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 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  

 العربية  (. مدقق اللغة(جامعة بغداد، جمهورية العراق 

 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،ريت الجامعت املضتىص،يت التربيت كل ،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.

جمهىريت مصر  –أكتىبر  6جامعت  –د.وضمت عبد التىاب صالم املدرش . مدرش الادب الاهكليزي  .3

ت اللغت لا  مدكم ( .العربيت  .)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. ـأصيل العلىم مدًر جامعت اللرآن الكريم وج ـبكر عبد البىاث آدم 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

 جمهىريت مصر العربيت.
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جامعت ـ بىاث للكليت التربيت ـ  كضم العلىم التربىيت والىفضيت رئيط -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 

،  ضتىصريتالجامعت املـ  عميد كليت التربيت ألاصاصيت -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  –لت كليت الفىىن الجمي  –أ.م.د.جحرير علي حضين علىان  .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

 والاجتماعيت ـ جامعت باجي مختار عىابت ـ الجمهىريت الجسائريت.

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

 . جامعت بىرصعيد ـ جمهىريت مصر العربيت

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 م لاأصتاذ في كليت التربيت  للعلى  -أ.د. غادة غازي عبد املجيد .16

 .العراق

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

ـ  جامعت دًالى 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  . دمحم ماهر محمىد الحىفيأ.م.د  .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  ـت وضاهيكليت التربيت للعلىم لا  -أ.د. هاهض فالح صليمان  .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. 

 -مريكيت الدوليت للتعليم العالي والتدريبألاكادًميت ألا   هائب رئيط   الصبري إبراهيم د.هسهت أ.. .23

 .غربيتاململكت امل

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

  .اململكت املغربيت

 . جمهىريت العراق –جامعت املىصل  -كليت لاداب ـ ئيط كضم الترجمت ر  -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 الضليماهيتـ  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

 اململكت ألاردهيت الهاشميت. 

غت العربّيت و آدابها ـ جامعت باجي مختارـ عىابت ـ  الجمهىريت أ.د. جمـيلــت غـرّيب ـ كضم  -4
ّ
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  –كليت العلىم لاوضاهيت والاجتماعيت  –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
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 .الجمهىريت الجسائريتـ ملضيلت اـ  جامعت دمحم بىضياف ـ كليت الحلىق حدة 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

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

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

 الجمهىريت اليمىيت.
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ِّب بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، اٌحّّذ هلل عٍٝ فعٍٗ ٚٔعّزٗ ، ٚاٌصالح  ٚاٌغالَ عٍٝ سعٌٛٗ اٌىش٠ُ ٚآٌٗ ، أ

  ثعذ

، ِخصص ٌٛلبئع  ِٓ اٌّجٍخ األِش٠ى١خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍعٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاالجزّبع١خ اٌحبدٞ عشش فٟ اٌعذد   

اٌّإرّش اٌعٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌضبِٓ ٌٍعٍَٛ االٔغب١ٔخ ٚاالحزّبع١خ اٌزٞ البِزٗ االوبد١ّ٠خ االِش٠ى١خ اٌذ١ٌٚخ 

٠ت ٚاٌزٞ شبسن ف١ٗ اٌعذ٠ذ ِٓ اٌجبحض١ٓ فٟ رخصصبد ع١ٍّخ ِخزٍفخ ِٓ شزٝ ٌٍزع١ٍُ اٌعبٌٟ ٚاٌزذس

ّظُ عذدا ِٓ اٌجحٛس اٌم١ّخ راد اٌّع١بس اٌعٍّٟ اٌعبٌٟ ثّب رحٍّٗ ِٓ لذساد  اٌذٚي اٌعشث١خ ، ٚلذ

ِعشف١خ ٚع١ٍّخ أعفشد عٓ ألالَ ثبحض١ٓ ٌُٙ ِٕضٌزُٙ اٌع١ٍّخ ٚاٌع١ٍّخ فٟ حمٛي رخصصُٙ ؛ ٌزا ععذ 

ٍٝ أْ رّعُ فٟ عذد ٘زا اٌعذد إٌٛعٟ ِٓ اٌجحٛس ، ١ٌٚظ اٌىّٟ ، فبٌغب٠خ ٘ٛ غشح األفىبس اٌّجٍخ ع

 . اٌع١ٍّخ اٌّز١ّضح ٌٍعبٌُ اٌمبسب

ٌز دأثذ ١٘ئخ اٌزحش٠ش عٍٝ رطج١ك ِعب١٠ش اٌزم١١ُ اٌع١ٍّخ شأٔٙب ثزٌه شأْ اٌّجالد اٌشص١ٕخ اٌّض١ٍخ فٟ  

ٝ ِحى١ّٓ ٌُٙ ِىبٔزُٙ اٌع١ٍّخ فٟ فعبئُٙ اٌعٍّٟ حمً اٌزخصص ٚإٌشش اٌعبٌّٟ ، فعشظذ اٌجحٛس عٍ

، ٠ٚعٛدْٚ ٌجٕغ١بد ِخزٍفخ ، ِٚٓ جبِعبد ِزجب٠ٕخ ، ِٕٙب اٌجبِعبد اٌحى١ِٛخ اٌزٟ رشجع ثّشجع١زٙب 

ئٌٝ ثٍذاْ اٌعبٌُ اٌّخزٍفخ ، فعال عٓ االعزعبٔخ ثخجشاء ِٓ جبِعبد خبصخ اصجزٛا ثشىً عٍّٟ أُٔٙ أً٘ 

 . ع١ٍّخ اٌجحش اٌّمذَ ٌٍّجٍخ ، ٚصالح١زٗ ٌٍٕششٌٍزحى١ُ ٚاغالق اٌحىُ عٍٝ 

حشصذ ١٘ئخ اٌزحش٠ش عٍٝ عشض اٌجحش اٌّمذَ ِٓ ٌذْ وبرت اٌجحش عٍٝ ِحى١ّٓ اص١ٕٓ ، ٚرمذ٠ّٗ  

ٌّٙب ، ثزٛل١زبد ص١ِٕخ ِحذدح ، فأْ ارفك اٌّحىّبْ عٍٝ صالح١خ اٌجحش ، رُ رح٠ٍٛٗ ئٌٝ ِشحٍخ 

ك رع١ٍّبد إٌشش اٌخبصخ ثبٌّجٍخ . ٚئْ اخزٍف اٌّحىّبْ فٟ اٌزٕع١ذ ٚإٌشش ، ثعذ اٌزأوذ ِٓ دلخ رطج١

اٌزم١١ُ اٌّطٍك عٍٝ اٌجحش اٌّمذَ ، حٛي اٌجحش ٌّحىُ صبٌش ، فأْ لجٍٗ ، رُ رح٠ٍٛٗ ٌٍّشحٍخ اٌضب١ٔخ 

 . اٌزٕع١ذ ٚإٌشش ، ٚئْ سفعٗ ، عٕذئز ٠شفع اٌجحش ِٓ لبئّخ اٌجحٛس اٌّعذح ٌٍٕشش

آ١ٌخ لجٛي اٌجحٛس ، ٚعّذ٘ب ٌٍٕشش عٓ غ١ش٘ب ِٓ اٌّجالد اٌع١ٍّخ ؛  ٌُ ٠خزٍف ِٕٙج ١٘ئخ اٌزحش٠ش فٟ  

ألْ اٌشصبٔخ اٌع١ٍّخ ٘ٛ ٘ذفٙب اٌزٞ رغعٝ ٌٍٛصٛي ئ١ٌٗ ، ٚاعزّذد ٔظبِب دل١مب فٟ اعزمجبي اٌجحٛس ، 

ٚرمذ٠ّٙب ٌٍّم١ِٛٓ ، ٚاشعبس اٌجبحض١ٓ ثمجٛي إٌشش ، ٚفمب ألِش ئداسٞ ٠صذس عٓ اٌّجٍخ ، ٠عذ ِغزٕذا 

 . ٔشش اٌجحش فٟ اٌّجٍخ ، ِع رضج١ذ اٌعذد اٌزٞ ٔشش ف١ٗ ِز٠ال ثاِعبء سئ١ظ اٌزحش٠ش فٟ صحخ

اإلٔغبٟٔ  احزٜٛ ٘زا اٌعذد فٟ غ١برٗ ِجّٛعخ ِٓ اٌجحٛس رحًّ ِٛظٛعبد ِزٕٛعخ ، راد اٌطبثع 

، ٚوً األفىبس اٌزٟ غشحذ رحًّ اٌشؤٜ اٌع١ٍّخ ٚأثعبد٘ب بد ِحبٚس اٌّإرّش ٚاالجزّبعٟ ، ظّٓ رخصص

ٚإٌظش٠خ اٌزٟ ٠إِٓ ثٙب أصحبة رٍه األفىبس ، ٌزٌه وبٔذ اٌّجٍخ دل١مخ ؛ ألجً عشض رٍه األفىبس ِٓ ، 

دْٚ اٌزذخً ف١ٙب ، ِع ِزبثعخ وٛٔٙب ال رإدٞ ئٌٝ خٍك اٌفٛظٝ اٌع١ٍّخ ، أٚ رحش٠ط ٌٍعٕف ، أٚ 

 . ٌٍزطشف اٌعٍّٟ ٚاٌّجزّعٟ

ً اٌجٙٛد اٌع١ٍّخ ٚاٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ اٌزٟ عبعذد ، ٚأخ١شا .. ٔزمذَ ثىً اٌعشفبْ اٌّضداْ ثأس٠ج اٌٛسد ٌٍى

   . ٚرعبفشد ألجً أْ ٠صذس ٘زا اٌعذد ... االحزشاَ اٌّّزذ ثبٌشىش

 

  اٌّغشة                                                                ١٘ئخ رحش٠ش اٌّجٍخ  3/04/2022 

 

   اٌّالحظخ اٌمب١ٔٛٔخ
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 اٌجٍغبد :وشٛفبد  ــ  باثعس

 2022/  / فجشا٠ش/  22/   /  اٌجّعخ ا١ٌَٛ االٚي 

)46 00

البحث عووان اسم الباحث ث  مكان العمل 

 

 أ.د.حسٌن عبدعلً عٌسى 1
 االستغبلل الجنسً للنساء

 دراسة فً التشرٌعات العرالٌة
العراق -كلٌة المانون / جامعة السلٌمانٌة  

 

األسباب والنتائج 1929معاهدة التران   أ.د. الهام محمود الجادر     2  
جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة للبنات/ لسم 

                           العراق -التارٌخ 
  

 

 د. كامل أحمد أبو ماضً 3
د. عز الدٌن عبد هللا سوٌد   

أثر العمل عن بعد بمستوى البطالة فً 
 لطاع غزة

الكلٌة الجامعٌة   -محاضر غٌر متفرغ 
فلسطٌن –غزة  –للعلوم التطبٌمٌة   

 لٌبٌا

 

 أ.م.د. ساجد صبري نعمان 4
أثر العمٌدة اإلسبلمٌة فً البناء الحضاري 

 لئلنسان المعاصر
 الجامعة العرالٌة / كلٌة العلوم اإلسبلمٌة 

العراق–لسم / ممارنة األدٌان    

 

 د. فرٌحه مفتاح الجنزوري  5
 أ. فاطمة عبدهللا الطٌرة

 الشعور بالسعادة وعبللته ببعض
المتغٌرات الدٌموغرافٌة لدي عٌنة من 
أعضاء هٌئة التدرٌس بجامعات اللٌبٌة 

 )جامعة بنغازي نموذجا(

لٌبٌا - كلٌة التربٌة /  جامعة بنغازي  

أ.م.د. لٌلى حنتوش ناجً  6
 الخالدي

معولات تعدٌل دستور جمهورٌة العراق 
واآلثار المترتبة علٌها 2005لعام   

العراق -كلٌة المانون /جامعة بابل   

7 
 الصحافة اإلسرائٌلٌة : نشأتها وتطورها أ.م.د.بلسم صالح مهدي

 جامعة بغداد / كلٌة اللغات
العراق - لسم اللغة العبرٌة  

 

8 
د. رانٌا الصاوي عبده عبد 

 الموي

المعولات التً تواجه تفعٌل دور 
مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنً فً 

دعم حموق ذوي اإلعالة وآلٌات 
أكتوبر / مصر 6جامعة  –كلٌة التربٌة   
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امواجهته  

9 
 د. هبة توفٌك أبو عٌادة

تصور ممترح لتفعٌل دور الجـــــــــامعات 
 فً خدمة المجتمع المحلً

االردن - الجــــــامعة األردنٌة  

11 
 م.م. مرتضى حسٌن البدري

مظاهر التجرؤ الدٌنً فً الشعر اإلسبلمً 
 واألموي

ة األساسٌة  كلٌة التربٌ -جامعة سومر 
 العراق

11  
 الباحثة مروة هادي عبدهللا

هـ( 255األسالٌب البٌانٌة عند الجاحظ)ت/

وأثرها فً كتاب الصناعتٌن ألبً هبلل 

(هـ395العسكري)ت/  

كلٌة التربٌة للعلوم   - جامعة واسط
العراق - اإلنسانٌة  

12 
 ًّ  م. َسرمد ُمحّمد داّود الخفاج

ًّ اللغة ال عربٌة درجة استخدام مدرس
للمنصات التعلٌمٌة اإللكترونٌة فً ظل 

 جائحة كورونا واتجاهاتهم نحوها
العراق - مدٌرٌة تربٌة بابل  

 

 الترجٌح بٌن المصالح الشرعٌة أ. لطٌفة ٌوسفً 13
جامعة السلطان موالي سلٌمان كلٌة 

 - بنً مبلل -اآلداب والعلوم اإلنسانٌة.
غربمال  

14 
 الباحثة مرام تركً ربابعة

اكمٌة المؤسسٌة ودورها فً تحسٌن الح
 األداء المؤسسً

االردن -مدرسة فً جامعة جدارا  

262122

4 006:00 ) ( 

3

 
البحث عووان اسم الباحث ث  مكان العمل 

 

1 

ـامد الحمٌد  حأ.د. برزان ُمٌسر 
أ.د.عبد الرحمن ابراهٌم حمد 

 الغنطوسً
 الحبُّ العُذري عند أبن حزم األندلسً

اق / الجامعة العر -جامعة الموصل
العراق -العرالٌة  

 

2 
ا.د حنان عبدالخضر الموسوي 

 ا.م.د حسٌن علً عوٌش
تحلٌل والع التنمٌة البشرٌة المستدامة 

 فً العراق / لطاع التعلٌم انموذجا

جامعة الكوفة / كلٌة اإلدارة وااللتصاد 
جامعة ذي لار/ كلٌة اإلدارة وااللتصاد  

                                              
                                              

    

أ.د. أبكر عبد البنات آدم  3
 د.خدٌجة ٌونس عبد المولى

المدٌنة العربٌة المعاصرة وإشكالٌات 
 الثمافة واالندماج واالغتراب
 "مدٌنة أم درمان أنموذجاً"

 -جامعة المرآن الكرٌم وتأصٌل العلوم
 السودان.

السودان-بحري جامعة  

 

4 

ضو ال علً .م.د. دمحم علً دمحمأ  
أ.م.د. دمحم علً عباس           

                                    
           

مستوى العنف الطبلبً لدى طلبة الجامعة 
   

 ) دراسة ممارنة (

كلٌة التربٌة  –جامعة بخت الرضا 
 /السودان.                      

حمدانٌة /كلٌة التربٌة /العراق.جامعة ال   

 

 أ.م.د. بركات عباس سعٌد  5
م.د. سوسن هاشم غضبان   

الدالالت االجتماعٌة فً طبعات األختام 
 اإلسطوانٌة الرافدٌنٌّة

 -كلٌة الفنون الجمٌلة  -لسم التصمٌم 
 المدٌرٌة العامة لتربٌة النجف ألشرف.

العراق - جامعة بابل  

 

مجٌد أ.م.د.كامران أورحمن 6  
صفات خاتم األنبٌاء)ملسو هيلع هللا ىلص( فً المرآن 

 الكرٌم  وأثرها فً الحٌاة
 )صفة الرحمة نموذجا(

 جامعة السلٌمانٌة/ كلٌة العلوم اإلسبلمٌة
 العراق

 

7 
 

 د. رمـــضــان بن جــعــفــر
أ. عــائــشة بـــورزق   

المحافظة على المٌم االجتماعٌة للشباب 
الستخدام  األمثل  فً ظل ا الجزائري

 للوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة
} األنترنت  وموالع التواصل االجتماعً 

 نمــوذجــان {

 -كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة 
دولة الجزائر -جامعة المسٌلة   

والٌة  -جمعٌة اإلبداع واالبتكار العلمً 
دولة الجزائر -المسٌلة   
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د. عدنان حسن موسى سلمان  8
ديالعبٌ  

المٌم اإلنسانٌة فً الدٌانات السماوٌة 
 الثبلث .. من أجل العٌش المشترن

كلٌة العلوم اإلسبلمٌة   -جامعة دٌالى 
العراق - لسم العمٌدة والفكر اإلسبلمً  

 

9 
د. أسماء سعد عبدالرحمن 

 العوامً

معولات مشاركة المرأة اللٌبٌة فً العمل 
دراسة مٌدانٌة لبعض  - التطوعً
الخٌرٌة فً مدٌنة المرج الجمعٌات  

جامعة  -كلٌة اآلداب والعلوم المرج 
لٌبٌا - بنغازي  

لاعدة الكفارات إذا اجتمعت تداخلت  د.شٌرٌن أكرم سعٌد 11
 وتطبٌماتها الفمهٌة

لسم الدراسات اإلسبلمٌة/ كلٌة الحكمة 
العراق –الجامعة/ بغداد   

 
11 

 
 د. رمضان أحمد العمر

لهجرة بٌن إشكالٌة الدٌموغرافٌة وا
العالمٌن الغربً والعربً خبلل العمدٌن 

األول والثانً من المرن الحادي 
 والعشرٌن

عضو فً االتحاد الدولً للمؤرخٌن 
 للتنمٌة والثمافة والعلوم االجتماعٌة

 سورٌا

12 
 د. موالي هشام المرانً

المجتمع المدنً فً المغرب: النشأة 
 والتطور واألدوار

والعلوم  باحث فً المانون العام
المغرب -السٌاسٌة  

 

13 
م.م. إسـراء عبد الصاحب 

اسريجاسـم الٌ  

اإلهمال العائلً وأثره فً تكوٌن السلون 
 اإلجرامً للمــــرأة   

-دراســـة فً المانـــون العرالـــــً  -  

لسم  -رئاســــة جامعة بغــــداد 
العراق - الشـــؤون المانونــٌـة  

14 
 م.م. دٌانا حسٌن علً

أسس التربٌة الدٌممراطٌة عند جون 
 دٌوي

كلٌة المانون والعلوم  -جامعة كركون
العراق - السٌاسٌة  

 

 

 2022 / / فجشا٠ش 22/   اٌضبٌش  /  االحذا١ٌَٛ 

47

البحث عووان اسم الباحث ث  مكان العمل 

 

 أ.د. ضٌاء غنً العبودي 1
العنف فً رواٌة دع المنفذ ٌنملب على 

 ظهره لخضٌر فلٌح الزٌدي
العراق -جامعة ذي لار   

أ.د. براء منذر كمال عبداللطٌف  2
د. نورس رشٌد طه              

     

دور المانون الجنائً فً حماٌة المرأة من 
 العنف األسري

جامعة تكرٌت   –كلٌة الحموق   
جامعة النهرٌن            –لحموق كلٌة ا

               

 

3 

 
 د. صلٌحة لطرش

المنهج االجتماعً فً تعلٌم اللغة 
 العربٌة، مماربة بنٌوٌة   

جامعة العمٌد آكلً محند أولحاج 
الجزائر -بالبوٌرة، لسم اللغة العربٌة   

 

4 

 أ.د.ابتسام صاحب الزوٌنً
عبد الكاظم عزٌز  / الباحث

ريمرجون الجبو  

فاعلٌة برنامج تعلٌمً ممترح وفك نظرٌة 
التعلم المولفً فً تحصٌل التربٌة العملٌة 

 لدى طلبة كلٌات التربٌة

جامعة بابل / كلٌة التربٌة األساسٌة 
 العراق

م.د. ورلاء عبد السبلم عبد  5
 الوهاب

المواعد األصولٌة المستنبطة من المصص 
 المرآنٌة ) نماذج مختارة(

لسم الدراسات   -جامعةكلٌة الحكمة ال
العراق - اإلسبلمٌة  

 

6 

 
 م.د. دمحم كاظم عجٌل

ظاهرة التنبُّؤ بالغٌب وتجلٌِّاتها فً الشعر 
 األندلسً

وزارة التربٌة / المدٌرٌة العامة للتربٌة 
العراق - فً محافظة ذي لار  

فً شعر احمد مطر النمد السٌاسً د. وسن مرشد محمود 7  
العراق - غدادكلٌة الحكمة الجامعة/ ب  

 

8 

 أ.مجدولٌن العابد 
د. روٌده العابد   

تصورات معلمً المدارس األردنٌة 
ألهمٌة تفعٌل إستراتجٌة تفرٌد التعلٌم فً 

 العملٌة التعلٌمٌة

 الجامعة األردنٌة
 االردن
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9 

د. سمٌحة منصور عبد هللا 
 المغربً 

أ. حواء علً عبد هللا زوبً   

ودة الحٌاة األمٌة النفسٌة وعبللتها بج
لدى طالبات لسم الدراسات النفسٌة 

 والتربوٌة بجامعة بنغازي

جامعة بنغازي ، كلٌة اآلداب العلوم 
 لمٌنس.

المرج.  -بجامعة بنغازي، كلٌة التربٌة 
 لٌبٌا

 
10 

 
 ط.د. فضٌة بودٌوجة

تمثٌل السرد الجزائري المعاصر للمتخٌل 
االستشرالً، جدل األنا واآلخر، رواٌة " 

لجزائر فً شمتهن " آلسٌا جبار"نساء ا  

جامعة عبد الرحمن مٌرة، والٌة بجاٌة / 
 الجزائر.

 
11 

 
 د. سمٌرة وعزٌب

استراتٌجٌات تنمٌة الذكاء اللغوي لدى 
ممترح  -متعلمً المرحلة االبتدائٌة 
 ألنشطة تعلٌمٌة

 المجمع الجزائري للغة العربٌة
 الجزائر

فجاجة اإلدران إلى  عصر الصورة من الباحث دمحم الرٌاحً 12
 عمك التفكٌر؛ "السٌنما " الوجه المكتمل

-المغرب -وزارة التربٌة الوطنٌة   

اسهامات الدكتور دمحم زرمان فً الفكر  أ. عبدالكرٌم حسٌن الشرعة 13
ً  -اإلنسانً  اللغة العربٌة انموذجا  

االردن –جامعة آل البٌت   

نعكاساتها فً أهمٌة المدس للٌهود وا أ. مجٌد عبود رحٌمه 14
 المصة العبرٌة المصٌرة "نماذج مختارة"

العراق- لسم اللغة العبرٌة –كلٌة اللغات   

 
15 

 
 م.م. سٌف ظاهر جبر 
 م.م. دنٌا شكر النجار

 
التمٌٌم الجغرافً لخدمات التعلٌم االبتدائً 

فً مركز ناحٌة المدحتٌة فً محافظة 

م2119بابل لعام   

بابل. مدٌرٌة تربٌة -وزارة التربٌة   
العراق -جامعة بابل  

كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة لسم 
                العراق - الجغرافٌة
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البحث عووان اسم الباحث ث ن العملمكا   

1 
 أ.د. مازن خلف ناصر 

م.نور سعد دمحم   
العراق  - إعادة تأهٌل نزالء المؤسسات العمابٌة بٌن الوالع والطموح

 إنموذجا

الجامعة المستنصرٌة  –كلٌة المانون   
الجامعة العرالٌة    –كلٌة المانون والسٌاسة 

    

 
2 

 
 أ.د. حسن علً عبدهللا السمان

العبللات السٌاسٌة فًدور المؤهبلت الشخصٌة و  
دراسة  1968تسنم المناصب الوزارٌة للدولة العرالٌة حتى عام  

 ممارنة " وزارة الداخلٌة انموذجا "

 
العراق - جامعة المادسٌة  

 أ.د. داود مراد حسٌن  3
أ.سالمة مٌبلد دعباج   

 الدٌن وأثره فً الحٌاة السٌاسٌة
 االمرٌكٌه ) انتخابات الرئاسة انموذجا(

العراق. -جامعه المادسٌة  - المانون كلٌه  
 لٌبٌا

ضئأ.م.د. عبدهللا دمحم عا 4  
 الباحث طارق سمٌح هنانده

أسباب التهرب الضرٌبً والفساد اإلداري والمالً وطرق مكافحته فً 
 األردن

 كلٌة االلتصاد والمعامبلت / جامعة 
المالٌزٌة - العلوم اإلسبلمٌة   

ًأ.م.د. جابر حسٌن علً التمٌم 5 العراق - كلٌة المانون/ جامعة واسط حموق اإلنسان السٌاسٌة فً ظل الشرٌعة السمحاء   

-التنظٌم المانونً للتأمٌن من الحوادث الرٌاضٌة أ.م.د. اٌناس مكً عبد نصار 6  
 دراسة ممارنة

العراق -كلٌة المانون -جامعة بابل   

 
7 

 أ.د. عبد المهدي كاظم ناصر 
أ.د. سماح حسٌن الركابً   

 مكاتب التشغٌل الخاصة فً العراق
 )لراءة فً تعلٌمات انشاء مكاتب التشغٌل الخاصة

(2018( لسنة 1رلم )   

 كلٌة المانون/ جامعة المادسٌة
جامعة بابل –كلٌة المانون   

 
8 

 الباحث احمد ارشٌد سامً نصٌر
 د. نور هداٌة لٌلً

 
 آلٌات مكافحة الفساد المالً واإلداري فً األردن

لتصاد والمعامبلت / جامعة العلوم كلٌة اال
 اإلسبلمٌة المالٌزٌة

 مالٌزٌا
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 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 
9 

 
 د. أحمد حمدي أبوضٌف زٌد

مدونة لانون الراهبات نموذجا لؤلدب اإلنجلٌزي التعلٌمً 
 والسٌاسً بإنجلترا العصور الوسطى

 وزارة التربٌة والتعلٌم الفنً / مصر

 
10 

 
 أ.م.د. هٌفاء مزهر فلحً

 الً والتشرٌعات الممارنة من الطالة المتجددةمولف التشرٌع العر
 )عبللتها بالتنمٌة المستدامة، استثمارها، العمود الخاصة بها(

 كلٌة المانون/جامعة بغداد
 العراق

 
11 

 م.د.صابرٌن ٌوسف عبدهللا 
م.م.أوج عماد صبري   

 
 المسؤولٌة الناشئة عن التنمٌب غٌر المشروع لآلثار

الحضارٌة   

 -بغداد -جامعة البٌان -كلٌة المانون 
 العراق

العراق –كلٌة المانون  -جامعة المادسٌة النظام المانونً لتأدٌب أعضاء النمابات المهنٌة فً العراق م.م. زٌنب صبري دمحم الخزاعً 12  

 السٌاسة الجنائٌة للمشرع اللٌبً فً مكافحة جرٌمة  الباحثة هند الضاوي مصباح 13
العملٌة تعاطً المخدرات والمؤثرات  

 كلٌة المانون جامعة الزٌتونة / ترهونة
 لٌبٌا

 
14 

 
ةبغاوي ملوكالباحثة   

 
 عصرنة اإلدارة المحٌلة فً الجزائر والع وأفاق

جامعة د/ موالي الطاهر سعٌدة / كلٌة 
الجزائر - الحموق والعلوم السٌاسٌة  
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البحث عووان اسم الباحث ث  مكان العمل 

 

1 
 أ.د. صباح نعاس 

أ.م.د.دمحم عزٌز عبد الحسن 
 البٌاتً

التوافمٌة وجدلٌة تماسم السلطة عند 
توماس باٌن : االدوار والمسارات 
الوظٌفٌة للتجربة العرالٌة بعد العام 

إنموذجا 2003  

جامعة بغداد –سٌة كلٌة العلوم السٌا  
 العراق

 

2 

 
 د.زهٌر ابعٌزة

استراتٌجٌة الخرائط الذهنٌة فً تدرٌس 
 اللغة العربٌة

 مكون المؤلفات أنموذجا
 وزارة التربٌة الوطنٌة ـ المغرب 

 الباحث أحمد ارشٌد نصٌر 3
د. نور الهداٌة لٌلً   

دور الحوكمة فً تحسٌن كفاءة األداء فً 
ٌةالمؤسسات الحكومٌة األردن  

 جامعة العلوم اإلسبلمٌة المالٌزٌة
كلٌة االلتصاد والمعامبلت/ مالٌزٌا   

 

4 

 
 د. أسامة حسٌن فرج شكشن

اإلدارة االلكترونٌة وأثرها فً تبسٌط 
 اإلجراءات

 دراسة مٌدانٌة على لطاع التعلٌم زلٌتن

الجامعة  -بكلٌة االلتصاد والتجارة زلٌتن
لٌبٌا -األسمرٌة اإلسبلمٌة  

ٌلة مراوحًدة. جل 5 المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن  النوع االجتماعً والتنمٌة السٌاسٌة 
المغرب - بالرباط  

 

6 

 
 د.عماد فاضل فٌصل

دور الحكومات المحلٌة فً العراق بتعزٌز 
التنمٌة المستدامة فً لطاع التعلٌم 
 ً  المهنً......محافظة الدٌوانٌة نموذجا

وانٌة/ المدٌرٌة العامة لتربٌة الدٌ
 إعدادٌة الشامٌة المهنٌة المختلطة  

   العراق

7 
 د. نصٌر صبار لفته

نطاق حماٌة السرٌة المصرفٌة فً 
 التشرٌع العرالً

جامعة الكوفة –كلٌة المانون  -العراق   

8 
 د.عبدالهادي الخٌاطً

الدٌممراطٌة التشاركٌة فً تدبٌر 
الجماعات الترابٌة بالمغرب: بٌن آلٌات 

زٌل وبدائل التطوٌروحدود التن  
 جامعة الحسن األول بسطات المغرب
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9 
 م.م. نور كاطع عباس

 التعرف على مستوى المرونة النفسٌة 
 لدى معلمًوعبللته بالضغوط المهنٌة 

لصم والبكما  

جامعة البصرة/ مركز اإلرشاد التربوي 
العراق - والرعاٌة النفسٌة  

لعبرٌة المصٌرة العاطفة فً المصة ا م.م. مالن خالد سلمان 11
 لصص ٌهودا بورال انموذجا

لسم اللغة  –كلٌة اللغات  –جامعة بغداد 
 العبرٌة

فلسطٌن وتجلٌاتها فً نتاجات سٌد لشوع  م. علً دمحم رشٌد 11
 االدبٌة

 -جامعة بغداد /كلٌة اللغات / لسم اللغة 
 العراق

 

12 
 

 الباحثة محجوبة بوشٌت
 التطور المشترن للغة والمخ

ر اللسانٌات المعرفٌة العصبٌةمن منظو  
 لتٌرنس دبلٌو.دٌكون

المدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة التربٌة 
الوطنٌة والتعلٌم األولً والرٌاضة، 

المغرب  - تمارة  

 

 م.م. حوراء شهٌد حسٌن 13
 جمالٌة التفاعل فً دٌوان عمره الماء

لـ" عارف الساعدي "   
 لراءة فً تمنٌة الفراغ البانً

مدٌرٌة تربٌة ذي لار -وزارة التربٌة   
 العراق

مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتأثٌرها فً  الباحثة رغداء حمً اسماعٌل 14
 العراق برامج الدراسات العلٌا

السامٌون وجدلٌة التسمٌة بٌن  أ.م. عبلء عبد الدائم زوبع 15
 المستشرلٌن والباحثٌن العرب

جامعة بابل / مركز بابل للدراسات 
العراق - تارٌخٌةالحضارٌة وال  
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6

6

البحث عووان اسم الباحث ث  مكان العمل 

1 
 أ.م. د ٌحٌى حسن خضٌر

جمالٌات التشكٌل األسلوبً فً شعر أبً بكر 
هـ(383الخوارزمً )ت   

كلٌة اآلداب –جامعة ذي لار   
 العراق

 

2 
د. حسام الدٌن السٌد دمحم 

 ابراهٌم 
تــركـً بـن خـالـد بـن   الباحث 

 سعٌـد النـافعـً

ر الكفاءة الذاتٌة لدى ُمدٌري مستوى تواف
مدارس التعلٌم األساسً بمحافظة شمال 
الشرلٌة بسلطنة عمان فً ضوء النموذج 
( Norwegian Modelالنروٌجً )

 المطور

جامعة نزوى  –كلٌة العلوم واآلداب 
 سلطنة ُعمان

 جامعة صفالس ، وزارة التربٌة والتعلٌم
 سلطنة عمان

 

 الجغرافٌة التطبٌمٌة والسٌاحة أ.م.د. اسراء موفك رجب حسن 3
الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة التربٌة / 

العراق - لسم الجغرافٌة  

 

 د. محمــــــد بـــراز   4
مستثنٌات المواعد الفمهٌة الكلٌة ومماصدها 

 فً الشرٌعة اإلسبلمٌة
ثانوٌة عبد الكرٌم الخطابً التأهٌلٌة 

 مدٌنة تٌفلت/ المغرب    

 

5 
ضئالعاد.عبدهللا دمحم   

أ.طارق سمٌح هنانده       
دور تطبٌك مبادئ الحوكمة الضرٌبٌة فً 

 الحد من التهرب الضرٌبً فً األردن

 كلٌة االلتصاد والمعامبلت 
 - جامعة العلوم اإلسبلمٌة المالٌزٌة 

 االردن

6 
 د. أوان عبد هللا محمود الفٌضً

المحكم فً عملٌة التحكٌم دراسة لانونٌة 
 ممارنة

العراق -جامعة الموصل -وقكلٌة الحم  
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 م.د.أنـــور إسماعٌل خلٌل 7
نظرٌات التكامل فً ضوء تجربة االتحاد 

 االوربً )دراسة تحلٌلٌة(
 جامعة بغداد/ كلٌة العلوم

 العراق

د. ٌوسف دمحم فالح بنً ٌونس   8
 د. هند فخري سعٌد

1958االتحاد العربً الهاشمً   االردن 
 العراق

دراسة األدب فً حٌاة الفرد والمجتمع أهمٌة أ.عزٌز أوسو 9  
 من األدبٌة إلى األنطولوجٌة

المغرب -جامعة دمحم الخامس الرباط  

منهج ابن العربً فً نمد االجتهادات الفمهٌة  أ. لطٌفة ٌوسفً 10
 اختٌارا وإبطاال

جامعة السلطان موالي سلٌمان كلٌة 
 - بنً مبلل - اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
 المغرب

هناء جبوري دمحم م. 11 مركز الدراسات  –جامعة كرببلء  المــسؤولٌة المانونٌة لُمـَهـرب األشخاص 
العراق -اإلستراتٌجٌة   

 

12 

Prof. Dr. Hala Khalid 
Najim 

The Realization of Arabic 
Relational Processes in 

English 

University of 
Mosul/College of Arts 

Iraq 

 
13 

Dr. Amal Ismail 
Mohammed 
AbouRezk 

Effect of Using Computer–
Mediated Corrective 

Feedback in Developing EFL 
Learners' Grammar 

Performance 

College of Education. 
October 6 University –

Egypt 

 
14 

Dr. Elgaili  Mhajoub 
Ahmed Fadl  ELmula  

Dr. Aisha Fadl 
Almola Mohmmed Al 

Emam 

The Importance of English as 
a Foreign Language in Arab 

Culture 

University of Gezira, 
Faculty of Education, 
English Department, 

Sudan. 
Northern Border 

University-Saudi Arabia 

 
15 

 
Dr. Nessma Abdel 

Tawab Salim 

The Archetypal Symbolism in 
Modern English Poetry: A 

Psychological Approach of 
Imagism 

the Faculty of Education, 
October 6 University, 

Egypt 

 
 
16 

Rasha Tareq Awad 
Al-Zubaidi 

Turkmens' Ideologies of their 
Identity in the South of Iraq 

after Displacement: 
Language Rights in 

Education and Social 
Interaction 

 
   University of 

Mustansiriyah /College of 
Arts / English Department 

Iraq 
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 2022 لوالا ءزجلا 

 البياف اخلتامي كتوصيات ادلؤمنر:
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الثامن البيان الختامي لممؤتمر  

كالية ديالكيخ في الهاليات الستحجة األمخيكية  –تعسل األكاديسية األمخيكية الجكلية لمتعميم العالي كالتجريب 
ا عمى االرتقاء بالفيم كالهعي لجى الباحثين كقج دأبت عمى عقج السؤتسخات كالسحاضخات لسعالجة دكم

 25قزايا الداعة بصخيقة عمسية سميسة، ككاف من بيشيا السؤتسخ العمسي الجكلي الثامن الحي عقج بين 
انية كاالجتساعية" ـ )أكف الين( بعشهاف "دراسات كقزايا معاصخة في العمـه اإلند2022مارس  6فبخايخ ك

" الحي نظستو األكاديسية األمخيكية الجكلية لمتعميم العالي  تحت شعار "السجتسع كعاء اإلنداف كالعمـه
 كالتجريب بالتعاكف مع أكاديسية السعخفة لمتعميم العالي كالتكهين في السسمكة السغخبية.

اجتساعية من العجيج من الجكؿ حزخ حفل افتتاح السؤتسخ عجة شخريات أكاديسية كسياسية كثقافية ك 
كالجشديات، كقج بجأت أعساؿ السؤتسخ بتالكة القخآف الكخيم كالشذيج الهششي السغخبي ثم تمى ذلك كمسة رئيذ 
األكاديسية األمخيكية الجكلية لمتعميم العالي كالتجريب سعادة االستاذ الجكتهر/ حاتم جاسم الحدهف، كبعج 

مسة أكاديسية السعخفة لمتعميم العالي كالتكهين، كسا قّجمت األستاذ الجكتهرة/ ذلك تمت الجكتهرة نهرة مدتغفخ ك
ندىة الربخي كمسة المجشة التحزيخية كتبع ذلك كمسة المجشة اإلعالمية القاىا سعادة األستاذ الجكتهر/ خالج 

م تم ستار الكيدي رئيذ المجشة االعالمية لمسؤتسخ، كبعج ذلك القى ضيهؼ الذخؼ بعس الكمسات، ث
 االعالف عن بجء أعساؿ الجمدات الخاصة بالسؤتسخ.

ىجؼ السؤتسخ إلى تحجيج السذكالت التي تعاني مشيا العمـه اإلندانية كاالجتساعية كالتعخؼ عمى أىم 
البحهث التي تعالجيا، كتعالج السذكالت السعاصخة، كسا ىجؼ السؤتسخ إلى تقجيم السقتخحات كالبجائل 

 تمف السذكالت اإلندانية كاالجتساعية.كالحمهؿ لمتعامل مع مخ
كقج شارؾ في ىحا السؤتسخ عجد كبيخ من الباحثين من دكؿ مختمفة بتخررات متعجدة، كبحزهر العجيج 

 من الذخريات األكاديسية الهازنة.
كأثشاء فتخة انعقاد جمدات السؤتسخ نهقذت أبحاث األساتحة السذاركين، كالتي أسيست في إثخاء مجاؿ 

عمسي السذتخؾ بين الجامعات كالسخاكد البحثية السختمفة، إضافة إلى تهثيق عخى التهاصل بين البحث ال
الباحثين، كاالفادة كاالستفادة من كل التجارب لتصهيخ كتفعيل التعاكف العمسي بين الباحثين كبين 

 السؤسدات العمسية من جامعات كمخاكد بحث عمسي.
سية العسل البحثي في مجاالت الحياة الستعجدة، كسا أكجكا كحخص السذاركهف في ىحا السؤتسخ عمى أى

عمى أىسية تعاكف الباحثين فيسا بيشيم لالرتقاء بالبحث العمسي في العالم العخبي، كمشاقذة السذكالت التي 
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تهاجو العالم العخبي بصخيقة عمسية، كفي الشياية نتسشى السديج من العصاء كعقج السؤتسخات العمسية التي 
تخكد عمى مذاكل السجتسعات العخبية كالتأكيج عمى االستفادة من البحهث التي يتم اجخاؤىا كأال  يجب أف

تبقى حبيدة األدراج، كأف يشظخ لكل تهصية ترجر عن السؤتسخ بأىسية كبيخة، كتهجو التهجيو الرحيح 
 لالستفادة مشيا.

 دريب والتعميم العالي;تهصيات المؤتمر العممي الثامن لألكاديمية األمريكية الدولية لمت
بشاء عمى ما أفخزتو محاكر السؤتسخ من تهصيات تقتخح لجشة صياغة البياف الختامي لمسؤتسخ التهصيات 

 التالية كذلك بشاء عمى التخررات الجقيقة:
تذجيع البحث العمسي كدعم التكهين السدتسخ سهاء في مجاؿ التكشهلهجيا أك االتراالت، كاالىتساـ  -1

ي ألعزاء ىيئة التجريذ خاصة في السجاالت التقشية كالتخبهية كتصهيخ السشاىج كفقًا بالتصهر السيش
 لستصمبات التعميم االلكتخكني.

تعيين مخترين في عمم الشفذ في كافة قصاعات العسل الحكهمي في العخاؽ، كعقج الجكرات التجريبية  -2
 لخفع مدتهى الحرانة الشفدية لجى أفخاد السجتسع.

جارب الجكؿ الستقجمة في محاربة الفداد السالي كاإلداري، كنذخ الهعي بين أفخاد االستفادة من ت -3
السجتسع حهؿ اآلثار الدمبية لمفداد السالي كاإلداري، كاالستفادة من مهاقع التهاصل االجتساعي حهؿ 

 نذخ ىحه الثقافة، كاصجار عقهبات حازمة ضج من يقـه بالتيخب الزخيبي.
بية )دائخة ضخيبة الجخل كالسبيعات، كىيئة الشداىة كمكافحة الفداد، كديهاف ضخكرة قياـ الجيات الخقا -4

السحاسبة ، ككحجات الخقابة( بالكياـ بالسديج من الجراسات كالبحهث حهؿ أسباب التيخب الزخيبي 
 كالفداد اإلداري.

سا لو من أثخ تبشي مبادئ الحهكسة الزخيبية كتصبيقاتيا في دائخة ضخيبة الجخل كالسبيعات األردنية ل -5
في تحدين أداء الجائخة من جسيع الزخائب كبشاء الثقة كالذفافية بين السكمفين كالجائخة مسا يشعكذ 

 إيجابًا عمى إيخادات الجكلة.
تعديد الجراسات كالبحهث الستعمقة بالدياحة من خالؿ التهسع في فتح العجيج من السعاىج كالكميات  -6

 حي.الجامعية الستخررة في السجاؿ الديا
عقج السؤتسخات العمسية الستخررة التي تجرس مذاكل العالم العخبي مثل ىجخة األدمغة، كمذاكل  -7

 التشسية التي يجب أف تتم عمى أسذ عمسية سميسة، كفي ذات الهقت تحقق التقجـ لمعالم العخبي.



 
 

25 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

يب االستفادة من الحهكسة في إشار السؤسدات سهاء في القصاع العاـ أك القصاع الخاص، كتجر  -8
العاممين عمى كيفية تصبيقيا، كاجخاء الجراسات التي تيتم بسبادئ كمعاييخ الحهكسة من أجل السداىسة 

 في رفع مدتهى أداء السؤسدات مسا يشعكذ إيجابًا عمى الحياة العامة في الجكلة.
كيا من استثسار نتائج البحث العمسي في المدانيات العربية لمتجريب كتصهيخ آليات انتاج المغة كامتال -9

 أجل تجاكز صعهبات التعمم الذفيية كالقخانة كالكتابة.
تهحيج السرصمحات التقشية كاألدبية كالمغهية كاالستعانة بسجامع المغة العخبية من أجل تحقيق ىحا  -10

 اليجؼ.
تحجيج مفيـه االستغالؿ الجشدي برفة عامة، كاالستغالؿ الجشدي لمشداء برفة خاصة في قانهف  -11

ي، كتفعيل دكر القزاء العخاقي في مخاقبة ما يتم تشفيحه من عقهبات سالبة لمحخية العقهبات العخاق
 داخل السؤسدات العقابية، كاستكباؿ ما يتم التظمم مشو من قبل الشدالء السهدعين في مخاكد التهقيف.

لتي تهعية السخأة بحقهقيا كزرع الثقة لجييا كعجـ الخهؼ لتقهـ باإلبالغ عن جخائم العشف األسخي ا -12
 تختكب بحقيا أك بحق غيخىا من الشداء.

دراسة اتجاىات الخأي في مهاقع التهاصل االجتساعي لمتعخؼ عمى الخأي العاـ حهؿ القزايا  -13
 الحيهية السختمفة.

اعتساد البخامج التعميسية السعجة كفق نظخية التعمم السهقفي حيث تديج من كفاءة العسمية التعميسية  -14
 كذلك بدبب أنيا تهجو التجريذ نحه أىجافة كتبعجه عن ىجر الهقت.كتعصي نتائج بذكل أفزل، 

تذكيل ججاكؿ خاصة بأسساء السحكسين السعخكفين بالثقافة القانهنية كالكفاءة كالخبخة العالية في  -15
عمسيم كالسعخكفين بحدن الديخة كالدمهؾ، كتكهف ىحه الججاكؿ لجى المجاف السذكمة في كزارة العجؿ 

 داع في اختيار السحكسين كمداعجة السحكسة عشجما يصمب مشيا اختيار محكسين.لتداعج أشخاؼ الش
تبشي نظخية الحكاءات الستعجدة في التعميم كبشاء بخامج التعميم االبتجائي مع األخح بعين االعتبار  -16

 مبادئ ىحه الشظخية ككحلك تشهيع السعمَّم الستخاتيجيات التجريذ التي تدتيجؼ تشسية الحكاء المغهي.
االىتساـ بتجريذ المغات الستعجدة مثل الفخندية، كاالنجميدية، كالعبخية كدراسة آدابيا كاالشالع  -17

عمى تفاصيميا عساًل بقهلو صمى هللا عميو كسمم "من تعّمم لغة قـه أمن مكخىم"، كقج كّمف الشبي صمى 
 لسشهرة.هللا عميو كسمم الرحابي الجميل أسامة بن زيج تعّمم لغة الييهد في السجيشة ا

التخكيد عمى االستجامة في التعميم خاصة قصاع التشسية البذخية لخفع مدتهى مؤشخاتيا عالسيًا  -18
 كمحميًا كاالىتساـ بقصاع الخجمات االجتساعية كمكافحة الفداد السالي كاإلداري.
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19- Using English culture to reinforce and strengthen the political and cultural 
relationships among countries.  

20- Change the grammar activities to avoid the boring atmosphere of 
grammar lessons in the classroom.  

 وهللا كفي التهفيق
 لجشة إعجاد البياف الختامي
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 االستغالؿ اجلنسي للنساء
 ات العراقيةدراسة يف التشريع

 أ.د.حسٌن عبدعلي عيسى
 كلية القانوف/ جامعة السليمانية

husseinissa@hotmail.com 
. 009647702100958 

 
 ادللخص

ابلنساء بصفة  اإلٕتارابلبشر بصفة عامة، ك  اإلٕتاريعٌد االستغبلؿ اٞتنسي للنساء ُب ضوء الصكوؾ الدكلية من أبرز أنواع 
ا١تمارس ضدىن. كغالبان ما يتم ارتكابو من خبلؿ اإلكراه ا١تادم أك ا١تعنوم أك ا٠تداع أك  خاصة، كما يشكل إحدل صور العنف

 استغبلؿ ا١تنصب أك النفوذ أك ما شابو، كذلك إلجبار النساء الضحااي على القياـ أبعماؿ جنسية من دكف رضاىن.

، كقانوف 1969( لعاـ 111عقوابت رقم )من االستغبلؿ اٞتنسي للنساء ُب قانوف ال صورتصدل ا١تشرع ُب العراؽ لقد ك 
، كغَتىا. كما تصدل لو ا١تشرع 2012( لعاـ 28ابلبشر رقم ) اإلٕتار، كقانوف مكافحة 1988( لعاـ 88مكافحة البغاء رقم )
 .2011( لعاـ 8العراؽ ُب قانوف مناىضة العنف األسرم رقم ) –ُب إقليم كردستاف 

اٞتنسي للنساء، كمواجهتو على أساس ا١تواثيق الدكلية كاإلقليمية، كيكرس  كيسلط البحث الضوء على مفهـو االستغبلؿ
 لدراسة التشريعات النافذة ُب العراؽ عامة، كاقليم كردستاف خاصة، ذات الصلة ابلتصدم لعدد من صور ىذه اٞترٯتة كردعها.

النساء. كما أنو يشكل أبرز صور  كتوصل البحث إٔب أف االستغبلؿ اٞتنسي للنساء يعٌد من االنتهاكات اٞتسيمة ٟتقوؽ
العنف ضدىن. كقد تصدت لو ا١تواثيق الدكلية ككذلك التشريعات العقابية. اال أف التشريعات اٞتنائية ُب العراؽ ا١تتعلقة بذلك 

 تتضمن عددان من الثغرات التشريعية. كمن ٍب يوصى إبجراء التعديبلت الضركرية ُب ضوء ا١تبلحظات الواردة فيو. 

 ابلبشر، العنف ضد النساء. اإلٕتاراالستغبلؿ اٞتنسي للنساء، قانوف العقوابت، مكافحة البغاء، ات ادلفتاحية:الكلم

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

Sexualexploitation of women 

A study in Iraqilegislation 

Prof. Dr. Hussein A.Issa 
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husseinissa@hotmail.com 

Tel.: 00964 7702100958 

 
Abstract 

The sexualexploitation of women in light of internationalinstruments is oneof 

the most prominent types of human trafficking in general, andtrafficking in 

women in particular, and is alsoone of theforms of violencepractice 

dagainstthem. It is oftencommittedthroughmaterial or moralcoercion, deception, 

abuse of position, influence, or the like, to force femalevictimstoperformsexual 

acts without their consent. 

The legislator in Iraq has addressedtypes of sexualexploitation of women in 

Penal Code No. 111 of 1969, Anti-ProstitutionLaw No. 88 of 1988, and Anti-

Human TraffickingLaw No. 28 of 2012, amongothers. The legislator in 

theKurdistanregion - Iraq alsoaddressedit in the Anti-DomesticViolenceLaw No. 

(8) of 2011. 

The research sheds light on the concept of sexualexploitation of women, and 

confrontingitbased on internationalandregionalconventions, and is devotedto 

study in glegislation in force in Iraq in general, and the Kurdistanregion in 

particular, related to addressinganddeterringsomeforms of this crime. 

The research concludedthatsexualexploitation of women is a grave violation of 

women'srights. It alsoconstitutesthe most prominent form of 

violenceagainstthemand has been 

addressedbyinternationalcovenantsandpunitivelegislation. However, the 

criminallegislation in Iraq relatedtothisincludessomelegislative loopholes, 

whichrequirenecessaryamendments.It recommended making 

thenecessaryadjustments in light of thenotescontainedtherein. 

key-woords:sexualexploitation of women, thepenal code, 

combatingprostitution, human trafficking, violenceagainstwomen    
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 ادلقدمة
تتعرض النساء ُب دكؿ العآب كافة إٔب صور شىت من العنف ، مسببة ٢تن أضراران بدنية كنفسية، مشكلة البحث:أكالن: 
ر اجتماعيةمتعددة. كيتجلى أبرز صور ىذا العنف ُب االستغبلؿ اٞتنسي، الذم تعددت ما ٗتلفو من آاثإضافة إٔب 

أشكا٢توكسائلو، اال أنو ينحصر من حيث األساس ُب اإلكراه على تعاطي البغاء، ك٦تارسة أشكاؿ أخرل من ا١تمارسات ذات 
استخداـ اٞتناة لوسائل أخرل، إلىجانب ك ا١تعنوم، الطبيعة اٞتنسية. كغالبان ما يكوف النساءُب ظل ذلك ضحااي لئلكراه ا١تادم أ

 مثل ا٠تداع أك استغبلؿ الثقة أك السلطة أك رابط التبعية أك حالة االستضعاؼ، أك ما شابو.
ابلنساء بصفة عامة، كاستغبل٢تن اٞتنسي بصفة خاصة، كذلك ابلنظر آلاثر٫تا  اإلٕتاركقد تصدل اجملتمع الدكٕب لظاىرة 

 1979اء ُب ا١تقاـ األكؿ. كألزمت ا١تادة السادسة من إتفاقية القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة لعاـ اٞتسيمة على النس
ابلنساء، كاستغبلؿ بغاء  اإلٕتارالدكؿ األطراؼ فيها إبٗتاذ التدابَت ا١تناسبة، ٔتا ُب ذلك التشريعية منها، ١تكافحة ٚتيع أشكاؿ 

التشريعات الداخلية على صعيد الدكؿ إضافة إٔب صوص عدد من ا١تواثيق الدكلية كاإلقليمية، ىذا (.كصدر هبذا ا٠تاإلتفاقيةا١ترأة )
 لغرض مواجهتو.

كما عمل ا١تشرع العراقي على مواجهة ظاىرة البغاء كصور االستغبلؿ اٞتنسي األخرل للنساء، ُب قانوف العقوابت رقم 
، 2012( لعاـ 28ابلبشر رقم ) اإلٕتار، كقانوف مكافحة 1988لعاـ ( 88، كقانوف مكافحة البغاء رقم )1969( لعاـ 111)

 .2011( لعاـ 8العراؽ رقم ) -كحذا حذكه ا١تشرع الكردستا٘ب ُب قانوف مناىضة العنف األسرم إلقليم كيردستاف
ل تنطوم كلكن ىل حقق ا١تشرعاف العراقي كالكيردستا٘ب بذلك غاية التصدم لبلستغبلؿ اٞتنسي للنساء ُب العراؽ؟ كى

القوانُت الصادرة على ثغرات تعوؽ ٖتقيقها ألىدافها؟ كىل ىناؾ تنازع بُت ىذه القوانُت؟ ككيف ٯتكن تطويرىا ٔتا يفٌعل عملية 
 التصدم لبلستغبلؿ اٞتنسي للنساء ُب اجملتمع؟

ة، كوهنا تلقي الضوء تكتسب دراسة موضوع البحث أ٫تية نظرية كبَتة على صعيد الدراسات القانونيأمهية البحث:اثنيان: 
على ظاىرة إجرامية خطَتة، اال كىي االستغبلؿ اٞتنسي للنساء، كما كتوضح ا١توقف من االستغبلؿ اٞتنسي لؤلشخاص عامة، 

ردستا٘ب ُب التصدم ٢تذه كللنساء خاصة، ُب ا١تواثيق الدكلية كاإلقليمية ذااتلصلة، كتركز على بيا٧تهود ا١تشرعُت العراقي كالكي 
كذلك من خبلؿ دراسة التشريعات ذات الصلة ٔتواجهة االستغبلؿ اٞتنسي للنساء على صعيدم العراؽ كإقليم كردستاف  الظاىرة،

، 1988( لعاـ 8، كقانوف مكافحة البغاء العراقي رقم )1969( لعاـ 111العراؽ، كال سيما قانوف العقوابت العراقي رقم )
( لعاـ 28ابلبشر العراقي رقم ) اإلٕتار، كقانوف مكافحة2011( لعاـ 8رقم )كقانوف مناىضة العنف األسرم إلقليم كيردستاف 

تربز أ٫تية ىذا البحث على الصعيد التطبيقي ُب أف االستنتاجات كالتوصيات ا١تستخلصة منو ٯتكن أف تعتمد ُب تطوير ك . 2012
لعراقي من االنتهاكات ا١ترتكبة ضدىن، كخاصة االستغبلؿ القوانُت ا١تذكورة، كٔتا يسهم ُب تعزيز اٟتماية اٞتزائية للنساء ُب اجملتمع ا

 اٞتنسي.
 من خبلؿ بيا٪تشكلة البحث كأ٫تيتها، تنحصر األىداؼ الرئيسة للبحث فيما أيٌب:أىداؼ البحث:اثلثان: 

 تسليط الضوء على مفهـو االستغبلؿ اٞتنسي للنساء كمواجهتو ُب ا١تواثيق كالواثئق الدكلية. (1
 ٓتصوص التصدم لبلستغبلؿ اٞتنسي للمرأة. 1969( لعاـ 111العقوابت العراقي رقم )دراسة أحكاـ قانوف  (2
 هبذا ا٠تصوص. 1988( لعاـ 8ٖتليل قانوف مكافحة البغاء العراقي رقم ) (3
 .2011( لعاـ 8العراؽ رقم ) -دراسة أحكاـ قانوف مناىضة العنف األسرم إلقليم كردستاف (4
 .2012( لعاـ 28راقي رقم )ابلبشر الع اإلٕتاردراسة قانوف مكافحة (5
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ردستانية فيما يتعلق بتعزيز دكرىا ُب التصدم لبلستغبلؿ طرح التوصيات البلزمة لتطوير التشريعات العراقية كالكي  (6
 اٞتنسي للنساء.

تعتمد الدراسةعلى عدد من مناىج البحث، إذ تستند إٔب ا١تنهج الوصفي ُب تسليطها الضوء على مناىج البحث:رابعان: 
االستغبلؿ اٞتنسي للنساء ُب ا١تواثيق الدكلية كاإلقليمية كالفقو القانو٘ب،كما تعتمد ا١تنهج التحليلي ُب دراسة أحكاـ القوانُت مفهـو 

العراقية ذات الصلة ٔتوضوع البحث، مع االستناد إٔب ا١تنهج ا١تقارف، من خبلؿ اإلشارة إٔب قواعد ا١تواثيق الدكليةكالتشريعات 
 علق ٔتواجهة جرٯتة االستغبلؿ اٞتنسي لؤلشخاص بصفة عامة، كللنساء بصفة خاصة.ا١تقارنة، فيما يت

يقسم البحث على مقدمة كثبلثة مباحث كخا٘تة. يبٌُت ا١تبحث األكؿ مفهـو االستغبلؿ اٞتنسي خطة البحث:خامسان: 
للنساءُب التشريعات العراقية، كٮتصص كمواجهتو ُب القانوف الدكٕب، كيكرس ا١تبحث الثانيلمواجهة االستغبلؿ اٞتنسي التقليدم 

ا١تبحث الثالثلمواجهة االستغبلؿ اٞتنسي ا١تستحدث للنساء ُب التشريعات العراقية. كتشتمل خا٘تة البحث على أبرز االستنتاجات 
 كالتوصيات ا١تتوصل إليها. 

 ادلبحث األكؿ
 مفهـو االستغالؿ اجلنسي كمواجهتو يف القانوف الدكيل

يعد االستغبلؿ اٞتنسي من الصور اٟتديثة كا١تعاصرة للعبودية كاالسًتقاؽ، اليت تنتهك ستغالؿ اجلنسي:أكالن: مفهـو اال
حقوؽ االنساف كحرايتو األساسية، كيشكل أكثر صورىا انتشاران على ا١تستول العا١تي، كذلك ابلنظر ١تا ٭تققو من أرابح، ٦تا أدل 

االستغبلؿ اٞتنسي، كونو أقل خطورة كعقوبة مقارنة هبما، مع كجود ضماف إٔب استبداؿ ٕتارة السبلح كا١تخدرات ٔتمارسة 
 .(39، ص 2015)عمهاف، استمرارية األرابح النإتة عنو

الوالايت ا١تتحدة :جرٯتة االستغبلؿ اٞتنسي، كمنها لىكعلى الصعيد التشريعي تعاقب القوانُت العقابية لعدد من الدكؿ ع
تضمن عدد من ىذه القوانُت تعريفان لبلستغبلؿ يلندا كبولندا كالسويد كالياابف،كقربص، كغَتىا. كما األمريكية كفرنسا كالد٪تارؾ كىو 

( ا٠تاص بػ )اٞترائم كاإلجراءات اٞتنائية( ُب 18اٞتنسي، كمن ذلك نصت ٣تموعة قوانُت الوالايت ا١تتحدة األمريكية ُب الفصل )
( على تعريف االستغبلؿ 2251ت األخرل إزاء األطفاؿ(، كُب ا١تادة )( ا١تعنوف )االستغبلؿ اٞتنسي كاإلساءا110الباب )

 .)مجسهعة القهانين(اٞتنسي لؤلطفاؿ أبنو أم إعتداء جنسي يرتكب بوساطة العنف أك اإلكراه أك التهديد أك ا٠تداع
اصة ابلعقاب عن ( ا٠ت273تعريفان لبلستغبلؿ عمومان ُب نص ا١تادة ) 1881كما تضمن قانوف العقوابت ا٢تولندم لعاـ 

ابألشخاص أبف "االستغبلؿ يتضمن، ْتد أدٗب، االستغبلؿ ُب الدعارة، كأم شكل آخر من االستغبلؿ اٞتنسي، اإلٕتار جرٯتة 
كاإلجبار على العمل القسرم أك ا٠تدمة القسرية، كالسيما التسوؿ أك الرؽ، أك أبية صورة ٦تاثلة للرؽ، كا٠تدمة،كاالستغبلؿ ُب 

 .(1881، قانهف العقهبات اليهلشجي)ية"األنشطة اإلجرام
( 1) 3ابألشخاص كاالستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ القربصي رقم  اإلٕتارعاقب على االستغبلؿ اٞتنسي قانوف مكافحة يك 

، كٔتوجبو ٭تظراالستغبلؿ اٞتنسي لؤلشخاص البالغُت من أجل اٟتصوؿ على الربح ُب حالة ارتكاهببصورة قسرية 2000لعاـ 
 اإلٕتارلقوة أك التهديد أك ا٠تداعأك بوساطة استغبلؿ السلطة أك ٖتت الضغط أبية صورة أخرل. كما ٭تظر ابستخداـ ا

ابألشخاص البالغُت بنية االستغبلؿ اٞتنسي ُب ظل توافر الظركؼ ا١تذكورة سابقان من أجل اٟتصوؿ على الربح. كٔتوجبو ٭تظر 
)القانهف هبم بنية استغبل٢تم جنسيان أك التعامل القاسي معهم اإلٕتاري معهم، ك أيضان االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ أك التعامل القاس

 .(2000القبخصي، 
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، ا١تتعلقة ّترٯتة 1996( من قانوف العقوابت الركسي لعاـ 1-127كُب نطاؽ القواعد ا١تنظمة لتطبيق أحكاـ ا١تادة )
ؿ بنصها:"االستغبلؿ ُب ىذه ا١تادة العقابية ىو استغبلؿ نص القاعدة الثانية منها على مفهـو االستغبلتابألشخاص،  اإلٕتار

)قانهف شخص آخر خبلفان إلرادتو ُب البغاء أك أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنسي األخرل، ككذلك ُب عبودية العمل )ا٠تدمة("
 .(1996العقهبات الخكسي، 

 3ر عن رابطة الدكؿ ا١تستقلة ُب ابألشخاص الصاد اإلٕتارالقانوف األ٪توذجي بشأف مواجهة  ( من3ا١تادة ) نصتكما 
،على أف "االستغبلؿ اٞتنسي لئلنساف ىو اٟتصوؿ على منفعة مالية اك أية منفعة أخرل بوساطة إجبار شخص 2008أبريل 

آخر، ٔتا ُب ذلك عن طريق استغبلؿ حالة االستضعاؼ، ١تمارسة خدمات ذات طبيعة جنسية أك الرتكاب أية أفعاؿ أخرل ذات 
كمنها استخدامو ُب ٦تارسة البغاء، أك تقدٙب العركض ذات الطبيعة اٞتنسية، أك صنع ا١تواد كاألشياء اإلابحية أك  طبيعة جنسية،

 .(2008)القانهف األنسهذجي، استخدامو أك إبقاؤه ُب حالة العبودية اٞتنسية"
ستغبلؿ ١توقف ضعف، أك لفركؽ عرؼ أبنو "أم البلستغبلؿ اٞتنسي، إذ يي  اتكتوجد على الصعيد الفقهي كثَت من التعريف

السلطة أكالثقة، بغية ٖتقيق أغراض جنسية، ٔتا يشمل االستفادة ا١تالية أك االجتماعية أك السياسية ا١تتحصل عليهانتيجة استغبلؿ 
أبنو "أم استغبلؿ فعلي أك شركع ُب استغبلؿ ٟتالة  ويعرفأف ىناؾ من .كما (25، ص 2014)يهسف، شخص آخر"

 النفوذ أك ثقة من أجل ٖتقيق مررب جنسية، ٔتا ُب ذلك،على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، ٖتقيق مكسب مإب أك ضعف أك تفاكت ُب
 .(240، ص 2017)مجيج، اجتماعي أك سياسي من االستغبلؿ اٞتنسي لطرؼ آخر"

ضي إٔب انتهاؾ كيعرفو س.ب. شاماكوؼ أبنو "استغبلؿ صفات اإلنساف الفردية ُب تلبية حاجات ما بوساطة اإلكراه ا١تف
.كُب رأم الباحثُت أ.ؾ. بكرايشوؼ، ك إ.ب. بيبلزكركؼ أنو "٦تارسة ُب ظلها ٭تصل شخص (2003)شاماكهؼ، حقوقو"

٤تدد على إشباع رغبتو اٞتنسية،كعلى منفعة مالية أك ٖتسنان ماليان عن طريق استخداـ أك استغبلؿ بغاء شخص آخر ابنتهاؾ 
. كيرل ـ. (بكخياشهؼ، بيالزكركؼ)مة كا١تساكاة كاالستقبللية كالصحة البدنية كالنفسيةحقوؽ اإلنساف، مثل اٟتق ُب الكرا

يو. بورايكوؼ، كؿ.د. إيبوخينا أبنو "العنف اٞتنسي ا١تمارس ضد كرامة اإلنساف كا١تساكاة كالسبلمة العقلية كالبدنية، كتطبيقاتو، 
كأفضليتهم على األفراد اآلخرين )النساء خاصة(، هبدؼ إشباع اليت ُب مسارىا يفرض بعض األفراد )السيما الرجاؿ( سلطتهم 
. ُب حُت تعرفو (201، ص 2003، إيبهخيشا، بهرياؾ)الرغبات اٞتنسية كاٟتصوؿ على ا١تنفعةا١تالية أك أية منافع أخرل"

رب جنسية، ككذلك رقة ١تغ.ت. بوجوليا أبنو "إساءة استعماؿ أك ٤تاكلة إساءة استعماؿ حالة استضعافالضحية، أك السلطة أك الث
اٟتصوؿ على ا١تنافع بوساطة إكراه شخص آخر على تقدٙب خدمات ذات طبيعة جنسية أك الرتكاب أية أفعاؿ جنسية، كبضمنها 

. كيعرفو ـ.يو. بورايؾ أبنو "استخداـ الصفات اٞتنسية لئلنساف، ا١تمارس من (166، ص 2016بهجهليا، )٦تارسة الدعارة"
 .(6، ص 2005، بهرياؾ)اٞتنسية كالسايكولوجية كاٟتصوؿ على ا١تنفعة ا١تالية أك أية منفعة أخرل"أجل تلبية اٟتاجات 

ك٦تا تقدـ يتبٌُت عدـ اإلتفاؽ بُت الباحثُت على تعريف موحد ١تفهـو االستغبلؿ اٞتنسي، ككذلك عدـ االعتماد ُب 
مان حوؿ عدد من ا٠تصائص اليت ٘تيزه عن غَته من صور م تتمحور عمو اهتم على عناصر أكمعايَت موحدة، اال أف تعريفاهتتعريف

ابألشخاص الذم يتصف بطبيعة جنسية،  اإلٕتارابألشخاص، كعلى رأسها: أف االستغبلؿ اٞتنسي يعد صورة من صور  اإلٕتار
ء أك كذلك من خبلؿ استخداـ الصفات اٞتنسية للضحااي، كىو يتمثل ُب ارتكاب أنشطة ذات طبيعة جنسية،من قبيل البغا

األنشطة اإلابحية ا١تختلفة، كما أنو من صور العنف اٞتنسي الذم يتحقق بوساطة اإلكراه ا١تادم أك ا١تعنوم أك ابستغبلؿ حالة 
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استضعاؼ الضحااي أك استغبلؿ السلطة أك الثقة أك التبعية، كىو يرتكب بنية تلبية مررب جنسية أك لتحقيق منفعة مالية أك أية 
 ك لغَته.منافع أخرل للجا٘ب أ

كُب ضوء ما تقدـ ٯتكن تعريف االستغبلؿ اٞتنسي أبنو )إٕتار ابألشخاص، يتصف بطبيعة جنسية، كينطوم على 
استغبل٢تم ُب البغاء أك أية أنشطة أخرل ذات طبيعة جنسية، بوساطة اإلكراه ا١تادم أك ا١تعنوم أك ابستغبلؿ حالة استضعاؼ 

رب جنسية أك لتحقيق منفعة مالية أك أية منافع أخرل للجا٘ب رالتبعية، كذلك بنية تلبية مالضحااي أك استغبلؿ السلطة أك الثقة أك 
 أك لغَته(.

أك كاف إضافة إٔب ىذا، يتحقق االستغبلؿ اٞتنسي إذا إنطول السلوؾ اإلجرامي للجا٘ب على استخداـ اجملٌت عليو ذكران  
٭تصل عليها، كيستوم ُب ذلك ٗتصيص جزء منو للمجٌت عليو أك عدـ أنثى ُب إشباع الشهوات اٞتنسية للغَت مقابل مبالغ مالية 

، 2009القهراري، )جنسيان ُب أمور جنسية ٗتصيصو، كيتصور استخداـ النساء فيالبغاء، كاستخداـ األطفاؿ ذكوران كإاناثن 
 .(213-212ص

ا١تنظمات اإلقليمية ٞترٯتة االستغبلؿ تصدت منظمة األمم ا١تتحدة ك اثنيان: مواجهة االستغالؿ اجلنسي يف القانوف الدكيل :
اٞتنسي، كتكللت جهودىا بوضع منظومة من الصكوؾ كالواثئق، اليت ٖتظر االستغبلؿ اٞتنسي لؤلشخاص عمومان، كٖتدد اآلليات 

 ا١تعتمدة ُب التصدم لو، كمن أبرزىا:
فق تادة األكٔب من ىذه اإلتفاقية ت:على كفق ا١ت1949ابألشخاص كاستغبلؿ دعارة الغَت لعاـ  اإلٕتار)أ(إتفاقية حظر 

، إرضاءن ألىواء شخص آخر "بقوادة شخص آخر أك غوايتو أك تضليلو، على قصد  الدكؿ األطراؼ على عقاب أم شخص يقـو
( 2) ُتالدعارة، حىت برضاء ىذا الشخص، أك ابستغبلؿ دعارة شخص آخر، حىت برضاء ىذا الشخص". كٔتوجب ا١تادت

ية تلتـز الدكؿ األطراؼ ٔتكافحة الدعارة من خبلؿ العمل على ٕترٙب الدعارة كالقوادة ك٘تويلهما، كالعقاب ذه اإلتفاق( من ىق/4ك)
عن إمتبلؾ أك إدارة أك أتجَت أك استئجار مكاف الستغبلؿ دعارة الغَت، ك٘تويل ذلك أك ا١تشاركة ُب التمويل عن علم، مع ٖتميل 

 . (1949)اإلتفاقية، كا١تسا٫تة اٞتزائية عن ذلك ا١تسؤكلية اٞتزائية عن األعماؿ التحضَتية 
كما تتعهد الدكؿ األطراؼ ٔتوجب اإلتفاقية "إبٗتاذ التدابَت البلزمة ١تمارسة الرقابة على مكاتب االستخداـ بغية تفادم 

ف تتخذ الدكؿ (. كقضت اإلتفاقية أب20تعرض األشخاص الباحثُت عن عمل، كال سيما النساء كاألطفاؿ، ٠تطر الدعارة )ا١تادة 
األطراؼ، من خبلؿ أجهزهتا ا١تختلفة، التدابَت لتفادم الدعارة كإعادة أتىيل ضحاايىا كضحااي اٞترائم اليت تناكلتها اإلتفاقية 

ابألشخاص بُت اٞتنسُت ألغراض  اإلٕتارالتدابَت الكفيلة ٔتكافحة  أف تتخذ(، ككذلك 16كإعادهتم إٔب مكاهنم ُب اجملتمع )ا١تادة 
 اإلٕتار(ابلتعامل ا١تناسب مع ضحااي 19) ا١تادةٔتوجب (. كما تتعهد ىذه الدكؿ18، 17ارة ُب أكساط ا١تهاجرين )ا١تاداتف الدع

 .(1949)اإلتفاقية، الدكٕب بدعارة الغَت، من خبلؿ إعالتهم بشكل مؤقت كتسهيل إعادهتم إٔب أكطاهنم 
ابألشخاص  اإلٕتاراهنا، فهي تتعلق، من حيث عنواهنا، ٔتكافحة كيبلحظ أف مضموف ىذه اإلتفاقية ال يتفق ٘تامان مع عنو 

كاستغبلؿ دعارة الغَت، ُب حُت أف مضموهنا يًتكز على طرح عدد من التوصيات ا٠تاصة ٔتكافحة استغبلؿ الغَت ُب الدعارة. كعلى 
يعد )آفة(، اال أهنا ال تتضمن أم أحكاـ ابألشخاص لغرض الدعارة  اإلٕتارالرغم من أف اإلتفاقية ُب فاٖتة ديباجتها تشَت إٔب أف 

ابألشخاص من دكف التأكيد على  اإلٕتارأف اإلتفاقية جعلت الدعارة من صور  كماابلنساء لغرض الدعارة،   اإلٕتارلىابلعقاب ع
 الطبيعة القسرية لذلك، ٦تا يتعارض مع ا١تفهـو ا١تعاصر لئلٕتار ابألشخاص.

أك  ،ابألشخاص أك الدعارة اإلٕتارالواردة فيها، كمنها:  صطلحاتللم اتفريأية تعىذا، ال تتضمن اإلتفاقية  إضافة إٔب
كتفتقر ن )استغبلؿ دعارة الغَت(، عالسمسرة )القوادة( صورة مستقلة  األخرل ابألشخاص ، كما أهنا تعدٌ اإلٕتار بياف صور 
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، ٦تا يستبعد النظر إٔب ىذه ا تقدـ ذكرهكم  ابألشخاص( ك )الدعارة( اإلٕتاراستخداـ مصطلحي ) لدلإٔب الدقة أحكامها 
.  اإلتفاقية بوصفها إسًتاتيجية عمل دكلية ١تواجهة االستغبلؿ اٞتنسي على كجو العمـو

(: ٖتت رعاية منظمة األمم ا١تتحدة، شهدت العاصمة 1996أغسطس  31-27)ب(إعبلف كبرانمج عمل ستوكهوٓب )
ألكؿ ١تناىضة االستغبلؿ اٞتنسيالتجارم لؤلطفاؿ، بوصفو إحدل صور العنف ، انعقاد ا١تؤ٘تر ا1996السويدية)ستوكهوٓب( عاـ 

االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ انتهاكان جسيمان ٟتقوؽ الطفل. كيتضمن  ضد األطفاؿ. كعلى كفق اإلعبلف الصادر عنو يعدٌ 
مقابل نقدم أك عيٍت. كما كصفو  االستغبلؿ اٞتنسي ٔتوجبو العنف اٞتنسي كاستغبلؿ األشخاص البالغُت جنسيان لؤلطفاؿ، لقاء

حدد اإلعبلف كما يقارف ابإلكراه على العمل كالعبودية ا١تعاصرة.  كىو أبنو صورة من صور اإلكراه كالعنف ا١تمارس ضد األطفاؿ 
)إعالف كبخنامج عسل صور االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ أبهنا: الدعارة، كا١تواد اإلابحية، كالتجارة ألغراض جنسية

 .(1996م، ستهكيهل
)ت(الربكتوكوؿ االختيارم إلتفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب البغاء كا١تواد اإلابحية لعاـ 

: على كفق ا١تادة األكٔب من الربكتوكوؿ "ٖتظر الدكؿ األطراؼ بيع األطفاؿ كاستغبل٢تم ُب البغاء كُب ا١تواد اإلابحية". 2000
أبف تكفل ٕترٯتهما كالعقاب عنهما ُب قوانينها العقابية، سواءن أكانت ىذه اٞترائم ترتكب  ُب فقرهتا الرابعة منو كقضت ا١تادة الثالثة

منظم، مع إٗتاذ "كل دكلة طرؼ التدابَت البلزمة اليت ٕتعل ىذه اٞترائم موجبة  كأكانت على أساس فردم أمدكليان، أ ك٤تليان أ
 .(2000)البخكتهكهؿ االختياري إلتفاقية حقهؽ الصفل، عتبار خطورة طابعها" للعقوابت ا١تناسبة كاليت تضع ُب اال

كقد قسم ىذا الربكتوكوؿ االستغبلؿ اٞتنسي إٔب صورتُت، إحدا٫تا استغبلؿ األطفاؿ ُب البغاء، كعرفو أبنو "استخداـ طفل 
ة ب(، كاثنيتهما استغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أك أم شكل من أشكاؿ العوض" )ا١تادة الثانية فقر 

اإلابحية، كعرفو أبنو: "تصوير أم طفل، أبم كسيلة كانت، ٯتارس ٦تارسة حقيقية أك ابحملاكاة أنشطة جنسية صر٭تة أك أم تصوير 
 شباع الرغبة اٞتنسية أساسان" )ا١تادة الثانية فقرة ج(.لؤلعضاء اٞتنسية للطفل إل

ُب عٌده  1949ابألشخاص كاستغبلؿ دعارة الغَت لعاـ  اإلٕتارجاء ٦تاثبلنإلتفاقية حظر  كيبلحظ أف الربكتوكوؿ،
االستغبلؿ اٞتنسي يعٌد اعتداءن جسيمان يتصف  على الرغم من أفابألشخاص، ىذا  اإلٕتاراالستغبلؿ اٞتنسي إحدل صور 

ى )التحريض على البغاء، تنظيم ٦تارسة البغاء، ابستقبلليتو كذاتيتو، كما يتصف بشموليتو كتعدد جوانبو،كٯتكن أف ينطبق عل
. اال أف هابألشخاصبوصفو من صور  إلٕتاراباٟتصوؿ على ا٠تدمات اٞتنسية ا١تختلفة لؤلطفاؿ، كغَتىا(، كال يتوجب من ٍب ربطو 

السيدة أكفيليا   منها االستغبلؿ اٞتنسي. كإٔب ذلك أشار تقريرك اب١تقابل قد يستهدؼ ٖتقيق أىداؼ متنوعة، ابألشخاص اإلٕتار 
سانتوس ا١تقررة ا٠تاصة للجنة حقوؽ اإلنساف ٓتصوص )بيع األطفاؿ كاستغبل٢تم ُب البغاء كُب انتاج ا١تواد اإلابحية( -كالسيتاس

أبنو "٬تب التفريق بُت البيع ألغراض البغاء من جهة، كفعل البغاء ْتد ذاتو، أك فعل االستجبلب أك السمسرة، من جهة اثنية"، 
 (.44ال يندرجاف ضمن مفهـو البيع )الفقرة  فكبل٫تا

ابألشخاص،  اإلٕتار)ث(الربكتوكوؿ اإلضاُب إلتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية ١تنع كقمع كمعاقبة 
نتباه إٔب مسألة التصدم اليت أاثرت االكاألبرز ىذا الربكتوكوؿ الوثيقة الدكلية األكٔب  يعدٌ :2000كٓتاصة النساء كاألطفاؿ لعاـ 

ابألشخاص  اإلٕتارأ(منو مفهـو )(. كقد حددت ا١تادة الثالثة فقرة 9الستغبلؿ النساء كاألطفاؿ ألغراض جنسية )ا١تادة 
أبنو:"ٕتنيد أشخاص أك نقلهم أك تنقيلهم أك إيواؤىم أك استقبا٢تم بواسطة التهديد ابلقوة أك استعما٢تا أك غَت ذلك من أشكاؿ 

ك االختطاؼ أك االحتياؿ أك ا٠تداع أك استغبلؿ السلطة أك استغبلؿ حالة استضعاؼ، أك إبعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك القسر أ
مزااي لنيل موافقة شخص لو سيطرة على شخص آخر لغرض االستغبلؿ. كيشمل االستغبلؿ، كحد أدٗب، استغبلؿ دعارة الغَت أك 
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أك ا٠تدمة قسران، أك االسًتقاؽ أك ا١تمارسات الشبيهة ابلرؽ، أك االستعباد أك نزع  سائر أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنسي، أك السخرة
 (.2000)البخكتهكهؿ اإلضافي، األعضاء" 

كصف استغبلؿ دعارة كما أنو تضمن كيبلحظ أف االستغبلؿ اٞتنسي ُب ىذا التعريف يعد غرضان لئلٕتار ابألشخاص،  
اء كاألطفاؿ. كعلى كفق الفقرة )ب( من ا١تادة الثالثة من الربكتوكوؿ ال يعتد ٔتوافقة الغَت أبنو من صور االستغبلؿ اٞتنسي للنس

ابألشخاص على االستغبلؿ الوارد ذكره ُب الفقرة )أ( من ا١تادة نفسها، كال يكوف ٤تل اعتبار ُب اٟتاالت ا١تتضمنة  اإلٕتارضحااي 
 ا٢تا أك غَت ذلك(.استخداـ أم من الوسائل ا١تذكورة )التهديد ابلقوة أك استعم

كما عٌدت الفقرة )ج( من ا١تادة نفسها "ٕتنيد طفل أك نقلو أك تنقيلو أك إيواؤه أك استقبالو لغرض االستغبلؿ )إٕتاران 
الفقرة )د(  عرفتوابألشخاص(، حىت إذا ٓب ينطًو على استعماؿ أم من ىذه الوسائل، كذلك لعدـ االعتداد برضا )الطفل(، الذم 

 ا أبنو "أم شخص دكف الثامنة عشرة من العمر".من ا١تادة ذاهت
كعلىالرغم من إحتواء الربكتوكوؿ على مصطلحات من قبيل )البغاء(، ك)استغبلؿ دعارة الغَت(، ك)االستغبلؿ اٞتنسي( اال 

ُب دكلة  لفة، فما يعدٌ أنو ال يتضمن تعريفات ٢تا، كرٔتا يعود السبب ُب ذلك إٔب االختبلؼ ُب النظرة إليها ُب النظم القانونية ا١تخت
 كذلك ُب دكلة أخرل.بغاءن قد ال يعد ٌ 

إف الربكتوكوؿ ُب نطاؽ ٖتديده لصور االستغبلؿ يعتمد عبارة )كحد أدٗب(، ٍب يشَت إٔب "استغبلؿ دعارة الغَت أك سائر 
ؽ، أك االستعباد أك نزع أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنسي، أك السخرة أك ا٠تدمة قسران، أك االسًتقاؽ أك ا١تمارسات الشبيهة ابلر 

على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر. كُب الوقت نفسو، ال يفهم منو ما  أيدرجت فيواألعضاء"، ٦تا يعٍت أف صور االستغبلؿ ا١تذكورة 
كٓتبلؼ ذلك، يبلحظ أف عددان إذ أنو ال ٭تددىا، "سائر أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنسي" إٔب جانب استغبلؿ دعارة الغَت؟  بػا١تقصود 

، كمن )أشكالو( واثئق الدكلية اليت ال ٘تت بصلة مباشرة ١توضوع االستغبلؿ اٞتنسي للنساء كاألطفاؿ تضمنت توضيحان لصورهمنال
ز( منو على أشكاؿ  -1ذلك على سبيل ا١تثاؿ: النظاـ األساس للمحكمة اٞتنائية الدكلية، إذ نصت ا١تادة السابعة، فقرة )

ك االستعباد اٞتنسي أك اإلكراه على البغاء، أك اٟتمل القسرم، أك التعقيم القسرم أك أم االستغبلؿ اٞتنسي أبهنا:"االغتصاب أ
،  )الشظاـ األساس لمسحكسة الجشائية الجكلية(شكل آخر من أشكاؿ العنف اٞتنسي على مثل ىذه الدرجة من ا٠تطورة"

( منها. كعلى الرغم من 34ُب ا١تادة )1989ـ كما كرد النص على صور االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ ُب إتفاقية حقوؽ الطفل لعا
أف ىذه ا١تادة ٓب تنص على صور االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ كافة، اال أهنا أشارت إٔب عدد منها، كىي: أم نشاط جنسي غَت 

الستغبلٕب مشركع، كاالستخداـ االستغبلٕب لؤلطفاؿ ُب الدعارة أك غَتىا من ا١تمارسات اٞتنسية غَت ا١تشركعة، كاالستخداـ ا
. كحددت ٞتنة حقوؽ الطفل ُب تقريرىا )حق الطفل ُب (1989)إتفاقية حقهؽ الصفل، لؤلطفاؿ ُب العركض كا١تواد الداعرة
صور االعتداء اٞتنسي كاالستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ أبهنا :"كافػة  2011أبريل  18الصادر ُب التحرر من ٚتيع أشكاؿ العنف( 
ساءة البدنية أك العقلية، كاإل٫تاؿ أك ا١تعاملة ا١تنطويػة علػى إ٫تاؿ، كإساءة ا١تعاملة أك االستغبلؿ، ٔتا أشكاؿ العنف أك الضرر أك اإل

 .(2011التعميق العاـ، لجشة حقهؽ الصفل، ) ُب ذلك اإلساءة اٞتنسية"
ؿ اٞتنسي نطاؽ مكافحة االستغبل ُب 2019ديسمرب  18قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة الصادر ُب  حددكما 

على سبيل ا١تثاؿ: اٞترائم ا١ترتكبة إذ أشار إٔب عدد منها ، صور االستغبلؿ اٞتنسيلؤلطفاؿ كانتهاكهم جنسيان على األنًتنيت، 
ابألطفاؿ لغرض استغبل٢تم جنسيان، كاستمالتهم ألغراض  اإلٕتارابالتصاؿ ا١تباشر أك غَت ا١تباشر، اٞترائم ا١ترتكبة ابألنًتنيت، ك 

ستخداـ ا١تواد اليت تصور االعتداءات اٞتنسية ُب االبتزاز أك سلب ا١تاؿ ابلتهديد كإنتاج مواد تسجل اعتداءات جنسية جنسية، كا
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على األطفاؿ كاحتيازىا كتوزيعها كإاتحتها كبيعها كنسخها كحيازهتا كالنفاذ إليها كالبث األلكًتك٘ب ا١تباشر ١تثل ىذه 
 (2، ص 2019الستحجة ، )قخار الجسعية العامة لألمماالعتداءات

كعلى الرغم من أف األمثلة ا١تضركبة ُب ىذه الواثئق الدكلية تتعلق ُب الغالب ابألطفاؿ على كجو التحديد، اال أف مصطلح 
اٌب ٓب يبلغن سن الثامنة عشرة من العمر، كما أف أشكاؿ االستغبلؿ و على اإلانث، اللكذلك ينطبق  من البديهي أف األطفاؿ 

 النساء أيضان.الرجاؿ كعلى اؿ ٯتكن أف تنطبق على اٞتنسي لؤلطف
: 2007أكتوبر  25)ج(إتفاقية ٣تلس أكراب ا٠تاصة ْتماية األطفاؿ من االستغبلؿ اٞتنسي كاإلساءة اٞتنسية الصادرة ُب 

ان لو، لكنها بيٌنت على الرغم من أف ىذه اإلتفاقية ٗتتص ابالستغبلؿ اٞتنسي، كما ىو كارد ُب عنواهنا، اال أهنا ال تتضمن تعريف
عددان من صوره، كىي: اإلساءة اٞتنسية، الصور اإلابحية، كمشاركة األطفاؿ ُب العركض اإلابحية، كإغواء األطفاؿ، كالتحرش 

على اٞترائم ا١ترتبطة ببغاء األطفاؿ، كىي تتمثل منها ( 19(. كما نصت ا١تادة )23-20، 18ابألطفاؿ ألغراض جنسية )ا١تواد 
طفاؿ للبغاء أك ٖتريضهم على ذلك، كإكراه األطفاؿ على ٦تارسة البغاء أك للحصوؿ على فوائد من ذلك أك أم شكل ُب ٕتنيد األ

من أشكاؿ استغبلؿ األطفاؿ لتحقيق ذلك، ككذلك اٟتصوؿ على خدمات بغاء األطفاؿ. كعلى كفق ىذه ا١تادة يعرؼ بغاء 
بل مكافأة أك كعد بذلك اك أم مقابل آخر، سواءن أكاف للطفل نفسو أـ األطفاؿ أبنو استخداـ األطفاؿ ُب النشاط اٞتنسي مقا

 .(2007إتفاقية مجمذ أكربا، ) لغَته
)ح(اسًتاتيجية األمم ا١تتحدة ١تساعدة كدعم ضحااي االستغبلؿ كاالنتهاؾ اٞتنسيُت من جانب موظفي األمم ا١تتحدة 

: على كفق ىذه الوثيقة يعرؼ االنتهاؾ اٞتنسي أبنو 2007ديسمرب  21كاألفراد ا١ترتبطُت هبا، اليت أقرهتا ٚتعيتها العامة ُب 
"التعدم البد٘ب ذك الطابع اٞتنسي، ابلفعل أك التهديد، سواءن ابستعماؿ القوة أك ُب ظل ظركؼ غَت متكافئة أك قسرية". كيعرؼ 

تفاكت ُب النفوذ أك للثقة من أجل ٖتقيػق مػررب االستغبلؿ اٞتنسي أبنو:"كػل اسػتغبلؿ فعلػي أك ٤تاكلػة اسػتغبلؿ ٟتالػة ضػعف أك ل
جنػسية، ٔتػا ُب ذلػك، علػى سػبيل ا١تثػاؿ ال اٟتصر، ٖتقيق كسب مإب أك اجتماعي أك سياسي من االستغبلؿ اٞتنسي لطرؼ 

ضػوا لبلسػتغبلؿ  االستغبلؿ اٞتنسي أبهنم "األشخاص الذين تثبت ادعاءاهتم أهنم تعر كما تضمنت الوثيقة تعريفان لضحاايآخر".  
ػػذه اٞتنػسي أك االنتػهاؾ اٞتنػسي مػن جانػب مػوظفي األمػم ا١تتحػدة أك األفػراد ا١تػرتبطُت هبػا، كذلػك عػن طريػػق إجػػراء إدارم تتخ

 .(2007 )استخاتيجية األمم الستحجة،(5األمػػم ا١تتحػػدة أك إجػػراءات تتخػػذىا الػػدكؿ األعػػضاء، حػػسب االقتضاء" )البند 
كقد استند تعريفا االنتهاؾ اٞتنسي كاالستغبلؿ اٞتنسي ُب ىذه الوثيقة إٔب نشرة السكرتَت العاـ لؤلمم ا١تتحدة الصادرة ُب 

ٖتت عنواف )تدابَت خاصة للحماية من االستغبلؿ اٞتنسي كاالنتهاؾ اٞتنسي(، كقد نقبل حرفيا من الفرع األكؿ  2003أكتوبر  9
لنشرة ْتظر٫تا كوهنما يشكبلف "انتهاكان للقواعد كا١تعايَت القانونية الدكلية ا١تعًتؼ هبا عا١تيان"، كما أهنما منها. كقد قضت ىذه ا

ٯتثبلف "أشكاالن خطَتة من سوء السلوؾ"، كعلى كفقها "ٖتظر ٦تارسة أم نشاط جنسي مع األطفاؿ بغض النظر عن سن الرشد 
لل إبساءة تقدير عمر الطفل"، كٔتوجبها "ٖتظر مبادلة اٞتنس اب١تاؿ أك العمل أك السلع أك أك سن الرضا ا١تقررة ٤تليان، كال يعتد ابلتع

ا٠تدمات، ٔتا ُب ذلك طلب خدمات جنسية أك غَت ذلك من أشكاؿ السلوؾ ا١تهُت أك احملط للكرامة أك ا١تنطوم على 
)نذخة الدكختيخ العاـ لألمم (2-3، االستغبلؿ، كيشمل ذلك أم مبادلة ٔتساعدات كاجبة ١تستحقيها" )الفرع الثالث

 .(2003الستحجة، 
كيستخلص ٦تا تقدـ أف اجملتمع الدكٕب أكٔب مواجهة االستغبلؿ اٞتنسي للنساء أ٫تية كبَتة من خبلؿ إصدار عدد كبَت من 

بلءمة للتصدم لو، ٔتا ُب َت ا١تالدكؿ األطراؼ فيها إبٗتاذ التداب اليت تضمنت التعريف بو، كبصوره، كإلزاـا١تواثيق الدكلية كاإلقليمية 
 ُب التشريعات الوطنية. كالعقاب عليو ذلك ٕترٯتو
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 ادلبحث الثاين
 مواجهة االستغالؿ اجلنسي التقليدم للنساء يف التشريعات العراقية

حظر ضراره االجتماعية ا١تتعددة، كلغرض التصدم لو، فقد ألابلنساء كاألطفاؿ على كجو العمـو ك  اإلٕتارنظران ٠تطورة 
)دستهر جسيهرية ابلنساء كاألطفاؿ كٕتارة اٞتنس" اإلٕتارمنو:"... 3( فقرة 37ُب ا١تادة ) 2005الدستور العراقي لعاـ 

عدد من القوانُت، كعلى الوجو  ُبجرٯتة االستغبلؿ اٞتنسي التقليدم للنساء قد تصدل ا١تشرع ُب العراقل.ك (2005العخاؽ، 
 اآلٌب:

جرٯتة )التحريض على الفسق  لىعاقب ىذه القانوف عي:1969( لعاـ 111اقي رقم )أكالن: قانوف العقوابت العر 
( منو، اليت تنص على أف "يعاقب ابٟتبس كل من حرض ذكران أك أنثى ٓب يبلغ عمر أحد٫تا ٙتا٘ب 399كالفجور( ُب نص ا١تادة )

 عشرة سنة كاملة على الفجور أك إٗتاذ الفسق حرفة أك سهل سبيل ذلك.
( أك قصد الربح من فعلو أك تقاضى أجران عليو فيعاقب 393( ُب ا١تادة )2ٞتا٘ب ٦تن نيص عليو ُب الفقرة )كإذا كاف ا

 .(1969)قانهف العقهبات العخاقي، ابلسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات أك ابٟتبس"
فعلُت، أك٢تما التحريض على حد أفاستنادان إٔب الشق األكؿ من ىذه ا١تادة العقابية يتحقق الركن ا١تادم للجرٯتة ابرتكاب 

 الفجور أك إٗتاذ الفسق حرفة، كاثنيهما تسهيل سبيل ذلك.
كيعٍت التحريض "خلق فكرة اٞترٯتة لدل شخص ٍب تدعيمها كي تتحوؿ إٔب تصميم على ارتكاب اٞترٯتة"، ٔتعٌت أف نشاط 

. كما (501، ص 1962)حدشي، إٔب اٞترٯتة احملرض ذك طببيعة نفسية، فهو يتجو إٔب نفسية اإلنساف كي يؤثر فيو فيدفعو
خلق فكرة اٞترٯتة لدل شخص كاإلٟتاح عليها كي تتحوؿ إٔب تصميم على ارتكاهبا، كمن ٍب ارتكاهبا "يعرؼ التحريض أبنو 

 .(322، ص 1999)ثخكت، فعبلن"
ب أفعاؿ الفسق كالفجور، أبنو التأثَت ُب نفس من يوجو إليو كإقناعو ابرتكافيعرؼ  تحريض على الفسق كالفجور أما ال

، البغاؿ، 256، ص 2006)الحىبي، ْتيث ال ٬تد أمامو مفران من ذلك، فيذعن إلرادة من حرضو، كيسَت ُب ركابو
 .(302، ص 1973

تصاؿ ا١تعاصرة، مثل كٯتكن أف يقع التحريض على الفسق كالفجور عن طريق األقواؿ، مشافهة أك ابستخداـ كسائل اإل
األفعاؿ، بعرض صور إابحية على الضحية أك اصطحاهبا إٔب أماكن الدعارة أك ما شابو، أك عن طريق  ا٢تاتف، أك عن طريق

 .(273، ص 2018)سمساف، اإلشارات، اليت تعٍت دعوة الضحية الرتكاب الفسق أك الفجور
( فقرة 48ص عليها ُب ا١تادة )كالتحريض ُب ىذه اٞترٯتة يعد استثناءن من القاعدة العامة ا١ترتبطة اب١تسا٫تة اٞتزائية ا١تنصو 

، اليت تنص على أف يعد شريكان ُب اٞترٯتة "من حرض على ارتكاهبا 1969( لعاـ 111( من قانوف العقوابت العراقي رقم )1)
( من القانوف ٮتالف ىذه القاعدة إذ ال يشًتط لتحققو كقوع 399فوقعت بناءن على ىذا التحريض"، فالتحريض على كفق ا١تادة )

 حاؿ ارتكابو.قائمة بذاهتا يشكل جرٯتة اتمة  فهوكافيان لتحميل ا١تسؤكلية اٞتزائية،   ة، ٔتعٌت أنو يعدٌ اٞترٯت
أما ابلنسبة لتسهيل سبيل الفسق أك الفجور، فعلى الرغم من أف ىذه اٞترٯتة كردت ٖتت عنواف )التحريض على الفسق 

يضان، بل ىو من قبيل ا١تساعدة، اليت يقدمها اٞتا٘ب قبل الشركع كالفجور(، فأف )تسهيل( سبيل الفسق أك الفجور ال يعد ٖتر 
( 111( من قانوف العقوابت العراقي رقم )3( فقرة )48ابلفسق أك الفجور، إذ أف ا١تساعدة ُب ارتكاب اٞترٯتة على كفق ا١تادة )

ارتكاب اٞترٯتة مع علمو هبا أك  ٯتكن أف تتحقق إبعطاء الفاعل سبلحان أك آالت أك أم شيء آخر ٦تا استعمل ُب 1969لعاـ 
خرل ُب األعماؿ اجملهزة أك ا١تسهلة أك ا١تتممة الرتكاهبا". كمن ٍب فأف ا١تساعدة ُب ارتكاب أتقدٙب ا١تساعدة لو"عمدان أبية طريقة 
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اتمة كذلك تعدٌ  جرٯتة قائمة ْتد ذاهتا، كما ( من القانوف، مثلها مثل التحريض عليهما، إذ تعدٌ 399الفسق كالفجور ُب ا١تادة )
بصرؼ النظر عن سلوؾ الضحية البلحق، فتسهيل اٞتا٘ب سبيل الفسق أك الفجور من دكف أف ٘تارسهما، ٖتقق اٞترٯتة كيتوجب أف 

 يساءؿ اٞتا٘ب عنو على كفق ىذه ا١تادة العقابية. 
بعد سن الثامنة عشرة من العمر، ٦تا ( من القانوف ُب حالة كوف اجملٌت عليو، ذكران كاف أـ أنثى، ٓب يبلغ 399كتطبق ا١تادة )

أف ىذه ا١تادة العقابية خاصة بتحريض األطفاؿ )كىم  إذاٌب ٕتاكزف ىذه السن. و النساء اللعلى يعٍت عدـ إمكانية تطبيقها 
 األشخاص غَت البالغُت لسن الثامنة عشرة سنة( على الفسق أك الفجور، أك تسهيل سبيل ذلك.

أف يكوف التحريض أك  1969( لعاـ 111( من قانوف العقوابت العراقي رقم )399ة )إضافة إٔب ىذا، اشًتطت ا١تاد
ا١تساعدة من أجل ٖتقيق غرض يتمثل ُب أف ٯتارس الذكر أك األنثى الفسق اك الفجور على سبيل االعتياد، كذلك إبٗتاذ الفسق أك 

تهدفاف الفسق أك الفجور ١ترة كاحدة على سبيل ا١تثاؿ الفجور حرفة يتكسباف منهما. كمن ٍب فأف التحريض أك ا١تساعدة اللذين يس
أك تكرار ىذا، ال ٯتكن أف ٭تققا الركن ا١تادم ٢تذه اٞترٯتة، إذ أف االعتياد يعٍت )االحًتاؼ( الذم يقصد بو التكسب من الفسق 

مالكهؼ، )عليهما ُب معيشتهما ، أما بصورة كاملة أك جزئية، كٔتا ٬تعل الذكر أك األنثى يعتمدافعلى سبيل االنتظاـ أك الفجور
 .(46-39، ص 1985تارخانهؼ، 

ٖتقق العلم كاإلرادة إذ يفًتض من اٞترائم العمدية،  ٞترٯتة فهي تعدٌ ذه اكاستنادان إٔب الصياغة التشريعية لؤل٪توذج القانو٘ب ٢ت
ال ٯتكن ٖتققهما ُب ظل كمن ٍب ،  ،ا١تساعدة ُب ذلكُب التحريض على ارتكاب اٞترٯتة )إٗتاذ البغاء حرفة( ككذلك  كل من ُب

 .(375-373، ص 2018سمساف، ) ا٠تطأ غَت العمدم
ىذه اٞترٯتة ُب حالة توافر صفة خاصة لدل اٞتا٘ب، كذلك إذا كاف "من أقارب اجملٌت عليو إٔب  لىشدد القانوف العقوبة عيك 

يو أك كاف خادمان عنده أك عند أحد ٦تن سبق ذكرىم الدرجة الثالثة أك كاف من ا١تتولُت تربيتو أك مبلحظتو أك ٦تن لو سلطة عل
 ب(.  -2فقرة  393)ا١تادة 

ىذه اٞترٯتة إذا كاف اٞتا٘ب )قصد الربح من فعلو أك تقاضى أجران عليو(، ففي اٟتالة األكٔب  لىكما يشدد القانوف العقاب ع
ث على ارتكاب اٞترٯتة كونو سبق أف تلقى مقاببلن عنو. يستهدؼ اٞتا٘ب ٖتقيق غرض الًتبح من فعلو، كُب اٟتالة الثانية يتوفر الباع

كُب ىاتُت اٟتالتُت يتحقق القصد ا٠تاص، الذم يتطلب إٕتاه إرادة اٞتا٘ب إٔب ٖتقيق غرض أك ابعث خاص يوجو لنتيجة معينة 
اين ر ضرك  ُب اٟتالتُت ا١تذكورتُت. كيعد القصد ا٠تاص (286-285، ص 1996)سخكر، يريد اٞتا٘ب ٖتقيقها دكف غَتىا

 اٞترٯتة، كلو أ٫تيتو ُب تشديد العقاب عنها.ىذه لتكييف 
عرؼ البغاء أبنو "استخداـ اٞتسم إرضاءن لشهوات الغَت يي :1988( لعاـ 8اثنيان: قانوف مكافحة البغاء العراقي رقم )

ؿ اٞتنسي، كمن يعد البغاء أبرز صور االستغبلك  .(18-17، ص 2011)الجابخي، مباشرة، مقابل أجر أك بدكف مقابل"
أكثرىا انتشاران على صعيد دكؿ العآب، كذلك ابلنظر ١تا ٭تققو من أرابح كبَتة، كىو يشمل بضحاايه اإلانث كالذكور على حد 

 .(20-19، ص 2008)ناشج، بغاء األطفاؿ من أبشع صور االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ سواء، كيعدٌ 
( لعاـ 8ستغبلؿ اٞتنسي على كفق قانوف مكافحة البغاء رقم )ىذه الصورة من اال لىكيعاقب ا١تشرع ُب العراؽ ع

عرؼ البغاء أبنو "تعاطي الزان أك اللواطة أبجر مع أكثر من شخص كاحد". كاستنادان إٔب ا١تادة .كٔتوجب ا١تادة األكٔب منهيي 1988
 .(1988)قانهف مكافحة البغاء، الثانية منو يعٌد البغاء كالسمسرة ٤تظورين

ة الثالثة منو ابلسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات كل ٝتسار أك من شاركو أك عاكنو ُب فعل السمسرة، كتعاقب ا١تاد
بدخوؿ اٞتمهور فيو استخدـ أشخاصان ٯتارسوف البغاء لغرض  سمحٍ ككذلك كل مستغل أك مدير ٤تل عاـ أك أم ٤تل آخر يي 
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أك يدير منزالن أك غرفان أك فندقان ٝتح للغَت بتعاطي البغاء فيو أك  من ٯتلكا١تادة نفسها استغبل٢تم ُب التشويق حمللو. كما عاقبت 
 ثبلث صور لبلستغبلؿ اٞتنسي لؤلشخاص، كىي: لىا١تادة عىذه يعاقب على كفق كمن ٍب سهل أك ساعد على ذلك.

اء السمسرة اليت حددهتا ا١تادة األكٔب من القانوف أبهنا " ... الوساطة بُت شخصُت بقصد تسهيل فعل البغ ( أ)
أبية طريقة كانت، كيشمل ذلك التحريض كلو ٔتوافقة أحد الشخصُت أك طلبو، كما يشمل استغبلؿ بغاء شخص ابلرضاء أك 

كمن ٍب فأف القانوف يعاقب السمسار نفسو، ككذلك من يشاركو أك يعاكنو ُب ذلك، كىااتف الصوراتف تنطبقاف على  .ابإلكراه"
الشًتاؾ ابلتحريض أك ا١تساعدة ُب اباف ذلك ابلتنفيذ )الوساطة بُت شخصُت(، أـ أك ٥تتلف صور االستغبلؿ اٞتنسي، سواءن 

 ذلك.
ىذه الصورة  لىاستخداـ األشخاص الذين ٯتارسوف البغاء ُب ٤تل عاـ أك مفتوح للجمهور، كيشًتط للعقاب ع ( ب)

ا١تثاؿ، على صاالت لعب القمار  من االستغبلؿ اٞتنسي أف يكوف الغرض من ذلك ىوالتشويق ٢تذا احملل، كىذا ينطبق على سبيل
 أك الفنادؽ أك اٟتمامات البخارية أك صالوانت التجميل أكا١تساج أك ا١تبلىي الليلية.

ىذه  امتبلؾ أك إدارة منزؿ أك غرؼ أك فندؽ ١تمارسة البغاء، من خبلؿ السماح للغَت بتعاطي البغاء ُب ( ت)
على ا١تواخَت، كدكر الدعارة، اليت حددهتا ا١تادة األكٔب من أيضان أك تسهيل ذلك أك ا١تساعدة ُب ذلك، كىذا ينطبق  األماكن

القانوف أبهنا "... احملل ا١تهيأ لفعل البغاء أك تسهيلو أك الدعاية لو أك التحريض عليو أك ما ٭تقق أم فعل آخر من االفعاؿ اليت 
 الستجماـ، كما شابو.تساعد على البغاء"، ككذلك الفنادؽ، كالغرؼ ا١تعدة لئل٬تار، كدكر الراحة كا

البغاء، ٔتا ُب ذلك االستغبلؿ اٞتنسي للنساء، كيبلحظ أف فقرهتا  لىنص ا١تادة ا٠تامسة من القانوف على العقاب عتك 
اٌب بلغن سن ٙتا٘ب عشرة سنة، فعلى كفقها:"من استبقى ذكران أك أنثى للبغاء أك اللواطة ُب ٤تل ما اب٠تداع و ابلنساء اللتتعلق األكٔب 
الكراه كالقوة كالتهديد ككاف عمر اجملٍت عليو أك عليها أكثر من ٙتا٘ب عشرة سنة يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد عن عشر أك اب

عاقببالسجن مدة ال تزيد على ٜتس عشرة سنة إذا كاف تاٌب دكف ىذه السن، إذ و فقرهتا الثانية ابلنساء الل تتعلقسنوات"، ُب حُت 
 ذلك.عمر اجملٌت عليو أك عليها دكف 

كاستنادان إٔب ٖتليل أحكاـ ىذا القانوف يتبٌُت أهنا تستهدؼ العقاب عن )السمسرة( بصورىا ا١تختلفة، أم االستغبلؿ 
اٞتنسي للذكور كاإلانث على حد سواء، كتتضمن عقاب من ٯتارس السمسرة. أما ابلنسبة لتعاطي البغاء نفسو، فأف القانوف 

ح ا١تعدة لتوجيو كأتىيل النساء مدة ال تقل عن ثبلثة أشهر كال تزيد على سنتُت )ا١تادة يعاقب البغي إبيداعها إحدل دكر اإلصبل
(. كُب حالة استخداـ ا٠تداع أك اإلكراه أك القوة كالتهديد إلبقائها ُب ٤تل للبغاء، ككذلك ُب حالة عدـ بلوغها سن الثامنة 4

. كيبلحظ هبذا (2020)أحسج، سعيج، (3فقرة  5ا١تادة عشرة من العمر، فأف على احملكمة أف ٖتكم ٢تا بتعويض عادؿ )
 الصدد، أف القانوف ال يتطرؽ إٔب عقاب الذكور، ٦تا ٬تعل أحكاـ ىذا القانوف ُب غالبها ٗتتص ابالستغبلؿ اٞتنسي للنساء.

من شخص، كمثل ىذا أف البغاء ىو تعاطي الزان أك اللواطة أبجر مع أكثر  ييستخلصكاستنادان إٔب ا١تادة األكٔب من القانوف 
 ، اليت تنص1969( لعاـ 111( من قانوف العقوابت العراقي رقم )380تساؤالن ٓتصوص مضموف ا١تادة ) يثَتالتعريف ٯتكن أف 

من صور التحريض ىذا  :"كل زكج حرض زكجتو على الزان فزنت بناءن على ىذا التحريض يعاقب ابٟتبس"، فهل يعدٌ على أف
إف كاف ٖتريضان على 1988( لعاـ 8لبغاء، ا١تعاقب عليو على كفق أحكاـ قانوف مكافحة البغاء رقم )االستغبلؿ اٞتنسي بصورة ا

السيما أف ىذا القانوف ٓب ٭تدد صفة خاصة ُب اٞتا٘ب. ىذا علمان أف الفقرة األكٔب من ك الزان مع أكثر من شخص كمقابل أجر؟ 
بتقدٙب تعهد إٔب القاضي ا١تختص إلهناء حالة اٟتجز اإلصبلحي ا١تتخذ إزاء  ا١تادة اٟتادية عشرة منو تشَت إٔب )الزكج(، فيما يتعلق

جزة، يلتـز فيو حسن تربيتها كسَتهتا كسلوكها، كيدفع ا١تبلغ الذم ٖتدده احملكمة ُب التعهد إذا كقع اإلخبلؿ بو، كذلك تالبغي احمل
 أك األقارب.عليها إٔب جانب األصوؿ كمن لو الوالية 
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الباحثُت إف ا١تشرع العراقي بذلك جعل للعبلقة الزكجية أثر بٌُت ُب تشديد العقاب عن البغاء الذم كُب نظر عدد من 
 .(663، ص 2016)مهسى، مجيج، ٯتارسو السمسار إزاء زكجتو

كنرل هبذا ا٠تصوص، إف قياـ الزكج بدكر السمسار إزاء زكجتو، كمن ٍب تعاطيها البغاء بناءن على ٖتريضو يعرضو للمساءلة 
ٞتزائية عن جرٯتتُت:اٞترٯتة األكٔب ىي)السمسرة(، اليت تتحقق من خبلؿ ارتكاب )التحريض(، ك )الوساطة بُت شخصُت بقصد ا

تسهيل فعل البغاء(، ككذلك )استغبلؿ بغاء شخص ابلرضاء(، ٦تا ٬تسد من الناحية العملية صور )السمسرة( كلها احملددة ُب 
تطبيق أحكاـ ا١تادة الثالثة من القانوف اليت تنص على يجب ، كمن ٙت1988( لعاـ 8ء رقم )ا١تادة األكٔب من قانوف مكافحة البغا

عقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات على الزكج بوصفو ٝتساران. أما اٞترٯتة الثانية، فهي )ٖتريض الزكج زكجتو على الزان(، 
قلة ْتد ذاهتا، كتتطلب رضاء الزكجة بتعاطي الزان، كتتحقق بتوفر صفة كىي اٞترٯتةالسابقة على تعاطي البغاء، كىي تعٌد جرٯتة مست

 الزكجية. أم أف يكوف من ٭ترضها على الزان زكجان ٢تا. 
ف يساءؿ الزكج عن ٖتريض زكجتو على الزان )البغاء(، كعن ٦تارستها إايه بناءن على ذلك، أكأتسيسان على ذلك، يتوجب 

، كا١تادة الثالثة من قانوف مكافحة البغاء العراقي رقم 1969( لعاـ 111عقوابت العراقي رقم )( من قانوف ال380على كفق ا١تادة )
٦تارسة  لىنص ا١تادة األكٔب منهما، فهذا يعٍت عدـ العقاب عقتصار على الحالة تكييف ىذه الواقعة اب. أما ُب 1988( لعاـ 8)

 إحدل ىاتُت اٞترٯتتُت. لىيعٍت إفبلت الزكج من العقاب عالبغاء على كفق ا١تادة الثانية منهما، كالعكس صحيح، ٦تا 
من ا١تادة  (6أكالن/ نص الفقرة )ت:2011( لعاـ 8العراؽ رقم ) -اثلثان: قانوف مناىضة العنف األسرم إلقليم كيردستاف

كىي الن جنسيان ٢تا،الثانية من ىذا القانوف على صورة خاصة من العنف األسرم، الذم ٯتارسو الزكج إزاء زكجتو، كتشكل استغبل
 .(3122قانهن مناهضة العنف األسري، ))إكراه الزكج للزكجة على البغاء كامتهاف الدعارة( تنحصر ُب

ٔتعٌت  .قتصر على )اإلكراه على البغاء كامتهاف الدعارة(يككما يبلحظ أف االستغبلؿ اٞتنسي للنساء على كفق ىذا النص 
ذلك ىي )اإلكراه(، الذم ٯتكن أف يكوف ماداين )ابستخداـ القوة اٞتسمانية ضدىا(، أك لجأ إليها الزكج ُب يأف الوسيلة اليت 

معنواين، بتهديدىا ابستخداـ القوة اٞتسمانية ضدىا أك ضد شخص اثلث، مثل األبناء أك الوالدين أك غَتىم من ا١تقربُت إليها.  
هتديد الزكجة إمكانية على أيضان ىذا اإلكراه، ٦تا قد ينطوم كما أف مفهـو )اإلكراه( جاء ٣تردان، ٔتا يسمح ابلقوؿ بتعدد صور 

 ضد األشخاص أك األمواؿ.أخرل ابرتكاب جرائم 
يتبٌُت أف ا١تشرع العراقي يعاقب  1988( لعاـ 8كرجوعان إٔب أحكاـ ا١تادة ا٠تامسة من قانوف مكافحة البغاء العراقي رقم )

 منها، اال أنو ٓب يقتصر على )اإلكراه( كحده كسيلة لذلك، إذ أكرد عدة كسائل إكراه أنثى على البغاء ُب نص الفقرة األكٔب لىع
ىي )ا٠تداع كاإلكراه كالقوة كالتهديد(، كما أنو ٓب ٭تدد صفة اجملٌت عليها بوصفها زكجة للجا٘ب )السمسار(، ٦تا يعٍت أف النص 

( من ا١تادة الثانية من قانوف مناىضة العنف 6أكالن/) ينطبق عليها كعلى أم أنثى غَتىا. كىذا يوصل إٔب استنتاج أبف الفقرة
توافر  كذلك عندٯتكن أف تكٌيف على أساسها جرٯتة )إكراه الزكج زكجتو على البغاء كامتهانو(، 2011( لعاـ 8األسرم رقم )

ُب ىذه  ا القانوف يعدٌ عنصرم )اإلكراه(، كصفة اٞتا٘ب بوصفو )زكجان للمجٌت عليها(، ذلك انطبلقان من أف النص العقايب ُب ىذ
نصان عقابيان عامان،كُب  1988( لعاـ 8اٟتالة نصان عقابيان خاصان، ُب حُت يعٌد النص العقايب ُب قانوف مكافحة البغاء العراقي رقم )

 .(195-188، ص 1993)عيدى، ضوء تنازع ىذين النصُت تطبق قاعدة )ا٠تاص يقيد العاـ(
ة اللجوء إٔب كسائل أخرل غَت اإلكراه، اليت نص عليها ا١تشرع العراقي،كىي)ا٠تداع أما ابلنسبة للحاالت األخرل ا١تتضمن

( من 380، كا١تادة )1988( لعاـ 8كالقوة كالتهديد(، فتطبق عليها أحكاـ ا١تادة ا٠تامسة من قانوف مكافحة البغاء العراقي رقم )
 كما تقدـ ذكره.  1969( لعاـ 111قانوف العقوابت العراقي رقم )
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نص مع  2011( لعاـ 8( من ا١تادة الثانية من قانوف مناىضة العنف األسرم رقم )6أكالن/حالة مقارنة نص الفقرة ) كُب
، ا٠تاصة بتحريض الزكج زكجتو على الزان، يبلحظ أف النص 1969( لعاـ 111( من قانوف العقوابت العراقي رقم )380ا١تادة )

تتمثل ُب )ا٢تدية كالوعيد كىي التحريض علىاٞترٯتة ٯتكن أف يتحقق بعدة كسائل، األكؿ يتضمن تكراران للنص الثا٘ب، ذلك ألف 
، 501ص  مرجر سابق،حدشي، )كا١تخادعة كالدسيسة كاإلرشاد كاستعماؿ ما للمحرض من الصولة على مرتكب اٞترٯتة(

 .(211الخمف، الذاكي،  ص 

ُب ا١تادة  1992قانوف العقوابت الفرنسي لعاـ إذ ٭تددالقوانُت العقابية ا١تقارنة، قد سارت على ىذا ا١تنحى أيضان ك 
( منو كسائل التحريض اب٢تدية كالوعود كالتهديد كا١تطالبة كسوء استعماؿ السلطة أك الصبلحيات أك االستفزاز من أجل 121-7)

العقوابت .كما ينص على ذلك أيضان قانوف (1992)قانهف العقهبات الفخندي، ارتكاب اٞترٯتة أك إعطاء التوجيهات
( منو التيتعرؼ احملرض أبنو من يدفع شخصان آخر إٔب ارتكاب اٞترٯتة عن طريق 4( فقرة )33ُب ا١تادة ) 1996الركسي لعاـ

 .(1996)قانهف العقهبات الخكسي، اإلقناع أك ا٢تدية أك التهديد أك أبم أسلوب آخر
ريض الزكج زكجتو على الزان )البغاء( بناءن على نصُت، جرٯتة ٖت لىكىذا التكرار يؤدم من الناحية التشريعية إٔب العقاب ع

( من 6/، كاثنيهما نص ا١تادة الثانية فقرة )أكالن 1969( لعاـ 111( من قانوف العقوابت العراقي رقم )380أحد٫تا نص ا١تادة )
كُب  .على بساط البحث، ٦تا يطرح مسألة تنازع النصوص اٞتنائية ٣تددان 2011( لعاـ 8قانوف مناىضة العنف األسرم رقم )

نصان  يعدٌ  ألنو، 2011( لعاـ 8األحواؿ كافة يتوجب ُب ظل اٟتالة ا١تعركضة تطبيق نص قانوف مناىضة العنف األسرم رقم )
انفذان ُب إقليم كيردستاف العراؽ ٖتديدان. كلكن ُب حالة ٞتوء الزكج إٔب كسائل  ،ونو، من جهة اثنيةلكعقابيان خاصان، منجهة، ك 

( لعاـ 111( من قانوف العقوابت العراقي رقم )380م ما عدا اإلكراه(، يتوجب بطبيعة اٟتاؿ تطبيق أحكاـ ا١تادة )أخرل )أ
1969. 

عاقب كل من ت 2011( لعاـ 8كا١تبلحظ هبذا ا٠تصوص أيضان، إف ا١تادة السابعة من قانوف مناىضة العنف األسرم رقم )
تة أشهر كال تزيد على ثبلث سنوات كبغرامة ال تقل عن مليوف دينار كال تزيد على ارتكب عنفان أسراين ابٟتبس مدة ال تقل عن س

 ىذه العقوبة تعدٌ اال أف ٜتسة مبليُت دينار أك إبحدل ىاتُت العقوبتُت، كىذا ينطبق على إكراه الزكج زكجتو على البغاء كامتهانو، 
، اليت 1969( لعاـ 111( من قانوف العقوابت العراقي رقم )٥380تففة مقارنة بعقوبة ٖتريض الزكج زكجتو على الزان ُب ا١تادة )

( من القانوف نفسو ٯتكن أف يصل حدىا األقصى إٔب ٜتس 88ص على عقوبة كاحدة، ىي اٟتبس، اليت على مقتضى ا١تادة )تن
لعقوبة احملددة ُب تعٌد كذلك ٥تففة مقارنة اب 2011( لعاـ 8سنوات. كما أف العقوبة ُب قانوف مناىضة العنف األسرم رقم )

 ، التيتحددىا ُب ا١تادة ا٠تامسة منو ابلسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات!2008( لعاـ 8قانوف مكافحة البغاء العراقي رقم )
من  نساءأف ا١تشرعُت، العراقي كالكيردستا٘ب، كعلى حد سواء اسبغا اٟتماية اٞتزائية لليتبٌُت ، ذكره كاستنادان إٔب ما تقدـ

ا ٭تسب لكل منهما، اال أف ٦تا ال ٭تسب ٢تما ىو عدـ التزاـ ٦تؿ اٞتنسي من خبلؿ ٕترٙب البغاء كالعقاب عليو، كىذا االستغبل
 ُب ذلك، ٦تا يتطلب تدخلهما الستبعاد الثغرات ا١تشار إليها.التشريعية الدقة 
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 ادلبحث الثالث
 راقيةمواجهة االستغالؿ اجلنسي ادلستحدث للنساء يف التشريعات الع

و ُب كثَت من ا١تواثيق الدكلية، كالسيما ُب ليع، الذم يعاقب ابألشخاص شكبلن جديدان من أشكاؿ العبودية اإلٕتاريعدٌ 
ابألشخاص، كخاصةالنساء كاألطفاؿ ا١تكمل إلتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحةاٞترٯتة  اإلٕتارنع كقمع كمعاقبة اإلختيارم ١تربكتوكوؿ ال

 اإلٕتارتلتـز الدكؿ األطراؼ فيو بتجرٙب ) منوكفق ا١تادة ا٠تامسة  ، فعلى)بركتوكوؿ ابلَتمو( 2000ة لعاـ ا١تنظمة غَت الوطني
ابألشخاص أبهنا "ٕتنيد  اإلٕتارعرؼ ا١تادة الثالثة، فقرة )أ( منو جرٯتة كما تابألشخاص( ُب قوانينها الداخلية كتعاقب عليو.  

ك استقبا٢تم بواسطة التهديد ابلقوة أك استعما٢تا أك غَت ذلك من أشكاؿ القسر أك أشخاص أك نقلهم أك تنقيلهم أك إيواؤىم أ
االختطاؼ أك االحتياؿ أك ا٠تداع أك استغبلؿ السلطة أك استغبلؿ حالة استضعاؼ، أك إبعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك مزااي لنيل 

 . (2000، ختياري اإلبخكتهكهؿ ال)موافقة شخص لو سيطرة على شخص آخر لغرض االستغبلؿ"
)قانهف اإلنزساـ،  2007( لعاـ 20كارتباطان إبنضماـ ٚتهورية العراؽ إٔب ىذا الربكتوكوؿ استنادان إٔب القانوف رقم )

عرؼ ابلبشر، الذم يي  اإلٕتارا٠تاص ٔتكافحة  2012( لعاـ 28، كإيفاءن ابلتزاماهتا النابعة منو فقد أصدرت القانوف رقم )(2007
ابلبشر ألغراض ىذا القانوف ٕتنيد أشخاص أك نقلهم أك  إلٕتارا١تادة األكٔب، فقرة )أكالن( منو بنصها :"يقصد اب ىذه اٞترٯتة ُب

إيوائهم أك استقبا٢تم، بوساطة التهديد ابلقوة أك استعما٢تا أك غَت ذلك من أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك ا٠تداع أك 
ي مبالغ مالية أك مزااي لنيل موافقة شخص لو سلطة أك كالية على شخص آخر هبدؼ بيعهم أك استغبلؿ السلطة أك إبعطاء أك تلق

استغبل٢تم ُب أعماؿ الدعارة أك االستغبلؿ اٞتنسي أك السخرة أك العمل القسرم أك االسًتقاؽ أك التسوؿ أك ا١تتاجرة أبعضائهم 
 .(2012لبذخ، با اإلتجار)قانهف مكافحة البشرية أك ألغراض التجارب الطبية"

، كإٔب كبَت، بنص ا١تادة الثالثة فقرة )أ( من الربكتوكوؿ  فيما يتعلق بتعريف اإلختيارم كعلى الرغم من أف ا١تشرع العراقي التـز
ابألشخاص، اال أنو أجرل عددان من التعديبلت، اليت جعلت منو إٔب حد ما ٥تتلفان عن مضمونو األصلي. كمن  اإلٕتارجرٯتة 

ل ذكر استغبلؿ حالة استضعاؼ اجملٌت عليو ضمن الوسائل اليت يلجأ إليها اٞتا٘ب، كنص على غاايت االستغبلؿ ذلك، أنو أغف
على سبيل اٟتصر، كما ٓب ينص على غاييت االستعباد كا١تمارسات الشبيهة ابلرؽ كاالسًتقاؽ، كاستبدؿ مصطلح )نزع األعضاء( 

، ص 2020، الحساكي، عبجالخحسن، 28-27، ص 2013اف، )ميجاب١تتاجرة ابألعضاء البشرية أك ألغراض طبية
 .(569، ص 2020، نذسي، 51-53

األفعاؿ ا١تكونة للسلوؾ االجرامي ُب الركن ا١تادم الدقة ُب ٖتديد يبلحظ أف ا١تشرع العراقي ٓب يلتـز  إضافة إٔب ذلك،
توكوؿ على نص الربك ي، إذ (236-229، ص 2018، عدكخ، 35-28، ص 2014)ىجيج، ناصخ، للجرٯتة

قابلها ُب اللغة اإل٧تليزية تٜتسة أفعاؿ، ىي: ٕتنيد األشخاص أك نقلهم أك تنقيلهم أك إخفاؤىم أك استقبا٢تم، التي
(recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of person ُب حُت ينص ،)

اء األشخاص إبيوائهم، على الرغم من اختبلفهما ُب ا١تعٌت، إذ يقصد القانوف العراقي على أربعة أفعاؿ ال غَت، مع استبداؿ إخف
ابإليواء تقدٙب ا١تأكل، كيتضمن ا١تأكل مكاف إلقامة اجملٍت عليو، أما اإلخفاء فهو ٔتعٌت إخفاؤىم عن األجهزة األمنية، أك إخفاؤىم 

 أثناء استغبل٢تم أك ما شابو.
ى ا٢تدؼ من ىذه األفعاؿ، فعلى كفق الربكتوكوؿ ترتكب األفعاؿ اإلجرامية كما أجرل ا١تشرع العراقي تعديبلن جوىراين عل

ا١تذكورة لغرض االستغبلؿ. كعلى كفق ا١تادة الثالثة منو:"يشمل االستغبلؿ، كحد أدٗب، استغبلؿ دعارة الغَت أك سائر أشكاؿ 
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بيهة ابلرؽ، أك االستعباد أك نزع األعضاء"، كقد االستغبلؿ اٞتنسي، أك السخرة أك ا٠تدمة قسران، أك االسًتقاؽ أك ا١تمارسات الش
كردت فيهاعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر. ُب حُت ينص القانوف العراقي على أىدافمحددة لئلٕتار ابلبشر، أم على سبيل اٟتصر، 

القسرم أك  ىي: )البيع(، ك )االستغبلؿ ُب أعماؿ الدعارة(، ك )االستغبلؿ اٞتنسي(، ك )االستغبلؿ ُب السخرة أك العمل
االسًتقاؽ أك التسوؿ(،ك )ا١تتاجرة ابألعضاء البشرية(، ك )ألغراض التجارب الطبية(. كعلى الرغم من عدـ التزاـ ا١تشرع العراقي 
ْترفية النص ُب الربكتوكوؿ، فأف ىذا ال يشكل خركجان عنو، ذلك ألف صور االستغبلؿ فيو كردت على سبيل ا١تثاؿ، ال اٟتصر، 

كيبلحظ أف كما . (2009)تحميل السفاليم األساسية، رع الدكٕب للمشرع الداخلي إمكانية التوسع فيهاكقد أابح ا١تش
أضاؼ )البيع( ك )التسوؿ( ك)ا١تتاجرة ابألعضاء البشرية(، ك )التجارب إذ صور االستغبلؿ، ٖتديد ا١تشرع العراقي توسع ُب 

 الطبية(. 
لقانوف على )االستغبلؿ ُب أعماؿ الدعارة( بشكل منفصل عن اال أف ٦تا ال ٭تسب للمشرع العراقي النص ُب ا

:" على )االستغبلؿ اٞتنسي(، كذلك ٓتبلؼ النص ُب الربكتوكوؿ، الذم جعل الدعارة من ضمن صور االستغبلؿ اٞتنسي بنصو 
 theexploitation of، كىو كما كرد ابللغة اإلنكليزية:استغبلؿ دعارة الغَت أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنسي"

theprostitution of others or otherforms of sexualexploitation(ةاإلنكميديبخكتهكهؿ بالمغة )ال. 
ٯتكن أف  2012( لعاـ 28ابلبشر العراقي رقم ) اإلٕتاركاستنادان إٔب نص ا١تادة األكٔب فقرة )أكالن( من قانوف مكافحة 

األفعاؿ اإلجرامية ا١تتمثلة ُب )التجنيد أك النقل أك اإليواء أك االستقباؿ( يتحقق االستغبلؿ اٞتنسي للنساء عن طريق ارتكاب 
كذلك ابستخداـ كسائل ٤تددة تتمثل ُب )التهديد ابلقوة أك استعما٢تا أك غَت ذلك من أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ 

يل موافقة شخص لو سلطة أك كالية على شخص آخر(، أك ا٠تداع أك استغبلؿ السلطة أك ابعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك مزااي لن
 كيكوف ذلك هبدؼ االستغبلؿ ُب أعماؿ الدعارة أك أية صورة من االستغبلؿ اٞتنسي للنساء.

ابلبشر هبدؼ االستغبلؿ ُب أعماؿ الدعارة أك أية صورة من االستغبلؿ اٞتنسي للنساء  اإلٕتارجرٯتة  لىكيعاقب القانوف ع
)أكالن( منو ابلسجن ا١تؤقت كبغرامة ال تقل عن ٜتسة مبليُت دينار كال تزيد على عشرة مبليُت دينار، كتكوف ُب ا١تادة ا٠تامسة 

العقوبة على كفق الفقرة )اثنيان( من ا١تادة نفسها السجن مدة ال تزيد على ٜتس عشرة سنة كبغرامة ال تزيد على عشرة مبليُت 
شكل من أشكاؿ اإلكراه كاالبتزاز أك التهديد أك حجز كاثئق السفر أك  دينار ُب حالة ارتكاب اٞترٯتة بػاستخداـ أم

ا١تستمسكات الرٝتية، أكابستخداـ أساليب احتيالية ٠تداع الضحااي أك التغرير هبم أك إعطاء أكبتلقي مبالغ مالية أك منافع للحصوؿ 
 على موافقة من لو السلطة أك الوالية عليهم.

انوف ابلسجن ا١تؤبد كبغرامة ال تقل عن ٜتسة عشر مليوف دينار كال تزيد عن ٜتسة عاقب ا١تادة السادسة من القتك 
كعشرين مليوف دينار إذا كاف اجملٍت عليو ٓب يتم الثامنة عشرة من عمره، أك إذا كاف اجملٍت عليو أنثى أك من ذكم االعاقة أك إذا  

دكٕب، أك إذا ارتكبت اٞترٯتة عن طريق االختطاؼ أك كانت اٞترٯتة مرتكبة من ٚتاعة إجرامية منظمة أك كانت ذات طابع 
التعذيبأك إذا كاف اٞتا٘ب من أصوؿ اجملٍت عليو أك فركعو أك٦تن لو الوالية عليو أك زكجان ٢تأكإذا أصيب اجملٍت عليو ٔترض اليرجى 

من موظف أك  اإلٕتارأك إذا كقع  على عدة أشخاص أك ١ترات متعددة اإلٕتاربو أك إذا كقع  اإلٕتارشفاؤه أكعاىة مستدٯتة نتيجة 
 مكلف ٓتدمة عامة أك ابستغبلؿ النفوذ اك استغبلؿ ضعف الضحااي أك حاجاهتم.

، كوهنا تعاقب التحديداالستغبلؿ اٞتنسي للنساء على كجو  لىإف ىذه ا١تادة العقابية ٗتتص ابلعقاب ع كيبلحظ
االستغبلؿ اٞتنسي للنساء  لىاثنيان(، كمن ٍب تكوف العقوبةاألساس عابلبشر ُب حالة كوف اجملٌت عليو أنثى )الفقرة  اإلٕتارلىع

 ىذه ا١تادة ىي )السجن ا١تؤبد كبغرامة ال تقل عن ٜتسة عشر مليوف دينار كال تزيد عن ٜتسة كعشرين مليوف دينار(. استنادان إٔب



 
 

44 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

ة مبليُت دينار كال تزيد على عشرين كتعاقب ا١تادة السابعة ابٟتبس مدة ال تقل عن ثبلث سنوات كبغرامة ال تقل عن عشر 
ابلبشر أك التعاقد على صفقة تتعلق  اإلٕتارمليوف دينار أك ابحدا٫تا ُب حالة إنشاء أك إدارة موقع على شبكة ا١تعلومات بقصد 

ك٘ب األلكًت  اإلٕتارابلبشر أك تسهيل ذلك ابستخداـ شبكة ا١تعلومات. كمن ٍب ٯتكن أف تطبق ىذه العقوبة على  إلٕتاراب
 يكوف هبدؼ االستغبلؿ اٞتنسي للنساء أيضان.ٯتكن أف الذم ،ابلبشر

كتعاقب ا١تادة الثامنة من القانوف ابإلعداـ أف أفضى الفعل إٔب موت اجملٌت عليو. كتطبق ىذه ا١تادة ُب حالة إزىاؽ حياة 
يتوجب تطبيق من ٍب ك  ،ا٠تطأ العمدمظل التسبب ُب موهتا ُب يستبعد تطبيقها ُب حالة من ٍب ا١ترأة الضحية ٓتطأ غَت عمدم، ك 

ٓتصوص جرائم القتل العمدم، كذلك إٔب جانب ا١تواد العقابية ذات  1969( لعاـ 111أحكاـ قانوف العقوابت العراقي رقم )
 .2012( لعاـ 28ابلبشر رقم ) اإلٕتارالصلة ُب قانوف مكافحة 
للنساء ٯتكن أف يقًتفها الشخص الطبيعي كالشخص ا١تعنوم على ابلبشر بنية االستغبلؿ اٞتنسي  اإلٕتاركنظران ألف جرٯتة 

بغرامة ال تقل عن ٜتسة مبليُت  يضان، كذلكنص ا١تادة التاسعة فقرة )أكالن( الشخص ا١تعنوأيُب عاقب القانوف لذلك يحد سواء، 
ٞترٯتة ابٝتو أك ٟتسابو أك ١تنفعتو ،كال ٮتل ا ترتكبأي دينار كال تزيد على ٜتسة كعشرين مليوف دينار إذا ثبت اشًتاكو ابٞترٯتة أك إذا 

ىذا ابلعقوبة اليت تقرر ْتق ا١تدير ا١تفوض أك ا١تسؤكؿ عن إدارة الشخص ا١تعنوم إذا ثبت اشًتاكو ُب اٞترٯتة، كما ٬توز للمحكمة، 
 ه.على كفق الفقرة )اثنيان( من ىذه ا١تادة، حلو أك إيقاؼ نشاطاتو بصورة هنائية أك مؤقتة أك غلق مقر 

ىو ٦تا ٭تسب لو، اال أف تطبيقو 2012( لعاـ 28ابلبشر العراقي رقم ) اإلٕتارقانوف مكافحة إف إصدار ا١تشرع العراقي ل
 األخرل العقابية التشريعاتشكاليات، كذلك ُب ظل كجود على جرٯتة االستغبلؿ اٞتنسي للنساء من ا١تمكن يثَت عددان من اإل

ٞترٯتة، كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ: جرٯتة التحريض على الفسق كالفجور ُب قانوف العقوابت صور مشاهبة ٢تذه ا لىاليت تعاقب ع
 . 1988( لعاـ 8، كجرٯتة البغاء كاللواطة ُب قانوف مكافحة البغاء العراقي رقم )1969( لعاـ 111العراقي رقم )

مراعاة طبيعتها ، ُب ا١تقاـ األكؿ، لبإف تطبيق ىذا القانوف على جرٯتة االستغبلؿ اٞتنسي للنساء، يتطكُب رأينا، 
٘تٌيز ىذه اٞترٯتة بكوهنا من اٞترائم ا١تستمرة كا١تركبة كالعمدية كمن جرائم  إضافة إٔبابلبشر، إذ  اإلٕتارالقانونيةبوصفها إحدل صور 

د تتصف بوجود قص كمامن اٞترائم ا١تنظمة، كالعابرة للحدكد،تعدٌكذلك فهي (43-39، ص 2017)عباس، ا٠تطر،
نظران أل٫تية ك .اٞتنسي ابلنساء ُب استغبل٢تن ُب )أعماؿ الدعارة(، أك )استغبل٢تن جنسيان( إلٕتارخاص فيها، يتمثل فيما يتعلق اب

 هاعلى الوجو اآلٌب:سنوضحىذه اٞتوانب على الصعيد التطبيقي 
حامج، ) ئي الغالب من صور اٞترٯتة ا١تنظمة،ىذه اٞترٯتة ْتسب الفقو اٞتناابلبشر: تعدٌ  اإلٕتارأكالن: الطبيعة ا١تنظمة ٞترٯتة 

كمن ٍب فأف شبكات اٞترٯتة ا١تنظمة ىي ،(22، ص 2014، الذشاكي، 40، ص 2018، دحيو، 19، ص 2013
اليت ٘تارسها، السيما كأف ارتكاب األفعاؿ ا١تكونة للسلوؾ اإلجرامي فيما يتعلق بتجنيد األشخاص كنقلهم كاخفائهم كاستقبا٢تم، 

على سبيل الدٯتومة يكوف ذلك ر جهود أعداد كبَتة من األشخاص، كٯتكن أف يتعلق ذلك ٔتئات األشخاص، ك يتطلب تضاف
٬ترم عادة عرب اٟتدكد الدكلية، كُب أكثر من دكلة، كيتطلب إمكاانت لوجستية كموارد بشرية كمالية كبَتة ال ىو كاالستمرارية، ك 

 ُب نطاؽ منطقة معينة، أك ُب دكلة كاحدة.ٯتكن أف تتوافر لدل عصاابت صغَتة ٘تارس نشاطها 
، كما 2000ابألشخاص، كخاصة النساء كاألطفاؿ لعاـ  اإلٕتاربركتوكوؿ منع كقمع كمعاقبة  يبلحظ أفكارتباطان هبذا، 

)مكمبلن( إلتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة جاء ،Supplementary Protocol))ابللغة اإلنكليزية  كرد ُب عنوانو
كإٔب ذلك أشارت ديباجة لوطنية،عرب ا ، كما أف ا٢تدؼ األساس من إصداره ىو مكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة2000الوطنية لعاـ  عرب

الربكتوكوؿ بنصها على أف الدكؿ األطراؼ فيو أصدرتو كذلك "اقتناعان منها أبف استكماؿ اتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة 
ة تلك ابألشخاص، كٓتاصة النساء كاألطفاؿ، سيفيد ُب منع كمكافح اإلٕتارا١تنظمة عرب الوطنية بصك دكٕب ١تنع كقمع كمعاقبة 

https://tr-ex.me/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89/supplementary+protocol+to+prevent
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اٞترٯتة". كما نصت ا١تادة األكٔب منو على أف "ىذا الربكتوكوؿ يكٌمل إتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية، 
كيكوف تفسَته مقًتانن ابإلتفاقية". كأكضحت ا١تادة الرابعة منو ُب معرض ٖتديدىا لنطاؽ إنطباؽ الربكتوكوؿ أبنو ينطبق علىاٞترائم 

 .(2000)البخكتهكهؿ، اقب عليها على كفقو عندما تكوف تلك اٞترائم "ضالعة فيها ٚتاعة إجرامية منظمة"ا١تع
مفهـو )اٞتماعة  2000كقد حددت ا١تادة الثانية من إتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية لعاـ 

فة من ثبلثة أشخاص أك أكثر، موجودة ١تدة من الزمن كتعمل بصورة اإلجرامية ا١تنظمة( أبهنا:"ٚتاعة ذات ىيكل تنظيمي، مؤل
تفاقية، من أجل اٟتصوؿ، بشكل مباشر ٢تذه اإل متضافرة هبدؼ ارتكاب كاحدة أك أكثر من اٞترائم ا٠تطَتة أك األفعاؿ اجملرمة كفقان 

 .(2000)اإلتفاقية، أك غَت مباشر، على منفعة مالية أك منفعة مادية أخرل"
أخذ بدكره إبمكانية ارتكاب جرٯتة اإلٕتار ابلبشر من جانب )ٚتاعة إجرامية ظ هبذا ا٠تصوص إف ا١تشرع العراقي كا١تبلح
على أف ارتكاب اٞترٯتة من )ٚتاعة إجرامية  2012( لعاـ 28ابلبشر العراقي رقم ) اإلٕتارنص قانوف مكافحة منظمة( إذ ي

ا ٭تسب لو، اال أف ٦تا ال ٭تسب لو ىو عدـ ٦تابلبشر )الفقرة اثلثان(، كىذا  راإلٕتامنظمة( يعٌد من الظركؼ ا١تشددة ُب جرٯتة 
ال يتضمن بدكره تعريفان 1969( لعاـ 111قانوف العقوابت العراقي رقم ) كما أفعلىالرغم منأ٫تية ذلك كما تقدـ،  ىذا تعريفو ٢تا، 

ار ابلبشر ا١ترتكب من جانب شخص كمن ٍب فأف ىذا القانوف يعاقب على اإلٕت .(50-31، ص 2021)عيدى، ٢تا 
 كاحد أك ٚتاعة إجرامية، منظمة أك غَت منظمة، كطنية أك عرب كطنية.

ابألشخاص، كخاصة النساء كاألطفاؿ لعاـ  اإلٕتاردد بركتوكوؿ منع كقمع كمعاقبة ٭تاثنيان: الطبيعة العابرة للحدكد للجرٯتة: 
على كجو التحديد، من خبلؿ  2000لعاـ عرب الوطنيةاٞترٯتة ا١تنظمة  بنص صريح ارتباط الربكتوكوؿ إبتفاقية مكافحة2000

(، كُب ذلك إشارة كاضحة 2000كونو، كما سبق ذكره، )مكمل إلتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية لعاـ 
على تطبيق الربكتوكوؿ على "اٞترائم ذات الطابع عرب نص تأف ا١تادة الثالثة منو  كماإٔب تطبيقو على اٞترائم ا١تنظمة العابرة للحدكد،  

 .على كجو التحديد الوطٍت"
مفهـو )الطابع عرب  2000كقد بيٌنت ا١تادة الثالثة من إتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية لعاـ 

ابلبشر ترتكب داخليان  اإلٕتارجرٯتة  قًتفها، "إذ ٓب تعدٌ الوطٍت( ابلنسبة لطبيعة اٞترٯتة ا١تنظمة، كمن ٍب ابلنسبةللجرائم اليت ت
فحسب، بل ٯتكن أف ترتكب خارج اٟتدكد الوطنية، كما أف اضطبلع العصاابت ا١تنظمة ٔتباشرهتا أضفى طابعان دكليان 

ر من دكلة، ، يكوف للجرٯتة طابع عرب كطٍت، ُب حالة ارتكاهبا ُب أكثىذه ا١تادة فعلى كفق(79، ص 2015)ىاشم، عليها"،
أك أف ترتكب ُب دكلة، ك٬ترم اٞتانب الكبَت من اإلعداد أك التخطيط ٢تا أك توجيهو أك اإلشراؼ عليها ُب دكلة أخرل، أك 
ارتكاب اٞترٯتة ُب دكلة كاحدة، كلكن ضلعت ُب ارتكاهبا ٚتاعة إجرامية منظمة ٘تارس نشاطها ُب أكثر من دكلة كاحدة، أك 

 كتكوف لو آاثر شديدة ُب دكلة أخرل. ارتكاب اٞترٯتة ُب دكلة 
إتفاؽ الباحثُت على كذلك ابألشخاص، ك  اإلٕتارنصعلى الطابع العابر للحدكد ٞترٯتة تا١تواثيق الدكلية أف كعلى الرغم من 

، الحساكي، عبجالخحسن، مرجر 97، ص 2013، األسجي، 16)ىجيج، ناصخ، مرجر سابق، ص ذلك،
على تطبيق مبدأ اإلختصاص الشامل على  1969( لعاـ 111قوابت العراقي رقم )قانوف الع، كماكينص (56سابق، ص 

( منو، كىذا ا١تبدأ يطبق ابلنسبة للجرائم اليت تشكل خطورة ابلغة ابلنسبة ١تصاّب 12ابلنساء كاألطفاؿ ُب ا١تادة ) اإلٕتارجرٯتة 
 اإلٕتارالطابع العابر للحدكد ٞترٯتة مع ذلك يستبعدالعراقي ، أال أف ا١تشرع االدكؿ كافة ٦تا يستدعي التعاكف فيما بينها ١تواجهته

العقاب عن  كُب الوقت نفسو يشدد، 2012( لعاـ 28ابلبشر العراقي رقم ) اإلٕتارقانوف مكافحة بشر ُب تعريفو للجرٯتةُب ابل
ٓب يدرج ُب القانوف أية قواعد قانونية فقرة اثلثان(. كما أنو  6ابلبشر "إذا كانت اٞترٯتة ذات طابع دكٕب" )ا١تادة  اإلٕتارجرٯتة 
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ابلبشر. كىذا يعٍت أف ىذه اٞترٯتة من منظور ا١تشرع العراقي تعد من اٞترائم  اإلٕتارٓتصوص التعاكف الدكٕب ١تكافحة جرائم 
أم عابر  إقليم ٚتهورية العراؽ، اال أف ىذا ال ٯتنع من أف تكوف ذات طابع دكٕب، علىالتقليدية اليت ترتكب من حيث األصل 

ابألشخاص الذم أعده مكتب األمم ا١تتحدة ا١تعٍت  اإلٕتارالقانوف األ٪توذجي ١تكافحة أيضان أخذ بو النهج للحدكد، كىذا 
ا١تنظم  اإلٕتارٕترٙب ، ُب ا١ترتبة األكٔب، كاف يتوجب  و.كُب رأينا، إن(4القانهف األنسهذجي، السادة )اب١تخدرات كاٞترٯتة

 التقليدم غَت العابر للحدكد. اإلٕتارمع عدـ استبعاد العقاب عن  العابر للحدكد،ك ،لبشراب
ابلبشر: يلعب القصد ا٠تاص ُب ىذه اٞترٯتة دكران ابرزان ُب عز٢تا عن غَتىا من  اإلٕتاراثلثان: القصد ا٠تاص ُب جرٯتة 

لنساء. كيتمثل القصد ا٠تاص ٢تذه اٞترائم، ككذلك ُب تطبيق أحكاـ ا١تادة األكٔب من القانوف على حاالت االستغبلؿ اٞتنسي ل
اٞتنسي ابلنساء على كفق ىذه ا١تادة ُب استغبل٢تن ُب )أعماؿ الدعارة(، أك )استغبل٢تن  إلٕتاراٞترٯتة فيما يتعلق اب

-276، ص 2011، إبخاليم، 237، ص 212، الفتالكي، 246-245، ص 2019)البجراني، جنسيان(
287). 

يبلحظ أنو ال يتضمن تعريفان ٢تذين  2012( لعاـ 28ابلبشر رقم ) اإلٕتارفحة كلكن ابلرجوع إٔب أحكاـ قانوف مكا
إٔب القانوف األ٪توذجي  ،ا١تصطلحُت، أك لصور٫تا، ككاف من ا١تمكن االستناد ُب تعريف )االستغبلؿ ُب الدعارة(، على سبيل ا١تثاؿ

ٍت اٟتصوؿ على ٨تو غَت مشركع على منفعة مالية أك نص على أف:" استغبلؿ دعارة الغَت يعيابألشخاص، الذم  اإلٕتار١تكافحة 
أم منفعة مادية أخرل من دعارة شخص آخر"، كما أف القانوف األ٪توذجي ٭تتوم على تعريف ١تصطلح )االستغبلؿ اٞتنسي( 

ُب أيضان، فهو ينص على أف "االستغبلؿ اٞتنسي يعٍت اٟتصوؿ على منافع مادية أك أم منافع أخرل من خبلؿ توريط شخص 
الدعارة أك البغاء أك ُب االستعباد اٞتنسي أك ُب تقدٙب أم أنواع أخرل من ا٠تدمات اٞتنسية، ٔتا ُب ذلك ا١تشاىد اإلابحية أك 

 إلٕتار.كقد أكد الفريق العامل التابع لؤلمم ا١تتحدة ا١تعٍت اب(19، 13القانهف األنسهذجي، ص )إنتاج ا١تواد اإلابحية"
ابألشخاص( على أنو ُب حاؿ استخداـ ىذه  اإلٕتار)ٖتليل ا١تفاىيم األساسية الواردة ُب بركتوكوؿ ـو بػ ا١توسابألشخاص ُب تقريره 

)تحميل السفاليم ا١تصطلحات، أم )الدعارة( ك )االستغبلؿ اٞتنسي(، ُب سياؽ القانوف احمللي، فمن ا١تستوصب إ٬تاد تعريف ٢تا
 (.5األساسية، ص 

على حاالت االستغبلؿ  2012( لعاـ 28ابلبشر رقم ) اإلٕتارق قانوف مكافحة كأتسيسان على ما تقدـ، فأف تطبي
ُب نص ا١تادة األكٔب من القانوف، ككذلك االستناد إٔب احملدد ٢تذه اٞترٯتة  األ٪توذج القانو٘بمراعاة ، ُب رأينا،اٞتنسي للنساء يتطلب

ابلبشر،  اإلٕتارمراعاة الطبيعة ا١تنظمة ٞترٯتة مع أ٫تية فيها، ا١تواد األخرل من القانوف ٓتصوص كسائل ارتكاهبا، أك صفة اٞتا٘ب 
القصد ا٠تاص ُب ىذه اٞترٯتة، إضافة إٔب التحقق من توافر كأهنا من اٞترائم غَت التقليدية، بل ا١تستحدثة، كالعابرة للحدكد الوطنية، 

 كا١تتمثل هبدؼ االستغبلؿ اٞتنسي للنساء.
 

 اخلإنة
 االستنتاجات كالتوصيات اآلتية: توصلنا ُب ىذا البحث إٔب

 أكالن: االستنتاجات:
كيعٌد من الصور اٟتديثة كا١تعاصرة كما لعنف ا١تمارس ضدىن،  لصور الرئيسة منالإف االستغبلؿ اٞتنسي للنساء ىو  -1

 تشريعات الوطنية.يشكل انتهاكان جسيمان ٟتقوقهن كحرايهتن األساسية، اليت كفلتها ا١تواثيق الدكلية كالك للعبودية كاالسًتقاؽ، 
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من خبلؿ التعريف بو كبصوره، ا١تواثيق الدكلية كاإلقليمية، ُب عدد من  لبلستغبلؿ اٞتنسي للنساءاىجملتمع الدكٕب تصد -2
 ١تواجهتو كالعقاب عليو.  ،الدكؿ األطراؼ فيها إبٗتاذ التدابَت ا١تناسبة، كبضمنها التشريعية كإلزاـ
أبنو )إٕتار ابألشخاص، يتصف بطبيعة  ، كُب ضوئها ٯتكن تعريفواٞتنسيبلستغبلؿ تعددت التعريفات ا١تطركحة ل -3

جنسية، كينطوم على استغبل٢تم ُب البغاء أك أية أنشطة أخرل ذات طبيعة جنسية، بوساطة اإلكراه ا١تادم أك ا١تعنوم أك ابستغبلؿ 
ة مررب جنسية أك لتحقيق منفعة مالية أك أية حالة استضعاؼ الضحااي أك استغبلؿ السلطة أك الثقة أك التبعية، كذلك بنية تلبي

 منافع أخرل للجا٘ب أك لغَته(.
 اإلٕتارالربكتوكوؿ اإلضاُب إلتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية ١تنع كقمع كمعاقبة  يعدٌ  -4

واثيق الدكلية اليت تصدت لبلستغبلؿ اٞتنسي ُب نطاؽ ا١تالوثيقة األكٔب كاألبرز  200ابألشخاص، كٓتاصة النساء كاألطفاؿ لعاـ 
 .كالعقاب عليها صوره ا١تختلفةبتجرٙب ، كُب إلزامها الدكؿ األطراؼ للنساء
، كقانوف 1969( لعاـ 111تصدل ا١تشرع ُب العراؽ لصور من االستغبلؿ اٞتنسي للنساء ُب قانوف العقوابت رقم ) -5

. كما تصدل ٢تا ا١تشرع ُب إقليم 2012( لعاـ 28ابلبشر رقم ) اإلٕتارحة ، كقانوف مكاف1988( لعاـ 88مكافحة البغاء رقم )
 .2011( لعاـ 8العراؽ ُب قانوف مناىضة العنف األسرم رقم ) –كردستاف 

العراؽ، ا١تتعلقة ٔتكافحة االستغبلؿ اٞتنسي  -تشوب أحكاـ التشريعات العقابية الصادرة ُب العراؽ، كُب إقليم كردستاف -6
ا يستدعي تعديلها، كٔتا ٬تسد االلتزامات الدكلية ٦تشريعية، سواءن من حيث عدـ دقتها، أـ تنازعها، أـ تكرارىا، للنساء ثغرات ت

 النابعة من ا١تواثيق الدكلية ذااتلصلة على الوجو األمثل هبذا ا٠تصوص.
 اثنيان: التوصيات:

ألشخاص عامة، كاالستغبلؿ اٞتنسي للمرأة اب إلٕتارا١تشرع العراقي بتوحيد التجرٙب كاالعقاب فيما يتعلق اب يوصى -1
على كجو التحديد، كإلغاء التشريعات العقابية ا٠تاصة كالتكميلية هبذا  1969( لعاـ 111خاصة، ُب نطاؽ قانوف العقوابت رقم )

 ا٠تصوص.
العاـ ُب العقايب األساس ك  التشريع، بوصفو 1969( لعاـ 111ا١تشرع العراقي ابلنص ُب قانوف العقوابت رقم ) يوصى -2

 العراؽ، على تعريف ١تفهـو االستغبلؿ اٞتنسي بصفة عامة، كاالستغبلؿ اٞتنسي للنساء بصفة خاصة، مع بياف أبرز صوره.
يتضمن التعريف ابٞترٯتة ا١تنظمة، ذلك  1969( لعاـ 111ا١تشرع العراقي إبدراج نص ُب قانوف العقوابت رقم ) يوصى -3

ستغبلؿ اٞتنسي للنساء، كبوصف ىذه اٞترٯتة من أبرز صور اٞترٯتة ا١تنظمة على الصعيد ارتباطان ابلطبيعة ا١تنظمة ٞترٯتة اال
 .التطبيقي
 اإلٕتار، كالسيما فيما يتعلق بتعريف 2012( لعاـ 28ابلبشر رقم ) اإلٕتارا١تشرع العراقي بتعديل أحكاـ قانوف  يوصى -4

ُب ا١تواثيق الدكلية ذات الصلة، كٔتا يسهم ُب التصدم  يعتو القانونيةتعريفو كطبابلبشر ُب ا١تادة األكٔب منو، كذلك ٔتا يتوافق مع 
 ٞترٯتة االستغبلؿ اٞتنسي للنساء.

