنيوية فبف 

يكاد اف يكوف معدكما على الرغم من الكميات الكبًنة من الكتلة اٜنيوية يف العراؽ،  استغبلٟنا يف العراؽ
فاف ١نطات االنتاج الكهرابئي تتوزع كااليت:  2018ككفقا للتقرير االحصائي السنوم لوزارة الكهرابء لعاـ 

 stx 12الت ، ك١نطات الديزؿ كديزؿ ىوندام كديز 6، ١نطات متنقلة 33، ١نطات غازية ١8نطات ِنارية 
، ككفقا لذلك فاف نسبة مشاركة اطات اليت تعتمد على الوقود التقليدم تبلو 8كاطات الكهركمائية 

ميكا كاط  1817702% فقط بكمية انتاجية 2% بينما اطات الكهركمائية النظيفة بلغت نسبتها 77
فة ٓنتل نسب ضئيلة جدا من االنتاج ابلساعة كالباقي طاقة مستوردة كاستثمار، إذ ال زالت الطاقة النظي

 السنوم يف العراؽ.
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: يعد كجود اتفاؽ يفبت بٌن النخب شرطا أساسيا لكنو غًن  تفعيل الدكر اٞنؤسسي كالتخطيط االسرتاتيجي -6
كافيا اال يف حاؿ كاف ىناؾ اتفاؽ بٌن النخب يف العراؽ ٥نو النمو كالتنمية, عندىا سيكوف ميل اٞنواطن ٥نو 

, كذلك ٪نتاج العراؽ اذل استعادة سلطة الثقة البلزمة للحكم العامة كالنخب اٜناكمة الشرعية منح اٞنؤسسات
مؤسسات الدكلة الرٚنية على اٛنماعات اٞنسلحة غًن اٜنكومية, ليس فقط لتحقيق االستقرار يف التسوية 

كاليت ٓنـر اٜنكومة من قدر  السياسية ا٧نا ايضا لئلسهاـ يف اٜند من استخبلص االيرادات الريعية غًن الرٚنية 
كبًن من امكاانهتا اٞنادية اتملة, على الرغم من التحرؾ البطيء كالتدر٩ني لئلصبلح اٞنؤسسي اال اهنا تتطلب 
ٓنالفات اصبلحية بٌن كل النخب اٜناكمة كاٞنواطنٌن من ٗنيع الفئات االجتماعية, فقد تكوف ىناؾ فرص 

ت جديدة للحوار كتوافق لآلراء ٬نكنها أف ْنمع بٌن ٢نتلف اٛنهات على اٞندل القصًن من اجل بناء آليا
السياسية كاالجتماعية الفاعلة يف العراؽ, كيعد تغيًن حوافز النخب السياسية سببا يف تقدـ العراؽ كتبين الدكلة 

اابة لرؤية سياسية جديدة كمشرتكة تقر ابٜناجة اذل التحوؿ من ٧نوذجها اٜنارل القائم يف أغلبو على ا
 (8,ص2020)البنن الدولً,.كاسوبية اذل نظاـ يقدـ فوائد التنمية لشعبها

 اثنيا: الرؤية التشاؤمية
تعتمد ىذه الرؤية على افرتاض بقاء اٜناؿ كما ىو عليو كعدـ امكانية التحوؿ ٥نو إقتصاد أخضر مستداـ     

مة كبقاء انتاجو بدكف زايدة  أم ال يتعدل نتيجة االعتماد على اٞنكوف النفطي كمصدر رئيس لئليرادات العا
دكالر, فضبل عن بقاء اٞنلويفت اٟنوائية بنسبها  100مليوف برميل يوميا كاالسعار ال تتعدل   4.8حاجز

اٞنعتادة كاْناىها ٥نو الزايدة السيما كاف االنتاج يف القطاع الصناعي كالنفطي يعتمد على الوقود االحفورم يف 
ـ الطاقات النظيفة الصديقة للبيئة, ٣نا يفضي إذل ٗنلة من االمور منها بقاء اإلقتصاد االنتاج كضآلة إسها

ريعي اٛنانب يتبرجح تبعا  للتقلبات اٝنارجية, زايدة النمو الد٬نوغرايف ,تردم اٟنياكل االرتكازية من بىن ٓنتية 
ر كا٦نفاض مناسيب اٞنياه كمياه صاٜنة للشرب ككهرابء كصرؼ صحي, من انحية اخرل استمرار زايدة التصح

يف االهنار اٜنيوية يف العراؽ)دجلة كالفرات( كركافد٨نا كشط العرب جراء ا٦نفاض تساقط االمطار كالتوترات 
االمنية السياسية كاستمرار دكؿ اٛنوار ابلضغط على حصة العراؽ من اٞنياه الصاٜنة للزراعة, فضبل عن تنامي 

سيد الكربوف كالغبار اٞنتساقط , فضبل عن تزايد اعداد العاطلٌن عن نسب ملويفت اٟنواء من غاز يفشل اكك
مشكلة الفقر بٌن السكاف, االمر الذم ينجم عنو عرقلة عملية توافر كظائف خضراء* كتفاقم العمل كعدـ 

التحوؿ ٥نو إقتصاد أخضر مستداـ كعدـ ضماف حقوؽ االجياؿ اٜنالية كاٞنستقبلية كعدـ ٓنقيق معدالت ٧نو 
.إقتصا  دية ا٩نابية تسهم يف اللحاؽ ابلركب اٜنضارم الذم يشهده العادل اليـو