فيما ٮتص االستغبلؿ اٞتنسي  2011( لعاـ 8ا١تشرع الكيردستا٘ب بتعديل قانوف مناىضة العنف األسرم رقم ) يوصى -5
كمعاٞتة تنازعها مع أحكاـ (، اكراه الزكج للزكجة على البغاء كامتهاف الدعارة) ا١تتعلقة بػمنو،  (6نية، فقرة )أكالن/للنساء ُب ا١تادة الثا

 التشريعات العقابية العراقية ذات الصلة.
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 .1962ود ٧تيب حسٍت، شرح قانوف العقوابت، القسم العاـ، النظرية العامة للجرٯتة، دار النهضة العربية، القاىرة، ٤تم (16

 اثنيان: الرسائل العلمية:
ابلبشر ُب القانوف الدكٕب كاٞتنائي، رسالة ماجستَت، كلية  اإلٕتارآرم طلعت عباس، مواجهة اإلجراـ ا١تنظم ُب نطاؽ  (1

 .2017جامعة السليمانية،  القانوف كالسياسة،
 البحوث:اثلثان: 
 اإلٕتارابلبشر العراقي ١تتطلبات مكافحة جرٯتة  اإلٕتارآالء دمحم صاحب عسكر، مدل استجابة قانوف مكافحة  (1

 .2018(، 1ابلنساء، دراسة ٖتليلية مقارنة، ٣تلة القادسية للقانوف كالعلـو السياسية، جامعة القادسية، العدد )
ابلبشر، دراسة مقارنة، ٣تلة آداب  اإلٕتاريج، مازف خلف انصر، اٟتماية اٞتنائية ا١توضوعية لضحااي حسوف عبيد ىج (2

 . 2014(، 67ا١تستنصرية، جامعة ا١تستنصرية، العدد )
ابلبشر ا١ترتكبة من ٚتاعة إجرامية منظمة، ٣تلة ميساف للدراسات  اإلٕتارحسُت عبدعلي عيسى، مواجهة جرٯتة  (3

 .2021(، 4رنة، كلية القانوف، جامعة ميساف، العدد )القانونية ا١تقا
ابلبشر، ٣تلة دراسات  اإلٕتاررقيب دمحم جاسم اٟتماكم، عبدالرٛتن شامل عبدالرٛتن، دكر األمم ا١تتحدة ُب مكافحة  (4

 . 2020(، 46إقليمية، جامعة ا١توصل، العدد )



 
 

49 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 .2017(، 19لية القانوف، جامعة النهرين، العدد )سحر فؤاد ٣تيد، التحرش اٞتنسي ابألطفاؿ عرب األنًتنيت، ٣تلة ك (5
ابلبشر العراقي، دراسة ُب ضوء االلتزامات اليت أكردىا بركتوكوؿ  اإلٕتارسعد جبار نشمي، مدل فاعلية قانوف مكافحة  (6

 ابلَتمو، كاثئق ا١تؤ٘تر العلمي ا٠تامس للقضااي القانونية، جامعة تشك، اجمللد الثا٘ب.
ابلنساء، ٣تلة جامعة تكريت للعلـو القانونية  اإلٕتاررجي، ٨تو اسًتاتيجية دكلية كطنية ١تكافحة سلول أٛتد ميداف ا١تف (7

 . 2013(، 2كالسياسية، العدد )
 .2012(، 2ابلبشر، ٣تلة العلـو القانونية، كلية القانوف، جامعة بغداد، العدد ) اإلٕتارصبلح ىادم الفتبلكم، جرٯتة  (8
ابلبشر  اإلٕتار ذايب سطاـ اٞتبورم، سياسة التجرٙب كالعقاب ُب أحكاـ قانوف مكافحة طبلؿ عبد حسُت البدرا٘ب، دمحم (9

 .2019(، 67، ٣تلة الرافدين للحقوؽ، كلية اٟتقوؽ، جامعة ا١توصل، العدد )2012( لسنة 28العراقي رقم )
 الدكلية ٟتقوؽ الطفل، ٣تلة عودة يوسف سلماف، جرٯتة االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ ُب ضوء ا١تبادئ الدستورية كا١تعايَت (10

 .2018(، 1العلـو القانونية، كلية القانوف، جامعة بغداد، العدد )
ابلبشر، دراسة ُب القانوف اإلماراٌب ا١تقارف، ٣تلة الشريعة كالقانوف،   اإلٕتارفتحية دمحم القورارم، ا١تواجهة اٞتنائية ٞترائم  (11

 .2009(، 40ا١تتحدة، العدد ) كلية الشريعة كالقانوف، جامعة اإلمارات العربية
مٌت عبدالعإب موسى، كانفع تكليف ٣تيد، أثر العبلقة الزكجية ُب تطبيق القانوف اٞتنائي ُب العراؽ، ٣تلة جامعة اببل  (12

 .2016(، 2للعلـو اإلنسانية، العدد )
 .2011(، 1عة بغداد، العدد )ابألشخاص، ٣تلة العلـو القانونية، كلية القانوف، جام اإلٕتارنواؿ طارؽ إبراىيم، جرٯتة  (13
ىاشم دمحم أٛتد، عباس فاضل سعيد، السياسة اٞتنائية ُب جرٯتة البغاء، دراسة مقارنة، ٣تلة الرافدين للحقوؽ، كلية  (14

 .2020(، 70اٟتقوؽ، جامعة ا١توصل، العدد )
لية القانوف، جامعة كرببلء، العدد ىناء اٝتاعيل إبراىيم األسدم، التنظيم القانو٘ب لئلٕتار ابلبشر، ٣تلة رسالة اٟتقوؽ، ك (15

(3 ،)2013. 
 رابعان: ادلواثيق الدكلية:

 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:1949ابألشخاص كاستغبلؿ دعارة الغَت لعاـ  اإلٕتارإتفاقية حظر  (1
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b033.html 

 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:1979إتفاقية القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة لعاـ  (2
https://www.hrw.org/legacy/arabic/un-files/text/cedaw.html 

 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:1989إتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ  (3
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html 

 كًتك٘ب:لمتاح على الرابط األ، 2000إتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية لعاـ  (4
http://hrlibrary.umn.edu/arab/CorgCRIME.html 

الربكتوكوؿ االختيارم إلتفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب البغاء كا١تواد اإلابحية لعاـ  (5
 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:2000

http://hrlibrary.umn.edu/arab/pro-chlid2.html 

ابألشخاص،  اإلٕتارالربكتوكوؿ اإلضاُب إلتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية ١تنع كقمع كمعاقبة  (6
 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:2000كٓتاصة النساء كاألطفاؿ لعاـ 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/P1orgCRIME.html 
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ابألشخاص،  اإلٕتارمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية ١تنع كقمع كمعاقبة الربكتوكوؿ اإلضاُب إلتفاقية األ (7
 متاح على الرابط األلكًتك٘ب:(، نكليزيةابللغة اإل)، 2000كٓتاصة النساء كاألطفاؿ لعاـ 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPers

ons.aspx 

، 2007أكتوبر  25اقية ٣تلس أكراب ا٠تاصة ْتماية األطفاؿ من االستغبلؿ اٞتنسي كاإلساءة اٞتنسية الصادرة ُب إتف (8
 متاح على الرابط األلكًتك٘ب:

https://rm.coe.int/0900001680794e97 

 خامسان: القوانٌن :
 القوانٌن العراقية: ( أ)
 كًتك٘ب:، متاح على الرابط األل2005دستور ٚتهورية العراؽ لعاـ  (1

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/19516.html 

 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:1969( لعاـ 111قانوف العقوابت العراقي رقم ) (2
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/20706.html 

 ًتك٘ب:، متاح على الرابط األلك1988( لعاـ 8قانوف مكافحة البغاء العراقي رقم ) (3
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=131220055958622 

 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب: 2011( لعاـ 8العراؽ رقم ) -قانوف مناىضة العنف األسرم إلقليم كيردستاف (4
https://www.dorar-aliraq.net/threads/137902 

ابألشخاص، كخاصة النساء كاألطفاؿ ا١تكمل  اإلٕتاركقمع كمعاقبة قانوف إنضماـ ٚتهورية العراؽ إٔب بركتوكوؿ منع  (5
، الوقائع العراقية، 2007( لعاـ  20رقم ) 2000إلتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة غَت الوطنية لعاـ 

 .2008كانوف األكؿ )ديسمرب(   1(، ُب 4099العدد )
 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:2012( لعاـ 28ابلبشر العراقي رقم ) اإلٕتارقانوف مكافحة  (6

https://arb.parliament.iq/archive/2012/02/23/ 

 القوانٌن ادلقارنة: ( ب)
( ا٠تاص بػ )اٞترائم كاإلجراءات اٞتنائية(، متاح على الرابط ٣18تموعة قوانُت الوالايت ا١تتحدة األمريكية، الفصل ) (1

 األلكًتك٘ب:
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2251 

 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:1881قانوف العقوابات٢تولندم لعاـ  (2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2020-07-25/ 

 ،متاح على الرابط األلكًتك٘ب:1992قانوف العقوابت الفرنسي لعاـ  (3
https://yurist-online.org/laws/foreign/criminalcode_fr/_doc-5-.pdf 

 متاح على الرابط األلكًتك٘ب:،1996قانوف العقوابت الركسي لعاـ  (4
https://rulaws.ru/uk/ 

، متاح على الرابط 2000( لعاـ 1) 3ابألشخاص كاالستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ القربصي رقم  اإلٕتارقانوف مكافحة  (5
 األلكًتك٘ب:

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=65049 
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، متاح على 2008أبريل  3ابألشخاص الصادر عن رابطة الدكؿ ا١تستقلة ُب  اإلٕتارالقانوف األ٪توذجي بشأف مواجهة  (6
 الرابط األلكًتك٘ب:

http://docs.cntd.ru/document/902124613 

 سادسان: الواثئق الدكلية:
حقوؽ اإلنساف عن )بيع األطفاؿ كاستغبل٢تم ُب سانتوس ا١تقررة ا٠تاصة للجنة -التقرير ا١تؤقت للسيدة أكفيليا كالسيتاس (1

 ، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:1995سبتمرب  20، ُب A/50?456)البغاء كُب إنتاج ا١تواد اإلابحية(، الوثيقة رقم )
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Children&Sale/ 

 بط األلكًتك٘ب:(، متاح على الرا1996أغسطس  31-27إعبلف كبرانمج عمل ستوكهوٓب ) (2
ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/stockholm_declaration_1996.pdf 

بشأف )حق الطفل ُب التحرر من ٚتيع أشكاؿ  2011إبريل  18ُب ( للجنة حقوؽ الطفل 13التعليق العاـ رقم ) (3
 العنف(، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/crc.html 

بشأف مكافحة االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ كانتهاكهم  2019ديسمرب  18رار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ُب ق (4
 جنسيان على األنًتنيت، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:

https://undocs.org/ar/A/RES/74/174 

من جانب موظفي األمم ا١تتحدة كاألفراد تيجية األمم ا١تتحدة ١تساعدة كدعم ضحااي االستغبلؿ كاالنتهاؾ اٞتنسيُت ااسًت  (5
 ا١ترتبطُت هبا، متاح على الرابط األلكًتك٘ب:

https://undocs.org/ar/A/RES/62/214 

نشرة السكرتَت العاـ لؤلمم ا١تتحدة )تدابَت خاصة للحماية من االستغبلؿ اٞتنسي كاالنتهاؾ اٞتنسي(، متاح على الرابط  (6
 األلكًتك٘ب:

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/13 

 ابألشخاص، متاح على الرابط األلكًتك٘ب: اإلٕتارالقانوف األ٪توذجي ١تكافحة  (7
https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/UNODC_Model_Law_on_Trafficking_in_Persons.pdf 

 9ابألشخاص،  إلٕتارمم ا١تتحدة ا١تعٍت ابابألشخاص، فريق األ اإلٕتارٖتليل ا١تفاىيم األساسية الواردة ُب بركتوكوؿ  (8
 متاح على الرابط األلكًتك٘ب:، 2009ديسمرب 

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/CTOC_COP_WG_

4_2010_2_A_corrected.pdf 
 

 سابعان: نظم احملاكم الدكلية:
 ابط األلكًتك٘ب:النظاـ األساس للمحكمة اٞتنائية الدكلية، متاح على الر  (1

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm 

 اثمنان: ابللغة الركسية:
 بكرايشوؼ، ك إ.ؾ. بيبلزكركؼ أ.ب. اقتصاد الظل كاإلجراـ االقتصادم، متاح على الرابط األلكًتك٘ب: (1

http://sbiblio.com/archive/bekrysche_belozerov_tenevaya_economica/1.aspx 

بوجوليا غ.ت. إشكاليات تعريف مفهـو االستغبلؿ اٞتنسي لئلنساف، كأ٫تيتو القانونية اٞتنائية، القضااي ا١تلحة للقانوف  (2
 (.4، العدد )2016الركسي، موسكو، 
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كاٞتنائي،  ابلنساء كاألطفاؿ ألغراض االستغبلؿ اٞتنسي من ا١تنظورين االجتماعي اإلٕتاربورايؾ ـ.يو. كإيبوخينا. ؿ.د.  (3
 .2003موسكو، 

ابألشخاص كمكافحتو، دراسة ُب القانوف اٞتنائي كعلم اإلجراـ، أطركحة كانديدات دكتوراه،  اإلٕتاربورايؾ ـ. يو.  (4
 .2005فبلديفستوؾ، 

شاماكوؼ س.ب. االستغبلؿ اٞتنسي ا١تنظم ُب منطقة أكمسك، ٣تلة اإلجراـ ا١تنظم، اإلرىاب، كالنساء، موسكو،  (5
 (.3د )، العد2003
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 احلبُّ العيذرم عند أبن حـز األندلسي
 
 
 

dr.barzan_78@yahoo.com 
009647701601393                

 
 :ملخص           

ة ُب القرف ق( مؤلفات كثَتة كشفت النقاب عن صركؼ حياتو ا١تتقلب456ألبن حـز األندلسي مفكر األسبلـ الكبَت ) ت:                 
اكثر عصور االندلس مأساكية ، كما أابنت عن اٞتوانب ا١تتنوعة ُب آاثره بوصفو عا١تان نفسانٌيان ،  ،ا٠تامس ا٢تجرم/اٟتادم عشر ا١تيبلدم

 كمهذابن لؤلخبلؽ، كمنظٌران لغواين، كفقيهان ظاىراين، كمؤرخان لؤلفكار الدينية . 

الذم كضعو  (( طوؽ احلمامة يف األلفة كاأٌلأٌلؼ))حـز حوإب أثٍت عشر كتاابن أعلقها ابلنفس كتاب كلقد كصلنا من مؤلفات  ابن               
حبُت –ُب كتابو ىذا   أبن حـز كقد عمد ُب شبابو .

ي
كال شك ُب أف ىذا  .أب بياف مفهومو للحب -كىو دراسة حقيقية للحيب كا١ت

ُب ا١تشرؽ االسبلمي زمن   ((اٞتاحظ))أبكثر من قرف كضع  ((طوؽ اٟتمامة))ليف ا١توضوع ٓب يكن مستحداثن ُب األدب العريب ، فقبل أت
. كُب القرف الرابع ا٢تجرم/ العاشر ا١تيبلدم ٧تد  ((ُب العشق كالنساء))الدكلة العباسية ، رسالة صغَتة ُب اٟتٌب كالنساء ٝتٌاىا بػػػػػػػػ 

مركج الذىب ))قد ٖتدث أيضان عن اٟتب ُب  ((ا١تسعودم))عصر ذاتو يكاد ، كُب ال ((اخواف الصفا))ا١توضوع نفسو ُب إحدل رسائل 
 . ((كمعادف اٞتوىر

رٌم إجراءن طريفان حوؿ مصطلح اٟتب ىذا، فضٌمنو عناصر سَتة ذاتية مطبوعة بطا أألٌ                 . فأبن بع الصدؽاف ابن حـز استطاع اف ٬تي
دثنا ُب ىذا ا١تؤلف   . كُب كتاب األعًتافات ىذا ٧تد أٌف الشخصيات اليت ٖتـو حوؿ أبن حـزُب أعماؽ نفسو عٌما عاشو كأحٌسو حـز ٭تي

 علم ، كقد ركل لنا  أبن حـز قصص حيٌبهم ا١تتنوعة .                  كطلبةإ٪تا ىي أندلسية عرفها الرجل كعاشرىا  من امراء ككزراء كعلماء 

بيد هللا  قلوبليس ٔتنكر ُب الداينة كال ٔتحظور ُب الشريعة ، اذ ال أف اٟتبٌ  (( طوؽ اٟتمامة))كتابو   لقد أىتم أبن حـز كبٌُت ُب                   
 تبارؾ كتعأب ، كأستشهد ٔتن كاف عاشقان من ا٠تلفاء االمويُت ابالندلس . كقد كصف اٟتبٌ شعران 

 رسً الفى  يين عنافى كأعطيتي عى       فسً رل النى ػػػػػػػػػي رلى رل احلبُّ منػػػػٌ جى                فقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ :              

طوؽ ))عند  ابن حـز من خبلؿ ماًب عرضو ُب كتابو   ((اٟتب العذرم))من خبلؿ ما تقدـ سنتناكؿ ُب دراستنا ىذه موضوع                
المثلة كالنصوص اليت أكرداىا ، كمعتمدين ا١تنهج ، مستشهدين أب]شعراء كموسيقيُت العصور الوسطى[ ككذلك عند الًتكابدكر ((اٟتمامة

 الوصفي التحليلي للوصوؿ أب  النتائج ا١ترجوة ُب ختاـ ىذه الدراسة .

 . اٟتبُّ ، العذرم ، ابن حـز ، األندلسي، طوؽ اٟتمامة:  الكلمات ادلفتاحية         

 

 

       أ.د. برزاف ميٌيسر حػػػامد احلميػػػد                                        
 العراؽ -جامعة ادلوصل

   

 أ.د.عبد الر٘نن ابراىيم ٘ند الغنطوسي
 العراؽ -اجلامعة العراقية 

 



 
 

54 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

Virginal love according to Ibn Hazm al-Andalusi 

 

Prof. Dr. 

Abdurahman ibraheem hamd 

Algantossi 

                                     Prof. Dr. 

Barzan moyasir hamid 

alhameed 

College of Education  

 University of  Iraqi    

 College of Education for Human Sciences 

University of Mosul  

  

            dr.barzan_78@yahoo.com 
    Abstract : 

     Ibn Hazm al-Andalusi, the great thinker of Islam (died: 456 AH), wrote many 

books that revealed the volatile ways of his life in the fifth century AH / eleventh 

century AD, the most tragic eras of Andalusia. A jurist outwardly, and a historian of 

religious ideas . 

     We have come from Ibn Hazm’s writings about twelve books, the book ―The 

Dove’s Ring on Intimacy and Aluf‖ which he wrote in his youth. In this book, Ibn 

Hazm, which is a true study of love and lovers, deliberately explained his concept of 

love. There is no doubt that this topic was not new in Arabic literature. More than a 

century before the compilation of ―The Pigeon Collar‖ Al-Jahiz wrote in the Islamic 

East at the time of the Abbasid state, a small treatise on love and women, which he 

called ―On Love and Women‖. In the fourth century AH / tenth century AD, we find 

the same topic in one of the letters of the "Brothers of Safa", and in the same era 

almost "Al-Masudi" also spoke about love in "The Meadows of Gold and Minerals of 

the Essence". 

      However, "Ibn Hazm" was able to make a funny procedure about this term of love, 

so he included in it the elements of a biography printed with the character of honesty. 

Ibn Hazm tells us in this author about what he experienced and felt in the depths of his 

soul. In this book of Confessions, we find that the personalities that revolve around 

―Ibn Hazm‖ are Andalusian, whom the man knew and lived with: from princes, 

ministers, scholars and students of knowledge, and ―Ibn Hazm‖ told us their various 

love stories . 

      Ibn Hazm was concerned and explained in his book ―The Pigeon Collar‖ that love 

is neither anathema in religion nor prohibited in Sharia, because hearts are in the hands 

of God, Blessed and Exalted be He. Love has been described as poetry He said: Love 

ran from me like a soul, and I gave my eyes the reins of horse . 

        Through the foregoing, we will deal in this study with the topic of ―virgin love‖ 

the honorable and pure according to ―Ibn Hazm‖ through what was presented in his 

book ―The Pigeon Collar‖ as well as with the Troubadour, citing the examples and 

texts he cited, and adopting the descriptive analytical approach to reach the desired 

results in the conclusion this study . 

         Keywords: love, virginity, Ibn Hazm, Andalusian, pigeon collar. 
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 قدمػػػػػػػػػة :ادل               

، فإسهاماتو ٓب تكن ُب ُب االندلس ق( كاحد من أىم كأشهر العلماء كالفبلسفة ا١تسلمُت456-384(  حـز ابن ييعد       
ٓب يكن فقط ذلك الفىت الذم ىاـ ّتاريتُت من العلـو اإلسبلمية كحسب، بل قدَّـ العديد من اإلسهامات للحضارة اإلنسانية، فهو 

أيضان ا١تتكلم كالفيلسوؼ كالفقيو كالباحث كاللغوم كا١تؤرخ كالشاعر كالثائر كعآب النفس كاألخبلؽ جواريو ىيامان ركمانسيان، كإ٪تا ىو 
كرجل الفكر كالعمل السياسي كاٟتآب. كُب كل ىذه اٞتوانب كاف ابن حـز كاضح االنتماء إٔب حضارتو العربية اإلسبلمية ال إٔب أية 

ان كبَتان، كىذا ما يستنتج من مصادر كثَتة ُب أدبو كفكره. كإذا كاف ابن حـز قد حضارة أخرل. بل ىو معتز هبذا االنتماء اعتزاز 
انفتح على السوؽ الثقاُب االسبا٘ب الذم كانت تؤمنو لو قرطبة كاألندلس، من حيث التفاعل مع آداب قشتالية كالتينية كانت 

ىذا االنفتاح ال يلغي األصالة. كاألكيد أف ابن حـز ٓب  موجودة ُب االندلس اإلسبلمية إٔب جانب الثقافة العربية اإلسبلمية، فإف
يكن ضامر الثقافة العربية، أك موزع الذات بُت ىذه الثقافة كالثقافة األجنبية، كإ٪تا كاف ُب سياؽ حياتو، كُب سياؽ عصره، مثقفان 

 ككاتبان عربيان كامبلن . 
فى طيات أعماؽ ركجو"، كما يقولوف، ليستنتجوا اسبانيتو، أك أما الذين يطاردكف ابن حـز ُب مطاكم نفسو، أك ُب "اخ      

ليفًتضوا كجود مسيحية كامنة فيو، فإهنم ٮتالفوف أبسط قواعد ا١تنهجية العلمية. فمن التعسف كضع ابن حـز بُت قمم الفكر 
ر. أما الذين يتحدثوف عن االسبا٘ب على امتداد كل العصور، ُب حُت أنو، كبشهادة تراثو، عريب كمسلم كأم عريب أك مسلم آخ

صفات نفسية فيو شبيهة أك ٦تاثلة للصفات النفسية عند االسباف ليستنتجوا اسبانيتو، كليبعدكه ابعادان اتمان عن العرب، فإهنم يقعوف 
سسة ٓب ، ككأف العرب ٓب يعرفوا ُب اترٮتهم ما ٯتكن تسميتو ٔتؤسسة مكاـر األخبلؽ، كىي مؤ كاحد ُب ا٠تطأ كُب العنصرية ُب آف

مهقع جريدة الرياض ه، 2539) فاضل، كا١تسلمُت  تزدىر لدل أم شعب من شعوب العآب كما ازدىرت لدل العرب
 ( . األلكتروني

حىت ٬تد نفسو أماـ نبض من ذكرايتو، عن نفسو كعن  ((طوؽ اٟتمامة))يكاد القارئ ٯتضي خطوات مع ابن حـز ُب  كال     
من العشاؽ: زفراهتم حارة، كأحاسيسهم صادقة، ٮتلطوف ا١تداد ابلدمع، كيستخدموف ُب الًتاسل  أصدقائو، كآخرين ٣تهولُت، ككلهم

اٟتماـ كالعيوف كالرسل، كيعانوف من الوشاة، كٯتوتوف من اٟتب. كىو، أب جانب ذلك، معرض حافل ابٟتديث عن شيوخ ابن 
، كالشخصيات العامة ُب قرطبة، ا٢تامة كاٟتفبلت ا٠تاصة، كٗتطيط العاصمة كمعمارىا، كابالشارات التارٮتية، كاألحداث حـز

كمساكن آؿ حـز كمستواىا. ككلها تتحرؾ انبضة ابٟتياة، ك٘تضي متماسكة مثل عناقيد العنب. كالكتاب قبل كل ذلك سَتة ذاتية 
، خطها بقلمو، كاعًتافات ٥تلصة ابح هبا ُب جرأة كصدؽ غَت مألوفُت ُب الًتاث القدٙب                                                                                .    البن حـز

شخصيان، ليؤكدكا  حـزكإذا كاف بعض الباحثُت االسباف يركزكف على النزعة العذرية ُب كتاب "طوؽ اٟتمامة"، كعند ابن      
االندلسية، فقد خاب سعيهم، فالنزعة العذرية من لزكميات انتماءه إٔب الًتاث ا١تسيحي، أك إٔب الًتاث االسبا٘ب السابق للمرحلة 

بل أف ىذه النزعة تنسب  ،اتريخ العشق عند العرب، كانطبلقان منها كتب الشعراء العذريوف العرب أ٣تد صفحات العشق كابقاىا
                                   . ، كىم قبيلة من قبائل العرب القدٯتة! آلؿ عذرة

الذم ليس لو مثيل ُب اتريخ الشعوب كاٟتضارات  ((طوؽ اٟتمامة))ل، ُب كتابو ل، أكثر ما تتبدٌ أف أ٫تية ابن حـز تتبدٌ على      
ة ا١تعاصرة، كأاثر اىتمامان كاسعان مشاهبان لبلىتماـ الذم أاثره كتاب قل ىذا الكتاب إٔب العديد من اللغات اٟتيٌ ني ،حيث  القدٯتة

تبدك شخصية ابن حـز ُب قمة توىجها حيث يلتقي الشاعر كعآب النفس كاألديب  ((طوؽ اٟتمامة))ُب غَت أٌف .  ألف ليلة كليلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
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( مهقع جريدة الرياض األلكترونيه، 2539)فاضل،  مولَتٝتوا لوحة ٚتيلة اندرة للحياة العاطفية ُب األندلس على أاي
. 

ق عند ابن حـز الذم جٌسده من خبلؿ كتاب  ))طوؽ : تكمن ا٫تيتها ُب الوقوؼ عند مفهـو اٟتب كالعش الدراسةأمهية 
الذم صيٌنف )) أركع كتاب درس اٟتب ُب العصر الوسيط ُب الشرؽ كالغرب ُب العا١تُت ا١تسيحي ك اٟتمامة ُب األلفة كاأٌلأٌلؼ (( 

 كاألسبلمي (( .

أف اٟتب ليس ٔتنكر ُب  ( كىو بياف: الوصوؿ أب امر جدأ مهم عند أبن حـز من خبلؿ كتابو )) طوؽ اٟتمامة ( ىدؼ الدراسة
بيد هللا تبارؾ كتعأب ، كأستشهد ٔتن كاف عاشقان من ا٠تلفاء  قلوب، اذ ال ) األسبلمية(كال ٔتحظور ُب الشريعة) ا١تسيحية( الداينة

 . االمويُت ابالندلس

إف ىذا الغزؿ ك  ة أك الفطرة العربيةالطبيعة اإلسبلمي عنٟتب العذرم ا : ٤تاكلة بعض ا١تستشرقُت إبعاد نظرية مشكلة الدراسة
، ُب ٤تاكلة من اجداده األؤؿ ا١تسيحيُت إراثن  ((أبن حـز ))العفيف ال تعرفو األخبلؽ العربية كال الداينة األسبلمية ، كأنو ٖتٌدر أب

 منهم ألرجاع أبن حـز أب أصولو ا١تسيحية كأبعاده عن النسب العريب كالدين األسبلمي .

اعتمدان ا١تنهج الوصفي التحليلي ُب ٤تاكلة منٌا للوقوؼ عند فلسفة اٟتب كماىيتو عند ابن حـز األندلسي من :  منهج الدراسة
 خبلؿ ما أكرده من قصص كركاايت عن اٟتب كاحملبُت ُب كتابو طوؽ اٟتمامة ألشخاص عاصرىم .

أنو ليس أكؿ من كتب ُب اٟتب حـز االندلسي ك  : تناكؿ البحث ُب بدايتو نبذة عن ا١تفكر االسبلمي الكبَت ابن الدراسةىيكلية 
الكثَتكف، ٍب تقدٙب عرض لكتاب " طوؽ اٟتمامة" كٖتقيق نصو العريب كطبعاتو كأبوابو  من أدابء العرب، فقد سبقو إٔب ذلك

لوجية حسب تقسيمات مؤلفو. ٍب عرٌج البحث بعد ذلك أب مفهـو اٟتب كأغراضو عند ابن حـز كالًتكابدكر. ليصل عند األيد
الغرامية عند ابن حـز كالًتكابدكر كبياف أكجو األتفاؽ كاالختبلؼ ُب نظرية اٟتب العذرم عند كل من أبن حـز كالًتكابدكر كىو 

 خا٘تة ١توضوع البحث .

: تتمحور ُب بياف مفهـو اٟتب كالعشق كركاية الكثَت من ىذه القصص من خبلؿ ما شاىده كعاصره ُب الببلط  حدكد الدراسة
 ندلسي خبلؿ عصر ا٠تبلفة االموية كجزء من عصر الطوائف .اال

 ل :ػػػدخػمي 
ـ ابن حـز للحضارتُت اإلنسانية كاإلسبلمية إٔب جانب ما قدمو ُب ميداف ا١تزج بُت النظر ا١تنطقي كالنظر الديٍت كما لقد قدٌ        

  .جهتُت النفسية كاالجتماعيةمن الو  ((احلب)) قدمو ُب ميداف اتريخ ا١تذاىب كاألدايف نظرية جديدة حوؿ
 داكد بن دمحم بكر أبو كعلى الرغم من أنو ليس أكؿ من كتب ُب اٟتب من أدابء العرب، فقد سبقو إٔب ذلك     

 (ُب ا١تقفع ابنبعض رسائلهم، ك )ُب الصفا إخواف، ك )اٟتدائق (ُب كتابو اٞتوزم ابن، ك   )لزىرةا ُب كتابو ) الظاىرم األصبها٘ب
 سر ُب ا١تصوف (ُب كتابو اٟتصرم إسحاؽ كأبو )كالنساء العشق ُب رسائلو أحدل (ُب كاٞتاحظ ),الصغَت كاألدب الكبَت األدب
، إاٌل أف ابن حـز قد فاؽ كل ىؤالء ُب دقة منهجو كتسلسل أفكاره، كترابط ْتثو كرقة حسو، كبعد غوصو كأتباعو )ا١تكنوف ا٢تول

حافلة اب١تبلحظات النفسية الدقيقة كا٠تربات اٟتية ا١تعاشة كاألمثلة   )اٟتمامة طوؽ (منهجان استبطانينا كاستقرائينا، فجاءت رسالتو
اٟتمامة" نظرية متكاملة عن اٟتب اعتمدت على عناصر التارٮتية كالنماذج البشرية ا١تتنوعة، أك بتعبَت آخر جاء ما قدمو ُب "طوؽ 

 . (، مهقع ساقية االلكتروني3129آل تركي، )البحث النفسي كاالجتماعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://www.goodreads.com/book/show/21971327--
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://books.google.com.sa/books/about/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84.html?id=BAdNAQAAIAAJ&redir_esc=y
https://books.google.com.sa/books/about/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84.html?id=BAdNAQAAIAAJ&redir_esc=y
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://www.goodreads.com/book/show/4723930?from_search=true&from_srp=true&qid=XFKbFUScTH&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/4723930?from_search=true&from_srp=true&qid=XFKbFUScTH&rank=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://www.goodreads.com/book/show/733833._
https://www.goodreads.com/book/show/733833._
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.goodreads.com/book/show/35378988?from_search=true&from_srp=true&qid=8HMZIMUDO8&rank=5
https://www.goodreads.com/book/show/35378988?from_search=true&from_srp=true&qid=8HMZIMUDO8&rank=5
https://www.goodreads.com/book/show/35378988?from_search=true&from_srp=true&qid=8HMZIMUDO8&rank=5
https://www.goodreads.com/book/show/5582346?from_search=true&from_srp=true&qid=3mFJRNrfXP&rank=1
https://www.goodreads.com/book/show/5582346?from_search=true&from_srp=true&qid=3mFJRNrfXP&rank=1
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( ىذا الفقيو الظاىرم األصوٕب ٓب ٬تد أم تناقض بُت ما قدٌ ػػػػػػػ فػ      أك  اليمحٌلىمو ُب كما قدٌ  اٟتمامة" طوؽ"مو ُب )ابن حـز
 تناقضان ألعلنو كرجع عنو .      - رؼ من دين قد اكتشف على امتداد عمرهما عي بكل  -الفصل، كلو أنو 

كأيىب بعض ا١تستشرقُت أف ترجع نظرية اٟتب العذرم إٔب الطبيعة اإلسبلمية أك الفطرة العربية. فحُت كقف )رينهارت دكزم(     
" ١تسلمُت ابلرغم من أنو علما٘ب ال ٭تب الكنيسة كال ، كأستكثرىا على العرب كعلى ا على قصة اٟتب الرقيقة لػػػػػػ" أبن حـز

يتعاطف مع رجاؿ الدين ا١تسيحي ، كقاؿ إف ىذا الغزؿ العفيف ال تعرفو األخبلؽ العربية كال الداينة األسبلمية ، كأنو ٖتٌدر أب" 
" إراثن                                                                                                        .  (، مهقع ساقية االلكتروني3129آل تركي، )من اجداده األؤؿ ا١تسيحيُت أبن حـز

سُت ببلثيوس قد تصدل لو مفندان آراءه ُب دراسة عن ابن آ ميغل الركسي ا١تستشرؽ بيٌد أٌف كثَتان من ا١تستشرقُت من امثاؿ     
ليفي بركفنساؿ( كغَتىم ، قد رٌدكا ىذا الزعم أك  )ستشرؽ الفرنسي اليهودما١تغوميز( ك  غارسيا وككذلك الراىب )إميلي حـز

                                         األدعاء كبيٌنوا أصولو األسبلمية كالعربية حىت ُب البيئة اٞتاىلية .

( أصوالن مسيحية بل نرل نسبتو ُب فارسػػػ )كٔتا أننا ال ٪تيل إٔب أف ل       اليت نسب إليها نفسو، كنسبو إليها أقرب  ابن حـز
تبلمذتو، فنحن ابلتإب ال نرل ضركرة للبحث ُب قضية األصوؿ ىذًه، كنرل أف عقليتو كتكوينو النفسي إ٪تا ٫تا إسبلمياف عربياف 

 . ٟتمةن كسدل

٢تا رافدان ُب هنر اٟتضارة  إف احملاكالت اليت سبقت ابن حـز ُب ٣تاؿ اٟتب ليست سول نظرات جريئة ٓب تستطع أف تشق       
 . سواء منها ما أنتجو العقل العريب أك أنتجو العقل األكركيب

أما طوؽ اٟتمامة فقد كاف كما يصفو ْتق الدكتور الطاىر مكي: )) أركع كتاب درس اٟتب ُب العصر الوسيط ُب الشرؽ       
ره كٚتع بُت الفكرة الفلسفية كالواقع التارٮتي ككاجو أدؽ كالغرب ُب العا١تُت االسبلمي كا١تسيحي(( كتتبع أطواره كحلل عناص

 .               (، مهقع ساقية االلكتروني3129آل تركي، ) قضاايه ُب كضوح كصراحة

( الدارس الواقعي، ُب كل خطاه، أفكاره ٤تلٌ          قة كقدماه على األرض، كيصدر ُب نظريتو عن ٕتربة عميقة ككاف )ابن حـز
                                                .إنسانية كاسعة كعن إدراؾ ذكي لطبائع البشرذات أبعاد 

 رحلة الكتاب :

يشَت الدكتور الطاىر أٛتد مكي أنو ُب هناية النصف األكؿ من القرف السابع عشر ا١تيبلدم، قاـ السفَت ا٢تولندم ا١تستشرؽ       
 .   ـ 1665إٔب  1644خبلؿ فًتة انتدابو سفَتان ُب األستانة من سنة  فوف كارنر بدراسة ا١تخطوطات العربية

كُب ذلك الوقت توُب حاجي خليفة الذم كاف ٯتلك كاحدة من أكرب مكتبات األستانة، فاشًتل فوف كارنر الكثَت من       
، الذم قيدر لو أف ((ٟتمامةطوؽ ا))ا١تخطوطات ٦تن آؿ إليهم أمر مكتبة حاجي خليفة فكاف من بُت ىذه ا١تخطوطات ٥تطوط 
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 عامان، إٔب أف جاء مطلع القرف التاسع عشر، حيث قاـ ا١تستشرؽ ا٢تولندم رينهارت 175يستقر ُب مكتبة ليدف هبولندا، ١تدة 
                                                                              . ((طوؽ اٟتمامة  ))إبصدار أكؿ طبعة لفهرس ا١تخطوطات العربية ُب جامعة ليدف، عرؼ العآب من خبل٢تا ٥تطوطة  دكزم

 :النص العريب 

( بتحقيق النص العريب لطوؽ اٟتمامة كامبلن ُب D.K. Petrof)كداـ اٟتاؿ إٔب أف قاـ ا١تستشرؽ الركسي  د. ؾ. بيًتكؼ     
ـ . كبعد سبعة 1914طبعة " بريل" العربية ُب ليدف عاـ سلسلة كتب كانت تصدرىا كلية االداب ُب جامعة بطرسربغ، كطيبع ُب م

 . 1930عشر عامان قاـ السيد دمحم ايسُت عرفة، صاحب مكتبة عرفة ُب دمشق ، بطبع النص العريب اثنية عاـ 

يوف برشيو ل"على يد ا١تستشرؽ الفرنسي  ـ1949ًتكؼ، إٔب أف صدرت الطبعة الثالثة عاـ يتغيَتان كبَتان عن نسخة ب كٓب ٬ترى      
لكن  ،قاـ األستاذ حسن كامل الصَتُب بطباعة النسخة الرابعة للكتاب ُب القاىرة ـ1950ُب اٞتزائر، كبعدىا بعاـ، أم عاـ "

   ىذه الطبعة جاءت أسوأ ٦تا صدر من طبعات، ٞتهل الصَتُب بتاريخ األندلس كحضارهتا . 

 طبعات أخرل :

كي بضبط نص الكتاب كٖترير ىوامشو، ُب طبعة صدرت عن دار ا١تعارؼ ا١تصرية عاـ كمن ٍب تقدـ الدكتور الطاىر أٛتد م      
حقق الدكتور إحساف عباس الكتاب كنشره، كىناؾ طبعات أخرل كثَتة، كما قاـ الدكتور حاًب بن  ـ1993، كُب عاـ ـ 1975

 (( . اٟتب.. .أعزؾ هللا ))بعنواف  ـ2009دمحم اٞتفرم بوضع كتاب عاـ 

 Leon)  "ليوف بَتشي"ـ . كقد حدد  1952ـ إٔب سنة 1931رت لو ترٚتات عديدة إٔب لغات أكركبية من سنة ٍب ظه      
Bercher إ٪تا كضع  :ا١تٌخطط العاـ للكتاب على ىذا النحو  ـ1949إٔب الفرنسية سنة  (( اٟتمامة طوؽ ))( الذم ترجم ((

شأ فيها، كاآلفات اليت تعرض لو ، كالسلوؾ الذم يفرضو على احملبُت ، ابن حـز ىذه الرسالة الصغَتة ُب اٟتب، كاألحواؿ اليت ين
-Levi)) كبيعيد ذلك نٌبو  ليفي بركفنساؿ األندلسية . شاطبةدينة بطلب من صديق لو من ا١ترية جاء يزكره ُب بيتو ٔت

Provencalابٟتفاكة القرطبية ُب آكاخر أايـ ا٠تبلفة إٔب ما يضمو الكتاب من تفاصيل تتعلق  ((طوؽ اٟتمامة  )) ػػػػػػػػراجعتو لم عند
 . (pp.335-375) ،1950 ،PROVENÇAL األموية
[ -ٔتا عيرؼ عنو من نفاذ بصَتة -كقد أشار       ـ 1022ق/ 412إٔب أف ىذا الكيتٌيب ا١تؤلىف سنة  ]أم أبن حـز

ك النظرية اليت ٯتكن أف نستخرجها من الدراسة )) يبسط من خبلؿ صفحاتو نظرية ُب ا١تثالية الغرامية (( تبلئم ٘تاـ ا١تبلءمة تل
 الذين ازدىر شعرىم الغنا٘ب ُب مطلع القرف الشعراء كا١توسيقيُت ُب جنوب فرنسا. كىم(  1) ا١تقارنة لبعض شعراء الًتكابدكر

 إٔب هناية القرف السابع ا٢تجرم/ الثالث عشر ا١تيبلدم السادس ا٢تجرم/ الثا٘ب عشر ا١تيبلدم

p.293)، 1948 ،(PROVENÇAL  (( من مفهـو ساـو للحب قد بدأ ُب  اٟتمامة )) طوؽكتاب  اٟتق أف ما ضموك
الظهور منذ القرف ا٠تامس ا٢تجرم/ اٟتادم عشر ا١تيبلدم عند عدد ال أبس بو من الشعراء األندلسيُت . كبيعيد ذلك كمن اٞتهة 

                                                             

 )1
عند ا١تلوؾ كالسبلطُت ُب  فوىاة ىذه األدكار منشدان أشعار ألأدكاران أك ٮتصص شخصان لتأدي كف، ككاف يؤدالقركف الوسطى ُب واعاش ُتموسيقي أك شعراء ىم )

سم الكلمة مشتق من طرب ككلمة دكر. أك ، أندلسي أصل ىذا النوع ا١توسيقي ىوكاف   .اٞتنوب الشرقي لفرنسا كسرقسطة ُب ٦تلكة أراغوف كضواحيها اب٠تصوص
 . ككانوا يعزفوف ا١توسيقى متنقلُت بُت القصور، أم كانوا يدكركف من قصر إٔب آخر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
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ُب التغٌٍت ابٟتب العذرم ، كىو صداقة عشقية كما أسلفنا    - كىم شعراء كموسيقيوف معان  -األخرل ٞتباؿ الربانس شرع الًتكابدكر 
. إف تنظيم ا١تقاطع الشعرية ، كاٟتب ا١تثإب كاٟتب الشهوا٘ب عناصر موجودة ُب القركف الوسطی ا١تتأخرة  لمرأة، كعبودية تلقائية ل

 ( .pp283-304،1948، poesie)ُب اٟتب األندلسي كاٟتب األككسيتا٘ب 
ـ ابن حـز قدٌ اليت تصيب العاشق، كيي  "اٞتنوف"إٔب مرحلة  "الود"كيصنفها ابتداءن من  مضمونو يعاِب حاالت اٟتبٌ  كالكتاب ُب    

 .                                     نصائح للعاشقُت كاحملبُت عرب ٣تموعة من األشعار كالقصص

العاطفة من منظور إنسا٘ب كأعمق من اٟتب، كعاِب تناكؿ ابن حـز األلفة بُت احملبُت ُب كصف أكرب كأمشل  لقد     
)ابن حزم، البن داكد األصبها٘ب "الزىرة"ككتاب  "٣تالس ٭تِت الربمكي"ك "مأدبة اٟتب األفبلطونية"مستعيننا بكتاب ٖتليلي،

 (.                                                               27-22، ص3127

للحب، مستلهمان من قصة منح النيب  كنايةن عن اٞتماؿ الذم يعترب مساران   "طوؽ اٟتمامة"لكتاب بػ كجاءت تسمية ا       
نوح)عليو السبلـ( الطوؽ للحمامة اليت أرشدتو بعد الطوفاف، ابإلضافة إٔب أف اٟتمامة رمز للحب عند فينوس آ٢تة اٟتب ُب 

                                 ، مقدمة الكتاب(.    3127)ابن حزم،  األساطَت اليواننية

 أبواب الكتاب :

، ابب من أحب من نظرة كاحدة، ابب التعريض ابلقوؿ،     ضم الكتاب ٣تموعة أبواب، من ضمنها؛ ابب ذكر من أحب ُب النـو
١توت. كخَت ما ابب اإلشارة ابلعُت، ابب ا١تراسلة، ابب السفَت، ابب اإلذاعة، ابب العاذؿ، ابب الوصل، ابب الوفاء، كابب ا

ختم بو ابن حـز كتابو ابب الكبلـ ُب قبح ا١تعصية، كابب الكبلـ ُب فضل التعفف استشهد فيهما ابآلايت كاألحاديث عن قبح 
ا١تعصية كفضل التعفف، فلئن كاف القلب ٮترج عن طوع صاحبو كٯتيل ك٭تب كالشخص غَت ملـو على ىول قلبو فإنو ٭تاسب 

                                                                    .  ىذين البابُت ٭تاكؿ أف يقوؿ: ))إذا فقدت قلبك، حاكؿ أف ال تفقد عقلك(( على فعلو، كأ٪تا الكاتب ُب

 بن حـز كالرتكابدكر :أتعريف احلب عند 

ابن  ) ((ريعة ، إذ القلوب بيد هللا عز كجللقد اىتم  ابن حـز ببياف أف اٟتب: )) ليس ٔتنكر ُب الداينة كال ٔتحظور ُب الش      
 كاستشهد ٔتن كاف عاشقان من ا٠تلفاء األمويُت ابألندلس. كقد كصف اٟتب شعران فقاؿ :  (.22، ص 3127، حزم 

 جرل احلب مين رلرل النفس كأعطيت عيين عناف الفرس
ما ابن حـز فيقوؿ : )) كالذم أذىب إليو أنو اتصاؿ أ ،لقد أفاض الناس ُب اٟتديث عن اٟتب إذ أهنم ٓب يتفقوا ُب طبيعتو      

بُت أجزاء النفوس ا١تقسومة ُب أصل عنصرىا الرفيع(( . كيستطرد قائبلن: ))إف اٟتب شيء ُب ذات النفس(( ؛ فصٌح بذلك أف 
ٕب على (. كيٌفسر ىذا اٟتٌب الذم پستو 19، 14-13ص ص  اٟتمامة اٟتب: )) استحساف ركحا٘ب كأمتزاج نفسا٘ب (( )طوؽ

 ،النفوس ٔتا بُت األركاح من تناسب ُب القول . إف االندفاع التلقائي إٔب األٝتی يطبع اٟتٌب عند  ابن حـز  بطابع أفبلطو٘ب 
 كنتبُت ُب ذلك أثر ))مأدبة (( أفبلطوف .
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يد بينهما ، كقد رأل بعض أما عند الًتكابدكر فاٟتب العذرم ا٧تذاب غرامي ينزع إٔب ا١تماثلة بُت نفسُت شريفتُت كالتوح      
. كبدءنا من سنة  (p.147)،1961،DAVENSONالدارسُت ُب ىذا اٟتب ضرابن من تصعيد االندفاع األكٕب كركحنتو 

ـ أخذ الًتكابدكر يلٌحوف على طبيعة اٟتب الركحانية الصرؼ، كلئن كانت الشهوة منفلتة من عقا٢تا فإف اٟتب 1150ق/545
( ٖتققان اتمان فإهنا تقتضي من اإلنساف أف يلتـز سٌنة معلومة la cortezia، كلكي تتحقق العذرية )العذرم ينصاع لقواعد معينة 

(، أم ٪تط تصٌرؼ كآداب سلوؾ ىي كاجب إجتماعي مهم . كعلى اإلنساف أيضان أف يراعي  mesura) ((اعتداال ))أبف يبدم 
 pp.27-28  ،1964، 30،  33)ركءة كالكـر ( كىي ٚتلة من ا٠تصاؿ األخبلقية كا١تJovensمتطلبات الفتية )

،LAZAR . ) 
كيری  أبن حـز أٌف اٟتب ينجر عنو ٖتٌوؿ ، فهو )) يزٌين للمرء ما كاف أينف منو ، كيسهل عليو ما كاف بصعب عنده، حىت      

 .  (26،  ص3127، ابن حزم ) ٭تيل الطبائع ا١تركٌبة كاٞتميلة ا١تخلوقة ((
 نظر اين جـز  حكم ماًض ، إنو:))داء عياء ، كسقاـ مستلذ ، كعٌلة مشتهاة ال يوٌد سليمها الربء كللحب على العشاؽ ُب     

 ( .26، ص  3127، ابن حزم )كال يتمٌت عليلها اإلفاقة(( 
ُب  كقد التقى ابن حـز بفىت من بعض معارفو ىو ٔتثابة السقيم الذم ال يريد فقٌد سقمو لشدة ما )) كحل ُب اٟتٌب كتوٌرط     

 ( .56ص ، 2:99آريي،) ((أف اٟتٌب سجن)) :كيرل برانردم فونتادكر (،27، ص3127، ابن حزم)حبائلو((

ابن ابن حـز  كالًتكابدكر أف الشهوة انر مهلكة، كقد شٌبو ا١تفكر القرطيب العاشق بفراشة أحرقتها النار ) كل من  كيعترب       
 ))من ٭تتضر كسط النَتاف(( :نو يعا٘ب من اآلالـ بقدر ما يعا٘ببرانردم فونتادكر أكيؤكد .  (46-45ص 3127،حزم

ان ، إاٌل أٌف عذاب اٟتٌب عذب ا١تذاؽ . . إف ا٢تول ٯتلك النفس من أقطارىا، كييًتع الفؤاد غمٌ (56ص ، 2:99)آريي،
كانت ركح احملبوب ُب شغل   فبل يكوف ا١ترء تعيسان ُب حبو إال إذا ،كيفٌسر ابن حـز ىذا اٞتانب السليب للحب ُب إطار تعريفو 

 ))كليس لػػػػ  . (24ص 3127،ابن حزم)شاغل عن نداء نصفها اآلخر ألهنا مكتنفة اٞتهات ببعض األعراض الساترة 
ذلك اٟتب الذم أكقعو  ((سَت كاموف  ))الذم ٯتلك عليو نفسو . كيينًشد  ((سول ىذا اٟتب النائي  ))من رغبة  ((جوفرم ركدؿ
األمل غَت ما ٓب  طو إال ))الٌنكاؿ كالغم(( : كىو يرل أف ال شيء أغلى من حبييب الوحيد كال شيء يثَت ُبٌ كٓب يع ،ُب شراکو 

  أستطع اٟتصوؿ عليها

58) ،X1 PP.54،،1934،DAJEANNE.)إف االنتظار يغيظ الًتكابدكر كيدفعو إٔب أف يبدع كيكوف طاىران  كما، 
إف اٟتب ا١تكبوت ك  ،ة عن األسى الذم استؤب عليو نتيجة لقساكة السيدة اليت تعذبو إٌف ركعة أغا٘ب ))برانردم فونتادكر(( انشئك 

  . يدفعو إٔب البحث عن ا١تثل األعلى

 ادلرأة كالعاشق كالغًن :
ُب كاف معيار اٞتماؿ األنثوم ُب شعر الشرؽ اإلسبلمي ك كما    ٙتة ُب اٟتب العذرم اثلوث ال بٌد منو : ا١ترأة كالعاشق كالغَت.      

تغزؿ األندلسيوف  ا٠تامس ا٢تجرم/اٟتادم عشر ا١تيبلدمكُب القرف  شعر األندلس متمثبلن ُب السمراء ذات الشعر الفاحم األثيث .
 . (p43،1968،vadet)ا١تسلموف ُب أشعارىم اب١ترأة الغيداء القصَتة الشعر
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تي ُب صبام جارية ٕب شقراء الشعر، فما استحسنت ))إ٘ب أحبب ا شغف ابلشقراكات :أما  ابن حـز  فقد كاف شغوقان أٯت       
 .  (49ص  ،3127،ابن حزم أك على صورة اٟتسن نفسو(()نٌو على الشمس،من ذلك الوقت سوداء الشعر، كلو أ

ٞتيد ـ دائمان على ذات اقدٌ كقد ذكر بعد ذلك إيثار ا٠تلفاء األمويُت بقرطبة للشقراكات ، كأضاؼ أف ا١ترأة اٞتبداء ٓب تكن تي      
كيظل كصفو العاـ حملبوبتو  ،العادم ، كإ٪تا األمر ميرهتن ابلذكؽ الشخصي . كقلما ٧تد عند  ابن حـز  حديثان عن أعضاء ا١ترأة 

تقليداين صرفان حُت يرل ُب ضوء القمر انعكاسان لبهائها ، كىو يعجب ببياض البشرة كاب٠تيبلف كابلنمش الذم يزٌين الوجو ، كٔتشية 
 ( .266-264، :21، 94 -88،91-84ص ص ،3127،ابن حزم)تمايلة كبقٌدىا ا١تهتٌز كالغصن احملبوبة ا١ت
شخصيان، فقد شغف حبان ّتارية فتية  ألبن حـزالفضائل كلها، كىذا ما نستنتجو من قصة كقعت  احملبوبة على حازتكقد        

 : ُب السادسة عشرة من عمرىا كربت ُب بيت أبيو كظل يذكر أهنا
ُب حسن كجهها كعقلها كعفافها كطهارهتا كخفرىا كدماثتها عدٯتة ا٢تزؿ منيعة البذؿ ، بديعة البشر مسبلة السًت ، فقيدة  )) غاية

الذاـ قليلة الكبلـ ، مغضوضة البصر شديدة اٟتذر ، نقية من العيوب دائمة القطوب ، حلوة األعراض مطبوعة االنقباض ، مليحة 
 .  (248-247، ص 3127، ابن حزم)الصدكد 

(( يتغزؿ أبمرأة )) IXإف الصفات اليت درج الًتكابدكر على استعما٢تا تضفي على ا١ترأة احملبوبة شيئان من األلق. فػػػػػػػػػ )) قيـو      
أشقر   -أشد بياضان من العاب(( ، كيتغٌنی شاعر مغمور ّتسد حبيبتو )) األبيض كزنبقة ثلجية(( )) غريض لوهنا کوردة أاير 

. كمع ذلك يظل كصف اٞتماؿ األنثوم مبهمان كتقليداين صرفان (57ص ،2:99)آريي،  ((شعرىا الرائق((  كالذىب
كالشعراء الغنائيوف األككسيتانيوف إ٪تا يتغزلوف بنحافة القٌد ، كهباء البشرة البيضاء كالثلج ، القرمزية كالوردة ، كرقة اٟتواجب ، 

بان لطيفان . كىم ال يشَتكف البتة إٔب لوف العيوف ، كال إٔب ما تٌبُت عنو ىيئة الوجو . إف كبياض األسناف ، كتناسب أقساـ الوجو تناس
)آريي،  ((فوؽ نساء الدنيا ٚتيعان  ))برانردم فونتادكر  ((ا١ترأة احملبوبة عند الًتكابدكر ىي أكمل ٥تلوقات هللا ؛ كيعتربىا 

١ترأة ا١تعنوية كصفاهتا اٞتسدية. إهنا امرأة عظيمة ٔتا٢تا من نسب . كٯتتنع الًتكابدكر عن الفصل بُت خصاؿ ا(57ص ، 2:99
تليد ، كىي رقيقة رشيقة فطنة . كىي ٖتسن اٞتمع بُت )) األحاديث العذبة (( ك )) األعماؿ اٟتميدة (( . كيتصور الًتكابدكر 

 ء ُب الدنيا .ٚتاؿ ا١ترأة موسومان ابلرقة كالذكاء . إف ٤تبوبة الًتكابدكر ٘تلك صفات أكمل النسا
كعلى ىذا النحو ٭تدد  ابن حـز  سلوؾ العاشق : يشيح العاشق جهران عن كل اٟتاضرين سوی ٤تبوبو . كيبلغ بو األمر أف        

 ( .33ص  ،3127،ابن حزم) حظى لديو من أىلو كمن ٚتيع خاصتو٭تب أىل احملبوبة كقرابتها كخاصتها حىت يكونوا أ
من الواجب على العاشق أف ٭تًـت كل من يقيم مع ٤تبوبتو . كيعترب برانردم فونتادكر  أنو على  (( أنو1Xكيری )) قيـو      

 Arnaut))أرثر دانياؿ(( ) ػػػػالعاشق أف يكوف بشوشان حىت مع ا١تنافس أك العدك . إف احملٌب يبدم للمرأة توقَتان كبَتان . فػػػ
Daniel(. أيحب أف ييبعث ُب قلب العاشق كل الفضائل . كعلى العاشق الكامل أف ( يقوؿ : )) إنٍت أكٌرـ ألف إمرأة ُب الدنيا)

 ييعرض عن كل صنيع من شأنو أاٌل يركؽ ا١ترأة . كتتٌدرج كاجباتو من ٣تٌرد االحًتاـ من ابب اجملاملة إٔب تقدٙب الرباىُت على تفانيو ُب
ه طبقان لسنن اٟتب العذرم . ك٭تتاج ا١ترء إٔب بذؿ جهد كبَت الولو. كيشًتط الًتكابدكر على العاشق أف ٯتسك زماـ عواطفو كغرائز 

حىت يصبح عاشقان كامبلن . فبل يغدك جديران هبذه التسمية إاٌل من ٗتلص من كل غركر ذىکرم . كعلى العاشق أف يسعى إٔب أف 
رأة، كىو ملك ٢تا قلبان كقالبان ، كىو يفنت ا١ترأة بشدكه حىت يكوف موضع إعجاهبا . كيصرٌح برانردم فونتادكر إنو متٌدلو ُب حب ا١ت

 يبتهل إليها كيعبدىا كما لو كانت إ٢تان . كيستطرد قائبلن :
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فلو ٓب أرىا ١تا أحببت ك١تا سعيت البتة  ،))ا٘ب مدين ١تعشوقيت بقيميت كبركحي معان ؛ كمن فضلها مرحي اللذيذ كعاداٌب الطيبة     
 إٔب أف أحظى ابإلعجاب(( . 

ُب أانشيده األكٔب عن أسفو لغدر النساء. IX ))قيـو ))كبَتة . كقد عرٌب  العاشق أمر اٟتبيبة إذا ما أصابتو ٓتيبة أملكرٔتا شكا     
كقد حدث لػػػػػ برانر دم فوتتا دكر انقبلب مفاجيء: فقد خاب أملو كمن ٍب أصبح سعيدان بفراؽ حبيبتو كاهتم النساء كلهن 

 ؾ على ركح اٟتب العذرم شخصيات اثنوية قليلة األ٫تية .. كتتحر (58ص ، 2:99)آريي، ابلتقلب 
ابن حـز  صديق ٥تلص لطيف القوؿ مأموف ا٠تيانة كرٙب النفس مبذكؿ النصيحة . )) ك١تن  اعتقاد فالصديق ا١تساعد حسب       

عاذالن ُب كرٔتا كاف الصديق الوُب  (.78ص  ،3127،ابن حزم) يفقد اإلنساف من صاحب ىذه الصفة عوانن ٚتيبلن((
كلكنو خطب شديد  ،الوقت نفسو. كالعاذؿ صديق قد أسقطت مؤكنة التحفظ بينك كبينو، فعذلو أفضل من كثَت من ا١تساعدات 

 Guiraut de، كيٌصور فَتك دم بورام ) (76، ص 3127،ابن حزمأف يكوف العاذؿ زاجران ال يفيق أبدان من ا١تبلمة )
Borneil(58ص ، 2:99)آريي، مل للصديق الذم يسلخ الليل يرعى الشاعر ك٤تبوبتو ( عند مطلع الفجر ا١تثاؿ الكا . 

إف ا١ترء ليشعر ابالرتياح إذ يستطيع أف يبوح لو بسعادتو . إال أف الصديق الذم تطلعو أكثر على أسرارؾ ، غالبان ما يتضح أنو      
ره توقع ا١تخاطر ا١تنجزة عن ىذا الوضع، كانتهى بو األمر مهذار . كلذلك فبعد أف نصح فَتك العاشق ابٗتاذ صديق أي٘تنو على أسرا

كاف أحدىم عادة )) زائدان عن اٟتاجة(( كإذا حلت الثقة بُت العاشقُت كقع إدخاؿ « رفاؽ» إٔب القوؿ أبنو إف كجد ثبلثة 
 ( .59-58، ، ص ص 3127،ابن حزم)و  ابن حـز  بفصل قصَت ))السفَت(( الذم خصٌ 

العاشق السفَت بشيء كثَت من العناية، كأف يراتده من بُت أكثر الناس حذقان . كينصح ابن حـز  العاشق أبف  كينبغي أف يتخَت     
يعهد أبداء الرسالة إٔب إنساف حافظ لؤلسرار كٌُب للعهد قنوع انصح ، كمن ٓب يتٌحل هبذه الصفات كاف ذا ضرر على ابعثو ، كقد  

١تهمة النساء ذكات الصناعة اليت تقرهبن من الناس : كالطبيبة كاٟتجامة كالدالٌلة كا١تاشطة كاف احمٌلبوف ُب قرطبة يستعملوف ُب ىذه ا
 ( . 58، ص3127،ابن حزم ) كالنائحة كا١تغنية كالكاىنة كالصنٌاع ُب ا١تغزؿ كالنسيج

اٌ كحٌدث أٚتل النساء عن اٟتزف )) أيها السفَت رح عدك  كىذا براتدم فونتادكر يكتب : ،كينتظر الًتكابدكر السفَت بنفاد صرب       
السفَت بنقل تذكار من احملبوبة إٔب  كغالبان ما يكلنف ( .58ص ،2:99)آريي،ا١ترير كالعذاب اللذين أقاسيهما حىت ا١توت((

 .  العاشق

 أغراض احلب العذرم :
ية أخبلؽ النفس تولدت احملبة يری ابن حـز  أف اٟتٌب اٟتسي ٯتكن أف ينشأ عنو حب حقيقي. كإذا كافقت العبلقات اٞتنس    

)) إذ األعضاء اٟتساسة مسالك إٔب النفوس كمؤديبت ٨توىا (( كاٟتب عند  ابن حـز  ٯتكن أف يقع ابلوصف دكف ا١تعاينة )) فإف 
 ( .38، ص 3127،ابن حزم) للحكاايت كنعت احملاسن ككصف األخبار أتثَتان ُب النفس ظاىران((

٥تتلفة كىي  كىذه العبلمات اليت تيظهر اٟتبَّ تكشف سرَّ العاشق  ،ب تصحبو دكمان أعراض كحسب ابن حـز فأف نشوء اٟت    
، منها إدماف النظر للمحبوب، كاإلنصات ٟتديثو إذا حٌدث ، كالٌدنو منو. ككثَت من حركات العاشق ذات داللة : منها تعمده 

إلانء . كمن عبلمات اٟتٌب كثرة الغمز ا٠تفي كالتلميح ابلكبلـ ، ١تس يد احملبوب عند احملادثة ، كشرب فضلة ما أبقي احملبوب ُب ا
كمراعاة احملبَّ حملبوبو ، كحفظو لكل ما يقع منو . كمنها هبن يقع كركعة تبدك على احملب عند رؤية من ٭تب فجأة ، كمنها 
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« َتكاموفس» كقد أحسن (. :4-41ص ص  3127،ابن حزم )عند ٝتاع اسم ٤تبوبو  اضطراب يبدك على احملبٌ 
 كصف ما يعًتيو من اضطراب أماـ حبيبتو إذ قاؿ :

  من فرط عجيي حٌن أكوف معها)) 

 عجزم عن البوح ّنرادم  
 كعند انصرايف عنها خيٌيل إيلٌ   

 ( . 61، ص3127)ابن حزم، (( أين فقدت كل أحساس ككل معرفة 
و كبُت التعريف ٔتا ٬تد لذم يكوف ُب احملب فيحوؿ بينكيتحدث ابن حـز عن اٟتياء ا١تركب ا ،كمن عبلمات اٟتب اٟتياء      

كىذا سَت   . (245، ص 3127)ابن حزم،(())فيتطاكؿ األمر كتًتاخي ا١تدة كيبلی جديد ا١تودة ك٭تدث السٌلواحملبوب.
 ( .61ص ،2:99)آريي، كاموف ال ٬ترؤ على قوؿ شيء ٟتبيبتو . ك١تا ابح ْتٌبو بعد أف يسلخ ُب العشق حولُت أك ثبلثة 

 ُب ىذا شعران : ((ابن حـز))كمن عبلمات اٟتب البكاء، كىو دليل على حرارة اٟتب كصدقو. كقد قاؿ       

  حكدمع على اخلدين حيمي كيسفدليل األسى انر على القلب تلفػػػػح                      
 تبدم كتفضػػػػػػػػح إذا كتم ادلشغوؼ سر دموعػػػػػػػػػػو                       فإف دموع العٌن  
  ففي القلب داء للغراـ مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح             إذا ما جفوف إلعٌن سالت شؤكهنا          

 . (34ص  3127،)ابن حزم                                                             
ك٨تولو . يقوؿ برانردم فونتادكر : ))من ماء عيو٘ب اٞتارم أكتب كعند الًتكابدكر تكوف الدموع سببان ُب شحوب العاشق        

( من حديث Arnaut de Mareuilالنساء كأٚتلهن((. كليس لػػػػػػػ آرنودم ماركم )أكثر من مائة سبلـ أبعث هبا إٔب أحسن 
 . (X1 P.103) ،1934،DAJEANNE إال عن دموعو

كيتحدث ابن حـز عن اٞتزع الشديد الذم يغلب على  .كل أنواع ا٢تمـو   معنواين ، كىو يقاسي كيكوف عذاب احملب أيضان     
يقوؿ برانردم فونتادكر إف اٟتبَّ جعلو متأرجحان كالسفينة الشراعٌية  (.33ص ،3127)ابن حزم،  اٟتبَّ كتنفسو الصعداء

 :(( تريستاف))فوؽ ا١توج ، كيصرٌح أبنو أكثر عذاابن من 
 ٕب من اٟتب آآلـ مرٌبحة

 العاشق  ((تريستاف  ))مثلها ٓب يذؽ 

 .( 62ص ،2:99)آريي،  الشقراء ((ايزكت  ))من جرٌاء 
ُب ىذا ك  كقد قاـ  ابن حـز  بوضع احملبُت ُب إطار ريفي.ما ٬تعل الطبيعة ٚتيلة . إف ا١ترأة تبدك موصولة كصبلن مكينان بكلٌ        

 : ((الركضيات))ا١تعٌت نعرض األبيات اليت نظمها من 

  مدي ثين كحيى و يي هٍ ادم فػى وى العى  قتوي سى        رزاىً  من الركضً  ورو ا على ني منى عً نى            

 (.54، ص 3127)ابن حزم،  رده وٌ مي  ده خكى  كأجفافه  موعه دي        ان عاطر  كضى الر  ك  زفى ا كادلي يى احلى  كأفٌ           
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 كقد ذكرىا ابن حـز  بقولو : ،ها قوة اٟتب، كقد جلعنا أ٫تٌ كلبعض موضوعات اٟتب العذرم طابع ابلغ التمٌيز        
 ل كطاعة ال تصرؼ كنفاذان تعدَّ ال يي  ال ييعصى كميلكان  ان ال ٮتالف كحدٌ  كأمران  قاضيان  كسلطاانن  ُب الناس ماضيان  ))اعلم أف للحب حكمان 

 . (48ص  ،3127ابن حزم ، )(( ...ال يردٌ 
شوؽ إٔب اللقاء. كعندما ٯتتزج شخصاف ُب حٌب كاحد تنشأ بينهما كينبغي أف نربط بُت الشوؽ كقوة اٟتب، فلكل عاشق     

 مراسلة . كقد أفرد ابن حـز للمراسلة فصبلن قصَتان يقوؿ فيو :
  (( ...لذة ٬تدىا احملب عجيبة تقـو مقاـ الرؤيةلإف لوصوؿ الكتاب إٔب احملبوب كعلم احملب أنو قد كقع بيده كرآه  ))  

 ( .56،، ص 3127ابن حزم، )  
دليبلن على قوة اٟتب فَتكم لنا قصة احملب الذم قطٌع يده بسكُت لو فساؿ الدـ كأستمٌد منو ككتب بو كيقدـ لنا ابن حـز    

كٯتٌجد الًتكابدكر الشوؽ الطويل الذم يرـك ٗتليد اٟتلم السرمدم برؤية اٟتبيبة  (.57ص ،  3127)ابن حزم،الكتاب أٚتع 
سَت ببلم الذم ٓب يكن لو من غاية غَت مبلقاة " كونتيسة طرابلس أبياات يقوؿ فيها  ((ركدؿ جوفرم  ))کتب  أك امتبلكها . كقد

: 
 أسَت ٤تٍت الظهر من رغبيت

 دكف أف تكوف األغا٘ب كأزىار الزعركر 
 ابلنسبة إٔبَّ شيئان أكثر من ثلج الشتاء 
 أف هللا  -بل يقيٍت  -كظٌٍت  

 ( .63ص ،2:99)آريي، سَتيٍت حيٌب البعيد  
كقد التـز بو  ابن حـز  التزامان اتمان إذ ىو ٓب يذكر أٝتاء األشخاص  ،ككتماف السر من القواعد األساسية ُب اٟتٌب العذرم     

الذين عرفهم كذكر مغامراهتم. كيرل ابن حـز  أٌف على احملب أف يكتم سره كأف يتجنب أف يفتضح أمره ابلشحوب أك النظرات أك 
)ابن ٞتبللة قدر احملبوب وف سبب الكتماف ُب اجملتمع القرطيب تٌوقي احملبَّ على نفسو من إظهار سره الدموع. ككثَتان ما يك

كُب مثل ىذه اٟتالة  ،كرٔتا كاف إفشاء السر سببان ُب قطع اٟتب . كيتلو ابب طي السرَّ ابب اإلذاعة  (.61، ص3127حزم،
احملبوب كضعف ُب ار فنً  داعيةي كيرل  ابن حـز  أف ذلك    كال عدالن .  حينئذو لنفسو صرفان  يغلب اٟتب اٟتياء فبل ٯتلك اإلنساف

 ( .65، ص3127)ابن حزم،السياسة من ًقبل احملٌب 
أف ٯتحضها كجدان  -إكراما ٢تا -كالكتماف عند الًتكابدكر أكٔب العبلمات الدالة على احًتاـ احملبوبة : إذ ينبغي على العاشق     

الكتماف ضركرم للحٌب خصوصان إذا كاف قائمان على خيانة زكجية . كعلى العاشق أف ٮتفي اضطرابو إذا مكتومان يسكن حناايه . ك 
ما راقبو أحد ، فبل حياة للحب العذرم إال ُب ا٠تفاء . كُب إذاعة اٟتب، على غرار ما يفعل الوشاة ، قتله لو : كلذلك كانت ثرثرة 

 ))من أمر فإٌف على العاشق ا١تثإب أف ٭تفظ سَت حبو حفظان مطلقان . كبصرٌح ىؤالء النٌمامُت ا١تخادعُت خطرة . كمهما يكن 
 . (64ص ،2:99)آريي، ((كو٘ب على يقُت من ذلك   ،إنٍت لن أفشي أبدان سٌر حيبنا ))ٟتبيبتو بقولو :  ((فونتادكر  مبرانرد
ييبقي طي الكتماف اسم احملبوبة ُب  -األندلسيُت شأنو شأف شعراء القرف ا٠تامس ا٢تجرم/اٟتادم عشر ا١تيبلدم  -كابن حـز       

. كيتجلى الكتماف ُب استعماؿ ضمَت ا١تذكر للداللة على احملبوبة ؛ كىي تٌدعي حينان ((طوؽ اٟتمامة))األخبار اليت يٌرصع هبا 



 
 

65 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

-268،281-244،267 -232،243-:22، ص ص 3127)ابن حزم، ((موالم))كحينان  ((سيدم))
كىي التكنية عن اٟتبيبة  (Le Serhal. كيكثر ُب اٟتب األككسيتا٘ب استعماؿ العبلمة ) (:359-35،:282،349-34
 ابسم مستعار .

كيعود ىذا ا٠تضوع الغرامي ُب الغزؿ العريب إٔب اٞتاىلية ، ك١تا   ، ال يتجزأ من اٟتب العذرم إف موضوع ا٠تضوع للحبيبة جزءنا     
 شرقية فإنو يعظم من شأف قوة اٟتب ا٠تارقة فيقوؿ :كاف ابن حـز كريثنا للسٌنة ]األدبية[ ا١ت

 ليس التذلل يف اذلول يستنكر      فاحلب فيسو خيضع ادلستكرب                 

 ( 69، ص 3127)ابن حزم،ال تعجبوا من ذيٌليت يف حالةو           قد ذيٌؿ فيها قبلي ادلستبصر           
قولن قائل إف صرب احملب على ذلة احملبوب دانءة ُب النفس ، فهذا خطأ . كليس سٌبو كجفاؤه كال ي)) كيستطرد أبن حـز قائبلن :    

 . (69، ص 3127)ابن حزم،٦تا ييعٌَت بو اإلنساف كال يبقى ذكره على األحقاب(( 
كُب ذلك ١تغفرة . كليس ُب نظر أبن حـز  ٙتة مقاـ ألذ كأشهى من مقاـ احملب ا١تتذلل ا٠تاضع ا١تتضرع الذم يسأؿ حبيبو ا     

 يقوؿ ابن حـز :
به حملبوبو ، كرأيت ٖتٌكم الوزراء كانبساط  )) كلقد كطئت بساط ا٠تلفاء ، كشاىدت ٤تاضر ا١تلوؾ فما رأيت ىيبة تعدؿ ىيبة ٤تًي

١تعتذرين بُت مٌدبرم الدكؿ فما رأيت أشد تبجحان كال أعظم مركران ٔتا ىو فيو من ٤تٌب أيقن أٌف قلب ٤تبوبو عنده . كحضرت مقاـ ا
)ابن أيدم السبلطُت فما رأيت أذٌؿ من موقف ٤تٌب ىيمافه بُت يدم ٤تبوب غضباف قد غمره السخط كغلب عليو اٞتفاء(( 

  ( .4:-3:، ص ص 3127حزم ،
 يقوؿ ابن حـز : ،كيًتتب عن ا٠تضوع الوفاءي      
، ألف احملٌب ىو البادم ابلٌلصوؽ ... كاحملبوب إ٪تا ىو )) إف الوفاء على احملٌب أكجب منو على احملبوب ، كشرطو لو ألـز     

 ( .214، ص ص 3127)ابن حزم،٣تلوب إليو كمقصود ٨توه (( 
 كٮتص  ابن حـز  حوادث أٟتب أببواب كثَتة . كىذه النواحي السلبية انٚتة عن تعريفو للحب ، كعلى ىذا النحو فإف :     
هات ببعض األعراض الساترة كاٟتجب احمليطة هبا من الطبائع األرضية ، فلم ٖتٌس بو مكتنفة اٞت)) نفس الذم ال ٭تب من ٭تي    

، ص 3127)ابن حزم، ابٞتزء الذم كاف متصبلن هبا قبل حلو٢تا حيث ىي ، كلو ٗتٌلصت الستواي ُب االتصاؿ كاحملبة (( 
24  . ) 
بعد من احملبوب ما يدؿ على ة الصرب آفة إذ احملب ٓب ٬تد كقل ،كأكثر أحداث اٟتب كقوعان العذؿ كا٢تجر كالبُت كالعذر كالسلو     
كاليأس، ٔتا ىو إحدل  .(66ص ،2:99)آريي،كيؤكد الًتكابدكر أف اٟتب عذاب، ك٫تـو اٟتب ال عٌد ٢تا كال حصر حبو .

 آانت اٟتب ، يتضمن حسب  ابن حـز  مراتب ٥تتلفة .
ىو يظهر حُت ٯتنع احملب من إعبلف حبو لسبب من األسباب، أك يكوف كمن ٥تاطر اٟتب ا١تتواترة عند ابن حـز  الضٌٌت. ك     

 . (242-:23، ص ص 3127ابن حزم،  )٦تنوع الوصل إما بٌبُتو أك هبجر 
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كمهما يكن حٌظ العاشق من عزة النفس كنبلها ضئيبلن فإف ما تبديو لو احملبوبة من قساكة يلجئو إٔب السلو ، كىو موقف من      
رىا کتاب طوؽ اٟتمامة  ك٧تد ابدمء ذم بدء الٌسلو الطبيعي كىو ا١تسٌمى ابلنسياف ٮتلو بو القلب ، ٍب ٧تد ا١تواقف اليت صو 

السٌلو التطٌبعي الذم فيو قهر للنفس . فا١ترء الذم ييظهر التجلد كُب قلبو أشد لدغان من كخز األشقى ، ليس بناسو لكنو ذاكر ك)) 
كمن أسباب السلو عند  ابن  (.253-244ص ص  3127)ابن حزم،حـز  متجرٌع مرارات الصرب (( كما يقوؿ  ابن

 يقوؿ :إذ حـز  الغدر ، كىو يدينو إف كاف من فعل احملبوب، 

 ( .251-:24، ص ص 3127)ابن حزم،))كال يبلـ السإب عنو على أٌم كجو كاف انسيان أك متصربان(( 
مشًتؾ ىو ا١توت ، كقد خٌصو  ابن حـز بباب مشحوف ابألمثلة اليت كنعثر عند  ابن حـز  كعند الًتكابدكر معان على غرض      

استمٌدىا من قصص حٌب معاصريو ، كا١توت ىو ا١تصيبة الطبيعية اليت تضع حدان للحب ، كقد يقع ١تن كاف مفرط الرقة أف يبلغ بو 
، 3127)ابن حزم،ٌٌت ٍب ا١توتفرحو بعودة احملبوب حٌد ا١توت. كُب بعض األحياف يستهلك ا٢تول احملٌب ، كيسبب لو الض

  ( .259-254ص ص 

 اإليديولوجية الغرامية عند  ابن حـز  كالرتكابدكر : مثالية ككاقعية .
اإليديولوجية  إف متابعتنا للبحث ال ٖتوؿ دكننا كدكف التأكيد على بياف ىذا ا٠تليط ا١تكوف من ا١تثالية كالواقعية الذم يعد أسٌ       

 كاإليديولوجية الغرامية عند الًتكابدكر. ابن حـزالغرامية عند 

، 3127)ابن حزم،ابُت أخبلقيُت : أحد٫تا ُب قبح ا١تعصية كاآلخر ُب فضل التعفف بينتهي طوؽ اٟتمامة  بحيث        
. فلم يفتأ  أبن حـز  يذكر أبهنا من  ف إال من خبلؿ أتثَت ا١تذىب الظاىرمكال تفسَت ٢تذا ا١تؤلى   ( .288-:25ص ص 

كمع ذلك فإٌف مفهـو اٟتب الذم يظهر طواؿ   ،حسن فيما يتعٌلق ابلعقيدة كالشرع أف يقف ا١ترء عنده نٌص القرآف كاٟتديث األ
طوؽ اٟتمامة  مستمد من السٌنة ا١تشرقية. ففي ا١تشرؽ اإلسبلمي يقًتف اٟتب الركحا٘ب بصفة )العذرم ( اليت ٖتٌدرت من اسم 

بية ظهر بُت أفرادىا عدد من العشاؽ ا١تد٢ٌتُت كمنذ القرف الثا٘ب ا٢تجرم/الثامن ا١تيبلدم ظهر قبيلة بدكية من مشاؿ اٞتزيرة العر 
 .كغَتىم كثَت ٚتيل كبثينة العفيفة ك قيس كليلى ، ككثَت كعزة ، أمثاؿ :  ضرب من األدب القصصي موضوعو األزكاج ا١تتبلزموف  

ىذا اٟتب بكونو )  Emilio Garcia) (Gomez  إٯتيليو غارثيا قومز كمنذ ثبلثة عقود شٌبو ا١تستعرب اإلسبا٘ب الكبَت       
ىو ابن  رية اٟتب األفبلطو٘ب فقيها ظاىراين . كلقد كاف رائد نظ (  p.41 ،1952 ،Gomez ) ٗتليدان مرضيان للرغبة(

لذم قاد اٟتركة ـ. كقد ترؾ لنا رأس ا١تدرسة ىذا ا 907ق/  294أصيل إصفهاف ا١تتوَب سنة  (68ص  ،2:99)آريي،دؤ دا
 .1975،L،(pp.388-390د بن علي كتاب ٥تتارات عذرية، ىو)) كتاب الزىرة (( ؤ دا الظاىرية البغدادية بعد كفاة أبيو 

Massignon) ]الذم ترجم اترة ٔتعٌت ]الر٭تاف (Le livre de la fleur)  الكوكب[ ]كاترة ٔتعٌتLe livre de 
Venus)) ،  عرض لضرب من  كٔبجوعة ، كُب األبواب العشرة األاحد منها تصوير ٟتكمة مسكفيو حوإب ٜتسُت ابابن كل ك

اؽ؛ آداب اٟتب ، كُب األبواب العشرة ا١توالية ذكر للنتائج ا١تختلفة للهول كا١تصائب اليت تنزؿ ابحملبُت : كالٌنمامُت كالوشاة كالفرٌ 
قبيل السلو كا٢تجراف كما يًتتب عنو من نتائج. كُب القسم كُب األبواب العشرة اليت تلي تعداد ١تا يعرض للهول من عراقيل من 

 األخَت يتحدث ا١تؤلف عن القيم األخبلقية ، كعلى كجو التخصيص عن إخفاء اٟتب كموتو . 
 ع على كتاب )ة(، إذ أف  ابن حـز  قد أطلٌ طوؽ اٟتمام) لػػػػػػػػكفوؽ ذلك فإف )كتاب الزىرة ( ىو ا١تصدر ا١تكتوب الوحيد      

ك١تٌا كاف  أبن  (.26-25ص ص ،3127)ابن حزم، ن داؤد ( كما تدؿ على ذلك فقرة من فقرات  طوؽ اٟتمامة  بأ
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حـز  متشيعان للمذىب الظاىرم مدفوعان ٔتثالية ، فقد آثر اٟتب الطاىر. كُب الصفحات األخَتة من طوؽ اٟتمامة  يذكر  ابن 
ي كتشهد على ذلك فقرات . على أنو ال يرفض اٟتب اٟتسٌ  ينحط حـز  فضائل التعفف كيدعو إٔب كبح ٚتاح اٟتب حىت ال

. ية ا١تفاتن اٞتسدية كالعبلقات اٞتنس. كقد أفرد ُب رسالتو عن اٟتب مكاانن مهمان للحديث عن كتابو طوؽ اٟتمامة عديدة من   
لواقعية فهي طليقة العناف ُب النوادر اليت كيرل  ابن حـز أف اٟتواس طريق إٔب الركح، كال تتوطٌد الصبلت ا١تتينة إاٌل عربىا . أما ا

 . (48-8ص ص ،3127)ابن حزم، توشي طوؽ اٟتمامة  كُب نوادر يغلب عليها الفحش كاللغة ا١تباشرة كاالٛتاض

 : كجوه االتفاؽ كاالختالؼ يف نظرية احلب العذرم عند  ابن حـز  كالرتكابدكر
استخراج أكجو االتفاؽ األساسية  -ُب إ٬تاز  -دكر. كسنتولی ابحـز كالًتك  نبنقاط يلتقي فيها اُب نظرية اٟتب العذرم        

نتباه إٔب أف احملب إ٪تا يٌشرع ُب ألندلسي األلفت ىذا العآب ايابدكر ابلشعر الغنائي الغرامي. ك بينهم . لقد اعتنی أبن حـز  كالًتك 
وب . كقد بُت  برانردم فونتادكر  من خبلؿ حياتو كااثره ما إبداء حبو حملبوبو إبنشاد الشعر، كتلك طريقة ٖتببو إٔب نفس احملب

ك٧تد أحياانن أف األغنية، عوض أف تنفتح بذكر ٚتاؿ  ،للشعر كاٟتب ٣تتمعُت من قوة عجيبة. إف شعر الًتكابدكر مبٌشر ابٟتب
 اٟتبيبة . كقد كاف الصدؽ ُب ا٢تول الربيع ، تبدأ ابلتذكَت ٔتا للمحبوبة من ملكة ملهمة ، كتنغلق غالبان أببيات شعرية مهداة إٔب

 . للحب ٯتؤل على ابن حـز كالًتكابدكر معان أقطار النفس كقد توصلوا إٔب مفهـو كاحد
كلئن تعذرت الربىنة على كجود صبلت قرىب بُت مفهـو اٟتب عند ابن حـز كعند الًتكابدكر، فبل ٯتكن أف نغفل عٌما بينهما     

 ،p. 97)يع، كخصوصان ُب ظهور الشخصيات الثانوية،كأستعماؿ ضمَت ا١تذكر للمرأة تشريفان ٢تامن أكجو شبو غريبة ُب ا١تواض
1964، R. Nelli ) . 

كال بد ُب رأينا من لفت النظر إٔب طرافة طوؽ  ،أما أكجو االختبلؼ بُت ىذين ا١تفهومُت للحب فإهنا تربز ُب نواح جزئية        
ٯتيل إٔب الظرؼ كالوفاء بل  -على كجو اليقُت  -كىو  ،ال يزكي البتة منهجان بعينو  -ب كىو يشرح اٟت –اٟتمامة. فابن حـز  

ولد ُب كل ٕتربة. كاألمر على نقيض ذلك ُب تلك كلو للمحبُت. إف اٟتب مغامرة إال أنو يًتؾ ا٠تيار ُب ذ ،كحتی التعفف
النزكات ضئيبلن ُب ىذا اٟتب الذم يتمثل ُب التٌقيد بوصفة  فغدا حظ ،أككسيتانيا حيث قػيٌنن موقف احملب من حبيبتو تقنينان دقيقان 

أضرب التعبَت بل كحىت أضرب العواطف فإهنا ال تكاد ٗتتلف من تركابدكر إٔب آخر، كينبعث أحياانن من عذرية تقيدان كليان. أما 
 الشعر األككسيتا٘ب شيء من الراتبة .

 اٟتمامة ب يقع عن طريق اٟتواس ، كعلى ا٠تصوص العيوف . كقد أفرد ُب طوؽكمن خبلؿ النوادر اليت يوردىا ابن حـز فإف اٟت    
كللجماؿ ُب ىذا اٟتب منزلة أساسية. على أف  (.44-42، ص ص، 3127)ابن حزم،ابب ١تن أحب من نظرة كاحدة 

كليس من الضركرم  ،الفضائل  ىذا اٟتب إ٪تا يشتد عوده ابلتٌعود كالوفاء كٕترية اٟتواس، فكأٌف ا١ترأة إذا غدت ٤تبوبة ٖتٌلت بكل
أف يكوف احملبوب امرأة حرة . فأريستوقراطيو األندلس كخاصة قرطبة الذين ٭تدثنا  ابن حـز  عن قصص حبهم حديثان مفصبلن ،  

-pp.400)كثَتان ما يهيموف حبان إبماء . كإننا لنذكر الدكر الذم اضطلعت بو اٞتارية ُب الشعر األندلسي . 
430,1953،PERS)  . أف  ال بدٌ  أما ا١ترأة ُب اٟتب العذرم األككسيتا٘ب فمتٌخَتة، ذلك أف ا١ترأة اليت يهبها العاشق حبوي
 رب قي دكساؿ  عن رأيو فيقوؿ :ى ٔتا ٬تعلها جديرة بذلك اٟتب، كيعٌ تتحلٌ 

 )) كلكنٍت اخًتتك أنت اي سيدٌب 

 ( .71ص ،2:99)آريي،ألنك رفيعة ا١تنزلة (( 



 
 

68 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 
عبادة حقيقية للمرأة ، كطقوس  كر ٥تتلف اختبلفان كليان عن حب القدامى احملتـو الذم يشٌل اإلرادة . إنوإف حب الًتكابد      

الوالء كالغزؿ ٤تددة ٖتديدان صارمان . كلدينا بعض ا١تعلومات عن الوضع االجتماعي لكثَت من الًتكابدكر. فنحن نعرؼ أف بعضهم  
كاتب دكاكين ، كبعض الًتكابدكر منحدركف   ((أرنودم ماركم  ))التجار، كقد كاف  كاف ينتمي إٔب طبقة الفرساف الدنيا أك طبقة

فقد كاف أبوه خباز  ((برانردم فونتادكر  ))، أما  ((أكؾ دم ساف سَتؾ  ))ك ((قَتكدم بورانم  ))من أسر متواضعة جدا شأف 
ظل األسياد قد كٌجو إٔب زكجات ىؤالء األسياد قصر فونتادكر . كال بد لنا من أف نشَت إٔب أف شعر ىؤالء الذين عاشوا ُب 

كاألمر عند  أبن حـز  على نقيض ذلك ، فبل ٤تل عنده  ،الشرعيات . إف ٤تبوبة الًتكابدكر ٬تب أف تكوف ابلضركرة متزكجة 
ابن حـز  التقاء   كىو يدينها إدانة صارمة ألف اٟتب ُب ىذه اٟتالة يفقد طهارتو . كقد رأينا أف اٟتب ُب نظر ،للخيانة الزكجية 

كإفساد النسل كالتفريق بُت ئتا للتبلقي من جديد . ففي الزان )) من إابحة اٟترٙب رؽ بينهما ُب عهد سالف ، كىيٌ بُت ركحُت في 
 ( .274، ص 3127)ابن حزم،((  ...ما ال يهوف على ذم عقل أك من لو أقل خبلؽالذم عظٌم هللا أمره  األزكاج

لغَتة ، فنحن كاجدكف ٢تا ]عند  ابن حـز  كالًتكابدكر[ مفهومُت متقابلُت تقاببلن كليان . كقد كتب  ابن ككذلك الشأف ُب ا       
، كىي ( :27، ص 3127)ابن حزم،كىو يرل أف الغَتة إ٪تا ىي عبلمة اٟتب  ،(( )) غَتة شديدة ريٌكبت ُبٌ  : حـز  إف

لًتكابدكر فَتكف أف الغَتة تنٌشط اٟتب ، كال يرل الًتكابدكر ضَتان ُب أف . أما اعند العرب متأتية من الشعور البالغ اٟتدة ابلشرؼ 
يتغزؿ غَته ْتبيبتو : )) إف كاف ٟتبيبيت عشاؽ سوام ، فلن أكاجهها لذلك بتجهم (( 

P.112)،X1،1934،DAJEANNE )  كا١توت حبان موضوع فرعي آخر يقـو شاىدان على التقابل بُت  ابن حـز
 ملوؾ الطوائف ))زمن  ((الفتنة  ))ان ما أشرؼ  ابن حـز  على ا١توت ، إذ أنو عاش ُب عهد اضطراابت فكثَت  ،كالًتكابدكر 

 م. لذلك يتحدث عن ا١توت حديثا مأسواين : فاٟتب مرتبط اب١توت . أما الشعراء األككسيتانيوف فا١توت عندى(( ق483-541
ا كانت احملبوية تبعث بقسوهتا اليأس ُب قلب احملب ، فإنو يتأٓب حىت ا١توت . رىٍكسم  أديب . فاحملب ٯتوت من كثرة التنهد كاألٓب . ك١ت

ى كقد عرٌب  برانردم فونتادكر  ُب أغانيو مراران عن ىذه الفكرة الغرامية ، كما ُب قولو : )) إف قليب يتفطٌر حزانن ، حىت إ٘ب أشرؼ عل
٤تبوبتو ٢تلك . أما ا١توت اٟتقيقي فبل كركد لو البتة . .كلوال مساعدة  (72ص ،2:99)آريي،ا١توت كأكاد أقضي ٨تيب (( 

بو أك أنو راكدتو فكرة ىجراهنا  .  كينبغي على احملب أف يقبل االنتظار ، كأف يظل انذر نفسو حملبوبتو كإف كانت ال ٖتي
مفهومو  عن تعزيز يتواٗبحـز  ال إذ أف  ابن  ،كُب مسألة العبلقة بُت الدين كاٟتب تقابل أيضان بُت  أبن حـز  كالًتكابدكر        

ن نػ ٍفسو )) الكرٯتة : للحب أثناء حديثو عن طبيعة اٟتب كتطوره ابآلية القرآنية لىقىكيم مًٌ ًحدىةو خى عىلى  ثي   كىَٰ ا جى هى ا ًمنػٍ هى سورة ](( زىٍكجى
ا أم ]حواء[ منو ]أم من )) جعل عٌلة السكوف ] الذم ٬تده آدـ ُب حواء[ أهن تعأب ، كيضيف أبف هللا[6:من اآلية ،الزمر

 ( .23،، ص3127)ابن حزم،أدـ[(( 
طوؽ اٟتمامة  بياانت عن الشرع اإلسبلمي . فاإلسبلـ  كتاب  كبٌغض النظر عن تفسَتات اٟتب كالنوادر ا١تاجنة ، يضم     

الستشهاد ابلقرآف كيكشف فيو  ابن حـز  عن حرصو على البقاء ُب حٌيز اإلسبلـ كذلك اب ،حاضر ُب الكتاب حضوران دائمان 
كالتذلل ُب اٟتب يكٌرـ صاحبو كما يكٌرـ  ،ن الطبع كيسمو بو سٌ كالوفاء للمحبوب ٭تي  ،ا١تؤمن مثاالن كاٟتديث النبوم. فاحملب يتخذ 

التذٌلل هلل تعأب العبد الورع. كعلى نقيض ذلك ، فإف حب الًتكابدكر منفصل عن األخبلؽ ا١تسيحية ، كلو أخبلقية خاصة بو . 
لك إدراكان جيدان كأبدت لتحقيق كل الكماالت الركحية . كلقد أدركت الكنيسة ذ ((كسيلة  ))ٟتب الربكفنسإب بصٌور على أنو فا

مونتاهنا  ))اعًتاضها على الشعر  العذرم كأدانت األخبلؽ الشهوانية اليت يركجها . كرغم ما قاـ بو الشاعر الًتكابدكر  ءمنذ البد
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ـ أب 1233ق/631من بسط ١تيوؿ أخبلقية النزعة ُب أغانيو ا١تمتدة من سنة ( Montanhagol) ((قوؿ 
ـ ، كرغم ما ذكره فيها من ٘تجيد للحب األفبلطو٘ب فإف الكنيسة كاصلت نبذىا لؤلدب العذرم كُب سنة 1258ق/655سنة

ىذا األدب ١تا ( رٝتيان على رؤكس ا١تؤل Ernest Tompier) ((ارانست تومبيي  ))ـ حـر أسقف ابريس1277ق/676
 . يتصف بو من ىرطقة

 

، ال بٌد من تسجيل أىم بن حـز كالًتكابدكركصلتو أببعد ىذه اٞتولة ُب كتاب طوؽ اٟتمامة كمعرفة ماىية اٟتب العذرم  : اخلػػػػػإنة
 -كىي على النحو التإب : ،ليو من نتائجما توصلنا إ

ال يعتربه قط من احملظورات ُب  حـز ابن ي االحًتاز منها، فإفاذا كاف اٟتب لدل بعض الفقهاء من احملرمات اليت ينبغ -1
يتصور ٤تاسبة ، فهو ال تعأب الشريعة، كال من ا١تنكرات ُب الداينة ما دامت القلوب ليست بيد أصحاهبا، كإ٪تا بيد هللا

 يد موليها الذم ىو هللالك اٟترية فيو كال القدرة على االختيار، إذ القلوب كما يقوؿ ابن حـز بٯتاإلنساف ُب شيء ال 
 تبارؾ كتعأب .

ن داككد الظاىرم(. إٌف كتاب طوؽ اٟتمامة ٔتا فيو من عذرية كعفة متأثر بشكل رئيسي بكتاب )الزىرة( لصاحبو )دمحم ب -2
ابلعٌفة ا١تسيحية. كقد قاؿ األستاذ غرسيو غومس ُب تفنيد ذلك إنٌو على الرغم من إشارة نصٌية  أبن حـز ٦تا ينفي أتثر

سيطة كمن التوافق ُب االٕتاىات العاطفٌية، فإٌف الطوؽ اليكاد يدين للزىرة بشيء أك إف شئت يدين ٢تا بشيء ٤تدكد ب
 . ةللغاي

شٌكل اٟتب بؤرة مركزية ُب ))طوؽ اٟتمامة((، كلعل مبدأ اجملانسة كا١تشاكلة من أىم مبادئو ، إذ إف اٟتب ال يقع إاٌل  -3
ٌعينة ، كمن ٌٍب فإنو ال يقـو على التنافر ألف التباين بُت احملبٌُت معناه التباعد . كعليو بتوافق احملب كاحملبوب ُب صفات م

 فسمات التوافق تفضي إٔب االتصاؿ ، كإذا ما انتفت ٖتقق االنفصاؿ .
كما ذكر البعض من   ، أك أنٌو تلقاه من نفسية أسبلفو ا١تسيحيُت ٓب يكن حب ابن حـز األفبلطو٘ب كليد عدكل سبللية -4

ن حـز كا١تسيحية ا١تفًتضة كدين آلابئو، كنسي أك تناسى ذلك أبرابطان كاىنان بُت  ا١تستشرقُت أمثاؿ رينهارت دكزم الذم
، أك على األقل من معظمها كما ذكر  ا١توركث العريب العفيف ا٢تالك ُب ثقافة العرب ا١تسلمُت اليت هنل منها ابن حـز

كثَت من أبطاؿ الغزؿ الركمانسي ينحدركف من أصوؿ ذلك أٌف   .؛  حياتو بلسانو ُب كتابو )طوؽ اٟتمامة( كُب سَتة
 . االندلسي عربية خالصة، كال ٯتكن أف ٬ترم ُب دمائهم ا٠تصائص ا١توركثة اليت نفًتض أهٌنا عند ابن حـز

قوؿ فيو: ما رأيت ، كمنها استوحى مادة كتابو إذ يمدينة ابن حـز ]اٟتاضرة قرطبة[بدك أٌف اٟتب العفيف كاف شائعان ُب ي -5
، ابليمٍصطكيعت ُب أصلها ٔتاء الورد، كقد ٚتي  صل الشعر مبٌخرة ابلعنرب مرشوشةه قط متعاشقُت إال ك٫تا يتهاكايف خي 

كما أٌف حياة ابن . ُتبكما أشبو ذلك تكوف تذكره عند ال ٌفت ُب تطاريف الوشي كا٠تٌز،ابلشمع األبيض ا١تصٌفى، كلي ك 
ع إذ إنٌو كما يقوؿ قد ترىٌب على أيدم النساء، كعنهن أخذ آدابو األكٔب إٔب جانب ٕتربتو حـز ٢تا عبلقة هبذا اجملتم

 . هالعفيفة ُب اٟتٌب اليت انتهت بزكاجو من حبيبتو )نيعم(، كىو دكف العشرين من عمر 
فاألجساـ ىي  كُب ىذا السياؽ، فإٌف اٟتب عند أبن حـز ال أيٌب من األجساـ ، كأ٪تا أيٌب من النفوس . كتبعان لذلك -6

 كسائط تسمح للنفوس ابلتقارب أك التباعد .
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كما فٌرؽ أبن حـز بُت اٟتب كالشهوة ، كحٌدد ا١تسافة الفاصلة بُت الركحي كاٞتسدم ، كٓتاصة ١تا رفض فكرة التعٌلق  -7
 بشخصُت ُب آفو كاحد .

لعفيف ا١تتشبو ابلشعر العذرم نزكالن كما أٌف البيئة األندلسية كانت ٘تٌد ابن حـز بشيئُت مهمُت: أك٢تما ذلك الشعر ا -8
على أحكاـ الظرؼ، كقد مٌهد ابن فرج ُب كتاب )اٟتدائق( لذلك السياؽ األندلسي ا٠تالص ُب شعر اٟتٌب، ككاف ابن 
حـز معجبان بكتابو، كقد حفظ الكثَت منو. كُب طيٌات الكتاب أكرد ابن حـز الكثَت من القصص عن أبناء مدينتو، بل  

 السم مثل: الرمادم كحٌبو ٟتلوة، كابن قزماف كحٌبو ألسلم، كعبد هللا بن ٭تِت األزدم ا١تعركؼ اببن اٞتزرمكاف يذكرىم اب
ابن حـز ُب كتابو ىي من القصص ا١تتصلة بعائلتو أك أصدقائو، أك عن  أكردىاالقصص اليت ٓب نقل معظم إٌف الكثَت إف  -9

ما  على كاألقتصارالتزمت ُب كتايب ىذا الوقوؼ عند حٌدؾ  رؼ عنهم أك ٝتع عنهم ُب ٣تتمعو. كُب ذلك يقوؿ:من عي 
 ثيقات .رأيت أك صٌح عندم بنقل ال

حوؿ مفهـو اٟتب  [أتفق أبن حـز ُب بعض النقاط كأختلف أبخرل مع الًتكابدكر] شعراء كموسيقيُت العصور الوسطى -10
 ين كالشريعة .كماىيتو كأغراضو، كلكل منهما كجهة نظره اليت قد تتوافق أك تتعارض مع الد

 التوصيات :
يرل ابن حـز كىو اإلماـ الفقيو أٌف الغاية من اٟتٌب غاية عفيفة كىي الزكاج كىو مقصد شرعٌي كفيو تتحقق السعادة كما  -

 دكف ذلك فهي عبارة عن أفعاؿ غَت أخبلقية، فاٟتٌب كما يرل ٪تطنا إنسانيًّا رفيعنا كرابطة كثيقة يينظمها الدين.
ـ أٌف األصل ُب اٟتٌب التعفف كيرفض اٟتٌب العذرم كغَته كيدعو ُب كتابو ) طوؽ اٟتمامة( إٔب ترؾ يرل ابن حز كما   -

ا دينيًّا كأخبلقيًّا إذ غلبت الصبغة الدينية ك ا١تعاصي  ٌذر من الزان كالوقوع فيو كىو بذلك يعكس بيعدن ما ييقٌرب إليها، ك٭تي
ك٨تن بدكران ندعو من خبلؿ ما ًب عرضو ُب  . كأبن حـز   لسوؼبغريب على فقيو كفي ذلك على طبًعًو ككتابتًو كليس

ىذه الدراسة أب ابتغاء العفة من كراء اٟتب كىذه العفة تتجسد ُب الزكاج كىو مقصد شرعي كفيو تتحقق السعادة كراحة 
 النفوس، كما دكف ذلك فهي افعاؿ ال ٘تت أب الدين كالشريعة بصلة .
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 الممخص
مع السجناء داخل ا١تؤسسات العقابيػة، مػن خػبلؿ قػػراءة ٕتربػػة الػػسجوف العراقيػة ُب  ُب ىذه الدراسة ٨تاكؿ ْتث آلية التعامل      

أتىيػل النػزالء كالتكفػل هبػم كالسػعي إلعػػادة إدمػػاجهم اجتماعيػا، كحتػػى تكػػوف الدراسػػة اٟتاليػػة قػػادرة عػػلى اسػتجبلء ىػذه التجربػة،  
الدكلية ُب التعامل مػع النػزالء، لكػي تكػوف احملاكلػة أكثػر قربػػا إٔب ا١توضػوعية كاف البد من االعتماد على اسلوب ا١تقاربة مع ا١تعايَت 

ُب الطرح كالعلمية ُب القصد، كمن الطبيعػي أف آليػػة التعامػػل سػتقودان أب التعػػرؼ عػػلى مػػدل ٖتقيػػق األىػػداؼ اإلصػبلحية ا١ترجػوة 
لقػيم الفػضيلة كالػسامية، كىػو مػا سنركز عليو ُب جوانػب عمليػة من عملية التأىيل ُب تنمية شخصية السجُت كتعديل سلوكياتو ٨تو ا

 التكفل ابلسجناء اجتماعيا كنفسيا كصحيا كتربواي، كأتىيلهم علميا كمهنيا كهتذيبهم أخبلقيا.
 ا١تعاملة –العقوبة السالبة للحرية  –ا١تؤسسات العقابية  –التأىيل  –النزيل  الكلمات ادلفتاحية:
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Rehabilitation of penitentiary inmates 

Between reality and challenges - Iraq as a model 

Pr. Dr. Mazin Khalaf Naser                   M. Noor Saad Mohammed      

College of Law - Al-Mustansiriya University 

College of Law and Politics - Iraqi University 

 

ABSTRACT  

      In this study, we try to examine the mechanism of dealing with prisoners 

within penal institutions, by reading the experience of Iraqi prisons in 

rehabilitating inmates, taking care of them, and striving for their social 

reintegration. Dealing with inmates, in order for the attempt to be closer to 

objectivity in the presentation and scientific in intent, and it is natural that the 

mechanism of dealing will lead us to identify the extent to which the desired 

reform goals of the rehabilitation process are achieved in developing the 

personality of the prisoner and modifying his behavior towards virtuous and 

lofty values, which is what we will focus on in Aspects of the process of taking 

care of prisoners socially,psychologically,health and educationally, and 

qualifying them scientifically and professionally and morally educating them.                     

Keywords: inmate, rehabilitation,penal institutions,freedom-depriving 

punishment , treatment.                                                                                 
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 قدمةادل
يعػد أتىيػػل نػزالء ا١تؤسسػػات العقابيػة مػػن أىػػم أىػداؼ تنفيػػذ العقوبػة السػػالبة للحريػػة، فاعتمػاد سياسػػة إعػادة أتىيػػل احملبوسػػُت       

للحياة البلحقة على اإلفػراج عػنهم كإعػادة إدمػاجهم اجتماعيػا يعػد ُب النهايػة مػن موجبػات ٛتايػة اجملتمػع مػن اٞترٯتػة، كنظػرا أل٫تيتػو 
، كمػن خػبلؿ ىػذا القػانوف كضػع 2018( لسػنة 14ابىتماـ ا١تشرع العراقي، حيث أصدر قػانوف النػزالء كا١تػودعُت رقػم )فقد حظي 

ا١تشرع العديد مػن أسػاليب إعػادة التأىيػل داخػل ا١تؤسسػات العقابيػة كالػيت تنوعػت بػُت اعطػاء فرصػة للنػزالء ُب إ٧تػاز اعمػاؿ معينػة، 
مراحلو أك التعليم التقٍت، فضبل عن تنظيم تكػوينهم ا١تنهػي نظػرا ١تػا يتيحػو للنػزالء مػن تعلػم كأخرل تسمح ٢تم بتلقي التعليم ٔتختلف 

حرفػػػة تتماشػػػى مػػػع توجهػػػاهتم كقػػػدراهتم البدنيػػػة كالعقليػػػة، كلتقويػػػة اٞتانػػػب ا١تعنػػػوم لػػػديهم أىػػػتم ا١تشػػػرع ابلتهػػػذيب بنوعيػػػو الػػػػديٍت 
 .يةكاألخبلقي، كما كيتمتع النزالء ابلرعاية الصحية كاالجتماع

 أمهية البحث -أكال
تكمن أ٫تية البحث ُب كوف إصبلح كأتىيل النزالء ُب ا١تؤسسات العقابية يعترباف مػن أىػم أىػداؼ اٞتػزاء اٞتنػائي، كيشػكبلف       

 من خػبلؿ اسػتخداـ كافػة الوسػائلُب ذات الوقت انعكاسا على كيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية داخل أسوار ا١تؤسسة العقابية، 
عػػادة كا١تػؤثرات الًتبويػة كالتعليميػة كالطبيػػة كالتػدريب ا١تهػٍت كا٠تدمػػة االجتماعيػة كاألنشػطة الرايضػية كالثقافيػػة كالًتفيهيػة للمسػا٫تة ُب إ

د٣تهم ُب اجملتمع كاٟتصوؿ على فرص عمػل مناسػبة، ذلػك أف ا١تؤسسػة العقابيػة تعػد ٔتثابػة جسػر انتقػإب بػُت تنفيػذ العقوبػة كالعػودة 
مػن خػبلؿ هتيئػة النزيػل علػى كيفيػػة اال٩تػراط ُب اجملتمػع، كمػا كتكمػن األ٫تيػة أيضػػا فيمػا ينبغػي أف ٭تظػى بػو النػزالء داخػػل  للمجتمػع

ا١تؤسسات العقابية من رعاية دينية ككعظ كإرشاد، فهي من األمور اليت تسهم ُب استئصاؿ الدكافع السلبية لدل النزالء بشكل عػاـ 
دربُت حػػىت يقومػػوا بتأىيػػل ا١تسػػاجُت، فيسػػتطيعوف تلبيػػة احتياجػػاهتم مػػن كسػػب أيػػديهم بعػػد اإلفػػراج، كتػػوفر ا١تؤسسػػات العقابيػػة ا١تػػ

كخاصة ُب حالة تعرض البعض منهم إٔب الرفض من اجملتمػع، فػإف اٟترفػة أك ا١تهنػة الػيت تعلمهػا داخػل ا١تؤسسػة سػيتمكن مػن خبل٢تػا 
يػػل مػن أتىيػػل نفسػػي مػػن خػػبلؿ تػػوفَت إخصػػائيُت نفسػػيُت لتقيػػيم اٟتالػػة بػدء حياتػػو بشػػكل سػػليم، كمػػا ال ينسػػى أ٫تيػػة مػػا يتلقػػاه النز 

النفسية للنزيل فور كصو٢تم إٔب ا١تؤسسات العقابية، كتوفَت الوسػائل االجتماعيػة كالػزايرات العائليػة الػيت تضػمن للنزيػل اسػتقرار حالتػو 
 ككضعو النفسي كاالجتماعي.

 مشكلػػة البػػحػػػػػث -اثنيا
البحػػث ُب مػػدل فعاليػػة مػػا يتلقػػاه النزيػػل مػػن معاملػػة داخػػل ا١تؤسسػػة العقابيػػة كمػػاىي األسػػاليب ا١تسػػتحدثة ُب  تتمثػػل مشػػكلة      

معػػاملتهم؟ كىػػل ٯتكػػن إزالػػة العوائػػق الػػيت ٖتػػوؿ دكف اصػػبلحهم مػػن خػػبلؿ اعتمػػاد أسػػاليب كأسػػس علميػػة متقدمػػة ١تواكبػػة التطػػور 
يدىا فعػبل علػى أرض الواقػع بشػػكل ٬تعػل النػزالء يسػتفيدكف منهػا كيشػػعركف كىػل ٯتكػػن ٕتسػ التكنلػوجي اٟتاصػل ُب اجملتمػع كػكػػػل؟

كمن ٍب فإف مشكلة البحث تقودان لتساؤؿ ىاـ كىو ما ىي األساليب  أبف ٢تم دكرا ا٬تابيا ُب اجملتمع أـ ىناؾ قصورا ُب ىذا اجملاؿ؟
إٔب أم مػدل يػتم تطبيػق تلػك الوسػائل ُب ا١تؤسسػات ا١تستحدثة ُب معاٞتة كإصبلح اجملػرمُت؟ كمػا ىػي أبػرز ا١تقًتحػات لتطويرىػا؟ ك 

 العقابية ال سيما ُب اجملتمع العراقي؟
 منهجية البحث  -اثلثا

إف مسػػألة اعتمػػادان علػػى أكثػػر مػػن مػػنهج ُب ْتثنػػا ىػػذا يعػػد مػػن الضػػركرات الػػيت تسػػاعد ُب الوقػػوؼ علػػى إشػػكالية البحػػث       
الػػذم نتناكلػػو يفػػرض علينػػا اعتمػػاد ا١تػػنهج الوصػػفي كا١تػػنهج التحليلػػي مػػن خػػبلؿ كٖتديػػد مبل٤تػػو الرئيسػػة، ذلػػك أف طبيعػػة ا١توضػػوع 

 .دراسة ككصف ا١تؤسسات العقابية كاألجهزة القائمة عليها كٖتليلها كتبياف مدل فعاليتها ُب ٖتقيق كظيفة اإلدماج كالتأىيل
 خطة البحث -رابعا

 األمر تقسيم ىيكلية البحث اٟتالية أب ما أيٌب: إجابة على ما ًب طرحو ُب مشكلة البحث، أستوجب علينا      
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 ماىية السياسية العقابية  -ا١تبحث األكؿ
 مفهـو السياسة العقابية  -ا١تطلب األكؿ
 عوامل تطور السياسة العقابية  -الفرع األكؿ
 خصائص كأىداؼ السياسة العقابية  -الفرع الثا٘ب

 البة للحريةاإلشراؼ على تنفيذ العقوابت الس -ا١تطلب الثا٘ب
 اٞتدؿ الفقهي بشأف دكر القضاء ُب اإلشراؼ على التنفيذ العقايب -الفرع األكؿ
 اإلشراؼ على الػتنفيذ العقايب ُب العراؽ  -الفرع الثا٘ب

  كاقع السياسة العقابية ُب التشريع العراقي  -ا١تبحث الثا٘ب
 إجراءات ا١تعاملة داخل ا١تؤسسات العقابية   -ا١تطلب األكؿ

 الفحص كالتصنيف ُب مراكز االستقباؿ للنزالء كا١تودعُت -رع األكؿالف
 الرعاية الصحية للنزالء كا١تودعُت -الفرع الثا٘ب
 تعليم كتشغيل كزايرات النزالء كا١تودعُت -الفرع الثالث
 النظاـ االنضباطي للنزالء كا١تودعُت  -الفرع الرابع

 ت العقابية  إجراءات ا١تعاملة خارج ا١تؤسسا -ا١تطلب الثا٘ب
 اإلجازات ا١تنزلية -الفرع األكؿ
 الرعاية البلحقة -الفرع الثا٘ب

 دلبحث األكؿا
 ماىية السياسة العقابية

، اجملتمػػعللسياسػػة العقابيػػة ا١تعاصػػرة مفهػػـو حػػديث نسػػبيان، إذ إنػػو ٓب يظهػػر إال عنػػدما اسػػتخدـ العقػػاب كوسػػيلة للػػدفاع عػػن       
أتىيلػػو للتػػرلف مػػع اجملتمػػع مػػن جديػػد، كمنػػذ النصػػف األكؿ مػػن القػػرف التاسػػع عشػػر، ظهػػر لػػدل كذلػػك بقصػػد تقػػوٙب اجملػػـر كإعػػادة 

الغرب إتاه يدعو إٔب ٤تاكلة إصبلح السجناء أخبلقيان ابلًتبية كالتوعية كالتثقيف، كاجتماعيان بتعويدىم على األشغاؿ كالعمػل كذلػك 
 اطنُت صاٟتُت بعد اإلفراج عنهم.ابلتدريب على الصناعة كاٟترؼ حىت يعودكا إٔب ٣تتمعهم مو 

كُب هناية القرف نفسو ظهرت ٚتلة من الدراسات االستقرائية كالبحوث العلمية الػيت تثبػت علػى كجػو اليقػُت أف اإلجػراـ اب١تعػٌت       
اجملػـر بسػبب إمػا مػن ذات  ،الصحيح كالتعػدم علػى مصػاّب كحػرايت النػاس مػا ىػو إال ظػاىرة اجتماعيػة ٢تػا اسػباهبا ا١تختلفػة النابعػة

، 2018احملمػدم،تركيبتو اٞتسػمانية أك العصػبية، كإمػا بسػبب البيئػة االجتماعيػة كمػا يعًتيهػا مػن ظػركؼ هتػدد الوضػع االجتمػاعي )
 (.4ص

كعلى أثر تلك اٟتقيقة توصل علم اإلجراـ إٔب أف مكافحة الظاىرة اإلجرامية إ٪تا تكوف ابلقضاء على اسباهبا االجتماعية الػيت       
رىا ا٠تلل االجتماعي أاي كاف، كمن خبلؿ التسلسل التارٮتي ١تفهـو السياسة العقابية ٧تػد أنػو قػد تغػَت بشػكل جػذرم فأصػبح مصد

للسياسػػة اٞتنائيػػة مفهػػـو جديػػد يشػػمل فركعػػا ٥تتلفػػة كاتسػػع نطاقهػػا اتسػػاعا كبػػَتا، ٓب تعػػد مقصػػورة علػػى تلػػك ا١تفػػاىيم الضػػيقة ُب 
كعليػػػو سػػػوؼ يقسػػػم ىػػػذا ا١تبحػػػث أب مطلبػػػُت نػػػتكلم ُب ا١تطلػػػب األكؿ عػػػن مرتكػػػزات (، 6، ص1981جعفػػػر،عصػػػورىا األكٔب )

السياسة العقابية نتناكؿ ُب الفرع األكؿ عوامل تطورىػا كُب الفػرع الثػا٘ب أىػداؼ السياسػة العقابيػة، كُب ا١تطلػب الثػا٘ب سػنبُت اٞتهػود 
 ل الدكٕب كاإلقليمي كعلى التوإب:ا١تبذكلة ألجل إرساء دعائم السياسة العقابية ا١تعاصرة على ا١تستو 

 ادلطلب األكؿ
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 مرتكزات السياسة العقابية
عنػػػػدما عيرفػػػػت العقوبػػػػة السػػػػالبة للحريػػػػة طريقهػػػػا إٔب التشػػػػريعات اٞتنائيػػػػة، بػػػػدأ اىتمػػػػاـ الفبلسػػػػفة كالفقهػػػػاء كرجػػػػاؿ القػػػػانوف       

القسوة اليت يعانوف منها داخل ىذه ا١تؤسسػات، تطبيقػا  اب١تؤسسات العقابية كمعاملة النزالء كا١تودعُت، فنادكا بضركرة التخفيف من
١تبادئ الرٛتة اليت تدعوا إليها ا١تسيحية، كما دعوا إٔب اغتناـ فرصة سلب حرية اجملـر حىت ٯتكن توجيهو توجيها سليما ابنتزاع دكافػع 

، عليػػو العقوبػػة كتػػوفَت الرعايػػة البلحقػػة لػػو اإلجػػراـ لديػػو، كإعػػداده إعػػدادا مهنيػػا حػػىت تتػػاح لػػو فرصػػة العمػػل الشػػريف بعػػد انتهػػاء فػػًتة
 ككما أيٌب:عوامل تطور السياسة العقابية كأىدافها  سنقسم ىذا ا١تطلب أب فرعُت مستقلُت نعاِب فيهما

 الفرع األكؿ
 عوامل تطور السياسة العقابية

السػالبة للحريػة كانؿ كػذلك النظػرة أب احملكػـو إف التقدـ اٟتقيقي للسياسة العقابية يعود أب التطور الذم انؿ أغراض العقوبػة       
عليو كقد احتلت فكرة اصبلح احملكـو عليو كأتىيلو ُب الفكر اٟتديث مكاان ملحوظا بُت اغراض العقوبة كمن انحيػة اخػرل ٓب تعػد 

سػدة جعلتػو ينحػرؼ النظرة أب احملكـو عليو ابنو شخص منبوذ كإ٪تا أصبحت النظرة اليو أبنو شخص عادم خضع لتأثَت عوامػل مف
 .(410، ص2003الطماكم، أب سبيل االجراـ )

كُب ظػػل ىػػذه األفكػػار اٞتديػػدة ٖتػػددت ا١تشػػكلة الػػيت تػػدكر حو٢تػػا ٚتيػػع األْتػػاث كىػػي اسػػتقراء القواعػػد الػػيت تبػػيح تطبيقهػػا       
(، 13، ص1983سػاعا،، اسػية )إصبلح النزيل كأتىيلػو ٔتػا ال يكػوف مػن شػانو ا١تسػاس بكرامتػو االنسػانية أك إىػدار ٟتقوقػو األس

 كىناؾ عوامل عديدة سا٫تت ُب تطور السياسة العقابية سنبينها على النحو االٌب:
اٞتهود اليت بذ٢تا رجاؿ الكنيسة الكاثوليكية كاعتبارىم أف اجملـر شخص عادم كغَته من افػراد اجملتمػع كلكنػو شػخص مػذنب  -أكال

طلػػػب انعػػزاؿ ا١تػػػذنب عػػػن اجملتمػػع لكػػػي ينػػػاجي هللا تعػػػأب ُب عزلتػػو كتقػػػدٙب يػػػد العػػػوف ٕتػػب عليػػػو التوبػػػة كسػػبيل التوبػػػة ُب نظػػػرىم يت
كا١تسػاعدة اليػو حػىت تقبػل توبتػو كمػن ىنػا نشػأت فكػرة السػجن االنفػرادم للمجػرمُت كاالىتمػاـ بتهػذيبهم كأتىػيلهم، كبػذلك كانػػت 

ذلك أف فكػرة التوبػة الدينيػة كانػت نػواة لنظػاـ عقػػايب فكػرة التوبػة أساسػا للػنظم ا٠تاصػة بتهػذيب احملكػـو علػيهم كتعلػػيمهم كيتضػح بػ
جديد ٥تتلف عن االنظمة السابقة عليو، حيث ٓب تكن ا١تعاملة اليت ٮتضع ٢تا اجملـر ُب السجن ىػي القسػوة فحسػب كا٪تػا كانػت ُب 

 (.45، ص2006الشاذيل، جوىرىا هتذيبا كتعليما ٔتا يكفل التأىيل )
ية كأتثَتىا الفعاؿ ُب تغيَت النظرة أب اجملـر لػيس علػى اعتبػاره مواطنػا مػن الدرجػة الثانيػة بػل أضػحت ازدىار األفكار الدٯتقراط -اثنيا

النظرة اليو ابعتباره مواطنا عاداي مساكاي ُب حقوقو مع األخرين، إال أنو اخطأ كعليػو أف يتحمػل كزر خطػأه كذلػك بعزلػو عػن اجملتمػع 
ىت يؤىل كيصلح نفسو كيعود أب اٟتضَتة االجتماعية عضوا انفعػا كقػد مهػد ذلػك لنشػوء لفًتة ٤تدكدة يصار فيها أب االىتماـ بو ح

فكػػرة كاجػػب اٞتماعػػة قبػػل احملكػػـو عليػػو ّتوانبهػػا الثبلثػػة، فالدكلػػة إذ ترصػػد ا١تػػاؿ لئلنفػػاؽ علػػى ا١تؤسسػػات العقابيػػة كتبػػذؿ اٞتهػػد 
ٯتػة، كمػن انحيػة أخػر فػإف مػوظفي السػجوف ال ٬تػوز ٢تػم أف ينظػركا لتأىيل نزالئها إداء اللتزاـ فرضتو عليها كظيفتهػا ُب مكافحػة اٞتر 

أب احملكػـو علػػيهم نظػرة اسػػتعبلء، كإ٪تػا ينبغػػي أف يسػعوا أب خلػػق عبلقػات مػػن التعػاكف تػػربطهم هبػم ككسػػب ثقػتهم فػػيهم كاسػػتغبلؿ 
كاجػػب اجملتمػػع قبػػل احملكػػـو علػػيهم  ذلػػك ُب سػػبيل ادراؾ اغػػراض التنفيػػذ العقػػايب كمػػن انحيػػة اثنيػػة فػػإف الػػرأم العػػاـ ٬تػػب اف يػػدرؾ

فيساىم ُب أتىيلهم عن طريػق عػدـ كضػع العقبػات ُب طػريقهم بعػد االفػراج عػنهم، بػل اف عليػو اف يتقػبلهم كٯتػد ا١تعونػة الػيهم ٘تكينػا 
 (.87، ص1985عبد الستار، ٢تم من شق طريقهم اٞتديد )

بلح كالتأىيػػػل ٖتتػػػاج مبػػػالغ كبػػػَتة يػػػتم رصػػػدىا مػػػن اجػػػل االىتمػػػاـ زايدة اإلمكانيػػػات ا١تاليػػػة للدكلػػػة، حيػػػث أف عمليػػػة االصػػػ -اثلثػػػا
ابٞتوانػػب النفسػػية كالصػػحية كالًتبويػػة للمجػػـر حيػػث تػػوفر ا١تؤسسػػات العقابيػػة ُب الوقػػت اٟتاضػػر أنػػواع  كثػػَتة مػػن ا١تتخصصػػُت ُب 

ا١تػػػربُت ُب كثػػػَت مػػػن  ٥تتلػػف فػػػركع ا١تعرفػػػة العلميػػػة مػػػن طبيػػػب اختصاصػػػي أب خبػػػَت اجتمػػاعي كمػػػدرب صػػػناعي، فضػػػبل عػػػن كجػػػود
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ا١تؤسسػػات العبلجيػػة سػػيما الػػيت تتعلػػق ابٞتػػا٨تُت االحػػداث ككػػل ىػػؤالء ٭تتػػاجوف أب ركاتػػب ك٥تصصػػات كانػػت الدكلػػة عػػاجزة عػػن 
دفعهػػا للمختصػػُت ككانػػت العقػػوابت البدنيػػة ىػػي السػػائدة حيػػث اف تنفيػػذىا ال ٭تتػػاج أب مقػػدار كبػػَت مػػن االمػػواؿ، أمػػا العقػػوابت 

فإهنا تكلف الدكلة ُب الوقت اٟتاضر مبالغ كثَتة من عملتها الوطنية كقػد سػاعدت الػزايدة ُب الػدخل القػومي للػدكؿ  السالبة للحرية
 على االىتماـ ابجملرمُت كاصبلحهم كضركرة مساعدهتم من أجل اعادهتم أب اجملتمع اعضاء صاٟتُت مطيعُت للقانوف. 

لعلـو النفسية كاالجتماعية كاف لو الدكر ُب تطور السياسة العقابية حيػث أف تطػور أف التقدـ العلمي ُب ٣تاؿ علم اإلجراـ كا -رابعا
علم االجراـ كاىتمامػو بدراسػة العوامػل الداخليػة كا٠تارجيػة أدل أب ضػركرة توجيػو العنايػة ابجملػـر كأخػذ شخصػيتو بنظػر االعتبػار عنػد 

اجهػػة ىػػذه العوامػػل ُب شػػخص كػػل ٤تكػػـو عليػػو سػػعيا أب اٟتػػد مػػن تنفيػػذ العقوبػػة ام اف ذلػػك مهػػد لتوجيػػو ا١تعاملػػة العقابيػػة أب مو 
أتثَتىا أك القضاء عليو، ككانت تلك الدراسات ىي السبيل أب تقسيم اجملرمُت أب فئات تبعا لغلبة بعض العوامل االجرامية على مػا 

، 2006الشػػاذيل، جتمػػاعي )عػػداىا، ككانػػت بػػذلك األسػػاس الػػذم قػػاـ عليػػو تصػػنيف احملكػػـو علػػيهم ُب مؤسسػػات اإلصػػبلح اال
 (.48ص

 الفرع الثاين
 أىداؼ السياسة العقابية احلديثة

تعػػد السياسػػة العقابيػػة اجملػػاؿ البحثػػي ُب الشػػق العقػػايب مػػن السياسػػة اٞتنائيػػة، إذ ٗتػػوض ُب السياسػػة التطبيقيػػة للجػػزاء ْتثػػا عػػن      
للجزاء اليت ٖتدد أنواع ا١تؤسسات العقابية كطرؽ تصنيف النزالء أفضل أساليب التطبيق القضائي للجزاء اٞتنائي كالسياسة التنفيذية 

كا١تودعُت ٘تهيدا لتوزيعهم عليها ٍب أساليب معاملة ا١تذنبُت حىت تتحقق أغراض العقوبة سيما الغػرض اإلصػبلحي كالتػأىيلي كالرعايػة 
يم مػن حيػث ٖتديػد معناىػا ٦تػا جعػل ٢تػا مسػميات البلحقة هبم، يلتقي مفهـو إعادة التأىيل أك إعادة اإلدماج مع العديد من ا١تفاى

٥تتلفػػػػػػػػة تبػػػػػػػػدكا ككأهنػػػػػػػػا متقاربػػػػػػػػة مػػػػػػػػن حيػػػػػػػػث اللفػػػػػػػػظ مػػػػػػػػع بعػػػػػػػػض ا١تفػػػػػػػػاىيم األخػػػػػػػػرل، إال أهنػػػػػػػػا ٥تتلفػػػػػػػػة مػػػػػػػػن حيػػػػػػػػث ا١تعػػػػػػػػٌت 
Shea.Evelyne,2006,p.12).) 

ؤسسػة العقابيػة كصػوال أب االجتماعي تتجسد ُب مراحل عديدة تبػدأ مػن إيػداع احملكػـو عليػو ا١ت كما أف عملية إعادة اإلدماج      
غايػػة مػػا بعػػد اإلفػػراج عنػػو كقضػػاء عقوبتػػو، حيػػث تبػػدأ اب١ترحلػػة اٞتنائيػػة عنػػدما يكػػوف ا١تػػتهم رىػػن التحقيػػق كىػػو ُب التوقيػػف ٍب أتٌب 

عػػادة ا١ترحلػػة الثانيػػة كىػػي ا١ترحلػػة السػػجنية تلػػك الفػػًتة الػػيت يصػػبح فيهػػا الشػػخص احملكػػـو داخػػل ا١تؤسسػػة العقابيػػة لقضػػاء عقوبتػػو كإ
 أتىيلو، لذا سوؼ نتناكؿ بشي من التفصيل أىداؼ السياسة العقابية ا١تعاصر كعلى النحو اآلٌب:

 إعادة اإلدماج االجتماعي  -أكال
، 2018إعػػادة أتىيػػل النػػػزالء، بػػدءن ال بػػد مػػن التمييػػز مػػػا بػػُت إعػػادة اإلدمػػاج ٔتفهومػػػو العػػاـ كإعػػادة اإلدمػػاج االجتمػػػاعي)      

ُب مفهومػػو الواسػػػع أبنػػػو عمليػػػة هتػػدؼ بصػػػفة عامػػػة أب العػػػودة ٟتالػػػة  إعػػػادة اإلدمػػػاج، إذ ٯتكػػػن تعريػػػف ( ٔتفهومػػو ا٠تػػػاص25ص
االنػدماج ابجملتمػػع، فهػي تسػػتهدؼ أم شػػكل مػن اشػػكاؿ اإلقصػػاء سػواء كػػاف اجتمػاعي أك اقتصػػاداي، أمػػا ا١تفهػـو الضػػيق كاحملػػدكد 

نػدماج االجتمػاعي للنزيػل أك ا١تػودع أبنػو تلػك العمليػة الػيت تسػتهدؼ على ا١تستول اٞتنائي كالذم ىو موضوع ْتثنا يعرؼ إعػادة اال
(، ٔتعػػٌت أدؽ ضػػماف عودتػػو ٟتالػػة Meyer,2010,p.06عػػدـ معػػاكدة اٞترٯتػػة مػػن طػػرؼ شػػخص قػػد سػػبق كأف حكػػم عليػػو )

جتماعيػػة كالػػيت البلإجػػراـ، أمػػا مػػدلو٢تا ْتسػػب علػػم اإلجػػراـ فهػػي عمليػػة مػػن شػػأهنا جعػػل النزيػػل كا١تػػودع يػػدرؾ مػػدل مسػػؤكليتو اال
ٔتوجبهػػػػػػػا ٭تػػػػػػػاكؿ اٗتػػػػػػػاذ موقػػػػػػػف كتصػػػػػػػرؼ مقبػػػػػػػوؿ اجتماعيػػػػػػػا عػػػػػػػن طريػػػػػػػق االنػػػػػػػدماج بصػػػػػػػفة متدرجػػػػػػػة ُب حياتػػػػػػػو االجتماعيػػػػػػػة 

(Samir,1984,p.148  .) 
أبنػػو عمليػػة إدمػػاج ا١تبػػادئ االجتماعيػػة لػػدل شػػخص انعػػدمت فيػػو فعػػدـ معػػاكدة  إبعػػادة اإلدمػػاج االجتمػػاعيُب حػػُت يػػراد       

حيح ىذا ا٠تطأ من خبلؿ بذؿ جهد ألجل هتذيبو كإعادة تربية، كُب ذات الوقت ٮتتلف مدلوؿ إعادة اإلدماج عن اٞترٯتة يعٍت تص
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مدلوؿ رد االعتبار الذم شػاع ُب التشػريعات األ٧تلػو سكسػونية كالػذم يعػٍت أف اجملػـر أك ا١تنحػرؼ ٔتجػرد إدماجػو ُب اجملتمػع يصػبح 
أيضػا  عػرؼالعملية اليت تسمح بتحقيق مصاٟتة ما بُت مصاّب اٞتا٘ب ك٣تتمعو، كمػا كآخركف أبهنا  عرفهاماضيو ُب طي النسياف، ك

أبنو نظاـ يعيد للنزيل كا١تودع كضعو السابق كما كاف من قبل اٟتكم ابإلدانة دكف أف يستطيع أحد حرمانو  مػن أم حػق  أك يلصػق 
تهاكػات الػيت هنػت عنهػا ا١تواثيػق كاألعػراؼ الدكليػة بو أم صفة من صفات العار، ذلك ألف اٟترماف  مػن اٟتقػوؽ أصػبحت مػن االن

أيضػػا أبنػو نظػاـ الغػػرض منػو ٤تػو حكػم القاضػػي ابإلدانػة ككػل مػػا  عػرؼكمػن ٍب ال بػد مػن ٘تكينػػو مػن ٦تارسػة حقوقػو ا١تدنيػػة كافػة، ك
 ُب ا٢تيئػػة االجتماعيػػة  ترتػػب عليػػو مػػن كجػػوه انعػػداـ األىليػػة أك اٟترمػػاف مػػن اٟتقػػوؽ، كٯتكػػن للنزيػػل أك ا١تػػودع مػػن اسػػتعادة مكانتػػو

(Pires,2007,pp9-18). 
ُب العػػراؽ، أال أنػػو ُب اعتقػػادان يعػػد مػػن اإلجػػراءات الػػيت تػػؤدم أب انقضػػاء آاثر  بػػرد االعتبػػاركُب رأينػػا أنػػو رغػػم إلغػػاء العمػػل       

هػػم بعػػد انقضػػاء عقػػوابهتم  العقوبػػة كىػػو آليػػة مػػن آليػػات إعػػادة اإلدمػػاج االجتمػػاعي للنزيػػل كا١تػػودع مػػن حيػػث كونػػو يهػػدؼ أب جعل
شخاص فػاعلُت ُب اٟتيػاة ا٠تارجيػة تطبيقػا ١تبػدأ " العػزؿ ألجػل إدمػاج  فعػاؿ"، ىػذا الشػعار الػذم أكخركجهم  من ا١تؤسسة العقابية 

املػة ٬تعل من العقوبة السالبة للحرية ٘تثل منافع عبلجية غرضػها القضػاء علػى ايػة خطػورة إجراميػة فهػو يتعلػق اب١ترحلػة البلحقػة للمع
 العقابية  كاليت تدخل  ُب اطار الرعاية البلحقة للمفرج عنو.

مػػػع مبلحظػػػة كأف كػػػاف ىنػػػاؾ تشػػػابو كاضػػػح مػػػا بػػػُت إعػػػادة اإلدمػػػاج االجتمػػػاعي للنزيػػػل كا١تػػػودع كرد االعتبػػػار، أال أنػػػو يبػػػدكا      
مػن خػبلؿ النصػوص القانونيػة ا١تعنيػة  االختبلؼ بينهما يبقػى قائمػا مػن حيػث أف إعػادة اإلدمػاج االجتمػاعي للنزيػل كا١تػودع جػاءت

بػذلك كىػي تشػًتط كجػود حكػم بعقوبػة سػالبة للحريػة، بينمػا رد االعتبػار يعػد مفهػـو عػاـ يشػمل كػل مػن حكػم عليػو بعقوبػة سػػواء  
 كانت سالبة للحرية أـ غَتىا كالغرامة سواء كاف احملكـو سجينا أـ حرا.

كػػػذلك ا١تصػػػرم ٔتػػػدلوؿ إعػػػادة اإلدمػػػاج االجتمػػػاعي مػػػن خػػػبلؿ قػػػانوف تنظػػػيم ا١تشػػػرع العراقػػػي أخػػػذ ا١تشػػػرع الفرنسػػػي ك ٓتػػػبلؼ      
السػػجوف معرفػػا إايه أبنػػو " مهمػػة تضػػطلع هبػػا ىيئػػات الدكلػػة كيسػػاىم فيهػػا اجملتمػػع ا١تػػد٘ب، كفقػػا للػػربامج الػػيت تعػػدىا اللجنػػة الوزاريػػة 

، 1989تنظػػػيم السػػػجوف الفرنسػػػي، ) "ودعُتنػػػزالء كا١تػػػا١تشػػػًتكة لنسػػػيق نشػػػاطات إعػػػادة الًتبيػػػة كإعػػػادة االدمػػػاج االجتمػػػاعي لل
 .  (56ص
 إعادة التأىيل االجتماعي  -اثنيا

ٓتػػػبلؼ إعػػػػادة اإلدمػػػػاج االجتمػػػاعي اسػػػػتعمل ا١تشػػػػرع العراقػػػػي لفػػػظ التأىيػػػػل كإعػػػػادة التأىيػػػػل معتػػػربا إايه نوعػػػػا مػػػػن اإلدمػػػػاج       
، كعرؼ جانػب مػن الفقػو إعػادة التأىيػل ابنػو (2ص، 2018إعادة أتىيل النزالء، االجتماعي عند تصنيفو للمؤسسات العقابية )

كافة العمليات اليت من شأهنا أف تعيد توافق االنساف مع نفسو كبيئتو ُب تقدٙب الرعاية االجتماعية للسػجُت أك أسػرتو ٔتػا يسػاىم ُب 
ة كمشػاكل السػجناء كاسػرىم أاي  ٗتفيف الضغوط النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية اليت يعا٘ب منها من خبلؿ تقييم اٟتالة االجتماعي

(، كيػػرل جانػػب أخػر ُب إعػػادة التأىيػػل أبنػػو عمليػػة  34، ص1987السػػراج، كػاف نوعهػػا مػػع اقػػًتاح مػوارد اجتماعيػػة ١تسػػاعدهتم )
    (.Pinatel,191, p 206للنزيل أك ا١تودع ) عبلجية من شأهنا إ٬تاد شفاء نفسي معنوم

 ادلطلب الثاين
 ت السالبة للحريةاإلشراؼ على تنفيذ العقواب

بعػد من مظاىر تطور السياسة العقابية أف أصبح للقضاء فضبل عػن اإلدارة دكر ابرز ُب مراقبػة تنفيػذ العقػوابت السػالبة للحريػة      
أف كاف دكره مقتصرا على إصدار األحكاـ ُب الدعاكل الناشئة عن اٞترٯتة، كُب ىذا ا١تقاـ سػنتطرؽ إٔب ا٠تػبلؼ الفقهػي حػوؿ دكر 

ضاء ُب اإلشػراؼ علػى التنفيػذ العقػايب، ٍب دكر اإلدارة ُب اإلشػراؼ علػى ىػذا النػوع مػن التنفيػذ، السػيما ُب العػراؽ كعلػى النحػو الق
  :التإب
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 الفرع األكؿ
 اجلدؿ الفقهي بشأف دكر القضاء يف اإلشراؼ على التنفيذ العقايب

يػػذ العقػػايب، فػػالبعض أيػػدىا كالػػبعض اآلخػػر عارضػػها إٔب أف ًب ٓب تتفػػق كلمػػة الفقػػو حػػوؿ فكػػرة اإلشػػراؼ القضػػائي علػػى التنف      
طرحهػػػا ُب ا١تػػػؤ٘ترات الدكليػػػة، فأيػػػدت ىػػػذه الفكػػػرة كأصػػػبحت أغلػػػب التشػػػريعات العقابيػػػة اليػػػـو أتخػػػذ هبػػػا، كسػػػوؼ نعػػػرض ألىػػػم 

  :االٕتاىات ُب ىذا اجملاؿ تباعا على النحو التإب
ٕتػػاه تػػدخل القضػاء ُب مرحلػػة التنفيػػذ العقػايب، كونػػو يقتصػػر علػى صػػدكر األحكػػاـ ، ٓب يؤيػػد أنصػػار ىػذا االاالْنػاه التقليػػدم -أكال

البات الذم يقضي ابلعقوبة على احملكـو عليو، كما يتخذ من  إجراءات الحقة على ذلك تتصل بتنفيذ العقوبة على احملكـو عليػو، 
دىا، ابعتبػار أف اإلدارة العقابيػة ىػي األقػدر مػن القضػاء فهي بطبيعة اٟتاؿ أعماؿ إدارية ٗتتص ابإلشراؼ عليها اإلدارة العقابية كحػ

يػذ ُب متابعة الشؤكف اليومية للنزالء كا١تودعُت، ْتكم ما يتوفر ٢تا من خربة طويلػة ُب ىػذا اجملػاؿ، نتيجػة ارتباطهػا اليػومي بعمليػة التنف
يغلػػب عليهػػا الطػابع الفػػٍت كليسػت قضػػائية، ٦تػػا كالوقػوؼ علػػى ٣ترايهتػا كمتطلباهتػػا، فضػبل عػػن أف أعمػػاؿ التنفيػذ ذات طبيعػػة إداريػة 

يتعُت معو انفراد اإلدارة العقابية ٔتباشرهتا كال يسػوغ للقضػاء التػدخل فيهػا، عمػبل ٔتبػدأ الفصػل بػُت السػلطات الػثبلث الػذم يقضػي 
 (.  255، ص 2005حيٍن، أال تتعدل إحدل السلطات على اختصاصات السلطة األخرل داخل الدكلة )

نو يبلحظ أف االٕتاه التقليدم كإف كاف قػد أكػد علػى عػدـ جػواز تػدخل القضػاء بػدكر فعػاؿ ُب مرحلػة التنفيػذ العقػايب، غَت أ      
إال أنػػو يعػػًتؼ لرجػػاؿ السػػلك القضػػائي ابٟتػػق ُب زايرة ا١تؤسسػػات العقابيػػة للتحقػػق مػػن أف اإلدارة تنفػػذ العقوبػػة علػػى النحػػو الػػذم 

شػػخص مسػػجوف دكف كجػػو قػػانو٘ب، كإبػػبلغ مبلحظػػاهتم ُب ىػػذا الشػػأف إٔب إدارة ا١تؤسسػػة يقػػرره القػػانوف، كالتأكػػد مػػن عػػدـ كجػػود 
 (.  257حيٍن، ص العقابية أك اإلدارة العقابية ا١تركزية اليت يتعُت عليها أف تعَتىا أ٫تية كبَتة )

ابعتبػار أف دكر القضػاء ال ينتهػي يرل أنصار ىذا االٕتاه ضػركرة إشػراؼ القضػاء علػى تنفيػذ اٞتػزاء اٞتنػائي  االْناه احلديث، -اثنيا
عند صدكر اٟتكم القضائي البات الذم يقضي ابلعقوبة على احملكـو عليو كإ٪تا ٯتتد كػذلك إٔب مرحلػة التنفيػذ العقػايب حػىت اإلفػراج 

م، كىػذا ال عن احملكػـو عليػو، كحجػة ىػؤالء أف الغػرض األساسػي للجػزاءات اٞتنائيػة ىػو إعػادة أتىيػل احملكػـو علػيهم كتقػوٙب ا٨تػرافه
يتحقق ٔتجرد النطق ابلعقوبة أك التدبَت، كإ٪تا يتحقق ذلك بتنفيذ اٞتزاء احملكـو بو حياؿ من صدر اٟتكم ُب حقو، كىو ما ينسجم 

، 2002أرحومػة، مع سياسة الدفاع االجتماعي اليت تنظر إٔب أف الدعول العموميػة مسػتمرة إٔب حػُت االنتهػاء مػن عمليػة التنفيػذ )
 (.  204ص
األمر الذم يقتضي إخضاع ىذه ا١ترحلة إلشػراؼ القضػاء كػي يبسػط عليهػا سػلطتو كسػلطانو، كمػن انحيػة أخػرل يػرل أنصػار       

ىذا االٕتاه أف مسا٫تة القضاء ُب اإلشراؼ على تنفيذ اٞتػزاء اٞتنػائي يعػد نتيجػة منطقيػة كضػركرية الٕتػاه غالبيػة التشػريعات اٞتنائيػة 
حًتازيػػة ْتسػباهنا صػػورة أخػرل للجػػزاء اٞتنػائي تطبػػق إٔب جانػب العقوبػػة ١تكافحػة الظػػاىرة اإلجراميػػة، ال إٔب األخػذ بنظػػاـ التػدابَت اال

سيما كأف ىذه التدابَت، كنظرا الرتباطها اب٠تطػورة اإلجراميػة الكامنػة ُب شػخص اٞتػا٘ب غػَت ٤تػددة ا١تػدة، كأف مواجهػة ىػذه ا٠تطػورة 
أك إلغائو بصورة كلية كليس ٙتة شك ُب أف ىذا التعديل أك اإلبػداؿ أك اإللغػاء للتػدبَت قد تقتضي تعديل مدة التدبَت أك إبداؿ نوعو 

االحًتازم احملكـو بو ىو عمل قضػائي ال ٬تػوز أف يقػـو بػو غػَت القضػاء، نظػرا ١تػا ينطػوم عليػو ذلػك مػن مسػاس ابٟتقػوؽ كاٟتػرايت 
 (.231، ص1995كامل، الفردية )

ات اٞتنائية اٟتديثة لنظاـ اإلفراج ا١تشركط، يقتضي تدخل القضاء لئلشػراؼ علػى التنفيػذ العقػايب، كما أف إقرار غالبية التشريع       
إذ يفًتض ىذا النظاـ اإلفراج عن احملكـو عليو قبل انقضاء مدة العقوبة احملكـو هبا، كىػو مػا ينطػوم علػى تعػديل ُب اٟتكػم الصػادر 

كإف إشػراؼ القضػاء علػى  يكوف األمر بو أك إلغائو من اختصاص القضػاء كحػده ابلعقوبة كيعد من ٍب عمبل قضائيا، ك٢تذا يتعُت أف
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التنفيذ يدفع العػاملُت اب١تؤسسػات العقابيػة إٔب تػوخي االعتػداؿ ُب مباشػرة أعمػا٢تم، كمػا يتػيح ُب الوقػت نفسػو الفرصػة للقضػاء أبف 
 يكوف على دراية ابألساليب الفنية للتنفيذ.

اضػي التنفيػذم ال يتعػارض ٘تامػا مػػع مبػدأ الفصػل بػُت السػلطات ذلػك أف القاضػي ُب ىػذا اجملػػاؿ فضػبل عػن ذلػك أف دكر الق      
ٯتارس أعماال ذات طبيعة قضائية، كمن ٍب ٯتكن تفادم حجة ا١تعارضُت من خبلؿ ٖتديد اختصاصات السلطة القضػائية كالتنفيذيػة 

 .(501، ص1990سليماف، ُب ٣تاؿ العقاب )
 الفرع األكؿ

 التنفيذ العقايب يف العراؽ اإلشراؼ على
كمػة تكػوف مسػتمدة مػن        يتوقف ٧تاح السياسة العقابية ُب أم بلد على كجػود إدارة عقابيػة قػادرة علػى رسػم سياسػة عقابيػة ٤تي

رايت معآب اٟتضارة اٟتديثة اليت تدعوا إٔب احًتاـ حقوؽ اإلنسػاف كٖتريػره مػن االسػتغبلؿ، كىػذا يتطلػب التفاعػل مػع التجػارب كالنظػ
اليت عرفتها النظم العقابيػة اٟتديثػة ُب رسػم السياسػة العقابيػة، كاالعتمػاد مػثبل علػى مبػدأ إعػادة التأىيػل االجتمػاعي إلصػبلح النػزالء 
كا١تودعُت كتقوٯتهم كإعادة إدماجهم ُب اجملتمػع كالػذم يعػده أفضػل كسػيلة ١تكافحػة ظػاىرة اإلجػراـ، كٓب يتبػٌت ا١تشػرع العراقػي االٕتػاه 

ث الذم يؤيػد ضػركرة مسػا٫تة القضػاء ُب تطبيػق العقوبػة السػالبة للحريػة، كإ٪تػا جػاء أبحكػاـ يقصػد منهػا تبعيػة اإلدارة العقابيػة اٟتدي
إعػػادة لػػوزارة العػػدؿ ككزارة الداخليػػة دكف تسػػمية ىيئػػات معينػػة يقػػع علػػى عاتقهػػا اإلشػػراؼ كإف حػػدد اٞتهػػات الػػيت تتػػؤب اإلدارة )

كمػػن ٍب عػػدـ جػػواز تػػدخل القضػػاء هبػػذا ٫تػػا دائػػرة إصػػبلح األحػػداث كدائػػرة اإلصػػبلح العراقيػػة،  ،(1، ص2018أتىيػػل النػػزالء، 
اإلشراؼ تطبيقا ١تبدأ الفصل بُت السلطات، ٔتعٌت أف ا١تشرع العراقي تبػٌت االٕتػاه الػرافض لتػدخل القضػاء ُب االشػراؼ علػى التنفيػذ 

( مػػن قػػانوف إصػػبلح النػػزالء كا١تػػودعُت العراقػػي النافػػذ أبنػػو: " 5دة )(، كأشػػار ُب ا١تػػا1، ص2018إعػػادة أتىيػػل النػػزالء، العقػػايب )
 -إقػػرار ا٠تطػػط الػػػبلزمة لتحقيػػق اىػػداؼ دائػػرٌب االصػػػبلح العراقيػػة كإصػػبلح االحػػداث. ب -علػى الػػوزير تػػوٕب ا١تهػػاـ اآلتيػػة: أ -أكال

إقػػرار السياسػػة العامػػة ُب تنميػػة  -ح االحػػداث. جػػػإقػػػرار األسػػاليب العلميػػة الكفيلػػػة بتطػػوير عمػػػل دائػػرٌب االصػػػبلح العراقيػػة كإصػػبل
كتطػػوير أقسػػاـ كأبنيػػة ككرش دائػػرٌب اإلصػػبلح العراقيػػة كإصػػبلح األحػػداث كاإلجػػراءات كالتػػدابَت ا١تتبعػػة فيهمػػا كفقػػان للقػػانوف لتقػػوٙب 

ٗتصػيص األمػواؿ البلزمػة إلنشػاء  -إقرار برامج كتدريب كتشغيل النزالء كا١تودعُت كٖتديد أجورىم. ىػػ -كأتىيل النزالء كا١تودعُت. د
كتطػػوير السػػجوف كالػػدكر كا١تػػػدارس اإلصػػػبلحية ُب بغػػداد كاحملافظػػات غػػَت ا١تنتظمػػة ُب إقلػػيم، كفقػػان للمعػػايَت كالقواعػػد الػػواردة ُب ىػػذا 

زالء كا١تودعُت كمكافػأة ا١توافقة على نشر التقارير كالبحوث ُب ٣تاؿ اصبلح الن -القانوف ١تعاملة كأتىيل كتدريب النزالء كا١تودعُت ك
( علػػى أنػػو " تػػرتبط بػػوزارة العػػدؿ دائػػرات اإلصػػبلح العراقيػػة كإصػػبلح /أكال كاثنيػػا/أ، ب2أصػػحاهبا........ "، كمػػا كنصػػت ا١تػػادة )

األحػػداث كٚتيػػع االقسػػاـ التابعػػة ٢تمػػا، كيفػػك ارتبػػاط دائػػرة إصػػبلح األحػػداث مػػن كزارة العمػػل كالشػػؤكف االجتماعيػػة كتلحػػق بػػوزارة 
عػػدؿ ّتميػػع حقوقهػػا كالتزاماهتػػا كموظفيهػػا كموجوداهتػػا عػػدا بنايػػة مقػػر الػػدائرة العامػػة، كتسػػتثٌت دكر أتىيػػل األحػػداث ا١تشػػردين مػػن ال

( من ىذه ا١تػادة كتلحػق ىػذه الػدكر بػدائرة رعايػة ذكم االحتياجػات ا٠تاصػة ُب كزارة العمػل كالشػؤكف االجتماعيػة أكالن أحكاـ البند )
ه الدكر من الذكور البالغُت ٟتُت اكما٢تم الدراسة اٞتامعية كاإلانث ٟتػُت اٟتصػوؿ علػى مػأكل مناسػب ٢تػا أك كيبقى ا١تشردين ُب ىذ

 اٟتصوؿ على فرصة عمل أك زكاجها.
 ادلبحث الثاين

 إصالح النزالء كادلودعٌن العراقي كاقع السياسة العقابية يف ظل قانوف
 2018( لسنة 104رقم )

تمامػػا متزايػػدا ٔتشػػكلة اال٨تػػراؼ كاٞترٯتػػة كتطػػورت الفلسػػفة العقابيػػة الػػيت كانػػت سػػائدة ُب ا١تاضػػي إٔب لقػػد أكلػػت الػػدكؿ اى         
فلسفة إصبلحية تسعى إٔب إعادة التأىيل االجتمػاعي للمػذنب منحرفػا كػاف أك ٣ترمػا ابعتبػاره مواطنػا دفعتػو الظػركؼ أب اال٨تػراؼ،  
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لتكيػػف الػػػنفسي كاالجتمػػاعي للفػػرد ا١تػػذنب حػػداث أك ابلغػػا حػػىت يصػػبح فػػػردا كمػػا أف الفلسػػفة اإلصػػبلحية هتػػدؼ أيضػػا إٔب ٖتقيػػق ا
منتجا ُب ٣تتمعو، بعد أف كاف عنصرا من عناصر هتديد استقراره كأمنو، كعليو سوؼ نتناكؿ ُب ىذا ا١تبحث اساليب ا١تعاملػة داخػل 

 كخارج ا١تؤسسات العقابية  ُب مطلبُت مستقلُت كعلى النحو االٌب: 
 كؿادلطلب األ

 إجراءات ادلعاملة داخل ادلؤسسات العقابية العراقية
إف ٚتيع سبل ا١تعاملة اٟتديثة يغلب عليهػا اليػـو الطػابع الًتبػوم التهػذييب كال تتضػمن إيبلمػا أك ٖتقػَتا للمحكػـو عليػو كٓب تعػد       

علمػي فػٍت، كمػا أهنػا أصػبحت خاضػعة ألحكػاـ ا١تعاملة العقابية اٟتديثة مًتككة لسلطاف اإلدارة العقابية كا٪تػا أصػبحت تتسػم بطػابع 
قانونيػػة تتػػؤب تنظيمهػػا كاألشػػراؼ عليهػػا قضػػائيا، يػػتم متابعػػة تطبيقهػػا بدقػػة، ْتيػػث ٯتكػػن القػػوؿ أبنػػو قػػد أصػػبح للنػػزالء كا١تودعػػوف 

 كا١توقوفوف ُب الوقت اٟتاضر مركز قانو٘ب يتكوف من حقوؽ ككاجبات ٕتاه اإلدارة العقابية. 
واجبات اليت تقع على عاتقها التأكيد علػى موضػوع فحػص النزيػل كدراسػة حالتػو مػن اجػل تقريػر نػوع ا١تعاملػة الػيت كمن أىم ال      

كػػذلك ينبغػػي االىتمػػاـ ابلوسػػائل ا١تباشػػرة الػػيت ٖتقػػق   ابلتصػػنيفستوضػػع لػػو فػػًتة مكوثػػو داخػػل ا١تؤسسػػة العقابيػػة، كىػػذا مػػا يعػػرؼ 
اجتماعيػا كالػػيت تتمثػل ابلرعايػة الصػػحية للنػزالء كا١تػودعُت كالتعلػػيم كالتشػغيل كتنظػػيم ىػدؼ ا١تعاملػة ُب اصػػبلح النزيػل كإعػادة أتىيلػػو 

 كسوؼ نتناكؿ ىذه ا١تعاملة ُب الفركع الثبلثة االتية:كاإلجازات ا١تنزلية كالرعاية البلحقة، الزايرات 
 الفرع األكؿ

 الفحص كالتصنيف يف مراكز االستقباؿ
اخػل ا١تؤسسػات العقابيػة ىػو بطبيعتػو نشػاط إدارم ينطػوم علػى تطبيػق أسػاليب معينػة ُب معاملػة أف تنفيذ السياسة العقابيػة د      

النػزالء لتحقيػق ا٢تػدؼ ا١تنشػود أال كىػو إصػػبلح كإعػادة تربيػة النػزالء ألجػل إدمػاجهم ُب اٟتيػػاة االجتماعيػة كا١تهنيػة بعػد انتهػاء مػػدة 
 العقوبة.
ة إجراء فحص النزيػل أك ا١تػودع أك ا١توقػوؼ كىػو إجػراء يػتم بعػد اسػتبلـ ا١تػودع أك النزيػل كىنا ينبغي على إدارة ا١تؤسسة العقابي      

ُب الػػدائرة االصػػبلحية ألغػػراض التفريػػد ُب ا١تعاملػػة العقابيػػة، كىػػو فحػػص بيولػػوجي عقلػػي كنفسػػي اجتمػػاعي، حيػػث يػػتم كضػػعو ُب 
إعػػادة أتىيػػل النػػػزالء، ن زمبلئػػو ُب القسػػم اإلصػػبلحي )القاعػػات ا١تخصصػػة السػػتقباؿ النػػزالء أك ا١تػػودعُت كعػػزؿ احملكػػـو عليػػػو عػػ

 (. 1، ص2018
ك٬ترل عادة من قبل اختصاصيُت مع أتصيل النتائج الػيت أٙترهتػا أعمػا٢تم لتكػوف أساسػا للتصػنيف، كظيفتػو إرشػاد القاضػي أب       

(، كفيو ٬تػد القاضػي أىػم العناصػر لشخصيةملف اشخصية ا١تتهم لكي يقرر العقوبة ا١تناسبة استئناسا هبذا اإلرشاد لغرض تكوين )
 ا١تميزة للشخص الذم يقرر بشأنو توقيع اٞتزاء اٞتنائي. 

فهػػو ٣تموعػػة مػػن اإلجػػراءات الػػيت تتبػػع لدراسػػة حالػػة النزيػػل كمعرفػػة العوامػػل ا١تختلفػػة الػػيت أثػػرت علػػى سػػلوكو  التصػػنيفأمػػا       
ذلك مع عزؿ كل صنف من النزالء عن غػَته ُب قسػم خػاص ُب نفػس  الشخصي ككضع برانمج التنفيذ كيتغَت آ١تا اقتضت الظركؼ

السػػجن أك ُب سػػجن أخػػر كيكػػوف التصػػنيف علػػى أسػػػاس اٞتػػػنس كالسػػػن كالعػقػػػوبة كنػػػوع اٞتريػػػمة لكػػل سجػػػُت كمػػدل اسػػتعداده 
حػػق علػػى اٟتكػػم كىػػو (، فهػػو إجػػراء ال1، ص2018إعػػادة أتىيػػل النػػزالء، كاسػتيعابو لئلصػػبلح كالتزامػػو بقواعػػد دائػػرة االصػػبلح )

 يعٌت أساسا بعملية تنفيذ اٟتكم كتفريد العقوبة كفقا لشخصية احملكـو عليو كالتطور الذم يطرأ عليها.
كيصػػنف النػػزالء كا١تودعػػوف أب فئػػات ٥تتلفػػة كيراعػػى ُب تصػػنيفهم جػػنس النزيػػل أك ا١تػػودع أك ا١توقػػوؼ كعمػػره كسػػجلو اٞتنػػائي        

أساس طبيعتها أك جسامتها أك نػوع العقوبػة كمتطلبػات التعامػل معػو، كيػتم احتجػاز الػذكور ُب سػجوف أك كاٞترٯتة اليت ارتكبها على 
مواقػػف أك مراكػػز احتجػػاز منفصػػلة عػػن اإلانث، كينبغػػي أف يكػػوف القسػػم ا١تخصػػص لػػئلانث ٖتػػت مسػػؤكلية موظفػػة ٥تتصػػة كتكػػوف 
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ُب السػػجن أك ا١توقػػف أك مركػػز االحتجػػاز دخػػوؿ القسػػم ٚتيػػع مفػػاتيح ذلػػك القسػػم ُب عهػػدهتا كال يسػػمح ألم رجػػل يعمػػل موظفػػا 
 (.1، ص2018إعادة أتىيل النزالء، ا١تخصص للنساء ما ٓب يكن مصحواب ٔتوظفة تعمل ُب ذلك القسم )

ا١تشػكلة  اللجنػة الفنيػةاليت تقرر للنزيل برامج العبلج شػأهنا ُب ذلػك شػأف  اجلهةكالتساؤؿ الذم يطرح ُب ىذا ا١تقاـ من ىي       
 ا١تلغى؟  1981( لسنة 104( من قانوف إصبلح النزالء كا١تودعُت رقم )36ٔتوجب ا١تادة )

اللجنػة الفنيػة )إعػادة لقد سكت ا١تشرع العراقي عن توضيح ذلػك ُب القػانوف اٞتديػد، ٓتػبلؼ القػانوف السػابق حيػث كانػت       
الػتحفظ كاألحكػاـ الػيت ٬تػب احاطتػو هبػا ككػذلك ، تقرر بػرانمج عبلجػي لكػل نزيػل يتضػمن درجػة (7، ص2018أتىيل النزالء، 

القسم الذم يعترب أكثر مبلئمة ٟتالتو ُب السجن كأيضا العبلج اٞتسمي كالعقلي كالنفسي البلـز لو كا١تنهاج الثقاُب ا١تبلئم لو فضػبل 
ة الػيت تتناسػب مػع قدراتػو كفػق ا١تػادة عن التدريب ا١تهٍت الذم ٬تب اف يتلقاه كالعمل ا١تبلئم لقدراتو كميولو كحاجاتو كالرايضة البدنيػ

( مػن القػانوف 8( مػن ا١تػادة )5( من قانوف إصػبلح النػزالء كا١تػودعُت ا١تلغػي، كأف كػاف قػد نػص علػى ىػذا الواجػب ُب الفقػرة )39)
ر دكف ٖتديػد النافذ، غَت أنو ٓب ٮتوؿ ٞتنة متخصصة ُب ىذا اجملاؿ، كىذا مأخذ على سياسة ا١تشرع العراقي كونو قد أطلق ىػذا األمػ

 ٞتهة معينة، كحبذا لو كاف قد نص على كجود ىذه اللجنة الفنية لضركرهتا كأ٫تيتها ُب ىذا اجملاؿ.   
نظػاـ لضوابط التصنيف ا١تشػار أليهػا ُب القػانوف اٞتديػد أـ يطبػق عليػو  السجٌن السياسيكما كيطرح تساؤؿ أخر ىل ٮتضع        
 ؟ا١تعموؿ بو ُب ظل القانوف ا١تلغي العزؿ
ُب الواقع أف القانوف اٞتديد ٓب ينص صراحة على تنظيم أحكاـ العزؿ كالػذم ميػز ا١تشػرع العراقػي ُب القػانوف ا١تلغػي بينػو كبػُت        

( منػػو أب أف السػػجُت السياسػي ٯتثػػل صػػنفا ٦تتػازا كعلػػى إدارة ا١تؤسسػػة االجتماعيػة عزلػػو عػػن 57التصػنيف، حينمػػا أشػػار ُب ا١تػادة )
( من القانوف ا١تلغي، كىذا يعٍت أنو ٮتضع لػذات 59كاف السجناء السياسيوف ال ٮتضعوف أب التصنيف كفق ا١تادة ) النزالء األخرين

 األحكاـ ا١تنظمة لشؤكف التصنيف اليت ٮتضع ٢تا النزيل العادم.
ثػػة الختيػػار ا١تعاملػػة العقابيػػة ك٦تػػا ٕتػػدر اإلشػػارة اليػػو أف ا١تشػػرع العراقػػي قػػد أخػػذ ابلتصػػنيف القػػائم علػػى األسػػس العلميػػة اٟتدي      

يف ا١تبلئمة كاليت يتم بواسطتها إعادة تربية النزيل أك ا١تودع أك ا١توقوؼ كإصبلحو، إال أنو من الناحية الواقعية فإننا نبلحػظ أف التصػن
يهػػػدؼ  ا١تعمػػوؿ بػػو ىػػػو التصػػنيف التقليػػػدم، أم العػػزؿ الػػذم يعػػػد أساسػػا للفصػػػل بػػُت الفئػػات الكػػػربل للمحكػػـو علػػػيهم كالػػذم

ابلدرجة األكٔب إٔب احملافظة على النظاـ العاـ، كتسهيل العمل على اإلداريُت القائمُت على ا١تؤسسات العقابية، أما التصنيف اب١تعٌت 
( من قانوف تنظيم السجوف عنو، إال أنو مػازاؿ غػَت معمػوؿ بػو، رغػم /اثنيا9العلمي اٟتديث فإف ا١تشرع كإف كاف قد نص ُب ا١تادة )

وص القانونية ا١توجودة حاليا ُب قانوف اصبلح النزالء كا١تودعُت العراقي قد أخذت بػبعض ا١تعػايَت العلميػة اٟتديثػة للتصػنيف أف النص
 كالذم يعد من أىم ا١تعايَت اليت يستوجب النص عليها. كمعيار الصحة

 الفرع الثاين
 الرعاية الصحية كالعالجية للنزالء كادلودعٌن كادلوقوفٌن

اضػػي كانػػت السػػجوف تنعػػدـ فيهػػا أدٗب شػػركط الرعايػػة الصػػحية ٦تػػا أدل أب تفشػػي األمػػراض ا١تختلفػػة بػػُت النػػزالء داخػػل ُب ا١ت      
ا١تؤسسات العقابية، كانسجاما مع ىذا الواقع ا١تًتدم ُب أغلب سػجوف العػآب ك٘تاشػيا مػع الواقػع اإلنسػا٘ب، فقػد جػاء قػانوف إصػبلح 

، 2003ادللغػػػي، حكػػاـ مفصػػلة ٓتصػػوص الرعايػػػة الصػػحية كالعبلجيػػة ٓتػػبلؼ القػػانوف ا١تلغػػي )النػػزالء كا١تػػودعُت العراقػػي النافػػذ أب
(، حيث ألـز كزارة الصحة كابلتعاكف مع دائرٌب اإلصبلح العراقية كإصبلح األحداث القياـ بتقدٙب ا٠تػدمات الصػحية كالوقائيػة 7ص

كػز صػحي أك عيػػادة طبيػة ُب السػجوف ا١تركزيػة حسػب الطاقػػة مػن خػػبلؿ انشػاء مستشػفى أك مر  كالعبلجيػة للنزيػل كا١تػودع كا١توقػوؼ
االستيعابية تتؤب اإلشراؼ على الصحة اٞتسمية كالعقلية كالنفسية للنزالء كتقدٙب ا٠تدمات الصحية كالوقائية كالعبلجية ٢تػم علػى أف 

 .(4ص ،2018إعادة أتىيل النزالء، يتم تنسيب عدد مناسب من األطباء كذكم ا١تهن الصحية للعمل )
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دائػػرٌب اإلصػػبلح العراقيػػة كإصػػبلح األحػػداث تػػوفَت الشػػركط الصػػحية ُب األقسػػاـ اإلصػػبلحية مػػن  كمػػا كألػػـز ا١تشػػرع العراقػػي      
فضػبل عػن تػوفَت العػبلج الطػيب اجملػا٘ب  ،حيث النظافة كالتكييف كالتهوية كاإلضاءة كتػوفَت سػرير نػـو لكػل نزيػل أك مػودع أك موقػوؼ

وقػػوؼ كالػػزايرات الدكريػػة مػػن اللجػػاف الطبيػػة لفحصػػهم كمراقبػػة اٟتالػػة الصػػحية ٢تػػم كتػػوفر شػػركط النظافػػة كالصػػحة للنزيػػل كا١تػػودع كا١ت
العامة ُب زنزاانت كعنابر كمهاجع النزالء كا١تودعُت كا١توقوفُت، كما يتػؤب معهػد ْتػوث التغذيػة ُب كزارة الصػحة ٖتديػد كميػة كنوعيػة 

ؿ تعػد ٢تػذا الغػرض، كمػا كيشػًتط ُب طعػاـ النزيػل كا١تػودع أف يكػوف صػحيا كافيػا كمناسػبان لداينػة طعاـ النزيل كا١تودع كا١توقوؼ ّتداك 
كمعتقػد النزيػػل أك ا١تػػودع كٖتػػدد نوعيتػػو بتعليمػػات يصػػدرىا الػػوزير كأف يػػتم تػػوفَت ا١تػػاء الصػػاّب للشػػرب ٢تػػم ابسػػتمرار كبكميػػات كافيػػة 

 (.5، ص2018إعادة أتىيل النزالء، )
نزيل كمػودع التعرض للهواء الطلق كأشعة الشمس ٔتػا ال يقػل عػن سػاعة كاحػدة يوميػان ١تمارسػة التمػارين الرايضػية كمن حق كل       

ا١تناسبة أك التعرض ألشعة الشمس كإشراكهم ُب بطوالت كمسابقات داخلية كهتيأت ا١تستلزمات الضركرية لذلك كفقػان لئلمكانيػات 
   .(6، ص2018إعادة أتىيل النزالء، ع مراعاة الظركؼ األمنية )ا١تتاحة إذا كانت ظركؼ الطقس تسمح بذلك م

كيشغل كل نزيل أك مودع غرفة ٔتفرده اثناء الليل ك٬توز ١تدير السجن أك ا١توقف ٗتصيص الغرفة ألكثر من نزيل أك مودع علػى       
نـو يتم اختيار شاغلي كل عنرب أك ردىػة مػن أال يزيد عددىم عن ثبلثة ُب االزدحاـ ا١تؤقت ُب السجن، كُب حالة استخداـ عنابر ال

النػػزالء كا١تػػودعُت كا١توقػػػوفُت كفػػق شػػػركط تصػػنيف النػػػزالء كا١تػػودعُت كيراعػػى فيهػػػا تػػدابَت تواجػػػدىم ُب عنػػرب كاحػػػد أك ردىػػة كاحػػػدة 
ع طبيعػة السػجن، كتعاملهم فيو مع بعضهم الػبعض، كأف يكػوف ٖتػت إشػراؼ كرقابػة كػل النػزالء كا١تػودعُت اثنػاء الليػل ٔتػا يتماشػى مػ

كأف تكػوف مسػتوفية ألقصػى شػركط السػبلمة كالرعايػة الصػحية كمناسػػبة للظػركؼ ا١تناخيػة كخاصػة كميػات ا٢تػواء ا١تتػوافر فيهػا كتػػوفَت 
اٟتػد االدٗب مػػن السػاحة االرضػػية كاإلضػػاءة كالتدفئػة كالتهويػػة، كمػػا كينبغػي أف تكػػوف النوافػذ كاسػػعة ك٤تصػػنة ابلقػدر الكػػاُب لتمكػػُت 

ء كا١تودعُت كا١توقوفُت مػن القػراءة كالعمػل مسػتفيدين مػن الضػوء الطبيعػي كهتويػة ا١تكػاف بغػض النظػر عػن كجػود أك عػدـ كجػود النزال
إضاءة كهتوية اصطناعية على أف توفر اإلضاءة كالتهوية االصطناعية الكافية، كما كينبغي أف تكوف أحواض الغسل كالوضػوء كا١ترافػق 

من الغسل كالوضوء كقضاء احتياجاتو الطبيعية حسب االقتضاء كعلى ٨تو نظيف كالئػق، مػع تػوفَت  الصحية كافية لتمكُت السجُت
ٛتامػات مناسػبة لبلسػتحماـ كيراعػى فيهػػا أف تتناسػب درجػة اٟتػرارة فيهػػا مػع ا١تنػاخ كأف تتػيح فرصػة االسػػتحماـ مػا ال يقػل عػن مػػرة 

ل احملافظػة علػى النظافػة الصػحية العامػة كفقػا للطقػس كا١تنطقػة اٞتغرافيػة، كاحدة ُب األسبوع لكل النزالء كا١تودعُت كا١توقوفُت من أج
على أف يتحمل النػزالء كا١تػودعُت كا١توقػوفُت مسػؤكلية احملافظػة علػى نظػافتهم الشخصػية كاألمػاكن ا١تخصصػة ٢تػم كيػوفر ٢تػم لتحقيػق 

لنظافة، كيوفر لكل نزيل كمودع كموقوؼ سػرير خػاص ىذه الغاية ا١تاء كمستلزمات االستحماـ اليت تقتضيها احملافظة على الصحة كا
مػػع اللػػواـز الكافيػػة ا٠تاصػػة بفراشػػو الػػيت ٬تػػب اف تكػػوف نظيفػػة عنػػد تسػػلمها لػػو ك٬تػػب اٟتفػػاظ علػػى ترتيػػب الفػػراش كلوازمػػو ُب حالػػة 

 (.  6، ص2018إعادة أتىيل النزالء، جيدة كيتم تغيَت لواـز الفراش دكراين ابنتظاـ لضماف نظافتها )
كقد ألـز ا١تشرع العراقػي دائػرٌب اإلصػبلح العراقيػة كإصػبلح األحػداث أف تػزكد كػل نزيػل كمػودع كموقػوؼ ال يسػمح لػو ابرتػداء       

 لمبلبسو ا٠تاصة ٔتبلبس نظيفة مناسبة للمناخ ككافية إلبقائو ُب حالة صحية جيػدة كال تكػوف ىػذه ا١تبلبػس مهينػة للسػجُت أك تقلػ
بغػػي علػػى النػػزالء كا١تػػودعُت كا١توقػػوفُت تغيػػَت مبلبسػػهم الداخليػػة كغسػػلها ابالنتظػػاـ كالػػوتَتة البلزمػػُت مػػن شػػأنو أبيػػة صػػورة كانػػت كين

للحفاظ على النظافة كالصحة، كإذا كاف مسموحا للنزالء كا١تودعُت كا١توقوفُت ارتػداء مبلبسػهم ا٠تاصػة تتخػذ ترتيبػات عنػد كصػو٢تم 
  (.6، ص2018إعادة أتىيل النزالء، حيتها لبلستعماؿ ُب السجن )أب السجن أك ا١توقف لضماف نظافة ا١تبلبس كصبل

كما كينبغي نقل النػزالء كا١تػودعُت ا١ترضػى الػذين ٭تتػاجوف للعػبلج أب ا١تستشػفيات كاألطبػاء ا١تتخصصػُت كأف تكػوف األمػاكن        
با مناسػػػبا كا١تعػػػدات كالتجهيػػػزات الطبيػػػة الصػػػحية كالعيػػػادات الطبيػػػة ُب السػػػجوف كا١تواقػػػف ٣تهػػػزة ابلكػػػوادر الصػػػحية ا١تػػػدربُت تػػػدري

كالصػػيدالنية ا١تناسػػبة لتقػػدٙب الرعايػػة الصػػحية كالعػػبلج للنػػزالء كا١تػػودعُت كا١توقػػوفُت ا١ترضػػى، كأف يسػػمح لكػػل نزيػػل كمػػودع كموقػػوؼ 
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لتجهيػػزات اٟتصػوؿ علػػى خػػدمات طبيػػب اسػػناف منتػػدب للعمػػل ُب األمػػاكن الصػػحي أك العيػػادة الطبيػػة، كينبغػػي أيضػػا تػػوفَت ٚتيػػع ا
ا٠تاصػػة لتقػػدٙب مػػا يلػػـز مػػن عنايػػة كعػػبلج للنػػزيبلت كا١تودعػػات كا١توقوفػػات اٟتوامػػل قبػػل الػػوالدة كبعػػدىا كتتخػػذ الًتتيبػػات آ١تػػا تيسػػر 
ذلك عمليا لكي يولد االطفاؿ ُب مستشفى خارج السجن أك ا١توقف، كإذا كلد طفل ُب السجن ال يذكر ذلػك ُب شػهادة ا١تػيبلد، 

فػػاؿ الرضػػع ُب السػػجن أك ا١توقػػف مػػع امهػػاهتم كيػػتم تػػوفَت حضػػانة لؤلطفػػاؿ يشػػرؼ عليهػػا طػػاقم مػػن ا١تػػوظفُت كيسػػمح ببقػػاء األط
ا١تػؤىلُت يكػوف فيهػا االطفػاؿ ٖتػت رعػايتهم عنػدما ال يكونػػوف ُب رعايػة أمهػاهتم، كعلػى الطبيػب ا١تسػؤكؿ عػن ا١تستشػفى أك ا١تكػػاف 

أبسػػرع مػػا ٯتكػػن بعػػد ادخالػػو السػػجن أك ا١توقػػف ككلمػػا اقتضػػى األمػػر  الصػػحي أك العيػػادة الطبيػػة فحػػص كػػل نزيػػل كمػػودع كموقػػوؼ
إجراء مثل ىػذا الفحػص بعػد ذلػك، ك٬تػرل ىػذا الفحػص بغيػة اكتشػاؼ أم مػرض جسػدم أك عقلػي كاٗتػاذ كافػة التػدابَت الصػحية 

عيػوب جسػدية أك عقليػة ُب الضركرية ٕتاىو مثل فصل ا١تساجُت الذين يشتبو أهنم مصابوف أبمراض سارية أك معدية، كمبلحظة أيػة 
النزيػػل كا١تػػودع كا١توقػػوؼ قػػد تعيػػق إعػػادة أتىيلػػو ككػػذلك ٖتديػػد قدرتػػو اٞتسػػدية علػػى العمػػل، كمػػا كألػػـز ا١تشػػرع ا١تستشػػفى أك ا١تركػػز 

يع ا١ترضى الصحي أك العيادة الطبية بتوفَت الرعاية الصحية اٞتسدية كالعقلية للنزالء كا١تودعُت كا١توقوفُت، كينبغي أف يقـو بفحص ٚت
يوميا كٚتيع الذين يشتكوف من ا١ترض كأم سػجُت يثػَت انتباىػو بصػورة خاصػة، كعلػى الطبيػب ا١تسػؤكؿ عػن ا١تركػز الصػحي كالعيػادة 
الطبية تبليغ مدير السجن أك ا١توقػف كلمػا اعتػرب أف الصػحة اٞتسػدية أك العقليػة للنزيػل أك ا١تػودع أك ا١توقػوؼ أك لزمبلئػو ُب السػجن 

تضررت أك قد تتضرر نتيجة الستمرار سجنو أك إيقافو نتيجة ألية ظركؼ تتعلق ابلسػجن أك ا١توقػف، كعلػى مسػؤكؿ  أك ا١توقف قد
ا١تستشفى أك ا١تركز الصػحي أك العيػادة الطبيػة التفتػيش بصػورة منتظمػة كإفػادة مفػتش السػجن أك ا١توقػف كا١تػدير االدارم بتقريػر عػن  

اده كتقدٯتػػو، فضػػبل عػػن النظافػػة الصػػحية كنظافػػة النػػزالء كا١تػػودعُت كا١توقػػوفُت كمبلبسػػهم كميػػة الغػػذاء كنوعيتػػو ككفايتػػو كطريقػػة اعػػد
كمػػدل مبلئمتهػػا كلػػواـز فراشػػهم، ككػػذلك ا١ترافػػق الصػػحية كاٟتمامػػات كا١تغاسػػل ُب السػػجن أك ا١توقػػف كالتدفئػػة كاالضػػاءة كالتهويػػة، 

ودعُت ُب اٟتاالت الػيت ال يوجػد فيهػا موظفػوف مػدربوف مسػؤكلوف عػن ىػذه كمراقبة توفَت الًتبية البدنية كاأللعاب الرايضية للنزالء كا١ت
األنشطة، كعلى مدير السجن أف أيخذ بعُت االعتبار ما يقدمو لو مسؤكؿ ا١تركز الطيب أك العيادة الطبية من تقػارير، ك٬تػب عليػو أف 

إلجػراء خػارج نطػاؽ صػبلحياتو، فعليػو أف يعػد تقريػرا علػى يتخذ فورا اإلجراءات كالتدابَت ١تعاٞتتها ككضع اٟتلوؿ ٢تػا ، أمػا إذا كػاف ا
 (.  7، ص2018إعادة أتىيل النزالء، الفور يقدمو مع تقرير ا١تسؤكؿ الطيب كالتوصية أب مسؤكلو األعلى ابإلجراء ا١تناسب )

لة ٦تثلة ُب اإلدارة العقابية أف تقـو نستنتج ٦تا تقدـ أف الرعاية الصحية ىي حق للنزالء كا١تودعُت كا١توقوفُت، كينبغي على الدك       
بتوفَتىا ٢تم حىت ٯتكنهم اٟتصوؿ على حقهم قبل اجملتمع ُب التأىيل، فالتزاـ الدكلػة بتػوفَت الرعايػة الصػحية كا٠تػدمات الطبيػة ٢تػم ال 

كفاء من جانبها اللتزامها ٯتثل كفاء من جانبها ٟتقهم اإلنسا٘ب ُب التمتع هبذه الرعاية كا٠تدمات فحسب، كإ٪تا ىو ُب نفس الوقت 
فػاٟتق ُب الرعايػة الصػػحية كتػوفَت ا٠تػػدمات الطبيػة ىػو إذف حػػق عػاـ كشػػامل ال  بوقايػة اجملتمػع اٟتػػر مػن األمػراض السػػارية كا١تعديػة،

 فرد ألم سبب كاف ٔتا فيهم النزالء كا١تودعُت كا١توقوفُت. ٬توز أف ٭تـر منو أم
 الفرع الثالث

 ت ادلربرلة للنزالء كادلودعٌنالتعليم كالتشغيل كالزايرا
مػػن أسػػاليب ا١تعاملػػة العقابيػػة الػػيت تسػػتهدؼ الوصػػوؿ ابلعقوبػػة إٔب غرضػػها األساسػػي ىػػي تعلػػيم النػػزالء كا١تػػودعُت كهتػػذيبهم       

الذىنيػة،  كتشغيلهم إلعادة إدماجهم ُب اجملتمع، ذلك ألف أتىيلهم ال يتم إال من خبلؿ هتذيبهم كتعليمهم كرفع قػدراهتم كإمكػاانهتم
فيصبحوف أقدر علػى فهػم األمػور كأكثػر إدراكػا ألبعادىػا كنتائجهػا، لػذلك فػإف التعلػيم حػق لكػل نزيػل أك مػودع ُب مواصػلة دراسػتو 

( مػن /اثنيػا17(، كقػد أكجػب ا١تشػرع العراقػي ُب ا١تػادة )7، ص2018إعادة أتىيػل النػزالء، كلكل ا١تراحل خبلؿ مدة ٤تكوميتو )
 التعلػيمكا١تودعُت العراقي النافذ دائرٌب اإلصبلح العراقية كإصبلح األحداث أتمُت حاجة النػزالء كا١تػودعُت أب قانوف إصبلح النزالء 

كمواصػػلة الدراسػػة بفػػتح ا١تػػدارس العامػػة أك ا١تهنيػػة ُب كلتػػا الػػدائرتُت أك أتمػػُت مواصػػلة الدراسػػة خارجهػػا ُب نطػػاؽ مقتضػػيات األمػػن 
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( مػن ذات القػانوف تتػؤب كزارة 17( مػن ا١تػادة )اثنيػا(، ككفقا للفقػرة )8، ص2003ادللغي، ) الداخلي كامكانيات ىاتُت الدائرتُت
ٖتقيػػػق ا١تتطلبػػػات ا١توضػػػوعية لتنفيػػػذ بػػػرامج دائػػػرٌب اإلصػػػبلح العراقيػػػة  ،(9، ص2003ادللغػػػي، الًتبيػػػة ابلتنسػػػيق مػػػع كزارة العػػػدؿ )

ارس العامػة كا١تهنيػة ّتميػع مراحلهػا داخػل اقسػاـ اإلصػبلحية ُب ىػاتُت كإصبلح األحداث لتعليم كأتىيل النزالء كا١تودعُت بفتػح ا١تػد
صػػل الدائرتُت، ٯتنع ذكر أم بياف ُب الشهادة الدراسية أك ا١تهنية اليت ٭تصػل عليها النزيل كا١تودع اثناء تنفيػذ العقوبػة يشػَت أب أنػو ح

 .(8، ص2018لنزالء، إعادة أتىيل اعليها فػي دائرٌب اإلصبلح العراقية كإصبلح األحداث )
أف التعلػيم عنصػرا جػوىراي مػن عناصػر الػربانمج اإلصػبلحي، كينظػر رجػاؿ اإلصػبلح إٔب التعلػيم ُب ا١تؤسسػات  ٦تا تقدـ يتضػح      

بنػاء العقابية كأداة ينبغي أف ٘تتد كظيفتها لتشمل ٚتيع ميادين اٟتياة، ٔتعٌت أف يسعى برانمج التعليم ُب ا١تؤسسػة العقابيػة إٔب إعػادة 
شخصية النزيل أك ا١تػودع كإتاىاتػو كقدراتػو كنضػوجو مػن ٚتيػع النػواحي، حػىت يصػبح قػادرا علػى أف يشػق طريقػو ُب اٟتيػاة الشػريفة، 

 كرفاىية اجملتمع الذم يعيش فيو. كأف يساىم ُب استقرار
( مػن 25ك24ك23ك22ك21ك20ك 19)النػزالء كا١تػودعُت ُب ا١تؤسسػات العقابيػة ُب ا١تػواد  عمػلكلقد نظم ا١تشػرع العراقػي       

قػانوف إصػػبلح النػػزالء كا١تػػودعُت العراقػػي النافػذ ابعتبػػاره مػػن كسػػائل إعػػادة التهػذيب كاإلدمػػاج االجتمػػاعي حسػػب السياسػػة العقابيػػة 
صػػػبلح اٟتديثػػة، حيػػث اسػػتبعد الغػػرض العقػػايب للعمػػل كا١تتمثػػل ُب إيػػبلـ النػػزالء كا١تػػودعُت، حيػػث تكفػػل دائػػرات اإلصػػبلح العراقيػػة كإ

( ا٠تامسػػة عشػػرة مػػن عمػػره حػػق العمػػل ُب حػػدكد قدرتػػو كمؤىبلتػػو ُب نطػػػاؽ القواعػػػد الفنيػػة 15األحػػداث لكػػػل نزيػػل ك مػػػودع أًب )
للتصنيف بقصػد أتىيلػو كتدريبو مهنيا كهتيئػة اسبػػاب العػيش لػػو بعػػد انقضػاء ٤تكوميتػو كمسػاعدتو علػى االنػدماج ُب اجملتمػع، كعلػى 

عراقيػػة كإصػػػبلح األحػػداث إنشػػاء كتػػوفَت الػػورش كا١تعامػػل كا١تنشػػرت كمسػػتلزمات العمػػل الكػػرٙب ا١تناسػػب للنػػزالء دائػػرٌب اإلصػػبلح ال
كا١تودعُت كاالستغبلؿ األمثل لئلمكاانت كالتخصيصػات ا١تاليػة ا١تتػوفرة ٢تػا، كيؤسػس ُب قسػم التػدريب كالتأىيػل كالتشػغيل التػابع أب 

الجتماعي للنزالء كا١تودعُت تتؤب شؤكف النزالء كا١تودعُت فيما ٮتتص اب١تخاطبات مػع ىيػأة دائرة االصبلح شعبة التقاعد كالضماف ا
التقاعػػػد العامػػػػة كدائػػػرة التقاعػػػػد كالضػػػػماف االجتمػػػاعي للعمػػػػاؿ كالتنسػػػيق معهػػػػا لضػػػػماف حقػػػوقهم ُب العمػػػػل كالتشػػػغيل طيلػػػػة مػػػػدة 

 (.8، ص2018إعادة أتىيل النزالء، ساـ اإلصبلحية )٤تكوميتهم، ك٭تظر تشغيل النزالء كا١تودعُت أبعماؿ السخرة ُب األق
جػزء مػػن مقومػات العمليػة اإلصبلحيػػة كالتأىيليػة كليػػس عقوبػػة بذاتػو،  العمػلكحسن فعل ا١تشرع العراقي حينما أكد على أف       

ختيػار مػا يػتبلءـ منػو مػع قدراتػو كعلى اللجاف ا١تشكلة ُب دائرٌب اإلصػبلح العراقيػة كإصػبلح األحػداث مراعػاة رغبػة النزيػل كا١تػودع اب
(، كأتكيػػدا ١تبػػدأ األجػػر علػػى قػػدر ا١تشػػقة، أجػػاز ا١تشػػرع العراقػػي تشػػغيل النزيػػل 9، ص2018إعػػادة أتىيػػل النػػزالء، كمؤىبلتػػو )

( ا٠تامسة عشرة من عمره داخل أقساـ اإلصبلحية مقابل أجر كأف يكوف العمل كظػركفػو ٔتستول يقًتب مػن 15كا١تودع الذم أًب )
إعػادة ١تستول ا١تطبق خارجها من حيث النوع كطريقة اإلداء كانواع اآلالت كاألدكات ا١تسػتعملة ككسػائل السػبلمة كالصػحة ا١تهنيػة )ا

 (.  9، ص2018أتىيل النزالء، 
وميػة الػيت ( ا٠تامسػة عشػرة مػن عمػره ابلتعاقػػد مػع اٞتهػات اٟتك١ُكما أجاز القػانوف النافػذ تشػغيل النزيػل كا١تػودع الػذم أًب )       

ٖتتػػػػػاج أب عمػػػػل كشػػػػغل النزيػػػػل كا١تػػػػودع داخػػػػل كرش كمعامػػػػل القسػػػػم االصػػػػبلحي أك أب قػػػػول عاملػػػػة ُب مشػػػػاريعها خػػػػارج اقسػػػػاـ 
االصبلحية كتتؤب دائرٌب اإلصػبلح العراقية كإصبلح األحداث كفق تعليمات يصدرىا الوزير ا١تخػتص، حيػث تتػؤب دائػرات اإلصػبلح 

مهمػػة التعاقػػد مػػع اٞتهػػات اٟتكوميػػة الػػيت ٖتتػػاج أب شػػغل النزيػػل أك ا١تػػودع داخػػل كرش كمعامػػل القسػػم العراقيػػة كإصػػبلح األحػػداث 
االصػبلحي أك أب قػػول عاملػػة ُب مشػػاريعها كفػق األسػػس كالضػػوابط كالتعليمػػات الػػيت يصػدرىا الػػوزير ا١تخػػتص، كيشػػًتط ُب تشػػغيل 

%( مػػن مػػدة ٤تكوميتػػو ُب دائػػرٌب اإلصػػبلح العراقيػػة أك إصػػبلح 10النزيػػل كا١تػػػودع لػػػدل اٞتهػػات اٟتكوميػػة أف يكػػوف قػػد أمضػػى )
%( 25( ٜتػس سػنوات، كأف يكػػوف قػػد امضػى )5األحداث كمدارس إصبلح النزالء كا١تودعُت اذا كانت ٤تكوميتػو ال تزيػد علػى )

اذا كانػػت ٤تكوميتػػو تزيػػد  مػػن مػػدة ٤تكوميتػػو فػػػي دائػػرٌب االصػػبلح العراقيػػة أك اصػػبلح االحػػداث كمػػدارس اصػػبلح النػػزالء كا١تػػودعُت
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( ٜتػػس سػػنوات، مػػع مراعػػاة حسػػن السلػػػوؾ كاٞتػػدارة للعمػػل ا٠تػػارجي بتأييػػد مػػن دائػػرة االصػػبلح ا١تختصػػة، كيسػػتثٌت مػػن 5علػػى )
كجػرائم  كجػرائم اإلرىػاب كجرائم السرقة كاختبلس أمواؿ الدكلة جرائم القتل العمد غَت ا١تتنازؿ عنهااحملكوموف عن التشغيل ا٠تارجي 

( ١خػػدرات كجػػرائم ا٠تطػػف كاالغتصػػاب كجػػرائم غسػػل األمػػواؿ، كيسػػتثٌت النػػزالء كا١تودعػػوف الػػذين ال تزيػػد مػػدة ٤تكوميػػاهتم عػػن )ا١ت
إعػادة أتىيػل ( مػن القػانوف النافػذ ) ٠َٜتس سػنوات مػن شػركط مػنح اإلجػازة ا١تنزليػة ا١تنصػوص عليهػا ُب البنػد )اثنيػان( مػن ا١تػادة )

 (.9، ص2018النزالء، 
كقػػػد أحػػػاؿ ا١تشػػػرع العراقػػػي أب أحكػػػاـ قػػػانوف العمػػػل النافػػػذ لتطبيػػػق مػػػا يتعلػػػق ابألجػػػور كٖتديػػػدىا كأكقػػػات كسػػػاعات العمػػػل       

كاإلجػػازات كالعطػػل كاألعيػػاد كٛتايػػة ا١تػػرأة العاملػػة كٛتايػػة األحػػداث كالسػػبلمة ا١تهنيػػة علػػى النػػزالء كا١تػػودعُت العػػاملُت داخػػل اقسػػاـ 
خارجها، حيث تصرؼ األجور كساعات العمل ١تن يتم تشغيلهم بوظائف كاعماؿ اداريػة أك فنيػة كمدارس االصبلح االجتماعي أك 

ف مؤقتػة كفقػػان لقػوانُت ا٠تدمػػة ا١تدنيػة كالقػػوانُت ا٠تاصػة كاالنظمػػة كالتعليمػات الصػػادرة ٔتوجبهػا للنػػزالء كا١تػودعُت غػػَت ا١تشػمولُت بقػػانو 
ـ قػػانوف التقاعػػد كالضػػماف االجتمػػاعي للعمػػاؿ كقػػانوف التقاعػػد ا١توحػػد النافػػذ العمػػل النافػػذ، كمػػل كٮتضػػع النػػزالء كا١تودعػػوف ألحكػػا

%( مػػػػن أجػػػػػر النزيػػػػل كا١تػػػػودع ٟتسػػػػاب صػػػػندكؽ التقاعػػػػد كالضػػػػماف 3حسػػػػب مقتضػػػػى اٟتػػػػاؿ، كتتحمػػػػل اٞتهػػػػة صػػػػاحبة العمػػػػل )
 (.10، ص2018إعادة أتىيل النزالء، االجتماعي للعماؿ كتسدد ىذه النسبة بكاملها أب الصندكؽ )

كالتساؤؿ الذم يطرح ُب ىذا ا١تقاـ ىو ما اٟتكم فيما لو أصيب النزيل ْتػادث أثنػاء العمػل، فهػل يػتم مكافئتػو عػن ذلػك كمػا       
 ىو السند القانو٘ب ُب ىذه اٟتالة؟

ا١تلغػي علػى أنػو "  ( مػن القػانوف52/1ُب الواقع ٓب يعاِب ا١تشرع العراقي ىذا األمر ُب القػانوف النافػذ، ُب حػُت نػص ُب ا١تػادة )      
٘تػنح مكافئػػة ُب حالػة إصػػابة النزيػػل ْتػوادث العمػػل علػػى أال تتجػاكز نصػػف ا١تبلػػغ ا١تقػرر ٔتقتضػػى القػػوانُت كاألنظمػة ا٠تاصػػة ابلعمػػل 
كالضماف االجتماعي"، كبذلك ميز ا١تشرع العراقي بػُت النزيػل كالعامػل عنػد كقػوع إصػابة،  مػل مػن ا١تشػرع الػنص علػى ذلػك حينمػا 

 ديل القانوف النافذ.يتم تع
كلكيبل ييبخس حق النزيل أك ا١توقوؼ ُب االتصاؿ ابلعآب ا٠تارجي كىو ُب داخل ا١تؤسسات العقابية نص ا١تشرع العراقي علػى       

دع جواز استقبالو لزائريو كعائلتو مرة كاحدة على األقػل لكػل منهمػا ُب الشػهر كتػوفَت مكػاف مناسػب كالئػق للػزايرات العائليػة، كللمػو 
استقباؿ زائريو مرة كاحدة على األقل ُب األسبوع إذا كانت الػزايرة ُب مصػلحتو ك٢تػا أثػر ُب أتىيلػو كتقوٯتػو، كيكػافل النزيػل أك ا١تػودع 
م بزيػادة عدد الزيػارات إذا اثبت تفوقػا فػي عملو أك دراستو أك أبدل سلوكا متميزا، كيستثٌت من جواز استقباؿ الزائرين كأفراد عػائبلهت

احملكومػػوف عػػػن جػػرائم اإلرىػػػاب أك أمػػن الدكلػػػة الػػداخلي أك ا٠تػػػارجي أك جػػرائم غسػػػل األمػػواؿ، كتكػػػوف زايرهتػػم إال ٔتوافقػػػة خاصػػػة 
(، كال ٬تػػوز حرمػػاف النزيػػل كا١تػػودع كا١توقػػوؼ مػػن الػػزايرة إال ٔتوافقػػة ا١تػػدير العػػاـ للػػدائرة كال 10، ص2018إعػػادة أتىيػػل النػػزالء، )

 .(10، ص2018إعادة أتىيل النزالء، ثبلثة أشهر أبم حاؿ من األحواؿ )( 3٭تـر منها ألكثر من)
اٟتػاالت  كٖتدد بتعليمات يصدرىا الوزير ا١تختص مواعيد كضوابط الػزايرات االعتياديػة للنزيػل أك ا١تػودع أك ا١توقػوؼ، ككػذلك       

افة أب الػزايرات االعتياديػة، كأيضػا اٟتػاالت الػيت ٬تػوز اليت يسمح فيها للنزيل أك ا١تػودع أك ا١توقػوؼ اسػتقباؿ زائريػو عنػد الضػركرة اضػ
فيها حرماف النزيل أك ا١تودع أك ا١توقوؼ من استقباؿ زائريو، كما كٖتدد أحكاـ كضوابط منح اإلجازة ا١تنزليػة للنزيػل أك ا١تػودع كٕتػدد 

 (.11، ص2018إعادة أتىيل النزالء، من قبل الوزير )
ء كا١تػودعُت ا١تلغػى أجػاز ا١تشػرع العراقػي ألعضػاء البعثػات الدبلوماسػية كالسػفارات كٔتوافقػة الػوزير كٓتبلؼ قانوف إصبلح النزال      

ا١تختص كبطلب مسبب كْتسب مقتضيات التعامل الدبلوماسػي زايرة رعػاايىم مػن النػزالء كا١تػودعُت كا١توقػوفُت ُب دائػرٌب اإلصػبلح 
بعثة الدبلوماسية العراقية لزايرة ا١تواطنُت العراقيُت ا١توجودين ُب سجوف كمواقف العراقية كإصبلح األحداث شرط التعامل اب١تثل مع ال

كمراكز االحتجاز ُب دكلة النزيل أك ا١تودع أك ا١توقػوؼ، كيسػمح للسػجناء مػن مػواطٍت دكؿ لػيس ٢تػا ٘تثيػل دبلوماسػي أك قنصػلي ُب 



 
 

87 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

نُت العػراؽ، كمػػا يسػمح للسػجناء البلجئػُت أك غػَت ا١تنتمػػُت أب العػراؽ اسػتقباؿ دبلوماسػي الدكلػة الػيت تتػػؤب رعايػة مصػاٟتهم ُب قػوا
 (.11، ص2018إعادة أتىيل النزالء، أم دكلة استقباؿ ا١تندكب الدبلوماسي للدكلة اليت تتؤب رعاية مصاٟتهم )

 الفرع الرابع
 النظاـ االنضباطي للنزالء كادلودعٌن

ة ٓتاصيتُت أساسيتُت األكٔب ٗتلصو من كثَت من صوره القدٯتة اليت كانت تتصف يتميز اٞتزاء التأدييب داخل ا١تؤسسات العقابي      
ابلقسػوة ا١تفرطػػة كاالنتقػاـ ا١تهػػدر لكرامػة احملكػػـو النػزالء كا١تػػودعُت، كالثانيػة تدرجػػو ُب اٞتسػامة كالشػػدة ليتناسػب مػػع درجػة ا١تخالفػػة 

معاملػة داخػل ا١تؤسسػة العقابيػة، ينبغػي أف ٮتضػع لقواعػد معينػة كأف اليت كقعػت مػن احملكػـو عليػو، كاٞتػزاء التػأدييب ابعتبػاره أسػلوب 
يكوف ا٢تدؼ منو ىو اإلصبلح كليس االنتقاـ، لػذلك ينبغػي أف ٮتضػع اٞتػزاء التػأدييب ١تبػدأ الشػرعية، كىػذا يعػٍت أف ٖتػدد اٞتػزاءات 

اليت تطبق على السجُت الذم ارتكػب ٥تالفػة التأديبية ٔتوجب القانوف أك النظاـ ضمن قائمة موضوعة سلفا، تبُت بوضوح اٞتزاءات 
 (.  34، ص1973علي ك عثماف، )

كقد نظم ا١تشرع العراقػي قواعػد التأديػب داخػل ا١تؤسسػات العقابيػة، حيػث أجػاز القػانوف النافػذ لػوزير العػدؿ مػنح ا١تػدير العػاـ       
علػػػى النزيػػػل كا١تػػػودع بنػػػاء علػػػى توصػػػية اللجنػػػة لػػػدائرٌب اإلصػػػبلح العراقيػػػة كإصػػػبلح األحػػػداث صػػػبلحية فػػػرض العقػػػوابت التأديبيػػػة 

التحقيقيػػة ا١تختصػػة أك ٞتػػػاف التفتػػيش ا١تشػػػكلة داخػػػل اقسػػاـ االصػػػبلحية عنػػد ٥تالفتػػػو لؤلنظمػػة كالتعليمػػات الصػػػػادرة ٔتوجػػب ىػػػذا 
الرايضػية كالًتفيهيػة، القانوف أك خركجو على برامج التأىيل كالعمل الواجب عليو اتباعهػا كتشػمل اٟترمػاف مػن ا١تشػاركة ُب الفعاليػات 

 (.13، ص2018إعادة أتىيل النزالء، كاٟترماف من ا١تراسلة، كاٟترماف من الزايرة، كاٟتجر االنفرادم )
( ثبلثػػُت يومػا للنزيػػل كا١تػػودع، كللمػدير العػػاـ مضػػاعفتها أب 30كال ٬تػوز أف تزيػػد ىػػذه العقػوابت عػػدا اٟتجػػر االنفػرادم عػػن )      
( 15( ثبلثػػُت يومػان للنزيػػل ك)٠َال ٬تػػوز أف تزيػد مػػدة اٟتجػر االنفػػرادم علػى )ا١تخالفػة، ك النزيػل كا١تػػودع  ( سػتُت يومػا إذا كػػرر٠َ)

( ثبلثػػُت يومػػا للمػػودع إذا كػػرر النزيػػل أك ٠َسػػتُت يومػػان للنزيػػل ك )) ٠َٜتسػػة عشػػر يومػػا للمػػودع، كللمػػدير العػػاـ مضػػاعفتها أب )
 (.14، ص2018إعادة أتىيل النزالء، ا١تودع ا١تخالفة )

فضػبل عػن ذلػك ٭تػػاؿ النزيػل كا١تػودع أب احملكمػة ا١تختصػػة إذا ارتكػػب داخػػل اقسػػاـ اإلصػػبلحية فعػبل معاقبػا عليػو ُب القػػوانُت       
 (.13، ص2018إعادة أتىيل النزالء، العقابية النافذة )

ا١تمنوعػػة الػػيت ٖتػػددىا التعليمػػات كالكتػػب  ك٭تظػػر إدخػػاؿ ا١تخػػدرات كا١تسػػكرات أبنواعهػػا كافػػة كالنقػػود كاٟتلػػي كالتسػػجيبلت      
 كاٞترائد كالنشرات ا١تمنوع تداك٢تا كاالسلحة النارية كاآلالت اٞتارحػة أك الراضػة أك القارضػة أك الكهرابئيػة أك أيػة مػواد أك آالت تضػر

مػن كالسػبلمة أب اقسػاـ اصػبلح كأيػة مػادة هتػدد األ كاجهػزة االتصػاؿ ا١تختلفػة كا٢تػاتف النقػاؿ كمػا سػواىا بسػبلمة النػزالء كا١تػودعُت
النزالء كا١تودعُت كا١توقوفُت، ككذلك العقاقَت الطبية ذات االستخداـ ا١تزدكج إال بوجود كصفة طبية كٖتت إشراؼ طبيب متخصص 

 (.14، ص2018إعادة أتىيل النزالء، )
الوزير ا١تختص كفقا للقانوف ما ٓب تشكل مربزان جرميا كتصادر ا١تواد ا١تذكورة ُب حالة كجودىا ُب حيازة النزيل كا١تودع بقرار من       

إذا حػػػػاز النقػػػػود كاٟتلػػػػي أك  العقػػػػوابت التأديبيػػػػة(، كيعاقػػػػب النزيػػػػل كا١تػػػػودع إبحػػػػدل 14، ص2018إعػػػػادة أتىيػػػػل النػػػػزالء، )
ؿ ا١تختلفػػة كا٢تػػاتف التسػػجيبلت ا١تمنوعػػة الػػيت ٖتػػددىا التعليمػػات أك الكتػػب كاٞترائػػد كالنشػػرات ا١تمنػػوع تػػداك٢تا أك اجهػػزة االتصػػا

النقػػاؿ كمػػا سػػواىا، ك٭تػػاؿ النزيػػل كا١تػػودع عنػػد حيازتػػػو ا١تخػػدرات كا١تسػػكرات أبنواعهػػا كافػػة كاألسػػلحة الناريػػة كاآلالت اٞتارحػػػة أك 
إعادة ة )الراضة أك القارضة أك الكهرابئية أك أية مواد أك اآلت تضر بسبلمة النزالء كا١تودعُت أب احملكمة ا١تختصة مع ا١تواد ا١تضػبوط

 (.14، ص2018أتىيل النزالء، 
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أك الباحػث االجتمػاعي  (،12، ص2003اللجنة الفنية )ادللغػي، كإذا أتيد أف النزيل قد حسين سلوكو بناء على توصية من       
ة مفركضػة ا١تخػتص، فللمػدير العػاـ لػدائرٌب اإلصػبلح العراقيػة كمػدير عػاـ دائػرة إصػبلح األحػداث إلغػاء أك ٗتفػيض أم عقوبػة أتديبيػ

علػػى النزيػػل أك ا١تػػودع ٔتوجػػب ىػػذا القػػانوف، ك١تػػدير القسػػم اإلصػػبلحي التوصػػية أب مػػدير عػػاـ دائػػرة االصػػبلح بتخصػػيص مكافئػػات 
كجوائز نقدية أك عينية للنزالء أك ا١تودعُت الذين يثبتوف تفوقا ُب العمل أك الدراسػة أك التػدريب أك يظهػركف سػلوكا كانضػباطا عػاليُت 

 (. 14، ص2018ل النزالء، إعادة أتىي)
كقد ألـز ا١تشرع العراقػي دائػرٌب اإلصػبلح العراقيػة كإصػبلح األحػداث فػرض قيػود ألجػل احملافظػة علػى االنضػباط كالنظػاـ العػاـ       

كا١تػودعُت على أال تتجػاكز القػدر الػبلـز كالضػركرم لتػأمُت سػبلمة النػزالء كا١تػودعُت كا١توقػوفُت كتنظػيم حيػاهتم مػع غػَتىم مػن النػزالء 
كا١توقػػوفُت كفقػػان ١تعػػايَت دقيقػػة منهػػا عػػدـ جػػواز اسػػتخداـ النزيػػل أك ا١تػػودع أك ا١توقػػوؼ للقيػػاـ أبعمػػاؿ أتديبيػػة مهينػػة أك ذات طػػابع 
انتقػامي، كاعتمػػاد القواعػػد االنضػػباطية الػػواردة ُب ىػذا القػػانوف النافػػذ كاألنظمػػة الصػػادرة ٔتوجبػو لكػػل سػػلوؾ يشػػكل خرقػػا للنظػػاـ أك 

 ، كعػدـ جػػوازابلقواعػد ا١تتبعػة ُب السػجن أك ا١توقػف كتنفػذ مػن قبػػل السػلطة ا١تخولػة أك ا١تختصػة بفػرض العقوبػة االنضػباطية اخػبلال
معاقبة أم نزيل أك مودع أك موقوؼ إال بعد تبليغو ابلعمل الذم ارتكبو ا١تخالف للنظاـ أك القواعد كبعد منحو اٟتق ُب الػدفاع عػن 

ة ا١تشكلة للنظر ُب ا١تخالفة كيسمح للنزيل أك ا١تودع أك ا١توقوؼ االجنػيب تقػدٙب دفاعػو مػن خػبلؿ مػًتجم نفسو أماـ اللجنة التحقيقي
عند االقتضاء، كما ٖتظر حظرا اتما العقوبة اٞتسدية كالعقوبة ابلسجن ُب زنزانة مظلمة كضيقة أك عقوبػة ٗتفػيض كميػات الوجبػات 

ة أك اإلنسػانية أك ا١تهنيػة أك أيػة عقوبػة أخػرل قػد تكػوف ضػارة بصػحة السػجُت اٞتسػدية الغذائية اليت يتناك٢تا كٚتيع العقوابت القاسػي
أك العقليػػة الػػيت قػػد تفػػرض علػػى النػػزالء كا١تػػودعُت كا١توقػػوفُت ا١تخػػالفُت لقواعػػد االنضػػباط ُب السػػجن أك ا١توقػػف كارتكػػاهبم أعمػػاؿ 

الطبيػػة القيػػاـ بػػزايرة يوميػػة للنػػزالء كا١تػػودعُت الػػذين يقضػػوف  تسػػتحق التأديػػب، كعلػػى مسػػؤكؿ ا١تستشػػفى أك ا١تركػػز الطػػيب أك العيػػادة
عقػوابت انضػباطية، ك٬تػب عليػو إبػبلغ مػدير السػجن أك ا١توقػف إذا رأل أف إلغػاء ىػذه العقوبػة أك تبػديلها ضػركرم ألسػباب تتعلػق 

 مثػػل األصػػفاد كالسبلسػػل كالقيػػود بصػػحة السػػجُت اٞتسػػدية أك العقليػػة، ك٭تظػػر اسػػتخداـ أدكات تقييػػد النػػزالء كا١تػػودعُت كا١توقػػوفُت
اٟتديدية كمعاطف التكتيف ١تعاقبتهم ابستثناء ثبلث حاالت كىي منع النزيل كا١تودع كا١توقػوؼ مػن ا٢تػرب اثنػاء نقلػو كػإجراء كقػائي 

يب أك أبمػر أك ألسػباب طبيػة كحالتػو الصػحية كالعقليػة بتوجيػو مػن ا١تسػؤكؿ الطػ شريطة أف تفك ىذه القيود عندما ٯتثل أماـ القاضي
من مدير السجن أك ا١توقف إذا فشلت أساليب السيطرة األخرل ُب منع النزيل كا١تودع كا١توقوؼ من إيػذاء نفسػو أك إيػذاء األخػرين 
أك اإلضرار اب١تمتلكات العامة أك ا٠تاصة، كعلى إدارة السػجن أك ا١توقػف أف تقػدـ للنزيػل كا١تػودع كا١توقػوؼ عنػد دخولػو السػجن أك 

ومات مكتوبة عن القواعد التنظيمية اليت تنظم التعامل مع النزالء كا١تودعُت كا١توقػوفُت مػن فئتػو كعػن مقتضػيات التأديػب ا١توقف معل
كمراعػػاة النظػػاـ ُب السػػجن كا١توقػػف كعػػن اإلجػػراءات ا١تسػػموح هبػػا للحصػػوؿ علػػى معلومػػات كتقػػدٙب الشػػكاكل كعػػن ٚتيػػع ا١تسػػائل 

كالتزاماتو كلتمكينو من تكييف نفسو مع اٟتياة ُب السجن أك ا١توقف كيبلغ النزيل كا١تػودع  األخرل الضركرية لتمكينو من فهم حقوقو
كا١توقػػوؼ اب١تعلومػػات ا١تػػذكورة ُب ىػػذه ا١تػػادة شػػفواي إذا كػػاف أيميػػا، كعلػػى دائػػرٌب اإلصػػبلح العراقيػػة كإصػػبلح األحػػداث كضػػع نظػػاـ 

، 2018إعادة أتىيل النػزالء، بينها كإحالتو أب ٣تلس الوزراء إلصداره ) خاص ابنضباط النزالء كا١تودعُت كا١توقوفُت ابلتنسيق فيما
 (.14ص
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 ادلطلب الثاين
 اإلجازات ادلنزلية كالرعاية الالحقة للنزالء كادلودعٌن

ت ىػي من أكثر اإلجراءات اإلصبلحية اليت تقتضي من إدارة ا١تؤسسات العقابية بذؿ عناية كتنظيم متقن خارج ىذه ا١تؤسسا      
 نظاـ اإلجازات ا١تنزلية كنظاـ الرعاية البلحقة للنزيل كا١تودع، لذا سوؼ نتناكؿ بشيء من التفصيل كبل النظامُت كعلى النحو االٌب:

 الفرع األكؿ
 نظاـ اإلجازات ادلنزلية

تلف حسب اٟتاجة اليت استدعت كيراد بو إعطاء النزيل اٟتق ُب ا٠تركج من ا١تؤسسة العقابية كالتغيب عنها فًتة من الزمن، ٗت      
خركجو على أال تتجاكز فًتة معينة، كلقػد كػاف ىػذا النظػاـ مقػررا ُب ا١تاضػي ألسػباب إنسػانية ْتتػة تقتضػيها الضػركرة كمػا ىػو اٟتػاؿ 
عنػدما يصػػاب قريػػب لػػو ٔتػرض خطػػَت يهػػدد حياتػػو، أك يتػػوَب ىػذا القريػػب، فيسػػمح للمحكػػـو عليػو بعيػػادة قريبػػو أك حضػػور جنازتػػو 

 . (6، ص199قيدة، ع)
كيتميػػز ىػػذا النظػػاـ كإف كانػػت مدتػػو قصػػَتة بتخفيػػف كطػػأة العقوبػػة السػػالبة للحريػػة علػػى نفسػػية النزيػػل، فيحػػوؿ دكف إصػػابتهم       

بصدمات نفسية شديدة كاليت قد ٖتدث نتيجة لعدـ ٘تكنهم مػن ا٠تػركج مػن ا١تؤسسػة ١تواجهػة ظػركؼ عائليػة أك اجتماعيػة خطػَتة، 
ٮتشػػى أف يسػتغل النزيػل ىػذا النظػػاـ كوسػيلة للهػرب مػن تنفيػػذ العقوبػة، كالواقػع أف ىػذه ا٠تشػػية لػيس ٢تػا أسػػاس ُب  كمػع ذلػك فإنػو 

كثػَت مػن األحيػاف ألنػػو نظػاـ للمعاملػة العقابيػة أساسػػو الثقػة ابلنزيػل، ٯتػنح لػػبعض طوائػف النػزالء الػذين ليسػػوا علػى درجػة كبػَتة مػػن 
 (.46، ص 1997منور، كهبم )ا٠تطورة اإلجرامية، كالذين ال ٮتشى ىر 

كقػػد نظػػم ا١تشػػرع العراقػػي ٔتوجػػب قػػانوف إصػػبلح النػػزالء كا١تػػودعُت النافػػذ نظػػاـ اإلجػػازات ا١تنزليػػة بشػػيء مػػن التفصػػيل ٓتػػبلؼ     
لعقابيػػة ( ٔتقتضػاه يػتم السػماح للنزيػل كا١تػودع مػن العػراقيُت بػًتؾ ا١تؤسسػة ا38القػانوف ا١تلغػى الػذم تناكلػو ٔتػادة كاحػدة كىػي ا١تػادة )

كااللتقػاء كاالجتمػاع أبسػرتو كاالتصػاؿ ابلعػآب ا٠تػارجي، بنػاء علػى طلػػب مػدير عػاـ دائػرة اإلصػبلح العراقيػة كإصػبلح األحػداث بعػػد 
( ثبلثػػة أشػػهر عػػدا أايـ السػػفر كفقػػا ٠( ٜتسػػة أايـ كػػل )5( مػػدة ال تزيػػد علػػى )10، ص2003ادللغػػي، موافقػػة الػػوزير ا١تخػػتص )
ّترٯتػة إرىابيػة أك جرٯتػة ب. ّترٯتة ماسة أبمن الدكلة الػداخلي أك ا٠تػارجي  -أأال يكوف ٤تكوما عليو  -أكالللشركط السبعة اآلتية: 

أم جرٯتػػة أخػػرل ميعاقػػب عنهػػا  -كّترٯتػػة قتػػل غػػَت متنػػازؿ عنهػػا  -ىػػػّترٯتػػة ٥تلػػة ابلشػػرؼ  -د .ّترٯتػػة سػػرقة -جػػػ غسػػل األمػػواؿ
أال تكوف ذمتو ا١تالية مشغولة لدكائر الدكلة كالقطػاع العػاـ ُب القضػية  -اثلثا ا عائداأال يكوف ٣ترم -اثنيا ابإلعداـ أك السجن ا١تؤبد

أف يكػوف قػد أمضػى ُب  -خامسػا أف تقػدـ عنػو كفالػة شخصػية كماليػة ضػامنة ٭تػدد مبلغهػا الػوزير ا١تخػتص -رابعػان  احملكػـو بسػببو
ت كمدة االفراج الشرطي اليت يسػتحقها بشػرط أال تقػل تلػك اقساـ إصبلح النزالء كا١تودعُت ربع مدة ٤تكوميتو بعد طرح التخفيضا

 -سػابعاأف يتأكػػد حسػن سػلوكو ُب قسػم إصػػبلح النػزالء كا١تػودعُت كجدارتػو للتمتػع ابإلجػازة  -سادسػا( سػنة كاحػدة 1ا١تدة عن )
إعػػادة أتىيػػل ؤسسػػة اإلصػػبلحية )أال تتعػػرض حيػػاة النزيػػل كا١تػػودع أب ا٠تطػػر بسػػبب ٘تتعػػػو ابإلجػػازة ا١تنزليػػة، كأال يػػؤثر علػػى أمػػن ا١ت

 (. 12، ص2018النزالء، 
كحبػػػذا لػػػو ٓب يكػػػرر ا١تشػػػرع العراقػػػي الػػػنص علػػػى جرٯتػػػة معاقػػػب عليهػػػا ابإلعػػػداـ كاٞترٯتػػػة اإلرىابيػػػة ضػػػمن الشػػػركط ُب الفقػػػرة       

د، كاالكتفػػاء ابإلشػػارة أب .. أم جرٯتػػة أخػػرل ميعاقػػب عنهػػا ابإلعػػداـ أك السػػجن ا١تؤبػػك(....(، كونػػو قػػد ذكػػر ُب الفقػػرة )أكال/ب)
 الفقرة )ك(.

( ثبلثػة ٠كإذا أتخر النزيل كا١تػودع الػذم تنتهػي إجازتػو ا١تنزليػة عػػن االلتحػاؽ بقسػم إصػبلح النػزالء كا١تػودعُت مػدة تزيػد علػى )      
كوميتػو، أمػا إذا قػرر ا١تػدير أايـ من اتريخ انتهاء إجازتو لسبب يقرر ا١تدير العاـ ا١تختص مشركعيتو، تضاؼ مدة التػأخَت أب مػدة ٤ت
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إعػػادة أتىيػػل النػػزالء، العػػاـ ا١تخػػتص عػػدـ مشػػركعية السػػبب فتضػػاؼ مػػدة التػػأخَت أب مػػدة ٤تكوميتػػو، ك٭تػػـر مػػن اإلجػػازة ا١تنزليػػة )
 (.12، ص2018
ة فػػبل يسػػتحق مػػػدة كإذا كػػاف النزيػػل كا١تػػودع ٤تكومػػا أبكثػػر مػػن عقوبػػة ككػػاف مػػن بينهػػا عقوبػػة تقػػرر حرمانػػو مػػن اإلجػػازة ا١تنزليػػ      

اإلجػػازة إال بعػػػد إكمػػاؿ العقوبػػة كتوافػػػر الشػػركط ا١تنصػػوص عليهػػا ُب ىػػذا القػػانوف، كلكػػل مػػن مػػدير عػػاـ دائػػرٌب اإلصػػبلح العراقيػػة 
كإصػبلح األحػداث بعػػد موافقػة الػػوزير ا١تخػتص مػنح إجػػازة منزليػة إضػػافية للمبػدعُت مػػن النػزالء كا١تػودعُت مػػرة كاحػدة كػػل سػنة عػػن 

 (.12، ص2018إعادة أتىيل النزالء، ُب العمل كالنجاح ا١تتميز فػي الدراسة )اإلبداع 
 
 

 الفرع الثاين
 نظاـ الرعاية الالحقة

ابلرعاية البلحقة العناية اليت توجو للنزالء كا١تودعُت الذين أمضوا مدة العقوبة السػالبة للحريػة كمعػاكنتهم علػى اٗتػاذ مكػاف  يراد      
، 2008موسػػى، ادم أك ا١تعنػوم )ا١تػػ كأشػػخاص معتػػدلُت، ْتيػػث ٬تػػدكف فيػو مسػػتقرا ٟتيػػاهتم علػػى ا١تسػػتول  ٢تػم بػػُت أفػػراد اجملتمػػع

(، عمليػػة عبلجيػػة للشػػخص ا١تنحػػرؼ كتقوٯتػػو إلعػػادة تكيفػػو مػػع بيئتػػو االجتماعيػػة كػػأم مػػواطن صػػاّب يتطلػػب مسػػاعدتو 240ص
الشخص ا١تنحرؼ لفًتة زمنية معينة كُب مكاف معُت هبدؼ (، كيرل آخركف ابهنا عملية اختبارية ١تراقبة 20، ص2010اجلابرم، )

 ٛتاية اجملتمع من خطورتو.
أبزمػػة كتكمػػن أ٫تيػػة الرعايػػة البلحقػػة كدكرىػػا العقػػايب ُب أف ا١تفػػرج عنػػو يتعػػرض لظػػركؼ قاسػػية بعػػد اإلفػػراج ٯتكػػن تسػػميتها "      

١تسػػاعدة كمعونػػة ىػػؤالء األشػػخاص، ٕتنبػػا ١تػػا قػػد  "، كيفػػرض ىػػذا الوضػػع علػػى السػػلطات العامػػة أف تبػػذؿ قصػػارل جهػػدىااإلفػػراج
 يًتتب على عدـ تدخل السلطة من إمكانية عودة ا١تفرج عنو إٔب اٞترٯتة كتعريض اجملتمع للخطر.

ىػػي تلػػك اٞتهػػود العلميػػة كالعمليػػة الػػيت تقػػـو عليهػػا أجهػػزة متخصصػػة كمتعاكنػػة عامػػة أك  الرعايػػة الالحقػػةكيػػرل الباحػػث أبف       
انت صفتها رٝتيػة أك غػَت رٝتيػة تعمػل علػى تػوفَت العنايػة البلزمػة ٢تػم كألسػرىم خػبلؿ فػًتة تنفيػذ العقوبػة السػالبة للحريػة خاصة أاي ك

 كقبل إخبلء سبيلهم ألجل تكييفهم تدر٬تيا للحياة اٞتديدة مع العآب ا٠تارجي، كتتخذ الرعاية البلحقة صورتُت اساسيتُت ك٫تا:
 ء مركزه االجتماعيمساعدة ادلفرج عنو لبنا -أكال
كنعٍت بذلك تزكيد النزيل اب١تعونة النقدية اليت ٭تتاجها ُب الوصػوؿ للمكػاف الػذم يريػد االسػتقرار فيػو مػن خػبلؿ األمػواؿ النقديػة     

معة الػيت ٚتعهػا جػػراء عملػو ُب ا١تؤسسػػة العقابيػة، مػػع ضػركرة تػػوفَت ا١تػأكل ا١تؤقػػت للمفػرج عنػػو أك إنزالػو لػػدل اسػرة مشػػهود ٢تػا ابلسػػ
الطيبة تقبل نزكلو لديهم مقابل أجر شهرم سيما كأنػو قػد فقػد منزلػو السػابق نتيجػة سػلب حريتػو كأف تركػو بػبل مػأكل سػوؼ يعرضػو 

، 1986كآخػػركف،  الصػػادمللتشػػرد كاإلجػػراـ، فضػػبل عػػن مسػػاعدتو ُب البحػػث عػػن فرصػػة عمػػل تػػتبلءـ مػػع امكانياتػػو كقدراتػػو )
 (.104ص

أف ا١تشرع العراقي ٓب ينص ال ُب قانوف إصبلح النزالء كا١تودعُت ا١تلغي كال النافذ علػى األحكػاـ ا٠تاصػة  ك٦تا ٕتدر اإلشارة أليو      
الػيت  1983( لسػنة 76( مػن قػانوف رعايػة األحػداث رقػم )99ُب ا١تػادة ) احلػدثابلرعاية البلحقة، كلكنو عػاِب األمػر فقػط بشػأف 

انتهاء مدة إيداعو مدرسة التأىيل ٔتػا يضػمن اندماجػو ُب اجملتمػع كعػدـ عودتػو أب أبهنا " رعاية اٟتدث بعد  الرعاية الالحقةعرفت 
( علػػى أنػػو " يتػػؤب قسػػم الرعايػػة البلحقػػة ا١ترتبطػػة بػػدائرة إصػػبلح األحػػداث األشػػراؼ علػػى 100/1اٞتنػػوح "، كمػػا كنصػػت ا١تػػادة )

( علػى " إدارة مدرسػة 101"، أيضػا أكجبػت ا١تػادة )رعاية اٟتدث بعد انتهػاء مػدة إيداعػو ُب ا١تؤسسػة العامػة لئلصػبلح االجتمػاعي
التأىيل قبل انتهاء مدة اإليداع بفًتة ال تقل عن ثبلثة أشهر بتزكيد قسػم الرعايػة ابسػم اٟتػدث الػذم سػوؼ تنتهػي مػدة إيداعػو مػع 
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للحػدث ١تسػاعدتو ُب  ( على أنو " لقسم الرعاية البلحقة تقدٙب منحػة ماليػة مناسػبة103تقرير مفصل عنو "، كذلك نصت ا١تادة )
 إيفاء حاجاتو العاجلة كتبديل البيئة اليت كاف يعيش فيها عند جنوحو إذا كانت سببا ُب ذلك ". 

 إزالة العقبات اليت تعرتض سبيل ادلفرج عنو -اثنيا
كالتأىيػل الكامػل كيتحقق ذلك من جوانب متعددة منها توفَت العبلج الطيب ١تن يعا٘ب من مرض معُت يكفل لػو الشػفاء التػاـ       

ال سيما ا١ترضى العاجزين كالشواذ كا١تدمنُت، مع ضركرة هتيأت الرأم العاـ لتقبػل ا١تفػرج عػنهم حػديثا كعػدـ عػز٢تم اجتماعيػا كاقناعػو 
 أبف تقدٙب الرعاية البلحقة ىو ١تصلحة اجملتمع ذاتو ألنو يكافح أحد أسباب العود أب اٞترٯتة.

أف الرعاية البلحقة ىي عامة ٞتميع ا١تفػرج عػنهم، إذ مػن شػأهنا تػدعيم جهػود التأىيػل الػيت سػبق كإف ًب ك٦تا ٕتدر اإلشارة اليو       
ابعتبارىػا  –بذ٢تا إثناء التنفيذ العقايب، كقد حرص مػؤ٘تر لنػدف علػى تقريػر ىػذا األصػل، فنصػت توصػياتو علػى أف "الرعايػة البلحقػة 

 (. 23، ص1995كامل، ) "ص يغادر السجنيتعُت أف تتجو إٔب كل شخ -جزءا من جهود التأىيل
كلعل من ا١تفيد التػذكَت أب إنػو إذا كانػت الرعايػة البلحقػة للمفػرج عػنهم سػهلة التصػور مػن الناحيػة النظريػة، فػإف كضػعها حيػز       

ٞترٯتػػة إٔب ا١تسػػا٫تة ُب التنفيػذ لػػيس هبػػذه السػهولة ا١تتصػػورة، ألهنػػا تتطلػب ٕتنيػػد كافػػة اٞتهػات ذات العبلقػػة بعمليػػة اإلدمػاج ك٤تاربػػة ا
اٞتهد الػوطٍت إلعػادة اإلدمػاج كالتصػدم ١تسػببات العػود اإلجرامػي ٔتػا ٭تقػق ٛتايػة اجملتمػع، كمػن العقبػات الػيت تعػًتض أتىيػل ا١تفػرج 

ك عػن عػدـ عنو ما يتعلق ٔتراقبة الشرطة كمنع اإلقامة اليت تفرض عليو ابعتبارىا عقػوابت تبعيػة أك تكميليػة أك تػدابَت احًتازيػة، انىيػ
كجود مؤسسات رٝتية كاجتماعية تكوف ٫تزة كصل بُت اجملتمع كا١تفرج عنو تساعد على تلبية حاجاتو الضػركرية كمتطلبػات إدماجػو، 
األمر الذم يقتضي استحداث أجهزة رٝتية تتكفل ابلرعاية البلحقة للمفرج عنهم كتشجيع إنشػاء ٚتعيػات غػَت حكوميػة تنشػط ُب 

 .ىذا اإلطار
 اخلإنة

العػػػراؽ أ٪توذجػػػا فقػػػد توصػػػلنا أب عػػػدة نتػػػائج  –كمػػػن خػػػبلؿ دراسػػػتنا ١توضػػػوع تطػػػوير السياسػػػة العقابيػػػة بػػػُت الواقػػػع كالطمػػػوح       
 كمقًتحات كىي كاالٌب:

 النتائج -أكال
ا١تبلئػػم إف مهمػػة اإلصػػبلح كإعػػادة التأىيػػل كاإلدمػػاج االجتمػػاعي ال ٯتكػػن أف تقطػػف ٙتارىػػا إال إذا ىػػيء ٢تػػا ا١تنػػاخ ا١تناسػػب ك  -1

الذم يضمن ٧تاحها من خبلؿ ٖتسيس النزيل كا١تودع أبف إبمكانو أف يكوف فردا فعاال ُب اجملتمػع لػو حقػوؽ كعليػو التزامػات ينبغػي 
 عليو كعلى اجملتمع مراعاهتا قدر اإلمكاف.

ٔب انقضػاء آاثر العقوبػة كىػو آليػة ُب العراؽ، أال أنو ُب اعتقادان يعػد مػن اإلجػراءات الػيت تػؤدم ا برد االعتباررغم إلغاء العمل  -2
مػػن آليػػػات إعػػػادة اإلدمػػػاج االجتمػػػاعي للنزيػػػل كا١تػػػودع مػػػن حيػػث كونػػػو يهػػػدؼ أب جعلهػػػم بعػػػد انقضػػػاء عقػػػوابهتم كخػػػركجهم مػػػن 

 شخاص فاعلُت ُب اٟتياة ا٠تارجية.أا١تؤسسة العقابية 
صميم عمل القضاء، كإف إشراؼ القضاء علػى تنفيػذ  ابلتعديل أك اإللغاء لؤلحكاـ الصادرة ابلعقوبة ىو من أف تدخل القضاء -3

تلػػك األحكػػاـ سػػيجعل إدارة ا١تؤسسػػات العقابيػػة تتػػوخى اٟتػػذر كاالعتػػداؿ ُب مباشػػرة أعمػػا٢تم، كمػػا يتػػيح ُب الوقػػت نفسػػو الفرصػػة 
 طات.للقضاء أبف يكوف على دراية ابألساليب الفنية للتنفيذ، كىذا ال يتعارض ابلتأكيد مع مبدأ الفصل بُت السل

أغفػػل ا١تشػػرع العراقػػي الطػػابع الفػػٍت التخصصػػي ُب اختيػػار الػػربامج العبلجيػػة للنزيػػل كا١تػػودع كٓب يوضػػح ُب القػػانوف اٞتديػػد رغػػم  -4
تقرر برانمج عبلجي لكػل نزيػل  أ٫تيتو، ٓتبلؼ القانوف السابق حيث كانت اللجنة الفنية ا١تنصوص عليها ُب القانوف ا١تلغي ىي من

الػػتحفظ كاألحكػػاـ الػػيت ٬تػػب احاطتػػو هبػػا ككػػذلك القسػػم الػػذم يعتػػرب أكثػػر مبلئمػػة ٟتالتػػو ُب السػػجن كأيضػػا كمػػودع يتضػػمن درجػػة 
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العبلج اٞتسمي كالعقلي كالنفسي البلـز لو كا١تنهاج الثقاُب ا١تبلئم لو فضبل عن التدريب ا١تهٍت الذم ٬تػب اف يتلقػاه كالعمػل ا١تبلئػم 
 ة اليت تتناسب مع قدراتو.لقدراتو كميولو كحاجاتو كالرايضة البدني

ٓب يفػػرد ا١تشػػرع العراقػػي أحكػػاـ خاصػػة ُب القػػانوف اٞتديػػد تتعلػػق ابلسػػجُت السياسػػي كالػػذم مييػػز ُب القػػانوف ا١تلغػػي بينػػو كبػػُت  -5
 السجُت العادم، من حيث التصنيف ابعتباره صنفا ٦تتازا كعلى إدارة ا١تؤسسة العقابية عزلو عن النزالء األخرين.

جػػزء مػػن مقومػػات العمليػة اإلصبلحيػػػة كالتأىيليػة كليػػػس عقوبػػة بذاتػػو،  العمػلا١تشػػرع العراقػي حينمػػا أكػد علػػى أف حسػن فعػل  -6
ٓتبلؼ ما ىو معموؿ بو ُب أغلب الدكؿ كمنها مصر حيث يكوف العمل )األشغاؿ الشاقة( جزء مكمػل للعقػوابت السػالبة للحريػة 

ا١تشػػكلة ُب دائػػرٌب اإلصػػبلح العراقيػػة كإصػػبلح األحػػداث كفقػػا للقػػانوف اٞتديػػد طويلػػة األجػػل، حيػػث خػػوؿ ا١تشػػرع العراقػػي اللجػػاف 
 اختيار ما يناسب رغبة النزيل كا١تودع كيتبلءـ مع قدراتو كمؤىبلتو.

رغم أف النصوص القانونية ا١توجودة حاليا ُب قانوف إصبلح النزالء كا١تودعُت العراقػي قػد أخػذت بػبعض ا١تعػايَت العلميػة اٟتديثػة  -7
، أال أف التصػػنيف ا١تعمػػوؿ بػػو ىػػو التصػػنيف التقليػػدم، القػػائم علػػى العػػزؿ كالفصػػل بػػُت الفئػػات الكػػربل كمعيػػار الصػػحةلتصػػنيف ل

للمحكػػػـو علػػػيهم كالػػػذم يهػػػدؼ ابلدرجػػػة األكٔب إٔب احملافظػػػة علػػػى النظػػػاـ العػػػاـ، كتسػػػهيل العمػػػل علػػػى اإلداريػػػُت القػػػائمُت علػػػى 
 ا١تؤسسات العقابية.

ا١تعاملة اب١تثل كٓتبلؼ قانوف إصبلح النزالء كا١تودعُت ا١تلغى أقر ا١تشػرع العراقػي أسػلوب الػزايرات ا١تتبادلػة ألعضػاء تطبيقا ١تبدأ  -8
البعثػػات الدبلوماسػػية كالسػػفارات كٔتوافقػػة الػػوزير ا١تخػػتص كبطلػػب مسػػبب كْتسػػب مقتضػػيات التعامػػل الدبلوماسػػي لرعػػاايىم مػػػن 

ٌب اإلصبلح العراقيػة كإصػبلح األحػداث، كمػا يسػمح للسػجناء البلجئػُت أك غػَت ا١تنتمػُت أب أم النزالء كا١تودعُت كا١توقوفُت ُب دائر 
 دكلة استقباؿ ا١تندكب الدبلوماسي للدكلة اليت تتؤب رعاية مصاٟتهم.

العامػل كفػق يتمتع النزيل كا١تودع داخػل اقسػاـ كمػدارس االصػبلح االجتمػاعي أك خارجهػا بػذات اٟتقػوؽ كا١تػزااي الػيت يتمتػع هبػا  -9
أحكاـ قانوف العمػل النافػذ لتطبيػق مػا يتعلػق ابألجػور كٖتديػدىا كأكقػات كسػاعات العمػل كاإلجػازات كالعطػل كاألعيػاد كٛتايػة ا١تػرأة 
العاملة كٛتاية األحداث كالسبلمة ا١تهنية، كما كٮتضػع ىػؤالء ألحكػاـ قػانوف التقاعػد كالضػماف االجتمػاعي للعمػاؿ كقػانوف التقاعػد 

 نافذ حسب مقتضى اٟتاؿ.ا١توحد ال
تعد مراقبة الشرطة كمنع اإلقامة من أىم العقبػات الػيت تعػًتض أتىيػل ا١تفػرج عنػو كوهنمػا مػن القيػود الػيت ٖتػد مػن حريػة ا١تفػرج  -10

عنو فضبل عن عدـ كجود مؤسسات رٝتية كاجتماعية تكوف ٫تزة كصل بُت اجملتمع كا١تفرج عنو تساعد على تلبيػة حاجاتػو الضػركرية 
متطلبات إدماجو، األمر الذم يقتضي استحداث أجهزة رٝتية تتكفل ابلرعاية البلحقة للمفرج عنهم كتشجيع إنشاء ٚتعيات غػَت ك 

 .حكومية تنشط ُب ىذا اإلطار
 ادلقرتحات -اثنيا
خػػل ا١تؤسسػػات نقػػًتح علػػى ا١تشػػرع العراقػػي ضػػركرة تفعيػػل دكر القضػػاء ُب مراقبػػة مػػا يػػتم تنفيػػذه مػػن عقػػوابت سػػالبة للحريػػة دا -1

 العقابية كاستقباؿ ما يتم التظلم منو من قبل النزالء كا١تودعُت سيما ا١تخالف منها للقانوف كالتعليمات الداخلية، رغم إعطاء االدعػاء
 2017لسػنة  49( مػن قػانوف االدعػاء العػاـ رقػم / اتسػعا5العاـ دكر ابرز كمهم ُب ىذا ا٠تصوص، أتكيػدا ١تػا كرد ُب نػص ا١تػادة )

 نصت على أنو يتؤب االدعاء العاـ ا١تهاـ االتية: رقابة كتفتيش ا١تواقف كاقساـ دائرة االصبلح العراقية كدائرة اصبلح االحػداث كاليت
 كتقدٙب التقارير الشهرية عنها أب اٞتهات ا١تعنية.

داخل ا١تؤسسات العقابية كدكرىا ُب  ُب اللجنة الفنيةنقًتح على ا١تشرع العراقي إضافة نص ُب القانوف اٞتديد يؤكد على أ٫تية  -2
اختيار الربامج ا١تناسبة العبلجية منها كالتهذيبية كاالصطبلحية لكل نزيل كمودع تكوف أكثر مبلئمة ٟتالتو ُب السجن كأيضا العبلج 
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اه كالعمػل ا١تبلئػم لقدراتػو اٞتسمي كالعقلي كالنفسي البلـز لو كا١تنهاج الثقاُب ا١تبلئم لو فضبل عن التدريب ا١تهٍت الذم ٬تب اف يتلقػ
 كميولو كحاجاتو كالرايضة البدنية اليت تتناسب مع قدراتو.

نقًتح على ا١تشرع ك٘تاشيا مع ما ىو سائد اليـو ٓتصوص السجُت السياسي كالذم يقتضػي ٘تييػزه عػن السػجُت العػادم ال مػن  -3
ا كعلػػى إدارة ا١تؤسسػػة العقابيػػة عزلػػو عػػن النػػػزالء حيػػث الواقػػع فحسػػب، بػػل مػػن حيػػث إيػػراد نػػص يؤكػػد ذلػػك ابعتبػػاره صػػنفا ٦تتػػاز 

 األخرين.
نقًتح على ا١تشرع إفراد نص قانو٘ب ٬تيز للنزيػل كا١تػودع ابٟتصػوؿ علػى سػلفة أك قػرض يعينػو علػى قضػاء حاجاتػو الشخصػية أك  -4

فػل التزامػو ابلتسػديد كمنهػا كجػود العائلية طا١تا لديو عمل ُب داخل أك خارج ا١تؤسسػات العقابيػة مػع تػوفَت كافػة الضػماانت الػيت تك
 بطاقة ا٘تاف ٭تصل من خبل٢تا على مرتبو الشهرم.

نقًتح أيضا إفراد نصوص تعاِب الرعاية البلحقة اليت ينبغي أف يتمتػع هبػا ا١تفػرج عػنهم ُب قػانوف إصػبلح النػزالء كا١تػودعُت النافػذ  -5
( لسػنة 76العراقػي للحػدث اٞتػانح ُب قػانوف رعايػة األحػداث رقػم ) على األحكاـ ا٠تاصة ابلرعاية البلحقػة، أسػوة ٔتػا نظمػو ا١تشػرع

1983. 
كىي تلك اٞتهود العلمية كالعملية اليت تقـو عليهػا أجهػزة متخصصػة كمتعاكنػة  للرعاية الالحقةنقًتح على ا١تشرع إيراد تعريف  -6

زمػة ٢تػم كألسػرىم خػبلؿ فػًتة تنفيػذ العقوبػة السػالبة عامة أك خاصة أاي كانت صفتها رٝتية أك غَت رٝتية تعمل على تػوفَت العنايػة البل
 للحرية كقبل إخبلء سبيلهم ألجل تكييفهم تدر٬تيا للحياة اٞتديدة مع العآب ا٠تارجي.

نقػػًتح علػػى ا١تشػػرع العراقػػي عػػدـ تكػػرر الػػنص علػػى جرٯتػػة معاقػػب عليهػػا ابإلعػػداـ كاٞترٯتػػة اإلرىابيػػة ضػػمن الشػػركط الػػواردة ُب  -7
.. أم جرٯتػة أخػرل ك(....( مػن قػانوف إصػبلح النػزالء كا١تػودعُت النافػذ، كونػو قػد ذكػر ُب الفقػرة )38( مػن ا١تػادة )بأكال/الفقرة )

 ميعاقب عنها ابإلعداـ أك السجن ا١تؤبد، كاالكتفاء ابإلشارة أب الفقرة )ك(.
 قائمة ادلصادر كادلراجع

 الكتب القانونية -أكال
علم العقاب، دراسة ٖتليلية للنظاـ العقػايب ا١تعاصػر مقػاران ابلنظػاـ العقػايب اإلسػبلمي، دار  (، أصوؿ1997( عقيدة أبو العبل، )1)

 الفكر العريب، دار النهضة العربية، القاىرة. 
(، الرعايػػة البلحقػػة للمفػػرج عػػنهم بػػُت 1986( الصػػادم، أٛتػػد فػػوزم ك عبػػد الػػرٛتن، فػػاركؽ كدركيػػش، ٭تػػي حسػػن كآخػػركف، )2)

 ار النشر اب١تركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب، الرايض.النظرية كالتطبيق، د
 ( الرعاية البلحقة للمفرج عنهم كتدبَت احًتازم، دار اٞتامعة اٞتديدة، اإلسكندرية، مصر.2010( اٞتابرم، إٯتاف دمحم علي، )3)
 ف.( علم اإلجراـ كاٞتزاء، منشورات اٟتليب، بَتكت، لبنا2003( عبد ا١تنعم، سليماف، )4)
 ( علم العقاب، الطبعة األكٔب، دار النهضة العربية، بدكف مكاف النشر.1995كامل، شريف سيد، )( 5)
 .(، مبادئ علم العقاب، الطبعة األكٔب، دار النهضة العربية، القاىرة2005( ٭تي، عادؿ، )6)
 .، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر( النظرية العامة للتدابَت االحًتازية، دراسة مقارنة1990سليماف، عبد هللا، )( 7)
، 1(، علػػم اإلجػػراـ كعلػػم العقػػاب، دراسػػة ٖتليليػػة عػػن أسػػاليب اٞترٯتػػة كعػػبلج السػػلوؾ اإلجرامػػي، ط1987سػػراج، عبػػود، )ال( 8)

 .مطبعة ذات السبلسل، الكويت
الرشيدة كمكافحة الفسػاد الػذم (، ْتث مقدـ أب مؤ٘تر اإلصبلح التشريعي طريق ٨تو اٟتكومة 2018( احملمدم، عز الدين، )9)

 نيساف. 26-25كلية القانوف   -اقامتو مؤسسة النبأ للثقافة كاالعبلـ كجامعة الكوفة 
 .، يناير11(، السجوف كسياسة تطوير كظائفها اإلصبلحية، كلية شرطة ديب، العدد 1981جعفر، علي دمحم، )( 10)
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 ، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر، بَتكت،.5كعلم العقاب، ط(، مبادئ علم االجراـ 1985( عبد الستار، فوزية، )11)
(، ا١تعاملػػػػة العقابيػػػػة للسػػػػجناء بػػػػُت الواقػػػػع كالطمػػػػوح، ٣تلػػػػة اٖتػػػػاد اٞتامعػػػػات العربيػػػػة للدراسػػػػات 1997( ٪تػػػػور، دمحم سػػػػعيد، )12)

 ، أكتوبر.6كالبحوث القانونية، كلية اٟتقوؽ، جامعة القاىرة، العدد 
( إشػػراؼ القضػػاء علػػى التنفيػػذ كضػػماف ٟتقػػوؽ نػػزالء ا١تؤسسػػات العقابيػػة، ٣تلػػة اٟتقػػوؽ، 2002سػػعود، )أرحومػػة، موسػػى م( 13)
 .(، ديسمرب4( العدد )2)
 (، طرؽ ا٠تدمة االجتماعية كُب ٣تاؿ الدفاع االجتماعي، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، عماف.2009( حسن، نورىاف منَت، )14)
ٯتػة كاجملتمػع، ْتػوث ُب علػم االجتمػاع اٞتنػائي، دار النهضػة العربيػة للطباعػة كالنشػػر، (، اٞتر 1983( سػاعاٌب، سػامية حسػن، )15)

 .2بَتكت، لبناف، ط
 ، منشورات اٟتليب، بَتكت، لبناف. 1(، اساسيات علم االجراـ كالعقاب، ط2006( الشاذٕب، فتوح عبد هللا، )16)
العقابيػػػػة ُب القضػػػػااي اٞتنائيػػػػة كاإلرىابيػػػػة، دار الكتػػػػب (، إعػػػػادة أتىيػػػػل نػػػػزالء ا١تؤسسػػػػات 2008( موسػػػػى، مصػػػػطفى دمحم، )17)

 القانونية، مصر.
 القوانٌن -اثنيا
 ( قانوف تنظيم السجوف الفرنسي.1)
 ( قانوف إعادة أتىيل النزالء كا١تودعُت العراقي النافذ.2)
 ( قانوف إعادة أتىيل النزالء كا١تودعُت العراقي ا١تلغي.3)

 الكتب االجنبية -اثلثا

(1) Alvaro.P. Pires, Une"Utopie Juridique"et Politique poue le Droit 

Criminel Moderne, Criminologie, Vol40, n°2,2007, pp9-18.            

(2) Pinatel.J, La Société Criminogène, Ed. Calman-Levy, Paris, 1971, p.206.  

(3)  Aurélie Meyer, La Réinsertion Sociale en Prison, Mémoire réalisé 

Master en Droit Pénal et Sciences Pénal, Université Panthéon-Assas, 

Paris,2009/2010, p.06.    

(4)  Rizkalla.Samir, Criminologie et Réaction Sociale, Criminologie 

Judiciaire, Ed Modulo Editeur, Canada, 1984, p.148.    

(5) Shea. Evelyne, Le Travail Pénitentiaire, un Défit Européen, Ed. 

L’harmattan, Paris ,2006, p.12.                                                                     
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 ادللخص
دراكية ا١تبنية على االنزايح من الدراسات اٟتديثة اليت هتتم بدراسة عبلقة اللغة ابلذىن البشرم عند تعدُّ الدراسات اللسانية اإل

االصطداـ أبكداس ا١تفردات كاأللفاظ، فبل يكوف إ٧تاز ىذه ا١تهمة إال على يد ٝتات تنظيمية ىي ا١تقولة الفعلية كالتعددات 
لغايتو، على ٤تاكر تٌبُت كيفيات الرؤية اإلدراكية ٔتا فيها من مؤشرات؛  الداللية. من ىذا ا١تنطلق تٌوزع ىذا البحث، كصوالن 

، حيث اقتضت خطة «أتى»التعددات الداللية كاالنزايحات. ٍب جنح ٨تو تطبيق ىذه ا١تؤشرات على مقولة الصيغة الفعلية للفعل 
ة، كا١تبحث الثا٘ب لدراسة صور االنزايح البحث أف تشتمل على مقدمة ٍب مبحثُت كخا٘تة خصص ا١تبحث األكؿ للدراسة النظري

الدالٕب لصيغة الفعل )أتى(. كقد ىدؼ البحث إٔب الوقوؼ على أبرز االنزايحات الداللية للفعل )أتى( ُب النص القرآ٘ب، كتبياف 
« أتى»للمؤشر الفعلي  دكرىا الدالٕب من كجهة النظرة اللسانية اإلدراكية. كتوصل البحث إٔب نتيجة مفادىا أىفَّ الفضاءات الداللية

تتعدل حدكد ا١تعا٘ب ا١تعجمية إٔب معاف داللية أخرل ٭تددىا السياؽ الذم ترد فيو. ىذه ا١تعا٘ب ا١تستجدة تعمل على خلق شبكة 
 .داللٌية مًتابطة ٝتيكة لتكوف خَت عوف على رصد االنسجاـ ُب القرآف الكرٙب

 ولة، اللسانيات اإلدراكية، الفعل أٌب ُب القرآف.االنزايح، التعددات الداللية، ا١تق كلمات مفتاحية:
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Abstract 

The cognitive linguistics is one of the modern studies that emerged in the 

seventies as a result of the active interactions that took place between sciences at 

the time. It is concerned with studying the relationship of language to the human 

mind when it collides with the heaps of vocabulary and words. This task can 

only be accomplished by organizational features that are the actual saying and 

semantic pluralities. From this point of view, this research was divided, to reach 

its end, on axes showing the modalities of perceptual vision, including its 

indicators; Semantic pluralities and shifts, then he tended to apply these 

indicators to the saying of the actual form of the verb ―came‖. This research has 

been divided into two sections and an introduction. The first topic is devoted to 

the theoretical study, while the second topic is to study the semantic 

displacements of the verb form (came), where the research aims to identify the 

most prominent semantic shifts of the verb (came) in the Qur’anic text, and to 

show its semantic role from the point of view of The perceptual linguistic view, 

and the most prominent result of this is that the semantic spaces of the actual 

indicator ―came‖ transcend the limits of lexical meanings to other semantic 

meanings. 

Keywords: Displacement, Semantic Plurals, The Saying, The Cognitive 

Linguistics, The Verb (Came) in the Qur'an. 
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 ادلقدمة

كال اتساع؛ كمن ىذه  ىنالك قضااي جوىرية ُب التحليل اإلدراكي للنص كدكهنا يبقى النص عقيمان مغلقان ال تفٌتح فيو
كلكل من ىذه األسس دكرىا ا٠تاص ُب نفخ ا١تعٌت ُب قالب « التعددية الداللية»ك« الفعلية ا١تقولة»األسس ٯتكن اإلشارة إٔب 
أٌف ىذه ا١تبا٘ب ٓب تكن مفككة العرل إذ ىنالك خطوط عريضة قا٘تة تلحق بعضها ببعض كيكوف  حظاأللفاظ كالًتاكيب. كا١تبل

 منها مفاتيح ٟتل الشيفرات الداللية الغامضة للكثَت من البٌت الداللية كالًتاكيب.
من  رزانمةفيو  كال ٮتفى على أحد أف لؤلفعاؿ دكران حاٝتان ُب البنيات النصية كال يوجد نص من النصوص إال كترل

ىذا احمليط الذم ال   أفَّ ، قد نظر فيو كثَت من الدارسُت ليكشفوا عن أسراره كمدل إعجازه إالَّ ٙباألفعاؿ تتكدس؛ ىذا كالقرآف الكر 
هناية ألمده كال حدكد إلعجازه يستعد أبف يكوف ٤تطة الكثَت من األْتاث اٟتديثة ككل ْتث ال يزيده إال الكشف عن أبعاد كزكااي 

 خفية عن األنظار طيلة قركف. بقيت 
 يهدؼ البحث إٔب: أىداؼ البحث:

 .إدراكي . من منظورٙبُب القرآف الكر « أتى»ذات الٌدالالت ا١تتعددة فعاؿ األدراسة ٪توذج من  -1
 ٙب.ر كإزاحة الستار عن مدل فاعلية اللسانيات اإلدراكية ُب القرآف الك استكشاؼ ا١تعا٘ب الغائرة -2
 سانية ُب ٖتليل دالالت النص القرآ٘ب.إبراز دكر الدراسات الل -3

  :األسئلة اليت حياكؿ البحث اإلجابة عنها
 اإلجابة عػن أسئلة رئيسػية كىػي ىػذا البحث إٔب ىيسػع
 أتى" ٪توذجان؟كرٙب ال قرآفما مدل فاعلية اللسانيات اإلدراكية ُب الكشف عن ا١تعا٘ب الغائبة ألفعاؿ اٟتركة ُب ال" 
  كها التعددية الداللية ُب بسط معا٘ب "أتى" ُب لقرآف الكرٙب؟ما ىي اآلاثر اليت تًت 
غرضو األسػػاس ىو حث ا١تتلقي  ؼ الغرض اٞتمإب لبلنزايح ابختبلؼ السياؽ الذم كرد فيو؛ لکنختبلا :فرضيات البحث 
يساعد على  ،ٙب القرآف الكر الدرس اللسا٘ب اإلدراكي ُبير، كما أفَّ التصو  ىلوحة فنية قائمة عل كتشكيل كالتفكَتا١تتابعة  ىعل

 ا١تعا٘ب الغائبة كخلق األجواء الذىنية لدل ا١تخاطب استكشافان للمعٌت كاستجبلئو. الكشف عن
ْتر شاسع كفيو كثَت من ا١تعارؼ كالعلـو فكاف من القدٙب كاليزاؿ ٤تط  -کما ىو ا١تعلـو-القرآف الكرٙب : خلفية البحث 

و األحكاـ الشرعية كالنحوم يبٍت عليو قواعد الًتكيب كالصيػػغ، كالبيا٘ب يبحث فيو عن طرؽ أنظار احملققُت؛ فالفقيو يستنبط من
الدراسػػات اليت  كابلنسبة للدراسات اليت دارت حوؿ القػػرآف الكرٙب ُب العصر اٟتديث ٧تد أهنا كثرت تل . أٌماالفصاحة كالببلغة

 .لوبية ُب كثَت من السور القرآنيةالقرآ٘ب، منها دراسة الظواىر األس ٘تحورت حوؿ األسلوب
 منهج البحث:
ذلك من خبلؿ تتبع الدالالت االنزايحية للفعل طبيعػة ا١توضوع، ك مع على ا١تنهج الوصفي التحليلػي الػذم يتناسػب يعتمد البحث 

بعض مباحث  لبياف١تنهج التارٮتي كاف الزمػا عليػا معاٞتػة ىػذه القضػية أف أتبػع ا)أتى( ُب سياؽ اآلايت القرآنية اليت كرد فيها. ك 
 ص القرآنية.كمػا أفػدان مػن ا١تػنهج السػميائي ُب دراسة البنية الًتكيبية للنصو  ىذا العمل،
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 ادلبحث األكؿ

 االنزايح  .1.1
اسػػتعماؿ ا١تبدع للغة مفردات »لصنع الكبلـ األديب اٞتميل، بعبارة أخری ىو  ا١تعيار عن لغة يعٍت: ا٠تركج كاال٨تراؼ

جذب ة إبداع كقو د ك تفر صف بو من أف يتَّ  معتاد كمألوؼ ْتيث أف يؤدم ما ينبغي لو وى عمَّاتراكيب كصور اسػػتعماال ٮترج هبا ك 
كاألسػػلوبية اتصلت اتصاال كطيدا ابالنزايح كإف النقادٌ  كمنظرم األسػػلوبية يتخذكف ُب ىذا  .(7، ص 2002، كيذ) «كأسػػر

جانػػب من ٝتات االنزايح كاآلخر تتفق فيػػو طائفة من النقاد كمن هبا أف األسػػلوبية يتعُت  يذىب إٔباجملاؿ مسػػلكُت؛ أحد٫تػػا 
فاألسػػلوب ىو كل ما ليس »أف األسػػلوب نوع من االنزايح كاألسلوبية تدرس االنزايحات؛ حيث يقوؿ:  ىبينها جوف كوىن عل

 «١تألوؼ كهبذا أنو انزايح ابلنسبة إلی معيار، أم أنو خطأ، كلكنو خطأ مقصودشػػائعان كال عاداين كال مطابقػػان للمعيار العاـ ا
استجبلء الظواىر االنزايحية ُب  أما ُب ا١تقالة ىذه فقد اعترب االنزايح أساسػػا للبحث كهتدؼ إٔب .(15، ٦٨٩١، کهىن)

ز أبلفاظو يَّ ٘تىى  بلب الذم٠ت، ككاف ىذا األسلوب االذم أهبر أىل اللغةاالنزايحي أبسلوبو  انفرد القرآف الكرٙب. كقد "أتى" الفعل
 .أحد أسباب إعجازه؛ إذ نرل التفنن كالتنوع الذم يعطي للكلمة ما ال تعطيو كلمة أخرل ،ا١تنتقاة بعناية، كتراكيبو كٚتلو

 اللغة العربية يف الداللة كأنواعها . 2.1
 :مفهـو الداللة يف اللغة كاالصطالح. 1.2.1

، لوالن كدي  غة: لفظة داللة مأخوذة من الفعل: دؿَّ يدؿُّ دىاللة، كًداللة. تقوؿ:)دللتك على الشيء دىاللة كًداللة كديلولةن الداللة ُب الل
 .(176ص  ،1983ابن القصاع، ) كالدليل ابلفبلة كذلك(

 ، ص1998لدمخذخي، ا)ا( أدالؤىكالدليل ىو الداؿ على الطريق ك٨توه، يقاؿ: )دٌلو على الطريق، كىو دليل ا١تفازة كىم 
226( 

( ؿىو الداؿ، كالثا٘ب ىو ا١تدلو  ُب االصطبلح: )كوف الشيء ْتالة يلـز من العلم بو العلم بشيء آخر كالشيء األكؿالداللة  
ىػ( أٌف: )الكبلـ إ٪تا كضع للفائدة، كالفائدة ال ٕتٌت من الكلمة 392يرل ابن جٍت )ت) 104، ص1983، )الجخجاني

ىذا يعٍت أٌف أ٫تية اللفظة ا١تفردة كداللتها ال ك ). 2/333، 1990بن جشي، )ا) .القوؿ من اٞتمل كمدارج الواحدة، كإ٪تا ٕتٌت
تظهر إال بسياؽ الًتكيب الذم ترد فيو؛ ألٌف اللغة نظاـ من العبلقات ا١تًتابطة بُت أجزاء الًتكيب، فإذا اختلفت العبلقة بُت ىذه 

. كبناء على ما تقدـ فعلم الداللة ىو علم لغوم يتخذ من (7، ص 1989ي، العبيج) األجزاء اختلت الصورة كا١تضموف
 .ٖتليل معٌت الكلمة، أك اٞتملة ميداان لو للكشف عن العبلقات اللغوية ا١تختلفة بُت أجزائها كتػقيػٌد الداللةي ابلوصف فتكوف أنواعا

 :أنواع الدالالت يف العربية .2.2.1
 (35، ص 1984أنيذ، ) ستمدة من نطق ألفاظ أبصوات معينةالداللة الصوتية: كىي ا١تعا٘ب ا١ت. 
 (35 ص ،2005فخيج، ) الداللة الصرفية: كىي ا١تعا٘ب اليت تيعًرب عنها األكزاف كالصيغ اجملردة لبنية الكلمة . 
 ك الًتكيب، لداللة النحوية: كىي ا١تعا٘ب ا١تتحصىلة من استعماؿ الًتاكيب ا١تكتوبة، أك ا١تنطوقة على مستول التحليل أا

 فالداللة اليت تتحصل من العبلقات النحوية بُت كلمات الًتكيب ال بد من أف تكوف ٢تا كظيفة ٨توية ٔتا تتخذه من موقع ٢تا.
  الداللة ا١تعجمية: ىي ما نٌصت عليها ا١تعجمات ُب معٌت الكلمة. على أفَّ ا١تقصود اب١تعٌت ا١تعجمي ىو ما يدؿُّ عليو اللفظ

 . (51 ص ،2005فخيج، ) اثبت  اللغة، كٯتتاز بثبلث خصائص ىي كونوي عامًّا كمتعددا كغَتْتسب أصل كضعو ُب
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  الداللة السياقية: كيقصىدي هبا ا١تعا٘ب ا١تستفادة من السياؽ اللغوم، كىو البيئة اللغوية اليت ٖتيط ن ابلكلمة، أك العبارة، أك
ف، كىو ا١تقاـ الذم ينتظم الكبلـ بعناصره كلها، من متكلم كمستمع، اٞتملة، كتستمد أيضا من السياؽ االجتماعي، كسياؽ ا١توق

 .(56 ص ،2005فخيج، ) كظركؼ ٤تيطة، فضبل عن مناسبة القوؿ
 اللسانيات اإلدراكية: . 3.1

من أحدث ا١تباحث اللسانية الذم يهتم "علم الداللة اإلدراكي الذم ٭تتجز قسمان معنيان من اللسانيات اإلدراكية يٌعد 
انب العقلي كالعمليات الذىنية كالقدرات اإلدراكية ا١تساعدة ُب عملية ٖتليل الكبلـ كفهم فحواه، إذ إٌف اللسانيات اإلدراكية ابٞت

٢تا عبلقة ابللسانيات النفسية كاللسانيات الذىنية كا١تهارات اإلدراكية الكثَتة كفلسفة الذىن كالذكاء االصطناعي كعلم النفس 
  .كانطلق ىذا االٕتاه على يد ركش كليكوؼ كلنكيكر كات١تي كفوكونيية .(8/145، 1984،الفخاىيجي)"ياإلدراك

توٌضح الكيفية اليت ترتبط هبا اللغة كالعآب بعضها ببعض ُب "كا٢تدؼ الذم ترنو إليها اللسانيات من كراء ذلك ىو أف 
مثيل الذىٍت للعآب كتندرج اللسانيات ا١تعرفية ُب ىذا الذىن البشرم، لتبياف الصورة اليت يتعلق هبا التمثيل الذىٍت للجمل كالت

اإلطار النطبلقها من مسلمة ذىنية مفادىا أف اللغة الطبيعية بنية معلومات مرمزة ُب الذىن البشرم، أك ىي ٘تثيل ذىٍت؛ كمن ٍب 
ذه ا١تعلومات ا١تتجلية ُب التمثيبلت فإف ا١تعلومات اليت ٖتملها اللغة مصوغة ابلطريقة اليت ينظم هبا الذىن التجربة، كال ٯتكن ٢ت

اللغوية أف ٖتيل على العآب الواقعي كما ُب النظرايت األخرل كإ٪تا على عآب مسقط انتج عن ىذه البنية ككليد التنظيم الذىٍت 
 فعليو .(35، ص 2021)عبايشة، ا١تذكور. فالبشر ال يتحدثوف عن األشياء إال بفضل امتبلكهم ٘تثيبلت ذىنية عنها"

اللسانيات اإلدراكية تقدـ فهم اللغة للمتلقي على أساس ما يدركو إدركان ملتصقان ابلبيئة كما تكوف ىذه العبلقة عكسية إذا كانت 
 .اللغة ٕتريدية فا١تتلقي يلتقط ا١تعٌت االنتزاعي حسب ما تعطيو ا١تفردة كترٝتو ُب ابلو

ان على التحليل ا١تفهومي التصورم لؤلنظمة اللغوية ا١تستعملة، أساس فعلم الداللة اإلدراكي على ما تصفو دزه يي "انبٌت
ة استنادان إٔب التجارب البشرية ُب العآب كا٠تيط ا١تشًتؾ كالرابط بُت ٚتيع القدرات العقلية الداخلية، ٦تا يشكل قناة إدراكية أتكيلي

على البٌت اللغوية كإ٪تا يتعداىا إٔب شىت جوانب بُت ا١تدركات التصورية أك التخييلية كاٟتسية ألٌف إنتاج ا١تعٌت ال يقتصر 
علم الداللة اإلدراكي ُب ٣تاالت عديدة للمستوايت اللغوية لكن من أرقى  يوظف. (54 .، ص2014دلخهش، )"العقل

كظائف ىذا العلم اليت ٕتٌلت بشكل سافر عند ظهور ىذه النظرية ىي كظيفة التوسيع الدالٕب الذم يتم عرب أنساؽ كتقنيات 
 خاصة ُب الدرس اإلدراكٌي.

 أصوؿ علم الداللة اإلدراكي.  4.1
أشيد صرح اللسانيات اإلدراكية على أسس كقوائم رئيسة تساعد على فك الشيفرات الداللية كتؤدم إٔب إقامة عبلقة 

اآلليات أك األسس  متينة بُت الدالالت ا١تتباينة كتعطي منهجية مناسبة للتحليل كاستقصاء ُب نفقات النصوص كغياىبها. كىذه
 ىي: ا١تقوالت، كالتعددات الداللية.

 :من أٌىم القضااي اليت تلفت األنظار ُب كاجهة اللسانيات اإلدراكية؛ كحدكثها ُب الغالب حدكث إدراكي، ذىٍت.  ادلقولة
ُب ا١تعجم . كا١تقوالت: ىي، كما جاء (187.ص، 2008عسخ، ) فا١تقولة معٌت كلٌي ٯتكن أف تكوف ٤تموالن ُب قضية ما

كاحملموالت ىي معارؼ كلية،   .الفلسفي، احملموالت األساسية اليت ٯتكن إسنادىا إٔب كل موضوع، كا١تقوالت العشر ألرسطو
كقولنا: اٟتيواف، حيث يشمل عدة أجناس كاإلنساف كالفرس كاٞتمل كغَتىا، مع أٌف اإلنساف ليس ذاتيان ابلنسبة للحيواف، ألنو 

فا١تقولة تتناكؿ جزءان من حقيقة ما كتيبقي  ،(81ص.، 2006، السظفخ) عنهازءىا كال عرضان خارجا ليس ٘تاـ حقيقتو كال ج
سائر األجزاء مفتوحة. فخلق ا١تقوالت أك كيفية كضع بعض األلفاظ ُب إطار مقولة ما عملية تتوقف أكثر ما تتوقف على اإلجابة 
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اللغوية أك تلك؟ فعملية خلق ا١تقوالت نشاط ذىٍت فاعل ال  عن ىذا السؤاؿ أىي لفظة تستأىل أبف تدخل ضمن ىذه الفئة
ٌٍب مشاكلة التجارب الشخصية ك٘تاىيها تؤدم إٔب ردكد أفعاؿ ٦تاثلة ُب الظركؼ ا١تشاهبة  ،تتدخل فيو إرادة اإلنساف ُب الغالب

كتتفرع . ة كانت أـ غَت لغويةفتوظيف التجربة السابقة للتصرفات الراىنة تعد اٟتجر األساس ٠تلق ا١تقوالت ُب الذىن لغوي
تجانسة كا١تتقاربة ُب ا١ت ٌدالالتا١تقوالت الداللية تبحث عن ال الصرفية،ا١تقوالت إٔب أقساـ أ٫تها ا١تقوالت الداللية كا١تقوالت 

فتفتش عن البٌت  ا١تعا٘ب األسرية كتدرس الوجوه العبلقاتية بينهما. أما ا١تقوالت الصرفية ةتسميأمن نطلق عليها كن ٯتاليت  ا١تعٌت
فهذه  .الصرفية ا١تتجزرة ُب ا١تفردات كتسحب عن كجهها األغطية الداللية اليت توارت ُب اٟتجاب عند سيطرة البنية الصرفية عليها

قات النمطية النموذجية بُت ٥تتلف بلإٔب إمكاف كجود درجات من الع ُب النهايةالرؤل اليت تدرس ا١تقوالت مهما كانت، تؤدم 
ا١تقوالت تقدـ لوحة من العبلقات اليت تتواجد ُب البٌت فك٘تييز بعض ا١تعا٘ب ا١تركزية من أخرل مشتقة أك غَت مركزية،  ا١تعا٘ب،

 الداللية أك الصرفية.
 التعدد الداليل 

ُت اللغوية اٟتديثة اليت رفضت إٔب حد كبَت ا١تشًتؾ اللفظي الذم عهد قدٯتان؛ كقد أاثر بُت اللساني يعدُّ من ا١تصطلحات
لذا ٯتكننا القوؿ أفَّ ما يسمى بػ رصد ا١تعا٘ب ُب الشبكة الداللية اليت ٖتتوم على معٌت مركزم تليو معاف تًتاكح بُت القرب كالبعد؛ 

تتعلق بداللة كحدة لغوية معينة على عدد من ا١تعا٘ب ا١تتعالقة. ك٭تاكؿ اللسانيوف ا١تعرفيوف االستدالؿ لغوية "التعدد الدالٕب ظاىرة 
٥تتلف مستوايتو. إنو أداة  أف التعدد الدالٕب ال يقتصر على معا٘ب الكلمات كلكنو ٝتة أساسية ُب النسق اللغوم عمومان، يعمٌ  على

 .ن من الكشف عن الصلة العميقة كالرابطة بُت التنظيمات ا١تعجمية كالصرفية كالًتكيبيةللتعميم عرب ظواىر لغوية متمايزة، ٘تكٌ 
على كركد ظاىرة التعدد الدالٕب عرب ٥تتلف مستوايت النسق اللغوم. كقد اعترب مستول الداللة ا١تعجمية  كىناؾ أمثلة كثَتة تدؿ

تقليداين، اجملاؿ الذم حظي أبكرب قدر من االىتماـ هبذا ا٠تصوص للكشف عن تعدد دالالت الفعل الواحد، مثل: ضرب زيد 
التعدد الدالٕب لذلك ٧تد أف  ،(5-4، ص 2014الذسخي، ) "عمران، ضرب زيد ُب األرض، ضرب زيد ْتظ كافر ُب العلم

رفية للمفردات؛ فمثبلن صيغة التصغَت ٗتضع الصٌ  ، بل تتفاكت الدالالت ُب البٌت٤تددة ْتٌد ذاهتا ُب مستوايت دالليةٓب يكن ٤تصورا 
 .ت كربل من ا١تعا٘ب كالدالالتللعديد من ا١تعا٘ب ككذلك أٝتاء الفاعل كالصيغ الفعلية ا١تتباينة ٘تهد الطريق لقبوؿ كميا

 ادلعىن ادلعجمي للفعل "أتى". 5.1

بعد التفتيش عن ا١تؤشر الفعلي "أتى" ُب ا١تعاجم يتضح أف ا١تعٌت القاموسي الذم يتميز بو ىذا ا١تؤشر ال ينحصر ُب 
، ، الوصوؿلدنو، ا١تركر: اجمليء، القرب كامنهاالدالالت  كنطاؽ ضيق، بل إنو مًتامي األطراؼ يشمل العديد من ا١تعا٘ب 

 ا١تعا٘ب ا١تنتزعة منكغَتىا من  ،(1426مرصفى كآخخكف، السعجم الهسيط، ) اإلىبلؾ، الفعل، ا١تباشرة، االنتساب
"أتى" كىي ٣تردة من البناء للمجهوؿ أك االستقرار ُب بطوف مزايدات كزنية خاصة إال أف انسياؿ ىذه ا١تعا٘ب  دالالت الفعل

مؤشر فعلي متوحد ظهرت على منصة العناية بعد أف خضع ا١تؤشر "أتى" لبعض التقلبات كالصَتكرات من  ا١تعجمية العديدة من
كندر؛ فمعٌت   فيما قلٌ لوضع ا١تعجمي بصلة اللهم إاٌل لألهنا ال ٘تٌت  ؛دكف مسو للسياؽ أك الًتابط ابلفضاءات الذىنية اإلدراكية

ُب ا١تعٌت « أتى»"على"؛ ككذلك اإلىبلؾ ال يستنبط من الفعل  اب١تؤشر اٟترُب إال بعد التحاقو« أتى»ا١تركر ابلشيء ال يلحق بػ
؛ فاألكؿ يضفي عليو معٌت «القـو»ك« ا١ترأة»كقد يتغَت ا١تعٌت تغَتان اتمان عند التبلـز اب١تؤشر االٝتي « على»ا١تعجمي إال إذا اقًتف بػ

  .ا١تباشرة كالثا٘ب عمد معناه ٨تو االنتساب إٔب القـو
استقراء الشبكة الداللية ا١تتواجدة ُب ا١تعٌت ا١تعجمي يصطدـ ا١تتلقي ٔتاىية اجمليء ُب أحشاء ٚتيع أعضاء ىذه حُت 

ىو اجمليء فهو يعد رأس ىذه الشبكة ا١تعجمية ٍب أف بصيص ىذا ا١تعٌت أيلق ُب ٚتيع ىذه « أتى»الشبكة فا١تعٌت ا١تركزم لػ
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الشيئاف عن كثب، ا١تركر ىو اجمليء مع السَت فهو أكثر انفعاالن كحراكية قياسان  الدالالت فالدنو ىو اجمليء إٔب حيث يتقابل
للدنو، كا١تباشرة يتضح فيها اجمليء ابستحضار جنسية خاصة من البشر أال ىي ا١ترأة ا١تهذبة، ٌٍب ا٢تبلؾ ىو ٣تيء األمر الضٌار 

ٍب االنتساب إٔب  ،سلبو اٟتياة فهو أرىب صورة اجمليءا١تفًتس ُب أبشع حالة متصورة كىو ا١توت الذم يدنو من الشخص حىت ي
مادم بعد ؛ بعدينالقـو ىو اجمليء من مبدأ خاص إٔب انحية أخرل كالصيانة كاإلحالة إٔب تلك ا٠تصوصية كىذه الداللة ذات 

 مادية أما الداللة آخر معنوم فالوراثة أك الوالدة ا١تتجسدة ُب االنتساب أمر مادم ٍب الرؤل كالفكر صور ٕتريدية غَت بعدك 
على إ٧تاز الفعل ككأف ىذه الداللة تتجرد من معٌت « أتى»األخَتة اليت تتعلق بقرارة ىذه الشبكة الداللية ا١تعجمية فهي داللة 

 اجمليء ٕتردان حااتن كتبقى على اٟتركة التامة.

 ادلبحث الثاين
 يف النص القرآين« أتى»االنزايح الداليل اإلدراكي للفعل 

ءات الداللية للمؤشر الفعلي "أتى" ُب ساحة النص الشريف تستوعب العديد من ا١تعا٘ب كىي تتعدل حدكد الفضا
ا١تعا٘ب ا١تعجمية إٔب أخرل معا٘ب شاسعة كاسعة كىي تصنف كالتإب: الدنو، كاإلصابة كالقلع، كالعذاب، كالسوؽ، كاٞتماع، 

آؿ عرفهر، القامهس ) كالنزكؿلظهور، كالدخوؿ، كا١تضي، كا١تفاجأة، كالعمل، كالطاعة كاإلقرار، كا٠تلق، كاجمليء بعينو، كا
كىنالك معا٘ب أخرل ٓب . (، السادة: أتي1983، الجامغاني، الهجهه كالشظائخ)ؿ كاإلرسا ،(الهجيد، السادة: أ ت ي

كو الذىن انطبلقان من تشر إليها كتب القواميس القرآنية لكن البحث امتص معانيها من اآلايت القرآنية كاستخلصها ٦تا يدر 
حيث ينقسم ا١تعٌت ُب تقسيمو العاـ إٔب قسمُت؛ "السياؽ، كللمعا٘ب ا٢تامشية كالدالالت اجملازية دكر ال ينكر ُب توسيع الدالالت 

كيشَت الشاطيب من بُت علماء الًتاث إٔب ىذا التقسيم ابختيار مصطلحي الداللة األصلية كالتابعة كما يقوؿ للكبلـ من حيث 
 ) من حيث داللتو على ا١تعٌت األصلي كمن حيث داللتو على ا١تعٌت التبعي الذم ىو خادـ لؤلصلي" :لتو على ا١تعٌت اعتبارافدال

 .(91.، ص1983مخادي، سميسي، 
 "أتى" يدؿ على "الصنع"  .1.2

صنعو فهو صنع  فمهما يفعلو الساحر كيكابد ُب (،20)طو: يئ ڇ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڎڌ ڎ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ يئُب قولو تعأب: 
عقيم غَت انتج. فػقولو تعأب: "حيث أتى" يتمسك ُب داللتو اب٠تيوط الداللية السابقة كال يدركو الذىن إال عرب التزاكج الدقيق 
الذم يقيمو بُت "ما صنعوا" ك"صنعوا" ك"أتى" ذلك أف ا١تعٌت ال يستقيم إذا أحكرت الدالالت ُب ا١تعٌت ا١تعجمي كا٨تصرت. 

"فعل" كما ػ ػللغالب ىذه الدالالت ابلثنائية الداللية ذلك أف "أتى" ىذا يصح أف يدخل ضمن الشرائح الداللية كتتميز ُب ا
يتمكن من الولوج ُب دائرة "صنع" أيضان إال أف الثا٘ب أشد تثبيتان لآلية ا١تذكورة "فصنعهم ىو إبلقاء حبا٢تم كعصيهم كسحر أعُت 

بو موسى عليو السبلـ كيؤمنوف بفرعوف إ٢تا فيضلوف الناس عن السبيل، كىذا ما ابتدأكه فصاركا الناس ليكيدكا ٢تم فيكفركف ٔتا أتى 
بالغي نجفي، آالء الخحسن في تفديخ ) يبدعونو كيبتكركنو كيصنعونو حيث ٓب يكن قبل ذلك موجودان فسمي صنيعا"

  .(123القخآف، ص 
 )مارس كفعل كزاكؿ كنكح كًطئ(  "أتى" أي، ّنعىن .2.2
ُب النص تتسع شبكة داللتو حيث تشمل األمور السلبية أمثاؿ فعل الفاحشة كاللواط أيضان، ما  تعماؿ الفعل )أتى(سعند ا

 ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ يئكٓب تكن ىذه الداللة شاذة إذ تواترت ُب النص القرآ٘ب تواتران ملحوظان قاؿ تعأب: ،تفتقدىا الداللة ا١تعجمية

الفعل)أتى( ُب اآلية مضارعا مسندا إٔب كاك ٚتع الذكور بصيغة األفعاؿ ا٠تمسة كىو متعد جاء  (،80)األعراؼ: يئ ى ۅ ۅ ۋ ۋ
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إٔب مفعولو الظاىر )الفاحشة(، فا١تعٌت الذم تضمنو الفعل ىو الذم أكجب أف يكـو متعداي. كا١تعٌت أ٘تارسوف الفعلة الشنيئة 
 راف ُب أدابرىم كىو فعله ما سبقهم إليو من أحد من العا١تُت؟ فكانت فاحشتهم إتياهنم الذككالٌدنيئة اليت ىي غاية ُب القبح

كقد كرر ىذا الفعل  .(2/225، 1995الفخاء، ؛ 7/169، 1994الشيدابهري، ؛ 4/125، 1988)الدجاج، 
 ې ې ې ى يئ كقولو تعأب: .(3-2، 1998 ،عبج الباقي) هبذا ا١تعٌت ُب االستعماؿ القرآ٘ب ُب غَت موضع من القرآف الكرٙب

ىذه اآلية كرد الفعل "أتى" بصيغة ا١تضارع ا١تسند  ُب :165) )الشعراء يئ ڃ ڃ ڃ چ چ يئ ،(81)األعراؼ: وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې
ا١تسبوؽ ابستفهاـ إنكارم )أأتتوف( متعداي إٔب مفعولو من دكف كاسطة، أم أنكم تطؤكف الذكراف  -كاك ٚتع الذكور -إٔب فاعلو 

 يئۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۉ ۉ ۇ يئكقولو تعأب:( 55)الٌنمل:يئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې يئ بشهوة كإتيانكم النساء؟ فيقوؿ:

ٮتتص ٔتباشرة النساء، بل صدؽ على االلتصاؽ ابلرجاؿ حينما تغلبهم الشهوة كتسيطر على كياهنم  فاإلتياف ال (29:)العنكبوت
 .ترفضو النفوس الطيبة السليمة سليبٌ  لي عٍ كىذا اإلتياف فً 

  ( إىل معىن "ابشر كجامع"انزايح الفعل )أتى .3.2
 ى ۅ ۅ يئ :قولو تعأب ص القرآ٘ب ال يغمض عن التصريح هبذا ا١تؤشر الفعلي ُب ا١تواطن الصحيحة كذلك ٨توالنَّ  أفَّ ٧تد   
فقد جاء الفعل ُب ىذه ا١تواضع بصيغة األمر  222) البقرة:) يئ ېې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ يئ: كقهلو223) )البقخة يئ ېې ې ې ى

لكونو متضمن معٌت )جاًمعوا( يقوؿ الٌطربٌم: "اإلتياف ُب ىذا  اٞتماعة، كىو فعل متعدٌو إٔب مفعولو من دكف كاسطة،ا١تسند إٔب كاك 
 .(4/398، 2000، )الصبخي  "ا١توضع، كناية عن اسم اٞتماع

  "احلشر"ث أي، ّنعىن  .4.2
الكيفٌية اليت ٭تشر عليها الناس ُب ىذا اليـو كبياف ُب ساحة القيامة من داللة ىذا الفعل أنو ينصرؼ إٔب داللتو على اٟتشر   

(؛ يعٍت 18)النٌبأ:  يئ ں ڱ ڱ يئ فقولو تعأب: ،"أتى"ا١تعا٘ب اليت تنساؽ مع السياؽ كاإلدراؾ الذىٍت ُب دراسة الفعل كىذه من
 فانصرؼ الفعل إٔب بياف احملشر ككصف الصورة اليت يكوف عليها ا١تشهد ُب يـو اٟتساب. زمرا زمرافتحشركف 

  "احللفّنعىن " .5.2
 ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ يئـ: الذم يطرأ على ىذا الفعل ُب سورة يوسف عن لساف يعقوب عليو السبلكىو ا١تعٌت   
البيزاكي، ) (، فاإلتياف اب١توثق من هللا ىو اٟتلف ا١تقبوؿ ا١تعتمد عليو66)يوسف: يئ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

 .(220، ص 1418
 دخوؿ" ث أي، ّنعىن "ال .6.2
 ې ۉ ۉيئ كىي الواجهة األخرل من الواجهات الداللية اليت يتميز هبا الفعل ا١تدركس منها ما كرد ُب سورة البقرة قاؿ تعأب:  

كالذاكرة توحي للمتلقي صورة الدخوؿ حُت  ،فإتياف البيوت يعٍت الدخوؿ فيها، يئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ىې ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې
بطريقة ال ٗتلو  أىلهاأخذ اإلذف من ا بعد دخو٢تريقة الصحيحة للدخوؿ إٔب البيوت ىي دىؽُّ أبواهبا ك استحضار ىذه الشر٭تة فالط

(، كىي تعٍت أف 28)الصافات: يئ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ يئ:؛ كالداللة األخرل للفعل "أتى" ما كرد ُب اآلية الكرٯتةكاحملٌبةاألنس من 
١تصلُت ىم الذين كانوا أيتوهنم كىنالك تتسامى الداللة اٟتركية اٞتهٌية للمؤشر يقصدكف هبذه الكلمة أفَّ ا ا١تسئولُت يـو القيامة

بعد أف انقطع أملهم ُب معبوديهم كرؤسائهم ك تبُت ٢تم عجزىم عن ا١تناصرة كصاركا »الفعلي "أتى" فبعدما يتساءؿ ا١تسؤكلوف ك
نػٍتيمٍ »األتباع لرؤسائهم « قالوا»يتبلكموف بينهم  تيونػىنىا عىًن اٍليًَّمُتً »الدنيا ُب « إًٌنَّكيٍم كي من طريق اٟتلف فتقسموف لنا أف دينكم ىو « أتى

ذا اٟتق، ك٘تنعوننا عن اتباع الرُّسل، كتزيفوف لنا ما جاءكا بو من عند رهبم حىت أقنعتموان، فأين اآلف ٯتينكم كأين ما كعد٘توان بو؟ كى
، أم كنتم ٘تنعوننا عن ا٠تَت كتصدكننا عن ا٢تدل كتضللوننا عن اٟتق قهرا أكٔب من أتكيل اليمُت ابلقوة كالقهر أك اب٠تَت كالربكة
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كقسرا ١تا لكم علينا من القوة كالغلبة، ككصفت اليمُت ابلقوة ١تا يقع فيها من البطش، ككصفت اب٠تَت ألهنا مشتقة من اليمن أم 
 .(223 /3، 1382بن مالحهير، )آؿ غازي  الربكة
 يب ادلدامهة أك اإلصابة كالتعذ .7.2

(، أم 40)األنعاـ:يئ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں يئ ىي ما تشق عصا ا١تعا٘ب ُب دراسة ىذا الفعل كقد تواترت ُب القرآف الكرٙب؛ ٨تو:  
 (، أم نعذب األرض كمن فيها. 41)الرعد: يئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ يئ أصابكم عذاب هللا، كقولو تعأب:

 االستحضار كالتواجد  .8.2
 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چيئ لفعلي "أتى" ُب الرؤية اإلدراكية فػ"أتينا" ُب اآلية:اليت تنبثق من ا١تؤشر ا تىي من الدالالك   
، حيث كل األعماؿ اليت قاـ هبا (445، ص 1418البيزاكي، ) (، تدؿ على االستحضار أم أحضرانىا47)األنبياء:يئ

ٍب  ،ما فعلوه مستحضران أمامهمالناس ُب ىذه الدنيا ٖتضر آنذاؾ كال تًتؾ فيها شاردة كال كاردة إال تعد ْتسباف كيرل الناس 
(؛ اليقُت الذم كرد ُب ىذه اآلية يعٍت 47ا١تدثر:(يئ يئ يئ يئ يئيئ :اٟتضور البحت ىي الداللة اليت حلت ُب ٤تطة ىذه اآلية

ا١توت كا١توت ٭تضر لدل ا١تيت استحضاران كجدانيان من دكف أف تيصىوَّر لو حركة تتحقق ُب اإلتياف كاجمليء، بل ىو استحضار 
 ي يغمر احملتضر ُب اآلكنة األخَتة من حياتو.فجائ
  "هً كرً ري كمي  نً مى ميًضيًٌ الز  "كما تنزاح داللة ىذا الفعل إىل  .9.2

 كرٯتة: ىي حركة الٌزمن كدكرانو يكوف ٍب ٯتٌر ٍب ٯتضي،ىذه اآلية اليها للفعل )أتى( ُب عل ٯتكن الوقوؼالداللة اليت  من  
االستفهامية "ىل" ُب ىذه اآلية ينزاح عن داللتو حرؼ االستفهاـ (، 1)اإلنساف:يئ ې ې ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې يئقاؿ تعأب: 

"أتى" إثر ىذا التجاكر ا١تنزاح ليدؿ على ا١تركر كا١تًضٌي فيكوف ا١تعٌت قد مىرَّ على  الفعل ليعرب عن اٟترؼ اليقيٍت "قد" كانزاح معٌت
ستماع فهو من ا١تعا٘ب الدٝتة اليت أخذ ا١تؤشر الفعلي "أتى" نصيبان كافران أٌما اال .اإلنساف حُت من الدَّىر ٓب يكن لئلنساف فيو ذكر

 يئ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ يئ (،21)ص:يئ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ يئ (،9)طو: يئ ۓ ۓ ے ے ٙ يئمنو ُب كثَت من اآلايت منها: 
 .يئ ى ى ې ې ې يئ :تعأب ُب سورة الربكج (، كقولو24)الٌذارايت:

وتية كالنقل التعبَتم ففي ذه السياقات النصية يطوؼ ُب دائرة ٯتكن التعبَت عنو بدائرة اٟتركة الصٌ فاإلتياف الذم يدركو الذىن ُب ى
ىذه اآلايت ال يتحقق اجمليء للكينوف البشرم أك الكينوف الوجودم على الطرؽ ا١تعهودة، بل ٖتقيق ىذا اإلتياف يٌتم عرب النقل 

 يل ابالستماع. الٌصوٌب كادخاره ُب الذاكرة ٦تا يصدؽ عليو التأك 

  "اجمليء"أما اإلتياف ّنعىن  .10.2
 ڇ ڇ يئ (، كقولو تعأب:50)غافر:يئ پٹ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ أكثر تواتران قياسان بسائر الشرائح الداللية األخرل ٨تو:

على  (، كالكثَت الكثَت من اآلايت كرد فيها "أتى" ليدؿ102 )الٌنساءيئ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ يئ (، كقولو:4)األنعاـ:يئ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ
 اجمليء البحت من دكف غَته من الدالالت. 

  "ادلركر كالوصوؿ" .11.2
 ٹٹ ٹ پ پ پ پ ٻ يئ حيث تنزاح داللة ىذا الفعل لتأٌب ٔتعٌت ا١تركر كالوصوؿ كذلك كما جاء ُب اآلايت التالية:

دالالت اليت كالوصوؿ ىي أخرل ال (170، ص 1416، اْلجاللين تفديخ)"(، فػ"أتوا على" يعٍت "مىرُّكا138)األعراؼ:يئ
 (.77)الكهف:يئ ڦ ڦ ڦ يئ :السياؽ كاإلدراؾ ُب مثل ثنائيةها تأ٧تب

  "أٍشرىؼى " كأي، ّنعىن .12.2
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(، فقد جاء الفعل )أتى( بصيغة ا١تاضي الزما مسنىدا إٔب كاك ٚتع 27)الٌنمل:يئ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ يئ كقولو تعأب:  
( كىذا الفعل يتعٌدل ْترؼ اٞتر )عل ى( الذم يفيد معٌت القهر كالٌتسلط كاالستعبلء، كىو ما ٭تاكي  الذكور لتضمنو معٌت )أٍشرىؼى

كبلـ الٌنملة كيسوغ إصدار أمرىا للنمل بدخوؿ ا١تساكن حرصا على ا١تصلحة، كحفظا لؤلركاح من أٍف تداس كٖتٌطم، كاإلشراؼ 
ية ىو نزع ىذا ا١تؤشر الفعلي عن أم سبيل اإلتياف، كأكٌؿ مراحلو. كمن ا١تعا٘ب البديعة اليت يعتصره النص ُب حض اإلدراكات الذىن

 يئ (، أك قولو:34)األنعاـ:يئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې يئداللة معنوية ك٘تحضو آنذاؾ ليخلق فعبلن تركيبيان موافقان للسياؽ كذلك ٨تو: 
ينعدـ ٘تامان  "أاتىم نصران" يعٍت نصرانىم ك"أاتىم العذاب" يعٍت ٌعذبناىم ككأف اإلتياف ػػػ(؛ فػ26)الٌنحل: ،يئ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 ُب ىذه الكينوانت الفعلية.
13.2. )  كمن ادلعاين االنزايحٌية للفعل "أتى" )قػىريبى كدىانى

٦تٌا يبلحظ ُب سياؽ اآلية أٌف الفعل )أتى( جاء الزما مكتفيا  .ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑڑ ڇ ڇ ڍ ڍ يئ: ُب سورة النحلقاؿ تعأب  
) ( ك)دىانى كا١تقصود  ،(1/39، 2005فاضل، ؛ كيشظخ: 73ص، 2007 )العدكخي، بفاعلو، داال على معٌت )قػىريبى

كقد جاء لفظ ا١تاضي )أتى( ٔتعٌت ا١تضارع  .(2/44، 1996الفيخكز أبادي، ) ىو القرب الٌزما٘ب كما يركم الفَتكز أابدم
سن اإلخبار )أيٌب( فداللة الفعل ُب اآلية فيو انزايح زما٘ب للمستقبل فصدؽ إتياف األمر صار ٣تيؤه ٔتنزلة ما قد مضى ككاف، فح

أىنَّوي شىٍيء قد كاف  عنو اب١تاضي، كأكثر ما يكوف ىذا فيما ٮتربان هللا جلَّ ذكره بو أف يكوف، فصٌحة كقوعو كصدؽ ا١تخرب بًًو صار كى
 .(190، 1995 ،يانيبألصا؛ 417، 1405، ي)القخشب

 ڃ ڃ ڃ ڃ چيئ قاؿ تعأب: ."أصاب" معىن كما كرد الفعل )أتى( يف القرآف منزاحا عن معناه األصلي الٌداؿ على اإلتياف إىل
قهلو تعالى: ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْف َأَتاُكْم َعَحاُبُو َبَياَتا َأْك َنَياَرا ماَذا َيْدَتْعِجُل ِمْشُو كقولو تعلى: )(. 47)األنعاـ: يئ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

جاء بصيغة ا١تاضي ا١تتعٌدم إٔب مفعولو )ضمَت ٚتع حيث  ،ءذكر الفَتكز أابدم أنٌو يعٍت كصوؿ شيء بشي (50اْلُسْجِخُمهَف﴾ )يهنذ:
 ا١تخاطبُت ا١تٌتصل( حيث اقتضى ا١تقاـ تعديو لتضمنو معٌت )أصاب( الذم ىو من األفعاؿ ا١تتعدية إٔب مفعو٢تا من دكف كاسطة

 .(2/44، 1996الفيخكز أبادي، )

  "قػىلىعى كدىم رى "كما جاء ّنعىن  .15.2
(. جاء الفعل )أتى( بصيغة ا١تاضي ا١تستأنف ابلفاء 26)الٌنحل:يئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ يئُب قولو تعأب:  

كقد أخذ مفعوال ظاىرا ىو )بنياهنم(.  ،(2/44، 1996الفيخكز أبادي، ) متضمنا معٌت )القلع كا٢تدـ كالٌتدمَت كا٠تراب(
 ،2000 ،)الصبخي  أصولوم كدٌمره كاجتثٌو من كا١تعٌت االنزايحي الذم خرج إليو الفعل )أتى( ىو أٌف هللا قد اقتلع بنياهن

عزيسة، ؛ 14/134، 1984، ابن عاشهر) كنقضو من قواعده ،(3/319، 1420 ابن الفخاء،؛ 17/193
كيرل بعض أصحاب  .(8/133، 1994الشيدابهري، ) كالببلءكمن ىذا ا١تعٌت )اإلتياف( ا١توت  ،(10/319، 2004

( كأيقً اللغة كالٌنحو أٌف ىناؾ ٙتىَّة حذؼ ُب مى ا١تضاؼ إليو لفظ اٞتبللة ي اآلية )فأتى هللا بنياهنم من القواعد(، أٍم حذؼ ا١تضاؼ )أىمىرى
. كقد كرد الفعل )أتى( هبذا ا١تعٌت ُب غَت (53 ،1990)بشت الذاشئ،  )هللا( مقامو، كفائدة اٟتذؼ ىنا بياف شدَّة العذاب

 .(42الّحاريات:يشظخ: ) موضع من القرآف الكرٙب
  "العذاب"كينزاح إىل معىن  .16.2
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(. فقد انزاحت داللة الفعل )أتى( ُب اآلية الكرٯتة 2)اٟتشر: يئ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ٙ ٘ ٗ ٘ ہ يئ كما ُب قولو تعأب:
 للتضمن معٌت العذاب دٌؿ على ذلك السياؽ الذم كرد فيو الفعل، إٍذ ا١تعٌت إفَّ هللا قد عٌذهبم من حيث ٓب يظنوا أك يتوقعوا، أك من

 .(14/39، 1992القشهجي، ؛ 4/296، 1994، الشيدابهري ) الجيةحيث ٓب ٮتطر ببا٢تم أٍف أيتيهم أمره من تلك 
  "يظهر أك خيرج"انزايح الفعل ّنعىن  .17.2

(. فداللة الفعل ُب اآلية انزاحت عن داللتها األصلٌية )اإلتياف( 6)الٌصف: يئ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ يئ ُب قولو تعأب: 
٠تركج حيث جاء الفعل )أيٌب( بصيغة ا١تضارع مسندا إٔب ضمَت الغائب ا١تستًت )ىو( مكتفيا بو لتضمنو معٌت لتدؿ على الظهور كا

ك٫تا فعبلف قاصراف يكتفياف اب١ترفوع،  ،(1/207، 2005فاضل، ؛ 2/44، 1996الفيخكز أبادي، ) ج()يظهر أك ٮتر 
 رؼ اٞتر )من(.لذا اقتضى أٍف يكوف احملموؿ عليهما الزما يتعٌدل إٔب مفعولو ْت

  "صار كأصبح"كما أي، ّنعىن  .18.2
(. جاء الفعل )أتى( ىنا بصيغة ا١تضارع اجملزـك ا١تتعٌدم إٔب مفعولو 93)يوسف: يئ ې ې ى ى ۅ ۅ يئ يقوؿ تعأب: 

 صار(بنفسو، الواقع جوااب لؤلمر، ٔتعٌت: صار، قاؿ الٌز٥تشرم: )"أيٌب بصَتا" يصَت بصَتا، كقولك: جاء البناء ٤تكما، ٔتعٌت 

، ك٦تا يدٌعم رأم الز٥تشرم ُب انزايح فعل اإلتياف ليدٌؿ على الصَتكرة ما ساقو األلوسي من (2/503، 1407الدمخذخي، )
 "كأتو٘ب أبىلكم أٚتعُت"( استدالؿ ابلقرآف عليو أٍذ قاؿ: )أٍم يصَت بصَتا كيشهد لو "فارتٌد بصَتا" أك أيًت إٕبىَّ كىو بصَت

 .(13/68، 2005))األلهسي، 
 انزايح الفعل )أتى( إىل معىن "ات بع كحضر"  .19.2

. فالفعل ُب )أىفػىتىٍأتيوفى( اآلية الكرٯتة كرد بصيغة ا١تضارع ا١تتعدم (3:نبياء)األيئ ڃ چ چ چ چ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ يئقاؿ تعأب:  
، 1407مخذخي، الد ) إٔب فاعلو بنفسو دكف اٟتاجة إٔب كاسطة، كقد جاء مسبوقا هبمزة االستفهاـ اليت تفيد معٌت اإلنكار

فالفعل ىنا قد انزاح كماؿ عن معناه األصلي الٌداؿ على اإلتياف إٔب معٌت االتباع  ،(17/14، 2005أللهسي، ا؛ 3/102
يقوؿ الٌز٥تشرم: "اعتقدكا أٌف رسوؿ هللا صلى هللا  (208 – 1/207، 2005)فاضل،  للسَّحرة كسحرىم كحضوره كقبولو

كل من اٌدعى الٌرسالة من البشر كجاء ٔتعجزة ىو ساحر كمعجزتو سحر، فلذلك قالوا على   عليو كسلم ال يكوف إاٌل ملكا، كأفٌ 
حر كأنتم تشاىدكف كتعاينوف أنٌو سحر"   .)3/102، 1407)الدمخذخي، سبيل اإلنكار: أفتحضركف السًٌ

مهمة البحث فهو تصنيف  كية أٌماىذه ىي ا١تستوايت الداللية اليت تشع ُب النص انطبلقان من السياقات النصية كاألسورة اإلدرا 
أحشاء الٌنص لكشف القناع عن كجو ا١تعٌت ا١تركزم كالعثور  ا١تعا٘ب للفعل "أتى" كنضدىا أساسان على اٟتمولة ا١تعنوية اليت تضعها ُب

 على ا١تعٌت النموذجٌي.
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 اخلإنة
ل فع؛ ففي الفعلال على تواتر العينة ا١تعنٌية ُب كا١تعٌت النمطي النموذجي يتوقف أكثر ما يتوقف صيغة الفعليةٖتديد نوعية ال 

ٯتكن أف نطلق عليو ا١تعٌت النمطي فعل ال اا١تعٌت الذم ٭تطم رقمان قياسيان ُب ىذف اجمليء،"أتى" ا١تعٌت ا١تتواتر ا١تتكرر ىو 
األمامي، كالدنو كاالقًتاب،  : اٟتركة كالدينامية، االنسياؽةالتالي تالدالال ٣تموعةالنموذجي. ىذا الكينوف الفعلي يتجزأ إٔب 

فالدنو كاإلصابة  ."أتى" نفسو الفعلُب  اتشاىد منعرجاهت يتال ةالداللي ىذه األبعادالزمكا٘ب كالظهور الزمكا٘ب ا١تتأرجح،  الغياب
سقاط كاإلحضار كالوصوؿ كلها تتضمن اجمليء من دكف إ كالتعذيب كالسوؽ كاٞتماع كا١تضي كالنزكؿ كاإلرساؿ كاٟتشر كالدخوؿ

الدنو يعٍت اإلتياف إضافة إٔب ٖتديد كيفية ىذا اإلتياف أبنو االقًتاب البحت الذم  أيقونة معنوية خاصة، بل بزايدة مشهودة فمثبلن 
 للكينوف الذم كجو إليو ٌٍب اإلصابة ىي ٖتقق للمجيء حىت االصطداـ ا١تخرب السالب، ٌٍب السوؽ ىو ٭تقق ا١تشافهة كاجملاهبة

الظهور ىو ٣تيء  يفتقد الطواعية، بل يسطر عليو الكراىية كالقسر حيث يتحقق اجمليء بقيادة كائن أجنيب؛ ٍباجمليء إال أنو 
يتمكن  على عاتقو ككأنو ا١تأمور الذم ال الكينوف الغائب ا١تتوارم كاإلرساؿ ىو اجمليء ا١تستهدؼ الذم ٭تمل فاعلو مهمة خطَتة

ا١تتصاعد إٔب أف  الكيفيات اٟتراكية؛ فهو سهم يوجو من الفضاء يء الذم يسفر عنمن التقلص عما كٌكل بو، أما النزكؿ فهو اجمل
ى ُب الكينوف ا١تكا٘ب ٍب الدخوؿ ىنداـ اجمليء فهو يعٍت استحضار كفد من الناس يتفشٌ  يسقط أك يتساقط ٍب اٟتشر يهندس فيو

أف ىذه األسرة  ل اتصاالن شبو اتـ ابلداللة ا١تركزية ؛ إالالتغَت ا١تكا٘ب ككذلك الوصوؿ؛ فهذه اٟتلقات الداللية تتص ىو اجمليء مع
كاالستماع كا١تشاىدة؛ فعليو يستنتج أف  الداللية تنفصل انفصاالن منقطعان عن الرأس ُب بعض الدالالت منها اٟتلف كاالنتفاع

 .قدـ بضاعة ٝتيكة من الدالالتي"أتى "  الفعل

 ادلصادر كادلراجع

o القرآف الكرٙب 
 ،تح: عبد الرزاؽ ا١تهدم، دار إحياء الًتاث معآب التٌنزيل ُب تفسَت القرآفأبو دمحم اٟتسُت بن مسعود،  ابن الفراء ،

 ىػ.1420، 1العريب، بَتكت، ط
  ،ـ.1983، 3عآب الكتب، طكتاب األفعاؿ، علي بن جعفر بن علي السعدم،  ابن القطاع 
 ـ1990 ،4طمصر، الشؤكف الثقافٌية العامة،  ، دارالنجارا٠تصائص، تح: دمحم علي  ،بن جٍت، أبو الفتح عثمافا. 
 ،ـ.1984، الدار التونسٌية للنشر، تونس، الٌتحرير كالتٌنوير ابن عاشور، دمحم الطاىر التونسي  
 1، تح: فائزة بنت عمر ا١تؤيد، طإعراب القرآفأبو القاسم إٝتاعيل بن دمحم بن الفضل بن علي، ها٘ب، بألصا ،

 ـ.1995
 ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثا٘ب، تح: السيد ٤تمود  ركح ا١تعا٘بلفضل شهاب الٌدين السيد، األلوسي، أبو ا

 ـ.2005سيد إبراىيم عمراف، دار اٟتديث، القاىرة،  -السيد
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:ادللخص  
د أثناء استنباط األحكاـ الشرعية بغيةى عدـً ا٠تطأ؛ فهي قواعد منهاج يسلكو اجملتهفهي  القاعدة األصولية يبٌُت البحث أ٫تية 

يت ىي مؤسَّسىة على الدليل، فهي ٔتثابة ميزاف عدؿ توزف هبا األمور العلمية، كييتوصل من خبل٢تا إٔب معرفة األحكاـ الشرعية ال
قرآنية، كٖتتل ىذه القصص حٌيز كبَت من ، كالدليل ٢تذه القواعد  ا١تستنبطة ىي القصص ال خركيةمناط السعادة الدنيوية كاآل

أسلوب القصة من األساليب اليت اعتٌت هبا عناية خاصة؛ ١تا ف ة أال كىو القرآف الكرٙب ،ا١تصدر األكؿ من مصادر التشريع األصلي
٪تاذج من القصص  فتم استقراءا١تنهج االستقرائي اٞتزئي الوصفي ،ًب اتباع فيها من عنصر التشويق، كجوانب االتعاظ كاالعتبار. 

فقد  ا١تبحث األكؿ، أما  اقتضت خطة البحث تقسيمو إٔب مقدمة كمبحثُت كخا٘تة،القرآنية كاستنباط القواعد األصولية منها .ك 
اٟتكمة من ذكر ىذه ك  التعريف ببعض ا١تفاىيم ا١تتعلقة ابلبحث كتعريف القاعدة األصولية كالتعريف ابلقصص القرآنية تناكلت 
ب هللا عٌز كجٌل ، أما ا١تبحث الثا٘ب فتناكؿ تطبيقات للقواعد األصولية ا١تستنبطة من بعض القصص القرآنية ٍب ُب كتا القصص

 بينت ُب ا٠تا٘تة أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث.
 : القاعدة ، األصولية ، القصة ، اآلية ، سورة.الكلمات اإلفتتاحية
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Abstract 

The research shows the importance of the fundamentalist rule, as it is a method 

that the mujtahid follows while deriving legal rulings in order not to make 

mistakes. They are rules based on evidence, as they are like a balance of justice 

by which scientific matters are weighed, and through which one comes to the 

knowledge of the legal rulings that are the basis of worldly and hereafter 

happiness. It is the Noble Qur’an. The style of the story is one of the methods 

that he took special care of. Because of the element of suspense, and aspects of 

Alataaz and consideration. Research methodology: the descriptive partial 

inductive approach was followed, so models were extrapolated from Qur’anic 

stories and the fundamentalist rules were deduced from them,  

Key words: al-Qaeda, fundamentalism, story, verse, surah 
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 ادلقدمة

إٌف الشريعة اإلسبلمية ابقية إٔب قياـ الساعة لذلك منحت العلماء حق االجتهاد كفقو اإلستدالؿ للتمكن من اتقاف االستنباط ُب 
القواعد األصولية ك  ،لةكيعٌد القرآف الكرٙب ا١تصدر األكؿ من مصادر ىذه األد، النوازؿ كا١تستجدات من خبلؿ عرضها على األدلة 

استخراج اٟتكم للمستجدات كاليت كثرت ُب كقتنا اٟتاضر ، كال يتمكن من ذلك إال إذا  الطريق الذم ييسر للمجتهدىي 
كاليت هبا يتضح الطريق للوصوؿ إٔب مقاصد  استخدمها بضوابطها ، فرسوخ ىذه القواعد ُب األذىاف تريب ملكة التخريج األصوٕب،

 .ميةالشريعة اإلسبل
كل مسألة مرسومة ُب أصوؿ الفقو ال ينبٍت عليها فركع فقهية، أك آداب شرعية، أك ال تكوف عوان " :(ـ2997) قاؿ الذاشبي

األصولية  فهي منهاج يسلكو اجملتهد أثناء  واعدأ٫تية الق من ىنا جاءتك  .(37)ص." ُب ذلك؛ فوضعها ُب أصوؿ الفقو عارية
عدـً ا٠تطأ؛ فهي قواعد مؤسَّسىة على الدليل، فهي ٔتثابة ميزاف عدؿ توزف هبا األمور العلمية،  استنباط األحكاـ الشرعية بغيةى 

ُب ىذا البحث ا١تستنبطة  خركية ، كالدليل ٢تذه القواعدإٔب معرفة األحكاـ الشرعية اليت ىي مناط السعادة الدنيوية كاآل هباكييتوصل 
كبَت  من  ا١تصدر األكؿ من مصادر التشريع األصلية أال كىو القرآف الكرٙب ، الز يٌ ٖتتل اٟتالقصص  ؛ألفىي القصص القرآنية  

فأسلوب القصة من األساليب اليت اعتٌت هبا عناية خاصة؛ ١تا فيها من عنصر التشويق، كجوانب االتعاظ كاالعتبار. كقد أ١تح 
األعخاؼ:  )القخآف الكخيم،لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى{ }فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى من ذلك قولو تعأب: ك القرآف إٔب ىذا ُب أكثر من آية 

276.) 
 :ة البحث أمهي

لقواعد األصولية ؛ ألهنا الوسيلة اليت ٖتقق العبادة ، ففيها ييعرؼ حكم هللا تعأب ، كقد أانط هللا جاءت أ٫تية البحث لتوضيح ا
، كالتطبيق العملي ن القصص القرآنية  ٢تا من األ٫تية ٔتكاف كاستنباط ىذه القواعد م ،تعأب معرفة األحكاـ الشرعية عن طريقها 

 ألم علم من العلـو ىو الثمرة ا١ترجوة من ىذا العلم .
أىداؼ البحث:    

بياف الًتابط بُت ىذا البحث إٔب  األصولية منو كما يهدؼ بياف كيفية تعامل األصوٕب مع الٌنٌص القرآ٘ب ككيفية استنباط القواعد
.العلـو ا١تختلف   ة كعلم أصوؿ الفقو كالفقو كالتفسَت كاللغة كغَتىا من العلـو

 الدراسات السابقة: 
استعرضت ْتوث الباحثُت فلم أجد عنواف ىذا البحث كلكن ىناؾ ْتوث كرسائل كأطاريح قد كتبت إما عن القواعد األصولية أك 

 :كمنهاعن القصص القرآنية 
 -اطركحة دكتوراه -ا١تختار( شرح الدر ) رٌد احملتار البن عابدين ُب كتابو هيةالقواعد األصولية ك٪تاذج من ٗتر٬تاهتا الفق -1

 .ـ2011 -إبراىيم دمحم سعيد دمحم عارؼ ا٢ترشلي
 –عبيد العكيد  مركة جياد -رسالة ماجستَت -القواعد األصولية كتطبيقاهتا ُب أحكاـ العبادات ُب كتاب ا٢تداية   -2

 .ـ2012
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 –٪تاذج تطبيقية –د ابن العريب ا١تالكي من خبلؿ كتابو ا١تسالك شرح ا١توطأ لئلماـ مالك القواعد األصولية اللغوية عن -3
 ـ.2015 -أٛتد ٚتيل علي  –اطركحة دكتوراه

 2012 -أبو بكر أٛتد دمحم أبو جرادة  -رسالة ماجستَت  -القصص القرآ٘ب كأثره ُب العقيدة -4
 .2013  -ٚتاؿ رفيق يوسف اٟتاج علي  - وراهاطركحة دكت -( دراسة ببلغية)ا١ترأة ُب القصص القرآ٘ب  -5
 .2016 -اطركحة دكتوراه  -)دراسة ٖتليلية موضوعية( ، أشرؼ جودت صاّب حسُت القرآ٘بالقصص  ُبقضااي اجتماعية  -6
البحث: منهج   
من اعد األصولية ستنباط القو من ٍب امن القصص القرآنية ك ءاايت ا١تنهج االستقرائي الوصفي ،فتم استقراء اتبعت ُب ْتثي فقد  

ُب ىذه القصة  كبياف كجو الداللة من القاعدة ا١تستنبطة. كقد تتفاكت عدد القواعد ا١تستنبطة بُت ا١تسائل فقد يرد  موطن الشاىد
  دليلُت لنفس القاعدة أك قد ترد قاعدتُت للدليل نفسو.

 البحث: ىيكلية
تناكلت ُب ا١تقدمة اسباب اختيار ا١توضوع كأ٫تيتو كا١تنهجية  ،البحث تقسيمو إٔب مقدمة كمبحثُت كخا٘تة ىيكليةاقتضت فقد  

كا٠تطة ا١تتبعة ُب ىذا البحث ، أما  ا١تبحث األكؿ فقد تناكلت  التعريف ببعض ا١تفاىيم ا١تتعلقة ابلبحث كتعريف القاعدة 
ما ا١تبحث الثا٘ب فتناكؿ تطبيقات أ .القرآنية ك اٟتكمة من ذكر ىذه القصص ُب كتاب هللا عٌز كجٌل ، كتعريف القصص  األصولية

 ا كالتوصيات.ت ٢تأىم النتائج اليت توصلها بينت في جاءت ا٠تا٘تة للقواعد األصولية ا١تستنبطة من بعض القصص القرآنية ٍب
 ادلبحث األكؿ

ض ادلفاىيم ادلتعلقة ابلبحثالتعريف بب  
 :  تعريف القاعدة األصولية:أكالن

، كىػو الشػيء الوطيػد الثابػت ، كٚتػع األس أصػل األس معػافو عديػدة منهػا: األسػاس : فالقاعػدة  للقاعػدة ُب اللغػة القاعدة لغػة :
كأتٌب أيضنػا ٔتعػػٌت  (.2968ق؛ ابػن مشظػػهر،2399)ابػن فػػارس ،  ىػو أيسػس ، كالقواعػػد األسػاس ، كقواعػد البيػػت أساسػو

كا١تعػػػٌت األقػػػرب  .( 2002اليػػػخكي، ؛2968ق ؛ ابػػػن مشظػػػهر،2399)ابػػػن فػػػارس ، األصػػػل ، أم: أسػػػفل كػػػل شػػػيء
 2428)الرػػاعجي،للقاعػػدة ىػػو األسػػاس ؛ كػػوف األحكػػاـ تنبػػٍت علػػى القواعػػد أم: علػػى أسػػاس كمػػا يبػػٌت اٞتػػدار علػػى األسػػاس

 ىػ(.
: " حكػػم كلػػي ينطبػػق علػػى جزئياتػػو ليتعػػرؼ (2996التفتػػازاني) قػػاؿعيٌرًفػػت القاعػػدة بتعريفػػات ًعػػدَّة :  القاعػػدة اصػػطالحان :

كقػاؿ  .(222.) ص: " قضػية كليػة منطبقػة علػى ٚتيػع جزئياهتػا " (ىػ 2425)الجخجاني كقاؿ .(35)ص. أحكامها منو "
 .(204)ص.: " قضية كلية يتعرؼ منها أحكاـ جزئياهتا " ( 2009السحمي )

تكوف عامة كلكل علم قواعد خاصة بو  كالقواعد األصولية كالقانونية كالفقهية كالنحوية كغَتىا من العلـو فهذه التعريفات للقاعدة 
 .  تشمل ٚتيع العلـو

 لؤلصل معاف عديدة منها : األصل لغة :
سػػػػواء أكػػػػاف ىػػػػذا اإلبتنػػػػاء حسػػػػيان  كبنػػػػاء السػػػػقف علػػػػى اٞتػػػػدار أـ معنػػػػواين كبنػػػػاء اٟتكػػػػم علػػػػى ،  د.ت.( ) الدبيػػػػجي،االبتنػػػػاء 

ؿ : قعػػد ُب أصػػل اٞتبػػل ، . كقػػد أيٌب األصػػل ٔتعػػٌت : أسػػفل الشػػيء، فيقػػػػا(ىػػػ 2425، ألسحسػػج؛ 2996)التفتػػازاني،الػػدليل
 .(د.ت. )األصفياني،كما أيٌب ٔتعٌت القاعدة فأصل الشيء : قاعدتو. )الدبيجي، د.ت(كقلع أصل الشجر 
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 كالراجح لدل الباحثة أبف االبتناء ىو أقرب ا١تعا٘ب لؤلصل ؛ ألف القواعػػػػد تبٌت عليها األحكػاـ الشرعيػة. 
 بلحي عند العلماء يطلق كيراد بو: ا١تعٌت اإلصط األصل ُباألصل اصطالحان :

علػى الػراجح  ىذه ا١تسألة الكتاب ، أم : دليلها . كقد يطلػق األصػل كيػراد بػو الرجحػاف ، أم:ُب الدليل غالبان ، كقو٢تم : األصل  
أكػل  ة ، كػالقوؿ:كمن معػا٘ب األصػل يطلػق كيػراد بػو القاعػدة ا١تسػتمر  من األمرين . فيقولوف : األصل ُب الكبلـ اٟتقيقة دكف اجملاز.

كىػو مػا يقابػل الفػرع  على خبلؼ اٟتالة ا١تستمرة .كمػن اطبلقػات األصػل يطلػق علػى ا١تقػيس عليػو، ا١تيتة على خبلؼ األصل، أم:
إذ الفػػرع ىػػو ا١تقػػيس ، كاألصػػل ىػػو ق(.2423ق؛ المكشػػهي،2422ق؛ الدركذػػي،2428)ابػػن الشجػػار،ُب ابب القيػػاس

   (.272ق ، ص.2405)الجراص، ف ُب ابب القياس ا١تقيس عليو ، كىذا ما ذكره األصوليو 
كالػػراجح لػػدل الباحثػػة أبف معػػٌت األصػػل ىػػو الػػدليل ؛ ١تناسػػبتو للمعػػٌت اللغػػوم كىػػو االبتنػػاء ، فػػاٟتكم ييبػػٌت علػػى الػػدليل ، فاألصػػل 

 ابالعتبار األصوٕب يراد بو الدليل اإلٚتإب .
ٯتكػػن تعريػػف القاعػػدة األصػػولية  أبهنػػا : أدلػػة إٚتاليػػة كقواعػػد كليػػة  كبعػػد اسػػتعراض ا١تعػػٌت اللغػػوم كاالصػػطبلحي للقاعػػدة كاألصػػل

نػػػػػػػهر الػػػػػػػجين . كعٌرفهػػػػػػػا (9ـ،ص2999،اإلسػػػػػػػشهي )يسػػػػػػػتعملها اجملتهػػػػػػػد لييتوصػػػػػػػل هبػػػػػػػا إٔب اسػػػػػػػتنباط األحكػػػػػػػاـ اٞتزئيػػػػػػػة 
ية ، ا٠تاصػة ابجملتهػد : " ىي الكليات االستقرائية ا١تطردة اليت يندرج ٖتتها أنواع من األدلة النصػية كغػَت النصػ (ق2429عباسي)

 .(28)ص.ا١تستقل ، يستعملها الستنباط األحكاـ الفقهية " 
 القصص القرآنية: تعريف اثنينا : 

كيقاؿ : قصصت الشيء ، إذا تتبعت أثره شيئان بعد  ، القطع. يقاؿ: قصصت ما بينهما أم قطعت أصل القصٌ  القصة لغة :
يًو{  }كىقىالىٍت أًليٍخًتوً  شيء كمنو قولو تعأب : كالقصة: ا٠ترب كىو  اتبعي أثره  .: أم ، (22القرز: )القخآف الكخيم ،قيصًٌ

قصوصىو  اًبلفىتح كالقىصىصي ،  صصالقى 
ى
ىو كالقاص:  فهي ٚتع القصة اليت تكتب ، -الًقصص–،  أما بكسر القاؼ : ا٠تربي ا١ت

 .(74-73،ص. 2968)ابن مشظهر،  كألفاظهاكأنو يتتبع معانيها  الذم أيٌب ابلقصة على كجهها 
ا:  تعريفات عديدة :للقصة  القصة اصطالحن

-83)ص." ٣تموع الكبلـ ا١تشتمل على ما يهدل إٔب الدين كيرشد إٔب اٟتق كأيمر بطلب النجاة" : .(ت) د.قاؿ الخازي 
84). 