 االستنتاجات 
أدت االحادية اليت يعاشل منها اإلقتصاد العراقي إذل خلق إقتصاد ىش ال يقول على مواجهة التقلبات يف االسواؽ  -1

 العاٞنية جراء االعتماد على الوقود االحفورم كسلعة رئيسة للتصدير.
 استخداـ اٞنوارد اإلقتصادية اٞنتاحة الناضبة كالتقليدية على حد سواء. رفع كفاءة -2
ٓنسٌن مستول الرفاه االجتماعي لئلنساف من خبلؿ الرتكيز على بناء اٟنياكل االرتكازية كالتعليم كالصحة من اجل  -3

 القضاء على الفقر كالبطالة, اليت ابتت مشكلة تواجو التحوؿ ٥نو إقتصاد أخضر مستداـ.
 س اٜنكومة العراقية يف التوجو ٥نو االدارة اٞنستدامة لبلمن اٞنائي يف العراؽ.تقاع -4
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التدىور البيئي الناجم عن ارتفاع نسبة التصحر كاالستخداـ غًن الرشيد يف الرم, فضبل عن اٜنركب اليت خاضها  -5
 العراؽ خبلؿ السنوات اٞناضية أدت إذل خلق توازف بيئي ىش.

بديلة الصديقة للبيئة كتركيز استخداـ النفط كسلعة رئيسة يف االنتاج أدل إذل ارتفاع  ضعف إسهاـ مصادر الطاقة ال -6
نسبة التلوث البيئي يف العراؽ كبشكل مفرط  االمر الذم إزداد معو ارتفاع مستول األمراض السرطانية  كالتشوىات 

 الوالدية كمشاكل ضيق التنفس لدل االفراد. 
 .2005يعها من قبل الدكلة يف الدستور العراقي لعاـ ا تشر  عدـ تنفيذ القوانٌن اليت -7
تفشي الفساد اٞنارل ك االدارم يف معظم مفاصل الدكلة كغياب التخصيص االمثل لئليرادات العامة االمر الذم  -8

يعمل على عرقلة العملية التنموية اٞنستدامة اليت يتطلع ٟنا العراؽ للحاؽ ابلركب اٜنضارم الذم تشهده الدكؿ 
 مة.اٞنتقد

 عدـ االىتماـ ّنراكز البحث العلمي كاالبتكار الداعمة للعملية التنموية السيما يف ٠ناالت الطاقة  -9
 البديلة.

ضعف اسهاـ البنوؾ اٝنضراء كعدـ توافر التسهيبلت اٞنصرفية اليت تسهم يف رفع مستول االداء يف االقتصاد  -10
 االخضر.

 
 التوصيات

م الذم يشكل خطرا حقيقيا على ٓنقيق إقتصاد أخضر ضركرة التخلص من ف  الريعية اإلقتصاد -1
 مستداـ يضمن حقوؽ االجياؿ اٜناضرة كاٞنستقبلية يف العراؽ. .

توفًن اٞنناخ اٞنبلئم للتحوؿ ٥نو اإلقتصاد األخضر اٞنستداـ يف العراؽ كخلق بيئة صحية تعتمد بشكل   -2
 كبًن على مصادر الطاقة النظيفة.

ل تقليل التلوث اٜناصل يف اٟنواء كاٜند من انتشاره بغية رفع كٓنسٌن زايدة اٞنساحات اٝنضراء من اج -3
 الرفاىية االجتماعية لئلنساف يف العراؽ.

تقليل االعتماد اٞنفرط على الوقود االحفورم كالعمل اجاد على ٔنصيص اٞنوارد اٞنتاحة الناضبة منها  -4
 كاٞنتجددة التخصيص االمثل.

ن خبلؿ عمل صناديق التنمية اإلقتصادية من اجل االسراع بعملية توفًن التخصيصات اٞنالية البلزمة م -5
 التحوؿ اليت يصبو ٟنا اإلقتصاد العراقي.

اعتماد اسرتاتيجيات كطنية كاقليمية لكفاءة الطاقة )النظيفة, اٞنتجددة( ابعتماد أنظمة لتصنيف االراضي  -6
مبلئما للصناعات اٞننخفضة الكربوف  البلدية عمرانيا, ككضع سياسة صناعية توفر اطارا مؤسسيا كتنظيميا

 كالقدرات البحثية كالتنموية.
تشجيع البحث العلمي  كاالبداع كاالبتكار يف ٠ناؿ اإلقتصاد األخضر, إذ ال ٬نكن التحوؿ ٥نو إقتصاد  -7

أخضر مستداـ دكف بناء أسس علمية تعمل على تطويره ابستمرار, ال سيما يف كقت أصبح فيو العراؽ 
 ؿ اٞنعرضة ٞنخاطر التقلبات اٞنناخية.كاحدة من الدك 

خلق فرص عمل للقادرين عليو من اجل القضاء على الفقر كٓنسٌن مستول الرفاه االجتماعي, فضبل  -8
 عن توفًن دعم للمشاريع االستثمارية الكبًنة كاٞنتوسطة كالصغًنة كاٞنتناىية الصغر ٜنل مشكلة البطالة.



 

378 
 

 2022 1ج عشر الثانيالعدد اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ليت تسهم بشكل فاعل يف ٓنقق التنمية اٞنستدامة كاٜنفاظ على ضركرة عمل صناديق التنمية اإلقتصادية ا -9
 .حقوؽ االجياؿ  اٜنالية كالقادمة

 انشاء بنوؾ خضراء تعمل على ٕنويل اٞنشركعات الصديقة للبيئة كتوفًن الوظائف اٝنضراء. -10
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