األثر، كىو اتباعو حىت ينتهي تتبع الوقائع ابإلخبار عنها شيئا بعد شيء، على ترتيبها، ُب معٌت قص  ":(2997) الَحَخالِّي  كقاؿ 
 .(2984)ابن عاشهر،غائبة عن ا١تخرب هبااليت تكوف  ادثة اٟتا٠ترب عن .أك ىي (594)ص."إٕب ٤تل ذم األثر

كقد أطلق القرآف الكرٙب لفظ القصص على أخبار القركف األكٔب فيما يتعلق ابلرساالت السماكية ، كاألحداث اليت تقع ُب ٤تيطها 
 د.ت.(. )الخصيب، مواكب النور كجحافل الظبلـ كبُت قول اٟتق كالضبلؿكمنها الصراع بُت

 :اثلثنا: احلكمة من ذكر القصص القرآين
 :و هللا تعأب علينا من عدة كجوه أذكر منهاقصتظهر اٟتكمة فيما 

من أىل   لمال يعلمها إال الراسخوف ُب الع ؛ كوف القرآف الكرٙب قد اشتمل على قصص ألىل الكتاب العظيم التحدم  -1
 .(2984ابن عاشهر، ) .الكتاب 
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تبٌُت القصص القرآنية مناىج األنبياء ُب كيفية الدعوة  إلقامة الدين كالصرب عليها للتأسي هبم ُب طرقهم كأساليبهم كجعلهم  -2
 (.ا990)رضا،القدكة ُب ذلك ؛ ألهٌنا من ىدم هللا عز كجل ٢تم 

 فقط  تاريخ األمملسرد ال ليس ا١تراد منهاالكرٙب  قصص القرآ٘ب، ف ٠تَت أك الشرالعربة كا١توعظة ٦تا تضمنتو القصة من عواقب ا -3
. فهي تبٌُت سنن هللا ُب ا٠تلق كىذه السنٌن ٕترم على اللحقُت  ابلًتتيب تذكرالوقائع اٟتوادث ك  ٧تد لذلك ال، ؤلشخاص لأك 

  (.ق 2428 القاسسي،)كما جرت على السابقُت فعلى ا١تؤمنُت االعتبار هبا 
كاذبُت ، كما إف ُب ذلك ترغيب للمؤمن ابلثبات على اإلٯتاف  بعد أف عقوبة البفضلو على ا١تؤمنُت  ك  تعأبهللا  بياف عدؿ -4

 (.2002)ابن عثيسين،عىًلمى  ٧تاة من ءامن من السابقُت كٖتذير الكافر من االستمرار ُب الكفر
ذه الغرائز على سلوكو كأفعالو كعلى العبلقة ابآلخرين. كتبٌُت أحواؿ  بياف للغرائز اإلنسانية كما جيًبلى عليو من الصفات كأثر ى -5

 .(2009)زيجاف، اإلنساف كطغيانو بسبب السلطاف كا١تاؿ 

 

 

    ادلبحث الثاين
 ادلستنبطة من بعض القصص القرآنيةتطبيقات للقواعد األصولية 

  : ًلمىاتو فػىتىابى عى قاؿ تعاىل ـي ًمٍن رىبًًٌو كى  (37لبقخة:)القخآف الكخيم، الىٍيًو ًإن وي ىيوى التػ و ابي الر ًحيمي {}فػىتػىلىق ى آدى
ي بعضيو بعضان القاعدة األصولية:    (. ىػ2399)ابن قجامة، القرآفي يبٌنًٌ

مػوجزة قد يرًد بعض األلفاظ كا١تفردات ٣تملة ُب آايتو على العمـو كمنها ما يرد ُب قصص األنبياء  كاليت تػذكر القصػة القرآف الكرٙب 
تفصػػيل  كبيػػاف القػػرآف ابلقػػرآف مػػن أقػػول أنػػواع البيػػاف ُب ضػػوء الاإل٬تػػاز كمػػن ٍب ييفهػػم آخػػر لة ُب موضػػع مفٌصػػك مسػػهبة ك ُب موضػػع 

{ سيدان آدـ عليو السبلـ فقد كردت لفظ فييبلحظ مثبلن ُب قصة  هاأشرفك  ًلمىاتو ال ييعرؼ ماىي ىذه الكلمات كقػد كرد  ملة٣ت} كى
}قىاالى رىبػَّنىا ظىلىٍمنىػا بقولو عٌز كجٌل:  ة كلكن ما يًتجح من ىذه األقواؿ ُب ا١تراد منها ىو ما كرد ُب سورة األعراؼ ُب بياهنا أقواؿ ًعدٌ 

ػػونىنَّ ًمػػنى ا٠تٍىاًسػػرًينى{  ٍ تػىٍغًفػػٍر لىنىػػا كىتػىٍرٛتىٍنىػػا لىنىكي ًإٍف ٓبى ػػنىا كى يكػػوف  ف القػػرآف ابلقػػرآ ؛ ألف بيػػاف (23األعػػخاؼ: )القػػخآف الكػػخيم ،أىنٍػفيسى
ق؛ 2420ق،الػػػػخازي،2429ق؛ابػػػن كثيػػػخ،2422)ابػػػن عصيػػػػة، .ذلػػػككػػػرت ُب مقػػػدـ علػػػى ابقػػػي األقػػػواؿ الػػػػيت قػػػد ذ 

 (. 2995؛ الذشكيصي،2000الدركذي،
  عيوا مىعى الر اًكًعٌنى اةى كىارٍكى ةى كىآتيوا الز كى  (.43)القخآف الكخيم، البقخة: {قاؿ تعاىل:}كىأىًقيميوا الص الى

 ق (.2403) أبه الحدين،معنييو  أحد على حيمل أف ادلشرتؾ االسم يف ة : األصلالقاعدة األصولي
فقد يوضع اللفظ ُب اللغة ألكثر من معػٌت كصػيغتو ال تبػٌُت ا١تعػٌت  (1985)الجريشي،إفَّ من أسباب اإلشكاؿ اإلشًتاؾ ُب اللفظ 

الشػارع لتعيػُت ا١تػراد مػػن اجملتهػد ابلقػرائن الػيت كضػعها ا١تقصػود ٦تػا كضػع لػو ، فلمعرفػة ذلػك كإزالػة ىػذا اإلشػكاؿ االجتهػػاد فيتوصػل 
 .د.ت.( ) خاّلؼ،فظ ا١تشًتؾ ىذا الل
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عيوا مىعى الرَّاًكًعُتى { لفظ كاركعوا  ُب قولو تعأب: كرد   كىو  الٌتطامن: أحد٫تا: اللغة ُب معنياف لو كىو مشًتؾ لفظي فالركوع}كىارٍكى
 يعبد ٓب ، إذا راكعنا اٟتنيف تسمي زمن اٞتاىلية ُب العرب فكانت كا٠تضوع الٌذلة: ٘ب،كا١تعٌت الثا د.ت.( ) الدبيجي،اال٩تفاض 
 .ت.( د. الدبيجي،؛ ىػ 2423ابن اليائم،)  : ركع الرجل، إذا افتقر بعد غٌت، كا٨تطت حالويقاؿ من اجملازاألكاثف ، ك 

معنييو كبعد التأمل ُب اآلية يبُت أبف ا١تقصود ىو  أحد على ا١تشًتؾ االسم أف ٭تمل صل اإلشكاؿ ُب ا١تعٌت ألٌف األصلحكقد ف
 الكل عن ٣ترد لذلك ٬توز التعبَت بركوع هلل ييتعبد فبل ييتصور أف ا١تصٌلُت ؛ مع صٌلوا ا١تعٌت األكؿ ، أم: اإل٨تناء فيكوف معٌت اآلية:

 (.ىػ 2423)ابن عثيسين ،بو  إال يتم ال الذم الكل جزء من البعض ُب حالة كوف ىذا ابلبعض

 :يوفى أىبٍػنىاءىكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسىاءى قاؿ تعاىل اًب ييذىُنًٌ نىاكيٍم ًمٍن آًؿ ًفٍرعىٍوفى يىسيوميونىكيٍم سيوءى اٍلعىذى ًإٍذ صلى يػٍ )القخآف الكخيم كيٍم { }كى
 ( .49البقخة: ، 

ميريكيٍم أىٍف تى كقاؿ تعاىل :   ًإٍذ قىاؿى ميوسىى ًلقىٍوًمًو ًإف  اَّلل ى أيٍى  . (67البقخة: )القخآف الكخيم ،ٍذُنىيوا بػىقىرىةن { }كى
 .(366)ابن السهقت، د.ت.، ص.لقاعدة األصولية: "القرآف يفسر بعضو بعضنا". ا

تدخل ٖتت ىذه القاعدة تطبيقات ًعٌدة من القرآف الكرٙب كقد ذكرت مثالُت عن قصة بٍت اسرائيل أحدىا يفٌسر اجململ منو ُب 
اًب{  اآلية األكٔب نفس اآلية ، فقد كردت ُب ماىية ىذا العذاب ، كىو ٣تمل ُب  أشدأم : يذيقونكم }يىسيوميونىكيٍم سيوءى اٍلعىذى

يوفى أىبٍػنىاءىكيٍم كىيىٍستىٍحييوفى ًنسىاءىكيمٍ بقولو تعأب :،  ٔتا كرد ُب تكملة اآلية الكرٯتةىذا العذاب  تبٌُت  العذاب، كلكن )ابن {}ييذىْتًٌ
 ا١تتصل.القرآف ابلقرآف تفسَت اؿ يبٌُت ثا١ت. كىذا (2022د.ت.، الدلسي،؛ اآللهسي، 2986عخفة، 

الواحدة ا١تعلومة كال توجد  ُب قصة بٍت اسرائيل ، كىذا اللفظ ٣تمل بُت أفراد اٟتقيقة}بػىقىرىةن { كردت لفظ أما ُب ا١تثاؿ الثا٘ب  فقد 
ٌٍب كضح تعأب   ـ(2995ـ؛ الدبكي، 2999،  اإلسشهي ) قرينة تعيُت ا١تطلوب، فا١تطلوب ىنا فردنا معيننا من ىذه األفراد

ا بػىقىرىةه صىٍفرىاءي فىاًقعه لى  ىذا اإلٚتاؿ بقولو: ا تىسيرُّ النَّاًظرًينى {}قىاؿى ًإنَّوي يػىقيوؿي ًإنػَّهى فاتضح ا١تعٌت ُب  .(69البقخة: )القخآف الكخيم، ٍونػيهى
  .بلـ هللا يصدؽ بعضو بعضاكآية أخرل منفصلة  ؛ ألف  

 كيٍم كىسىنىزًيدي اٍلميٍحًسًنٌنى {اؿ تعاىل:ق ا كىقيوليوا ًحط ةه نػىٍغًفٍر لىكيٍم خىطىاايى البقخة: )القخآف الكخيم، } كىاٍدخيليوا اٍلبىابى سيج دن
58.) 

 ) البعمي، د.ت.(.القاعدة األصولية: الواك دلطلق اجلمع ال لرتتيب كال دلعية 
فبل تفيد الًتتيب  كال ا١تعية كدليل لعاطفة, تفيد مطلق اٞتمع بُت ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو الواك اٌف قصة بٍت اسرائيل أبيتبٌُت من 
)القخآف الكخيم، }كىقيوليواٍ ًحطَّةه كىاٍدخيليواٍ اٍلبىابى سيجَّدنا{ : ُب ذكر قصة بٍت اسرائيلُب موضع آخر من القرآف  تعأبذلك قولو 

{ ُب سورة البقرة} كىاٍدخيليوا اٍلبى  ـقدَّ قد ف (262األعخاؼ:  ـ }كىقيوليوا ًحطَّةه{ ُب األعراؼ كأخره قدٌ ، كما ه ُب األعراؼكأخرٌ  ابى
من حيث كاحدة القصة  نظر لًتتيب أك غَته؛ ألفٌ الدكف  ٕتمع بُت أمرين ُب الثبوتُب البقرة؛ ٦تا يدؿ على أف الواك ١تطلق اٞتمع 

  (. ـ2997،الخازي ؛ ـ2997)البخاري ، تيب كال ا١تعيةكىذا دليل على عدـ إرادة الًت  اآلمر كا١تأمور كالزماف
 ليوفى الس يًٌئىاًت{ كتعاىل  قاؿ سبحانو انيوا يػىٍعمى اءىهي قػىٍوميوي يػيٍهرىعيوفى ًإلىٍيًو كىًمٍن قػىٍبلي كى  .(78ىهد:  )القخآف الكخيم،: }كىجى

 ىػ (.2422)الدركذي، اجململ حيمل على ادلبٌٌن القاعدة األصولية: 
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إتياف الذكور، كا١تكاء،  : ت كثَتة منهائاسي، كىي كلمة ٣تملة ؛ ألٌف ال لوط عليو السبلـُب قصة  السَّيًٌئىاًت{  }كلمةكردت  
رت كتبٌُت ىذا  ق(2420،)أبه حيافكغَتىا من السيئات   كاالستهزاء ابلناس كاللعب ابٟتماـ، كالقمار، كالصفَت، لكن فسًٌ

 )القخآفٍوـه ميٍسرًفيوفى{:}إًنَّكيٍم لىتىٍأتيوفى الٌرًجىاؿى شىٍهوىةن ًمٍن ديكًف النًٌسىاًء بىٍل أىنٍػتيٍم قػى بقولو تعأب اإلٚتاؿ ُب موضع  آخر من القرآف الكرٙب
إما ُب كتاب هللا  لذلك يتوجب بيانو ابلبحث كالتنقيب في عند األصوليُتا٠تأقساـ  ييعٌد من كاجململ .(82األعخاؼ:الكخيم ، 
 .فسَّر بولكي يي   مىل على ا١تبُتَّ حمل اجمل،فيي أك سينَّتو 

  : ا ميٍصًبًحٌنى )قاؿ تعاىل ا بػىلىٍوانى أىٍصحىابى اجلٍىن ًة ًإٍذ أىٍقسىميوا لىيىٍصًرمينػ هى ىيٍم كىمى ) القخآف الكػخيم ( كىالى يىٍستػىثٍػنيوفى{17}ًإان  بػىلىٍوانى
 (.28 – 27القمم:    ، 

 . ـ(2993ىػ ؛ الغدالي، 2405،) الجراصالقاعدة األصولية :األعماؿ ابلنيات 
 (.، د.ت.الدخخدي؛ 2995) ابن الدبكي، جة القاعدة األصولية : القياس حي 

 
ىػػذه  ذكرهتػاالػيت   قصػػة أصػحاب اٞتنػةفقػد تبػٌُت ُب  صػػوليتُت ،القاعػدة األكٔب :األعمػاؿ ابلنيػاتاآليػة علػى قاعػدتُت أ هييسػتدؿ هبػذ

 فعوقبػػػػوا قبػػػػل فعلهػػػػمفعػػػػل الشػػػػٌر ٔتنػػػػع ا١تسػػػػاكُت حقهػػػػم ألهنػػػػم عزمػػػػوا علػػػػى  ؛سػػػػافاإلنعليػػػػو دليل علػػػػى أف العػػػػـز يؤاخػػػػذ الػػػػاآلايت 
 ككانت العقوبة ىي تلف جنتهم كىبلؾ ٙتارىا.   (. 2964)القخشبي،

ا بػىلىػٍوانى أى قولو تعأب:ففي األدلة ا١تعتربة ُب الشرع ،أما القاعدة الثانية كاليت تتعلق ابلقياس كىو من  ىيٍم كىمى  ٍصػحىابى اٞتٍىنَّػًة {}ًإانَّ بػىلىٍوانى
االختبار ، أم: إاٌن أعطيناىم أمواأل ليشكركا ال ليبطركا ، كأرسػلنا إلػيهم الرسػوؿ صػلى ىنا أم : بلوان أىل مكة كا١تقصود ابالبتبلء 

صػحاب اٞتنػة  كىو أعظم نعمة ليؤمنػوا بػو ال ليكػذبوه فبطػركا كعانػدكا فػابتبلىم هللا تعػأب ابٞتػوع كالقحػط كمػا ابتلػى ا عليو كسػلم هللا
نبلحػظ قيػاس  مػا حصػل  ألىػل مكػة علػى مػا حصػل  ألصػحاب اٞتنٌػة ؛ الشػًتاكهم ( 2009زيػجاف،) ا١تعركؼ خربىػا عنػدىم

 ُب العٌلة كىي كفراف الٌنعمة فكانت النتيجة كاحدة كىي االبتبلء . 
  :اءى ًبًو ً٘نٍلي بىًعًنو كىأىانى ًبًو زىًعيمه{ قاؿ تعاىل  .  (72يهسف:  خيم،)القخآف الك}كىًلمىٍن جى
 :كقاؿ تعاىل } ػجو ػاتػىٌٍنً عىلىػى أىٍف أتىٍجيػرىين ٖنىىػاينى ًحجى القرػز:  )القػخآف الكػخيم،}قىاؿى ًإيٌنً أيرًيدي أىٍف أيٍنًكحىكى ًإٍحدىل ابٍػنػىيتى  ىى

27) 
 .( 2993)الذهكاني ، كالـ الشارع زلموؿ على بياف الشرع : القاعدة األصولية

 ق(.2403)الذيخازي،  من قبلنا شرع لنا إال ما ثبت نسخوشرع : القاعدة األصولية
٭تمل فقط  ال  ما حكاه الشارع فمن قصص من سبق ،  قصة كذكر   أك ٗترب عنو  تصف كاقعا نصوص من الشارع  لقد أتٌب 

. كقد معُتعن كاقع  ٗتربكوهنا عن  غفاؿ اإلمع عدـ  عليوفتحمل  ، أمكن ٛتلها على حكم شرعي على كونو إخبار فقط ، فإف
 . على جواز الضمافاستدٌؿ ابآلية األكٔب ُب قصة سيدان يوسف عليو السبلـ 

ا١تهر منفعة  اعتبارجواز  استنبط منهصاحب مىٍدين يي عليو السبلـ مع  موسىسيدان  كعندما ذكر هللا تعأب اآلية الثانية ُب قصة
  د.ت.( .)السبت،كن استنباط األحكاـ منهابل ٯت ٣ترد قصةكوهنا اآلايت على  ىذه كال يكتفى بتبلكة ، مباحة

قصة  كذلك استدؿ الفقهاء  من اآليتُت السابقتُت على إف شرع من قبلنا ىو شرع لنا مآب ينسخ بناسخ من شريعتنا فمن 
  (.2022)الذشكيصي،هبذه القاعدة . ؛ احتجاجا ييستدؿ ّتواز الضماف  يوسف عليو السبلـ 
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مػن  أخػربان هللا بػوما ف ،عليهما السبلـموسى كشعيب كرد ُب قصة  غَتىا ،فيماا١تهر منفعة كا٠تدمة ك ف يكوف أ  ّتواز وااستدلٌ كما 
  ( 2999لساكردي ا؛  2990،األـ لمذافعي)  لناشريعة تكوف سخ إذا ٓب تنشرائع من قبلنا 

  :يكيٍم يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًر{ قاؿ تعاىل  .(22نذ: يه )القخآف الكخيم، }ىيوى ال ًذم ييسىًنًٌ

 (.2997، لذاشبي)ا االمتناف دليل اإلابحةالقاعدة األصولية : 
 ، فهي٭تفظكم ُب السَتكقيل ىو الذم على الدكاب كُب البحر على الفلك.  ٭تملكم ُب الربٌ : أم كرد ُب قصة يونس ىذه اآلية 

ة ٢تذه ابحاإلدؿَّ على فذلك ي ،كامنت عليهم فيها ، كا١تنافع الناس بنعموهللا تعأب إذا ذٌكر ذكر النعم كمنها ىذه النعمة ، ك تتضمن 
 :(2987) سمصاف العمساء  ذلك بقوؿ بٌُت كيي . (2964، القخشبي) ليتم لشكرىا ، أبف ينتفعوا هبا٢تم كإذنو ا١تنافع ، 

األصل ف.  (86)ص.."٘تنُّن الرب ٔتا خلق ُب األعياف من ا١تنافع, يدؿ على اإلابحة داللة عرفية؛ إذ ال يصح التمنن ٔتمنوع " 
 ،كأمثلة ذلك كثَتة ُب القصص القرآنية.ُب ا١تنافع اإلابحة 

  ًظيمه {)القر نىاهي ًمنى احلٍيٍزًف فػىهيوى كى هيٍم كىقىاؿى ايى أىسىفىى عىلىى ييوسيفى كىابٍػيىض ٍت عىيػٍ آف الكرمي ، يوسف: قاؿ تعاىل: }كىتػىوىىل  عىنػٍ
84.) 

 .(2022)السشياكي،صل فيها اإلابحة األفعاؿ اجلبلية األ القاعدة األصولية:
ا  ، كىذا اٟتزف جبلة كليس ٔتحظور ، فهو من ابب الرٛتة   كىي حزف يعقوب عليو السبلـ على يوسف عليو السبلـ حزانن شديدن

ًظيمه { أم ذلك بقولو: } فػى  تعأب بُت هللا ك الولولة كالكبلـ ٔتا ال ينبغي كشق الثياب،  ، أما احملظور فهو من الطبيعة البشرية  هيوى كى
 . (2964  ،القخشبي)ال يبثو ٦تسك عليو  كىذا ال يناُب الرضا  مكظـو ٦تلوء من اٟتزف : 
على طم اللك  الصياح ك٘تزيق الثيابالنياحة ك  كإ٪تا ا١تذمـو .اإلنساف ٣تبوؿ على أف ال ٯتلك نفسو عند اٟتزف فلذلك ٛتد صربه ف

ييستدؿ على جواز البكاء على ا١تيت مآب يقًتف  ٔتا ال ٬توز شرعنا كالنياحة ؛  . من ذلك (2998 ،الشدفي) الصدكر كالوجوه
 ألٌف يعقوب عليو السبلـ نيب كاألنبياء ييقتدل أبفعا٢تم.

 :ا لىقىٍد ًجٍئتى قاؿ تعاىل ا لًتػيٍغًرؽى أىٍىلىهى رىقػىهىا قىاؿى أىخىرىقٍػتػىهى ئنا ًإٍمرنا {}فىاٍنطىلىقىا حىَّت  ًإذىا رىًكبىا يف الس ًفينىًة خى )القخآف شىيػٍ
 . )72الكيف: الكخيم،

  : ٍيلى { قاؿ تعاىل  (.88يهسف: ) القخآف الكخيم، }فىأىٍكًؼ لىنىا اٍلكى

 (.2993)الذهكاني ،  القاعدة األصولية: األحكاـ الشرعية إمنا تعرؼ من كالـ الشارع
من ىذه  يتبٌُت حىت ال أيخذىا ا١تلك الظآب, فضر من ا٠تلسفينة اخرؽ كيفية موسى عليو السبلـ  ا٠تضر مع كرد ُب قصة لقد 

أخف الضررين كأىوف الشرين تفاداي أف يرتكب  نو ٬توز أبموسى عليو السبلـ  ا٠تضر مع  حكت كاقعةكاليت القصة 
عن ٔتجرد اإلخبار ٔتا فيها   كال يكتفى د.ت.( )الدبت ،إفساد البعض ُب سبيل إبقاء الكل ك٬توز, (2001)العمرم،ألعبل٫تا
 ع.على التشري ملو٭تمهما أمكن ليس ٣ترد اخبار  عن كاقع كلكن  ؛ ألف كبلـ الشارع  الواقع

ككذلك  ما كرد ُب سورة يوسف فقد أيستنًبط من ىذه اآلية على أف أجرة الكيل تكوف على البائع ؛ ألف على البائع تقبيض أف 
   (.2994خافي ،) القيقبض ا١تبيع للمشًتم ، كىذا القبض ال ٭تصل إال ابلكيل

 
 اخلإنة
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لقواعد األصولية ا١تستنبطة من القصص القرآنية )٪تاذج ٥تتارة ( ككانت أىم النتائج لكماؿ ىذا البحث اٟتمد هلل الذم مٌن علٌي إب
 :كما يليكالتوصيات  

 النتائج:
ا لكل زماف كمكاف مستجيبنا إٌف ثبات أصوؿ الشريعة كمقاصدىا  كقوة أساسها جعلت الفقو اإلسبلمي كاالجتهاد فيو صاٟتن  -1

 .ٞتميع اٟتاجات البشرية ُب كل ٣تاالت التطورات اٟتياتية : االقتصادية كالسياسية كالفكرية كغَتىا
كاليت أخرب هبا هللا تعأب  ا١تسلم اٟتق الذم يؤمن أبف القرآف الكرٙب ىو كبلـ هللا تعأب، كالقصص القرآنية تيعٌد الوثيقة التارٮتية -2

رآف الكرٙب عن أحواؿ ما سبق من األمم كقد بينيت بناءن ٤تكما من لدف عليم حكيم بصياغة بديعة كأسلوب رائع ، كىي ُب الق
 . بغَت اٟتق وشغل نفسيال اليت ينتفع هبا النٌاس كوهنا موافقة للصواب كالواقع فعلى اإلنساف أف القصص اٟتق 

، كىذه القواعد ٯتكن استنباطها من القرآف أك الٌسنة  هللا تعأب كمً ْت لماألصولية يلـز عدـ الع لقواعدابعدـ العلم إٌف  -3 
 كالقصص القرآنية  تنعد مصدرنا مهما ن ٢تذا االستنباط.                   

ئمة القواعد األصولية ىي قواعد علمية كعملية مرنة ، كليست قواعد ٣تردة غَت صاٟتة لتطبيق الفركع عليها ، كاٟتاجة إليها قا -4
 لكثرة اٟتوادث كا١تسائل ا١تستجدة .

إف التدبر القرآ٘ب  على العمـو كالقصص القرآنية بوجو خاص لو أ٫تية كبَتة ُب استنباط القواعػد األصػولية ، فضػبلن عػن  أتثَتىػا  -5
 الكبَت ُب إصبلح األخبلؽ كاألعماؿ كالقلوب .

 كن استخراج القاعدة األصولية نفسها ألكثر من دليل.ٯتكن استخراج أكثر من قاعدة أصولية للدليل نفسو كما ٯت-6
 التوصيات:

االىتماـ بدراسة القواعد األصولية لطلبة العلـو الشرعية، من خبلؿ كثرة التطبيقات العملية ليتسٌت لطالب العلم الشرعي  -1
.تصور أثر ىذه  القواعد ُب ا١تسائل كاٟتوادث ا١تستجدة  

ث اليت تربط بُت العلـو ا١تختلفة كالربط بُت علم أصوؿ الفقو كعلم القراءات أك علم التفسَت حث الباحثُت على كتابة البحو -2 
ة.كغَتىا فكل ىذه العلـو تصب ُب خدمة الشريعة اإلسبلمي  

ات دعوة أرابب العقوؿ إٔب التدبر القرآ٘ب كالتفكر ُب معانيو الستخراج مقاصد اآلايت كمعرفة دالالهتا لصٌد كإبطاؿ كل الٌشبه-3
 كاليت كثرت ُب اآلكنة األخَتة .

 

 ادلصادر كادلراجع
 .دار ابن اٞتوزم. (ىػ 1423 .)تفسَت الفاٖتة كالبقرة،دمحم بن صاّب بن دمحم ،العثيمُت ابن 

 .دار الفكر)د.ط.(. التقرير كالتحبَت(.ـ1996 .)مشس الدين دمحم بن دمحم بن دمحم ا١تعركؼ اببن أمَت حاج ، ابن ا١تؤقت
 (،مطبعة  العبيكاف .1،مج2)ط.شرح الكوكب ا١تنَتىػ ( .1418ار، تقي الدين دمحم بن أٛتد بن علي الفتوحي.) ابن النج

 .دار الفكر (،6)د.ط.،مج.البحر احمليط ُب التفسَت(.ىػ 1420 .)أبو حياف دمحم بن يوسف بن علي بن يوسفابن حياف ، 
الدار التونسية  (1)د.ط.،مج.التحرير كالتنوير(.1984 .)شور التونسيدمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عا ابن عاشور،

  .للنشر
  .ا١تكتبة اإلسبلمية. أصوؿ ُب التفسَت(.ـ 2001 .)دمحم بن صاّب بن دمحمابن عثيمُت، 

 .مركز البحوث ابلكلية الزيتونية (. 1)مج.تفسَت اإلماـ ابن عرفة(.ـ 1986 .)دمحم بن دمحم الورغميابن عرفة،
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دار الكتب . احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز(.ىػ1422.)أبو دمحم عبد اٟتق بن غالب بن عبد الرٛتن بن ٘تاـ عطية،ابن 
 .العلمية 

 العلمية. الكتب دار ، العظيم القرآف تفسَت .ىػ( 1419 القرشي.) كثَت بن عمر بن إٝتاعيل الفداء ابن كثَت، أبو
 . دار صادر . (3،7)مج.لساف العربـ(.  1968 .)مَّد بن مكـرٚتىىاؿ الدًٌٍين ٤تيى  ابن منظور،

 . العلمية الكتب دار .(2)مج.الفقو أصوؿ ُب ا١تعتمدق(.1403 الطيب.) علي بن دمحم اٟتسُت، أبو
 العلمية. الكتب )د.ط(.دارالوصوؿ منهاج شرح السوؿ هناية. ـ(1999اٟتسن .) بن الرحيم اإلسنوم ، عبد

 .، مؤسسة الرايف  مصطلحات علم أصوؿ الفقو،  (ىػ1425)، أحملمد ، خلف دمحم
 الًتاث إحياء (.دار1)د.ط.،مج.ا١تثا٘ب كالسبع العظيم القرآف تفسَت ُب ا١تعا٘ب ركح شكرم.)د.ت.(. ٤تمود ا١تعإب أبو األلوسي
  العريب.

 (.دار2)مج. البزدكم اإلسبلـ رفخ أصوؿ عن األسرار كشفـ(.1997) الدين عبلء دمحم، بن أٛتد بن العزيز البخارم، عبد 
 . العلمية الكتب

 ا١تلك )د.ط.(.جامعةحنبل بن أٛتد اإلماـ مذىب على الفقو أصوؿ ُب ا١تختصرالبعلي.)د.ت.(. عباس بن دمحم بن البعلي، علي
  العزيز. عبد

 نقيح ُب أصوؿ الفقوشرح التلويح على التوضيح ١تنت الت(. 1996التفتازا٘ب ، سعد الدين مسعود بن عمر عبد هللا .) 
 (.دار الكتب العلمية.1)مج.

 . دار الفكر. التعريفاتق(. 1425اٞترجا٘ب ، علي بن دمحم اٟتسيٍت .)
 (، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية.1،5)مج. الفصوؿ ُب األصوؿىػ ( . 1405اٞتصاص، أٛتد بن علي الرازم.) 

 ُّ ا١تركز اٞتامعي . تراث أيب اٟتسن اٍٟتىرىإٌبً ا١تراكشي ُب التفسَت (.1997. )دى بًن حىسىنو التًُّجٍييبُّ بيو اٟتىسىًن عىًليُّ بني أىٍٛتى ، أى اٟتىرىإبًٌ
 .للبحث العلمي 

 . القصص الىقيرٍآ٘ب ُب منظومو كمفهومو .) د . ت (  .عبد الكرٙب،ا٠تطيب 
 . للتوزيع ا١تتحدة .الشركة .(2اإلسبلمي)ط. عالتشري ُب ابلرأم اإلجتهاد ُب األصولية ا١تناىجـ(.1985 الدريٍت، فتحي.)

 الرسالة. (.مؤسسة1.مج.3)ط.احملصوؿ.(ـ1997اٟتسن) بن عمر بن دمحم الرازم.
 . العريب الًتاث إحياء .( .دار3)ط.الغيب مفاتيح .)ىػ 1420(التيمي. اٟتسُت بن اٟتسن بن عمر بن دمحم هللا عبد الرازم، أبو
  ..ا١تطبعة البهية ا١تصرية (8.،مج.3)ط.مفاتيح الغيب .)د.ت.(.د بن عمر بن حسُتفىٍخر الدًٌٍين ٤تيىمَّ الرازم، 
 . ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب( .7)د.ط.،مج. تفسَت ا١تنار(. 1990.)دمحم رشيد بن علي رضا بن دمحم مشسرضا ،

 .دار ا٢تداية(.1،35،21)مج اتج العركس من جواىر القاموس٤تٌمد بن ٤تٌمد بن عبد الرزٌاؽ اٟتسيٍت، الزبيدم ، 
 الكتب .دار (.)د.ط الفقو أصوؿ ُب احمليط البحر. ـ(2000 هبادر.) بن هللا عبد بن دمحم الدين بدر هللا عبد ،أبو الزركشي
  العلمية.

 لمية .( .دار الكتب الع1،6)مج.البحر احمليط ُب أصوؿ الفقوىػ ( . 1421الزركشي، بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر.) 
 القانونية. .)د.ط.(.ا١تكتبةاٞتديد نسيجو ُب الفقو أصوؿـ(،2011إبراىيم.) مصطفى الز١تي،

 مؤسسة الرسالة انشركف . ا١تستفاد من قصص القرآف للدعوة كالدعاء.ـ(. 2009زيداف، عبد الكرٙب. )
 السبت، خالد بن عثماف .)د.ت.(.قواعد التفسَت ٚتعنا كدراسة )د.ط.(. دار بن عفاف.

 العلمية. الكتب دار (.2،3)د.ط.،مج. ا١تنهاج شرح ُب اإلهباج.(ـ1995 الكاُب .) عبد بن السبكي، علي



 
 

120 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 .دار ا١تعرفة(.1)مج. أصوؿ السرخسي)د.ت.( .دمحم بن أٛتد بن أيب سهل السرخسي،
قواعد األحكاـ (.  ـ 1991) .أبو دمحم عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اٟتسن السلمي ،سلطاف العلماء 
 (. 1)د.ط.، مج. ُب مصاّب األانـ

قواعد األحكاـ ـ (. 1991سلطاف العلماء ، أبو دمحم عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اٟتسن السلمي.) 
 (. مكتبة الكليات األزىرية .1)د.ط.، مج. ُب مصاّب األانـ
 عفاف. ابن (. دار1،3)مج.ا١توافقات(.1997.)دمحم بن موسى بن الشاطيب، إبراىيم

. أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع بن عبد ا١تطلب بن عبد مناؼ ا١تطليب الشافعي،
 دار ا١تعرفة (.5)د.ط، مج.األــ(.1990)

 دار )د.ط.(، ابلقرآف القرآف إيضاح ُب افالبي أضواء (.1995 اٞتكٍت.) القادر عبد بن ا١تختار دمحم بن األمُت ،دمحم الشنقيطي
  الفكر

 . ا١تكتبة العصرية.نشر البنود على مراقي السعودـ(.2011الشنقيطي، عبد هللا بن إبراىيم العلوم.)
 .دار الغرب اإلسبلمي. التبياف ُب تفسَت غريب القرآف (.1423 .)أٛتد بن دمحم بن عماد الدين بن علي شهاب الدين ،

 .دار اٟتديث. (7)مج.نيل األكطار(. ـ1993) هللا بن علي بن دمحم بن عبددمحمالشوكا٘ب ، 
  .دار الفكر.التبصرة ُب أصوؿ الفقوق(.1403.)أبو اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسفالشَتازم، 

 ىػ(. قاعدة ال مساغ لبلجتهاد مع النص. دار الكتب العلمية . 1428الصاعدم، ٛتد بن ٛتدم.) 
. التقريب بُت القواعد األصولية فيما ال نص فيوىػ (.1429)  عباسي، نور الدين.  ، دار ابن حـز

 . مؤسسة الرسالة. آفاقو –االجتهاد ُب اإلسبلـ  أصولو ، أحكامو ـ(.2001العمرم، اندية شريف.) 
 العلمية. الكتب (.دار2)مج.ا١تستصفىـ(.1993الغزإب.) دمحم بن الغزإب ، دمحم

 ة.دار الكتب العلمي(.1)مج.٤تاسن التأكيل .ػ(ق 1418.)ين بن دمحم سعيد بن قاسم اٟتبلؽدمحم ٚتاؿ الد، القاٝتي 
 .دار الغرب اإلسبلمي(.5)د.ط.مج.الذخَتة (.ـ 1994 .)أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن القراُب،

 9، 8.،مج. 2)ط. القرآف  اٞتامع ألحكاـ(.1964.)أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارمالقرطيب، 
 .دار الكتب ا١تصرية (.18،

(. دار الكتب 1)مج.فواتح الرٛتوت بشرح مسلم الثبوتىػ (.1423عبد العلي دمحم بن نظاـ الدين دمحم السهالوم.) اللكنوم،
 العلمية .
دار . اٟتاكم الكبَت ُب فقو مذىب اإلماـ(.ـ 1999. )أبو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم، ا١تاكردم

 .الكتب العلمية
(. دار الكتب 1)مج شرح اٞتبلؿ احمللي على ٚتع اٞتوامع مع حاشية العطارـ (. 2009احمللي ، جبلؿ الدين دمحم بن أٛتد. )

 العلمية.
٥تتصر األصوؿ من علم ا١تعتصر من شرح (.ـ 2011)أبو ا١تنذر ٤تمود بن دمحم بن مصطفى بن عبد اللطيفا١تنياكم ،
  .ا١تكتبة الشاملة.( 2)ط.األصوؿ

 الطيب. الكلم (.دار2)مج. النسفي تفسَتـ(. 1998الدين.) حافظ ٤تمود بن أٛتد بن هللا النسفي ،عبد 
 (.دار إحياء الًتاث العريب .1)مج.هتذيب اللغةـ (.2001ا٢تركم، دمحم بن أٛتد األزىرم )
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ند توماس ابين :االدكار كادلسارات الوظيفية للتجربة العراقية بعد العاـ التوافقية كجدلية تقاسم السلطة ع
 امنوذجا 2003

 
 
 
 
 
 
 

 ادللخص:

ظهر مفهـو الدٯتقراطية التوافقية ُب اجملتمعات اليت ٘تر اب١ترحلة االنتقالية من حكم مشػوٕب أك اسػتبدادم أب حكػم دٯتقراطػي انتخػايب 
لػػة اعػػادة الثقػػة كٕتػػاكز ا١تظػػآب الػػيت اٟتقػػت ابالقليػػات كالطوائػػف الدينيػػة ا١توجػػودة ُب الدكلػػة ا١تعنيػػة ..ٕتسػػد الدٯتقراطيػػة التوافقيػػة مرح

كاليت تعرضت لبلضطهاد أك التهميش من قبل القومية اك الطائفة الدينية ا١تهيمنة على للحكم ُب مرحلة ما قبل التحوؿ  الدٯتقراطي 
اٞتنسػية )تومػاس ابيػن( دعػم كبشػدة قيػاـ الدٯتقراطيػة التوافقيػة الػيت تسػمح ابالنسػجاـ  . الناشط السياسي بريطػا٘ب ا١تولػد كاالمريكػي

كالعمل ا١تشًتؾ سػلميا بػُت ٚتيػع أطيػاؼ الشػعب ،فاٟتكومػة ا٪تػا أنشػأت ٠تدمػة مصػاّب اٞتميػع دكف ٘تييػز .كلػدل ) تومػاس ابيػن ( 
يػتبلئم كمتطلبػات كػل جيػل ..لقػد ٖتػدث ) تومػاس ابيػن ( عػن  الدٯتقراطية التوافقية تسمح بتطور ا١تفاىيم كا١تؤسسات السياسػية ٔتػا

ركح الدٯتقراطية بنفس فكػرة الدسػتورية السياسػية لػدل اال١تػا٘ب كػارؿ مشيػت كالػيت هتػتم بػركح الدٯتقراطيػة الػيت ٖتقػق العدالػة كُب ذات 
 الوقت ٖتقق االنسجاـ كالوحدة الوطنية .

طبػق بشػكل ٥تتلػف ُب العػراؽ عػن التجػارب الػيت طبقتهػا الػدٯتقراطيات التوافقيػة مفهـو تقاسم السلطة الذم دعمو )توماس ابيػن ( 
حيث ًب اقتسػاـ السػلطة ُب العػراؽ ٔتػا يتطػابق مػع مفهػـو ككظيفػة )احملاصصػة( للمراكػز كا١تناصػب السياسػية ُب الػببلد كعلػى عكػس 

لتخنػدؽ كتعميػق مفهػـو ككظيفػة ا٢تػوايت القوميػة كالدينيػة الدٯتقراطية التوافقية قادت احملاصصة كتقسيم السلطة ُب العػراؽ أب زايدة ا
للحصػوؿ علػػى مغػػاٖب تقسػػيم السػػلطة كا١تناصػػب السياسػػة كالػػيت تقػود حتمػػا أب التشػػظي كالتنػػاحر بػػُت اطيػػاؼ الشػػعب علػػى عكػػس 

كة لكػل اطيػاؼ اجملتمػػع ُب مفهػـو التوافقيػة  السياسػية الػيت تػدفع ابٕتػاه الوحػدة الوطنيػػة كزايدة االنسػجاـ علػى اسػاس ا١تصػاّب ا١تشػًت 
 الدكلة الواحدة. 

 الكلمات ادلفتاحية :

 التوافقية ،توماس ابين ، احملاصصة ، الفكر السياسي ،الدستورية السياسية 

 

 صباح نعاس شنافو ادلنتفكيأ.د.
 د كلية العلـو السياسيةجامعة بغدا

sabah.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq 

009647717106783 

 دمحمعزيز عبداحلسن البيا،أ.ـ.د.
 جامعة بغداد كلية العلـو السياسية 

.alaa35iray@gmail.com 
009647724105239 
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The Consociationalism and dialectic of power-sharing for Thomas 

Paine: The roles and functional course of the Iraqi experience 

after 2003 as a model 
Prof.Dr.Sabah Naas ShnafaAlmantafki 

Assistant Prof. Dr .Muhammad Aziz Abdul-Hassan Al –Bayati 
 

Summary 

The concept of consociation democracy appeared in societies going through the 

transitional phase from a totalitarian or authoritarian rule to an electoral 

democratic rule. Consensual democracy embodies the stage of restoring 

confidence and overcoming the grievances that befallen minorities and religious 

sects in the concerned state that have been persecuted or marginalized by 

nationalism or the dominant religious sect. To govern in the pre-democratic 

transition stage. British-born American political activist (Thomas Paine) 

strongly supported the establishment of consociation democracy that allows 

harmony and peaceful joint action among all spectrums of the people, as the 

government was established to serve the interests of all without discrimination. 

Every generation.. (Thomas Paine) spoke about the spirit of democracy with the 

same idea of political constitutionalism as the German Karl Schmidt, which is 

concerned with the spirit of democracy that achieves justice and at the same 

time achieves harmony and national unity  

The concept of power-sharing supported by (Thomas Paine) was applied 

differently in Iraq from the experiences applied by consociation democracies, 

where power was shared in Iraq in accordance with the concept and function of 

(quotas) for political centers and positions in the country. Increasing 

retrenchment and deepening the concept and function of national and religious 

identities to obtain the benefits of dividing power and political positions, which 

inevitably leads to fragmentation and rivalry among the people’s sects, in 

contrast to the concept of political consensus that pushes towards national unity 

and increasing harmony on the basis of the common interests of all spectrums of 

society in a single state. 
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 ادلقدمة

أف مشكلة تطبيق اٟتكم الػدٯتقراطي ا١تسػتقر ُب الػدكؿ كاجملتمعػات ا١تتكونػة مػن عػدد مػن القوميػات كاالدايف كلضػماف عػدـ هتمػيش 
اك اضػػطهاد أم ٣تموعػػة عرقيػػة اك دينيػػة مػػن قبػػل حكػػم االغلبيػػة ُب النظػػاـ الػػدٯتقراطي جػػرل اللجػػوء أب النظػػاـ الػػدٯتقراطي التػػوافقي 

سػػيم السػػلطة بػُت ا١تؤسسػػات السياسػػية كبػػُت اٟتكومػػة ا١تركزيػػة كاالقػاليم ذات اٟتكػػم الػػذاٌب ،كػػاف ىػػذا االبتكػػار حيػث يعمػػل فيػػو بتق
، ليضػمن حقػوؽ كػل 1776للدٯتقراطية التوافقية قد أسس بناءه ا١تفكر )تومػاس ابيػن(الدارة الدكلػة االمريكيػة بعػد االسػتقبلؿ عػاـ 

 ع سكاف االقاليم ُب الوالايت ا١تتحد االمريكية.ا١تكوانت كاالطياؼ العرقية كالدينية كٞتمي
جػػرل ٖتويػػل التوافقيػػة أب ٤تاصصػػة سياسػػية للنخػػب السياسػػية كاقتسػػاـ  2003ُب التجربػػة العراقيػػة للدٯتقراطيػػة التوافقيػػة بعػػد عػػاـ 

 الغنائم كتعميق التخندؽ الطائفي كالعرقي ُب العراؽ.
 مشكلة البحث:

 :لفهم ابعاد ىذه ا١تشكلةعن ٪توذج الدٯتقراطية التوافقية كيطرح االسئلة  يدرس البحث مسببات ابتعاد العراؽ
 .ىل مارس العراؽ ٕتربة الدٯتقراطية التوافقية لضماف التحوؿ ٨تو الدٯتقراطية ا١تستدامة ؟1
 .ما ىو الفرؽ بُت مفهـو تقاسم السلطة كاحملاصصة السياسية ؟2
 السياسي الدٯتقراطي النظمي ُب العراؽ ؟ .ماذا اضافت ٕتربة التحوؿ الدٯتقراطي للفكر3

 أمهية البحث:
يػة تربز أ٫تية البحث من كوف الدراسة ا١تقدمة هتتم ٔتشكلة الدٯتقراطية التوافقية كا٨تراؼ التجربة العراقية عػن اسػس الدٯتقراطيػة التوافق

أب مسػػارىا  2003طيػػة ُب العػػراؽ بعػػد عػػاـ أب تطبيػػق ٪تػػوذج احملاصصػػة كتقػػدـ الدراسػػة ٣تموعػػة توصػػيات إلعػػادة العمليػػة الدٯتقرا
 الطبيعي كدٯتقراطية تنافسية.

 أىداؼ البحث: 
هتػػدؼ الدراسػػة أب ٖتليػػل العوامػػل الػػيت أضػػعفت الدٯتقراطيػػة التوافقيػػة ُب العػػراؽ كسػػاعدت علػػى ترسػػيخ مفهػػـو احملاصصػػة السياسػػية 

 .2003عراقي ١تا بعد عاـ بديبل عن تقاسم السلطة بُت مؤسسات الدكلة ُب النظاـ الفدرإب ال
 حدكد البحث:

 .2022لغاية  2003حدكد البحث الزمانية من 
 حدكد البحث ا١تكانية ٕتربة العراؽ ُب ٪توذج الدٯتقراطية التوافقية )احملاصصة(.

 فرضية البحث : 
صػاغ منػاىج  2003عػاـ  يعمل البحث علػى التحقػق مػن الفرضػية ا١تطركحػة للدراسػة كىػي:)أف التحػوؿ الػدٯتقراطي ُب العػراؽ بعػد

 كثبت مفهـو احملاصصة السياسية(. جديدةُب ادارة اٟتكم الدٯتقراطي
 أدكات البحث:

 دراسة نظرية.
 حث:بمنهج ال

 جرل اعتماد ا١تنهج التارٮتي التحليلي لتبياف صحة الفرضية ا١تقدمة ُب البحث.
 ادلبحث االكؿ 

 ة التوافقية :طركحات " توماس ابين " حوؿ مفهـو كضركرة الدديقراطي
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عاصر" توماس ابين " حركة االستقبلؿ االمريكي ككاف من الدعاة ا١تؤثرين لتحقيق استقبلؿ الوالايت ا١تتحدة االمريكية من سلطة 
اٟتكومة الربيطانية كلكوف الوالايت ا١تتحدة  تتكوف من عدد غَت متجانس من الوالايت اليت خضعت للسيطرة الفرنسية كاالسبانية 

نية كلكوف سكاف الوالايت االمريكية جلهم من ا١تهاجرين االكربيُت فلم يكن ىنالك ٕتانس شديد بُت مكوانت الدكلة كالربيطا
فلذلك دعم كبشدة )توماس ابين(  منهج اٟتكم ٔتفهـو ) الدٯتقراطية التوافقية ( اليت 1776االمريكية اٟتديثة التكوين عاـ 

اليد  السلطة كاٟتكم ُب بلد متعدد االعراؽ كاالدايف كالثقافات  ،كاراد ) توماس ابين التسمح هبيمنة مكوف عرقي أك ديٍت على مق
( اف تتوزع السلطة ُب الببلد مابُت السلطات الثبلث ٟتكم الببلد كأف يكوف حكم الببلد دٯتقراطي توافقي أم تقسيم السلطة 

ية الفدرالية  ككما معموؿ بو ُب الوالايت ا١تتحدة ككذلك دكلة ا٢تند مابُت اٟتكومة ا١تركزية كحكومات االقاليم ا١تكونة للدكلة االٖتاد
.أكد )توماس ابين ( ُب طرحو لفكرة الدٯتقراطية التوافقية على ركح ا١تثل الدٯتقراطية كليس فقط مؤسساهتا السياسية كىو يشدد 

جيل بناء توافقاتو كفقا ١تا يراه مبلئم ٟتاجاتو ايضا  على عدـ تقييد االجياؿ القادمة ٔتاًب أنشاءه ُب مرحلة سابقة كا٪تا لكل 
كمصاّب االمة، كما  يشددعلى علو سيادة الدكلة كضركرة  إلعبلء سلطة قانوف الدكلة على سلطة ام مكوف أك قائد قومي أك 

 ديٍت ُب الدكلة الواحدة 
 ((Tomas Paine ,http://Plato.stanford.ed/entries:ا١تصدر

الدٯتقراطية التوافقية ُب اجملتمعات اليت تتشكل من ٣تموعات عرقية كدينية متعددة كقد تكوف متنافسة فأذف ظهرت اٟتاجة أب 
بشدة  ،كالهناء ظاىرة التهميشأكاالقصاء كاالضطهاد الم مكوف من قبل االغلبية العرقية اك الدينية ُب الدكلة عمد أب تبٍت نظاـ 

ساكاة كالعدالة كضماف حقوؽ االقليات كحقوؽ االنساف ، كالدٯتقراطية التوافقية ىي التوافقية الذم ٬تب أف ٭تقق أكرب قدر من ا١ت
ا١ترحلة االنتقالية ُب اتريخ الدكؿ من مرحلة اٟتكم الشموٕب أك الدكتاتورم أب اٟتكم الدٯتقراطي ا١تستقر حيث تعمل ميكانيكية 

كالدينية ابٕتاه ٖتقيق الوحدة الوطنية كالسلم اجملتمعي  اٟتكم التوافقي على ٖتقيق االنسجاـ بُت مصاّب ا١تكوانت العرقية
.فالدٯتقراطية التوافقية تتطلب تعاكان بُت قادة  القطاعات ) االعراؽ كاالدايف ( على الرغم من االنقسامات العميقة اليت تفصل بُت 

لتعامل بركح االعتداؿ كاٟتلوؿ الوسط  ىذه القطاعات ، حيث يفرض ىنا االلتزاـ بصوف كحدة البلد من قبل القادة السياسيُت كا
 (26كوهنم شركاء ُب البلد كليس اكصياء على بعضهم البعض  ) شاكر االنبارم ، ص 

الباحػػث " أرنػػت ليبهػػارت "  ُب كتابػػو ) الدٯتقراطيػػة التوافقيػػة( أكػػد علػػى أف تعػػاكف النخػػب السياسػػية القياديػػة ىػػو السػػمة االكٔب  
( ، كمػػا أكػػد علػػى ضػػركرة كجػػود مهندسػػُت تػػوافقيُت مػػن الزعمػػاء السياسػػيُت 12)أرنػػت ليبهػػارت ،ص ا١تميػػزة للدٯتقراطيػػة التوافقيػػة 

القادركف على الدمج بُت متطلبػات الدٯتقراطيػة كمتطلبػات التوافػق لقيػادة ٣تتمػع متعػدد متنػافر كمتنػازع ، كيؤكػد )ليبهػارت( علػى اف 
التطبيػق الصػحيح للدٯتقراطيػة التنافسػية ا١تسػتقرة ضػركرة تػوفر الشػركط   ٧تاح القادة السياسيُت للوصػوؿ عػرب ىػذا ا١تسػار أب مسػتول

 التالية :
 أف يقبل السياسي ابلدٯتقراطية التنافسية ىدفا اساسيا كهنائيا . .1
 أف يكوف تطبيق النموذج  التوافقي أداة ضركرية لبلوغ دٯتقراطية مستقرة تنافسية . .2
ة لدل كل االطراؼ ا١تشاركة ُب عملية التحوؿ الدٯتقراطي . ) الدٯتقراطية أف تكوف ٥ترجات الدٯتقراطية التوافقية مقبول .3

 التوافقية كالدكلة الوقفية ُب العراؽ 
 (.Law.uokerbala.edu.irq/wp) ا١توقع االلكًتك٘ب 
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 ادلبحث الثاين
 انواع النظم الدديقراطية

 
ا١تؤثرة ُب صنع القرارات السياسية كىي النظم الدٯتقراطية على اساس القول " Hideka Magaraالباحث " يصنف
 لديو :

الدٯتقراطيػة الليرباليػػة كىػػي أقػػدـ انػػواع الػػدٯتقراطيات ا١تعمػػوؿ هبػػا ُب العػػآب ك٬تػػد الباحػػث اف سػػلطة التػػأثَت علػػى القػػرار  .1
أتٌب مػػن اٞتمػػاىَت حيػػث ٯتتلػػك الشػػعب حريػػة التظػػاىر كالتنظيمػػات ، كفيهػػا ٖتػػاكؿ االحػػزاب السياسػػية االسػػتجابة 

 طالب الناخبُت .١ت
النمػػوذج االخػػر ىػػو حكػػم دٯتقراطيػػة التكنػػوقراط العقػػبل٘ب الػػذم يعتمػػد ُب اٗتػػاذ القػػرارات علػػى النخبػػة التكنوقراطيػػة  .2

العقبلنية مع كجود مؤسسات كطنية ضابطة للتوازف الدٯتقراطي كقد كاف النموذج السويدم ا٧تػح النمػاذج ُب تطبيػق 
 ىذا النموذج .

كاد االعمػػاؿ الػػيت تعتمػػد علػػى طركحػػات مػػاركس كيػػرب االخبلقيػػة ُب تفسَتسػػلوؾ القػػادة ركاد الدٯتقراطيػػة ٖتػػت ظػػل ر  .3
االعمػاؿ بتجػػانس مػػع القػػيم االخبلقيػػة كالدينيػػة ، كىػذا التطبيػػق للدٯتقراطيػػة يعطػػي ا٫تيػػة الدارة السػػلطة السياسػػية ُب 

ْتػزب سياسػيوا١تثاؿ البػارز دكانلػد ترامػب النظاـ الدٯتقراطي للقائد ذكالشخصية الكارزمية كالذيليس ابلضػركرة مػرتبط 
 .(فهو ٓب يكن ٯتتلك جذكر ُب العمل اٟتزيب كلكنو رجل اعماؿ انجح2021-2017الرئيس االمريكي )

 
 , Krzysztof Tzcinskiالتصنيفات االخرل للدٯتقراطيات التوافقية ا١تعموؿ هبا ُب العآب يطرحها الباحث )

Krakow Universty: كتكوف) 
قراطيػػة التوافقيػػة تكػػوف فيهػػا ا١تشػػاركة السياسػػية الدارة الػػببلد مضػػمونة لكػػل مكػػوانت الشػػعب ُب الدكلػػة ا١تتعػػددة  الدٯت 1

 االعراؽ كاالدايف كيتحقق فيها ضماف حقوؽ ك٘تثيل كل مكوانت الشعب كحفظ حقوؽ االنساف .
مج االفراد ا١تنتمُت ١تكوانت ٥تتلفػة ُب العمػل .الدٯتقراطيات اٞتاذبة ُب الدكؿ متعددة االعراؽ كاالدايف تعمد فيها أب د2

 ٔتؤسسات الدكلة دكف ٘تييز 
كذلػػك لتحقيػػق مسػػتول اعلػػى ُب االنػػدماج االجتمػػاعي كتطػػوير مفهػػـو ا٢تويػػة ا١توحػػدة لبلفػػراد علػػى اسػػاس ا١تواطنػػة اٟتػػرة 

 كالوحدة الوطنية .
االكؿ كالثا٘ب ٔتا ٭تقق حقوؽ ا١تكوانت العرقيػة كالدينيػة .يقًتح الباحث ٪توذج الدٯتقراطية ا٢تجينة اليت ٘تزج بُت النموذج 3

 ك٭تقق ُب نفس الوقت اندماج االفراد ٔتجتمع متجانس دكف الغاء ا٢توايت الفرعية .
 Krzysztof Trzcinski,Hybridpowersharing : on how to stabilizethe)ا١تصػدر : 

political situationinmultisegmentalsocieties,Krakow university ,2018) . 
الدٯتقراطية التداكلية تصنيف أخر لتطبيقات الدٯتقراطية ُب اٟتكم كىذه الدٯتقراطية تشػًتط مشػاركة ا١تػواطن، كونػو كيػاف مسػتقل كلػو 

واء حق ا١تشاركة السياسية ، ُب دراسة كمناقشة القرارات اليت تتخذ ُب الدكلة بغرض ٖتقيق شرعية السياسػات الػيت تطبقهػا الدكلػة سػ
علػػى الصػػعيد الػػداخلي أك ا٠تػػارجي فمػػثبل قػػرار كػػإعبلف اٟتػػرب ٬تػػب تػػوفر قناعػػة ا١تػػواطنُت ُب شػػرعية كسػػبلمة ىكػػذا قػػرار فحػػرب 
الوالايت ا١تتحدة ضد فيتناـ ، ُب النصف االكؿ من القرف العشرين، ٓب تلقى الدعم من ا١تػواطن  االمريكػي كابلتػإب فقػدت شػرعيتها 

الوالايت ا١تتحػدة االمريكيػة . –مريكي على اهناء اٟترب دكف ٖتقق نصر للقوات العسكرية للدكلة العظمى ٦تا أجرب متخذ القرار اال
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كيرل اصحاب نظرية الدٯتقراطية التداكلية ابهنا انضج اسلوب دٯتقراطي لضػماف مصػاّب االمػة كٖتقيػق الرضػا الشػعيب علػى سياسػات 
 (Britannica.com , deliberative democracyالدكلة .)

 ادلبحث الثالث
 2005االتنقاؿ من التوافقية اىل احملاصصة السياسية يف العراؽ بعد عاـ 

 2003٘تػػوز 12كاعػػبلف انتهػػاء حكػػم صػػداـ حسػػُت كنظامػػو السياسػػي كُب 2003بعػػد دخػػوؿ القػػوات االمريكيػػة أب بغػػداد عػػاـ 
لػوا ا١تعارضػة السياسػية ٟتكػم صػداـ حسػُت )  ٣تلػس جرل تشكيل ٣تلس اٟتكم االنتقػإب ا١تكػوف  مػن الزعمػاء السياسػيُت الػذين مث

( كجعل العضوية ُب ىذا اجمللس على اساس التمثيل النسيب ١تكػوانت الشػعب  marefa.orgاٟتكم ُب العراؽ ا١توقع االلكًتك٘ب :
نػدؽ كالتجػزؤ الطيػاؼ العراقي كعلى أسػاس ا٢تػوايت الفرعيػة كالػوالءات العػابرة للوطنيػة كالػيت تركػز ُب ذات الوقػت علػى تعميػق التخ

(، كمن ىنا بدء االنتقاؿ ٔتفهـو الدٯتقراطية كتقاسم السلطة أب مفهـو تقسيم السلطةبنظاـ 32الشعب ) د. ايسُت دمحم ٛتد ، ص 
 )احملاصصة ( .

حسُت كلػذلك  غالبية السياسيُت ُب اجمللس االنتقإب كاف لديهم االحساس اب١تظلومية اليت حرمتهم من ا١تشاركة ُب فًتة حكم صداـ
فقد قرركا أف تكوف ىذه ا١تناصب السياسية اليت يتمتعوف هبا ٔتثابة تعويض ٢تػم عػن سػنوات التهمػيش كاالضػطهاد السياسػي ،أصػبح 

حيػث جػرل طػرح  2005االمر شخصي أكثر ٦تا ىو كطٍت كتعزز ت فكرة التعويض عن اٟترماف ُب اٟتمبلت االنتخابية منذ عاـ 
 صب  كالوظائف االدارية كحقوؽ ٬تب اعادهتا ١تن ٫تش أك اضطهد ُب العهد السابق .ا١تطالب السياسية كا١تنا

ابتعػػػدكثَتا عػػػن ركح الدٯتقراطيػػػةحيث أف الدٯتقراطيػػػة تعمػػػل كفػػػق اطػػػار  2003مفهػػػـو احملاصصػػػة الػػػيت طبقػػػت ُب العػػػراؽ بعػػػد عػػػاـ 
ظػػائف العامػػة كتعتمػػد التنػػافس اٟتػػر ُب االنتخػػاابت ُب انتخػػايب تنافسػػي  يتػػؤب مػػن ىػػو اكفػػأ ُب الػػببلد للمواقػػع السياسػػية العليػػا كالو 

بوتقػة مصػاّب االمػة ك٘تثيػل ٚتيػع االطيػاؼ االجتماعيػة كٛتايػة حقوقهػػا، نظػاـ احملاصصػة الػذم يطبػق ُب العػراقيعرب عنػو بنظػاـ الغنػػائم 
 السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػية كاالقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية فينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لتوزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزارات للكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانت كالكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػل السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػية علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػورد 

إب ا١تستحصل من ىذه الوزارة اك تلك ،ك تغيب  فيو ا١تعايَت الصحيحة ُب ٘تثيل الشعب فقاعػدة التمثيػل النيػايب ُب الػدٯتقراطيات ا١ت
 ىو ٘تثيل لكل الناخبُت ُب الببلد كليس ١تكوف دكف أخر ،  كما اخًتقت قاعدة 

ية العلمية كاالدارية توٕب ا١تناصب كا١تواقع السياسية كاالداريػة ( كتكليف  الكفاءات السياسب ُب ا١تكاف ا١تناسبا١ترأة ا١تناس /)الرجل
العليا ُب البلد ، كذلك اصبحت ا١توارد ا١تالية للدكلة العراقية مغاٖب للقػول السياسػية . أف اعتمػاد نظػاـ احملاصصػة السياسػية يسػحب 

 ة.البلد أب زايدة التناحر ك النزاعات اليت تضعف ابلضركرة الدٯتقراطية السلمي
احملاصصة تعٍت أف اٟتصة من البلد قد حددت كال ٬توز ألم طرؼ التحدث عن الفئة االخػرل أك ٘تثيػل مصػاٟتها ،كػل يػتكلم عػن 
حصػتو كهبػذا ٕتػػزأ الػوطن أب خارطػة مصػػاّب ٤تػددة كمقننػة  ال يوجػػد حػديث عػن كطػػن كأمػة كمصػاّب عليػػا للبلػد .فاحملاصصػة تػػدفع 

رب عػػدد مػػن الغنػػائم كتعميػػق الفركقػػات القطاعيػػة لبلسػػتئثار بقيػػادة ا١تكػػوف ا١تعػػُت ك ابلسػػلطة قيػػادة ا١تكػػوانت أب اٟتصػػوؿ علػػى أكػػ
 السياسيةكا١تناصب العليا ُب الببلد ، ففي العراؽ ًب تقسيم ا١تناصب العليا كالتإب :

 .رائسة اٞتمهورية للمكوف الكردم .1
 . رائسة الوزراء للمكوف الشيعي .2
 السٍت . . رائسة الرب١تاف للمكوف3

 ١تناقشة توزيع اٟتصص ىذه يظهر أف حصر ىذه ا١تواقع العليا بيد ا١تكوانت الغالبة ابلعدد يؤسس:
 . لتهميش كحرماف  القوميات كاالدايف االخرل  من ا١تشاركة ُب ادارة الببلد ك٘تثيلو من موقع ا١تناصب السيادية العليا ُب البلد.1
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تقػػود كترسػػخ توريػػث ا١تنصػػب ٞتهػػة معينػػة  دكف  اعتبػػار للتػػاريخ السياسػػي كاال٧تػػازات  . توريػػث ا١تناصػػب السياسػػية ،فاحملاصصػػة2
 السياسية اليت ٘تتلكها الشخصية اليت ترشح للمنصب من قبل مرجعيتو السياسية .

على االتكاء  . العجز عن التحوؿ لنظاـ دٯتقراطي تنافسي مرتكز على معيار ا١تواطنة كا٠تدمة الوطنية الستمرار القادة السياسيُت3
 العرقية  -على ىوايهتم الفرعية

كا٫تاؿ الًتكيز على ا٢توية كا١تطالب الوطنية كاستمرار النخب السياسية  تشجيع  التخندقالقطاعي بُت ا١تكوانت  -اك الدينية 
 كالعجز عن التحوؿ العقائدم كاٞتماىَتم  ١ترحلة االنصهار ُب بوتقة ثقافة كطنية ككحدة كطنية صلبة .

تشظي الوالءات الوظيفية كا٠تدمة العامة، فالوظائف العامػة ُب البلػد أتخػذ ايضػا ابحملاصصػة فكػل كتلػة ٮتصػص ٢تػا كزارة تكػوف . 4
ىػػذه الػػوزارة مكتػػب تعيػػُت ابلوظػػائف العامػػة ١تكػػوف حصػػة الػػوزارة  بذاتػػو . كالقػػوات ا١تسػػلحة كفػػرؽ القػػوات ا١تسػػلحة غػػَت النظاميػػة 

 اصصة ايضا.)ا١تليشيات(خضعت ١تعايَت احمل
أف نظاـ احملاصصة ُب العراؽ جعل كل موارد الدكلة ٗتضع ١تعايَت احملاصصة كنتائج احملاصصة ُب العراؽ عجلت  ابندالع مػا يسػمى 

الػػيت فجرىػػا الشػػباب االعػػزؿ كالػػذم يػػرل اتريػػخ بلػػده كمػػوارده كمسػػتقبلو قػػد تشػػظى ٖتػػت رعايػػة  2019تشػػرين االكؿ  25بثػػورة 
 كانت ا١تطالب الشبابية تتلخص بشعار )نريد كطن(احملاصصة  السياسية، ك 

 
 

 اخلإنة كالتوصيات 
أف اٟتكم الدٯتقراطي ُب البلد يستلـز كجود دستور متفق عليو مػن قبػل ٚتيػع مػواطٍت الدكلػة كبنػاء ا١تؤسسػات السػيادية الػيت مهمتهػا 

 كل مكوانت كاطياؼ البلد.ادارة العملية السياسية كاٗتاذ القرارات كمراقبة ضماف حقوؽ االنساف كحقوؽ  
كالدٯتقراطية تتطلب القبوؿ بتداكؿ السلطة سلميا كالٮتصص موقع سياسي لفئة اكطائفػة اك مكػوف بذاتػو كا٪تػا عربالتنػافس االنتخػايب 
ية الػػػدكرم كالنزيػػػو، التجربػػػة العراقيػػػة ُب ٦تارسػػػة اٟتكػػػم الػػػدٯتقراطي ادخلػػػت ظػػػاىرة احملاصصػػػة السياسػػػية للمواقػػػع كا١تناصػػػب السياسػػػ

 السيادية كُب توزيع الوظائف العامةكتوزيع الغنائم من
 
ا١توارد ا١تالية ٖتت اليات صفقات االستثمار كالعقود مع الشركات االجنبية ٦تا اساء أب حقوؽ ا١تواطن العراقػي ُب ٖتقيػق االسػتقرار  

 ا١تإب كالتنمية ا١تستدامة للبلد.
احملاصصػػػة كىػػػي ال ٘تػػػنح الرخصػػػة لتحصػػػيل ا١تغػػػاٖب حسػػػب االعػػػراؽ كاالدايف، كاف اف الدٯتقراطيػػػة التوافقيػػػة ال تتطػػػابق مػػػع مفهػػػـو 

ؼ الدٯتقراطيػػة التوافقيػػة ٘تثػػل ا١ترحلػػة االنتقاليػػة ٨تػػو ترصػػُت كاسػػتقرار اٟتكػػم الػػدٯتقراطي  كاذابػػة الفػػوارؽ كالعػػدكات التارٮتيػػة بػػُت اطيػػا
 العليا للمصلحة الوطنية كنبذ العنف اجملتمعي .الشعب ،أم اف ركح الدٯتقراطية ٬تب اف تسمو اب١تواطن أب القيم 

أف من اكؿ مهاـ زعماء الكتل السياسية كالقوميات كاالقليػات كالطوائػف الدينيػة ا١تسػا٫تة ُب تعزيػز ا١تمارسػة الدٯتقراطيػة كنشػر ثقافػة 
 لكل الشعب بكل اطيافو كمكوانتو .الدكلة مؤسسة حاضنة 

 ادلصادر 
 .2013شاركة السياسية كأتثَتىا ُب السياسة ا٠تارجية االمريكية ،بغداد داكد مراد حسُت الداكدم ، ا١ت .1
 .1994لويس فيشر ، سياسات تقاسم القول، ترٚتة مازف حداد، عماف ،  .2
 .2021منتصر العيدا٘ب كأخركف ،ا١تؤشر الوطٍت للتحوؿ الدٯتقراطي ُب العراؽ ،بغداد ،  .3
 .   2007ك٪تاذجها ،بغداد ، شاكر االنبارم ، الدٯتقراطية التوافقية مفهومها   .4
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د. ايسػػػػُت دمحم ٛتػػػػد العيثػػػػاكم ، االنعكاسػػػػات السػػػػلبية للمحاصصػػػػة السياسػػػػية علػػػػى البنيػػػػة ا١تؤسسػػػػية كاجملتمعيػػػػة للنظػػػػاـ  .5
 ، بغداد. 2015لسنة  60الدٯتقراطي ُب العراؽ ،٣تلة دراسات دكلية ، العدد

6. Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems,Canada, 2005 . 
. 2007أرنت ليبهارت ، الدٯتقراطية التوافقية ،ترٚتة حسُت زينو ،بغداد ،  .7  
8. Direct mite du/books ,deliberative democracy. 
9. https:// plato. standford.ed/entries. 
10. Hideka Magara ,policy change under new capitalism democracy . 
11. Law.uokerbala.edu.irq/wp 
12. Britannica.com/topic, deliberative democracy. 
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 قاعدة الكفارات إذا اجتمعت تداخلت كتطبيقاهتا الفقهية
 د.شًنين أكـر سعيد

العراؽ -قسم الدراسات اإلسالمية/ كلية احلكمة اجلامعة/ بغداد   
shereenalrawi89@gmail.com 

009647702604217 

 

 ادللخص
الكفارات إذا اجتمعت يط الضوء على قاعدة من القواعد الفقهية ا١تهمة كىي قاعدة يهدؼ ىذا البحث إٔب تسل

، مع تطبيقاهتا الفقهية ا١تبثوثة ُب مواضع ٥تتلفة من أبواب الفقو مع ت، من خبلؿ بياف معناىا، كأقواؿ العلماء فيها، كربطهاتداخل
الناس ا١تاسة كا١تستمرة أب معرفة حكم من كقع ُب  كذلك ٟتاجة ذكر الصور اليت تندرج ٖتت مفهـو القاعدة كاليت ال تندرج فيها،

، فهل يلزمو كفارة كاحدة، أـ عليو لكل ٤تظور كفارة؟، كما كؿكٓب يكفر عن األ خرور يستوجب عليو كفارة ٍب كقع ُب ٤تظور آ٤تظ
كبياف معناىا ، كتصويرىا عدةالقامفردات  عرضمن خبلؿ  كاعتمد ىذا البحث على ا١تنهج الوصفي التحليلي ا١تقارف، كذلك

الفقهاء متفقوف على أنو كاليت من أ٫تها أف ، أبسلوب علمي كاضح مستخدما تنظيما معينا للوصوؿ إٔب اٟتقائق كالنتائج كصيغها
كفارة اثنية ك األكؿ،  كفارة للمحظور  ؛كفاراتف  على الشخص يكوف :احملظور الثا٘ب من غَت جنس احملظور األكؿ ُب حاؿ كوف

عليو مدار القاعدة كفيها اختلف الفقهاء ُب ٖتديد  ؛ فهذا الذماحملظور الثا٘ب من جنس احملظور األكؿ أف كافأما ، ظور الثا٘بللمح
 الصور اليت تتداخل فيها الكفارات.

 
 ، العقوابت.القواعد الفقهية، مفهـو الكفارة، تداخل الكفارات، تكرار الوقوع ُب احملظورالكلمات ادلفتاحية: 
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Base the Expiations, if They Meet, Overlap and its Legal Applications 

Ph. D. Shereen Akram Saeed 

Department of Islamic Studies/ Al-Hikma University College/ Baghdad – 

Iraq 

shereenalrawi89@gmail.com 

009647702604217 
Abstract: 
This research aims to shed light on one of the important jurisprudential rules, 

which is the rule of atonements if they meet and overlap, by clarifying its 

meaning, and the sayings of scholars in it, and linking it with its jurisprudential 

applications transmitted in different places in the fields of jurisprudence, with 

mentioning the images that fall under the concept of the rule and which is 

included in it, and that is due to the people’s urgent and continuous need to 

know the ruling on someone who falls into a prohibited act that requires 

penance, then falls into another prohibited and did not atone for the first?. This 

research also relied on the comparative analytical descriptive approach, by 

presenting the vocabulary of the rule, depicting it and clarifying its meaning and 

formulas in a clear scientific manner using a specific organization to reach the 

facts and results, the most important of which is that the jurists agree that in the 

event that the second prohibition is not of the type of the first prohibited; the 

person must have two expiations. An expiation for the first prohibited, and a 

second penance for the second prohibited. If the second prohibited is of the same 

type as the first prohibited; this is the one that has the orbit of the rule and in it 

the jurists differed in determining the forms in which the expiations overlap. 

Keywords:  
jurisprudence rules, the concept of atonement, the overlap of atonements, the 

repetition of falling into prohibited matters, penalties. 
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 ادلقدمة
تداخلت ىي من ضمن منظومة كبَتة من القواعد الفقهية، كال شك أف دراسة القواعد أف قاعدة الكفارات اذا إجتمعت 

كمن ضبط الفقو بقواعده استغٌت عن  " )د.ت(: الفقهية يسهل حفظ الفركع كيغٍت عن حفظ أكثر اٞتزئيات كما قاؿ القراُب
  (.3)ص. "ندراجها ُب الكلياتإلحفظ أكثر اٞتزئيات 

 كغَتىا ٓب تربز ا٣تاؿ اٞتناايت كالعقوابت إال أهن ُب سيما ال كثَتاقاعدة كيستدؿ القائلوف هبا  ٥تتلفوف ُب ىذه ال كالفقهاء
 ُب مثلها ىي اليت الفقهية القواعد بعض كمسائل أدلة على ركز كما مسائلها على يركز كٓب أدلتها، على ينص فلم الفقو؛ قواعد من

ثل  كعادة ما األ٫تية،  أفَّ  كمع عليها، تدؿُّ  اليت كاألدلَّة الشرعي أتصيلها أك معناىا، بياف دكف – الغالب ُب – ثبلثة أك ٔتثالُت ٢تا ٯتي
ف تكرر إاليت تستوجب كفارة عليها السيما الفقو اليت يسأؿ عنها الناس لكثرة الوقوع ُب احملظورات  قواعد أكثر من القاعدة ىذه

 القاعدة كبُت تطبيقاهتا الفقهية ا١تبثوثة ُب مواضع ٥تتلفة من أبواب ُب ىذا البحث ربط بُتك  .منهم فعل احملظور كٓب يكفركا عنو
 األسئلة اآلتية: من خبلؿ االجابة عن الفقو.
 ما معٌت القاعدة، كىل ٢تا صيغ أخرل عند الفقهاء؟ -1
 ىل القاعدة متفق عليها بُت الفقهاء أـ ٥تتلف فيها؟ -2
فهل تكفيو كفارة  ٤تظور آخر،تكرر منو فعل  ، كقبل أف يكفر عنو،يستوجب كفارةما  ارتكب ٤تظوران ما أقواؿ العلماء فيمن  -3

 كاحدة عن الفعلُت أـ ال بد من كفارة لكل فعل؟
 أمهية البحث:   

فكم من قاعدة من  .كبياف أ٫تيتها بُت القواعد األخرل "الكفارات اذا اجتمعت داخلت"قاعدة ابلتعريف بيهتم البحث 
 فإف ىذا التصور لكن عند دراسة مثل ىذه القواعد ،العلم أهنا تعاِب مسائل فرعية ٤تصورةالقواعد الصغرل اليت يظن بعض أىل 

 .ذات طابع مشوٕب كاسع؛ فيجدىا قاعدة  ان ٮتتلف ٘تام
 أىداؼ البحث:   
القاعدة كبُت تطبيقاهتا الفقهية  عن طريق الربط بُت ىذه ٚتع أشتاهتاتسليط الضوء على ىذه القاعدة كبياف أ٫تيتها، ك  -1

 .١تبثوثة ُب مواضع ٥تتلفة من أبواب الفقوا
 كؿ.كٓب يكفر عن األ خرور يستوجب عليو كفارة ٍب كقع ُب آحاجة الناس ا١تاسة كا١تستمرة أب معرفة حكم من كقع ُب ٤تظ -2

 منهج البحث:  
 :التحليلي ا١تقارف ُب ىذه الدراسة استخدمت ا١تنهج الوصفي

كبياف معناىا كصيغها من ا١تصادر كا١تراجع ذات العبلقة ابلقواعد رىا ، كتصويالقاعدةا١تنهج الوصفي: كذلك بعرض  -1
 .الفقهية كاألحكاـ الشرعية

أبسلوب علمي كاضح مستخدما تنظيما معينا للوصوؿ إٔب اٟتقائق  القاعدةا١تنهج التحليلي: كذلك بدراسة مفردات   -2
 كالنتائج.

السيما كأف ىذه القاعدة من القواعد ا١تختلف فيها عند صيلهم، ا١تنهج ا١تقارف: كذلك اب١تقارنة بُت أقواؿ الفقهاء كأت  -3
 .أىل العلم
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 البحث:ىيكلية  
كخا٘تة ، يوضح ا١تطلب األكؿ معٌت القاعدة من خبلؿ بياف معٌت الكفارات مطالب  كثبلثةمقدمة  علىالبحث  يتوزع 

العلماء فيها مع األدلة، ُب حُت ركز ا١تطلب الثالث على كأنواعها، أما ا١تطلب الثا٘ب فيتضمن بياف الصيغ االخرل للقاعدة كأقواؿ 
 ٢تذه القاعدة، ٍب ا٠تا٘تة تتضمن أبرز ما ًب التوصل إليو ُب البحث.التطبيقات الفقهية ذكر أىم 

 
 األكؿادلطلب 

 معىن القاعدة
 كأنواعها الفرع األكؿ: تعريف الكفارات

 تعريف الكفاراتأكالن: 
تػىرىهي ة. كىي مأخوذة من الكفر "ك الكفارات ٚتع كفار  يف اللغة: فَّرىهي إذىا سى فىرىهي كىكى ٍفري ُب اأٍلىٍصًل السَّتػٍري يػيقىاؿي كى  "اٍلكى

أم  ؛"كٝتيت الكفارات كفارات؛ ألهنا تكفر الذنوب :ق(1414) يقوؿ ابن منظور .(224،ص.1979السصخزي،)
 .(95)ص.تسًتىا"

)عز  أم: ما أكجبو هللا .(95)ص. عرؼ الشرع: اسم للواجب": "الكفارة ُب (1986)قاؿ الكاسا٘ب :أما اصطالحان 
ٍفًر  )د.ت.( قاؿ النوكم، ك أك قصر ُب مأمور بو من أتى شيئان منهيان عنو، على كجل( ُب تعريفها: "كأما الكفارة فأصلها من الكى

ة ٥تالفة أك انتهاؾ كإف ٓب يكن فيو بفتح الكاؼ كىو السًت؛ ألهنا تسًت الذنب كتيذىبو، ٍب استيعًملت الكفارة فيما كجد فيو صور 
" ١تا منو كقع، كزجرا عن مثلو ما كجب على اٞتا٘ب جربان : "(1990)كقاؿ ا١تناكم  (.333)ص. إٍب، كالقاتل خطأ كغَته"

 .(282)ص.
 أف الكفارة دائرة بُت العبادة كالعقوبة، كإف كاف األصل ىو )د.ت.(من تعاريف الفقهاء يرل الشيخ عبد القادر عوده 

من الصـو ١تن ال  كاإلطعاـ بدالن ؛ إلشًتاط النية فيها،فرضت على عمل ال يعد معصية: فهي عبادة خالصة العبادة، فهي إف 
ـي ًمٍسًكُت :تعأب، قاؿ يطيق الصـو إذا فرضت على ما أما  ،(184)القخآف الكخيم،البقخة: كىعىلىى الًَّذينى ييًطيقيونىوي ًفٍديىةه طىعىا
كىذا ما جعل بعض العلماء يسميها  ، أك الظهار، أك اٟتنث ُب اإلٯتاف،، كالكفارة ُب القتل ا٠تطأهي عقوبة: فيعترب معصية
 .عقوبة تعبدية

، كأما ما كاف ُب بقصد التكفَت عن إتياهناكىذا الكبلـ فيو نظر؛ بل الكفارة عقوبة مقدرة على ما كاف ُب مقابل معصية 
ُب بياف الفرؽ بُت الفدية كالكفارة  (1985)ست كفارة، ذكر بدر الدين الزركشي مقابل عمل اليعد معصية فهي فدية كلي

تعقيبان على كبلـ  (2018)يقوؿ الشامي  (.21)ص." أف الكفارة ال ٕتب إال عن ذنب تقدـ، ٓتبلفو الفديةقائبل: "
 الزركشي:

على سبيل ا٠تطأ ُب قتل ا٠تطأ؛ تعظيمان فالكفارة انشئة عن ارتكاب ٦تنوع سواء على سبيل القصد ُب سائر الكفارات، أك 
لشأف النفس اإلنسانية، كعادة ما تكوف الكفارة اتلية لوقوع التصرؼ ا١تمنوع، ٓتبلؼ الفدية فهي شرعت مقابل اإلعفاء عن 

 (18)ص. مطلوب شرعان ْتيث ييقًبل ا١تكلف على البدؿ كفق إذف مسبق من الشارع، ليكوف الفعل مشركعان من أساسو.
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 : أنواع الكفاراتيان اثن 
، ٠تمس )عهده، د.ت.( لعتق، كاإلطعاـ، كالكسوة، كالصياـاب: أربع مثمثلةاليت فرضتها الشريعة االسبلمية الكفارات 

  ٤تظورات ىي: القتل ا٠تطأ، كالوطء ُب هنار رمضاف، كفعل ٤تظور من ٤تظورات اٟتج، كالظهار، كاٟتنث ُب األٯتاف، كبياف ذلك:
 كاليت ىي:  أربع ٤تظورات،كالرؽ ٬تزأ ُب اسقاط  ،)العبيد( أم ٖترير أحد األرقاء : أكالن: العتق

ٍؤًمنو أىف يػىٍقتيلى ميٍؤًمننا ًإالَّ خىطىأن  كىمىن قػىتىلى ميٍؤًمننا خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مٍُّؤًمنىةو كى  هللا تعأب: القتل ا٠تطأ: قاؿ -1 ةه كىمىا كىافى ًلمي ًديىةه مُّسىلَّمى
 .(92: شداء)القخآف الكخيم،ال  أىٍىًلًو ًإالَّ أىف يىصَّدَّقيوا ًإٔبىى 

ا ٨تىٍ "قىاؿ:  هنع هللا يضر أىيبى ىيرىيٍػرىةى  لوطء ُب هنار رمضاف: فعنا  -2 نىمى ،  ملسو هيلع هللا ىلص ني جيليوسه ًعٍندى النَّيبًٌ بػىيػٍ : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ اءىهي رىجيله، فػىقىاؿى ًإٍذ جى
، قىا لىٍكتي :ىى ؟ قىاؿى : مىا لىكى دي رىقػىبىةن تػيٍعًتقيهىا؟هللا ملسو هيلع هللا ىلصُي  كىقػىٍعتي عىلىى اٍمرىأىٌب كىأىانى صىائًمه، فػىقىاؿى رىسيوؿ ؿى ٍل ٕتًى )مدمم، د.ت.، " : ىى

  .(781ص.
ا قىا هللا تعأب:الظهار: قاؿ   -3 )القخآف  ليوا فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف يػىتىمىاسَّاكىالًَّذينى ييظىاًىريكفى ًمٍن ًنسىاًئًهٍم ٍبيَّ يػىعيوديكفى ًلمى

 .(3: سجادلةالكخيم،ال
ـي عىشى  الَّ يػيؤىاًخذيكيمي اَّلٌلي اًبللٍَّغًو ُبى أىٯٍتىاًنكيٍم كىلىًكن يػيؤىاًخذيكيم ٔتىا عىقَّدًبُّي األىٯٍتىافى  هللا تعأب:اٟتنث ُب األٯتاف: قاؿ  -4 فَّارىتيوي ًإٍطعىا رىًة فىكى

 .(89:سائجة)القخآف الكخيم، ال مىسىاًكُتى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىلًيكيٍم أىٍك ًكٍسوىتػيهيٍم أىٍك ٖتىٍرًيري رىقػىبىةو 
السيما  ،كاليـو كقد بطل الرؽ ُب العآب كلو تقريبان ، ُب الرقيق ا١تعتق شركط خاصة ال ٤تل لذكرىا ىنا قد اشًتط الفقهاءك 
اإلسبلـ العظيمة ُب ٖترير  كانسجامان مع مقاصدت الدكؿ اإلسبلمية لبقية دكؿ العآب ُب ٖترير األرقاء، كمنع الرؽ، انضمبعد أف 

أىل العلم ا١تعاصركف ٥تتلفوف فيمن كجب عليو ، ٧تد أف لطرؽ غَت الشرعية كالسرقة كا٠تطفاألرقاء، كُب منع اسًتقاؽ البشر اب
أف من  )د.ت.(كالذم رجحو الشيخ عبدالقادر عوده قبة؛ ىل ييعدُّ ُب حكم الواجد للرقبة أك ال؟ٖترير رقبة فوجد ٙتنها كٓب ٬تد الر 

 . كجب عليو ٖترير رقبة، فوجد ٙتنها كٓب ٬تد الرقبة ييعدُّ ُب حكم الواجد للرقبة، كيتصدؽ بثمنها على ا١تساكُت
أف تكوف لعشرة مساكُت، أك ستُت مسكينان، أك ستة مساكُت، أما  رة اإلطعاـ: كا١تقصود بو إطعاـ ا١تساكُت، ككفااثنيان: اإلطعاـ

 :لنوع احملظور الذم ارتكب أك مقدرة بقيمة الصيد، كذلك تبعان 
 الَّ يػيؤىاًخذيكيمي اَّلٌلي اًبللٍَّغًو ُبى أىٯٍتىاًنكيٍم كىلىًكن يػيؤىاًخذيكيم ٔتىا هللا تعأب:قاؿ مساكُت ُب كفارة اليمُت،  فيكوف اإلطعاـ لعشرة -1

ـي عىشىرىًة مىسىاًكُتى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم  عىقَّدًبُّي األىٯٍتىافى  فَّارىتيوي ًإٍطعىا  .(89:سائجة)القخآف الكخيم،ال فىكى
ُب حالتُت  -كفارة عتق الرقبة كصياـ شهرين متتابعُت- ستُت مسكينان ُب حالة العجز عن الكفارات األخرلأك يكوف ل -2

نىمىا ٨تىٍني جيليوسه ًعٍندى النَّيبًٌ "قىاؿ:  هنع هللا يضر أىيبى ىيرىيٍػرىةى  د الصـو كالظهار، فعنإفسا ٫تا: : ايى رىسيوؿى  ملسو هيلع هللا ىلص بػىيػٍ اءىهي رىجيله، فػىقىاؿى ًإٍذ جى
: ؟ قىاؿى : مىا لىكى ، قىاؿى لىٍكتي ، ىى : هللا ملسو هيلع هللا ىلص رىسيوؿ كىقػىٍعتي عىلىى اٍمرىأىٌب كىأىانى صىائًمه، فػىقىاؿى  اَّللًَّ ، قىاؿى : الى ا؟ قىاؿى دي رىقػىبىةن تػيٍعًتقيهى : ىىٍل ٕتًى

ـى ًستًٌُتى ًمٍسًكيننا؟ دي ًإٍطعىا ٍل ٕتًى : فػىهى ، فػىقىاؿى : الى ؟ قىاؿى ٍل تىٍستىًطيعي أىٍف تىصيوـى شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً )مدمم، د.ت.، "فػىهى
ن قػىٍبًل أىف يػىتىمىاسَّا  :، كُب الظهار قاؿ تعأب(781ص. ا قىاليوا فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مًٌ كىالًَّذينى ييظىاًىريكفى ًمن نًٌسىاًئًهٍم ٍبيَّ يػىعيوديكفى ًلمى
ًلكيمٍ  ليوفى  ٔتىا كىاَّللَّي  بًوً  تيوعىظيوفى  ذىى ٍهرىٍيًن ميتػىتىابًعىٍُتً ًمن قػىٍبًل أى ف( 3) ًبَته خى  تػىٍعمى ـي شى ٍد فىًصيىا  يىٍستىًطعٍ  ٓبٍَّ  فىمىنف يػىتىمىاسَّا  مىن ٓبٍَّ ٬تًى
ـي    .(4-3: سجادلة)القخآف الكخيم،ال  ًمٍسًكيننا ًستًٌُتى  فىًإٍطعىا

حلق الشعر، كقص األظافر، كتغطية الرجل رأسو ؛ب احملـر أحد ىذه احملظوراتاارتكيكوف اإلطعاـ لستة مساكُت حاؿ  كأ -3
ٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى ، عماؿ الطيب، كانتقاب ا١ترأة كلبسها القفازينٔتبلصق، كلبس الرجل ما خيط على ىيئة البدف، كاست عىٍن كى
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يًٍبيىًة كىأىانى أيكًقدي  : أىتىى عىلىيَّ رىسيوؿي هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى زىمىنى اٟتٍيدى  ٖتىٍتى ًقٍدرو ٕب، كىاٍلقىٍملي يػىتػىنىاثػىري عىلىى رىًضيى هللاي عىٍنوي، قىاؿى
: كىٍجًهي، فػى  ؟"قىاؿى ُـّ رىٍأًسكى : "أىيػيٍؤًذيكى ىىوىا : نػىعىٍم، قىاؿى ، أىٍك أىٍطًعٍم ًستَّةى مىسىاًكُتى، أىٍك اٍنسيٍك  "قىاؿى قػيٍلتي ـو ثىةى أىايَّ فىاٍحًلٍق، كىصيٍم ثىبلى
 (859)مدمم، د.ت.، ص." نىًسيكىةن 

ا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقتػيليوا : ، قاؿ تعأبحاؿ اإلحراـالصيد  قتلُب  تعطى إلطعاـ ا١تساكُتْتسب قيمة الصيد  يكوف كأ -4 أىيػُّهى ايى
ٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىًم ٭تىٍكيمي بًًو ذىكى  ا فىجىزىاءه مًٌ دن فَّارىةه الصٍَّيدى كىأىنتيٍم حيريـه كىمىن قػىتػىلىوي ًمنكيم مُّتػىعىمًٌ ٍعبىًة أىٍك كى ًلغى اٍلكى ٍداين ابى نكيٍم ىى ا عىٍدؿو مًٌ

ـي مى  اختلف الفقهاء ُب مقدار الطعاـ الذم يعطى لكل مسكُت من . كقد (95)القخآف الكخيم، السائجة:  سىاًكُتى طىعىا
 : (1975) يقوؿ ابن رشد بُت ا١تد كا١تداف، ا١تساكُت

ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيمٍ  اختبلفهم ُب أتكيل قولو تعأب ؛كالسبب ُب اختبلفهم ُب ذلك
كخيم، )القخآف ال 

، كىو غداء كعشاء؟ فمن قاؿ: أكلة كاحدة قاؿ: ا١تد  ،(89السائجة:  ىل ا١تراد بذلك أكلة كاحدة، أك قوت اليـو
كسط ُب الشبع. كمن قاؿ: غداء كعشاء قاؿ: نصف صاع. كالختبلفهم أيضا سبب آخر، كىو تردد ىذه الكفارة بُت  

بهها بكفارة الفطر قاؿ: مد كاحد، كمن شبهها بكفارة كفارة الفطر متعمدا ُب رمضاف كبُت كفارة األذل؛ فمن ش
 (417)ص.. األذل قاؿ: نصف صاع

الَّ  هللا تعأب:قاؿ : الكسوة تدخل ُب كفارة اليمُت فقط، كال ٬تزئ ُب الكفارة أقل من كسوة عشرة مساكُت رابعان: الكسوة
ـي عىشىرىًة مىسىاًكُتى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك   اًخذيكيم ٔتىا عىقَّدًبُّي األىٯٍتىافى يػيؤىاًخذيكيمي اَّلٌلي اًبللٍَّغًو ُبى أىٯٍتىاًنكيٍم كىلىًكن يػيؤى  فَّارىتيوي ًإٍطعىا فىكى

 : (1975)يقوؿ ابن رشد. (89:سائجة)القخآف الكخيم، ال ًكٍسوىتػيهيٍم 
ما ٬تزئ فيو الصبلة، فإف كسا الرجل كسا ثواب، اجملزئ من الكسوة فإف مالكا رأل أف الواجب ُب ذلك ىو أف يكسي  

كإف كسا النساء كسا ثوبُت درعا كٜتارا. كقاؿ الشافعي كأبو حنيفة: ٬تزئ ُب ذلك أقل ما ينطلق عليو االسم: إزار، أك 
قميص، أك سراكيل، أك عمامة. كقاؿ أبو يوسف: ال ٕتزم العمامة، كال السراكيل. كسبب اختبلفهم ىل الواجب األخذ 

 (418)ص. .أبقل داللة االسم اللغوم أك ا١تعٌت الشرعي
اليت  احملظوركالصـو ال يكوف عادة إال ُب حالة العجز عن الكفارات األخرل، كٗتتلف مدة الصياـ ابختبلؼ  خامسان: الصياـ:

 :، ككما يليدد ا١تساكُت الذين ٯتكن إطعامهمبعثبلثة أايـ، أك شهرين متتابعُت، أك الصياـ  يكفر عنها، فقد تكوف
، حلق الشعر، كقص األظافر٤تظورات اٟتج عدا قتل الصيد، كب احملـر أحد اارتكحاؿ ، ك ثبلثة أايـ كما ُب كفارة اليمُت  -1

ـو  كغَتىا، قاؿ تعأب  ثىًة أىايَّ ـي ثىبلى ٍد فىًصيىا ًلكى فىمىن ٓبٍَّ ٬تًى فَّارىةي  ذىى لىٍفتيمٍ  ًإذىا أىٯٍتىاًنكيمٍ  كى كما ، (89السائجة: القخآف الكخيم، ) حى
: هنع هللا يضر ، لكعب بن عجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وبين ةن  "قىاؿى ، أىٍك أىٍطًعٍم ًستَّةى مىسىاًكُتى، أىٍك اٍنسيٍك نىًسيكى ـو ثىةى أىايَّ )مدمم، " فىاٍحًلٍق، كىصيٍم ثىبلى

 .(859د.ت.، ص.
ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً  قاؿ تعأب ، هنار رمضافكاٞتماع ُب كالظهار،  ،القتل ا٠تطأ ُب حالتُت:صياـ شهرين  -2 ٍد فىًصيىا فىمىن ٓبٍَّ ٬تًى

نى اَّللًَّ  نىمىا ٨تىٍني جيليوسه ًعٍندى النَّيبًٌ "قىاؿ:  هنع هللا يضر أىيبى ىيرىيٍػرىةى  عن، ك (92: شداءالقخآف الكخيم، ال)تػىٍوبىةن مًٌ اءىهي رىجيله، ملسو هيلع هللا ىلص بػىيػٍ  ًإٍذ جى
: ؟ قىاؿى : مىا لىكى ، قىاؿى لىٍكتي ، ىى : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ دي رىقػىبىةن -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا  كىقػىٍعتي عىلىى اٍمرىأىٌب كىأىانى صىائًمه، فػىقىاؿى رىسيوؿ فػىقىاؿى ٍل ٕتًى : ىى

ٍل تىٍستىًطيعي أىٍف تىصيوـى شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعى  : فػىهى ، قىاؿى : الى ا؟ قىاؿى ؟ تػيٍعًتقيهى  (781)مدمم، د.ت.، ص."ٍُتً
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ا كذلك ُب حاؿ قتل الصيد حاؿ اإلحراـ، قاؿ تعأب  دد ا١تساكُت الذين ٯتكن إطعامهمالصياـ بع -3 دن مىن قػىتػىلىوي ًمنكيم مُّتػىعىمًٌ
ٍعبىًة  ًلغى اٍلكى نكيٍم ىىٍداين ابى ٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىًم ٭تىٍكيمي بًًو ذىكىا عىٍدؿو مًٌ زىاءه مًٌ ـي مىسىاًكُتى أىٍك عىٍدؿي ذىىًلكى ًصيىامنا لًٌيىذيكؽى فىجى فَّارىةه طىعىا أىٍك كى

ؿى أىٍمرًهً   .(95)القخآف الكخيم، السائجة: كىابى
 تداخل: تعريف الالثاينالفرع 

. كُب (239ق،ص.1414)ابن مشظهر،" تشابو األمور كالتباسها كدخوؿ بعضها ُب بعض"التداخل ُب اللغة: 
متفقُت، أك ٥تتلفُت: من جنس كاحد، أك من جنسُت؛ لدليل شرعي"  ،أك أكثر ،كاحد عند اجتماع أمرين أثر ترتب"االصطبلح: 

 . (18،ص.1998مشرهر،)
من  بل ىو حالة استثنائية ،ليس ىو األصل ُب أحكاـ الشريعة كما نص عليو غَت كاحد من الفقهاء أبنو  فالتداخل

التداخل على خبلؼ األصل، كاألصل تعدد : "(1991)بن بعد السبلـ األصل، كخركج عن مقتضى القياس، يقوؿ العز 
، ألف األصل تكرر األحكاـ بتكرر موجباهتا، كلكنو كما يعللو بعض الفقهاء يصار أب (252)ص." األحكاـ بتعدد األسباب

ع ُب النظر ُب مرالت األفعاؿ، التداخل ١تكاف التوسعة كرفع  اٟترج كا١تشقة عن ا١تكلفُت أجرم االستثناء ٖتقيقان ١تقصود الشار 
فيقع ُب الطهارة كالصبلة كالصياـ كالكفارات كاٟتدكد  ،ُب الشريعة ُب العبادات كالعقوابت كاإلتبلفاتكىو كاقع 

 ...الطهارات:يقع التداخل ُب الشريعة ُب ستة مواضع األكؿ: "(1994)، يقوؿ القراُب (1998مشرهر،)كاألمواؿ
 (.311-310)ص." طر ُب رمضاف ُب اليـو الواحد مراران الكفارات كما لو أف:الثالث

قيدين البد منهما ٚتيعنا كإال كجب البقاء على األصل من عدـ ب قد قيده العلماء يصح إعمالو الذم التداخلغَت أف 
 ك٫تا:  ،التداخل

  ٬تامع زكجتو اكثر من  كاف ،؛ أم الفعلاألكؿ: اٖتاد اٞتنس: يشًتط لصحة التداخل أف يكوف ذلك مع اٖتاد اٞتنسالقيد
٤تظورات ٥تتلفة األجناس كأف يلبس ٥تيطنا  احملـرأما مع اختبلؼ اٞتنس فبل تداخل كما لو ارتكب مرة ُب هنار رمضاف، 

 كفارات.فيلزمو ثبلث  ، كيغطي رأسو كيتطيب؛ فالطيب كتغطية الرأس كلبس ا١تخيط أجناس
  يكفيى ك فإف من ا١تشًتط حىت يصح التداخل  لكفارةاا تعددت أسبابه فإذ: الثا٘ب: أف يكوف ذلك قبل األداء ال بعدهالقيد

فإذا حدث سبب  ا،قبل حدكث سبب آخر بعدى ابلكفارةاإلتيافي ٔتوجىب السبب مرة كاحدة  أف ال يكوف ا١تكلف قد أتى 
كقد عرب عن ىذا ، كجب تكرار األثر الذم أكجبو ذلك السبب مرة أخرل كٓب ٬تز اٟتكم ابلتداخل اداء الكفارةآخر بعد 

 .(75، ص.1993، الدخخدي)القيد قوؿ الفقهاء: التداخل قبل األداء ال بعده 
كقد فرؽ اٟتنفية ُب ٖتديد ٤تل التداخل ُب األحكاـ الشرعية بُت كل من العبادات كالعقوابت؛ فقالوا أف األليق ُب العبادات 

ألنو إذا كاف التداخل ُب العبادات ُب اٟتكم أدل أب بطبلف  أف يكوف التداخل ُب األسباب، كُب العقوابت يكوف ُب األحكاـ؛
التداخل، كألف التداخل إف كاف ُب اٟتكم دكف السبب كانت األسباب ابقية على تعددىا، فيلـز كجود السبب ا١توجب للعبادة 

ُب العقوابت فإف األليق فيها بدكف العبادة، كُب ذلك ترؾ اإلحتياط فيما ٬تب فيو اإلحتياط، فقيل بتداخل األسباب فيها. أما 
ُب  (.1986؛ الكاساني، 1992)ابن عابجين،التداخل ُب األحكاـ؛ ألهنا ليس ٦تا ٭تتاط فيها، بل ُب درئها احتياط 

)ابن قجامة، حُت يرل ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة أف ٤تل التداخل يكوف ُب األسباب ال األحكاـ 
 :(1998)يقوؿ منصور  ؛ القخافي، د.ت(.1985، لدركذيبجر الجين ا؛ 1997

إف ا١تؤثر ُب حصوؿ التداخل ليس تكييف ماىية احملل كٖتديده، سببا كاف، أك حكمان، بل ىو كجود أدلة خارجة عن 
نطاؽ احملل، ترجح جانب التداخل، كتكوف قرينة على حصولو، كىي أسباب التداخل... فإذا اٖتد مقصود الشرع من 
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كم، كاتفقت احملاؿ، كاٖتد اجمللس مثبل، كاف اجتماع ىذه الثبلثة مسوغان للتداخل. كإذا اختلف ا١تقصود، كاحملل، شرع اٟت
كاجمللس، كاف اٟتكم ابلتعدد ىو ا١تتعُت. كإذا اٖتد ا١تقصود، كاختلفت احملاؿ، نظر؛ فإف اٖتد اجمللس كىو من أسباب 

نب التداخل، كإف اختلف اجمللس، كاف ذلك قرينة على إرادة التكرار التداخل، كاف اٖتاد اجمللس سببا ُب تقوية جا
 (56-55)ص.كالتعدد، كعدـ حصوؿ التداخل. 

كأسباب التداخل كثَتة، منها: النصوص الشرعية من القرأف كالسنة اليت جاءت مبينة ١تشركعة التداخل، كاٖتاد اجمللس، 
 (.1998) مشرهر، كو مشقة ابلغة اب١تكلف، كالضركرة كاٖتاد السبب، كاٖتاد اٞتنس، كالعذر الذم يلحق بًت 

 معىن تداخل الكفارات اٗناالن : الثالثالفرع    
كأما التداخل ُب الكفارات فهو صورة من صور تداخل األسباب؛ ألف التداخل ُب العقوابت يكوف نتيجة أكثر من 

ىو ايقاع عقوبة كاحدة على تكرار نوع داخل الكفارات: تف ٥تالفة، أم لو أكثر من سبب فتتداخل عقوبتهما عليو، كتبعان لذلك 
 الكفارات على الشخص أنو ُب حالة تعدد كاحد من احملظورات، أك على ٤تظورات متنوعة إذا اٖتد الغرض ا١توضوع ألجلو. أم 

  )الدعيجاف، د.ت(. يعاقب على ٚتيعها بكفارة كاحدةفيدخل بعضها ُب بعض ْتيث 
 الثاينادلطلب 

 كأقواؿ العلماء فيها دةالقاع صيغ
 الفرع األكؿ: صيغ أخرل للقاعدة 

يدخل  الكفارات على الشخص ىل أنو ُب حالة تعدد أم  ؛ات إذا اجتمعتالكفار  ىو ىل تتدخلموضوع القاعدة 
ختارة ىذا ىو ٤تٌط االستفهاـ كمورد السؤاؿ الذم أتت بو الصيغة ا١ت؟ يعاقب على ٚتيعها بكفارة كاحدةفبعضها ُب بعض ْتيث 

كقد كردت الصيغ األخرل للقاعدة ٖتت ٣تموعتُت؛ ٣تموعة  ،كمنو يعلم أف القاعدة ٤تل خبلؼ بُت أىل العلم لبيانو، للقاعدة
 التداخل, ك٣تموعة نصت على عدـ ابلتداخلقررت القوؿ 

 : نهاللقاعدة مصيغ أخرل القائلُت هبا  رٛتهم هللاالفقهاء  وردي: -موافق للقاعدة – ابلتداخلأكالن: القائلٌن 
 . (253ق، ص.1428)ابن عثيسين،  الكفارات تتداخل -1
 .(598، ص.1993)شسذ الجين الدركذي،  الكفارات زكاجر فتتداخل -2
 .(535، ص.2003)ابن مفمح،  من كرر ٤تظورا من جنس كٓب يكفر عن األكؿ فكفارة كاحدة -3

 عد منها:لعدة قوافرع كتطبيق بل جعلها البعض 
 .(357، ص.2004،مازة)ابن "العقوابت إذا اجتمعت تداخلتقاعدة " - أ

 .(14، ص.2003،س)ابن شا" األسباب إذا تساكت موجباهتا اكتفي أبحدىاقاعدة " - ب
)ابن قاعدة " إذا اجتمع أمراف من جنس كاحد كٓب ٮتتلف مقصود٫تا دخل أحد٫تا ُب اآلخر غالبان"  - ت

 (.112،ص.1999نجيم،
  :-خبلؼ القاعدة – لٌن بعدـ التداخلاثنيان: القائ

  .(74، ص.1993، الدخخدي)" قاعدة "الكفارات ال تتداخل -1
 (.252، ص.1991)ابن عبج الدالـ، قاعدة "ال تداخل ُب الكفارات"  -2

 :الفرع الثاين: أقواؿ الفقهاء يف القاعدة

about:blank
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ل الكفارات اذا إجتمعت أـ ال تتداخل، ُب ىل تتداخ رٛتهم هللاىذه القاعدة من القواعد ا١تختلف فيها بُت الفقهاء 
فهل تكفيو   ،كتكرر منو فعل احملظور قبل أف يكفر عن الفعل األكؿ ،يستوجب كفارة بتعبَت آخر: إذا ارتكب شخص ما ٤تظوران 

 .كفارة كاحدة عن الفعلُت أـ ال بد من كفارة لكل فعل؟
 :أكالن: ٓنرير زلل النزاع 

ا مضى ٍب فعل ٤تظورنا آخر ُب مإذا فعل اإلنساف ٤تظورنا لة البد من ٖترير ٤تل النزاع؛ كقبل بياف أقواؿ الفقهاء ُب ا١تسأ
 فبل ٮتلو من حالتُت، إما أف يكوف احملظور الثا٘ب من جنس احملظور األكؿ أك ال: 

ا كىو أثرهفإف كاف احملظور الثا٘ب من غَت جنس احملظور األكؿ: أب  من الكفارة، فيكوف  ف فعل احملظور الثا٘ب يوجب شيئنا جديدن
على الشخص كفاراتف؛ كفارة للمحظور األكؿ، ككفارة اثنية للمحظور الثا٘ب، كذلك كمن جامع ُب هنار رمضاف كحلق شعره 

فإف حنث ُب  ،كيظاىر من امرأتو ،٭تلف ابهلل تعأب على شيء، أك كمن كىو ٤تـر كجب عليو كفارة اٞتماع، ككفارة اٟتلق
عبجالخحسن ) كىذا ال خبلؼ فيو بُت الفقهاء ككفارة ظهار؛ ألف التداخل يكوف مع اٖتاد اٞتنس ٯتينو فعليو كفارة ٯتُت

 .، د.ت(السقجسي
كأما أف يكوف احملظور الثا٘ب من جنس احملظور األكؿ فبل ٮتلو ىذا من حالتُت كذلك: إما أف يكوف قد أخرج موجب األكؿ  

 قبل فعل الثا٘ب أك ال: 
 كؿ قبل فعل احملظور الثا٘ب: فإف فعل اآلخر يوجب كفارة أخرل كذلك ابتفاؽ الفقهاءفإف كاف قد أخرج موجب األ 

 الدعيجاف، د.ت(.؛ 1993، الدخخدي)
  كأما إذا ٓب ٮترج موجب األكؿ حىت فعل الثا٘ب فإنو ُب ىذه اٟتالة ذىب الفقهاء .فيها أب قولُت كما يلي 

 :اثنيا: أقواؿ الفقهاء يف ادلسألة
٤تظوران يستوجب كفارة، كقبل أف يكفر عنو، تكرر منو فعل نفس احملظور، فهل تكفيو كفارة كاحدة  إذا ارتكب شخص

 ُب ذلك على قولُت: عن الفعلُت أـ ال بد من كفارة لكل فعل؟، فقد ذىب الفقهاء 
، لذا س كاحدجن مادامت منإذا تراكمت تداخلت  الكفاراتإٔب أف  كىو كجو عند اٟتنابلة ذىب اٟتنفية القوؿ االكؿ:

)ابن كافقهم الزيدية كاألابضية ُب ذلك ك ، (1993الدخخدي،  ؛2003،ابن مفمح). فإف عليو كفارة كاحدة عن الفعلُت
 (.1989مختزى، د.ت؛ اشفير، 

ف الكفارات ال تتداخل، كتبعان لذلك فإنو إٔب أ كىو الوجو الثا٘ب عند اٟتنابلة ،الشافعية، ك ا١تالكية ذىب القوؿ الثاين:
 ككافقهم اٞتعفرية ُب ذلك ،(1991؛ الشهكي،2003؛ ابن مفمح،1980)ابن عبج البخ، يو كفارتُتعل

 (.1969)الحمي،
؛ فلم يقولوا بتداخل  اٞتمهوركخالفهم  ،اٟتنفية، ككجو عند اٟتنابلةالعمل هبذه القاعدة ىو مذىب ىنا ٧تد أف ك 
باهتا؛ استدالال منهم  الكفارات . كىذا أبنو من الباطل أف ٬تزئ عمل كاحد عن عملُت أك أكثرعند اتفاؽ األسباب ُب موجى

اإلختبلؼ مبٍت على اختبلفهم  ُب حقيقية مفهـو التداخل ُب األحكاـ الشرعية، كاليت بدكرىا تقودان أب مسألة مهمة أشار إليها 
لة كرأم األصولُت فيها سنصل أب األصولُت كىي ىل األمر ا١تطلق يقتضي ا١ترة، أك التكرار؟، كابلوقوؼ على حقيقة ىذه ا١تسأ

 أتصيل كبياف مفهـو التداخل، كابلتإب أب مسألتنا ُب تداخل الكفارات اليت ٖتن بصددىا.
كنظران لكوف ا١تسألة قد ْتثت من قبل ا١تتقدمُت كا١تتأخرين من األصوليُت، فسيكتفى ببياف الرأم الذم استقر عليو 

ن حالتُت؛ األكٔب: أف تدؿ القرينة على إرادة التكرار كالتعدد كعدـ التداخل، كىو األصل ُب العلماء ُب أف األمر ا١تطلق ال ٮتلو م
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مسائل التعدد. كالثانية: أف تدؿ القرينة على عدـ التعدد كإرادة التداخل، كىذه القرينة ىي ذاهتا األسباب الداعية للتداخل كاٖتاد 
 .(1998)مشرهر،اٞتنس كاجمللس كغَتىا

 الثالثادلطلب 
 ذا اجتمعت تداخلتإالتطبيقات الفقهية لقاعدة الكفارات 

لقد جاءت الشريعة اإلسبلمية إب٬تاب الكفارة على ا١تكلف ُب حاؿ ارتكاب احد احملظورات ا٠تمس كا١تتمثلة ابٞتماع ُب 
 هنار رمضاف، كارتكاب ٤تظور من ٤تظورات اإلحراـ، كالظهار، كالقتل ا٠تطأ، كاٟتنث ُب اليمُت. 

 ا١تطلب بياف للقاعدة من خبلؿ تطبيقاهتا الفقهية على التداخل ُب الكفارات:  كُب ىذا
 الفرع األكؿ: التداخل يف كفارة اجملامع يف هنار رمضاف 

، (1997)ابن قجامة،ال خبلؼ عند الفقهاء ُب كجوب الكفارة على من أفسد صـو يـو من رمضاف متعمدان ابٞتماع 
. كاألصل تق رقبة، فإف ٓب ٬تد فصياـ شهرين متتابعُت، فإف ٓب يستطع فإطعاـ ستُت مسكينا؛ ع على الًتتيب اآلٌب ككفارة ذلك

ا ٨تىٍني جيليوسه ًعٍندى النَّيبًٌ "قىاؿ:  هنع هللا يضر أىيبى ىيرىيٍػرىةى  حديثُب ىذا  نىمى ، قى  ملسو هيلع هللا ىلص بػىيػٍ لىٍكتي ، ىى : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ اءىهي رىجيله، فػىقىاؿى ا ًإٍذ جى : مى اؿى
: ؟ قىاؿى ٍل تىٍستىًطيعي أىٍف تىصيوـى هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىقػىٍعتي عىلىى اٍمرىأىٌب كىأىانى صىائًمه، فػىقىاؿى رىسيوؿ لىكى : فػىهى ، قىاؿى : الى ا؟ قىاؿى دي رىقػىبىةن تػيٍعًتقيهى ٍل ٕتًى : ىى

دي إً  : فػىهىٍل ٕتًى ، فػىقىاؿى : الى ؟ قىاؿى ٍهرىٍيًن ميتػىتىابًعىٍُتً ـى ًستًٌُتى ًمٍسًكيننا؟شى : فىمىكىثى النَّيبُّ  ٍطعىا ، أيٌبى النَّيًبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى نىا ٨تىٍني عىلىى ذىًلكى  ملسو هيلع هللا ىلصفػىبػىيػٍ
، قىا : أىانى : أىٍينى السَّاًئلي؟ فػىقىاؿى : اٍلًمٍكتىلي )كعاء يشبو القفة(، قىاؿى ، كىاٍلعىرىؽي ٍره ا ٘تى ا فػىتىصىدٍَّؽ بًًو، فػىقىاؿى الرَّجيلي: أىعىلىى ًبعىرىؽو فًيهى : خيٍذىى ؿى
ا ييرًيدي اٟتٍىرَّتػىٍُتً )أم ما بُت طرُب ا١تدينة( أىىٍ  بػىتػىيٍػهى ، فػىوىاَّللًَّ مىا بػىٍُتى الى لي بػىٍيتو أىفٍػقىري ًمٍن أىٍىًل بػىٍييًت، فىضىًحكى النَّيًبُّ أىفٍػقىرى ًمٍتًٌ ايى رىسيوؿى اَّللًَّ

: أىٍطًعٍموي أىٍىلىكى  ملسو هيلع هللا ىلص ٍت أىنٍػيىابيوي، ٍبيَّ قىاؿى  .(781)مدمم، د.ت.، ص."حىىتَّ بىدى
 تكرار الشخص للجماع ُب يـو أك أايـ من هنار رمضاف اجتماع من أربع صور: كال ٗتلو صور

: اتفق الفقهاء على أف ماألكىل صورةال ن جامع كٓب يكفًٌر حىت : إذا جامع كٓب يكفًٌر حىت جامع مرة اثنية ُب نفس اليـو
جامع مرة اثنية ُب نفس اليـو أف عليو كفارة كاحدة؛ ألنو انتهك حرمة يـو كاحد، فوجبت عليو كفارة كاحدة، أما اٞتماع الثا٘ب 

، فهو ُب اٟتقيقة غَت صائم، كالكفارة تلـز ُب حاؿ كونو أفسد صومان صحيحان  ؛ 1975)ابن رشج،فلم يتضمن ىتكان للصـو
 .(1991؛ الشهكي،1993؛ الدخخدي،1997ابن قجامة،

: إذا جامع فكٌفر ٍب جامع مرة اثنية ُب يـو آخر: كذلك اتفق الفقهاء على أف من جامع فكٌفر، ٍب جامع الثانية صورةال
يتكرر مرة اثنية ُب يـو آخر أف عليو كفارتُت )تعدد الكفارات(؛ لتعدد ا١تقتضي للكفارة اٞتديدة كىو تكرار فعل اٞتماع؛ فاٟتكم 

بتكرر سببو؛ كألف التداخل كإف صح ال يكوف إال قبل التكفَت األكؿ ال بعده، كىنا حصل التكفَت قبل اٞتماع الثا٘ب، فبل تتداخل  
 .(1991؛ الشهكي،1993؛ الدخخدي،1997؛ ابن قجامة،1975)ابن رشج، كفاراهتا

اختلف الفقهاء ُب حكم من جامع كٓب يكفًٌر حىت  ر:: إذا جامع كٓب يكفًٌر حىت جامع مرة اثنية ُب يـو آخالثالثة صورةال
 جامع مرة اثنية ُب يـو آخر أك رمضاف آخر ىل عليو كفارتُت، أـ كفارة كاحدة، على قولُت:

 ( ؛ 1997ابن قجامة،القوؿ األكؿ: ذىب اٟتنفية ككجو للحنابلة إٔب أف عليو كفارة كاحدة، فالكفارة تتداخل
 (.1993الدخخدي،

  :ابن  كال تداخل ُب الكفارة ،ذىب ا١تالكية كالشافعية كالوجو اآلخر للحنابلة كأىل الظاىر إٔب أف عليو كفاراتفالقوؿ الثا٘ب(
 .(1991؛ الشهكي،1975رشج،
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ف القوؿ ألتلزمو كفاراتف؛ ك  كالراجح كهللا أعلم: إبف جامع كٓب يكفًٌر حىت جامع مرة اثنية ُب يـو آخر أك رمضاف آخر فإنو
كىذا يتناقض  ،ٍب يكفر اجملامع بعد ذلك كفارة كاحدة ،نتهاؾ حرمة أكثر من يـو ابٞتماعرة كاحدة يفتح الطريق إٔب إمو كفاأبنو تلز 

 .ايـ رمضافلزجر عن انتهاؾ حرمة صـو يـو من أمع مقصود الكفارة كىو ا
: اختلف الفقهاء ُب حكم الرابعة صورةال من جامع ككفًٌر ٍب جامع : إذا جامع ككفًٌر ٍب جامع مرة أخرل ُب نفس اليـو

، ىل عليو كفارتُت، أـ كفارة كاحدة، على قولُت:  مرة أخرل ُب نفس اليـو
  القوؿ األكؿ: ذىب ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كا١تالكية كالشافعية ككجو للحنابلة إٔب أف عليو كفارة كاحدة؛ كحكمو كحكم

٫تا عليو كفارة كاحدة؛ ألف  اٞتماع الثا٘ب فلم يتضمن ىتكان من جامع كٓب يكفًٌر حىت جامع مرة اثنية ُب نفس اليـو فكبل
، فهو ُب اٟتقيقة غَت صائم، كالكفارة تلـز ُب حاؿ كونو أفسد صومان صحيحان  ؛ ابن 1975)ابن رشج،للصـو

 .(1991؛ الشهكي،1993؛ الدخخدي،1997قجامة،
 اٞتماع ٤تـر ٟترمة رمضاف، فيتكرر اٟتكم بتكرره كىو القوؿ الثا٘ب: ذىب اٟتنابلة ُب قوؿ ٢تم إٔب أنو عليو كفاراتف؛ ألف 

 (.1997ابن قجامة،) كجوب كفارتُت
كالراجح كهللا أعلم: القوؿ ابلتداخل ُب الكفارة؛ ألف القوؿ ابلتعدد فيو زايدة عقوبة ٓب يطلبها ا١تشرع من ا١تكلف، كألف ُب 

  الرفق كالتيسَت.التعدد حرجان كمشقة على ا١تكلفُت، فوجوب كفارة كاحدة أقرب أب
 

 : التداخل يف الظهارينالفرع الثا 
)ابن يًتتب على قوؿ الرجل لزكجتو )أنًت علي كظهر أمي( أهنا ٖتـر عليو ٖترٯتان مؤقتان، كال ٖتل لو حىت يكفر عن فعلو 

عاـ ستُت مسكينان، ، كمعلـو أف كفارة الظهار ىي عتق رقبة، فمن ٓب ٬تد فصياـ شهرين متتابعُت، فمن ٓب ٬تد فإط(1975رشج،
ن قػىٍبًل أىف يػىتىمىاسَّا  :كاألصل ُب ذلك قولو تعأب  ا قىاليوا فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو مًٌ ًلكيمٍ كىالًَّذينى ييظىاًىريكفى ًمن نًٌسىاًئًهٍم ٍبيَّ يػىعيوديكفى ًلمى  تيوعىظيوفى  ذىى

ليوفى  ٔتىا كىاَّللَّي  بًوً  ٍد فىصً ف( 3) ًبَته خى  تػىٍعمى ٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً ًمن قػىٍبًل أىف يػىتىمىاسَّا  مىن ٓبٍَّ ٬تًى ـي شى ـي  يىٍستىًطعٍ  ٓبٍَّ  فىمىنيىا   ًمٍسًكيننا ًستًٌُتى  فىًإٍطعىا
 .(4-3: سجادلةال )القخآف الكخيم،

صور كاختلف الفقهاء ُب مسألة تداخل الظهار  ىل تتعد الكفارة فيها بتعدد الزكجات أـ يتعدد األلفاظ، كعليو فبل ٗتلو 
 تكرر الظهار من ثبلث صور:

: من ظاىر نسائو بلفظ كاحد: كصورة ذلك أف يكوف للرجل أكثر من زكجة ٍب يقوؿ ٢تن ٚتيهان  )أننت األكىل صورةال
 علي كظهر أمي(، فهل على الرجل كفارة كاحدة، أـ يلزمو كفارة لكل امرأة مشلها الظهار؟ ذىب الفقهاء ُب ذلك إٔب قولُت:

  :مالك ذىب ا١تالكية، كالشافعي ُب القدٙب، كاٟتنابلة ُب ا١تذىب إٔب أف على أف عليو كفارة كاحدة عن اٞتميع القوؿ األكؿ(
 ؛ السخداكي، د.ت؛ الشهكي، د.ت(.1994السجني، 

  معي، )الديالقوؿ الثا٘ب: ذىب اٟتنفية، كالشافعي ُب اٞتديد، كاٟتنابلة ُب ركاية إٔب أف عليو كفارة لكل امرأة مشلها الظهار
 (.الشهكي، د.ت؛ ق؛ السخداكي، د.ت1313

كالراجح كهللا أعلم: القوؿ ابلتداخل ُب الكفارة، كأف عليو كفارة كاحدة؛ ألهنا ٔتنزلة الظهار الواحد، كىو الذم يوجب 
 التيسَتٖترٯتا كاحدان، كعودان كاحدان كألف ُب التعدد حرجان كمشقة على ا١تكلفُت، فوجوب كفارة كاحدة أقرب أب الرفق ك 



 
 

140 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

كصورة ذلك أف يقوؿ لكل زكجة من زكجاتو بلفظ منفصل عن اآلخر  : من ظاىر نسائو ابلفاظ متعددة:الثانية صورةال
)أنًت علي كظهر أمي(، ُب ىذه اٟتالة ذىب ٚتهور الفقهاء إٔب أنو يلزمو لكل امراة كفارة، كتتعدد الكفارة ُب 

 كي، د.ت؛ الشهكي، د.ت(.؛ السخدا1994مالك السجني، ؛ 1993الدخخدي، )حقو
:  إذا كرر لفظ الظهار على زكجتو: أما إذا كرر لفظ الظهار على زكجتو، كٓب يكفر عن الظهار األكؿ، الثالثة صورةال

 سواء أكاف ُب ٣تلس أـ ُب ٣تلسُت، أـ كاف ُب يـو أك ُب يومُت، فقد ذىب الفقهاء ُب ذلك إٔب قولُت:
ة عند تكرار لفظ الظهار على امراة كاحدة إف نول التأكيد، كىذا ما ذىب إليو عامة أنو يلزمو كفارة كاحد :القوؿ األكؿ

 .(1997) ابن قجامة،أىل العلم؛ ألف اليمُت الثانية ٓب تؤثر ٖترٯتان ُب الزكجة، فبل ٕتب هبا كفارة الظهار كاليمُت ابهلل تعأب 
كن قد نول من تكرارىا التأكيد، كىو قوؿ اٟتنفية أنو يلزمو كفارة مستقلة بكل لفظة ظهار إف ٓب ي :القوؿ الثاين

 الشهكي، د.ت(.؛ 1993الدخخدي، )كا١تذىب عند الشافعية  
الراجح كهللا أعلم تداخل الكفارة كإف تعدد الظهار على امرأة كاحدة، ألنو يلزمو ُب حاؿ تكراره للظهار من امراة عود 

 جب أال تتكر الكفارة كذلك.كاحد ، كىو سبب كجوب الكفارة، كٓب يتكرر العود، فو 
  : التداخل يف كفارة القتلالفرع الثالث 

ٍؤًمنو أىٍف يػىٍقتيلى ميٍؤًمننا ًإالَّ خىطىأن كىمىٍن قػىتىلى  ٕتب كفارة القتل ُب حاؿ كوف القتل خطأ ابالتفاؽ لقولو تعأب: كىمىا كىافى ًلمي
ةو ميٍؤًمنىةو ميسىلَّمىةه ًإٔبى أىٍىًلًو ًإالَّ أىٍف يىصَّدَّقيوا فىًإٍف كىافى ًمٍن قػىٍوـو عىديكٌو لىكيٍم كىىيوى ميٍؤًمنه فػىتىٍحرًيري رىقػىبى  ميٍؤًمننا خىطىأن فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو كىًديىةه 

نػىهيٍم ًميثىاؽه فىًديىةه ميسىلَّمىةه ًإٔبى أىٍىًلًو كىٖتىٍرًيري رىقػىبىةو  ًإٍف كىافى ًمٍن قػىٍوـو بػىيػٍنىكيٍم كىبػىيػٍ ـي شىٍهرىٍيًن ميتػىتىاًبعىٍُتً تػىٍوبىةن ًمنى اَّللًَّ كى ٍد فىًصيىا ٍن ٓبٍى ٬تًى ميٍؤًمنىةو فىمى
ا ًكيمن ككذلك ٕتب عند القائلُت ابلقتل شبو العمد، كُب القتل العمد عند  .(92: شداء)القخآف الكخيم، ال كىكىافى اَّللَّي عىًليمنا حى

؛ الشهكي، 1993؛ الدخخدي، 1997؛ ابن قجامة، 1975ج، )ابن رشالشافعية خاصة، كركاية عند اٟتنابلة 
 . كال ٗتلو صور اجتماع أكثر من كفارة ُب القتل من صورتُت:د.ت(

: إذا تعدد ا١تقتوؿ كالقاتل كاحد؛ ال خبلؼ بُت أىل العلم ُب أنو إذا تعدد ا١تقتوؿ ككاف القاتل كاحدان ُب الصورة األكىل
عن كل قتيل كفارة، سواء أكقع القتل ُب كقت كاحد، أـ ُب اكقات متفرقة؛ ألف هللا تعأب كجوب تعدد الكفارة ُب حقو، كيلزمو 

قد رتب على من قتل خطأ دية مسلمة إٔب أىلو، فكلما تكرر القتل ا٠تطأ تكررت الكفارة؛ ألنو األصل، كال يصرؼ عن األصل 
 .ت(؛ الشهكي، د.1993؛ الدخخدي،1997؛ ابن قجامة،1975)ابن رشج،إال بدليل

إذا تعدد القاتل، ككاف ا١تقتوؿ كاحدان؛ كذلك ُب حاؿ قتل ٚتاعة من الناس رجبلن كاحدان: كقد ذىب أكثر  :الصورة الثانية
أىل العلم إٔب أف كفارة القتل ال تتداخل، ك٬تب على كل من جٍت أف ٮترج كفارة مستقلة عن اآلخر؛ ألف الكفارة ال تتبعض، 

إال ما ركم من كجو ضعيف عند رر القصاص، ّتامع أف كبل منهما حق مإب يتعلق بو القتل. كقياسان على تكرر القتل مع تك
؛ 1997؛ ابن قجامة، 1975)ابن رشج، الشافعية ، كركاية للحنابلة أف الكفارة تتداخل، فيكفي كفارة كاحدة

 .؛ الشهكي، د.ت(1993الدخخدي، 
ابلفعل، كالدية متعلقة ابلعوض، كا١تتعلق ابلفعل يتكرر بعدد  كالراجح كهللا أعلم عدـ التداخل؛ ألف الكفارة متعلقة

 الفاعلُت، ُب حُت أف ا١تتعلق ابلعوض يرتبط اب١تفعوؿ بو.
 .احلج كفارة ارتكاب زلظور يفالفرع الرابع: التداخل يف   
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يحـر شيئان من ٤تظ
ورات اإلحراـ، كالكفارة أك كما يعرب عنها بفدية اٟتج، كا١تتمثلة ابٞتزاء الذم ٬تب من جراء ارتكاب ا١ت

الكفارة إٔب كىذه احملظورات ٯتكن تقسيمها ْتسب  ،)الشهكي، د.ت(لواجبة ابرتكاب احملظورات ٗتتلف من ٤تظور آلخرا
 :قسمُت

 القسم األكؿ: كفارة قتل الصيد 
و كالتصدؽ بو على ذىب الفقهاء إٔب أف احملـر إذا قتل صيدأ فإنو يلزمو كفارة قتل الصيد كىي إحدل ثبلث؛ بُت ذبح مثل

الفقراء كا١تساكُت، كبُت أف يقٌوـ الصيد كيشًتل بقيمتو طعامان يوزع كذلك على ا١تساكُت، على خبلؼ عند الفقهاء بُت ا١تد 
ا الًَّذينى آمىنيوا الى تػىٍقتػي : قاؿ تعأب، كاألصل ُب ذلك (1997)ابن قجامة، كا١تداف، أك الصياـ عن إطعاـ كل مدو يومان  أىيػُّهى ليوا ايى

ٍثلي مىا قػىتىلى ًمنى النػَّعىًم ٭تىٍكيمي بًًو ذىكى  زىاءه مًٌ ا فىجى دن ـي الصٍَّيدى كىأىنتيٍم حيريـه كىمىن قػىتػىلىوي ًمنكيم مُّتػىعىمًٌ فَّارىةه طىعىا ٍعبىًة أىٍك كى ًلغى اٍلكى ٍداين ابى نكيٍم ىى ا عىٍدؿو مًٌ
 . (95)القخآف الكخيم، السائجة:  مىسىاًكُتى 

ـر الصيد مرة بعد مرة كٓب يكفر عن األكؿ فتجب عليو الكفارة كلما قتل، كال تداخل ُب جزاء الصيد، كىو فإذا قتل احمل
فالنهي دائم مستمر عليو ما داـ ٤ترما فمىت قتلو فاٞتزاء  :"(2003)قاؿ القرطيب (، 1975)ابن رشج، قوؿ عامة الفقهاء
 .(308)ص. "ألجل ذلك الـز لو

، أما إذا قتل الصيد ُب اٟت ، ففي ىذه اٟتالة ترتب عليو جزاء كاحد، كتداخلت اٟترمتاف ُب حقو، حرمة اٟتـر ـر كىو ٤تـر
، فاندرجت حرمة اٟتـر ُب حرمة اإلحراـ  )ابن كحرمة اإلحراـ؛ ألهنما من جنس كاحد؛ ألف حرمة اإلحراـ أقول من حـر اٟتـر

 .(1999؛ ابن نجيم، 1997؛ ابن قجامة،1975رشج، 
 فارة سائر احملظورات عدا الصيدالقسم الثا٘ب: ك 

قد يرتكب احملـر ٤تظورات أخرل حالو احرامو غَت الصيد، كذلك كمن حلق شعره، أك قلم أظافره، أك تطيب، أك غطى 
 .)الشهكي، د.ت(رأسو، أك لبس ا١تخيط، كىذه احملظورات يطلق عليها الفقهاء " ٔتحظورات الًتفيو"

عادة ما تكوف الكفارة اتلية لوقوع "فف فعلها متعمدان فتسمى كفارة ُب حقو؛ فإف فعلها بعذر فتعد فديو ُب حقو، كإ
التصرؼ ا١تمنوع، ٓتبلؼ الفدية فهي شرعت مقابل اإلعفاء عن مطلوب شرعان ْتيث ييقًبل ا١تكلف على البدؿ كفق إذف مسبق 

 .(18، ص.2018) الذامي، " من الشارع، ليكوف الفعل مشركعان من أساسو
ظوران من ٤تظورات الًتفو بعذر أك بقصد فإنو يلزمو فدية أك كفارة، فيخَت بُت: صياـ ثبلثة أايـ، أك إطعاـ كمن ارتكب ٤ت

افى ًمنكيم مَّرًيضنا أىٍك ًبًو ستة مساكُت، أك ذبح شاه، كاألصل ُب ذلك قولو تعأب:  لَّوي فىمىن كى الى ٖتىًٍلقيواٍ ريؤيكسىكيٍم حىىتَّ يػىبػٍليغى ا٢ٍتىٍدمي ٤تًى
قىةو أىٍك نيسيكو أى  ن رٍَّأًسًو فىًفٍديىةه ًمٍن ًصيىاـو أىٍك صىدى ٍعًب ٍبًن عيٍجرىةى رىًضيى هللاي عىٍنوي،  .(196: البقخة)القخآف الكخيم،  ذنل مًٌ عىٍن كى

يًٍبيىًة كىأىانى أيكًقدي ٖتىٍ  : أىتىى عىلىيَّ رىسيوؿي هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى زىمىنى اٟتٍيدى : قىاؿى أىيػيٍؤًذيكى "تى ًقٍدرو ٕب، كىاٍلقىٍملي يػىتػىنىاثػىري عىلىى كىٍجًهي، فػىقىاؿى
؟ ُـّ رىٍأًسكى وىا : "ىى : نػىعىٍم، قىاؿى ، أىٍك اٍنسيٍك نىًسيكىةن  "قىاؿى قػيٍلتي ، أىٍك أىٍطًعٍم ًستَّةى مىسىاًكُتى ـو ثىةى أىايَّ )مدمم، د.ت.، " فىاٍحًلٍق، كىصيٍم ثىبلى

 (859ص.
 تداخل الكفارة ُب ٤تظورات الًتفو من صورتُت:كال ٗتلو صور 
: أف تكوف احملظورات ا١تتكررة كلها من جنس كاحد؛ كأف تطيب مرة بعد مرة، أك قص أظافره مرة بعد الصورة األكىل

د مرة، كٓب يكفر على األكؿ، ففي ىذه اٟتالة ذىب الفقهاء ُب اٞتملة على أف الكفارة تتداخل، كيلزمو كفارة كاحدة إف اٖت
اجمللس؛ ألف احملظورات من جنس كاحد، كألف هللا تعأب عندما أكجب ُب حلق الرأس فدية كاحدة ٓب يفرؽ بُت ما كقع دفعة 
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؛ ابن 1975ابن رشج، ) كاحدة أك ُب دفعات، كألف الكفارات كاٟتدكد شرعت للزجر، فوجب أف تتداخل كاٟتدكد
 .؛ الشهكي، د.ت(1993؛ الدخخدي، 1997قجامة، 

أف تكوف احملظورات ا١تتكررة من أجناس ٥تتلفة؛ كأف يتطيب كيلبس ا١تخيط ك٭تلق، فإذا فعل ذلك فإنو  :الثانية الصورة
يلزمو تعدد الكفارات بتعدد ارتكاب احملظورات عند ٚتهور الفقهاء من اٟتنفية كالشافعية كاٟتنابلة، على خبلؼ بينهم ُب بعض 

أما ا١تالكية فذىبوا تعدد أجناس احملظورات ىو ٔتنزلة اجتماع حدكد ٥تتلفة ُب اٞتنس.  التفاصيل، كقد بنوا قو٢تم ابلتعدد على أف
؛ الدخخدي، 1997؛ ابن قجامة، 1975ابن رشج، )من ابب الرفق كالتيسَت على اٟتاج إٔب التداخل ُب الكفارات

 .؛ الشهكي، د.ت(1993
مع اختبلؼ األجناس؛ كذلك درءا ١تفسدة اإلستهانة ْترمة كالراجح كهللا أعلم ىو تعدد الكفارة بتعدد احملظورات السيما 

 اإلحراـ.
 الفرع اخلامس: التداخل يف األدياف 

ذىب الفقهاء إٔب أف كفارة اليمُت ال ٕتب إال ابٞتنث ُب اليمُت، أم ينقضو كعدـ الوفاء ٔتا حلف، كىذه الكفارة ىي 
الَّ رقبة، أك صياـ ثبلثة أايـ، كاألصل ُب ذلك قولو تعأب على أربعة خصاؿ؛ إطعاف عشرة مساكُت، أك كسوهتم، أك ٖترير 

ـي عىشىرىًة مىسىاًكُتى ًمٍن أىٍكسىًط مىا تيٍطًعميوفى أىٍىًليكيٍم أىٍك   يػيؤىاًخذيكيمي اَّلٌلي اًبللٍَّغًو ُبى أىٯٍتىاًنكيٍم كىلىًكن يػيؤىاًخذيكيم ٔتىا عىقَّدًبُّي األىٯٍتىافى  فَّارىتيوي ًإٍطعىا فىكى
ـو   وىتػيهيٍم أىٍك ٖتىٍرًيري رىقػىبىةو ًكسٍ  ثىًة أىايَّ ـي ثىبلى ٍد فىًصيىا ًلكى فىمىن ٓبٍَّ ٬تًى فَّارىةي  ذىى لىٍفتيمٍ  ًإذىا أىٯٍتىاًنكيمٍ  كى  .(89:سائجة)القخآف الكخيم، ال حى

ة مساكُت، أك  كىذه ا٠تصاؿ فيها ٗتيَت كترتيب، فالتخَت يكوف بُت ا٠تصاؿ الثبلث األكٔب، حيث ٮتَت بُت أف يطعم عشر 
كسوهتم، أك ٖترير رقبة. أما الًتتيب فيكوف بُت ا٠تصاؿ الثبلث كبُت الصياـ، أم من ٓب ٬تد أحد ا٠تصاؿ الثبلث انتقل أب صياـ 

 كال ٗتلو صور تداخل األٯتاف من أربع صور: (.1993؛ الدخخدي، 1997ابن قجامة، ) ثبلثة أايـ
أجناس ٥تتلفة؛ أبف قاؿ: كهللا ال شربت، كال أكلت؛ فاليمُت كاحد " هللا"  : أف ٭تلف ٯتينان كاحدان علىالصورة األكىل

كاحمللوؼ متعدد " ال شربت، كال أكلت"، كُب ىذه اٟتالو فإف عليو كفارة كاحدة، كال تتكرر ُب حقو، كىذا قوؿ ٚتهور الفقهاء، 
فحنث ُب   ال أكلت، كال شربت، كال لبست.إذا حلف ٯتينا كاحدة على أجناس ٥تتلفة، فقاؿ: كهللا: "(1997)قاؿ ابن قدامة 

ال أعلم فيو خبلفا؛ ألف اليمُت كاحدة، كاٟتنث كاحد، فإنو بفعل كاحد من احمللوؼ عليو ٭تنث، كتنحل  اٞتميع، فكفارة كاحدة.
 (.474)ص." اليمُت

كيكوف احمللوؼ عليو متعدد؛   : تكرار اليمُت الواحد على أشياء ٥تتلفة؛ كذلك أبف يكرر اليمُت بلفظ كاحدالصورة الثانية
 :(1997)كأف يقوؿ: كهللا ال أدخل دار دمحم، كهللا ال أٝتع لعلي، كهللا ال أكلم زيد، قاؿ ابن قدامة 

فحنث ُب كاحدة منها، فعليو كفارة،  كإف حلف أٯتاان على أجناس، فقاؿ: كهللا ال أكلت، كهللا ال شربت، كهللا ال لبست.
ال نعلم ُب ىذا أيضا خبلفا؛ ألف اٟتنث ُب الثانية ٕتب بو الكفارة   أخرل، لزمتو كفارة أخرل.فإف أخرجها ٍب حنث ُب ٯتُت

 (474)ص. .بعد أف كفر عن األكٔب، فأشبو ما لو كطل ُب رمضاف فكفر، ٍب كطل مرة أخرل
ُت كفارة مستقلة؟ ىنا أما إف حنث فيها كلها كٓب يكفر، ٍب أراد التكفَت، فهل تكفيو كفارة كاحدة، أـ ٬تب عليو لكل ٯت

 اختلف الفقهاء ُب ىذه الصورة على قولُت:
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  القوؿ األكؿ: يلزمو كفارة كاحدة عن كل األٯتاف اليت حنث فيها؛ لتداخل كفارة اليمُت بعد اٟتنث، كىو قوؿ أٛتد، كدمحم بن
خلت، كاٟتدكد ألهنا كفارات من جنس، فتدا ". (1997ابن قجامة، ؛ 1992)ابن عابجين،  اٟتسن من اٟتنفية،

 (.474، ص1997ابن قجامة، ) "من جنس، كإف اختلفت ٤تا٢تا، أبف يسرؽ من ٚتاعة، أك يز٘ب بنساء
 ابن  ؛1975ابن رشج، ) القوؿ الثا٘ب: يلزمو كفارة لكل ٯتُت حنث بو، لعدـ تداخل الكفارات، كىذا مذىب اٞتمهور

ف ٥تتلفة ألفعاؿ متغايرة، كلكل منها سبب، ؛ ألهنا أٯتا(؛ الشهكي، د.ت1997ابن قجامة،  ؛1992عابجين، 
ُب اآلخر،  فيتكرر اٟتكم بتكرره؛ ألف كل ٯتُت مستقل بنفسو، فيتطب كفارة خاصة بو، فاٟتنث ُب أحدىا اليعترب حنثان 

 (.1997؛ ابن قجامة، 1992ابن عابجين، )فيكوف لكل ٯتُت كفارة 
أف يقوؿ: كهللا ال أدخل دار دمحم، كهللا ال أدخل دار دمحم، كهللا : تكرار اليمُت الواحد على شيء كاحد؛ كالصورة الثالثة

 ال أدخل دار دمحم. ٍب حنث فيها، كأراد أف يكفر، فهل تكفيو كفارة كاحدة عن اٞتميع؟ للفقهاء ُب ذلك أربعة أقوؿ:
  ،اٟتنابلة،  ا١تذىب عندكىو الصحيح ُب مذىب الشافعية، كقوؿ لئلماـ مالك، ك القوؿ األكؿ: ليس عليو إال كفارة كاحدة

؛ 1994مالك السجني،؛ 1997ابن قجامة،) كىو مركم عن ابن عمر، كاألكزاعي، كعكرمة، كالنخعي كغَتىم
 (1991الشهكي،

  الثا٘ب:عليو بكل ٯتُت كفارة، سواء أكاف ذلك ُب ٣تلس كاحد، أك ُب ٣تالس متفرقة، كىو قوؿ اٟتنفية، ككجو عند القوؿ
 .(1991؛ النوكم،1986) الكاساين،الشافعية 

   القوؿ الثالث: ينظر أب اجمللس؛ فإف كانت األٯتاف ُب ٣تلس كاحد فعليو كفارة كاحدة، كإف كانت ُب ٣تالس فعليو بكل ٯتُت
 (.1997ابن قجامة، ) كفارة، كىذا قوؿ عمرك بن دينار

   كفارة كاحدة، أما إف كاف قصده القوؿ الرابع: ينظر إٔب نية اٟتالف ؛ فإف كاف قصدتو ُب التكرار ىو التأكيد فعليو
)ابن رشج، اإلستئناؼ فعليو بكل ٯتُت كفارة، كىو ركاية اٟتسن عن أيب حنيفة، كركاية عند ا١تالكية، ككجو للشافعية 

 .(1991؛ الشهكي، 1992؛ ابن عابجين، 1975
لعدد؟ فمن قاؿ: كسبب اختبلفهم ىل ا١توجب للتعدد ىو تعدد األٯتاف ابٞتنس أك اب: "(1975)يقوؿ ابن رشد 

 (.182)ص." اختبلفها ابلعدد قاؿ: لكل ٯتُت كفارة إذا كرر. كمن قاؿ اختبلفها ابٞتنس قاؿ: ُب ىذه ا١تسألة ٯتُت كاحدة
كذلك أبف ٭تلف أٯتاانن يتعدد فيها احمللوؼ بو، كيتحدؼ فيها  : تكرار أٯتاف متعددة على شيء كاحد؛الصورة الرابعة

ال أدخل دار علي، كالذم رفع السماء ببل عمد ال  ف يقوؿ: كهللا ال أدخل دار علي، كرب العا١تُتاحمللوؼ عليو مع تكرره، كأ
 أدخل دار علي، ٍب حنث فيها، ىل تكفيو كفارة كاحدة عن اٞتميع؟ فللفقهاء ُب ذلك قولُت:

 ابن ؛ 1975، رشج)ابن  بلة،القوؿ األكؿ: يلزمو كفارة كاحدة؛ لتداخل كفارة اليمُت بعد اٟتنث، كىو قوؿ ا١تالكية اٟتنا
 . (1997قجامة، 

 ؛1975ابن رشج، )القوؿ الثا٘ب: يلزمو كفارة لكل ٯتُت حنث بو، لعدـ تداخل الكفارات، كىذا مذىب اٟتنفية كا١تالكية 
 ابن عابجين(

 : (1975)يقوؿ ابن رشد 
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أك إٔب تعدد األشياء اليت  ،القوؿكالسبب ُب اختبلفهم: ىل مراعاة الواحدة أك الكثرة ُب اليمُت ىو راجع إٔب صيغة 
يشتمل عليها القوؿ الذم ٥ترجو ٥ترج ٯتُت؟ فمن اعترب الصيغة قاؿ: كفارة كاحدة. كمن اعترب عدد ما تضمنتو صيغة 

 (183)ص.. القوؿ من األشياء اليت ٯتكن أف يقسم بكل كاحد منها على انفراده، قاؿ: الكفارة متعددة بتعددىا
صور تداخل األٯتاف أف الكفارات تتداخل ُب معظم الصور إال صورة كاحدة كىي الصورة الثانية  كالراجح كهللا أعلم ُب

تكرار اليمُت الواحد على أشياء ٥تتلفة؛ كذلك أبف يكرر اليمُت بلفظ كاحد كيكوف احمللوؼ عليو متعدد؛ كأف كاليت تتمثل ُب 
؛ ألهنا ٔتنزلة األٯتاف ٥تتلفة الكفارة، كذلك كمن حلف ال أكلم زيديقوؿ: كهللا ال أدخل دار دمحم، كهللا ال أٝتع لعلي، كهللا 

 :(1998)ابلطبلؽ، كحلف ابلنذر، فبل تداخل ُب الكفارة فيهما. يقوؿ منصور 
 أف التداخل ُب كفارة األٯتاف يكوف ُب اٟتاالت التالية:

 .]أكلتكهللا ال شربت، كال  [إذا كانت اليمُت كاحدة، كاحمللوؼ عليو أشياء متعددة  -1
 ]. كهللا ال شربت ،كهللا ال شربت [إذا تكرر اليمُت مع اٖتاد احمللوؼ بو، كاحمللوؼ عليو  -2
 ]. ال شربت ، كرب العا١تُتكهللا ال شربت [إذا تكرر اليمُت مع اٖتاد احمللوؼ عليو، كاختبلؼ احمللوؼ بو -3

كىو اٟتنث، كلكنو عند اٖتاد مقصود  كعليو: فإف األصل أف يًتتب على كل ٯتُت كفارة مستقلة، إذا كجد سببها،
اليمينُت... ترتب عليو أثر كاحد، كىو تداخل ُب كفارة األٯتاف، حيث اكتفينا بكفارة كاحدة عند اٟتنث فيهما. 

 (203)ص.
 

 اخلإنة
خل ، كبعد: ُب ختاـ ىذه الدراسة لقاعدة تداأشكره على ماانعم بو من التوفيقك الذم بنعمو تتم الطاٟتات،  اٟتمدهلل

الكفارات مع بياف صورىا من خبلؿ التطبيقات الفقهية، ٯتكن تسجيل أىم النتائج كالتوصيات اليت ًب التوصل إليها على النحو 
 التإب:

 النتائج: - أ
حرصت الشريعة اإلسبلمية على ا٬تاد ما ٯتحو عن العباد خطاايىم كسيئاهتم، فشرعت الكفارات، كبينت أ٫تيتها كفضلها،  -1

مأمور أبدائها عند ارتكاب ذنوب معينة، كمن جامع ُب هنار رمضاف، أك ظاىر من زكجتو، أك حلف على كجعلتها كاجبة ك 
 أمر كحنث بو، أك قتل نفسان خطأ، أك ارتكب ٤تظور من ٤تظورات اإلحراـ.

ند اٞتمهور ىو إف مفهـو التداخل لو صلة كثيقة ٔتقاصد الشريعة، ٔتا يساىم ُب ٖتقيقها كتنميتها كاحملافظة عليها، ك٤تلو ع -2
النصوص األسباب، أما عند اٟتنفية؛ فمحلو ُب العبادات؛ األسباب، كُب العقوابت؛ األحكاـ، كأما أسبابو فكثَتة منها 

 .بًتكو مشقة ابلغة اب١تكلف، كالضركرةكالعذر الذم يلحق الشرعية، كاٖتاد اجمللس، كاٖتاد السبب، كاٖتاد اٞتنس، 
 كجواٟتنفية ك  كمن قاؿ هبا ىم، من القواعد ا١تختلف فيها بُت الفقهاء تداخلتقاعدة الكفارات إذا اجتمعت إف  -3

من كرر ٤تظورا من جنس ك  ،الكفارات زكاجر فتتداخل، الكفارات تتداخل، كقد ذكرىا الفقهاء بصيغ متعددة منها؛ للحنابلة
ده الفقهاء ىو حاؿ اٖتاد اٞتنس بُت ، كىي التفهم على عمومها، بل التداخل الذم يقصكٓب يكفر عن األكؿ فكفارة كاحدة

 احملظور األكؿ كالثا٘ب، كيكوف قبل االداء ال بعده، مع توافر األسباب األخرل الداعية للتداخل.
 يقع التداخل ُب كفارة اجملامع ُب هنار رمضاف كيلـز اجملامع كفارة كاحدة ُب صورتُت: -4

 فر عن اٞتماع األكؿ.الصورة األكٔب: إذا جامع مراران ُب يـو كاحد قبل أف يك
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 الصورة الثانية: إذا جامع مراران ُب يـو كاحد بعد أف يكفر عن اٞتماع األكؿ.
 يقع التداخل ُب كفارة الظهار كيلـز ا١تظاىر كفارة كاحدة ُب صورتُت: -5

 الصورة األكٔب: إذا كرر الظهار، ككاف ا١تظاىر منهن أكثر من زكجة، كاٖتد لفظ الظهار.
 ذا كرر الظهار، ككاف ا١تظاىر منها زكجة كاحدة، كتعدد لفظ الظهار.الصورة الثانية: إ

 يقع التداخل ُب فدية اٟتج ْتيث يلـز ا١تخالف كفارة كاحدة ُب صورتُت: -6
، فإف حرمة اٟتـر تتداخل مع حرمة اإلحراـ.  الصورة األكٔب: إذا قتل احملـر صيدان ُب اٟتـر

٤تظورات الًتفو ككانت من جنس كاحد كمتحدة اجمللس، أك تقارب كقت الصورة الثانية: إذا ارتكب احملـر ٤تظور من 
 فعلها.

 يقع التداخل ُب األٯتاف كيلـز اٟتانث كفارة كاحدة ُب ثبلث صور: -7
 .كهللا ال شربت، كال أكلت الصورة األكٔب: إذا تكرر اليمُت الواحد، كاحمللوؼ عليو أشياء متعددة؛ كأف يقوؿ:

  .كهللا ال شربت، كهللا ال شربتليمُت الواحد، كاحمللوؼ عليو كاحد؛ كأف يقوؿ: الصورة الثانية:إذا تكرر ا
كهللا ال شربت، كرب العا١تُت ال  الصورة الثالثة:إذا تكرر اليمُت مع اٖتاد احمللوؼ عليو، كاختبلؼ احمللوؼ بو؛ كأف يقوؿ:

 .شربت
 :التوصيات - ب

نها، فهي تساعد على استنباط األحكاـ الفقهية من أقواؿ العلماء ألهنا الًتكيز على دراسة القواعد الفقهية السيما الفرعية م
حكاـ الفقهية كٗتريج الفركع عليها، ألصولية ُب استنباط األالقواعد ا دراسة التقل أ٫تية عنفهي  مصاغة إبسلوب علمي ٥تتصر. 

م استذكار ذلك لحد فيسهل على الفقيو كا١تريد للعتلم شتات الفركع ا١تتناثرة ُب سلك كا. فهي حاطة هبا يكوف قدر الفقيواألكبقدر 
 بسهولة كيسر.

 ادلصادر كادلراجع
مطبعة مصطفى  (.1، مج.4)ط. بداية اجملتهد ك هناية ا١تقتصد(. 1975. )دمحم بن أٛتد بن دمحم بن رشد األندلسيابن رشد، 

 البايب اٟتليب كأكالده
 .دار الغرب اإلسبلمي .عقد اٞتواىر الثمينة ُب مذىب عآب ا١تدينة (.2003. )أبو دمحم جبلؿ الدين عبد هللا بن ٧تم ابن شاس،

 .دار الفكر (.3، مج.2)ط. رد احملتار على الدر ا١تختار (.1992. )دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيزابن عابدين، 
 (.2)ط. لكاُب ُب فقو أىل ا١تدينةا (.1980. )يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب ابن عبد الرب،

 مكتبة الرايض اٟتديثة
 .مكتبة الكليات األزىرية (.1)مج. قواعد األحكاـ ُب مصاّب األانـ (.1991. )أبو دمحم عز الدين عبد العزيز ابن عبد السبلـ،

 .بن اٞتوزما دار (.13)مج. ا١تمتع على زاد ا١تستقنع الشرح ق(.1428. )دمحم بن صاّب بن دمحمابن عثيمُت، 
 (. عآب الكتب.4، مج.3)ط. ا١تغٍت(. 1997. )أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن دمحم ابن قدامة،
احمليط الربىا٘ب ُب الفقو النعما٘ب فقو اإلماـ أيب حنيفة  (.2004.)أبو ا١تعإب برىاف الدين ٤تمود بن أٛتد بن عبد العزيز ابن مازة،

 .ر الكتب العلميةدا (.2)مج. هنع هللا يضر
 (. دار الكتب العلمية.5مج.د.ط، ) البحر الزخارابن مرتضى، أٛتد بن ٭تِت. )د.ت(. 

 .مؤسسة الرسالة (.5)مج. الفركع كتصحيح الفركع(. 2003.)دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرجابن مفلح، 
 ر.(. دار صاد5، مج3)ط. لساف العربق(. 1414. )دمحم بن مكـر بن على ابن منظور،
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 دار الكتب العلمية. األشباه كالنظائر على مذىب أيب حنيفة النعماف(. 1999. )زين الدين بن إبراىيم بن دمحمابن ٧تيم، 
 (. مكتبة اإلرشاد.3)د.ط، مج. شرح كتاب النيل كشفاء العليل(. 1989اطفيش، دمحم بن يوسف.)

كزارة  (.3)مج. ا١تنثور ُب القواعد الفقهية(. 1985. )بن هبادر أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللابدر الدين الزركشي، 
 األكقاؼ الكويتية
 (. مطبعة األداب.3)د.ط، مج. شرائع اإلسبلـ ُب مسائل اٟتبلؿ كاٟتراـ(. 1969اٟتلي، جعفر بن اٟتسن.)

ٍليبًٌ تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق كحاشية ق(. 1313. )عثماف بن علي بن ٤تجن البارعيالزيلعي،  ا١تطبعة  (.3)مج. الٌشً
 .الكربل األمَتية

 .دار ا١تعرفة (.3)د.ط،مج. ا١تبسوط(. 1993.)دمحم بن أٛتد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي،
 .تلقيح األفهاـ العلية بشرح القواعد الفقهية . )د.ت(.كليد بن راشد السعيداف،
 الكويتية.كزارة األكقاؼ . ـ كضوابطالكفارات أحكا(. 2018. )عبد الرقيب صاّب ٤تسنالشامي، 

 .دار العبيكاف (.2)مج. شرح الزركشي على ٥تتصر ا٠ترقي(. 1993.)دمحم بن عبد هللا مشس الدين الزركشي،
 .دار الكتاب العريب (.11)د.ط، مج. الشرح الكبَت على منت ا١تقنع.)د.ت(. عبد الرٛتن بن دمحم بن أٛتدعبد الرٛتن ا١تقدسي، 

قواعد األحكاـ ُب  (.1991.)عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن اٟتسن السلمي الدمشقيٌ السبلـ، العز بن عبد 
 .مكتبة الكليات األزىرية (.1)مج. مصاّب األانـ

 .دار الكتب العريب. التشريع اٞتنائي االسبلمي مقارانن ابلقانوف الوضعي عودة، عبد القادر. )د.ت.(.
 .دار الغرب اإلسبلمي (.1)مج. الذخَتة(. 1994. )شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكيأبو العباس  القراُب،
 عآب الكتب. (.2)د.ط، مج. الفركؽ. )د.ت(. أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي القراُب،

 .دار عآب الكتب (.6)د.ط، مج. اٞتامع ألحكاـ القرآف (.2003. )أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أيب بكر بن فرحالقرطيب، 
(. دار الكتب 5، مج.2)ط. الصنائع ُب ترتيب الشرائع بدائع(. 1986. )عبلء الدين أبو بكر بن مسعود بن أٛتدالكاسا٘ب، 

 العلمية.
 العلمية. (. دار الكتب2)مج. ا١تدكنة(. 1994. )مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحيمالك ا١تد٘ب، 

 (. دار إحياء الًتاث العريب.2)مج. صحيح مسلم. )د.ت.(. أبو اٟتسن مسلم بن اٟتجاج القشَتم النيسابورم مسلم،
 (. مكتبة أسامة بن زيد.2)مج. ا١تغرب ُب ترتيب ا١تعرب(. 1979انصر بن عبد السيد أىب ا١تكاـر ابن على. )، ا١تطرزم
عآب الكتب . لتوقيف على مهمات التعاريفا (.1990. )فُت ابن علي بن زين العابديندمحم عبد الرؤكؼ بن اتج العار  ا١تناكم،

 .عبد ا٠تالق ثركت 38
 . دار النفائس.التداخل كأثره ُب األحكاـ الفقهية(. 1998منصور، دمحم خالد عبد العزيز.)

 (. ا١تكتب اإلسبلمي.6، مج.3)ط. ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت (.1991. )أبو زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم،
 (. دار الفكر.6)د.ط. ، مج. شرح ا١تهذب اجملموع. )د.ت.(. أبو زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم،
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 (نظرايت التكامل يف ضوء ْنربة االٓناد االكريب )دراسة ٓنليلية
 ادلدرس الدكتور أنػػػور إمساعيل خليل

ـوالعراؽ/ جامعة بغداد/ كلية العل  
anwar@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

009647702995951 
 

 ملخص
يعترب موضوع التكامل كاالندماج الدكٕب ٦تيزان ُب اطار دراسة التعاكف الدكٕب، كابألخص بعد اٟترب العا١تية الثانية بشكل        

باردة بشكل خاص. كىو االمر الناتج عن البحث كالسعي إل٬تاد كسائل كبدائل جديدة ٗتتلف عن عاـ، كبعد انتهاء اٟترب ال
استخداـ القوة الصلبة ُب ادارة العبلقات الدكلية، كٖتقيق السلم كاألمن الدكليُت كٖتقيق الرفاىية كاشباع حاجات الشعوب اليت 

التكامل ُب ضوء ا٠تربة التارٮتية للدكؿ ُب مواجهة االزمات اليت  عانت من كيبلت اٟتركب، كُب ىذا االطار ٬ترم تطوير نظرايت
 ٕتاكزت مفردات قضااي ازمات الدكلة التقليدية: االقتصادية كاألمنية كالجتماعية كالتكنلوجية كغَتىا.

تصادم بشكل كتثَت تلك التحدايت كالتهديدات كاب٠تصوص ا٠تركج الربيطا٘ب تساؤال كبَتا حوؿ مستقبل نظرايت التكامل االق
عاـ، خاصة مقوالت النظريتُت الوظيفية كالوظيفية اٞتديدة، فقد مثلت ىذه التحدايت كالتهديدات صدمة كبَتة ١تقوالت ىاتُت 
النظريتُت، اللتاف اعتربات أف تركيز التكامل ُب القطاعات الفنية كاالقتصادية )ٕتارة، بريد، ...أْب( ٬تنب عملية التكامل ك٬تعلها 

حدايت السياسية اليت قد تعيق تلك العملية؛ كابلتإب يرتفع مستول االعتماد ا١تتبادؿ بُت الدكؿ ُب مقابل ا٩تفاض تتخطى الت
 مستول التحسس ُب  القضااي السيادية، ما يؤدم إٔب ظهور مؤسسات أك منظمات دكلية ذات سلطة فوؽ القومية.

 د االكريب، الوظيفة اٞتديدة، بريكست.التكامل، العبلقات الدكلية، االٖتا الكلمات االفتتاحية:
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Abstract 
    The subject of international integration and integration is considered distinct 

within the framework of the study of international cooperation, especially after 

the Second World War in general, and after the end of the Cold War in 

particular. This is the result of research and seeking to find new means and 

alternatives that differ from the use of hard power in managing international 

relations, achieving international peace and security, achieving prosperity, and 

satisfying the needs of peoples who have suffered from the scourge of war. In 

this context, integration theories are being developed in light of the historical 

experience of countries in facing crises. Which exceeded the vocabulary of the 

traditional state crises issues: economic, security, social, technological, and 

others. 

Those challenges and threats, especially the British exit, raise a big question 

about the future of economic integration theories in general, especially the 

statements of the functional and new functional theories. ..etc) avoids the 

integration process and makes it bypass the political challenges that may hinder 

that process; Thus, the level of interdependence between countries increases in 

exchange for a decrease in the level of sensitivity in sovereign issues, which 

leads to the emergence of international institutions or organizations with 

supranational authority. 
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 ادلقدمة:
اصبحت نظرايت التكامل الدكٕب ذات ا٫تية كبَتة كمتميزة ُب ٖتليل العبلقات الدكلية بعد اٟترب العا١تية الثانية بشكل عاـ          

كبعد انتهاء اٟترب الباردة بشكل خاص، كىو االمر الناتج عن البحث كالسعي إل٬تاد كسائل كبدائل جديدة ٗتتلف عن استخداـ 
ُب ادارة العبلقات الدكلية، كٖتقيق السلم كاألمن الدكليُت كٖتقيق الرفاىية كاشباع حاجات الشعوب اليت عانت من  القوة الصلبة

كيبلت اٟتركب، كُب ىذا االطار ٬ترم تطوير نظرايت التكامل ُب ضوء ا٠تربة التارٮتية للدكؿ ُب مواجهة االزمات اليت ٕتاكزت 
 : االقتصادية كاألمنية كالجتماعية كالتكنلوجية كغَتىا.مفردات قضااي ازمات الدكلة التقليدية

كمنذ عقود كثَتة تعاملت الكثَت من ا١تذاىب الفكرية ا١تتعلقة  بدراسة العبلقات الدكلية مع ظاىرة االٖتاد االكريب ابعتبارىا:  
بة االكربية، النموذج ا١تثإب لباقي النموذج االمثل، الذم شهدتو العبلقات الدكلية منذ عقود طويلة، ككانت قد شكلت ىذه التجر 

مشركعات التكامل االقليمي ُب العآب، كاب٠تصوص ُب الشرؽ االكسط كافريقيا كأمريكا البلتينية، اليت سعت أب ٤تاكلة ٤تاكات 
 ىذه النموذج االكريب الناجع. 

سهولة اليت ٯتكن تصورىا للوىلة االكٔب، إذ كمع أ٫تية ىذه التجربة كقدرهتا االنتقاؿ من مرحلة أب أخرل، ٓب يكن ذلك بتلك ال
مرت بتحدايت كاب٠تصوص منذ بداايت العقد االخَت، اليت اشرت نقاط تراجع على ٘تاسك ا١تنطلقات النظرية للتكامل بشكلها 

 ا١تثإب. 
بلقتها ابالٖتاد االكريب، أ٫تية الدراسة: تنبع ا٫تية الدراسة من اهنا تسلط الضوء على تلك  النظرايت اليت تتحدث عن التكامل كع

 كمدل تطابق اطركحات ىذه النظرايت مع ٕتربة االٖتاد االكريب.
اشكالية الدراسة: اٗتذت  نظرايت التكامل االٖتاد االكريب كنموذج  فعلي للمنطلقات النظرية اليت تبنتها ىذه النظرايت 

ٯتكن اف  يكوف هناية الطريق، لكن مع ما يصادؼ مسَتة كاب٠تصوص نظرية الوظيفة اٞتديدة، اليت تنبأت ابف التكامل الشامل 
االٖتاد االكريب من ٖتدايت كهتديدات، جعل ا١تخرجات الفعلية ٢تذه النظرايت ال تتطابق مع ما سارت علية ٕتربة االٖتاد االكريب. 

 لذلك ٯتكن اف تتمحور االشكالية البحثية ابلسؤاؿ اآلٌب:
 التحدايت كالتهديدات اليت تعيشها ٕتربة االٖتاد االكريب؟.ما مصداقية نظرايت التكامل ُب ظل  

 كتتفرع من ىذا السؤاؿ الرئيس، اسئلة فرعية أخرل، أ٫تها:
 ماىي النظرايت اليت تقًتب من تفسَت قياـ االٖتاد األكريب؟

 ما الذم دفع بربيطانيا ٨تو االنسحاب؟
 كابقي اعضاء االٖتاد؟ماىي االاثر اليت ٯتكن اف يًتكها االنسحاب على بريطانيا 

فرضية الدراسة: تفًتض الدراسة، ابنو مادامت ىذه التحدايت كالتهديدات مستمرة كمتولدة ابستمرار، فاف ذلك سوؼ لن ٬تعل 
 ىذه النظرايت تثبت منطلقاهتا النظرية كاب٠تصوص الوصوؿ أب مرحلة االندماج الكامل.

ى اسس علمية أكادٯتية البد من  اتباع منهج معُت ٯتكن اف يكوف ا١تنهج منهجية الدراسة: كحىت نسَت ُب مضمار الدراسة عل
االستقرائي، الذم ٯتكن اف تتناسب مقوالتو مع مضمن الدراسة؛ إذ يقـو على االنطبلؽ من العاـ أب ا٠تاص، استقراء االحداث 

 كمن ٍب الوصوؿ أب ا٠تصوصيات اليت تعرب عن النتائج  
 تقسيم الدراسة:

ض ُب مضمار البحث، كلكي نصل أب اجوبة لئلشكالية البحثية كاالسئلة ا١تتفرعة منها، ًب تقسيم الدراسة أب ثبلث كسعيا للخو 
 مباحث ككل مبحث يتضمن عدة مطالب، ككمايلي:

 ا١تبحث االكؿ: نظرايت التكامل )إطار نظرم(
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 ا١تطلب االكؿ: التكامل لغةن كاصطبلحان 
 لعملية التكاملا١تطلب الثا٘ب: النظرايت ا١تفسرة 
 ا١تبحث الثا٘ب: االٖتاد االكريب

 ا١تطلب االكؿ: العوامل كاالسس الدافعة لقياـ االٖتاد األكريب
 ا١تطلب الثا٘ب: مراحل التكوين كمؤسساتو

 ا١تبحث الثالث: كاقع االٖتاد االكريب 
 ا١تطلب االكؿ: التحدايت العامة ُب اطار بنية االٖتاد 

 لربيطا٘ب )االنسحاب الربيطا٘ب من االٖتاد بريكست(ا١تطلب الثا٘ب: ا١تتغَت ا
 ا٠تا٘تة: كاليت يعرض فيها اىم النتائج

 
 ا١تبحث االكؿ: نظرايت التكامل )إطار نظرم(

يعترب موضوع التكامل كاالندماج الدكٕب ٦تيزان ُب اطار دراسة التعاكف الدكٕب، كابألخص بعد اٟترب العا١تية الثانية بشكل         
، كارتباطو بكثَت عاـ، كب عد انتهاء اٟترب الباردة بشكل خاص. لكن موضوع التكامل ليس من السهولة دراستو التساعو كمفهـو

من ا١تصطلحات كا١تفاىيم االخرل ا١تتقاربة منو، كلذلك سوؼ نتطرؽ أب اعطاء اجاز حوؿ ىذا ا١تفهـو كُب اطار ىذا ا١تبحث، 
 ككما يلي.

 اصطبلحان ا١تطلب االكؿ: التكامل لغةن ك 
 أكالن: التكامل لغةن  

اشارة الكثَت من ا١تصادر اللغوية أب لفظة التكامل، كما ىو ُب ))قاموس لساف العرب((، ابعتباره التاـ، كالذم اشتق من       
( ، كىذا ذات ا١تعٌت الذم اشار لو ))قاموس 95-92، ص2018الفعل: )كمل(،  ككامل الشي يعٍت:  ٘تت اجزاءه )طويل، 

يط((، كٓب يكن الفكر الغريب بعيدان عن ىذا ا١تدلوؿ للفظة التكامل،  ابعتبارىا: ربط كٕتميع االجزاء، كىذا ما ًب ذكره ُب  احمل
 (.95ص-92، ص2018( )طويل، 95ص-92، ص2018قاموس ))أكسفورد(() طويل، 

 اثنيان: التكامل اصطبلحان 
وضوع كالتخصص، كتوجهات الباحثُت كا١تفكرين كالدارسُت، اف كانوا اختلف مفهـو التكامل، اصطبلحا تبعان الختبلؼ ا١ت      

ُب حقل االجتماع، أـ ُب حقل االقتصاد، أـ ُب حقل السياسة، فكل منها لو داللتو االصطبلحية ا١تعربة عن حقل معُت)عبد هللا، 
 (.243، ص2002

ٔب: "العبلقة اليت ٭تدث فيها تعديل ُب السلوؾ السائد لكن ُب اطار موضوعنا ٧تد اف التعريف ُب حقل العبلقات الدكلية، يشَت ا
قبل الدخوؿ، كيكوف التكامل دكليان اذا كاف انشئا بُت دكلتُت اك اكثر، أم اف الوحدات الداخلة ُب عبلقات التكامل تكوف 

كالسلطات  (. ككذلك يقصد بو: "ظهور كياف جديد فوؽ القومي، يستوعب فيو الصبلحيات243، ص2002دكالن")عبد هللا، 
، 2002للدكؿ االعضاء فيو كٯتتلك حق اٗتاذ القرارات االلزامية اليت يتعُت على الدكؿ االطراؼ االنصياع ٢تا" )عبد هللا، 

 (.244ص
كىناؾ الكثَت من ا١تفاىيم ٯتكن اف تقًتب من حيث ا١تضموف مع مفهـو التكامل، أك ىي بذاهتا تكوف احد مراحل التكامل، كمن 

(: الشراكة، اليت ال تؤدم أب بناء مؤسساٌب جديد، بقدر ٖتقيق أىداؼ معينة. 100ص-99، ص2018طويل، ىذه ا١تفاىيم)
كالتعاكف، ابعتباره سياسات كفاؽ كتبادؿ كمشاركة ُب العديد من اجملاالت بُت الوحدات الدكلية. االعتماد ا١تتبادؿ، ابعتباره 
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ٕب من الدينامية، كال يؤدم أب خلق شخصية قانونية فوؽ ىذه الدكؿ. ٣تموعة من التفاعبلت بُت الدكؿ اليت ٢تا مستول عا
التنسيق، كالذم يكوف ُب حالة، التواصل ُب سياسات الدكؿ ُب ٣تاالت معينة، كال ٭تمل صفة االستمرار. التحالف، كالذم قد 

ة، مرتبط برقعة جغرافية ٤تددة، كقد تلجأ لو الدكؿ ١تواجهة هتديد داخلي اك خارجي، كيزكؿ ُب حاؿ زكاؿ ىذا التهديد. اٞتهوي
ترتبط أبحد اجهزة ا١تنظمات االقليمية  أك الدكلية القائمة. كٮتتلف التكامل الدكٕب عن التنظيم الدكٕب، ُب اف االخَت يعمل على 

(؛ 73ص ،1999ا٬تاد مؤسسات دكلية تتحرؾ بُت الدكؿ، فيما اف التكامل الدكٕب ٮتلق مؤسسات تعلو البعد القومي)بوعيشة، 
مع إف ىذا التكامل ال ٯتكن اف يكوف بشكل عفوم عشوائي بقدر ما اف ىناؾ شركط ٯتكن اف تتوافر إل٧تاح عملية التكامل، 
أ٫تها: التجانس االجتماعي، تشابو القيم، ا١تصلحة ا١تشًتكة، أ٫تية التكامل ُب حد ذاتو، البيئة ا٠تارجية ُب التكامل، العبلقات 

قانوف التكلفة؛ مع ذلك فهي ليس شرطان ٣تـز ُب حاؿ توافر كل ىذه الشركط يتم االنتقاؿ أب حالة التكامل مرة  التارٮتية اال٬تابية،
كاحدة، كال يعٍت ُب حاؿ غياب احداىا أك أكثر اف ىناؾ فشل ُب عملية االنتقاؿ، فاألمر مقًتف بواقع التكامل كبيئتو، كطبيعة 

التكامل يبتعد عن مساره االصلي، كُب ىذا االطار فقد اجتهد عدد من ا١تفكرين  كحداتو، كقد تظهر متغَتات ٯتكن اف ٕتعل
 إل٬تاد نظرايت ٯتكن اف توفر منطلقات فكرية لتكوين أك تفسَت حالة التكامل، كاليت سوؼ نناقش ا٫تها من خبلؿ ا١تطلب االٌب. 

 ا١تطلب الثا٘ب: النظرايت ا١تفسرة لعملية التكامل
لتكامل أب الكثَت من الدراسة كالتحليل ابعتباره من البدائل اليت ٯتكن اف تكوف عن الصراعات كاٟتركب، تىعرضى موضوع ا      

كلعل أىم ما ٯتيز ىذه النظرايت ابهنا انطلقت كلها تقريبنا من الدراسة العملية أك التجريبية لبلٖتاد االكريب كٖتوؿ دكلو من دكؿ 
ٖتاد الكونفدرالية. كمن ٍب توفر لنا ىذه النظرايت، مظلة فكرية كرٔتا خارطة ٯتكن تلمس متناحرة إٔب دكؿ تعيش حالة تقرب من اال

خطوطها عند التفكَت ُب قياـ أم عملية من عمليات التكامل بُت الوحدات الدكلية، كاليت تعترب: النموذج االكريب ٪توذج ٦تيز 
 كسياسينا، كقد ًب دراستو كٖتليلو ُب اطار نظرايت عدة سعيا ابعتبارىا دكؿ خرجت من اٟترب العا١تية الثانية منهكة اقتصاداين 

 إل٬تاد اسس نظرية تفسر التكامل ككسائلو, كأ٫تها:
 أكال: النظرية الوظيفية التقليدية

 A Working Peace(، ُب كتابو )David Mitranyكضع اسسها الباحث الربيطا٘ب )ديفيد مًتا٘ب ػػػػػػػػػػػػػ        
System؛ إذ اراد التنظَت إل٬تاد نظاـ دكٕب يبتعد عن الصراعات 1943ًب نشره أثناء قياـ اٟترب العا١تية الثانية عاـ  (، كالذم

كاٟتركب، كىذا ما ٯتكن ٖتقيقو من كجو نظره عن طريق تشجيع كاالىتماـ ابلتعاكف بُت شعوب العآب، كٗتطي حاجز السلطة 
اكف بسبب التطور التقٍت كالفٍت ُب ٣تاالت عدة،  فضبل عن ا١تشاكل االجتماعية الوطنية، فالقضااي كثَتة اليت ٖتتاج أب التع

(. كال أتمن ىذه النظرية ابلتغَت الراديكإب، كاف كاف يؤمن ابلتغَت التدر٬تي لؤلنظمة 274، ص1985كالبيئية، كغَتىا)دكرٌب، 
االنتشار كالتعميم من ٣تاؿ أب أخر كابلتإب سوؼ  الفرعية حىت ال ٭تدث خلل ُب النظاـ الكلي، كلذلك تقـو ىذه النظرية على

ٖتدث عملية تراكمية ُب ٣تاالت التعاكف، كعلى ىذا االساس ينطلق التعاكف الدكٕب من قضااي السياسة الدنيا كاالقتصادية كالفنية 
لقيمية،  كحىت يتحقق التعاكف كفصلها عن قضااي السياسة العليا كالدفاع كاألمن الوطٍت كالقضااي ذات األ٫تية االيديولوجية كا

بشكلو ا١تلموس الواقعي اقًتح )ديفيد مًتا٘ب( انشاء ٣تموعة من ا١تؤسسات فوؽ القومية متخصصة ُب القضااي غَت السياسية:  
(. 244، ص2007كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كغَتىا، كاليت تكوف احد نتائجها تقليص مفهـو السيادة الوطنية)جندٕب، 

د مقارنة األسس اليت تقـو عليها ىذه النظرية، مع بداية التجربة الفعلية لبلٖتاد االكريب، ٧تد ىناؾ تباعد نسيب من حيث اف كعن
، ٓب تكن غائبة عن كجود ارادة  سياسية بُت 1951البداية  اليت ٘تثلت بقياـ اٞتماعة االكربية للفحم كالصلب ُب ابريس عاـ 

كا١تانيا. كىو ما جعل نقطة ارتكاز مقوالت ىذه النظرية تًتاخى، كالذم دفع الباحثُت كا١تفكرين هبذا  صناع القرار ُب كل من فرنسا
 الشأف تعديل مرتكزات ىذه النظرية فكانت النتيجة النظرية الوظيفية اٞتديدة.
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 اثنيان: النظرية الوظيفية اٞتديدة
ية السابقة، ابعتبارىا انطلقت من ذات ا١ترتكزات الفكرية للوظيفة تعد ىذه النظرية رد فعل، كُب نفس الوقت امتداد للنظر       

الكبلسيكية، لكنها ارتكزت على التكامل اإلقليمي بدالن عن التكامل الدكٕب، كهبذا فالدكؿ االعضاء سوؼ تتنازؿ عن سلطاهتا 
ه ا١تؤسسات كال ٭تدث ىذا بشكل الوطنية أب ىذه ا١تؤسسات اإلقليمية فوؽ القومية، أم نقل عنصر الوالء القومي أب ىذ

، 2007مفاجأ، كا٪تا يتزامن مع التسيس التدر٬تي بدأ ابلقضااي االقتصادية أك الفنية كمن ٍب االنتقاؿ أب اجملاؿ السياسي)جندٕب، 
 (.244ص

اف يكوف دكر  كيقدـ )جوزيف انم(، ٚتلة من الشركط حىت ٯتكن اف تتحقق النتائج الفعلية للوظيفة اٞتديدة، فيشًتط ُب ذلك:
٦تيز للنخب ُب عملية التكامل، التعددية السياسية كا١تشاركة اٞتماىرية ُب صنع القرار، القدرة على التكيف كاالستجابة كىو شرط 
مرىوف على مدل االستقرار الداخلي لؤلعضاء، التكافؤ بُت الوحدات الداخلة ُب التكامل كاب٠تصوص من الناحية االقتصادية 

 Spillبلن عن ذلك البد من ٖتقيق التوازف بُت اجملالُت االقتصادم كالسياسي حىت ال ٭تدث ما يسمى بػػػ "االرتداد ػكاٟتضارية، فض
-Back ،(. كقد كجهت ٢تذه النظرية انتقادات عدة؛ إذ اف ىذه النظرية تصورىا أصحاهبا ككأهنا عملية 73، ص2021" )خليل

سياسي، كىو ما ٮتالف كاقع العبلقات الدكلية، الذم ال ٮتلو من منافسات كخبلفات آلية تكوف ٤تصلتها النهائية اٟتتمية تكامل 
كصراعات، كالذم ٯتكن اف يوقف ىذه االلية كإف تراجعيها للخلف، ككذلك ىي تناست ذلك ا٠تلل ُب ا١تيزاف السياسي الداخلي 

خل الدكؿ ترفض الدخوؿ أب فضاء التكامل للدكؿ كالذم ٯتكن اف يؤثر على التكامل سلبان، ُب حاؿ كجود جهة اك جهات دا
 الدكٕب. 

 اثلثان: النظرية االتصالية
اراد)كارؿ دكتش( ا٬تاد عبلقة بُت ٖتقيق التكامل الدكٕب كبُت كفرة االتصاالت أبشكا٢تا ا١تختلة، من  خبلؿ تقوية كسائل        

م من كجهة نظره أب ٖتقيق التكامل كاب٠تصوص بُت االتصاالت كا١توصبلت كرفع اٟتواجز أبشكلها ا١تتعددة، كالذم سوؼ يود
الوحدات الدكلية ُب االقليم الواحد، كىذا ما عرب عنو )دكتش( بقولو: " أف االقطار أك الدكؿ ليست إال حشودان من االفراد تتحد 

لية، كالشعوب ٖتقق فيما بينها نتيجة تدفق االتصاالت كنظم النقل بينهما كتنفصل عن بعضها أبراضي قليلة السكاف أك خا
كحدهتا كلما اتسعت ا١توضوعات اليت تتصل فيما بينها، كاٟتدكد ٘تثل ا١تناطق اليت تتنافس فيها الكثافة السكانية كاالتصاالت، 
كحىت ٯتكن اف نطلق اصطبلح بلد أك دكلة فانو البد من كجود اعتماد متبادؿ كمباشر ُب قطاع من السلع كا٠تدمات ا١تختلفة بُت 

 (.33، ص2006د")ىبلؿ، االفرا
كٯتكن رفع مستول االتصاالت من خبلؿ تطبيق ٣تموعة من شركط: كطنية كإقليمية كدكلية، يكوف معها ٖتيق اىداؼ لتجاكز 
العقبات، كتصبح قدرة النخب السياسية اٟتاكمة أكثر ُب تعاملها مع ىذه الشركط، كثقتها بوجود حوافز مشًتكة، كدكر الشركات 

لقومية ُب ا٬تاد قنوات اتصاؿ متعددة، ككجود االعتماد ا١تتبادؿ بُت اجملمعات ُب اجملاالت: االقتصادية كاالجتماعية عابرة اٟتدكد ا
كالثقافية، كمع أ٫تية القطاع االقتصادم الذم ٯتكن اف تدكر حولو عملية التكامل كتًتكز حولو ٥تتلف ا١تؤسسات، ابعتباره أكثر 

 تفاقات ُب اطارىا على حساب االتفاقيات السياسية.القطاعات اليت ٯتكن اف تعقد اال
 

 رابعان: نظرية مركب االمن اإلقليمي
يشَت )ابرم بوزاف(، أب مفهـو مركب األمن اإلقليمي، ابعتباره:" ٣تموعة دكؿ تًتابط ٫تومها أك ىواجسها األمنية ارتباطان كثيقان     

( ، Buzan,2003,PP42-62كاقعيان ٔتعزؿ عن أمن الدكؿ االخرل" ) فيما بينها، ٦تا ٬تعلها من غَت ا١تمكن النظر ألمنها
كاف الفكرة احملورية ُب ىذه النظرية، تقـو على: اف أغلب التهديدات ٯتكن اف تنتقل بسهولة أكرب بُت الدكؿ ا١تتقاربة، من تلك 
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-Buzan,2003,PP42بات أمنية)ا١تتباعدة، فاف االعتماد األمٍت ا١تتبادؿ يتكوف على أساس القرب اإلقليمي بصورة مرك
( ، كمن ىذا يتضح اف مستول التحليل ُب اطار ىذه النظرية ال يشمل ا١تستول القومي أك الوطٍت كال ا١تستول الدكٕب، فقد 62

اقتصر بشكل اساسي على ا١تستول اإلقليمي، كيسعى ىذا ا١تستول من األمن أب ٖتقيق ٚتلة من االىداؼ، بدأن من الدفاع عن 
ىذا اإلقليم من خبلؿ استخداـ األدكات ا١تختلفة، كمركران ابلقبوؿ الطوعي لبلنضماـ الطوعي ٢تذا ا١تركب األمٍت من كحدات 

خبلؿ توحيد االرادة ُب مواجهة االخطار ا١تختلفة اليت يتعرضوف ٢تا، كانتهاءن أب السعي لتطوير موارد اإلقليم كمنطلق لتحقيق 
ختلفة. لذلك فاف الدكؿ االكربية ُب ٤تاكلة لتبٍت سياسة أمنية مشًتكة، كما ىو مشار اليها ُب التكامل بُت كحداتو ُب جوانبو ا١ت

، سعت لبناء رؤل مشًتكة لؤلمن، انطبلقان من اطركحات تتكلم عن: أف التهديدات 1997)معاىدة امسًتداـ( اليت عقدت عاـ 
عكاساهتا السلبية على دكؿ ىذا اإلقليم، قبل غَتىا  من دكؿ األقاليم األمنية اليت يتعرض ٢تا اإلقليم االكريب سوؼ تكوف آاثرىا كان

االخرل، ىذا من جهة كمن جهة أخرل فاف دكؿ اإلقليم أكثر من غَتىا معنية ُب ا٬تاد حلوؿ أمنية فاعلة  ١تعاٞتة اٟتالة األمنية ُب 
 (.229، ص2018ية كالثقافية كالتارٮتية ا١تتقاربة)ٛتيد، اإلقليم، لوجود تلك العوامل ا١تختلفة: كالتقارب اٞتغراُب كالعوامل اٟتضار 

لذلك فاف ىذه النظرايت سوؼ ٧تدىا مقًتابت تفسر حالة االٖتاد االكريب، الذم اعترب من قبل الكثَت من ا١تختصُت، اال٪توذج 
ياسية، كىذا  ما سوؼ نتتبعو ُب ا١تهم الواقعي الذم تىكوف كسار بطريق التطور مرحلة بعد مرحلة من القضااي البلسياسية، أب الس

 ا١تبحث القادـ.
 
 

 ا١تبحث الثا٘ب:
 االٖتاد االكريب 

مثل االٖتاد االكريب أ٪توذجا ىامان ُب ٕتارب التكتبلت الدكلية اليت ىدفت أب تعزيز التعاكف كاالندماج االقليميُت، ككاف         
ا١تسار، فقد انطلقت عملية التكامل االكريب من اجملاؿ االقتصادم، كٓب  يتوقع الوحدة السياسية فوؽ القومية كانت تنتظر هناية ىذا

يكن للمجاؿ السياسي اال٫تية ذاهتا من االىتماـ ُب ا١تراحل االكٔب؛ إذ كاف اتريخ االٖتاد االكريب، اترٮتان من ا٠تطوات ا١تختلفة 
ة  ٖتقيق التكامل ُب صناعاهتم ُب ذلك الوقت )الفحم اٟتجم كاال٫تية ٨تو التكامل، فقد كانت ا٠تطوات األكٔب عندما قرر القاد

كالصلب(، كىو ما بدأ اثناء اٟترب العا١تية الثانية كالفًتة اليت تلتها، ككانت هناية اٟترب الباردة كالظركؼ الدكلية اليت تلتها قد 
تعزيز مكانة ىذا االٖتاد ُب ا١تستول سا٫تت بشكل أك ابخر ُب تعزيز التعاكف كاالندماج الدكٕب، كسعوا اعضاء ىذا االٖتاد أب 

 الدكٕب.
فبلٖتاد االكريب ليس بدكلة، مع اف نظامو السياسي كالقانو٘ب ذم خصائص معينة تتواجد ُب الدكؿ الفدرالية ككذلك الكونفدرالية، 

 ىذه ا١تنظمات كال يتطابق مع ا١تنظمات الدكلية اٟتكومية، بشكليها العاـ كا١تتخصص، مع كجود بعض ا٠تصائص ا١توجودة ُب
الدكلية اٟتكومية، ككذلك ال ٯتكن القوؿ ابعتبارىا منظمة دكلية غَت حكومية، ابعتبارىا كياف دكٕب حكومي انشأت ٔتوجب توافق 

(. كيشَت ا١تختصوف على اف خارطة اكراب اعيد تشكيلها ليس كما كاف معهود 36، ص2004االرادات بُت الدكؿ عديدة)انفعة، 
قة ابألدكات اليت يفرضها الدبلوماسيُت ٔتا يتناسب كامزجتهم، كال بواسطة القوة الصلبة، لكن كانت ىذه ا١ترة من ُب ا١تراحل الساب

(. كىذا ما ٯتكن اف نتلمسو من خبلؿ عرض 73، ص2003خبلؿ عمليات دٯتقراطية تسهم فيها الشعوب ُب اٗتاذ القرار)بتلر، 
 .٣تموعة من القضااي، ُب اطار ا١تطلبُت اآلتيُت

 ا١تطلب االكؿ: العوامل كاالسس الدافعة لقياـ االٖتاد األكريب
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كاف كراء ىذا التقدـ كالتحكم ُب سعي الدكؿ األكربية إٔب االٖتاد كالتكتل فيما بينها، ٣تموعة من العوامل  بغية ٖتقيق       
مع االقليمي االكريب، كٯتكن عرض التكامل كاالندماج، كٖتقيق ٣تموعة من االىداؼ شكلت االسس اليت يقف عليها ىذا التج

 ىذه العوامل كاالسس من خبلؿ االٌب.
 

 أكالن: العوامل الدافعة لقياـ االٖتاد االكريب
كىي عوامل عدة تتصف ابلتداخل فيما بينها كىي ذات صلة كبَتة اب١تنطلقات اليت تتكلم عنها نظرايت التكامل، فوجود       

ـ ىذا االٖتاد ابلشكل الذم ٯتكن اف يقًتب مع مقوالت النظرايت التكاملية، كاب٠تصوص ٣تموعة من العوامل قد ساعد على قيا
، 2018نظرية الوظيفة اٞتديدة، كأىم ىذه العوامل كاليت تعترب ُب ذات الوقت شركط لقياـ اك ٧تاح التكامل، ىي)طويل، 

 (:103ص -102ص
إٔب قارة كاحدة ذات ظركؼ طبيعية متقاربة )من حيث التضاريس اجملالية: اليت تتمثل ُب االنتماء  –العوامل اٞتغرافية  -1

 كا١تناخ(.
العوامل التارٮتية: كانت من خبلؿ تلك االحداث اليت عاشتها اكراب من ازمات كمن حركب، كا١تصَت ا١تشًتؾ الذم  -2

 كاجهتو الوحدات الدكلية االكربية.
بية قد تبنت النظاـ الدٯتقراطي القائم على ا١تشاركة السياسية العوامل السياسية:  كانت كما زالت ىذه الدكؿ االكر   -3

 كالتداكؿ السلمي للسلطة ، كبناء سياسة تنظيمية ٤تكمة لتسيَت االٖتاد ُب اجملاالت ا١تختلفة.
 العوامل االقتصادية: الذم ٕتسد ُب اعتماد النظاـ الليربإب اٟتر كاحًتاـ ا١تنافسة بُت األطراؼ.  -4
جتماعية: ا١تتمثل ُب ا١تستول الثقاُب لدل السكاف، كالذم يزيد من الوعي بضركرة التكتل كاالندماج بُت العوامل اال -5

 الدكؿ األكربية، كالسعي إٔب إنشاء أكراب االجتماعية )ضماف التشغيل كالعيش الكرٙب كاٟتماية االجتماعية(.
عا١تية قوية كاٟتاجة إٔب مواجهة ا١تنافسة القوية ٢تذه العوامل ا٠تارجية: اليت تعرب عن كجود اقطاب صناعية كمالية  -6

 األقطاب، ككذلك ما تفرضو العو١تة من ٖتدايت كبَتة.
كفضبلن عن ماًب ذكره فاف كجود رؤل كرغبة لدل القادة األكربيُت لتحقيق كقياـ ىذا التجمع  االكريب قد ساعد كثَتان على انطبلقو 

 احملرؾ االساس ٢تذه الوحدة.  كاب٠تصوص فرنسا اليت شكلت ُب البداية
 اثنيان:  ا١تبادئ كاالىداؼ للمشركع الوحدكم األكركيب

قاـ ا١تشركع االكريب الوحدكم على ٣تموعة من االىداؼ رئيسة، اليت ٯتكن اف ٘تثل ٤تور أك عصب الفكر التكاملي األكركيب       
 (: 29، ص2019كجعلتو متميزة ُب كل العقود البلحقة، ك٘تثلت ُب)أبو سيف، 

ازالة  التنافس االقتصادم كالصناعي من خبلؿ ربط االقتصادايت األكركبية فيما بينها ُب  سبيل منع التوتر كالتنافس الذم    -1
 قد ينشأ.

التخلص من الدعوات الوطنية كذلك ببناء مؤسسات عابرة اٟتدكد الوطنية، ترسم سياسات تعاكنية مشًتكة تعرب عن السعي  -2
 يس التنافس الفردم.ا١تشًتؾ كل

تعزيز االىداؼ ا١تشًتكة كا١تواقف ا١تتقاربة، ككقف سباؽ التسلح الداخلي بُت الدكؿ االعضاء، كاالىتماـ على بناء ىوية  -3
 مشًتكة بُت الدكؿ االعضاء.
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ر مؤسسات لكن ىذه االىداؼ ٓب تكن لتتحقق مرة كاحدة، بل كانت ىناؾ مراحل كتطورات متتابعة، رافقتها  انشاء كتطوي
متعددة عملت على ٖتقيق أك تنفيذ االسًتاتيجيات اليت كانت تقر من قبل اعضاء االٖتاد، كىوما ٯتكن اف نعرضو ُب ا١تطلب 

 االٌب. 
 ا١تطلب الثا٘ب: مراحل التكوين كمؤسساتو

، 1957ية االكٔب ُب ركما عاـ شهدة اجملموعة االكربية منذ ا٠تمسينات من القرف ا١تاضي كاب٠تصوص منذ االتفاقية االقتصاد      
أب العاـ الذم شهد االنسحاب الربيطا٘ب من االٖتاد تطورات عدة اف كاف ُب التوسع العددم لؤلعضاء أك ُب استحداث 
ا١تؤسسات االٖتادية، اليت كانت ذات ا٫تية ُب ٖتقيق أىداؼ دكؿ االٖتاد،. فقد شكلت ىذه التطورات مراحل ك٤تطات اترٮتية 

 شكيل ىذا االٖتاد كمسَتتو، كٯتكن عرض أىم ىذه ا١تراحل كا١تؤسسات، ككما يلي:حاٝتة ُب ت
 أكالن: مراحل التكوين كالتأسيس   

يشَت ا١تختصوف اف "االٖتاد األكركيب" ٓب يكن فكرة حديثة عند إنشائو كال موضوع برز بشكل مفاجأ قامت الدكؿ االعضاء       
رؼ هبذا االسم، بل ىي فكرة قدٯتة كسار ٔتراحل تطور كتوسع إٔب أف كصلت إٔب ما ىي ابلتوقيع على معاىدة انشائو كأصبح يع

 (.39ص-19، ص2015عليو اآلف، كاليت ٯتكن ا٬تازىا كاالٌب)بيندز، أشرككد، 
لك ، كانت البداية بوضع )ركبَت شوماف( كزير ا٠تارجية الفرنسي، أكؿ حجر ُب البناء األكركيب كذ1950ففي التاسع من أاير - 

 .ابقًتاحو على أ١تانيا لتحقيق تكامل ُب االنتاج ) الفرنسي ػػػػػػػػػ األ١تا٘ب( للفحم  كالفوالذ ُب إطار منظمة مفتوحة لكل دكؿ أكركاب
، 1951ككاف على اثر ذلك توقيع )معاىدة ابريس( اليت نصت على إنشاء ))٣تموعة الفحم كالفوالذ(( بعد عاـ كاحد ُب نيساف 

 ؿ االكربية الست: )أ١تانيا، كبلجيكا، كفرنسا، كإيطاليا، كلوكسمبورغ، كىولندا).كاليت ضمت الدك 
سة للمجموعة االكربية االقتصادية، كىي: سوؽ 1957آذار  25كُب  - ، كقعت الدكؿ الست آنفة الذكر، ُب ركما ا١تعاىدة ا١تؤسًٌ

 .  1958ألعضاء، كًب أينشاء ىذه ا١تؤسسات مطلع مشًتكة قائمة على التنقل اٟتر مع إلغاء اٟتواجز الكمركية بُت الدكؿ ا
( 1981(،  انضمت كل من: )بريطانيا، كالد٪تارؾ، كإيرلندا( أب اجملموعة، تلتها اليوانف )1995 -1973كبُت عامي: )- 

 ).1995( كالنمسا، كفنلندا، كالسويد )1986كإسبانيا، كالربتغاؿ )
ىدة االٖتاد األكركيب( اليت تعرؼ أيضا ابسم اتفاقية أك )معاىدة ماسًتخت(، اليت غَت أف أبرز مرحلة ُب تطوره ىي إقرار )معا -

ُب ىولندا، كاليت مثلت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء التجمع األكركيب، ككانت أىم بنودىا، ىو:  1992ابرمت ُب شباط عاـ 
 االنتقاؿ أب عملة كاحدة كنشاء االٖتاد أكركيب

، دخلت السوؽ ا١تشًتكة كالواقع الفعلي فضبلن عن حرية تبادؿ السلع كا٠تدمات كتنقل 1993الثا٘ب  كاعتباران من كانوف
 ٝتحت )اتفاقات شنغن( لؤلكركبيُت ابلسفر من دكف فيزا. 1995األشخاص كرؤكس األمواؿ. كُب عاـ 

ية للمواطنُت األكربيُت مع بقاء كل من: ، دخل اليورك ُب ا١تداكالت ا١تالية اليوم2002ُب األكؿ من كانوف الثا٘ب من العاـ - 
 )الد٪تارؾ، كبريطانيا، كالسويد(، على عمبلهتا الوطنية.

، توسع االٖتاد تدر٬تا ليضم دكال من شرؽ أكركاب، كانضمت عشر دكؿ أب االٖتاد االكركيب 1989بعد سقوط جدار برلُت ُب  -
، كسلوفاكيا، كالتفيا، كاستونيا، كليتوانيا، كسلوفينيا، كمالطا، كقربص(، كىي: )اٞتمهورية التشيكية، كبولندا، كاجملر 2004ُب ااير

، كىو العاـ الذم عقد فيو )معاىدة لشبوان(، إلصبلح كتطوير مؤسسات االٖتاد األكركيب، انضمت: )بلغاراي، 2007كُب عاـ 
دكلة، قبل االنسحاب  28ىذا العاـ يضم ، كبذلك اصبح االٖتاد االكريب أب 2013كركمانيا( ككانت )كركاتيا( قد انظمت عاـ 

الربيطا٘ب منو.  كاحتول ىذا التجمع االكريب على عدة مؤسسات، شكلت مؤسسات فوؽ القومية لئلدارة شؤكنو، ٯتكن عرضها 
 ابلشكل االٌب.
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 اثنيان: مؤسسات االٖتاد االكريب
سية الوطنية بشكل مباشرة إال أنو من ا١تفيد النظر إليها فهو مع انو ال ٯتكن مقارنة مؤسسات االٖتاد األكركيب اب٢تياكل ا١تؤس       

 (:77، ص2000٭تتوم على ٣تموعة من ا١تؤسسات، كمن أبرز ىذه ا١تؤسسات)أبوعامود، 
اجمللس األكريب: كيتكوف من رؤساء الدكؿ كاٟتكومات األعضاء، كىو مسؤكؿ على تقرير التوجهات الرئيسة ا١تهمة   -1

 لبلٖتاد األكريب.
٣تلس الوزراء االكريب:  يضم كزراء الدكؿ االعضاء، كيتغَت أعضاؤه حسب القطاعات االقتصادية كاالجتماعية اليت يتم   -2

 التداكؿ حو٢تا ُب ىذا اجمللس، يقرر السياسة ا١تشًتكة بُت الدكؿ األعضاء.
قوانُت على مستول االٖتاد األكريب. يتخذ الرب١تاف األكريب: يتكوف من أعضاء منتخبُت يقوموف ٔتناقشة ا١تشاريع كتشريع ال -3

 (اجمللس األكركيب  ابالستناد إٔب إجراءين: األغلبية ا١تزدكجة أك اإلٚتاع)
 ٤تكمة العدؿ األكركبية: كىي اٞتهاز القضائي ُب االٖتاد يشرؼ على احًتاـ التشريعات كالقوانُت. -4
 ز رقايب مهمتو االشراؼ على مراقبة ا١تيزانية االٖتادية.٤تكمة مراقبة اٟتساابت: أك ديواف احملاسبات كىو جها -5
البنك ا١تركزم األكريب: بنك منطقة اليورك، الذم يعمل ُب الدكؿ االعضاء ُب االٖتاد من أجل أتمُت استقرار أسعار  -6

 صرؼ ُب منطقة اليورك.
عدة ك٘تويل مشاريع دكؿ االٖتاد االكريب، بنك االستثمار األكريب: كىو مؤسسة التمويل األكركبية، الذم يهدؼ إٔب مسا -7

ككذلك إصبلح كتطوير ا١تشاريع ُب منطقة اليورك، كإٔب زايدة التوظيف ُب دكؿ االٖتاد، عن طريق تقدٙب قركض منخفضة الفائدة 
 للدكؿ االعضاء.

ية، كرئيس ا١تفوضية االكربية قمة االٖتاد األكركيب: كفيها ٬تتمع رؤساء الدكؿ االعضاء ُب االٖتاد، كرئيس القمة األكركب -8
 أربع مرات ُب السنة الواحدة، ُب سبيل تطوير منطقة االٖتاد كإصدار القرارات األساسية ا٠تاصة ابالٖتاد.

  
 ا١تبحث الثالث:

 كاقع االٖتاد االكريب 
ئيات، اف كاف ا١تعلنة من ًقبل مع كل ما ًب ٖتقيقو من ا٧تازات ُب ا١تيادين ا١تختلفة اليت تذكرىا البياانت كاالحصا            

مؤسسات االٖتاد االكريب أك مؤسسات دكؿ االٖتاد، أك اليت ترصدىا مراكز البحث، فاف ىذا التجمع االكريب كخبلؿ مسَتتو 
الطويلة ٓب يكن الطريق امامو دكف ٖتدايت كدكف هتديدات، جعلتو يتعثر ُب ٤تطات مهمة من أترٮتو، كجزء من ىذه التحدايت 

يدات شكلت خطران فعليان الستمرار ىذا التجمع الذم طا١تا اخذ كنموذج للتكامل، ككذلك ٪توذج للتفسَت العملي لنظرايت كالتهد
التكامل، اليت جهد اصحاهبا إل٬تاد منطلقات فكرية ٯتكن اتباعها حىت ٯتكن ٖتقيق التكامل الدكٕب، كاليت ٯتكن مناقشتها ُب اطار 

 ا١تطلبُت اآلتيُت.
 كؿ: التحدايت العامة ُب اطار بنية االٖتاد ا١تطلب اال

برزت اماـ االٖتاد االكريب ٚتلة من التحدايت اليت تتعلق من انحية ابلدكؿ االعضاء ُب االٖتاد، كابلنظم كالقواعد كآليات      
عمق أزمة االبنية ا١تستخدمة ُب مؤسسات االٖتاد األكربية من انحية أخرل، إذ كشفت التحدايت اليت شهدىا ىذا االٖتاد عن 

ا١تؤسسية لبلٖتاد بعدـ قدرهتا أك ُب افضل االحواؿ ٤تدكدية قدرهتا على مواجهة االنتقاؿ السليب ٢تذه االزمات: السياسية، 
كاالقتصادية، كا١تالية أب سياسات كاقتصادايت االٖتاد، اضافة أب ذلك اف ىناؾ ٣تموعة من السلبيات كاالزمات شكلت كتشكل 

 ايت كرٔتا خطر على استمرار ىذا االٖتاد ٨تو النمو اال٬تايب، كاليت ٯتكن عرض أ٫تها: معوقات كٖتد
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البد من التميز بُت دكافع  الدكؿ ا١تؤسسة لبلٖتاد، كدكافع الدكؿ اليت انظمت لو فيما بعد، من حيث ا٢تدؼ أك الغاية   -1
اء االٖتاد إتاه القضااي ا١تختلفة اليت مرت هبا)اٞتميلي، لبلنضماـ، كىو ما انعكس سلبان على ا٬تاد سياسة خارجية موحدة ألعض

 (.211، ص2009
ظلت ا١تؤسسات االٖتادية االكربية غَت قادرة على التدخل ٟتل ا١تشكبلت الوطنية لكل دكلة عضوان ُب االٖتاد، ُب   -2

ة كالتجارية كا١تالية كالنقدية، اب٠تصوص الوقت الذم كصلت بو حركة التكامل االكريب مرحلة متقدمة ُب ٣تاؿ السياسات االقتصادي
، كظل التنسيق كالتعاكف ُب سبيل حل تلك ا١تشكبلت مرتبط إبرادة الدكؿ االعضاء، 1992بعد ابراـ معاىدة ماسًتٮتت عاـ 

، حدثت نقلة نوعية ُب مواجهة تلك ا١تشكبلت لكن مع ذلك ٓب تكن اب١تستول 1997كمع ابراـ )معاىدة أمسًتداـ( عاـ 
(؛ إذ ظلت ىذه الدكؿ 284، ص2004لوب من التكامل كاالندماج كما ىو ُب النموذج االقتصادم كا١تإب كالنقدم)انفعة، ا١تط

ُب حالة من االختبلؼ ُب ٖتديد ا١تصاّب ا١تشًتكة كُب ٖتديد ا١تخاطر كُب ٖتديد دكر االٖتاد االكريب، نتيجة غياب التجانس بُت 
 قافية كاالجتماعية كتقاليدىا السياسية.الدكؿ االعضاء كتباين خصائصها الث

، اماـ ٣تلس رؤساء 2003ا١تشكبلت ا١تتعلقة اب٠تبلؼ حوؿ الدستور االكريب، كالذم قدمت مسودتو ُب حزيزاف عاـ  -3
الدكؿ االعضاء ُب االٖتاد؛ إذ رفض من قبل عدد من الدكؿ االعضاء ٞتملة من االسباب، ٯتكن اف تتلخص ُب االٌب)العمرا٘ب، 

 (:57، ص2011
 ٖتديد االختصاصات لكل من االٖتاد كالدكؿ االعضاء. - أ

التناكب على رائسة االٖتاد، كفكرة استحداث منصب رئيس دائم، كٖتديد مدل صبلحياتو ُب عملية التنسيق عمل  - ب
 االٖتاد، أك تنفيذ االتفاقيات ُب اطار االٖتاد أكبُت االٖتاد كطرؼ خارجي.

د ا١تختص بقضااي السياسة ا٠تارجية كاألمنية ا١تشًتكة، كتعُت انئب مفوضية االٖتاد، ككذلك تعُت رئيسان تعُت كزير االٖتا  - ت
 جمللس كزراء خارجية الدكؿ االعضاء.

 ٖتديد عدد مقاعد الرب١تاف االكريب. - ث
 ٖتديد صبلحيات رئيس االٖتاد كاب٠تصوص توسعة االٖتاد كمراحل التكامل اٞتديدة. - ج
 مبدأ االعًتاض)الفيتو( اليت تتمتع بو الدكؿ االعضاء ُب الكثَت من القضااي. ألغاء - ح
، تطوير ىذه االلية، لكن 1992ا١تشكبلت النابعة من آليات التعاكف السياسي كاليت حاكلت )معاىدة ماسًتٮتت( عاـ  -4

قد كفر االستجابة ا١تناسبة جملموعة من كبسبب تلك التحدايت الداخلية لبلٖتاد اليت كانت قائمة ُب عقد التسعينات ٓب تكن 
 القضااي الدكلية كاإلقليمية، كما ىو ُب حالة اهنيار االٖتاد السوفييت، كحرب ا٠تليج الثانية، كاٟترب األىلية اليوغسبلفية.

م االيرا٘ب، كغزك كارتباطان ابلفقرة السابقة، االختبلؼ ُب ا١تواقف إتاه القضااي ا٠تارجية، كما ىو ُب قضااي: ا١تلف النوك  -5
 ، كغَتىا من القضااي.2003العراؽ عاـ 

مشكبلت اٗتاذ القرار ُب اطار االٖتاد االكريب،  ك٘تثلت تلك ا١تشكبلت بعدـ ٕتاكز االطار الوطٍت لكل دكلة، مع كجود  -6
 (.10، ص٣2000تلس كزراء االٖتاد، كبر١تاف االٖتاد االكريب ك٤تكمة العدؿ االكربية)عوض، 

بلت الناٚتة عن ٤تدكدية الصبلحيات ا١تمنوحة لبلٖتاد، مع انو يتمتع بشخصية قانونية، ٗتتلف عن الشخصية ا١تشك -7
 (.38، ص2004القانونية للدكؿ االعضاء)انفعة، 

مشكبلت ا١تتعلقة ابلقضااي التنظيمية، )نظاـ التصويت( الذم كاف مصدر ١تشكبلت عدة، فعلى سبيل ا١تثاؿ، كانت  -8
 اكرب من لوكسمبورج، كفيما بعد اتفق على نظاـ الغالبية ا١تزدكجة. أل١تانيا حصة
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فضبلن عن ىذه السلبيات، فهناؾ ٚتلة من السلبيات على ا١تستول السياسي الداخلي، كتلك ا١تتعلقة على قوة الزاـ  -9
بية عسكرية موحدة، كالتكاليف القرارات اليت يصدرىا االٖتاد، فهي موجبة فقط للدكؿ اليت كافقت عليها. كصعوبة قياـ قوة اكر 

 (. 100، ص2004ا١تالية اليت تقع على بعض دكؿ االٖتاد دكف غَتىم، لسد متطلبات بعض الدكؿ ُب االٖتاد،)العطار، 
ىيمنة النزعة القومية لدل صانع القرار ُب الدكؿ االعضاء على النزعة ا١تشًتكة ُب اطار االٖتاد االكريب؛ إذ اف ىذه الدكؿ  -10

ف مكانتها سوؼ تضعف كسياستها ا٠تارجية سوؼ يضعف أتثَتىا اذا اند٣تت ابالٖتاد. كىو ٯتكن اف يكوف نتيجة عدـ ترل ا
ادراؾ صناع القرار ُب ىذه الدكؿ ٠تصوصيات البيئة العا١تية ما بعد اٟترب الباردة، كعدـ رغبة اصحاب القرار ُب ىذه البلداف 

 (.170، ص2012ىم)غريب، التخلي عن مراكزىم كامتيازاهتم لصاّب غَت 
كتواصبل مع الفقرة السابقة، فإف العبلقات بُت دكؿ االٖتاد االكريب خاضعة للتباين إتاه البيئة الدكلية، فهذه التغَتات   -11

دكٕب الرافض ُب البيئة الدكلية أثر على توجهات الدكؿ االكربية ُب التكامل، بعبارة أخرل ١تا كاف االقليم أقل استقبللية عن احمليط ال
 للتكامل، كاف ابعد عن ٖتقيق ىذا التكامل. 

اختبلؿ التوازف اٞتيوسياسي بُت دكؿ االقليم االكريب، كالذم ٯتكن اف يعيد التنافس بُت اطراؼ عدة كأ١تانيا كفرنسا من  -12
 جهة كبريطانيا قبل خركجها من جهة أخرل.

 يطاليا كبريطانيا قبل خركجها، كبُت الدكؿ االخرل.ىيمنة الدكؿ االكثر تصنيعا، كأ١تانيا كفرنسا كا  -13
تصاعد التيارات القومية كاالحزاب اليمينية، ُب الدكؿ االكربية كاب٠تصوص الشرقية، اليت تتمسك ٔتبدأ الوطنية على  -14

 (.111ص-110، ص2018حساب االندماج ُب كياف فوؽ القومية.)غريب، 
كالفشل ُب ٘تكُت الدكؿ الفقَتة اك ما يسمى بػ"االسواؽ الطرفية" مثل: )بولندا،  التفاكت االقتصادم بُت دكؿ االٖتاد، -15

 اليوانف، كقربص، كىنكاراي(، للوصوؿ أب مستول من النمو االقتصادم.
ـ ا٢تاجس االمٍت بسبب االزمات اليت تعرضت ٢تا كثَت من دكؿ االٖتاد االكريب، كما ىو ُب قضية االزمة ا١تالية العا١تية عا -16

اسباب كراء خركج  9، كقضية االرىاب الذم ضرب برككسل كابريس)صفاء النعيمي، "2015، كقضية البلجئُت عاـ 2008
 .  https://www.cnbcarabia.com/news/view/19590/9،)2016بريطانيا من االٖتاد االكريب"

ريبة كشك ُب تبٍت )سياسة الباب ا١تفتوح(  ىذه القضااي ا١تذكورة ُب الفقرة السالفة جعلت ا١تواطن االكريب ُب موضع -17
ابلنسبة لبلجئُت، ككذلك اصبحت االحزاب ُب كل اكراب، حذرة ُب تبٍت مواقف مؤيدة لبلٖتاد االكريب ُب اجواء تنعدـ هبا 

 (.  http://www.almanhal.com،  2020الثقة)سييب فرىاف، 
 مليات  التكاملية األمنية، ٓب تظهر إال ُب االزمات األمنية.بشكل عاـ فاف االحداث الدكلية السابقة، اكدت اف الع -18
تنامي حالة ا١تنافسة ا٠تارجية، كاب٠تصوص مع الوالايت ا١تتحدة االمريكية اليت ال تريد كجود قول اخرل تنافسها على  -19

 ا٢تيمنة العا١تية. 
االقليمية ُب العآب، بشكل ملفت للنظر ُب اتريخ كا١تبلحظة ا١تهمة اليت ٯتكن رصدىا كمنذ عقود، ىو انتشار الصراعات  -20

العبلقات الدكلية ا١تعاصرة  كُب اغلبها ذات صبغة انفصالية، كاليت نتج عنها انشطار العديد من الكياانت القومية الكربل كٖتللها،  
 (.78، ص2011كما حدث ُب االٖتاد السوفييت، كاالٖتاد اليوغسبلُب كغَت٫تا)مقلد، 

لتارٮتية للدكؿ، تشَت أب صعوبة كحىت استحالة فصل النشاطات االقتصادية كالفنية كاالجتماعية عن السياسة؛ التجربة ا -21
اذ كانت الكثَت من ا١تواضيع االقتصادية كالفنية كاالقتصادية ٤تل نزاع بُت الدكؿ ا١تتجاكرة، فضبلن اف كثَت من ىذه ا١تواضيع غَت 

 مؤىلة للتعميم على القطاع السياسي.
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ضم االٖتاد االكريب دكالن تفتقر أب االمكانيات االقتصادية ابلشكل الذم يشكل عبء على ابقي الدكؿ ككذلك   -22
االختبلؼ اٟتضارم كالقيمي كاب٠تصوص الدكؿ النإتة عن تفكك االٖتاد السوفييت كال ٘تتلك تلك ا٠تربة التارٮتية ُب ا١تشاركة 

دكرىا ُب التكامل، كىي اليت ٕتعل عملية التكامل متعثرة كقد تعيد االٖتاد أب مراحل  كالتعددية السياسية اليت ٯتكن اف تدعم
 سابقة.
تشهد اكراب ظرفا شديدان، بسبب اٞتائحة العا١تية "كوركان" اليت اجتاحت كل العآب، ىي األخطر على كحدة االٖتاد   -23

وقع الوطٍت بشكل مفرط كاب٠تصوص ُب ا١تراحل االكٔب من انتشار األكركيب لغلقها اٟتدكد، اليت اجربت الدكؿ االكربية على التق
ىذه اٞتائحة، ككذلك ىذه اٟتالة كانت كاضحة ابلضعف الكبَت ُب مستول التعاكف ُب ىذا اجملاؿ الذم جعل ايطاليا قد كصلت 

٠تفض مستول تكاليف  أب مراحل خطرة من تداعيات ىذا الوابء بعد تلك الدعوات اليت قدمت اليها مع دكؿ اكربية اخرل
 . 2013الرعاية الصحية ١تواجهة االزمة االقتصادية اليت تعرضت ٢تا عاـ 

لكن ا١تتغَت الربيطا٘ب الذم ٘تثل ُب انسحاهبا من االٖتاد ٔتا ٝتي بػػ"الربيكست"، كاف االىم كاالخطر ُب أتريخ االٖتاد، كالذم ااثر 
 د كصمود نظرايت التكامل، كاليت ٯتكن استعراضها من خبلؿ ا١تطلب االٌب.الكثَت من اٞتداؿ كالتحليبلت حوؿ مستقبل االٖتا

 ا١تطلب الثا٘ب: ا١تتغَت الربيطا٘ب )االنسحاب الربيطا٘ب من االٖتاد( ) بريكست(
شكلت بريطانيا قوة فاعلة كمؤثرة داخل االٖتاد االكريب، ١تا تتمتع بو من خصائص كمكانيات متعددة، ككاف قرارىا ُب       

٠تركج من االٖتاد قد ااثر ٣تموعة من التساؤالت حوؿ دكافع ىذا ا٠تركج، ككذلك حوؿ تلك النتائج اليت ستتولد بعد ا٠تركج على ا
 ابقي االٖتاد االكريب من جهة كعلى بريطانيا ذاهتا من جهة اخرل، اليت سوؼ نناقشها ككما يلي.

 أكال: دكافع االنسحاب الربيطا٘ب من االٖتاد االكريب    
شكلت بريطانيا، من احملاكر ا١تهمة ُب عدـ كصوؿ االٖتاد االكريب أب مراحل متقدمة من التفاىم كمن ٍب االندماج، كتشَت         

 ا٠تربة التارٮتية الكراب اف بريطانيا كلعصور طويلة ٚتعتها عبلقات تنافسية كصراعية مع ابقي الدكؿ االكربية، أكثر منها تعاكنية، كُب
ار كانت بريطانيا تعارض الكثَت من القرارات كالسياسات ا٠تارجية ُب اطار االٖتاد االكريب، كالذم ٯتكن اف يضاؼ أب ىذا االط

جهة عرقلة تعزيز البنية السياسية كالقانونية لبلٖتاد. كىنا سوؼ نتطرؽ أب أىم تلك االسباب اليت تقف كراء تلك السياسة 
 الربيطانية.

، كما بعدىا(، كُب ىذا االطار فإف بريطانيا ابعتبارىا دكلة جزرية 226، ص2018كالثقافية)ٛتيد، االسباب التارٮتية   -1
منفصلة ابمتداد برم عن ابقي اكراب، قد عزز ضعف انتمائهم االكريب، مقابل ارتفاع مؤشر االنتماء االطلسي، فمعظم مستعمراهتا 

 السابقة كانت اطلسية.
لية الربيطانية )اال٧تلوساكسونية(، كتنامي ا١تد القومي، كالفخر ابلتاج الربيطا٘ب الذم حكم االرتباط القوم اب٢توية االص -2

اجزاء كاسعة من العآب ُب فًتات اترٮتية امتدت لعشرات السنُت، ككاف ذلك مدعات للبقاء على ا٢توية اإلمرباطورية الربيطانية  
 االكريب(. كشعور قومي يفوؽ كل اندماج ُب ىيكل فوؽ القومي)االٖتاد

العبلقات التارٮتية العميقة مع الوالايت ا١تتحدة االمريكية، كاليت ترفض أم عبلقة كحدكية ُب اكراب ٕتعل اكراب قوية  -3
 تضاىي الوالايت ا١تتحدة األمريكية ُب ىيمنتها كقوهتا. 

ا٠تارجية االكثق، ألسباب كثَتة، ابعتبار  كُب ا١تقابل فاف الدائرة االمريكية تشكل لصانع القرار الربيطا٘ب، دائرة السياسة -4
الكثَت من األمريكاف كصناع القرار األمريكي ُب كثَت من الفًتات ىم اصوؿ بريطانية، ككذلك تلك اٞتهود اليت قدمتها الوالايت 

 ا١تتحدة األمريكية لربيطانيا اثناء اٟتربُت العا١تيتُت.
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١تالية العا١تية، كانعكاساهتا السلبية على االقتصاد الربيطا٘ب، خلق شعور ا١تشاكل االقتصادية اليت كانت بسبب االزمة ا -5
لدل الربيطانيُت اف ىذا االرتباط االقتصادم ابالٖتاد االكريب، كاف كراء تراجعو ابلتنافس مع االقتصادايت البلداف الصناعية 

 الكربل االخرل.
ٔب بريطانيا ْتثا عن فرص عمل، كاالستفادة من ا٠تدمات ا١تختلفة، ٞتوء الكثَت من سكاف اكراب الشرقية الفقَتة  للهجرة ا -6

 كالذم شكل عبأ كبَتان على ا١تيزانية الربيطانية.
كمن جانب آخر ٓب يرضو الربيطانيوف اف يقاٝتهم ا١تهاجركف من الدكؿ الفقَتة ما حققوه من ا٧تازات اقتصادية كبَتة على  -7

 مدار عقود طويلة من الزمن. 
 الربيطانيوف من اغبلؽ حدكدىم على اثر تفشي ظاىر االرىاب الدكٕب الذم ضرب عواصم اكربية عدة.رغبت  -8

كلذلك فاف ٢تذه االسباب كغَتىا، حدث ىذا االنسحاب الربيطا٘ب من االٖتاد االكريب، بعد ذلك االستفتاء ا١تصَتم الذم اجرم 
حاب، فقد تكوف ىناؾ العديد من القضااي السلبية، تنتج عن ، لكن ٓب يكن األمر قد توقف عند االنس2016ُب حزيراف عاـ 

 ىذا االنسحاب، ٘تتد آباثرىا ا١تقلقة أب ابقي االٖتاد من جهة ، كبريطانيا ذاهتا من جهة اخرل، كاليت سوؼ نتطرؽ ٢تا، كما يلي.
 اثنيان: االاثر اليت ٯتكن اف يًتكها االنسحاب الربيطا٘ب على االٖتاد االكريب

ا١تختصوف ُب الشأف االكريب أب تلك االنعكاسات كالتبعات السلبية ٢تذا االنسحاب كاليت ٯتكن اف تلحق بباقي االٖتاد  اشار    
 (: 235ص-234، ص2018منها ما ىو اقتصادم كمنها ما ىو أمٍت، ٯتكن مناقشتها على النحو االٌب)ٛتيد، 

سياستو ا٠تارجية كقد ٭تفز ىذا االنسحاب الربيطا٘ب، دكؿ  سياسيان، فقد يكوف ىناؾ تقويض لبنية ىذا االٖتاد كقوة -1
أخرل أب ىذا الفعل، كرٔتا يثَت رغبة كل من اسكتلندا كايرلندا الشمالية اللتُت ٓب تؤيد االنسحاب من االٖتاد االكريب، لبلنفصاؿ 

 عن الدكلة االـ بريطانيا.
االٖتاد أ٫تية كبَتة، ٠تربهتا ككفاءهتا ُب ٣تاؿ االستخبارات أمنيان كدفاعيان، شكلت بريطانيا، عندما كانت عضوان ُب  -2

كالشرطة كالدفاع كدكرىا ُب التمويل كاالصبلحات ُب ىذه اجملاالت؛ إذ سا٫تت ُب الكثَت من عمليات كبعثات األمن كالدفاع 
وات ا١تسلحة أك على مستول لبلٖتاد االكريب، ابعتبارىا تشكل أكرب قوة عسكرية ُب االٖتاد، اف كاف على مستول اعداد الق

 الصناعات اٟتربية اك مستول اإلنفاؽ العسكرم.
اقتصاداي؛ إذ يعد االقتصاد الربيطا٘ب من االقتصادايت ا١تتميزة كالكبَتة، استنادا أب احصائيات البنك الدكٕب؛ إذ احتل  -3

ف االٖتاد، كىو ما يشكلو من خسارة اقتصادية %( من ٣تمل سكا13ا١ترتبة السابعة كمن ٍب السادسة كمن ٍب ا٠تامسة ما نسبتو:)
 (.103، ص2018كبشرية كانت تدعم قوة االٖتاد االٚتالية)غريب، 

فكل ىذه النقاط اليت ًب رصدىا اف كانت بشكلها العاـ ُب اطار االٖتاد االكريب، أـ ُب شكلها ا٠تاص ا١تتمثل ابالنسحاب  
ادر ٖتدم ليس ابلبسيطة، ٕتعل منحٌت تطور ىذه التجربة ا١تتميزة  يسَت ٨توؿ الربيطا٘ب من االٖتاد، فإهنا تشكل ٔتجموعها مص

التضاؤؿ كاالنكماش، أك على اقل تقدير اٞتمود النسيب، الذم يبعد االٖتاد عن ٖتقيق ا١تزيد من التقدـ كالنمو على كافة االصعدة 
 كاالخر، كمن ٍب سوؼ ٭تدث االبتعاد كثَتان عن كا١تستوايت، كاب٠تصوص ُب ضل تلك االزمات اليت تعصف ابلعآب  بُت اٟتُت

 ا١تنطلقات الفكرية لنظرايت التكامل كمقوالهتا الرئيسة. 
 
 
 
 



 
 

161 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 اخلإنػػػػة
كانت ىناؾ عدد من النظرايت اليت فسرت النجاح ا١تتميز ٢تذا ا١تشركع االكريب التكاملي بُت دكؿ تنتمي لنفس االقليم، كلعل        

ايت أهنا انطلقت من الدراسة العملية أك التجريبية لتطور االٖتاد األكركيب من دكؿ ضلت ٖتارب بعضها أىم ما ٯتيز ىذه النظر 
البعض لسنُت كاخرىا اٟترب العا١تية الثانية اليت انتجت اهناؾ اقتصادم كاجتماعي كسياسي، أب التفاىم كتقارب الذم سار 

كرم قياـ العبلقة التبادلية بُت فهم ىذا النجاح كفهم ىذه النظرايت مراحل متقدمة ٨تو التكامل. كىناؾ من يرل أنو من الضر 
 ا١تتعمقة اليت ٖتقق سقفان فكراين كبوصلة طريق لنجاح عمليات التكامل ا١تستقبلية.

لكن مع ذلك، تثَت تلك التحدايت كالتهديدات كاب٠تصوص ا٠تركج الربيطا٘ب تساؤال كبَتا حوؿ مستقبل نظرايت التكامل 
بشكل عاـ، خاصة مقوالت النظريتُت الوظيفية كالوظيفية اٞتديدة، فقد مثلت ىذه التحدايت كالتهديدات صدمة   االقتصادم

كبَتة  ١تقوالت ىاتُت النظريتُت، اللتاف اعتربات أف تركيز التكامل ُب القطاعات الفنية كاالقتصادية )ٕتارة، بريد، ...أْب( ٬تنب 
ت السياسية اليت قد تعيق تلك العملية؛ كابلتإب يرتفع مستول االعتماد ا١تتبادؿ بُت الدكؿ عملية التكامل ك٬تعلها تتخطى التحداي

ُب مقابل ا٩تفاض مستول التحسس ُب  القضااي السيادية، ما يؤدم إٔب ظهور مؤسسات أك منظمات دكلية ذات سلطة فوؽ 
 القومية. 

ية  لؤلزمات كا١تشاكل اليت كاجهتو أمر متوقع كحتمي لكن طرؽ تعامل كابعتبار أف مواجهة االٖتاد األكركيب عرب تلك العقود ا١تاض
االٖتاد األكركيب مع أبرز التحدايت كاألزمات اف كانت الداخلية أك ا٠تارجية اليت استعرضناىا كمدل ٧تاح ىذه الطرؽ ُب معاٞتة 

ا أـ ال، ألف ىذا اٞتـز سوؼ لن يتخلى ىذه االزمات، فإنو من الصعب اٞتـز على اف النموذج االقليمي االكريب ٯتثل ٪توذجن  ا كاعدن
عن النسبية ا١ترتبطة بنوع االزمة كحجمها؛ فعلى سبيل ا١تثاؿ النجاح ُب مواجهة أزمة اليوانف االقتصادية كأزمة البلجئُت كاف جزئيًّا 

ثبت خركج بريطانيا من االٖتاد كمؤقتنا، كقد أثبتت ىذه األزمات كجود تفاكت كانقساـ بُت دكؿ االٖتاد األكركيب نفسها، كما أ
األكركيب احباط كتراجع ُب رسم سياسة مشًتكة متفق عليها من ٚتيع االعضاء، كمن جهة أخرل قد يؤدم ىذا االنسحاب أب 
ٖتفيز دكؿ اخرل للخركج من ىذا االٖتاد ، كىو ما اشارت لو العديد من التحليبلت، كل ىذه القضااي كغَتىا، جعل ضركرة 

ة األدبيات الرئيسية للنظرايت التكاملية كاب٠تصوص الوظيفة اٞتديدة، كخاصة مفهـو "االنتشار"، كالناتج النهائي لعملية إعادة قراء
 التكامل، كالذم الٯتكن عزلو كما اثبتتو ا٠تربة التارٮتية لبلٖتاد االكريب، عن دكر الفاعليُت السياسيُت ا١تعنيُت ُب ىذه العملية. 

ت كاالزمات اليت ٓب ٕتد ٢تا حلوالن ابلشكل االمثل ُب معظمها، سوؼ يقلل من جاذبية النموذج االكريب  لذلك فاف ىذه التحداي
كنموذج للتجمع كاالٖتاد، كٔتا اف معظم نظرايت التكامل قد ارتبطت هبذا النموذج، فسوؼ يكوف الًتابط كاضح بُت تراجع 

 كجاذبية نظرايت التكامل، كاب٠تصوص نظرية الوظيفة كالوظيفة اٞتديدة.النموذج االكريب كواقع عملي فعلي للتكامل، كتراجع قوة 
 

، "اكامل الدكٕب: دراسة  ُب ا١تفاىيم كا١تقًتابت النظرية"، ٣تلة الناقد للدراسات للسياسية، 2018طويل نسيمة،  -
 (.3العدد: )

 ، ليبيا.1،  السياسة الدكلية بُت النظرية كا١تمارسة، دار الركاد، ط2002عبد هللا زايد،  -
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 ملخص البحث

تناكؿ البحث ا١توسـو )الدالالت اإلجتماعية ُب طبعات األختاـ اإلسطوانية الرافدينٌية(، ٚتلة الدالالت اإلجتماعية اليت كثٌقها 
الفناف الرافديٍت على أسطح األختاـ اإلسطوانية كعبلقتها ابلواقع اليومي الذم تعيشوي اجملتمعات الرافدينية. فا١تنظومة االجتماعية 

عد الركيزة األساس لؤلفراد, اليت تتضٌمن جوانب عدة من مثل: العادات كالتقاليد, القيم األخبلقية, طقوس دينية, رموز كتابية, تي 
مفاىيم ٚتالية, مؤسسات حوارية كثقافية, طرز فنية, موركاثت حضارية كًحرىؼ عملية إبداعية كغَتىا من ا١توضوعات اليت تعكس 

اتًو الفكرية. كعليًو ًبَّ تقسيم البحث على كفق اآلٌب: تضمن الفصل األكؿ منو اإلطار ا١تنهجي للبحث طبيعة ذلك اجملتمع ك٤تدد
متمثبلن ٔتشكلة البحث اليت ٖتددت ابإلجابة عن السؤاؿ اآلٌب: ما طبيعة الدالالت االجتماعية اليت ٛتىىلتها طبعات األختاـ 

١تتمٌثل بػ )تعٌرؼ الدالالت االجتماعية ُب طبعات األختاـ اإلسطوانية اإلسطوانية الرافدينية ؟ كما تضٌمن ىدؼ البحث، ا
الرافدينية(. أما حدكد البحث، فقد اقتصرت على دراسة النتاجات الفنية لطبعات األختاـ اإلسطوانية الرافدينية )اٟتضارة السومرية 

ؽ.ـ(, ٍب أيٌب بعدىا  2400-ؽ.ـ 2850ية من )ا٪توذجان( اليت ًب اكتشافها ُب مناطق ٥تتلفة من العراؽ ضمن اٟتقبة الزمن
ٖتديد ا١تصطلحات. ُب حُت إشتمل الفصل الثا٘ب على اإلطار النظرم، الذم ضٌم مبحثُت األكؿ:اٟتياة االجتماعية السومرية. 

ة ا١تؤشرات لئلفادة منها كالثا٘ب: نشأت األختاـ اإلسطوانية كأ٫تيتها ُب اٟتياة اليومية الرافدينية، كاختتم اإلطار النظرم إبعداد ٚتل
ُب ٖتليل عينة البحث. أٌما الفصل الثالث فتضٌمن إجراءات البحث ا١تتضمنة إطار ٣تتمع البحث, عينة البحث, أداة البحث, 

 ( أ٪توذجان من طبعات األختاـ اإلسطوانية الرافدينية )السومرية(. كقد5منهجٌية البحث, كمن ٍبٌ، ٖتليل ٪تاذج العيٌنة اليت بلغت )
 :اشتمل الفصل الرابع على نتائج البحث كاإلستنتاجات، كمن اىم النتائج اليت توصل إليها الباحثاف كاآلٌب

ارتبطت الدالالت االجتماعية ٔتوضوعيت الصراع كالسلطة فاإلنساف منذ كالدتو ٭تِت الصراع ُب اطر اٟتياة االجتماعية  .1
 .ليصبح ىو صاحب السيادة كالسلطة

ختبلؼ ُب طبيعة ا١توضوعات االجتماعية اليت كظٌفها الفناف السومرم كىذا داللة التنوٌع الفكرم كالثقاُب التباين كاال .2
 .ا١ترتبط ُب اٟتياة االجتماعية السومرية

مقدس ارتبطت  ٕتسدت الدالالت االجتماعية من خبلؿ ظهور قول اسطورية كمعتقدات كموضوعات ذات طابع ديٍت .3
 .بشكل مباشر ْتياة اإلنساف السومرم من خبلؿ الشكل كا١تضموف

 :كمن ٚتلة اإلستنتاجات
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استطاع الفناف السومرم من إظهار الدالالت اإلجتماعية ُب موضوعات طبعات األختاـ اإلسطوانية ا١ترتبطة ّتوانب  .1
 .كالنظم اإلقتصادية كالدينية كالسياسية كالثقافية كتنظيماهتم العائليةاٟتياة اليومية ا١تختلفة لتصبح ىي األسس الفاعلة اليت تعالت 

اف الفناف السومرم ىو ذلك اإلنساف ا١تبدع كا١تثقف ذك الفكر الواعي كالرباعة الفٌذة الذم استطاع اف ٭تٌوؿ سطح طبعة  .2
دالالت على الفاعلية التنظيمية جململ جوانب األختاـ اإلسطوانية ا١تتناىية الًصغر أب موضوعات متكاملة ُب شكلها كمضموهنا ك

 .اٟتياة اليومية اإلجتماعية
قى البحث اب١تصادر، كملحق األشكاؿ  .كما اشتمل الفصل الرابع على التوصيات، ا١تقًتحات. كاٟتًي

 (الكلمات ا١تفتاحية )الدالالت, اإلجتماعية, طبعات, األختاـ
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Social Implications of Mesopotamian Cylindrical Seals 

Impressions 
 

Abstract 

The research entitled ―Social Implications of Mesopotamian Cylindrical Seals 

Impressions‖ deals with a set of social implications documented by the 

Mesopotamian artist on the surfaces of Mesopotamian cylinder seals and their 

relationship to the daily life of Mesopotamian societies. The social system is the 

mainstay for individuals, which includes several aspects such as: customs and 

traditions, moral values, religious rituals, written symbols, aesthetic concepts, 

dialogue and cultural institutions, artistic styles, cultural legacies and creative 

process crafts and other topics that reflect the nature of that society and its 

determinants. intellectual. The research is divided as follows: The first chapter 

of includes the research methodological framework of represented by the 

research problem that focuses on providing answer to the following question: 

What is the nature of the social implications of the Mesopotamian cylinder seals 

impressions? The chapter also includes the goal of the research, which is 

identifying the social implications of the Mesopotamian cylindrical seals 

impressions.  

The research is limited to studying the artistic outputs of the impressions of 

Mesopotamian cylindrical seals impressions (the Sumerian civilization as an 

example) discovered in different regions of Iraq during the period from (2850-

2400 BC). The second chapter includes the theoretical framework, and it 

includes two topics: the first topic is Sumerian social life, and the second is the 

origin of cylinder seals and their importance in Mesopotamian daily life. The 

theoretical framework is concluded by developing a set of indicators for use in 

the analysis of the research sample. The third chapter includes research 

procedures that includes the framework of the research population, sample, tool, 

methodology, and the analysis of five samples  Mesopotamian (Sumerian) 

cylindrical seals. The fourth chapter includes results of the research and 

conclusions. The most important results reached by the researchers are the 

following: 

1. Social implications have been connected to the issues of conflict and power. 

Since his birth, man revives the conflict within the frameworks of social life in 

order to have sovereignty and power. 

2. Variation and difference in the nature of the social issues employed by the 

Sumerian artist. This is the implication of the intellectual and cultural diversity 

associated with the Sumerian social life. 
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3. The social implications are embodied through the emergence of mythical 

forces, beliefs and subjects of a sacred religious nature that are directly related to 

the life of the Sumerian man through form and content. 

Among important conclusions are: 

1. The Sumerian artist was able to show the social implications in the subjects of 

the cylinder seals impressions related to the various aspects of daily life in order 

for these implications to become effective foundations of the economic, 

religious, political, cultural  systems and family organizations. 

2. The Sumerian artist was a creative and educated person who had conscious 

thoughts and unique ingenuity and was able to transform surface of the micro-

impression cylinder seals into subject integrated in their form and content as 

implications of the organizational effectiveness of all aspects of daily social life. 

The fourth chapter includes recommendations and suggestions. The study ends 

in references and figures. 

Key words: Semantics, social, prints, seals 
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 الفصل األكؿ/ اإلطار ادلنهجي للبحث
 لة البحثمشك

تيعد ا١تنظومة االجتماعية الركيزة األساس لؤلفراد, اليت تتضٌمن جوانب عدة من مثل: العادات كالتقاليد, القيم األخبلقية, طقوس 
دينية, رموز كتابية, مفاىيم ٚتالية, مؤسسات حوارية كثقافية, طرز فنية, موركاثت حضارية كًحرىؼ عملية إبداعية كغَتىا من 

 تعكس طبيعة ذلك اجملتمع, حيث تتغَت ْتسب سلوكيات االفراد اك اٞتماعة, لتصبح تلك السلوكيات ىي التنظيم ا١توضوعات اليت
اٟتقيقي لوجود الفرد كأساس كيانًو الطبيعي. لقد استطاع اإلنساف من اف يكوًٌف منظومة تفاعلية معٌقدة على مر التأريخ بدءان من 

ة( للحيواانت كبعض الظواىر الطبيعية كحىت ا٧تازاتًو التكنولوجية ُب أكاخر ىذا القرف. اهنا تشكيبلتًو اإلبداعية )رسوماتًو الكهفي
ٔتثابة ٖتوؿ مهم ُب جوىر ا٠تطاابت الفكرية كالنيظيم االجتماعية على حدو سواء. ٘تخض عن ذلك تنوٌع ُب ا١تقٌومات الثقافية 

ضوعات كظواىر مادية )ما يصنعوي اإلنساف( كركحية )عبلقة ذلك كاالقتصادية كالدينية, فضبلن على تنامي ارىاصات جٌسدت مو 
اإلنساف ابلطقوس الدينية(, ٔتعٌت أف تلك الظواىر االجتماعية ٓب تكن إاٌل ُب ىيئة رموز كمعافو كمفاىيم كدالالت، كقد حققت 

حوارية انصبت دالالهتا كتبلورت ُب ىيئة  تلك النيظيم كالدالالت االجتماعية تواصبلن كمزيدان من التبلقح الفكرم كالثقاُب كعبلقات
قطع طينية مطبوعة صغَتة ُب حجمها ككبَتة ُب مضامينها الداللية اما تقنيات إ٧تازىا فتقع ضمن االعماؿ الكرافيكية ا١تليئة 

 .ابلتجديد كامتزاج نشاطها ٔتقومات الوعي االجتماعي
ة اٟتضارة الرافدينية استيثًمرىت فكرة األختاـ اإلسطوانية كنتاجاهتا ا١تطبوعة, بغية كبفعل التواصلية بُت األدكار اٟتضارية ا١تتتالية ُب بني

تنظيم حـز ا١تنظومات الفكرية كا١تفاىيم ا١تتحركة ُب منظومة الفكر االجتماعي, فقد كجدت ىذًه اٟتـز الفكرية دالالهتا كفعلها 
يل كاإلنعكاس بُت ما يبلغوي التشكيل من دالالت كاألشكاؿ الفكرية التعبَتم.. ٔتثل ىذًه االظهارات الشكلية, اهنا معادلة التمث

( النابعة من صميم اٟتياة ذاهتا, بوصفها نشاطات 101, ص2011صاحب,-10االجتماعية اليت فٌعلت تلك اإلبداعات. )
أرٮتية ا١تتفاعلة ُب ًحراكها ًعرب اجتماعيان ٖتددت غاايهتا ُب اٟتياة اك الواقع نفسًو, اليت من شأهنا اف تتواصل كتؤسس سلسلتها الت

( كعليًو ٯتكن صياغة مشكلة البحث اٟتإب ابلتساؤؿ اآلٌب:   ما طبيعة 1, ص2016صاحب,-9مراحل تطٌور الفن. )
 الدالالت االجتماعية اليت ٛتىىلتها طبعات األختاـ اإلسطوانية الرافدينية ؟

 : أمهية البحث كاحلاجة إليوً 
ة الدالالت االجتماعية ُب النتاجات الفنية لطبعات األختاـ اإلسطوانية الرافدينية, فضبلن على ذلك يهتم البحث اٟتإب بدراس

فا١توضوعة البحثية ٘تثل حفران معرفيان يرفد ٚتلة الدارسُت كالنقاد كا١تهتمُت بشأف أتريخ الفن العراقي القدٙب كإرث حضارم غٍت 
كجوانب الفكر كالفلسفة. ُب حُت تكمن أ٫تية البحث ُب كونًو ٯتثل الوعاء الوحيد  إببداعاتًو كتوجهاتًو الفكرية, كعلم االجتماع

الذم نقل الكثَت من جوانب ا١تنظومة االجتماعية كاألساطَت كا١توضوعات الركحية كالعديد من الرموز كالعبلمات الدالٌة عن عراقة 
 .اٟتضارات القدٯتة كاصالتها

 .عية ُب طبعات األختاـ اإلسطوانية الرافدينية: تعٌرؼ الدالالت االجتما ىدؼ البحث
 :يتحدد البحث اٟتإب حدكد البحث :

 .(اٟتدكد ا١توضوعية: النتاجات الفنية لطبعات األختاـ اإلسطوانية الرافدينية )اٟتضارة السومرية ا٪توذجان  .1
السومرية(  اليت ًب اكتشافها ُب مناطق  اٟتدكد ا١تكانية: تتضمن اعماؿ طبعات األختاـ اإلسطوانية الرافدينية )اٟتضارة .2

 .٥تتلفة من العراؽ, كا١توجودة حاليان ُب ا١تتاحف العا١تية كالعراقية, كا١تقتنيات ا٠تاٌصة ابإلضافة أب الكتب كا١تراجع كالدكرايت
 (ؽ.ـ 2400-ؽ.ـ 2850اٟتدكد الزمانية: اعماؿ طبعات األختاـ االسطوانية الرافدينية. من أتريخ ) .3
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 : ديد ادلصطلحاتٓن
  : (Signification) الدالالت

 :( الداللة )لغة
( كالداللة: مصدر الدليل, 209الرازم,د.ت, ص-26الدليل أم ما يستدؿ بو، كالدليل: الداؿ، كقد دلوي على الطريق أم يىديلو. )

  (43, ص2003الفراىيدم,-27جراءةو منوي. ) ابلفتح كالكسر.كالدالة: ٦تا يدؿ الرجل على من لو عندهي منزًلة اك قرابةه قريبة: شبوي 
 (:الداللة )اصطبلحان 

( كالداللة: كظيفة اإلشارات, العبلمات. " الداللة ضركرية للعقل, أم 211,ص1992جوليا,-25ما يشَت بوضوح أب معٌت. )
( كالداللة: 1294,ص2001الند,ال-١28تراسًو كحىت للعبة الفكر اإلنسا٘ب ا١تًتٌكم. مع ذلك, ال يزاؿ العقل اكجب للداللة". )

-29ىي كوف الشيء ْتالة يلـز من العلم بًو العلم بشيء آخر, كالشيء األكؿ ىو )الداؿ( كالثا٘ب ىو )ا١تدلوؿ(. )
( كيؤكد )ركالف ابرت( على اف علم الداللة ييعاِب كل الشفرات اليت ٘تتلك بيعدان اجتماعيان حقيقيان, عندما 326,ص1998كىبة,

ال مراء فيًو اف األشياء كالصور, كالسلوكيات قد تدؿ بل كتدؿ بغزارة, لكن ال ٯتكن اف تفعل ذلك بكيفية مستقلة, اذ قاؿ " ك٦تا 
 (91,ص2010األٛتر,-24اف كل نظاـ دالئلي ٯتتزج ابللغة ". )
 (:تعريف الدالالت االجتماعية )إجرائيان 

ناف الرافديٍت )السومرم( ُب نتاجات طبعات األختاـ اإلسطوانية,  ٣تموع العبلمات كالرموز كا٢تيئات الشكلية اليت كظٌفها الف
 .كمظاىر ٚتعٌية تعكس طبيعة ذلك اجملتمع ك٤تدداتًو الفكرية
  الفصل الثاين/ ادلبحث األكؿ/ احلياة االجتماعية السومرية

عن اآلخرين, ليحدث ىذا الفعل بطريقة  ييعد اإلنساف كائن اجتماعي بطبعًو, ٯتيل أب التجمع أبفراد نوعًو كينفر من العيش منعزالن 
تلقائية ألجل التكامل كالتعاكف كالترزر, كظهر من خبلؿ ىذا العمل )ٕتمعات اإلنساف( منذ بداية التأريخ، حيث ٞتأت تلك 

أب التجمعات حوؿ األهنار كاألماكن ا٠تصبة للزراعة كالرعي, فتكاثرت تلك التجمعات اإلنسانية كٖتٌولت من ٕتمعات بسيطة 
تىمعان ميعقدان منظمان 113,ص1992الفائدم,-18ٕتمعات اكرب, ٍب أصبحت دكالن. ) ( فاجملتمع السومرم, ُب بداية عهدًه, يعد ٣تي

 تنظيمان عاليان, من خبلؿ امتبلكهم لؤلداء العإب من ا١تهارة ُب الزراعة كالصنعة كالفنوف فضبلن عن ا١تنظومة االجتماعية ذات ا١تراتب
(. إذ حقق 12,ص1980لوكاس,-١20تتمثلة ابلنببلء كرجاؿ الكهنوت كالكتبة كالصنٌاع كالتٌجار كاٞتنود كالفبلحوف. )ا١تتفرعة كا

ر كمؤسسة أترٮتها ٦تتلل ابلنشاط كاٟتيوية  اجملتمع السومرم ٖتوالن حضاراين مهمان ُب أتريخ الفكر اإلنسا٘ب, مكوان اكؿ ٣تتمع متحضًٌ
مثيل لوي, حافل ابإلبداعات كا١تفاجرت اٟتضارية. لقد كيًضعت ا١ترتكزات الفكرية األكٔب ُب العصر  كحركة الفكر ا١تتجدد بشكلو ال

السومرم ا١تبٌكر الذم ٘تٌخض عن ابتكار الكتابة الصورية اليت سرعاف ما ٖتٌولت أب طورىا الرمزم عندما استثمرت بتدكين شىت 
 (30,ص2017صاحب,-13)ا١تقوالت ُب فعاليات اٟتياة االجتماعية ا١تختلفة. 

اف اٟتياة االجتماعية السومرية أسست أترٮتها من خبلؿ نشاط حركة األفكار ا١تتحولة كا١تتجددة بشكلو متسارع مليء 
اب١تستجدات كاإلبداعات، لذا جاء اخًتاع الكتابة ليعلًٌم البشرية )اٟتىرؼ(, انو انتصار معرُب عظيم حفظ أتريخ اإلنسانية من 

تابة ُب بنيتها نظاـ من العبلقات اٞتمالية يتم تسطَتىا كانتظاـ خطوطها كتقنيات حفرىا كتناسقها, لذا كصفها الضياع. اف الك
-11( أبهنا "كانت كتابة صورية تعتمد على ٘تثيل صور األشياء ا١تراد كتابتها".)1984-1912)طو ابقر 

اعي كاٟتضارم ُب ببلد الرافدين ُب أكاخر عصر ( ىذا االخًتاع قد استلزموي حاجات التطور االجتم19-17,ص2005صاحب,
السبلالت من مثل اٟتاجة أب تدكين الواردات كضبط اٟتياة االقتصادية ُب ا١تؤسسات ا١تدنية كالدينية. كما ٞتأ السومريوف أب 
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١تإب, كما كيظهر ادخاؿ الكتابة ُب ا١تراسبلت اٟتكومية منها كا٠تاصة, فضبلن على التنظيم اإلدارم كالقضائي كالعسكرم كا
 (297-294,ص1989دلو,-3ارتباطها مع عبلقات االفراد ككياهنم, كأنواع تعلمهم كعاداهتم االجتماعية. )

حيث قٌسموا الوجود ْتسب  ,(Animism) اف نشوء الفكر الديٍت عند السومريُت ُب عهدىم ا١تبٌكر يعود ١تبدأ: حيوية الطبيعة
سوس, كاآلخر يعج ابألركاح كالقول غَت ا١تنظورة. اٌما فكرة عبادة ظواىر الطبيعة بدأت ُب تفكَتىم أب عا١تُت: احد٫تا ظاىر ٤ت

شكل مقوالت ٣تٌردة كمتداكلة ُب الفكر االجتماعي, حُت رأكىا على تفاعل حقيقي مع سطوح كجدراف معابدىم كقصورىم 
-12هيمنة ُب دراما الطقوس كاألساطَت الدينية. )اٞتميلة. اهنا كسائل إلستظهار تلك القول الركحية اليت كانت ٢تا أدكار م

( أف األساطَت غالبان ما تتحدث عن كائنات تتصف بصفات متناقضة. كىي ُب الوقت نفسو 236,ص2016, 1صاحب,ط
( سبب رسوخها ُب أذىاننا 1917-1858كحدة ككثرة مادية كركحية. كمع ذلك ييرجع عآب االجتماع الفرنسي )إميل دكركهاٙب 

أزلية لعوامل اترٮتية كابلتإب إجتماعية. حيث إهنا ترٚتة ١تبلحظات كاقعية كرصد ٟتوادث جارية، كقد نقلت الينا ٕتارب بصورة 
( اف االسطورة قصة اك ٣تموعة قصص تركم افعاؿ اآل٢تو اك مغامرات االسبلؼ 262,ص1984عبادة,-14األكلُت كخرباهتم. )

ُت اثنُت، األكؿ: اف االسطورة ىي ٚتع من االفكار كا١تعتقدات كاالحكاـ النظرية. البطولية كاالسطورة ٔتجملها اكدت على شيئ
كالثا٘ب: االسطورة نسيج مضطرب من ا٠تيوط اليت تقع خارج التاريخ )ا١تعجزات( كلكن ذلك ال يعٍت خركج االسطورة من الواقع 

-5( خارج دائرة التموضع ا١تكا٘ب كالزما٘ب اٟتادث. )التجرييب كلكن ٔتعٌت اهنا تتناقض معو فتبدك ككأهنا تنشل عا١تا )خياليا
( كالفكر االسطورم يتابع على الدكاـ خلق اساطَت جديدة. حيث ال ييعرىؼ لبلسطورة مؤلف معُت, 68-67,ص 1986زايدة,

ذ تلعب اال٢تو ألهنا ليست نتاج خياؿ فردم, بل ظاىرة اجتماعية ٚتعية ٮتلقها ا٠تياؿ ا١تشًتؾ للجماعة كعواطفها كأتمبلهتا. ا
كانصاؼ اال٢تو االدكار الرئيسة ُب االسطورة. كما ٕترم احداث االسطورة ُب زمن مقدس ىو غَت الزمن اٟتإب كمع ذلك فاف 
مضامينها اكثر صدقا كحقيقة ابلنسبة للمؤمن من مضامُت الركاايت التأرٮتية. حيث ترتبط االسطورة بنظاـ ديٍت معُت كتعمل على 

كتدخل ُب صلب طقوسو كىي تفقد مقوماهتا, اذا اهنار ىذا النظاـ الديٍت. اذ تتمتع االسطورة بقدسية كسلطة توضيح معتقداتو 
( فلم تكن اسطورية الفكر الديٍت عندىم لتتحوؿ أب فن, 14-12,ص2001السٌواح,-8عظيمة على عقوؿ الناس كنفوسهم. )

د أسست بنية الدين اإلسطورية عبلقات رمزية بُت األشياء ا١تتشاهبو لو ٓب تكن مرتبطة ْتياهتم العملية كبنائهم االجتماعي. فق
كتعاملت مع ىذًه التداعيات على اهنا )حقائق( قائمة ُب الواقع, ىذا التعميم الرمزم ُب بنيتهم الفكرية, قد فٌعل خاصية أتكيل 

 (111,ص2005صاحب,-11)ا١تفاىيم أب رموز, فأحاؿ التجريدات الذىنية بذات الفاعلية أب إعمامات فنية. 
ة  اٌما ا١تعبد فهو ٤تور اٟتياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية, كىو ا١تنظًٌم الرئيس للمقايضة كالتجارة كا١تتكفًٌل ابألعماؿ العامٌ 

صاداين, (, كىذا يشَت أب اف ا١تعبد ابإلضافة أب اغراضًو الدينية ىو ا١تؤسسة الرئيسة إجتماعيان كإقت12,ص1980لوكاس,-20)
مة انوي احملرؾ األكؿ ُب حياة ا١تدينة كمركز التنظيمات الزراعية كالعمالية كمشاريع الرم, فضبلن على مركز عبادة اآللو كاألضاحي ا١تقدَّ 
إنتاج لو كالتنبؤات كالطقوس الدينية كمقر القصر ا١تلكي كا٠تزينة كاحملكمة كاحملاصيل العامة. لقد احتفظ بنشاطًو بوصفو مركز إدارة ك 

ليبقى احدل ا١تؤسسات الرئيسة ُب اجملتمع السومرم. فا١تعبد يؤمن كل ما تتطلبوي الطقوس الدينية كإدارة شؤكف ا١تعبد كاٟتفاظ 
-3500( كعندما ٖتٌوؿ نظاـ القرية أب نظاـ ا١تدينة عند السومريُت ُب عصرىم ا١تبٌكر )120-119,ص2010امهز,-1عليًو.)
ة الصغَت أب اعداد كبَتة من ا١تعابد ُب ٚتيع ا١تدف السومرية, ىذا التحوؿ نتيجة تطٌور ا١تعتقدات ؽ.ـ( ٖتٌوؿ مزار القري2800

الدينية كتوسع تداك٢تا ُب حركة الفكر االجتماعي، ككذلك تطٌور النشاطات االقتصادية ُب ا١تدف السومرية، فنشأ ما ييعرؼ 
(. 61,ص2017صاحب,-13فكارىا الناشطة ُب الوعي االجتماعي. )اب١تؤسسة ا١تعبدية اليت أدٞتت الفن كسٌخرتوي إلعبلف ا

كعلى نطاؽ ا١تعبد تنمو موضوعات الدين كالعقائد كالطقوس, كْتسب )دكركهاٙب( ييعد الدين منظومة متماسكة من العقائد 
عبد(. ُب حُت ييعد ا١تعتقد ىو كالطقوس ا١تتصلة ابألشياء ا١تقٌدسة تؤلف بُت ٚتيع ا١تؤمنُت هبا, ُب نطاؽ طائفة أخبلقية تسمى )ا١ت
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االساس الذم يقـو عليو الدين اٞتمعي, كمع ا١تعتقد ا١تًتسخ يظهر )الطقس( ا١تنظم, كىو اقول اشكاؿ التعبَت عن ا٠تربة الدينية, 
لوكية ذات فمن خبلؿ القرابف كالرقص كاٟتركات االٯتائية, تعمل اٞتماعة على صهر االستجاابت االنفعالية ُب بنية سايكولوجية كس

طابع مؤسس عاـ, كمع ا١تعتقد نفسو تظهر االسطورة اليت تعمل على توضيح االعتقاد كٕتذيره, بعٌدًه فكرة نظرية ُب االدب 
الديٍت, كىي ْتاجة أب التجسد كالتجسيد, فإذا كاف ا١تعتقد حالة ذىنية, فاف الطقس حالة فعل من شأهنا احداث رابطة, فإذا  

رية ترتبط بعآب ا١تقدسات فاف الطقس ٣تموعة من األفعاؿ ا١تتعلقة آبليات االقًتاب من ذلك ا١تتعإب. كعليًو كاف ا١تعتقد منظومة فك
فتلك الشعائر الدينية كالطقوس كالعقائد ٚتيعها حصيلة اٟتياة االجتماعية اليت ارتبطت ابٞتانب الركحي ُب بنية حياة 

يوف اب١توسيقى ايضان كبرعوا إبستعماؿ آالهتا منها الطبل كالنام ( كما ٘تيز السومر 33-32,ص2005صاحب,-11اٞتماعة.)
( كما كيجدت صور 1( كالدليل على ذلك الشكل )84,ص1999سٌكر,-7كاٞترس كالبوؽ كالعود كا١تزمار إضافة للقيثارة. )

موز العربية اليت رأل بعض للطبوؿ كاالبواؽ كاالجراس, اذ كيجدت بعض الواح الطُت بعضها هبيئة أسطواانت مثقوبة فيها بعض الر 
-2الباحثُت فيها اهنا )نوطة موسيقية( كاف احداىا ٘تثل النغمة ا٠تاصة بًتتيلة سومرية خاصة ٓتلق اإلنساف. )

 (485,ص1955ابقر,
ٖتولت  كىنالك أيضان الطقوس الدينية كأحد اىم ا١تكوانت االجتماعية ًبعدًٌىا حصيلة أل٪تاط السلوؾ ُب ا١تنظومة االجتماعية, اليت

أب تقاليد ركحية مقدَّسة ُب حياة اجملتمع. أم اف الطقوس الدينية بشعائرىا ا١تعٌقدة فٌعلت نوعان من ا٠تربة االجتماعية لدل كل فرد 
ُب اجملتمع كاقامت عا١تان خاصان من الرموز كالكلمات كا١تفاىيم كا١تصطلحات ذات الفهم االجتماعي العميق. كفضيلة الفكر 

-12ذلك ىو انوي دٌشن حيزان ثقافيان حٌولىوي إثٍػرى تفكَتًه كعواطفًو, أب شكل معربًٌ عن طقوسًو كمعتقداتًو الدينية. )اإلنسا٘ب ُب 
  (251-250,ص2016, 1صاحب,ط

عصر لقد انبثقت اقدـ اٞتهود البشرية على مستول تنظيم اٟتياة االجتماعية تلك ا١تتمثلة ابلشرائع كالقوانُت ا١تدكنة اليت تعود أب 
فجر السبلالت. كلعل ابرز ما امتاز بو اجملتمع ىو ٘تسكًو ابلقواعد القانونية فكانت ا١تعامبلت كٚتيع األحواؿ الشخصية ٕترم كفق 
احكاـ معركفة كقوانُت صارمة. اهنم كانوا يعدُّكف مصدر كاصل القوانُت من اآل٢تو, فكانت ملوكهم عندما تيصدر القوانُت اك ذكرىم 

شريع الشرائع معتمدين بذلك على رغبة اآل٢تو كارادهتا. ٔتعٌت اف الشرائع القدٯتة مستمٌدة من اآل٢تو, فالقوانُت القدٯتة نشر العدؿ كت
سواء كانت صادرة من العيرؼ اـ مبنية على االحكاـ الصادرة من ا١تلك اك الكهنة ا٪تا ىي احكاـ آ٢تة ألف اٟتاكم ٯتٌثل اإللو ُب 

( كالقوانُت ُب ببلد ما بُت النهرين ىي اقدـ شرائع 281-280,ص1955ابقر,-2ى هبا من اآل٢تو. )ىذًه األرض فأحكامًو موح
مدكنة ُب أتريخ اٟتضارات البشرية. كخطوة متقدمة ابلنسبة أب العادات كاألعراؼ القبلية اليت ٢تا األثر الواضح ُب العديد من 

االقتصادية كاإلجتماعية كمصدر أساس ُب أتريخ العراؽ القدٙب. فالقوانُت  شرائع البلداف اجملاكرة كوهنا كيًضعت لتنظيم العبلقات
السومرية كقانوف ٛتورايب كغَتىا من القوانُت تشكل ا١تصادر ا١تهمة لدراسة العبلقات االجتماعية كاالقتصادية كمظاىر السلطة 

دف العراقية. )ا١تدنية كالعسكرية كالدينية كالنظاـ القضائي كالعقوابت كغَتىا من أمور اٟت
ي
-3ياة ُب كل من سومر كبقية ا١ت

( إضافة أب ذلك اشتمل القانوف السومرم على العبلقات التجارية كالعبلقات الزكجية كاٞتنسية بوجو عاـ, 396,ص1989دلو,
ؾ قانوف اخر ( ٌٍب ىنا28ديورانت,د.ت,ص-4كتنظيم شؤكف القركض كالعقود, كالبيع كالشراء, كالتبٍت كالوصية بكافة أنواعها. )

الذم عثر عليو ُب أربع قطع ٔتدينة نبور ُب آخر القرف  ,Lipit-Ishtar عشتار-ابلسومرية يساكيو ُب القدـ كىو قانوف لبت
مؤسس الدكلة الثالثة ُب أكر, اليت ترجع   Ur-Nammu٪تو -ا١تاضي, كىناؾ قوانُت ابلسومرية قدٯتة جدان, كنعٍت هبا قوانُت أكر

ـ, كىنالك األحكاـ القضائية, كتقارير عن ٤تاكمات، كحساابت كإيصاالت, ككاثئق مالية كغَت مالية, ؽ. 2050إٔب حوإب 
-23تكمل منظومة التشريع ُب أرض الرافدين, كتبُت تعقيد النظاـ القانو٘ب كا١تستول العإب الذم بلغو ُب تطوره. )

 (96,ص1986موسكاٌب,



 
 

173 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

عىدَّت اجملتمعات السومرية )القصر( احد ا١تؤسسات ذات األ٫تية الكيربل. إنوي مقر ُب سياؽو آخر كعلى صعيد اٟتياة االجتماعية, 
الذم يشرؼ على إدارة الدكلة, ُب حُت كاف اإللو ٯتثًٌل ا١تلك اٟتقيقي كيطلق عليًو لقب )ملك ا١تدينة(, كما  (Ensi – )اإلنسي

من ٬تٌسد ا١تدينة كالدكلة, الذم فقد دكرهي السياسي عندما  األمَت اك اٟتاكم إاٌل ككيل ىذا اإللو على األرض. أف )اإلنسي( ىو
ىلىكيَّة( ا١تتمثلة بشخص ا١تلك الذم عيًرؼ 

ظهر ا١تلك كاصبح من اتباعًو. حينها ظهرت أب جانب اإلدارة )اإلنسية(, اإلدارة )ا١ت
تبطت ابلظركؼ السياسية كتطورىا كاصبح نفوذًه اكثر اتساعان من نفوذ )اإلنسي(. فأ٫تية اٟتاكم ار  (Lugal -ابسم )لوكاؿ

( كا١تلك ُب الوقت نفسو الرئيس األعلى للكهنة، ككاف بصفتو 121,ص2010امهز,-1كابألعماؿ العسكرية اليت يقـو هبا. )
ىذه ييشرؼ على أىٌم الوظائف الدينية، كيتجمع حوؿ سلطة ا١تلك عدد ضخم من الوظائف كا١توظفُت، كما ىي اٟتاؿ ُب كٌل 

-23الشرؽ األدٗب القدٙب، كيديرىا كزراء كموظفوف كمفتشوف كعٌماؿ ككهنة كطوائف اخرل كثَتة. ) امرباطورايت
 (103,ص1986موسكاٌب,

 لقد تطورت ا١تنظومة اإلقتصادية كابلتحديد فكرة ا١تًلكٌية تطوران ملحوظان ُب أرض الرافدين، إذ حٌلت ٤تل السلع ا١تنقولة القليلة اليت
تلكات كاٟتبوب كالذىب كالفضة كالقوارب كعقارات اثبتة كالبيوت كاٟتدائق كاٟتقوؿ، حيث العقارات ٯتلكها سكاف الصحراء ٦ت

الثابتة تسٌجل ُب الواثئق االدارية، كتشهد اٟتضارة الرافدينية على التقدـ العظيم ُب اٟتياة التجارية الذم صاحب التوسع الكبَت ُب 
يق، كنبلحظ عقود تتعلق ابلودائع، كالنقل من مكاف إٔب مكاف، كشراء العقار أك بيعو ا١تلكية، كما تشهد على النظاـ القانو٘ب الدق

أك ٖتويلو، كالقركض اليت تؤدم عنها فائدة، كالتأجَت، كا١تشاركة، فالزراعة كانت العمل االساسي للسكاف كىي أحد معطيات 
من القنوات. فالتوجو الكبَت يتمثل ُب ضبط ا١تياه اٟتياة االقتصادية الرافدينية فاألرض ابلغة ا٠تصب تسقيها شبكة ٤تكمة 

كتوزيعها، لتمتد تلك العناية ألشجار النخيل، اليت كانت ا١تصدر األكرب لثركة الببلد، إضافة إٔب الشعَت كأحد أىٌم اٟتبوب ُب 
 (99,ص1986موسكاٌب,-23أرض الرافدين. )

قة )السلطة األبوية البطريركية العليا( على زكجتًو كبنيو كبناتًو خاصة ُب كُب حدكد اٟتياة االجتماعية العائلية, فلؤلب السلطة ا١تطل
٣تاؿ زكاج البنُت كالبنات. أٌما الزكاج فهو مبدئيان زكاج ال يعرؼ تعدد الزكجات ابلرغم من أف القانوف يعًتؼ للرجل اف يكوف لوي 

لقانوف للرجل أبف تكوف لوي زكجة اثنوية أب جانب زكجتًو حرٙب من السرارم ا١تنتمي أب طبقة العىبيد, كُب بعض األحياف يسمح ا
الرئيسة, غَت اهنا ال تتمٌتع ْتقوؽ الزكجة الرئيسة. كللزكج اٟتق طبلؽ زكجتًو, إالٌ ُب حاؿ كوف زكاجًو قد فرض عليًو لتغطية فضيحة 

لتخلي عن اجملوىرات اليت قدمها ٢تا اثناء الزكاج, فضُّ العذرية, كليس على الزكج عند الطبلؽ أف ييقٌدـ اية نفقة لزكجتًو, بل عليها ا
( كيرل 13-12قاشا,د.ت,ص-19كعليها اف ٖتتفظ ٔتا أعطاىا إايه كميقٌدـ عند زكاجها كما كتفقد حقها ُب إرث زكجها. )

تها تلك التماثيل الفخارية اتباع النظرية اإلجتماعية الدكر اإلجتماعي الذم أٌداه اجملتمع السومرم ُب ٖتديد احملتوايت الفكرية اليت بثٌ 
ا١ترتبطة بفكرة الزكاج, كوهنا انبعة من صميم اٟتياة لذا ا٨تسرت غايتها ُب مبلبسات حياهتم اإلجتماعية, فالتمثاؿ ا١تزدكج للزكجُت 

وا١تها ا١تغيٌبة, السعيدين ىو ٔتثابة اداة سحرية ١تعاٞتة قلقهما الوجودم من خطر الفناء كونو نوع من الصراع الوجودم بُت الذات كع
 (4,3,2( كما ُب األشكاؿ )239,ص2017صاحب,-13فاٟتب ىو الذم ٚتع الزكجة بزكجها ُب ٘تثاؿ كاحد. )

  ا١تبحث الثا٘ب/ نشأت األختاـ اإلسطوانية كأ٫تيتها ُب اٟتياة اليومية الرافدينية
كث اٟتضارم. كالتواصلية اٟتضارية ا١تتتالية أدت أب اف اف الفنوف ُب ببلد كادم الرافدين ٘تثلت بسلسلة مًتابطة من التقاليد كا١تور 

الذم ابدعوي العراقيوف ُب عصر ما قبل الكتابة,  ( Stamp Sealطٌور السومريوف انتاجهم اإلبداعي, ليظهر شكل )ا٠تتم ا١تنبسط
ايتًو كيهمش هنايتًو ٨تو من سطحًو التصويرم ذات ا١تساحة الضيقة أب سطح ا٠تتم االسطوا٘ب الدائرم الشكل الذم ييعلن بد

البل٤تدكد من امتدادات األشرطة ذات ا١تشاىد التصويرية. كاذا كانت منظومة التماثيل كا١تسبلت كاأللواح النذرية السومرية, 
يدف السومرية, فإف االختاـ االسطوانية تيعد فنان شعبيان يفسر ا١تفاىيم الفكرية لطبيعة ٣تتم

عاهتم ُب خطاابت فكرية ارتبطت أبنظمة ا١ت
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تلك اٟتقبة, إضافة أب حالة التعايش مع كسيطهم اٟتضارم ا١تزدحم ٔتوضوعات اٟتياة كافة كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية 
 (96,ص2017صاحب,-13كاالجتماعية. )

ما استخدمت لتحديد تيعد االختاـ االسطوانية أحد أىم األفكار اليت سارت موازية للكتابة الصورية ُب العصر الشبيو ابلكتايب عند
, فظهرت ألٌكؿ مرة ُب الطبقة الرابعة من الوركاء ُب عصر الشبيو ابلكتايب  proto_ literate ملكية أك تسجيل اتفاؽ ميرـب

period  كبوقت معاصر إٔب ظهور الكتابة األكٔب. كٗتتلف األختاـ ُب حجمها كشكلها من عصرو ألخر, حيث كانت مادة
من األحجار السهلة القطع من مثل الكلس كااللباسًت كاٟتجر الصابو٘ب الناعم ا١تلمس. كاٟتجر اٞتَتم صنعها ُب العصور األكٔب 

ٌٍب ٞتأ السومريوف إٔب استخداـ مواد اخرل من مثل حجر الدـ, كالديورايت األسود كالبلزكرد كالعقيق كالبلور الصخرم بل كحىت 
( لقد شكلت )األختاـ 301 -300,ص1981األٛتد,-31واد. )الطُت ا١تشوم كالصدؼ كاحملار كالعاج كغَتىا من ا١ت

(, اليت 6,5اإلسطوانية( ابتكار مذىبلن ُب أتريخ الفكر اإلنسا٘ب عندما حلَّت ٤تل األختاـ ا١تنبسطة. كما موضح ُب الشكلُت )
-13ة من أتريخ اٟتضارة العراقية. )تيعد كليدة تطٌور الفكر كالفعاليات االقتصادية كريقي النظم االجتماعية ُب تلك ا١ترحلة ا١تبكر 

ثيرت 92,ص2017صاحب, ( ١تا ٖتويًو من نقوش ابرزة كمشاىد مصٌورة تنوعت موضوعاهتا ا١تختارة ُب العهود البدائية ا١تختلفة ككى
اف صور اٟتيواانت كما احتوت على ىيئات آدمية ٨تتت بدرجة عالية من الٌدقة, ٍب جاءت ا١توضوعات الدينية ا١تتمثلة ابلثَت 

,-15ا١تقٌدسة لدل اآل٢تو ّتانب سنابل القمح. ) ( لتسَت ٚتيعها موازية للكتابة الصورية ُب عصر بداية 50,ص2010عبلـٌ
 .الكتابة

أٌف السومريُت ٓب يركقهم ٤تدكدية السطوح التصويرية لؤلختاـ ا١تنبسطة ، فكاف إبداعهم لؤلختاـ االسطوانٌية ٔتثابة اٟتل, لتوفَت فرص 
( كا٠تتم 95,ص2017صاحب,-13يد من ا١توضوعات ذات الوحدات التصويرية الكثَتة, كي تفي ْتاجاهتم. )٘تثيل العد

االسطوا٘ب مكٌوف من قطعة من مادة صلبة على شكل اسطوانو حيزَّت عليها تصاميم معيٌنة, كبقيت ملمحان ٦تيزان للفكر اٟتضارم 
وضوع األساس للهيئة األنشائية ا١تنقوشة بشكل معكوس على ( كنتاج الطبعة يكوف ىو ا١ت75,ص2009ساكز,-6العراقي. )

-17السطح ا٠تارجي للختم اإلسطوا٘ب, كشريط يعود فيلتقي مع بدايتًو كيتم دحرجتوي على الطُت منتجان طبعة )إفريزان( متصبلن. )
تىت بلطف كعلى طرفها ا33,ص2006فاضل, حملٌدب أبشكاؿ ٥تتلفة ( لقد صيًنعىت ىذًه األختاـ من اٟتجارة اك الصدؼ ك٨تًي

شٌكلت كما قيلنا افريزان دقيقان من الزينة, عند دحرجتها فوؽ الغضار )الصلصاؿ( الطرم. فالتنوٌع ُب ا١توضوعات كبراعة ا١تعاٞتة 
لرسـو التزيينية تؤكد ٖتقيقهم إل٧تاز ٓب يضاىيو أم ا٧تاز آخر, كعليًو كصلت أعما٢تم للريًقي ُب النقوش النافرة كٓب تقتصر على ا

 (7( كما موٌضح ُب الشكل )81,ص1939لويد,-21ا٠تطٌية بل قاموا بتصميم كتنفيذ األشكاؿ البشرية. )
( اك حجر الكلس. كبعد التغٌلب على 8أٌما ا١تاٌدة األكثر شيوعان لصناعتًو ىي األحجار الناعمة, كالرخاـ كما موضح ُب الشكل )

ها, صارت تستخدـ األحجار الصلبة كا٢تيماتيت كالزجاج الربكا٘ب كحجر ا١تشكبلت التقنية ُب قطع األحجار الصلبة كصقل
(, كيعود السبب 9البلزكرد إبستمرار فضبلن على استخداـ الذىب كالفضة ُب عمل األختاـ االسطوانية, كما موضح ُب الشكل )

غالبان ما كانت تلك األختاـ اإلسطوانية ُب استخدامهم للمواد الثمينة كوهنا تبقى مادة متوارثة عرب األجياؿ. كإنتاج الطبعات ك 
(, كاٗتذت ُب 10تنطوم على كسيلة تيعلٍَّق هبا, قد يتم ذلك عن طريق عركه مثقوبة عند احد طرُب ا٠تتم, كما موٌضح ُب الشكل )

تم طوليان, ككاف بعض النماذج القدٯتة كأب اٞتانب األعلى من ا٠تتم ىيئة ٛتىٍل اك حيواف آخر. كبعدىا اعتمدكا تثقيب ٤تور ا٠ت
( حينها ظلت األختاـ اإلسطوانية ىي 76-75,ص2009ساكز,-6ا١توظفوف ييغٌَتكف اختامهم كىم يرتقوف السُّلم اإلدارم. )

الطابع ا١تميز للحضارة السومرية اليت ال توازيها سول الكتابة ا١تسمارية. اهنا حققت تطوران متكامبلن لنفسها, من خبلؿ ذلك اعطتنا 
ة من ا١توضوعات ا١تصٌورة ذات ا١تساحة الصغَتة كبدالالت كبَتة, انوي ا١تبدأ ا١تميز للًتكيب األجتماعي ُب الفن مشاىد ىائل
( اٌما أنواع الصخور اليت كاف يفضلها صانع األختاـ االسطوانية ٓب تكن من ببلد كادم 40,ص1975مورتكات,-22السومرم. )



 
 

175 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

( ككوف األختاـ االسطوانية 84,ص1939لويد,-21ارية مع البلداف اجملاكرة. )الرافدين األمر الذم يدؿ على كجود عبلقات ٕت
 .مصنوعة من مادة شديدة الصبلبة )دائمة( فإهٌنا ٧تت من كيبلت اٟتقب التارٮتية

لطبيعة  لقد ٛتلت االختاـ االسطوانية ٔتجملها مشاىد ٥تتلفة لطبيعة اٟتياة ُب ببلد ما بُت النهرين إضافة إٔب إعطاء نظرة اثقبة 
ذلك اجملتمع كتعامبلتو اليومية كصفقاتو التجارية لقد اشتملت موضوعات األختاـ االسطوانية على تعددية األنشطة اليومية  

موقع ألكًتك٘ب( ٔتعٌت إٌف األختاـ األسطوانية جزء ال يتجزأ من اٟتياة اليومية ُب  -33كالتجارة كالزراعة كمشاىد اآل٢تة كغَتىا.)
سم, كغالبان ما  8-2نية القدٯتة, ألنٌو يفصح عن قصة شعب التحمت إبداعاتو ُب بودقة صغَتة, ال تتعدل مساحتها اٟتياة الرافدي

 (موقع الكًتك٘ب -32تكوف األختاـ االسطوانية معقدة جدان ُب بنيتها التصميمة. )
كىذا اإل٧تاز ييعد كليد الفكر كنشاط ا٠تياؿ  لقد عىرىؼ العراقيوف األختاـ االسطوانية اليت استيخدمت ُب العصر الشبيو ابلكتايب،
( حيث 105,ص2016, 1صاحب,ط-12كتطور التقنيات كنضج النظم ٔتختلف ٣تاالهتا اليت ىي ٔتثابة التوقيع الشخصي. )

قدمت لنا تلك االختاـ خَت ا١تعلومات كااليضاحات عن االساطَت العراقية القدٯتة, كما قٌدمت مراحل ٥تتلفة من قصة كاحدة 
ْتيث اذا كيًضعت ىذًه الصور جنبان أب جنب بعضها, تظهر الصورة كاملة. كتتضح أ٫تية االختاـ االسطوانية ُب توضيح معآب 
الدين العراقي القدٙب, كأترٮتًو الكبَت جدان حيث ًٌب تصوير االرابب كطقوس عبادهتا. كقٌدمت لنا صور االختاـ ايضان ُب االضاحي 

أب رموزىا. اف الصورة اٞتلية اليت قدمتها خَت دليل على ا١تًهن ا١تختلفة, كاألدكات اليت يستعملها أصحاب  ا١تقٌدمة أب األرابب اك
ا١تًهن كلباسهم. لقد ساعدت االختاـ االسطوانية على معرفة حيواانت كنبااتت الببلد. ألف كجود حيواانت كنبااتت صلبة ُب 

 (307-301, ص1981االٛتد,-31يُت من منطقة جبلية. )االختاـ السومرية األكٔب ىو دليل نزكح السومر 
كتظهر عملية اإلنتقاؿ من مرحلة أب أخرل ُب عصر السبلالت الباكرة بوضوح ُب تغيَت تصاميم األختاـ اإلسطوانية. لقد حٌلت 

عبلمة ٦تيزة للمرحلة  النزعة الزخرفية أبشكاؿ نباتية كحيوانية ابإلضافة أب زخارؼ بغَت ذات معٌت. كيشكل اإلسلوب التطريزم
األكٔب من عصر السبلالت القدٯتة. كُب ا١ترحلة الثانية ٞتأكا ٨تو ا١توضوعات ا١تثَتة كا٠تيالية, كاألكثر شهرة من مثل موضوع الصراع 

يرتدم  بُت اٟتيواانت كهجـو األسود على القطعاف كدفاع اٟترٌاس عنها, كالذم قاـ هبذا الدكر البطل ا١تلتحي كالرجل الثور الذم
حزامان. لقد صيًنعت ٪تاذج معٌقدة من ىذًه األشكاؿ فكانت متداخلة احياانن كمقلوبة احياانن أخرل. كُب ا١ترحلة الثالثة من عصر 
السبلالت القدٯتة كصلت صناعة األختاـ اإلسطوانية أب اكج تطورىا, كابتت األشكاؿ أكثر ضخامة كافضل إتقاانن فاإلسود 

ورًىا, كما قٌدمت ٪تاذج اكثر زخرفة من اٟتيواانت اجملًتَّة ابإلضافة أب تصوير مشاىد للصراع كتصاميم كاٟتراس ظهرت بكامل ص
مرسومة بنقوش اكثر كماالن كدقٌة, كبشكلو ابرز اك غائر, كمن اكثر ا١تشاىد ااثرة أب التصوير ىي ا١تشاىد الطقوسية كاإلحتفالية 

اف ىناؾ آلو ا٠تصب ا١تًتبع على عرشًو كالذم يقف امامون كاىن يسكب الشراب اك ييقًدـ  اليت كاف البشر كاآل٢تو يشاركوف فيها. ٍب
 (175-172,ص1939لويد,-21األضحيات على طاكلة مزخرفة. )

لقد توٌحدت ٚتيع اشكاؿ االختاـ االسطوانية ُب عصر فجر السبلالت ا١تبكر, فا٠تتم أإلسطوا٘ب بشكلو ىذا ساعد ُب التدحرج 
ح الطيٍت, حيث اعطت ىذه األختاـ أشكاالن زخرفية نتيجة تدحرجها على اللوح ١ترات عديدة كٟتجم ا٠تتم الصغَت على سطح اللو 

ساعد على ٛتلو بسهولة كنقلو إٔب مكاانت بعيدة ٦تا ساعد على انتشارىا كُب األخَت اصبحت ىذه األختاـ كالطلسماف )لطرد 
لشخص معُت أك لسبللة معينة ٖتل ٤تل التوقيع. كما ظهر تصوير االنساف  األركاح الشريرة( بعد ذلك اصبحت إشارة ملك خاص

على األختاـ األسطوانية ألٌكؿ مرة ُب بداية األلف الثالث قبل ا١تيبلد، ككانت تلك ا١تشاىد ٖتمل طابعان دينيان، فريًٝتىت األشخاص 
األخرل. كُب ىذه الفًتة رسم األشخاص بشكل بديع كىم ُب حالة العبادة كذلك مشاىد ٘تثل حلب األبقار كا١تواضيع اٞتانبية 

( كما كتتسم ىذه 40,ص1980فارس,-16كدقيق كمتكامل كما كنبلحظ مثل ىذه الرسومات على بعض األكا٘ب )األكعية(. )
عصر  األختاـ ابلبساطة كاالتقاف النهائي للشكل كذلك من خبلؿ ما صوره الفناف من مشاىد على األختاـ األسطوانية ُب ذلك ال
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كما نبلحظ أف الفناف استطاع أف يوفق بُت النسب بشكل جيد كإظهار بساطة التعبَت, اف الشكل األسطوا٘ب فرض على الفناف 
أف يتقيد بتصوير الشخصيات على سطح األسطوانة لذلك فقد صٌور ٚتيع ا١تشاىد بوضع عمودم ككأهٌنا كاقفة على أرجلها 

خاصية من خواص الفن الرافديٍت ُب الفًتات ا١تبكرة كقد أعطى الفناف اىتمامو الكبَت ا٠تلفية. حيث شغل النقش لصياغة الشكل 
 (11( كما ُب الشكل )41,ص1980فارس,-16للتكوين الذم لعب دكران مهمان ُب تنظيم الشخصيات ا١تتعددة للمشهد. )

دٯتة, فمن األساطَت اليت كاف ٢تا شعبية ابلغة ُب لقد ارفدتنا األختاـ اإلسطوانية اب١تعلومات كالثقافات عن األساطَت العراقية الق
كا١تلك )إيتاان( الراعي كحرب مردكخ ك٤تاضرات كلكامش, كما كتتضح ا٫تية األختاـ اإلسطوانية  (Zu العراؽ القدٙب, إسطورة )زك

اضافة أب ذلك قدمت لنا  ُب توضيح معآب الدين العراقي القدٙب كأترٮتًو الكبَت جدان. فالكثَت منها صورت االرابب البابلية,
االضاحي ا١تقٌدمة أب أألرابب اك أب رموزىا حيث نرل قرابُت كالغزاؿ كاالسد كاٟتمل كا١تاعز كالسمك. كُب ختم اخر ٧تد لبؤة 
مقطوعة االقداـ تقدًٌـ كالتضحية. كمن اختاـ ٚتدة نصر نبلحظ ٣تموعة من األشخاص على األكثر من النساء ّتدائل يصنعن 

 كاكثرىن ٬تلسن على حصَت اك يفًتشن األرض. كما احتوت اختاـ اخرل على موضوعات كالفبلحُت كادكات زراعية مع األكا٘ب
مبلحظة ٤ترااثن ٬ترٌةي ثوراف مع ثبلثة فبلحُت كٌرسم احد الفبلحُت اكرب حجمان من اإلثنُت اآلخرين كرٔتا يكوف رئيسهم. كما مشلت 

-305,ص1981األٛتد,-31رُّهي ثور كيقودهي رجل ملتحو كيسحب احملراث رجل ملتحو آخر. )بعض األختاـ على ٤ترااثن سومراين ٬ت
( أف عناصر الفػن ُب األختاـ االسطوانية لتختلف كثَتا عن فػن )الكرافيك( حاليان, حيث ٧تد أساسيات العمل الكرافيكي 307

تكمن األ٫تية ىنا ُب مهارة الفناف الرافديٍت ُب حفر قطعة ىنا ُب ا٠تتم االسطوا٘ب, الرسم, ٍب اٟتفر, ٍب الطباعة على الطُت, ك 
سم(  كحفرىا بشكل معكوس كبشكل اسطوا٘ب مع ضبط األشكاؿ ا١ترسومة, كٖتقيق 3-2حجرية صغَتة جدا ال تتعدل )

ذات كظيفة أك  االنسجاـ فيها, كىذا ما يتضح ُب أشكاؿ اإلنساف كاٟتيواف كالنبات, كالتكوينات ا١تختلفة اليت ٓب تكن ٣تردة بل
-٣30تمػوعة كظػائف )دينية  سياسيةػ اجتماعية(, كخَت مثاؿ أخَت ىو األختاـ ا٠تاصة اب١تلك البطل السومرم )كلكامش(. )

 (43,ص٤2010تمود,
 :مؤشرات اإلطار النظرم

 -:ُب ضوء ما طرح ُب االطار النظرم, ٮتلص الباحثاف أب ا١تؤشرات االتية
, انبع من حضارة متكاملة, ٘تيزت ابلنشاط كاٟتيوية كالتجدداف طبعات االختاـ االسطو  .1  .انيوي ٔتثابة خطاب ثقاُب كاعو
 .اإلنساف كائن اجتماعي ٘تيز ابلطابع اٞتمعي, تطٌورت قواه ا١تنتجة لتأىيل نفسًو كسد متطلباتوً  .2
 .رةن ُب اٟتياة اإلجتماعيةاف فكرة عبادة الطبيعة, قادت الفكر القدٙب ٨تو القول االسطورية اليت تؤثر مباش .3
٘تيز اجملتمع السومرم بتنظيمًو العاًؿ كالدقيق ُب ٚتيع اآلداءات كعلى كافة األصعدة كالفنوف كالزراعة كالتجارة كالقوانُت  .4

 .كاألنظمة
دائيُت, حيث ييعد الدين احد االنظمة اإلجتماعية ا١تهمة ُب نشأة الفنوف ٚتيعان, كونًو مرتكز اساس ُب تشكيل حياة الب .5

 . سيطرة رجاؿ الدين كالسحرة على كاقع اٟتياة العامة كحفبلت األعياد كا١تراسيم الدينية كالزكاج كالصلح كالسبلـ
ييعد ظهور التصورات الدينية ٔتثابة مرحلة جديدة ُب نشوء االساطَت كنتاج ٣تتمعي قدٙب ك٪تاذج رمزية عرفها االنساف  .6

 ختاـ اإلسطوانية, كوف األساطَت انبعة من ا٠تياؿ ا١تشًتؾ للجماعة كأتمبلهتاكجسدىا ُب موضوعات طبعات األ
  .ييعد ا١تعبد ىو االساس للتفاعبلت التجارية كاالقتصادية كالثقافية للمجتمع السومرم .7
 .ة اإلجتماعيةأف اآللو ىي اصل القوانُت ا١توٌجهة, كاٟتاكم ىو ٘تثيل لشخص اإللو, فالقوانُت ىي مرتكزات لتنظيم اٟتيا .8
 .تطٌور ا١تتطلبات الصناعية البلزمة ٟتفر االشكاؿ كا٢تيئات على اسطح االختاـ االسطوانية من خبلؿ ادكات ابلغة الٌدقة .9
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طغياف ا١توضوعات االسطورية كالطقوس كالعقائد الدينية )الركحية( كٛتلها للتمظهرات الرمزية كاخضاعها للمنظومة  .10
 .لتأسيس حضارة متكاملة انبعة من التفاعل االنسا٘ب لؤلفراد التأكيلية, ُب ٤تاكلة

التنوع ا١توضوعي الذم ًب توظيفوي ُب مشاىد الطبعات االسطوانية كاالساطَت كموضوعات الصراع البيٍت )بُت طرفُت(,  .11
      .ا١تقٌدس, البطل, الصيد, جوانب الزراعة كرعي االغناـ كتغذية اٞتاموس كغَتىا

اف السومرم ُب سعيًو لتوظيف موضوعات اجتماعية ٥تتلفة, ىو أتكيد ارتقائو الثقاًُب كاالبداعي, كادراكًو اف الفن .12
 .ٟتيثييات كجودًه الفاعل

 .تنوعت ا١تشاىد ا١تنفذة على االختاـ االسطوانية كطبعاهتا ذات السمة التزيينية, نتيجة أب تنوع الوظائف كالغاايت .13
 .ـ االسطوانية ببساطة التعبَت كطابعها الشعيباتسمت طبعات االختا .14

 الفصل الثالث/ إجراءات البحث
 أكالن : إطار رلتمع البحث

ييعد ٣تتمع البحث القاعدة التأسيسية اليت ٖتتضن عينة البحث, لتؤلف ٣تتمعان متكامل التفاصيل يغذم العينة كيظهرىا بعد اف 
الباحثاف جاىداف لئلطبلع على ٚتلة ا١تصادر األجنبية كالكتب كا١تواقع الفنية من ٭تقق ٢تا مساحة من الرؤية كالشمولية, لذا سعى 

خبلؿ الشبكة العا١تية )اإلنًتنت( حيث ًب ٚتع نتاجات طبعات األختاـ اإلسطوانية السومرية اليت ٘تثًٌل ٣تتمع البحث, كا١تنتجة ُب 
( طبعة ختم اسطوا٘ب سومرم ٔتا يغطي 62البحث ) ؽ.ـ(, كعليًو اشتمل اطار ٣تتمع 2400-ؽ.ـ 2850اٟتقبة الزمنية )
    .حدكد البحث

 اثنيان : عينة البحث
( طبعات لؤلختاـ اإلسطوانية السومرية, متبعُت بذلك الطريقة القصدية 5قاـ الباحثاف إبختيار ٪تاذج عينة البحث البالغ عددىا )
  :ُب اختيار ٪تاذج عينة البحث, كعلى كفق ا١تربرات اآلتية

 .ألعماؿ ا١توثٌقة توثيقان علميان دقيقان, كاليت إٌتسمت ابلٌشهرة كشهدت تداكالن اجتماعياى كاسعان ا .1
  .التنوع ُب طبيعة موضوعات اٟتياة االجتماعية السومرية, اليت كظٌفها الفناف السومرم ُب نتاج طبعات اختامًو اإلسطوانية .2
 .ٕتٌسدت فيها الدالالت االجتماعية, كإستثناء السيء منهاكضوح موضوعات طبعات األختاـ اإلسطوانية اليت  .3
 .اإلبتعاد عن تكرار ا١توضوعات اليت تتشابو ُب مضامينها الدالالت االجتماعية .4

 اثلثان : أداة البحث
 اعتمد الباحثاف على مؤشرات االطار النظرم كمحكات اساسية ُب ٖتليل ٪تاذج عينة البحث كوهنا مفاىيم تعاطت مع     

  .موضوعة البحث كىدفوي 
 :رابعان : منهجٌية البحث

اعتمد الباحثاف ا١تنهج الوصفي إبسلوب ٖتليل احملتول ُب ٖتليل ٪تاذج عينة البحث, للوقوؼ على طبيعة الدالالت اإلجتماعية اليت 
 .(ٛتلتها طبعات األختاـ اإلسطوانية الرافدينية )السومرية

 خامسان : ٖتليل ٪تاذج عينة البحث
 ببلد ما بُت النهرين  -( طبعة ختم اسطوا٘ب سومرم / اٟتضارة السومرية 1وذج رقم )إ٪ت

 .اسم العمل/ زكرؽ سومرم
 ؽ.ـ 2850الزماف / 

  .ا١تكاف / الوركاء
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  . االبعاد / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   .ا٠تامة / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العائدية / متحف برلُت.
 

 :كصف العمل
ة ا٠تتم اإلسطوا٘ب ا١تسماة )زكرؽ سومرم( كٌظف فيها الفناف السومرم زكرقان يقودهي مبٌلحاف احد٫تا يقف أب األماـ من أف طبع

القارب ٦تسكان بيدًه ٔتجداؼ, كاآلخر جالس أب ا٠تلف من القارب كىو يقـو بعملية التجديف, مع مبلحظة اف القارب تقٌوست 
أبشكاؿ نباتية رمزية, كإشارة كاضحة كداللة قاطعة على سيادة ا١تعتقدات الدينية ُب تلك اٟتقبة من  هناايتًو األمامية كا٠تلفية لتنتهي

ًحراؾ النيظيم االجتماعية. كما كيتوسط القارب )مشهد ا٠تتم( شخصية ابرزة )اٟتاكم, الكاىن( كىي ُب حالة كقوؼ كأب اٞتوار 
كٌعبة, كأب اٞتانب اآلخر من اٟتاكم )يسار العمل( كظف الفناف السومرم منوي يقف ثور كٛتيًٌل على ظهرًه أشبو ابلصناديق ا١ت

 .شكبلن مستطيبلن مشبكان من الداخل, كىو أشبو ببوابة معبد ًب صناعتها من القصب
 :ٖتليل العمل

يطرة كالثبات أف الفناف السومرم اعطى السيادة ٢تيئة اٟتاكم )الكاىن( اليت تتوسط القارب حيث الوقوؼ ا١تهيب للحاكم كالس
ككأنٌوي البطل االسطورم صاحب السلطة ُب داخل القارب, فالسيطرة كالثبات ىنا داللة النظاـ كاإلستقرار ُب ٚتيع نواحي اٟتياة 
وي لاالجتماعية كاإلقتصادية كالثقافية. اضافة أب توظيفًو ٢تيئة الثور كىذا يوضح اىتمامهم بتدجُت اٟتيواانت كتربية ا١تاشية, أف الثور 

 .دالالت كثركة اقتصادية إضافة أب انوي نعتان إللو ا٠تصب الكبَت كفعل القوة
لقد كاف االقتصاد السومرم يعتمد ابلدرجة األساس على منظومة الزراعة كالصيد كتربية ا١تاشية كالنشاطات الصناعية 

التعامبلت ا١تادية, كالزكرؽ كموضوع مقٌدس  كالتجارية,حيث بلغ اٞتانب التجارم كالصناعي درجة عالية من التنظيم كالريقي ُب
لدل اآل٢تة ًٌب اللجوء إليًو ُب التعامبلت التجارية كالتبادؿ الًسلعي كالصيد كوظيفة نفعية بل كصل ذلك أب نقل األحجار الكرٯتة 

ىيها أم ٪تط فٍت آخر, إنوي ابداع كالغالية الثمن أب ببلد ما بُت النهرين حيث صناعة كحفر األختاـ اإلسطوانية ٔتهارة عالية ال ييضا
 .فكرم كٚتإب إبمتياز, لوي داللة حضور الفكر الواًع كبساطة الصنعة كدقة األداء

اف طبيعة ا١تشهد البصرم للطبعة برزت فيها ا٠تطوط لتظهر من خبل٢تا تباينات الضوء كالظل لتتشكل عربىا حركات كأداءات اكثر 
ية, لكن طبيعة ىذًه ا٠تطوط نراىا اكثر حدة حيث ا٢تندسية )ا١تربعات كا١تثلثات كالتقاطعات فاعلية كارتباطان ابٟتياة اإلجتماع

كالتقوسات كاإلستقامة( اليت تبعث على الثبات كالصرامة. من جانب آخر فقد افتقرت الطبعات أب كجود األلواف نتيجة عدـ 
  .د اف السائد ُب التشكيل البصرم للطبعة ىو األسود كاألبيضاحاطة الفناف السومرم ٔتوضوع اللوف كخواٌصًو الكيميائية, لذا ٧ت

لقد كٌظف الفناف السومرم العديد من ا١تفردات ا١تادية ُب داخل القارب كجعلها تقًتب من تلك ا١تشاىد ا١تسرحية فإنبساط 
يث احتضنت دراما اجتماعية القارب كتقوساتًو اٞتانبية ىي إحالة أب رؤية مشهدية صورية تشبو أب حدو ما خشبة ا١تسرح, ح

متفاعلة انبعة من عبلقات اإلنساف مع ٤تيطًو االجتماعي. كعليًو انصهر الفن مع اجملتمع ليتحٌوؿ أب منظومة تثقيفية تدخل ضمن 
لفرد حيز التنوع اجملتمعي, فضبلن على الوظائف االجتماعية اليت يتفاعل معها الفرد, كالفن نتاج اجتماعي تواصلي انبع من ذات ا
أف كعبلقتًو ابجملتمع, لذا أصبحت توجهات الفن مرتبطة بنيظيم اٟتياة االجتماعية السومرية, ٍب اخذت ابلتٌطور كفقان لنيظيمًو كقوانينًو.

التنوع ُب موضوعات األختاـ اإلسطوانية جاء نتيجة انفتاح الوعي الفكرم كالثقاُب للفناف السومرم , حيث اف اكثر األفكار 
 .اكالن ُب الفكر السومرم ىي اكثرىا داللة كتعبَتان عن بنية الفكر كاٟتياة االجتماعيةشيوعان كتد

 ببلد ما بُت النهرين  -( طبعة ختم اسطوا٘ب سومرم / اٟتضارة السومرية 2إ٪توذج رقم )
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 اسم العمل / مشهد مأدبة.
 .ؽ.ـ 2600الزماف / 

  .ا١تكاف / مدينة اكر
 . ػػػػػػاالبعاد / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   .ا٠تامة / ا٠تتم من حجر البلزكرد
 لندف. -العائدية / ا١تتحف الربيطا٘ب

 
 :كصف العمل

ٞتأ الفناف السومرم كمن خبلؿ ا١تادة الطينية أب نقل موضوعاتًو االجتماعية معتمدان بناء كحدات شكلية ظهرت ُب اال٪توذج رقم 
علوم كسفلي, بوساطة خطُت افقيُت متوازيُت كعلى القسمُت توزع عدد (, حيث ًب فصل طبعة ا٠تتم االسطوا٘ب أب قسمُت, 2)

 .من الشخوص اٞتالسُت على الكراسي مع مبلحظة كجود افراد من ا٠تدـ تقدًٌـ ٢تم ا٠تدمات
أف مشهد القسم السفلي يتوزع فيًو ٣تموعة من احملتفلُت كيتوسطهم طاكلة متحركة ٖتمل فوقها ا١تتطلبات ا١تادية لئلحتفاؿ,  

كا١تأكوالت كا١تشركابت )احتساء اٞتعو(, حيث يقـو ا٠تدـ بتقدٙب اٞتعة أب النخبة من احملتفلُت, كُب القسم العلوم نبلحظ كجود 
رجل كإمرأة ٬تلسوف على الكرسيُت كيتوسطوف ا١تشهد الصورم للطبعة ككضع بينهما قاركرة كبَتة ٮترج منها )أربع قصبات(, كىذا 

دات االجتماعية ا١تتبعة لديهم. لقد جعلوا تلك الشخصيتُت البارزتُت )الرجل كا١ترأة( ُب الشريط العلوم من على كفق التقاليد كالعا
 .طبعة ا٠تتم, حيث ا١تكانة االجتماعية كالسلطة كالتمايز الطبقي

 :ٖتليل العمل
ا١تتعددة, فضبلن على ابتعادىم عن  لقد اعتمد الفناف السومرم البساطة ُب تشكيل اعمالًو كابداعاتًو ذات ا١تضامُت كالدالالت

ا١تنظور, اف توظيف ا٢تيئات خضع للتسطيح أم ذم بعدين دكف اللجوء أب البعد الثالث )العمق(. فالرؤية اليت جاء هبا الفناف 
كا١تضموف. السومرم ُب توظيفًو ٞتوانب اٟتياة الشعبية, جاعبلن من مفرداتًو اٟتياتية لتتحوؿ ىي أب توافقات على مستول الشكل 

فمن انحية التكوين الشكلي لطبعة ا٠تتم اإلسطوا٘ب يطغى عليها التناسق كالتنظيم على مستول توزيع ا٢تيئات اآلدمية اٞتالسة 
كاألشياء ا١تادية اليت ريًٝتت كفق تشكيبلت ىندسية كزكااي حادة كخطوط متقاطعة صٌممت كفق مبدأ التسطيح كالتبسيط دكف 

. كمن ٣تموع ا٠تطوط كالربكزات كاإل٨تناءات تشٌكلت الصورة اٟتقيقية للحركة اإلبداعية ُب تلك الفًتة ا٠توض ُب رسم التفاصيل
  .حيث اإلبتكار كتنامي الوعي الفكرم كالثقاُب على حدو سواء

ية ليصٌور اف موضوعات األختاـ اإلسطوانية بدأت أتخذ طابع التنوٌع ُب توظيف األشكاؿ كتوزيعها على ٣تمل سطح الطبعة الطين
ا١تشهد طقوسان احتفالية تقاـ كالعادة كُب أكقات ٥تتلفة ٘تامان, عند الزكاج كحصاد احملاصيل الزراعية, كألجل ٖتقيق اإلنتصارات ُب 
مناطق اٟترب, اك تسنُّم سلطة اك تتويج حاكم كالية اك ُب احتفاالت رأس السنة السومرية. لذا تعالت ا١توسيقى كاصبح ٢تا الدكر 

  .س كا١ترتكز ا١تهم ُب احياء تلك ا١تأدبة )اٞتلسات االجتماعية اٟتميمة( بُت االفراد عامة كطبقات ا١تلوؾ خاصةاألسا
كما ٞتأ الفناف أب توظيف ٣تموعة من الكراسي ُب ىيئة تشكيبلت خطية متوازية كمتقاطعو كمائلة عمودية حيث صينعت تلك 

لدل سكاف كادم الرافدين, إنوي بداللو الزراعة كاإلنتاج كالصناعة اليدكية, كنمط  الكراسي من ا٠تيزراف كاألخَت لو مكانو ٦تيزة
اقتصام فاعل لو ابعاد كظيفية كنفعية كانتاجية انبعة من اإلنساف ككاقعًو اليومي, فمن القصب شييدت البيوت كا١تعابد األكٔب ُب 

كعمل التشكيبلت ا١تعمارية ا١تقٌوسة. كىذا شاىد على كقتنا سومر, كما ًب توظيف القصب ُب العزؿ اٟترارم كُب ٘تاسك اٞتدراف 
اٟتاضر حيث اىتماـ مناطق اٞتنوب )٣تتمعات االىوار( ٔتادة القصب كمادة أساس ُب حياهتم اجملتمعية. كما كظف الفناف 
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العديد من األشياء  السومرم مادة القصب اليت صينعت منها الكراسي كوهنا ذات مرتبة عالية كا٫تية ٦تيزة ُب صناعة كانشاء
كا١توضوعات, فالقصب لديهم مقٌدس كمهم كأ٫تية القمح, ا١تاء, التمور,اهنا تشكل مكانة اقتصادية ُب اٟتياة اجملتمعية السومرية. 
كمن القصب شكلت أداة بعد ما ًب بىريىها كتشذيبها لتستعمل ُب رسم صور الكلمات كا١تقاطع ُب )الكتابة ا١تسمارية( كتوجهات 

ية اليت ظهرت ُب اكركؾ كالعديد من ا١تدف ُب سومر فيما بعد. كىنالك صورة القصب اليت نيًقشت على االختاـ بوصفها عبلمة ثقاف
صورية ذات دالالت, ٍب ٖتٌولت أب عبلمة مسمارية ُب فًتات الحقة, كىذًه العبلمة دخلت ُب تكوين كتشكيل العديد من أٝتاء 

اشارة أب اسم أ٢تو تدعى )ننجيدا( اليت تعٍت )سيدة القصب ا١تقٌدسة( حيث ًٌب كصفها ُب  األعبلـ كاألماكن كاأللقاب, كىنا
األساطَت السومرية أبهنا اخت )إيناان(. كالبد من التطرؽ أب موضوع الصناعة كإشارة أب كجود ًكرش عمل خاصة ْتفر ا١تشاىد 

تعدد ا١تفردات كا١تشاىد على ذلك السطح الصغَت )الضيق  الصورية لبلختاـ االسطوانية كصقلها بشكل دقيق كمنتظم, حيث اف
ا١تساحة( ىو داللة اجتماعية تنبع من كعي ثقاُب كفكرم على ٚتيع األصعدة. تلك ىي عظمة الفكر كالوعي السومرم القدٙب 

 .الذم ينبع خربات كاحاسيس عكست طبيعة النسق الفٍت احملٌمل ابلدالالت كاالجتماعية كتطورىا ا١ترحلي
 ببلد ما بُت النهرين  -( طبعة ختم اسطوا٘ب سومرم / اٟتضارة السومرية 3ا٪توذج رقم )

 

 اسم العمل/ ابقار كسنابل القمح

 .ؽ.ـ 2600الزماف / 

  .ا١تكاف / مدينة ٚتدة نصر

 . االبعاد / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   .ا٠تامة / ا٠تتم من حجر البلزكرد
 العائدية / متحف اللوفر.

 
 العمل: كصف

الواحد تلو اآلخر, كٕتاكر   منتظمةيظهر ُب ىذا ا١تشهد البصرم قطيع حيوا٘ب مكٌوف من ثبلثة ثَتاف كىم يسَتكف ُب حركة 
, رغم كاقعيتها الرمزيةكل كاحد منهم شكل سنبلة, فا٠تطاب البصرم الذم يقدموي الفناف السومرم القدٙب مرتبط دائمان ابلدالالت 

 .اٞتمعيةاليت ابتت كلغة متداكلة على نطاؽ اٟتياة االجتماعية  الصر٭تة, تلك الرمزية

 ٖتليل العمل:

كتفعيل االلتزاـ كالطاعة كٚتيعهم مناقض للتمرد كالفوضى  النظاـاف العمل بتكرار مفرداتًو يصبح ُب ىيئة مصفوفة كداللو 
سَت ٓتنطى متساكية, فا١تسَت ا١تتتابع بوتَتة كاحدة حيث اف االختاـ اإلسطوانية تكشف عن بنية متناسقة منتظمة من الثَتاف اليت ت

كالفكرم. فالرؤية اليت جاء هبا الفناف  الثقاُبلو دالالت ُب حركة التقدـ ا١تتسارع على ا١تستول االجتماعي اٞتمعي كاالقتصادم ك 
يمنة خاصييت التبسيط السومرم تفصح عن ٖتوؿ ُب البنية الثقافية حيث ٚتاؿ كتناسق االشكاؿ كرشاقتها حينما حيًفرت هب
كاالبقار كالثَتاف   ا١تاشيةكاالختزاؿ, دكف ٞتوء الفناف أب ادخاؿ تفصيبلت على كحداتًو الشكلية التصويرية اضافة أب ذلك ترتبط 
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اإلنتاجية  اىتماـ اجملتمع السومرم بقيمة تلك الثركةتربية ا١تاشية ما أدل أب ك  كاإلنتاجكا٠تَت  للثركة, كداللة ابٞتانب االقتصادم
النفعي اليت تنظمها ا١تعابد من تلك اٟتيواانت كغَتىا من موجودات الطبيعة اليت كاف اجملتمع السومرم  الطابع الوظيفي ذات

ٗتص كهنة ا١تعبد كحدىم, كما ٖتمل االشكاؿ  رغبات سحريةيتعامل هبا ُب جوانب البيع كالشراء, كما نبلحظ كجود حاجة أب 
ا٠تصب الكبَت, كعليًو يتحوؿ الثور أب  إللو, من خبلؿ شكل الثَتاف اليت ترمز للقٌوة, انوي ٯتثل نعتان دالقداسة كا١تعتقصفات 
ُب ظل تنوٌع الفكر كفعالياتًو االجتماعية. كٯتكن مبلحظة التشابو بُت مشاىد العجوؿ كالثَتاف كاالبقار  عقائدمك  سحرمموضوع 

جنوب العراؽ كىذا داللة التواصل اٟتياٌب كاجملتمعي بُت كبل اٟتضارتُت القدٯتة كاٟتالية.  كبُت مثيبلهتا ُب قيرل االىوار ا١توجودة ُب
)تكاثر  التناسلاف توإب النسب العددية لؤلشكاؿ ا١توجودة ُب ا١تشهد الصورم كزايدهتا ىو داللة على الفاعلية التواصلية لظاىرة 

سل ٔتثابة احاالت إلستمرار الوجود كدٯتومتًو. ذلك الوجود الذم تشبث جنس ا١تخلوقات( ُب مفردة كجودىم الطبيعي, كىذا التنا
بًو اإلنساف السومرم مبتعدان بذلك عن التفكَت ْتياة ما بعد ا١توت, على النقيض من اجملتمع ا١تصرم القدٙب الذم يؤمن ْتياة ما 

 بعد ا١توت.
لدكائر ٤تاكالن اللجوء أب توثيق التشكيبلت اٟتيوانية لقد عمد الفناف السومرم أب اإلبتعاد عن رسم ا٠تطوط ا٢تندسية كا

ا١تائلة كالنباتية ُب كلو متكامل كالتأكيد على األثر الفاعل ١تبدأ التكرار كاٟتركة الدؤكبة لؤلطراؼ السفلية للثَتاف, ابإلضافة أب اٟتركة 
 . للسنابل ككأهنا تتعٌرض أب جوو عاصف ما ٯتنحها ٝتة ا١تيبلف كعدـ اإلستقرار

لقد كظف الفناف السومرم ُب ىذه الطبعة, شكل سنبلة كيًضعىت بصورة مائلة ّتوار الثور, لنرل فيها حبات القمح البارزة 
البلزمة لزراعة احملاصيل  صناعة األدكاتالذم ٭تتاج أب  ابلزراعة كاإلنتاجبشكلو كبَت, اهنا داللة الوفرة كالعمل الدؤكب كاالىتماـ 

كرافد أساس لسقي احملاصيل, فا٠تطاب الشكلي كاالبداعي ٔتثابة دالالت رمزية متداكلة على   الرممنظومة كجنيها, فضبلن على 
مستول األطر االجتماعية لتتحٌوؿ أب ٕتارب خرباتية انبعة من حضارة رافدينية عريقة, فالسنابل األكٔب ىي بواكَت للمحصوؿ 

 .لآل٢تة ا١تقٌدسةالذم ييقٌدـ 
لتنعكس ُب موضوعاتًو ذات شعائرًه الدينية بدأ ابلتفاعل مع حيثيات رغباتًو االجتماعية اليت فرضتها اف الفناف السومرم 

الطابع السطحي كا١تختزؿ, مع مبلحظة اف ٚتيع فضاءاتًو قد خلت من ٚتيع تفاصيل موجوداتًو الطبيعية لتنفرد اشكالًو اٟتيوانية 
 حيز فكرًه ا١تتناغم مع خطاابتًو االجتماعية.شغلت  اسطورية مقٌدسةكالنباتية كتتحوؿ أب قيم 

 ببلد ما بُت النهرين  -( طبعة ختم اسطوا٘ب سومرم / اٟتضارة السومرية 4ا٪توذج رقم )
 اسم العمل/ اسطورة ايتاان

 ؽ.ـ(.2500الزماف /  النصف الثا٘ب من االلف الثالث ؽ.ـ )
 ا١تكاف / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ . 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .االبعاد / ػػػػػ
 ا٠تامة / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ا١تانيا. -العائدية / متحف برلُت
 :كصف العمل

تضمن ا١تشهد الصورم للطبعة العديد من ا١تفردات اليت تبعثرت ٯتينان كيساران, أعلى كأسفل، حيث توزعت ا١توجودات 
ح فيو مفردات ا١توجودات ُب فضاء سكو٘ب غَت متحرؾ، حيث ىنالك كإٔب اليسار بطريقة غَت منتظمة )عشوائية( اف العمل تسب
( كيقف إٔب األماـ منها كا٠تلف رجبلف أحد٫تا النظاـ بداللةهبيئة مصفوفة ) منتظمةمن العمل ثبلثة من ا١تاشية كىن يقفن بصورة 

ر ا١توجود ُب اعلى ٯتُت العمل، كما نبلحظ أٌف طبعة كاقف خلف القطيع كاآلخر إٔب األماـ منها, كٚتيعهم ينظر إٔب النسر الطائ
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ا٠تتم توزعت فيها األشياء ا١تادية ا١تلموسة بطريقة تكاد تكوف فوضوية إٔب حٌد ما، كإٔب األعلى من القطيع توجد اشكاؿ ىندسية 
النسر ٭تٌلق أب السماء حامبلن معوي  تباينت بُت الدكائر الصغَتة كا٠تطوط ا١تائلة كا١تتوازية, كأب األعلى من ٯتُت العمل نبلحظ اف

 ا١تلك )ايتاان(, كأب األسفل منهم نبلحظ كجود كليب ا١تلك ك٫تا يقوماف ْتراسة قطيعًو.
 ٖتليل العمل:

لقد تنٌوعت ا١تفردات البصرية لطبعة ا٠تتم اإلسطوا٘ب ا١تسمى )اسطورة إيتاان( كابتت تعج اب٢تيئات اآلدمية كاٟتيوانية 
ندسية كا٠تطوط ا١تتوازية كالدكائر كالربكزات اليت تيظهر حقيقة تلك ا٢تيئات كعبلقاهتا فيما بينها. ابإلضافة أب أف كالتشكيبلت ا٢ت

الفناف السومرم كٌظف ا٠تطوط العمودية ا١تتجاكرة ُب ٯتُت كيسار الطبعة كىذا التجاكر ُب ا٠تطوط لوي داللة اٟتركة كالقلق كعدـ 
هما الذم ينتج عنوي نوع من اإليهاـ البصرم, كما كٌظف الفناف ا٠تطوط ا١تنحنية للتعبَت عن ا٢تيئة اإلستقرار نتيجة التقارب بين

 ا٠تارجية ألجساد اٟتيواانت ابإلضافة أب كجود بعض الدكائر كا٠تطوط ا١تتقاطعة.
صة ٖتمل نوع من ىذا تركم لنا موضوع اجتماعي كقاألسطورم كالعقائدم كالسحرم إٌف طبعة ا٠تتم األسطوا٘ب بطابعها 

)  ا١تلك. حيث تفصح القصة بدالالهتا االجتماعية عن صعود ا١تقدسالغرابة كالتشويق ُب مسار أحداثها, إضافة إٔب ٘تيزىا ابلنمط 
( كا٢تدؼ من ىذا ألجل اٟتصوؿ على نبات نسر مقدسإيتاان( ملك مدينة كيش الواقعة ُب الشماؿ السومرم إٔب السماء برفقة )

أمرأتوي كانت عاقران. اف ظاىرة ا٠تصب ُب الطبيعة تنتمي أب عنصرين ٫تا: الذكرم كاإلنثوم, كعليًو صنفوا قول ، ألٌف ا٠تصب
كمفاىيم كجدت ٢تا  رموز, فحولوا تلك ا١توجودات أب رمزان كجودىم الطبيعي كادراؾ ما بينها من عبلقات حيث جعلوا لكل قٌوة 

)إيتاان( حصل على  ا١تلك ارتباطها أبدكار الفعل السحرم. كىناؾ مؤشرات تقوؿ إٌف فهمان اجتماعيان على نطاؽ كاسع, اضافة أب
حيث كرد اسم ا١تلك )ابلبخ(  ملوكيتوكىذا فيو داللة ُب إثبات )زايدة النسل( مبتغاه من نبات ا٠تصب الذم يساعد على اإل٧تاب 

, األ٢تةىبطت من السماء أم ينبع من صلتها مع  ا١تلوكية يرل اف معتقدابن ا١تلك )إيتاان( الذم تؤٌب اٟتكم من بعده. كىناؾ 
ييعزل  طابع قيدسيكعليًو فا١تلوكية ليست مؤسسة دنيوية من صينع كابتكار اٟتضارة اإلنسانية كجدليتها, ا٪تا ىي مؤسسة ذات 

البشر  ٟتكمكىو ينوب عن اآل٢تة ليس شخصان عاداين مثل بقية الناس, بل ىو ٥تتار اآل٢تة كموضع ثقتها,  ا١تلكابتكارىا لآل٢تة, ك 
 كإدارة شؤكهنم.  

اليت علقت عليو العديد من اٟتاجيات اليت يستعملها  البدائيةإٌف سطح الطبعة الضيق أشبو ّتدار غرفة أحد البيوت الطينية 
ضوعات متعددة منها لقد مٌثل مشهد طبعة ا٠تتم اإلسطوا٘ب ىذا مو ا١تلك ُب دارًه, كنمط معيشي يومي ال ٯتكن االستغناء عنو. 

الذم ٭تدث بُت ا١تلك كقول خفية تتحكم بطبيعة نسلًو, اهنا إحالة أب إرادة قوية انبعة من ذات ا١تلك )ايتاان( الصراع موضوع 
, انبع من القول الشعورية ١تنظومة الفكر االجتماعي, حيث ا٠تطاب شعبيان كفكرًه االجتماعي. كما مثلت ىذًه الطبعة مشهدان 

ا١تتداكؿ ُب حيز اٟتياة االجتماعية حيث اللحمة كالتماسك ُب البنية ا١توضوعية لبلشكاؿ اليت توحي ابلبدائية كالبساطة الفكرم ك 
, كيؤكد التأريخ لقوانينوً كعليًو اف كجود الفن ارتبط دائمان اب١تنظومة االجتماعية كتطورت كفقان ُب التعبَت كٛتلها ٚتاالن ٦تيزاى كمتناسقان. 

للفن اف النتاجات التشكيلية اإلبداعية ىي تعبَت عن تلك النظرة اليت ٭تددىا اجملتمع ٕتاه العآب. كعليًو ٮتضع الفن االجتماعي 
 أليديولوجيات خاصة تقـو على أسس إجتماعية. 

 ببلد ما بُت النهرين  -( طبعة ختم اسطوا٘ب سومرم / اٟتضارة السومرية 5ا٪توذج رقم )
 اسم العمل/ مشهد الصراع

 ؽ.ـ 2400الزماف / 
 ا١تكاف / ٚتدة نصر. 

 االبعاد / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .
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 ا٠تامة / الكالسيت األبيض.  
 العائدية / ا١تتحف الربيطا٘ب.

 كصف العمل:
" صٌورت بطلُت احد٫تا كلكامش كاآلخر أنكيدك كاألخَت نصفو االسفل الصراعإٌف طبعة ا٠تتم االسطوا٘ب ا١تسماة "مشهد 

لو زكج من القركف. كىذا يبدك اكثر تعقيدان من صديقًو كلكامش اٌما اآلخر ا١توجود  بطل اسطورمئة ثور، كاألعلى ُب ىيئة ُب ىي
ايضان، حيث شعر رأسو مؤطر بست )عكنات( ك٭تيط خصره  اسطورمُب كسط الطبعة فيظهر ذلك البطل كلكامش ُب ىيئة بطل 

شخصيتُت )البطلُت( ٣تموعة من اٟتيواانت ا١تفًتسة كاألليفة كٚتيعهم ُب حالة حزاـ عريض ٭توم ثبلث حلقات. ك٬تاكر تلك ال
( كاالشكاؿ اٟتيوانية صٌورت بطريقة ٥تتلفة كمغايرة ٘تاما ١تا ىو ُب الواقع حيث نبلحظ أهٌنا )اٟتيواانت( كاقفة صراعحركة نزاع )

 تشابك مع األطراؼ األخرل ُب مشهد الطبعة .على اثنُت من االرجل، كاالثنُت االخرايت من األرجل قد دخلت حيز ال
 ٖتليل العمل:

لقد ابتت تلك ا١تساحة الصغَتة من الطبعة ىي اٟتيز ا١تادم األساس كالفاعل لتوثيق األنشطة اإلجتماعية ا١تختلفة اليت 
القيمة التعبَتية  ٗتاطب ا١تتلٌقي كتفصح عن اظهار تشكيبلت مرئية اكثر براعة كإتقاف اتسمت بوجود خطوط كبركزات اظهرت

اٟتقيقية للهيئات كنشاطها اٟتركي ا١تتداخل فيما بينها. فا١تركنة ا٠تطية اليت كظٌفها الفناف السومرم أظفت طابع اٟتركية كالدينامية  
كإيقاع أساس للهيئات كاألشكاؿ, ابإلضافة أب إضفاء ٝتة التناسق كاإلنتظاـ كاإلستمرارية مع كجود العديد من ا٠تطوط 

قوسات ا١تتجاكرة اليت تضفي ٝتة اٟتركية كعدـ اإلستقرار أيضان ُب عُت ا١تتلقي كٗتلق نوعان من اإليهاـ البصرم, مع مبلحظة أف كالت
الفناف السومرم ابتعد عن رسم ا٠تطوط كالزكااي اٟتادة نتج عنوي كجود تنوٌع حقيقي ُب القيم التعبَتية للموضوعات ا١ترسومة كاحملفورة 

 اليب اإلبداع كاإلبتكار للفناف السومرم.نتيجة تنوع أس
إٌف ا٢تيئة الشكلية لصورة أنكيدك تقًتب من األشكاؿ السرايلية حيث اٞتمع بُت العديد من األشكاؿ ُب ىيئة كاحدة. ٔتعٌت 

ُت اف الشكل يقًتب من الفعل اٞتركتسكي )ا١تسخي( للكائنات. فنبلحظ  الشكل أسطوراين أقرب إٔب للخراُب، شكل مركب ىج
من كائنُت. كما نبلحظ إٌف العيوف لدل أنكيدك كصديقو كلكامش كابقي اٟتيواانت األليفة كا١تفًتسة ىي ٚتيعها ُب شكل دائرم، 

داميان ٟتماية عدد من اٟتيواانت األليفة حيث أٌف موضوع البطولة ُب الفكر  صراعان إٌف الطبعة أبكملها تصٌور مشهدان ملحميان ك 
( فا١تشهد 12ن التمايز الطبقي لؤلفراد ُب التنظيم االجتماعي لذا فهي تتسم ابلغرابة.كما ُب الشكل )السومرم ٢تا دالالت ع

البصرم ُب بنيتو الصورية ٯتثل صراع قوتُت ٫تا: قوة اٟتياة ا١تتمثلة ابلبطلُت أنكيدك ككلكامش كاٟتيواانت األليفة. كقوة الفناء أك 
مضاؼ  الرمزية اٟتقيقي للحياة برمتها. انٌو نوعا من التعإب للدالالت القانوفٌور كبدقة ا١توت كرمزىا األسود. فا١تشهد الطباعي ص

ىعلىم  سحرم طابعذات  معتقدات٢تا دالالت تعرب عن 
ا١تتميز كا١تهم ُب بنية اٟتضارة  الثقاُبخاصة ابإلنساف كأفكاره. إنٌو ٔتثابة ا١ت

شبو بدراما حركية تكررت كتقابلت فيها العناصر الشكلية مكٌونة مناخ تتصارع السومرية. اف الرؤية اليت يقدمها ا١تشهد الطباعي ا
فيًو ٚتلة الكائنات ساعُت ُب ذلك إلحداث منظومة تفاعلية بُت قوتُت, ًقول تدافع عن البقاء, كدٯتومة الوجود, كقوة اخرل تسعى 

جود ا١تادم كنشاط فاعل ُب حركة الفكر اإلجتماعي. حيث ُب حيز الو  السلطةللفناء كالعدـ ككبل٫تا ساعيان ُب ىدفًو لغرض القوة ك 
اف مفهـو البقاء كالوجود ىي مفاىيم ازلية انبثقت مع ظهور اإلنساف ُب ٤تاكلة للسيطرة على مفردات القول الوجودية. كعليًو 

االجتماعية. اهنا أشبو ٚتالية كنفعية ّتوىر موضوعات كمفهومات اٟتياة  كوظيفةارتبطت نتاجات طبعات االختاـ اإلسطوانية  
ْتوار نسقي متداكؿ بُت االفراد, عملت كأداة نشطة كفاعلة كتواصلية تداخلت مع حيز اٟتياة اإلجتماعية عرب ضرب من التناغم 

كحراؾ فكرم ٭تمل دالالت عميقة  ثقاُبالعاطفي كالوجدا٘ب على حدو سواء. حيث أف طبعات األختاـ اإلسطوانية نتاج كعي 
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لة خطاابت كمعا٘ب رمزية كصورية. ىو ٔتثابة منظومة صورية تعبَتية تفصح عن سياقات تشٌكلت كطبعت ُب ىيئة األثر تعكس ٚت
 االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي كالثقاُب.   موضوعات على سطح مستوم طيٍت, تنوعت دالالهتا بُت التوجُّو 

 الفصل الرابع/ النتائج كاإلستنتاجات كالتوصيات كادلقرتحات
 ائج البحث:نت

استنادان ١تا جاء من نصوص ُب ٖتليل العينة, كمن أجل ٖتقيق ىدؼ البحث )تعٌرؼ الدالالت االجتماعية ُب طبعات األختاـ      
 اإلسطوانية الرافدينية(, توصل الباحثاف أب ٚتلة النتائج اآلتية:

دتو ٭تِت الصراع ُب اطر اٟتياة االجتماعية فاإلنساف منذ كال الصراع كالسلطةارتبطت الدالالت االجتماعية ٔتوضوعيت  .1
 ( من العينة.5,4,1ليصبح ىو صاحب السيادة كالسلطة, كما ظهر ُب النماذج )

كموضوعات ذات ا٫تية اجتماعية، حينما برزت كتفاعلت مع منظومة الفكر االجتماعي   البطل االسطورمنضوج فكرة  .2
 ( من العينة.5,1القدٙب، كما ظهر ُب اإل٪توذجُت )

ُب مشاىد طبعات االختاـ االسطوانية كدالالت اجتماعية متداكلة يوميا,   الزراعية كالتجارية كاالنتاجيةسيادة التنظيمات  .3
 ( من العينة.3,2,1كما ظهر ُب النماذج )

ارتبطت  ديٍت مقدسكموضوعات ذات طابع  اسطورية كمعتقداتٕتسدت الدالالت االجتماعية من خبلؿ ظهور قول  .4
 ْتياة اإلنساف السومرم من خبلؿ الشكل كا١تضموف كما ظهر ُب ٚتيع ٪تاذج العينة.بشكل مباشر 

كنمطُت اقتصاديُت ميًهمُت يعتمد عليها اجملتمع السومرم ُب حياتو اليومية االجتماعية    كتدجُت اٟتيواانت تربية ا١تاشيةإٌف  .5
 ( من العينة.4,3,1كما ظهر ُب النماذج )

ُب موضوعات االختاـ االسطوانية كداللة االرتباط ابلنظم االجتماعية، كما ظهر ُب  النفعيالوظيفي طغياف اٞتانب  .6
 ( من العينة.3,2,1النماذج )

ًبعىدًٌىا األكثر شيوعان كتداكالن كاكثرىا ارتباطان ابٟتياة االجتماعية السومرية من خبلؿ الشكل  اآل٢تة ا١تقٌدسةإٌف موضوعات  .7
 ( من عينة البحث.4,3,1كا١تضموف كما اتضح ُب النماذج )

 التنوٌع الفكرم كالثقاُبالتباين كاالختبلؼ ُب طبيعة ا١توضوعات االجتماعية اليت كظٌفها الفناف السومرم كىذا داللة  .8
 ا١ترتبط ُب اٟتياة االجتماعية السومرية كما اتضح ُب ٚتيع ٪تاذج عينة البحث.

ات االختاـ االسطوانية كأ٪تاط اجتماعية يومية, كما ظهر ُب طبع ا١توضوعات الشعبيةٞتأ الفناف السومرم إٔب توظيف  .9
 ( من العينة.2ُب اال٪توذج )

إضافة إٔب استَتاد  البضائع )السلع(ا١تتمثل بنقل  ابٞتانب التجارماتسمت اٟتياة االجتماعية السومرية بصلتها ا١تباشرة  .10
اختامهم االسطوانية.، كما ظهر ُب اال٪توذج من مناطق بعيدة من اجل عمل  األحجار الكرٯتة كالصخور الغالية الثمن

 ( من العينة. 1)
كاحيائها من قبل افراد )مبدعُت موسيقيُت( كتوظيفها ُب طبعات  االحتفاالتاىتماـ الفناف السومرم ٔتوضوعات  .11

 ( من العينة.2اختامهم االسطوانية ، كداللة ىامة على تفاعلهم كترابطهم االجتماعي كما ظهر ُب اال٪توذج )
ُب طبعات االختاـ االسطوانية كوهنا ذات فاعلية اجتماعية مرتبطة  اٞتانب السحرمإٌف الفناف السومرم ٞتأ لتوظيف  .12

 ( من العينة.4,3، كما ظهر ُب اإل٪توذجُت )العقائد كالقول ا٠تفيةٔتنظومة 
االجتماعية حيث  تقاليد كاألعراؼالزكاج كزايدة النسل كالاىتماـ الفناف السومرم ابلتنظيمات العائلية ا١تتمثلة ٔتوضوع  .13

 ( من العينة.4,3,2ٞتأ لتوثيقها ُب طبعات األختاـ االسطوانية مضموانن. كما ظهر ُب النماذج )
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كتوظيفها ُب موضوعات طبعات  ابألنظمة كالقوانُتتتضح الدالالت االجتماعية من خبلؿ اىتماـ الفناف السومرم  .14
 ( من العينة.4,3,2اتضح ُب النماذج ) األختاـ االسطوانية شكبلن كمضموانن كما

لتصبح فاعلة ُب نطاؽ كطبيعة اٟتياة اإلجتماعية , كما ظهر ُب اإل٪توذج  ا١تلكاف الفناف السومرم ٞتأ لتوظيف فكرة  .15
 ( من العينة. 4)

 اإلستنتاجات:
 ُب ضوء نتائج البحث، توٌصل الباحثاف أب اإلستنتاجات اآلتية:

إظهار الدالالت اإلجتماعية ُب موضوعات طبعات األختاـ اإلسطوانية ا١ترتبطة ّتوانب استطاع الفناف السومرم من  .1
اإلقتصادية كالدينية كالسياسية كالثقافية كتنظيماهتم اٟتياة اليومية ا١تختلفة لتصبح ىي األسس الفاعلة اليت تعالت كالنظم 

 .العائلية
استطاع اف ٭تٌوؿ سطح طبعة  لفكر الواعي كالرباعة الفٌذة الذماإلنساف ا١تبدع كا١تثقف ذك ااف الفناف السومرم ىو ذلك  .2

األختاـ اإلسطوانية ا١تتناىية الًصغر أب موضوعات متكاملة ُب شكلها كمضموهنا كدالالت على الفاعلية التنظيمية جململ 
 جوانب اٟتياة اليومية اإلجتماعية.

ا٢تاٌمة لبنية اٟتضارة السومرية ٖتولت ُب ىيئة   الثقافيةا١تعآباف الفناف السومرم انتج حضارة متجددة, قوامها تلك  .3
 عبلقات شكلية نػيٌفذت على مساحات صغَتة افصحت عن إراثن حضاراين غنيان ابلفكر كا١تادة.

بوصفها كاثئق تينًشد الدٯتومة الوجودية للفرد  ا٠تربات كاالفكار الواعيةاف طبعات األختاـ اإلسطوانية ٛتلت العديد من  .4
 الفكرية احملرًٌكة لذاتًو. بداللة ا١تدركاتم بعىٌدًه إنساف فاعل كمتفاعل مع بيئتًو ك٣تتمعًو السومر 

اجملتمعي اليت اسسوا ٢تا كصاغوىا كفق رؤية فكرية فٌذة,  الثقاُبظهرت طبعات االختاـ االسطوانية كوسيلة فاعلة للتبلقح  .5
 لتمثل خطاابن توعواين موٌجهان للمجتمع كافة.

 ختاـ االسطوانية ىي اشبو بوعاء ٟتركة الفكر االجتماعي السومرم خاصة, كالعراقي القدٙب عامة.اف طبعات اال .6
 التوصيات:

 ُب ضوء ما أسفر عنوي البحث من نتائج كإستنتاجات، يوصي الباحثاف ابآلٌب:
ة ك٣تٌسمة, جدارايت كفنوف ضركرة توثيق نتاجات الفن ا٠تاٌصة ابٟتضارة العراقية القدٯتة, )اختاـ اسطوانية, منحواتت ابرز 

 تطبيقية( بعىدًٌىا أتريخ امة عظيمة كحضارة رائدة كمنبع فكرم كثقاُب كٚتإب.
 ادلقرتحات:

 إستكماالن ١تتطلبات البحث ا١توسـو إقًتح الباحثاف العنوانُت اآلتيُت:
 الدالالت االجتماعية ُب طبعات األختاـ اإلسطوانية األكدية. .1

 طبعات رامربانت الكرافيكية. الدالالت االجتماعية ُب  .2

 ادلصادر
 .2010, دار النهضة العربية, د.ـ, ُب أتريخ الشرؽ األدٗب القدٙبامهز, ٤تمود:  .1
 .1955, بدكف دار نشر, بغداد, 2, طمقدمة ُب أتريخ اٟتضارات القدٯتة؛ أتريخ الفرات القدٙبابقر, طو:  .2
, دار الفارايب, 1, طادم, االجتماعي, الثقاُب كالسياسيحضارة مصر كالعراؽ؛ التأريخ االقتصدلو, برىاف الدين:  .3

 .1989بَتكت, 
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, تر: دمحم بدراف, دار اٞتيل للطبع كالنشر كالتوزيع, بَتكت, 1, ـ2, جقصة اٟتضارة؛ الشرؽ األدٗبديورانت ,كيل :  .4
 د.ت.

 .1986، معهد اال٪تاء العريب , 1, ط  ا١توسوعة الفلسفية الدينيةزايدة, معن :  .5
 .2009, دار الكتاب اٞتديد, بَتكت, 1, تر: سعيد الغا٪تي, طالبابلٌيوفق.ك.ؼ: ساكز,  .6
 . 84, ص1999, عآب الكتب, بَتكت, 1, ط السومريوف ُب التأريخسكر, عزمي:  .7
, دار عبلء الدين للنشر كالتوزيع 2ط االسطورة كا١تعٌت )دراسات ُب ا١تيثولوجيا ك الدايانت الشرقية(,السواح, فراس :  .8

 . 2001ٚتة, دمشق, كالًت 
 . 2016, دار اٞتواىرم, بغداد, اسطورة الزمن القريبصاحب, زىَت:  .9

 .2011, دار اٞتواىرم, بغداد, الفنوف البابليةصاحب, زىَت:  .10
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 وع االجتماعي كالتنمية السياسية الن

 دة.جليلة مراكحي

 دكتورة يف اللسانيات االجتماعية

 أستاذة التعليم العايل مساعدة ابدلركز اجلهوم دلهن الرتبية كالتكوين ابلرابط             - جامعة ابن طفيل

JALILAMRAOUHI@GMAIL.COM 

212664698499 

 لخصادل

و التحديث السياسي رىاان تسعى ٚتيع الدكؿ إٔب كسبو، ُب ٤تاكلة منها الحتواء التحوالت يعد ٖتقيق التنمية السياسية أػ
الكربل اليت تطرأ عليها. يقتضي ذلك رفع مشاركة كل فئات اجملتمع ُب سَتكرة بناء الدكلة الدٯتقراطية. ُب ا١تغرب، ما يفوؽ 

وع االجتماعي ُب ٣تموعة من اجملاالت، فإف مشاركة ا١ترأة ُب نصف السكاف بقليل ىن نساء، كابلرغم من تبٍت الدكلة مقاربة الن
 تدبَت الشأف العاـ تظل جد ٤تتشمة. 

ترمي الورقة التالية إٔب البحث ُب األسباب الثقافية كاالجتماعية اليت تبقي ا١ترأة خارج ا١تنافسة على ٦تارسة السلطة. ُب أفق 
 الشأف السياسي بنفس القدر الذم ٯتارس بو الرجاؿ السلطة ُب مؤسسات معاٞتة اإلشكاؿ التإب: ١تاذا ال تنخرط ا١ترأة ُب

الدكلة؟ كىل من ٣تاؿ لكي تتحقق التنمية السياسية عرب مقاربة النوع؟ كىل يكوف تعليم الفتاة مدخبل مناسبا إلحداث التغيَت 
 ُب السياسة؟

مت ٔتجهودات ملموسة ُب سعيها لتمكُت النساء بعد ٖتليل ا١تعطيات الصادرة عن اٞتهات الرٝتية، تبُت أبف الدكلة قا
سياسيا، عرب تبٍت مقاربة النوع، خصوصا ُب قطاع التعليم. لكن ٖتليل الربامج ا١تدرسية كاحملتوايت ك٘تثبلت األساتذة الساىرين 

ئدة، اليت تشكل امتدادا على تنفيذىا، يفيد أبف التنزيل الفعلي ١تقاربة النوع يصطدـ ْتاجز الثقافة االجتماعية كالسياسية السا
 للعقلية الذكورية احملافظة. 

 الكلمات ادلفتاح
 تعليم الفتاة -٘تكُت النساء سياسيا -مقاربة النوع االجتماعي - الدٯتقراطية -التنمية السياسية
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Gender and political development 

Dr. Jalila MRAOUHI  

Education and training professions in Rabat                   

                                    Ibn Tofeil University 

Abstract  

Achieving political development or political modernization is a challenge that 

all countries seek to win. In an attempt to control the major transformations 

that occur to them. This requires raising the participation of all segments of 

society in the process of building the democratic state. In Morocco, just half 

of the population is women, and despite the state’s adoption of a gender 

approach in a range of areas, the participation of women in managing public 

affairs remains very modest. 

The following paper aims to investigate the cultural and social reasons that 

keep women out of competition to exercise power. On the horizon of tackling 

the following problem: Why are women not involved in political affairs as 

men? Is there room for political development to be achieved through a gender 

approach? Would girls ’education be an appropriate turning point in making a 

change in politics? 

After analyzing the data issued by the official authorities, it became clear that 

the state has made concrete efforts in its endeavor to empower women 

politically, by adopting a gender approach, especially in the education sector. 

However, the analysis of school programs, the contents and the 

representations of the teachers working on their implementation indicates that 

the actual performance of the gender approach collides with the barrier of the 

prevailing social and political culture, which is an extension of the 

conservative mentality. 

 
Key words: Political development- Democratic state- Gender approach- Girls 

’education- Empowering women politically  
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 مقدمة
ُب  ىنعدد أف عدد النساء ُب ا١تغرب يفوؽ عدد الرجاؿ، حيث يقدر على (2019كشفت ا١تندكبية السامية للتخطيط )

لكن ا١تفارقة  ٪(.50.1، أم ما ٯتثل أكثر بقليل من نصف سكاف ا١تغرب )مليوف 17.67( بنحو 2018منتصف سنة )
٪( من مقاعد ا١تؤسسة التشريعية. رٔتا لن  ٌب ّتديد عندما نقوؿ 21ىي أف من تسا٫تن ُب سٌن القوانُت ال تشكلن سول )

كالتأخر عن ركب التنمية، أبف اجملتمع الذم ٯتشي على ساؽ كاحدة كيعٌطل عمل األخرل ىو ٣تتمع ٤تكـو عليو ابلتخلف 
رج اٞتميع من النفق.  خصوصا كأف الدكلة ا١تغربية تضع نصب أعينها، كأكلوية األكلوايت، صياغة ٪توذج تنموم ٮتي

يتبادر للذىن سؤاؿ بديهي يفرض ذاتو بذاتو كىو: ١تاذا ال تنخرط ا١ترأة ُب الشأف السياسي بنفس القدر الذم ٯتارس بو  
سات الدكلة؟ كىل من ٣تاؿ لكي تتحقق التنمية السياسية عرب مقاربة النوع؟ كىل ٯتكن أف يكوف الرجاؿ السلطة ُب مؤس

 التعليم مدخبل مناسبا لتعديل الثقافة السياسية ٔتا ٮتدـ قيم ا١تساكاة كالدٯتقراطية؟
 أمهية البحث

يبدك عاداي كمقبوال، بل صارت كل  تعيش ا١ترأة ُب اجملتمعات الشرقية كضعا شادا جدا، لكنو ْتكم العادة كالتكرار صار
٤تاكلة للتغيَت ككل مطلب حقوقي يقوًٌـ االعوجاج كييعيد األمور إٔب ًنصاهبا، ٬تد مقاكمة شديدة من اجملتمع؛ ذكورا كإاناث. تكمن 

قادر على إدراؾ أ٫تية ىذا البحث ُب ا١تسا٫تة ُب تشكيل كعي ابلواقع، يستند على ا١تقاربة السوسيولوجية ُب بناء تصور عقبل٘ب، 
اآلليات ا١تتحكمة ُب التمثبلت كا١تمارسات اليت تتحكم فيها العقلية الذكورية، كاليت تؤثر سلبا على بلوغ التمكُت السياسي 
للنساء. كما التـز العمل اٟتإب ابلتفكَت ُب منافذ للخركج من ىذا الوضع عرب التأثَت ُب الثقافة السياسية من خبلؿ التعليم، 

 ٘تدرس الفتاة. كابألخص 
 أىداؼ البحث

إف النبش ُب جذكر الفوارؽ االجتماعية القائمة بُت اٞتنسُت، يكوف ا٢تدؼ منو ىو فضح مظاىر استغبلؿ الفركؽ 
 البيولوجية بينهما لئلبقاء على النظاـ األبوم )الباطريركي( ا١تهيمن، كالذم يبقي على النفوذ كاٟتظوظ كامتياز ٯتتاز بو الرجل، ككأنو

طبيعي غَت قابل للمساءلة كالنقاش. إف تعرية ىذا الواقع كاال٩تراط ُب النقاش العلمي الذم يؤطر نظراي أشكاؿ كعينا بو، حق 
يندرج ُب أفق زحزحة الصورة النمطية للمرأة اليت ٕتعلها تعتقد أبف مكاهنا الطبيعي ىو ا١تنزؿ، حيث تقـو أبدكارىا التقليدية كأـ 

 كربة بيت.
الثقافة بشكل عاـ كالثقافة السياسية على كجو التحديد ىي التحوؿ كعدـ الثبات، فإف أحد أىداؼ ىذا إذا كانت ٝتة 

البحث ىي ضبط ا١تتغَتات ا١تتحكمة ُب تشكيل تلك الثقافة، ْتيث تصبح الشركط الثقافية العامة سا٨تة إلحداث التغيَت، 
 شاركة الفعلية كالفعالة ُب اجملتمع.كمساندة للمرأة ُب سَتكرة التحوؿ ٨تو مزيد من اٟتضور كا١ت

إف إٯتاف ا١ترأة بقدراهتا كٖتصيلها لوعي إبمكاانت الفعل ا١تطركحة أمامها، سيجعلها تبحث عن موطل قدـ ٢تا داخل الفضاء 
اؽ ٔتؤسسات العمومي كاال٩تراط ُب تدبَت الشأف العاـ، عرب ٦تارسة السياسة كاإلسهاـ ُب أكراش بناء الدٯتقراطية، من خبلؿ االلتح

الدكلة، فاستكماؿ مسار الدٯتقراطية ُب ا١تغرب مرتبط بتحرر النساء من ا٠توؼ كمن الًتدد الناتج عن عدـ الثقة ُب النفس كمن 
العادات كالتقاليد اليت ٖتد من قدرهتا على ٦تارسة السلطة. فيكوف ا٢تدؼ األٝتى للنضاؿ ىو دعم الدٯتقراطية كللعدالة 

 االجتماعية.
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 البحثحدكد 
جاءت الورقة العلمية التالية ُب سياؽ البحث عن إطار نظرم يعمل على تقدٙب فهم أعمق كأدؽ لؤلسباب االجتماعية 

ؿ دكف بلوغ مطلب ا١تناصفة بُت الرجل كا١ترأة ُب العمل السياسي.ككما ىو مسطر ُب األىداؼ، فإف ا١تنحى و كالثقافية اليت ٖت
راىنة على التعليم ُب أفق ٖتقيق التنمية السياسية ا١تنشودة عرب مقاربة النوع االجتماعي. الذم يتخذه البحث يسَت ُب إتاه ا١ت

استغرؽ اٞتانب النظرم حيزا مهما من اىتمامنا، ٦تا جعل التجريد يطغى على الورقة البحثية.  مل أف ٬تد ىذا العمل امتدادا لو 
اليـو من تغيَت كضعها ُب ا١تشهد السياسي، ككيف خاضت ٛتلتها ُب دراسة ميدانية، ترصد إٔب أم مدل ٘تكن تعليم الفتاة 

 االنتخابية األخَتة ُب ظل ا١تشركع التنموم اٞتديد الذم يسعى ا١تغرب إٔب تفعيل ٥ترجاتو.
 

 فركض البحث
لتنشئة االجتماعية تقـو الدراسة اٟتالية على االفًتاض العاـ التإب: إف التمييز بُت اٞتنسُت على أساس النوع ىو ٪تط من أ٪تاط ا

التقليدية، ٘تت مأسستو داخل حقل السياسة. ابلرغم من أف الثقافة السياسية ُب ا١تغرب ىي ثقافة ذكورية، إال أنو ٯتكن اخًتاقها 
 كالتأثَت فيها عرب مدخلُت: أك٢تما إرادة سياسية منصفة تستطيع ٖتقيق التمكُت السياسي للنساء، كا١تدخل الثا٘ب ىو التعليم الذم
من شأنو أف ينتج كعيا بديبل كمقاكما لثقافة التهميش كاإلقصاء. ك٫تا االفًتاضاف اٞتزئياف اللذاف سيوجهاف التحليل عرب ىذه 

 الورقة.
 ادلنهج كأدكات البحث

الوطيدة لقد اعتمدت الدراسة اٟتالية ا١تنهج االستنباطي الذم يقـو على تعيُت ا١تقدمات كا١تسلمات العامة، كاليت تربز العبلقة 
للتمكُت السياسي للمرأة ٔتقاربة النوع. ٍب االنتقاؿ إٔب عرض اٞتزئيات اليت تستلزًـ عنها، حيث أبرزان انغماس الثقافة السياسية 
السائدة ُب نفس العقلية الذكورية ا١تهيمنة. بعدىا انتقلنا إٔب ٖتديد الفركض كالنتائج اليت نتحقق من جدكاىا من خبلؿ قراءة ُب 

يات الرٝتية ا١تتعلقة ابالنتخاابت التشريعية كتتبع تطورىا عرب مدل ثبلث مراحل انتخابية متعاقبة، ككذا األرقاـ الصادرة اإلحصائ
عن كزارة الًتبية الوطنية اليت ترصد كضعية ا١تتعلمات ُب ا١تدرسة، لتحديد مظاىر التحوؿ الذم يعرفو التمكُت السياسي للمرأة 

ُب عبلقتو بتمدرس الفتاة. لننتهي إٔب خبلصة تركيبية تقف عند معيقات التمكُت السياسي كإمكاانت ا١تغربية ُب العقد األخَت 
 التغيَت ا١تطركحة.  

 . التنمية السياسية1
 . تعريف التنمية السياسية1.1

ت من القرف ظهرت اإلرىاصات األكٔب ١تفهـو التنمية السياسية )ت.س( ُب أعقاب اٟترب العا١تية الثانية أكائل ا٠تمسينا
ا١تاضي، فارتبطت ابلدكؿ اٟتديثة النشأة ُب إفريقيا كالشرؽ األكسط كُب آسيا، ككذلك اىتمت بدراسة بعض الدكؿ العتيقة ُب 

 أمريكا البلتينية. 
على أهنا سَتكرة غائية يتم تطبيقها ُب سياقات ما بعد  (HAGOPIAN 2000: 883)عند يينظر ؿ )ت.س( 
األدكار اٞتديدة كاألدكار ا١تستحدثة للدكؿ السائرة ُب طريق  ناطق اليت تسَت ابٕتاه التنمية االقتصادية.االستعمار كامتدت إٔب ا١ت

النمو، كانبعاث ا٢توايت األخبلقية كالصراع مع كل التحدايت اليت تطرحها على كحدة األكطاف، ك٤تاكلة إرساء مؤسسات 
 كلها أسباب كانت مقنعة إلعادة اٟتياة ١تفهـو التنمية السياسية.  دٯتقراطية حديثة ُب إطار الدكؿ الديكتاتورية...، ىي



 
 

193 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

٘تت صياغة ا١تفهـو من قبل علماء االجتماع كاالقتصاد، ٍب تبناه علماء السياسة لدراسة ٥تتلف األنظمة السياسية. تيعرَّؼ 
من كضع قدٙب إٔب كضع ٭تمل معطيات  )ت.س( ابعتبارىا تكييف أل٪تاط اٟتياة القدٯتة مع متطلبات العيش اٟتديثة؛ أم االنتقاؿ

ُب  (Lerner, 1958)نوعية التحوؿ ُب انتقاؿ السلطة. نفس ا١تبدأ يركز عليو (Almond, 1960) جديدة. كقد حصر 
تعريفو ؿ )ت.س( عندما اعتربىا أحد اٞتوانب ا١تتعددة األبعاد ا٠تاصة بسَتكرة التغَت االجتماعي اليت أتخذ على عاتقها إحداث 

سع من التغَتات ُب ٚتيع ا١تستوايت، أخذا بعُت االعتبار: أداء الدكلة كرفاىية الشعب، كأنشطة النخبة كاالٕتاىات عدد كا
 ( Karimi 2014: 68)حسب ما كرد ُب  السوسيوقتصادية كالثقافية كالسياسية التقدمية

لتدر٬تي، ُب ٚتيع أ٨تاء ، تعد )ت.س( مفهوما أساسيا يدعم االنتشار ا (W. Pye, 1965)كفقا ١تا ذىب إليو
اجملتمعات، ١تا يسمى بعآب الثقافة. أكؿ ما تسعى إليو )ت.س( ىو تطوير الدكلة أك الوطن. كيشمل التطوير كل أفراد اجملتمع 
من ساكنة إٔب أعلى مستول ُب اٟتكومة كمؤسسات النظاـ السياسي. يكوف أداء اٟتكومة ٤تًتما عندما تدخل )ت.س( ُب 

 من قدرة النظاـ السياسي على تدبَت الشؤكف العامة كالتحكم ُب النزاعات كحسن تدبَت ا١تطالب الشعبية. أما اعتبارىا الرفع
(La Palombara,1963)  فَتبطها، من جهة، ابلتنمية اإلدارية كالتنمية القانونية اليت تلعب فيهما البَتكقراطية دكرا

 دٯتقراطية عرب تعزيز قيمها لدل الشعوب.رئيسيا، كمن جهة أخرل تكوف )ت.س( ىي عملية بناء ال
الذم يقتضي عقلنة السلطة كذلك بتعويض  يرل بعض السياسيُت أبف )ت.س( ىي مرادفة للتحديث السياسي

  .سلطات تقليدية بسلطات سياسية كطنية، كالتمييز بُت الوظائف السياسية مع تطوير البنية لتصَت مبلئمة للوظائف اٞتديدة
السياسي رفع مشاركة ٣تموعات ٥تتلفة من اجملتمع. كمن زاكية نظر علماء االقتصاد، فالتنمية السياسية  كما يقتضي التحديث

 ىي عامل من العوامل ا١تيسرة لرفع الدخل الفردم كا١تساعدة على النمو االقتصادم كالتطور الصناعي.
هـو عوض الفلسفة السياسية اليت تستوحي ُب ستينات القرف ا١تاضي، ًب اعتماد ا١تقاربة السوسيولوجية ُب دراسة ا١تف

أفكارىا من دراسة العآب النامي، ألف فهم السياسة ُب اجملتمعات النامية يكوف أفضل عرب دراسة اجملتمع ال بدراسة اٟتكومة؛ 
ا اٟتإب ُب فهي غَت قادرة على إعطاء كصف دقيق ألدائه نظرا لكثرة التغيَت الذم تعرفو ا١تؤسسات اٟتكومية ُب تلك ا١تناطق.

 أفق التنبؤ بسلوكها ُب ا١تستقبل.
إنو ١تن األجدل دراسة الثقافات الشعبية )التقليدية( كأتثَت الغرب فيها، كمسارات التنشئة االجتماعية، كا١تمارسات 

لذلك،  1تواصل.ا١ترتبطة ابلتوظيف، كالبنيات التحتية السياسية كاجملموعات ذات التأثَت كاألحزاب السياسية ككسائل اإلعبلـ كال
ارأتينا ُب ىذه الدراسة االرتكاز على ا١تقاربة السوسيولوجية، ابلبحث ُب مسارات التنشئة االجتماعية اليت أنتجت التمييز بُت 

 اٞتنسُت، موضحُت العوائق الثقافية اليت ٖتوؿ دكف ا٩تراط ا١ترأة ُب سَتكرة التنمية السياسية بشكل فعاؿ.
 ية. خصائص التنمية السياس1.2

تعترب ا١تساكاة من ا٠تصائص األساسية اليت ٘تيز)ت.س(. تقتضي ا١تساكاة مشاركة ٚتاىَتية ُب األنشطة السياسية كاعتبار 
 ,Carry)القوانُت من طبيعة كونية، حىت يتسٌت تطبيقها على ٚتيع الطبقات ك٥تتلف فئات الشعب. تقـو ا١تساكاة، ُب تصور 

ىا فيما يلي: ضركرة توفَت لكل شخص فرصة مناسبة لتطوير شخصيتو، ْتيث ال ، على ٣تموعة من ا١تبادئ حدد( 1959
٘تنح ٚتاعة أك طبقة ما امتيازات على حساب اآلخرين. يتم توزيع اٟتقوؽ بشكل متكافل بُت ٚتيع األفراد كعلى اٞتميع 

 التمتع بفرص متكافئة لولوج السلطة. 
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٥ترجاتو كمدل أتثَته ُب اجملتمع كاالقتصاد، كاٟتكومة كأدائها تتحدد ا٠تاصية الثانية ؿ )ت.س( ُب قدرة النظاـ ك 
ك٣تموع الشركط اليت من شأهنا التأثَت ُب عملها؛ فهي مطالبة ابلقياـ ٔتداكالت كتقدٙب تربيرات فيما ٮتص تنفيذ السياسات 

ا٠تاصية الثالثة ا١تميزة ؿ )ت.س( العامة، كما تقاس قدرة النظاـ السياسي بدرجة العقبلنية اليت تسود اإلدارة. ُب حُت تكوف 
ىي التميز أك انتشار التخصص؛ فكل ىيئة أك مؤسسة ىي ملزمة أبداء كظيفة ٤تددة بغرض إتقاهنا مع اٟترص على إدماج 

 ٚتيع ا١تؤىبلت كغاية قصول.   
مدعوة إٔب  (HAGOPIAN 2000/33: 884) عندانطبلقا من ىذه ا٠تصائص الثبلث، تكوف )ت.س( 

تقرار عرب التعديل التدر٬تي ١تخططاهتا. فيما ٮتص ا١تشاركة السياسية، يتوجب عليها الربىنة على قدرهتا على تعبئة ٖتقيق االس
اٞتماىَت. كعليها تقع مهمة بناء الوطن كاستحضار كرامتو ُب األشغاؿ الدكلية. ٬تب عليها أف تكوف مرئية ُب الساكنة 

 ياسي.أبكملها كُب اٟتكومة كُب مؤسسات النظاـ الس
 . مقاربة نظرية للمفهـو1.3

 اعتمد الدارسوف ُب دراستهم ؿ )ت.س(على مقارابت التحديث كالبنيوية الوظيفية كالنظرة الغائية للتطور. 
 التحديث 

، فهو مستوحى من أعماؿ ماكس فيرب الذم ينطلق من فكرة أف تطوير االقتصاد سيتبعو سلسلة من  ابلنسبة ٢تذا ا١تفهـو
نظاـ االجتماعي كاليت من شأهنا ٖتويل األنظمة السياسية؛ فمثبل التمدف كا٢تجرات ا١ترافقة لو، ٯتكنها أف ٖتدث التحوالت ُب ال

تغيَتا على ا١تستول السياسي. فعوضا من أف يظل الوالء السياسي ٤تصورا ُب نطاؽ ضيق لقرية االنتماء كأقول رجاالهتا، 
الشرعية اليت تتؤب اٟتكم.ٍب إف االنتشار الواسع لوسائل التواصل بُت الشر٭تة  فيمكن أف يتحوؿ إٔب الوطن كبَتكقراطية الدكلة

 ا١تتعلمة من اجملتمع، من شأنو تسريع كثَتة التحديث. 
 البنيوية الوظيفية 

كاف النوع الثا٘ب من الدراسات حوؿ)ت.س(، ُب الستينات من القرف ا١تاضي كثَت التأثر أبفكار دكركهاٙب، حيث قدـ مقاربة 
نائية كظيفية للسياسة تعمل على صياغة ٪تاذج تضم ا٠تصائص ا١تشًتكة بُت الدكؿ هبدؼ إحداث مقارانت كاسعة بينها.  ب

ا١تقاربة من الفكرة القائلة أبف لكل نظاـ سياسي بنيات سياسية، ٦تا يعٍت حاجة ٚتيع األنظمة إٔب ٖتسُت األداء لنفس 
اف كالسلطة التنفيذية البَتكقراطية كاحملاكم، كغَت رٝتية كاألحزاب السياسية الوظائف. تشكل البنيات نوعاف: رٝتية كالرب١ت

كالتجمعات ا١تهمة كالعبلقات القائمة على القرابة أك االنتماء لنفس السبللة كاالنتماء الطبقي كا١تظاىرات كأعماؿ 
يات كجب مقارنتها داخل األنظمة السياسية الشغب...إْب. كفقا ٢تذه ا١تقاربة، تتأتى دراسة )ت.س( انطبلقا من معرفة أم البن

 ا١تختلفة، ١تعرفة ماىي الوظائف الواجب العمل على ٖتسُت أدائها.
 )ادلنظور الغائي ؿ )ت.س 

حركة النظاـ السياسي ابٕتاه ٖتقيق ىدؼ أك عدة  HAGOPIAN (2000/33: 886)حسب )ت.س( ىي 
ضم ىذه ا١تقاربة كبل من التنمية السياسية كالتنمية االقتصادية، أىداؼ، غالبا ما تكوف جزء من سَتكرة التحديث العامة. ت

كيعترب الغرب ىو النموذج الذم ٬تب أف ٭تتذل بو لتحقيق التنمية ُب االٕتاىُت معا.لكن ما يعاب على ىذا ا١تنظور ىو 
عرؽ الغريب كالتحيز لقيمو، كاعتبار ٤تاكلتو ٤تو التنوع الكبَت للقضااي األساسية اليت تشغل الشعوب، كتعزيز نزعة التمركز حوؿ ال

 التقليد كالتحديث كجهاف متعارضاف، كل منهما يسَت كفق ٪تطو ا٠تاص.
ُب السبعينات كالثمانينات من القرف ا١تاضي، حاكلت )ت.س( أف ٘تضي بشكل غَت متساك عرب ٥تتلف اجملاالت 

جتماعي كالتنظيم السياسي. ُب ىذا ا١تستول، يبدك أف كا١تناطق. أرادت أف ٗتلق نوعا من التعايش بُت أشكاؿ متعددة من اال
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فهم األكضاع سواء من حيث االستقرار أك ا١تساكاة...، ال تتم فقط انطبلقا من دراسة أتثَت القول األجنبية أك احمللية ا١تسا٫تة 
كما عرفت الفًتة  ية.ُب التحديث كالتحضر، بل أيضا دراسة ا١تؤسسات السياسية كبنيات الدكلة كقوة االقًتاحات السياس

مساءلة بعض الفرضيات ا١تعيارية اليت تطرحها أدبيات الفًتة السابقة؛ فتحولت من الًتكيز على البنيات كالوظائف كاألدكار، 
 كعادت من جديد إٔب ا١تفاىيم كا١تؤسسات، ككذا مساءلة النموذج الغريب حوؿ مدل ٕتانسو كمدل قابليتو للتعميم.

 . انتقاد )ت.س(1.4
ءت أىم االنتقادات من الباحثُت ُب أمريكا البلتينية، عرب مساءلة النموذج الغريب ُب التنمية ك١تاذا على دكؿ العآب الثالث جا

اقًتاض ىذه النماذج الدخيلة أك ما يعرؼ بنظرية التبعية. إذا كانت دكؿ أمريكا البلتينية تعا٘ب الفقر، فذلك راجع لعدـ عدالة 
ى الصعيد العا١تي، حيث يبدك الفرؽ شاسعا بُت ٙتن ا١تواد ا٠تاـ اليت يتم تصديرىا للخارج كا١تواد ا١تصنعة ا١تبادالت التجارية عل

 اليت يتم استَتادىا. ىذا التفاكت ٖتديدا ما يوسع ا٢توة بُت دكؿ الغرب النامية كدكؿ أخرل غَت انمية.
اىا أدبيات )ت.س( ىي فكرة مرفوضة ٚتلة كتفصيبل، إف الفكرة القائلة بوجود تعارض بُت التحديث كالتقليد اليت تتبن

فما ىو تقليدم ُب ىذه اجملتمعات يصعب إٟتاقو ابلتحديث، ألف العآب اٟتديث ٭تتاج كيستغل العآب القركم كاألسواؽ غَت 
 ا١تهيكلة ُب اجملاؿ اٟتضرم ال٩تفاض تكلفة اليد العاملة كأٙتنة ا١تواد الغذائية.

أبف يكوف التطور االقتصادم كسيلة لتحقيق )ت.س( كدٯتقراطية مستقرة. على  (Huntington, 1968)ينفي 
العكس من ذلك، فهو يرل أبف التحديث السوسيوقتصادم قد يؤدم إٔب تزايد الطلبات اليت من شأهنا خلق نوع من عدـ 

، الذم ينسب  (O’Donnell, 1973)التوازف داخل األنظمة السياسية بل كالسعي ُب اهنيارىا. نفس التصور يدافع عنو
اهنيار الدٯتقراطية ُب دكؿ أمريكا البلتينية كٖتديدا ُب ا١تناطق األكثر ٖتديثا، حيث تقل األمية كيكثر التحضر، إٔب عوامل 

 اقتصادية بنيوية. فالتحديث ابلنسبة لو قد يؤدم إٔب عدـ االستقرار كإٔب ٥ترجات غَت دٯتقراطية.
ياس ا١تسافة الفاصلة بُت النظاـ ا١تغريب كالدٯتقراطية اليت تبٌت على أساسها أية من خبلؿ العرض الذم سبق، ٯتكن ق

تنمية؛ ألف )ت. س( تشًتط لتحقيقها إحقاؽ ا١تساكاة بُت ٚتيع فئات اجملتمع، كىو الشرط الذم يصعب ٖتققو ُب ظل ٣تتمع 
ميق فهمنا ألسباب هتميش ا١ترأة ُب السياسة، يهيمن فيو الذكور كتغيب فيو النساء عندما يتعلق األمر بصناعة القرار. لتع

 سنحاكؿ فيما يلي البحث ُب األسس االجتماعية كالثقافية اليت تكٌرس ىذا اإلقصاء.
 . النوع االجتماعي كأسس اذليمنة2
 النوع االجتماعي . تعريف2 .1

أتخذ بعُت االعتبار حقيقة كجود  يعٌرؼ مفهـو النوع االجتماعي ابعتباره حقل الدراسة الذم ينظر لؤلشياء بطريقة مغايرة،
أنواع ٥تتلفة ُب ىذا العآب. يدرس اٞتندر الطرؽ اليت تعمل من خبل٢تا ا١تعايَت كأ٪تاط السلوؾ ا١تنسوبة إٔب الذكورة 
كاألنوثة،كييستخدـ كفئات ٖتليلية لرسم اٟتدكد الفاصلة بُت االختبلفات البيولوجية للجنسُت، كطريقة توظيفها لوصف 

 كٖتديد اختصاصات كل من الذكر كاألنثى.  األفعاؿ،
إف ىدؼ البحث كفقا ٢تذه ا١تقاربة ىو فضح مظاىر استغبلؿ الفركؽ البيولوجية بُت اٞتنسُت لئلبقاء على النظاـ 

ربة كذلك ّتعل ا١ترأة تعتقد أبف مكاهنا الطبيعي ىو ا١تنزؿ، حيث تقـو أبدكارىا التقليدية كأـ ك  األبوم )الباطريركي( ا١تهيمن،
 & Pilcher)كما خلص إٔب ذلك   بيت، كأم ٤تاكلة لتبديل تلك األدكار من شأهنا أف ٖتكم على ا١ترأة ابلشقاء كالتعاسة

Whelehan 2004: 56-59) تنطبع األشياء بطابع النوع االجتماعي عندما تنخرط ُب سَتكرة اجتماعية تنتج .
إف أىم تفسَت تقدمو مقاربة النوع للفوارؽ  متياز للذكر ضدا عن األنثى.كتعيد إنتاج الفركؽ بُت ا١ترأة كالرجل، ْتيث يعطى اال

 القائمة بُت الرجل كا١ترأة، ىو طرح مسألة السلطة ُب اجملتمع كتبياف كيف كٓب يتم توزيعها بشكل ٥تتلف بُت النساء كالرجاؿ. 
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لضركرم تعريف النوع البيولوجي حىت كثَتا ما يتم ا٠تلط بُت النوع البيولوجي كالنوع االجتماعي، لذلك ٧تد من ا
يتضح للمهتم الفرؽ بُت ا١تفهومُت. فإذا كاف النوع االجتماعي يشَت إٔب كل ما يرتبط بنظم اجملتمع كما ٭تدَّد للرجل كا١ترأة من 

يقصد بو نوع  أدكار كمهاـ، يتم إعداد الفرد لبللتزاـ هبا الحقا من خبلؿ سَتكرات التنشئة االجتماعية، فإف النوع البيولوجي
اٞتنس ىل ىو ذكر أـ أنثى؛ فاٟتديث ىنا يكوف عن الطبيعة كما كىبتو للفرد من خصائص فطرية كعضوية اثبتة كغَت قابلة 

 للتغَت أك التحوؿ من تلقاء نفسها. 
معات إذا كانت ثقافة الشعوب متمايزة، فذلك يعٍت أبف األدكار اليت يتم إسنادىا إٔب كل من الرجل كا١ترأة، ُب ٣تت

متباينة، أيضا ستكوف متمايزة، إال أهنا تظل قابلة للنقد كالتعديل. ال يوجد قانوف بيولوجي يلـز ا١ترأة ابلقياـ أبشغاؿ البيت 
كحدىا دكف إشراؾ الرجل ُب نفس ا١تهاـ، كلكن الطبيعة أعدهتا كحدىا للقياـ بوظائف اٟتمل كاإل٧تاب كاإلرضاع. يبدك جليا 

ة ٯتكن إ٧تازىا من طرؼ كبل اٞتنسُت، لكن األدكار البيولوجية ٗتص كل نوع على حدة، أما األْتاث اليت أبف ا١تهاـ االجتماعي
هتتم بقضااي النوع االجتماعي فيكوف ا٢تدؼ من كرائها ىو ٖتقيق نوع من ا١تساكاة بُت كل من الرجل كا١ترأة حىت تصَت العبلقة 

 بينهما أكثر إنسانية كأقل ٖتيزا ألحد اٞتنسُت.
لقد حاكلت فلسفة ما بعد اٟتداثة تصحيح مسار اٟتركة النسوية بدعوهتا إٔب التخلي عن فهم الصراع ككأنو صراع 
الرجل مع ا١ترأة كاالستعاضة عنو ابلتفكَت ُب مقاربة عادلة للنوع االجتماعي. فا١تطلوب من اٟتركة النسوية ىو توسيع زاكية 

٣تموعة الرجاؿ" ابعتبار٫تا ٣تموعات تنتمي إٔب نفس اجملموعة، إذا ما أخذان بعُت النظر إٔب اجملموعتُت: "٣تموعة النساء" ك"
 االعتبار اختبلفاهتم كالفركؽ ُب السن كالطبقة االجتماعية كالعرؽ كا١تيوالت اٞتنسية...إْب. 

لى اٟتركة النسوية إف ىذا التقاطع مع اٟتركة النسوية كفلسفة ما بعد اٟتداثة ىو ما أنتج ما بعد النسوية. كإذا كاف ع
االستفادة من دركس ما بعد اٟتداثة، فإف عليها القياـ أبْتاث ميدانية تربز األثر الذم ٭تدثو نوع األفراد ُب مصادرىم ا١تادية 

 كحظوظ العيش ك٣تموع التجارب اليت ٯتركف هبا. 
 أسس اذليمنة الذكورية .2.2

راؾ ا٢تيمنة االجتماعية، اليت تبدك ككأهنا ٪تط من بُت أ٪تاط انطبلقا من قلب كلي لعبلقة األسباب ٔتسبباهتا ال ٯتكن إد
العبلقات ا١تستقلة بشكل كلي عن عبلقات القوة. تتحمل األساطَت كالطقوس عبء مواءمة القوانُت للتقسيم ا١تعد سلفا، 

أساس اٞتنس ضمن خانة فيكرس النظاـ القائم البلمساكاة ّتعلها رٝتية كمعًتؼ هبا لدل اٞتميع. يدخل التمييز القائم على 
العادم كالطبيعي، كقد يصَت ُب بعض األحياف ٘تييزا ضركراي كال بد منو؛ إنو يسكن األشياء ُب ا١تنزؿ، كيستقر ُب اٞتسد، كُب 

 العآب االجتماعي برمتو، كيعمل من خبلؿ أنظمة ٘تس الفعل كالتفكَت. 
كنمط عيش ٤تايد ال يقبل اال٩تراط ُب نقاش يشرعن إف قوة النظاـ الذكورم ال ٖتتاج للتربير طا١تا يفرض نفسو  

لوجوده. يكمن سر قوة النظاـ الذكورم ُب عدـ القدرة على إدراؾ أتثَت ا١تيكانيزمات العميقة اليت تؤسس التوافق بُت البنيات 
 بتمثبلت مدرىكة الشعوراي.    ا١تعرفية كالبنيات االجتماعية. إهنا ميكانيزمات خفية يتم فيها إلصاؽ كل التأثَتات الرمزية للشرعية

يشتغل النظاـ االجتماعي كرلة رمزية ضخمة تعمل على ا١تصادقة على ا٢تيمنة الذكورية اليت أتسست عليها، فتكوف 
النتيجة ىي تقسيم الشغل كفقا ٞتنس ا١تشتًغل. كييقسَّم الفضاء أيضا تقسيما جنسانيا؛ فيكوف السوؽ ىو الفضاء الذكورم 

يصَت ا١تنزؿ ىو الفضاء ا٠تاص ابألنثى، حيث تعمل على إ٧تاز ا١تهاـ ا١تضنية كا١تتدنية القيمة كاألجر مثل: ابمتياز، بينما 
 االىتماـ ابلبيت كحيواانت اإلسطبل كجلب ا١تاء كالكؤل معاإلقصاء من الوظائف النبيلة.
درؾ الواقع مشطورا إٔب نصفُت: عآب يدًرؾ العآب االجتماعي اٞتسد كواقع ٣تنَّسو ٭تمل ُب ذاتو مبادئ الرؤية اليت ت

الذكور كعآب اإلانث. كفقا ٢تذا التصور يصبح اٞتسد نفسو مشٌرًعا للتمييز؛ فاألعضاء البيولوجية ٥تتلفة كالوظائف البيولوجية  
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كذلك ٥تتلفة. كعليو، فاالختبلؼ ُب الوظائف االجتماعية يصَت مقبوال بل مفركضا اجتماعيا. ٦تا يعٍت خضوع اٞتسد 
 كٖتركاتو لصياغة اجتماعية مبهمة متفق ضمنيا بشأهنا، غدت تبدك ككأهنا معطى طبيعيا ال صناعة ثقافية. 

يتحرؾ اٞتسد داخل الفضاء العاـ كفق ضوابط معينة؛ فمقياس شرؼ الرجل كاستقامتو يكمن ُب ا١تواجهة كالنظر ُب 
، كيكوف ا٠تطاب تقريراي الرجل ُب الفضاء ا٠تارجي   كقاطعا كمفكرا فيو. يتموقعالوجو كالعينُت كأخذ الكلمة أماـ العمـو

كالرٝتي، كإليو توكل ا١تهاـ ا٠تطرة )اٟترب( كا١تثَتة )الذبح( ألنو يتسم ابلقوة كالصبلبة، ُب حُت يتحرؾ جسد ا١ترأة بشكل 
نبا للفتنة، منحنية الظهر مغاير امتثاال للثقافة، حيث ٘تيل إٔب االنزكاء موجهة نظرهتا إٔب األسفل، ما يضمن غظ البصر ٕت

 كاألايدم مطوية جهة الصدر. 
، فيكوف اللباس ٤تتشما  (Bourdieu 1998: 21-48)غالبا ما تيفرض حدكد على اٞتسد ابسم "اٟتراـ"

يوازم مراحل ٪توىا ا١تختلفة كىي: طفلة كعذراء مقبلة على الزكاج ٍب زكجة كربة عائلة. ُب ىذا السياؽ ٧تدىا تكتسب عادة 
الشعر، ففي ذلك تعطيل لعمل جزء من اٞتسد أك العمل على إخفائو كىو ُب حالة حركة. كمن خصائص  ٟتزاـ كرفعشد ا

 ا١ترأة ا١تثالية ُب الثقافة الذكورية اتصافها ابلنقص كفقر ُب ا١تعلومات كاألفكار ألف ذكاءىا يعد نقمة عليها.
 التنشئة االجتماعية كالتمييز بٌن اجلنسٌن .2.3

 الرجل كا١ترأة جاء نتيجة عمل ٚتاعي ىائل كدائم كمعىمَّم يسمى التنشئة االجتماعية، كاليت ال تظهر إال اندرا  إف التمييز بُت
كفعل بيداغوجي معلىن كمصرَّح بو. إنو عمل يشمل الذىن كاٞتسد إف على ا١تستول النظرم أك العملي. تعمل آلية التنشئة 

أًسسة للتمييز. كيعد ا٠تتاف أحد الطقوس اليت االجتماعية الضخمة على تثبيت الفوارؽ بُت ال ذكور كاإلانث عرب طقوس ٦تي
تزكي فكرة الفحولة الذكورية، كما يتم تشجيع الصيب على ٦تارسة نوع معُت من األلعاب كالرايضات اليت يربز فيها فحولتو 

ض القبائل بوضع ا١تولود الذكر على مثل: الرماية كالقنص كالصيد. ينفصل الولد تدر٬تيا عن األـ، كيتم ذلك ُب أعراؼ بع
 اٞتانب األٯتن لؤلـ، ٍب كضع بينهما سكُت كبَت أك حجر من أحجار الدار.

يبدأ التنكر للجانب األنثوم ُب الذكر بقص الشعر قبل أكؿ دخوؿ لو إٔب السوؽ. يتؤب األب عملية القص أبداة حادة      
" الصيب كقفل كمرآة ٭تملها ُب يده. يكسر البيضة قبل دخوؿ السوؽ ٍب ٭تتكر كحده استعما٢تا. توضع بيضة نيئة ُب "ًقبًٌ 

ينظر ُب ا١ترآة حىت تدرؾ الذات ذاهتا من خبلؿ عملية االنعكاس. ٭تيل فعل كسر البيضة كفتح القفل على الفحولة، فهي  
 كلها أفعاؿ شبيهة ابخًتاؽ جسد ا١ترأة كفعل غريزم صرؼ يتم اإلعداد لو اجتماعيا. 

فوارؽ بُت الذكور كاإلانث تتعمق إٔب أف اختزلت العآب كا١تمارسات ُب ثنائيات متعارضة تؤسس لؤلخبلؽ بل حىت ظلت ال
 )مفتوح/ مغلق(.  -)صلب/ مرف( -)مستقيم/ ملتوم( -اٞتماؿ من بينها: )مرتفع/ منخفض(

ل عاـ أك جزء من أجزائو؛ فطرؽ تنحو الًتبية األساس إٔب تزكيد الذكر كاألنثى بطرؽ ٥تتلفة ُب استعماؿ اٞتسد بشك
ا١تشي كتعابَت الوجو كالنظرة...كلها تفاصيل تعرب عن أخبلؽ كسياسة كفهم معُت للكوف. هبذا نلقن النساء كيفية التواجد ُب 
األماكن العامة أبشكاؿ مقبولة اجتماعيا كاليت يعد اٟتجاب اليـو ىو أحد مظاىرىا األكثر انتشارا، حيث ٯتثل ىذا اللباس 

وعا من أنواع اال٩تراط ُب النظاـ القائم دكف حاجة إٔب هني أك أمر مباشر أاٌي كانت اٞتهة اآلمرة، بل حىت "ا١تتربجات" ال ن
تستطعن الظهور ْترية داخل الفضاء العاـ؛ يستشف ذلك من عمليات شٌد التنورة القصَتة ٨تو األسفل مع اٟترص على ٚتع 

مواراة القميص الواسع العنق ابستعماؿ اليد... كلها سلوكات تدؿ على انزعاج ا١ترأة  الساقُت كعدـ بسطهما عند اٞتلوس، أك
 من نظرة اآلخر ٞتسدىا كما يتبع تلك النظرة من أحكاـ قيمة مسيئة ١تكانتها ُب اجملتمع.

نتها حاكلت النساء التصدم للهجـو الذكورم على حقوقهن كحريتهن ُب التعبَت عن ذكاهتن، لكن اآلليات اليت تب
لتحقيق ىذا الغرض، ٓب أتٌب متحررة ٘تاما من سطوة الثقافة الذكورية ا١تهيمنة. فأكثر النساء ال تستطعن ٦تارسة سلطتهن إال 



 
 

198 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

ابال٪تحاء الذاٌب كاالستعانة بقدرهتن على اإل٧تاب. تلجأ األـ إٔب إبراز ا١تعاانة الصامتة أماـ االبن الذكر، لبسط نفوذىا الحقا. 
لك ا١تعاانة كدين ٬تب تسديده، كضمنيا فهو دين غَت قابل للتسديد، مهما توالت احملاكالت البلمتناىية ينظر الولد لت

أك تلجأ النساء إٔب الشعوذة كىو ما يعزز دكنيتهن كيثبت الصورة النمطية عن ا١ترأة ا١تاكرة أصل اآلاثـ كالشركر. إف  الستيفائو،
...، ما ىي إال عنفا ىادئ تواجو بو ا١ترأة العنف ا١تادم أك السحر كاٟتيل كالكذب أك إظهار نوع من السلب ية داخل غرفة النـو

 الرمزم الذم ٯتارسو عليها الرجل.  
أما ُب عصران الراىن، كبعد معارؾ خاضتها ا١ترأة من أجل ٖترير اٞتسد من ىيمنة الذكور، سنجد ٖتررىا ٓب يتحرر كثَتا 

وره االستعراضي ُب اإلعبلانت، كبلجوئو إٔب قوة اإلاثرة كاإلغراء اليت يتحوؿ من من النظرة الذكورية اليت انتفض ضدىا بظه
خبل٢تا اٞتسد إٔب موضوع لبلستهبلؾ االنتقائي كالتفاخر الذكورم ْتيازة اٞتسد األكثر أنوثة كٚتاال، أك قد يتخذ الصراع 

 منحى ا١تواجهة بُت الرجل كا١ترأة. 
وة إٔب مراجعػػػػػػة منطلقاهتػػػػػػا علػػػػػػى ضػػػػػػوء منطػػػػػػق مغػػػػػػاير، حيػػػػػػث نبهػػػػػػت لػػػػػػذلك كجػػػػػػدت اٟتركػػػػػػة النسػػػػػػوية نفسػػػػػػها مػػػػػػدع

فلسػػػػفة مػػػػا بعػػػػػد اٟتداثػػػػة إٔب ضػػػػركرة ٗتلػػػػػي اٟتركػػػػة النسػػػػوية عػػػػػن فهػػػػم العبلقػػػػة ككأهنػػػػػا صػػػػراع الرجػػػػل مػػػػػع ا١تػػػػرأة، كاالستعاضػػػػػة 
 & Pilcher)، ُب تصػػػػػػػػور  سػػػػػػػػانية للنػػػػػػػػوع االجتمػػػػػػػػاعي. فػػػػػػػػا١تطلوبعنػػػػػػػػو ٔتقاربػػػػػػػػة عادلػػػػػػػػة كأكثػػػػػػػػر إن

Whelehan2004: 110-111)  ىػػػػػػو توسػػػػػػيع زاكيػػػػػػة النظػػػػػػر إٔب اجملمػػػػػػوعتُت؛ "٣تموعػػػػػػة النسػػػػػػاء" ك"٣تموعػػػػػػة
الرجػػػػػاؿ" ابعتبار٫تػػػػػا ٣تمػػػػػوعتُت تنتميػػػػػاف إٔب نفػػػػػس اجملموعػػػػػة البشػػػػػرية، إذا مػػػػػا أخػػػػػذان بعػػػػػُت االعتبػػػػػار اختبلفػػػػػاهتم كالفػػػػػركؽ ُب 

 السن كالطبقة كالعرؽ كا١تيوالت اٞتنسية...
، (post-feminismا بعد اٟتداثة ىو ما أنتج ما يصطلح عليو ما بعد النسوية )إف التقاطع مع اٟتركة النسوية كفلسفة م

اليت ابتت مدعوة إٔب االستفادة من دركس ما بعد اٟتداثة عرب القياـ أبْتاث ميدانية تربز األثر الذم ٭تدثو نوع الفرد، ذكرا أك 
 أنثى، ُب موارده ا١تادية كفرص عيشو كخرباتو.

 دايت التنمية السياسيةالفوارؽ بٌن اجلنسٌن كٓن .3
ينص اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف على أنو لكل شخص اٟتق ُب أف يصَت عنصرا ضمن أعضاء حكومة بلده. كما أف 

( حوؿ ا١تساكاة كالنوع االجتماعي يؤكد على ا١تشاركة ا١تتكافئة للنساء كالرجاؿ ُب اٗتاذ القرار 1995إعبلف بيكُت )
على أف ٖتسُت ا١تشاركة السياسية للمرأة من شأنو أف يرسي الشفافية كمساءلة اٟتكومة كاستدامة السياسي، إذ حصل االتفاؽ 

التنمية، شريطة أف تكوف ا١تسا٫تة فعلية كفعالة تضم ٚتيع مراحل كضع السياسات، انطبلقا من دراسة ا١تيزانية إٔب التنفيذ ٍب 
 التقييم.

قاشات اليت تطرح مسألة ٦تارسة السلطة من منظور النوع االجتماعي، يقع مفهـو التمكُت السياسي للمرأة ُب قلب الن
:(Sundström. Pamela. Wang. Lindberg 2015: 4-26) عند حيث يقصد بو 

"سَتكرة الرفع من قدرة ا١ترأة لتصبح قادرة بشكل كاسع على ٖتديد االختيارات كاالنتماء إٔب ا٢تيئات كا١تشاركة ُب  
تمع"، ْتيث أف كل تفكَت ُب السلطة ىو ابألساس تفكَت ُب القدرة على االختيار لدعم الدٯتقراطية صناعة القرار داخل اجمل

 كالعدالة االجتماعية؛ لذلك يكوف ٘تكُت ا١ترأة ىو تعديل لعبلقات السلطة اليت ٖتد من إمكاانهتا كاستقبلليتها. 
تدفعهن للظهور خارج ركتُت اٟتياة اليومي؛ فحرية عادة ما يتحقق التمكُت للنساء بتقييم حاجاهتن كاىتماماهتن اليت 

التنقل كا٠تركج من الفضاء ا٠تاص دكف اٟتاجة إٔب استئذاف ىو مؤشر من مؤشرات ٘تكُت ا١ترأة. كما يقتضي ٘تكينها ٖترير 
ة، كالتمتع ابٟترايت ا١توارد من أية سلطة؛ كالتحرر من العمل اإلجبارم كاال٩تراط ُب العمل ا١تؤدل عنو، كاٟتق ُب ا١تلكية ا٠تاص
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األساسية ٍب ا١تعاملة ا١تتكافئة أماـ القضاء. إف ٖتقيق التمكُت السياسي للنساء يستلـز توفر آليتُت اثنتُت: تقتضي األكٔب 
اال٩تراط ُب ا٢تيئة كتقـو اآللية الثانية على ا١تشاركة، فماذا نقصد بكل من اآلليتُت؟ ككيف تعمبلف على ٖتقيق التمكُت 

 للنساء؟السياسي 
 اذليئة .3.1

االنتماء ٢تيئة ىو أف تكوف عنصرا فاعبل ُب سَتكرة التغيَت عن طريق ا١تشاركة الفعالة ُب كضع األىداؼ. تقدـ ا٢تيئة بعدا اثنيا 
للسلطة نظرا لقدرهتا على التأثَت ُب األجندة السياسية، حيث ٯتكنها طلب دعم الدكلة كا١تسا٫تة ُب تغيَت اجملتمع. ترتبط ا٢تيئة 

لصوت؛ فعبلقات السلطة احملددة جندراي قد تعيق ا١ترأة عن التعبَت ْترية كطرح ا١تواضيع السياسية للنقاش كاال٩تراط ُب النقاش اب
العمومي، بينما يقتضي التمكُت السياسي للنساء التمتع ْترية التعبَت عن أم رأم سياسي ُب أم منرب إعبلمي كاف، كاٟتق ُب 

 ٕتمع سياسي كاف.تكوين أك ا١تشاركة ُب أم 
إف ا٢تيئات اٞتماعية ك٪تو اجملتمع ا١تد٘ب كا١تسا٫تة ُب برامج التنمية ُب الببلد، ىي آليات بيد النشطاء حىت يتحقق ٢تم 
التمكُت السياسي، كعلى النساء أف ٬تدف موقعا خاصا هبن ُب اإلعبلـ كاألدب؛ فعندما يكوف القلم رجاليا فهو يعرب عن 

 ندما يكوف القلم نسائيا فسيكوف أقرب إٔب التعبَت عن ٫تـو النساء.  قضااي الرجاؿ، أما ع
 ادلشاركة السياسية .3.2

إف أىم خطوة ابٕتاه التمكُت السياسي للنساء ىي حيازة مقاعد ُب االنتخاابت السياسية، ألف اٞتماعات العرقية كاالثنية 
طي؛ فالنساء مطالبات بتوفَت العدد الكاُب من ا١تواطنات كاٞتندرية...، ىي األكثر مبلءمة لتمثيل نفسها ُب ا١تسار الدٯتقرا

للدخوؿ ُب صراع سياسي علٍت أك بغية التأثَت عندما يتعلق األمر بصناعة القرار. لذلك على ا١ترأة ا١تشاركة ُب احتجاج ما 
صحافة كاإلصرار على عندما ٮتتص اٟتزب بتنظيمو، ككذلك اال٩تراط ُب ٚتعيات اجملتمع ا١تد٘ب، مع إ٬تاد موطل قدـ ُب ال

( كالتغيَت، إٯتاان منها أبف التغيَت ىو سَتكرة تستلـز ا١تركر ٔتراحل متعددة كعلى الذم ينشده أف (processفكرٌب السَتكرة 
 يتحلى بصفي الثبات كاإلصرار حىت تتحقق األىداؼ ا١تنشودة.

سية ُب مؤسسات دك٢تا، كيقاس عموما ٔتدل تتأثر ا١تشاركة السياسية ٔتنسوب الدٯتقراطية الذم تضخو األنظمة السيا
ٛتاية اٟتقوؽ ا١ترتبطة ابٟترايت، كٖتسُت ا١تشاركة ُب ا٢تيئات كمؤسسات اجملتمع ا١تد٘ب، مع كجود أتثَت ملحوظ لزايدة ىامش 

الشأف العاـ اٟترية الذم تتمتع بو ا١ترأة ُب اجملاؿ ا٠تاص كالذم ينعكس، حتما، بشكل أك آبخر على مقدار انغماس ا١ترأة ُب 
 .كخصوصا ا١تشاركة السياسية

لقياس مؤشر ا١تشاركة السياسية يتم اعتماد متغَت "توزيع السلطة حسب النوع". كينخفض ىذا ا١تؤشر بشكل ملحوظ 
داخل الدكؿ ا١تنخفضة الدخل لضعف تغطيتو، ٦تا يشَت إٔب كجود عبلقة بُت الوضع االقتصادم كالتمكُت السياسي للنساء، 

 د يؤثر التطور االقتصادم كجودة الدٯتقراطية ُب مستول التمكُت السياسي للنساء؟فإٔب أم ح
يعترب التطور االقتصادم عامبل من العوامل ا١تهمة ا١تسا٫تة ُب البلمساكاة بُت اٞتنسُت. فكلما ٖتسنت الوضعية ا١تالية 

سي. كما أف التحوؿ ُب ٪تط العيش من اقتصاد للنساء، صار ٔتقدكرىن التحرر أكثر من ا١تهاـ اليومية كالتفرغ للعمل السيا
الزراعة إٔب اقتصاد ما بعد الصناعة، أفرز أيضا ٖتوال إ٬تابيا على مستول القيم، حيث صار الًتكيز أكثر على استقبللية الفرد 

ن التعليم كارتفعت كقدرتو على التعبَت عن ذاتو، ٦تا انعكس إ٬تااب على مستول ٘تكُت النساء، بعدما ارتفعت نسبة االستفادة م
نسبة حضورىن ضمن القول العاملة الرٝتية كا١تؤىلة لشغل مناصب القيادة. لكن، ما تزاؿ الكثَت من النساء غَت قادرات على 

 اقتحاـ ٣تاؿ السياسة نظرا لعدـ توفرىن على ا١تتطلبات ا١تالية ٠توض االنتخاابت ك٘تويل اٟتمبلت االنتخابية.
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 الفتاة  التمكٌن السياسي  كٕندرس .4
ٖتمل )ت.س( ُب تعريفها فكرة التكيف مع التغيَت االجتماعي كاالنتقاؿ من كضع تقليدم إٔب كضع حديث ٭تتاج إٔب إدماج 
ا١تعطى اٞتديد ضمن بنية قائمة، مع الًتكيز على مفهـو السلطة اليت ستتحوؿ بدكرىا من سلطة تقليدية إٔب أخرل حديثة، 

 تمع على ٚتيع األصعدة، الثقافية منها كالسياسية كاالقتصادية. قادرة على التأثَت ُب بنيات اجمل
إذا كانت )ت.س( مرادفة للتحديث السياسي فهذا يعٍت فيما يعنيو السعي إٔب رفع مشاركة ٥تتلف الفئات االجتماعية 

ارسة السياسة ككلوج من نساء كرجاؿ عرب تعزيز قيم الدٯتقراطية كمنح فرص متساكية لكل شخص يسعى إٔب تطوير ذاتو عرب ٦ت
السلطة. أما كىي منظور إليها من زاكية االقتصادم، فإليها توكل مهمة ٖتسُت مستول عيش الساكنة كٖتقيق رفاىيتهم من 

 خبلؿ تزكيد دخلهم الفردم.
ذم ٘تارس تطرح ُب ىذا السياؽ عبلقة الثقافة السائدة ابلدٯتقراطية. فالدٯتقراطية ليست مقولة ٣تردة منعزلة عن الواقع ال

فيو. قبل التفصيل ُب العوامل الثقافية ا١تؤثرة ُب الدٯتقراطية كُب التمكُت السياسي للنساء، نعرؼ أكال ما ا١تقصود ابلثقافة 
السياسية. "يقصد ابلثقافة السياسية ٣تموعة من القيم كا١تعايَت السلوكية ا١تتعلقة ابألفراد ُب عبلقتهم مع السلطة السياسية اليت 

 ،(108-107 :2017)عدت، فهزى باىي، نظيخلدل ع تطور العبلقة بُت اٟتاكم كاحملكومُت.كتعٍت أيضا تتطور م
 منظومة ا١تعتقدات كالرموز كالقيم احملددة للكيفية اليت يرل هبا ٣تتمع معُت الدكر ا١تناسب للحكومة كضوابط ىذا الدكر".

اىػات كا١تعتقػدات كا١تشػاعر الػيت تعطػي نظامػا كمعػٌت للعمليػة كُب تعريف آخر ٧تد أبف "الثقافة السياسية ىػي ٣تمػوع االٕت
السياسية، كتقدـ القواعد ا١تستقرة اليت ٖتكم تصػرفات األفػراد داخػل النظػاـ السياسػي، كبػذلك فهػي تنصػب علػى ا١تثػل كا١تعػايَت 

كمػػا ٯتكػػن   .سػػي ُب نطاقػػو"السياسػػية الػػيت يلتػػـز هبػػا أعضػػاء اجملتمػػع السياسػػي، كالػػيت ٖتػػدد اإلطػػار الػػذم ٭تػػدث التصػػرؼ السيا
ابعتبارىػا ٣تمػوع السػلوكات اٞتماعيػة كأنظمػة  Berstein) 4:(1992الػذم قدمػواالستعانة ابلتعريف األنثركبلوجي للثقافة 

التمثػػل كقيمػػاجملتمع ُب تعريػػف الثقافػػة السياسػػية، فتكػػوف بػػذلك ىػػي: "٣تمػػوع مكػػوانت الثقافػػة مطبقػػة علػػى السياسػػة، ٦تػػا يعػػٍت 
 َت كفقا للمرحلة التارٮتية كللنظاـ السياسي القائم."قابليتها للتغي

يستلـز عن ىذه التعاريف قبوؿ أبف عناصر مثل ا١تهارات االجتماعية كالقواعد األخبلقية كمعايَت اٞتماؿ كا١تمارسات 
ى اٞتميع دكف داخل الفضاء ا٠تاص، تشكل جزء من الثقافة السياسية. كاٟتديث عن ٪توذج كاحد للدٯتقراطية قابل للتطبيق عل

مراعاة ا٠تصوصيات الثقافية للشعوب ىو تصور متجاكز، كما أف االختباء كراء مقولة ا٠تصوصية الثقافية قد يكوف سوطا من 
سياط األنظمة الكليانية الذم ٕتلد بو شعوهبا، لذلك فإف التحدم ا١تطركح ىنا ىو البحث عن ضوابط كونية كقيم إنسانية 

 إلنساف كقيم العدالة كالتضامن...مع مراعاة طبيعة القيم كا١تعايَت السائدة على الصعيد احمللي.ٮتضع ٢تا اٞتميع: كحقوؽ ا
إف اجملتمع ا١تغريب لو خصوصيتو الثقافية اليت ٘تيزه عن غَته. لكنو يشًتؾ مع ٣تتمعات أخرل فيما يتعلق بعبلقات السلطة 

س البلمساكاة القائمة على النوع. ذلك ما توصلنا إليو من خبلؿ احملددة جندراي. فا١تبلحظ ىيمنة الذكور على اإلانث كتكري
ْتثنا ُب أسس ا٢تيمنة الذكورية، حيث خلصنا إٔب أف ا١ترأة تتشكل اجتماعيا كفقا للنموذج األبوم الذم ٭تدد ٢تا ا١تنزؿ كفضاء 

 دكار ابلدكنية. مقبوؿ للعيش، كاألمومة كما يرتبط هبا من عناية الزكج كاألطفاؿ كوظيفة مع كسم ىذه األ
ُب السنوات األخَتة، بدأان نبلحظ التحاؽ ا١ترأة بسوؽ الشغل ُب ٣تموعة من اجملاالت، لكن الثقافة السائدة ال ترل ُب 
ذلك ٤تاكلة لتحقيق الذات أك سعيا إلثبات الشخصية كاستقبلليتها بقدر ما تربره ابلضركرة االقتصادية، على أساس أف عمل 

 يسَت الزكاج، شريطة أف ال يتعارض مع كظيفتها األساسية ُب ا١تنزؿ. ا١ترأة ىو كسيلة لت
يتعرض جسد ا١ترأة إٔب رقابة صارمة تفرضها عادات كتقاليد اجملتمع الذكورم، ما ٬تعلها ٘تيل إٔب االنزكاء كالتوارم عن 

، ال ٬تب أف تبدم ذكاء ملحوظا كال دراية األنظار استجابة ١تنظومة القيم احملافظة. كما أف ا١ترأة ا١تثالية، كفقا لنفس النموذج
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ابألمور، ألنو يوحي بكثرة ٕتارهبا ُب اٟتياة كىو أمر يتعارض مع النموذج ا١تطلوب. لذلك، ٬تب أف يكوف تفكَتىا بسيطا 
 ك٤تدكدا، كأكثر ما يثَت اىتمامها كيفية االعتناء ابٞتسد معقل اإلاثرة كالشهوة. 

، فنجده ُب صيغتو ا١تتشددة يدعو إٔب حرماف ا١ترأة من كافة اٟتقوؽ، كُب صيغتو جاء ا٠تطاب الديٍت ٤تاصرا للجسد
ا١تعتدلة يرل أبف اإلسبلـ ٓب ٭ترمها من حقوقها السياسية عدا رائسة الدكلة، ُب حُت يرجع ا١توقف ا١تعاصر ا١تسألة إٔب الظركؼ 

أعدت الرجل لبلستحواذ على الفضاء العاـ، كزكدتو ٔتا  االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية. إذا كانت التنشئة االجتماعية قد
يكفي من اآلليات لكي يقتحم السلطة ك٣تاالهتا منذ الطفولة إٔب سن الرشد، فإف ا١ترأة ٓب تعد لذلك؛ ألف ٦تارسة السلطة ال 

تنع ٘تاـ االقتناع بو، كىو تعترب من األساس دكرا من أدكارىا. كقد ٘تكنت الثقافة السائدة من نشر ىذا الوعي كجعلت ا١ترأة تق
ما أفقدىا الثقة ُب نفسها كغيب دعمها لنساء أخرايت ُب االنتخاابت، فهي ال تستطيع ٦تارسة سلطتها إال ابالستعانة 
بقدرهتا على اإل٧تاب أك ابستعماؿ أساليب ملتوية كاللجوء إٔب ا٠ترافة كالشعوذة، كالسؤاؿ ا١تطركح ىو: ىل يعد كاقع النساء 

 ـ ال ٣تاؿ لتغيَته؟ قدر ٤تتو 
رأينا ُب الفقرات السابقة أبف ٝتة الثقافة السياسية ىي التغيَت كالتحوؿ الرتباطها اب١تعايَت العامة كاالٕتاىات السائدة ُب 
اجملتمع، لذلك كجب إ٬تاد ا١تتغَتات ا١تتحكمة ُب تلك الثقافة كالعمل على ضبطها ابلشكل الذم ٯتٌكن ا١ترأة من ٦تارسة 

 ٘تاما مثلها مثل الرجل. فهل يكوف التعليم مدخبل من مداخل إحداث التغيَت ُب السياسة؟السياسة 
 نصيب الفتاة من السياسة 4.1

بدلت الدكلة ٣تهودا ملحوظا من أجل ٤تو الفوارؽ بُت الذكور كاإلانث ُب اجملاؿ السياسي. بنفس النفس ستعمل على الرفع 
كيتأكد ذلك انطبلقا من التدابَت كاإلجراءات اليت اٗتذهتا اإلرادة السياسية ُب ىذا  من ٘تثيلية النساء كطنيا كجهواي ك٤تليا،

 اجملاؿ، كاليت يعد من أ٫تها: 
 ،التنصيص على أال تتضمن كل الئحة من لوائح الًتشيح اٝتُت متتابعُت من نفس اٞتنس 
 للنساء، على أال يقل عدد ا١تقاعد  إحداث دائرة انتخابية على صعيد كل عمالة أك إقليم أك مقاطعات موجهة حصراي

 ا١تخصصة ٢تا عن الثلث،
 ،إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستول اجملالس اٞتماعية مكونة من مقعدين على األقل، موجهة للنساء 
 ،كضع اٟتكومة إجراءات ٖتفيزية لؤلحزاب السياسية من أجل ٗتصيص مراكز متقدمة للنساء 
 مًتشحات أٝتاء كا١تًتشحات، كالثا٘ب للمًتشحُت أٝتاء األكؿ يتضمن :جزأين على لتشتم كحيدة ترشيح الئحة كضع 

 فقط.
 إحداث ىيئات مع ،2015التنموية لسنة  كبرا٣تها الًتابية أنشطتها اٞتماعات كضع عند االجتماعي النوع مقاربة إدماج 

 النوع، كمقاربة الفرص كتكافؤ ا١تساكاة بقضااي هتتم استشارية ترابية
 ؾ النساء ُب اللجن احمللية للتخطيط كتفعيل ٞتاف ا١تساكاة كتكافؤ الفرص،إشرا 
  إحداث صندكؽ الدعم لتشجيع ٘تثيلية النساء من خبلؿ ا١تسا٫تة ُب ٘تويل الربامج كاألنشطة ا١تعتمدة من طرؼ األحزاب

 السياسية كاجملتمع ا١تد٘ب على الصعيد الوطٍت كالًتايب،
 لرفع من إدماج النساء ُب اٟتياة العامة كعملية صنع القرار كالسياسات،عقد شراكات مع ٣تلس أكركاب ل 
 ،ضماف لكل مواطنة كمواطن اٟتق ُب التصويت كُب الًتشح لبلنتخاابت كالتمتع ابٟتقوؽ ا١تدنية كالسياسية 

إٔب  لقد أدت اإلصبلحات الدستورية، خصوصا، تلك اليت تلت احتجاجات اٟتركات النسائية عقب الربيع العريب،
إحداث تغَتات مهمة ُب نظاـ االنتخاابت ُب ا١تغرب، كاف من نتائجها أف تضاعف عدد ا١تقاعد الوطنية ا١تخصصة للنساء، 
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. كأدل القانوف )ُب ا١تائة 15مقعدا، كذلك بنسبة ) 395مقعدا من أصل اجملموع البالغ  60إٔب  30فانتقل العدد من 
، (2016امرأة ُب الرب١تاف. كُب انتخاابت ) 67(، فانتخبت 2011ُب انتخاابت ) اٞتديد إٔب زايدة كبَتة ُب عدد ا١ترشحات

امرأة كذلك )بنسبة  81فازت ، (42 :2017 )المجشة االقترادية كاالجتساعية لغخبي آسيا )اإلسكها( كفقا ؿً 
 ُب ا١تائة( من مقاعد ا١تؤسسة التشريعية.  21

)فزاء  نتائج الرٝتية الصادرة عن كزارة الداخلية ا١تغربية(، تؤكد ال2021بعد االنتخاابت األخَتة )شتنرب 
كزيرا فقد  24ُب ا١تئة(. أما اٟتكومة اٞتديدة ا١تتكونة من  24.3سيدة، أم بنسبة ) 96فوز  (،2022االنتخابات، 

زيرة حظيت النساء منها بستة حقائب كزارية،  كألكؿ مرة ٘تكنت ا١ترأة من اإلشراؼ على كزارات ذات حساسية مثل ك 
االقتصاد كا١تالية، ككزيرة إعداد الًتاب الوطٍت كالتعمَت كاإلسكاف كسياسة ا١تدينة، ككزيرة السياحة كالصناعة التقليدية كاالقتصاد 
االجتماعي كالتضامٍت ككزيرة االنتقاؿ الطاقي كالتنمية ا١تستدامة، كالوزيرة ا١تنتدبة لدل رئيس اٟتكومة ا١تكلفة ابالنتقاؿ الرقمي 

إنو مد تصاعدم ابٕتاه رفع  .ح اإلدارة، ككزيرة التضامن كاإلدماج االجتماعي كاألسرة. كما ًب تعيُت كاتبة دكلة كاحدةكإصبل
 . 19٘تثيلية النساء ُب السياسة، لكنو حتما يظل بعيدا عن ٖتقيق مطلب ا١تناصفة اليت حث عليها الدستور ُب الفصل 

ود إرادة سياسية حقيقية لدمج ا١ترأة ا١تغربية ُب اٟتياة السياسية، إال أف ابلرغم من اجملهود ا١تبذكؿ كالذم يؤكد كج
النتائج احملصلة تبقى دكف انتظارات اٟتركات النسائية كال ترقى إٔب ٖتقيق مشاركة سياسية نسوية فعلية كما أرادىا ا١تشرع أف 

؛ فالنساء عموما يبخسن من دكرىن ُب العمل تكوف. تتحكم ُب ىذا الواقع ٣تموعة من ا١تعيقات منها الذاتية كا١توضوعية
السياسي، ألف اجملتمع جعلهن يعتقدف أبف السياسة ىي شأف رجإب كأف التفريط ُب اٟتقوؽ ىو فضيلة ٖتسب ٢تن بتزكية من 
ة العادات كاألعراؼ السائدة، فنجدىن منسحبات طوعا من ٣تاؿ ا١تنافسة، خصوصا مع انتشار الفقر كاألمية بُت أعداد كثَت 

 منهن. 
كرغم تبٍت القوانُت الداعمة ٟتق ا١ترأة ُب النشاط السياسي، فالفجوة بُت الواقع كا١تأموؿ تظل عميقة؛ ابلنظر لغياب 
الدٯتقراطية داخل األحزاب السياسية اليت تعمل على إقصاء العنصر النسوم من مواقع صناعة القرار، كابلنظر أيضا 

 نتخابية برمتها كاليت جعلت ا١تواطن ا١تغريب يفقد الثقة ُب ا١تؤسسات بشكل عاـ. لبلختبلالت اليت تعرفها العملية اال
لن تستطيع النساء بلوغ مطلب ا١تناصفة ْتضور شكلي يؤثث قبة الرب١تاف ما ٓب يتهيأ اجملتمع أبكملو لقبوؿ ا١ترأة ُب ٣تاؿ 

لى استيعاب اٟتاجيات ا١تتجددة ٞتميع األفراد ُب أفق ٦تارسة السلطة، األمر الذم يستدعي نشر ثقافة ٣تتمعية مغايرة كقادرة ع
ٖتقيق التنمية السياسية اب١تغرب. كيقع على التعليم ثقل نشر ثقافة مدرسية ٘تهد للثقافة السياسية البديلة اليت ستعمل على دمج 

 الية الفوز ابلرىاف؟الفتاة بتغيَت نظرهتا لنفسها كلوظيفتها داخل اجملتمع. فهل تستطيع فعبل ا١تدرسة ا١تغربية اٟت
 نصيب الفتاة من التعلم 4.2

إف إقصػاء الفتػػاة مػػن التعلػيم يعتػػرب ٘تييػػزا ضػدىا، كىػػي ٦تارسػػات اجتماعيػة عانػػت منهػػا الكثػَت مػػن الفتيػػات ُب ا١تاضػي كمػػا تػػزاؿ 
لػػدائم ُب ٙتانينػػات تعػػا٘ب منهػػا فئػػة ليسػػت ابلقليلػػة، خصوصػػا تلػػك ا١تتواجػػدة ُب القػػرل، كىػػو األمػػر الػػذم يؤكػػده عبػػد هللا عبػػد ا

( ُب قولو:"ككاف الفتيػاف كحػدىم فيمػا يظهػر، يتعلمػوف القػراءة كالكتابػة. أمػا الفتيػات فكػن يػتعلمن 30: 1984القرف ا١تاضي )
  الغزؿ كاٟتياكة كهتيئة الطعاـ كرعاية الشؤكف ا١تنزلية كالغناء كالرقص أيضا."

ُت اٞتنسػػػػػػػػػػُت، اٗتػػػػػػػػػػذت الدكلػػػػػػػػػػة ٣تموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن ُب إطػػػػػػػػػػار جهودىػػػػػػػػػػا لتػػػػػػػػػػدارؾ الفجػػػػػػػػػػوة الػػػػػػػػػػيت عٌمقتهػػػػػػػػػػا الثقافػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػ
  (2020أدرجهػػػػػػػػا تقريػػػػػػػر صػػػػػػػادر عػػػػػػػنالتػػػػػػػدابَت مكنػػػػػػػت مػػػػػػػن ٖتسػػػػػػػن ا١تؤشػػػػػػػرات ا١ترتبطػػػػػػػة بتمػػػػػػػدرس الفتيػػػػػػػات، 

(CEDAW/C/MAR/5-6,  
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 كىي كما يلي:
  سنة، 15تنفيذ مبدأ التعليم اإلجبارم إٔب غاية 
 2017( سنة 99,1%األساسي، قاربت ) عرفت نسب ٘تدرس الفتيات ارتفاعا ملحوظا ُب ٚتيع مستوايت التعليم، 
 ( 2018-2017بلػػػغ عػػػدد ا١تسػػػتفيدين مػػػن ا١تطػػػاعم ا١تدرسػػػية ُب التعلػػػيم األساسػػػي العمػػػومي ّتميػػػع مسػػػتوايتو سػػػنة ،)
 %( منهم فتيات، 48.5( تلميذا )1114353)
 ( منهم فتيات، 49( تلميذا )111321بلغ عدد ا١تستفيدين من الداخليات )% 
  ( تلميػػذا علػػى ا١تسػػتول الػػوطٍت ابلتعلػػيم األساسػػي العمػػومي ّتميػػع 136764مػػن ا١تػػنح الدراسػػية )بلػػغ عػػدد ا١تسػػتفيدين

 %( منهم فتيات،47( مستفيدا ابلوسط القركم ) 80551%( منهم فتيات ك)47.5مستوايتو )
 ( 46( طفبل )153180(، ) 2018-2017كصل عدد ا١تستفيدين من النقل ا١تدرسي سنة،)% 
 ( 2010-2009منػػذ سػػػنة)  مليػػوف مػػػنهم  1,8مليػػػوف تلميػػذا سػػػنواي مػػن مبػػػادرة "مليػػوف ٤تفظػػػة"،  4اسػػتفاد أزيػػػد مػػن

 %( ُب ا١تتوسط، 45,5فتيات، حوإب )
 ( 45%( تلميػػػػػذا ضػػػػػمنهم )859.975( إٔب )2017- 216سػػػػنة )  "تيسػػػػػَت" كصػػػػل عػػػػػدد ا١تسػػػػػتفيدين مػػػػن بػػػػػرانمج

 فتيات،
  اٞتماعاتية كمؤسسات الرعاية االجتماعية )دار الطالبة( اليت تػوفر دعم ٘تدرس الفتيات ُب العآب القركم من خبلؿ ا١تدارس

-2018التغذيػػػة كاإليػػػواء، كدركس الػػػدعم كا١تخيمػػػات الصػػػيفية كاألنشػػػطة الثقافيػػػة كالرايضػػػية. بلػػػغ عػػػدد ا١تسػػػتفيدات موسػػػم )
 %( من العدد اإلٚتإب للمستفيدين،51( مستفيدة،  بنسبة )31078(، ) 2017

 ( 2.533.208( حملاربة األمية ُب صفوؼ النساء، بلغ عػدد النسػاء مػنهم )2020-2014فًتة )إعداد خارطة طريق لل
 %(، 85.60بنسبة )
 (، ٦تػا 2018سػنة )%  79مكن تنفيذ الربانمج الوطٍت لتزكيد العآب القركم اب١تاء الصاّب للشرب من رفع نسبة التػزكد إٔب

 اء للقياـ أبنشطة مدرة للدخل،ساىم ُب ٖتسُت ٘تدرس الفتيات كتوفَت كقت إضاُب للنس
  كهربػػة القػػرل كاسػػتعماؿ اآلالت الكهرابئيػػة ُب األشػػغاؿ ا١تنزليػػة، أدل إٔب ربػػح الكثػػَت مػػن الوقػػت الػػذم يسػػتغل ُب زايدة

تعلػػيم الفتيػػات القػػركايت ك٤تاربػػة األميػػة كتشػػجيع األنشػػطة ا١تػػدرة للػػدخل )إنشػػاء تعاكنيػػات( كتعلػػم مهػػارات جديػػدة، كٖتسػػُت 
 حي عرب االنفتاح على كسائل اإلعبلـ،الوعي الص

 ( مليػوف نسػمة مػن السػاكنة القركيػة ٘تثػل 2.885مكػن مػن فػك العزلػة عػن ) تنفيػذ الػربانمج الػوطٍت األكؿ للطػرؽ القركيػة
 (.%50.7فيها النساء نسبة )

اعدة على ٘تدرس الفتػاة يبدك من خبلؿ األرقاـ أعبله أبف جهود الدكلة تركزت حوؿ اٞتوانب ا١تادية كالبنيات التحتية ا١تس
ُب الوسػػطُت اٟتضػػرم كالقػػركم، مػػن مطػػاعم مدرسػػية كداخليػػات كتػػوفَت النقػػل ا١تدرسػػي كا١تػػنح احملفػػزة...، خصوصػػا ُب الوسػػط 
القػركم. لكػن ا١تبلحػظ أبف أعػداد ا١تتمدرسػات تكػوف مرتفعػػة ُب ا١تسػتوايت الػدنيا كتػنخفض ُب القػرل كلمػا كصػلت الفتػػاة إٔب 

الدراسة. كما أف ا١تهن اليت تلجها الفتيات ُب سوؽ الشغل ٗتضع أيضا للتمييز؛ حيػث يسػهل علػى ا١تػرأة  مستوايت متقدمة ُب
 اٟتصوؿ على مهنة سكرتَتة أك مدرًٌسة أك ٦ترضة أكثر من ا١تهن األخرل ا١ترموقة اجتماعيا كا١ترتفعة دخبل. 

35 9 (1)2018)  : (Slaoui, Belghiti  كاليت تؤكد أبف  اسات ُب اجملاؿ،ىذا ما توصلت إليو أحدث الدر
التوزيع اٞتندرم لؤلدكار قد اختلف عما كاف عليو ُب السابق، إال أف التغيَت ا٨تصر فقط ُب الولوج بشكل متكافل للمدرسة 
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نس ا١تتعلم، كمعاملة ا١ترأة، نسبيا، ابحًتاـ مع اإلبقاء على األدكار التقليدية. إذا افًتضنا جدال أبف النظاـ التعليمي غَت متحيز ٞت
 فإف العادات كالتقاليد تعمل على تعميق الفوارؽ بُت اٞتنسُت بدءا ابألسرة، كيتكٌرس ذلك ُب ا١تدرسة كعرب كسائل اإلعبلـ.

ففي ا١تدرسة، قد تبدك األمور متكافئة بصيغة األرقاـ، لكن ٖتليل الربامج كاحملتوايت يفيػد أبف التنزيػل الفعلػي جملموعػة مػن 
سية ال ٮتدـ ا١تبادئ اليت تقـو عليها مقاربػة النػوع االجتمػاعي، كخػَت مثػاؿ علػى ذلػك الكتػب ا١تدرسػية ٔتػا ٖتتويػو ا١تضامُت الدرا

مػػن نصػػوص ال تعكػػس بشػػكل جلػػي الفاعليػػة كاإلبػػداع النسػػائي، ككػػذلك الصػػور ا١ترافقػػة ٢تػػا الػػيت نلمػػس فيهػػا نوعػػا مػػن التحيػػز 
 للثقافة السائدة.

(Ait Bouzid 2019 7(2):219-227) اليت ىذا ما رصدتو دراسة لعينة من الكتب ا١تدرسية خلصت إٔب      
كجود عدـ توازف بُت الذكر كاألنثى على مستول عدد األٝتاء كاأللقاب اليت تستعمل للداللة على كل من ٫تا، حيث نبلحظ 

ى. نفس التفوؽ سنلمسو فيما ٮتص ىيمنة أٝتاء الذكور كالضمائر احمليلة عليها ُب النصوص، ٦تا يوحي بتفوؽ الذكر على األنث
عدد الشخصيات اليت تربزىا الصور ا١تعركضة ُب الكتب ا١تدرسية ا١تعتمدة، مع اإلبقاء على الصورة النمطية اليت ٖتتجز ا١ترأة ُب 

رطي األدكار الكبلسيكية ا١تعتادة داخل الفضاء ا٠تاص.أما الذكور، فمازاؿ الكتاب ا١تدرسي يقدمهم ُب صورة احملارب كالش
 كالرايضي ككل ما يشًتط القوة كالشجاعة كاإلقداـ. 

ُب ٤تاكلة للتدارؾ، يعرض الكتاب ا١تدرسي بعض الصور لنساء تزاكلن مهاـ غَت اعتيادية كرئيسة دكلة أك رئيسة كزراء 
كرتَت مثبل. أك رائدة فضاء، خصوصا ُب الوحدة ا١تعنونة ب:"ا١ترأة كالسلطة"، كيقدـ الرجاؿ ُب كظائف غَت اعتيادية كس

لكن رغم اجملهود ا١تبذكؿ، إال أننا ٧تد ُب بعض الوحدات إسناد أدكار اثنوية تكوف ا١ترأة فيها اتبعة للرجل الذم ٯتتلك 
 السلطة. 

أما ٘تثبلت ا١تدرسُت الساىرين على تنفيذ الربامج الدراسية، فتكاد تكوف أكرب عائق أماـ ٖتقيق مطلب ا١تساكاة  اٟتقيقيػة 
، ألف أغلب ا١تدرسُت يشكلوف امتدادا لنفس العقلية احملافظة، فهم نتػاج ٢تػا كيعيػدكف إنتاجهػا فيمػا يركجػوف لػو مػن بُت اٞتنسُت

أفكار كما ينجزكنو من أعماؿ كتصػرفات داخػل الفضػاء ا١تدرسػي، خصوصػا تلػك الفئػة مػنهم ا١تكلفػة ابلتػدريس اب١تراحػل األكٔب 
 من تنشئة األطفاؿ.

( الػذم يػرل أبف الفػوارؽ بػُت اٞتنسػُت يػتم تكريسػها ُب ا١تدرسػة عػرب ٘تػثبلت 40: 2013) نفس ا١توقػف سػجلو النػاجي
صػحيح،  األساتذة لكل من اٞتنسُت )األحكاـ ا١تسبقة كالصور النمطية( مع غياب مقاربػة النػوع ُب الكتػب ا٠تاصػة ابألسػاتذة.

اكلػػة ا١تهنػػة، لكننػػا نلمػػس مقاكمػػة عنيػػدة ١تفػػاىيم ا١تقاربػػة، ًب إدراج ٤تػػور مقاربػػة النػػوع ُب بػػرامج تكػػوين األسػػاتذة ا١تقبلػػُت علػػى مز 
خصوصػػا ُب صػػفوؼ ا١تدرسػػُت الػػذكور، ألهنػػا ٖتػػاكؿ خلخلػػة نظػػاـ أبػػوم طا١تػػا مػػنحهم امتيػػازات ليسػػوا علػػى اسػػتعداد للتخلػػي 

 عنها.
 خالصة

دبَت الشػػػأف العػػػاـ ٔتختلػػػف يفػػًتض ُب التنميػػػة السياسػػػية أف ٕتعػػػل مػػن السػػػلطة التنفيذيػػػة ُب البلػػػد، سػػلطة قػػػادرة علػػػى حسػػػن تػػ
مطالبػػو الشػػػعبية، كأف ٕتعػػػل مػػػن الدٯتقراطيػػػة كقيمهػػا فكػػػرا ك٦تارسػػػة متجػػػدرة ُب كػػػل األفػػراد. إنػػػو ١تػػػن الصػػػعب التخطػػػيط لتنميػػػة 

 سياسية دكف إشراؾ كل اجملموعات ا١تختلفة من اجملتمع، ٖتقيقا لرفاىية اٞتميع. 
ع الفئات كمنح فػرص متكافئػة لتطػوير الػذات، فػإف دراسػتنا لوضػع كإذا كاف من خصائص )ت.س( إقرار ا١تساكاة بُت ٚتي

ا١ترأة ُب اجملاؿ السياسي اب١تغرب، تؤكد كجود فوارؽ بُت اٞتنسُت ٘تنع من ٖتقيق ا١تساكاة الفعليػة ُب ٦تارسػة السػلطة كا١تسػا٫تة ُب 
دسػتور، يؤكػد مػرة أخػرل علػى بعػد ا١تسػافة تدبَت الشػأف العػاـ. ٍب إف عجػز النظػاـ علػى ٖتقيػق مطلػب ا١تناصػفة رغػم إقػراره ُب ال
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 مػن فئػة عن )ت.س( ا١تنشودة. كىػو األمػر الػذم يتأكػد مػن جديػد ابلنظػر إٔب ضػعف ا١تؤسسػات علػى تعبئػة اٞتمػاىَت خاصػة
 النساء.

٘تكنػػا مػػن الوقػػوؼ ُب ىػػذا العػػرض علػػى أحػػد ا١تعيقػػات األساسػػية لتحقيػػق التنميػػة السياسػػية ُب الػػببلد، ىػػو عػػدـ ٘تكػػُت 
ء سياسػػيا. كيرجػػع الوضػػع إٔب سػػيادة ثقافػة اجتماعيػػة ذكوريػػة ترخػػي بظبل٢تػػا علػى السياسػػة، فتحػػدد الكيفيػػة الػػيت ٬تػػب أف النسػا

ٓب تستسلم النساء ٢تذا الواقع، بل حاكلت كبضػغط مػن اٟتركػات النسػوية البحػث  يتصرؼ كفقها األفراد داخل النظاـ السياسي.
 ش السياسي كلعل أ٫تها ىو التعليم. عن منافذ للخركج من حالة اإلقصاء كالتهمي

ٖتقق ابلفعل إدماج مقاربة النوع ُب السياسػة التعليميػة للبلػد، كبػدلت الدكلػة ٣تهػودا ٤تمػودا علػى مسػتول الرفػع مػن أرقػاـ 
ُب  ثا١تتمدرسات، خصوصا ُب العآب القركم، كتشجيع بقائهن ُب ا١تدرسة بتوفَت البنيات التعليمية كالظركؼ ا١تادية، لكن البح

الػػربامج كاحملتػػوايت كُب ٘تػػثبلت األطػػر الًتبويػػة ا١تكلفػػة إب٧تازىػػا، يؤكػػد أبف مقاربػػة النػػوع ال ٘تلػػك آليػػات التنزيػػل اٞتيػػد ١تفاىيمهػػا 
 على مستول الواقع، ٦تا ٬تعل إدراجها صوراي ال يبلمس عمق ا١تشكل كال يستطيع زحزحة الثقافة الذكورية ا١توركثة عن عرشها. 

ب ىػػو مراجعػػة الػػربامج كٖتيػػُت الكتػػب ا١تدرسػػية ٔتػػا ٭تقػػق ا٢تػػدؼ ا١تنشػػود مػػن إدراج ا١تقاربػػة، كا١تتمثػػل ُب تغيػػَت لػػذلك، فػػا١تطلو 
الثقافة السائدة كاسػتبدا٢تا بثقافػة تعػًتؼ ٔتػؤىبلت النسػاء كبقػدرهتن علػى الػرايدة ك٦تارسػة السػلطة ٘تامػا كمػا يفعػل الرجػاؿ، دكف 

العمػػػل علػػػى تقوٯتهػػػا، حػػػىت يصػػػَت العنصػػػر البشػػػرم مػػػؤىبل للقيػػػاـ ابألدكار الًتبويػػػة إغفػػػاؿ االشػػػتغاؿ علػػػى ٘تػػػثبلت ا١تدرسػػػُت ك 
 كالتعليمية ا١تنوطة بو.

 الئحة ادلراجع ابللغة العربية
 )األمم لتمثيل السياسي للمرأة يف ادلنطقة العربية، ا((2017 اللجنة االقتصادية كاالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا ،

 ا١تتحدة، بَتكت، 
 15/01/2022، اتريخ الزايرة: فضاء االنتخاابتالرٝتي لوزارة الداخلية ا١تغربية،  ا١توقع 
 دار العلم للمبليُت، الرتبية عرب التاريخ من العصور القددية حَّت أكائل القرف العشرين( 1984)عبد الدائم  ،عبد هللا ،

 بَتكت، 
 مؤسسة فريدريش إيربت، مصر ة السياسية للمرأةادلشارك( 2017)مركة، نظَت  .ريهاـ، ابىي .أٛتد، فوزل .مٌت، عزت ، 
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 "مستثنيات القواعد الفقهية الكلية كمقاصدىا يف الشريعة اإلسالمية"
 دمحم براز د.

 كزارة الرتبية الوطنية ػ ادلغرب 
berrazmohammed@gmail.com 

06 81 79 91 6000212 
 

 لخص ادل

يعترب موضوع "االستثناء ُب القواعد الفقهية الكلية كمقاصده الشرعية" أحد األْتاث ا٢تامة ُب ٣تاؿ الفقو كعلومو، ابعتباره     
 من أجلها استثنيت موضوعا يبحث ُب فقو االستثناء كأسبابو كأحكامو كمقاصده الشرعية، كييبٌُت األىداؼ كالغاايت كا١تقاصد اليت

بعض األحكاـ عن مسائلها األصلية كقواعدىا الكلية، ٦تا يدٌؿ داللة كاضحة أف فقو االستثناء ال ينفك عن علم ا١تقاصد، فخركج 
بعض األحكاـ االستثنائية عن مسائلها الفقهية لوجود حكمة أك عٌلة تقتضي ذلك اإلخراج، ٬تعل اٟتكم االستثنائي فيها أقرب 

د الشريعة ُب ٖتقيق العدالة كجلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد كرفع اٟترج، ٦تا ٬تعل الشريعة اإلسبلمية صاٟتة لكل زماف إٔب مقاص
كمكاف، غَت عاجزة عن مواكبة مستجدات العصر كمتطلباتو، بفضل اعتبارىا ا٠تاص للظركؼ ا١تستجدة العارضة كاألحواؿ الطارئة 

، أك يفضي تطبيق القواعد الفقهية الكلية إٔب نتائج كمرالت ا١تتغَتة، فاألحكاـ االستثنائية شرعت  للحفاظ على ا١تصاّب أف تنخـر
٥تالفة ألحكاـ الشريعة كمقاصدىا، كىذا خَت دليل على مركنة الدين اإلسبلمي ككسطيتو كاعتدالو، كأف أحكامو مبنية على جلب 

أدل القوؿ بو كالوقوؼ عن عمومو إٔب حرج كمشقة إال كيجدت لو ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد كأصل كمبدأ كٌلي مقرر، كأنو ما من كٌلي 
استثناءات كحلوؿ استحسانية ٖتٌقق ا١تقاصد السامية للتشريع اإلسبلمي، ٦تا يدؿ داللة قاطعة على رعاية الدين اإلسبلمي األغر 

 ة.بكلياتو كجزئياتو ١تا فيو مصلحة العباد ُب ٚتيع تصرفاهتم كمعامبلهتم الدينية كالدنيوي
 -الفركع -ألصوؿ - ألحكاـ الفقهية - ا١تفاسد - ا١تصاّب– الغاية -ا١تقاصد -القاعدة الفقهية - الستثناء  :الكلمات ادلفاتيح

 .اٞتزئي –الكلي
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Abstract  

The topic of ―Exception in the General Jurisprudential Rules and its Islamic 

Purposes‖ is considered one of the important researches in the field of 

jurisprudence and its sciences. It is a topic that examines the jurisprudence of 

exception and its causes and religous purposes, and shows the goals, objectives 

and aims for which some cases were excluded from their original issues and 

general rules. This clearly indicates that the ―jurisprudence of exception‖ is 

inseparable from the ―science of the purposes‖. so the separation of some 

exceptional rules from their jurisprudential issues, because there is a wisdom or 

a reason that requires that separation, makes the exceptional rule, in this case, 

closer to the purposes of Sharia in achieving justice, achieving interests and 

warding off corruption. Hence, it makes Islamic Sharia valid for every time and 

place coping with the novelty of the present time. This is thanks to its special 

consideration of the emerging and changing  circumstances. These exceptional 

rules aim to preserve the benefits and guarantee that the general jurisprudential 

rules are applied within Sharia boundaries. This clearly relfcts Islam´s 

moderation and that its rules are based on achivening benefits and warding 

corruption as a general principle of this religion. Indeed, the ―science of 

expcetion purposes‖ allows trenscanding the difficulties that arose from 

applying the religious text´s general meaning. This is a crystal clear indication 

of the care of Islamic religion, in its entirety and parts, for the interest of the 

people in all their religious and worldly behavior. 

Keywords   :  the exception - jurisprudence rule  - Aims and goals - the aim - 
interests-spoilers  - jurisprudence rulings  - assets  - branches  - total  - partial 
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 مقدمة البحث:
اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت، كعلى آلو كصحابتو أٚتعُت، كمن تبعهم إبحساف إٔب يـو 

 الدين.

فإف البحث ُب علـو الشريعة اإلسبلمية سواء كاف دراسة أـ ٖتقيقا أـ تصنيفا، ٬تب أف يكوفى لو غاية يركمها كىدؼ يصبو كبعػد، 
 إٔب ٖتقيقو، كىذا ما قصدت فعلو ػ إبذف هللا تعأب ػ ُب ىذا البحث. 

 ػ  التعريف ّنوضوع البحث: 1

بلمية اليت نشأت لفهم النص الشرعي كفقهو كاستنباط األحكاـ الشرعية منو، لتطبيقها يعترب علم الفقو من أىم علـو الشريعة اإلس
على نوازؿ كمستجدات كل عصر، كحٌل قضاايه سياسة كانت أك اجتماعية أك اقتصادية أك ثقافية أك فكرية أك غَتىا حبلٌ يستند 

 إٔب شرع هللا اٟتكيم كتوجيهو القوٙب.

، بل مٌر بفًتات كمراحل كانت مليئة ابألحداث كالوقائع االجتماعية، جعلتو ينمو كيتطور حىت علم الفقو ٓب ينشأ دفعة كاحدةك 
اكتملت معا١تو، ككثرت مسائلو، كتفرعت إٔب فركع كثَتة أضحى من الصعب حصرىا، كضبط عددىا، كىذا ما دفع بفقهاء 

عة متجانسة كمتشاهبة من فركع كمسائل تستوعبها الشريعة اإلسبلمية إٔب كضع قواعد فقهية كلية، ٕتمع كل كاحدة منها ٣تمو 
كتندرج فيها، كتلم شتاهتا، كتربطها ابلكليات كاألصوؿ، ككاف من نتائج ىذا العمل اٞتليل كاجملهود اٞتبار، ظهور علم جديد أال 

 ."علم القواعد الفقهية"كىو 

 ىذه كذلك بضبط ،الفقهاء كالعلماء طريق تقف ُب اليت الصعوابت من الكثَت ذلل األكلوف بو قاـ الذم العظيم العمل ىذا إف
كاحد، فصارت ىذه  حكم يضبطها متجانسة ٣تموعة منها كل ٖتت تندرج ُب قواعد كلية كحصرىا الفقهية الفركع الكثرة من
 ٖتصيلها على العلماء كالفقهاء يؤكدكف من الكثَت جعل ٦تا مكانة مركزية كزبدتو، كاحتلت عصارة الفقو ىيالفقهية القواعد 
"كىذه القواعد مهمة ُب هللا:  رٛتو ىػ(684اإلماـ القراُب )ت لو، حىت قاؿ ضابط غَت الفقو ُب مفرطا هبا يهتم ال من كاعتربكا

الفقو عظيمة النفع، كبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيو كيشرؼ كيظهر ركنق الفقو كيعرؼ كتتضح مناىج الفتول كتكشف، فيها 
اضل الفضبلء )...( كمن جعل ٗتريج الفركع اب١تناسبات اٞتزئية دكف القواعد الكلية تناقضت عليو الفركع تنافس العلماء، كتف

كاختلفت، كتزلزلت خواطره فيها كاضطربت، كضاقت نفسو لذلك كقنطت، كاحتاج إٔب حفظ اٞتزئيات اليت ال تتناىى، كمن ضبط 
ىػ ػ 1421)القراُب،  ا ُب الكليات، كاٖتد عنده ما تناقض عند غَته".الفقو بقواعده استغٌت عن حفظ أكثر اٞتزئيات، الندراجه

 (3ص:  1ـ، ج2001

كىذه القواعد الفقهية ىي أحكاـ أغلبية غَت مستمرة دائمان، كذلك ألهنا تصور الفكرة الفقهية ا١تبدئية اليت تعرب عن ا١تنهاج القياسي 
ما يتخلف كينخـر كيعدؿ عنو ُب بعض ا١تسائل إٔب حلوؿ استحسانية  العاـ ُب حلوؿ القضااي كترتيب أحكامها، كالقياس كثَتان 

استثنائية ١تقتضيات خاصة بتلك ا١تسائل، ٕتعل اٟتكم االستثنائي فيها أقرب إٔب مقاصد الشريعة اإلسبلمية لتحقيق العدالة كجلب 
قلما ٗتلو إحداىا من مستثنيات ُب فركع ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد كرفع اٟترج عن ا١تكلفُت، كألجل ذلك كانت القواعد الفقهية 
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األحكاـ التطبيقية خارجة عنها، إذ يرل الفقهاء أف تلك الفركع ا١تستثناة ىي أليق ابلتخريج على قاعدة أخرل، أك أهنا تستدعي 
 أحكاما استحسانية خاصة.

ك لصورة أك أكثر من حكم القاعدة لسبب كمن خبلؿ ما سبق يتضح أف االستثناء ُب القواعد الفقهية ىو: إخراج ١تسألة أك أكثر أ
 يقتضي ىذا اإلخراج ٖتقيقا ١تقاصد الشريعة اإلسبلمية ُب جلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد.

ككوف القاعدة الفقهية أغلبية تىرًد عليها بعض ا١تستثنيات ال يعٍت عدـ جواز االستدالؿ هبا، ألٌف االستثناء من القاعدة ال ييضعف 
العربة للغالب كليس للنادر، كإٌف االستثناء عندما يىرًدي على قاعدة ما، إ٪تا يكوف استنادان إٔب قاعدة أخرل من حجيتها كقوهتا، ف

 راجحة ُب مقاـ االستثناء خاصة كليس خركجان عن أصل القاعدة كدليلها.

 ػ مشكلة البحث: 2

ا١تباحث الفقهية، فعلم القواعد الفقهية فٌن بديع كإدراكها كالبحث ُب مقاصد مستثنياهتا من أصعب إف نيل ىذه القواعد الفقهية 
ال يقدر على ٦تارستو إال من أكٌب موىبة فذة ُب الفكر كالنظر، كعلما غزيرا ُب اللغة، كفقها كاسعا ُب الدين، كملكة خاصة ُب 

: "كلعمرم إف ىذا الفن ىػ(911إدراؾ تلك االستثناءات كمقاصدىا كًعلىًلها على خفائها كدقٌتها، حىت قاؿ اإلماـ السيوطي )ت
ـ، ص: 2006ىػ / 1427")السيوطي، ال يدرؾ ابلتمٍت، كال يبلغو إال من كشف عن ساعد اٞتد كمشر، كاعتزؿ أىلو كشد ا١تئزر

2).  

كبناء على ما تقدـ، يتحدد اإلشكاؿ ا١تركزم ُب قلة الدراسات كالبحوث التطبيقية اليت تناكلت موضوع االستثناء ُب القواعد 
ة، حيث ٓب أعثر على دراسات أك ْتوث معاصرة تناكلت ا١توضوع ابلتحليل كالدراسة، خاصة اٞتانب ا١تتعلق ٔتقاصد الفقهي

 االستثناء ُب القواعد الفقهية، كىذا ما سنبيٌنو إبذف هللا تعأب عرب األسئلة اآلتية:

كيف ٯتكن تنزيل فقو االستثناء على مستجدات العصر ما ا١تقصود ابالستثناء ُب القواعد الفقهية؟ كما عبلقتو اب١تقاصد الشرعية؟ ك 
 كنوازلو؟

 ػ أمهية البحث: 3

ػ ُب اٟتفاظ على ا١تيزاف ا١تقاصدم  مستثنيات القواعد الفقهية الكلية كمقاصدىا يف الشريعة اإلسالميةتتجلى أ٫تية موضوع ػ 
لوجود حكمة أك مقصد يقتضي ذلك اإلخراج، ٬تعل للشريعة اإلسبلمية، فخركج بعض ا١تسائل اٞتزئية عن حكم القاعدة الفقهية 

اٟتكم االستثنائي أقرب إٔب جلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد، كىذا ما ٬تعل الشريعة اإلسبلمية صاٟتة لكل زماف كمكاف غَت عاجزة 
  عن مواكبة مستجدات العصر كمتطلباتو.

يكاد يرجع إليها ٚتيع مسائل الفقو، فهي أصل ١تا سواىا من اليت  لكونو ُب القواعد الفقهية الكليةٍب إف ا١توضوع يزداد أ٫تية 
القواعد، كأصل لسائر الفركع كاٞتزئيات، ك٢تذا ا١تعٌت قاؿ السيوطي: "القواعد ا٠تمس اليت ذكر األصحاب أف ٚتيع مسائل الفقو 

 .(5ـ، ص: 2006ىػ / 1427)السيوطي،ترجع إليها" 
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يت ٖتتاج إٔب الدراسة ١تا ٢تا من أ٫تية قصول كقيمة علمية ُب ٣تاؿ تنظيم األحكاـ فموضوع القواعد الفقهية من أىم ا١تواضيع ال
الفقهية ا١تبثوثة ُب كتب الفقو، كإذا أمكن للفقيو أف يستوعب القواعد أمكن لو تطبيقها على ما يعرض لو من أحكاـ فرعية جزئية، 

ع أفقو ك  ق عقليتو كيػيوىسًٌ  يولد لديو ملكة فقهية ٘تكنو من ٚتع شتات اٞتزئيات كضبطها.ٍب إف استيعاب الفقيو للقواعد ييعمًٌ

 ػ أىداؼ البحث: 4

 ١تا ػ يب حدا نشأت عليو، الذم الفقهية الفركع للبحث ُب كحيب شغفي إٔب الفقهية، كابإلضافة للقواعد القصول األ٫تية على بناء
 زلور العلـو الشرعية، امن، اجملتمع كعاء اإلنساف كالعلـوادلؤٕنر العلمي الدكيل الثأتقدـ بو للمشاركة ُب  إعداد ْتث علي تعُت
 ٢تذا أعمق كالبحث ُب مقاصد مستثنياهتا، يعطي تصورا كلياهتا إٔب كضمها الفركع ضبط ألف اٞتانب، ىذا إٔب مباشرة أتوجو ػ أف
  .العلم

 ا١تقدمة ُب البحوث كثرة مع إذ المية"الفقهية الكلية كمقاصدىا يف الشريعة اإلس "مستثنيات القواعدموضوع:  نظرم لفت كقد
 دراسة أك يريد اإلطبلع من كل تساؤؿ تيثَت غامضة نقطة "مقاصد االستثناء يف القواعد الفقهية"مسألة  ظلت الفقهية القواعد

 مصنفات من أيدينا بُت فيما كموسع خاص ٓب تتناكؿ بشكل أهنا إٔب إضافة الباحثُت قبل من تيٍطرؽ ٓب إذ الفقهي، اٞتانب ىذا
 مسا٫تة كقدمت بذلك قد سىلَّطت الضوء على جزئية لطا١تا ظٌلت غامضة، ا١توضوع، كأكوف ىذا أْتث ُب أف فرغبت ا١تتقدمُت،
 العلم.  ىذا إٔب جديدة لبنة تضيف متواضعة

 ػ الدراسات السابقة: 5

ظائر، كاىتم آخركف بشرحها كغمز عيوف البصائر إف أغلب ا١تصنفُت ُب القواعد الفقهية، صٌنفوا ىذه القواعد ُب كتب األشباه كالن
للحموم، كشرح القواعد الفقهية للزرقا من ا١تعاصرين، ككاف عملهم ُب ذلك ٤تصورا ُب شرح القاعدة كالتطبيق عليها، كُب بعض 

فسَت لذلك، كىذا ىو األحياف ييشَتكف إٔب بعض ا١تسائل اليت ٗترج عنها استثناء دكف ذكر مقاصد ىذا االستثناء أك سببو أك ذكر ت
ا١تنهج العاـ الغالب ُب ىذا النوع من ا١تصنفات، ابستثناء ْتث لؤلستاذة سعاد أكىاب، ٖتدثت فيو عن ا١تسائل ا١تستثناة من 

 القواعد الفقهية بوجو عاـ.

ة ىذه اٞتزئية، إ٪تا أما ا١تصنفات اليت تناكلت موضوع االستثناء ُب القواعد الفقهية بوجو خاص كبعناكين يدؿ ظاىرىا على معاٞت
تشَت ُب أحسن األحواؿ إٔب االستثناء دكف ذكر أسبابو كمقاصده، إضافة إٔب أهنا مصنفات مذىبية، فاإلماـ البكرم مثبل ُب  
 كتابو: "االستغناء ُب الفرؽ كاالستثناء" يذكر القواعد مع الضوابط كيذكر ا١تسألة ا١تستثناة كل ذلك كفق ا١تذىب الشافعي.

 كخطة البحث:ػ منهج  6

اعتمدت ُب معاٞتة ىذا البحث ا١تنهج االستقرائي التحليلي، ذلك أف األمر يتوقف على تتبع القواعد الفقهية كالوقوؼ على 
ا١تسائل ا١تستثناة منها كاستخراج مقاصدىا، كقد أملت علي طبيعة ا١توضوع أف أتناكؿ اٟتديث عنو ُب مقدمة كثبلث مباحث 

 حث أمثلة تطبيقية، كضٌمنتها مطالب إذا اقتضى األمر ذلك.كخا٘تة، أدرجت ٖتت كل مب
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فتناكلت فيها التعريف ٔتوضوع البحث، كمشكلتو، كأ٫تيتو، كأىدافو كأسباب اختياره، كالدراسات السابقة، كمنهج  أما ادلقدمة:
 خطتو.

تم بػ "فقو االستثناء ُب القواعد الفقهية"، كأما ا١تبحث األكؿ: فقد عنونتو بػ "اتريخ نشأة القواعد الفقهية"، كا١تبحث الثا٘ب: اى
كا١تبحث الثالث: اىتم بػ "االستثناء ُب القواعد الفقهية الكلية كمقاصده ُب الشرعية"، كقد قسمتو إٔب ٜتسة مطالب: اىتم ا١تطلب 

 قة ٕتلب التيسَت"، كالرابع:بقاعدة "ا١تش األكؿ: بقاعدة "األمور ٔتقاصدىا"، كالثا٘ب: بقاعدة "اليقُت ال يزكؿ ابلشك"، كالثالث:
 بقاعدة "العادة ٤تكمة". بقاعدة "ال ضرر كال ضرار" أك "الضرر يزاؿ"، كا٠تامس:

فتحدثت فيها عن أىم النتائج العامة اليت توصلت إليها من خبلؿ ىذا البحث، كا١تقًتحات كالتوصيات اليت أراىا  كأما اخلإنة:
 مناسبة لتوظيفو كتطويره.

ذيلت ىذا البحث ّتملة من ا١تراجع كا١تبلحق اليت البد منها لتيسَت قراءتو كمطالعتو،  ،راسة جوانبها الفنيةكحىت تستكمل الد
 كذلك لتيلقي أضواء كاشفة عن موضوعاتو كأىم ٤تتوايتو.

 يل.كأسأؿ هللا السداد ُب القوؿ، كالرشد ُب الفعل، كالصواب كالتوفيق ُب األمر كلو، إنو كليي، كىو حسيب كنعم الوك

 ادلبحث األكؿ: اتريخ نشأة القواعد الفقهية

ملسو هيلع هللا ىلص ُب كثَت من األحكاـ ٔتثابة القواعد العامة اليت  نشأت القواعد الفقهية إابف عصر الرسالة كمنبع التشريع، فقد كانت أحاديثو
يدَّعىى تنطوم ٖتتها الفركع الفقهية الكثَتة، كقولو: "ا٠تراج ابلضماف" ك "ال ضرر كال ضر 

دًَّعي كاليمُت على ا١ت
ي
ار" ك "البينة على ا١ت

عليو"، كما سواىا من جوامع الكلم كبدائع اًٟتكىم اليت خٌص هللا تعأب هبا نبٌيو عليو الصبلة كالسبلـ، فأصبحت عند الفقهاء قواعد 
 اثبتة مستقلة كجرت ٣ترل القواعد الفقهية. 

كُب كقت معُت، كإ٪تا مٌرت ٔتراحل عديدة من حيث كضعها كتنسيقها ٍب أتصيلها، كىذه القواعد الفقهية ٓب تنشأ دفعة كاحدة 
فتكونت مفاىيمها كصيغت نصوصها ابلتدرٌج ُب عصور ازدىار الفقو كهنضتو على أيدم كبار فقهاء ا١تذاىب من أىل التخريج 

و، كعلل األحكاـ، كأسرار التشريع، كا١تقررات كالًتجيح استنباطا من دالالت النصوص الشرعية العامة كأدلتها، كمبادئ أصوؿ الفق
العقلية، فقد كانت تعليبلت األحكاـ الفقهية االجتهادية كمسالك االستدالؿ القياسي عليها، أعظم مصدر لتقعيد ىذه القواعد 

 صو٢تا كأدلتها.كإحكاـ صيغها خاصة بعد استقرار ا١تذاىب الفقهية الكربل، كانصراؼ الفقهاء كالعلماء إٔب ٖتريرىا كترتيب أ

 ادلبحث الثاين: فقو االستثناء يف القواعد الفقهية 

إف الشريعة اإلسبلمية راعت أحواؿ ا١تكلفُت كلها سواء كانت عادية أك استثنائية، ألف الناس ٗتتلف أحوا٢تم من صحة إٔب مرض، 
ة كاختيار إٔب ضيق كاضطرار، كمن كمن إقامة إٔب سفر، كمن يسر إٔب عسر، كمن أمن إٔب خوؼ، كمن سلم إٔب حرب، كمن سع

شباب كقوة إٔب شيخوخة كضعف كغَت ذلك، ٢تذا تنوعت أحكامها إٔب أحكاـ أصلية كأخرل استثنائية، كبتعبَت أىل االصطبلح 
 الفقهي إٔب عزٯتة كىي ما شرع أكالن غَت مبٍت على األعذار، كرخصة كىي ما شرع اثنيا مبنيا على األعذار.
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تشريع ُب القرآف الكرٙب كالسنة النبوية ٬تد أمثلة كثَتة لبلستثناء يتضمن النص الشرعي ُب كل صورة حيٍكمُت، كمن يتتبع أحكاـ ال
أحد٫تا للحالة العادية، كاثنيهما لظرؼ طارئ يقتضي التخفيف من اٟتكم األكؿ، ١تا يًتتب على تطبيقو من حرج شديد أك مشقة 

رع اٟتكيم سبحانو كتعأب أحكاما جاءت أكؿ األمر للمحافظة على أمور ضركرية منها ابلغة قد تصل إٔب ا٢تبلؾ، كال ييعقل أف ييش
 النفس، ٍب يهدر ىذه النفوس من غَت جناية من أصحاهبا.

أف االستثناء طريق من طرؽ الكشف عن مقاصد الشارع كًحكمو، إذ ال ٯتكن أف يقع االستثناء ُب القواعد الشرعية كاٟتاصل 
لقصد من ذلك ٖتقيق مقصود الشارع ُب جلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد، كمعرفة ا١تستثنيات كاستخراج ًعللها كغَتىا إذا ٓب يكن ا

دراية اتمة ابألصوؿ كما أىلية ابلغة كعقلية اندرة، ك  كمقاصدىا ليس أمران ىيًٌنان كال سهل ا١تناؿ كال يتيٌسر لكل أحد، بل ٭تتاج إٔب
فإف االىتماـ ٔتعرفة مقاصد ما يستثٌت من القواعد الفقهية يعترب أمرا ا ببعض، كابلتإب تشتمل عليو كمعرفة شرائطها كعبلقة بعضه

 ُب غاية األ٫تية، ك٭تتاج إٔب مزيد من البحث كالدراسة كالدراية.

اء: يقوؿ اإلماـ البكرم ُب مقدمة كتابو: "االستغناء ُب الفرؽ كاالستثناء" مبينا سبب إعراض أىل العلم عن البحث ُب االستثن
"... أل٘ب قد رأيت أىل العلم قد زىدكا ُب طلبو، كٓب ٬تعلوا ٢تم إليو طريقا، كمع ذلك جوىره ُب قعر ْتر عميق، كطالبو انئم ال 

")البكرم، يفيق، ٫تتو داثرة، كرغبتو قاصرة، كمستفيده قليل، كاٟتفيظ لو كليل، يبعد عن اٞتمع الكثَت، كيرغب ُب اٞتمع القليل
 .(109ص:  1ج ـ، 1988ىػ ػ 1408

 ادلبحث الثالث: االستثناء يف القواعد الفقهية الكلية كمقاصده يف الشرعية 

 ادلطلب األكؿ: قاعدة "األمور ّنقاصدىا

"إمنا " على كجازة لفظها كقلة كلماهتا، تعترب من جوامع الكلم، ألف مصدرىا اٟتديث النبوم الصحيح األمور ّنقاصدىافقاعدة "
كانتها ٔتكانة ما بنيت عليو كشرفها بشرفو كأ٫تيتها أب٫تيتو، كمعناىا يفيد أف التصرفات الصادرة من اإلنساف فم األعماؿ ابلنيات"،

من قوؿ أك فعل ٗتتلف أحكامها ابختبلؼ مقصود فاعلها، إذ اٟتكم ا١تًتتب على أمر ما يكوف ْتسب ىدؼ صاحبو منو، 
فقو ُب كل األعماؿ دنيوية كانت أك أخركية، كُب ىذا الصدد يقوؿ فالدافع ا١تنبعث من القلب ىو الذم يًتتب اٞتزاء على ك 

أعماؿ ا١تكلف كتصرفاتو من قولية أك فعلية ٗتتلف نتائجها كأحكامها الشرعية اليت تًتتب عليها ابختبلؼ  مصطفى الزرقا: "إف
 . (965ص:  2ـ، ج 1986)الزرقا،مقصود الشخص كغايتو كىدفو من كراء تلك األعماؿ كالتصرفات" 

ينبغي أف يفهم ٦تا تقدـ أف تبٌدؿ القصد يقتضى ُب كل حاؿ تبٌدؿ اٟتكم الشرعي، فهناؾ بعض األحكاـ الشرعية اليت ال  اللكن 
 ".األمور ّنقاصدىاتتبٌدؿ أحكامها نظران للقصد كالنية، كتعترب من ا١تسائل اليت تستثٌت من قاعدة "

آٙتا فيما كمن قصد الشر بفعل ا١تباح: يكوف  نظر إىل البواعث كالنيات: النظر إىل مآالت األفعاؿ من غًنكمن أمثلة ذلك: 
بينو كبُت هللا، كلكن ليس ألحد عليو من سبيل، كال ٭تكم على تصرفو ابلبطبلف الشرعي، كمن يرخص ُب سلعتو ليضر بذلك 

ده، كمع ذلك ال ٨تكم على عملو اتجران ينافسو، فإف ىذا ببل شك عمل مباح، كىو ذريعة إٔب إٍب ىو اإلضرار بغَته كقد قص
ابلبطبلف إبطبلؽ، كال يقع ٖتت التحرٙب الظاىر الذم ينٌفذه القضاء، فإٌف ىذا العمل من انحية النية ذريعة للٌشر، كمن انحية 
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كينتفع  الظاىر قد يكوف ذريعة للنفع العاـ كا٠تاص، فإف البائع ببل شك ينتفع من بيعو كمن ركاج ٕتارتو كمن حسن اإلقباؿ عليو،
 العامة من ذلك الرٍَّخص، كقد يدفع إٔب تنزيل األسعار.

أم أف يكوف موافقا للشارع  من قصد اٟتراـ فوقع فعلو على شيء مباح لو: كذلك:  "األمور ّنقاصدىا"كمن مستثنيات قاعدة 
دُّ حدَّ ُب الفعل ٥تالفا لو ُب القصد، كىو ال يعلم اب١توافقة الفعلية، كمن نول الزان فوقع على زكجت و يظٌنها أجنبية عنو، فهذا ال ٭تي

 . الزا٘ب رغم قصده الزان، إال أنٌو أيٍب لنيتو فعل اٟتراـ ٞترأتو على هللا تعأب

 عقود ينشئانو من ما حقيقة إٔب قاصدين غَت كاان كإف فإهنما كا١تستهزئ ا٢تازؿ كيستثىن كذلك من حكم ىذه القاعدة:
الشرع،  منهيات من ٫تا بل للتكليف ا١تسقطة األعذار ليسا من كاالستهزاء ا٢تزؿ عقود٫تا، ألف بلزـك يعاقباف أهنما إال كتصرفات

ًت اَّللًَّ ىيزيكنا"  ، كقولو: "كىلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ ًإ٪تَّىا كينَّا ٩تىيوضي كىنػىٍلعىبي قيٍل (229)القرآف الكرٙب، البقرة: قاؿ تعأب: "كىالى تػىتًَّخذيكا آايى
تًًو كىرىسيولًًو كينتيٍم تىٍستػىٍهزًئيوفى أىابً   .(65")القرآف الكرٙب، التوبة: َّللًَّ كىآايى

 الذم اٟتديث النبوم من أخذا الصحابة كالتابعُت عن احملفوظ كىو العلماء إبٚتاع كاقع كرجعتو طبلقو كصريح ا٢تازؿ فإف نكاح
 كالطالؽ النكاح، جد، كىزذلن جد، جدىن ثالثكسلم: " عليو هللا هللا صلى رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو هللا رضي ىريرة أبو ركاه

 (.2194ـ، رقم: 1970ـ/ 1969)أيب داكد،كالرجعة" 

 قاعدة اليقٌن ال يزكؿ ابلشك ادلطلب الثاين: 

من أمهات القواعد الفقهية الكربل، كىي أصل شرعي عظيم عليها مدار كثَت من األحكاـ "اليقٌن ال يزكؿ ابلشك" قاعدة إف 
حيث فيها تقرير لليقُت ابعتباره أصبل معتربا، كإزالة ية، يتمثل فيها مظهر من مظاىر اليسر كالرأفة ُب الشريعة اإلسبلمية، الفقه

كما تعد من أكثر القواعد تطبيقان، قاؿ السيوطي:   للشك الذم كثَتا ما ينشأ عن الوسواس السيما ُب ابب الطهارة كالصبلة،
يخىرَّجة عليها تبلغ ثبلثة أرابع الفقو كأكثر"  "اعلم أف ىذه القاعدة تدخل ُب

ىػ / 1427)السيوطي، ٚتيع أبواب الفقو، كا١تسائل ا١ت
  (.55ـ، ص:2006

اتفقت كلمة الفقهاء على االعتداد هبا، قاؿ القراُب: "... فهذه قاعدة ٣تمع فقد كىذه القاعدة يدعمها القرآف كالسنة كاإلٚتاع، 
 (.111،ص:1ـ، ج2001)القراُب، ٬تعل كا١تعدـك الذم ٬تـز بعدمو" عليها، كىي أف كل مشكوؾ فيو 

"اليقٌن ال يزكؿ كقد تتٌبع بعض العلماء األفذاذ ا١تسائل كالفركع ُب الفقو، فتوصلوا إٔب أف ىناؾ مسائل معدكدة تستثٌت من قاعدة: 
ف حكم اليقُت ال يزاؿ ابلشك، فكل من شك "، فوجدكا تلك ا١تسائل اليسَتة خرجت ألدلة خاصة أشاركا إليها، فقالوا: "إابلشك

كقد صدؽ من قاؿ: "ىذه قاعدة ُب شيء ىل فعلو أـ ال ؟ فهو فاعل ُب اٟتكم، كال يزاؿ حكم اليقُت ابلشك إال ُب مسائل، 
 (.205، ص:1ـ، ج1996ىػ / 1417")النوكم،مطردة ال ٮترج منها إال مسائل يسَتة

من بُت ا٠تبلفات الفقهية ا٠تاصة ابلطهارة اليت ٧تدىا ف :يف احلدث عند ادلالكية كمن مستثنيات ىذه القاعدة: استثناء الشك
 مبثوثة ُب كتب الفقو، ا٠تبلؼ الواقع ُب الشك ُب اٟتدث ىل ٯتكن اعتباره انقضا من نواقض الوضوء أـ ال؟
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لو شك فهو ابؽ على طهارتو كال ُب ىذه ا١تسألة ترل كل ا١تذاىب الفقهية أف الذم يتطهر ك٭تصل لو يقُت بطهارتو، ٍب ٭تدث 
يضر حصوؿ الشك، فمن تيقن الطهارة كشك ُب اٟتدث فهو متطهر، كمن تيقن اٟتدث كشك ُب الطهارة فهو غَت طاىر، 

، كٓب ٮتالف ُب ذلك إال ا١تالكية الذين اعتربكا الشك ُب اٟتدث انقضا من نواقض "اليقٌن ال يزكؿ ابلشك"إعماال لقاعدة 
 وا اليقُت الذم ىو الطهارة ابلشك الذم ىو اٟتدث.الوضوء، حيث أزال

فا١تالكية يركف أنو من توضأ كشك ُب اٟتدث، كجب عليو إعادة الوضوء حىت يدخل الصبلة كليس ُب قلبو شك، فإف الشك يناُب 
 وىم ُب ىذه ا١تسألة.ا٠تشوع الذم يعد فيها الركن األٝتى، فرغم أهنم متفقوف مع اٞتمهور ُب العمل هبذه القاعدة إال أهنم خالف

يىًده، أك رأسو،  كمن مستثنيات ىذه القاعدة كذلك: اإلشارة ا١تعهودة أم ا١تعلومة ا١تعتادة لؤلخرس األصلي بعضو من أعضائو، كى
أك عينو، أك حاجبو، معتربة كالبياف ابللساف، كىي ٔتنزلة نطقو فتعترب، كلذلك قاؿ الفقهاء: "اإلشارة ا١تعهودة لؤلخرس كالبياف 

 (.70ق، ص: 1405)٣تلة األحكاـ العدلية، ابللساف" 

)البخارم،  "ادرؤكا احلدكد ابلشبهات"ملسو هيلع هللا ىلص:  إال أنو: ال تيقبل إشارة األخرس ُب اٟتدكد ألهنا تدرأ ابلشبهات، لقولو
 (.6438ـ، رقم: 1994ىػ/1414

أم أف ما كاف اثبتا متيقنا ال يرتفع ٔتجرد طركء الشك عليو، ففي اٟتدكد يقٌدـ الشك على اليقُت، كىذا ٮتالف منطوؽ القاعدة، 
 ، كمن مقاصد من ىذا االستثناء ما يلي:"اليقٌن يزكؿ ابلشك يف احلدكد"كيصبح ا١تستثٌت ىو: 

 ػ ٛتاية الفرد من الضرر كافًتاض براءتو أكال، كتفسَت االحتماؿ لصاٟتو اثنيا، كىذا يدؿ على حرص الشريعة اإلسبلمية على 1
 إنصاؼ ا١تٌتهمُت ُب اٞترائم ا١تنسوبة إليهم.

ػ أنو ٬تعل القاضي ا١تسلم على بيٌنة من حق الفرد ُب األمن، ْتيث ال يقضي ابإلدانة إال بعد ثبوت دليل اإلدانة لديو ثبوات يقينيا  2
  قطعيا ال ريب فيو.

نائي ُب الشريعة، فيقصد بو تفسَت الدليل عند الشبهة أك ػ يعترب مبدأ درء اٟتدكد ابلشبهات من ا١تبادئ األساسية ُب اإلثبات اٞت 3
 الشك فيو لصاّب ا١تٌتهم، كىي إسقاط عقوبة اٟتد مىت قامت لدل القاضي شبهة حوؿ ثبوت ارتكاب اٞترٯتة ا١توجبة ٢تذه العقوبة.

على النفس، كال ٯتكن أف ىو أف األمر يتعلق إبٟتاؽ ضرر  "اليقٌن ال يزكؿ ابلشك"فكاف ا٢تدؼ من ٥تالفة منطوؽ قاعدة: 
نطبق حدان حىت ٭تصل اليقُت القاطع التٌاـ الذم ال يصاحبو أدٗب شك، ٥تافة ظلم ا١تتهم كافًتاض براءتو، كىذا من أىم ٦تيزات 

الشريعة اإلسبلمية العادلة كخصائصها اليت ٖترص كل اٟترص على إنصاؼ ا١تتهمُت ُب اٞترائم ا١تنسوبة إليهم، كهبذا تفوقت على  
 ل النظم كالقوانُت الوضعية مهما تطور كاضعوىا كأكغلوا ُب ا١تدنية كاٟتضارة. ك

 ادلطلب الثالث: قاعدة ادلشقة ْنلب التيسًن 

من القواعد الفقهية الكلية اليت تبُت لنا ٝتاحة الدين اإلسبلمي كمركنتو كتقديره ألحواؿ العباد  "ادلشقة ْنلب التيسًن"تعترب قاعدة 
، جاىضة بذلك كل اآلراء ا١تشككة ُب ٝتاحة ىذا الدين على أنو دين التكاليف الشاقة اليت تقف عائقا أماـ ُب يسرىم كعسرىم

حركة اإلنساف كتطوره، فهي قاعدة مقطوع بصحتها ال ينازع ُب ثبوهتا مسلم لتوفر أدلتها من الكتاب كالسنة كاإلٚتاع، كىي أصل 
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ن ىذه القاعدة، بل إهنا إحدل الدعائم اليت يقـو عليها صرح الفقو اإلسبلمي، عظيم من أصوؿ الشرع ألف معظم الرخص منبثقة ع
كقد تواطأت أقواؿ العلماء على أف ٚتيع رخص الشرع كٗتفيفاتو ُب العبادات كا١تعامبلت تتخرج عن ىذه القاعدة، قاؿ اإلماـ 

 (.77ـ، ص: 2006)السيوطي، السيوطي: "يتخرٌج على ىذه القاعدة ٚتيع رخص الشرع كٗتفيفاتو" 

: مشقة التكاليف "ادلشقة ْنلب التيسًن"كمن ا١تشاؽ اليت ال أثر ٢تا ُب جلب تيسَت كال ٗتفيف، كتعترب من مستثنيات قاعدة 
الشرعية: كمشقة الوضوء كالغسل ُب فصل الشتاء، كمشقة إقامة الصبلة ُب اٟتر كالربد كالسيما صبلة الفجر، كمشقة الصـو ُب 

هار، كمشقة اٟتج اليت ال انفكاؾ عنها غالبا، كمشقة االجتهاد ُب طلب العلم كالرحلة فيو، ككذلك ا١تشقة ُب شدة اٟتر كطوؿ الن
رجم الزانة، كإقامة اٟتدكد على اٞتناة، فإف ُب ذلك مشقة عظيمة على مقيم ىذه العقوابت ١تا ٬تده من الرقة كالرٛتة، ك١تثل ىذا 

ا رىأٍفىةه ُب ًديًن اَّللًَّ ًإف كينتيٍم تػيٍؤمً قاؿ تعأب: "الزَّانًيىةي كىالزَّا٘ب  ةو كىالى أتىٍخيٍذكيم هًبًمى ٍلدى ا ًمائىةى جى نػٍهيمى نيوفى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر فىاٍجًلديكا كيلَّ كىاًحدو مًٌ
ٍؤًمًنُتى"  نى اٍلمي ا طىائًفىةه مًٌ ابػىهيمى ٍد عىذى  (.2)القرآف الكرٙب، النور: كىٍليىٍشهى

العبادات كالطاعات ُب  اؽ كلها ال أثر ٢تا ُب إسقاط العبادات كالطاعات كال ُب ٗتفيفها، ألهنا لو أثرت لفاتت مصاّبفهذه ا١تش
 . ٚتيع األكقات أك ُب غالبها، كلفات ما يًتتب عليها من ا١تثوابت الباقيات ما دامت األرض كالسموات

ألة اليسر ُب اإلسبلـ ذريعة للتهاكف الذم قد يؤدم إٔب التنصُّل من ػ كُب ىذا ردٌّ فقهي كمقاصدم على أكلئك الذين اٗتذكا مس
التكاليف الشرعية، فاليسر كرفع ا١تشقة ُب الشريعة اإلسبلمية راجع إٔب التوسط كالسهولة، كىو ليس غاية ُب ذاتو، كإ٪تا ىو كسيلة 

ص ا١تذاىب ال كبلـ معو ىنا، ألنو متٌبع ٢تول لطاعة هللا تعأب على أحسن كجو ٦تكن، كلذلك فإف متصيد التخفيفات كمتتبع رخ
 نفسو كليس اتبعا ١تقاصد الشريعة اإلسبلمية.

 كإذا تقرر ىذا فالشارع ٓب يقصد من التكاليف كاألفعاؿ ا١تأمور هبا ا١تشقات اليت تبلبسها، كإ٪تا قصد ا١تصاّب ا١تًتتبة عليها العائدة
بلة مثبل إتعاب اٞتسم كحصر الفكر، كإ٪تا الغرض هتذيب النفس كخشوعها على ا١تكلف عاجبل أـ آجبل، فليس ا١تقصود من الص

هلل، ككوهنا سبيبل لبلمتناع عن الفحشاء كا١تنكر، كليس ا١تقصود من الصـو إيبلـ النفس ابٞتوع كالعطش كحرماهنا من طيبات 
فيو، كما الشارع ُب ىذا كالطبيب يعطي  الرزؽ، كإ٪تا ا٢تدؼ ىو التقول كصفاء الركح كٝتوىا كتنمية عاطفة الرٛتة كاإلنسانية

 ا١تريض الدكاء ا١تر ال يقصد إيبلمو، كلكنو يقصد أف يزيل علتو، كىذا كاضح ُب سائر التكاليف الشرعية.

كاٟتاصل أف التكاليف الشرعية من صياـ كصبلة كحج ك٨توىا، كعقوابت اٞترائم من قصاص كحدكد، كل ىذه األمور تتضمن نوعنا 
ألٓب، فهذه ا١تشقة ال تيسقط العبادة، كال تيوجب التخفيف فيها ابلًتخُّص، ألف ىذه ا١تشقة تقرَّرت مع ىذه التكاليف، من ا١تشقة كا

كإ٪تا الذم يقتضي التخفيف ابلًتخُّص، ىي ا١تشاؽُّ اليت تنفكُّ عن ىذه التكاليف، فليس ألحد أف يػيٍفطر ُب رمضاف لشعوره بشدة 
رى على نفقات اٟتج كىو صحيح البدف أف ال ٭تج ١تا ُب اٟتج من مشقة السفر كالبعد عن األىل اٞتوع، كما أنو ليس ألحد قىدى 

ا١تشقة ا١تعتادة ُب التكاليف الشرعية ال أثر ٢تا كالوطن، فمثل ىذا النوع من ا١تشقة ال أثر لو ُب إسقاط الواجبات أك ٗتفيفها، ألف 
 ليف الشرعية ال ٗتلو من ا١تشقة.ألف ٚتيع األعماؿ كالتكاُب جلب تيسَت كال ٗتفيف، 
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 ادلطلب الرابع: قاعدة "ال ضرر كال ضرار" أك "الضرر يزاؿ" 

ملسو هيلع هللا ىلص، كىي من جوامع كلمو، بنيت عليها أبواب كثَتة من  قاعدة نبوية مركية بسند مرفوع إٔب النيب "ال ضرر كال ضرار"فقاعدة 
ما ال يكاد ٭تصى، كأضحت ىذه القاعدة شعارا إسبلميا للعدؿ كرد العدكاف، كالتعاكف  الفقو كاندرجت ٖتتها من ا١تسائل الفرعية

 البناء، كٖتقيق األمن، كنشر السبلـ بُت الناس. 

كمعناىا أنو ال ٬توز شرعان ألحد أف يلحق آبخر ضرران كال ضراران، كقد سيق ذلك أبسلوب نفي اٞتنس ليكوف أبلغ ُب النهي 
الفعل الضار كميزاف عند القاضي ُب تقرير القضااي كاألحكاـ، كما أهنا سند ١تبدأ االستصبلح ُب جلب  كالزجر، كىي أساس ١تنع

ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد، كمن ٍب فإف اعتبار الفقهاء ٢تذه القاعدة كواحدة من القواعد الفقهية الكربل اليت بٍت الفقو عليها، ىو إدراؾ 
ة اليت توصلها مرتبة القطع ُب ثبوت معناىا، كأف اختيارىا ىو اختيار ألصل تقرر ُب منهم أف ٢تا من الشواىد كالنصوص الشرعي

 الشريعة اإلسبلمية.

حيث حصر الفقهاء ٢تذه  "ال ضرر كال ضرار" أك "الضرر يزاؿكمن ا١تعلـو أف لكل قاعدة استثناء، كىذا ما ينطبق على قاعدة "
 يعة اإلسبلمية ُب جلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد.القاعدة استثناءات ٗترج عنها ٖتقيقا ١تقاصد الشر 

إذا كاف إزالة ضرر شخص يتطلب إدخاؿ ضرر مثلو أك أكثر منو عن شخص آخر، فبل ٬توز ذلك  كمن مستثنيات ىذه القاعدة:
٥تلوقات ، ألف الناس ٚتيعهم "الضرر ال يزاؿ"فهنا نقوؿ: فإف ا١توازنة تقضي بعدـ إزالة ذلك الضرر ابرتكاب ضرر آخر، شرعا، 

 هللا تعأب متساككف ُب ٚتيع اٟتقوؽ كالواجبات.

، أم أف الضرر يزاؿ ُب الشرع إال إذا كانت إزالتو ال تتيسر إال "الضرر يزاؿ"فالضرر ال يزاؿ بضرر مثلو، كىذا قيد لقاعدة 
ُب مثل ىذه اٟتالة ٬ترب الضرر بقدر إبدخاؿ ضرر مثلو على الغَت، فحينئذ ال يرفع كال يزاؿ بضرر مثلو، كال ٔتا ىو فوقو ابألكٔب، ك 

ـى مضطرٌو مثلو أك بدف أدميٌو  اإلمكاف، فإف تعذر جربه، فإنو يًتؾ على حالو، كما إذا ٓب ٬تد ا١تضطر لدفع ا٢تبلؾ جوعان إال طعا
ٌـً فإنَّو ٯتتنع من تقطيع الولًد حيٌو فإنو ال يباحي تناك٢تما، ككما لو تعٌسرت كالدةي ا١ترأة كالوىلىدي حيٌّ يضطرب ُب بطًنها كًخيفى على األ

 (.195ـ، ص:1993ىػ/1414، 1)الزرقا، ج إلخراجو ألٌف مىٍوتى األٌـً بو أمره مىٍوىيوـه" 

تضمنت فيها أحكاما  :"يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العاـ" قاعدة: من مستثنيات قاعدة "الضرر يزاؿ" كذلك:ك 
ا١تصلحة ا٠تاصة، فالفرد عليو أف يضحي ٔتصاٟتو الشخصية ُب سبيل النفع العائد  متعددة، منها أف ا١تصلحة العامة تقدـ على

على اجملتمع، كلو أدل ذلك إٔب ٟتوؽ ضرر بو، كمن ىيدـ بيتو لوصل أك توسعة طريق، فضرره ىذا ال يزاؿ، فالقاعدة تقتضي إزالة 
 الضرر العاـ بتحمل الضرر ا٠تاص.

لى العقوبة ضرر هبم، ألف فيها عدال كدفعا لضرر أعم كأعظم، كمن ذلك: مشركعية ٬توز معاقبة اجملرمُت كإف ترتب عكما 
القصاص، كاٟتدكد، كقتل البغاة كقاطع الطريق، كدفع الصائل كلو أدل إٔب قتلو، ففي كل ىذه األمور الضرر ال يزاؿ عن ىؤالء، 

، كإ٪تا يعدؿ إٔب قواعد أخرل كىي: "الضرر يزاؿ" ألف ضررىم ا٠تاص يعارض الضرر العاـ، كُب مثل ىذه اٟتاالت ال تطبق قاعدة
"ارتكاب أخف الضررين" أك "الضرر األشد يزاؿ ابلضرر األخف" أك "يتحمل الضرر ا٠تاص لدفع الضرر العاـ"، ٖتقيقا ١تقاصد 

 الشريعة اإلسبلمية ُب جلب ا١تصاّب كدرء ا١تفاسد.
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ففي القصاص مثبل: مفسدة قتل القاتل أخف من ضرر نشر اٞترٯتة  ففي كل ىذه األمور شرع اإلسبلـ ارتكاب أخف الضرىرىٍين،
ُب اجملتمع، حقنا للدماء كٖتطيما لكل مظاىر ا٢تمجية، كاٟتد من شهوة االنتقاـ كاألخذ ابلثأر، فالشريعة اإلسبلمية عند تشريعها 

أفراد اجملتمع مصداقا لقولو تعأب: "كىلىكيٍم  للقصاص ىدفها ىو إقامة العدؿ كصوف اٟتياة الشريفة لكل مسلم، حىت يعيمَّ األمن بُت
يىاةه ايى أيكٕب اأٍلىٍلبىاًب لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى   (.179)القرآف الكرٙب، البقرة: " ُب اٍلًقصىاًص حى

 ادلطلب اخلامس: قاعدة العادة زلكمة 

ي من اٟتجج الشرعية ا١تعتمد عليها، إذ أٌف من القواعد الكلية ا٠تمس الكربل ُب الفقو اإلسبلمي، كى "العادة زلكمة"فقاعدة 
لكن رغم ما ٯتلكو العرؼ من سلطاف ُب ٕتديد كٖتديد األحكاـ العملية العرؼ كالعادة إحدل حيجج الٌشرع فيما ال نٌص فيو، 

حىت ال يتعارض فيما يستجد للناس من أقضية، غَت أنو ال يتم ٖتكيمو كال اعتباره إال ابستيفاء شركط تبُت حدكده، كٖتدد إطاره 
 مع أصوؿ الشريعة كثوابتها.

فالعرؼ ال يكوف لو أثر ُب التشريع إذا كاف ٥تالفا لنص شرعي من الكتاب أك السنة أك االٚتاع، كتعارؼ الناس ُب كقت من 
، كال ٬توز أف األكقات على إقرار بعض احملرمات كشرب ا٠تمر، كأكل الراب، كغَت ذلك ٦تا كرد ٖترٯتو نصا فهو مردكد ال اعتبار لو

يراعى ُب تقنُت أك فتول أك قضاء، فالعرؼ ُب مثل ىذه األمور غَت معترب، ألف اعتباره إ٫تاؿ للنص كاتباع للهول كإبطاؿ للشرائع، 
فما جاءت الشرائع لتقرير ا١تفاسد، كإفَّ تكاثر األخذ هبا يدعو إٔب مقاكمتها ال إٔب إقرارىا، كيقتضي ذلك أف تكوف عادات الناس 

سجمة كموافقة لؤلحكاـ اليت جاءت هبا األدلة الشرعية، كإف خالفتها بطل اعتبارىا كبطل ٖتكيمها، كىذا من مستثنيات قاعدة من
 العادة ٤تكمة.

ك٢تذا ألغى التشريع اإلسبلمي كثَتا من أعراؼ العرب الفاسدة اليت تعارفوا عليها قبل اإلسبلـ، كوأد البنات كالتعامل ابلراب كالطواؼ 
يت عراة، كشرب ا٠تمر كلعب ا١تيسر، كاالستقساـ ابألزالـ كاألصناـ، ككل ما كاف ابطبل من عادات اٞتاىلية، فاإلسبلـ ٓب ابلب

 يعترب ىذه العوائد كاألعراؼ الفاسدة ١تا فيها من شرؾ اب٠تالق تعأب، كما فيها من أضرار جسيمة على العباد.

ية اليت تركها للمكلفُت ُب ميادين األعماؿ كااللتزامات، دكف اٟتاالت اليت تؤب كاٟتاصل، أف العرؼ إ٪تا يعمل بو ُب حدكد اٟتر 
الشرع فيها ٖتديد األحكاـ على سبيل اإللزاـ، كإال ألمكن أف تقلب األعراؼ على مر الزمن أسس التشريع كلها رأسا على عقب، 

، كلو صادمو عرؼ عاـ، فبل يعترب فتنقرض الشريعة بتاات، كمن ىنا ٯتكن القوؿ: أبف النص الشرعي ا٠تاص اآل مر ىو ا١تعترب احملًـت
 أم عرؼ أك عادة أك أم اتفاؽ على خبلفو.

 خإنة:

 ىذه ُب أضع فإ٘ب ،الفقهية الكلية كمقاصدىا يف الشريعة اإلسالمية" "مستثنيات القواعدْتث عرض ٤تاكر  من االنتهاء بعد
كتطويره لتكوف بداية لبحوث أخرل تغنيو  لتوظيفو مناسبة أراىا اليت ت كالتوصياتكا١تقًتحا توٌصلت إليها اليت النتائج أىم ا٠تا٘تة
 .كتثريو
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 ػ النتائج كاحللوؿ كادلقرتحات: 

ُب القواعد الفقهية الكلية ا١تأثورة ُب الفقو اإلسبلمي أهنا ٓب توضع كلها ٚتلة كاحدة كما توضع  البحث خبلؿ من ٕب ػ تبُت 1
معُت على أيدم أانس معلومُت، بل تكونت مفاىيمها كصيغت نصوصها ابلتدريج ُب عصور ازدىار النصوص القانونية ُب كقت 

الفقو كهنضتو على أيدم كبار فقهاء ا١تذاىب من أىل التخريج كالًتجيح، استنباطا من دالالت النصوص التشريعية العامة، 
 كمبادئ أصوؿ الفقو كعلل األحكاـ كا١تقررات العقلية.

ات القواعد الفقهية الكربل ابالتساع كالشمولية كاالستقبللية، كتعتمد النصوص الشرعية مصدرا ٢تا، كأهنا ٤تل اتفاؽ ػ ٘تتاز أمه 2
 لدل فقهاء ا١تذاىب األربعة، كتتفرع عنها قواعد أخرل جامعة ١تسائل كفركع كثَتة ُب ٥تتلف أبواب الفقو.

 كٓب القاعدة تشملها ٦تا الفقهاء عليها ينص ٓب اليت ٗتريج ا١تسائل ُب ا١تفتُتك  للقضاة مستندا تكوف أف ٯتكن الفقهية القاعدة إف ػ 3
 القضاء ُب تعتمد قانونية أك دستورية مواد على شكل الفقهية القواعد تصنيف اجملدم من أنو عنها، لذلك أرل أبهنا خارجة يقطع

 الوضعية. القوانُت تسد ذلك النقص الذم قد ٭تصل ُب

ٔب للقواعد الفقهية بدأت تىنبتي إابف عصر الرسالة كمنبع التشريع، حيث كانت أحاديث الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُب كثَت من البذرة األك  ػ إف 4
األحكاـ ٔتثابة القواعد العامة اليت تنطوم ٖتتها الفركع الفقهية الكثَتة، كذلك كقولو عليو السبلـ: "ا٠تراج ابلضماف" ك "ال ضرر 

يدَّعىى عليو"، كما سواىا من جوامع الكلم كبدائع اًٟتكىم اليت خٌص هللا تعأب هبا كال ضرار" ك "البين
دًَّعي كاليمُت على ا١ت

ي
ة على ا١ت
 نبٌيو عليو الصبلة كالسبلـ.

ػ إف معظم ىذه القواعد الفقهية ىي مستنبطة أك مضموف آية قرآنية أك حديث نبوم شريف، صيغت ُب شكل قواعد فقهية ٨تو  5
)القرآف الكرٙب، األعراؼ: " فهي مأخوذة من قولو تعأب: "خيًذ ٱٍلعىٍفوى كىٍأميٍر بًٱٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن ٱٞتٍىىًهًلُتى  العادة زلٌكمة""قاعدة: 
، أك نص حديث مثل قاعدة: "إمنا األعماؿ ابلنيات"فهي مضموف اٟتديث الصحيح:  "األمور ّنقاصدىا"، كمثل قاعدة: (199

، فإنٌو قوؿ الشافعي "إذا ضاؽ األمر اٌتسع"، كأحياان تكوف القاعدة قوال لبعض األئمة اجملتهدين كقاعدة: ر""ال ضرر كال ضرا
 (.83ـ، ص: 2006ىػ / 1427)السيوطي، رٛتو هللا 

النصوص  ػ رغم اختبلؼ الباحثُت عن بداية نشأة القواعد الفقهية، إال أنٍت أرجح ُب اٞتملة أٌف القواعد الفقهية ا١تستنبطة من 6
القرآنية كاٟتديثية أسبق ُب الوضع من القواعد الفقهية ا١تستنبطة من ا١تسائل الفقهية ا١تتشاهبة، ككجو ذلك: أٌف النصوص الشرعية 
من القرآف كالسنة سابقة ُب الوجود للمسائل الفقهية، كمن جهة أخرل فإف القواعد الفقهية ٗتتلف من انحية كاضعها، فبعضها 

 عد على أٌف كاضعها ىو العآب الفبل٘ب، كبعضها اآلخر ٣تهوؿ كاضعها. نصَّ أىل القوا

 ُب قوٯتة أسسا كيرسي ١توضوعها جيدا يعطي تصورا نظرايت شكل على الواحد ا١توضوع ذات كالضوابط القواعد ترتيب ػ إف 7
 طريق عن كٓبٌ شتاتو اإلسبلمي الفقو ُب تيسَت ابرزا دكرا الفقهية للقواعد كاف فكما شتاتو، الفقو بتجميع دراسة ْتثها، كيسهل

 ثوب ُب الفقو اإلسبلمي ٗترج الفقهية، النظرايت منهجية كفق البحوث توسيع أف ريب فبل سلك كاحد ُب ا١تتناثرة الفركع نظم
 ٥تتلف ا١تعاصرة ُب العلمية الدراسات ألف كأكسع، أمشل بصورة ا١توضوع الواحد ُب كالقواعد الفقهية الضوابط فيو توظف جديد

 .عرضو طريقة ُب الفقو اإلسبلمي كإ٪تا مضموف ُب تغيَت ىذا كليس األمر، ىذا ١تثل تدعو التخصصات
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 على العلماء حرص بينهما، فقد الواقع بنشأهتا للتبلـز كنشأت القواعد بوجود الفقهية كيجدت القواعد ُب مسألة االستثناء ػ إف 8
 للعلماء يكن مقصودا ٓب ابلتأليف الباب ىذا إفراد أف عنها، غَت ٮترج كما عدةالقا ضمن مشتمبلت الفركع من يدخل ما توضيح

 ا١تؤلفُت. يكن مقصود كٓب تبعا يرد القواعد من االستثناء تناكؿ كاف اٟتديث، فقد ُب كال القدٙب ُب

 على القائمة الفقهية العامة نظومةا١ت عن ٓتارج ليس الفقهية كمقاصده ُب الشريعة اإلسبلمية القواعد ُب االستثناء ُب البحث إف ػ 9
 ا٠تبلؼ من ا١تنظومة ىذه على ينطبق ما عليها ينطبق الفقو العامة، لذلك أصوؿ إٔب ترجع كاالستنباط كاليت االستدالؿ عملية

 لديو قوم ما إٔب فقيو يعمد كل إذ أيضا، االستقرائية القواعد على ٬ترم النصوص على ٬ترم الذم ا١تعركفة، كىذا الفقهي أبسبابو
 النص على إما إٚتاعهم مستند كيكوف االستثناء، أسباب أقول حكم كلي كىذا من جزئية استثناء على ٬تمعوف كقد األدلة، من

 .الصناع كتضمُت العرؼ على أك ا٢تازؿ، أحكاـ ُب كما رأينا

الشريعة  مركنة على انصع دليل أهنا القاعدة، غَت كلية على أتثَتىا حيث من سلبيتها ُب قيل ما رغم إف مسألة االستثناء ػ 10
 كالوقوؼ عند بو القوؿ أدل كأنو ما من كٌلي مقرر، كٌلي كمبدأ على درء ا١تفاسد كجلب ا١تصاّب كأصل مبنية اإلسبلمية، كأهنا

مية اإلسبل الشريعة رعاية استحسانية ٖتقق مقاصد الشرع، كىذا دليل على استثناءات كحلوؿ لو ككيجدت إال حرج إٔب عمومو
 كجزئياهتا ١تا فيو مصلحة العباد ُب ٚتيع تصرفاهتم كمعامبلهتم. بكلياهتا الغراء

 تسليط كىو منو ا٢تدؼ ا١ترجو حققت قد أكوف أف كبعد ىذه اٞتولة ُب ٤تاكر ىذا البحث كالنتائج ا١تتحصلة من خبللو، أرجو
" الذم ٓب ينل حظو من االىتماـ ال ُب القدٙب كال عيةاالستثناء يف القواعد الفقهية الكلية كمقاصده الشر على موضوع " الضوء

 العليم هللا فضل من للصواب فهو فيو كفقت فإف كنت ُب اٟتديث، رغم الدراسات اليت تظهر من حُت إٔب آخر ُب ىذا العلم،
 علمنا. ٔتا كينفعنا ينفعنا ما يعلمنا أف تعأب أسألو جهدم، مبلغ قصرت فهذا كإف كرمو، كفيض القدير

 العا١تُت رب هلل اٟتمد أف دعواان خركآ
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 أثر العمل عن بعد على مستول البطالة بٌن اخلرجيٌن يف الوطن العريب )قطاع غزة كدكلة ليبيا( منوذجان 
 
 
 

 
 

 
 

 لخصادل
دراسة إٔب ٖتديد ىدفت الدراسة إٔب ٖتديد اثر العمل عن بعد على مستول البطالة بُت ا٠تر٬تُت ُب الوطن العريب، كما ىدفت ال

العوائق اليت تواجو العاملُت عن بعد، كٖتديد العوامل اليت تساعد على تسهيل العمل عن بعد. استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي 
التحليلي الذم يتناسب مع طبيعة ىذه الدراسة، كما استخدـ الباحثاف اسلوب ا١تقابلة مع العاملُت عن بعد، كبعض ا٠ترباء 

مع البياانت حوؿ موضوع الدراسة، كقد توصلت نتائج الدراسة إٔب أف العمل عن بعد يوفر فرصان للخر٬تُت، كما االقتصاديُت ٞت
توصلت نتائج الدراسة إٔب كجود عقبات ُب طريق كصوؿ األمواؿ للعاملُت عن بعد بسبب القيود ا١تفركضة على دخوؿ األمواؿ إٔب 

العمل عن بعد ٯتثل انفذة ١تواجهة اٟتصار ا١تفركض على قطاع غزة، كتوصلت نتائج قطاع غزة، كما توصلت نتائج الدراسة إٔب أف 
الدراسة إٔب كجود بطالة مقنعة ُب ليبيا تزيد عن ا١تستول ا١تقبوؿ كفقان للمعايَت الدكلية، ككذلك جاءت معدالت البطالة مرتفعة 

 ( سنة.34-15جدان عن الفئات العمرية الصغَتة )
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The effect of telework on the unemployment ratio among graduated 

people in the Arab world (Gaza Strip and Libya) as a model 

Kamel Ahmed Ibrahim Abu Mady  

                  

 
 
Abstract: 
This study aimed to specify the effect of telework on the level of unemployment percentage 

among the graduated students in Arab world, also this study aimed to specify the barriers 

which face the teleworkers, and specify the factors which facilitate telework. The researcher 

used the descriptive analytical methodology, which suites this study. The researchers used the 

interview with teleworkers, and economic experts to collect data about the subject of this 

study. The study concluded that the telework provides opportunities for graduated people, the 

study also concluded that there are many barriers face the teleworker to gain their money 

because of barriers which are imposed on money entrance on the Gaza Strip. The study also 

concluded that the telework can be a way to face the siege which is imposed on the Gaza 

Strip, also the study came to that there is a very high ratio of hidden unemployment in Libya, 

with unaccepted level according to international measures, also the levels of unemployment 

were very high in young age groups (15-34) years.  
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 مقدمة: 
ية من قضية البطالة بشكل كبَت، كما أف فئة الشباب ىي الشر٭تة األكثر معاانة؛ خاصة ُب ا١تناطق اليت تعا٘ب اجملتمعات العرب

%( كذلك حسب التقرير االقتصادم 14.9) 2016تشهد توترات سياسية؛ فقد بلغت نسبة البطالة ُب األقطار العربية للعاـ 
ـ، ككصلت نسبة البطالة ُب قطاع غزة 2020% لعاـ 25.3لبطالة ، أما ُب فلسطُت فقد بلغت نسبة ا2017العريب ا١توحد لعاـ 

%(، ٦تا يعٍت أف نسبة البطالة ُب قطاع غزة تساكم 14.6%( أما ُب الضفة الغربية فقد كصلت نسبة البطالة إٔب )45.1إٔب )
هاز ا١تركزم الفلسطيٍت، اٞتثبلثة أضعاؼ نسبة البطالة ُب الضفة الغربية كذلك بسبب ظركؼ اٟتصار ا١تفركض على قطاع غزة )

%(، كىي نسبة مرتفعة، كاستمرت ىذه النسبة 19.0( كصلت إٔب )2012، كما أف نسبة البطالة ُب ليبيا عاـ )(74: 2021
(، ٦تا يعٍت استمرار نسبة البطالة ُب نفس ا١تعدؿ منذ سنوات، أما نسبة البطالة ُب صفوؼ الشباب فقد بلغت 2015حىت عاـ )

 (.BTI, 2018( )2015%( عاـ )47.7)
يعا٘ب خر٬تو اٞتامعات من البطالة حيث سجلت نسبة البطالة ارتفاعان عاليان ُب صفوفهم، فقد بلغت نسبة البطالة بُت ا٠تر٬تُت ك 

%( كىي نسبة عالية )اٞتهاز ا١تركزم 75.32%( أما نسبة بطالة ا٠تر٬تُت ُب قطاع غزة فقد بلغت )43.02ُب الضفة الغربية )
 (.2019سطيٍت، لئلحصاء الفل

كُب الفًتة األخَتة كانت ظاىرة العمل عن بعد متنفسان للخر٬تُت العاطلُت عن العمل، كذلك ُب ظل ثورة ا١تعلومات كاالتصاالت 
اليت كانت ٝتة ظاىرة من ٝتات العصر اٟتديث، كما ظهرت مصطلحات مثل التجارة االلكًتكنية، كاألعماؿ االلكًتكنية، 

كاإلدارة االلكًتكنية، كالتعليم االلكًتك٘ب ككل ذلك أيٌب ٔتعٌت ا٧تاز ا١تهمات ا١توكلة للشخص العامل دكف  كالتسويق االلكًتك٘ب،
 (.1: 2018اٟتاجة للتواجد ُب مكاف كاحد )٧تم، 

استيعاب كابلنظر إٔب ظاىرة البطالة ا١تتفاقمة ُب صفوؼ ا٠تر٬تُت، كاألعداد ا١تتدفقة إٔب سوؽ العمل، كعدـ قدرة سوؽ العمل على 
ىذه األعداد، كُب ظل ظهور مصطلح العمل عن بعد، كما يوفره من فرص عمل للخر٬تُت، فقد ككجد الباحثاف أف يقوما هبذا 

 البحث ١تا لو من أ٫تية.
 يعا٘ب ا٠تريج الفلسطيٍت من البطالة حيث تتزايد أعداد ا٠تر٬تُت سنواين، كُب ذات الوقت تقل فرص العمل أكالن: مشكلة الدراسة:

٢تم، ُب ظل ظركؼ اقتصادية صعبة، كُب ظل اجراءات من طرؼ االحتبلؿ االسرائيلي، كما يعا٘ب قطاع غزة من حصار داـ ١تدة 
( عامان، كما تعد البطالة من ا١تشكبلت الصعبة اليت تواجو اجملتمعات االنسانية، فإذا اضيفت ٢تا مشكلة اٟتصار 15تزيد عن )

( 2016 – 2015ان، كقد بلغ عدد ا٠تر٬تُت اٞتامعيُت ُب قطاع غزة بُت العامُت )تكوف ا١تشكلة أكرب، كأكثر تعقيد
(، كىي أعداد كبَتة ٖتتاج إٔب استيعاب، كُب ذات الوقت 70: 2018( طالبان كطالبة )الكتاب االحصائي السنوم، 21,508)

العمل عن بعد، كىو أف يؤدم الشخص  فإف سوؽ العمل ال يستوعب مثل ىذه االعداد. كُب ظل الثورة التكنولوجية ظهر نظاـ
ا١تهمة ا١تكلف هبا دكف اٟتاجة إٔب التواجد ُب مكاف العمل، كقد أطلق البعض عليو مصطلح "الثورة ا١تستقبلية ُب سوؽ العمل"، 

ار البطالة، كنظران لتفاقم مشكلة البطالة ُب قطاع غزة، فقد توجو ا٠تر٬توف ٢تذا اجملاؿ، كقد كجد فيو البعض فرصة للخركج من إط
كعليو فإف مشكلة الدراسة تتمثل ُب السؤاؿ الرئيس التإب: ما أثر العمل عن بعد على مستول البطالة لدل ا٠تر٬تُت ُب العآب 

 العريب؟
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 اثنيان: أمهية الدراسة:
 تنبع أ٫تية الدراسة من النقاط التالية:

 مساعدة متخذ القرار لدعم العمل عن بعد. -1

 د.نشر فكرة العمل عن بع -2

 التخفيف من أثر البطالة بُت ا٠تر٬تُت. -3
 اثلثان: أىداؼ الدراسة:

 توجد العديد من األىداؼ اليت يسعى الباحثاف لتحقيقها كىي على النحو التإب:
 ٖتديد أثر العمل عن بعد على مستول البطالة. -1

 ٖتديد العوائق اليت تواجو العاملُت عن بعد. -2

 لعمل عن بعد.ٖتديد العوامل اليت تساعد على تسهيل ا -3
 رابعان: حدكد الدراسة:

 اٟتدكد ا١توضوعية: العمل عن بعد كالبطالة. -1
 اٟتدكد اٞتغرافية: قطاع غزة. -2
 ـ.2022اٟتدكد الزمانية: شهر فرباير  -3

 خامسان: فرضيات الدراسة: 
 يوجد أثر إ٬تايب للعمل عن بعد على نسبة البطالة ُب قطاع غزة. -1
 عد ُب قطاع غزة.توجد عوائق أماـ انتشار العمل عن ب -2
 تساعد ا١تؤسسات ا١تالية ُب تسهيل التدفقات النقدية إٔب قطاع غزة. -3

تعددت الدراسات حوؿ العمل عن بعد ابلرغم من أنو موضوع حديث، ٦تا يعكس مدل االىتماـ سادسان: الدراسات السابقة: 
ف ٔتراجعة العديد من الدراسات السابقة اليت تتعلق بو، إضافة لضركرة كأ٫تية ىذا البعد ُب حياة األفراد كالشعوب، فقاـ الباحثا
 ابلعمل عن بعد، كالبطالة ُب العآب العريب، ككانت الدراسات على النحو التإب:

 الدراسات اليت تتعلق ابلعمل عن بعد: -1
وب العمل : حيث ىدفت الدراسة إٔب تقدٙب ٪توذج مبٍت على ا١تتطلبات األساسية لتطبيق أسل(2020دراسة جراد كبغدادم )

عن بعد من خبلؿ ٖتديد ا١تتطلبات القانونية البلزمة، كما ىدفت الدراسة إٔب التعٌرؼ على طبيعة ا١تتطلبات التنظيمية اليت يلـز 
توفَتىا التباع أسلوب العمل عن بعد مع عرض بعض ٦تارسات ا١توارد البشرية اليت تشجع األفراد للعمل عن بعد، كقد توصلت 

اٟتاجة إٔب التعبئة ا١تالية للبنية األساسية من خبلؿ أتسيس بنية ٖتتية متطورة من شبكات ا١تعلومات اليت تعترب  نتائج الدراسة إٔب
أساسية كمساعدة لتأكيد قدرة العاملُت عن بعد على ٦تارسة العمل بشكل فعلي، كما توصلت نتائج الدراسة إٔب أ٫تية توفَت ا١تناخ 

نفيذ نظاـ العمل عن بعد من خبلؿ إجراء تغيَتات تنظيمية للتحوؿ من ا٢تيكل التنظيمي اإلدارم كالتنظيمي قبل البدء ُب ت
 التقليدم إٔب ىيكل مرف يستطيع العاملوف عن بعد ٦تارسة عملهم، كتوفَت اٟترية ٢تم الٗتاذ القرارات ا١تناسبة.
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ل خر٬تي اٞتامعات العاملُت ُب شركات ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على مستول قابلية العمل عن بعد لد (:2018دراسة صلم )
تكنولوجيا ا١تعلومات الفلسطينية، كما ىدفت إٔب ا١تسا٫تة ُب معرفة الصعوابت اليت تواجو العاملُت عن بعد، كقد توصلت نتائج 

تة كٗتطي إدراج الدراسة إٔب أف العمل عن بعد يعترب بديبلن اقتصاداين انجحان لؤلفراد، كقد يساعد ُب ٗتفيف نسب البطالة ا١تتفاك 
العاملُت عند بعد ٖتت مسمى عاطل عن العمل، كما قد يكوف بديبلن عن الوظيفة التقليدية، كما أظهرت نتائج الدراسة أف العمل 

( سنوات كموظفُت عاملُت عند 5-3عن بعد يعترب جديدان ُب قطاع غزة ْتيث فًتة عمل معظم العاملُت عن بعد تًتاكح ما بُت )
( 31ى ما يقارب نصف دخلهم من العمل ُب الوظائف التقليدية، حيث إف فًتة عمل ا١توظف عن بعد تقارب )بعد ك٭تصلوف عل

 ساعة أسبوعيان، كما يساعد العمل عن بعد ُب زايدة الدخل كتطوير ا١تهارات.
ما ىدفت إٔب ىدفت الدراسة إٔب ٖتديد مستول كعي الشباب بنظاـ العمل عن بعد، ك (:2017دراسة عبد القادر كشوماف )

كصف إتاىات الشباب ٨تو نظاـ العمل عن بعد، كدكره ُب ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، ككذلك ٖتديد متطلبات العمل عن بعد 
لتحقيق التنمية ا١تستدامة، كتوصلت نتائج الدراسة إٔب أف العمل عن بعد يوفر اٞتهد كالطاقة ٦تا يساعد على النماء كالعطاء؛ ٦تا 

لوعي لدل الطالبات ككجود إتاىات إ٬تابية ٨تو ىذا النظاـ، كما توصلت نتائج الدراسة إٔب كجود توجو قوم يؤكد على كجود ا
 لدل الطالبات ٨تو العمل عن بعد لتحقيق التنمية ا١تستدامة.

جو العمل ىدفت الدراسة إٔب تقييم طبيعة العمل عن بعد ُب قطاع غزة، كٖتديد التحدايت اليت توا (:2015دراسة أبو ماضي )
عن بعد، ككذلك كضع التوصيات اليت ٯتكن أف تساىم ُب تطوير العمل عن بعد ُب قطاع غزة، كقد توصلت نتائج الدراسة إٔب أف 

%(، كيرجع السبب إٔب حداثة النظاـ ُب قطاع 67مستول التجربة ا١تتاحة للعمل عن بعد ُب قطاع غزة يعدي متوسطان حيث بلغ )
بَت ٦تا يساعد على خوض ٕتارب عديدة ُب العمل عن بعد؛ حيث ظهر القصور جليان، فقد توجد غزة كعدـ انتشاره بشكل ك

الكثَت من فرص العمل عن بعد ُب قطاع غزة، كلكن التحدايت اليت تواجو العاملُت عن بعد ُب قطاع غزة ٖتد من ىذه الفرص،  
 ت كنقص ا٠تربة لدل الشركات العاملة ُب ذات اجملاؿ.كما يتضح كجود عقبات ُب طريق العمل عن بعد مثل الكهرابء كاالتصاال

ىدفت الدراسة إٔب التعٌرؼ على العمل عن بعد كاالستفادة من ا٠تربات كالتجارب احمللية كاالقليمية  (:2015دراسة اجلمعة )
١تملكة العربية السعودية، كالدكلية ُب ٣تاؿ العمل عن بعد، كما ىدفت إٔب ٖتليل الوضع الراىن للعمل عن بعد ُب ٤تافظة ا٠ترج اب

كذلك من منظور تقٍت للخركج بتوصيات كمقًتحات كأفكار ٯتكن تطبيقها على أرض الواقع ٦تا ينعكس إ٬تاابن على العمل عن 
%(، كما أف 34بعد، كقد توصلت نتائج الدراسة إٔب ارتفاع نسبة غَت العامبلت كالباحثات عن العمل حيث كصلت النسبة إٔب )

كاف مستول تعاملهن مع اٟتاسوب كتطبيقاتو كملحقاتو إٔب ٦تتاز، ٦تا يعٍت كجود مهارات التفاعل مع اٟتاسوب   نسبة البلٌب
 كتطبيقاتو النتشار العمل عن بعد.

ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على إتاىات الطالبات اٞتامعيات السعودايت ٨تو اسلوب العمل عن  (:2014دراسة بن عسكر )
التعرؼ على رؤية الفتيات السعودايت حوؿ أ٫تية العمل عن بعد، كإيضاح رؤيتهنَّ كذلك حوؿ أىم ٣تاالت بعد، كما ىدفت إٔب 

العمل عن بعد اليت ٯتكنهن ا١تشاركة فيها، كتوصلت نتائج الدراسة إٔب التأكيد على أ٫تية العمل عن بعد ُب اجملتمعات اٟتديثة 
قات ارتباطية بُت متغَتات الدراسة التعليمية كاالجتماعية كاألسرية من جهة كمن كالنامية، كما توصلت نتائج الدراسة إٔب كجود عبل

 جهة أخرل أ٫تية العمل عن بعد.
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 الدراسات اليت تتعلق ابلبطالة يف العامل العريب: -2
ما ىدفت ىدفت الدراسة إٔب ٖتليل كقياس معدالت البطالة كأبعادىا ُب االقتصاد اللييب، ك (:2017دراسة اجلركشي كأرابب )

للتعرُّؼ على حجم البطالة ُب االقتصاد اللييب، كمعرفة أنواع البطالة كما ىدفت للوصوؿ إٔب نتائج كتوصيات تساعد صانعي القرار 
على ٗتفيض معدالت البطالة ُب ليبيا، كتوصلت نتائج الدراسة إٔب أف ارتفاع كل من معدالت البطالة الصر٭تة )الفعلية(، 

قيقية ُب االقتصاد اللييب خبلؿ فًتة الدراسة، بلغ معامل االختبلؼ ١تعدؿ البطالة ُب االقتصاد اللييب خبلؿ كمعدالت البطالة اٟت
%(، كما توصلت نتائج الدراسة إٔب أف بعض العوامل االجتماعية سا٫تت ُب تعميق مشكلة البطالة ُب ليبيا 55فًتة الدراسة )

 حمللية لبعض ا١تهن كاألعماؿ.ا١تتمثلة ُب النظرة الدكنية من قبل العمالة ا
ىدفت الدراسة إٔب ٤تاكلة ٖتليل أسباب تفشي البطالة من خبلؿ توظيف البياانت اإلحصائية عن  (:2015دراسة ارميص )

مؤشرات البطالة ُب ليبيا، كما ىدفت الدراسة إٔب ٖتليل األبعاد كاالنعكاسات السلبية من ىذه الظاىرة ُب ا١تستقبل ا١تنظور، 
الت ا٢تيكلية ُب سوؽ العمل، كٖتديد الدكر الذم تقـو بو السياسات اٟتكومية ُب تفاقم ىذه ا١تشكلة على االقتصاد كاالختبل

اللييب، كقد توصلت نتائج الدراسة إٔب أف ٚتيع ا٠تطط التنموية اليت قامت هبا الدكلة ٓب تساىم مسا٫تة جادة ُب التغلب على 
 السيئة على االقتصاد اللييب.مشكلة البطالة أك التخفيف من آاثرىا 

(: ىدفت الدراسة إٔب إ٬تاد جيل رايدم من خر٬تي كليات العلـو اإلدارية كاالقتصادية من خبلؿ تطبيق 2014دراسة غاٖب )
النموذج ا١تقًتح ١تشركع التخرج لطلبة ىذه الكليات، كما ىدفت الدراسة إٔب ٘تكُت خر٬تي ىذه الكليات من االعتماد على 

د التخرج من خبلؿ التوظيف الذاٌب، ابإلضافة إٔب ا١تسا٫تة ُب اٟتد من مشكلة البطالة بُت خر٬تي ىذه الكليات من أنفسهم بع
خبلؿ خلق فرص عمل جديدة، كدعم التنمية االقتصادية، كتوصلت نتائج الدراسة إٔب أف للمشاريع الصغَتة فوائد كبَتة ابإلضافة 

 تعجز عنها دكؿ قائمة.إٔب دكرىا ُب ا١تساعدة على حل مشكبلت 
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على تقديرات نسبة البطالة لدل ا٠تر٬تُت ُب اٞتامعات الفلسطينية العاطلُت  (:2012دراسة قاللوة )

عن العمل ُب ٤تافظة جنُت من كجهة نظر ا٠تر٬تُت أنفسهم، كما ىدفت إٔب التعرؼ على انعكاسات البطالة عليهم من النواحي 
ة كاالقتصادية كالنفسية، كتوصلت نتائج الدراسة إٔب أف ٤تافظة جنُت ىي األكثر هتميشان ُب ٣تاؿ توظيف ا٠تر٬تُت كما االجتماعي

توصلت نتائج الدراسة إٔب أف معظم ا٠تر٬تُت العاطلُت عن العمل كانت معدالهتم متوسطة كليسوا من أصحاب ا١تعدالت العالية،  
 وظيف حيث ال يتم تعيُت ا١توظفُت ُب ا١تؤسسات العامة بناء على ا٠تربة كالكفاءة.كما توصلت إٔب غياب العدالة ُب الت

ىدفت الدراسة إٔب ٖتديد كتشخيص أسباب عدـ إمكانية حصوؿ ا٠تريج على فرصة  (:2010دراسة الربيفكاين كآخركف )
نتائج الدراسة إٔب أف النسبة األكرب  عمل مناسبة، كما ىدفت إٔب التعرؼ على نوع البطالة اليت يتعرض ٢تا ىؤالء، كقد توصلت

%( يعود السبب فيها إٔب ٗتلف القطاعات االقتصادية؛ ٦تا يسبب عدـ قدرة ىذه القطاعات على 77من العاطلُت البالغة )
استيعاب ما ىو موجود ُب سوؽ العمل، كما توصلت نتائج الدراسة إٔب أف كجود فرصة عمل ال يعٍت ذلك حصوؿ الشخص 

 العمل على ىذه الفرصة كلكن ال بد من أف تكوف الفرصة مناسبة لو من انحية األجر، كمن الناحية االجتماعية.ا١تتعطل عن 
 
 
 



 
 

228 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 التعليق على الدراسات السابقة: -3
من خبلؿ االطبلع على الدراسات السابقة كمراجعتها فقد تبُت للباحثُت أبف العديد من الدراسات انقشت العمل عن بعد، كما 

لة بُت صفوؼ خر٬تي اٞتامعات، كلكن من ا١تبلحظ كحسب علم الباحثُت فإنو ٓب يتم مناقشة العمل عن بعد كأثره انقشت البطا
 على مستول البطالة ُب قطاع غزة كليبيا، كمن تتميز ىذه الدراسة عن غَتىا من الدراسات اليت أجريت ُب ذات السياؽ.

 ا١تعلومات البلزمة للدراسة من خبلؿ مراجعة ا١تصادر الثانوية مثل عمل الباحثاف على الوصوؿ إٔب سابعان: ادكات الدراسة:
الكتب كاجملبلت كالدراسات السابقة، كمن خبلؿ ا١تصادر األكلية مثل ا١تقاببلت مع بعض العاملُت عن بعد، كبعض ا٠ترباء 

 االقتصاديُت.
 ناسب مع طبيعة ىذه الدراسة.استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي التحليل الذم يتاثمنان: منهجية الدراسة: 

 اتسعان: االطار النظرم للدراسة: 
 تعريف العمل عن بعد:

تعددت التعريفات للعمل عن بعد كلكنها ٕتمع بُت طياهتا انفصاؿ العامل عن مكاف العمل، كاستخداـ التكنولوجيا اٟتديثة ُب 
 العمل، كفيما يلي بعض ىذه التعريفات:

ازىا ابستخداـ كسائل تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت ا١تعاصرة، كما توفره ىذه األدكات من ىو نوعية األعماؿ اليت يتم ا٧ت
 (.58: 2004خدمة تسهيل العمل كتنفيذه بدكف كجود ا١توظف ُب مكاف العمل )الزكماف كآخركف، 

ك ا١تؤسسة ابستخداـ ( أبنو ا٧تاز عمل ما من موقع بعيد عن مكاف العمل األساسي أ10: 2015كما عٌرفتو أبو ماضي )
 التكنولوجيا مثل اٟتاسوب، كالشبكة العنكبوتية أك األجهزة الذكية.

( أبنو إمكانية إ٧تاز ا١تهمات ا١تطلوبة من ا١توظف من مكاف بعيد عن مقر ا١تؤسسة، سواء كانت 23: 2018كما عٌرفو ٧تم )
 ابستخداـ كسائل التكنولوجيا كاالتصاالت اٟتديثة. طبيعة العمل ذات دكاـ كلي أك جزئي، حيث يتم العمل بطريقة الكًتكنية

كما عٌرفتو منظمة العمل الدكلية أبنو نظاـ عمل قائم ُب مكاف بعيد عن ا١تكتب الرئيسي أك موقع االنتاج، كيكوف العامل ُب ىذه 
العامل عن مكاف عملو اٟتالة منفصبلن عن االتصاؿ الشخصي بزمبلئو ُب العمل مستخدمان التكنولوجيا ا١تعاصرة ُب انفصاؿ 

 (.91: 2014الرئيسي من خبلؿ تسهيل عملية االتصاؿ )عسكر، 
( فقد عٌرفتو أبنو نظاـ يتم ٔتوجبو منح ا١توظفُت قدران أكرب من اٟترية ُب كيفية بر٣تة ساعات عملهم 13: 2012أما ا٠تطيب )

 ا.التقليدية ا١تعيارية أبسلوب ٯتكنهم من القياـ اباللتزامات ا١تكلفُت هب
كمن خبلؿ التعريفات السابقة ٯتكن القوؿ أبف العمل عن بعد ىو إ٧تاز مهمات ٤تددة من قبل موظف أك عامل ُب مكاف بعيد 

 عن مكاف العمل الرٝتي ابستخداـ ادكات التكنولوجيا كاالتصاالت ا١تعاصرة.
 أنواع العمل عن بعد:

اء ُب ٣تاؿ القطاع ا٠تاص أك القطاع العاـ، كيعترب العمل عن بعد اك يشمل العمل عن بعد كافة ا١تستوايت الوظيفية ُب ا١تؤسسة سو 
اٟتلوؿ اليت ٯتكن مواجهة البطالة من خبل٢تا، كما أف العمل عن بعد يعترب متنفسان للطلبة ا٠تر٬تُت الذين يعانوف من أزمة البطالة، 

 (:29: 2018كفيما يلي أنواع العمل عن بعد )٧تم، 
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حيث يتصف ىذا النوع اب١تركنة كقلة التكلفة ابلنسبة للمؤسسة ا١تشٌغلة، كيتحمل العامل عن بعد  العمل عن بعد من ا١تنزؿ: -1
 تكلفة توفَت جهاز اٟتاسوب كاالنًتنت.

 العمل عن بعد ا١تتجوؿ: حيث يقـو العامل إب٧تاز ا١تهاـ ا١توكلة إليو ُب ا١تنزؿ، أك ُب السيارة، أك ُب الطائرة أثناء السفر. -2
 ا١تركزة: حيث يتم ا٧تاز العمل من مكاتب ىؤالء األفراد بعيدان عن مكاف العمل.العمل عن بعد  -3
( Serverالعمل عن بعد بدكاـ كامل: حيث ًب ا٧تاز ا١تهاـ ا١توكلة لؤلشخاص خارج مكاف العمل من خبلؿ ربطهم ٓتادـ ) -4

 مع ا١تكتب الرئيس كىذا يؤثر على خفض التكاليف من قبل ا١تؤسسة.
اـ جزئي: حيث ٮتصص ا١توظف جزءان من كقتو يـو أك ساعات ٤تددة ُب األسبوع كمن إ٬تابيات ىذا العمل عن بعد بدك  -5

 النوع من العمل توفَت ا١تساحات ُب مكاتب العمل.
العمل عن بعد ابلطلب: كيكوف ىذا النوع من العمل بصورة منتظمة، كيتم االستعانة اب١توظف البديل إل٧تاز أمر معُت خبلؿ  -6

 ددة كذلك بسبب كجود أمر طارئ.فًتة زمنية ٤ت
 أىداؼ العمل عن بعد:

( عدة أىداؼ 4: 2020توجد العديد من األىداؼ للعمل عن بعد كىي كقد أكردت ا٢تيئة االٖتادية للموارد البشرية اٟتكومية )
 كىي على النحو التإب:

 االجراءات االحًتازية.توفَت خيارات عمل متعددة للموظفُت كخاصة ُب حاالت الطوارئ كانتشار األكبئة ك  -1
 مراعاة ظركؼ ا١توظفُت كضماف االستمرارية ُب العمل ٖتت ٥تتلف الظركؼ خاصة كقت الطوارئ. -2
 تقدٙب ا٠تدمات اٟتكومية ُب ظل الظركؼ الطارئة. -3

 أبعاد العمل عن بعد: 
 (:29-25: 2021توجد ثبلثة أبعاد رئيسية للعمل عن بعد كىي )ا٠تطيب، 

وجيا ا١تعلومات كتشمل اجهزة اٟتاسوب كالكامَتات كالسماعات كلوحات ا١تفاتيح كالرب٣تيات، كيعد ىذا البنية التحتية لتكنول -1
 البعد من أىم أبعاد العمل عن بعد.

التوازف النفسي كاالجتماعي: حيث يتم ٖتقيق التوازف ُب حياة العامل الوظيفية كالشخصية، كما أنو من ا١تعلـو أف من أكرب  -2
 و العامل كصاحب العمل ىي مسألة التوازف النفسي كاالجتماعي.ا١تشاكل اليت تواج

مركنة ساعات العمل: كيتم ذلك من خبلؿ قياـ ا١تؤسسة بًتتيب ساعات دكاـ موظفيها بطريقة ٖتقق ا١تركنة ُب العمل كٯتكن  -3
ـ ابلكامل أك العمل للعامل أف يؤدم ساعات عملو ا١تطلوبة  منو إما من خبلؿ ساعات ٤تددة ُب االسبوع، أك العمل ألاي

 بشكل جزئي، ككل ذلك لتحقيق مصلحة ا١توظف كا١تؤسسة ُب ذات الوقت.
 فوائد العمل عن بعد:

 (:24: 2018٭تقق العمل عن بعد العديد من الفوائد كاال٬تابيات كىي على النحو التإب )٧تم، 
 الًتكيز ُب العمل. -1
 التخفيف من ضغوط العمل. -2
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 توفَت الوقت. -3
 الية.مهارات كظيفية ع -4
 توفَت اٞتهد كا١تاؿ. -5
 توفَت الطاقة ا١تستهلكة ُب ا١تواصبلت كالتنقل من مكاف السكن إٔب مكاف العمل. -6
 تقليل نسبة البطالة كتكافؤ فرص العمل. -7

 ْنارب يف رلاؿ العمل بعد: 
ة ىوية" كآخر ابسم ىناؾ العديد من ا١تشاريع اليت اقيمت كأثبتت جدارهتا ُب ٣تاؿ العمل عن بعد، فهناؾ مشركع ابسم "شرك

-51: 2015"شركة ٝتارت"، كىناؾ منصة العمل اٟتر للمستقلُت ُب العآب العريب، كموقع كورة، كشركة ٜتسات )أبو ماضي، 
58.) 

 رلاالت العمل عن بعد:
كأعماؿ الدعاية  تتعدد أشكاؿ العمل عن بعد فمنها الًتٚتة، كالرب٣تيات، كاألعماؿ احملاسبية كا١تالية، كتصميم كمواقع االنًتنت،

(، كُب ظل التطورات العا١تية ُب ٣تاؿ 61: 2004كاإلعبلف، كالطباعة، كالًتٚتة كالكثَت من األعماؿ األخرل )الزكماف كآخركف، 
االتصاالت حيث اصبحت تكلفة االتصاؿ مع دكلة أخرل نفس تكلفة االتصاؿ داخل ا١تدينة الواحدة، ٦تا يزيد من ٣تاالت 

 رىا.العمل عن بعد كتطوي
 البطالة يف قطاع غزة كليبيا:

 مفهـو البطالة كتعريفها:
دكؿ العآب كخاصة ُب اآلكنة االخَتة من ا١تؤشرات ا١تهمة على مستول االقتصاد  تعترب مشكلة البطالة اليت انتشرت ُب أغلب      

نها الرئيسية، حيث يزداد االىتماـ الكلى, كاصبحت التغَتات ُب معدالت البطالة الشغل الشاغل لدل كسائل اإلعبلـ ُب عناكي
 هبذا ا١تعدؿ كأحد أىم ا١تؤشرات على األداء االقتصادم، كتعترب البياانت ا١تتعلقة ابلعمالة كالبطالة من أىم البياانت االقتصادية اليت

مؤشران كاضحان كرئيسيان  هتتم هبا كافة الدكؿ، كتوفر ٢تا اإلمكانيات كاألجهزة ا١تتخصصة ٞتمعها كتنسيقها، فمعدؿ البطالة يعترب
 (.10،  2005ٟتالة االقتصاد )٧تا، 

(، كُب ليبيا %45.1كيعا٘ب قطاع غزة كليبيا من مشكلة البطالة كبقية مناطق العآب العريب، فقد بلغت نسبة البطالة ُب قطاع غزة )
 ة عنها.، كتتطلب جهدان كبَتان ١تعاٞتة السلبيات النإت(، كىذه من النسب العالية%19.0بلغت )

 مفهـو البطالة كأنواعها:
تقاضى ا١توطن مرتبان، حيث تقًتف مع ا١ترتب كال تتعلق ابإلنتاج كالعمل  كفقان للمفهـو العاـ السائد فإف البطالة تعٍت عدـ     

العمل، كالطلب خبلؿ فًتة زمنية معينة عند مستوايت ا١ترتبات السائدة، كابلتإب فإف حجم البطالة ىو عبارة عن الفرؽ بُت عرض 
( أبهنا 2007(، كما عٌرفها الشيخ حسُت )31،  2005عليو ُب سوؽ العمل، كذلك عند مستول معُت من ا١ترتبات )٧تا، 

الوضع الذم ال يستعمل اجملتمع قوة العمل ا١تتوفرة لديو استعماالن كامبلن، أك ابلطريقة ا١تثلى، ٦تا يؤثر على الناتج القومي بشكل 
 (.44: 2014 سليب )البغدادم،
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أسابيع سابقة، كما  4كما ٯتكن تصنيف الشخص ضمن إطار البطالة إف ٓب يكن موظفان، كسبق أف ْتث عن كظيفة خبلؿ مدة 
يكوف جاىزان لبللتحاؽ أبم فرصة عمل إف كجدت، كال بد للشخص أف يتخذ خطوات فعلية للحصوؿ على فرصة العمل 

(Samuelson & Nordhaus, 2010: 595.) 
 ؿ التعريفات السابقة للبطالة يتطلب أف تتوافر ثبلثة معايَت لكي يعد الفرد عاطبل عن العمل خبلؿ فًتة البحث كىي :من خبل

 أف يكوف الفرد بدكف عمل، سواء أكاف العمل أبجر ٟتساب الغَت، أك العمل الذاٌب ٟتساب نفسو. -1

 أف يكوف الفرد متاحا للعمل كقادرا عليو. -2

 ابحثا بشكل جدم عن العمل. أف يكوف الفرد -3

كما أف كضع ا١تعايَت اليت سبق أف ًب ذكرىا ىي ٤تاكلة لوضع األساس لتعريف ٤تدد كشامل للبطالة، على أف يكوف ىذا التعريف 
ة قاببلن للتطبيق ُب دكؿ العآب، كما ٯتكن من خبللو قياس معدالت البطالة، ٦تا يسهل ا١تقارنة بُت الدكؿ من حيث مستول البطال

 (.5-7: 2005)٧تا، 
كمن ا١تبلحظ أف ا١تفهـو سالف الذكر كابلرغم من كثرة استخدامو، إال أنو توجو لو العديد من االنتقادات كىي على النحو التإب 

 (:225: 2005)عطية كمقلد، 
1. .  ال تدخل البطالة ا١تقنعة كالبطالة اٞتزئية ُب إطار ىذا ا١تفهـو
 إنتاجيتو.ىذا ا١تفهـو ال يربط بُت العمل ك  .2
، كىو ما يطلق عليو البطالة احملبطة،  .3 ال يعترب األشخاص الذين توقفوا عن البحث عن العمل بسبب اليأس ضمن ىذا ا١تفهـو

 كأٝتاؤىم ال تكوف ضمن السجبلت التابعة ١تراكز العمل. 

لقادر، كالراغب، كالباحث عن العمل دكف ( فإف البطالة تعٌرؼ على أهٌنا: حالة الفرد ا ILOككفقان لتعٌرؼ منظٌمة العمل الدكلٌية )
 جدكل ُب العثور على الفرصة ا١تناسبة كاألجر ا١تطلوب.

كعرفت أيضان أبهنا اٟتالة اليت ال يتم فيها استخداـ قوة العمل ُب اجملتمع استخداما كامبل، كىو ما يعٌت بقاء جزء من قوة العمل  
مكن أك احملتمل أك الطبيعي. كىو ما يؤدل إٔب تدٗب مستول الرفاىية ُب اجملتمع عن معطبلن ٦تا ٬تعل الناتج الفعلي أقل من الناتج ا١ت
(. كٯتيز ىذا ا١تفهـو بُت بعدين للبطالة، البعد األكؿ: كيتمثل ُب 59،  1994ا١تستول الذم ٯتكن الوصوؿ إليو)خليل، 

طالة الكاملة، كالبطالة اٞتزئية، أما البعد الثا٘ب: فهو االستخداـ الغَت كامل لقوة العمل ُب اجملتمع، كىذا البعد يشمل كبل من الب
يتمثل ُب االستخداـ الغَت األمثل لقوة العمل، كىي استخداـ الفرد ُب عمل تكوف إنتاجيتو ُب ىذا العمل منخفضة، كاليت تتمثل 

 (228،  2005قنعة.)عطية كمقلد، ُب ا٩تفاض اإلنتاجية ا١تتوسطة لقوة العمل، كىذا البعد ٯتثل البطالة القاىرة, كالبطالة ا١ت
 (، فمنها:2019 17كمن منطلق ىذا التعريف ٧تد أف البطالة ُب ليبيا ٢تا أنواع عدة )دمحم مؤمن ُب 

كىي التوٌقف الكامل عن العمل، كعدـ كجود فرص ١تزاكلة األنشطة العٌمالية. ىذا النوع من البطالة، كالعامل  البطالة الكاملة: -1
 ٔتعٌت أٌف الشخص يرغب ُب العمل كيبحث عنو كلكنو ٓب ٬تده.” الرغبة“ىا ىو األبرز ُب ٖتديد

كىي توقف العامل عن العمل بعد أداء عملو سواء كاف عملو بدكاـ جزئي أك تناكيٌب. كىذا النوع ٖتٌدده  البطالة اجلزئية: -2
 ٌبع أك ٤تدكد، فبل يطلب منو إال عمبل جزئيا.ٔتعٌت أٌف العامل إبمكانو العمل لفًتات أطوؿ، كلكن نطاؽ العمل متش” القدرة“
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كىي الناٚتة عن خركج الشركات العا١تية من الببلد ٦تا أٌدل إٔب توقف العامل عن العمل بسبب األكضاع  البطالة القاىرة: -3
عشٌية كضيحاىا، مرغما  األمنية، كاهنيار عجلة االقتصاد كالتنمية ُب الببلد. ىذا النوع ٬تد العامل فيو نفسو خارج سوؽ العمل بُت

 على البطالة دكف رغبة منو.
كىي تعٍت زايدة عدد العاملُت عن اٟتاجة الفعلٌية ُب سوؽ العمل، ٦تٌا يسٌبب كجود فائض عٌمإب لدل البطالة ادلقٌنعة:  .4

سات القطاع العاـ اٞتهات العامة، كىذا النوع من البطالة يطغى على األنواع السابقة، فنكاد ال نرل جهة عاٌمة سواء ُب مؤس
أك ا١تنظمات اٟتكومية إال ك٢تا مبلؾ كظيفي ابآلالؼ. كييقاس عليو، أكلئك الذين يتقاضوف مرتٌبا كىم ال يذىبوف إٔب عملهم 
كال يقٌدموف أٌم إنتاج ُب أعما٢تم. ىذا النوع من البطالة يؤٌدم إٔب زايدة األعباء كالتكاليف اإلدارية على ا١تؤٌسسة ا١تشٌغلة 

لُت، ٦تٌا ينتج تدنٌيا ُب ا١تستول اإلنتاجي يصحبو ضعف ُب الكفاءة كتدريب العاملُت، كىذا بدكره يؤدم إٔب ىجرة للعام
الكفاءات كالعقوؿ لعدـ توفَت االحتياجات النفسية كا١تادية كاالجتماعية ٢تم، فنكوف بصدد منظمة يطغى عليها الفساد 

 كاحملاابة كالواسطة.
 أسباب البطالة:

ظاىرة أخرل, لذا فأف قياس البطالة يكوف أكثر  مأ لكل ٣تتمع خصوصيٌاتو اليت تؤثر على أسباب البطالة مثلها مثأف ل    
: 1995، مالكـو كآخركف، 12-10 :2005تيجة لؤلسباب التالية:)٧تا، صعوبة ُب الدكؿ النامية عنو ُب الدكؿ ا١تتقدمة ن

 (4-3 :2019، دمحم مؤمن, 320 -318
انت الصحيحة كالسليمة لدل اٞتهات كاألجهزة اليت تقـو ّتمع بياانت االستخداـ، كالبطالة ُب البلداف عدـ توفر البيا -1

 النامية.
كجود ما يسمى ابالقتصاد ا٠تفي، كالذم يكوف أكرب حجما ُب الدكؿ النامية، كأنشطة ىذا االقتصاد ال تدخل ُب  -2

 اإلحصاءات الرٝتية.
 ل العامل ُب غَت ٗتٌصصو., كشغالتوقف عن تعيُت ٛتلة الشهادات -3
 .، كاالنتقاء الصعب كعامل ا٠تربةعدـ العدالة ُب قيمة ا١ترتبات لدل اٞتهات اٟتكومية -4
تتميز أسواؽ العمل ُب الدكؿ النامية بوجود قطاع حضرم غَت منظم، يشمل ا١تؤسسات الصغَتة، كالورش كاحملبلت ا١تختلفة،  -5

 بياانت دقيقة. كاٟترفيُت كغَتىم، كىذا القطاع ال تتوفر عنو
 التقوٙب ا٠تاطل ٟتاجيات السوؽ من اليد العاملة ا١تؤىلة. -6
 التوسع الكمي ُب ٛتلة الشهادات العليا. -7
 اٟتركب كالصراعات ُب السنوات األخَتة. -8
اد ال توجد ُب ىذه البلداف برامج التأمُت ضد البطالة كاإلعاانت االجتماعية الشائعة ُب الدكؿ ا١تتقدمة, كاليت ٖتفز األفر  -9

 للتسجيل ُب مراكز البحث عن العمل، كابلتإب يظل الكثَت من األفراد العاطلُت عن العمل غَت مسجلُت.
٦تا أدل  إٔب ضعف الطلب  الٌسياسة االقتصادية ُب الببلد، فهي تعتمد بشكل كبَت على االستَتاد دكف التصدير, -10

 .ا٠تارجي على اليد العاملة ا١تؤىلة
 كاقع البطالة يف ليبيا:

تعترب دكلة ليبيا كغَتىا من الدكؿ اليت زادت فيها نسبة البطالة ُب السنوات األخَتة, على الغم من أتباع الدكلة سياسة التعيُت       
( ألف ذكور كبنسبة 196.2( ألف فردان موزعُت  بُت )358.3للعمالة احمللية , حيث كصل عدد العاطلُت عن العمل إٔب )
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الء من ٣تموع السكاف الذين أعمارىم تزيد ؤ %(, على مستول الببلد، كى45.2ة )ث كبنسب( ألف إان162.2%(, ك)54.8)
القادرين على العمل كالراغبوف فيو  مأ ( سنة، كىم الذين يطلق عليهم ا١تواطنُت ُب سن العمل أك الناشطُت اقتصاداين 15عن )

 كيبحثوف عنو, كيتم تصنيفهم إٔب فئتُت ٫تا:
اركوف مشاركة فعلية ُب إنتاج السلع كا٠تدمات ُب االقتصاد الوطٍت الذين يعملوف خبلؿ اسبوع ا١تشتغلوف: كىم الذين يش .1

سواء كانوا يعملوف لدم الغَت أك ٟتساهبم أك لدم االسرة أبجر أك بدكف أجر كلو عملوا ساعة كاحدة ، كتشمل ىذه الفئة 
اإلسناد )بسبب تواجدىم ُب إجازة على سبيل ا١تثاؿ( أكلئك الذين لديهم عمل كلكن ٓب ٯتارسوه بصورة مؤقتة خبلؿ اسبوع 

 .همعملكا١توفدكف ُب دكرات تدريبية أك مهاـ عمل من جهة 
الباحثوف عن عمل : كىم الذين لديهم الرغبة كالقدرة على العمل كيبحثوف عنو خبلؿ األسبوع األخَت ا١تنتهي بيـو الزايرة  .2

ابحثوف عن ) ه كال ينتظركا البدء ُب عمل ًب الوعد اٞتاد بون ٓب ٬تدك سبيل البحث عن عمل كلك كقاموا ٓتطوات جادة ُب
 العمل أكؿ مرة , كالباحثوف عن عمل سبق ٢تم العمل(.

كغَت يبحثوف عنو  يزاكلوف أم نشاط كال عاملُت اقتصاداين يقصد هبم ابقي السكاف ُب سن العمل الذين الالبينما فئة اير 
للدراسة, رابت البيوت ا١تتفرغُت ألعماؿ ا١تنزؿ, متقاعدكف(.)طلبة متفرعوف  فيو كتشمل ُتراغب  

 :البطالة حسب ادلناطق - أ
( البطالة كمعدالت البطالة حسب ا١تناطق كاٞتنس 1جدكؿ )   

 اجملموع البطالة معدالت اجملموع العددم التوزيع ادلناطق
 إانث ذكور إانث ذكور

 22.1 26.9 19.7 12.5 5.1 7.4 طربؽ

 7.6 12.0 4.6 4.4 2.9 1.5 درنة

 14.4 23.0 8.0 9.9 6.7 3.1 اٞتبل األخضر

 31.1 48.3 20.2 21.6 13.0 8.6 ا١ترج

 14.2 21.2 11.5 27.9 11.5 16.3 بنغازم

 23.2 36.0 17.5 13.0 6.1 6.8 الواحات

 5.5 5.7 5.4 0.8 0.3 0.5 الكفرة

 16.3 24.6 12.9 6.1 2.6 3.4 سرت

 14.6 11.1 17.4 3.1 1.0 2.1 اٞتفرة

 18.1 14.7 18.9 25.5 4.1 21.4 مصراتو

 21.8 35.5 16.8 28.8 12.5 16.4 ا١ترقب
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 اجملموع البطالة معدالت اجملموع العددم التوزيع ادلناطق
 إانث ذكور إانث ذكور

 16.9 23.8 13.9 58.8 25.1 33.7 طرابلس

 21.3 22.6 20.5 34.6 14.6 20.0 اٞتفارة

 19.9 27.4 14.9 21.6 12.0 9.6 الزاكية

 17.4 19.5 15.7 19.9 9.8 10.2 النقاط ا٠تمس

ريباٞتبل الغ  19.0 14.2 33.2 26.0 32.5 28.5 

 19.4 24.7 15.3 7.3 4.1 3.2 انلوت

 23.7 29.0 20.2 9.5 4.6 4.8 سبها

 19.0 23.5 14.7 6.1 3.7 2.4 كادم الشاطي

 14.8 22.3 14.0 5.5 3.1 2.4 مرزؽ

 17.8 23.5 13.4 5.8 3.3 2.5 كادم اٟتياة

 25.6 40.6 14.1 2.4 1.7 0.7 غات

 19.0 25.0 15.8 358.3 162.1 196.2 ليبيا

من اٞتدكؿ السابق يتضح اف توزيع العاطلُت عن العمل ساىم ُب معرفة ا١تناطق األكثر معاانة من ظاىرة البطالة، كذلك مستوايت 
 معدالت البطالة مرتفعة البطالة حسب العمر, كما ساعد ُب معرفة مستوايت التوظيف للموظفُت بكل منطقة, كاتضح أيضان أف
%(, بينما كاف أعلى 5.5جدان كتزيد عن ا١تستول ا١تقبوؿ كفقان للمعايَت الدكلية, ككاف اقل معدؿ للبطالة ُب منطقة الكفرة بنسبة )

 %(.31.7معدؿ ُب منطقة اٞتفارة بنسبة كصلت إٔب )
 :ترتيب ادلناطق حسب معدالت البطالة  - أ

 ور كاإلانث( ترتيب ا١تناطق حسب معدالت البطالة لكل من الذك2جدكؿ )
 ا١تعدؿ اجملموع إانث إانث ذكور ذكور
 ا١تنطقة ا١تعدؿ ا١تنطقة ا١تعدؿ ا١تنطقة
 5.5 الكفرة 5.7 الكفرة 4.6 درنة
 7.6 درنة 11.1 اٞتفرة 5.4 الكفرة

 14.2 بنغازم 12.0 درنة 8.0 اٞتبل األخضر
 14.4 اٞتبل األخضر 14.7 مصراتو 11.5 بنغازم
 14.6 اٞتفرة 19.5 الناط ا٠تمس 12.9 سرت
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 ا١تعدؿ اجملموع إانث إانث ذكور ذكور
 ا١تنطقة ا١تعدؿ ا١تنطقة ا١تعدؿ ا١تنطقة

 16.3 سرت 12.2 بنغازم 13.4 كادم اٟتياة
 16.9 طرابلس 22.3 مرزؽ 13.9 طرابلس
 17.4 النقاط ا٠تمس 22.6 اٞتفارة 14.0 مرزؽ
 17.8 مرزؽ 23.0 اٞتبل األخضر 14.1 غات

 17.8 كادم اٟتياة 23.5 كادم الشاطي 14.7 كادم الشاطي
راتومص 23.5 كادم اٟتياة 14.9 الزاكية  18.1 
 19.0 كادم الشاطي 23.8 طرابلس 15.3 انلوت

 19.4 انلوت 24.6 سرت 15.7 النقاط ا٠تمس
 19.9 الزاكية 24.7 انلوت 16.8 ا١ترقب
 21.3 اٞتفارة 26.9 طربؽ 17.4 اٞتفرة
 21.8 ا١ترقب 27.4 الزاكية 17.5 الواحات
 22.1 طربؽ 29.0 سبها 18.9 مصراتو
ضراٞتبل األخ 19.7 طربؽ  23.2 الواحات 32.5 
 23.7 سبها 35.5 ا١ترقب 20.2 ا١ترج
 25.6 غات 36.0 الواحات 20.2 سبها
 28.5 اٞتبل الغريب 40.6 غات 20.5 اٞتفارة

 31.1 ا١ترج 48.3 ا١ترج 26.0 اٞتبل الغريب
 19.0 ليبيا 25 ليبيا 15.8 ليبيا

 

%(, بينما 4.6األكٔب من حيث أدٗب معدؿ للبطالة بنسبة قدرىا)من اٞتدكؿ السابق يتضح أف منطقة درنة جاءت ُب ا١ترتبة 
%(، ىذا ابلنسبة للذكور، أما فيما ٮتض اإلانث فقد سجلت منطقة 26سجلت منطقة اٞتبل الغريب اعلى معدؿ للبطالة بنسبة )

 %(. 31.3)%(, بينما سجلت منطقة ا١ترج أعلى  معدؿ لبطالة بنسبة قدرىا5.7الكفرة أقل معدؿ للبطالة بنسبة)
 البطالة حسب فئات العمر كاجلنس -ج

 ( معدالت البطالة حسب فئات العمر كاٞتنس3جدكؿ)
فئات 
 العمر

)عرض  اقتصاداي العاملُت
 العمل(

  البطالة معدالت العمل عن الباحثوف

 اجملموع إانث ذكور اجملموع إانث ذكور اجملموع إانث ذكور 
15-24  138.9 56.6 195.5 56.7 38.4 95.1 40.8 67.8 48.6 
25-34  421.4 268.1 689.5 100.4 87.9 188.3 23.8 3.8 27.3 
35-44  366.6 223.1 589.7 30.1 25.8 55.9 8.2 11.6 9.5 
45-54  221.8 87.0 308.8 7.7 8.4 16.1 3.5 9.7 5.2 
55-64  78.5 11.5 90.0 1.1 1.4 2.5 1.4 12.2 2.8 
+65  8.4 0.5 8.9 0.2 0.2 0.4 2.4 40.0 4.5 
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سنة(, حيث بلغت للفئة 34-15يتضح من اٞتدكؿ السابق أف معدالت البطالة جاءت مرتفعة جدان عند الفئات الصغَتة )
سنة(  فقد سجل معدؿ البطالة ما نسبتو 34-25%|( للجنسُت معان، أما الفئة العمرية)48.6) سنة( حوإب15-24)
فعة إذا ما ًب مقارنتها ٔتا يوفره ىذا االقتصاد من فرص عمل منتجة  لغَت %( للذكور كاإلانث, كىذه النسبة تعترب مرت27.3)

, كيدؿ ذلك على ضعف اإلعداد كالتأىيل كعزؼ الشباب اللييب المتهاف بعض الوظائف اٟترفية كاليدكية, كإتاىهم ُتالليبي
 للوظيفة العامة ٦تا زاد ُب معدالت البطالة ا١تقنعة. 

 :ارنتظالبطالة حسب فرتة اال -د
 ( التوزيع العددم للعاطلُت عن العمل حسب مدة التعطل كفئات العمر4جدكؿ )

      ابلشهر الفًتات فئات
6-0 العمر  7-12  1-2  2-3  +3  اجملموع غَت مبُت 

15-24  4.5 6.7 17.5 32.0 34.2 0.3 95.2 
25-34  4.4 5.4 14.4 36.9 126.3 0.9 188.3 
35-44  0.3 2.6 3.0 6.7 43.0 0.2 55.8 
45-54  0.1 0.6 1.6 2.8 10.8 0 16.0 
55-64  0.0 0.1 0.6 0.4 1.3 0 2.6 
+65  0.1 0 0 0 0.3 0 0.4 

 358.3 1.4 215.9 78.8 37.2 15.4 9.5 اجملموع

 

 ( التوزيع النسيب للعاطلُت عن العمل حسب مدة التعطيل كفئات العمر 5جدكؿ ) 
      ابلشهر الفًتات فئات
6-0 العمر  7-12  1-2  2-3  +3  اجملموع غَت مبُت 

15-24  4.8 7.6 18.4 33.6 35.9 0.3 26.6 
25-34  2.3 2.8 7.7 19.6 67.1 0.5 52.6 
35-44  0.5 4.6 5.4 12.0 77.0 0.4 15.6 
45-54  0.5 4.1 10.0 17.8 67.6 0 4.5 
55-64  1.8 4.7 24.9 16.9 51.6 0 0.7 
+65  30.4 0 0 0 69.6 0 0.1 

 100.0 0.4 60.3 78.8 37.2 15.4 9.5 اجملموع

 

( أم فئة الشباب, 34-15%( من الباحثُت عن عمل ىم فئة األعمار )89.2( يتضح أف ما نسبتو ) 5 - 4من اٞتدكلُت )
كيدؿ ذلك عال أف الشباب أكثر فئة تعرضان لظاىرة البطالة، كىؤالء يكاد يكوف معظمهم من ا٠ترجُت من ا١تؤسسات التعليمية 

 مع نسبة من ا١تنقطُت عن التعليم إضافة إٔب نسبة صغَتة اضطرهتم ظركفهم ا١تعيشية للبحث عن عمل.كالتدريبية 
 

 :البطالة كاحلالة التعليمية -ق
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 ( ا١تشتغلوف كالباحثوف عن عمل كمعدالت البطالة حسب اٟتالة التعليمية6جدكؿ )
ةمعدؿ البطال الباحثوف عن عمل العاملُت اقتصاداي اٟتالة التعليمية  

 27.4 8.3 30.5 أمي
 25.6 10.8 42.0 يقرأ كيكتب

بتدائيةا  169.0 35.0 20.7 
يعاد٢تا اعدادية أك ما  293.4 65.6 22.4 

 17.6 118.6 672.8 الثانوية أك ما يعاد٢تا
 16.0 33.2 207.4 فوؽ الثاكية كما دكف اٞتامعة

 18.8 86.9 467.3 جامعية
 19.0 358.3 1882.4 اجملموع

 

ٞتدكؿ السابق يتضح أف اٟتالة التعليمية اليت تعا٘ب أكثر من غَتىا من ظاىرة البطالة ىي ا١تستوايت األدٗب ٖتصيبلن, كىذا من ا
مؤشر مهم جدان لتأكيد أف التحصيل العلمي كلما أرتفع كلما كاف لو حظوظ أفضل ُب اٟتصوؿ على فرص العمل، كما نبلحظ 

دكف اٞتامعي ىم األقل أتثَتان بظاىرة البطالة، كىذا يعترب مؤشر مهم يشَت إٔب أف الطلب أف اٟتاصلُت على مستول فوؽ الثانوم ك 
 على خر٬تي التعليم ا١تهٍت كالتقٍت ىو األكثر انتعاشان ُب سوؽ العمل الوطنية.

 كاقع البطالة يف فلسطٌن:
%( بُت اإلانث، كقد 40.1نسبة )%( بُت الذكور، كب22.5%( بواقع )25.9( )2020بلغت نسبة البطالة ُب فلسطُت عاـ )

%(، بواقع 42.1( سنة لكبل اٞتنسُت؛ حيث بلغت النسبة )24-15تركزت أعلى نسبة للبطالة بُت الشباب ُب الفئة العمرم )
%( بواقع 15.7%( لئلانث، أما على صعيد ا١تناطق فقد بلغت نسبة البطالة ُب الضفة الغربية )70.0%(  للذكور، ك)36.6)
( سنة لكبل 24-15%( بُت اإلانث، كما تركزت نسبة البطالة بُت الشباب ُب الفئة العمرية )27.0الذكور ك) %( بُت13.2)

%( بُت اإلانث )اٞتهاز ا١تركزم الفلسطيٍت، 54.9%( بُت الذكور، كنسبة )23.6%(، بواقع )28.1اٞتنسُت، حيث بلغت )
2021 :33-34.) 

 يف فلسطٌن جدكؿ )( يبٌن توزيع البطالة حسب احملافظات
 نسبة البطالة قطاع غزة نسبة البطالة الضفة الغربية

 42.3 مشاؿ غزة 21.3 جنُت
 40.9 غزة 11.1 طوابس كاالغوار الشمالية
 51.7 دير البلح 12.7 طولكـر
 49.2 خانيونس 14.8 انبلس
 74.8 رفح 7.4 قلقيلية
   16.4 سلفيت
   9.5 راـ هللا كالبَتة
   12.3 أر٭تا كاألغوار 
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 نسبة البطالة قطاع غزة نسبة البطالة الضفة الغربية
   6.8 القدس
   22.9 بيت ٟتم
   16.5 ا٠تليل
%14.6 النسبة الكلية %45.1 النسبة الكلية   
    

 

 76، 2021ادلصدر: اجلهاز ادلركزم الفلسطيين، 
 البطالة يف قطاع غزة:

بُت ا٠تر٬تُت اٟتاصلُت  من خبلؿ مراجعة نتائج ا١تسح اليت أجراىا اٞتهاز اإلحصائي الفلسطيٍت تبُت أف أعلى نسبة للبطالة كانت
%( بُت 42.9على مؤىل علمي بكالوريوس فما فوؽ، كقد بلغت نسبة البطالة ُب صفوؼ ٟتاصلُت على ا١ترحلة األساسية )

ا٠تر٬تُت اٟتاصلُت على الدبلـو ا١تتوسط، كقد بُت ا١تسح كجود فركقات بُت الذكور كاالانث، حيث إف نسبة البطالة بُت الذكور 
(، كمع استمرار اٟتصار 35: 2017درجة البكالوريوس أقل من نسبة البطالة بُت اإلانث من ذات الصفة )مشعة، اٟتاصلُت على 

(، 76: 2021%( )اٞتهاز ا١تركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، 45.1لقطاع غزة فقد ازدادت نسبة البطالة حىت كصلت إٔب نسبة )
 كىي نسبة عالية.

( عامان، فإف نسبة البطالة تزداد ُب اجملتمع الفلسطيٍت ُب 15الذم استمر ١تدة تزيد عن )كُب ظل اٟتصار ا١تفركض على قطاع غزة ك 
قطاع غزة بشكل عاـ، كُب صفوؼ ا٠تر٬تُت بشكل خاص، كقد بلغت نسبة البطالة ُب صفوؼ ا٠تر٬تُت ُب الضفة الغربية 

، تقارير غَت منشورة(، كما بلغ 2019%( )اٞتهاز ا١تركزم لئلحصاء الفلسطيٍت، 75.32%( كُب قطاع غزة بلغت )43.2)
( طالبان كطالبةن، منهم 21,508( )2016 – 2015عدد الطبلب ا٠تر٬تُت ُب مؤسسات التعليم العإب ُب قطاع غزة للعاـ )

 (.40: 2017( طالبةن موزعُت على كافة مراحل التعليم العإب )مشعة، 9,907( طالبان، ك)11,601)
 ؽ العمل:أمهية الربط بٌن التعليم كسو 

أصبح من الضركرم أف يتم مواجهة مشكلة البطالة اليت تواجو ا٠تر٬تُت بشكل عاـ، كُب قطاع غزة بشكل خاص، كما ال بد من 
أتىيل الكوادر البشرية كتطويرىا ٔتا يتناسب مع سوؽ العمل، كما ال بد من الربط بُت اٞتوانب النظرية كاٞتوانب العملية، كصقل 

 (.26: 2007يتناسب مع متطلبات سوؽ العمل )حبيب، ٕتارب ا٠تر٬تُت ٔتا 
كيرل الباحثاف أف تركز اٞتامعات كمؤسسات التعليم العإب على تطوير كفاءة ا٠تر٬تُت ُب العمل عن بعد من خبلؿ الًتكيز على 

ريج مهارات التعامل مع التقنيات البلزمة للعمل، كما يرل الباحثاف أ٫تية تركيز مؤسسات التعليم العإب على اكساب الطالب ا٠ت
 متطلبات العمل عن بعد. كذلك البد للجهات ا١تسؤكلة من تطوير شبكات االنًتنت لتتناسب مع متطلبات العمل عن بعد.

 عاشران: مناقشة النتائج كفرضيات الدراسة:
ك بعض موظفي كزارة العمل من خبلؿ ا١تقاببلت اليت قاـ الباحثاف إبجرائها مع عدد من موظفي مصلحة اإلحصاء كالتعداد، ككذل

كالتشغيل، ًب اٟتصوؿ على ا١تعلومات كالبياانت اليت ًب االستفادة منها ُب ىذا البحث، كبعد مراجعة ا١تقاببلت اليت ٘تت مع 
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الدراسة  العاملُت عن بعد سواء كانوا ُب ليبيا أك ُب قطاع غزة، كا١تقاببلت اليت ًب إجراؤىا مع ا٠ترباء االقتصاديُت، فقد كانت نتائج
 على النحو التإب:

 مناقشة فرضيات الدراسة: - أ
 خبلؿ الدراسة، كفحص الفرضيات ما يلي:من تبُت 
يوجد أثر إ٬تايب للعمل عن بعد على نسبة البطالة ُب قطاع غزة كليبيا، كىذا يتفق مع آراء العديد من العاملُت عن بعد أثناء  -1

( اليت أفادت أبف العمل عن بعد يعترب بديبلن اقتصاداين انجحان 2018إجراء ا١تقاببلت معهم، كما يتفق مع دراسة ٧تم )
 لؤلفراد، كقد يساعد على التخفيف من نسب البطالة ُب اجملتمع.

يوجد عوائق أماـ انتشار العمل عن بعد ُب قطاع غزة كليبيا، من خبلؿ نتائج ا١تقاببلت اليت أجريت مع العاملُت عن بعد  -2
 ار نظاـ العمل عن بعد، كيتفق ىذا مع دراسة تبُت كجود عوائق أماـ انتش

تساعد ا١تؤسسات ا١تالية ُب تسهيل التدفقات النقدية إٔب قطاع غزة كليبيا، ٓتصوص ىذه الفرضية، فإف قطاع غزة يعا٘ب من  -3
"إسرائيل"  ( عامان، كىناؾ اجراءات تقـو هبا البنوؾ تفرضها سلطة النقد الفلسطينية، كاجراءات15حصار داـ فًتة تزيد على )

على البنوؾ الفلسطينية، ٦تا يعيق دخوؿ االمواؿ إٔب قطاع غزة، كتبُت اتفاؽ ٚتيع العاملُت عن بعد الذين ٘تت مقابلتهم حوؿ 
 ىذه النقطة.

 العمل عن بعد يف قطاع غزة: - ب
( حيث 2018ة ٧تم )كتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراستوصلت نتائج الدراسة إٔب أف العمل عن بعد يوفر فرصان للخر٬تُت،  -1

 كٌفر العمل عن بعد فرصان للخر٬تُت للعمل، كما تتفق ىذه النتيجة مع آراء الذين ٘تت مقابلتهم من العاملُت عن بعد.
اع غزة تبُت كجود عقبات ُب طريق كصوؿ األمواؿ للعاملُت عن بعد بسبب القيود ا١تفركضة على دخوؿ األمواؿ إٔب قط -2

يتبُت ذلك من خبلؿ القيود اليت تفرضها ا١تؤسسات ا١تالية الفلسطينية، حيث إف بعض ، ك بسبب اٟتصار ا١تفركض عليو
ا١تؤسسات ا١تالية تعيق دخوؿ األمواؿ للجمعيات ا٠تَتية، كُب نفس الوقت تعيق اجراءات دخوؿ األمواؿ للعاملُت عن بعد،  

 كما يتفق ذلك مع رأم العديد ٦تن ًب اجراء ا١تقاببلت معهم.
لدراسة إٔب أف من ا١تشاكل اليت تواجو العاملُت عن بعد حفظ اٟتقوؽ، كاهناء العقود بدكف سابق إنذار من توصلت نتائج ا -3

ألمواؿ إٔب قطاع غزة ا١تشغلُت، ابإلضافة لضعف شبكة االنًتنت ُب قطاع غزة، كانقطاع التيار الكهرابئي، كصعوبة ٖتويل ا
(، كما 8( نظران النقطاع التيار الكهرابئي ١تدة )2015بو ماضي، ، كتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )أبسبب اٟتصار

 يشكلو ىذا من عبل على العاملُت عن بعد، كما أف ضعف شبكة االنًتنت ٯتثل مشكلة أخرل للعاملُت عن بعد.
لعراقيل ُب بعد، كتضع ا توصلت نتائج الدراسة إٔب أف البنوؾ ُب قطاع غزة ال تساعد على ٖتويل األمواؿ إٔب العاملُت عن -4

، كتبُت ذلك من خبلؿ ا١تقاببلت اليت أجراىا الباحثاف مع العاملُت عن بعد، كما أف ا١تبلحظات الشخصية اليت طريق ذلك
 حصل عليها الباحثاف تتفق مع نتائج ىذه الدراسة.

طريق ٖتويل من  تبُت أف العمل عن بعد يعترب انفذة ١تواجهة اٟتصار على قطاع غزة، كلكن يتطلب ذلك تذليل العقبات -5
، كتتفق ىذه النتيجة مع رأم د. عمر شعباف )مقابلة( حيث يرل أف العمل عن بعد يعترب أحد اآلليات العملة إٔب قطاع غزة
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١تواجهة اٟتصار، أما ٓتصوص تذليل العقبات فهذا جانب منطقي تتحمل اٞتهات ا١تسؤكلة ُب قطاع غزة، كُب ليبيا مسؤكلية 
 األمواؿ إٔب قطاع غزة، كٖتسُت ظركؼ الكهرابء، كٖتسُت شبكة االنًتنت. ذلك من خبلؿ تسهيل دخوؿ

، كتتفق قطاع غزة، كحاجة ا٠تر٬تُت للعمل توصلت نتائج الدراسة إٔب أف عدد العاملُت عن بعد يزداد كذلك بسبب البطالة ُب -6
كإقباؿ عدد كبَت من ا١تؤسسات  ( حوؿ انتشار نظاـ العمل عن بعد،2020ىذه النتيجة مع ما كرد ُب دراسة )النباىُت، 

 األىلية كاٞتامعات على إنشاء حاضنات كبرامج لتدريب الشباب على العمل عن بعد.
، حواالت من اجل اٞتانب األمٍت فقطال توجد متابعة للعاملُت عن بعد ١تساعدهتم أك تسهيل عملهم، كلكن ىناؾ متابعة لل -7

( من أف اٞتهات ا١تسؤكلة سواء كزارة االقتصاد ككزارة 2015بو ماضي، كىذا يتفق مع النتيجة اليت توصلت ٢تا دراسة )أ
االتصاالت، كشركة االتصاالت، كشركة جواؿ ال تساىم ُب تسهيل دكر العمل عن بعد ُب قطاع غزة، كما أف ىذه اٞتهات 

 ال تساىم ُب نشر ثقافة العمل عن بعد.
، كقد اتفقت ذلك ازدايد عدد العاملُت عن بعد إٔب تطوير ليواكبتبُت من خبلؿ الدراسة أف شبكة االنًتنت ضعيفة كٖتتاج  -8

ىذه النتيجة مع رأم د. عمر شعباف خبَت اقتصادم أبف شبكة االنًتنت تعترب احد ا١تعيقات للعمل عن بعد، كما اتفقت 
 ( حوؿ ذات ا١توضوع.2020ىذه النتيجة مع دراسة )النباىُت، 

( ىو االفضل، كما ٯتكن Money gram( أك )Western Unionرب )توصلت نتائج الدراسة إٔب أف التحويل ع -9
 ، كيتبُت ذلك من خبلؿ ا١تبلحظة الشخصية للباحثُت.ت الشخصية، أك عرب مكاتب الصرافةالتحويل إٔب اٟتسااب

 العمل عن بعد يف ليبيا: - ج
ا١تقبوؿ كفقان للمعايَت الدكلية، كاٞتدكؿ  بينت الدراسة أف معدالت البطالة، خاصة ا١تقٌنعة منها مرتفعة جدان، كتزيد عن ا١تستول -1

 ( يوضح ذلك االرتفاع1رقم )
( سنة، 34-15توصلت نتائج الدراسة إٔب أف معدالت البطالة جاءت مرتفعة جدان عند الفئات الصغَتة العمرية الصغَتة ) -2

 ( يوضح ذلك.3كاٞتدكؿ رقم )
 ( يوضح ذلك.6دالت البطالة، كاٞتدكؿ رقم )بينت الدراسة أف للحالة التعليمية دكران ىامان ُب تقليل مع -3
 أكضحت الدراسة ضعف السياسات كالتشريعات التعليمية، كعدـ تركيزىا على التعليم ا١تهٍت )اٟترُب(. -4

 حادم عشر: التوصيات
 توصلت الدراسة إٔب العديد من التوصيات كىي على النحو التإب:

 يف قطاع غزة:
 سائل االعبلـ كالًتكيز على ذلك.تعزيز ثقافة العمل عن بعد من خبلؿ ك  -1
 تسهيل ا١تعامبلت ا١تالية ٓتصوص العاملُت عن بعد كتوفَت كسائل حصو٢تم على حقوقهم ا١تالية بدكف عقبات. -2
 كضع كزارة العمل كاٞتهات القانونية أنظمة ٟتماية العاملُت عن بعد كتوفَت االستشارات القانونية كالفنية ٢تم. -3
 العاملُت عن بعد على حقوقهم من خبلؿ آليات تتفق البنوؾ مع أصحاب القرار عليها. اقناع البنوؾ بتسهيل حصوؿ -4
 عقد كرشات عمل كأايـ دراسية للمسا٫تة ُب نشر كتعزيز نظاـ العمل عن بعد. -5



 
 

241 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 قياـ الوزارات ذات العبلقة بدكىا ُب تسهيل العمل عن بعد من خبلؿ توفَت بنية ٖتتية للعمل عن بعد. -6
 مناسبة كإلزاـ شركة االتصاالت بتطوير خدماهتا ا١تقدمة للجمهور. توفَت شبكة انًتنت -7
 تعزيز الدراسات حوؿ العمل عن بعد كالتشجيع على ذلك من خبلؿ اٞتامعات كا١تعاىد العلمية. -8

 يف ليبيا:
 إعادة النظر ُب السياسات كالتشريعات ا١تتضمنة لسوؽ العمل. -1
 سوؽ العمل. إعادة التأىيل للخر٬تُت ٔتا يتناسب مع متطلبات -2
 الشراكة بُت القطاع العاـ كا٠تاص كتعزيز الثقة بينهما. -3

 ادلراجع:
 أكالن: ادلراجع العربية:
دراسة تطبيقية على  –(. تقييم ٕتربة العمل عن بعد ُب قطاع غزة التحدايت كا١تستقبل 2015أبو ماضي، تسنيم. )

 معة اإلسبلمية، غزة، فلسطُت.الشركات التجارية العاملة ُب قطاع غزة، رسالة ماجستَت، اٞتا
 .138-123، 1، ع2(. البطالة ا لشبابية ُب االقتصاد اللييب، اجمللة الدكلية للتنمية، ـ2015ارميص، علي سآب. )

(. طاىرة البطالة بُت خر٬تي  2010الربيفكا٘ب، أٛتد دمحم إٝتاعيل كٜتي، انصر رشيد كاالرتوشي، جاسم دمحم سلو )
 .229-215، 100، ع33األسباب كا١تعاٞتات، تنمية الرافدين، ـ –كليات جامعة داىوؾ 

دراسة  –بن عسكر، منصور عبد الرحيم. )(. عمل ا١ترأة عن بعد من كجهة نظر الطالبات اٞتامعيات السعودايت 
، 2، ع2اجتماعية على عينة من طالبات جامعة األمَتة نورة بنت عبد الرٛتن ابلرايض، ٣تلة التسيَت كاالقتصاد، ـ

89-109. 
دراسة تطبيقية  –(. قياس معدالت البطالة ُب ليبيا 2017اٞتركشي، علي عبد السبلـ كأرابب، مصعب معتصم. )

 .96-80، 1، ع1(، اجمللة العربية للعلـو كنشر األْتاث، ـ2012-1962على االقتصاد اللييب خبلؿ الفًتة )
(. العمل عن بعد كتوجو 2015سيد كأبو زيد، انىد عصرم. )اٞتمعة، عبد هللا بن عبد هللا كنغميش، أٛتد اٟتسن ال

دراسة من منظور تقٍت، اجمللة العربية  –حديث لتعزيز دكر ا١ترأة كذكم االحتياجات ا٠تاصة ُب تنمية اجملتمع احمللي 
 .33-25، 8، ع3الدكلية للمعلوماتية، ـ

 (، راـ هللا، فلسطُت.20ائي السنوم، رقم )(. كتاب فلسطُت اإلحص2019اٞتهاز ا١تركزم لئلحصاء الفلسطيٍت. )
 (، راـ هللا، فلسطُت.21(. كتاب فلسطُت اإلحصائي السنوم، رقم )2020اٞتهاز ا١تركزم لئلحصاء الفلسطيٍت. )
، راـ هللا، 2020(. مسح القول العاملة الفلسطينية، التقرير السنوم 2021اٞتهاز ا١تركزم لئلحصاء الفلسطيٍت. )

 فلسطُت.
(. آفاؽ التعليم اٞتامعي العريب ُب ضوء ا١تستجدات العا١تية ا١تعاصرة ُب سوؽ 2007ب، ٣تدم عبد الكرٙب )حبي

 العمل، ا١تؤ٘تر القومي السنوم الرابع عشر، آفاؽ جديدة ُب التعليم اٞتامعي العريب، القاىرة، مصر.
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االستشارات  –ظفُت ُب القطاع ا٢تندسي (. أثر تطبيق العمل عن بعد على انتاجية ا١تو 2021ا٠تطيب، عبل عيسى. )
 (، رسالة ماجستَت، جامعة الشرؽ األكسط، عماف، األردف.19ُب األردف خبلؿ جائحة )كوفيد  –كالتصميم ا٢تندسي 

(. دكر منصات العمل اٟتر عرب االنًتنت ُب انتشار ثقافة العمل اٟتر ُب قطاع غزة، رسالة 2018خليفة، أنساـ علي. )
 امعة اإلسبلمية، غزة، فلسطُت.ماجستَت، اٞت

(. البطالة بُت ا٠تر٬تُت ُب قطاع غزة كسبل عبلجها، اجمللة الدكلية 2019الزعانُت، رائد حسُت عبد الكرٙب. )
  - 250، 4للدراسات الًتبوية كالنفسية، ا١تركز الدٯتقراطي العريب، برلُت، ا١تانيا، ع

(. العمل عن بعد عا١تيان ك٣تاالت 2004، عبد العزيز كالرسيٍت، ماجد. )الزكماف، عبد العزيز كالعقيلي، دمحم كالسبلمة
تطبيقو ُب ا١تملكة العربية السعودية، ا١تؤ٘تر الوطٍت السابع عشر للحاسب اآلٕب للمعلوماتية ُب خدمة ضيوؼ )الرٛتن(، 

 .76-57، 2004جامعة ا١تلك عبد العزيز، ا١تدينة ا١تنورة ابريل 
أثر جائحة كوركان على النساء العامبلت عرب االنًتنت، كرقة ْتثية مقدمة إٔب مركز شؤكف  (.2020شاىُت، كليد. )

 ا١تراة.
دراسة  –(. دكر اإلرشاد الوظيفي ُب دمج خر٬تي اٞتامعات الفلسطينية ُب سوؽ العمل 2017مشعة، دمحم كليد دمحم )

 اإلسبلمية، غزة، فلسطُت. قطاع غزة، رسالة ماجستَت، اٞتامعة –حالة: مركز اإلرشاد الوظيفي 
(. تنمية الوعي االجتماعي للشباب بنظاـ العمل عن بعد كدكره 2017عبد القادر، أٝتاء أبو بكر كشوماف، إٯتاف. )

دراسة مطبقة على الطالبات ا٠تر٬تات بقسم علم االجتماع كا٠تدمة االجتماعية، جامعة  –ُب ٖتقيق التنمية ا١تستدامة 
 .294-204، 1فيصل، ٣تلة كلية الدراسات اإلنسانية، ـ االماـ عبد الرٛتن بن

(. مشكلة البطالة لدل خر٬تي اٞتامعات الفلسطينية العاطلُت عن العمل ُب ٤تافظة 2012قبللوة، إنتصار أمُت. )
، جنُت بُت االنعكاسات على التنمية اجملتمعية كسبل ا١تواجهة من كجهة نظر ا٠تر٬تُت، رسالة ماجستَت، جامعة القدس

 فلسطُت.
(. تقرير منظمة التعاكف اإلسبلمي حوؿ سوؽ العمل، مركز األْتاث االحصائية 2020منظمة التعاكف االسبلمي. )

 كاالقتصادية كاالجتماعية كالتدريب للدكؿ اإلسبلمية )سيسرؾ(.
ٖتليلية تطبيقية،  دراسة  –(. مشكلة البطالة كأثر برانمج االصبلح االقتصادم عليها ٧2015تا، علي عبد الوىاب. )

 الدار اٞتامعية، االسكندرية، مصر.
(. قابلة خر٬تي اٞتامعات للعمل عن بعد كعبلقتو ابإلنتاجية، رسالة ماجستَت، جامعة ٧2018تم، على رزؽ. )

 األزىر، غزة، فلسطُت.
ادية كارشادات اجرائية ُب (. دليل العمل عن بعد ُب اٟتكومة االٖت2020ا٢تيئة االٖتادية للموارد البشرية اٟتكومية. )

 الظركؼ الطارئة، دكلة االمارات العربية.
 
 



 
 

243 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 
 

 اثنيان: ادلراجع األجنبية:
Bacsi, Zsuzsanna (2014). Essential Economics, National Development 

Agency, Hangaria. 

Bertelsmann Stifung (BIT). (2018). Country Report, Libya, Published by 

Cutersloh.  

Samuelson, and Nordhaus (2010). Economics, Mc Graw – Hill, Irwin, 

19
th
 edition, NY. U.S.A. Schwarzer, and Jerusalem. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

244 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 ظاىرة التنبُّؤ ابلغيب كْنلًٌياهتا يف الشعر األندلسي
 ـ.د. دمحم كاظم عجيل

امة للرتبية يف زلافظة ذم قارالعراؽ / كزارة الرتبية / ادلديرية الع  
 mkadm1184@gmail.com : الربيد اإللكرتكين

 7831875102 964رقم ادلوابيل : +
 

 ادللخص :
أبعاد ذلك  بيافالبحث بتتبُّع جذكر ظاىرة التنبؤ ابلغيب أبشكا٢تا ككسائلها ا١تختلفة عند عدد من األمم السابقة ، ك يهتم ىذا     

ي ىذه الظاىرة ُب البيئة األندلسية ، كالبحث عن ٕتلًٌياهتا ُب اجملتمع العريب ُب ال عصور القدٯتة ، مع تركيز اٞتهود على بواعث تفشًٌ
جنحت ٨تو التنبؤ ُب الشعر األندلسي ، عرب استعراض مواقف عدد من الشعراء سواء كانت رافضة ٢تذه الظاىرة ، أـ تلك اليت 

ألعماؿ ا١ترتبطة ابلغيب كال سيما موقفهم الرافض للتنجيم اندلسيُت أعلنوا رفضهم ، فهناؾ عدد من الشعراء األأبحداث ا١تستقبل 
، فيما اعتمد شعراء آخركف على الفراسة م أشعارىعدد منهم ذلك ُب ، فيما مارس شعراء آخركف التنجيم كاشتهركا بو ، كقد كثَّق 

شيئان من سيلة تعبَتية عملت على بث رسائل خاصة تضمَّنت كالقراءة الدقيقة لؤلحداث . فضبلن عن ذلك فقد كاف الشعر ا١تغٌت ك 
شكَّلت األشياء البلشعورية انفذة  فيما  ذلك ُب عصر الطوائف .ٕتلَّى نبؤ ٔتصَت عدد من القائمُت على الشأف السياسي ، كقد الت

عرب العصور ابلغيب سار التارٮتي للتنبؤ ا١تكقد ًب دراسة ذلك ُب مبحثُت ، اىتم ا١تبحث األكؿ بدراسة )  .من نوافذ التنبؤ ابلغيب 
ابلوقوؼ على أبرز مظاىر ) التنبؤ ابلغيب ُب األندلس ( اليت جاءت أبساليب ك٦تارسات ميتنوًٌعة لثا٘ب فيما اختصَّ ا١تبحث ا ( .

 .  ية ( البلشعور ، كاألشياء  الفراسة كالقراءة الواعية لؤلحداث، ك الغناء ، ك التنجيم ٘تثَّلت بػ ) 
 . ، الغناء ، الفراسة  لغيب ، الشعر األندلسي ، التنجيم ابالتنبؤ مات ادلفتاحية : الكل
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The Phenomenon of Predicting the Presence and its integrations 

into Andalusian Poetry 

Lecturer Dr. Mohammed Kadhum Ajeel 

Ministry of Education in Iraq, Head Directorate of Education in Thee Qar 

Province  

                                        

Abstract:: 

     This research is concerned with tracing the Phenomenon of Predicting the 

unseen in its various forms and means in a number of previous nations, and an 

explanation of the dimensions of that in Arab Society in ancient times, with the 

focus of efforts on the causes of the spread of this phenomenon in the 

Andalusian environment and the search For its manifestation in Andalusian 

Poetry, there are number of Andalusian poets who declared their rejection of 

astrology while others practiced astrology and become famous for it . In addition 

to that, the suny poetry was an expressive means that worked to broadcast 

special messages that included some prediction about the fate of a number of 

those in charge of political affairs, and this was evident in the era of sects . The 

first topic concerned itself with studying the historical path of predicting the 

unseen through the ages, while the second topic concerned itself with the 

prediction of the unseen in Andalusia in various forms and means.                                         

   Key words : Prediction of the unseen, Andalusian Poetry, Astrology, Singing, 

Physiognomy .                                                                                   
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 مشكلة البحث :
تعد ظاىرة التنبؤ ابلغيب من الظواىر االجتماعية الشائعة ُب معظم األمم كالشعوب قدٯتان كحديثان ، بفعل أتثَت ٣تموعة من      

، كدراستها ٬تعلنا نقف على جانب   لذلك فهي تشكًٌل جزءان من ثقافة الشعوب، كالدينية العوامل االجتماعية كالسياسية كالثقافية 
كبَت من ا١تعتقدات كالتقاليد االجتماعية اليت شائعة ُب العصور القدٯتة ، فضبلن عن إلقاء الضوء على الطريقة اليت كانت تتَّبعها 

ما ُب أكقات السلطات اٟتاكمة آنذاؾ ُب إدارة الشأف السياسي ، كمعرفة الكيفية اليت يتم عربىا التعامل مع األحداث كال سي
 .  كدرء األخطار الداخلية كا٠تارجية،  األزمات

 أمهية البحث :
سابقان ١تعرفة السلطات اٟتاكمة الكبَت الذم كانت توليو  مدل االىتماـىو ُب ظاىرة التنبؤ ابلغيب ما يثَت االنتباه من أىم فَّ إ     

مُت ك ما سيحصل من أحداث ُب ا١تستقبل ،  نجًٌ
ي
اذىم االعتناء هبم ، كمن ذلك تقريب ا١ت خطار األاستقراء يتم عربىا كسيلة كاٗتًٌ

بث األمل كال سيما ُب األكقات اليت تسبق الدخوؿ ُب ا١تعارؾ . كىذا ما من أجل االستعداد ٢تا كمعاٞتتها ، فضبلن عن  ،احملتملة 
تعلًٌقة ابل

ي
نتيجة لوقوعها ٖتت أتثَت  أبشكالو ا١تختلفة ،تنبؤ ابلغيب ٕتلَّى ُب ببلد األندلس اليت كانت ٘تثًٌل ميداانن لتنامي األعماؿ ا١ت

 جانبان من تلك األعماؿ كا١تمارسات .   األندلسيكتب الًتاث بعض ا١تؤثرات ا٠تارجية كالداخلية ، كقد حفظت لنا  
 أىداؼ البحث :

األندلسي كجدان أفَّ ببلد األندلس ٓب  ثالتاريخ كاألدب كالًتاجم كالطبقات اليت اىتمَّت ّتمع الًتابعد االطًٌبلع على كتب      
، إذ شهدت انتشار ىذه الظاىرة ، ككانت ىناؾ دكافع كثَتة قادت األندلسيُت إٔب االىتماـ  ٦تارسة التنبؤ ابلغيبتكن ٔتنأل عن 

اٟتاكمة آنذاؾ  هبا ، لعل من أبرزىا عوامل ا٠توؼ كالقلق النإتة عن كثرة الصراعات كالفنت ، سواء ما كانت تشعر بو السلطات
األمر الذم حفَّزان إٔب  . لى أبناء اجملتمع كىي تواجو ا٠تطر ا٠تارجي ، أـ ما يتعلَّق ابالنقساـ كالصراع الداخلي ، كانعكاس ذلك ع

 . بعض الشعراء األندلسيُت  ما كرد من ذلك ُب أشعار دراسة جوانب التنبؤ ابلغيب ا١تختلفة ُب األندلس ، كتتبُّع
 منهج البحث :

لقد تركَّزت جهود الباحث على تتبُّع ظاىرة التنبؤ ابلغيب ، كالبحث عن جذكرىا ، كالوقوؼ عند أبرز مظاىرىا ُب البيئة      
الركاايت التارٮتية األندلسية ، كرصد أبرز ٕتلَّياهتا ُب الشعر األندلسي . كًب اختيار ا١تنهج التحليلي ليكوف األداة النقدية ُب قراءة 

 .  يغلب عليها طابع التنبؤ أبحداث ا١تستقبل شعرية األندلسية اليت النصوص الك 
 ىيكلية البحث :

 :مبحثُت ٫تا لقد ًب تقسيم البحث على      
 عرب العصور ( .ابلغيب األكؿ ) ا١تسار التارٮتي للتنبؤ  ا١تبحث
م على فقرات ىي : الثا٘ب  ا١تبحث  ) التنبؤ ابلغيب ُب األندلس ( . كقيسًٌ

 .جيم التن -1
 .الغناء  -2
 . لؤلحداثالفراسة كالقراءة الواعية  -3
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 .  ية البلشعور األشياء  -4
 ادلقدمة :  

واعث كثَتة ، أيٌب ُب مقدمتها ا٢تركب من الواقع ا١تؤٓب ُب حاالت كثَتة ، ْتثان عن أشياء جديدة بظاىرة التنبؤ ابلغيب إفَّ ل    
كاالطمئناف ، كتعيد لو الثقة بنفسو كبقدراتو الذاتية ، كتقوًٌم  السعادةح اإلنساف تعمل على التخفيف من آاثره الضاغطة ، ك٘تن

عدد إرادتو ، كتشد من أزره . كُب حاالت أخرل يكوف عامل االستعجاؿ كعدـ االنتظار دافعان ٨تو الولوج إٔب عآب الغيب ، فيقع 
يلحَّة اليت تقودى من الناس

٥تتلف كُب  من تغيَتاتم ُب ا١تستقبل إٔب معرفة ما سيحدث ٢تاف ُب بعض األحي مٖتت أتثَت الرغبة ا١ت
يطمح  ، أحداث التنبؤ ابلغيب فعالية إنسانية تكوف عرب التوجُّو ٨تو ا١تستقبل ، ْتثان فيما خبأتو األقدار من لذلك ف .٣تاالت اٟتياة 

توازف إٔب اٟتياة ، كٖتقيق االستقرار النفسي . كُب ف تكوف سعيدة ، كتدعو إٔب التفاؤؿ كاألمل ، من أجل إعادة الكثَت من الناس أ
يلجأ بعض األشخاص إٔب التنبؤ ، كيتشبَّث بنتائجو ؛ ألنَّو ٬تد فيو الفضاء القادر على استيعاب طموحاتو كأفكاره مواقف كثَتة 

قًٌق لو آمالو كتطلعاتو ، فيجد مبتغاه كرؤاه ، حينما ال ٬تد ُب الواقع ا١تعيش ما يليبًٌ رغباتو ، فيضطر إٔب البحث عن فضاء مبلئم ٭ت
ُب ا١تستقبل ، فيقـو ابلبحث عمَّن يرشده لذلك ، كيفتح لو اآلفاؽ اليت قد تكوف ضاقت أمامو بفعل زٛتة اٟتياة ، كقلَّة الفرص 

يشتىًغلُت ابلتنبؤ لعلَّهم يسهموف ُب ٖتقي
ق ما يصبو إليو ، فيعيش ا١تتاحة ، كا١تنافسة كالصراع مع اآلخرين . فيعمل على مبلحقة ا١ت

كيعمد إٔب االنكفاء إذا جاءت عملية التنبؤ على  ،إذا ٝتع ما يسرُّه  كالتفاؤؿاهتم ُب أجواء حا١تة مفعمة ابألمل ؤ نبتعلى كقع 
ق ، عكس ما يشتهيو ، كيطمح إليو . كقد تكوف الغاية من التنبؤ حب االطًٌبلع ، كفك طبلسم اجملهوؿ ، ْتثان عن اإلاثرة كالتشوي

كرَّرة ، فتجعلو يشعر ابإلحباط كالضيق ككسر الراتبة كاٞتمود ، كإبعاد ا١تلل كالضجر ، ُب ظل أحداث يعيشها اإلنساف قد تكوف مي 
كالتنبؤ ٔتا  ، ستقبل، فيعمل على مغادرة حالة االنكماش كالسكوف ، كإزالة ركاسبها العالقة . فيما تكوف عملية استشراؼ ا١ت

ستعراض ا١تهارات كالقدرات ُب قراءة األحداث ، كاستخبلص اٟتلوؿ ، كربط ما ٭تصل لبعض األشخاص بناء ٭تصل فيو ميداانن ال
 على معطيات الواقع . 

 ادلبحث األكؿ / ادلسار التارخيي للتنبؤ ابلغيب عرب العصور :   
إنسانية شائعة كمتداكلة ُب أمكنة كأزمنة ظاىرة قدٯتة ضربت أطناهبا ُب أعماؽ التاريخ ، فكانت ٦تارسة ابلغيب يعد التنبؤ      

عرفتها معظم األمم السابقة . فقد ٛتلت األساطَت القدٯتة الركمانية كاإلغريقية اعتقادان قدٯتان آمنت سائر الشعوب بو ،  إذ٥تتلفة ، 
اقتصرت على بعض الناس ،  متمثًٌبلن ابلتكهُّن ابلغيب بُت بٍت البشر ، كمعرفة ما ٮتفيو ا١تستقبل من أحداث ، كىو ملكة خاصة

كٓب تكن متاحة أماـ اٞتميع . كقد عيدَّ ُب ا١تعتقدات القدٯتة أفَّ قدرة من ٯتلكوهنا تدنو من قدرة اآل٢تة دنوان ملحوظان . كمارسها 
ن أف م البصر  اليت ٘تتد على مدا١تكشوفة اآلشوريوف ، إذ مكَّنتهم سعة السهوؿ اليت سكنوا على أدٯتها ، كمنظر السموات 

يبلحظوا مسالك الكواكب ، كيرقبوا حركتها ، فنقلوا إٔب األجياؿ اليت تلتهم ما ٖتملو حركات الكواكب من دالالت على حظوظ 
الناس . كىو األمر الذم سار عليو الكلدانيوف ، فاستغلُّوا مشاىداهتم ٟتركة الكواكب ُب إقامة علم ٯتكًٌنهم من التنبؤ ْتظوظ الناس 

اعتقادان ال  ( كالبامفليُت، كالبيسيديُت ، الكيليكيُت )  الذم قيدًٌر ٢تم . فيما كاف يعتقد بعض سكاف آسيا من ، كمعرفة ا١تصَت
حىت يستشَتكا موف أبيَّة ىجرة يقبل الشك أفَّ ا١تستقبل تكشفو أغاريد الطيور ، كحركاهتا ُب اٞتو . أمَّا اإلغريق ، فقد كانوا ال يقو 

)  يتلقَّوا الوحي من ) دكدكان ( أك ) جوبًت آموف ( . كٓب يدخلوا اٟترب قبل أف يلتمسوا نصح اآل٢تة أكالن الكاىنة ) بيثيا ( ، أك 
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. ككاف قسس الفرس ىم أىل العيافة ، كأصحاب التنبؤ ابلغيب ، ككانوا ٬تتمعوف ُب  ( 36 – 35:  1946شيذخكف ، 
ؤبَّ اٟتكم إال إذا عرؼ عمل الكهَّاف نظراين كعمليان . ككاف الكلدانيوف ُب ا١تعبد للعبادة كالتشاكر . فيما ٓب يكن ُب كسع امرئ أف يت

سوراي قد عيرًفوا ْتدة الذىن ، فكانوا على معرفة اتمة بعلم ا٢تيئة . ككاف أىل أتركراي كذلك ينمازكف ابلرباعة ُب مبلحظة الصواعق ، 

 97 – 96:  1946،  ) شيذخكف  وم عليو كل نذير زاجرأتكيل معانيها ، كمعرفة ا١تغزل الذم ٭تملو كل رمز ، كما ينطك
. كاألمر يطوؿ ُب استعراض اىتماـ األمم القدٯتة ابلغيب ، كبياف ا١تمارسات كاألنشطة اليت قاموا هبا ُب ىذا اجملاؿ ، ٔتا ال يًتؾ  (

لغيب ، مثل البيئة الطبيعية ، كما تشتمل ٥تتلفة كانت ابعثان من بواعث التنبؤ ابسياسية كاجتماعية كدينية ٣تاالى للشك أفَّ عوامل 
عليو من ٝتاء ككواكب كأرض كطيور كرعد كبرؽ كغَت ذلك ، فعوامل عدـ االستقرار كا٠توؼ من اجملهوؿ ، كاف ٢تا األثر البالغ ُب 

ُب ا١تعابد فيتم فيها استغبلؿ  ، فضبلن عن ذلك فإفَّ بعض ا١تمارسات ا١ترتبطة ابلتنبُّؤ كانت ٕترمالتوجُّو ٨تو قراءة ما ٮتبئو ا١تستقبل 
 . األجواء العبادية من أجل ٖتقيق غاايت ميعيَّنة ، منها فرض ا٢تيمنة على أبناء اجملتمع ، كإخضاعهم للسلطة اٟتاكمة 

كٓب يكن اجملتمع العريب ُب العصور اليت سبقت ظهور اإلسبلـ ٔتنأل عن ذلك ، إذ ازدىر التنبؤ ابلغيب ُب تلك اٟتقبة ،      
ظرة فظهرت فئة تدَّعي التنبؤ ، كمعرفة األشياء الغيبية ، كىم الكهَّاف ، الذين كانوا ٯتثًٌلوف سلطة دينية كاجتماعية ، انطبلقان من الن

ك كانوا يو٫توف الناس ابمتبلكهم قوة لاالعتقادية السائدة آنذاؾ ، كىي أفَّ لكل كاىن رئيان من اٞتن ، أيتيو أبخبار السماء . لذ
، ٘تكًٌنهم من استكناه خفااي ا١تستقبل ، ككشف الغيب ، كأتكيل الرؤاي . ككاف سبيلهم ُب التعبَت عن تلك القوة الغامضة خارقة 

استخداـ أساليب خاصة موحية ، ييًتىؾ فيها األمر لبلحتماالت أف تفعل فعلها ُب نفس ا١تتلقي . كقد صاغوا تنبؤاهتم ُب قوالب 

) ف ( ، فعمدكا إٔب تضمينو العبارات ا١تبهمة ا١تعماة ، كتشكيل اٞتمل الغامضة ، ابتعادان عن اٟترج فنية عيرًفت ابسم ) سجع الكها
 . (  162 – 161: 2003إبخاليم ، 

أمَّا بعد ظهور الدين اإلسبلمي ، فقد كقفت الشريعة اإلسبلمية موقفان حازمان من قضااي الغيب ، إذ جعلت األمور الغيبية بيد      

افى اَّلل ي لًييٍطًلعىكيٍم عىلىى اٍلغىٍيًب (( نو كتعأب ، كقد كرد ذلك ُب آايت قرآنية متعددة ميتمثًٌلةن بقولو تعأب : ))هللا سبحا كىمىا كى
) آؿ  

ا ًإال  ىيوى (( . كقولو تعأب : ( 179عسخاف :  )) قيٍل  ٔب :. كقولو تعا(  59) األنعاـ :  )) كىًعٍندىهي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يػىٍعلىميهى
ٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى اخلٍى  ًٍنً كىمىا مىس يًنى السُّوءي ًإٍف أىانى ًإال  نىًذيره الى أىٍمًلكي لًنػىٍفًسي نػىٍفعنا كىالى ضىرًّا ًإال  مىا شىاءى اَّلل ي كىلىٍو كيٍنتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى الى

كىبىًشًنه ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى ((
)) كىيػىقيوليوفى لىٍوالى أيٍنًزؿى عىلىٍيًو آىيىةه ًمٍن رىبًًٌو فػىقيٍل ًإمن ىا اٍلغىٍيبي َّلًلً   تعأب :. كقولو ( 188) األعخاؼ :  

تىًظرًينى (( ال  )) قيٍل الى يػىٍعلىمي مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض اٍلغىٍيبى إً  . كقولو تعأب : ( 20) يهنذ :  فىانٍػتىًظريكا ًإيٌنً مىعىكيٍم ًمنى اٍلمينػٍ

عىثيوفى (( فى يػيبػٍ ا (( كقولو تعأب : . ( 65) الشسل :  اَّلل ي كىمىا يىٍشعيريكفى أىاي  دن ) الجن :  ))عىاملي اٍلغىٍيًب فىالى ييٍظًهري عىلىى غىٍيًبًو أىحى
سلمُت ، . كىنا ال نريد أف ٩توض ُب مسألة الغيب ؛ ألهنا كانت كما زالت مثار جدؿ ، كموضع خبلؼ بُت علماء ا١ت ( 26

فمنهم من رفضها رفضان قاطعان ، كجعل الغيب بيد هللا جلَّ كعبل . كمنهم من يرل أفَّ هللا سبحانو كتعأب يطلع من ٮتتاره من عباده 
مستندين ُب ذلك إٔب أقواؿ النيب  ،على أمور الغيب . لكنَّهم اتَّفقوا على ٖترٙب التنجيم القائم على السحر كالشعوذة كالكذب 
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)) مىا اقٍػتػىبىسى رىجيله  ) صلى هللا عليو كآلو كسلَّم ( كىو ٭تذًٌر من التنجيم ُب أحاديث متعددة ، منها ما جاء ُب قولو : األكـر
ٍحًر مىا زىادى زىادى  ا ًمٍن النُّجيوـً ًإال  اقٍػتػىبىسى ًِبىا شيٍعبىةن ًمٍن السًٌ  .  ( 454/  3:  1999، ابن حشبل )((  ًعٍلمن

فقد ذكرت كتب التاريخ ركاايت كثَتة تشَت إٔب تسلُّل التنجيم بشكل هنائي ، ظاىرة التنبؤ ابلغيب ك ٓب يقًض على ذلإال أفَّ      
، ككاف لو أثر كبَت ُب تدبَت الشؤكف السياسية كاالجتماعية كغَتىا .  األموم كالعباسي إٔب قصور ا٠تلفاء كالوالة كالقادة ُب العصرين

مُت ُب كاف يصحب م( عبد ا١تلك بن مركاف ا٠تليفة األموم ) أفَّ نقلو ا١تؤرخوف من ا ما لشواىد على ذلك كثَتة منهكا نجًٌ
ي
عو ا١ت

مان قبل كفاتو ، ك ا( يهتم ابلتنجيم ، فقد اٟتجاج بن يوسف الثقفي فيما كاف ) م . تنبؤاهتيستمع لمعاركو ، ك  أخربه ستدعى مينجًٌ
مُت أ٫تية كبَتة ، كمثاؿ ذلك ) أمَّا خلفاء بٍت العباس فكانوا يو بقرب موتو .  نجًٌ

ي
 ( فقد عمل على تقريب أبو جعفر ا١تنصورلوف ا١ت

مُت  نجًٌ
ي
م ) نوٓتت الفارسي ( كابنو ) أاب سهل ( كاستشارهتما١ت نجًٌ

ي
:  1945) الصهيل ،  ُب أموره ، ككاف يصحب معو ا١ت

. األمر يؤكد ر ، كاألخبار ُب ذلك كثَتة كمتنوًٌعة ، كقد سار بعده عدد من ا٠تلفاء العباسيُت على ىذا ا١تسا ( 133 – 132
اذه كسيلة هتدؼ إٔب رصد األخطار احملتملة ، لكي  مدل استغبلؿ ا١تاسكُت ابلسلطة ُب العصرين األموم كالعباسي للتنجيم ، كاٗتًٌ

كترفع من اٟتالة ا١تعنوية كال  يتم العمل على معاٞتتها ، كالقضاء عليها . ككذلك البحث عن التنبؤات السارة اليت ٕتلب الفرح ،
 سيما ُب ا١تواقف اليت تسبق الدخوؿ ُب ا١تعارؾ .   

قد أخذت مساحة من االنتشار ُب العصرين األموم كالعباسي  –كال سيما التنجيم  -كعلى الرغم من أفَّ أفعاؿ التنبؤ ابلغيب      
ا جيوهًبت ابلرفض ُب مواقف عدد من الشعراء الذين ك  مُتقفوا ابلضد من ، إال أهنَّ نجًٌ

ي
، كقد ٕتلَّى ذلك ُب أشعارىم اليت  أفعاؿ ا١ت

 ما قالو ا٠تليل بن أٛتد :شواىد ذلك كثَتة ، نذكر منها على سبيل ا١تثاؿ جاءت صدل لتوجُّهاهتم كأفكارىم ، ك 
ػػػػػػمى أنًٌػػػػي   كػػػافره ابلذم قضتوي الكواكبٍ        أبلغػػػػػا عينًٌ ادلنجًٌ

ـى زارو على ادلقاديًر كػػػػػػػاذبٍ  شاىده أف     من تكه نى أك نج         
 قضاءه من ادلهيمًن كاجػػػبٍ  عامله أف  ما يكوفي كما كػػػػػػا       فى  

 . كما قالو الشاعر أبو ٘تاـ الطائي : ( 116/  2) القخشبي ، )د.ت( : ؽ
 بٌنى اخلميسًٌن ال يف السبعًة الشُّهيبً كالعلمي يف شيهىًب األرمػػػػػػػػػػػػػاًح المعةه         
 ما كػػػػػػػػػػػػػافى يف فلكو منها كيف قيطيبً      يقضوفى ابألمًر عنها كىي غػػػػػػػػػػافلةه  

 . كما قالو أبو الطيب ا١تتنيب : ( 116/  2) القخشبي ، )د.ت( : ؽ
ا تعقلي       فتب ان لديًن عبيًد النُّجوـً   كمن يىد عػػي أهن 

 ، لكن األمر االٕتاه ا١تعارض للتنجيمىناؾ مواقف كثَتة لشعراء آخرين تسَت هبذا ك .  ( 116/  2) القخشبي ، )د.ت( : ؽ
ا كاف ل علماء الدين كا١تفكرين كالفبلسفة كغَتىم آراء رافضة ، ال يسمح ا١تقاـ عدد من ال يقتصر على الشعراء فحسب ، كإ٪تَّ

ابلغيب ُب ببلد األندلس ، كالوقوؼ عند أبرز العوامل اليت  بحث القادمة بدراسة ظاىرة التنبؤلذكرىا ىنا ، كسنقـو ُب صفحات ال
 .     هورىا كانتشارىا أدَّت إٔب ظ

 المبحث الثاهي / الحوبؤ بالغيب في الأهدلس :

ارستها على نطاؽ كاسع ، سواء  ٦تَّا ال شك فيو أفَّ أغلب األمم كالشعوب قد عرفت ظاىرة التنبؤ ابلغيب ، كًبَّ تعلُّمها ك٦ت     
أـ الفراسة كالقراءة الواعية لؤلحداث ، كٔتركر الوقت أصبحت ىذه األفعاؿ حالة أبشكالو كأساليبو ا١تختلفة كاف ذلك عرب التنجيم 
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ٔتا ٮتفيو ا١تستقبل من  اعتقادية مألوفة شكَّلت جزءان من ثقافة الشعوب . كٔتا أفَّ لكل أمة ظركفها اليت تدفعها إٔب التوجُّو ٨تو التنبؤ
أحداث ، فإننا سنقـو ُب ىذه الدراسة ببياف طبيعة التجربة األندلسية ُب ٦تارسة التنبؤ ابلغيب ، كالوقوؼ عند الدكافع اليت قادت 

ها ) التنجيم ، عرب ٤تاكر متعدًٌدة مناألندلسيُت إٔب االىتماـ هبذه الظاىرة ، كتتبُّع ٕتلًٌياهتا على ا١تستويُت السياسي كاالجتماعي 
 . كالغناء ، كالفراسة كالقراءة الواعية لؤلحداث ، كاألشياء البلشعورية (

         :  / الحوجيم  أولا  
لقد كانت ببلد األندلس مناخان مبلئمان الزدىار التنبؤ ابلغيب أبشكالو ا١تختلفة ، كال سيما التنجيم إذ شهد ركاجان كبَتان ،      

ألمر الذم جعل عددان من الناهبُت كالشعراء يتسابقوف إٔب دراسة علم النجـو كمعرفة مواقع الكواكب كحركتها ، كزاد االىتماـ بو ، ا
نجمًٌُت  اتصوؿ على مكاف ٢تم ُب قصور السلطمن أجل اٟت

ي
اٟتاكمة آنذاؾ . كعلى الرغم من بركز إتاه انقم على ٦تارسات ا١ت

يتمثًٌلة ابلتنجيم ، كخَت من مثَّل االٕتاه الرافض كبَت و أتثَت  كأفعا٢تم التنبؤية ، إال أفَّ ذلك ٓب يكن ل
ُب إيقاؼ مظاىر التنبؤ ابلغيب ا١ت

مُت ، كيتجلَّى ذلك ُب قولو : )) دخلت على الشاعر ابن عبد ربَّو األندلسي ،  الذم أبدل انزعاجو كامتعاضو من عمل ا١تنجًٌ
موف بتأخُّر الغيث مدة الوزير جهور بن الضيف ، ككاف القحط قد أّب ، كالغي ينجًٌ

ث قد احتبس كاغتمَّ الناس لذلك ، كٖتدَّث ا١ت
م كٚتاعةن من أصحابو ، كقد أقاموا الطالع كعدلوا ، كقضوا بتأخَت ا١تاء شهران . فقلت للوزير : ينجًٌ

 طويلة ، فوجدت عنده ابن عزرا ا١ت
يغيَّبة ، كأرجو أف يكذًٌهبم هللا بف

ضلو ، ٍب خرجت عنو كأتيت دارم ، فجاء أكؿ الليل كالسماء قد تغيَّمت ، إفَّ ىذا من أمور هللا ا١ت
ك٪تتي ساعة ، فما أيقظٍت إال نزكؿ ا١تاء ، فقمت كقرَّبت مٍتًٌ ا١تصباح ، كدعوت ابلدكاة كالقلم ، فما رفعت يدم حىت نسخت 

 ىذه األبيات ، ٍب صاْتت هبا الوزير ، فسرَّ هبا كاستحسنها ، كىي :
 ػػػػػػػػػبي ػػػػػػػػػػػػػػد رى هللاي ىو الغالبي         ليسى الذم حيسبيوي احلاسػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػ مػػػػػػػػا

 ػػػػػػا رجػػػػػػػػػػػػػاءه عندىهي خائػػػػػػبي ػػػػػػػػػػػػػػػاًء الوىرل          كمػػػػػػػػػقد صد ؽى هللاي رجػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػبي ػػػػػػػعلػى راغػػػػػػػػػػبو          ر٘نػػػػػػػػػػتىوي إذ قنػػػػػػػػػطى الراغػػػػػ ػػثى ػػػػكأنزؿى الغيػػػػػػػػػػػ

 قٍل البًن عػػػػػزرا السخيًف احلجا          زىرىل عليكى الكوكػػػػػػػػػػػػبي الثاقػػػػػػبي 
ػػػوي غائػػػػػػػػػػبي ػػػػػػػػػػػػدي من حيكًمنا          كيفى أبمرو حيكػػػػػػػػما يعلمي الشاىػػػػػػػػ  ػػػػػػػمي

ػػػػػػػػػػػٍم الكػػػػػػػػػػػػػاذبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكق  ٍل لعػػػػػػػػػػػػب اسو كأشػػػػػػػػػػػػػػػياًعًو          كيفى ترل قولىكي
 ػػػػػػػػونًو الكػػػػػػػػػػػػػػػػاتبي ي لػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػوًسًو          كغىر كم فػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػانكم كيوافي ف

 فكلُّكيٍم يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذبي يف ًعٍلًمًو           كعلمكيٍم فػػػػػػػػػػػي أصًلًو كػػػػػػػػػػػػػػػػاذبي 
 يءه كال ًعٍلميكيٍم           قد ضىعيفى ادلطلوبي كالطالػػػػػػػػػػػبي ػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أنتمي ش

ٍكػػػػػ  ػػػػػػػػػػالبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمًو          كهللاي ال يغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيوي غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيغاليبوفى هللاى فػػػػػػػػػػػػػػػي حي
ري الذم مالىػػػػػ  ػػػػبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي          يف فهػػػػػػػػػًمًو نًدٌّ كال صاحػػػػػػػػػػػػػػزلبوبه احلىػػػػػػػبػٍ

 ((ػػن جهًلكيٍم اتئػػػػػػػػػػػػػػػػبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أشهدى هللاى على نفًسًو          أبن وي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػ

 كىنا ضمَّن ابن عبد ربو رؤيتو الناقمة على التنجيم ، فخطابو الشعرم يشتمل.  ( 31 – 30:  1979) ابن عبج ربو ، 
مُت  بسوء أفعاؿعلى نزعة حجاجية ىدفها إقناع اآلخرين  نجًٌ

ي
ت عن ذات ا١ت ، فعمل على عرض حججو العقلية كالنقلية اليت عربَّ
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موف من أعماؿ ٗتالف العقل كتعاليم الدين اٟتنيف .  نجًٌ
ي
كظَّف أسلوب السخرية هبدؼ تعريف  كقدغاضبة أاثرىا ما يقـو بو ا١ت

مُت ، كحثًٌهم على االبتعاد عنهم ، كعدـ التصديق ٔتا يطلقونو من تنبؤات . ت٦تارساأبناء اجملتمع بقبح  نجًٌ
ي
 ا١ت

كقد تكرَّر موقف ابن عبد ربَّو الرافض للتنجيم ُب موضع آخر ، إذ رأل فيو إفكان ككذابن على هللا تعأب ، لذلك عمد إٔب تعرية      
مُت ، كبياف عجزىم كضعفهم أماـ قدرة هللا نجًٌ

ي
  جلَّ كعبل ُب تدبَت شؤكف ا٠تلق ، بقولو :أفعاؿ ا١ت

ػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ػػػػػػػػػفي كاألركندي كالك     أينى الٌزًيػػػػػػػػػػػػػػجي كالقانو       ػػػػػػػػػػف  م 
ػػػػ  ػػػػل ٖنى وٍ ػػػػػػػػػػٍندي ًىٍندي البا           طلي اجلدكؿي ىػػػػػػػػػػػكأينى السًٌ

 ى ميٍنًشري الرًٌم ػػػػػػػػػػػػوٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػى هللًا            تعالػػػػػػًسول اإلٍفًك علػػػ
وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػو الن ٍجًم            يرل الغىٍيبى ّنػػػػػػػإذا كافى أخػػػػ  ػػػػا ضىم 
يٍطليػػػػ  اذًلم وٍ ػػػًز ػػػػػػػػػػػػبي الرًٌٍزؽى            ًطالبى العاًجػػػػػػػػػػػفىًلٍم ذا ى

 ػػػػػػػػػػد ةن ٗنى وٍ ػػػػػػػػػػػػػكىذم األرضي قد كارٍت            كينيوزان عػػػػػػػػ
ٍلقه حيػػػػػػػػػػفال كهللًا مػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػوٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َّلًلً             خى  توم ًعٍلمى

مُت ، . كىناؾ أصوات أخر  ( 159 – 158:  1979) ابن عبج ربو ،  نجًٌ
ي
ل أعلنت عن موقفها الرافض ١تمارسات ا١ت

 كمن ذلك ما ذكره ابن عبد الرب النمرم القرطيب بقولو : )) أنشد٘ب عباس بن ٭تِت بن قزماف لعمو عيسى بن قزماف :
 كيوافي كالقمري   ػػػػا قضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شاءى قد رىهي        كليسى فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػىذا إبذًف هللًا مػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػو عمرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو صرؼ الزماف فال        أي، عليو كال يفين لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيو أصلػػػػػػ
 ػػػػػػػػره ال يطاؽي كلػػ        ػػكن  الفَّت ينتهي حيثي انتهى القدري ػػػػػػػىيهات ذلكى أمػػػػ  

 ن أبناًئهم خربي ػػػُناًت ّنا        جيرم على اخللًق ملو كافى عندى النُّجوـً السا  
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍم ريبي حادثةو        بل كػػػػػػػػػػػػل  ػػػافى يينجيهمي اإلنذاري كاحلذري ػػػػم حيتلٍل بذراىي
 كال كدري(( ػػػا ِبا ضلسه ػػػػػػػػػػػػػػػػافى ينجلي منهم عالػػػمه كلدان         يف ساعةو مػػػػػػما كػػػػػ    

 كقاؿ ابن ليوف التجييب :.  ( 120/  2) القخشبي ، )د.ت( : ؽ
مى يهذم فػػ   ػػػػػػي غوايًتًو        كاقصٍد إىل هللًا ربًٌ الن جًم كالفلكً ػػػػػػػػػخلًٌ ادلينجًٌ

 ػي درؾً ػػػػػلو كافى للن جًم حكمه لػم ْنٍد أحدان        خيالفي الن جمى إال اهند  فػػػ

لكن ما ذكره ابن عبد ربَّو كغَته من الشعراء األندلسيُت ال يعٍت أفَّ التنبؤ ابلغيب القائم على .  ( 253:  2013بيشاـ ، ) 
التنجيم قد خفت ضوؤه ُب األندلس ، بل على العكس من ذلك ، فقد ازدىر ازدىاران كبَتان ، كمرد ذلك إٔب العناية اليت أكلتها 

مُت ، كمنحتهم قدران كبَتان من الرعاية كاالىتماـ ،  السلطة األموية للتنجيم ُب نجًٌ
ي
فكاف األمراء األندلس ، إذ عملت على تقريب ا١ت

كا٠تلفاء األمويوف ُب األندلس يبحثوف عن الناهبُت كاألذكياء الذين إبمكاهنم قراءة األحداث ، كفهم ما يدكر ، كما ٯتكن حدكثو ، 
حة ، من أجل التهيُّؤ كأخذ اٟتيطة كاٟتذر ، كتبلُب األخطار احملتملة ُب أغلب اٟتاالت . الصحيؤات نبُّ تكصوالن إٔب استخبلص ال

موف .  لذلك شكَّل ذلك عمبلن إغرائيان ، كفرصة كقد كاف كثَت من أفعاؿ السلطة آنذاؾ كتوجُّهاهتا كقراراهتا مرىوانن ٔتا يقولو ا١تنجًٌ
، فاشرأبَّت ٢تا األعناؽ ، كاتقت  ، كالعمل ابلقرب من أصحاب القرار السياسيفيعة كا١تنزلة الر ٙتينة للباحثُت عن الشهرة كاألمواؿ 
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إليها النفوس ، إذ ٓب يًتدَّد عدد من األندلسيُت ُب اقتحاـ ميداف التنجيم ، كعرض بضاعتهم أماـ أمراء األندلس كخلفائها كملوكها 
 . 

لسلطة األموية ُب األندلس إٔب منح التنبؤ ابلغيب ىذه ا١تساحة الكبَتة من أمَّا فيما يتعلَّق ابلعوامل اليت كانت كراء ٞتوء ا     
االىتماـ ، فبعضها يعود إٔب طبيعة البيئة اليت عاشها العرب ا١تهاجركف من أكطاهنم ، كاستيطاهنم ُب بيئة ٗتتلف عن بيئتهم ُب 

ـ معهم ، إذ كانت مليئة ابألخطار كالتحدايت ُب جوانب ٥تتلفة ) اجتماعية كثقافية كدينية كسياسية ( ، كىي ٓب تكن على كائ
لعصور طويلة . كقد كاف أصحاب السلطة األموية يعوف حجم أحياف كثَتة ، ٦تَّا كلَّد شعوران ابلقلق كا٠توؼ ، ظلَّ ٥تيمان عليهم 

د كمواجهة التهديدات ، مستندين التحدايت ، كصعوبة الظركؼ احمليطة بدكلتهم الناشئة ، فأظهركا إصراران كبَتان على البقاء كالصمو 
ُب ذلك على ما ٯتلكونو من إرث سياسي كإيديولوجي كثقاُب امتدَّ لعقود ُب إدارة الدكلة اإلسبلمية ُب ا١تشرؽ ، فعملوا على 

فوذىم استيحاء ٕتارب أجدادىم ، كاإلفادة منها ُب بناء دكلة قوية قادرة على الوقوؼ بوجو الصعاب ، فأثبتوا جدارهتم ُب بسط ن
على ببلد األندلس ، كٓب يًتدَّدكا ُب استخداـ ٥تتلف الوسائل ا١تشركعة كغَت ا١تشركعة ُب معاٞتة ا١تواقف الصعبة ، كدفع األذل ، 
كتصفية ا٠تصـو كا١تناكئُت . لذلك فإفَّ عملية استشراؼ ا١تستقبل ، كسرب أغواره ، ككشف ما يشتمل عليو من أحداث ، كانت 

ٌب ضمن ٤تاكالهتم الرامية إٔب تقوية عزٯتتهم كإصرارىم ، كدفع غوائل األشرار ، ُب سبيل تثبيت أركاف دكلتهم ، من األشياء اليت أت
مُت ُب معاٞتة األخطار احملدقة هبم ُب تلك األكقات ،  نجًٌ

ي
اليت  كتعظيم شأهنا ، كٛتايتها من التركل كاالهنيار . فعوَّلوا كثَتان على ا١ت

عريب كاإلسبلمي ُب األندلس ، األمر الذم جعل من التنبؤ كسيلة ذات أبعاد سياسية ، ىدفها ٖتقيق كانت هتدًٌد الوجود ال
كيبدك أفَّ ما قاـ بو األمويوف ُب األندلس من اىتماـ كبَت مكاسب كإ٧تازات سياسية كعسكرية ، كاحملافظة عليها قدر اإلمكاف . 

ٖتوَّؿ األمر إٔب ٦تارسة شائعة ُب الفكر السياسي األندلسي ، ليشكًٌل جزءان من ك ابلتنجيم أصبح عرفان سائدان ُب العصور البلحقة . 
 ثقافة ا١تاسكُت بزماـ السلطة السياسية اٟتاكمة . 

عن األمَت األموم ) ىشاـ  ذيًكركمن ٕتليات اىتماـ القائمُت على السلطة ابلتنجيم ُب عصور اٟتكم األموم ُب األندلس ما      
مُت ، كإجبارىم على ٦تارسة عملهم بن عبد الرٛتن (  نجًٌ

ي
 كاصطياد، فقد منح التنجيم عناية خاصة ، ك٘تثَّل ذلك إبحضار ا١ت

ة التنبؤات ا١تناسبة ، كىنا نورد ما قالو ا١تقرم : )) ك١تَّا كٕب ىشاـ أشخص ا١تنجم ا١تعركؼ ابلضيب من كطنو اٞتزيرة ا٠تضراء إٔب قرطب
ا أاته خبل بو كقاؿ لو : اي ضيب ، لست أشك ، ككاف ُب علم النجـو كا١تعرفة اب ٟتركات العلوية بطليموس زمانو حذقان كإصابة ، فلمَّ

ها أنٌو قد عناؾ من أمران إذ بلغك ما ٓب يدٌع ٕتديد النظر فيو ، فأنشدؾ هللا إال ما نبأتنا مب أظهر لك فيو ، فلجلج كقاؿ : أعفٍت أيُّ 
النظر فيو ٞتبللتو ُب نفسي ، فقاؿ لو : قد أجَّلتك لذلك ، فتفرَّغ للنظر فيما بقي عليك منو ، األمَت ، فإٌ٘بً أ١تمت بو ، كٓب أحٌقق 

و ، ٍبٌ أحضره بعد أاٌيـ ، فقاؿ : إفَّ الذم سألتك عنو جٌد مٍتًٌ ، مع أٌ٘بً كهللا ما أثق ْتقيقتو ، إذ كاف من غيب هللا الذم استأثر ب

 – 334/  1:  1968) التمسداني ، النفس طلعة ، كألزمو الٌصلة أك العقوبة (( كلكٍتًٌ أحبُّ أف أٝتع ما عندؾ فيو ، ف
م للضغوط اليت مارسها األمَت ىشاـ عليو قاـ ابإلعبلف عن تنبؤاتو للمرحلة القادمة من حياة األمَت  ( 335 نجًٌ

ي
. كبعد أف رضخ ا١ت

ٌدؾ ، قاىران ١تن عاداؾ ، إال أفَّ مٌدتك فيو فيما دؿ عليو النظر ، إذ قاؿ : )) أعلم أيُّها األمَت أنٌو سوؼ يستقر ملكك ، سعيدان ج
تكوف ٙتانية أعواـ أك ٨توىا ، فأطرؽ ساعة ٌٍب رفع رأسو كقاؿ : اي ضيب ما أخوفٍت أف يكوف النذير كلَّمٍت بلسانك ، كهللا لو أفَّ 
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) التمسداني ،  زىد ُب الدنيا ، كالتـز أفعاؿ الرٌب ((ىذه ا١تٌدة كانت ُب سجدة هلل تعأب لقٌلت طاعةن لو ، ككصلو كخلع عليو ، ك 
مُت ُب اٟتياة السياسية ، كقدرهتم على ٦تارسة دكرىم ُب تغيَت  ( 335/  1:  1968 نجًٌ

ي
. كا٠ترب السابق يبُتًٌ مدل أتثَت ا١ت

 أفكار السلطة كأفعا٢تا .    
الشاعر ) عباس بن فرانس التاكر٘ب ( ، فقد ذكر ابن حياف )) أنَّو كمن الذين مارسوا التنجيم ُب ببلد األندلس ، كبرعوا فيو      

٧تَّم ُب عصر اٟتكم الربضي ، ككصفو أبنو حكيم األندلس الزائد على ٚتاعتهم بكثرة األدكات كالفنوف . كىو مؤب بٍت أمية ، كبيتو 

 .  ( 333/  1) السغخبي ، )د.ت( :  ((ُب برابر اتكران . ككاف فيلسوفان حاذقان ، كشاعران مفلقان ، مع علم التنجيم 
أمَّا عبد هللا بن الشمر بن ٪تَت القرطيب ، فقد كاف لو حضور كاسع كأتثَت كبَت ُب عآب التنجيم ُب األندلس ، كذاع صيتو كثَتان      

مُت ابألندلس ، إٔب ما حباه هللا بو من حسن ا٠تبلؿ ، اليت أبق نجًٌ
ي
) لًٌها يبلغ الكماؿ (( ، فقد )) جعلو اٟتجارم رئيس ا١ت

. فقد كاف يتمتَّع بصفات كعلـو كمعارؼ ٥تتلفة ، قاـ ابستثمارىا ُب ٖتقيق أىدافو  ( 127/  1السغخبي ، )د.ت( : 
كطموحاتو ، فنقلت الركاايت )) أنَّو كاف نسيج كحده ٣تموعان لو من ا٠تصاؿ النبيلة ما فرَّؽ ُب عمر من ٚتيع التعاليم كاألدب 

كقد .  ( 125 - 124/  1) السغخبي ، )د.ت( : نثر . ككاف لطيفان حلوان يغلب على قلب من شاىده (( كالشعر كال
ُب عرض بضاعتو ا١تتمثلة ابلتنجيم كلَّما سنحت الفرصة أمامو ، ْتثان عن اٞتاه كا١تاؿ كال سيما ُب حضرة األمَت أبدل مهارة كبَتة 

عهد كالده اٟتكم ، ك)) ١تَّا صار األمر إليو كَب لو كاندمو (( عبد الرٛتن بن اٟتكم ، كقد كاف قريبان منو ُب
) السغخبي ، )د.ت(  

م  ( 125/  1:  نجًٌ
ي
. كالشواىد على أفعالو ُب التنجيم كثَتة ، فقد أكرد عدد من ا١تؤرخُت أخباران عدة ذكركا فيها ما قاـ بو ا١ت

األمر سيصَت إليو من جهة التنجيم ، فلمَّا كاف ذلك أحسن جزاءه ، ابن الشمر ، منها )) أنَّو كاف قد بشَّر عبد الرٛتن أبفَّ 

. كقد استغلَّ ابن الشمر شغف األمَت عبد  ( 125/  1) السغخبي ، )د.ت( : كأجرل عليو رزقان للشعر كرزقان للتنجيم (( 
مُت ، كإبعاد ا١ت نجًٌ

ي
نافسُت لو ، فضبلن عن ٕتميل صورة الرٛتن ابلتنجيم ، فعمل جاىدان على أف يكوف مقدمان على غَته من ا١ت

التنجيم ، بوصفو عمبلن البد منو ، كال ٯتكن االستغناء عنو مهما كانت الظركؼ ، كالعمل على إقناع األمَت بقيمة عملو ، إذ ٓب 
فيذكر  يًتدد ُب استعراض قدراتو كمعرفتو بقضااي التنجيم ، من أجل أف ال يفقد دكره كموقعو ابلقرب من السلطة اٟتاكمة ،

مُت ، كقاؿ : إنَّو ٥ترقة كرجم ابلغيب ، فأراد ابن الشمر أف يقيم  نجًٌ
ي
لو ا١تؤرخوف أفَّ عبد الرٛتن بن اٟتكم )) كغض يومان من علم ا١ت

برىاانن على صحتو : أبف قاؿ لؤلمَت ، اخترب ُب مقامك ٔتا شئت؟ فقاؿ : إف أنبأتٍت على أم ابب من أبواب ىذا اجمللس أخرج 
ي صدقت بعلمك ، فكتب ابن الشمر ُب كرقة ٥تتومة ما اقتضى لو الطالع ، كدعا األمَت من فتح لو ابابن ٤تداثن ُب غارب ُب قيام

اجمللس الذم يلي مقعده ، ٍب خرج منو كترؾ ا٠تركج من أبواب اجمللس األربعة كفتح الورقة ، فوجد فيها ما فعلو األمَت، فتعجب ، 

. كُب حادثة أخرل نقل ابن حياف ما تنبأ بو ابن الشمر بعد أف أخربه األمَت  ( 126/  1 ) السغخبي ، )د.ت( : ككصلو ((
)) كنزؿ بفحص السرادؽ أعلى قرطبة كقد قفل من غزاة مزمعان على قائبلن : عبد الرٛتن بنواايه ُب دخوؿ إحدل ا١تعارؾ ، فَتكم 

شمر : لتعلم أنَّك مغلوب على ذلك ، كال بد لك الليلة من ا١تبيت الدخوؿ إٔب قرطبة صبيحة غده ُب تعبئة كاملة ، فقاؿ لو ابن ال
ُب قصرؾ ، فقاؿ : كهللا ألدخلنو ، فقاؿ : كهللا لتدخلنو مكرىان ، كألكوننَّ ُب ىيئيت شبهك ُب طريقك إليو ، كسوؼ ترل . 
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ن ا١تطر كىبَّ من الريح ما ضجَّ لو فغضب كككل بو ، ككاف ذلك اليـو مشمسان صائفان ، فما ىو إال أف دان ا١تساء ، فاهنمل م
الناس ، كتداعوا للدخوؿ لقرطبة ، كٓب ٬تد األمَت بدان من مبادرة قصره ، كركب ُب نفر من خاصتو ، كابن الشمر إٔب جانبو يسايره 

ء لغفارتو اليت  ، فوطئت دابة ابن الشمر مسماران فلم تنهض ، فأمر لو بفرس من جنائبو بسرجو كٞتامو ، فركبو ، كشكا نفوذ ا١تا
كاف يتوقاه هبا ككصلو إٔب جسده ، فأمر لو األمَت ٔتمطر خز من ٦تاطره ، كقنزعة من قنازعو ، صيبَّا عليو ، فاستول كاألمَت ُب 

ا نزؿ قاؿ لو : اي موالم كيف رأيت قوٕب؟ فقاؿ : انطلق ٔتا عليك كٖتتك ، كالصلة الحقة بك (( )  لبوسو ، كمضى يسايره . فلمَّ
 .  ( 127 - 126/  1بي ، )د.ت( : السغخ 
م الشاعر ) مركاف بن غزكاف       نجًٌ

ي
مُت الذين كانوا يسَتكف ُب ركاب السلطة األموية ُب األندلس ، ك٭تظوف بعطائها ا١ت نجًٌ

ي
كمن ا١ت

كىل أنَّو )) كاف متصبلن بعبد الرٛتن األكسط ، كخرج ُب بعض سفراتو ، فبشَّره ابلسبلمة ، كافتتا  ح ثبلثة معاقل من ببلد ( ، فَتي

 .      ( 22/  2) السغخبي ، )د.ت( :  العدك ، فكاف ذلك ، كأعطاه ألف دينار ((
مي األندلس البارزين ُب ذلك الوقت ، فينقل ا١تقرم أنَّو كاف )) حكيم األندلس ،       كيعد الشاعر ٭تِت بن حكم الغزاؿ من منجًٌ

ككاف قد عاصر ٜتسة من أمراء بٍت أمية ُب األندلس ، كىم .  ( 254/  2:  1968) التمسداني ،  كشاعرىا ، كعرٌافها ((
) عبد الرٛتن الداخل ، كىشاـ بن عبد الرٛتن ، كاٟتكم بن ىشاـ ، كعبد الرٛتن بن اٟتكم ، كدمحم بن عبد الرٛتن ( ، إال أفَّ 

بد الرٛتن ( . ككاف مهتمان بدراسة النجـو ٧تمو قد بزغ ُب عهد ) اٟتكم بن ىشاـ ، كعبد الرٛتن بن اٟتكم ، كدمحم بن ع
)) كىناؾ مواقف كثَتة أفصح فيها الغزاؿ عن مهارتو ، كقدرتو على التنبؤ ٔتستقبل بعض األشخاص ، فتذكر األخبار كالكواكب ، 

 ق النجم قبل كقوعو ٔتدة ، فقاؿ :أفَّ الغزاؿ أنذر هبيلك نصر ا٠تصي ىذا من طري
 ػػػػػػػػػػػػػل  ابلن طػػػػػػػػػػػػػػػػحً ػػػػػػػػػػػإف  ادلقاتلى حػػػػػػػػػ        ػٍل للفَّت نصػػػػػػػػػػػرى أيب الفتًح  ػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػى الرُّمػػػػػػػػػػػػحً ػػػػػػػػػػػػػقيػػػػدمػػػػػػػػػػػان كميد ًبران إلػػػػػػػػ      ى   ػػػػػػػػػػػػػػكأراهي قهػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػرى فيو ث مضػػػػػػػػ
 ػػػحيلنفسكى كاقٍػبػىلىٍن نيصػػػػػ انظيػػػػػػػرٍ ػػػػػػػػػػف     ػػػػػوي مساعػػػػػػػػػػػػػػػدةن    ػػػػػػػػػػػكأرل النُّحوسى لػػػػػػػ

 ػػػى غىػػػػػػػػػػػػػػػػػال القمحً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػشل ا يدؿُّ علػػػػ     ػػوي    تي ذلكى إذ حسبتي لػػػػػػػػدػػػػػػػػػػػػػككجػػػػ
 ػػػػػػافى يبلغي يب إلػػػػػػػػػػػػػى الٌرًبحً ػػػػػػػػػػػػػلو كػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػرو ال أفػػػػػػػػػػػػوهي بًو      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنزكًؿ أمػػػػػػػػ

 ػػػػػػػاءي أببػػػػػػػػػػػػػرًح البػىٍرحً ػػػػػػػػػػػػػنزؿى القضػػػػػػػػػػػ        ػػػي بػيلىػػػػػػػػػػػعو ػػػػػػػػػكإذا رأيػػػػػػػػػتى البدرى فػػػػػػػػ
 ػػػػػالًؼ ذاؾى طوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي الصُّبحً ػػػػػػػِنػػػػ      ػػػػػػػػػػًة العشاًء أتىٍت     ػػػػػػالعػػػػػػػػػاي ريب  طػػػػػػػػػ

 يف الوشي أضحٍت كىي يف ادًلٍسحً     ػػػػػػػػػةو عىًشيػ تيهػػػػػػػػػػػػا     ػػػػػػػػػػػرب  رافػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػكل  
((ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضلػ ػػػػػػػػػػػػػػ     ػػػافى ييكرمها     ػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػتبكي على مػػػػػ   ػػػػػػػػػػػاء بٌن نوادبو نيػػػػػػػػػػػحًٌ

 .(  44:  1993) الغداؿ ، 
أمَّا ُب عصر ا٠تبلفة األموية ُب األندلس فقد سار عبد الرٛتن الناصر كاٟتكم ا١تستنصر على خطى أسبلفهما من أمراء      

األندلس ُب إيبلء عناية كبَتة ابلتنجيم ، فتذكر الركاايت )) ك٦تَّا يلحق هبذا النشاط العلمي كثرة األطباء كعلماء التنجيم ، الذين 

 .  ( 47:  1960) عباس ، اصر كا١تستنصر (( ٕتمَّعوا حوؿ الن
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ُب عهد الفتنة اليت عصفت بببلد األندلس ، كقد نقلت كتب  االيت تلت ا٠تبلفة األموية كما تبلى ا١تدةكٓب ينقطع التنجيم ُب      
نجمًٌ ُب عهد اٟتكم ا١تستنصر ) أٛتد بن فارس ( بعد كالدة ) ا١ت

ي
لك ا١تظفر ( ، إذ يقوؿ : )) ٓب الًتاث خربان يتضمَّن ما تنبأ بو ا١ت

يولد ابألندلس مولود أسعد منو على أبيو كعلى نفسو كعلى حاشيتو ، نعم! كعلى أىل األندلس طران ، كعلى أرضها طران ، فضبلن 

ا ال تزاؿ كذلك حاؿ حياتو ، كإذا ىلك فما أراىا إال ابلضد ((  .  ( 270/  1:  1985) ابن األبَّار ، عن انسها ، كأهنَّ
م ،  نجًٌ

ي
ر ذلك بقولو : كأكَّدكقد ٖتقَّق ما جاء بو ابن فارس ا١ت )) فأمَّا أبو مركاف عبد ا١تلك ا١تظفر منهم ، فقاـ ابلدكلة  ابن األابَّ

 مقاـ أبيو ، كأغٌت ُب غزك العدك ، إال أف مدتو ٓب تطل . كبلغت األندلس ُب أايمو هناية الكماؿ ، ككاف على أىلها أسعد مولود ((

 .  ( 270 - 269/  1:  1985ابن األبَّار ، ) 
كُب عهد ا١تنصور بن أيب عامر أظهر اٟتـز كالشدة ٕتاه بعض العلـو كا١تمارسات ، كمنها التنجيم ، فيذكر ا١تؤرخوف أنَّو كاف ))      

ضااي النجـو كأدلتها ، أشد الناس ُب التغَت على من علم عنده شيء من الفلسفة كاٞتدؿ ُب االعتقاد ، كالتكلم ُب شيء من ق

)  كاالستخفاؼ بشيء من أمور الشريعة . كأحرؽ ما كاف ُب خزائن اٟتكم من كتب الدَّىريَّة كالفبلسفة ، ٔتحضر كبار العلماء ((
مُت بقولو : )) ك٦تَّن أكقع بو  ( 292 - 291/  2:  1980السخاكذي ،  نجًٌ

ي
. كيذكر ا١تراكشي ما أكقعو ا١تنصور أبحد ا١ت

ينكىرة : دمحم بن أيب ٚتعة ؛ بلغو عنو قوؿ من اإلرجاؼ ُب القطع على انقراض دكلتو ؛ فقطع لسانو ، ا١تنصو 
ر ُب مثل ىذه ا١تعا٘ب ا١ت

 .   ( 292 - 291/  2:  1980) السخاكذي ،  ٍب قتلو كصلبو ؛ فخرست ألسن ٚتيعهم لذلك ((
اابت كاالنقسامات ، بفعل األخطار ا٠تارجية اليت كانت هتدد االضطر أمَّا ُب عصر الطوائف فقد عاشت األندلس حالة من      

الوجود العريب كاإلسبلمي ، فضبلن عن الصراعات الداخلية ، كالفنت اليت أ١تَّت هبا ، كقد ألقى ذلك بظبللو على اٟتياة االجتماعية 
دـك الويبلت كالنكبات كالكوارث ، اليت ، فما أف هتدأ األجواء كيعم االستقرار حىت تعلو أصوات اٟترب ، األمر الذم ينذر بق

ُب حاالت كثَتة ، كُب ظل تلك الظركؼ ا٠تانقة ٞتأ بعض الناس إٔب األندلسي تركت األسى كاٟتزف ٮتيًٌم على أبناء اجملتمع 
جعل من  البحث عن كسائل تعيد ٢تم األمل ، كتشعرىم ابألماف . فضبلن عن ذلك فإفَّ الصراع على السلطة كالتنافس السياسي قد

مُت ، كًب االستماع إٔب تنبؤاهتم حىت أصبحت الفيصل ُب كثَت من ا١تواقف كال سيما ُب  نجًٌ
ي
التنجيم سوقان رائجة ، فزاد االىتماـ اب١ت

 كالتخفيف من آاثره احملتملةاألكقات اليت تسبق الدخوؿ ُب ا١تعارؾ ، ككشف ا٠تطر الذم يهدًٌد السلطة ، من أجل االستعداد لو ، 
مو ا١تعركؼ أيب بكر ا٠توال٘ب ، ، مث ابن بسَّاـ ُب ذخَتتو ذلك  كيذكرلما حدث مع ا١تعتمد بن عبَّاد ، فقد كاف يستعُت كثَتان ٔتنجًٌ

قة ، أمر ا١تعتمد  يقولو : )) حينما كانت جيوش ا١تسلمُت ابألندلس مع حليفهم يوسف بن اتشفُت تستعد ٠توض معركة الزالَّ
مو أاب بكر بن ٭تِت ا  ٠توال٘ب أبخذ طالع الوقت كالنظر فيو ، فوجده أكفق طالع ، فكتب ا١تعتمد إٔب يوسف هبذه األبيات : منجًٌ

 غػػػػػػػػػػػػػػػػزكه عليكى مػػػػػػػػػػػبارؾه          يف طيًٌو الفتحي القريػػػػػػػػػػػبٍ 
 ػػػطه على ديًن الص ليبٍ ػػػػػػػػػكى إن و          سيخػػػػهلًل سػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػػػ  

 ال بد  مػػػػػػػػػػػػػػن يوـو يكػػػػػػػػػػػو          في لػػػػػػػػػػػػػػػػػو أخه يوـى القىًليٍب ((     

أمَّا إذا جاءت األمور ابلضد ٦تَّا ٮترب بو ا٠توال٘ب ، فإفَّ ا١تعتمد يعمد إٔب زجره كتوبيخو .  ( 53:  2000،  ) ممك إشبيمية
مو أاب بكر ا٠توال٘ب قائبلن : ، كمن ذل يلثَّموف ، فخاطب منجًٌ

 ك حينما دخل عليو ا١ت
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 ػػػػػػػادى ضد ا كلُّ ما تىًعدي ػػػػػػػػأرىًمػػػػػػػػٍدتى أـ بنجيوًمكى الر مدي؟        قد عػػػػ
ليوي         أـ قػػػػػػػػػػػػىػػػػػػ ـى عندؾى ػػػػػػػػػػل يف حساًبكى ما تيؤمًٌ  األمىدي  ػػػد تىصىر 

اطبيين         كٔنػ مسي إٍذ ٔني  ػػػػطُّ كىرىان إٍف عىصىٍتكى يىدي ػػػػقد كنتى هتًى
 ػػػػػػره          أتيراؾى غي ػػػػػبى شخصىكى البلدي ػػػػػػػػػػػػػفاآلف ال عػػػػػػػٌنه كال أثػػػػػ

 األسىدي  ي عيػػػػػػػريسو          أـ إذ كذبتى سىطىا بكى ػػػػػػػكتراؾى ابلعذراًء ف
 ى أحػػػػػػدي ػػػػادليٍلكي ال يىبقى على أحػػػػػػػػػدو          كادلوتي ال يىبقى عل

. كتذكر الركاايت أفَّ التنبؤ ابلغيب قد امتد إٔب عصر ا١توحدين ، فمؤسس الدكلة  ( 87:  2000) ممك إشبيمية ، 
األفعاؿ كا١تمارسات التنبؤية ، كمن ذلك ما ذكره أحد ا١تؤرخُت  ا١توحدية ) دمحم بن تومرت ( كاف كثَت االىتماـ ابلتنجيم كغَته من

، إذ ينقل أنَّو خرج ُب أحد األايـ )) متوجهان إٔب ا١تغرب فنزؿ بضيعة يقاؿ ٢تا مبللة على فرسخ من ّتاية كهبا لقيو عبد ا١تؤمن بن 
ت عرفو ابلعبلمات اليت كانت عنده ، ككاف ابن تومرت علي كىو إذ ذاؾ متوجو إٔب ا١تشرؽ ُب طلب العلم ، فلمَّا رآه دمحم بن تيومىر 

مُت كجيفور من بعض خزائن خلفاء بٍت  نجًٌ
ي
ىذا أكحد عصره ُب علم خط الرمل ، مع أنَّو كقع اب١تشرؽ على مبلحم من عمل ا١ت

.  ( 137:  2006) السخاكذي ،  العباس ؛ أكصلو إٔب ذلك كلو فرط اعتنائو هبذا الشأف ، كما كاف ٭تدًٌث بو نفسو ((
كبذلك ٧تد أفَّ الطموحات السياسية كانت تضغط على عدد كبَت من الراغبُت ابلوصوؿ إٔب السلطة ، فتدفعهم إٔب التشبُّث أبم 

 كسيلة كانت من أجل بلوغ األىداؼ اليت يسعوف إٔب ٖتقيقها ، كمن ذلك التنبؤ ابلغيب .  
 :الغواء /  ثاهيا  

ا كاف يتأثَّر ٔتا ٬ترم على الساحة السياسية يبدك أفَّ الغناء ُب األندل      س ٓب يكن مقتصران على التسلية كالطرب فحسب ، كإ٪تَّ
غنًٌُت ُب ميداف التنبؤ 

ي
، كقراءة بعض ابلغيب من أحداث كتطورات ، فقد ذكرت كتب الًتاث األندلسي أخباران تظهر دكر بعض ا١ت

ف السياسي ، كال سيما التنبؤ ٔتصَت عدد من ملوؾ عصر الطوائف ، أحداث ا١تستقبل ، ككشف ما ٭تملو من ٖتوالت ُب الشأ
)) أتقنو إٔب الغاية ، تذكر األخبار أنَّو كمن ذلك ما جرل مع ملك طليطلة ا١تأموف بن ذم النوف حينما بٌت قصران كبَتان كٚتيبلن ، ف

من زجاج ملوَّف منقوش ابلذىب ، كجلب ا١تاء على  كأنفق عليو أمواالن طائلة ، كصنع ُب كسطو ْتَتة ، كصنع ُب كسط البحَتة قٌبة
رأس القبة بتدبَت أحكمو ا١تهندسوف ، فكاف ا١تاء ينزؿ من أعلى القبة على جوانبها ٤تيطان هبا كيٌتصل بعضو ببعض ، فكانت قبة 

شيء كال يصلو ، كتوقد ُب  الزجاج ُب غبللة ٦تَّا سكب خلف الزجاج ال يفًت من اٞترم ، كا١تأموف قاعد فيها ال ٯتسُّو من ا١تاء
 ينشد :منشدان الشموع فَتل لذلك منظر بديع عجيب ، كبينما ىو فيها مع جواريو ذات ليلة إذ ٝتع 

ا ػػػػػػػػػأتبين بناءى اخلػػػػػػػػػ  بقاؤؾى فيها لػػػػػػػػػو علمتى قليلي          الدينى كإمن 
 ػػػػػػػػػػػل  يوـو يقتضيو رحيلي دلن كي           لقد كػافى يف ظلًٌ األراًؾ كفايةن 

فنغَّص عليو حالو ، كقاؿ : إاٌن هلل كإاٌن إليو راجعوف ، أظن أفَّ األجل قد قرب ، فلم يلبث بعدىا غَت شهر كتيوٌُبً ، كٓب ٬تلس ُب 

 . ( 529 – 528/  1:  1968) التمسداني ،  ىػ ((467تلك القٌبة بعدىا ، كذلك سنة 
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ردت ا١تصادر التارٮتية أخباران تشَت إٔب استماع ملوؾ بٍت عبَّاد للغناء ، كتفاعلهم مع ما يسمعونو من كُب مواقف أخرل أك      
غنًٌُت ، كال سيما إذ كاف األمر يتعلَّق بزكاؿ ملكهم ، لذلك فإفَّ خوفهم من ا١تستقبل اجملهوؿ ، كما ٭تملو 

ي
تنبؤات يذكرىا بعض ا١ت

م ، فما أف يسمعوا أحدان يتنبَّأ ٔتصَتىم ، أك يشَت إٔب شيء يذكًٌرىم بنهايتهم من ابب من أخطار قد شكَّل عامل إرابؾ كقلق ٢ت
م ال يتأخركف ُب إظهار اٟتزف كاألسى ، كمن ذلك ما أكرده ا١تؤرخوف عن ا١تعتضد بن عبَّاد ، فػعندما )) تصرَّمت أاي مو التطَتُّ ، فإهنَّ

غٍتًٌ ل ما يبدأ بو فأالن ، ككاف ، كتداٗب ٛتامو استحضر ميغنًٌيان يغنًٌيو ليجع
ي
 السوسي ، فأكؿ شعر قالو :ا١ت

 فشىٍعشًعيها ّنػػػاًء ادليٍزًف كاسقينا        نطوم ادلنازؿى علمان أف ستطوينا 

 .(  96/  4:  1968) التمسداني ،  فمات بعد ٜتسة أايـ ، ككاف الغناء من ىذا الشعر ُب ٜتسة أبيات ((
نبؤات ، كزادت تباد فقد شهد ُب أايـ حكمو األخَتة حالة من االضطراب كالتشتُّت كالقلق ، إذ عبثت بو الأمَّا ا١تعتمد بن ع     

من أتزُّمو النفسي ، كأصبح ال يطيق ٝتاع ما يشَت إٔب زكاؿ ملكو . لذلك ٓب يًتدًٌد ُب ٦تارسة العنف كاإليذاء اٞتسدم ْتق من 
لًتاث األندلسي أفَّ أمَت ا١ترابطُت )) يوسف بن اتشفُت أىدل إٔب ا١تعتمد جارية مغنية يتنبَّأ ٓتبلؼ ما يريده ، كىنا أكردت كتب ا

قد نشأت ابلعدكة ، كأىل العدكة ابلطبع يكرىوف أىل األندلس ، كجاء هبا إٔب إشبيلية كقد كثر اإلرجاؼ أبفَّ سلطاف ا١تلثمُت 
ُب ذلك ، فخرج هبا إٔب قصر الزاىر على هنر إشبيلية ، كقعد  ينتزع ببلد ملوؾ الطوائف منهم ، كاشتغل خاطر ابن عباد ابلفكر
 على الراح ، فخطر بفكرىا أف غنَّت عندما انتشى ىذه األبيات :

هٍم على األقمارً   ٘نلوا قلوبى األٍسًد بٌنى ضلوًعهم         كلىػػػػػػػػػػػػوىكا عمائمى
 ٍندي ةن         أمضى إذا انتيًضيىٍت مػػػػن األقدارً ػػػػػػػػػى ىً ػػػػػػػػػػػػػػكتىقل دكا يوـى الوغػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػرارً ػػػػػػػػػػل  كريهةو          أك أم نوؾ حللتى دارى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف خىو فيوؾى لقيتى كػػػػػػػ
ا عرَّضت بساداهتا ، فلم ٯتلك غضبو ، كرمى هبا ُب النهر ، فهلكت ((  275/  4:  1968) التمسداني ،  فوقع ُب قلبو أهنَّ

. كقد ترؾ ما قالتو ا١تغنية أثران كبَتان ُب الواقع السياسي ُب مدينة إشبيلية آنذاؾ ، )) فقدَّر هللا تعأب أف كاف ٘تزيق (  276 –
 ملكو على يدىم تصديقان للجارية ُب قو٢تا :

 إف خو فيوؾى لقيتى كل  كريهةو 
 276 – 275/  4:  1968) التمسداني ،   أخذكه قهران ، كسيق إٔب أمَت ا١تسلمُت ((كحصره جيوش ١تتونة ا١تلثمُت حىت

 ). 
 ما قالو أحد كقد تكرَّر ىذا ا١تشهد ا١تأساكم مع الرشيد بن ا١تعتمد ، إذ ٓب يعد قادران على احتواء ا١توقف بعد ٝتاع      

ي
،  ُتغنًٌ ا١ت

) كنت بُت يدم الرشيد بن ا١تعتمد ُب ٣تلس أنسو ، فورد ا٠ترب أبخذ يوسف بن فتذكر ا١تصادر التارٮتية ما قالو ابن اللبانة : )
ىػ ، فتفجَّع كتلهَّف ، كاسًتجع كأتسَّف ، كذكر قصر غرانطة فدعوان لقصره ابلدكاـ ، ك١تلكو بًتاخي 483اتشفُت غرانطة سنة 

 :فغٌتَّ األايـ ، كأمر عند ذلك أاب بكر اإلشبيلي ابلغناء ، 
 أقٍػوىٍت كطاؿى عليها سالفي األمدً         ًة ابلعىٍلياًء فػػػػػػػػػػػػالس نًد اي دارى مىي  

 فاستحالت مسرَّتو ، كٕتهَّمت أسرَّتو ، كأمر ابلغناء من ستارتو ، فغٌتَّ :
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 إف شئت أف ال ترل صربان دلصطربو      فانظٍر علػػػى أمًٌ حاؿو أصبحى الط لىلً 
ه ، كاشتدَّ ارب ه ، كأمر ميغنًٌية أخرل من سراريو ابلغناء ، فغنَّت :فتأكَّد تطَتُّ  داد كجهو كتغَتُّ

 ػػًل ادلركءاتً ػػػػػػػػػػػػػػى ماؿو أفٌرًقيوي       على ادليقلًٌٌنى من أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي ذلفى نفسي علػػػػػػػ
 حدل ادلصيباتما لست أملك من إ      ن جػاء يسألين ػػػػػػػػػػػػػػػػأف  اعتذارم إىل م

 قاؿ : فتبلفيت اٟتاؿ أبف قلت :
ػػد  مبناهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػزلػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ مكرمػػػػػػػػػػ ٍػػػػػػػػػػػػلي مػػػػػػػػػ       ػػػػػػةو ال ىي  ػػػػػػػػػأثرةو ال شت ػػػتى هللاي ػػػػػػػػكَشى
 ػػػػػػػناهي ػػػػػػػأف  الرشيدى مػػػػػػػػػػػع ادليعت ػػػػػًد ركػػػػػػ       ػػػػػان ػػػػن زادى ذا شرفػػػػػػػػػػػػػػػالبيتي كالبيًت لكػػػػ

 كراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله يف سبيًل الس عًد مىسراهي        ػػػػًم اجلوزاًء مقػػػػػػػػػعديهي ػػػػػػػػػػػػػػػاثكو على أصلػػػػػػػ
ٍػػػػػػػػػػناهي كييٍسػػػػػػػػػابل       حتمه على ادللًك أف يقول كقد كصلىٍت   ػراهي ػػػػػػش رًؽ كالغرًب ديي

 كانئله شػػب  فػػػػػػػػػػػػػاخضر ٍت عػػػػػػػػػػػػذاراهي         ػػػػػػدى فا٘نر ٍت لواًحػػػػػػػػػظيوي ػػػػػػػػػػػػػأبسه توق ػػػػػػػػػػػ
كقعت فيما كقع فيو الكل لقوٕب "البيت كالبيت" . كأمر إثر فلعمرم لقد بسطت من نفسو ، كأعادت عليو بعض أنسو ، على أٌ٘بً 

 ذلك أاب بكر ابلغناء ، فغٌتَّ :
ـ  الر كػػػػػائبي   كدل ا قضينا من مىنن كل  حاجةو            كلػػػػم يػىٍبقى إال أف تػيزى

 . ( 96 – 94/  4:  1968) التمسداني ،  ((فأيقنا أفَّ ىذا التطَت ، يعقبو التغَت 
كبذلك عكس الغناء طبيعة األكضاع السياسية ا١تضطربة ُب عدد من ا١تدف األندلسية ، كال سيما مدينة إشبيلية ، ككشف عن      

مدل األثر النفسي ا١تؤٓب الذم خيَّم على ملوؾ بٍت عبَّاد ، فألقى بظبللو على أدائهم ، إذ ٓب يتمكَّنوا من إخفاء قلقهم كخوفهم من 
يطة هبم ، األمر الذم أفقدىم السيطرة على ردكد أفعا٢تم ، فغلب عليها الطابع االنفعإب حينما أاثرىم األخطار اليت كانت ٤ت

غنُّوف .
ي
 ا١ت

 / الفراست والقراءة الواعيت للأحداث : ثالثا  

، األمر الذم  لقد منح هللا جلَّ كعبل عددان من األشخاص مواىب كقدرات عقلية معيَّنة ٕتعلهم أكثر فطنة كذكاء من غَتىم     
مكَّنهم من قراءة ما يدكر حو٢تم من أحداث ، كالبحث عن ارتباطها اب١تستقبل ، كمدل أتثَتىا ُب تشكُّل أحداثو ، كخَت شاىد 
على ذلك ما حصل مع األمَت عبد الرٛتن الداخل ُب أحد ا١تواقف ، فقد كاف دقيقان ُب عرض تصوراتو لواقع السلطة كاٟتكم 

ندلس ُب عصره كُب قادـ األايـ ، فقد نقل ا١تؤرخوف ذلك : )) ك١تَّا استقامت لو الدكلة بلغو عن بعض من األموم ُب ببلد األ
كو أعانو أنَّو قاؿ : لوال أان ما توصَّل ٢تذا ا١تلك ، كلكاف منو أبعد من العيوؽ ، كأفَّ آخر قاؿ : سعده أعانو ال عقلو كتدبَته ، فحرَّ 

 ذلك إٔب أف قاؿ :
ـى الداخلي ػػػػػلوالمى مػػػػػػ         ػػػػػائله ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي شلنتٌّ علينا قػػػػػػػال يػيٍلػػػػ  ػػػػػػػا ملكى األان

ٍزمػػػ ػػػػػنا ػػػػػسىٍعدم كحى  ػػػػػػػػاؿه حائلي ػػػػػػػػكمىقادره بلغىػػػػٍت كحػػػػػػػ         ػػي كادليهن دي كالقى
 ػػػػػػػمه آفػػػػػػػػػػػػػلي ػػػػػػػػػػػػصلمه يطالعينا كصلػػػػػػ          ماًف كواكبه ػػػع الز  ػػػػإف  ادللوؾى مػػػػػ
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 ػػػػػػػػلي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيركـي تدبًنى الربيًًٌة غػػػافػػػػػػػػػ          ػػػػػزـً أف ال يغفلوا ػػػػػكاحلزـي كلُّ احلػ
 ػػػػا ٘ناىا العاقلي ػػػػػػػػػػػػخًني الس عادًة م          هي ال عقلىوي ػػػػػػوـه سعػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػكيقوؿي قػػػػ

 ػػػػمان كالسُّعودي قبائلي ػػػػػػػػػػػابلغرًب رغػػػػػػػ           ػػػد جربان صدعىكيم ػػػػػػأبين أمي ة قػػػػػػ
ـى مػػػ    ـه قائمه ػػػػػػػمػػػػػػا دا  م اثبػػػػػته متواصػػػػػػػلي((ػػػػػػػػػػػػفادللكي فيك          ػػػػن نسلي إما

فالنص الشعرم السابق كشف عن مدل كعي عبد الرٛتن الداخل كفطنتو .  ( 43 – 42/  3:  1968) التمسداني ، 
٢تا ُب مواجهة األحداث احمليطة بو ، كقدرتو على معاٞتة ا١تواقف اليت ٯتكن أف يكوف ٢تا أتثَت على زعزعة أركاف سلطتو ، اليت أراد 

أف تدـك طويبلن ُب ببلد األندلس ، سواء ُب عهده أـ ُب عهد من أيٌب بعده من أبنائو كأحفاده . لذلك تنبَّأ بتواصل اٟتكم األموم 
كاستمراره ، كربط األمر ٔتدل االلتزاـ بنصائحو كهنجو ، كاستيحاء ٕتاربو ُب التعامل مع األحداث ، اليت من أبرزىا إظهار اٟتـز 

كالتهاكف مع العابثُت كمثَتم الفنت . كقد ٖتقَّق ما قالو ، كاستمرَّ األمويوف ُب السلطة لعقود كثَتة رغم الصعاب كالفنت  كعدـ الغفلة
 كالتهديدات ا٠تارجية .

د أمَّا ا٠تليفة األموم عبد الرٛتن الناصر فقد كانت لو رؤية خاصة للمستقبل ، فهو يعتقد أفَّ البناء الشامخ كحده من ٮتلًٌ      
اإلنساف ، لذلك سخَّر جهوده من أجل بناء مدينة الزىراء ، كقد منحها كثَتان من كقتو كأموالو ، غَت مباؿو ٔتا يقولو اآلخركف ، كىنا 

: )) ككاف منذر ابن سعيد قاضي الناصر كخطيبو كثَتان ما ييقٌرًعو فيما أسرؼ فيو من مبانيو ، كيعظو ، كدخل عليو تذكر الركاايت 
 و مكب على البنياف ، فوعظو ، فأنشده الناصر قولو كىو عإب الطبقة :يومان كى

 من بعدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم فبألسًن البينيافً      مهمي ادللوًؾ إذا أرادكا ذكػػػػػػػػػػػػػػرىىا 
 ميٍلكو زلىىاهي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادثي األزمافً       أك ما ترل اذلرمًٌن قػػػػد بىًقيا ككٍم 

 أضحى يدؿُّ علػػػػػى عظيًم الشاًف ((    ػػػػػػػػػػػػمى شأنيوي   ػػػػػػػػػػػإف  البناءى إذا تىعاظىػػػػػػػ     

. فا٠تليفة األموم جعل ٫تَّو ميوجَّهان ٨تو تشييد بناء يكوف شاىدان على  ( 180 - 179،  1) السغخبي ، )د.ت( : 
ؿ ، فهو يعتقد أفَّ لغة البنياف ىي من ٢تا السطوة كا٢تيمنة ، كال ٯتكن ألم لغة عظمتو ، من أجل أف ٮتلد اٝتو على مر األجيا

أخرل أف تدانيها ، فوجهة نظرة كانت تتمحور حوؿ فكرة ا٠تلود ، اليت يرل فيها أفَّ اٞتسد فافو كالبناء ابؽو ، ٮتلًٌد صاحبو على 
ن على ذلك ٓتلود ا٢تـر كمشوخو رغم تعاقب   ا١تلوؾ الذين أفناىم الدىر كبقي البناء شاىدان على إ٧تازاهتم .     مر العصور ، مستدالَّ

ر البلنسي ( مفيما كاف للشاعر       ، إذ كاف يشعر ابلضيق كاٟتزف ُب تونس ، نظران الضطراب  وقف من أحداث عصره) ابن األابَّ
اـ اٟتفصيُت حقدان عليو ، فأعلن عن عزمو على األكضاع السياسية آنذاؾ ، ككثرة اٟتسَّاد كا١تناكئُت الذين أكغركا صدكر اٟتك

، كقد ضمَّنو رؤيتو التنبؤية ٔتا سيحدث فيها  فيها البقاءتونس ، فكتب نصان شعراين عربَّ فيو عن استيائو كتربُّمو من ببلد الرحيل عن 
 ، إذ يقوؿ :

ػػػػػػػػقٌّ   لذم مىٍطلىبً  كإم ا رأيػػػػػػػػػػتى الرُّسيوـى ازل ىٍت         كمل يػيٍرعى حى
حًُّل عػػن تيونيسو          ػػػػػػػػػػػػػػبً ػػػػػػػػػكف فىخيٍذ يف الرت   ارٍؽ مىغىانًيها كاٍذىى

ػػػػػػػػػ  نىةه    ػػػػفىسىوؼى تىكي  ى ادليٍذًنبً ػػػتيًضيفي الربىًمء إل       ػػػوفي ًِبىا ًفتػٍ



 
 

260 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

دـ االستقرار قد كصل إليها الشاعر ، كشعوره . كىنا يكشف النص عن حالة من ع ( 453:  1999) البمشدي ، 
ابلتشظي الذاٌب ُب ظل غياب العدالة ، كعدـ االىتماـ ابٟتقوؽ كضياعها ، كىو بذلك يوجو نقدان للسلطة اٟتاكمة ؛ بسبب 

ع ا١تعيش ، اإل٫تاؿ كعدـ االستماع من أصحاب ا١تطالب ، األمر الذم ألقى بظبللو السلبية على الشاعر ، الذم ٓب ٭تتمل الواق
فأعلن عن موقفو الرافض ، كأظهر نقمتو على ا١تكاف / تونس ، عرب تتابع أفعاؿ األمر ) خذ ، كفارؽ ، كاذىب ( ، اليت مثَّلت 
عبلمات دالة على مدل ضجر الشاعر ، كأتزمو النفسي ، كشعوره بعدـ الرضا ، بعد أف تبدَّدت آمالو ، ك٘تزَّقت كشائج الوائـ 

كاف ، على الرغم من ٚتالو ، لكن ضيق اٟتالة النفسية ، كتداعياهتا ا١تؤ١تة أجربه على التفكَت ٔتغادرة تونس ؛ كاالنسجاـ مع ا١ت
رة أتٌب على ا١تذنب كالربمء على  ألنَّو كاف يشعر أبفَّ إ٫تاؿ السلطة ألبناء اجملتمع ، كظلمها ٢تم ، سيؤدم إٔب حدكث فنت مدمًٌ

  حد سواء .
 :شعوريت الأشياء اللا/  رابعا  

ال ٯتكن لنا أف نتجاىل األشياء البلشعورية أبم حاؿ من األحواؿ ، فارتباطها كبَت ٔتا نقـو بو من أفعاؿ ك٦تارسات ، فتظهر      

،  ( 43) العيدهي ، )د.ت( : فهي )) مستودع اآلماؿ كاآلالـ كالرغبات ا١تكبوتة ((  ،ُب بعض التصرُّفات جلية آاثرىا 
تنبُّؤات ٔتا سيحصل لنا ُب ا١تستقبل ، كمن ذلك ما نسمعو بُت اليقظة تتجلَّى ُب بعض اٟتاالت على شكل األمر الذم ٬تعلها 

كا١تناـ من أصوات قد تكوف ذات داللة معينة ، أك ما نراه ُب ا١تناـ ، كمثاؿ ىذا األمر ما حدث مع ا٠تليفة األموم عبد الرٛتن 
و قاؿ ١تَّا كميل بنياف الزىراء كسكنها عبد الرٛتن الناصر أخذه ُب بعض لياليو أرىؽه حيًكيى عن بعض األمويُت أنَّ )) الناصر ، إذ 

كغلب عليو قلق ، فجعل يطوؼ على مبانيها كيصعد على عبلليَّها كال يستقر بو مكاف إٔب أف صار ُب أعلى علية مشرفة على 
 وؿ :اٞتبل كالبطحاء كالليل ، فاستلقى على ظهره ُب فرشها ، فإذا هباتف يق

 ػػػػػػػػى كعظي ُنرفػىٌٍنً ػػػػػػػػػػاي صاحبى القصًر العظيًم الذُّرل          امسىٍع إلػػػػػػ
رىينً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىػػػػػػػػػػػػى         ػػػػػػػػػػػػػػػػػيوًشكي أف تينقىلي منوي إلػػػػػػػ  وي ةو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضيًق ًشبػٍ

 لو :فاستول جالسان كقاؿ ٣تيبان 
 لػػو دامًت الدُّنيا دلن قبلنا          لدامػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الدُّنيا الثنٌنً 

 افى كذاؾى الذم          سد  علػػػػػػػػػػى أيجوجى اببًٌن ((ػػػػأعين سليم   

شعورية ُب تنبيهنا . كيبدك ىنا أفَّ ما جاء ُب ا٠ترب السابق يؤكد قوة األشياء البل ( 302 – 301:  1955) عبج البجيع ، 
على بعض األمور اليت قد نغفل عنها ، بفعل زٛتة اٟتياة ، كاالنشغاؿ هبا ، كقد كاف للهاتف الذم ٝتعو ا٠تليفة الناصر أتثَت كبَت 

كره ُب إيقاظو من غفلتو بعد أف اتَّبع أىواءه ، كأذعن لرغباتو ُب بناء مدينة الزىراء ، فكاف البد من كخزة تعيد لو صوابو ، كتذ 
ٕتلَّت ُب مليئان بدالالت اٟتكمة كا١توعظة ،  الذم جاءٔتصَته ، كرحيلو عن الدنيا ، كقد ٕتلَّى أثر ذلك ُب خطابو الشعرم ، 

عدـ الركوف إٔب الدنيا ، فكل شيء فيها زائل ، كال ٯتكن ٢تا أف تدـك على حاؿ . كاالتعاظ من العظماء  الرامية إٔب ةرؤيأتكيد ال
 لك كبَت ، كال سيما النيب سليماف ) عليو السبلـ ( ، كذك القرنُت . الذين كاف ٢تم م
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ك٦تَّا ال شك فيو أفَّ ما يراه اإلنساف ُب ا١تناـ ُب كثَت من اٟتاالت لو ارتباط كثيق ٔتا سيحدث لو ُب اليقظة ، فقد يكوف نذيران      
حزينان ُب حاالت أخرل ، لذلك يلجأ عدد من الناس إٔب أبحداث ا١تستقبل ، كىذا األمر قد يكوف سارَّان ُب بعض اٟتاالت ، ك 

أتكيل رؤايىم لعلَّها ٖتمل ا٠تَت ٢تم ، األمر الذم شجَّع بعض العلماء إٔب تعلُّم القضااي ا١ترتبطة بتفسَت ا١تنامات . كمن ٘تظهرات 
بؤان بنهاية حياة أيب عمر الطلمنكي ، فيذكر التنبؤ عرب ا١تناـ ما ذكره ابن بشكواؿ ُب كتاب ) الصلة ( ، إذ أكرد منامان تضمَّن تن

قائبلن : )) أخرب٘ب أبو القاسم إٝتاعيل بن عيسى بن دمحم اٟتجارم عن أبيو قاؿ : خرج علينا أبو عمر الطلمنكي يومان ك٨تن نقرأ 
رأيت البارحة ُب منامي منشدان ينشد٘ب عليو فقاؿ : اقرؤكا كأكثركا فإٌ٘بً ال إٔتاكز ىذا العاـ . فقلنا لو : كٓبى ؟ يرٛتك هللا ! فقاؿ : 

: 
يدي   اغتنمػػػػػوا الرب  بشيخو ثول       تر٘نيػػػػػػػػوي السُّوقةي كالصًٌ

 قد ختمى العمرى بعيدو مضى        ليسى لوي من بىعػٍػػػػػػػًدًه عيدي 

 .  ( 85 – 84/  1:  1989) ابن بذكهاؿ ،  قاؿ : فتوُب ُب ذلك العاـ ((
، فأذعن ١تا رآه  رحيلو عن الدنياا١تناـ أبعادان تنبؤية ارتبطت ٔتصَت أيب عمر الطلمنكي ، إذ أشارت أحداثو إٔب قرب لقد ٛتل      

 الذم كرد ُب ا١تناـ ، إذ جسَّدالنص الشعرم كقد ٕتلَّى أثر ذلك ُب ا١تنزلة ، الشأف كٝتو م ما يسرُّه بعظفيو ألنَّو كجد  ؛ُب منامو 
تمثًٌلة اب بدالالت الفيضالتبشَت اليت تشكَّلت بعد نفسي حالة من االطمئناف ال

ي
     .كالثواب كاٞتزاء اٟتسن  لرٛتةاإل٢تي ا١ت

 الخاجمت :

ك٦تَّا سبق ذكره يتَّضح أفَّ األعماؿ كا١تمارسات ا١تتعلقة ابلتنبؤ ابلغيب كاف ٢تا صدل كاسع ُب أركقة السلطات اٟتاكمة ُب ببلد     
كتستدعي التوقف عندىا ، كدراسة بواعثها ، كمعرفة أشكا٢تا ، كبياف مدل بحت ظاىرة تثَت االنتباه ، األندلس آنذاؾ ، حىت أص

ُب عصور اٟتكم أتثَتىا اجتماعيان كسياسيان . فتعلُّم التنبؤ ابلغيب ك٦تارستو كاف شائعان ُب عدد من عصور األندلس ، كال سيما 
مُت ، كمنحهم قدران األموم ، إذ شهد التنجيم ركاجان كبَتان ، كقد  نجًٌ

ي
ٕتلَّى ذلك عرب قياـ أغلب أمراء بٍت أمية كخلفائهم بتقريب ا١ت

فَّ ىذا كاسعان من العناية كاالىتماـ ، األمر الذم حفَّز كثَتان من الناهبُت إٔب اقتحاـ ميداف التنجيم ، ْتثان عن الشهرة كاألمواؿ . إال أ
٤تاربة ظاىرة التنجيم ، ككاف ذلك ُب عهد ا١تنصور بن أيب عامر ، لكن ىنالك  األمر شهد تراجعان ُب بعض األكقات ، إذ ًب

عوامل ٥تتلفة قادت إٔب عودة التنجيم ُب بعض ا١تدف األندلسية ، منها تنامي ظاىرة التنافس كالصراع الداخلي ، كالشعور 
 
ي
مُت ، ك ابألخطار ا٠تارجية ، ففي مدينة إشبيلية أكٔب ملوؾ بٍت عبَّاد اىتمامان اب١ت االعتماد على ما يطلقونو من تنبؤات . كٓب ًب نجًٌ

 يقف األمر عند عصور اٟتكم األموم كالطوائف ، بل امتدَّ لعصور األندلس األخرل . 
كقد عثران على أخبار كثَتة تضمَّنت رؤل تنبؤيَّة قيلت ُب مواقف ٥تتلفة ، غلب على أكثرىا البعد السياسي ، إذ كاف ٬ترم      

القائمُت على باركة السلطة اٟتاكمة كُب عصور ٥تتلفة . كبعضها اآلخر كاف ميوجَّهان ضدَّىا ، األمر الذم جعل من تعامل بعضها ٔت
نجمًٌُت ٤تكومان بطبيعة تنبؤاهتم ، كمدل انسجامها أك ٥تالفتها لتوجُّهاهت

ي
فحينما تكوف ، م السياسية السلطة مع ما يصدر من ا١ت

مُت ، أمَّا األمور متوافقة مع مصاٟت نجًٌ
ي
م يظهركف الفرح كالرضا ، كيسارعوف إٔب إغداؽ األمواؿ على ا١ت هم كأىدافهم السياسية فإهنَّ

م ال يًتدَّدكف ُب إظهار غضبهم كحزهنم ، فيعمدكف إٔب توبيخ  إذا عارضت التنبؤات ما يصبوف إٔب ٖتقيقو ، كعكَّرت صفو اب٢تم فإهنَّ
مُت كمعاقبتهم جسداين ، ك  نجًٌ

ي
 قد يصل األمر إٔب قتلهم . ا١ت
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الشعراء ُب قضااي التنبؤ ابلغيب ، فقد كانت ٢تم مواقف ٥تتلفة ُب ىذا اجملاؿ كردت بعضها ُب ككشفت لنا الدراسة دكر      
رفضهم أشعارىم ، منها ما كاف رافضان ٢تذه الظاىرة ، كمنها ما ٛتل أبعادان تنبؤية ، فهناؾ عدد من الشعراء األندلسيُت أعلنوا عن 

التاـ لؤلعماؿ ا١ترتبطة ابلغيب كال سيما موقفهم الناقم على التنجيم ، كمنهم ) ابن عبد ربَّو ، كعيسى بن قزماف ، كسعيد بن 
العاص ا١تركا٘ب ، كابن ليوف التجييب ( ، فيما مارس شعراء آخركف التنجيم كاشتهركا بو ، كمن أبرزىم ) عباس بن فرانس ، ك٭تِت بن 

 كعبد هللا بن الشمر ( كغَتىم ، كقد كثَّق بعضهم ُب أشعاره جوانب من رؤاه التنبؤية .  حكم الغزاؿ ،
يغٌتَّ كسيلة تعبَتية عملت على بث رسائل خاصة تضمَّنت      

ٔتصَت عدد من  تنبؤشيئان من الفضبلن عن ذلك فقد كاف الشعر ا١ت
ذلك ُب عصر الطوائف ، كال سيما ما ٕتلَّى ود اب٠تطاب ، كقد القائمُت على الشأف السياسي ، هبدؼ إيصا٢تا إٔب اآلخر ا١تقص

  حدث مع ) ا١تعتضد بن عبَّاد ، كابن ذم النوف ، كا١تعتمد بن عبَّاد ، كالرشيد بن ا١تعتمد ( .
د الرٛتن كقد اعتمد شعراء آخركف على الفراسة كالقراءة الدقيقة لؤلحداث ، منهم من كاف ُب دائرة السلطة كمن أبرزىم ) عب     

ر البلنسي ( .   الداخل ، كعبد الرٛتن الناصر ( ، كمنهم من عمل مع السلطة كاكتول بنارىا كىو ) ابن األابَّ
فيما كانت القضااي البلشعورية حاضرة ُب فضاء للتنبؤ ، كال سيما ما يسمعو ا١ترء سواء ُب اللحظات اليت تكوف بُت اليقظة      

بوصفو كاحة تعبَتية تعكس مدل االرتباط بُت عا١تي اليقظة كا١تناـ ، فما يراه الرائي ُب منامو يتكل ُب  كا١تناـ أـ ما يراه ُب منامو 
    كثَت من جوانبو على ما يًتدَّد ُب عآب اليقظة من أحداث .   

 ادلصادر كادلراجع :
  القرآف الكرٙب 
  ، 5، ْتث منشور ، اجمللة اٞتامعة ، ع حملموؿ الديينالنثر اجلاىلي حضور النبوءة كىيمنة ا،  2003إبراىيم ، عبد هللا  . 
  ر ، أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن أيب بكر القضاعي ) ت ، ٖتقيق : حسُت  احللة السًناء،  1985ىػ ( ،  658ابن األابَّ

 . 2مؤنس ، دار ا١تعارؼ ، ط
  ، بَتكت  –القاىرة ، دار الكتاب اللبنا٘ب  –ب ا١تصرم ، ٖتقيق : إبراىيم اإلبيارم ، دار الكتا الصلة،  1989ابن بشكواؿ

 . 1، ط
  ، 2، ٖتقيق : شعيب األرنؤكط كآخركف ، مؤسسة الرسالة ، ط مسند اإلماـ أ٘ند بن حنبل،  1999ابن حنبل ، أٛتد . 
  ، 1، ٖتقيق : د. دمحم رضواف الداية ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، ط ديوانو،  1979ابن عبد ربو . 
 ر القضاعي ، البلنس ر،  1999ي ، أبو عبد هللا دمحم بن األابَّ  –، ٖتقيق : عبد السبلـ ا٢ترَّاس ، مطبعة فضالة  ديواف ابن األاب 

 ا١تغرب ، )د.ط( . 
  ، ر ،  2013هبناـ ، أ.د. ىدل شوكت أيب  –أيب عامر مسلمة  –دكاكين شعرية لشعراء أندلسيٌن ) أيب جعفر بن األاب 

 . 1، دار غيداء للنشر كالتوزيع ، ط ابن ليوف التجييب ( –بكر بن القوطية 
  ، ٖتقيق : د. إحساف عباس ، دار  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،  1968التلمسا٘ب ، أٛتد بن دمحم ا١تقرم ،

 بَتكت ، )د.ط( .  –صادر 



 
 

263 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

  ، )ة : د. توفيق الطويل ، مكتبة اآلداب ، ترٚت علم الغيب يف العامل القدميشيشركف ، فيلسوؼ الركماف كخطيبهم ، )د.ت
 ابٞتماميز ، مطبعة االعتماد ٔتصر ، )د.ط( .

  ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البايب كشركاه ،  التنبؤ ابلغيب عند مفكرم اإلسالـ،  1945الطويل ، د. توفيق ،
 )د.ط( . 

  ، 1ار الثقافة ، بَتكت ، ط، د اتريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة،  1960عباس ، إحساف . 
  ، قطعة من كتاب فرحة األنفس البن غالب عن كيور األندلس كمدهنا بعد األربعمائة،  1955عبد البديع ، د. لطفي  ،

 ٣تلة معهد ا١تخطوطات العربية ، اجمللد األكؿ ، اٞتزء األكؿ ، مايو .
  ، لبناف ،  –، )د.ت( ، دار الراتب اٞتامعية ، بَتكت  يان أصوؿ البحث السيكولوجي علميان كمهنالعيسوم ، د. عبد الرٛتن

 )د.ط( . 
  ، بَتكت ، دار الفكر  –، ٖتقيق : د. دمحم رضواف الداية ، دار الفكر ا١تعاصر  ديوانو،  1993الغزاؿ ، ٭تِت بن حكم– 

 . 1دمشق ، ط
  ِبجة اجملالس كأنس ( ، )د.ت( ، ىػ  463القرطيب ، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب النمرم ) ت

 لبناف ، )د.ط( . –، ٖتقيق : دمحم مرسي ا٠توٕب ، دار الكتب العلمية ، بَتكت  ادليجالس كشحذ الذاىن كاذلاجس
  ، إ. ليفي  –، ٖتقيق : ج.س. كوالف  البياف ادلغرب يف أخبار األندلس كادلغرب،  1980ا١تراكشي ، ابن عذارم

 . 2لبناف ، ط –، بَتكت بركفنسا٘ب ، دار الثقافة 
  ، ٖتقيق : د. صبلح الدين ا٢توَّارم  ادلعجب يف تلخيص أخبار ادلغرب،  2006ا١تراكشي ، أبو دمحم عبد الواحد بن علي ،

 . 1بَتكت ، ط –، ا١تكتبة العصرية ، صيدا 
  ،)4، ط ، ٖتقيق : د. شوقي ضيف ، دار ا١تعارؼ ادلغرب يف حلى ادلغربا١تغريب ، ابن سعيد، )د.ت . 
  ، ٚتعو كحقَّقو: د. حامد عبد اجمليد ، د. أٛتد أٛتد بدكم ، راجعو :  ديوانوـ ، 2000ملك إشبيلية ، ا١تعتمد بن عبَّاد ،

 . 3طو حسُت ، مطبعة دار الكتب ا١تصرية ابلقاىرة ، ط

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

264 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

 آليات مكافحة الفساد ادلايل كاإلدارم يف االردف
 أ٘ند ارشيد نصًن

 كلية االقتصاد كادلعامالت/ جامعة العلـو اإلسالمية ادلاليزية/ ماليزاي  طالب دكتوراة /
ahmad_nusair@yahoo.com 

00962799455028 
 

 
 ادللخص

يعد الفساد ا١تإب كاإلدارم من الظواىر السلبية على الفرد كاجملتمع ١تا لو من آاثر إجتماعية كإقتصادية كسياسية، 
 العديد من الدكؿ ك ا١تؤسسات العا١تية، حيث ترجع ىذه األزمات كاإلهنيارات خاصةن بعد حدكث األزمة ا١تالية ُب

ُب غالبيتها إٔب ما يعرؼ ابلفساد ا١تإب كاإلدارم، لذا جاءت ىذه الدراسة للتعرؼ على أىم اٞتوانب ا١تتعلقة 
فساد ا١تإب كاإلدارم آبليات مكافحة الفساد ا١تإب كاإلدارم ُب االردف كالعمل على تسليط الضوء على ظاىرة ال

كأنواعو كمسبباتو كأتثَتاتو السياسية كاإلقتصادية كبياف أ٫تية األجهزة الرقابية ُب االردف كاآلليات ا١تتبعة ُب مكافحة 
الفساد كتقدٙب ا١تقًتحات كاليت من شأهنا إصبلح مؤسسات الدكلة كالنأم هبا عن الفساد، كذلك من خبلؿ 

 .ي من أجل الوصوؿ إٔب توضيح األفكار ا١تطركحة ُب الدراسةإستخداـ الباحث ا١تنهج الوصف
 مكافحة الفساد، الفساد ا١تإب، الفساد اإلدارم، اٞتهات الرقابية، االردف الكلمات ادلفتاحية:
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Abstract 

Financial and administrative corruption is one of the negative phenomena on the 

individual and society because of its social, economic and political effects, 

especially after the financial crisis occurred in many countries and global 

institutions, most of these crises and collapses are due to what is known as 

financial and administrative corruption, Therefore, this study came to identify 

the most important aspects related to the mechanisms of combating financial and 

administrative corruption in Jordan and work to shed light on the phenomenon 

of financial and administrative corruption and its types, causes and political and 

economic impacts and to show the importance of the regulatory bodies in Jordan 

and the mechanisms used in combating corruption and to submit proposals that 

would reform state institutions And to distance it from corruption, through the 

researcher's use of the descriptive approach in order to reach the clarification of 

the ideas in the study. 
 

Keywords: combating corruption, financial corruption, administrative 

corruption, Regulators, Jordan 
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 ادلقدمة
اجملتمعية ُب العآب، حيث  يعد الفساد من الظواىر السلبية كاليت يعا٘ب منها معظم دكؿ العآب، حيث أصبح الفساد آفة من اآلفات

ال ٯتر علينا يـو من األايـ دكف أف ٗترج علينا كسائل االعبلـ ا١ترئية اك ا١تكتوبة أك حىت مواقع التواصل االجتماعي عن ىذا ا١ترض 
 ا٠تطَت.

ماف، فهو من كالفساد ظاىرة ُب ٚتيع دكؿ العآب ال ٗتص دكلة معينة، بل كتعرضت ٢تا معظم الدكؿ على ٥تتلف العصور كاألز 
الظواىر ا٠تطَتة اليت أقلقت اجملتمعات البشرية كاٟتكومات منذ العصور االزلية، ألف الفساد أضحى من األكبئة اليت هتدد ىذة 
اجملتمعات ابإلكتساح على أكسع نطاؽ، كىو آفة ذات جذكر عميقة ٢تا أبعاد سياسية كاجتماعية كاقتصادية، كتظهر ُب اجملتمعات  

توايت ٥تتلفة بُت ٣تتمع كآخر، بناءان على درجة الوعي الديٍت كاألخبلقي كدرجة اإللتزاـ ابلقيم كا١تبادئ األخبلقية كافة كلكن ٔتس
 (.2017كاجملتمعية)الصرايرة، 

أف النقاش  ا١تتزايد ُب الفساد يسَت ببطء كثبات ٨تو اإلصبلح ا٢تيكلي، ىذا كقد  2020تشَت نتائج مؤشر دركات الفساد للعاـ  
سب الفساد ُب ا١تؤسسات شرعية خاصة، حيث يتم األف مواجهو الفساد بشكل كاضح ابعتباره انو العقبة األكٔب اليت تقف اكت

 أماـ عجلة التنمية.
 100/ 49حيث حصل على درجة  2020سٌجل األردف تقدمنا مقدارة درجة كاحدة على مؤشر مدركات الفساد لعاـ  ىذا كقد

ْتسب التقرير الذم أصدرتو  منظمة الشفافية الدكلية،  كذلك 100/  48درجتو آنذاؾ  حيث كانت 2019مقارنة مع عاـ 
 (.2021نوفمرب  9دكلة كا٠تامس عربيا)موقع جريدة الغد االردنية،  180عا١تينا من بُت  60حيث حٌل األردف ُب ا١ترتبة 

لفساد، كإقرار قوانُت جديد للحد من الفساد مثل ىذا كقد استضاؼ األردف ا١تؤ٘تر األكؿ للدكؿ ا١توقعة على إتفاقية مكافحة ا
قانوف ىيئة مكافحة الفساد كقانوف مكافحة غسيل األمواؿ كإشهار الذمة ا١تالية كمركز النزاىة الشفافية، كاليت أسهمت ُب اٟتد من 

الفساد ا١تإب كاإلدارم ُب الفساد، كنظران أل٫تية مكافحة الفساد ا١تإب كاإلدارم جاءت ىذه الدراسة للكشف عن آليات مكافحة 
 األردف.

 . ادلنهجية2
 مشكلة البحث. 2-1

تتمثل مشكلة البحث أبف الفساد ا١تإب كاإلدارم ليست اب١تشكلة البسيطة ُب سوء إدارة أمبلؾ الدكلة بل ٔتا يًتتب عليها من 
مل الدكلة الكثَت من التكاليف كاألعباء  اآلاثر السلبية على ا١تستول االقتصادم كاالجتماعي ك السياسي، حيث إف الفساد ٭تي

ا١تادية كا١تعنوية ٦تا ٭تد من إستقرارىا كٖتقيق أىدافها ُب التنمية، لذا يتعُت علينا بذؿ ا١تزيد من اٞتهود للحد من الفساد ا١تإب 
ها كبياف آليات كاإلدارم، كلذلك يعتقد الباحثاف أف ظاىرة الفساد ا١تإب كاإلدارم ُب األردف مشكلة عظمى ك٬تب مكافحت

 مكافحتها.
 أمهية البحث. 2-2

يكتسب البحث اٟتإب أ٫تيتو من خبلؿ معاٞتتو ١توضوع  ُب غاية األ٫تية ٯتس قيم اجملتمع كأعرافو كيهدد اإلستقرار اإلقتصادم 
ة للوقوؼ بوجهو كاٟتد كالسلم اجملتمعي، لذا ابت البحث ُب سبل معاٞتتو أمران حيواين ٭تتاج إٔب تظافر جهود األطراؼ ذات العبلق

 من آاثره السلبية على الوضع اإلقتصادم كاإلجتماعي ُب الدكلة.
 أىداؼ البحث. 2-3

 .تسليط الضوء على ظاىرة الفساد ا١تإب كاإلدارم كأنواعو كمسبباتو كأتثَتاتو السياسية كاإلقتصادية 1-
 مكافحة الفساد.بياف أ٫تية األجهزة الرقابية ُب األردف كاآلليات ا١تتبعة ُب   2-
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 تقدٙب ٣تموعة من التوصيات اليت من شأهنا إصبلح ا١تؤسسات  كالنأم هبا عن الفساد.  3-
 منهجية البحث. 2-4

ُب إطار الًتابط ما بُت التفكَت ُب مشكلة الدراسة كأىدافها كأ٫تيتها، كحيث أف البحث ذا أ٫تية نظرية فإف الباحثُت استفادكا من 
ت ذات الصلة ابلبحث، كمن ٍب إستخبلص النتائج كاألفكار اليت تثبت آليات مكافحة الفساد ا١تإب ا١تنهج الوصفي للمعطيا

 كاإلدارم ُب االردف، ابعتباره أساس مهم ُب التنمية اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية.
 اإلطار النظرم. 3
 الفساد كمفهومو . 3-1

د موجود ُب كافة القطاعات حيث ال ٮتلو منو أم تنظيم،بوجود شخص لو كالفساكمتنوعة، يتضمن مصطلح الفساد معا٘ب عديدة 
قوة مسيطرة أكقوة احتكار على شيء ما كلتحديد معٌت الفساد، سنقـو ابستعراض مفهـو الفساد كفقان ١تا ىو٤تدد ُب اللغة 

 كاإلصطبلح.
كفساد الشيءأم ٔتعٌت بطبلنو كتلفو، كقد كرد الفساد ُب اللغة: كرد ُب معاجم اللغة عن الفساد كمفردة )فسد( أم ضد الصلح، 

ذكرة ُب القرأف الكرٙب كُب داللتو عدة معا٘ب كما ُب قولو تعأب 
رى " ،آية:يػىٍرًجعيوف")سورةلىعىلَّهيٍم  عىًمليوا الًَّذم بػىٍعضى  لًييًذيقىهيمٍ  النَّاسً  أىٍيًدم كىسىبىتٍ  ٔتىا كىاٍلبىٍحرً  اٍلبػىرًٌ  ُب  اٍلفىسىادي  ظىهى نا كجاءت ى (14الرـك

زىاءي  ًإ٪تَّىاتعأب" ٔتعنىى )القحط(، كقولو  أىٍيًديًهمٍ  تػيقىطَّعى  أىكٍ  ييصىلَّبيوا أىكٍ  يػيقىتػَّليوا أىفٍ  فىسىادنا اأٍلىٍرضً  ُب  كىيىٍسعىٍوفى  كىرىسيولىوي  اَّللَّى  ٭تيىارًبيوفى  الًَّذينى  جى
ؼو  ًمنٍ  كىأٍرجيليهيمٍ   فىٍوا أىكٍ  ًخبلى ًلكى  ۚ   اأٍلىٍرضً  ًمنى  يػينػٍ نٍػيىا ُب  ًخٍزمه  ٢تىيمٍ  ذىى ( 33سورة ا١تائدة : آية عىًظيمه" ) عىذىابه  اآٍلًخرىةً  ًُب  كى٢تىيمٍ  ۚ   الدُّ

كجاء الفساد ُب ىذة االية ٔتعٌت العصياف ، نبلحظ أف هللا سبحانو كتعأب ذكر ُب القرأف الكرٙب الفساد ُب أكثر من سورة كذلك 
 الو كمعانية كمواضعة.تشديد على ٖترٙب الفساد بكافة أشك

الفساد ُب اإلصطبلح: ال يوجد تعريف ٤تدد للفساد إصطبلحان، حيث تنوعت ا١تصادر كالكتب كاألدبيات كا١تؤسسات اليت 
تناكلت مفهـو الفساد حيث عرفت موسوعة العلـو اإلجتماعية الفساد أبنو ا٠تركج عن القوانُت كاألنظمة العامة كعدـ اإللتزاـ هبا 

بن ل ٖتقيق مصاّب اقتصادية أك اجتماعية أك سياسية خاصة ٗتص فرد معُت أك ٣تموعة من األفراد)كذلك من أج
 (.2014،الصديق
 عدة أكما شخص  يقـو إبرتكاهبا جرٯتة مانة أكلؤليانة ا٠تمن أشكاؿ يعترب  على أنو ( الفساد1997) البنك الدكٕب اعترب ُب حُت

غَت مشركعة أك إساءة الستخداـ الع نافا١تزااي أك ا١تٔتركز سلطة، كذلك من أجل اٟتصوؿ على  يتم تكليفها مؤسسة شخاص أكأ
(. بينما عرؼ مايكل جونستوف World Bank,1997أك ٣تموعة من األفراد أك ا١تنظمة)  لصاّب الفرد اتسلطتلك ال

( الفساد أبنو سوء استخداـ األطراؼ أك األفراد  لبلدكار كا١توارد العمومية من أجل إستخدامها ألغراض كمنافع شخصية 2008)
( على أنو كل عمل يتضمن سوء استخداـ ا١تنصب 1995لدكلية ) من قبل منظمة الشفافية اغَت مشركعة. كما عرؼ الفساد

 www.transparency.orgالعاـ لتحقيق مصلحة فردية أك مصلحة ٗتص ٚتاعة 
من أجل  ٖتقيق مصاّب  ك٦تا ال شك فية أف التعريفات السابقة عن الفساد تفيد أبف الفساد ىو سوء إستخداـ ا١تاؿ أك السلطة

 شخصية ال ٘تت للمصلحة العامة بصلة. 
 أسباب الفساد ادلايل كاالدارم يف االردف. 3-2

يوجد عدة أسباب للفساد ا١تإب كاالدارم ُب االردف كمن  أبرزىا غياب القانوف كاحًتاـ سيادتو كذلك فيما يتعلق ابٞتوانب 
ـ  كهتريبو، كذلك اجتهادات البعض ُب تفسَت القوانُت كتطبيقها)ايسُت، كحسُت، ا١تالية كاستغبل٢تا كاإلعتداء على ا١تاؿ العا

(. ابإلضافة إٔب األسباب اإلجتماعية كالبيئية كاليت من أ٫تها األسباب السلوكية كالًتبوية ا١تتمثلة بعدـ اإلىتماـ بغرس 2021

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
http://www.transparency.org/
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لة أبف الغالبية العظمى من ا١توظفُت ُب دكؿ النامية تتقاضى القيم كالسوكيات كالتعاليم الدينية، كذلك األسباب اإلقتصادية ا١تتمث
ركاتب زىيدة كامتيازات قليلة ٦تا ينتج عن نقص ىذه الركاتب عدـ كفاء ا١توظفُت ٔتتطلباهتم ا١تعيشية، ٦تا يدفعهم إٔب البحث عن 

سية نتيجة ضعف اداء السلطات (. كأيضان األسباب السيا2007مصادر أخرل غَت مشركعة ٞتلب ا١تاؿ مثل الرشوة) البلمي، 
الثبلث التشريعية كالتنفيذية كالقضائية، ك غياب ُب القدرة السياسية، ك اإلفراط ُب مركزية االدارة ُب الوحدات اٟتكومية)ايسُت، 

 (.2021كحسُت، 
 أشكاؿ الفساد ادلايل كاالدارم. 3-3

َت ا١تشركعة اليت ٯتارسها الشخص غاألعماؿ كتعددىا كالتصرفات  ىناؾ العديد من أشكاؿ الفساد ا١تإب كاالدارم كذلك تبعان لتنوع
 أثناء الوظيفة، كلعل أىم ىذه األشكاؿ ما يلي

الرشوة كتعد من أخطر اٞترائم كأكثرىا إضراران اب١تصلحة العامة، الهنا تعد اعتداء على شرؼ الوظيفة كا١تهنة، كىي من  -1
حيث يقـو ا١توظف ٔتخالفة االنظمة كالقواعد كالتعليمات من اع الفساد، اٞترائم اليت ٗتل ابلوظيفة العامة كمن أشد أنو 

 .(2012أجل اٟتصوؿ على مكاسب مادية أك عينية بطرؽ غَت صحيحة ك غَت مشركعة)احملمدم، 
التزكير كىي تغيَت اٟتقيقة ُب سند أك كثيقة عن قصد من شأنو إحداث أضرار اب١تصاّب العامة أك االفراد)  -2

، أف تغيَت اٟتقيقة ىو جوىر عملية التزكير كالذم يعترب  كذب مكتوب، حيث أف خطورتو تكمن (2010الشديدم،
 ُب أضراراه اب١تصاّب كاألمواؿ العامة، كزعزعة الثقة بُت ا١تواطن كمؤسسات الدكلة.

يث تكوف إختبلس ا١تاؿ العاـ كىي أعتداء الشخص أك ا١توظف على األمواؿ العامة كاليت تعود ملكيتها للمجتمع، ح -3
ىذه األمواؿ ٥تصصة ١تشاريع أنتاجية أك خدمات للموظفُت، حيث تعترب خطورهتا كالرشوة ٘تاماي )ايسُت، 

 (2021كحسُت،
األبتزاز  كىو سلوؾ سيء يقـو ٔتمارستة بعض ا١توظفُت أك ا١تسؤكلُت ُب مؤسسات الدكلة على األفراد أك ا١تراجعُت  -4

 (.2012بالغ مالية أك أشياء عينية دكف كجو حق )نضيف، كأبتزازىم كهتديدىم ألرغامهم على دفع م
التدخل لفرد ما دكف مراعاة ألصوؿ العمل أك كفاءة الشخص.  حيث ٯتكن تعريف الواسطة على أهنااحملسوبية كالواسطة  -5

أما احملسوبية فهي استغبلؿ الفرد ١تنصبو أك مكاف عملو لتنفيذ أعماؿ معينة دكف كجو حق لصاّب أفراد أك 
 (2011عات)السكارنة،ٚتا

 آليات مكافحة الفساد ادلايل كاالدارم يف االردف. 3-4
ىناؾ عدة آليات ١تكافحة الفساد ا١تإب كاالدارم ُب االردف كاليت من اجلها ًب انشاء جهات رقابية سواء كانت جهات رقابية 

 ٫تها أد كاليت من جل مكافحة الفساأجية تقـو ابالشراؼ كا١تراقبة من داخلية اك جهات رقابية خار 
 كحدات الرقابة الداخلية  -1

( للعاـ 3كىي الوحدات اليت ًب انشاؤىا ُب ا٢تيكل التنظيمي داخل الوحدات اٟتوكمية كذلك ٔتوجب نظاـ الرقابة الداخلية رقم)
ُت كاألنظمة (، حيث تعمل ىذه على الرقابة ا١تالية كاالدارية داخل الوحدات اٟتكومية للتأكد من التزامها ابلقوان2011)

 كالتعليمات، كيكوف ارتباطها بشكل مباشر ُب الوزير ا١تعٍت. 
كقد ًب تعريف الرقابة الداخلية على أهنا اإلجراءات اليت تتبناىا إدارة الوحدة من أجل الوصوؿ إٔب األىداؼ ا١تطلوبة مثل ٛتاية 

لوحدات الرقابة الداخلية ا٠تاضعو لرقابة ديواف ( ، كقد أشار التقييم العاـ 2013األصوؿ كعدـ التبلعب كالغش) ا١تطارنة،
إٔب أف عدد ىذه  2020احملاسبة االرد٘ب إبستثناء البلدايت ك٣تالس ا٠تدمات ا١تشًتكة كالصادر عن ديواف احملاسبة عاـ 

 كحدة.  154الوحدات 
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الداخلية ُب الدكائر كالوحدات اٟتكومية ( من نظاـ الرقابة الداخلية إٔب أف ا٢تدؼ األساسي لوحدات الرقابة 8كقد كرد ُب ا١تادة )
ىو احملافظة على رأس ا١تاؿ العاـ كا١توجودات العامة كالتأكد من حيسن إستخدامها ابلشكل االمثل، كمن أجل ٖتقيق ىذه 

 األىداؼ تتؤب كحدات الرقابة الداخلية ٣تموعة من ا١تهاـ كاليت أ٫تها
  ية اليت يتم تنفيذىاالقيود احملاسبية كالعمليات ا١تال من التحقق. 
  ا.العمليات ا١تالية ا١تتبعة ك كفاءهتكافة من  أكد الت 
  صوؿ من سوء اإلستعماؿا١تالية كاال احملافظة على ا١تصادر. 
  ُب االنظمة كالتشريعات الناظمة من اجل تقليل األخطاء كاكتشاؼ أم خطأ حاؿ حدكثة اللتزاـحقق من االت. 
  لية معتمدة ُب ا١تؤسسات اٟتكومية أبم سياسة ما لتزاـإلالقياـ اب. 
 رة كالوحدة اٟتكومية من لدائلكافة السياسات كأىداؼ ا ٖتقيق الدائرة كالوحدة اٟتكوميةمن أجل الرقابة  كافة أشكاؿ  ٦تارسة

 .أم قرار إدارم صادر فيما ٮتص ىذا الشأف جعةخبلؿ مرا
 ديواف احملاسبة -2

ـ حيث قاـ الديواف ٔتواكبة كافة التطورات على الساحة 1952 عاـ( ل28) رقم ديواف احملاسبةب ا٠تاص قانوفالصدر ًب إ
بصميم عملو من أجل الوصوؿ إٔب كافة األىداؼ اليت يسعى جاىدان من أجل  ما يتعلق ، ك الرقابة تُب ٣تاال اإلقليمية كالدكلية
 .ا١تتقدـ العآب دكؿ ابألجهزة الرقابية ُبٖتقيقها اقًتاانن 
 اع من الرقابة اليت ٯتارسها ديواف احملاسبة األرد٘بكىناؾ عدة أنو 

 كاالقتصادم كا١تإب كاحملاسيب  القانو٘ب هـوتكامل بُت ا١تف طلبتت ةعلمي يقـو على أيسس هنجكتيعرؼ أبهنا  :الرقابة ادلالية
كافة من صحة   حققالت من اجل، حيث تعترب من اٟتـز الرقابية ا١تتعددة كاليت ٯتكن ٦تارستها نفي نفس الوقت ، كاإلدارم

كا١تسا٫تة ُب استخدامة  العاـ ا١تاؿ حملافظة علىاب القياـ ، كذلك من أجلنواحي ىذه العمليات ٚتيعمن العمليات ا١تالية 
 .بكفاءة كفعالية من اجل ٖتقيق النتائج ا١ترجوة ُب عملية اإلنفاؽ اك التحصيل

  13ا١تادة تسمح  حيث 1952سنة من  28ديواف رقم المن قانوف  14ك  13ادتُت تقـو رقابة االدارة على م :ريةداإقابة ر 
رئيس لل 14ا١تادة  تسمحكما ام تشريع سواء مإب اك ادارم كلو عبلقة أبم أمر مإب،   أم نقص ُب ُب نظر لفترئيس أف يلل

ام ٥تالفة ٘تس االمور  ُب اتكعلى تقارير التحقيق يقـو ابإلطبلع على كافة تقارير ا١تفتش سواء مفتش مإب اك ادارم،  أف
 مثل أم دائرة حكومية ٯتس أبعماؿ ىذه الدائرةإيضاح من ة أك معلوم أم عليو منا١تالية كالطلب ُب تزكيدة ٔتا يريد لبلطبلع 

 ام دائرة أك كزارة اك مؤسسة حكومية كايضان فيما يتعلق ابلًتفيع كالًتقية.تعيينات  على رقابةال
  يقـو  ك أك تعثر َتأتخام أك  شركع ا٪تائيم ام العمل ُب سَت راقبةديواف ٔتالحيث يقـو  :داءاأل على رقابةالرقابة فنية أك

على  راقبات الديواف ا١تالرقابة من خبلؿ  النوع من هبذ احملاسبة ديوافراؼ يراه فيو، كيقـو إ٨تؿ أك بلتخاالنظر إٔب أم  بلفت
ىذه اٞتهات  ام جهة من تقـو بو ام مشركع ا٪تائيُب  العماؿَت ارقابتو حيث تقـو ٔتراقبة سلعملية  اٞتهات ا٠تاضعةكافة 

، ذلك ُب ٥تتصة أم دائرة اطبةك٥ت٬ترم العمل بو  شركعم أم َت أك تباطؤ أك تعثر ُبعن أم أتخ احملاسبة ديوافعبلـ كذلك إب
ستفادة منها لبل ىذه ا١تشاريع  ىداؼأاليت ٖتقق  اٗتاذ اإلجراء ا١تناسبك  نفذينالتعثر أك التأخَت حملاسبة ا١ت سبببياف من أجل 

كيفية سَت   مشاريع كبيافلل ا٢تندسية كذلك عند متابعة الدكائر هُب مركز  احملاسبة ابلرقابة الفنية ديوافاألمثل، كما يقـو  طريقةابل
 .أم مشكلة تتعلق بتنفيذ ىذه ا١تشاريع أك ذه ا١تشاريع تقدـ العمل هبك 
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 مؤسسات كدكائر الدكلة لكافة جهات انفاقها اال٪تائية كمراقبة  نشاطل احملاسبة بعمل مراجعة ديواف يقـو :الرقابة االقتصادية
االنفاؽ على ا١تشاريع الكربل، كاالىتماـ بقضااي االنفاؽ الكربل كمشاركة ٞتاف تبحث كتناقش كافة القضااي اإلقتصادية 

  العامو.
 بشكل تفصيلي على ا١تعامبلت ا١تالية، ككافة تفاصيل عملية تدقيقل على الاحملاسبية العمُب الرقابة  يتم حيث :الرقابة احملاسبية 

لكافة القواعد كاالطر احملاسبية اك ما  مطابقتهاالعمل على نفقات كسبلمة القيود ك للساب عملية اٟتيرادات ك لبلتحصيل ال
 يعرؼ ابلرقابة ا١تستندية اك اٟتسابية.

 اليت ٖتكمو  قواعد القانوفألغلب آلاثر ا١تالية للقانوف لطابقة قانونية العمل على ا١تالرقابة الُب  يتم حيث :الرقابة القانونية
ُب التشريع  وجدالنظر ُب أم نقص ي اعادة ُب احملاسبة ديوافصبلحيات القانونية يندرج ٖتت الرقابة ك  شكبلن كموضوعان.

بية يتم تعلقة ابألمور ا١تالية كاٟتسامنُت كانظمة كتعليمات قوا ىناؾ من أفأكد كالت االدارم اك ا١تإب كلو عبلقة ابألمور ا١تالية
من قانوف الديواف لتشتمل  4العمل هبا بدقة كٖتديد كافة صبلحيات الديواف ابٞتهات اليت سيقـو اب١تراقبة عليها ٔتوجب ا١تادة 

 على ما يلي:

  الرٝتية كا١تؤسسات العامة ةالوزارات كدكائر اٟتكومكافة 
 ا٠تدمات ا١تشًتكةلس ك٣ت لالقر ك  تالس البلداي٣ت 
  تدقيقهاديواف بال فتكلك الوزراء  رائسة ىاقر تأم جهو 

 ىيئة النزاىة كمكافحة الفساد -3
, حيث ابشرت اعما٢تا ُب شهر 2006( لعاـ 62من قانوف ىيئة مكافحة الفساد رقم )ًب إنشاء ىيئة النزاىة كمكافحة الفساد 

كٔتوجب  2012األكؿ كاف عاـ  عطيات اٞتديدة إجراء تعديلُت عليو ، ٍب استدعت اٟتاجة كا١ت، 2007آذر من العاـ 
شهود الموادان قانونية خاصة بتوفَت ٛتاية  التعديبلت ىذة تحيث ضم " 2012من عاـ 10رقم  الذم ًب تعديلة "القانوف

 اًب اٟتصوؿ عليه اتمتياز االأك  اتتفاقاالأم عقد أك ؼ عمل اقاي ضااي الفساد كمنح ا٢تيئة صبلحيةكا١تبلغُت كا٠ترباء ُب ق
ما التعديل الثا٘ب أ . فساد ، كما استثٌت التعديل أيضان جرائم الفساد كالعقوابت ا٠تاصة هبا من السقوط ابلتقادـالنتيجة فعل 

غسل األمواؿ كالكسب غَت ا١تشركع ، كعدـ  قضااي دراج٘تت إ من خبللوك  " 2014  عاـل 16قانوف رقم فكاف ٔتوجب "
ا١تصاّب ككاف من شأهنا ٖتقيق منفعة شخصية  تعارضلنافع قد تؤدم ا١تمتلكات أك ا١تستثمارات أك االك اإلفصاح عن اإلعبلف أ

النزاىة كااللتزاـ كقيم  للترسيخ كالعمل على  اإلصبلح  ُب عملية االردف كمع اىتماـ، مباشرة أك غَت مباشرة للممتنع عن إعبلهنا
لنزاىة، كاف "قانوف النزاىة كمكافحة اب  مرتبط كضع ميثاؽ كطنِتمن اجل ٞتنة ملكية  تشكيل العمل على سيادة القانوف ًبب

ديواف ا١تظآب ُب ىيئة مع مكافحة الفساد  ٥ترجات ا١تيثاؽ كالذم من خبللو ًب دمج ىيئة أحد " 2016لعاـ  13الفساد رقم 
 .فساد١تكافحة ال بيئة كطنية قىيئة النزاىة كمكافحة الفساد للعمل على خلًب اطبلؽ عليها اسم كاحدة 

ك٘تارس ىيئة النزاىة كمكافحة الفساد اعما٢تا ابستقبللية دكف التدخل ُب اعما٢تا اك التأثَت عليها، حيث يتكوف ُب ادارهتا ٣تلس 
نظومة ١تاتفعيل ليئة ا٢تهتدؼ حيث يئة ا٢ت( من قانوف 4مكوف من اربع اعضاء كرئيس من ذكم ا٠تربة كالدراية، كمن خبلؿ ا١تادة)

  .ُب اإلدارة العامة كضماف تكاملها للقيم السلوكية
 .التحقق من أف االدارة العامة تقـو بتقدٙب ا٠تدمات للمواطنُت بشفافية كجودة كعدالة 
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 التأكد من ك  كمعايَت ا١تساكاة كاٞتدارة كاإلستحقاؽ كتكافؤ الفرص ،بادئ اٟتوكمة١تاإلدارة العامة  كتطبيق التزاـ على ديالتأك
ام  ُب االطبلع على ُتكضماف حق ا١تواطن اٗتاذ القرار سة اكسياام لشفافية عند كضع عيار االسلطة التنفيذية ٔتمن تزاـ لالا

  .قانوفكفقان لل معلومة
 العدالة كا١تساكاة كتكافؤ الفرص.كدئ  ابا١ت من اجل ٖتقيقشفافية كل ب التشريعات تطبيقب على أف االدارة العامة تقـو ديالتأك 
 ا١تقصرين   ة٤تاسبالعمل على  ُب اإلدارة العامة ك اتالقرار  أصحابنظم مساءلة ا١تسؤكلُت ك ت ةر قانونيطأكجود  على ديتأكال

 .منهم
 خاصة ك أم معلومة  كافة االثبااتت كاالدلة  ٚتعالعمل على ك  كاكتشاؼ أم ٥تالفة أك ٕتاكزالفساد ،  كافة اشكاؿ  عن الكشف

 .لذلك كالسَت ُب اإلجراء اإلدارم كالقانو٘ب البلـزمن أجل مباشرة التحقيق  بذلك
 من  الشخص مواؿ ا١تنقولة كغَت ا١تنقولة كمنعاألمن أفعاؿ الفساد كحجز  فعل ب أمارتكاب شخص يقـو كلالقانونية ل بلحقةا١ت

 .توكٚتيع مستحقااٞتهات ا١تعنية ككقف راتبو  كايقافة عن العملالقضائية ا١تختصة  اتمن اٞتهالسفر بقرار 
 التأكد من قياـ مؤسسات الرقابة على القطاع ا٠تاص كمؤسسات اجملتمع ا١تد٘ب بوضع معايَت اٟتوكمة الرشيدة كسبلمة تطبيقها 

حيث حصل على درجة  2020سٌجل األردف تقدمنا مقدارة درجة كاحدة على مؤشر مدركات الفساد لعاـ ىذا كقد سجل 
ْتسب التقرير الذم أصدرتو  منظمة  كذلك 100/  48و آنذاؾ حيث كانت درجت 2019مقارنة مع عاـ  100/ 49

 دكلة كا٠تامس عربيا. 180عا١تينا من بُت  60الشفافية الدكلية، حٌل األردف ُب ا١ترتبة 
كيعود ذلك التقدـ بسبب تظافر اٞتهود ُب االردف بُت ا٢تيئات كاٞتهات الرقابية مثل كحدات الرقابة الداخلية كديواف احملاسبة 

 ئة النزاىة مكافحة الفساد.كىي
 

 اإلستنتاجات كالتوصيات
كلذلك ٬تب اف تتظافر اٞتهود كتتكاتف من أجل مكافحة الفساد على الصعيدين ا١تإب كاالدارم، كالقضاء عليو كمكافحتو من 

احملاسبة كىيئة مكافحة  خبلؿ أجهزة الدكلة الرقابية سواء كانت رقابة داخلية مثل األقساـ الرقابية أك رقابة خارجية مثل ديواف
 الفساد .
 أب ما يلي ء ما ًب عرضو سابقا توصل الباحثُب ضو 

 أف ظاىرة الفساد ا١تإب كاالدارم ظاىرة منتشرة ُب كافة دكؿ العآب  النامي كخصوصان ُب األردف. -1
يوقف عجلة التنمية ُب أم ألف الفساد  الفساد ا١تإب كاإلدارم آفة من آفات اجملتمع كاليت اذا تفشت ُب اجملتمع تدمرة -2

 ٣تتمع.
الفساد ا١تإب كاإلدارم يؤثر سلبان على كافة اٞتوانب االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية فهو يدمر أم دكلة اقتصاداين  -3

 كسياسيان كاجتماعيان.
ضافة إٔب كجود للفساد ا١تإب كاإلدارم عدة أسباب كاليت من أ٫تها ضعف القوانُت كاألنظمة كالقصور ُب تطبيقها ابال -4

 أسباب اجتماعية كسياسية كاقتصادية.
ىناؾ عدة آليات ١تكافحة الفساد ا١تإب كاإلدارم ُب االردف كاليت من أجلها ًب إنشاء جهات رقابية سواء كانت جهات  -5

 .رقابية داخلية ك جهات رقابية خارجية تقـو ابإلشراؼ كا١تراقبة من أجل مكافحة الفساد
حة ُب األردف بُت ا٢تيئات كاٞتهات الرقابية مثل كحدات الرقابة الداخلية كديواف احملاسبة كىيئة النزاىة تظافر اٞتهود ُب مكاف -6

 مكافحة الفساد.
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 من خالؿ اإلستنتاجات السالفة الذكر  نقرتح ما يلي:

إلعبلانت على شبكات نشر الوعي بُت أفراد اجملتمع عن اآلاثر السلبية للفساد ا١تإب كاإلدارم من خبلؿ نشرات التوعية كا .1
 التواصل اإلجتماعي كتوفَت اآلليات ا١تناسبة لزايدة الوعي حوؿ ٥تاطر الفساد.

 اشراؾ مؤسسات اجملتمع ا١تد٘ب مع ا١تؤسسات الرقابية ُب العمل سواين من أجل مكافحة الفساد ا١تإب كاإلدارم .  .2

 تقدمة كاليت أثبتت فعاليتها ُب اٟتد من الفساد ا١تإب كاإلدارم. إتباع اإلسًتاتيجيات ك األساليب اٟتديثة كاليت تتبعها الدكؿ ا١ت .3

القياـ اب١تزيد من الدراسات كالبحوث حوؿ ٥تاطر الفساد ا١تإب كاإلدارم كآاثرة السلبية على اجملتمع اقتصاداين كاجتماعيان  .4
 كسياسيان .

 
 اٌّشاجع

 اٌمشاْ اٌىش٠ُ
دساعح ِماسٔح ت١ٓ اٌشش٠ؼح  -"ِٛاجٙح ظا٘شج اٌفغاداٌغ١اعح اٌجٕائ١ح فٟ (،2014)تٓ اٌظذ٠ك، سش١ذ

 ٚاٌمأْٛ، ِزوشج ١ًٌٕ شٙادج اٌّاعرشفٟ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِح ذخظض اٌشش٠ؼح ٚاٌمأْٛ،جاِؼحاٌٛادٞ.

اٌش٠اع، اٌغؼٛد٠ح :  اٌذ٠ّمشاؽ١ح ٚ اٌغٍطح، ٚ اٌصشٚج، : اٌفغاد ِرالصِاخ  (2008جٛٔغرْٛ، ِا٠ىً )

 .اٌؼث١ىاْ ٌٍٕشش

( ِشىٍح اٌفغاد االداسٞ فٟ ػٛء اٌرشش٠ؼاخ ٚاٌمٛا١ٔٓ االسد١ٔح، سعاٌح 2009ذٛف١ك،)خشّاْ، ِخٍذ 

 ِاجغر١ش غ١ش ِٕشٛسج.

( اٌفغاد اٌّاٌٟ ٚاالداسٞ فٟ اٌجضائش: أعثاتٗ، آشاسٖ ٚإعرشاذ١ج١اخ ِىافذرٗ، 2016خ١ّغٟ، تٓ سجُ دمحم،)

 ٚاالداس٠ح.( ِجٍح اٌغشٞ ٌٍؼٍَٛ االلرظاد٠ح 40(، اٌؼذد)13تذس ِٕشٛس، اٌّجٍذ)

ِٕٚظٛساخ ٚدٍٛي اٌمطاع اٌخاص اطذاس د. جْٛ ٚ د. ع١ٌٛفاْ اٌىغٕذس شىٌٕٛىٛف ِىافذح اٌفغاد 

 ِشوض اٌّششٚػاخ اٌذ١ٌٚح اٌخاطٗ. 

(، دٚس اٌّؤعغاخ اٌشلات١ح األسد١ٔح فٟ اٌذذ ِٓ 2021اٌذالّ٘ح، طفٛاْ ػثذ اٌّج١ذ، ٚاٌؼغاعفح، ساِٟ )

(، 3(، اٌجضء)189ح ػٍٝ اٌّؤعغاخ اٌّؼ١ٕح، تذس ِٕشٛس، اٌؼذد)دساعح ذطث١م١" ِشىٍح اٌفغاد اإلداسٞ

 ِجٍح و١ٍح اٌرشت١ح جاِؼح االص٘ش .

 اٌفغاد االداسٞ ، اٌطثؼح االٌٚٝ، داس ٚائً ٌٍٕشش، ػّاْ. 2011عىاسٔح، تالي خٍف، 

جٍح ( االعرشاذ١ج١ح اٌؼاِح ٌّىافذح اٌفغاد اٌّاٌٟ ٚاالداسٞ فٟ اٌؼشاق، 2010ِاٌشذ٠ذٞ، ِشذؼٝ ٔٛسٞ)

 اٌّفرش اٌؼاَ، اٌغٕٗ االٌٚٝ. 

اذجا٘اخ إٌخة األسد١ٔح ٔذٛ اٌفغاد اٌّاٌٟ فٟ اٌٍّّىح األسد١ٔح (2017اٌظشا٠شج، س٠اع ِذّٛد )

 (، اٌثٍماء ٌٍٍثذٛز ٚاٌذساعاخ.20(، اٌّجٍذ )2، تذس ِٕشٛس، اٌؼذد)اٌٙاش١ّح دساعح ذذ١ٍ١ٍح 

 .ح ٚاالعرثذاد، تغذاد( اٌفغاد ت١ٓ اٌشفاف2007١اٌالِٟ، ِاصْ صا٠ش جاعُ، )

( اٌفغاداٌّاٌٟ ٚاإلداسٞ ٚأششٖ ػٍٝ االلرظاد 2012اٌّذّذٞ، ادّذ ػثاط، ٚػٛدج، عٛعٓ جثاس،)

 (  ِجٍح و١ٍح اٌرشت١ح االعاع١ح.75اٌؼشالٟ تؼذاالدرالي )االعثاب ٚاٌّؼاجاخ(، تذس ِٕشٛس، اٌؼذد )

 (، صِضَ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ 1طشج )ؽ(، اٌّذخً اٌٝ ذذل١ك اٌذغاتاخ اٌّؼا2013اٌّطاسٔح، غغاْ فالح)

، 33، اٌفغاد اٌّاٌٟ ٚاألداسٞ ٚعثً ِىافذرٗ، ِجٍح اٌجاِؼح اٌؼشال١ح، اٌؼذد )2012ٔؼ١ف، ٔشأخ ادّذ )

 اٌجضء االٚي .
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( آ١ٌاخ ِىافذح اٌفغاد اٌّاٌٟ ٚاالداسٞ فٟ اٌؼشاق ٠2021اع١ٓ، ف١اْ ػثذاٌشد١ُ، ٚدغ١ٓ، اترغاَ ػٍٟ )

 ، ِجٍح و١ٍح تغذاد ٌٍؼٍَٛ االلرظاد٠ح.64تذس ِٕشٛس، اٌؼذد ،ؼ١ٍا فٟ اٌذذ ِٕٗٚجٙٛد اجٙضج اٌشلاتح  اٌ

آ١ٌاخ ِىافذح اٌفغاد اٌّاٌٟ ٚاالداسٞ فٟ اٌؼشاق ٚجٙٛد أجٙضج اترغاَ  (2021)٠اع١ٓ، ف١اْ ٚ دغ١ٓ،

 اٌشلاتح اٌؼ١ٍا فٟ اٌذذ ِٕٗ ، تذس ِٕشٛس، ِجٍح و١ٍح تغذاد ٌٍؼٍَٛ االلرظاد٠ح.
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Abstract 

   Metaphor means a graphic method to create a rhetorical image through a 

figurative texture, and studies the literary text for being an artistic product, 

through which the text's capabilities and energies are understood and its impact 

on persuading and entertaining the listener through artistic performance, and its 

impact on the recipient, the writer, by exploiting the possibilities of the available 

language and forming it in a way that reflects his thinking, his taste and his 

vision of things, dyes his speech with his individual character, and creates for 

himself a special artistic portrayal that is not repeated by others, so any reader 

can distinguish, the word gains its strength from its proportionality with each 

other in expressions that have had an impact on the souls, so the importance of 

the metaphorical image is the tool that sits above all other rhetorical tools, by 

its presence or absence, it is judged by this speech, which we call graphically 

aspect , because it is the most influential tool in the soul, and the most capable of 

stabilizing the idea and feeling in it. As it is the artistic or tangible aspect of the 

imagination, it evokes emotions and moves them from their places, and is based 

on the emission of emotion in the recipient, as the metaphorical image is a way 

to establish the emotional effects of poetry in our souls, and most of it is that the 

Islamic and Umayyad poet realized through it the beauty of things, and 

employed its  images In his literature, and invested various scenes and colors to 

convey his experiences and draw its  frameworks, and for the importance of 

studying them in Islamic and Umayyad poetry and to stand on some artistic 

aspects in it, the research included three topics  preceded by an introduction, and 

topic  one  was the diagnostic image, topic two  was embodiment, and topic 
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three  was the anthropomorphic image, I used the analytical description method, 

and I ended my research with the conclusion of the research and its most 

important sources.                          
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الدارس صيغان ادبيان  إفَّ النص الشعرم العريب من النصوص االدبية مليئة ابلصور الطبيعة ا١تختلفة الصامتة كا١تتحركة ، اليت ٘تنح    
للبحث كاالستقصاء ، فكل جانبو من جوانب ىذه الطبيعة ٯتكن أف تكوف ٤تض اىتماـ الباحثُت، فالدراسات اٟتديثة أعطٍت 
مساحة كاسعة للبحث ُب صورىا بسياقات جديدة، فالدراسات اٟتديثة مثبلن أغدقت من مفاىيمها الشيء الكثَت ، فىاٍجتيًلبىٍت تلك 

ٔب عآب الطبيعة الصامتة كا١تتحركة ، إٍذ شجعت على ذلك ذكابف اٟتدكد بُت االجناس االدبية كعآب الطبيعة ، فلم يعد ا١تفاىيم إ
السرد كاٟتوار ، بل تعٌدل ذلك إٔب الطبيعة احمليطة بنا ، ال كعناصر طبيعية مقحمة ،بل كعناصر مشٌكلة للهيكلية االدبية كبنية 

إذا ما كجدان دراسات ُب سيمائيات  شعر الفرساف ُب العصر االموم ، كما إٔب ذلك من صور الببلغية  الشعرية فبل نتفاجأ ػ إذف ػ 
تصبُّ ُب ىذا االٕتاه نفسو .كالتصوير  ػ كتقنية حوارية ػ ٯتكننا أف نلج بو إٔب عآب الفرساف ُب العصر االموم ببل قيود ،كذلك 

إذ ال تكاد ٗتلو قصيدة شعرية ك مقطوعة ك بيت  شعرم من حوار أك كصف اك انطبلقان من شيوعها ُب سياؽ الشعرم للفرساف ، 
اٟتركة اك السمع  يشكل مشهدان منفردان أك مركبان يغرم الباحثُت للخوض ُب الدراسة كالبحث ... كىذا ما شٌجعٍت الختيار ىذا 

ليلية كقد جعلتو ُب مبحثُت  يسبقهما مقدمة  ا١توضوع عنواانن لبحثي ) الطبيعة عند شعر الفرساف ُب العصر االموم (،دراسة ٖت
عرضتي فيو مفهـو الطبيعة بوصفها تقنية فنية ، على ٨توو موجز كسريع. فجاء ا١تبحث  األكؿ ٖتت عنواف الطبيعة الصامتة عند 

رساف ُب العصر شعراء الفرساف ُب العصر االموم ، كُب ا١تبحث الثا٘ب الذم كاف ٖتت عنواف )الطبيعة الصامتة عند شعراء الف
االموم( تناكلتي الطبيعة ا١تتحركة كعبلقتها ابلشخصيات الفركسية فدرستي تلك العبلقة ابستفاضة من خبلؿ حركة الشخصيات 
كحوارىا كانصهار الطبيعة معها ، ٍبَّ أشفعتي البحث ٓتا٘تة ، أبرزتي فيها أىم ا٠تطوط العامة لنتائج البحث، كاتبعتي ىذه ا٠تا٘تة 

 .مصادر كا١تراجع ، كاقتضى ا١تنهج الذم سرت عليو ،ا١تنهج التحليليبقائمة لل
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Research Questions:- 

  

1-Do metaphorical images in Islamic and Umayyad poetry have a positive 

role in developing the recipient's critical taste.                              

 2- Are the suggestive connotations in the diagnostic images a cognitive, cultural 

and aesthetic tool?                                                                       

3- Do the artistic frameworks in the metaphorical images in Islamic and 

Umayyad Arab poetry play an effective role in developing the aesthetic sense of 

the reader 

4-Is reading  the  aesthetic frameworks in describing metaphors a means of 

acquiring skills of criticism, taste and artistic  analysis for poetic and literary 

reading? 

 Research Objectives:  

The research aimed at the following: 

 1- Clarifying the elements of the symbolic frameworks in which the poet was 

employed in his metaphorical images. 

 2- Suggestive analytical reading of Arabic literature by studying the true 

meaning of the metaphorical image in forming the structure of the poem. 3 - 

Developing an artistic taste for poetic texts of the Islamic and Umayyad era.  

4- Explaining the extent to which the poet was affected by the life surrounding 

him as part of  his poetic life  

5-Standing on some aspects of aesthetics in Islamic and Umayyad Arabic 

poetry, which are associated with mentioning the metaphorical image in the 

poetry of the poets of the Islamic and Umayyad era. It is a tool for imagination, 

its means, and its inspiration material in which it is practiced, and through which 

the beauty of the poetic image emerges with the depth of imagination, which is 

the character  with which poets can compose their artistic images, Therefore, the 

metaphorical image is full of great luck in poetry, because of its ability to 

illuminate the reader’s imagination, by giving it spaces for imaginary 

suggestions and linking discordant things, related to sensation, The metaphorical 

image goes through two stages represented by perception, so the metaphorical 

image takes a semantic direction, because the poetic image is a tool that displays 

hidden meanings combined with direct words to suggestive perception based on 
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graphic employment, and it liberates the poetic energy latent between the folds 

of the poetic verses, because the poetic image is a tool that displays an important 

relationship in semantic change. Which adopts the metaphorical image of all 

kinds to raise the recipient to the level of viewing, through which the poets 

translated their artistic experiences, marking their psychological dependents and 

embodying their emotional experiences, as they are related to the material to be 

full of suggestive and multi-significance.                                                                                    

Research Methodology: 

 The researcher used the descriptive analytical approach, the descriptive 

approach based on collecting information from references and relevant sources 

to build the theoretical framework for the research, the deductive analytical 

approach to what was mentioned in the relevant intellectual and critical 

literature to reach the research results.                                              

The importance of the research:                                                                

The contribution of our research to the sources of the metaphorical image in 

the poetry of  Islamic and  Umayyad poets lies in the absence of an independent 

and comprehensive study to study the employment of the metaphorical image in 

the poetry of Islamic and Umayyad poets, As well as standing on the aesthetic 

features in the imagination of the Arab poet for his poetic images.                                                                       

Research problem:  

The metaphorical image in Islamic and Umayyad poetry has not received a 

specialized study of this kind until this time, and perhaps this reluctance to 

repeat it in the location , but the lesson does not lie behind the abundance of 

poetry: the description of the metaphorical image and its lack  as much as its 

poetry contains quality, originality and creativity, Even if the studies depended 

on the abundance of their descriptions; to neglect the study of many poets                                                                    

Keywords: metaphorical image. Islamic era, Umayyad era, poets 

Introduction  

Standing  on some aspects of aesthetics in Islamic and Umayyad Arabic poetry, 

which are associated with mentioning the metaphorical image in the poetry of 

the poets of the Islamic and Umayyad era.                                     

It is a tool for imagination, its means, and its inspiration material that is 

practiced, and through which the beauty of the poetic image emerges with the 

depth of imagination, which is the essence with which poets can           compose 

their artistic images.                                                               
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 Therefore, the metaphorical image has a great deal of luck in poetry, because of 

its ability to illuminate the reader’s imagination, by giving it spaces for 

imaginative suggestions and linking discordant things, related to sensation.                                                                                                                                           

The metaphorical image has received a great deal of attention from ancient and 

modern critics, because it is one of the important elements on which the poetic 

text is built, as feelings are embodied and emotions are personified ,Poetry is an 

artifact and a type of textile, and a type of.  

Imagery(Al  Haiawan: 3/132). It is also different in preference and differs 

according to different people in their images and voices. (The caliber of poetry: 

10). If the poet expresses those mental images that occur in perception, he 

establishes the expression expressing the form of that image. of the mentality in 

understanding the minds of the listeners and attracting their attention (The 

curriculum of the rhetoricians and the Siraj of the writers: 25), with an 

integrated framework within the overall structure of the text on aesthetic 

foundations that carries with it different, undefined connotations that express the 

essence of a particular experience, taking an important place in the overall 

structure of the text (The construction of the artistic poem in ancient and 

contemporary Arabic criticism :52), through the relationship between the image 

and the overall context of the  of  the  poetic  experiment  , to produce that 

literary effect that opens up the literary work and illuminates its dimensions for 

the recipient: (The dialectic of invisibility and manifestation: 21) Through his 

imaginative and aesthetic perceptions, then the poetic images are a drawing of 

words charged with feeling and emotion (The poetic image: 69). In a moment 

from the time (the theory of literature: 195), it settles in our minds until we 

consider it a real thing.( Psychological Interpretation of Literature: 66-74), so 

the image is the means of the poet and the writer in conveying his experiences in 

life,                                                        

Here, the poet’s creativity process appears in showing the embodiment of his 

ideas in wonderful images formed by his imagination from multiple data. the 

tangible world is at the forefront, because most of  his images are derived from 

his real experiences in life and the source of the success of his poetic text. Our 

research will be those images and their sources, as the metaphorical image takes 

a semantic direction, because it is a tool that displays hidden meanings 

combined with direct words to suggestive perception based on graphic 

employment ,It releases the latent poetic energy between the folds of the poetic 

verses, and takes the image, which adopts the metaphorical image of all kinds to 

raise the recipient to the level of comprehensive vision, not the ideas of the 

creator, through which the poets translate their artistic experiences and draw 
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their psychological and embodiment of their emotional experiences. . So the art 

of the metaphorical image, and its importance lies in establishing a relationship 

of interrelationship and interaction, and harmony between discordant things, and 

adds to it the feelings and emotions of the poet, through (unifying between the 

material, the sensory, the intellectual, and the moral, and ascribing the artificial 

borders between them, so that sense is in harmony with thought  without 

separation of  it or  distinguish it from it. (The image in the critical and 

rhetorical heritage, Jaber Asfour: 29) the metaphorical image is one of the 

components of the graphic text, but it does not stand alone, it must be coherent 

and consistent with the other elements of the poetic text of imagination, 

emotion, thought and used by the poets of the Islamic and  Umayyad  era have 

many sensory images filled with suggestive images that convey their feelings to 

us in a pictorial manner. There are methods used by the poets of the Islamic and 

Umayyad era when they built their metaphorical images as follow;            

-Diagnosis, 2- Embodiment, 3- Anthropomorphism1 

Diagnosis…… 

Diagnosis is one of the most important tools for building a metaphorical image 

because of its superior ability to suggest and represent, creating in the mind of 

the recipient astonishment and drawing attention. (Principles of Literary 

Criticism: 300). Diagnosis is one of the means of constructing a metaphorical 

image, as you see inanimate objects  is living and speaking, and non-Arabs 

eloquently, and mute bodies are constructed, and hidden meanings are clearly 

visible. (Secrets of Rhetoric: 47) . Here, things are raised to the level of man, 

borrowing his qualities and feelings, by creating inanimate sensory materials or 

natural phenomena and giving them the qualities of man and his actions and 

spirit  emotions(The artistic image in the poetry of Abi Tammam: 168-169) , i.e. 

imparting the qualities of what is living or human to inanimate things.( The 

psychological foundations of Arabic rhetorical styles: 177-178)         . 

   In order to influence the recipient’s psyche and provoke his emotions by 

diagnosing abstract meanings in sensory images, the diagnosis plays a 

prominent role in building the metaphorical image, and among those images that 

embodied this concept is the saying of Zaid Al-Khail, as in his saying (Al-

Diwan: 194): [from the abundant}                                         

I knew that my sword         It is foul every time you are called to fight 

     The poet wanted to describe the speed of his sword strikes in the battle, so he 

used the diagnosis to draw us this painting. The diagnosis here is kinetic, as he 

likened the movement of his sword to the movement of the speed of the human 
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hand. Thus, the recipient’s mind focused on the speed and regularity of the 

movement of his sword, and proceeded to use the already-similar letter (is); to 

make the characterization more coherent when his sword made a human being 

who does not fear death whenever he is called to fight in combat, so other tribes 

fear him for his courage and strength.                                                                                                         

And another personal picture of Abu Najeed Imran bin Al-Husayn bin Obaid bin 

Khalaf, in his saying (The Poetry of the Veterans and the Impact of Islam on it: 98)                                                                           

On the eve of Khosrau, the soldiers are stationed  

at a saint's door that ends with trumpets           

But my people supported me with their spears 

 in the evening they blew with spears 

   We see that the poet resembles the image of the spears of his people as a 

human being who supports him and strengthens his determination to confront 

his enemies and achieve victory, producing for us a musical depiction, creating 

an organized rhythm similar to the movement of the spears, so that the 

diagnostic imaging turns into a vibrant musical representation with its regular 

vocal rhythms, keeping pace with the moral significance in the context of the 

text, to be more resonant in the mind of the recipient.                                                                                     

 And another diagnostic picture of our poet Nafi’ bin Al-Aswad in his saying 

(The Poetry of the Veterans and the Impact of Islam on It”: 99): 

And I turn away from the Sunnahs of desires 

And my spear comes back after Rayyan Nahil 

Nafi’ ibn al-Aswad attributed his spear to a human act, which is the movement 

of return as well as the act of thirst and fullness. The diagnostic image in the 

depiction of  the scene is return and perspiration to indicate the extent of friction 

and intertwining with the enemy, with the poet’s hand, he organized his 

diagnostic image on the activation of (Bahr al-Taweel), as well as the vocal 

performance by repetition of the letter( Ya )( Ramhi, Rayan, Yarja’, Alkeesh, 

and Wani), all of these ingredients give us a musical rhythm, giving the 

diagnostic image an aesthetic dimension due to the consistency of its semantic 

and rhythmic elements. 

Among the images of the manifestations of nature, he painted for us diagnostic 

images, as in his saying (The Poetry of the Veterans and the Impact of Islam on 

It”: 381)                                                                    

Watered by thunder from a summer 
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And if from autumn, it will not be destroyed 

The aesthetic elements in the text have had an impact on consolidating the 

meanings of the diagnostic metaphor; Because the partial alone does not achieve 

the full meaning except through its interdependence with the aesthetic elements 

that are mentioned in the text. Al-Nimr ibn Tawlab gave the attribute of 

generosity that a generous person is shown on the rainy clouds, likening that 

person to his generosity. In addition to the repetition of the letter (from) twice, 

with the succession of the words (summer and autumn), a form of internal 

balance that builds an important rhythm that attracts hearing to the text, as well 

as the repetition of the letter (From) with the succession of the words (summer 

and autumn), an internal balance is formed and  builds an important rhythm that 

attracts the audience to the text, as well as the repetition of the letter (alif) that 

enhances the rhythm affecting  on the recipients, the aforementioned text is 

closer, full of duplication and more appealing to artistic beauty( The artistic 

depiction in Imam Ali’s sermons, 34  )and he performed a verbal  sentence 

watered  by the thunder, which suggest its importance to the recipients; to 

establish in the minds the meanings of generosity and goodness, as well as to 

confirm the meanings required to be conveyed to the addressees.                                                                                           

Among the texts in which metaphor was one of its elements is diagnosis, as in 

the saying of Zaid al-Khail Ali, which is speech. He wished that it would be 

uttered so that the image would embody for us the meanings of courage and 

heroism in the face of enemies, as in his saying (Al-Diwan: 156) [From the 

abundant] 

And if she spoke the land of Qais 

Kilab   You would complain to Bani  

Here he borrowed a human characteristic, which is speech and complaint to the 

land of Qais, to pass through it to the addressee's notice - of the misfortunes that 

happened to other tribes as a matter of imagination, exploiting the element of 

similarity between them in the ability to sweep small, weak things, that is, the 

similarity is domination, power and domination, then he deleted the simile and 

left one of his requisites, which is grinding, and made it necessary for this world.                        

As for the poet Dhul-Rama, he depicted the winds in a composite image, as he 

says: (Diwan poetry of Dhul-Rama: 212)                                       

It sweetens the souls even as if 

The darkness enters in the cold of her fragrant breath 
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We find the diagnostic image in the   above part  of   poetry  in making (dark) a 

person wading in a sea of perfume, as well as the simulated simile (wind, dusk) 

that was given to the diagnostic image. The graphic depiction of tangible things, 

in the style of suggestion, the poet conveys true vision to the imaginary vision 

full of movement and musical rhythm, so the expression is in a diagnostic image 

in which life and movement pulsate, as it included all the elements of 

imagination.( Artistic Photography in the Qur’an,: 36) so we produce pictorial 

dimensions concerned with the rhetoric dimensions of photography is able to 

influence the hearing of the recipients and his ideas, the poet was inspired by it 

in a composite image of words and meanings to form speaking image  in which 

sadness and pain indicate the metaphor in all its meanings, It made the recipient 

enter the battlefield of analysis and search for aspects of the diagnostic 

metaphor.                                                        

     And another diagnostic image  that we pick up from his poem Al-Ra’i, he 

says:( Diwan of Dhul-Rama: 214)                                                       

And confused, as if its stars         Behind the dark, capricious eyes Khazars  

  We note that the poet, with his acumen and intelligence, was able to combine 

in one line verse   for  graphic elements in which man and the night are 

involved. He imagined the night with a hesitant, bewildered person who could 

not do anything, as he was stabilized  in his place, through a diagnostic 

metaphor, and he likened the stars of the night with fixed eyes that were 

buzzing, for the sake of the simile image with a tool as if, as well as representing 

a sound and significance by repetition of the letter (Nun), repeated four times, 

on the dominance of the audio image on the construction of the diagnostic 

image, the sound mixes with meaning, and thus Dhul-Rama perfected the 

graphic sound structures to give the rhythm an influential hormonal dimension, 

as if those sounds mentioned by the poet had a symbolic dimension expressing 

the contents of his environment and living conditions. His expression was 

sincere and influential in the hearts of the recipients, Which contributed to the 

animated and lively musical photography, in gathering the elements of musical 

photography, both graphic and rhythmic, granted the poet to express ―a complex 

idea on the one hand and create through it on the other hand, an internal state of 

order between the images characterized by blending, integration and overlap( 

the poetic image in Modern Arab Criticism, 136)                                                                                               

In another poem, Dhul-Rama draws another diagnostic image , saying: (Diwan  

Tho al-Rama: 213)                                                                           

I stood on a quarter of a lameh my camel    I still cry over him and talk to him 
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And I watered it until I almost spread it   Its stones and playgrounds speak to me 

This ingenuity was represented by the intensification of the graphic elements of 

diagnostic imaging, by addressing the  ruins   as  he  stands   in front  of  a 

human being and not in front of the remains of silent stones unable to speak and 

pronounce salutations, taking from the active diagnosis that drives photography, 

we find the act of watering and crying one, in a harmonious rhythm, as the text 

gave the characteristic of rhythmic acceleration, due to the disparity of 

movements and stillness, unleashing his imagination for his artistic depiction,  

and this close cohesion that stems from the sounds in the formation of the 

general visionary framework associated with the utterance is able to attract, or 

seize, the appropriate and harmonious with it musically, according to what the 

soul is confused and needs from the verbal rhythm in the conscience, as (the 

musical structure must perform its function when It rises with the text ... and 

when it plays an important role in the emotional experience, expressing and 

communicating). (Poetry  Ash: 308)              

And from what came in in lament of Kuthair  for Abdul Aziz bin Marwan, when 

he says: (His Diwan: 316) 

I will come to his grave as a Muslim  

And if a hole does not speak to those who visit it 

Here the poet diagnosed  the hole with a person with the characteristics of 

articulation and speech, is the metaphor of a sensual side for a non-sensory side, 

and the combination between them is moral, because the poet cannot escape 

from the fear of death, as well as the appropriateness between the rhythm of 

expression and the intended meaning, which increases clarity and strength, and 

this convenience has gained special importance for the recipient through direct 

listening, with which the effectiveness of the acoustic characteristics of the 

speech and the impact of its effect  on his ear, and his response and emotion to 

what he heard, become apparent, His figurative portrait made it more indicative 

in revealing his intentions in lamenting the Caliph.                                          

The second source :embodiment 

  The embodiment is one of the elements of the metaphorical construction, and it 

shows  the aesthetics of the literary fabric in the body of the text by attributing 

human qualities to abstract ideas, or to things not characterized by life. It is 

(giving morale parts of human, animal and inanimate)(the artistic image a 

critical  criterion: 419) and another concept for it (presenting the meaning in the 

body of a thing or transferring the meaning from the scope of concepts to 

sensual materialism))( the artistic image in Abi Tammam’s poetry: 168) so that 
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metaphor plays its role in embodying this transformation in artistic way, to  

arrive at the creation of aesthetic haste in drawing and constructing the rhetorical 

image, and in order for it to have a greater impact on the mind of the recipient in 

persuasion with that tangible thing. Among these images is the words of the poet 

Al-Nimr bin Tolab (Al-Diwan: 378)      

So he recommended the boy to build Al-Ula       And neither betray nor sin 

And wears for eternity                              People will not build what they destroy   

The poet combined the elements of graphic and rhythmic photography in these 

two verses. The poet likened reputation  and  glory  with construction and wear 

for an eternity, giving life to moral connotations. However, the sound image 

represented by repeating letter (A) more than once, embodied musical rhythms 

in harmony and rhythmic harmony that corresponds to the psychological and 

emotional transformations of the poet, this is indicated by the artistic, rhythmic 

and semantic image, as the poet gave the mental meanings reputation , glory and 

eternity sensory connotations when he assigned them to confusion and 

construction, to embody the metaphorical image that expresses the imaginary 

sensual image of the mental meaning, and the psychological state, and then 

raises the artistic image that he  drew of the mental meaning in it life and 

movement through dialogue to produce pictorial scenes that reflect the 

emotional state of the creator capable of influencing the hearing of the 

recipients.                                                                                                       

  As for Amr bin Ahmar Al-Bahili, he gave the wind an unsound mind, so it is 

insane, as he says:(( Diwan: 87)                                                        

And every storm hit her                      She has no cock  

Our poet drew an embodied image when he combined the sensual material and 

the abstract  and  moral and matches  between them. As the first party is worn by 

the other party in that each of them has been taken from the other and has been 

linked to a common and indissoluble link with it, as it is an important means of 

persuasion and photography through  metaphor that makes the moral thing a 

sensual image of it, and this metaphor increased in its style the beauty of the 

rhythmic sound of (Ha). Which was repeated more than and which contributed 

to the transfer of meanings to sensory images so that the recipient perceives the 

images of things. and similarly, the image of Maan bin Aws al-Muzani he  

says(Maan bin Aws al-Muzani says: 78)  

The one that, as soon as I remembered me    

And I wormed it for eternity, except for Lakmada 
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I got bored when a boy came to her 

The fangs of my life and ashes have stuck together 

These verses contained many beautiful images built on strong anthropomorphic 

images that lay in the existence of a relationship between the simile and simile  

with , when he made the teeth of time for metaphor and imagination, as the 

combination between eternity and the animal with fangs, is the ability to harm 

and kill souls. He deleted the simile  with (which is the predatory animal) and 

left from his supplies, which are the fangs, and carried them out for eternity, to 

bring his embodied image closer to the mind of the listener and recipient. These 

images that the poet relied on in his verses to explain his idea briefly recall, the 

poet was able with a clear skill and imagination to link the divergent meanings 

in these images that contain both sensory and mental things, as the power of 

photography lies in linking distant things. A tremor occurs in both the mind and 

the senses, (Modern Literary Criticism: 462), as images are generated from the 

comparison between two things that are a little or a lot apart. The strong one is 

that it is generated from the poet’s approximation – almost automatically – 

between two very different facts on which he stands with his thought and 

imagination (Modern Literary Criticism: 424), by creating similar images 

between these two matters, and thus the poet gives to these images strength in 

expression, splendor in performance and clarity in ideas, by filling it with 

multiple descriptions of exaggerated photography.( The artistic structure of 

virgin love poetry in the Umayyad era: 233), as he says: (His Diwan: 221-222)                                                                         

Don't go away, every boy will come                  death knocks or leaves 

And every repertory is a day                            And if stay, it  will run out 

The poet likened death to a person who knocks or leaves, so he deleted the 

simile  with  (the human being), and mentioned something of its requirements 

(the act of knocking, leaving) as an embodiment metaphor, in order to show his 

sad feelings, expressing the inevitability of death and the absurdity of life, in 

addition to the rhythmic sounds the repetition of the letters (waw, lam, yaa, baa 

and faa) are all sound images that gave a musical interaction to the duality of life 

and death with an indication of the harmony and calm harmony of music, in 

order to convey the significance of the graphic metaphor  photography  that 

attracts the reader and draws him to him in a sad tone that combines sadness and 

sorrow, realizing the right of realization of inevitability death to increase the 

impact of the catastrophe and its horror.  

Anthropomorphism 
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   It is the other color in the construction of their metaphorical anthropomorphic 

images, through which the poet aims to make the tangible spirits by giving 

movement to the spirits after giving them the characteristics of moving 

creatures. So the moral will have from the behavior what a person, animal and 

inanimate have, so it turns into sensory hearing, touching, smelling, or tasting( 

The artistic image. Critical Criterion: 428). This can be clarified in a more 

precise sense that the poet seeks through embodiment to convey the abstract 

meaning of the person’s rank in his abilities and power, so his images are more 

beautiful and splendid. among the images of diagnosis due to its accuracy and 

concealment ( The artistic image in Abi Tammam’s poetry: 170-171), and thus 

the anthropomorphism plays its role in highlighting the mental meanings that are 

far from the world of sensation and perception in the mind of the recipient to a 

tangible and visible world so that those meanings that come from the human 

mind have been embodied and seen  by eyes  ( Asrar Al-Balaghah: 33), and it is 

possible to enter the vast imagination and exaggeration in employing ideas so 

that the poet embodies the feelings and sensations of  inanimate things and 

breathes life into them, as if he interacts with them in that universe. (The Science 

of  Methods of  Statement: 188), as one of the scholars believes that speech  

includes imagination is more wonderful and more influential on souls than 

speech that is all true. (The foundations of literary criticism among the Arabs: 

474), and through our extrapolation of the poetry of these poets, we find that 

there are images in which mental meanings have been embodied in various 

ways, and among those metaphorical images is the saying of Nafi’ bin Al-

Aswad (Al-Diwan: 99.: )From Al-Taweel)     
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Whoever lowers your hands, then I            If she bares her tusk, it is not inactive 

Here we see this embodiment pulsing with movement and turmoil, so he carried 

the mental meanings in a graphic form, attributed to the tooth  the human 

qualities in strength, steadfastness, and patience over adversity, but he described 

the cowardly person who is afraid of carrying arms as (low hands), and the 

strong and courageous person with readiness and not idleness to the enemy, 

making from the character of grins and anger (for the human being) tangible  

something for the outbreak of war and preparing for it by observing the enemy, 

to improve the word and give it beauty, its actions become (Mutafaeln, 

Mutafaeln,Falatun), achieving a musical diversity that attracts the listeners’ 

hearing.                               

  Al-Nimr bin Tawlab also excelled in drawing the attention of the recipient’s 

mind when he made a human being to speak and respond to the invitation in his 

saying (Al-Diwan: 330)                                                 

But my concern called me when I reached   

To you and free from your sustenance 

   The elements of musical photography resulted from a set of relationships 

based on functional interdependence between the elements of the graphic and 

rhythmic elements within that poetic text, in a unique way, represented by the 

metaphorical depiction (my  mission  called me), as well as the musical structure 

that had an effective role in showing the characteristics of the musical structure   

for the long sea( Al Baher Al taweel) has its characteristics, and this reveals the 

extent of the interaction of the accidental sea (Al Baher Al Uroodi) with the 

poetic purpose, through the achieved harmony between the figurative 

significance of the poetic purpose and the rhythmic movement of musical 

weight , this harmony expresses the act of weight in poetic photography that 

fused within the elements of the poetic text, and thus the process of fusion 

performed its aesthetic function, from the weight being a wide  template for the 

long sea to an element that works to suggest the semantics of the text, and 

transfer the aesthetics of the poetic experience to the recipient (the effectiveness 

of rhythm in poetic photography. 2012: 84), the relationship between the 

features of the weight of the long sea and the purpose of praise, we see it 

existing between the signifier and the signified, after (the determination) was a 

mental meaning, it became a tangible thing that has the ability to speak and 

move, as it takes the activities of the long sea, it takes various forms in order to 

reach the figurative and suggestive purpose of the semantic meaning expressing 

the poet's psychological and emotional state.                                                      
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And we take another metaphorical picture, in which the element of 

anthropomorphism is present, in the words of Al-Makhabal Al-Saadi (Al-

Diwan: 34)                                                                                                 

And when you saw glory in the house of his family, 

 I wished, after graying, that you were the carrier of it 

Here he  diagnosed  of glory, which is a moral thing, and making a tangible, 

material thing a home, i.e. making glory a person with a home, and this 

transition from an abstract meaning to a embodied expression without resorting 

to tools of analogy or comparison, carrying photography in its construction to 

condensation, which gave surprise and excitement in the mind  of the recipient, 

due to its artistic accuracy, power of photography and after imagination, and this 

lies in the poet’s abilities to create this kind of imaginary images, through the 

blending of those sensory and mental relationships and what is mental and 

sensory and transferring them to suggestive figurative evidence, as well as the 

interaction between the structure of the musical activation and the structure of 

the semantic depiction of the metaphorical image, the process of fusion 

generated within that structure, has produced a pictorial musical framework, 

which has the ability to contain psychological emotions, as the poet has 

succeeded  to choose appropriate musical weights for his pictorial and 

suggestive abilities that he wanted to deliver to the recipient.  

Conclusion 

     After this journey in the  search for the literary heritage in two of the most 

fertile Islamic eras for the growth and prosperity of poetry, which expressed the 

nation’s political, intellectual and ideological orientations, it was possible to 

draw conclusions that can be summarized as follows; 

1-Diagnostic metaphor has a great and effective role in the pictorial suggestion, 

as it affected its repercussions on the poetic contents, and poets have invested 

this art as a graphic tool for conveying an artistic image and pictorial scenes 

about their emotional conditions and states. 

2-It is evident from some metaphors of a anthropomorphic nature that bear the 

character of freedom of expression and photography, with an imaginary 

intensity.                                                                                       

3-`The clarity and depth of the Qur’anic influence in the art of Islamic metaphor 

and Umayyad   in language, style, ideas and meanings, which led to the 

refinement of the language of poets and its distance from the brutal stranger and 

rude Bedouin, and the expansion of the linguistic dictionary of poets based on 
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what was mentioned in the Holy Qur’an of new connotations of well-known 

words, as the Qur’anic style was clear impact on the poetry of  Islamic and 

Umayyad poets, as poets invested in their poetic images, especially in drawing 

graphic images.                          

4-The impact of the environment was great on their poetic images, especially 

metaphorical images such as diagnosis, embodiment and anthropomorphism.                                                                                        

5-The Islamic and Umayyad poets have the ability to accurately describe the 

wrestlers of their dead in the battlefield, and employ those painful scenes to 

serve their political goals and to show the cruelty of the killers.   

6-The privilege of images of the poetry of Islamic and Umayyad poets by 

exaggerating their depictions, especially those that they throw to the ears of the 

Caliphs to convince the addressees of their ideas, as well as their keenness to 

evaluate the Caliphs who are Rashdian l and Umayyad and to suggest the 

specifications of the desired Caliph.                                           

7-Underestimating death and longing to meet enemies and obtain martyrdom 

appears in metaphorical images, as they are depicted as considering death as 

killing on the battlefield as their ultimate goal; So we find with them diagnostic 

and embodied images that express their longing for death, and  the issue of 

martyrdom in the battlefield with open arms.                                                                                                        

8-The dominance of the idea of death and annihilation and the futility of the 

world over most of their metaphorical images, especially those in which 

sublimation is an element of their composition.                                 

9-The political purposes were among the most artistic contents because they 

contained the most rhetorical and graphic  features that were considered a 

feature of  the poetry of the Islamic and Umayyad era.           

10-The decoration  of their metaphors with verbal and moral improvements 

came in a pinch and was not intentionally motivated by dumping in the 

improvements, so it fell into a good and influential position in the same 

addressee.                                                                      

11-The dependence of the Islamic and Umayyad poet on the balance of 

linguistic and rhythmic performance in constructing their metaphorical images, 

with the predominance of the structural style and the abundance of phrasal 

verbs.                                                                                             

12-The clarity and integrity of the language in the poetry of the Islamic and 

Umayyad poets, with the abundance and strength of the expression, and the 

poets do not resorting to strangeness and the use of abandoned words, so their 
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metaphorical images did not descend to the level of vulgarity and did not rise to 

the level of strangeness and opacity. It was clearly understood, and the mix and 

environment had an impact on the refinement, freshness and transparency of the 

language for the recipient to understand.                                                                                            
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Abstract 

    This research aims at exploring the relation between archetypal patterns and 

literature; especially modern poetry. Carl Jung understood archetypes as 

universal archaic patterns and images derived from the collective unconscious 

and are the psychic counterpart of instinct. The term "archetype" means original 

pattern in Ancient Greek. Jung used this concept in his theory of human psyche. 

Jung describes these archetypes as innate, inborn in collective unconscious. For 

Jung these archetypes are most reflected in poetry; as they are timeless 

primordial processes. According to the great Swiss psychiatrist Carl Gustav 

Jung, Archetypes are specific modes of perception and comprehension, based on 

inherited psychical images influenced human consciousness on a personal 

collective scale. Maud Bodkin's Archetypal Patterns in Poetry (1934) has 

planted the seed of archetypal criticism in the soil of literary analysis. (Enani, 

Psychoanalysis of Carl Jung) 

        True modern poetry of English literature is said to begin in the middle of 

the 19
th
 century. When Walt Whitman published Leaves of Grass in 1855, it 

caused an outrage amongst the authorities because it dealt with personal 

subjects like sex, war, and the physical body; comprehended by the innate 

inherited archetype.  His book has not only opened the door for more 

adventurous American poets to experiment with language and look for things in 

new eyes and vision, leaving behind the traditional vision, but it also opened a 

new gate for an emotional pattern; an archetypal pattern that is common with 

readers of past and modern generations. 

 

                   Keywords:  Archetypes, primordial images, symbolism, collective unconscious,         

human experiences, and emotions. 
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 ثيدحلا مز يلكنالا رعشلا يف زو مر لاك  ةير طفلا طامنالا
 ةير عشلا رو صلل ةيسفن ةيليلٓن ةسار د

  سر دلا ملاس باو تلا دبع ةمسن.د
  ربو تكا  نم سداسلا ةعماج

 ادللخص:

يهدؼ ىذا البحث إٔب استكشاؼ العبلقة بُت األ٪تاط البدائية كاألدب خاصة الشعر اٟتديث فهم كارؿ يونج النماذج البدائية 
موذج األصلي" يعٍت النمط على أهنا أ٪تاط كصور قدٯتة مستمدة من البلكعي اٞتماعي كىي النظَت النفسي للغريزة. مصطلح "الن

األصلي ُب اليواننية القدٯتة. استخدـ يونغ ىذا ا١تفهـو ُب نظريتو عن النفس البشرية. يصف يونغ ىذه النماذج األصلية أبهنا فطرية 
فقنا للطبيب ، فطرية ُب البلكعي اٞتماعي. ابلنسبة ليونغ ، تنعكس ىذه النماذج البدائية ُب الشعر ؛ ألهنا عمليات بدائية خالدة. ك 

النفسي السويسرم العظيم كارؿ جوستاؼ يونج ، فإف النماذج األصلية ىي أ٪تاط ٤تددة من اإلدراؾ كالفهم ، بناءن على الصور 
 Maud Bodkin's Archetypalالنفسية ا١توركثة اليت أثرت على الوعي البشرم على نطاؽ شخصي ٚتاعي. زرع 

Patterns in Poetry (1934 بذرة النقد ))البدائي ُب تربة التحليل األديب. )دمحم عنا٘ب ، التحليل النفسي لكارؿ يونغ 

يقاؿ إف الشعر اٟتديث اٟتقيقي لؤلدب اإل٧تليزم بدأ ُب منتصف القرف التاسع عشر. عندما نشر كالت كيتماف كتاب         
Leaves of Grass  ة مثل اٞتنس كاٟترب كاٞتسد ، أاثر غضب السلطات ألنو تعامل مع مواضيع شخصي 1855ُب عاـ

ا١تادم ؛ يفهمها النموذج األصلي ا١توركث. ٓب يفتح كتابو الباب أماـ ا١تزيد من الشعراء األمريكيُت ا١تغامرين لتجربة اللغة كالبحث 
ا لنمط عاطفي ؛ ا كراءه الرؤية التقليدية ، كلكنو فتح أيضنا ابابن جديدن ٪تط أصلي مشًتؾ  عن األشياء ُب عيوف كرؤية جديدة ، اتركن

 مع قراء األجياؿ ا١تاضية كاٟتديثة.

 

 الكلمات ادلفتاحية:

 البشرية ، كالعواطف. النماذج البدائية ، الصور البدائية ، الرمزية ، البلكعي اٞتماعي ، ا٠تربات   
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The Archetypal Symbolism in Modern English Poetry: A Psychological 

Approach of Imagism 

 

     Carl Jung understood archetypes as universal archaic patterns and images 

derived from the collective unconscious and are the psychic counterpart of 

instinct. The term "archetype" means original pattern in Ancient Greek. Jung 

used this concept in his theory of human psyche. Jung describes these 

archetypes as innate, inborn in collective unconscious. For Jung these archetypes 

are most reflected in poetry; as they are timeless primordial processes. 

According to the great Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung, Archetypes are 

specific modes of perception and comprehension, based on inherited psychical 

images influenced human consciousness on a personal collective scale. Maud 

Bodkin's Archetypal Patterns in Poetry (1934) has planted the seed of 

archetypal criticism in the soil of literary analysis (Enani). 

                   In their book Modern Criticism: Theory and Practice, Walter Sutton and 

Richard Foster review Maud Bodkin's theory of the relation of analytical 

psychology to poetic art, saying that Maud establishes her theory on Jung's 

hypothesis of the psychological significance of poetry.  For Jung, the special 

emotional significance possessed by certain poems, beyond common meaning, is 

stirred in the reader's mind within or beneath his conscious response, by 

unconscious forces which Jung calls "primordial images" or archetypes.  These 

archetypes are a numberless series of experiences of the same type. Enani asserts 

that these experiences have happened, not necessarily to the individual himself, but 

to his ancestors. Consequently the results are inherited in the structure of the brain. 

   

       In his book Romanticism and Postmodernism, Edward Larrissy defines 

postmodernism in English poetry as a "shift from the description of a range of 

aesthetic practices involving playful irony, parody, parataxis, self-consciousness, 

fragmentation, to a use which encompasses a more general shift in thought and 

seems to register a pervasive cynicism about the progressivist ideals of modernity. 

(1) Larrissy adds that it is the death of grand narratives; it is an intellectual, artistic 

cultural outlook that is suspicious of hierarchy and objective knowledge adopting 

complexity, contradiction, and ambiguity.  

        Archetypal literary criticism moves in several directions at the same time: 

textual, inter-textual and psychological. Borklund, in his book Contemporary 
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Literary Critics, explains this saying that a reader may identify archetypes of the 

plot, characters, imagery, and settings of the literary work of art. Archetypal 

criticism of literature became most widespread among modern literary critics. For 

Borklund, Maud Bodkin has greatly changed the vision of poetry with her theory.  

     True modern poetry of English literature is said to begin in the middle of the 19
th

 

century. When Walt Whitman published Leaves of Grass in 1855, it caused an 

outrage amongst the authorities because it dealt with personal subjects like sex, 

war, and the physical body; comprehended by the innate inherited archetype.  His 

book has not only opened the door for more adventurous American poets to 

experiment with language and look for things in new eyes and vision, leaving 

behind the traditional vision, but it also opened a new gate for an emotional 

pattern; an archetypal pattern that is common with readers of past and modern 

generations. 

 

      Archetypal criticism, according to Carl Jung, is a critical theory studies the 

recurring narrative structures, character types, themes, and images that are 

commonly shared by people of different cultures and traditions. In his book 

English Language and Literary Criticism, Kharbe describes archetypal criticism's 

origins as "rooted in two other academic disciplines, social anthropology and 

psychoanalysis; each contributes to literary criticism in separate ways, with the 

latter being a sub-branch of the critical theory" (327). This enhances very much 

Enani's view of archetypal criticism in his book Carl Gustav Jung's Analytical 

Psychology, where he affirms that archetype as a concept is a way of categorizing 

and exploring human experiences manifesting in a variety of intellectual contexts, 

ranging from Plato's concept of forms to Kant's classifications of human cognition 

and beyond. Enani believes that archetypes are rooted in depth, according to Jung, 

in human psychology; "for Jung, archetypes are visible manifestations of 

something rooted in the deepest soil of human experience" (3) Larsen.  

      In his book Contributions to Analytical Psychology, Carl Jung defines archetype 

as  

A figure, whether it be a daemon, man, or process, 

that repeats itself in the course of history wherever 

creative phantasy is freely manifested. Essentially, 

therefore, it is a mythological figure. If we subject 

t these images to a closer investigation, we discover 

them to be the formulated resultants of  

countless typical experiences of our ancestors.  

They are, as it were, the psychic residua of  

numberless experiences of the same type…Each of  

these images contains a piece of human psychology  
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and human destiny, a relic of suffering or delight  

that has happened countless times in our ancestral  

story (247). 

 

    Kharbe declares that "the advent of post-modern theory initially dampened the 

interest and influence of archetype theory, but in recent years many writers and 

scholars have responded to the misconceptions and misrepresentation often found 

in post-modern critiques of archetypal theory" (327). Applying this to modern 

poetry, archetypal images are realized as examples of symbolism. They have the 

ability to symbolize, thanks to their pictorial vivid nature. Cengage Learning in A 

Study Guide for Imagism, describes imagism as  

        flourished in Britain and in the United states for a brief 

period that is generally considered to be somewhere 

between 1909 and 1917. As part of modernist 

movement, away from the sentimentality and moralizing 

tone of nineteenth- century Victorian poetry, imagist 

poets looked to many sources to help them create a new 

poetic expression (2). 

 

     Creating a new poetic expression is extremely tied to archetypal patterns since 

this new poetic expression is a concrete presentation of a fragmented vision of 

human brain. This fragmented incomplete vision is a technique symbolizes modern 

mind, the incoherent universal experiences; that is simply the inherited archetypal 

experience latent in human deep memory. According to Ezra Pound and T.S. Eliot 

the world is coherent, but our perception of it, is always incomplete and 

fragmented. Therefore since modern poetry explores fragmentation and incomplete 

vision of human beings, it the best mold that reflects archetypal theory, David 

Perkins (224). 

     In his book An Introduction to Poetry, Tiempo says: 

 

The liberation of contemporary poetry from  

the traditional rigidity in rhyme and scansion  

was anticipated by Walt Whitman in his collection 

 of poems Leaves of Grass, published 1855. 

 However, Whitman's lines are long, diffuse,  

and rhetorical, whereas as mentioned, the usual 

 imagist lines are short and packed. Another  

difference is the fact that the idea in an imagist 

 poem is resident in the image rather than stated  

in outright statements such as we find in 
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 Whitman's Leaves of Grass (121). 

 

The fourth edition of Whitman's Leaves of Grass, 1867 is the first edition to appear 

with accumulation; he adds sheets from other works, more experiences that enrich 

the fourth edition, (29) Charles M. Oliver. In Leaves of Grass fourth edition, 

Whitman adds "Abroad at a Ship's Helm" part in which he echoes Coleridge's ship 

of the Ancient Mariner, saying: 

ABOARD at a ship's helm, 

A young steersman steering with care. 

 

Through fog on a sea-coast dolefully ringing, 

An ocean-bell—O a warning bell, rock'd by the waves. 

 

O you give good notice indeed, you bell by the sea-reefs ringing, 

Ringing, ringing, to warn the ship from its wreck-place. 

 

For as on the alert O steersman, you mind the loud admonition, 

The bows turn, the freighted ship tacking speeds away under her  

gray sails, 

The beautiful and noble ship with all her precious wealth speeds  

away gayly and safe. 

 

But O the ship, the immortal ship! O ship aboard the ship! 

         Ship of the body, ship of the soul, voyaging, voyaging, voyaging (1867) 

 

     Whitman alludes to the life-death journey of human beings. He hints at the 

human soul that travels from birth to death. All human beings share the 

experience of descending to earth and having an endless timeless number of 

experiences and adventures. All this has made an innate, inherited mark upon 

our souls, as living beings. It is through this voyage that Whitman mentions, 

readers discover that ancient records and archetypal patterns are part of our 

personal cosmic history. Cosmic history is a mixture of abstract experiences, 

feelings, spiritual material and human existence. The ship in Whitman's poem is 

an echo of Coleridge's ship of the Rime of the Ancient Mariner. Both ships do 

represent the journey of life and death for human brains. In other words, the first 

impression that occurs to the minds of readers or listeners of the word "ship or 

voyage" is the journey from life to death. This is the archetype that is inherited 

and engraved in the minds and psychology of all human beings. As Enani 

asserts, the voyage is the symbol of the mariner's life: his path to sin and his 

subsequent repentance. This is the same in Whitman's Leaves of Grass. The 

voyage is the journey from sin to repentance or from life to death. It is the 
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archetypal pattern of the changing pattern of human nature; either from sin to 

repentance, life to death, damnation to salvation and so on.  

           The ship may be the symbol of human body that sails through the sea of sins. 

In "through fog on a sea-coast dolefully ringing, an ocean bell-O a warning bell 

rocked by the waves", the image is veiled by the foreboding threatening 

"warning" bell which is indicative of an evil presence that destroys the goodness 

and calmness of the ocean. The ocean itself is a symbol of insecurity and danger 

for human beings; "the frightened ship tacking speeds away under her gray 

sails", is another foreboding image of a sterile future that is gray like ashes. 

Towards the end of this part of the poem, the ship turns out to be a prison that 

holds the human soul. Stuck in the wide frightening ocean, it is a source of 

punishment for sinners; all human beings. 

           In William Carlos William's Danse Russe, he creates an image of loneliness. 

Loneliness as an archetypal emotion evokes sadness, gloom and nostalgia for all 

human beings. This is a recurrent controlling theme in almost all of Williams 

works. In the first line of Danse Russe he says: 

If I when my wife is sleeping 

and the baby and Kathleen 

are sleeping 

and the sun is a flame-white disc 

in silken mists 

above shining trees,— 

    where he creates many symbols and archetypes. The image of a wife and a 

"baby sleeping" is an archetypal image of death, loneliness, and potential life 

cease; as sleep is a form of temporary death. This scene of temporary death is 

enlightened by the presence of sun and flame-white disc; which is the symbol of 

God that evokes the emotion of forgiveness, grace and redemption. The 

archetypal pattern here is common to all human beings since sun and light are 

the symbols of a new beginning, clarity, vision, and divine power. Williams 

continues saying: 

 

if I in my north room 

dance naked, grotesquely 

before my mirror 

waving my shirt round my head 

and singing softly to myself: 

―I am lonely, lonely. 

I was born to be lonely, 

I am best so!‖ 

If I admire my arms, my face, 

my shoulders, flanks, buttocks 

against the yellow drawn shades,— 
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Who shall say I am not 

the happy genius of my household? 

 

He sings softly to himself. The poem ends with the universal feeling of 

loneliness, at least experienced and lived once at a lifetime.  

    The feeling of loneliness is detected in T.S. Eliot's the Wasteland as well. 

Richard Gray in his book A Brief History of American Literature, states that  

                  in a very real sense, the wasteland continues this lonely 

drama of the self. Of course, any genuinely imaginative 

reading of Eliot's most famous poem is likely to yield 

larger cultural inferences. Like the Cantos, The 

Wasteland uses a form of the ideogrammic method, dense 

patterns of imagery and a disjunctive narrative sequence, 

a radical juxtaposition of different perspectives and 

languages to solicit an active response, a collaboration in 

the creation of meanings…The Wasteland was a cry from 

the lonely self (29). 

The primordial image, the psychic residue of loneliness is an archetypal pattern 

in the collective unconscious of all human beings that is expressed and 

experienced in Eliot's The Wasteland. The great despair of modern existence 

does not only felt out of a sense of meaninglessness, but also from a very strong 

loneliness. Eliot makes this feeling of loneliness universal by admitting that it is 

a feeling we create for ourselves by constantly pursuing our own selfish 

interests; 

                Sighs, short and infrequent, were exhaled, 

                And each man fixed his eyes before his feet (64-65) 

These people described in the poem are flowing on London Bridge like dead 

bodies; a reminder of Pound's apparitions of the Metro Station. They seem so 

selfish; nobody cares even to look at another, since "each man fixed his eyes 

before his feet" (65). This is an archetypal image of the daily routine of modern 

life. Eliot wants to give the impression of the emotional sadness caused by 

modern civilization; which consequently leads people to forget the presence of 

each other. This is an archetypal impression felt by all human souls that are 

preoccupied with their own living. As the central image of the Wasteland is 

sterility of modern western civilization, it is simply a death rebirth archetype. 
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Maud Bodkin in her book Archetypal Pattern in Poetry, comments on the 

Wasteland saying that  

The aspect of the poem which I which I wish to consider here is its 

character as exemplifying the pattern I have termed a 

rebirth. Notably the poem accomplishes—in Jung's 

phrase— a translation of the primordial image into the 

language of the present, through its gathering into 

simultaneity of impression images from the remote past 

with incidents and phrases of everyday present. (308) 

     According to Nidhi Tiwari in his book Imagery and symbolism in T. S Eliot's 

Poetry,   

Maud Bodkin relates the rebirth archetype with the 

Night Journey in the Book of Jonah. She remarks 'before 

a renewal of life can come about, Jung urges, there must 

be an acceptance of the possibilities that lie in the 

unconscious contents activated through regression…and 

disfigured by the slime of the deep'. The principle with 

he thus expounds Jung recognizes as reflected in the 

myth of the night journey under the sea (14-15). 

Actually each reader of Death by Water (IV), finds himself voyaging on the sea 

where he starts the journey of death and rebirth. The archetype of  death by 

water is associated with renewal, rebirth and regeneration. Phlebas dies by 

drowning, forgetting his worldly issues, problems and cares. Here Eliot 

addresses the hearts of his readers to consider Phlebas and recall his or her 

mortality; an archetypal pattern of life and death. 

     The poem is divided into five parts I) The Burial of the Dead, II) A Game of 

Chess, III) The Fire Sermon , IV) Death by Water and V) What the Thunder 

Said. The title of the first part is an archetype. The Burial of the dead is an 

allusion of the burial service of the Christian Church; the Book of Common 

Prayer.  

In 

April is the cruellest month, breeding 

Lilacs out of the dead land, mixing 

Memory and desire, stirring 

Dull roots with spring rain. 

Winter kept us warm, covering 

Earth in forgetful snow, feeding 
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A little life with dried tubers. (1-7) 

 

   "Eliot has placed to contrasting archetypal images alternately, that is, the images 

of rebirth and death-in-life. We have archetypal images of rebirth in 'breeding 

lilacs' out of the dead land and stirring dull roots with spring rain. The 

archetypal images of death in life is expressed in 'winter kept us warm, covering 

earth in forgetful snow' and 'little life with dried tubers" (Tiwari 177). 

            

        In the second part of The Wasteland, A Game of Chess, Eliot creates an 

archetype of the social hierarchal system that contains kings, queens, pawns, 

knights, rooks, and Bishops. It is automatically aroused in readers' minds that 

the universe is not but a game of chess, based on positions and social status. 

This hierarchy is not innocent of treachery. Ackerley comments on this, in his 

book T.S. Eliot: The love Song of Alfred Prufrock, and The Wasteland, saying 

"the later title suggests the monotony of an existence broken only by such 

diversions as chess, and hints at sexual tension and betrayal" (43). Tiwari 

supports this interpretation confirming, "imagery and symbolism related to 

escape archetype and betrayal archetype lead to the dominant archetypal 

imagery and symbolism of death-in-life" (199). That is why Eliot depicts human 

life as shallow and meaningless where people are partly dead while alive. 

         The Fire Sermon section is an archetype of the Buddhist fire sermon. Since a 

reader hears this title, it soon occurs to his mind the sermon of purgation of the 

human soul, heart and body. It is through burning the body with its sins, as 

believed by some people, that the soul is shifted from damnation to salvation. 

However, it is still a gloomy hint about the sinful life of human beings. The river 

Thames in this section is an archetype of cleanliness, purity, and reincarnation, 

(Enani 21) as water is a life giver to all creatures. Bently and Brooker comment 

in their book Reading the Wasteland: Modernism and the Limits of 

Interpretation, saying that "the controlling allusion in The Fire Sermon, by force 

of Eliot's title, is to the fire sermon of  Buddha… the Buddha's sermon delivered 

to a thousand priests, consists of three questions and three answers" (121). 

Actually the three questions and answers are related to the senses of human 

beings, their desires, and sins that are redeemed by fire. Fire is an archetype of 

both torture and purgation.  

 

       In his book On Life's Journey: Always Becoming, Daniel A. Lindley suggests 

that  

 

                        the term archetype invokes 'the mind of God' because 

it designates an aspect of underlying, eternal order. 

Such order is beyond ordinary folk-indeed, it is beyond  

all human beings. It may be described as ' The Mind of 

God' or it may be represented by Plato's conception of 
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ideal forms. Such things are not knowable, and 

something that is not knowable may as well not exist. 

But the archetypes do manifest themselves in our lives, 

in our daily round. Rather than continuing this abstract 

discussion, I turn instead to a concrete instance of the 

manifestation of a particular archetype in a tiny poem. 

It is a haiku by Ezra Pound: 

                           in a Station of the Metro 

                          The apparition of these faces in the crowd: 

                           Petals on a wet, black bough (9). 

         

   The most famous archetype of a metro or a train is the image of the journey from 

birth to death.  The image in Pound's poem is clear. The faces of the passengers 

in the metro station are transitory and temporary. Each train leaves the station 

soon, carrying a huge number of people; faces; a typical image of human life. A 

generation passes to deliver life to another. Human life is as short as those 

minutes the train waits on the station to collect its condemned people. Lindley 

continues saying, "the image of the petals reminds us of the transitoriness of 

spring, of generativity of beauty" (9). Actually the black colour in the poem 

corresponds to the gloomy melancholic atmosphere of inevitable death of these 

living faces. The black colour is an archetypal pattern of sadness, death, and 

vagueness. These archetypes do prepare readers to accept their mortality; since 

the apparition of these faces is another archetype of hollowness, barrenness, and 

sterility. These faces are ghosts. As archetypes are universals,(Enani 63-65), this 

poem echoes Eliot's Wasteland and Whitman's Leaves of Grass. It faces readers 

with the fact that in the midst of life, death is encountered and rooted. The 

archetype of the journey is almost encountered in most of modern poems. 

Lindley affirms that "archetypes can not be described concretely in themselves, 

because they are abstractions, generalizations, ideas, but they are represented in 

experiences all the time" (10).  Enani enhances this viewpoint adding that the 

idea of archetype is linked to the collective unconscious, in which appear 

archaic primordial types, with universal images that have existed before. In 

studying the implications of motifs, it is discovered that the same object may 

hold vastly different meanings in different cultures; but still it is a motif with a 

symbolic archetypal implication (152). 

 

         The same journey is encountered in Alfred Tennyson's Lotus Eaters. The 

journey is a symbolic archetypal one, taken from Homer's Odyssey. After the 

fall of Troy, Odysseus' sailors, Odysseus himself is an archetypal man of a brave 

mission, are forced to land in a strange country. This land is that of the "mild-

eyed melancholy Lotus eaters". These inhabitants are sustained only on the fruit 

of Lotus. This fruit has the effect of a drug which makes human beings 
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unconscious. According to Rajni Singh the fruit may also be the archetype of the 

forbidden apple of Eden. He says:  

                        The poem is to be read, keeping in mind the story 

of Hercules who steals the fruit for the sake of 

humanity. The body of the poem is the story of the 

three sisters. The Hesperides maidens, introduced 

by a blank verse prologue that fuses historical 

allusion with myth. Discussing its sources, Ricks 

suggests the religious mythologizing of G.S. Faber, 

Milton's Paradise Lost…The East and West had a 

special significance for Tennyson. The golden 

apple has the virtue of being the treasure of the 

west. Tennyson connects the West with images of 

the sea, of growth and paradoxically of death…The 

garden—isle of the Hesperides is an archetypal 

image and though it has a private significance for 

him, Tennyson preserves its mythological 

character. His garden  of Hesperides is the garden 

of wisdom.. while describing the nature pictures, 

Tennyson shows extreme sensitiveness. The 

creation of art, of poetry is symbolized as the 

creation of golden apples (30-32). 

 

The sailors also lose their desire to go back home and get back to their families, 

after eating from this fruit. This lost desire is an archetype of the lost desire of 

modern man to continue his life journey in these hardships.  

          Lioyd Austin in his book Poetic Principles and Practice, says  

 

                           But these are the traditional hopes and longings for 

the life to come. The last two quatrains introduce 

an entirely new and original note, although the 

imagery is derived from Tennyson's Ulysses, and 

ultimately from Dante, who invented the story of 

Ulysses' last fatal voyage beyond the baths of all 

the western stars. Dante leads the ship to its 

destruction; Tennyson suggests that the gulfs may 

wash them down: but Bandelaire makes this last 

voyage the symbol of the passage from life to 

death, and in this conclusion he sweeps away all 

that is known or imagined of the world beyond the 

grave (16). 
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                All things have rest: why should we toil alone, 

             We only toil, who are the first of things, 

                              And make perpetual moan, (II Lotus Eaters) 

                    The life of toil and hard work is the ghost that the lotus eaters would like to 

abandon. They decided to quit their journey of hardships, and stay idly in the 

land of lotus eaters; the forbidden garden. This is an archetype of modern man's 

longing for a calm life free of responsibilities.  

       Another basic archetype in the poem is the recurrent image of the waves: 

"Courage!" he said, and pointed toward the land, 

"This mounting wave will roll us shoreward soon." 

In the afternoon they came unto a land 

In which it seemed always afternoon (I). 

 

    The mounting wave is a recurrent image that runs all through the poem. These 

waves are the archetype of changing conditions of human beings. Waves 

represent vagueness, hard work, and unknown future. Some lines later in the 

poem, sailors declare that their home is beyond the waves: 

 

Then some one said, "We will return no more"; 

And all at once they sang, "Our island home 

Is far beyond the wave; we will no longer roam"  (45). 

    

    The wave here is a symbol of the ocean; the whole life of human beings. 

According to Tiwari "images and symbols have always been the soul of poetry. 

Poets in all ages, in all countries and in all languages have employed these 

devices to enhance their expression and create an impact on the reader" (1); this 

quotation ties imagery and symbols to poetry. Since imagery is part of archetype 

as Schaverien defines archetype in his book The Revealing Image: Analytical 

Art Psychotherapy in Theory and Practice, saying "it is a psychosomatic 

concept, liking body and psyche, instinct and image. Archetypes underlie the 

impact of fairy tales, myths, certain rituals and traditions. They are also 

recognizable in the dream and images which are created by the individual 

human psyche" (21). Enani in Carl Gustav Jung Analytical Psychology agrees 

with Schaverien, adding that these archetypal images do not take a specific 

form; they are however latent in collective unconscious. He believes they are 

evident in actions and feelings. There is always a special stimulus that activates 

certain archetypes at a particular occasion in the life of an individual. Although 

the source is universal, there is still an individual dimension. It is noticed that 

many different people with different cultures and backgrounds, in similar 

psychic situations, do produce very similar archetypal reactions, due to having a 
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similar mental storage of the same implication of images in innate memory. 

Enani confirms it was essential for Jung to state that it is not the content of an 

image which is archetypal rather than the unconscious and un-representable 

outline or pattern that is fundamental (20-25). 

         In his book Singing the Chaos: Madness and Wisdom in Modern Poetry, 

William Pratt sums up the relation between imagism and archetype as follows: 

                       The aims of the imagist movement in poetry 

provide the archetype of a modern creative 

procedure, and since imagism was the 

metamorphosis in another language of French 

symbolism, modernism may be regarded as a 

continuation from the symbolists to the imagists 

(17). 

 

 

   The relationship between literature and psychology has deep implications. The 

greatness of a literary work of art arises from its psychological universal 

dimension, represented in images and consequently archetype (Enani 23). In the 

20
th
 century, archetypal  criticism is commonly used specially with the mixture 

of literature and psychology. Archetypal criticism actually breaks the boundaries 

between different cultures, backgrounds, traditions and religions. Archetypal 

criticism elevates the literary text into a higher status of a universal humanistic 

enterprise.       
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Abstract 

Governance is one of the controls that regulate the behavior and ethics 

of all organizations and their employees, the aim is to move forward 

towards the right path to lead these organizations to achieve all their 

goals without the presence of any deviations, which will reflect 

positively on the performance of these organizations, governance in 

government institutions has become a prominent place in all countries 

of the world, especially after the global financial crises, where this 

study aimed to know the role of governance in improving the efficiency 

of performance in Jordanian government institutions and to work on 

building a framework of knowledge surrounding the issues of 

governance and performance in government institutions, the importance 

of this study stems from the fact that it discusses a very important topic, 

which is governance, as it is a cornerstone in the performance of 

institutions and individuals alike, where the researchers used the 
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theoretical approach in this study by referring to the literature and 

studies that discussed such a topic, and then extract the desired results, 

the most important of which were: Governance is an ethical system to 

improve the performance of individuals and institutions, as it affects the 

improvement of all economic, political and social dimensions in 

government institutions, it also defines scientific and sound frameworks 

for all efforts made in performance, as it is a reference in making 

policies, laws and regulations, governance in government institutions 

also contributes to improving the efficiency and effectiveness of 

performance for individuals and institutions, which has a positive 

impact on providing better services to auditors, the researchers in this 

study recommended the necessity of keeping pace with all global 

developments and working to amend some laws and regulations that 

would move forward towards the advancement of these institutions, and 

increasing training programs for employees on how to apply 

governance properly in order to contribute to raising the performance of 

government institutions, and conducting other similar studies concerned 

with studying the principles and standards of governance and their 

impact on financial and administrative performance in government 

institutions. 

Key words: Governance, Performance, government institutions 
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 ١خ االسد١ٔٛدٚس اٌحٛوّخ فٟ رحغ١ٓ وفبءح االداء فٟ اٌّإعغبد اٌحىِٛ

 أحّذ أسش١ذ ٔص١شاٌجبحش / 

 غبٌت دوزٛساٖ / و١ٍخ االلزصبد ٚاٌّعبِالد / جبِعخ اٌعٍَٛ االعال١ِخ اٌّب١ٌض٠خ 

 د.ٔٛس ٘ذا٠خ ١ٌٍٟ

 و١ٍخ االلزصبد ٚاٌّعبِالد / جبِعخ اٌعٍَٛ االعال١ِخ اٌّب١ٌض٠خ

 

 

 

 اٌٍّخص 

ح إٌّظّاخ ٚاٌؼا١ٍِٓ ف١ٙا، ذُؼذ اٌذٛوّح ِٓ اٌؼٛاتؾ اٌرٟ ذٕظُ عٍٛن ٚأخالل١اخ واف .1

ٚاٌٙذف ِٓ رٌه ٘ٛ اٌّؼٟ لذِا ً ٔذٛ اٌطش٠ك اٌظذ١خ ١ٌٛطً ٘زٖ إٌّظّاخ إٌٝ ذذم١ك 

وافح أ٘ذافٙا دْٚ ٚجٛد أٞ أذشافاخ ِّا ٠ٕؼىظ ا٠جاتاً ػٍٝ أداء ٘زٖ إٌّظّاخ، ٚلذ أطثذد 

ً تؼذ اٌذٛوّح فٟ اٌّؤعغاخ اٌذى١ِٛح ذذرً ِىأح ِشِٛلح فٟ وافح دٚي اٌؼاٌُ خ ظٛطا

األصِاخ اٌّا١ٌح اٌؼا١ٌّح، د١س ٘ذفد ٘زٖ اٌذساعح ٌّؼشفح دٚس اٌذٛوّح فٟ ذذغ١ٓ وفاءج 

األداء فٟ اٌّؤعغاخ اٌذى١ِٛح األسد١ٔح ٚاٌؼًّ ػٍٝ تٕاء إؽاس ِؼشفٟ ٠ذ١ؾ تّٛػٛػاخ 

اٌذٛوّح ٚاألداء فٟ اٌّؤعغاخ اٌذى١ِٛح، ٚذٕثغ أ١ّ٘ح ٘زٖ اٌذسعح ٌىٛٔٙا ذثذس ٚذٕالش 

ذ٠س فٟ غا٠ح األ١ّ٘ح اال ٚ٘ٛ اٌذٛوّح تئػرثاسٖ دجش أعاط فٟ أداء اٌّؤعغاخ ِٛػٛع د

ٚاألفشاد ػٍٝ دذ عٛاء، د١س لاَ اٌثادصاْ تئعرخذاَ إٌّٙج إٌظشٞ فٟ ٘زٖ اٌذساعح ِٓ خالي 

اٌشجٛع إٌٝ األدت١اخ ٚاٌذساعاخ اٌرٟ ٔالشد ِصً ٘زٖ اٌّٛػٛع, ٚ ِٓ شُ اعرخالص إٌرائج 

ٓ أّ٘ٙا: أْ اٌذٛوّح ٔظاَ أخاللٟ ٌرذغ١ٓ أداء األفشاد ٚاٌّؤعغاخ, وّا اٌّشجٛج اٌرٟ واْ ِ

أٔٙا ذؤشش ػٍٝ ذذغ١ٓ وافح األتؼاد اإللرظاد٠ح ٚاٌغ١اع١ح ٚاالجرّاػ١ح فٟ اٌّؤعغاخ اٌذى١ِٛح 

، وّا ٚأٔٙا ذذذد أُؽش ػ١ٍّح ٚع١ٍّح ٌىافح اٌجٙٛد اٌّثزٌٚح فٟ األداء، وّا ٚأٙا ِشجغ فٟ 

مٛا١ٔٓ ٚاألٔظّح ، وّا ذغاُ٘ اٌذٛوّح فٟ اٌّؤعغاخ اٌذى١ِٛح فٟ ذذغٓ طٕغ اٌغ١اعاخ ٚاٌ

وفاءج ٚفؼا١ٌح األداء ٌالفشاد ٚاٌّؤعغاخ ِّا ٌٗ أشش ا٠جاتٟ ػٍٝ ذمذ٠ُ خذِاخ أفؼً 

ٌٍّشاجؼ١ٓ، ٚلذ أٚطٝ اٌثادصْٛ فٟ ٘زٖ اٌذساعح تؼشٚسج ِٛاوثح وافح اٌرطٛساخ اٌؼا١ٌّح 

ألٔظّح اٌرٟ ِٓ شأٔٙا اٌّؼٟ لذِا ً ٔذٛ إٌٙٛع تٙزٖ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ذؼذ٠ً تؼغ اٌمٛا١ٔٓ ٚا

اٌّؤعغاخ، وّا أٚطد ٘زٖ اٌذساعح تض٠ادج اٌثشاِج اٌرذس٠ث١ح ٌٍؼا١ٍِٓ ػٍٝ و١ف١ح ذطث١ك 

اٌذٛوّح تاٌشىً اٌغ١ٍُ ِٓ أجً اٌّغاُ٘ فٟ سفغ أداء اٌّؤعغاخ اٌذى١ِٛح، وّا اٚطد ٘زٖ 

ٙرُ تذساعح ِثادا ِٚؼا١٠ش اٌذٛوّح ذأش١ش٘ا اٌذساعح أ٠ؼاً ًتاٌم١اَ تذساعاخ أخشٜ ِشاتٙٗ ذ

 .ػٍٝ االداء اٌّاٌٟ ٚاالداء االداسٞ فٟ اٌّؤعغاخ اٌذى١ِٛح
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1. Introduction 

Governance is one of the modern terms that have emerged recently, especially 

after the collapses that occurred in the economies of different countries in the 

world, Until it became one of the institutions adopted by institutions in all 

countries of the world, governmental institutions or private institutions, In order 

to bring about changes that positively affect the development strategies in these 

institutions, as governance has become of great importance in these institutions 

for the concerned authorities, decision-makers at all levels, as its importance has 

increased a lot in government institutions in countries that are striving to 

improve their performance and make them an important tool in achieving 

economic development                                                                 .   

In 2005 the Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE) 

adopted a large and important set of guiding principles for public sector 

governance, In 2015 organization updated these principles and directives by 

keeping pace with the recent developments of the year at the international and 

local levels, Although these principles and guidelines, accompanied by the 

public forum, However these principles, directives and guidelines are not 

binding on any public sector institution. That is, these institutions must 

formulate mechanisms that are commensurate with the context of their work. 

where government and private institutions work to improve the performance of 

their employees because the process of improving the performance of employees 

is a key factor in improving the performance of the institution as a whole. 

(Colquitt et al.2015:32), Where it has become necessary to take care of 

employees and most organizations go to good policies that take care of 
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employees in order to improve performance.(Storey et al. 2009:4), Institutions 

work on defining broad lines that organize their work through which they aim to 

improve their level of performance(Armstrong & Stephen.2014:58). 

Governance is of great importance in government institutions because of their 

key and effective role in economic, social and political policies, because these 

institutions are affected by the management style used in them, governance 

plays a prominent role in government institutions and works to gain the 

confidence of those dealing with these institutions by achieving outstanding 

performance, performance is a concern of any government institution and is 

built because it depends on the means and tools through which it relates to the 

external environment. given the critical importance of the role of governance in 

the field of governance in the field of research and governance, research and 

scientific research, research and international institutions on the study of 

governance and performance in government, this study came to present the role 

of governance in improving performance efficiency in Jordanian government 

institutions. 

 

2. The study methodology 
  
2.1 Problem of the study 

Governance is one of the modern organizational methods that many institutions 

use in order to organize their work, it is also considered an important entry point 

and basis that has a prominent role in improving the performance of individuals 

and institutions, the implementation of good and proper governance leads us to 

good performance for the individual and the institution as a whole, And 

government institutions in Jordan, like many institutions in all countries of the 

world, are obligated to ensure good and sound governance to achieve the best 

levels of performance at all levels in order to create trust between these 

institutions and the parties dealing with them, therefore the researchers believe 

that the role played by governance in improving performance in government 

institutions should be studied. this study came to answer the following question: 

 What is the role of governance in improving performance efficiency in 

Jordanian government institutions? 

2.2 Goals of the study 

This study aims to know the role of governance in improving performance 

efficiency in Jordanian government institutions and to work on building a 

framework of knowledge surrounding the issues of governance and performance 

in government institutions, and then coming up with conclusions and 

recommendations that will contribute to improving performance efficiency in 

government institutions. 

2.3 Importance of the study 
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The importance of this study stems from the fact that it examines and discusses a 

very important topic that has proven its worth in solving many problems, which 

is governance as a cornerstone that affects the performance of institutions and 

individuals alike. 

2.4Approach of the study 

In order to answer the problem of the study and achieve the objectives of the 

study, the researchers followed the descriptive-analytical approach, by referring 

to references, books, periodicals, previous study and Internet sites, in order to 

reach conclusions and provide the necessary recommendations 

3. Literature reviews 

 The study of  al-wakeel (2021) entitled the effect of judgment on job 

performance (Applied study on East Nasr City neighborhood) 

This study aimed to orientalize the relationship, principles of governance and 

job performance improvement in East Nasr City district, and to identify the 

relationship and impact of leaders’ adoption of governance as a mediating 

variable for the relationship between governance and job performance 

improvement, The study relied on the descriptive analytical approach, and the 

development of a questionnaire to comply with the objectives and hypotheses of 

the study in terms of examining the relationship, the impact of the principles of 

governance and the adoption of leaders on job performance and improvement, 

The results of the study showed that there is a direct relationship between the 

application of governance principles and the improvement of job performance, 

and there is a direct relationship between the adoption of administrative leaders 

to apply the principles of governance and improve job performance, and that 

governance contributes positively to improving the institutional performance of 

administrative bodies, The study recommended adopting and activating the 

principles of governance in public organizations, analyzing the internal 

environment in public governmental organizations to try to study the extent of 

their commitment to applying the principles of governance and identifying the 

difficulties that limit their application 

 

 The study of hijazi (2021)The Impact of Applying Good Governance 

Principles on Job Satisfaction among Public Sector Employees in 

Jordan 

This study aimed to know the effect of applying the principles of good 

governance on job satisfaction among Jordanian public sector employees, the 

study population consisted of all public sector employees who are subject to the 

civil service law and their number is 219,000 employees, where a questionnaire 

was developed in order to achieve the goal of the study, and the questionnaire 

was distributed to the study sample, which numbered (384, the number of 
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questionnaires recovered and valid for analysis reached (308), the results of the 

study showed a statistically significant effect of applying the principles of good 

governance (transparency, justice, equality, accountability, participation, 

integrity) in each of the dimensions of job satisfaction separately (salaries, 

compensation, direct supervision, training programs, promotions, performance, 

evaluation) to varying degrees, the results showed statistically the significant 

impact of applying the principles of good governance on job satisfaction among 

workers in the public sector in Jordan, the study recommended a set of 

recommendations, the most prominent of which was raising awareness of the 

concept of good governance and its importance through holding awareness 

programs, seminars and training courses for all public sector employees in 

Jordan, Strengthening the role of government agencies that contribute to 

promoting the principles of good governance in the public sector (the Audit 

Bureau, the Anti-Corruption Integrity Commission, the Civil Service Bureau, 

the Ministry of Justice, developing and activating the (civil service law), 

especially with regard to employee training, development, promotion and 

evaluation of their performance. 

 The study of Akkar and Sultan (2020) entitled The Role of 

Governance Principles and Mechanisms in Improving Financial 

Performance (An Applied Study in the National Insurance Company) 

This study aimed to identify the conceptual framework of governance, and the 

extent to which corporate governance contributes to improving the financial 

performance of insurance companies, and the extent of the possibility of linking 

corporate governance and improving the financial performance of insurance 

companies, and arriving at the governance mechanisms that insurance 

companies can use to improve their financial performance, the study relied on 

the descriptive analytical method, develop a questionnaire to comply with the 

objectives and hypotheses of the study, the study reached a set of conclusions, 

the most important of which is that governance is a reference for making 

policies that adopt the legal and regulatory frameworks for the corporate 

governance system by contributing to attracting investors, the insurance 

companies have an actuarial expert independent of the various parties and is 

concerned with controlling the financial position of the insurance companies, the 

study recommended the need to emphasize the role of the state in activating 

corporate governance through laws and legislation, and the need to pay attention 

to the application of corporate governance in insurance companies because of its 

impact on improving financial performance. 

3.2 Commenting on literature reviews 

The researchers reviewed a set of previous studies related to the subject of the 

study, they reached a set of results that helped them to enrich their current 

studies and develop their studies, the following is a summary of the most 
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important and prominent comments of the researchers on these studies, the 

researchers believe that all previous studies discussed the issue of governance, 

as it was found that they agree with the researchers’ study on governance, which 

included the study of both Al-Wakeel (2021) and Hijazi (2021). governance in 

the public sector, as for the study of Akkar and Sultan (2020), it was in the 

private sector, as for the dependent variable, the study included Al-Wakeel 

(2021), Akkar, and Sultan (2020), which focused on performance, Al-Wakeel’s 

study (2021) examined job performance. As for Akkar and Sultan (2020), they 

examined financial performance with different study locations, environments 

and results, after extensive research by researchers and their use of the 

descriptive analytical approach, this study came as a continuation of previous 

studies that dealt with the issue of governance in Jordanian government 

institutions, where the current study is different from previous studies, as no 

similar study has been conducted to the current study - within the researcher's 

knowledge - in the field of the role of governance in improving performance 

efficiency in Jordanian government institutions. 

4.Theoretical Framework 
4.1 Definition of Governance 

There are many definitions of the term governance, so that each term indicates 

the point of view adopted by the owner of this definition, the International 

Finance Corporation (IFC) has defined governance, "A system through which 

the company is managed and its business is controlled, and the relationship 

between all parties is organized within the laws, regulations, and laws", As 

defined by the Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) (2015) as: ―The set of relations between those in charge of its 

management, its board of directors and its shareholders."                          "                                  

That is governance means organization arrangement, and the existence of 

legislation and regulations governing the relationships between the main parties 

that have an impact on performance in the institution, and it also includes 

elements that support the institution in the short and long term, and determine 

the responsibility and responsibility (Machado & Davim, 2019). 

4.2 Types of Governance 

Governance is divided into several types: 

1- Effective governance: It applies the principle of transparency and 

accountability to institutions, through rules and legislation that include 

equality, justice and the public interest. 

2-  Good governance: It applies the principle of participation, transparency 

and consensus, in addition to carrying out experiments and obligating 

them to rules while ensuring inclusiveness and justice. 

3- Institutional Governance: Through it, corporate oversight and direction 

are established, in order to achieve goals by keeping away from 

deviations. 
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4.3 Defining the governance of government institutions 

Governance in government institutions, as mentioned in the Guide to the 

Practice of Governance in the Public Sector (2014), has been defined as a set of 

laws, legislation, policies, organizational structures, procedures, and controls by 

which all government institutions are managed in order to achieve sustainable 

development goals efficiently and effectively and in the best professional and 

ethical ways and methods with integrity and transparency, according to Follow-

up, evaluation and accountability mechanisms in order to provide services to 

citizens to the fullest. 
4.4 Basic requirements for implementing governance in government institutions 

The Guide to Evaluating and Improving Governance Practices in the Public 

Sector, issued by the Jordanian Ministry of Public Sector Development in 

(2017), stated the most important basic requirements for implementing 

governance in government institutions, which are the commitment to integrity, 

moral values and the rule of law, and determining priorities for the application 

of indicators of integrity and transparency, establishing a professional code of 

honor and an ethical charter for all employees of government institutions, 

participation of all relevant parties and being open to them, and the 

establishment of a professional code of honor and a code of ethics for all 

employees of government institutions, participation of all relevant parties and 

openness to them, and to identify the targeted results to achieve sustainable 

development, and put in place all necessary measures to achieve the results 

identified, building institutional and leadership capacities for employees of 

government institutions, managing performance and managing risks through 

effective internal control, working to apply good practices in the field of 

transparency and reporting to activate real accountability. 
4.5 Objectives of governance in government institutions 

Governance in government institutions aims at a set of objectives that were 

mentioned in the Guide to Governance Practices in the Public Sector (2017), the 

most important of which are 

• Preserving public money 

• Providing and improving the quality of all services provided to citizens, and 

ensuring their rights 

• Achieving citizens' satisfaction with the services provided 

Planning and reviewing decisions and determining performance measurement 

methods 

• Improvement and development, defining stable and fair standards and laws 

characterized by transparency and clarity 

• Work to avoid overlapping powers and responsibilities and the absence of 

accountability, and to support and develop 

• The control system as a whole, raising the level of disclosure and transparency 

and achieving the principle of integrity 

• Eliminate financial and administrative corruption 
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• Improving the capabilities and performance of government institutions 

• Establishing an effective system for managing risks and confronting crises. 

• Achieving sustainable development goals. 
4.6 Principles of Governance in Government Institutions 

Governance in government institutions is based on several principles, which we 

summarize as follows (Dagomir, 2019) 

• Efficiency and effectiveness in managing state resources to ensure the 

preservation of public money, the effective use of available resources, the 

provision of services, and the improvement of the quality of providing these 

services and their development in accordance with the best practices in this 

field, to be reflected in a fair distribution of development revenues, while 

defining the role of supreme policy in following up on all executive 

departments. In order to ensure that the objectives of  government institutions 

are achieved efficiently and effectively. 

• Ensuring the rights of stakeholders that have relations with government 

institutions within the framework of standards and laws characterized by 

integrity, transparency, justice and clarity to enhance trust between them, which 

makes preserving and protecting the rights of stakeholders a goal for all parties. 

4.7 The performance 

Performance is one of the multi-dimensional concepts that include all aspects 

related to the success of the institution, and it is an indicator that measures the 

extent to which this institution achieves its goals (Valmohammadi, 2012), 

performance is affected by the environment and the goals to be achieved, as 

performance is a construction with multiple dimensions, and its measurement 

varies depending on a variety of factors (Wenxiang& Lucy Lu, 2016), (Jarad et 

al, 2010) stated that performance is the ability of institutions to achieve their 

desired goals by using all available resources efficiently and effectively,  That is, 

the capabilities and capabilities that institutions possess contribute to achieving 

their goals (Jarad et al, 2010). (Al-Arajy and Al-Samman, 2021) mentioned that 

performance is an entrance to management with a complex, multi-dimensional 

and future-oriented strategic structure that determines the capabilities and 

capabilities of institutions for the successful implementation of their future 

strategies in order to reach the desired goals, Based on what was mentioned 

previously, the concept of performance differs from one institution to another, 

according to the work and activity of each institution and its objectives. 
4.8 Performance levels in government institutions 

Performance in government institutions can be classified into several levels, 

which have a focus on the strengths and weaknesses of government institutions, 

through which the sustainability of performance in these institutions is 

determined on the one hand and the status of their financial position on the other 

hand, and this classification helps institutions identify At the level that you 

present, it is as follows (Muhalal, 2017): 
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• Exceptional performance of institutions: It is the superior performance of 

institutions in the long run, as these institutions possess strengths in all axes until 

they almost end their weaknesses, and these institutions are characterized by a 

prosperous situation, an abundance of liquidity, and a commitment by the 

human resources in these institutions. 

• Outstanding performance of institutions: It is the high performance of 

institutions in the long run, as these institutions possess strengths and overcome 

their weaknesses, in addition to having a distinguished financial position. 

• Very good performance of institutions: These institutions are characterized by 

solid performance, and they have a clear future vision and strategy, with 

strengths of these institutions that have the ability to face weaknesses, in 

addition to that, they enjoy a very good financial position. 

• The good performance of the institutions: The institutions at this level are 

characterized by balanced performance with the prevailing rates in the same 

industry with a fluctuating financial position. 

• Moderate performance of institutions: Institutions at this level are 

characterized by low performance below the required rate, as the institutions 

overcome weaknesses over strengths, with a hardship in the financial position 

that threatens the growth and survival of such institutions. 

• Poor performance of institutions: in these institutions the performance is much 

below the required level, and weaknesses would have dominated all axes, in 

addition to the existence  

of problems in the financial position that threatens the existence of such 

institutions. 

 
4.9 Dimensions of performance in government institutions 

Performance usually highlights four dimensions, which are the financial 

position, innovation, customers, and internal processes in the organization. 

Indicating that internal processes imply efficiency and effectiveness in all 

systems (Damilola et al, 2015), In the government sector, there are dimensions 

of performance in government institutions that are in line with business 

requirements in the government sector, and they are as follows (Al-Arajy and 

Al-Samman, 2021): 

1-  Creativity and innovation 

Creativity and innovation are complex and multi-level phenomena, and they are 

two phenomena that increase over time and require skilled leadership in order to 

maximize benefits at work. And better products, where creativity and innovation 

can be stimulated at the level of the individual, a group of individuals, or the 

level of the organization as a whole, and this leads to gaining benefits that can 

be identified at one or more levels of analysis. (Zhou, Hirst, & Shipton 2012). 

2-   Efficiency and effectiveness 

They are considered among the common measures of performance in 

organizations, as most organizations evaluate their performance in terms of 
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effectiveness, as their main focus is on achieving the main goals of the 

organization, and where these institutions measure their performance in terms of 

efficiency, which relates to the optimal use of available resources in order to 

achieve the desired (Chavan, 2009). 

3- Improving services 

The concept of service improvement stems from a term frequently used in 

service design, as it is defined as the way in which the organization wants 

customers, employees and service recipients to view the organization, and to 

make the organization efficient and effective and able to provide the required 

services to the public (Hamdani, 2016). 

  
4.10 Barriers to improving performance 

There are many obstacles facing the performance improvement process, which 

we summarize as follows (Arif, 2008): 

1-  Difficulty in determining the variables to be measured and the 

relationships between them. 

2-  The difficulty in determining the beginning of the diagnosis and study of 

achievement analysis in order to evaluate it. 

3-  The difficulty of developing quantitative and qualitative criteria to 

measure quantitative and qualitative outputs to measure performance in 

institutions. 

4-  The shortage of administrative human resources to carry out performance 

measurement and evaluation, because this requires expertise and skills. 

 
4.11 The role of governance in improving performance efficiency 

 

There is agreement among many researchers on the role of governance in 

advancing development and improving performance efficiency, that is, the 

commitment of government institutions to the application of governance is 

reflected in the performance of these institutions in all its dimensions, the 

application of governance helps to create a clear and comprehensive concept for 

the performance of institutions and their ability to continue, which contributes to 

achieving the interests of people dealing with these institutions, governance 

carries with it several dimensions such as compliance with all laws and 

administrative requirements, and good performance in order to exploit the 

available resources to upgrade these institutions, Governance also limits conflict 

of interest between all parties, and this in turn positively affects the work and 

performance of these institutions. 

 

Jordan has realized the role of governance in improving performance. In 2014, 

the Ministry of Public Sector Development issued a guide to practicing 

governance in the public sector, It aims to define the guiding principles that help 

government institutions apply the practices of the rule of law and governance in 
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government institutions to enhance the values of transparency and 

accountability, which in turn contribute to preserving public money and 

achieving quality and performance excellence(Guide to Governance Practices in 

the Public Sector, 2014), in the same year, a special unit was established to 

develop performance in government institutions, due to an urgent need to be a 

unified reference for all government institutions in the field of performance 

development, it works to provide a clear institutional framework for 

organizational units to enable them to achieve the goals for which they were 

established, It also works to unify all practices used in the field of improving the 

performance of government institutions. (The Regulatory and Procedural Guide 

for the Organizational Units Concerned with the Development of Institutional 

Performance, 2014). 

 

5. Conclusions 

 
In this study, the researchers drew several conclusions, the most important of 

which are the following: 

1-  Governance is considered an ethical system of great importance in 

improving performance, whether at the individual level or at the level of 

the institution as a whole. 

2-  Governance has a significant impact on improving all economic, political 

and social dimensions in government institutions 

3- Governance has scientific and sound frameworks for all efforts made in 

the process of improving performance in government institutions. 

4-  Governance is a basic reference in making policies, laws and regulations 

in government institutions, commitment to integrity and ethical values, 

and setting priorities for implementing these indicators, which contribute 

significantly to improving performance. 

5-  Governance in government institutions contributes to improving the 

efficiency and effectiveness of performance for individuals and 

institutions, which has a positive impact on providing better services to 

auditors. 

6-  The process of improving performance in government institutions 

requires efficiency and effectiveness in all activities and operations 

carried out by these institutions and setting specific dimensions of 

performance in line with government institutions in order to contribute to 

the process of improving performance. 

 

6. Recommendations  
In this study, the researchers recommended the following: 

1-  The necessity of keeping pace with all global developments and working 

to amend some laws and regulations that would move forward towards the 

advancement of government institutions. 



 
 

322 
 

 اجمللة األمريكية الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتناعية
 العاشراحلادي العدد 
 2022 لوالا ءزجلا 

2-  Increasing training programs for employees on how to apply governance 

properly in order to contribute to raising the performance of government 

institutions. 

3-  Carrying out other similar studies concerned with studying the principles 

and standards of governance and their impact on financial and 

administrative performance in government institutions. 
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